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 عرفانالشكر وال

الحمد � الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وخلق األشياء ناطقًة بحمده وشكره  

  .المكارم والجود  والصالة والسالم على نبيه دمحم و على أله الطاهرين أولي  

من  في البدء أرى لزاماً علي أن أتقدم بالشكر والعرفـان والوفـاء والمحبة إلى  

, المشرفعلى مذكرتي, مقراني جمالشرفني بأشرافه على مذكرة بحثنا األستاذ

وللجهود الحثيثة  , اياها طيلة فترة الدراسة    نيرعاية العلمية الكبيرة التي منحلل

وأتقدم  , واآلراء العلمية السديدة التي عّدلت مسيرة الباحث العلمية باالتجاه الصحيح

أسال هللا أن يسدد خطاهم ويمد  , بوافر الشكر والعرفـان الى األساتذة المحكمين  

  , في عمرهم  

في معهد التربية البدنية  ساندني من اساتذتي  بالشكر الجزيل لكل من  وأتقدم  

  .بعلمهم  أفـادونيالذين    -مستغانم - وعلوم الرياضة  عبد الحميد ابن باديس

داعياً هللا عز وجل إن يحفظهم من  , أميوأبيوأخيوأتقدم بالشكر الجزيل إلى عائلتي  

كلمة شكر واعتزاز إلى    وأخيرا, كل سوء وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين  

صيحة أو جهد وكان له الفضل في انجاز هذه المذكرة والتمس  كل من اسهم بن

 .العفو من كل من لم تسعفني ذاكرتي لذكرهم واالعتراف بفضلهم  
 
 
 
 

 



  

  ملخص ال�حث 

جودة الح�اة للمعاقین حر��ا بین الممارسین و الغیر الممارسین للنشا� :عنوان الدراسة 

  .البدني الم�یف 

 

مستو� جودة الح�اة لد�  فئة المعاقین حر��ا  الممارسین   التعرفعلىهدفت الدراسة إلى 

كمن أهم�ة هذا ال�حث في معرفة مستو� جودة و ت وغیر ممارسین لنشا� الر�اضي

الح�اة لد� فئة المعاقین حر��ا بین الممارسین و الغیر ممارسین للنشا� البدني الم�یف 

تها و التي هي جودة الح�اة ، و مما نراه من خالل طب�عة المتغیرات التي نقوم بدراس

شخص معاق  80، مستعینا �عینة قدرت ب البدني الم�یف و المعاقین حر��ا النشا� 

حر��ا موزعة إلى مجموعتین إحداهما تمارس النشا� البدني و أخر� ال تمارس النشا� 

البدني و قد انتهج ال�احث المنهج الوصفي المسحي لحل مش�لة الدراسة و قد افترض 

مستو� جودة الح�اة للمعاقین حر��ا الممارسین للنشا� البدني الم�یف حث أن ال�ا

مق�اس فرابیجر و �ال�احث  ستعانوقد امرتفعة مقارنة �المعاقین حر��ا الغیر ممارسین 

مستو� جودة الح�اة مرتفع لد� ممارسین النشا� البدني و �انت أهم النتائج یزنس�ا

للغیر الممارسین و هناك فروق معنو�ة في جودة الم�یف للمعاقین حر��ا و منخفضة 

الح�اة للمعاقین حر��ا و لصلح الممارسین النشا� البدني الم�یف و  النشا� البدني 

ضرورة حث م�یف �حسن الحالة المعنو�ة و البدن�ة للمعاقین حر��ا و نوصي �

�اض�ة �ة الر المسؤولین المحلین والقائمین عن الر�اضة والعاملین في مجال التر�

تنش�� وتفعیل و �ذا  الضرور�ةوتوفیر المراف� مختلف فئات المجتمع لالهتمام 

تمت االستعانة  ممارسة النشا� الر�اضيالجمع�ات الر�اض�ة لخل� جو مناسب ل

  اخت�ار ت تسیودنت لعینتین مستقلتینالمتوسطات الحساب�ة �الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة 

 لحر��ة ، جودة الح�اة  اإلعاقة ا:  الكلمات المفتاح�ة 



Résumé de la recherche 

Titre de l'étude:Qualité de vie des handicapés physiques, chez les 
praticiens et non praticiens de l'activité physique adaptée. 

L'étude visait à identifier le niveau de qualité de vie au sein du 
groupe des praticiens handicapés physiques et non pratiquants de 
l'activité sportive et l'importance de cette recherche réside dans la 
connaissance du niveau de qualité de vie du groupe à mobilité 
réduite chez les praticiens et non praticiens de l'activité physique 
adaptée et ce que l'on voit à travers la nature des variables que 
nous étudions Quelle est la qualité de vie, l'activité physique 
adaptée et les personnes handicapées physiques, à partir d'un 
échantillon estimé à 80 personnes à mobilité réduite réparties en 
deux groupes, l'un pratiquant une activité physique et l'autre ne 
pratiquant pas d'activité physique. Le chercheur a adopté une 
approche d'enquête descriptive pour résoudre le problème de 
l'étude et le chercheur a supposé que le niveau de qualité La vie 
des handicapés physiques qui pratiquent une activité physique 
adaptée est élevée par rapport aux non-handicapés physiques, le 
chercheur a utilisé l'échelle Frappiger et Yezhenska, et les 
résultats les plus importants ont été la qualité de vie élevée parmi 
les praticiens de l'activité physique adaptée pour les personnes à 
mobilité réduite et faible pour les non-pratiquants et il y a des 
différences significatives dans la qualité de vie pour les 
handicapés physiques et pour le bien. Praticiens de l'activité 
physique adaptée et de l'activité physique adaptée pour améliorer 
la condition mentale et physique des personnes handicapées 
physiques et nous recommandons la nécessité d'inciter les 
responsables locaux N et les responsables du sport et les 
travailleurs dans le domaine de l'éducation physique à prêter 
attention aux différents groupes de la société et à fournir les 
installations nécessaires ainsi qu'à activer et activer les sociétés 
sportives pour créer une atmosphère propice à la pratique de 
l'activité sportive. 

Mots clés: physiques , qualité de vie 
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 :المقـــــدمة

إن مفهـــوم جـــودة الح�ـــاة ارتـــ�� ارت�اطـــا وث�قـــا مـــع الكثیـــر مـــن المفـــاه�م و المتغیـــرات �مـــا 

تعددت استخدامات هذا المفهوم في �افة المجاالت منها جودة التعل�م و جـودة اإلنتـاج و 

بــین جـودة المسـتقبل و أصـ�حت الجــودة هـدفا أل� برنـامج الخـدمات المقدمــة للفـرد و مـن 

المجــــــاالت ذات االهتمــــــام بجــــــودة الح�ــــــاة المجــــــال المهنــــــي ذلــــــك أنــــــه أوســــــع و أحلفهــــــا 

�التطب�قـــات لهـــذا المصـــطلح و �عـــد مؤشـــرا مـــن المؤشـــرات الهامـــة فـــي تفســـیر الســـلوك و 

  ) 2.3ص 2014شیخي مر�م، (األداء اإلنساني و التنبؤ �ه 

لظروف الماد�ة في حیث  یر� عبد الفتاح وحسین�أن جودة الح�اة هي االستمتاع �ا

البیئة الخارج�ة واإلحساس �حسن الحال،وٕاش�اع الحاجات، والرضا عن الح�اة وٕادراك 

الفرد لقو�  ومضامین ح�اته وشعوره �معنى الح�اة إلى جانب الصحة الجسم�ة 

االیجاب�ة وٕاحساسه �السعادة وصوال إلى ع�ش ح�اة متناغمة متوافقة بین جوهر اإلنسان 

  )204،ص2006عبدالفتاح ، . ( في مجتمعهوالق�م السائدة 

و لقد حظي في مجال التر��ة ذو� الحاجات الخاصة إهتماما �الغا في السنوات األخیرة  

و یرجع هذا اإلهتمام إلى االقتناع المتزاید في المجتمعات المختلفة �أن ذو� الحاجات 

الخاصة لهم الح� في الح�اة وفي النمو إلى أقصى ما تم�نهم قدراتهم و إم�ان�اتهم هذا 

الیوم �ما تقدمه لذو� اإلحت�اجات الخاصة للوصول على  و �قاس تقدم األمم

  .إستعداداتهمالحق�ق�ة ، وتنمیتها على وف� ما �ستط�عون 

تنم�ــة هو�ــة فعالــة �ــالطرق : �مــا أن الطفــل المعــاق �حتــاج إلــى تأهیــل نفســي و�قصــد �ــه

ة ، النفســ�ة �اإلرشــاد النفســي والعــالج الفــرد� والجمــاعي وتقــدیر القــدرة والعالجــات الطب�ــ

والهــــدف المســــاعدة علــــى تحســــین الصــــورة الذات�ــــة والتصــــد� للمشــــ�الت االنفعال�ــــة وأن 

  ) م2001سل�مان ،. (�ص�ح شخصًا مستقًال وأكثر �فاءة



لهذه األس�اب وأخر� أنشأت المراكز الخاصة �فئة المعوقین، وابتكرت الطرق التي      

مستو�اتهم، ومن ا لمجاالت تتالءم معهم، ووضعت المادة التعل�م�ة التي تتناسب مع 

التي أولت اهتماما �بیرا بهذه الفئة، مجال األنشطة البدن�ة والر�اض�ة التي قدمت 

البرامج المعدلة والمقننة، وأسالیب الق�اس والتقو�م، ضمانا لحسن الممارسة، واستغالل 

  .             جل األهداف والغا�ات المنتظرة من هذا ا لمجال

البدني الر�اضي دور فعال في تنم�ة وتطو�ر �عض السمات  ولممارسة النشا�

الشخص�ة المقبولة للفرد المعوق تظهر خالل تعامله مع غیره �االن�ساط�ة والحساس�ة 

اتجاه المواقف التي قد تحتم عل�ه التح�م في انفعاالته، فهو �ساعد المعوق في وضع 

ر والتح�م في السلوك حدود لصورته الجسد�ة وتعلمه الصبر والهدوء واالستقرا

والتصرفات، ومن هذا المنظور نلتمس الدور الذ� یلع�ه النشا� البدني الر�اضي إذ 

و ضمن هذا االطار أردنا أن , �عتبر عامال أساس�ا لتنم�ة السمات ومقومات الشخص�ة

نجتهد من خالل محولتنا للق�ام بدراسة حول جودة الح�اة للمعاقین حر��ا بین الممارسین 

  غیر الممارسین لنشا� البدني الم�یف و ال

ولقد �ان ال�حث العلمي المدعم �التجارب المیدان�ة المرت�طة �الواقع في حدود 

مستو�ات اإلعاقة الحر��ة المت�اینة هو األسلوب المستخدم لحل مشاكل األداء 

البدني والممارسة الر�اض�ة و�ذا المشاكل النفس�ة واالجتماع�ة المترت�ة عن 

ة، حیث سعى  ال�احثون مع مرور الزمن إلى سد ثغرات العمل مع هذه اإلعاق

: الفئة، وف�رة هذا ال�حث تعد إحد� المحاوالت في هذا المیدان  إذ یتطرق إلى

محاولة تنم�ة �عض السمات الشخص�ة لد� المعوقین حر��ا عن طر�� ممارسة 

سنقوم بدراسته النشا� البدني الر�اضي الم�یف، ووصوال لدراسة وحل اش�الیته 

استعرضنا ف�ه أهم�ة ال�حث واإلش�ال�ة و ��ف�ة على النحو التال�الجانب التمهید�

ص�اغتها ، ثم قدمنا الفرض�ات إضافة إلى و أهداف ال�حث ثم وضعنا الدراسات 



التي تتعل� �ال�حث و تتماشى  المشابهة و حددنا المفاه�م و المصطلحات

و  جودة الح�اة معهالجانب النظر� و قمنا بتقس�مه إلى  فصلینالفصل األول 

 .النشا� البدني الم�یف+ فئة المعاقین حر��االفصل الثاني 

و �حتو� هذا الجانب على فصلین و هما فصل خاص و أما الجانب التطب�قي 

و .ألدوات و التقن�ات المستخدمة �منهج�ة ال�حث و ��ف�ة اخت�ارها و �ذلك ا

الفصل الخاص �عرض و تحلیل النتائج و قد تم فیها تحلیل النتائج المحصل 

علیها ووضع خالصة إضافة إلى مجموعة من االقتراحات و تلیها خاتمة ال�حث 

 في األخیر 
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  :مش�لة ال�حث . 2

العلوم االجتماع�ة والنفس�ة حتى بدا�ات القرن العشر�ن، لم یدخل مفهوم جودة الح�اة 

، على  2008حیث أص�ح أحد أهم  مفاه�م علم النفس اإلیجابي الذ� تم تأس�سه عام

،الذ� یر�ز على دراسة ��ف�ة   (M.Seligman)ید عالم النفس األمیر�ي مارتن سلیجمان

�ة لهذا العلم في دراسة إذ تتمثل الغا�ة الرئ�س.جعل الفرد �ع�ش سعیدا في ح�اته 

: وتحلیل مواطن القوة واإلبداع والع�قر�ة ودور الخصائص اإلنسان�ة اإلجاب�ة مثل 

الرضا والتفاؤل ، واالمتنان واالعتراف �الفضل ، والتسامح ، واألمل ،والتعاطف ، 

                              )                  2، ص  2013عطا�،(ونوع�ة الح�اة ،وتحقی� السعادة الشخص�ة للفرد 

 أن شك فال المعاق، للطفل أهم�ة أكثر فهي الطب�عي للطفل مهمة هي �ما الر�اضة و

 نتیجة فجأة ح�اته في ظهرت أو بها مولود �ان سواء صاحبها على تؤثر اإلعاقة

 صاحبها تجعل و نفسیته على وتؤثر قدرته من تقلل فهي له تعرض مرض أو حادث

 داخله من والضعف �العجز دائما �شعر فهو المجتمع مع االندماج ىعل قادر غیر

 �ان هذا �ل ولكن حوله، ومن مجتمعه عن واالنزواء والهدوء �االنطواء عل�ه یؤثر وهذا

 العام نظرة �غیر أن استطاع و�ذلك نفسه إلى المعاق نظرة فاختلفت اآلن أما �الماضي

 .األمام یدفعه ما نفسه في ��تشف أن فاستطاع �اإلیجاب عل�ه أثر وهذا إل�ه

 إن"  القائلة الف�رة مؤ�د� من جوثمان الد�تور �ان فقد الر�اضة دور �أتي هنا ومن

 الجسد� توازنهم استعادة على االعاقات أصحاب تساعد أن الر�اضة �استطاعة

 أثناء هذا و�ان" والعقل�ة البدن�ة قدرتهم وتنمي المجتمع في یندمجون  وتجعلهم والمعنو� 

  .الثان�ة العالم�ة الحرب

 وقد وٕام�انیتها ظروفها حسب دولة �ل ولكن للمعاقین جدا �بیراً  اهتماما تعطي والدول

 ما اخت�ار معاق �ل وعلى األلعاب، من لكثیر والمقای�س الر�اض�ة القوانین تعدیل تم
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 وتوج�ه بنص�حة ذلك و��ون  حر��ة إعاقته �انت ولو حتى إعاقته و�ناسب یناس�ه

  .تأهیله عن المسئول الر�اضي المدرب وٕارشاد

 السل�م �التدر�ب تنمو التي الكامنة الكثیرة الطاقات لد�ه أن معاق �ل �علم أن بد وال

 الر�اضة تمارس أن تستط�ع جدا الشدیدة اإلعاقة عدا ما الفئات جم�ع إن والحق�قة

 هذا �ان �لما م��راً  اضيالر� التدخل �ان و�لما الر�اضي، المجال في دوراً  وتؤد�

 الطب�عي العالج من �ال على الكبیر األثر له الر�اضي التأهیل أن حیث أفضل

 في الح� فللكل نوع أو جنس وال الر�اضة لممارسة معین سن یوجد فال والوظ�في

  .الر�اضة ممارسة

ف�ة أن الجسم �حتل م�انة هامة �النس�ة للفرد من الناح�ة الثقا" أنور الخولي" و�شیر

واالجتماع�ة، وهو یلعب دورا هاما في ح�اته، وفي عالقته مع نفسه ومع اآلخر�ن، فهو 

وسیلة لتحقی� االتزان االنفعالي، والوجداني للفرد عن طر�� االعتناء �الصورة الجسد�ة، 

ومحاولة إظهارها �طر�قة ترضي مقای�س الصورة المثال�ة للمجتمع، وما من شأنه أن 

الذات، والثقة في النفس، فإذا وجد أن جسمه ینمو �ش�ل ال �حق� له الرضى عن 

�حق� له صورة ایجاب�ة من حیث المقای�س المتعارف علیها فان ذلك �ضعه في وضع 

ال �حسد عل�ه، مما یؤثر على حالته االنفعال�ة، وسلو�ه االجتماعي، وقد أوضحت 

ایجاب�ة عن أجسامهم  أن األفراد الذین لدیهم اتجاهات"  Jonson"و" Watson "دراسة 

 ) .  168.، ص2001الخولي أمین أنور،(یتصفون �ارتفاع تقدیر الذات

و المالح� أن معظم الدراسات التي تناولت جودة الح�اة إال أن غالبیتها أعدت لفئات و 

متغیرات أخر� ، و من هنا جاء إ�ماننا بدراسة  دور ممارسة النشا� البدني الم�یف 

ة المعاقین حر��ا و عل�ه جاءت هذه الدراسة لتتناول هذه على جودة الح�اة لفئ

  : المتغیرات المهمة و عل�ه نطرح التساؤل العام التالي 
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ما هي درجة جودة الح�اة للمعاقین بین الممارسین و الغیر الممارسین للنشا� البدني 

  الم�یف ؟

  :التساؤالت الفرع�ة 

قین حر��ا الممارسین للنشا� الر�اضي ما مستو� جودة الح�اة مرتفعة لد� فئة المعا -

  ، ومنخفضة لد� غیر الممارسین ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في جودة الح�اة بین الممارسین وغیر  -

 الممارسین للنشا� الر�اضي لد�  فئة المعاقین حر��ا ، ولصالح الممارسین ؟

  :فروض ال�حث . 3

  :الفرض�ة الرئ�س�ة 

للمعاقین حر��ا الممارسین للنشا� البدني الم�یف مرتفعة مقارنة  مستو� جودة الح�اة -

  .�المعاقین حر��ا الغیر ممارسین 

  :الفرض�ات الجزئ�ة 

مستو� جودة الح�اة مرتفعة لد� فئة المعاقین حر��ا الممارسین للنشا� الر�اضي ،  -

 ومنخفضة لد� غیر الممارسین

اة بین الممارسین وغیر الممارسین توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في جودة الح�-

  للنشا� الر�اضي لد�  فئة المعاقین حر��ا ، ولصالح الممارسین 

  

  :أهداف ال�حث . 4

التعرف على  مستو� جودة الح�اة لد�  فئة المعاقین حر��ا  الممارسین  وغیر  -

 . ممارسین لنشا� الر�اضي

التعرف على الفروق بین الممارسین وغیر الممارسین للنشا� الر�اضي في أ�عاد  -

 . مق�اس جودة الح�اة لد�  فئة المعاقین حر��ا
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  :أهم�ة ال�حث . 5

تكمن أهم�ة هذا ال�حث في معرفة مستو� جودة الح�اة لد� فئة المعاقین حر��ا بین 

مما نراه من خالل طب�عة الممارسین و الغیر ممارسین للنشا� البدني الم�یف و 

المتغیرات التي نقوم بدراستها و التي هي جودة الح�اة ، النشا� البدني الم�یف و 

  .المعاقین حر��ا 

  :مصطلحات ال�حث . 6

  :تعر�ف المعاق حر��ًا 

جل عوق أ� ذو تعو�� ، وعاق عن الشيء �عوقه ع وقا ، أ� :تعر�ف اإلعاقة لغة

 . أ� أراد أمًرًا فصرفه صارف :عتناق صرفه وح�سه ومنـه التعو�� و اال

الشواغل من أحداثـه ، والتعو�ـ� أ� :األمر الشاغل ، وعوائ� الظهر  :و العزق  

 .التثب�� 

 )  081-: 1988.179ابن منظور ، ،( 

ــة  مصــطلح �ســتخدم لإلشــارة إلــى  :"Physical Handicappedاإلعاقــة الجســد�ة الحر��

و�شــیر . الفــرد الــذ� �عــاني مــن اضــطراب بــدني �عــوق عمل�ــة تعل�مــه أو نمــوه أو توافقــه 

المصطلح �صورة عامة إلى األفراد المقعدین أو من �عانون من مش�الت صـح�ة مزمنـة 

�مـــا �عنـــي . بیـــد أنـــه ال �شـــمل اإلعاقـــات الحســـ�ة المفـــردة مثـــل �ـــف ال�صـــر أو الصـــمم 

أ�ضــًا وجــود عاهــة أو نقــص جســمي �عــوق أداء الوظــائف الجســم�ة والنفســ�ة  المصــطلح

  ) م2001سل�مان ، " .( على نحو سو� 

نقص أو قصور مزمن تؤثر سل�ًا على قدرات الشخص ، "اإلعاقة هي : التعر�ف اإلجرائي

األمر الـذ� �حول بین الفرد االستفادة الكاملة من الخبرات التعل�م�ة والمهن�ة 

اع�ة و التي �ستط�ع الفرد العاد� االستفادة منها و��ون لها االنع�اس السلبي واالجتم

 .علي نفس�ة المعاق
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�عد تعر�ف جودة الح�اة من المهام الصع�ة لما تحمله من جوانب متعددة :جودة الح�اة 

ومتفاعلة ومن بین العلوم التي اهتمت بجودة الح�اة علوم التر��ة البدن�ة لما لها من 

 . اهم�ة �الغة في ح�اة االفراد

الدرجة العال�ة من النوع�ة أو الق�مة، فالجودة ع�ارة عن مجموعة :قاموس أكسفورد :لغة 

من المعاییر الخاصة �األداء الممتاز والتي ال تقبل المناقشة أو الجدال و الجودة 

أصلها الفعل الثالثي جود و الجید نق�ض الرد�ء و جاد �الشيء جوده و جودة إ� 

 )272، ص 1993ابن منظور ، .( صار جیدا

عادة أو �شیر إلى الصحة الجیدة أو الس" و�رى�ومنس أن مفهوم جودة الح�اة :  اصطالحا

 ". تقدیر الذات أو الرضا عن الح�اة أو الصحة النفس�ة 

أن جودة الح�اة ال تقتصر على تدلیل الصعاب والتصد� للعق�ات : "و�ر� لیتو�ن 

 ."  واألمور السلب�ة فق� ، بل تتعد� إلى تنم�ة النواحي االجاب�ة

واإلحساس  تتمثل في الشعور �الرضا"و�ر� �ل من ل�مان وجیناس أن جودة الح�اة 

  ." �الرفاه�ة والمتعة في ظل الظروف التي �ح�اهاالف رد

هوما �حصل عل�ه المستجیبون من درجات خالل استجا�اتهم على مق�اس جودة :إجرائ�ا 

  الح�اة وهذا في األ�عاد الخمسة 

  

 :  النشا� البدني الر�اضي الم�یف

وتعني الر�اضات واأللعاب التي یتم فیها التغییر لدرجة �ستط�ع المعوق غیر القادر   

الممارسة والمشار�ة في األنشطة الر�اض�ة، ومعنى ذلك هي البرامج االرتقائ�ة والوقائ�ة 

المتعددة، والتي تشمل على األنشطة الر�اض�ة واأللعاب، والتي یتم تعدیلها �حیث تالؤم 

وفقا لنوعها وشدتها، و�تم ذلك ت�عا الهتمامات األشخاص غیر القادر�ن حاالت اإلعاقة 

 . وفي حدود إم�اناتهم وقدراتهم

 )  48.، ص1998حلمي إبراه�م، (
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ومن خالل �حثنا هذا فالنشا� البدني الر�اضي الم�یف هو نشا� یتم :التعر�ف اإلجرائي 

في نشا� �رة السلة على الكراسي  مثلحر��ا  تعدیله حسب قدرات األفراد المعوقین 

، ونسعى �ه إلى ، نشا� ألعاب القو� ، �رة القدم �النس�ة لإلعاقة العلو�ة  المتحر�ة

 .  تطو�ر وتنم�ة �عض السمات الشخص�ة للمعوقینحر��ا
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  :الدراسات السا�قة و المشابهة  

ر�زت على الجوانب غیر السو�ة في الشخص�ة، إال أن الكثیر من الدراسات العر��ة 

المعلومات المتاحـ ة عـ ن الشخص�ة السو�ة قلیلة جدا إلى حد ال �م�ن تفسیره، وهذا 

�عتبر تقصیرا واضحا من جانب الدراسات النفسـ�ة،  التـي تناولت الخصائص 

سة دور ار إلى دراالشخص�ة السو�ة، ولذلك وجهت �عض الدراسات الحدیثة األنظ

 ل وٕاسهام العوامـ

 )2006عبد الحمید سعید وآخرون ،.(االیجاب�ة على الشخص�ة السو�ة لألفراد

إلى معرفة الدراسات العر��ة التي تناولت  -في الدراسة الحال�ة -وهذا ما دفع ال�احث

ومن الدراسات العر��ة التي تناولت مصطلح جودة الح�اة وعالقته .موضوع جودة الح�اة

  :المتغیرات النفس�ةب�عض 

 :عرض الدراسات السا�قة و المشابهة . 1.2

 ):2006(دراسة ع�اس و الزاملي  - 1

 .   التطو�ر التنظ�مي وجودة ح�اة العامل:عنوان الدراسة

اخت�ار عینة من و�ان  معرفة دور التطو�ر التنظ�مي في جودة ح�اة العاملهدفت 

، و�ل�ة التر��ة بجامعة السلطان )�ل�ة خاصة(أعضاء هیئة التدر�س في �لیتي الزهراء 

توصل ال�احثان من أدوات الدراسة  و  فردا 32العینة من تكونت ، )�ل�ة ح�وم�ة(قابوس 

فقـرة تمثل مؤشرات  30خالل األدب النظر� الخاص �الموضوع إلى بناء أداة تتضـمن 

الرضا عن العمل، وااللتزام :جودة ح�اة العمل، موزعة على ستة مجاالت، هي

التنظ�مـي،  والضـما ن الوظ�في، واالستقالل�ة،و المشار�ة في اتخاذ القرارات، والقدرة 

وتم توز�ع االستب�ان على أفراد العینة �عد التحق� من صدقه الظاهر� .  على األداء

  ).  0.95( حیث بلغ)الفا �رون�اخ(ا لطر�قة معامل وث�اته وفق
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أظهرت النتائج اتفاق أعضاء هیئة التدر�س جم�عهم على أهم�ة التطو�ر نتائج الدراسة

التنظ�مي في جودة ح�اة العمـ ل، وقـ د رتبوا مجاالت االستب�ان الستة وفقا ألهمیتها 

في اتخاذ القـرار،  الرضا عن  مستو� األداء، االلتزام التنظ�مي، المشار�ة:  �ما �أتي

ولم تظهر أ�ة فروق دالة بین أفراد العینة في . العمل الضمان الوظ�في، االستقالل�ة

بینما ) سنة فأكثر  30 -سنة30اقل من ( ترتیب األ�عـاد تعـز � لمتغیر الفئة العمر�ة

األ�عاد،  ظهرت فروق دالة وفقا للمؤهل الدراسـي لصـال ح حملـ ة الد�توراه في عدد من

من التوص�ات، وعددا من المقترحات  وفي ضوء النتائج وضع ال�احثان مجموعة

 .لدراسة أخر� 

 ):2006(دراسة جمعة و العاني  - 2

 .  تعل�م الك�ار من اجل جودة الح�اة:عنوان الدراسة 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین تعل�م الك�ار و جودة الح�اة وصوال إلى 

طل�ة تخصص اإلدارة التر�و�ة و�انت العینة  تعلـي م الك�ار من اجل ح�اة أفضلتفعیـل 

تم استخدام االستب�ان أدوات الدراسة  و  طال�ا و طال�ة) 265(جم�عهم، و�لغ عددهم 

�أداة رئ�س�ة لجمع الب�انات، وقد تم التحق� من صدقها و ث�اتها حیـ ث بلـ غ معامل 

أظهرت النتائج أن اقل المتوسطات الحساب�ة في الدراسةنتائج و  )0.967(الث�ات الكلي 

استجا�ات عینة الدراسة سجلت في مجـا ل الـوعي البیئي الصحي في حین أعلى 

 .  المتوسطات الحساب�ة سجلت لصالح مجال حقوق العبیر �إنسان

في ) α=0.05(�ما أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� 

سنة  16( مجال الوعي البیئي الصـح � و لصالح الذ�ور، و�ذلك ذو� الخبرة من

  .و�ناء على النتائج تم وضع العدید من التوص�ات و المقترحات. في التعل�م) فأكثر
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 ):2006(دراسة بخش  - 3

جودة الح�اة وعالقتها �مفهوم الذات لد� المعاقین �صر�ا والعادیین :عنوان الدراسة

  . �المملكة العر��ة السعود�ة

الكشف عن الفروق في جودة الح�اة بین المعاقین �صر�ا والعادیین هدفت الدراسة 

�المملكـة العر�یـة السـعود�ة والتعرف على العالقة بین جودة الح�اة ومفهوم الذات لد� 

معاقا �صر�ا ومثلهم من العادیین، تتراوح أعمارهم بین  50عینة الدراسةنت و �ا هؤالء

تم استخدام المنهج الوصفي ومق�اس مفهوم الذات أدوات الدراسة  ،  سنة 15-18

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة ،  ومق�اس جودة الح�اة

یین والمعاقین �صر�ا لصالح العـادیین،  و إحصائ�ة في مستو� جودة الح�اة بین العاد

وجـود عالقة دالة موج�ة بین مفهوم الذات وجودة الح�اة لد� عینة العادیین والمعاقین 

 .�صر�ا

 ):2006(دراسة �اظم و البهادلي  - 4

 .   جودة الح�اة لد� طل�ة الجامعة العمانیین واللیبیین دراسة ثقاف�ة مقارنة:عنوان الدراسة

معرفة مستو� جودة الح�اة لد� طل�ة الجامعة في �ل من سلطنة عمان والجماهیر�ـ ة 

من لیب�ا،  182(طال�ا وطال�ة  400.  اللیبیـة،  ودور متغیر البلد، النوع، التخصص

تم استخدام مق�اس جودة الح�اة لطل�ة الجامعة وتم ق�اسها ).   من عمان 218و

النتائج �ش�ل عام إلى أن مستو� جودة الح�اة  وقد أشارت.   �مق�اس ذات ستة أ�عاد

جودة الح�اة األسر�ة واالجتماع�ة، وجودة اعا في �عدین من أ�عاد الجودة همـ�ان مرتف

جودة الصحة العامة، وجـود ة شغل وقت : التعل�م الدراسي، ومتوس� في �عدین هما

 .  لجانب العاطفيجودة الصحة النفس�ة وجودة ا: الفراغ، ومنخفض في �عدین أ�ضا، هما

�ما أشارت النتائج إلى وجود تأثیر دال إحصائ�ا في متغیر البلد، والنوع، وفي التفاعل 

الثنائي بین النوع والتخصـص،  وفي التفاعل الثالثي بین البلد والنوع والتخصص على 
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جودة الح�اة؛ حیث �ان الطل�ة اللیبیین أعلى في جودة الصحة العامة، وجودة 

  .  ي �ان الطل�ة العمانیین أعلى في جودة شغل وقت الفراغ وٕادارتهالعواطف، ف

 ):2006(دراسة حسن والمحرز� وٕابراه�م  - 5

جودة الح�اة وعالقتها �الضغو� النفس�ة وٕاستراتج�ات مقاومتها لد� طل�ة :عنوان الدراسة

 .   جامعة السلطان قابوس

ضغو� النفس�ة لد� طل�ة إظهار مستو� جودة الح�اة، الضغو� النفس�ة، مقاومة ال

جامعة السـلطان قابوس، اختالف مستو�ات تلك المتغیرات وفقا لمتغیر جنس الطالب 

ونوع �لیته، عالقة �ل من جـود ة الحیـا ة وٕاستراتج�ات مقاومة الضغو� �مستو� 

الطالب الضغو� النفس�ة لد� طل�ة الجامعة، اختالف تلك العالقات وفقا لمتغیـر جنس 

تم استخدام مق�اس جودة .   طال�ا و طال�ة من طل�ة جامعة السلطان قابوس ونوع �لیته

 الح�اة ومق�اس مصادر الضغو� النفس�ة 

و�عانون من مسـتو�ا ت  أشارت النتائج إلى أن طل�ة الكل�ات العلم�ة أكثر جودة للح�اة

ئج عالقة النتا�ما أظهرت . ن الضغو� النفس�ة مقارنة �طل�ة الكل�ات اإلنسان�ةأدنـ � مـ

ة والضغو� النفس�ة ومعدل استخدام استراتج�ات مقاومة سـالب ة دالـة بـین جـود ة الحیـا

 .  الضغو�

   2000دراسة دمحم عبد هللا إبراه�م و سیدة صدی�  - 6

 . دور األنشطة الر�اض�ة في جودة الح�اة لد� طل�ة جامعة قابوس:عنوان الدراسة 

ألنشطة الر�اض�ة على مستو� جودة الح�اة لد� طل�ة استهدفت الدراسة معرفة دور ا

إنساني )والتخصص ( ذ�ر ،أنثى )جامعة السلطان قابوس في ضوء متغیر النوع 

 . والتي تم ق�اسها �مق�اس ذو ستة أ�عاد( ،علمي 

  استخدم ال�احث المنهج الوصفي 

طال�ة من الذین �مارسون الر�اضة و  63طال�ا و  123عینة من طل�ة الجامعة قدرها 

طال�ا و طال�ة من الذین ال �مارس ون األنشطة الر�اض�ة ، و لتحقی� ذلك طب�  60
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وجود فروق ذات داللة في لت الدراسة التال�ة إلى النتائج توص ة الح�اةمق�اس جود

وجود  جودة الح�اة بین الطل�ة لصالح الطل�ة الذین �مارسون األنشطة الر�اض�ة و تبین

فروق في جودة الصحة النفس�ة و جودة التعل�م و الدراسة و جودة الجانب العاطفي و 

جودة الح�اة األسر�ة و االجتماع�ة وجودة شغل الوقت،وعدم وجود تأثیر دال في متغیر 

 .النوع اولتخصص

   2008:دراسة شاهر خالد سل�مان   - 7

ق�اس جودة الح�اة لد� عینة من جامعة تبوك �المملكة العر��ة :عنوان الدراسة  

 " السعود�ة و تأثیر �عض المتغیرات علیها 

تهدف إلى معرفة مستو� جودة الح�اة لد� طالب جامعة تبوك في المملكة العر��ة 

جید جید، ( و التقدیر الدراسي( علمي ،أدبي (السعود�ة في ضوء متغیر� التخصص

 )  جیدا ،مقبول

أدب�ا  319طال�ا جامع�ا منهم  649ستخدم ال�احث المنهج الوصفي على عینة قدرها ا

 .  علمي من جامعة تبوك �المملكة العر��ة السعود�ة ، ومق�اس من إعداده 330و 

إلى أن مستو� جودة الح�اة �ان مرتفعا في �عدین لت الدراسة إلى النتائج التال�ةتوص

الح�اة النفس�ة ، و منخفضا في �عدین هما جودة هما جودة الح�اة األسر�ة و جودة 

الح�اة التعل�م�ة و جودة إدارة الوقت و متوس� في �عد الصحة العامة،�ما أشارت 

الدراسة إلى وجود فروق في جودة الح�اة �النس�ة لمتغیر التخصص لصالح التخصص 

  . العلمي

  :2012دراسة نع�سة  - 8

استهدفت الدراسة ". جامعتي دمش� وتشر�ن جودة الح�اة لد� طل�ة :عنوان الدراسة 

التعرف على مستو� جودة الح�اة لد� طل�ة جامعتي دمش� وتشر�ن حسب متغیرات 

استخدم                               .                    البلـد، النـوع ،التخصص

 طال�ا من جامعتي دمش� وتشر�ن، و لتحقی� 360عینة مني ال�احث المنهج الوصف

وجود مستو� متدن من لت الدراسة إلى النتائج التال�ةتوصذلكطب� مق�اس  جودة الح�اة

وجود عالقة دالة إحصائ�ا بین دخل األسرة ة الجامع�ة لد� طل�ة الجامعتینجودة الح�ا

 .وأ�عاد جودة الح�اة 
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  :2011دراسة الهنداو�  - 9

الدعم االجتماعي ،وعالقته �مستو� الرضا عن جودة الح�اة لد� :عنوان الدراسة 

 ". المعاقین حر��ا �محافظات غزة  

وهدفت الدراسة إلى معرفة عالقة الدعم االجتماعي �مصادره المختلفة الممثلة في 

األسرة واألقارب واألصدقاء ،ومؤسسات المجتمع ،�مستو� الرضا عن  جودة الح�اة (

في جودة الح�اة األسر�ة ، جودة الح�اة العامة ،الجودة النفس�ة  )�أ�عادها الممثلة 

 ).لد� المعاقین حر��ا( ،الجودة المهن�ة ، جودة الح�اة الزوج�ة 

شخص ذو� إعاقة حر��ة تراوحت  201و استخدم ال�احث المنهج الوصفي عینة من

مق�اس ،  سنة فما فوق ، و لتحقی� ذلك طب� مق�اس الدعم االجتماعي 18أعمارهم 

وجود عالقة ذات داللة :  وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلت�ة الرضا عن جودة الح�اة 

إحصائ�ة بین مصادر الدعم االجتماعي ،والرضا عن جودة الح�اة لد� المعاقین حر��ا 

 أفراد العینة  

توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین مصادر الدعم االجتماعي �أ�عاده، ودرجته الكل�ة 

 . الرضا عن جودة الح�اة لد� المعاقین حر��ا أفراد العینة، و 

مصادر الدعم :توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في الرضا عن جودة الح�اة �اختالف

 . االجتماعي لد� المعاقین حر��ا أفراد العینة 

   2011دراسة السرطاو� وآخرون   -10

، وغیرذو� اإلعاقة في دولة جودة الح�اة لد� األشخاص ذو� اإلعاقة :عنوان الدراسة 

 ". اإلمارات العر��ة المتحدة  

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستو� جودة الح�اة عند األشخاص ذو� اإلعاقة، 

 .وغیر المعاقین في اإلمارات العر��ة المتحدة  

  و استخدم ال�احث المنهج الوصفي 

أشخاص غیر معاقین ، أما أدوات :شخص ذ� إعاقة حر��ة ومثلهم  150عینة من

وجود داللة :  وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلت�ة. ال�حث ف�انت  مق�اس جودة الح�اة 

إحصائ�ة بین األشخاص ذو� اإلعاقة، وغیر المعاقین في جم�ع أ�عاد جودة الح�اة ت�عا 
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�مي ،مستو� الدخل ،الحالة االجتماع�ة لمتغیرات ال�حث  نوع اإلعاقة، المستو� التعل

،وجهة العمل ، وذلك لصالح األشخاص غیر المعاقین في دولة  اإلمارات العر��ة 

 المتحدة  

   2012دراسة أبو الر�ب وعبد األحمد  -11

جودة الح�اة لد� المعاقین سمع�ا  مقارنة �غیر المعاقین في المملكة : عنوان الدراسة

 العر��ة السعود�ة   

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستو� جودة الح�اة عند األشخاص المعاقین سمع�ا  و 

 . ، وغیر المعاقین في المملكة العر��ة السعود�ة   

شخص ذ� إعاقة سمع�ة  90و استخدم ال�احث المنهج الوصفي على عینة من المنهج 

 لح�اة أشخاص غیر معاقین ، أما أدوات ال�حث ف�انت  مق�اس جودة ا:ومثلهم 

وخلصت الدراسة إلى النتائج األت�ة  وجود داللة إحصائ�ة بین : نتائج الدراسة 

األشخاص المعاقین سمع�ا  ، وغیر المعاقین في جم�ع أ�عاد جودة الح�اة و�ذلك  وفقا 

شدة اإلعاقة ،المستو� التعل�مي ،الجنس ،الحالة ) لجم�ع  متغیرات  ال�حث 

األشخاص غیر المعاقین  ،ووجود فروق ذات داللة ، وذلك لصالح (االجتماع�ة

إحصائ�ة �حسب المستو� التعل�مي لصالح الجامعیین ،وفي الحالة االجتماع�ة لصالح 

المتزوجین ،ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة تعز� إلى الجنس سو� في �عد 

في مقارنة  الشعور �القناعة ولصالح الذ�ور ،ولم تكن هناك فروق في �ق�ة األ�عاد

  .جودةالح�اة للمعاقین سمع�ا حسب متغیرات الدراسة 

  ) :2014(دراسة حرطاني أمینة  -12

جودة الح�اة لد� األمهات وعالقتها �المش�الت السلو��ة عند األبناء    :عنوان الدراسة 

. 

وهدفت الدراسة إلى ال�حث في العالقة بین جودة الح�اة لد� األمهات والمش�الت 

السلو��ة عند أبنائهن و�ذا ال�حث في إم�ان�ة تأثر هذه العالقة ب�عض المتغیرات 

 . �السن والمستو� التعل�مي لألم
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أم  ، أما  165إبن وٕابنة  و 165عینة منو استخدم ال�احث المنهج الوصف� المنهج 

ات ال�حث ف�انت  مق�اس جودة الح�اة على األمهات ومق�اس  المش�الت السلو��ة أدو 

 . المعدل على األطفال 

وخلصت الدراسة إلى النتائج غالب�ة األمهات لدیهن درجة مرتفعة من  نتائج الدراسة 

سنة ،إضافة   45جودة الح�اة نتیجة مستواهم التعل�مي المعتبر وغالبیتهن أقل من 

�ما أوجدت الدراسة أن معظم األبناء لدیهم درجة منخفضة على . ت �البیتأنهن ماكثا

  .درجة  85 -79مق�اس المش�الت السلو��ة ،حیث تمر�ز غالبیتهم في المجال 

  خماس عبد القادر ، منصور دمحم : دراسة  -13

مقارنة في جودة الح�اة بین الممارسین و الغیر الممارسین للنشا� :عنوان دراسة 

  ) سنة  60-20(ي لد� ��ار السن الر�اض

تم التطرق إلى دور النشا� الر�اضي وأهمیته في جودة ح�اة  ��ار : أهداف الدراسة 

السن وتنظ�م ح�اتهم وتأثیرها على الح�اة االسر�ة و االجتماع�ة �ما تم التطرق إلى 

امل مع دور النشا� الر�اضي في تكامل األفراد جسم�َا واجتماع�َا ونفسي و ��ف�ة التع

وٕادارة الوقت ومن هنا تبرز أهم�ة ال�حث في دراسة تلك .  اآلخر�ن والتكیف مع البیئة

على  ��ار السن ودور ) الصحة النفس�ة, الح�اة األسر�ة و االجتماع�ة  ( المؤثرات 

الممارسة الر�اض�ة على تلك المؤثرات والتي من شأنها تكو�ن فردا مثال�ًا �ستط�ع  

تبرز أهم�ة مش�لة ال�حث في توج�ه : في المجتمع أهم�ة الدراسة اإلبداع والعطاء 

جم�ع طاقات ��ار السن وقدراتهم وخبراتهم وتوظ�فها �الم�ان الصح�ح وتكامل الفرد 

جسم�ًا ونفس�ًا وخلق�ًا واجتماع�ًا   وسلو��ًا لذا �ان من واجبنا ومن خالل خبرتنا 

��ار السن �الدور الكبیر للنشا� البدني   المتواضعة في میدان التر��ة الر�اض�ة تثقیف 

والذ� من شأنه االرتقاء �المستو� الصحي والبدني والنفسي لهذه الفئة  وهذا �له ما 

 . �عبر عنه بجودة الح�اة لك�ار السن

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستو� جودة الح�اة لد�  ��ار السن الممارسین وغیر 

ممارسین للنشا� الر�اضي، والتعرف على الفروق بینهما في أ�عاد مق�اس جودة الح�اة 
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لد�  ��ار السن استخدم الطال�ان المنهج الوصفي لمالئمة طب�عة ال�حث اختیرت عینة 

شخص ممارس للنشا� الر�اضي 100من  ��ار السن بواقع الدراسة �الطر�قة العشوائ�ة

فرندة ، ) شخص غیر ممارس ، ینتمون إلى �عض  بلد�ات  وال�ة ت�ارت 100و

إذ قامنا بتحدید متغیرات (   مدروسة ، عین �رمس ، تخمارت ،عین الحدید ، مالكو

الر�اضي  غال�ة ��ار السن الممارسین للنشا� تحصلنتائج الح�اةمق�اس جودة ) ال�حث 

تحصل غال�ة ��ار السن غیر الممارسین للنشا� الر�اضي فعة من جودة على درجة مرت

هنالك فروق معنو�ة في مق�اس جودة على درجة متوسطة أو منخفضة من جودة الح�اة 

 الح�اة لد� ��ار السن ولصالح الممارسین للنشا� الر�اضي  

  )2017(دراسة زناسني عبد االقدر ، أودینات أسامة  -14

ممارسة النشا� الترو�حي الر�اضي على جودة الح�اة لد�  إسهامات:عنوان الدراسة 

  أعوان الحما�ة المدن�ة

التعرف على  مستو� جودة الح�اة لد� أعوان الحما�ة المدن�ة هدفت الدراسة إلى 

التعرف على الفروق بین و الترو�حي  الممارسین  وغیر ممارسین لنشا� الر�اضي

وغیر الممارسین للنشا� الر�اضي في أ�عاد مق�اس جودة الح�اة أعوان الممارسین 

إعتمدنا في �حثنا هذا على إستخدام المنهج المسحي منهج ال�حثو  الحما�ة المدن�ة

  الوصفي الذ� �عتمد على تحلیل العالقات بین التغیرات و محاولة ق�اسها

ین تموشنت و قد تضمن العینة أعوان الحما�ة المدن�ة ببلد�ة عین الطل�ة ععینة ال�حث 

من الممارسین للنشا�  60فرد من أعوان الحما�ة المدن�ة وقد �انت مقسمة إلى  120

أظهرت النتائج أن مستو� جودة الح�اة مرتفع غیر ممارسین للنشا� البدن� 60البدني و 

لد� أعوان الحما�ة المدن�ة ولصالح الممارسین للنشا� الر�اضي حیث �انت مرتفعة 

                                                                              � الممارسین ومنخفضة لد� غیر الممارسین لد

أظهرت النتائج أن هنالك فروق معنو�ة في مق�اس جودة الح�اة لد�  أعوان -  -

أظهرت النتائج وجود أعلى  -. الحما�ة المدن�ة ولصالح الممارسین للنشا� الر�اضي 

فرق معنو� لصالح  ��ار السن الممارسین للنشا� لر�اضي عن غیرهم من  أعوان 
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الحما�ة المدن�ة الغیر الممارسین للنشا� الر�اضي من خالل حصولهم على أعلى ق�م 

 .  أوسا� حساب�ة 



~ 21 ~ 

 

 :  التعلی� على الدراسات. 2.2

مصطلح جودة الح�اة أو الرضا عن الح�اة وحسن الحال هي مصطلحات تتكرر في 

ح�اتنا الیوم�ة، حاولت ال�حوث العر��ة والمحل�ة  الكشف عن العوامل المحددة لجودة 

الح�اة ومع ذلك ت�قى فقیرة إلى الوصول إلى الهدف المنشود الن غالب�ة الدراسات 

عض المتغیرات النفس�ة أو مش�الت نفس�ة قامت �الكشف عن عالقة جودة الح�اة ب�

 . اجتماع�ة

من خالل العرض الساب� للدراسات المشابهة ،والتي أجر�ت للكشف عن جودة الح�اة  

والتي �انت مع متغیرات أخر� غیر متغیر دراستنا  ، نجد في حد علمنا  عدم وجود 

حیث وجد إطالع و دراسةمن ما أت�ح للطال�ال�احثدراسة سا�قة  في موضوع هذه الدراسة 

وفي األخیر م�ن لل�احث .صعو�ات �بیرة في إیجاد هذه الدراسات  ل�احثب االطال

الح� : من حیث المنهج.1.2.2:  التوصل إلى االستخالصات الهامة التال�ة

اتفقت جل الدراسات في : الطال�ال�احث من الدراسات المشابهة الساب� عرضها ما یلي

مثل  الدراسات وال�حوثلجم�ع  الوصفيیث تم استخدام المنهج استخدام نوع المنهج ،ح

دراسة  -3) 2006(دراسة جمعة و العاني  -2 )2006(دراسة ع�اس و الزاملي  -1

دراسة حسن والمحرز�  -5 )2006(دراسة �اظم و البهادلي  - 4)2006(بخش 

دراسة  -7  2000دراسة دمحم عبد هللا إبراه�م و سیدة صدی�  -6)2006(وٕابراه�م 

  2011دراسة الهنداو�  -9،  2012دراسة نع�سة  -8 2008:شاهر خالد سل�مان  

   2012دراسة أبو الر�ب وعبد األحمد  -11، 2011دراسة السرطاو� وآخرون   -10

خماس عبد القادر ، منصور دمحم : دراسة  -13) 2014(دراسة حرطاني أمینة  -12

  )2017(أسامة  دراسة زناسني عبد االقدر ، أودینات -14

لقد ت�اینت  الدراسات في حجم وجنس و��ف�ة اخت�ار عینة :من حیث العینـة. 2.2.2

و منها ما قدرت دراسة شاهر خالد سل�مان  -7فرد مثل  649عینة تقدر ب ال�حث فمنها 

الجنس فمنهم ذ�ور و منهم إناث مثل )2006(دراسة ع�اس و الزاملي  - 1فردا مثل32بـ 
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التي  المقصودة اختالفا في طر�قة اخت�ار العینات و نوعها من الطر�قة�ما لوح� أ�ضا 

  .          المقصودة�انت معظم الدراسات أت�عتها إلى الطر�قة 

معظم الدراسات في استخدام  ف في اختال لم �م�ن هناك: من حیث األدوات. 3.2.2

�ونهم اعتمدوا على المنهج  األسئلة و المقای�س مجموعة من  أدوات ال�حث من 

و نجدها في  إلى المقای�س واالستب�اناتالمسحي في دراسة متغیرات ال�حث الوصفي 

دراسة  -3) 2006(دراسة جمعة و العاني  -2 )2006(دراسة ع�اس و الزاملي  -1

دراسة حسن والمحرز�  -5 )2006(دراسة �اظم و البهادلي  - 4)2006(بخش 

دراسة  -7  2000دراسة دمحم عبد هللا إبراه�م و سیدة صدی�  -6)2006(وٕابراه�م 

  2011دراسة الهنداو�  -9،  2012دراسة نع�سة  -8 2008:شاهر خالد سل�مان  

   2012دراسة أبو الر�ب وعبد األحمد  -11، 2011دراسة السرطاو� وآخرون   -10

، منصور دمحم خماس عبد القادر : دراسة  -13) 2014(دراسة حرطاني أمینة  -12

  )2017(دراسة زناسني عبد االقدر ، أودینات أسامة  -14

 

 : المعالجة اإلحصائ�ة. 4.2.2

تختلف الوسائل اإلحصائ�ة المستخدمة من دراسة ألخر� وقد اعتمدت اغلب الدراسات 

للفروق ، معامل االرت�ا�، النسب المئو�ة،  Tعلى الوس�� ، االنحراف المع�ار�،

الخ ....،SPSS،  Microsoft Excel، نظام²التحلیل ال�عد�، معامل االلتواء، ک

 .إضافة إلى �عض الوسائل األخر� حسب طب�عة و حاجة الدراسة

و بعد أن تعرف الباحث على الوسائل اإلحصائیة اختار األسالیب التي تتناسب بیاناتھ و 

 .دارستھأھدافھ 

  :من حیث النتائج. 5.2.2

أظهرت النتائج أن مستو� جودة الح�اة مرتفع لد� الممارسین للنشا� الر�اضي حیث 

 �انت مرتفعة لد� الممارسین ومنخفضة لد� غیر الممارسین 
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سین للنشا� لر�اضي عن أظهرت النتائج وجود أعلى فرق معنو� لصالح  الممار  -

الغیر الممارسین للنشا� الر�اضي من خالل حصولهم على أعلى ق�م  غیرهم من 

 .  أوسا� حساب�ة 

اتفقت معظم الدراسات على مد� أهم�ة ممارسة النشا� البدني في متغیر جودة الح�اة  

  إلخ..... لمختلف عینات المجتمع من طالب و أساتذة و موظفین 

 :نقد الدراسات . 3.2

للدراسات السا�قة والمشابهة تبین للطالب ال�احث �عض من خالل العرض الساب�     

االختالفات ونقا� التشا�ه  مابین الدراسات المشابهة و الدراسة الحال�ة ومن أهمها ما 

 : یلي

قسمت إلى مجموعتین  حیث) 80(ت لعینة المختارة وعددها ، حیث بلغفي نوع�ة ا - 

و مجموعة الغیر الممارسین للنشا�  40مجموعة الممارسین للنشا� البدني و عددها .

 فئة المعاقین حر��ا ي تمثلت في إلجراء الدراسة  األساس�ة ،والت 40البدني و عددها 

مثلما أستخدمت �اقي وصف�اما �النس�ة لنوع المنهج فاستخدم الطالب ال�احث المنهج  - 

 . الدراسات السا�قة و المشابهة

استخدم في دراستنا استب�ان لمق�اس جودة الح�اة من مختلف : من ناح�ة أدوات ال�حث 

 . األ�عاد االجتماع�ة و االتزان االنفعالي والعصاب�ة و الهدوء لكل من یز�نس�ا و فرابیجر

المستخدم  حیث تمت معالجة الب�انات اإلحصائ�ة :نوع األسلوب اإلحصائي  -

في جل ) الحزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة( SPSSائي�استخدام البرنامج اإلحص

ال�احث �استخدام نفس األسلوب  هذا ما تواف� واشترك معه الطالب ال�احثالدراسات ،و 

 .  اإلحصائي  

أما أوجه التشا�ه بین دراستنا والدراسات السا�قة ف�انت في معظمها تدور حول  -

موضوع  جودة الح�اة وماهیتها ومفهومها،  أ�عادها،  م�وناتها،  مجاالتها،  مظاهرها 

 .  ،إتجاهاتها

  .جودة الح�اة   متغیر التي صاحبت العینة أما اإلختالفات ف�انت ف�
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الدراسات السا�قة �انها تمحورت حول فئة المعاقین حر��ا تمیزت هذه الدراسة عن 

الممارسین للنشا� البدني و الغیر الممارسین لمعرفة مد� جودة الح�اة و لصالح من 

 .�عود الفرق الدال 

 :  وأخیرا من خالل تطرقنا لهذه الدراسة والدراسات السا�قة �م�ننا  القول

وع جودة الح�اة لد� المعاقین حر��ا  هناك ندرة في الدراسات التي إهتمت �موض-

 . الممارسین للنشا� الر�اضي وغیر الممارسیین

استفدنا  من �عض الدراسات والتي اشتملت جودة الح�اة  من حیث مفهومها -

 وتعر�فاتها ،وأ�عادها 

،ومظاهرها ،وتم االستعانة �مق�اس جودة الح�اة �جزء أول من  أداة  جمع الب�انات 

 . الحال�ة من خالل الدراسات السا�قةلهذه الدراسة 

التأكد من حداثة مفهوم جودة الح�اة �صفة عامة و�صفة خاصة لد� فئة المعاقین  -

  . حر��ا
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 :تمهید 

یرت�� مفهوم جودة الح�اة �أسلوب ح�اة الفرد، و�ما �قوم �ه من نشاطات، وقدرته 

و�مستقبله، وأن هناك العدید من المعوقات التي تمنع الفرد على التح�م �ما یدور حوله 

حساس بجودة الح�اة، منها ضغو� الح�اة التي یواجهها الفرد، إلمن الوصول إلى ا

مر الذ� یؤد� إلى ز�ادة إحساسهم بجودة الح�اة ألوالصراع الداخلي الذ� �شعر �ه، ا

  ).39ص  2005عادل عز الدین،(
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الح�اة تأتى من أن هذا المفهوم هو من أهم المفاه�م �ما أن أهم�ة مفهوم جودة 

، فقد أشار ا��مأن إلى أن جودة  Positive Psychologyیجابىإلالرئ�سة لعلم النفس ا

  (Bonomi&etal,2000:8).من والرضا النفسىألالح�اة الفرد تتضمن شعوره �الحب وا

 Social&Psychologicalاعىجتمـــإلوهى تؤد� بـــه إلى تحقیـــــ� التكامـــل النفســـىوا

Integration ة اجتماعیـــة ایجابـــیــ عالقات الذ� یجعله قـــــادرا على أقامة، هذا التكامل

  .ــــین طته مــع المح�الفىتفـــــاعــــ

�ثر أهم�ة فى تحدید جودة الح�اة من المؤشرات إل�ما أن المؤشرات الذات�ة هىا

جتماع�ة إلجتماعى والق�م اإلجتماع�ةالداله على الترا�� اإلالموضوع�ة ، فالجوانب ا

جتماعى وغیرها من المتغیرات النفس�ة هى من إلوالمعتقدات الدالة على السلوك ا

 .( Bowung&et.al,2002: 355-371).العوامل التنبؤ�ة لجودة الح�اة 

  

 :مفهوم جودة الح�اة . 1

ف التخصص تالخر نتیجة إخآلدة الح�اة من �احث لقد إختلف تحدید مفهوم جو 

هداف ال�حث�ة داخل الدراسة، ونتیجة لذلك وجد عدد من ألتجاه النظر�، واإلال�حثي، وا

�استمرار بتزاید  التعر�فات لجودة الح�اة في التراث النظر� ل�س محددًا، ولكنه متزایداً 

لح طلح، فهم �عتبرون مصطالدراسات وال�حوث التي یتم إجرائها ف�ما یتعل� بهذا المص

ر�قة معقدة في الصحة الجسم�ة للفرد، والحالة طلح واسع یؤثر بطجودة الح�اة مص

العارف (ستقرار البیئي إلا �مظاهر اعالقتهجتماع�ة، و إلاعالقات النفس�ة، والروح�ة، وال

  ).38ص1999ر ، �االغندو 

لحات طومن ناح�ة أخر� ینتمي مفهوم جودة الح�اة إلي مجموعة �بیرة من المص

الشخصي �ل مئنة، والرضا طالمتشابهة والمتداخلة معه مثل السعادة والرضا، والح�اة الم

( ف وتنوع تعر�فات مفهوم جودة الح�اة تالس�اب أدت إلي اخالهذه ا

.(Andelmen,et.al ,1999:106 

ت عدیدة وتناولته دراسات عدیدة �الرغم من حداثة الو�رت�� مفهوم جودة الح�اة �مجا

ح حتي أص�ح �حمل معني یرت�� �المجال صطلفي المجال العلمي، ولقد تردد المتناوله 
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لح مد� ما �صل إل�ه طجتماع�ة وأنه �عني المصإلالذ� �ستخدم ف�ه فمن الناح�ة ا

موحات، والتقدم السر�ع في السلم طوٕاش�اع للفراد من رفاه�ة ووفرة إقتصاد�ة ألا

  ). 54:  1990ناهد صالح ،هناء الجوهر� ،(الوظ�في �ما �حق� النمو أن �مًا و ��فاً 

فمفهوم جودة الح�اة من المهام الصع�ة لما تحمله من جوانب متعددة متفاعلة ومن 

وم فى مختلف بین العلوم التىإهتمت بجودة الح�اة ، علم النفس حیث تبنى هذا المفه

  .ب�ق�ة طالتخصصات النفس�ة ، النظر�ة والت

 

 :لغو�اً . 1.1.1

ار جیدًا وضد الرد�ء جودة الح�اة أصلها من فعل جاد ، الجودة ، جود ، جودة أ� ص

 .أ� حسنة وجعله جیداٌ ، وجود الشى

 :حًا الإص�. 2.1.1

ان الیوم من نسإلجودة الح�اة تعتبر أنع�اس للمستو� النفسىونوع�ة ، وأن ما بلغه ا

شك مستو� معین من جودة الح�اة ، و�قصد ال مقومات الرقى والتحضر ، تع�س ب

نسان من حیث تكو�نه إلجودة خصائص ا: بجودة الح�اة �ش�ل عام 

( جتماعى واألخالقي إلخر�ن وتكو�نه اآلالجسمىوالنفسىوالمعرفى ودرجة توافقه ذاته ومع ا

. (Frish&etal, 2005,22  

إدراك الفرد "جودة الح�اة �أنها )  WHO1994(صحة العالم�ة وقد عرفت منظمة ال

قته �أهدافه اللوصفه فى الح�اة فى منظومة الق�م والثقافة التى تع�ش فیها ، وفى ع

  " .وتوقعاته ومعاییره واهتماماته 

�ماُ تعد جودة الح�اة أنها تقو�م الشخص لرد فعله للح�اة ، سواء تجسد فى الرضا 

) نفعالى المستمر إلرد الفعل ا(التقو�مات المعرف�ة أو وجدانى " عن الح�اة 

,1995,653-656) .(Diener&Diener  

حساس الیجاب�ةواإل�ماُ تشیر جودة الح�اة إلى الدرجة التى �شعر الفرد فیها �ا

 .(Veenhoven , 1996 :40).والرضا عن ح�اته ��ل �التفاؤل 
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وجودة الح�اةُ تشیر إلى تلك الق�م الشخص�ة التى تتفاعل مع الظروف الح�ات�ة 

والرضا عنها لتحدید جودة الح�اة ، و�تحدد الق�اس الموضوعىوالذاتى لجودة أ� مجال 

 Cummins,1994:19).( تح�اةالفردالمن مجا

واسعًا یر�ز على الرضا العام �الح�اة والشعور العام  وُتعد جودة الح�اة مفهوماً 

من منظور للعالقات الطب�ع�ة �السعادة الشخص�ة ، �ما یتسع ل�شمل تقی�م التأثیر العام 

 عالجلمتعلقة �الصحة ، تع�س ناتج الالمر�ض ، و�النس�ة للمرض فأن جودة الح�اة ا

الصحة الشخص�ة والتفاعل ال�عید عن التحسن المرضى ، حیث یتأثر شعور المر�ض �

  Hoff,E,2002: 43).( سرة ألجتماعى والعمل �ش�ل فعال وٕادارة المنزل واإلا

داء بدن�ًا وأنفعال�ًا واجتماع�ًا فى س�اق بیئته عند ألوهى ق�اس لقدرة الفرد على ا

  Church,2004:35).( مستو� ینس� أو یتناغم مع توقعاته الخاصة 

حیث یر� أن تعر�ف جودة الح�اة من ) ٢٠٠٥(و�ؤ�د علي ذلك أشرف عبد القادر

المهام الصع�ة نظرًا لما �حمله من جوانب متعددة ومتفاعلة مع �عضها ال�عض، �ما أن 

لح ، و�رجع هذا اما طمستخدمي هذا المفهوم لم یتفقوا �عد علي معني محدد لهذا المص

ت الفي المجالحداثة المفهوم علي مستو� التناول العلمي الدقی� أو أن المتخصصین 

العلم�ة المختلفة اعتبروا دراسة هذا المفهوم مفهومًا خاصًا �مجالهم وعرفوه من وجهة 

فراد لقدرة هذه الخدمات علي ألنظرهم المتخصصة ؛ فهو �ستخدم للتعبیر عن إدراك ا

 .إش�اع حاجاتهم المختلف

 :جودة الح�اة و استقالل�ة المعاق..2.1

المرت�� �الصحة العامة والمتكاملة للفرد  la qualité de vie إن موضوع جودة الح�اة

قد یثیر �عض االستجا�ات غیر المستح�ة خاصة على صعید االتجاه الطبي والذ� 

فشل في إیجاد الحلول لعالج �عض األمراض أو التكفل ب�عضها اآلخر �اإلعاقة 

) الدیني(ماعي والثقافي �مختلف انواعها واالمراض المزمنة لغ�اب ال�عد النفسي و االجت

في هذا العالج أو التكفل ، إذ �ثیرا ما �قتصر األمر على تقد�م العالج أو التكفل 

دون االهتمام �الخصائص النفس�ة واالجتماع�ة للمر�ض �صفة عامة ) الطبي(الك�م�ائي 

والمعاق �صفة خاصة ،و�ون أن هذا المر�ض ال �ع�ش لوحده في جز�رة خال�ة من 
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بل �الع�س هو موجود في أسرة وفي مجتمع یتفاعل معه یوم�ا یؤثر ف�ه الس�ان ، 

 .و�تأثر �ه قد یؤد� إلى وجود حر��ة ودینام���ة في هذا التفاعل قد تصل إلى التصادم

لقد ضل مفهوم جودة الح�اة في مجال العالجات الطب�ة �مفهوم جدید �عبر عن رفع 

ج ،و تغیرات اتجاهات الناس نحو مد� الح�اة ،و التحسن الملحو� لتقن�ات العال

السنوات + السنوات �الكم (الصحة ،أین تم التأكید على ما �عرف الیوم �الح�اة المضافة 

 .)�الكیف

والبد لإلشارة هنا إلى صعو�ة إیجاد تعر�ف دقی� و�س�� لمصطلح جودة الح�اة ،لكونه 

،أخالق اقتصاد ،س�اسة،فلسفة (�ستخدم في مجاالت وتخصصات علم�ة عدیدة 

أدت �ال�عض اعت�اره مجرد شعار لتغط�ة العجز المسجل حول القدرة على ) ،صحة

تحقی� مبدأ الصحة للجم�ع في حین اعتبره ال�عض تز�ین وتنمی� معاصر للحدیث من 

 مفاه�م قد�مة �اإلكتئاب و الحصر

ل وقد �عتبره ال�عض اآلخر ضر�ا من الخ�ال إن ارت�� بتحسین الح�اة لد� المعاق �ش�

 . عام ،لما لهذه الفئة من خصوص�ات

إن جودة الح�اة مفهوم واسع جدا " على  1994المنظمة العالم�ة للصحة  oms وتعرف

درجة  –عالقاته االجتماع�ة  -حالته النفس�ة  -یتأثر �ش�ل معقد �صحة الفرد

 .oms 1984 استقاللیته و عالقته �العوامل األساس�ة لمح�طه

االجتماع�ة الشخص�ة واالجتماع�ة الفرد�ة لفرد ما �ي (اقات محل المصادر والط" فهي 

 .)�حق� طموحاته و �ش�ع حاجاته

 :جودة الح�اة المرت�طة �الصحة. 3.1

�عد تعر�ف المنظمة العالم�ة لمفهوم  1984ظهر المصطلح في القاموس الطبي عام 

نفس�ة والذ� یر�� مفهوم الصحة ب�عض األ�عاد االجتماع�ة وال 1978الصحة عام 

الضرور�ة لح�اة الفرد، وأص�ح �فهم �معاش ذاتي یختلف من شخص آلخر و�تأثر 

 .�التصورات الثقاف�ة واالجتماع�ة والدین�ة

و�ن�غي االشارة إلى أن مفهوم جودة الح�اة المرت�طة �الصحة عرف تدرجا وتطورا مهما 

 الحر��ة وجودة الح�اةلیرت�� �الحر�ة والنشا� الیومي إذ ر�� المختصون بین اإلعاقة 
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�ما عرفت نها�ة الثمانینات االهتمام �ال�عد العقلي في مفهوم جودة الح�اة من خالل 

ثم اآلثار والتعقیدات المترتب ) الشیخوخة والتخلف العقلي (االهتمام �القدرات العقل�ة أو

دراسات علیها ف�ما �عد والتي أشارت إلى مش�لة فقدان االستقالل�ة ،�ما تواصل تطور ال

حول االعراض النفس�ة و�دأ االهتمام بجودة الح�اة المرت�طة �السرطان وجراحة القلب 

واثر المرض على المح�� األسر� �ما ظهر اتجاه آخر ر�ز على عوامل الخطر 

للكشف ) السر�ر�ة (ومفعالت الدخول في المرض مع تر�یز آخر على ال�حوث الع�اد�ة 

 . أثرها على الكفاءات الوظ�ف�ةعن اآلثار الثانو�ة لألدو�ة و 

وخالل التسعینات وجه االهتمام للتر�یز على الجوانب الذات�ة للصحة �ادماج �عد طبي 

أساسي یتعل� �المعاناة المرت�طة �األلم و الضی� والشدة النفس�ة من خالل االهتمام 

 . الضغ� و إستراتج�ات المواجهة –�أحداث الح�اة 

جودة الح�اة ارت�� أكثر �الدراسات في مجال علم النفس  لذلك أعود ألقول أن مصطلح

مصدر  -المساندة االجتماع�ة  - االجتماعي و ظهرت مفاه�م مثل الضغ� أو الكرب 

 . الض�� الكفاءات و القدرات

 : مقومات جودة الح�اة. 4.1

تعرف الصحة �حالة من الكمال و الراحة الجسم�ة و العقل�ة و االجتماع�ة و ل�ست 

 .�اب المرض أو العجزفق� غ

إدراك الفرد لم�انته في الوجود و في إطار الثقافة و نس� الق�م و "أما جودة الح�اة فهي 

اهتماماته انه  –معاییره  –انتصاراته  –المعاییر التي �ع�ش فیها في عالقاته مع أهدافه 

قاللیته مفهوم واسع �ش�ل ألنه �ضم الصحة الجسم�ة للفرد و حالته النفس�ة ودرجة است

�حیث �ش�ل " .، عالقاته االجتماع�ة و أ�ضا عالقاته �العناصر األساس�ة لمح�طه

الطبیب طرف واحد فق� ضمن مجموعة من األطراف قد �ش�ل المر�ض فیها ا�ضا 

 .�مشارك او�طرف آخر ألن إدراك المر�ض لذاته محددا أساس�ا �النس�ة لهذا المفهوم

 

 : عناصر جودة الح�اة. 5.1

 )الكفاءات الوظ�ف�ة( لة الجسم�ة الحا-1



~ 31 ~ 

 

 ) الراحة(الحالة النفس�ة -2

 . الحالة االجتماع�ة-3

 . الحالة االقتصاد�ة-4

 : أ�عاد الصحة

 . األساس الوراثي-1

 . و التشر�ح�ة للفرد –الفیز�ولوج�ة  –الحالة البیولوج�ة -2

 . الحالة الوظ�ف�ة-3

 . الحالة العقل�ة-4

 .الكفاءة الصح�ة-5

 : �عاد جودة الح�اةأ. 6.1

 .)االستقالل�ة والقدرة الجسم�ة( الحالة الجسم�ة للفرد -1

أعراض ، آثار ، و عواقب الصدمات أو التدابیر العالج�ة ، (أحاس�سه الجسم�ة -2

 )اآلالم

 )انفعال�ة ، حصر ،اكتئاب(الحالة النفس�ة -3

 . ح�� المهنيعالقاته االجتماع�ة و عالقاته �المح�� العائلي الصدمات والم-4

نالح� بوضوح س�طرة النموذج الطبي الذ� �عطي ق�مة للعوامل 

 facteursfonctionnellesالوظ�ف�ة

 ).األمراض المزمنة(تقدیر الطبیب قد یختلف عن تقدیر المر�ض  *

 استقالل�ة المعوق . 7.1

قبل ان نتعرض الى موضوع استقالل�ة المعاق البد وان نذ�ر �مختلف انواع االعاقات 

،اذ انه جرت العادة ان نر�ز فق� على االعاقات الكالس���ة مع ان �ل االنواع التال�ة 

الذ�ر تتطلب تكفل ورعا�ة في ا�طار مفهوم جودة الح�اة والتي قد توسع هذه الدائرة 

 :لتتضمن �ل من

 مشاكل النط� عند االطفال: االعاقة التعل�م�ة -1

عرض –اصا�ات المخ -االعاقة الحر��ة–اصا�ة الحبل الشو�ي :االعاقة الجسم�ة-2



~ 32 ~ 

 

التها�ات (داء �راون -)تضخم االعضاء(داء الفیل -البتر–االرهاق المزمن 

 )الجهازالهضمي

 مقدمي الرعا�ة¬االنطواء -ابتئاالك-نقص االنت�اه-لس�یزوفر�ن�اا:االعاقة النفس�ة -3

 االعاقة السمع�ة -4

 قة ال�صر�ةاالعا -5

 االدمان -6

 التقدم في السن والعجز -7

 االمراض المزمة -8

 :دور جودة الح�اة في تحقی� استقالل�ة المعاق . 8.1

جودة الح�اة هي إدراك الفرد لم�انته في الوجود في النس� الثقافي و "ذ�رنا من قبل ان 

راته ،ق�مه اهتماماته نس� الق�م و المعاییر الذ� �ع�ش ف�ه ،في عالقاته �أهدافه وانتصا

 ."ومخاوفه

 :وحسب هذا التعر�ف فإن تقدیر جودة الح�اة یتطلب االهتمام ب

 انفعاالت واف�ار المعاق -احاس�س–�افة إدراكات -1

 .�افة نشاطاته وأفعاله-2

 .�افة نجاحاته-3

  .�افة األحداث والعوامل المؤثرة فیها-4

  

  

  

  :م�ادئ جودة الح�اة . 9.1

على الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة بین ال�احثین على مفهوم جودة الح�اة تمثلت 

في التعر�ف و األ�عاد و المحددات ، �م�ن القول �أنه هناك ش�ه اتفاق من �عض 

ال�احثین و الذین سیتم ذ�رهم في السطور القادمة من هذا المحور على أن هناك م�اد� 

د سواء �انوا معاقین أم أسو�اء أما عن م�اد� جودة �م�ن أن تكون مشتر�ة بین األفرا
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�أن جودة الح�اة تعتمد على )  goode1995 41 85( الح�اة فقد أوضحت جود� 

  مجموعة من الم�اد� منها 

  .أن هذه الم�اد� مشتر�ة بین الشخص المعاق و الغیر معاق  -1

نسان و �مد� قدرته أن وجود الح�اة مرت�طة �مجموعة من االحت�اجات الرئ�س�ة لأل -2

  .افه في الح�اة د� أهعلى تحقی

أن معاني جودة الح�اة تختلف �اختالف وجهات النظر اإلنسان�ة �معنى أنها  -3

تختلف من شخص إلى آخر و من عائلة إلى أخر� و من برنامج تأهیلي غلى آخر و 

  .من شخص مهني إلى أخر 

ة في البیئة التي �ع�ش فیها هذا أن مفهوم جودة الح�اة له عالقة وطیدة و م�اشر  -4

  .اإلنسان أو ذلك 

  .خاص المح�طین �ه ش�س الثراث الثقافي لإلنسان و األأن مفهوم جودة الح�اة �ع -5

تعددة ممفهوم جودة الح�اة من وجهات نظر و�شیر جود� إلى أنه من خالل استعراض 

�یف �حدد الناس ح�اتهم فإنه �شیر إلى أنه یجب أن �حدد أوال مفهوم الح�اة الجیدة و 

 الخاصة

 مجاالت جودة الح�اة. 10.1

 .األعراض -1

 . الحالة الوظ�ف�ة -2

 .النشاطات المرت�طة �الدور االجتماعي -3

 .التوظیف االجتماعي -4

 .النوم والراحة -5

 .الحالة أو الوضع�ة االنفعال�ة -6

  .المعارف -7

 .إدراك الصحة -8

 .لح�اةالرضي و االش�اع العام في ا -9

 حاجاته و رغ�اته. 1.10.1
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 . التحق�قات والنجاحات الفعل�ة-1

 . المتعة لوجود ماد� مر�ح و جید �حد أدنى-الحر�ة–االستقالل�ة -2

 . تفهم الذات وتفهم العالم من حولنا-3

 .السعادة في الح�اة–إم�ان�ة تقدیر الجمال -4

  .بناء عالقات شخص�ة أصیلة مع أشخاص آخر�ن-5

 

 :صحة المعاقة أم جودة ح�اة المعاق. 11.1

هناك تكامل بین صحة المعاق وجودة ح�اته فبدال من االهتمام بتوفیر الرعا�ة الصح�ة 

فق� فاننا نوجه االهتمام ا�ضا �معاشه النفسي ومعاشه االجتماعي ومعاشه االقتصاد� 

لمجتمع شاء ، �ما ان تحقی� العدل والمساواة في توفیر ح�اة طب�ع�ة �ر�مة لفئات من ا

هللا س�حانه وتعالى لها أن تع�ش ظروفا خاصة تجعلها �حاجة لمساندة الجم�ع 

 لها،یتطلب

  . االرتقاء بهم نفس�ا و اجتماع�ا وثقاف�ا و دین�ا و تعل�م�ا و أكاد�م�ا -

 . إكسابهم مهارات و قدرات تجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع البیئة -

 . مجتمع المح�� ��ل جوان�همساعدتهم على التأقلم مع ال -

 . تعز�ز مفاه�م النهضة و صناعة الح�اة لدیهم و االرتقاء �المستو� الف�ر�  -

 : اآلل�ات العمل�ة

 )ترفیه�ة –عالج�ة  -نفس�ة (محاضرات  -ندوات  - لقاءات -

 . دورات متعددة تهدف إلى تثق�فهم في شتى المجاالت -

 )ر�ة بإبداعاتهم في المعارضالمشا(نشاطات و رحالت علم�ة ترفیه�ة  -

 . ورشات عمل للخروج �أف�ار جدیدة تساعدهم في إدارة ح�اتهم -

التشغیل و ( مشار�ع إنتاج�ة تختص بذو� الحاجات للكسب مما تنتجه ایدیهم  -

 )التأهیل المهني

 )إلخ......الرسم  -إنشاء مجلة او مجالت خاصة بهم لنشر إبداعاتهم الكتاب�ة  -

إن استقالل�ة المعاق بنفسه تتحق� �عد اكتشاف نقا� القوة و تعز�زها و نقا� الضعف  -
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و یخرج من الدائرة التي جعله فیها )�معنى أن �ص�ح المعاق إنسانا منتجا(و عالجها 

 . المجتمع مجرد عالة عل�ه

 . لقاءات دور�ة في بیوتهم -

 . دورات حف� القرآن -

  كسابهم الثقة �النفسإ -

 

 : أ�عاد جودة الح�اة .12.1

�عد استعراض العدید من التعر�فات ل�عض ال�احثین حول جودة الح�اة تبین أن جودة 

 : الح�اة بوجه عام لها مفهوم مر�ب یتم تقی�مه بثالثة ظروف هي

 .) السعادة أو االستمتاع( من خالل التقدیر الذاتي للرضا عن الح�اة بوجه عام -

العمل، الصحة، العالقات ( ت أو جوانب معینةالتقدیر الذاتي للرضا في مجاال -

 ).مع األخر�ن

وعادة ما .)  المؤشرات االجتماع�ة( العالقات الد�مغراف�ة �النس�ة بجودة الح�اة -

 : ال�عد الذاتي وال�عد الموضوعي:) مدخلین( تتحدد في مؤشر�ن

إدراكات الفرد �ظروفه من خالل تقو�م الجوانب النفس�ة، و�ر�ز :�شمل المدخل الذاتي *

هذا التقو�م على ق�اس الرفاه�ة النفس�ة، أو الرضا والسعادة الشخص�ة، �ما �ق�س أ�ضا 

 .                                                  المشاعر االیجاب�ة لد� األفراد وتوقعاتهم للح�اة

یر�ز على البیئة الخارج�ة، وتتضمن الظروف الصح�ة :أما المدخل الموضوعي *

والرفاه�ة االجتماع�ة والعالقات والظروف المع�ش�ة والتعل�م واألمن والس�ن ووقت الفراغ  

                                                                       )77، ص2014شیخي ، .(واألنشطة 

غالب�ة ال�احثین یر�زون على المؤشرات  الخاصة �ال�عد الموضوعي لجودة الح�اة، إن 

نظرا  لكونه یتضمن مجموعة من المؤشرات القابلة للمالحظة والق�اس الم�اشر، مثل 

أوضاع العمل ومستو� الدخل والم�انة االجتماع�ة االقتصاد�ة، وحجم المساندة المتاحة 
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ومع ذلك تظهر نتائج ال�حوث أن التر�یز على النتائج  من ش��ة العالقات االجتماع�ة،

الموضوع�ة لجودة الح�اة ال �سهم إال في جزء صغیر من الت�این في التقدیرات   الكل�ة 

)                                                                                   2012الدل�مي ،. (لجودة الح�اة

:                                  یوضح العارف �ا� الغندور أ�عاد جودة الح�اة �التاليإضافة إلى ذلك 

و�قصد �ه مد� الرضا الشخصي �الح�اة، وشعور الفرد بجودة الح�اة، :ال�عد الذاتي 

.                                                                       شعور الشخصي �السعادة

الصحة البدن�ة ، العالقات االجتماع�ة ، األنشطة : عد الموضوعي  و�شمل ال�

المجتمع�ة، العمل ،فلسفة الح�اة، وقت الفراغ، مستو� المع�شة ،العالقات 

أ�ضا في موسوعة علم )70-71 ،ص 1999الغندور ، (األسر�ة،الصحة النفس�ة 

ا بیترمان وس�ال النفس یتم تعر�ف جودة على أنه مفهوم ذو أ�عاد عدیدة أوضحه

، على أنها س�عة محاور تمثل في مجموعها جودة الح�اة وذلك ألغراض (2000)

 -1:                                             ت�سیر ال�حث والق�اس وهي �اآلتي

وتمثل في ض�� االنفعاالت االیجاب�ة واالنفعاالت السلب�ة، �الحزن :التوازن االنفعالي 

                                                                                . لة والقل� الصح�ة العامة للجسملحااوالكآ�ة 

                           . االستقرار األسر� وتواصل العالقات داخل البناء العائلي -2

                           .   استمرار�ة وتواصل العالقات االجتماع�ة خارج نطاق العائلة -3

.       االستقرار االقتصاد� وهو ما یرت�� بدخل الفرد الذ� �عینه على مواجهة الح�اة -4

و�ما .  االستقرار المهني حیث �مثل الرضا عن العمل �عدا هاما في جودة الح�اة -5

�ة ، الكفاءة السلو�: أن جودة الح�اة تتضمن أر�عة أ�عاد هي)  1991(یر� الوتون 

اماني ، .(ض�� البیئة أو الس�طرة علیها، جودة الح�اة المدر�ة ، جودة الح�اة النفس�ة

 )132ص2012

 : م�ونات جودة الح�اة. 13.1
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�م�ن القول �أن جودة الح�اة هي الممارسة االنفعال�ة لألنشطة الیوم�ة االجتماع�ة 

والبیئ�ة �ما و��فا بدرجة عال�ة من التوفی� والنجاح و�رضا نفسي عن الح�اة �ش�ل عام 

وشعوره �االیجاب�ة والصحة النفس�ة، وتخطي العق�ات والضغو� التي تواجهه �فاعل�ة 

�اقتدار حیث إن لجودة الح�اة ثالث م�ونات رئ�س�ة تتمثل �قصد إنجاز هذه األنشطة 

 : في

اإلحساس الداخلي �حسن الحال والرضا عن الح�اة الفعل�ة التي �ع�شها الفرد بینما  - 1

یرت�� اإلحساس �حسن الحال �االنفعاالت، یرت�� الرضا �القناعات الف�ر�ة أو المعرف�ة 

ذات�ة، أ� ذات عالقة برؤ�ة وادراك  الداعمة لهذا اإلحساس، و�لیهما مفاه�م نفس�ة

 . وتقی�م الفرد

 .القدرة على رعا�ة الذات واإللتزام والوفاء �األدوار االجتماع�ة  - 2

المساندة االجتماع�ة ( القدرة على االستفادة من المصادر البیئة االجتماع�ة المتاحة منها - 3

  �Jonesما یوظف) 38،ص 2015داهم ، .(و الماد�ة وتوظ�فها �ش�ل إیجابي 

 : التالي) 01(م�ونات جودة الح�اة �ما في جدول رقم 

  على المستو� الشخصي  على مستو� المجتمع 

�یف یتغیر الشخص تجاه مجتمعه 

وقدرته على المشار�ة والتأثیر في 

 قرارت المجتمع نحو جودة الح�اة 

�یف یتغیر الشخص تجاه 

نفسه وحاالته 

نوعي    /شخصي  

) اإلحساس(

02 

الحالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

والبیئ�ة والكفاءة الح�ومة 

الحاالت الوظ�ف�ة مثل 

 التعل�م 

�مي   موضوعي  

/ 

) الحاالت(

  یبین توظیف جونس لم�ونات جودة الح�اة :  01جدول رقم 
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 :مظاهر جودة الح�اة . 14.1

 : یر� ال�عض أن هناك خمسة مظاهر رئ�س�ة لجودة الح�اة هي

 . الصحة والبناء البیولوجي واحساس الفرد �السعادة - 1

 . إش�اع الحاجات والرضا عن الح�اة - 2

 . إدراك الفرد واحساسه �معنى الح�اة - 3

 . العوامل الماد�ة والتعبیر عن حسن الحال - 4

جودة الح�اة الوجود�ة والذات�ة لجوانب الح�اة، �ما أنها تمثل الح�اة األكثر عمقا داخل  - 5

 )43، ص 2015داهم ،(النفس 

 : االتجاهات المفسرة لجودة الح�اة. 15.1

نظرا لتعدد تعار�ف جودة الح�اة من طرف العدید من ال�احثین فهذا أد� إلى تعدد 

 : وظهور العدید من االتجاهات المختلفة منها

إن الح�اة �النس�ة لإلنسان هي ما یدر�ه منها حتى أن تقی�م : اإلتجاه النفسي. 1.15.1

ةفي ح�اته �الدخل، المس�ن، العمل، والتعل�م �مثل إنع�اس للمؤشرات الموضوع�لفرد ا

م�اشر إلدراك الفرد لجودة الح�اة في وجود هذه المتغیرات �النس�ة لهذا الفرد وذلك في 

وقت محدد وفي ظل ظروف معینة و�ظهر ذلك في مستو� السعادة والشقاء الذ� ��ون 

الق�م، اإلدراك :العدید من المفاه�م النفس�ة منها عل�ه، و�رت�� �مفهوم جودة الح�اة 

الذاتي، الحاجات، مفهوم االتجاهات، مفهوم الطموح، مفهوم التوقع إضافة إلى مفاه�م 

الرضا، التواف�، الصحة النفس�ة و�ر� ال�عض أن جوهر جودة الح�اة ��من في إش�اع 

الحاجات في نظر�ة  الحاجات �م�ون أساسي لجودة الح�اة، وذلك وفقا لمبدأ إش�اع

 ) 43، ص 2010الهمص ،. (أبراهام وماسلو
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أن االهتمام بدراسات جودة ) 1984(یر� المیر هان�س :االتجاه االجتماعي . 2.15.1

الح�اة قد بدأت منذ فترة طو�لة وقد ر�زت على المؤشرات الموضوع�ة في الح�اة مثل 

نوع�ة الس�ن، المستو�ات  معدالت الموالید، معدالت الوف�ات، معدل ضحا�ا المرض،

التعل�م�ة ألفراد المجتمع، مستو� الدخل، وهذه المؤشرات تختلف من مجتمع إلى آخر، 

وترت�� جودة الح�اة �طب�عة العمل الذ� �قوم �ه الفرد وما یجن�ه الفرد من عائد ماد� 

ثین أن من وراء عمله والم�انة المهن�ة للفرد وتأثیره على الح�اة و�ر� العدید من ال�اح

عالقة الفرد مع الزمالء تعد من العوامل الفعالة في تحقی� جودة الح�اة فهي تؤثر 

 )15، ص  2014لكحل ،.(بدرجة ملحوظة على رضا أو عدم رضا العامل عن عمله

  :االتجاه الطبي . 3.15.1

و�هدف هذا االتجاه إلى تحسین جودة الح�اة لألفراد الذین �عانون من األمراض الجسم�ة 

مختلفة أو النفس�ة أو العقل�ة وذلك عن طر�� البرامج اإلرشاد�ة والعالج�ة وتعتبر ال

جودة الح�اة من الموضوعات الشائعة للمحاضرات التي تتعل� �الوضع الصحي وفي 

تطو�ر الصحة فقد زاد اهتمام أط�اء ومتخصصین الشؤون االجتماع�ة وال�احثین في 

الح�اة لد� المرض من خالل توفیر الدعم النفسي العلوم االجتماع�ة لتعز�ز ورفع جودة 

 )82، ص  2014شیخي ،.(والس��ولوجي لهم

  

  

  

  

 : خاتمة

من خالل عرضنا للجانب النظر� لجودة الح�اة تبین لنا ان مفهوم جودة الح�اةمن 

مفاه�م علم النفس االیجابي الذ� �عتبر مجال یدرس و�حلل م�امن القوة والسمات 

والفضائل اإلنسان�ة اإلیجاب�ة وتعز�ز السعادة الشخص�ة لإلنسان في ممارساته وأنشطته  

حة الفرد النفس�ة والجسم�ة مما یجعله فرد ًا منتج ًا وشؤون ح�اته الیوم�ة، لتحسین ص
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فعاًال  في مجتمعه ، فإدراك الواقع المعاش والرضا عنه هو ما �حق� التواف� النفسي 

  .  ومن ثمة تخطي صعو�ات الح�اة والع�ش �سعادة, واالجتماعي و االنفعالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



~ 41 ~ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهید 

اإلعاقة الحر��ة تعد مش�لة جسم�ة و صح�ة مهما �انت المرحلة العمر�ة التي حدث 

تفیها ، أو األس�اب التي نجت عنها سواء �انت خلق�ة أو م�تس�ة، و ینجم عن اإلعاقة 

العدید من المش�الت النفس�ة و االجتماع�ة ، مما یتطلب عمل�ات تدخل و تكفل من 
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و �ذلك التأهل من الناح�ة الجسم�ة، یجعل المعاق  الناح�ة النفس�ة و االجتماع�ة ،

 .  یتقبل إعاقته و یتواف� معها

  : تعر�ف اإلعاقة. 2

  : تعر�ف اإلعاقة لغة. 1.2

رجل عوق أ� ذو تعو�� ، وعاق عن الشيء �عوقه عوقا ، أ� صرفه وح�سه ومنـه 

  . أ� أراد أمًرًا فصرفه صارف :التعو�� و االعتناق 

الشواغل من أحداثـه ، والتعو�ـ� أ� التثب�� :الشاغل ، وعوائ� الظهر  األمر :و العزق  

.  

  )  081-: 1988.179ابن منظور ، ،( 

  :  من تعر�ف اإلعاقة حر��ًا لغة ما یلي و�تضح

  .اإلعاقة تعني الصرف والح�س -1

  .و�ذلك تعني األمر الشاغل  -2

  .وتعني المنع والتثب�� والقعود  -3

  .  نتشارعدم الحر�ة واال -4

  :تعر�ف اإلعاقة اصطالحًا . 2.2

�ل ما �حـد مـن قـدرات :  اإلعاقة هي) 17: 1987زهیر احمد الس�اعي،( عرف

اإلنسان العقل�ة أو النفس�ة أو الجسد�ة ، و�جعله غیر قادر علـى أن �مـارس ح�اته 

أبو ماهر (�ما عرفها .  الطب�ع�ة المتوقعة منه في حدود عمره وجنسه وظروف بیئته

  هي �ل ضرر �مس فردًا معینـًا و�نتج):  23: 2004المعاطي ،

عنه اعتالل أو عجز �حد من تأد�ة دوره الطب�عي، �حسب عوامل السن والعوامل 

  . االجتماع�ةوالثقاف�ة

 أ ا هي �ل فرد یختلف عمن �طل�):56: 1981عبد الفتاح عثمان، (�ذلك عرفها 

لعقل�ة أو االجتماعیـة إلـى الدرجـة التـي عل�ه لف� سو� في النواحي الجسم�ة أو ا

تستوجب عمل�ات التأهیل الخاصة حتى �صل إلى استخدام أقصى ما تسمح �ه قدرات 

  . ومواه�ه 
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  :سب� أن معني اإلعاقة حر��ًا اصطالحًا �شیر إلي ما یلي و�تضح مما

  . أن معاناة اإلعاقة نتیجة عوامل بیئ�ة أو وراث�ة.

  . ة على تلب�ة المتطل�ات الیوم�ة �الش�ل الطب�عياإلعاقة هي عدم القدر .

  .هي قصور وتعطل جزء أو أكثر من جسم اإلنسان .

  . هي عدم قدرة العضو المصاب على الق�ام �الوظائف الطب�ع�ة.

  . هو عجز حر�ي �صاح�ه عجز حسي وانفعالي.

  : تعر�ف المعاق. 3.2

الوظائف النفس�ة،�حد هو �ل فرد �عاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في 

ع، ق�اسًا �أبناء سنه ،وجنسه في اإلطـار لمجترته على تأد�ة دوره الطب�عي في امن قد

الثقافي ،الذ� �ع�ش ف�ه مما �ستدعي تقد�م خدمات خاصـة تـسمح بتنمیته قدراته إلى 

أقصى حد مم�ن وتساعده على التغلب على ما قد یواجهـه مـن حـواجز ثقاف�ة أو تر�و�ة 

  ).52: 1991حمدان وآخرون ، ( اجتماع�ة أو ماد�ة  أو

على أن المعاق هو فرد لد�ه قصور في القدرة )341:  1002عبد العاطي ، ( و�شیر 

سـواء الجسم�ة أو الحس�ة أو النفس�ة أو االجتماع�ة، ناتج عن حدث خلقي منذ الـوالدة 

ي أ� من هذه القدرات أو م�تـسب ،ف��ون غیر قادر عل �فالة نفسه�ل�ًا أو جزئ�ًا ف

هو �ل شخص :�أن المعاق )1: 0002عبد الكافي ، ( و�ؤ�د .ل�سد حاجاته األساس�ة 

ل�ست لد�ه قـدرة �املـة على ممارسة نشا� أو عدة أنشطة أساس�ة للح�اة العاد�ة ، 

نتیجة إصا�ة وظائفه الحس�ة أو العقل�ة أو الحر��ة إصا�ة ولد ا أو لحقت �ه �عد 

 .  الوالدة

  

  

  :تعر�ف المعاق حر��ًا . 4.2

هي ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص 

فیـصیر معوقا جسم�ا ، األمر الذ� �حول بین الفرد و�ین االستفادة الكاملة مـن الخبـرات 

ینه و�ین التعل�میـة والمهن�ة التي �ستط�ع الفرد العاد� االستفادة منها ، �ما تحول ب
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المنافسة المتكافئة  مـع غیره من األفراد العادیین في التمتع، ولذلك فهو �حاجة إلى نوع 

خاص من البرامج التر�و�ـة و التأهیل�ة،وٕاعادة التدر�ب وتنم�ة قدراته رغم قصورها حتى 

�ع�ش و�تكیف مع مجتمع العادیین �قدر المستطاع و�ندمج معهم في الح�اة التي هي 

  ).  31-1986: 12حسن ،(للمعاق ح� طب�عي

اإلعاقة الجسم�ة على أ ا حالة من القـصور أو "منظمة الصحة العالم�ة " �ما عرفته 

الخلل في القدرات الجسد�ة ترجع إلى عوامل وراثیـة أو بیئیـة تعیـ� الفـرد المعاق عن 

  ).  6002:67وافي، (تعلم �عض األنشطة التي �قوم ا الفرد السل�م 

نر� أن المعاق الحر�ي هو الفرد الذ� فقد جزء من جسمه أو مجموع نتج عن ذلك 

خلل في األداء الوظ�في لهذا الفقدان، سواء �ان الفقدان عضلي أو عظمي أو عصبي،  

 .  أو نفسي ، أو مجتمعي 

وتشمل المقعدون �سبب عاهات �فقد األید� أو األرجل أو  :اإلعاقة الحر��ة .1.4.2

ألطفال �ما و�شمل المرضى �أمراض مزمنة �أمراض القلب ،الصدر، �سبب شلل ا

الضمور، الجسمي و نقص أجزاء الجسم  األطراف والشلل الناتج عن إصا�ة المخ أو 

  . اإلصا�ة �العمود الفقر� 

قصر النظر، �عد النظر ،العمى،ضعف (وتشمل إعاقة ال�صر : اإلعاقة الحس�ة .2.4.2

  ).  عف السمع، فقدان السمع،أو الصممض(،وٕاعاقة السمع تشمل)ال�صر

الطفل األصم (وٕاعاقة الكالم و الطفل األ��م، �ما و تشمل أ�ضًا  إعاقة أكثر من حاسة

  ).  الخ..،واأل��م ،واألعمى في آن واحد، أو الطفل المعاق جسم�ًا  وحس�ا وعقل�ًا  

  :  اإلعاقة العقل�ة. 3.4.2

  . درجة75،50م ما بینونس�ة ذ�ائه) المأفون (القابلون للتعلم 

  . درجة 25،50ونس�ة ذ�ائهم ما بین ) البلهاء(القابلون للتدر�ب

  . درجة 25ونس�ة ذ�ائهم أقل من )المعتوهون (ضعاف العقول

  :  اإلعاقة االجتماع�ة االنفعال�ة. 4.4.2

المصابون �أمراض الكالم وعیوب النط� وهي عدیدة ومتنوعة مثل اللجلجة، والتلعثم 

،والخوف،والتحر�ف،احت�اسالكالم،واالختالف في عم� الصوت وارتفاعه ،واإلبدال
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المصابون �أمراض الكالم وعیوب النط� وهي عدیدة و متنوعة مثل اللجلجة، والتلعثم، 

واإلبدال، والخوف، والتحر�ف، احت�اس الكالم، واالختالف في عم� الصوت 

  .وارتفاعهوعدم القدرة على التواف� االجتماعي مع بیئتهم

  . المصابون �القلوب الس�ر� الر�و و�السل :اإلعاقة نتیجة األمراض المزمنة .5.4.2

وهذه في الفئة تنقصهم القدرة على التحصیل نتیجة لتكاتف : فئة المتأخر�ن دراس�ًا  

  ).51-1986:14حسین (عوامل اجتماع�ة واقتصاد�ة و انفعال�ة و نفس�ة وعقل�ة 

  : أس�اب اإلعاقة الحر��ة. 5.2

اإلعاقة مش�لة متعددة في أ�عادها ومتداخلة في جوانبها،حیث تتشا�ك فیها الجوانب 

الطب�ة �االجتماع�ة �النفس�ة �التعل�م�ة و �التأو�ل�ة وغیر ذلك وأن سلوك اإلنسان ما هو 

إال نتاج الوراثة والبیئة معًا، وهناك یوجد عوامل �ثیرة مسئولة عن ارتفاع عدد المعاقین  

  :  عضها على النحو التاليو�م�ن رصد �

  : العوامل الوراث�ة:أوًال  

من �ل من األب ) شذوذ الكروموزمات وشذوذ الجینات(مثل انتقال صفات وراث�ة شاذة 

  . و أالم إلى الجنین

نقص .اضطراب الغدد الصماء واختالل في عنصر   RH .في دم األم في أثناء الحمل

  . أو توقف وصوال ألكسجین لمخ الجنین 

  ). حم ىالروماتیزق�ة، والحص�ة األلمان�ة (صا�ة األم ب�عض الحم�ات مثلإ

  . معاناة األم من السمنة أو األن�م�ا

زواج األقارب الذ� ��ثر �صفة خاصة في المناط� الر�ف�ة والبدو�ة والحضر�ة 

  . العشوائ�ة

  .  تعرض األم  إلشعاع أثناء الحمل

  : ومن أمثلة ذلك: العوامل البیئ�ة:ثان�ًا 

العوامل والظروف البیئ�ة التي تلعب دوًرًا  واضحًا  في حدوث اإلعاقة لد� الشخص 

  : مثل

  . الحروب وأش�ال العنف والدمار المختلفة
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  . انتشار األو�ئة واألمراض والجراث�م المعد�ة

  . الفقر و الجهل وعدم �فا�ة برامج الوقا�ة وانعدام الخدمات الصح�ة

  .  �ة والكوارث الطب�ع�ة وتلوث البیئةالحوادث الصناع�ة والزراع

  . الضغو� العصب�ة وغیرها من المش�الت النفس�ة

  . اإلفرا� في استعمال األدو�ة والعقاقیر والمنبهات

  . سوء التغذ�ة والخطأ في عالج المصابین أثناء الكوارث

  ). 63-35: 5002أبوالنصر،(تكرار حمل المرأة في فترات قصیرة 

  :  تصن�فات اإلعاقة الحر��ة. 6.2

لقد اعتمدت العدید من التصن�فات لإلعاقة الحر��ة من بینها التصنیف القائم على 

  :  األس�اب المؤد�ة لإلعاقة وتتمثل في

  :اإلعاقة الحر��ة الخلق�ة . 1.6.2

�ا وهي تلك اإلعاقات التي تولد مع الطفل وتكتشف منذ الوالدة أو �عد الوالدة ،وتعود أس

ا غال�ا إلى الوراثة، وهي ع�ارة عن إعاقة عضو�ة یترتب علیها وظ�فة عضو ،أو أكثر 

تقوس الساقین القدم، : من أطراف الجسم منذ والدته، أو والدته ناقص األطراف مثل

الحنفاء، هشاشة العظام، األطراف القصیرة ،والمعقودة والمشوهة،والشلل ��افة أنواعه 

  .  وغیر ذلك

وهي تلك اإلعاقات التي ال تولد مع الطفل وتحدث له :عاقة الحر��ة الم�تس�ة اإل. 2.6.2

  .في مراحل الطفولة المختلفة أو حتى للك�ار وغال�ا أس�ا ا بیئ�ة

  

  

  

  :اإلعاقة الحر��ة الم�تس�ة. 1.2.6.2

  :تعر�ف اإلعاقة الحر��ة الم�تس�ة. 1.2.6.2

النشا� الحر�ي، ال تولد مع الفرد وهي ع�ارة عن خلل أو عجز في القدرة الحر��ة أو 

وتصی�ه خالل مرحلة عمر�ة ما ،وتكون غال�ا ذات أس�اب بیئ�ة �الحوادث واألمراض، 
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عبد المجید حسن الطائي، (و�نجم عنها تأثیر على حالة الفرد المعاق الجسمي والنفسي

  )  92ص2007،

  :أنواع اإلعاقة الحر��ة الم�تس�ة. 2.2.6.2

  :  توجد العدید من أنواع اإلعاقة الحر��ة الم�تس�ة ونذ�ر منها

هو خلل في حر�ة الجسم أو في ش�ل القوام أو �لیهما نتیجة إصا�ة :الشلل الدماغي 

أو أكثر في الجهاز العصبي المر�ز� المخ، یؤد� إلى خلل في �فاءة الجهاز�ن 

ن األمراض التي ال عالج العضلي والعصبي وقصور أداء العضالت الالإراد�ة، وهو م

لها وال تزداد شد ا مع مرور الوقت، فهي حاالت مستقرة و�تجه أسلوب التعامل معها 

إلى تحسین وظائف الخال�ا العصب�ة واستغالل اإلم�انات الجسم�ة المتوافرة �أفضل 

و�قسم الشلل الدماغي وفقا لألجزاء )  2006:57حسن دمحم النواصرة، ،. (صورة مم�نة

  :  رة �الشلل إلىالمتأث

وتتأثر �الشلل األطراف السفلى فق� في حین تؤد�ا ألطراف :الشلل النصفي السفلي 

  .   العل�ا وظ�فتها �ش�ل أفضل 

و�تأثر �الشلل جانب واحد من الجسم متضمنا الطرف العلو� :الشلل النصفي الجانبي 

  .  والسفلي معا، وفي أغلب األح�ان یتأثر الجانب األ�من

  . تتأثر �الشلل ثالثة أطراف تكون في العادة الرجلین وذراع:لثالثي الشلل ا

  .  تتأثر �الشلل طرف واحد، وهو نادر الحدوث نسب�ا:الشلل األحاد� 

عبد الح��م بن جواد . (تتأثر �الشلل جم�ع األطراف األر�عة للجسم:الشلل الر�اعي . هـ

  )   71-1996:16المطر، ،

مسبب لإلعاقات الحر��ة في العالم، و�حدث نتیجة  وهو أحد أكثر:الشلل النصفي 

انفجار أحد األوع�ة الدمو�ة المغذ�ة في حجر�ات الدماغ ،نتیجة ارتفاع في الضغ� أو  

مرض الس�ر� أو عدة أمراض أخر� �تصلب الشرایین، أو نز�ف �الدماغ ،و�النتیجة 

النصفي، یبدأ یؤد� إلى شلل في جهة واحدة من جسم اإلنسان و�ذلك �سمى �الشلل 

  الشلل 
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في الحالة الحادة �شلل رخو� ومن ثم تدر�ج�ا تبدأ العضالت �التی�س وتص�ح األطراف 

المصا�ة متی�سة �ل�ا، وقد تؤد� حر�ات غیر إراد�ة، قد یتحسن المر�ض �عد اإلصا�ة 

عصام حمد� ألصفد�، . (ولكن نس�ة التحسن �طیئة وقد ال تصل إلى التحسن الكامل

2007 :89 .(   

  مرض حاد ومؤلم في المفاصل واألنسجة المح�طة ا، ما ینجم عنه :التهاب المفاصل 

  ).  61: 2004جمال الخطیب، منى الحدید�،،. (تورم ،وهي تی�س خاصة في الص�اح

وتؤد� إصا�ة المفاصل الشدیدة إلى إتالف العظام واألنسجة واألوع�ة الدمو�ة المح�طة 

الل ظهور تورم المفاصل واألنسجة ،وتؤد� إلى ا ،وتظهر التها�ات المفاصل من خ

.  اآلالم المستمرة، وحدوث تشوهات وعاهات لد� الفرد الذ� �عاني من التهاب المفاصل

و هي التي تحدث في مراحل العمر المتأخرة والمتوسطة،و�خاصة :التهاب العظام -6

لحوادثالمختلفة، عند األفراد الذین �عانون من إصا�ات اله��ل العظمي، ومن یتعرضون ل

سعید �مال عبد الحمید . (وتؤد� اإلصا�ة �االلتها�ات إلى االنزالق الغضروفي وتآكله

،2009:542  .(  

تمثل حاالت اضطرا�ات العمود الفقر� مظهرا آخرا ممیزا من :اضطرا�ات العمود الفقر� 

القدرة مظاهر اإلعاقة الحر��ة، وذلك نتیجة لما یتصل ذا االضطراب من خلل في 

الحر��ة للفرد، و�قصد �اضطرا�ات العمود الفقر� ذلك الخلل الذ� �صیب النمو السو� 

فاروق الروسان، . (للعمود الفقر� من منطقة الرأس حتى ا�ة العمود الفقر� 

،1998:242  .(  

  المنطقة العنق�ة، فقرات المنطقة الصدر�ة، فقرات : وتكون اإلصا�ة ا على مستو� 

  ) 2001:32أسامة ر�اض، ناهد أحمد عبد الرح�م، (المنطقة القطن�ة

وهي تخلخل تماسك النسیج العظمي، و�التالي یؤد� إلى انفصاله إما جزئ�ا :الكسور.6

  ) 1999:108ماجدة السید عبید، ،. (م��ان���ةأو �ل�ا نتیجة تعرضه إلصا�ات 

 :  هناك ثالثة أنواع من الكسور وهي

ال ��ون لها أ� اتصال �المح�� الخارجي أ� ال وهي التي :الكسور المغلقة ال�س�طة

  . ��ون مصحو�ا بجرح خارجي، وهذا �عني عدم إ�صال الكسر لخارج الجلد المح�� �ه
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وهي تلك الكسور التي �صاحبها تلف وتمزق الجلد، وفي :الكسور المفتوحةالمضاعفة 

  . وثهذه الحالة ��ون الكسر على درجة من الخطورة �سبب تعرضه للعدو� والتل

  وهو من أشد أنواع الكسور، وهو �سر عظمي مصاحب �قطع:الكسر المختل� 

-6)701:عصام حمد� الصفد�، المرجع نفسه. (أوردة وأعصاب وأنسجة عضل�ة

�عرف طب�ا �أنه فصل أحد الطرفین السفلیین أو العلو�ین �ش�ل جزئي أو :البتر .7

م من عاهة، و�عرف �أنه �امل عن الجسم، وذلك �نوع من العالج أو لتخل�ص الجس

عبد المجید حسن . ( حالة من العجز �فقد الفرد فیها أحد أطرافه أو �عضها أو �لها

  :  وحاالت البتر وهي األتي)   64:الطائي،المرجع نفسه

  .  بتر الطرف العلو� .أ

  .  بتر الطرف السفلي.ب 

  .  بتر الطرفین السفلیین

  .  بتر الطرفین العلو�ین

  ) 2000:061أسامة ر�اض، ،. (العلو� مع السفليبتر الطرف . هـ

  

  :  التأهیل للمعاقین حر��ا. 7.2

وهو العمل�ة التي تسعى من خاللها إلى مساعدة المعاق حر��ا ":التأهیل النفسي. 1.7.2

على استعادة التوازن النفسي له، بتقبل اإلعاقة والتعا�ش معها ومع الواقع الجدید،و 

�ا من جوانب عمل�ة التأهیل الشاملة، والتي تتضمن التأهیل التأهیل النفسي �مثل جان

. الطبي واالجتماعي واألسر� ،و�تعامل التأهیل النفسي مع اإلنسان م�اشرة ودون وس��

الحر��ة لها عدة صور تتنوع ما بین ال�س�� والشدید، مما یجعل عمل�ة التأهیل  واإلعاقة

أهیل المصابین بإعاقات حر��ة م�تس�ة تت�این بت�این درجة اإلعاقة ووقت وقوعها، وت

الذین �انوا أسو�اء وأصیبوا �العجز فهؤالء �حدث تحوال �امال في ��ا م وتتغیر صفات 

النفس�ة وخصائصهم الجسد�ة وحالتهم االنفعال�ة وغیرها، مما �ستلزم تأه�ال نفس�ا سر�عا 

، والهدف في النها�ة والذ� ین�غي أن ��ون مرنا ودور�ا متماش�ا مع العمر ومع اإلعاقة

  )السید فهمي علي. (هو إحداث التوازن والتواف� النفسیین لد� المعاق
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 :الوقا�ة من اإلعاقة و�رامجها . 8.2

تعتبر اإلعاقة هاجسا وعبئا ثق�ال على العدید من ا لمجتمعات خاصة منها التي       

ال تملك من الوسائل واإلم�ان�ات الماد�ة وال�شر�ة ما �ساعدها و�ضمن لها التكفل بهاته 

الشر�حة من مواطنیها، لهذا ت�قى الوقا�ة من اإلعاقة خطوة أول�ة وضرور�ة یجب على 

برامجها والحرص على تنفیذها سواء من طرف الدولة أو األسرة، �ل ا لمجتمعات تبني 

 وف�ما یلي سنتطرق إلى مفهوم الوقا�ة من اإلعاقة ونعرض برامجها ف�ما �عد 

 :   مفهوم الوقا�ة من اإلعاقة. 1.8.2

مفهوما جدیدا للوقا�ة على أنها ) 1979(تبنت منظمة الصحة العالم�ة في عام       

ات والخدمات المقصودة والمنظمة التي تهدف إلى التقلیل من مجموعة من اإلجراء

حدوث الخلل أو القصور المؤد� إلى العجز في الوظائف الفیز�ولوج�ة أو الس��ولوج�ة، 

والحد من اآلثار المترت�ة على حاالت العجز بهدف إتاحة الفرص للفرد �ي �حق� 

ة مم�نة، وتوفیر الفرصة له أقصى درجة مم�نة من التفاعل المثمر مع بیئته �أقل درج

لتحقی� ح�اة أخر� ما تكون إال ح�اة العادیین، وقد تكون تلك اإلجراءات ذات طا�ع 

 ) .205.، ص1995القیروتي وآخرون، . (طبي أو اجتماعي أو تر�و� أو تأهیلي

، فتعرف الوقا�ة على أنها التصد� لجم�ع األس�اب والعوامل )1985" (الحیدر� "أما 

فتعرف )  1992"( سمیت"ى اإلعاقة والتخفیف من آثارها إذا وقعت، أماالتي تؤدیإل

، إلى ثالثة )1982" (الراجحي"الوقا�ة على أنها تجن�ظهور حاالت اإلعاقة و�شیر 

 :    مستو�ات للوقا�ة

والتدابیر الوقائ�ة التي تحول دون حدوث  اتاإلجراءمستو� األول و�تعل� �اتخاذ ال•

 .  عاقةاألس�اب   المؤد�ة لإل

المستو� الثاني و�تعل� �اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الوقائ�ة التي تحول دون تطور •

 .   اإلصا�ة وذلك �عدد من اإلجراءات الوقائ�ة
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و�تعل� �اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الوقائ�ة التي تعمل على التخفیف : المستو� الثالث•

، 1998الروسان فاروق ،(حدوثها من اآلثار النفس�ة واالجتماع�ة لإلعاقة أثناء 

 ) .204.ص

وتبدو أهم�ة الوقا�ة من اإلعاقة في تجنب �ثیر من اآلثار النفس�ة واالجتماع�ة    

والصح�ة واالقتصاد�ة التي تحدث للفرد المعوق ولذو�ه، ومن هنا جاء اهتمام �افة 

�ة تجنب الجهات والقطاعات ذات العالقة ببرامج اإلعاقة، خاصة إذا تذ�رنا إم�ان

العدید من حاالت اإلعاقة، إذا اتخذنا التدابیر والبرامج الوقائ�ة، التي تتطلب جهودا 

وطن�ة واسعة �شارك فیها الفرد واألسرة وا لمجتمع، فاإلعاقة تفرض تدابیر عدیدة قبل 

 .  الزواج وقبل الحمل وقبل الم�الد، أثناءه و�عده

وعل�ه فال بد من إعداد أفراد ا لمجتمع لألبوة واألمومة، ونشر المعلومات حول       

عوامل الخطر الرئ�س�ة وسبل تجنبها وتشج�ع ال�حوث والدراسات التي تتناول أس�اب 

  ).  29.، ص1998جمال  الخطیب،(اإلعاقة و��ف�ة الوقا�ة منها 

 

 :  برامج الوقا�ة من اإلعاقة  2.8.2

 :  برنامج اإلرشاد الجیني. 1.2.8.2

و�تضمن هذا البرنامج في مساعدة اآل�اء واألمهات الذین هم في مقتبل الزواج، أو    

الذین حدثت لدیهم حاالت من اإلعاقة على معرفة �عض المعلومات ذات العالقة، 

و�قصد بذلك توع�ة اآل�اء واألمهات حول أثر العوامل الوراث�ة،  أو أثر إصا�ة أحد 

 .  دین أو أقار�ه على إنجاب أطفال معوقینالوال

 :   برنامج العنا�ة الطب�ة أثناء الحمل. 2.2.8.2

یهتم هذا البرنامج �مساعدة األمهات والحوامل وتوعیتهم حول العوامل التي تؤثر      

على إنجا�أطفال معوقین، منها العوامل المرت�طة �التغذ�ة الجیدة على صحة الطفل، 

ة األم �األمراض، وخاصة أمراض الحص�ة األلمان�ة، والزهر� وأثر و��ان دور إصا�

، و��ان أثر ذلك على صحة )Rayon x(ذلك على الحمل، عدم التعرض لألشعة
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الجنین، وخاصة في األشهر األولى للحمل، عدم تناول العقاقیر واألدو�ة المضرة لصحة 

  .   نفس�ة على صحة الجنینالجنین، و�ذا توع�ة األمهات الحوامل حول أثر العوامل ال

 :  برنامج توع�ة اآل�اء واألمهات حول التشخ�ص الم��ر. 3.2.8.2

قد تبدو �عض مظاهر اإلعاقة واضحة �طر�قة ما، منذ الوالدة وقد �شك في �عض      

المظاهر التي تبدو على الطفل الجدید، والتي تدل على احتمال حدوث اإلعاقة، ومن 

هنا فانه ال بد من توع�ة األول�اء حول المظاهر التي یجب االنت�اه لها، من مثل تأخر 

اكتشاف تلك الحاالت قد �ساعد على التخفیف أو  �عضحاالت النمو الحر�ي، ألن

 .القضاء عل�ه

 :  برنامج توع�ة األول�اء حول موضوع السالمة العامة. 4.2.8.2

و�تضمن هذا البرنامج توع�ة األول�اء حول ��ف�ة استعمال األدو�ة التي تش�ل خطرا    

نامج أ�ضا توع�ة على ح�اة األسرة أو إصابتها بإحد� مظاهر اإلعاقة و�شمل هذا البر 

األسرة حول ��ف�ة استعمال الغاز، األدوات الكهر�ائ�ة، األدوات الحادة، و��ف�ة قطع 

الشوارع، احترام قوانین المرور، معرفة أول�ة للمساعدات أثناء الكوارث، احترام القواعد 

 ).215.، ص1998الروسان فاروق، .(الوقائ�ة في العمـل

ر� �توع�ة األمهات حول السن المناسب للحمل، و�ذا  هذا إلى جانب برامج وقائ�ة أخ 

العنا�ة الطب�ة والوالدة في المستشفى، وموضوع التطع�م، و��قى على عات� األطراف 

والجهات الوص�ة لتنفیذ  البرامج للتصد� لمثل هذه اإلعاقات التي تؤثر على ا لمجتمع 

 .  من جم�ع النواحي

 :      نعوامل التنم�ة النفس�ة للمعوقی. 9.2

 : العوامل الذات�ة.1.9.2

اإلنسان العاقل المؤمن ال یلجأ إلى الكبت وأحالم ال�قظة والتبر�ر الجدلي، ولكن      

هو یرضى رضا قانعا �قدره، ف�حق� التكیف الكامل بینه و�ین نفسه، ثم هو أ�ضا 

مع البیئة  یواصل شوطا جدیدا في الح�اة �المعاناة السام�ة، وقهر العجز والتفاعل الحي

وا لمجتمع، وال �م�ن أن ینجح اإلنسان في تحقی� ذلك إال إذا أعاد تنظ�م الشخص�ة 

�أكملها بوعي ناضج على أساس جدید لتحقی� وحدتها وتكاملها بتأثیر المثل العل�ا 
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األخالق�ة والدین�ة أو الروحان�ة، وعل�ه أ�ضا الق�ام �عمل�ة التر��ة الذات�ة لتنق�ة میوله �ما 

  . �ه من عوامل الضعف واالستسالم�شو 

 

 :  العوامل االجتماع�ة. 2.9.2

مما الشك ف�ه أن نظرة ا لمجتمع إلى المعوق، بل والف�رة السائدة اجتماع�ا، عن      

الشلل �الذات تش�ل جان�ا من النظرة االجتماع�ة للمعوق، فالشلل ل�س �أقصى ما 

اعت�ار �لها مسائل نسب�ة ترجع إلى �صاب �ه الفرد وأن هذه اإلصا�ة أو ذاك ین�غي 

قدرة الفرد نفسه على است�عاب وتمثیل المش�لة في إطار الظروف االجتماع�ة المح�طة 

�ه، وعلى ا لمجتمع واألفراد أن یدر�وا �أن الشلل قد ��ون أهون من �عض ألوان الفقر 

 ). 46.، ص1997مروان عبد المجید، .(والعوز والحرمان

 :  خالصة

ب� ذ�ره نتف� أن اإلعاقة �صفة عامة والحر��ة �صفة خاصة تكون حاجزا مما س    

أمام الشخص، �غض النظر عن أصلها، فتحد من إم�انیته العمل�ة وخاصة العالقات 

االجتماع�ة، وتؤثر سل�ا على سماته الشخص�ة، فنظرة ا لمجتمع إل�ه والتر�یز على 

� أص�ح ماد� في تف�یره، �ذلك فإن إعاقته، �ل هذا �حد من اندماجه في ا لمجتمع الذ

مشاعر النقص والعجز التي تنتاب المعاق من حین آلخر قد تؤثر على مستو� تك�فه 

النفسي، فاإلعاقة التي تفرض حدا للنشا� ، لها آثار سلب�ة على تطور الشخص�ة 

 .   اإلنسان�ة التي تتصف �االتزان والتكامل
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 :   النشا� البدني الر�اضي. 10.2

 :   مفهوم النشا� البدني الر�اضي. 1.10.2

أن استخدام �لمة النشا� البدني �تعبیر �قصد �ه ا لمجال " الخولي أمین أنور"یر� 

الكلي واإلجمالي لحر�ة اإلنسان، و�ذلك عمل�ة التدر�ب والتنش�� والتر�ص في مقابل 

 .  الكسل والوهن والخمول

ومه العر�ض هو تعبیر عام، یتسع ل�شمل �ل وفي الواقع فان النشا� البدني �مفه     

ألوان النشا� البدني التي �قوم بها اإلنسان والتي �ستخدم فیها بدنه �ش�ل عام، وهو 

مفهوم أنثر�ولوجي أكثر منه اجتماعي، ألنه جزء م�مل، ومظهر رئ�سي لمختلف 

الجوانب الثقاف�ة لبني اإلنسان، فنجد أنه تغلغل في �ل المظاهر واألنشطة 

 ).  22.، ص1996الخولي أمین أنور، .(االجتماع�ة

أن النشا� البدني الر�اضي ذلك الجزء المتكامل من " تشارلز بیوتشر" و�ر�       

التر��ة العامة، ومیدان تجر�بي هدفه تكو�ن المواطن الصالح الالئ� من الناح�ة البدن�ة 

لوان النشا� البدني الذ� والعقل�ة واالنفعال�ة واالجتماع�ة، وذلك عن طر�� مختلف أ

 ). 09.، ص1992محمود عوض �سیوني، .(اختیر بهدف تحقی� هذه المهام

ف�عتبر النشا� البدني الر�اضي میدان هام من م�ادین التر��ة " قاسم حسن حسین"أما 

عموما، والتر��ة البدن�ة خصوصا، و�عد عنصرا قو�ا في إعداد الفرد الصالح، وتزو�ده 

ر��ة تؤد� إلى توج�ه نموه البدني والنفسي واالجتماعي والخلقي بخبرات ومهارات ح

قاسم حسن حسین، .(للوجهة االیجاب�ة، لخدمة الفرد نفسه ومن خالله خدمة ا لمجتمع

 ).  65.، ص1990

وعل�ه من خالل العرض السالف للتعار�ف المختلفة للنشاطات  البدن�ة و الر�اض�ة،     

 :  المشتر�ة لمفهوم النشا� البدني الر�اضي وهي  نجد أنه �م�ن استخراج العناصر

 .أن النشا� البدني الر�اضي جزء م�مل للنظام التر�و� العام  -

مختلف األنشطة في مجال النشا� البدني الر�اضي هي وسائل الكتساب  -

 .  الخبرات السلو��ة
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ال أن النتائج والم�تس�ات السلو��ة الناتجة عن ممارسة النشا� البدني الر�اضي  -

 .تنمي الجانب البدني فق� بل تنمي جم�ع الجوانب األساس�ة للشخص�ة 

  : النشا� البدني الر�اضي الم�یف.1.1.10.1

�عد النشا� البدني الم�یف من الوسائل التر�و�ة الفعالة لتمن�ة الفرد المعاق في جم�ع 

األخر�ن و النواحي النفس�ة و البدن�ة و االجتماع�ة و تحسین العالقة مع األفراد 

االتصال بهم ، و هو نشا� یخضع تقر��ا لنفس القوانین مع األنشطة الر�اض�ة عند 

  .العادیین في ش�له العام مع مراعاة �عض خصوص�ات المعاقین 

و �عمل على إعادة أكبر عدد مم�ن من المعاقین من ذو� اإلم�ان�ات المحددة و إلى 

ف أ�ضا إلى رد االعت�ار الماد� و م�ادین اإلنتاج و التفاعل مع المجتمع و یهد

المعنو� إلى الشخص المعاق و تم�ینه من االستفادة من طاقته المت�ق�ة و مواصلة 

نشاطه �فرد ی�حث عن إش�اع حاجاته و رغ�اته و سنتطرق في هذا الفصل إلى 

 .التعر�ف �النشا� الم�یف

  :مفهوم النشا� البدني الم�یف 

�عني الر�اض�ات و األلعاب و البرامج ): 1998(تعر�ف حلمي إبراه�م السید فرحات

التي یتم تعدیلها لتالئم حاالت اإلعاقة و فقا لنوعها و شدتها و یتم ذلك وفقا الهتمامات 

  ).223،ص1998إبراه�م و فرحات،.(األشخاص غیر القادر�ن و في حدود قدراتهم 

  المفهوم الجزائر� . 2.10.2

و  1994 العهد �الجزائر، ادخل إلى الجزائر سنةالنشا� البدني الم�یف مفهوم حدیث 

أدرج م�اشرة ضمن البرامج التكو�ن�ة األساس�ة والمتواصلة �المر�ز الوطني لتكو�ن 

  .المستخدمین المختصین �مؤسسات اإلعاقة �قسنطینة

المتخصصة  �مفهوم جدید في طر�� التطور و�عرف فق� لد� �عض المؤسسات

التر��ة "  ،"الر�اضة" : خر�ن ب�عض التسم�ات و أهمها�عرف �ذلك عند اآل .�اإلعاقة

اللعب " ،"الترف�ه" ،"الحر��ة أو التر��ة الحر��ة" ،"التعبیر الحر�ي أو الجسد�" ،"البدن�ة

�ل هذه التسم�ات تعني   .، الخ"التر��ة الحس�ة"  ،"التر��ة النفس�ة الحر��ة"  ،"التر�و� 

مجرد نشطات ترفیه�ة أو انشغال�ة وهذا �النس�ة للمتدخلین �القطاع المتخصص، أنها 
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یجب أن نتف� على مفهوم مشترك  .�عید �ل ال�عد عن الواقع مما �سمح بخل� للمفاه�م

   .النشا� البدني الم�یف  واحد وهو

النشا� البدني هو مفهوم شامل وتتفرع منه مفاه�م جزئ�ة موجهة إلى الفئات المستفیدة 

  .في اإلطار المناسب

المصطلحات الصح�حة و�ذلك الفئات المعن�ة ��ل نشا� بدني  الهدف من تحدید

یوضح النشا� ��ل  .والممارسة في اإلطار الصح�ح الذ� یناسب �ل فئة اجتماع�ة

النشا� البدني الذ� یوجه لكل الناس بدون استثناء  )تعم�م( فروعه على مد� دمقرطة

  .وهذا �الط�ع لتفاد� اإلقصاء والتهم�ش لفئة معینة

  :صن�فات النشا� البدني الر�اضي الم�یف ت. 11.2

لقد تعددت األنشطة الر�اض�ة و تنوعت أش�الها فمنها التر�و�ة و التنافس�ة ، و منها 

العالج�ة و الترو�ح�ة أو فرد�ة و الجماع�ة على أ�ة حال فأننا سنستعرض إلى أهم  

  :التقس�مات ، فقد قسمه أحد ال�احثین إلى 

  :لترو�حيالنشا� الر�اضي ا.1.11.2

هو نشا� �قوم �ه الفرد من تلقاء نفسه �غرض تحقی� السعادة الشخص�ة التي �شعر بها 

قبل و أثناء أو �عد الممارسة و تلب�ة حاجاته النفس�ة و االجتماع�ة و هي سمات في 

  .حاجة �بیرة إلى تنمیتها و تعز�زها للمعاقین 

ج الترو�ح لما یتمیز �ه من أهم�ة �عتبر الترو�ح الر�اضي من األر�ان األساس�ة في برام

�بر� في المتعة الشاملة للفرد �اإلضافة إلى أهمیته في التنم�ة الشاملة الشخص�ة من 

  .النواحي البدن�ة و العقل�ة و االجتماع�ة 

إن مزاولة النشا� البدني سواء �ان �غرض استغالل وقت الفراغ أو �ان �غرض التدر�ب 

ة ، �عتبر طر�قا سل�ما نحو تحقی� الصحة العامة ، حیث للوصول إلى المستو�ات العال�

أنه خالل مزاولة ذلك النشا� یتحق� للفرد النمو الكامل من النواحي البدن�ة و النفس�ة و 

االجتماع�ة �اإلضافة على تحسین عمل �فاءة أجهزة الجسم المختلفة �الجهاز الدور� و 

  .)09ص1998إبراه�م رحمة،(التنفسي و العضلي و العصبي 

  :النشا� الر�اضي العالجي . 2.11.2
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عرفت الجمع�ة األهل�ة للترو�ح العالجي �أنه خدمة خاصة داخل المجال الواسع 

للخدمات الترو�ح�ة التي تستخدم للتدخل اإلیجابي في �عض نواحي السلوك البدني أو 

شخص�ة االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثیر مطلوب في السلوك و التنش�� و نمو ال

  .و له ق�مة وقائ�ة و عالج�ة ال ین�رها األط�اء 

  النشا� البدني الم�یف والشخص في وضع�ة إعاقة. 3.11.2

في الماضي القر�ب �لمتان �انتا لهما فرص ضئیلة للتعا�ش ولحسن الح� تخطت اآلن 

وذو�  إعاقة وضع�ة  العراقیل واإلیدیولوج�ات وأص�حوا �ل األشخاص في

الم�ن أن �حصلوا على الفوائد واإلیجاب�ات المتعلقة بخصوص�ات من  الصعو�ات،

  .النشا� البدني والتي �انت ح�را على األشخاص العادیین

من إث�ات بجدارة وعزم على جعل الر�اضة في متناولهم ولقد تك�فت مع مطالبهم  تم�نوا

ة وقار�ة ألعاب ش�ه أولمب�(  نتائج من المستو� العالمي والجهو�   .الخاصة والطب�ع�ة

أثـبت لنا جم�عا على مدا الكفاءات العال�ة التي یتمتعون بها لتجاوز  )و�طوالت

الصعو�ات واإلعاقة والحصول على نتائج مذهلة ولقد �انت غیر متوقعة عند الغالب�ة 

  ...من الناس

من المم�ن أن یرفع النشا� البدني الم�یف التحد� لتفضیل الدمج �النس�ة لكل 

أو ذو� الصعو�ات للتكیف والتعلم   �ة إعاقةفي وضع األشخاص

  .المختلفة  نشاطاتهم ممارسة في

 :  النشاطات البدن�ة و الر�اض�ة الم��فة. 12.2

النشاطات الر�اض�ة الم��فة هي �ل الحر�ات والتمار�ن وأنواع الر�اضات التي       

لجسم�ة �ستط�ع ممارستها الفرد المحدود القدرات من ناح�ة قصور �عض الوظائف ا

ألعاب :(الكبر�، وهي ع�ارة عن مجموعة من الر�اضات الفرد�ة والجماع�ة تتضمن

القو�، الس�احة، الفروس�ة، س�اق الدراجات، الجم�از، تنس الطاولة، الجیدو، الرمي 

�القوس، رفع األثقال، التزحل�، التزحل� الفني، �رة القدم، �رة السلة، �رة الید، الطائرة، 

رها من األنواع الر�اض�ة، واألنشطة البدن�ة والر�اض�ة الم��فة هي وغی) �رة المرمى
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مجموعة من االختصاصات الر�اض�ة تمارس من طرف مجموعتین وقسمین من األفراد 

 :  المعوقین

األفراد الذین لهم محدود�ة في القدرة على اقتناء المعلومات وعلى مستو� االختالف  -

 .  الجتماعيالوظ�في، وفي عامل التنظ�م النفسي ا

 .  األفراد الذین لهم اضطرا�ات نفس�ة -

 :  وتتضمن النشاطات البدن�ة الر�اض�ة الم��فة عدة أنواع 

 .النشاطات الر�اض�ة التنافس�ة -

 .النشاطات الر�اض�ة العالج�ة -

 ).Roi.(B), 1993 , P .10(النشاطات الر�اض�ة الترو�ح�ة  -

 :  أهم�ة النشا� البدني والر�اضي للمعوق حر��ا. 13.2

تعد الممارسة الر�اض�ة ذات أهم�ة قصو� للمعوقین حر��ا �ما �فوق أهمیتها      

لألصحاء فضال عن �ونها ذات أهداف عالج�ة و�دن�ة ونفس�ة واجتماع�ة وتأهیل�ة، 

  :   وف�ما یلي سنتناول أهم�ة النشا� الر�اضي للمعوقین حر��ا

 :  النشا� البدني والر�اضي �وسیلة عالج�ة. 1.13.2

تعد ممارسة النشا� البدني للمعوقین حر��ا وسیلة طب�ع�ة للعالج على هیئة تمر�نات  

عالج�ةتأهیل�ة، و�أحد الم�ونات الهامة للعالج الطب�عي، والتي تساهم بدرجة �بیرة في 

العضل�ة ومهارة التواف� العضلي  استعادته للقوة: استعادة الل�اقة البدن�ة للمعوق مثل

العصبي، التحمل، السرعة، المرونة، و�التالي استعادته لكفاءته ول�اقته العامة في 

 ).22.، ص2000أسامة ر�اض، . (الح�اة

و�عد النشا� الر�اضي وسیلة مرغو�ة ومؤثرة في العالج النفسي واالجتماعي من      

عالج غیر م�اشرة تبتعد عن ف�رة تخس�س  قبل األفراد وا لمجتمع عموما، وهي وسیلة

الفرد أو إخ�اره �أنه مر�ض، لكن شأن النشا� الر�اضي مثل �ل وسائل العالج األخر� 

  . یجب أن تت�ع أسس وم�اد� علم�ة سل�مة لتحقی� الهدف �أفضل مستو� 
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 :  النشا� البدني والر�اضي �وسیلة ترو�ح�ة. 2.13.2

لر�اضة المعوقین جوانب ایجاب�ة عم�قة توف� �ونها عالجا بدن�ا لهم فیتعد� األمر      

�ونها وسیلة ناجحة للترو�ح عن نفس المعوق �ما تش�ل جان�ا مهما من استرجاعه 

لعنصر الواقع�ة الذات�ة والصبر والرغ�ة في اكتساب الخبرة والتمتع �الح�اة، وتساهم 

یجابي �بیر في إعادة التوازن النفسي للمعوق للتغلب على الر�اضة الترو�ح�ة بدور ا

الح�اة الرتی�ة والمملة ما �عد اإلصا�ة، وتهدف الر�اضة الترو�ح�ة هنا إلى غرس 

االعتماد على النفس واالنض�ا� وروح المنافسة والصداقة لد� المعوق، و�التالي تدع�م 

فرضها على نفسه في ا  الجانب النفسي والعصبي إلخراج المعوق من عزلته التي

، ولقد ظهر أن األنشطة البدن�ة )112 -111.، ص1997مروان عبدا لمجید،(لمجتمع

ذات ق�مة مرتفعة للمعوقین في االحتفا� وتحسین " رملي ع�اس"الترو�ح�ة �ما �قول 

أقصى حالة بدن�ة ولز�ادة الطاقة، وللحفا� على االسترخاء، وأ�ضا للمساعدة �وسیلة 

لذات والتزود بخبرات ذات أش�اء ملموسة، وذلك �التعرض لمواقف واقع�ة، للتعبیر عن ا

عبد الفتاح رملي ع�اس . (وٕاتاحة الفرصة لهؤالء المنطو�ین لالختال� �ا لمجتمع

 ).   102.، ص1991،

 :  النشا� البدني و الر�اضي �وسیلة إلدماج المعوق حر��ا في ا لمجتمع. 3.13.2

من األهداف النبیلة لممارسة النشا� البدني والر�اضي للمعوقین إعادة تأقلمهم        

والتحامهم �ا لمجتمع المح�� بهم �معنى تسهیل وسرعة استفادتهم وٕافادتهم للمجتمع، 

إن النشا� الر�اضي یلعب دورا في التأثیر على الفرد للتخلص " أسامة ر�اض"و�قول 

واألزمات النفس�ة إضافة إلى �عض األمراض األخر� �عدم  من االنطوائ�ة والعدوان�ة

االنت�اه أو عدم التر�یز أو عدم تق�م المسافة أو عدم تقدیر الزمن وٕاضافة إلى �ل ما 

تقدم فالنشا� الر�اضي ��ون فعال أ�ضا في عالج �عض األمراض االجتماع�ة و�عمل 

ما �حق� العمل الجماعي على لم شمل األفراد وجعلهم جماعة واحدة تعتز بنفسها م

واحترام الذات �ما انه مبني أساسا على االختال� وٕاقامة وتطو�ر العالقات فهو �ضطر 
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أسامة . (األفراد والجماعات إلى االختال� ب�عضهم ال�عض �العبین أو مشاهدین

 ).     23.، ص2000ر�اض، 

ض عل�ه حقوقا �فر  "دمحم عوض �سیوني"فاندماج الفرد في ا لمجتمع �ما �قول      

وواج�ات و�علمه التعاون والمعامالت والثقة �النفس �ما یتعلم ��ف�ة التوفی� بین ما هو 

صالح له فق� وماهو صالح للجماعة وا لمجتمع، و�تعلم من خاللها أهم�ة احترام 

األنظمة والمعتقدات وقوانین ا لمجتمع فالفرد ال �م�ن أن ینمو نموا سل�ما إال إذا �ان 

جماعة حیث انه اجتماعي �ط�عه والنشا� البدني والر�اضي �حضرالفرص داخل ال

. المناس�ة للنمو السل�م لإلفراد و�ساعدهم على فهم العالقات االجتماع�ة وتك�فهم معها

 )  17.،ص1992محمود عوض �سیوني،(

 :األنشطة الر�اض�ة الخاصة �مبتور� األطراف. 14.2

 :   الر�اضة لمبتور� األطراف. 1.14.2

تتعدد حاالت البتر وتختلف فنجد حاالت بتر للطرف العلو� وأخر� للطرف        

السفلي وقد ��ون ذلك ألحد األطراف أو طرفین معا، �م�ن للمصابین �البتر ممارسة 

أنواع عدیدة من األنشطة الر�اض�ة وأكثر حاالت البتر ممارسة للر�اضة البتر لألطراف 

هزة صناع�ة تعو�ض�ة �عد البتر، وتبدأ تلك الممارسة السفلى خاصة وأنهم �ستخدمون أج

�عد عمل�ات البتر في مراكز التأهیل، لذلك یجب أن تكون األطراف الصناع�ة مصنعة 

�طر�قة علم�ة و�مقای�س دق�قة، وذلك حتى �ساعد ذلك الطرف المعاق على أداء 

 .  الحر�ات في التمر�نات واألنشطة الر�اضة المختلفة

والتدر�ب على استخدام األطراف یخفف من الضغ� النسبي الذ�قد تحدثه أثناء     

الممارسة ومن ناح�ة أخر� نجد أن البتر یؤثر على األداء الحر�ي للفرد وخاصة األداء 

الفني للحر�ات، و�حدث ذلك �استخدام الطرف الصناعي �ما یؤثر ذلك عل توازن 

  . الفرد

  

 

 :   )إعاقة سفلى (ن حر��ا�عض ر�اضات المعوقی. 15.2
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استطاع المعوقون حر��ا عبر مراحل عدیدة أن �فرضوا أنفسهم ووجودهم وأن �شار�وا   

في اغلب الر�اضات التي حققوا فیها نتائج جیدة على الصعیدین الداخلي والخارجي، 

و�شارك المعوقین حر��ا عادة في ر�اضات معینة دون األخر� وتتمثل الر�اضات التي 

 :في "  Hanifi" ك فیها المعوقون حر��ا إعاقة سفلى حسب�شار 

 :  الس�احة.1.15.2

إنها الر�اضة التي �ستط�ع أن �شارك فیها أغلب المعوقین، إذ أنها تحتاج إلى جم�ع        

العضالت وأطراف الجسم لتكس�ه الرشاقة والمرونة فقد ذهب المختصون لتسمیتها 

ك فالس�احة تكسب المعوق صفتي التنسی� والتوازن ، إضافة إلى ذل)الر�اضةالكاملة (

 .  واللتان لن یجدهما أثناء المشي أو الجر� 

 :تنس الطاولة . 2.15.2

و�ختص بها عادة المعوقون ذو� الكراسي المتحر�ة مع مراعاة ق�اس نوعي للطاولة،  

 وتعمل هذه الر�اضة على رفع القدرات العضل�ة للقسم العلو�، إضافة إلى تقو�ة

عضالت ال�طن والظهر والتنسی� في الحر�ات على مستو� الجانب األعلى، وتعمل 

 .على تحقی� التوازن على الكراسي 

 :  العاب القو� . 3.15.2

�ستط�ع ممارستها �ل المعوقون �مختلف إعاقتهم خاصة المعوقون حر��ا، وتعد  

ف من هذه متر، إلى المارطون، والهد100اختصاصات المسا�قة ابتداء من س�اق 

الر�اضة هو تقو�ة األطراف العلو�ة �النس�ة لفاقد� األرجل وعلى تقو�ة األطراف العلو�ة 

المصا�ة، �ما أنه �اإلم�ان ممارسة ر�اضة الرمي �مختلف أنواعها �رمي القرص، دفع 

الجلة و  رمي الرمح، وتعمل على تقو�ة عضالت ال�طن، الكتفین، و�ذا الذراعین، 

 .  التوازن على الكراسيوتعمل على تحقی� 

 :  رمي القوس. 4.15.2

�عمل هذا النوع على رفع العمل العضلي للقسم العلو�، و�ذا الجذع ألن عمل�ة تنفیذ  

الرمي تتطلب العمل بجم�ع عضالت القسم العلو�، �ما تفید في تنظ�م عمل�ة التنفس 
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ر��ا ذو� الكراسي  وترو�ضها، وهذه الر�اضة مفیدة للمعوقین �صفة عامة وللمعوقین ح

  .  �صفة خاصة

 

 :   �رة السلة. 5.15.2

وتعتبر اللع�ة الجماع�ة الجیدة ذات الشهرة العالم�ة عند فئة المعوقین حر��ا، وهي 

الر�اضة الجماع�ة األكثر ممارسة عندهم، و�ختص بها ط�عا المعوقون ذو� الكراسي 

المتحر�ة، حیث یراعي فیها نوع�ة الكراسي، حیث تستخدم �راسي خف�فة سهلة التحرك 

  (Hanifi (R), 1995, P.19-20) تلف االتجاهات �سرعة وخفة، و�ذلك الدوران �مخ

 :المعوقون في الجزائر. 16.2

 10إذا �انت وثائ� األمم تشیر إلى أن عدد المعوقین في �ل مجتمع یتراوح ما بین 

من جملة عدد الس�ان، فان عددهم في الجزائر ر�ما �فوق هذه النس�ة وذلك % 15إلى 

�سبب الحرب الطو�لة، التي خاضها الشعب الجزائر�، بجم�ع فئاته االجتماع�ة، ونتج 

الخ، ومصابین �أمراض ...عنها ضحا�ا �ثیرون مابین معطو�ین، م�فوفین، أصماء

س�اب التي أدت إلى ظهور هذه العاهات عقل�ة ونفس�ة أو هما معا، و�ان أحد أهم األ

هي انفجار �عض القنابل، التي تسبب تشوهات عدیدة لإلنسان، ومن هنا وجدت 

الجزائر نفسها �عد االستقالل تواجه مشاكل اجتماع�ة، ونفس�ة وصح�ة، �النس�ة لعدد 

ألف معوق  �540ثیر من المواطنین، حیث قدر عدد المعوقین في الجزائر حوالي 

 :  �ما یلي موزعین

معوق  20.000متخلف ذهني،  18.000م�فوف،  80.000أصم أ��م،  80.000

من جملة مجموع الشعب الجزائر�، و�الح� أن هذا العدد ال % 3بدني، وهم �مثلون 

یدخل ف�ه المعوقون اآلخر�ن، من ذو� العاهات مثل المقعدین، األفراد الذین بترت 

دد المذ�ور هؤالء المعوقین، فإن النس�ة العامة أطرافهم وغیرهم، فإذا أضفنا إلى الع

تر�ي .( �ما تؤ�د ذلك التقدیرات الدول�ة لألمم المتحدة%  15أو %10سوف ترتفع إلى 

،  أما حال�ا فحسب نتائج المسح الوطني متعدد المؤشرات )116.، ص1982را�ح، 

 711.000.1لألفراد المعوقین، فإنه �شیر إلى أن عددهم �صل إلى ) 2006(لسنة 
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فردا من ذو� اإلعاقة الحر��ة  840.752فردا معوقا، حیث نجد من بین هذا العدد  

 Office nationale desمن مجموع الس�ان المعوقین  % 44ما�مثل نس�ة 

statistiques, 2008, p.08)( 

فرغم الجهود التي تبذلها �الدنا في االعتناء �المعوقین من خالل تقدمها في مجال  

صحة، مازال عدد هؤالء المعوقین  في تزاید مستمر من سنة ألخر�،  الطب وال

  .والجدول الموالي یبین النسب المئو�ة لألس�اب الرئ�س�ة في حدوث اإلعاقة �الجزائر

  

 :  خالصة

استنتجنا من خالل العرض التحلیلي لهذا الفصل أنه بواسطة النشا� البدني       

والر�اضي یتم�ن المعوق حر��ا من االحتكاك �أكبر قدر مم�ن من األفراد اآلخر�ن، 

والتعامل معهم �طر�قة عاد�ة وجیدة والخروج من عزلته متناس�ا أالمه، وتحقی� راحته 

خالل ما �قدمه من نشاطات وأعمال تبین مسؤولیته النفس�ة وٕاعادة ثقته بنفسه من 

وقدرته على العطاء والتعبیر عن شعوره وقدراته الشخص�ة، وهذا �له �عیدا عن العزلة 

المفرطة، إذ انه عامال أساس�ا ینمي من خالله المعوق مقومات الشخص�ة و�الزمه في 

شاكل النفس�ة التي والم بنائها بناءا صل�ا وقو�ا، لیتم�ن من االبتعاد عن االضطرا�ات

  .تواجه یوم�ا 
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  : تمهید

نتطرق في الجانب التطب�قي إلى تقد�م المناقشة و تحلیل النتائج الخاصة �االستب�ان 

الذ� وزع على الذ� �انت أسئلته تتمحور أساسا على الفرض�ات التي وضعت في هذا 

التحلیل و مناقشة النتائج �حیث نقوم بوضع جداول لألسئلة ال�حث، �ما نستنتج طر�قة 

تتضمن عدد أفراد العینة و �ذا عدد اإلجا�ات ثم إضافتها إلى النسب المئو�ة المرافقة 

رض لها ،و ��ون �ل جدول متبوع بتحلیل خاص �ه و �ذا التمثیل الب�اني و نقوم �ع

  .عت في بدا�ة هذا ال�حثصدق الفرض�ات التي وضاإلستنتاج و توض�ح مد� تحق� و 

  :منهج ال�حث  .1.1

إعتمدنا في �حثنا هذا على إستخدام المنهج الوصفي الذ� �عتمد على تحلیل العالقات 

بین التغیرات و محاولة ق�اسها ، و توض�ح العالقة �طر�قة علم�ة بإتخاذ أسلوب 

ي األدوات التي إحصائي �ما هو الحال �النس�ة لنتائج اإلستب�ان و �ذا المقابلة ، و ه

  .وجدناها أكثر مناس�ة لموضوع �حثنا 

و �م�ن تعر�ف المنهج الوصفي �أنه طر�قة من طرق التحلیل و التفسیر �ش�ل علمي و 

منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضع�ة أو مش�لة إجتماع�ة و یتضمن 

تحدید نطاق و ذلك عدة عمل�ات �تحدید الغرض منه و تعر�ف المش�لة و تحلیلها و 

مجال المسح و فحص جم�ع الوثائ� المتعلقة بها و تفسیر النتائج للوصول إلى 

  .)1995عمار، ( إستنتاجات و إستخدامها ألغراض معینة

  :مجتمع ال�حث .2.1

إن مجتمع ال�حث هو الفئة اإلجمال�ة التي نر�د إقامة دراسة تطب�ق�ة علیها وف� المنهج 

فئة دراسة ، و في هذه الدراسة �ان مجتمع ال�حث و یتكون المختار و المناسب لهذه ال

فرد ذو� اإلعاقة  410و�ضم  بوال�ة عین تموشنت�مر�ز المعوقین المعاقین حر��ا 

 .الحر��ة من مختلف األعمار 
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  :عینة ال�حث  .3.1

ینظر إلى العینة على أنها جزء من الكل أو �عض من الجم�ع ، و تتلخص ف�رة دراسة 

في محاولة الوصول إلى تعم�مات لظاهرة معینة ، و تعتبر من أهم المراحل في العینات 

ال�حث العلمي التي یهتم بها ال�احث و تعرف على أنها جزء من الكل ، نقوم بإخت�ارها 

�طر�قة معینة لدراستها من أجل التحق� من الظاهرة ، �ما تعرف على أنها مجموعة من 

ر�قة مختلفة من مجتمع �بیر لدراسة الظاهرة ف�ه ، �ما األفراد یبني ال�احث و تختار �ط

العینة هي مجموعة من األفراد یبني ال�احث عمله علیها و هي مأخوذة من " عرفها دمحم 

و هذه العینة  .  )204، صفحة 2006شفی�، ( "مجتمع أصلي ��ون تمثیله صادق

ة �غض النظر عن تمإخت�ارها �طر�قة عشوائ�ة ألنها تعطي فرص متكافئة لكل الطل�

مستوا�اتهم و خصائصهم �اإلضافة إلى أن اإلخت�ار العشوائي هو أ�س� طرق اإلخت�ار 

�ما أن دراستنا خاصة �فئة المعاقین حر��ا لوال�ة عین تموشنت و قد تضمن العینة و 

من الممارسین للنشا�  40فرد من فئة المعاقین حر��ا وقد �انت مقسمة إلى  80

  مارسین للنشا� البدنيغیر م 40البدني و 

  : متغیرات ال�حث .4.1

  .النشا� البدني الم�یف : المتغیر المستقل. 1.4.1

  .جودة الح�اة " : المتغیر التا�ع .2.4.1

  

  :مجاالت ال�حث  .5.1

و �قصد �ه فئة المعاقین حر��ا الممارسین والغیر الممارسین : المجال ال�شر�  .1.5.1

  .للنشا� البدني 

فرد من فئة المعاقین حر�ي  80أجر�ت هذه الدراسة على العینة :المجال الم�اني  .2.5.1

غیر ممارسین للنشا�  40من الممارسین للنشا� البدني و  40وقد �انت مقسمة إلى 

  .البدني
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ثم توقف ال�حث  01/03/2020نتبدا�ة الجانب التطب�قي من ا�: الزمانيالمجال  .2.5.1

  .تمر بها ال�الد  نظرا للمشاكل الصح�ة التي

  :أدوات ال�حث  .6.1

  :اإلستب�ان .1.6.1

�لمة مشتقة من الفعل است�ان، �قال است�ان األمر �معنى أوضحه وعرفه، : اإلستب�ان

 .واالستب�ان بذلك هو التوض�ح والتعر�ف لهذا األمر

  :في ال�حث العلمي

�عنا�ة في تعبیرها عن هو تلك القائمة من األسئلة التي �حضرها ال�احث : اإلستب�ان

الموضوع الم�حوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقّدم إلى الم�حوث من أجل الحصول 

على إجا�ات تتضمن المعلومات والب�انات المطلو�ة لتوض�ح الظاهرة المدروسة 

 .وتعر�فها من جوانبها المختلفة

 : الض�� اإلجرائي لمتغیرات ال�حث .2.6.1

نفس المنطقة  -،(  الفترة الص�اح�ة ) ز�ع االستب�ان تو  -، ( ذ�ور)نفس الجنس  -

 الجغراف�ة 

 عدم مراعاة المهن  -عدم مراعاة  المستو� الماد� ،  -�ل المستو�ات التعلم�ة ،    -

 درجة التدین متفاوتة  -

 : مواصفات مق�اس جودة الح�اة لد� فئة المعاقین حر��ا -

المعاقین حرك �قام الطالب بجمع المصادر لغرض معرفة مق�اس جودة الح�اة لد� فئة 

  :والمراجع العلم�ة واعتماد مق�اس جودة الح�اة المعد �النحو اآلتي 

 )ع�ارات  08. (الصحة العامة : ال�عد األول  -

 )ع�ارات  07. (االجتماع�ة : ال�عد الثاني  -
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 مق�اس فرابیرج

نعني �االجتماع�ة في هذا ال�حث القدرة عل التفاعل مع اآلخر�ن، ومحاولة التقرب من  

الناس، وسرعة عقد الصداقات، المرح والنشا� �ما أن أصحاب الدرجات المرتفعة 

أما األفراد ذو� .  یتمیزون �المجاملة و �ثرة التحدث، ولدیهم دائرة �بیرة من المعارف

�قلة المعارف والحاجة للتعامل مع اآلخر�ن، وتفضیل  الدرجات المنخفضة فیتمیزون 

ع�ارات من قائمة فرایبرج ) 07(وتبینه. الوحدة، �ما یتمیزون �البرودة وقلة التحدث

 .   للشخص�ة

 )ع�ارات  10(الهدوء  :ال�عد الثالث -

 مق�اس فرابیرج

یتمیز األفراد ذو� الدرجات المرتفعة �الثقة، وعدم االرت�اك أو تشتت األف�ار،    

وصعو�ة االستثارة، واعتدال المزاج، وال�عد عن السلوك العدواني، والقدرة على اتخاذ 

 .  القرارات

بینما  أصحاب الدرجات المنخفضة فیتمیزون �االستثارة، سهولة الغضب والضی� 

ع�ارات من قائمة فرایبرج ) 10(وتبینه. قدرة على اتخاذ القراراتواالرت�اك، وعدم ال

 .   للشخص�ة

 . )ع�ارات  23(االتزان االنفعالي و العصاب�ة : ال�عد الرا�ع -

 

  مق�اس �ازن�ا

ونقصد �ه مجموع الدرجات التي یتحصل علیها أفراد العینة من خالل إجا�اتهم الخاصة 

الذین �عانون من اضطرا�ات جسم�ة مثل بهذا ال�عد، فالعصاب�ة تمیز األفراد 

اضطرا�ات الدورة الدمو�ة والتنفس والهضم أما االتزان االنفعالي فهو �میز األفراد الذین :

یتسمون �قلة االضطرا�ات الجسم�ة و�عدم وضوح المظاهر العصاب�ة والجسم�ة 
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نك سؤاال أوع�ارة من مق�اس أیز )23(المصاح�ة لالستثارة االنفعال�ة، و�رصده 

 .  للشخص�ة

�ما یتمیز األفراد ذو� الدرجات المرتفعة �النضج االنفعالي، ض�� االندفاعات 

واالستجا�ات الجسم�ة، مستو� منخفض من القل� والتوتر العصبي، التح�م االنفعالي، 

بینما أصحاب الدرجات المنخفضة .  استجا�ات انفعال�ة مناس�ة للمواقف المختلفة

 ة، عدم تناسب االستجا�ات مع المواقف، القل�، اإلهمال، فیتمیزون �عدم الواقع�

 )ع�ارات  10. (جودة شغل الوقت وٕادارته:  . ال�عد الخامس -

ثم قام الطالب �عرض المق�اس على المشرف ومجموعة من الد�اترة في مجال 

التخصص لب�ان مد� صالح�ة فقرات المق�اس في ق�اس جودة الح�اة لد� فئة المعاقین 

 . عد ذلك تم وضع المق�اس في استمارة استب�انحر��ا و�

حیث �ان المق�اس على ش�ل استمارات توزعت   من وال�ة عین تموشنت  على �عض 

،حیث وضع أمام �ل محور مق�اس تقدیر  فئة المعاقین حر��ا وال�ة عین تموشنت

: ،وأعطیت الع�ارات الموج�ة )أبدا ،قل�ال جدا ،إلى حد ما  ،�ثیرا جدا (خماسي 

�الترتیب ، والتي تظهر خاناتها ملونة �الرماد� الفاتح في  )1،2،3،4،5(الدرجات 

�الترتیب ،وأدخلت )4،3،2،1،(الدرجات : ،وأعطیت الع�ارات السال�ة  )1(الملح� رقم

 . SPSSالب�انات في برنامج 

ودة الح�اة حیث قمنا �ما قمنا بتحدید مد� الدرجات لكل �عد من أ�عاد مق�اس ج

مثال في  5والمد� األقصى ضرب  �1حساب المد� األدنى �ضرب عدد الع�ارت في 

) والحد األقصى( 10x 1=10) إذا الحد األدنى �10عد الصحة العامة عدد الع�ارت 

x5 10=50 ) وهذا ما یوضحه الجدول رقم 

 أ�عاد المق�اس عدد الع�ارات مد� الدرجات

 الصحة العامة ع�ارات8 40- 08
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 االجتماع�ة ع�ارة 7 35- 07

 الهدوء ع�ارة 10 50- 10

 االتزان االنفعالي و العصاب�ة ع�ارة23 115- 23

 شغل الوقت ة إدارته ع�ارة 10 50- 10

  .یبین مد� الدرجات للع�ارات حسب أ�عاد المق�اس :  02جدول رقم 

مستو�ات منخفض،متوس�،مرتفع  عل�ه �قترح الطال�ان تقس�م جودة الح�اة إلى ثالثة 

 .   )02(وهذا مع �ل  �عد من أ�عاد المق�اس حسب الجدول

حیث تم حساب ق�م المستو�ات بتقسم مد� الدرجات على ثالثة ، والنتیجة تضاف إلى 

 أدنى درجة لكل ع�ارة وصوال إلى أعلى درجة  

 32وجود  ومنه نالح� 40إلى  08في �عد الصحة العامة مد� الدرجات من : مثال

درجة،  11نجد (  والتي هي عدد المستو�ات المقترحة 3على 32درجة ،و�تقسم 

،ومنه  23إلى  10درجة موزعة على األرقام من  11و�عمل�ة حساب�ة �س�طة نجد أن 

وه�ذا نعمل مع جم�ع  19و 08محصور بین ( المنخفض)نقول أن المد� األول 

  ).  المستو�ات وجم�ع األ�عاد

  .یبین تقس�م مستو�ات درجات الع�ارات حسب أ�عاد الق�اس :  03جدول رقم 

مفتاح تصح�ح  

 المق�اس

  

 أ�عاد المق�اس منخفض متوس� مرتفع

 الصحة العامة 19-08 29-19 40-29

26 -35  17 -26  07 -16  اإلجتماع�ة 

 الهدوء  23-11 37-24 50-37
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83 -115  53 -83  23 -53  االتزان االنفعالي و العصاب�ة 

 شغل الوقت ة إدارته 23-11 37-24 50-37

 :األسس العلم�ة لإلخت�ارات العلم�ة . 7.1

  :صدق المح�مین  .1.7.1

تم عرض االستب�ان على د�اترة مح�مین ، مشهود لهم �مستواهم العلمي و تجر�تهم 

المیدان�ة في المجاالت الدراس�ة و مناهج ال�حث العلمي ، �غرض تح��م اإلستمارة و 

و قد تّم تعدیل . إم�ان�ة تواف� الع�ارات �األسئلة و �ذا األسئلة �الفرض�ات ذلك لمراعاة 

�ل اإلشارات التي أوصى بها المح�مین وف� المعاییر المنهج�ة لل�حث و هو ما 

و �حیث أفرزت النتائج إلى تحقی� صدق . أسفرت عنه من جانب صدق اإلستب�ان 

  .األ�عاد التي یتضمنها اإلستب�ان 

وقد تم إیجاد معامالت الث�ات �الصورة العر��ة .  ت وصدق المق�اسث�ا. 2.7.1

شخص وقد قمنا بتطبی�  20للمق�اس �طر�قة إعادة االخت�ار �عـد أسـبوعین علـى 

 :  �اعتـدالكما یلي  20على عینة تتكون من )   TEST(االخت�ار 

 .  غیر ممارس للنشا� البدني 10ممارس للنشا� البدني   و  10فرد  مقسمة   20

 .  على نفس المجموعة وفي نفس الظروف) RETEST(�عد أسبوعین قمنا بإعادة االخت�ار 

و�عد الحصول على النتائج و�استخدام معامل ارت�ا� بیرسون  و�عد الكشف في جدول 

وجد أن الق�م  18ودرجة الحر�ة ) 0.05(الدالالت لمعامل االرت�ا� عند مستو� الداللة 

مما یؤ�د ) 0.46(وهي أكبر من الق�مة الجدول�ة  0.98و  0.7المحسو�ة تنحصر ب�م 

 .  من الث�ات أن االخت�ار یتمتع بدرجة عال�ة

  : والجدول أدناه یوضح ذلك
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 یوضح معامالت الث�ات لمق�اس حسب معادلة بیرسون  :  04الجدول رقم 

 مستو� 

 الداللة  

 درجة 

 الحر�ة  

معامل الث�ات بین 

 االخت�ار األول والثاني  

 األ�عاد   

 

 

 

 

  0.05 

 

 

 

 

18 

 الصحة العامة 0.88  

  0.94 

 

 اإلجتماع�ة

  0.70 

 

 الهدوء

  0.81 

 

االتزان االنفعالي و 

 العصاب�ة

  0.74 

 

 شغل الوقت و إدارته

 

  .للحصول على صدق االخت�ار قمنا �حساب معامل الصدق

  معامل ث�ات االخت�ار = صدق االخت�ار 

  :و�انت النتائج المحصل علیها �اآلتي

  0.93نتائج صدق �عد الصحى العامة      .  

  0.96نتائج صدق �عد االجتماع�ة.  

  0.93نتائج صدق الهدوء.  

   0.83نتائج صدق االتزان االنفعالي و العاصب�ة.  

  0.86نتائج صدق شغل الوقت و ادارته  

  .ومنه نستخلص أن لالخت�ارات درجة عال�ة من الصدق
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 :  التجر�ة الرئ�س�ة .8.1

�اشر الطالب ال�احث بتطبی� مق�اس جودة الح�اة لد� فئة المعاقین حر��ا على أفراد 

. 40وغیر ممارسین للنشا� الر�اضي وعددهم 40عینة ال�حث الممارسین وعددهم 

 : الوسائل اإلحصائ�ة.9.1

 : لغرض إیجاد المعالجات اإلحصائ�ة) SPSS( أستخدم ال�احثان الحقی�ة اإلحصائ�ة

                                                         . ت�ا� بیرسون معامل االر -1

                                                                   . معامل الصدق -2

                                                            المتوس� الحسابي  -3

                                                          ر� االنحراف المع�ا -4

  .اخت�ار ت ستیودنت  -5

  

  

  

  :المتوس� الحسابي

  

  مج س                                  

  :ــــــــــــــــــــــــ     �حیث= س     

  ن                                    

  

  .المتوس� الحسابي: س   

  .مجموع الق�م : مج س     
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  .عدد العینة : ن 

  

  :الت�این

  2ع= الت�این                         

  :التجانس

1ع
2   

  :ـــــــــــــ            �حیث= ف 

2ع
2    

1ع
  .الت�این األكبر :   2

2ع
  .                       الت�این األصغر :   2

  

 

  

  

 

  :معامل االرت�ا� بیرسون 

  

  ) ص  –ص ) ( س  –س( مج                                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ر                     

                     2)ص  –ص ( مج   2)س  –س( مج                             

  

  .معامل االرت�ا� بیرسون : ر 
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  ق�م االخت�اراالول: س 

  المتوس� الحسابي لالخت�ار األول: س

  ق�م االخت�ار الثاني: ص 

  .المتوس� الحسابي لالخت�ار الثاني:ص 

  

  :ت  ستودنت 

  

  2س –1س  
  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بحیث= ت                    

1ع                                 
2ع +   2

2    

  1 -ن                                       
  

  

  المتوس� الحسابي: 2،    س1س  

2ع  
2، ع1

  الت�این األكبر و األصغر:   2

  .الحجم: 2، ن 1ن 

  

  :صعو�ات ال�حث . 10

  .الظروف الصع�ة التي تمر بها ال�الد جراء و�اء �ورونا-

  .قلة المعلومات الخاصة بهذه الدراسة  -
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 : خالصة

من خالل هذا الفصل تم عرض مختلف اإلجراءات التي قمنا بها إلتمام الدراسة 

المیدان�ة و التي من خاللها نستط�ع التوصل إلى نتائج تؤ�د لنا مد� صحة أو خطأ 

الفرض�ات التي تقوم على أساسها هذه الدراسة �حیث تعتبر هذه اإلجراءات ضرور�ة 

جراءات میدان�ة ال �م�ن التوصل إلى اإلجا�ة عن في �ل دراسة، ألنه من دون إ

  .اإلش�ال�ة العامة 
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  :مناقشة الفرض�ات -

فئة مستو� جودة الح�اة مرتفعة لد� "و التي تنص على ما یلي :فرض�ة االولى -

نالح� من  "المعاقین حر��ا الممارسین للنشا� الر�اضي و منخفضة لد� الممارسین

فدرجات  ,خالل نتائج الدراسات السا�قة تصب لصالح الفرض�ة المقترحة و تحققها 

مستو� جودة الح�اة لد� الممارسین النشا� البدني الم�یف للمعاقین مرتفعة مقارنة 

  .�مستو� جودة الح�اة لد� المعاقین الغیر الممارسین لنشا� البدني الم�یف

صائ�ة في جودة الح�اة توجد فروق دات اح"و التي تنص على ما یلي :فرض�ة الثان�ة -

بین الممارسین و الغیر الممارسین لنشا� الر�اضي لد� فئة المعاقین حر��ا و لصالح 

فاننا نالح� من خالل دراسات السا�قة و النتائجها المتحصل علیها من  "الممارسین

االوسا� الحساب�ة و االنحرافات  الق�م االدوات االحصائ�ة عن طر�� ت المحسو�ة و

المع�ار�ة و غیرها فانه یوجد فروق معنو�ة بین الممارسین و الغیر الممارسین لنشا� 

البدني و هدا مؤشر على یوجد فروق دات داللة احصائ�ة في جودة الح�اة بین 

  .شا� البدني الم�یف لد� المعاقین حر��االممارسین و غیر الممارسین لن

مستو� جودة الح�اة للمعاقین حر��ا "و التي تنص على ما یلي:رئ�س�ةالفرض�ة ال -

فانه  "الممارسین لنشا� البدني الم�یف مرتفعة مقارنة �المعقین حر��ا الغیر الممارسین 
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من حالل دراسات السا�قة و من خالل مناقشة الفرض�ة االلى و الثان�ة نستط�ع القول 

بین الممارسین و الغیر ممارسین ان الفرض�ة صح�حة النه یوجد فروق دات احصائ�ة 

  .و وجدنا ان جودة الح�اة مرتفعة عند ممارسین النشا� البدني الم�یف 

  :االستناجات -

لد� ممارسین النشا� البدني الم�یف للمعاقین حر��ا و مستو� جودة الح�اة مرتفع  -

  .منخفضة للغیر الممارسین

هناك فروق معنو�ة في جودة الح�اة للمعاقین حر��ا و لصلح الممارسین النشا�  -

  .البدني الم�یف 

  .النشا� البدني م�یف �حسن الحالة المعنو�ة و البدن�ة للمعاقین حر��ا -

و �عتبر النشا� الر�اضي الترو�حي من أهم الوسائل التي تعمل على تحقی� أهداف 

العمل�ة التر�و�ة و التعل�م�ة و االجتماع�ة العامة ، و ذلك من خالل تحقی� الهداف 

 المعاقین حر��ا المعرف�ة و الوجدان�ة و المهار�ة و تنم�ة و تحقی� میول و رغ�ات فئة 

و النبیلة و �االتجاهات المرغو�ة �ما یناسب مع استعداداتهم و  و إثرائهم �الق�م السام�ة

فئة قدراتهم و میولهم هالل المراحل التعل�م�ة المختلفة ، �ما تزداد طائرة االهتمام 

�االتساع یوم �عد یوم و تنش� ال�حوث و الدراسات في هذا المجال و  المعاقین حر��ا

بهدف التقدم و النمو السل�م لهذه  خاصة ذو� الحاجات الخاصة في �ل االتجاهات

  .الفئة 

مش�لة متعددة األ�عاد و األثار فهي مش�لة اجتماع�ة فئة المعاقین حر��ا �ما أن مش�لة 

و تر�و�ة و نفس�ة و تأهیل�ة ، االمر الذ� �قضي تعاون �افة األجهزة المختلفة في 

  .مساعدة هذه الفئة في تطورها ونموها 
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  :التوص�ات 

�ة المسؤولین المحلین والقائمین عن الر�اضة والعاملین في مجال التر�ضرورة حث  - 1

 .  وتوفیر المراف� الضرور�ةمختلف فئات المجتمعالر�اض�ة لالهتمام 

 ممارسة النشا� الر�اضي تنش�� وتفعیل الجمع�ات الر�اض�ة لخل� جو مناسب ل - 2

( لسل�م في الجسم السل�منشر ثقافة ووعي الممارسة الر�اض�ة و التأكید على مبدأ العقل ا - 3

وذلك من خالل االهتمام �الجانب الر�اضي والتر��ة البدن�ة والتخلص من مختلف , 

 . التشوهات الجسم�ة واالمراض الناجمة عن الخمول والكسل

التوع�ه االعالم�ه المرئ�ة والمسموعة والمقروءة عن أهم�ة ممارسة النشا� الر�اضي من  - 4

 . ح�ح المفاه�م الخاطئةأجل المحافظة على الصحة وتص

تأهیل الم�ادین والساحات و إنشاء مراكز وصاالت خاصة لممارسة النشا� الر�اضي  - 5

 . من أجل المحافظة على الصحة
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  :خالصة عامة -

�عتبر مفهوم جودة الح�اة من مجاالت ال�حوث االسرع نموا و اهتماما في مجال 

هو مفهوم �عد مق�اسا لمد� رفاه�ة الطب النفسي خالل القرن الحاد� و العشر�ن و 

  .االفراد و المجتمعات و الشعوب

مفهوم جودة الح�اة �انها ادراك و تصور االفراد تعرف منظمة الصحة العالم�ة 

لوضعهم و موقعهم في س�اق نظم الثقافة و الق�م التي �ع�شون فیها و عالقة دلك 

و هو مفهوم واسع النطاق یتاثر ,�اهدافهم و توقعاتهم و معاییرهم و اعت�اراتهم 

�الصحة الجسد�ة للشخص و حالته النفس�ة و معتقداته الشخص�ة و عالقته 

أ� هي قدرة االنسان على التعا�ش مع نفسه و مجتمعه و هدا ما  ,االجتماع�ة 

یجب على المعاقین حر��ا اخده �عین االعت�ار لتحسین جودة الح�اة �ما نعلم ان 

النشا� البدني الم�یف �صفة خاصة تلعب دور �بیر في  الر�اضة �صفة عامة و

  .ز�ادة الثقة بنفس و لها الفضل في رفع مستو�ات جودة الح�اة
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