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 التعريف بالبحث                                                                                        
 

1 
 

 المقدمة:

يعترب العنصر البشري ىو قوة الدفع احلقيقة لعملية التنمية، و من ىنا كان االىتمام بضرورة تنمية        
 ادلوارد البشرية على أساس أن اإلنسان ىو غاية عملية التنمية و يف نفس الوقت وسيلتها.

و ىو ما أثاره بعض العلماء من  و لقد كانت بداية االىتمام يف اآلونة األخرية بالعنصر البشري       
بدرجة تفوق الزيادة يف العمل و رأس ادلال و يعترب  االستثمار يف رأس ادلال البشري يفسر ظاىرة منو االنتاج

تأىيل ادلعاقني أحد عناصر االستثمار البشري باعتبارىم فئة من فئات اجملتمع تعطلت طاقاهتا نتيجة 
و لذلك أصبح االىتمام بادلعاقني مع مطلع األلفية الثالثة ضرورة  اإلصابة خبلل يف أحد األجهزة اجلسم

ملحة تعويضا ذلم عما يعانونو من عجز جزئي أو كلي، و متكينهم من احلياة الطبيعية ادلنتجة و تدعيما 
دلساعدهتم للحصول على حقوقهم ادلهضومة، و حتقيقا دلا أعلنتو جلنة حقوق االنسان يف ميثاق ىيئة األمم 

حدة من أن األفراد اجلنس البشري ولدوا أحرارا متساوين يف كرامتهم و تطبيقا دلا حثت عليو الشرائع ادلت
 السماوية من ضرورة الرعاية و العناية بادلعاقني.

فادلعاق ىو إنسان أصيب باإلعاقة بالرغم منو و ىو كفرد لو حقوقو الكاملة للمشاركة يف احلياة       
قدراتو احلركية و تكيفو النفسي ح من األمهية دبكان تأىيلو إلستعادة أقصى االجتماعية، و لذلك أصب

االجتماعي دبا يتناسب و نوع اإلعاقة اليت يعاين منها و حبيث يستطيع أن حييا احلياة الكردية اليت يرضى و 
ه و يعترب بكرامتو و حبيث يستطيع أن يشارك يف عملية التنمية رلتمعو و تطور  عنها، و يف ادلستوى الالئق

 ذلك من قبيل استثمار ادلوارد البشرية ادلعطلة لتحويلها إىل طاقة انتاجية تشارك بفعالية يف تقدم اجملتمع.

و ىذا ما أثار فينا الرغبة و ادليول إىل البحث يف ىذا اجملال، و ذلك عن طريق دراسة العالقة بني شلارسة 
ق حركيا و لقد قمنا يف حبثنا ىذا إىل تقسيم البحث النشاط احلركي ادلكيف و تطوير الشخصية لدى ادلعا

 إىل بابني:

 شاط الرياضي ادلكيفي يتضمن ثالث فصول، فصل خاص بالنالباب األول: خيتص باجلانب النظر 
الفصل الثاين خاص بالشخصية و الفصل الثالث خاص باإلعاقة احلركية أما اجلانب التطبيقي فيضم و 
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منهجية البحث و االجراءات ادليدانية و الفصل الثاين يعرض حتليل فصلني، الفصل األول يتحدث عن 
 ومناقشة النتائج.

 و يف األخري ذكرنا رلموعة من ادلراجع و ادلصادر و ادلالحق ادلعتمد عليها.

 مشكلة البحث:

تعترب رياضة ادلعاقني نظام خدمايت متكامل صمم للتعرف على ادلشكالت و ادلساعدة على حلها من      
نواحي النفسية و البدنية و ىذه اخلدمات تشمل على ادلساعدات و الربامج الًتبوية الفردية و التدريب ال

والتدريس ألشخاص ادلعاقني و كذلك يشمل اخلدمات االستشارية و التعاونية يف رلاالت برامج ادلعاقني 
ت اليت تقع كلها يف إطار وتنظيم الندوات و الدورات لتقدمي أفضل السبل ذلذه الفئة و إن ىذه اخلدما

رياضة ادلعاقني، أو ما يعرف حديثا بالنشاط البدين ادلكيف إن تكيف و تأقلم الفرد ادلعاق مع ضغوط 
احلياة ادلعاصرة و الشعور بالنقص الذي ينجم من فكرة إن اذليئة العامة لكل شخص ىي مقياس لتفكريه 

ع جيد و تعكس صورة تفاعل جيد بادلبادرة وتطوير ومشاعره و مزاجو و اذليئة اجليدة للشخص تعطي انطبا 
فيحني أن اذليئة الضعيفة تعكس انطباعا سيئا الذي يتمثل يف ضعف الشخصية و الظهور دبظهر  الشخصية

  (32، صفحة 1990)د. أركان زلمد صادق،  التعب الدائم

االجتماعية يف كل بلدان العامل ىذا ما يفسر االىتمام ادلتزايد و تعد مشكلة اإلعاقة من أخطر ادلشاكل 
للمجتمعات و الدول و ادلنظمات الدولية اجلديدة هبذه ادلشكلة حيث صلدىا تبذل جهودا معتربة للحد 

، و من أخرى تعمل على إدماج ىذه الفئة اجتماعيا و مهنيا و تقدمي العالج و العناية الالزمة والتقليل منها
الصحية...إخل( و تشمل ىذه اجلهود ادلبذولة  -النفسية -االقتصادية - يميع النواحي )االجتماعيةذلا يف

سلتلف ادلستويات من توفري الوسائل و االمكانيات ادلادية الالزمة أو من حيث تكوين إطارات كفئة 
)جريدة اليوم ة مستمرة متخصصة يف ميدان الًتبية اخلاصة و اقًتاح برامج لتكوين و التأىيل و تعديلها بصف

 ( 22/02/2001الصادرة يف تاريخ 

و يعترب النشاط البدين الرياضي ادلكيف أحد الوسائل احلديثة و األساسية يف تنمية الفرد ادلعوق ادلمارس لو، 
و تأثري ىذا النشاط يكون يف سلتلف اجلوانب و ادلستويات سواء من حيث القدرات و استعدادات الفرد 
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، و كذا يف تنشيط ذوي االحتجاجات البدنية و الذىنية و اسًتجاع بعض العضالت اليت تعترب تقريبا ظاىرة
و جلب ادلتعة و السرور و الراحة النفسية و تنمي الناحية النفسية اليت تتميز عند ادلعاق باإلحباط اخلاصة 

و الشعور الزائد بالنقص و عدم الشعور باألمن و غريىا من السمات اليت ذكرىا الدكتور "كليمك" يف 
عن اإلعاقة و تؤدي شلارسة النشاط الرياضي إىل اخلروج من حالة تعداده للسمات السلوكية اليت تنتج 

الثبات و اإلنطواء و العزلة و ىذا ما يساعد على إدماج ادلعوق يف رلتمعو بطريقة فعالة و ىذا ما أكدتو 
 العديد من الدراسات احلديثة.

اصة و أن رياضة ادلعاق فالنشاط البدين الرياضي ادلكيف جيعل ادلعاق يشعر بالقدرات اليت يتمتع هبا خ
حركيا تعتمد على التصنيف يف وضع اجملموعات ادلتقاربة من حيث القدرات و االستعدادات لضمان 
التنافس العادل و تكافؤ الفرص و ىذا ما جيعل مقارنة الفرد مع أقرانو تكون إجيابية و شلكنة و ىو ما 

لذي يعيش فيو، و ىذا ما يتيح الفرصة يضمن التناسق بني شخصية الفرد ادلصاب و بيئتو و الوسط ا
للمعاق و انسياغ ىواياهتم و شلارستها بشكل بناء و مناسب و ىذا ىو العالج األصلع و األسلوب 
العالجي األفضل خاصة من الناحية النفسية كما أن العديد من الدراسات يف ىذا اجملال تؤكد على امهية 

ؤكده سلتلف النظريات و البحوث يف ىذا ادليدان و نلخص ىذا النشاط البدين الرياضي يف حياة ادلعاق و ت
وضع مبادئ نظرية القصور العضوي و ىي خلفية ىذا البحث الذي ينبغي  من خالل نظرية "أدكر" الذي

من خاللو معرفة الدور الذي ديكن أن تلعبو شلارسة النشاط البدين الرياضي يف تطوير الشخصية لدى ادلعاق 
 الل االجابة على التساؤالت التالية:حركيا و ىذا من خ

 ؟ما ىي السمات الشخصية ادلميزة للمعاقني حركيا ادلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف -1
 ما ىي السمات الشخصية ادلميزة للمعاقني حركيا غري ادلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف؟ -2
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بني ادلعاقني حركيا ادلمارسني و الغري شلارسني للنشاط  -3

 ؟احلركي ادلكيف 

 أهداف البحث:

 هندف من خالل البحث بالدرجة األوىل إىل:
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 مسات الشخصية للمعاقني حركيا. تنميةادلكيف يف  معرفة دور النشاط احلركي -
 معاق حىت نفهم ما حيتاج إليو.التفتح أكثر على احلياة االجتماعية لل -
 ادلسامهة و لو بقسط ضئيل يف مساعدة ادلعاق يف االندماج و التفاعل مع رلتمعو. -
 لفت انتباه ادلسؤولني إىل ادلشكالت و األزمات اليت تتخبط فيها ىذه الفئة و زلاولة النهوض هبا. -

 أهمية البحث: 

  على ادلعاقني حركيا من كل اجلوانب إعطاء صورة واضحة على تأثري النشاط احلركي ادلكيف
 )االجتماعية، النفسية، البدنية(.

 .الكشف عن أسباب اختيار ادلعاق للممارسة النشاط احلركي 
 .معرفة إذا كانت الشخصية ذلا دور كبري يف شلارسة ادلعاق حركيا للنشاط الرياضي ادلكيف 

 فرضيات البحث:

 ادلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف؟ حتدد السمات الشخصية ادلميزة للمعاقني حركيا -1
 حتدد السمات الشخصية ادلميزة للمعاقني حركيا غري ادلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف؟ -2
توجد فروق ذات داللة احصائية بني ادلعاقني حركيا ادلمارسني و الغري شلارسني للنشاط احلركي  -3

 ادلكيف

 مصطلحات البحث:

ىو شلارسة فعلية لعمل من العمال و النشاط ادلرادف للفاعلية و يطلق خباصة على كل عملية  نشاط:-1
عقلية أو حركية متتاز بالتلقائية أكثر منها االستجابة أو على عملية عقلية أو بيولوجية متوقعة على 

 استخدام الكائن احلي.

من ميادين الًتبية عموما و الًتبية : عرفو "قاسم حسن حسني" بأنو ميدان النشاط البدني الرياضي-2
البدنية خصوصا و يعد عنصر فعال يف إعداد الفرد من خالل تزويده خبربات و مهارات تؤدي إىل توجيو 
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منوه البدين و النفسي و االجتماعي و اخللقي للوجهة اإلجيابية خلدمة الفرد لنفسو و من خالل خدمة 
 اجملتمع.

"أنور اخلويل و يمال الدين الشافعي" بأنو برنامج قبل كل شيء فهو يعرفو  النشاط الحركي المكيف:-3
مصمم ليقابل احتياجات معينة و ليقابل كذلك الفروق احلادة بني التالميذ و يرى "زلمد أمحد فرج" إن 
النشاط احلركي ادلكيف حيمل مكانة ىامة كشكل أساسي للنشاط التعليمي للوصول بادلعاق إىل أداء 

)أمني أنور اخلويل و يمال الدين الشافعي،  الل عملية اصالح األوضاع اخلاطئة للجسم.حركي جيد من خ
   (33صفحة 

أن الشخصية ىي تنظيم الديناميكي داخل الفرد ألجهزة النفس  (جوردون البورتيرى )الشخصية:  -4
 (132، صفحة  2003)أمحد أمني فوزي، جسمية اليت حتدد الطابع ادلميز لسلوكو و تفكريه يملة.

دائم إىل حد ىي رلموعة السمات اليت متيز فردا ما و ىي ذلك التنظيم الثابت و الالشخصية إجرائيا: -

 ما لطباع الفرد و مزاجو، و رلموعة األنشطة اليت ديكن اكتشافها عن طريق ادلالحظة الفعلية للسلوك.

السمات الشخصية ىي استعداد دينامي أو ميل إىل نوع معني من السلوك يبدو سمات الشخصية:  -5

 (14، صفحة 2002زلمد نعيمة، -)زلمد  أثره يف عدد كبري من ادلواقف ادلختلفة.

و من خالل حبثنا ىذا فإن السمات الشخصية ىي رلموعة الدرجات اليت يقسمها مقياس إيزنك و قائمة 

 فرايرج للشخصية، و كذا االستبيان ادلقًتح يف الدراسات.

بوظيفة واحدة من وظائف : و جاء يف تعريف أن "االعاقة" حتد من مقدرة الفرد على القيام اإلعاقة-6

ات، تكوين العالقات االجتماعية اليت تعترب من العناصر األساسية حلياتنا اليومية من بينها العناية بالذ

 شلارسة النشاطات االقتصادية و ذلك ضمن احلدود اليت تعترب طبيعية.و 

 الدراسات السابقة و المشابهة:
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ة البحث و معرفة األبعاد اليت حتيط بو و ذلذا على الباحث تكمن أمهية الدراسات ادلشاهبة يف معاجلة مشكل

أن يتناوذلا و يثري حبثو من خالذلا، حيث يستعملها للحكم و ادلقارنة و اإلثبات أو النفي و عثرنا على 

 بعض الدراسات اليت تناولت مفهوم النشاط احلركي ادلكيف و مفهوم اإلعاقة و نذكر منها:

 الدراسة األولى:

 : دراسة ىالل عبد الرمحان و بن يوسف عبد ادلالكلقب الباحثاسم و 

 شلارسة النشاط احلركي ادلكيف بتقبل االعاقة. : عالقةعنوان البحث

  2003/2002: سنة الدراسة

: ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لتقبل االعاقة بني ادلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف مشكلة البحث

 و الغري شلارسني لو؟

دلمارسني للنشاط احلركي ادلكيف توجد فروق ذات داللة احصائية لتقبل االعاقة بني ا رضية البحث:ف

 الغري شلارسني لو.و 

   معرفة عالقة شلارسة النشاط احلركي ادلكيف لتقبل االعاقة. هدف البحث:

 منهج وصفي لدراسة مسحية. منهج الدراسة:

 من ذكور و إناث.30ادلمارسني و الغري شلارسني للرياضة البالغ عددىم  تتمثل يف ادلعاقني عينة الدراسة:

 ادلقابالت الشخصية. -االستبيان -: ادلراجع و ادلصادرأدوات البحث



 التعريف بالبحث                                                                                        
 

7 
 

 : اعتمدت الدراسة النسبة ادلئوية و اختبار تيستودنت.الوسائل االحصائية

 ادلعاق إلعاقتو. : شلارسة النشاط احلركي ادلكيف أفضل وسيلة لتعويضأهم االستنتاج

حث ادلعاقني على شلارسة النشاط احلركي ادلكيف و ىذا خلدمة الراحة النفسية و البدنية و  أهم توصية:

 االجتماعية للمعاقني.

 الدراسة الثانية:

 : السمات الشخصية ادلرتبطة ببعض استجابات االحباطعنوان الدراسة

 1920: تاريخ الدراسة

 يمال. : عز الديناسم و لقب الباحث

 ىل ىناك عالقة ارتباطية بني مسات الشخصية و بعض استجابات االحباط؟ مشكلة البحث:

 : التعرف على السمات الشخصية ادلرتبطة ببعض استجابات االحباطهدف البحث

 : ىناك عالقة ارتباطية بني مسات الشخصية و بعض استجابات االحباط.فرض البحث

 : اتبع ادلنهج الوصفي.منهج البحث

سنة 20-19طالبا تًتاوح أعمارىم من 90تكونت عينة البحث من  :عينة البحث و كيفية اختيارها

 بطريقة عشوائية.
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و استخدم الباحث أدوات اختبار عوامل الشخصية للراشدين و اختبار احباط التصور لربوز  :أداة البحث

 نزيفيج.

 صية و مواقف االحباط. وجود عالقة بني بعض مسات الشخ :توصل إليها الباحث أهم نتيجة

 االكثار من الدراسات حول الشخصية و عالقتها باإلحباط. أهم توصية:

  الدراسة الثالثة:

 بعض األنشطة الرياضية ادلعدلة لدمج ادلعاقني اجتماعيا. :عنوان الدراسة

 1923اصلزت ىذه الدراسة سنة  :تاريخ الدراسة

 دراسة نبيل مشروخ و آخرون اسم و لقب الباحث:

 ما ىي األنشطة الرياضية ادلعدلة اليت بواسطتها يتم دمج ادلعاقني يف اجملتمع.  مشكلة البحث:

 التعرف على مدى فعالية بعض األنشطة الرياضية يف دمج ادلعاقني. ىدف البحث:

 صلاح النشطة الرياضية ادلعدلة يف دمج ادلعاقني يف اجملتمع. فرض البحث:

 ي.اتبع ادلنهج الوصف منهج البحث:

عامال من رلموع العاملني دبراكز الًتبية اخلاصة بكرك  49اشتملت على عينة البحث و كيفية اختيارىا:

 ردن و كانت بطريقة ضبطية.األ

 قام الباحث بتصميم استبانة خاصة دبوضوع الدراسة مع مقياس تدرجيي. :أداة البحث
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ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مدى ناح بعض األنشطة ادلعدلة لدمج ادلعاقني  :أهم نتيجة

 اجتماعيا من وجهة نظر العاملني دبراكز الًتبية البدنية اخلاصة حسب نوع ادلركز.

 التشجيع على شلارسة األنشطة الرياضية بالنسبة للمعاقني لتساعد يف درلهم اجتماعيا. أهم توصية:

 لدراسات:التعليق على ا

يهدف الطالب من عرض الدراسات ادلشاهبة إىل التعرف على اجلوانب النظرية و اإلجراءات العلمية      

لكل دراسة و ذلك هبدف احلصول على الدعم ادلعلومايت من ىذه الدراسات و اليت بدورىا تساعد 

و قد أجريت ىذه الدراسات الباحث يف حتديد اإلجراءات العلمية لدراسة احلالية على أسس علمية سليمة 

معظم الدراسات إىل دور النشاط  سنة و ىدفت 22أو خالل  2002إىل  1920يف الفًتة ادلمتدة من 

احلركي ادلكيف يف تقبل اإلعاقة و بعض النشطة الرياضية ادلعدلة و السمات الشخصية ادلرتبطة ببعض 

ادلنهج ادلستخدم الكل حسب طبيعة استجابات االحباط للمعاق حركيا و اجتمعت الدراسات يف نوع 

دراستو و لكن تصميمات سلتلفو و اختلفت الدراسات فيما بينها من خالل عدد أفراد العينة ادلستخدمة 

أما أدوات البحث فاضلصرت معظمها على ادلصادر و ادلراجع العربية و األجنبية و ادلقابالت الشخصية 

الدراسات من خالل حتديد و تفهم اجلوانب  الب من ىذهوالقياسات ادلعاجلة االحصائية و استفاد الط

ادلختلفة دلشكلة البحث احلايل صياغة اىداف و الفروض لدراسة احلالية، حتديد نوعية و حجم أفراد العينة 

و حتديد األدوات و األجهزة ادلناسبة إلجراء الدراسة فالدراسات ادلشاهبة أعطت الطالب فاعلية و محاس 

 ثو الذي ىو قيد الدراسة.من اجل مواصلة حب

 نقد الدراسة:
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يف  من خالل االطالع على الدراسات السابقة نرى أنو ال توجد دراسة تناولت دور النشاط احلركي ادلكيف

تنمية السمات الشخصية للمعاقني حركيا بصفة خاصة بل دور النشاط احلركي بصفة عامة، كما الحظنا 

تشابو يف منهجية كل الدراسات بشكل كبري و ركزت على النشاط احلركي ادلكيف، و امهلت السمات 

 الشخصية للمعاق حركيا.

كيف يف تنمية مسات الشخصية للمعاقني و ذلذا قمنا هبذه الدراسة حيث مشلت دور النشاط احلركي ادل

     حركيا.
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 :منهج البحث -1

يرتبط استخدام الباحث دلنهج دون غريه بطبيعة ادلوضوع الذي تطرق إليو، و يف دراستنا ىذه و لطبيعة ادلشكلة 

ادلطروحة نرى أن ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج ادلالئم لبحثنا، و ىذا االختيار نابع أساسا من كون ىذا ادلنهج يساعد 

متغريات ادلشكلة و استطالع ادلوقف العلمي أو ادليداين الذي جيري  على احلصول على ادلعلومات الشاملة حول

 فيو قصد حتديدىا و صياغتها صياغة علمية دقيقة.

"و يقوم ادلنهج الوصفي كغريه من ادلناىج اخلرى على عدة مراحل أمهها التعرف مشكلة البحث و حتديدىا ووضع 

ع البيانات و إعدادىا ووضع قواعد لتصنيف البيانات، ووضع الفروض و اختيار الفئة ادلناسبة و اختيار أساليب مج

)ديو النتائج و حتليلها يف عبارات واضحة، و زلاولة استخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إىل تقدم ادلعرفة" 

  (343، صفحة 4891لدفان دالني ترمجة زلمد نبيل و نوفل و آخرون، 

صاحل الرشيدي فيعرف ادلنهج الوصفي "بأنو رلموعة من االجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أما بشري 

أو ادلوضوع اعتمادا على مجع احلقائق و البيانات و تصنيفها و معاجلتها و حتليلها حتليال كافيا و دقيقا 

)بشري صاحل الرشيدي،  بحث"االستخالص و الوصول إىل نتائج و تعميما عن الظاىرة أي ادلوضوع زلل ال

 (98، صفحة 0222

 ادلعاقني حركيا ألندية  مثل يف تقام الطالب بتحديد اجملتمع األصلي للدراسة الذي ي: مجتمع البحث -2

و اليت بلغ  العمديةمت اختيار عينة البحث بطريقة و نظرا لطبيعة البحث  تيغنيفمعسكر و سعيدة، 

 442معاق حركيا غري ممارس للنشاط احلركي ادلكيف أي مبجموع  02و  رياضي معاق حركيا 92

 معاق حركيا.
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 عينة البحث و كيفية اختيارها: -3

عينة البحث ىي رلتمع الدراسة اليت جتمع منو البيانات ادليدانية، و ىي تعترب جزء من الكل مبعىن أنو تأخذ 

من أجل الوصول إىل نتائج  مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل )األصلي(رلموعة من أفراد اجملتمع األصلي، 

ادلعاقني حركيا لفريق  و قد مشلت أكثر دقة و موضوعية و مطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث بطريقة عشوائية

 ممارس للرياضة  معاق حركيا غري 02و  معاق حركيا رياضيا 92غنيف و كان حجم العينة يت معسكر وسعيدة و 

 ضبط متغيرات البحث: -4

 إن أي موضوع من ادلواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوذلما متغري مستقل و اآلخر متغري تابع.

 دراستنا ادلتغري ادلستقل إن ادلتغري ادلستقل ىو عبارة عن السبب يف الدراسة و يف المتغير المستقل: - أ

 "ىو "النشاط احلركي ادلكيف

الشخصية ا  السمات : ىو نتيجة ادلتغري ادلستقل و يف ىذه الدراسة ادلتغري التابع ىو "المتغير التابع - ب

  "حركيا نيلمعاقل

 مجاالت البحث: -5

 المجال المكاني و الزماني:

أندية سعيدة و األمري عبد القادر بتغنيف لذوي االحتياجات مشلت دراستنا  المجال المكاني: -4

 اخلاصة.

 0241ماي 49أفريل إىل  49: دامت مدة الدراسة شهرا كامال من الزمانيالمجال  -0
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و   تيغنيف معسكر والرياضيني ذوي االحتياجات اخلاصة لنادي سعيدة و نادي  :المجال البشري -3

 كذا ادلعاقني حركيا الغري ممارسني 

 :أدوات البحث -6

الرريت تررؤدي إىل اهرراز ىررذا البحررث إلجررراء أي  ررث البررد مررن االسررتعانة مبجموعررة مررن الوسررائل و األدوات 
استمارة استبيانيو موجهة للمعاقني حركيا ادلمارسرني و الغرري ممارسرني للنشراط احلركري  فقد اعتمدنا يف  ثنا ىذا على

 للفرق ادلختارة و ادلذكورة سابقا .ادلكيف 

يعرررد مرررن األدوات ادلسرررحية اذلامرررة لتجميرررع البيانرررات ادلرتبطرررة مبوضررروع معرررني مرررن خرررالل  االستتتتبيا  : -
إعرررداد رلموعرررة مرررن األسرررئلة ادلكتوبرررة يقررروم ادلبحررروث باإلجابرررة عليهرررا بنفسرررو و مرررن أىرررم التعريفرررات و 

 يلي : التفسريات ادلذكورة يف رلال البحث دلصطلح االستبيان ما

 االسرررتبيان يف ابسرررط سرررورة عبرررارة عرررن عررردد مرررن األسرررئلة افرررددة تعررررض علرررى عينرررة مرررن األفرررراد و  إن
يطلررب إلرريهم اإلجابرررة عنهررا كتابرررة فررال يتطلرررب األمررر شرررحا شرررفهيا مباشرررا أو تفسرررريا مررن الباحرررث و 

 )د.ياسني( تكتب األسئلة و تطبع على ما يسمى استمارة االستبيان

  لسيد ياسرني االسرتبيان بأنرو وسريلة مرن وسرائل مجرع البيانرات و تعتمرد و عرف الدكتور مجال زكي و ا
أساسررا علررى اسررتمارة تتكررون مررن رلموعررة مررن األسررئلة ترسررل بواسررطة الربيررد أو تسررلم إىل األشررخاص 
الرذين مت اختيرارىم دلوضروع الدراسرة ليقومروا بتسرجيل اإلجابررات علرى األسرئلة الرواردة برو و إعادترو مرررة 

ك بررردون مسرراعدة الباحررث لوفررراد سرررواء يف فهررم األسررئلة أو تسررجيل اإلجابرررات ثانيررة و يررتم كررل ذلرر
 (646صفحة  طرق و مناىج البحث العلمي،)زكي،عليها 

ادلرال وال تتراج تنفيرذه إىل  ويعترب االستبيان أقرل وسرائل مجرع البيانرات تكلفرة سرواء يف اجلهرد ادلبرذول 
 ة على األسئلة و تسجيلها مرتوك للفرد ذاتوجهاز كبري من الباحثني ادلدربني نظرا ألن اإلجاب

   مواصفات االستبيا  :

يسرراعد االسررتبيان يف احلصررول علررى بيانررات قررد يصررعب للباحررث احلصررول عليهررا اذا مررا اسررتخدم وسررائل 
 أخرى .
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 ىي تشمل األبعاد التالية :  مقياس فرايبورج  للشخصيةو قد استخدم الباحث 

 العصبية -

 العدوانية -

 االكتئابية -

 القابلية لالستثارة -

 االجتماعية -

 اذلدوء -

 السيطرة -

 الضبط -

و زلررددة عبررارات  يفعبررارة و كررل بعررد مررن األبعرراد السررتة السررابق توضرريحها  ثلررو  56تضررمن االسررتخبار 
 .الدرجات  ثنائيباإلجابة على عبارات االستخبار على مقياس الفرد يقوم 

 األسس العلمية لالستبيا  :   

ميررة لالسررتمارة مررن صرردق و ثبررات و موضرروعية قمنررا بتوزيررع ىررذه االسررتمارة مررن أجررل ضرربط األسرر  العل
 على بعض الدكاترة و األساتذة يف معهد الرتبية البدنية و الرياضية و ىذا خدمة للبحث .

 ( أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين2جدول رقم )

 االسم و اللقب الرقم
6  
2  
3  
4  
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 المقياس : وصدق ثبات

 (01قيد الدراسة ) =للعينة  الشخصية(لثبات مقياس 3جدول رقم )

 المعالجات اإلحصائية
 السمات الشخصية

 معامل الصدق معامل الثبات

 8.92 8.85 العصبية
 8.84 8.67 االكتئابية
 8.88 8.79 العدوانية

 8.85 8.88 القابلية لالستثارة
 8.87 8.86 االجتماعية
 8.86 8.72 الهدوء
 8.89 8.78 السيطرة
 8.96 8.86 الضبط

 10440(=1015عند ) 105.2(=1010مستوى الداللة عند )

( أن معررامالت االرتبرراط بررني درجررات القيرراس األول و درجررات القيرراس 3يتضررح مررن خررالل اجلرردول رقررم )
 .على حدا من ادلهارة النفسية دالة معنويا مما يؤكد على أن ادلقياس على درجة عالية من الثبات  بعدالثاين لكل 

                  
 االدوات االحصائية :

 النسبة المئوية 

 )مقاييس النزعة المركزية)المتوسط و الوسيط و االنحراف المعياري 

 اختبار ذيلين 
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   خالصة:

 اط احلركي ادلكيف و دوره يف تنمية مساتالنشو انطالقا من إمياننا القوي مبوضوع  ثنا ارتأينا أن نناقش   

و الستحالة قيامنا بالدراسة ادليدانية على مستوى مجيع أندية الوطن نظرا  الشخصية لدى الرياضيني ادلعاقني حركيا 

معسكر، ستطيع أن نصل إليو "سعيدة، لقدراتنا ادلتواضعة ماديا و معنويا أردنا أن تكون عينة  ثنا تشمل ما ن

تائج ادلتحصل عليها ر النىي على غرار مثيالهتا يف الوطن تعاين من نف  ادلشاكل،  يث أنو ميكن اعتباتيغنيف" و 

  ميدانيا ميكن تسليطو و اسقاطو على باقي أندية الوطن.  نظريا و 
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 : السمات الشخصية للمارسين للنشاط الحركي المكيفتحليل قياس عرض و -2-1

 :بعد العصبية-2-1-1

(  المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 1جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد العصبيةالحسابي 

 رقم البعد
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

-58-55-4-3 العصبية
33-38-54 

8.03 8 2.69 58.68% 42.31% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 5من خالل نتائج اجلدول رقم )
بةاررا   80.3حيث قدر املتوسط اكسايب بةة  املكيف يف االجابة على اسئلة املقياس اخلاصة ببعد العصبية

حيةث بلغة   8و ى  قيمة صغَتة مما يدل على متر ز النتائج حةول متوسةا ا اكسةايب  2.69معياري قدره 
 35.43يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة بةة  % 68.58نسبة التقيةيم العةاا النسةبة املقةدرة بةة 

نسةةبة مةةن عينةةة البحةةث بالعصةةةبية حيةةث ذكةةن ان يعةةو  ىةةذا ا   بيعةةةة  ا ةةةرو ىةةذا مةةا يةةدل علةةى متيةةز  %
االعاقة اليت يعاين من ا الالعب و مةد  أثريَتىةا عليةو  قةد  ةاول أعةوين الةنقل يف  عةال أتميةز بالعصةبية و 
الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت  ةةار  النسةةب بةةُت التقيةةيم العةةاا و التقيةةيم املةةنافن لعينةةة البحةةث قصةةد الدراسةةة 

 ملمارسة للنشاا اكر   املكيف.ا
 

 
 التقييم المنخفض التقييم العالي
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 :بعد العدوانية-2-1-2

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 2جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد العدوانيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 العدوانية
7-5.-36-
37-45-44-

49 
10.40 7 2.65 58.34% 41.66% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 3من خالل نتائج اجلدول رقم )
 .5.04حيةةةث قةةةدر املتوسةةةط اكسةةةايب بةةةة  املكيةةةف يف االجابةةةة علةةةى اسةةةئلة املقيةةةاس اخلاصةةةة ببعةةةد العدوانيةةةة

 7و ىةة  قيمةةة صةةغَتة ممةةا يةةدل علةةى متر ةةز النتةةائج حةةول متوسةةا ا اكسةةايب  3065بةةاررا  معيةةاري قةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 58.34حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

حيث ذكةن ان يعةو  ىةذا ا   و  املتوسط لعينة البحث بالعدوانية و ىذا ما يدل على متيز  % 45.66بة 
االنفعاالت اخلاصة املتعلق بدا عيةة الفةر  رةو حتقيةق مة ك مةا  ةذا ارأبا ةو حةُت الفقةدان او اخلسةارة و الةذي 
يرباو مبامرة بسبب االعاقة و الرسم البياين املةوا يبةُت  ةار  النسةب بةُت التقيةيم العةاا و التقيةيم املةنافن 

 سة للنشاا اكر   املكيف.لعينة البحث قصد الدراسة املمار 
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 :بعد االكتئابية2-1-3

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 3جدول رقم )
 (84. )ن=لبعد االكتئابيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

 التقييم
المنخفض 

% 

 االكتئابية
35-35-34-37-

4.-53-55 9.77 10 3087 34.58% 66.46% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 3من خالل نتائج اجلدول رقم )
 9077حيةةةث قةةةدر املتوسةةةط اكسةةةايب بةةةة  املكيةةةف يف االجابةةةة علةةةى اسةةةئلة املقيةةةاس اخلاصةةةة ببعةةةد اال تئابيةةةة

 .5و ىةة  قيمةةة صةةغَتة ممةةا يةةدل علةةى متر ةةز النتةةائج حةةول متوسةةا ا اكسةةايب  3087بةةاررا  معيةةاري قةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 58.34حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

اال تئابيةةة و يرجةةب سةةبب نسةةبة ا ةةر مةةن املتوسةةاة لعينةةة البحةةث بو ىةةذا مةةا يةةدل علةةى متيةةز  % 46.66بةةة 
ىذا ا  ان البعن ير  من وج ة نظره ان املعا  ال وق  لو اي مبعٌت ذلة  مةن الوقة  العةائب الكثةَت و ال 
ذةةارس جةةل النشةةا ات الةةيت ذارسةة ا االنسةةان العةةا ي و الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت  ةةار  النسةةب بةةُت التقيةةيم 

 الدراسة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد 
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 بعد القابلية لالستشارة:-2-1-4

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 4جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد القابلية لالستشارةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحرا

 ف
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

القابلية 
 لالستشارة

5-35-33-
36-39-46-

53 
9.37 11 3.51 66.20% 33.80% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 4من خالل نتائج اجلدول رقم )
حيةةةث قةةةدر املتوسةةةط اكسةةةايب بةةةة  لالسةةةتثارةاملكيةةةف يف االجابةةةة علةةةى اسةةةئلة املقيةةةاس اخلاصةةةة ببعةةةد القابليةةةة 

و ىة  قيمةة صةغَتة ممةا يةدل علةى متر ةز النتةائج حةول متوسةا ا اكسةايب 3055باررا  معياري قدره 9037
يف حةةُت بلةةا التقيةةيم املةةنافن النسةةبة  % .66.3حيةةث بلغةة  نسةةبة التقيةةيم العةةاا النسةةبة املقةةدرة بةةة  55

ا ةةر نسةةبة مةن عينةةة البحةةث بقابليةة االسةةتثارة حيةةث ذكةةن و ىةةذا مةا يةةدل علةةى متيةز  % .33.8املقةدرة بةةة 
ان يعو  ىذا ا  ما ذ رناه سابقا عن الدا عية لالجناز و  بيعة االعاقة اليت ذكن ان أقف حةاجزا عنةد ذلة  

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%58.34 النسبة 46.66%
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البعةةد لعينةةة البحةةث و الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت  ةةار  النسةةب بةةُت التقيةةيم العةةاا و التقيةةيم املةةنافن يف ىةةذا 
 قصد الدراسة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.

 

 :بعد االجتماعية-2-1-5

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 5جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد االجتماعيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
المنخفض 

% 

 االجتماعية
53-38-48-
3-54-47-55 10.30 8 3087 52.85% 47.15% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 5من خالل نتائج اجلدول رقم )
 .5.03حيةةث قةةدر املتوسةةط اكسةةايب بةةة  االجتماعيةةةاملكيةةف يف االجابةةة علةةى اسةةئلة املقيةةاس اخلاصةةة ببعةةد 

حيةث  8ى  قيمة صغَتة مما يدل على متر ةز النتةائج حةول متوسةا ا اكسةايب  3087باررا  معياري قدره 
يف حةةُت بلةةةا التقيةةةيم املةةةنافن النسةةةبة املقةةةدرة بةةةة  % 53.85بلغةة  نسةةةبة التقيةةةيم العةةةاا النسةةةبة املقةةةدرة بةةةة 

نسةةبة ا ثةةر مةةن املتوسةةط لعينةةة البحةةث باالجتماعيةةة حيةةث ذكةةن ان متيةةز و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى  % 47.55

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%66.20 النسبة 33.80%
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يعةةو  القةةول يف ىةةذا انةةو ورسةةم املمارسةةة أبقةةى جللفةةات االعاقةةة اجلسةةدية ىةة  جللفةةات نفسةةية أشةةكل حةةاجزا 
يعةةزل الفةةر  املعةةا  عةةن اصتمةةب باخلصوصةةية  و اكاجةةة للغةةَت و الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت  ةةار  النسةةب بةةُت 

 يم العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.التقي

 

 :بعد الهدوء-2-1-6

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 6جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد الهدوءالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 الهدوء
5-3.-39-
43-43-45-

56 
10.32 9 3055 62.52% 38.47% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 6من خالل نتائج اجلدول رقم )
 5.033حيةةةةث قةةةةدر املتوسةةةةط اكسةةةةايب بةةةةة  ببعةةةةد ا ةةةةدوكاملكيةةةةف يف االجابةةةةة علةةةةى اسةةةةئلة املقيةةةةاس اخلاصةةةةة 

 9و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا اكسةةةايب  3055بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 53.63حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

نسةةةبة ا ثةةةر مةةةن املتوسةةةط لعينةةةة البحةةةث با ةةةدوك و ىةةةذا  سةةةبا  ى متيةةةز و ىةةةذا مةةةا يةةةدل علةةة % 47.38بةةةة 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%52.85 النسبة 47.15%

44.00%45.00%46.00%47.00%48.00%49.00%50.00%51.00%52.00%53.00%54.00%
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عدت يف االعاقة و نتائج ا  ذا جتنب املعاملة و مب ا را  اصتمب لتفا ي أكةرار  لةب املسةاعدة و ىة  اريةار 
نفسةةية  مةةةا ذ رنةةةا خلفت ةةةا نقةةةائل االعاقةةةة اجلسةةةدية و الرسةةةم البيةةةاين املةةةوا يبةةةُت  ةةةار  النسةةةب بةةةُت التقيةةةيم 

 لعاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.ا

 

 :بعد السيطرة-2-1-7

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 7جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد السيطرةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 السيطرة
9-55-56-
33-34-3.-

5. 
10.35 9 3055 15.52% 85.47% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 7من خالل نتائج اجلدول رقم )
 5.035حيةةةث قةةةدر املتوسةةةط اكسةةةايب بةةةة  السةةةيارةاملكيةةةف يف االجابةةةة علةةةى اسةةةئلة املقيةةةاس اخلاصةةةة ببعةةةد 

 9و ىةة  قيمةةة صةةغَتة ممةةا يةةدل علةةى متر ةةز النتةةائج حةةول متوسةةا ا اكسةةايب  3055بةةاررا  معيةةاري قةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 53.55حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

نسةةبة ا ثةةر مةةن املتوسةةط لعينةةة البحةةث بالسةةيارة حيةةث ذكةةن ان يةةز و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى مت % 47.85بةةة 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%52.62 النسبة 47.38%
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يعةةةو  ىةةةذا ا  ا  املمارسةةةةة الةةةيت أعةةةةف  بعةةةن مةةةةن االجتماعيةةةة و السةةةيارة علةةةةى الفةةةر  املعةةةةا  مةةةن خةةةةالل 
مشةةار تو مةةب اصموعةةة يف نشةةا ات ال يسةةتايب الةةبعن ممارسةةت ا ممةةن ىةةو معةةا  و الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت 

التقيةةيم العةةاا و التقيةةيم املةةنافن لعينةةة البحةةث قصةةد الدراسةةة املمارسةةة للنشةةاا اكر ةة    ةةار  النسةةب بةةُت
 املكيف.

 

 :بعد الضبط-2-1-8

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 8جدول رقم )
 (84. )ن= لبعد الضبطالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
 المتوسط
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 الضبط
6-8-53-57-

59-33-35 9.68 9 3055 67.61% 33.38% 

نتائج اختبار عينة البحث املمارسةة للنشةاا اكر ة  ( الذي يوضح 8من خالل نتائج اجلدول رقم )
بةاررا   9068حيث قدر املتوسط اكسايب بةة  العصبيةاملكيف يف االجابة على اسئلة املقياس اخلاصة ببعد 

حيةث بلغة   9و ى  قيمة صغَتة مما يدل على متر ز النتائج حةول متوسةا ا اكسةايب  3055معياري قدره 
 38.33يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة بةة  % 65.67نسبة التقيةيم العةاا النسةبة املقةدرة بةة 

ا ةةر نسةةبة مةةن عينةةة البحةةث بالعةةبط حيةةث يعةةو  ىةةذا اساسةةا ا  املمارسةةة و يةةز و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى مت %

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%52.15 النسبة 47.85%
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التةةدريب املنةةتظم الةةذي يةةةلرير علةةى الفةةر  مبامةةرة أةةةثريَت اجةةايب و الرسةةم البيةةاين املةةةوا يبةةُت  ةةار  النسةةب بةةةُت 
 التقييم العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.

 

 

 :االبعاد لمقياس الشخصية للممارسين للنشاط الحركي المكيف ترتيب -2-2

ألبعاد الشخصية للعينة الممارسة للنشاط الحركي ( المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري 9جدول رقم)
 (.84و ترتيبها تصاعديا )ن= المكيف

 م
المعامالت               

 اإلحصائية
 االبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االبعادترتيب  التقييم العالي

 االول %58.68 2.69 8.03 العصبية 1

 الرابب %34.58 3065 10.40 العدوانية 2

 اخلامس %34.58 3087 9.77 االكتئابية 3

 الثاين %20.66 3055 9.37 القابلية لالستثارة 4

 السا س %85.52 3087 10.30 االجتماعية 5

 السابب %62.52 3055 10.32 الهدوء 6

 الثامن %15.52 2.67 10.35 السيطرة 7

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%61.67 النسبة 38.33%
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 الثالث %67.61 2.34 9.68 الضبط 8
 56الدرجة الكلية للبعد بالمقياس = 

( بعةةةةةد  راسةةةةةة املتوسةةةةةاات اكسةةةةةابية . الوسةةةةةيط اكسةةةةةايب االرةةةةةرا  9يتعةةةةةح مةةةةةن اجلةةةةةدول رقةةةةةم )
اعتمةا ا علةى  للسةمات الشاصةيةبعد علةى حةده بالًتأيةب علةى النحةو التةاا  و النسبة املئوية  لكل املعياري

 :و النسب املئويةقيم املتوساات اكسابية 

 العصبية -

 القابلية لالستثارة -

 العبط -

 العدوانية -

 اال تئابية -

 االجتماعية -

 ا دوك  -

 السيارة  -

الشاصةةةية للعينةةةة املمارسةةةة للنشةةةاا البةةةدين   مةةةا يوضةةةح أرأيةةةب االبعةةةا  السةةةابقة الةةةذ ر  ةةةر  النسةةةب البعةةةا 
املكيةةف و الةةذي يتعةةح أةةثريَته االتةةايب يف التقليةةل مةةن نسةةب التميةةز لكةةل مةةن بعةةد العدوانيةةة و اال تئابيةةة و 
ىذا ما تعل من الفر  ان يتجنب االضةرار اريةر العصةبية الةيت جةاكت يف صةدارة االبعةا  د  ةالفر  املمةارس مةن 

كم و العبط يف نفسو بعد التعصب على احد االمور اخلاصة د  ةذا و أةثق قةيم خالل النتائج يستايب التح
و نسةةب بعةةد االجتماعيةةة و ا ةةدوك و السةةيارة  ةةو  املتوسةةط و جيةةدة ا  حةةد مةةا مةةن خةةالل  مةةج الفةةر  يف 

التقيةةيم اصتمةةب اعتمةةا ا علةةى املمارسةةة الرياضةةية و املنا سةةة  ي ةةا و يبةةُت الرسةةم البيةةاين املةةواا  ةةار  النسةةب يف 
 العاا  بعا  الشاصية للعينة املمارسة للنشاا اكر   املكيف.
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 عرض و تحليل قياس السمات الشخصية لغير الممارسين للنشاط الحركي المكيف :-2-2

 :بعد العصبية-2-2-1

الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط  (  المتوسط11جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد العصبيةالحسابي 

 رقم البعد
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

-58-55-4-3 العصبية
33-38-54 

55053 9 3078 86.70% 14.29% 

 
نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح .5خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )مةةةن 

حيةةةةث قةةةةدر املتوسةةةةط اكسةةةةايب بةةةةة  اكر ةةةة  املكيةةةةف يف االجابةةةةة علةةةةى اسةةةةئلة املقيةةةةاس اخلاصةةةةة ببعةةةةد العصةةةةبية

 االجتماعية القابلية لالستثارة االكتئابية العدوانية العصبية

%68.58 النسبة 58.34% 58.34% 66.20% 52.85% 52.62%
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و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا  3078بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره  55053
يف حةةُت بلةةا التقيةةيم املةةنافن  % 86..7حيةةث بلغةة  نسةةبة التقيةةيم العةةاا النسةةبة املقةةدرة بةةة  9اكسةةايب 

ا ر نسبة من عينة البحث بالعصبية و ىةو نةاأج عةن و ىذا ما يدل على متيز  % 39.54النسبة املقدرة بة 
دم القدرة على جلتلف اال عال بالعصبية و الرسم البياين املوا يبُت  ةار  النسةب بةُت التقيةيم حماولة لتغاية ع

 العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة سَت املمارسة للنشاا اكر   املكيف.
 

 
 :بعد العدوانية-2-2-2

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط  ( .11جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد العدوانيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 العدوانية
7-5.-36-
37-45-44-

49 
53057 8 3067 61.43% 38.57% 

 
نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 55مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )

حيةةةةث قةةةةدر املتوسةةةةط اكسةةةةايب بةةةةة  اكر ةةة  املكيةةةةف يف االجابةةةةة علةةةةى اسةةةةئلة املقيةةةةاس اخلاصةةةةة ببعةةةد العدوانيةةةةة
ل متوسةةةا ا و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةو 3067بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره  53057

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%72.39 النسبة 27.39%
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يف حةةُت بلةةا التقيةةيم املةةنافن  % 65.43حيةةث بلغةة  نسةةبة التقيةةيم العةةاا النسةةبة املقةةدرة بةةة  8اكسةةايب 
ا ةةر نسةةبة مةةن عينةةة البحةةث بالعدوانيةةة و ىةةو نةةاأج و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى متيةةز  % 38.57النسةةبة املقةةدرة بةةة 

التقييم العاا و التقييم املنافن لعينةة البحةث أابيق  للعصبية و الرسم البياين املوا يبُت  ار  النسب بُت 
 قصد الدراسة سَت املمارسة للنشاا اكر   املكيف.

 

 

 :بعد االكتئابية2-2-3

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 12جدول رقم )
 (50. )ن=لبعد االكتئابيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
المنخفض 

% 

 االكتئابية
35-35-34-37-

4.-53-55 5.098 10 3089 57.60% 43.39% 

نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 53مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )
حيةةةةث قةةةةدر املتوسةةةةط اكسةةةةايب بةةةةة  اسةةةةئلة املقيةةةةاس اخلاصةةةةة ببعةةةةد العصةةةةبيةاكر ةةةة  املكيةةةةف يف االجابةةةةة علةةةةى 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%59.52 النسبة 40.48%
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و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا 3089بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره  5.098
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن  % 57..6حيث بلغ  نسةبة التقيةيم العةاا النسةبة املقةدرة بةة  .5اكسايب 

ا ةر نسةبة مةن عينةة البحةث باال تئابيةة حيةث ذكةن و ىذا ما يةدل علةى متيةز  % 39.43النسبة املقدرة بة 
ان يعةو  ىةذا ا   بيعةة االعاقةة الةةيت أعةزل الفةر  عةن املشةار ة يف  عاليةةات اصتمةب و الرسةم البيةاين املةوا يبةةُت 

املمارسةة للنشةاا اكر ة   ار  النسب بُت التقييم العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة سةَت 
 املكيف.

 

 :بعد القابلية لالستشارة-2-2-4

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 13جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد القابلية لالستشارةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحرا

 ف
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

القابلية 
 لالستشارة

5-35-33-
36-39-46-

53 
53049 11 3048 68.32% 31.68% 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%63.09 النسبة 36.90%
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نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 53مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )
حيةث قةدر املتوسةط اكسةايب  القابليةة لالسةتثارةاكر   املكيةف يف االجابةة علةى اسةئلة املقيةاس اخلاصةة ببعةد 

و ىةةة  قيمةةة صةةغَتة ممةةا يةةدل علةةةى متر ةةز النتةةائج حةةول متوسةةةا ا 3048بةةاررا  معيةةاري قةةدره  53049بةةة 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن  % 68.33حيث بلغ  نسةبة التقيةيم العةاا النسةبة املقةدرة بةة  55اكسايب 

ا ر نسبة من عينة البحث ببعةد القابليةة لالسةتثارة و ما يدل على متيز  و ىذا % 35.68النسبة املقدرة بة 
الرسم البياين املوا يبُت  ار  النسب بُت التقييم العاا و التقييم املةنافن لعينةة البحةث قصةد الدراسةة سةَت 

 املمارسة للنشاا اكر   املكيف.

 

 :بعد االجتماعية-2-2-5

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط  ( .14جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد االجتماعيةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط 
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
المنخفض 

% 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%52.38 النسبة 47.62%
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 االجتماعية
53-38-48-
3-54-47-55 90.3 7 3.35 50.42% 49.58% 

نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 54مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )
حيةةةث قةةةدر املتوسةةةط اكسةةةايب بةةةة  اكر ةةة  املكيةةةف يف االجابةةةة علةةةى اسةةةئلة املقيةةةاس اخلاصةةةة ببعةةةد االجتماعيةةةة

ى  قيمة صغَتة مما يدل علةى متر ةز النتةائج حةول متوسةا ا اكسةايب  و3035باررا  معياري قدره  90.3
يف حةةةُت بلةةةا التقيةةةيم املةةةنافن النسةةةبة  % 43..5حيةةث بلغةةة  نسةةةبة التقيةةةيم العةةةاا النسةةةبة املقةةدرة بةةةة  7

نسةةبة متوسةةاة مةةن عينةةة البحةةث باالجتماعيةةة و ىةةو نةةاأج و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى متيةةز  % 49.58املقةةدرة بةةة 
 تئابيةة الةةيت هبةل لةةا الفةةر  الغةَت ممةةارس نفسةو و الرسةةم البيةةاين املةوا يبةةُت  ةار  النسةةب بةةُت عةن العزلةةة و اال 

 التقييم العاا و التقييم املنافن لعينة البحث قصد الدراسة سَت املمارسة للنشاا اكر   املكيف.
 

 

 :بعد الهدوء-2-2-6

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط  ( .15جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد الهدوءالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%52.38 النسبة 47.62%

45.00%46.00%47.00%48.00%49.00%50.00%51.00%52.00%53.00%
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 الهدوء
5-3.-39-
43-43-45-

56 
9038 8 3.95 09.50% 91.49% 

نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 55مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )
 9038حيةةث قةةدر املتوسةةط اكسةةايب بةةة  اكر ةة  املكيةةف يف االجابةةة علةةى اسةةئلة املقيةةاس اخلاصةةة ببعةةد ا ةةدوك

 8سةةةايب و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا اك3095بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 9...5حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

نسبة متوسةاة مةن عينةة البحةث با ةدوك و الرسةم البيةاين املةوا يبةُت و ىذا ما يدل على متيز  % 49.95بة 
البحث قصد الدراسة سةَت املمارسةة للنشةاا اكر ة   ار  النسب بُت التقييم العاا و التقييم املنافن لعينة 

 املكيف.
 

 

 :بعد السيطرة-2-2-7

( . المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط 16جدول رقم )
 (50. )ن= لبعد السيطرةالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%82.14 النسبة 17.86%
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 السيطرة
9-55-56-
33-34-3.-

5. 
8099 8 3.36 12.51% 88.48% 

نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 56مةةةن خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم )
 8099حيةث قةدر املتوسةط اكسةايب بةة  اكر   املكيف يف االجابة على اسئلة املقياس اخلاصةة ببعةد السةيارة

 8و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا اكسةةةايب 3036بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 55.53حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

ا ةر مةن املتوسةط مةن عينةة البحةث بالسةيارة و الرسةم البيةاين نسةبة و ىذا ما يدل على متيز  % 48.88بة 
املوا يبُت  ار  النسب بُت التقييم العاا و التقيةيم املةنافن لعينةة البحةث قصةد الدراسةة املمارسةة للنشةاا 

 اكر   املكيف.

 

 

 :بعد الضبط-2-2-8

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم الوسيط  ( .17جدول رقم )
 (51. )ن= لبعد الضبطالحسابي 

 البعد
 رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

التقييم 
 %العالي 

التقييم 
 %المنخفض 

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%82.14 النسبة 17.86%
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 الضبط
6-8-53-57-

59-33-35 8053 8 3.45 37.58% 63.41% 

نتةةةائج اختبةةةار عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة للنشةةةاا ( الةةةذي يوضةةةح 57خةةةالل نتةةةائج اجلةةةدول رقةةةم ) مةةةن
 8053حيةث قةدر املتوسةط اكسةايب بةة  اكر   املكيف يف االجابةة علةى اسةئلة املقيةاس اخلاصةة ببعةد العةبط

 8 و ىةةة  قيمةةةة صةةةغَتة ممةةةا يةةةدل علةةةى متر ةةةز النتةةةائج حةةةول متوسةةةا ا اكسةةةايب3045بةةةاررا  معيةةةاري قةةةدره 
يف حةُت بلةا التقيةيم املةنافن النسةبة املقةدرة  % 58.37حيث بلغ  نسبة التقييم العاا النسبة املقدرة بةة 

ا ةةر نسةةبة مةةن عينةةة البحةةث بالعةةبط و الرسةةم البيةةاين املةةوا يبةةُت و ىةةذا مةةا يةةدل علةةى متيةةز  % 35.68بةةة 
الدراسةةة املمارسةةة للنشةةاا اكر ةة   ةةار  النسةةب بةةُت التقيةةيم العةةاا و التقيةةيم املةةنافن لعينةةة البحةةث قصةةد 

 املكيف.

 

 

 :االبعاد لمقياس الشخصية لغير الممارسين للنشاط الحركي المكيف ترتيب -2-2-9

ألبعاد الشخصية للعينة الممارسة للنشاط ( المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري 18جدول رقم)
 (.51و ترتيبها تصاعديا )ن= الحركي المكيف

 التقييم المنخفض التقييم العالي

%82.14 النسبة 17.86%
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 م
            المعامالت   

 اإلحصائية
 االبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االبعادترتيب  التقييم العالي

 االول %70.86 3078 55053 العصبية 1

 الثالث %43.61 3067 53057 العدوانية 2

 الرابب %57.60 3089 5.098 االكتئابية 3

 الثاين %32.68 3048 53049 القابلية لالستثارة 4

 السابب %42.50 3035 90.3 االجتماعية 5

 الثامن %09.50 3095 9038 الهدوء 6

 السا س %18.51 3036 8099 السيطرة 7

 اخلامس %37.58 3045 8053 الضبط 8
 56الدرجة الكلية للبعد بالمقياس = 

الوسةةةةيط اكسةةةةايب االرةةةةرا   ( بعةةةةد  راسةةةةة املتوسةةةةاات اكسةةةةابية .58يتعةةةةح مةةةةن اجلةةةةدول رقةةةةم )
اعتمةا ا علةى  للسةمات الشاصةيةو النسبة املئوية  لكل بعد علةى حةده بالًتأيةب علةى النحةو التةاا  املعياري

 :و النسب املئويةقيم املتوساات اكسابية 

 العصبية -

 القابلية لالستثارة -

 العدوانية -

 اال تئابية -

 العبط -

 السيارة -

 االجتماعية -

 ا دوك  -
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 مةةةا يوضةةةح أرأيةةةةب االبعةةةا  السةةةابقة الةةةةذ ر  ةةةر  النسةةةةب  بعةةةا  الشاصةةةية للعينةةةةة سةةةَت املمارسةةةةة 
للنشةةةاا البةةةدين املكيةةةف و الةةةذي يتعةةةح أثريَتىةةةا السةةةلو مةةةن عةةةدم املمارسةةةة  و ىةةةو موضةةةح يف  ةةةا  النسةةةب 

سةةتثارة و املئويةةة  ةةذه العينةةة حيةةث سلةةب يف أرأيةةب االبعةةا  للسةةمات الشاصةةية بعةةد العصةةبية و القابليةةة لال
العوانيةةةة و اال تئابيةةةة الةةةيت جةةةاكت يف  ةةةر  واضةةةح بةةةُت نسةةةب عينةةةة البحةةةث املمارسةةةة و عينةةةة البحةةةث سةةةَت 
املمارسةةة و يبةةُت الرسةةم البيةةاين املةةواا  ةةار  النسةةب يف التقيةةيم العةةاا  بعةةا  الشاصةةية للعينةةة سةةَت املمارسةةة 

 للنشاا اكر   املكيف.

 

 

 

 :شخصية للممارسين و غير الممارسين للنشاط الحركي المكيف مقارنة نتائج ابعاد قياس ال-2-3

ألبعاد الشخصية بين العينة الممارسة و  ةالحسابي اتالمتوسطنتائج اختبار ذيلين لفروق ( 19جدول رقم)
 (.111و )ن= غير الممارسة للنشاط الحركي المكيف

دافعية االنجاز 
 الرياضي

القدرة على 
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 غير الممارسين الممارسين 
ت 

 المحسوبة

 الداللة

 م
         المعامالت      

 اإلحصائية
 االبعاد

 الترتيب ع س الترتيب ع س

  ال 5.92 %70.86 3078 55053 %58.68 2.69 8.03 العصبية 1

  ال 3.47 %43.61 3067 53057 %34.58 3065 10.40 العدوانية 2

 سَت  ال 3033 %57.60 3089 5.098 %34.58 3087 9.77 االكتئابية 3

  ال 4066 %32.68 3048 53049 %20.66 3055 9.37 القابلية لالستثارة 4

  ال 3038 %42.50 3035 90.3 %85.52 3087 10.30 االجتماعية 5

 سَت  ال 30.5 %09.50 3095 9038 %62.52 3055 10.32 الهدوء 6

  ال .304 %18.51 3036 8099 %15.52 2.67 10.35 السيطرة 7

  ال 3083 %37.58 3045 8053 %67.61 2.34 9.68 الضبط 8

 ( 1015عند مستوى الداللة  2.33 (z-)القيمة الجدولية )ذ

( اعةةةةاله و الةةةةةذي يوضةةةةةح نتةةةةائج اختبةةةةةار ذيلةةةةُت التةةةةةا   اللةةةةة الفةةةةةرو  بةةةةةُت 59مةةةةن خةةةةةالل اجلةةةةدول رقةةةةةم )
 املتوساات اكسابية جند ان الداللة جاكت يف االبعا  اخلاصة بالسمات الشاصية على النحو التاا :

 3033ا ةر من ةا للقيمةة اجلدوليةة  5093و الةذي جةاكت  يةو القيمةة اةسةوبة  بعد العصةبية : -
و ىةةةةو يعةةةةر عةةةةن الداللةةةةة االحصةةةةائية بةةةةُت قةةةةيم  0.5.الختبةةةةار ذيلةةةةُت عنةةةةد مسةةةةتو  الداللةةةةة 

متوسةةةاات الفةةةرو  للمعةةةاقُت املمارسةةةُت و الغةةةَت ممارسةةةُت و منةةةو نل ةةةد ان بعةةةد العصةةةبية لةةةد  
و مقارنة للمعاقُت حر يا سةَت املمارسةُت نتيجةة التةدريب املسةتمر املعاقُت حر يا املمارسُت اقل من

 و الًت يو و الًتويح عن النفس باملمارسة الرياضية.

 3033ا ةر من ةا للقيمةة اجلدوليةة  3047بعد العدوانية : و الذي جاكت  يو القيمةة اةسةوبة  -
ائية بةةةةُت قةةةةيم و ىةةةةو يعةةةةر عةةةةن الداللةةةةة االحصةةةة 0.5.الختبةةةةار ذيلةةةةُت عنةةةةد مسةةةةتو  الداللةةةةة 
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متوسةةةاات الفةةةرو  للمعةةةاقُت املمارسةةةُت و الغةةةَت ممارسةةةُت و منةةةو نل ةةةد ان بعةةةد العدوانيةةةة لةةةد  
املعةةاقُت حر يةةا املمارسةةُت اقةةل منةةو مقارنةةة للمعةةاقُت حر يةةا سةةَت املمارسةةُت و ىةةذا نتيجةةة  علةةى 

 املمارسة الرياضية اليت أتالب التحل  بروح التنا س و االخال  السامية .

اصةةةةغر من ةةةةا للقيمةةةةة اجلدوليةةةةة  3033 تئابيةةةةة : و الةةةةذي جةةةةاكت  يةةةةو القيمةةةةة اةسةةةةوبة بعةةةةد اال  -
و ىةةو يعةةر عةةن عةةدم  الداللةةة االحصةةائية  0.5.الختبةةار ذيلةةُت عنةةد مسةةتو  الداللةةة  3033

بُت قيم متوسةاات الفةرو  للمعةاقُت املمارسةُت و الغةَت ممارسةُت و منةو نل ةد ان بعةد اال تئابيةة  
يةا املمارسةُت و الغةَت ممارسةُت ال يفصةل بيةن م يف نسةبو و ىةذا نتيجةة االعاقةة لد  املعةاقُت حر 

 و حتديدا  وقات التدريب اليت أعمل على االحساس و الشعور باال تئابية يف الفراغ.

ا ةر من ةا للقيمةة اجلدوليةة  5093بعد القابلية لالستثارة : و الذي جاكت  يو القيمة اةسةوبة  -
و ىو يعر عن الداللةة االحصةائية بةُت قةيم  0.5.عند مستو  الداللة الختبار ذيلُت  4066

متوسةةاات الفةةرو  للمعةةاقُت املمارسةةُت و الغةةَت ممارسةةُت و منةةو نل ةةد ان بعةةد القابليةةة لالسةةتثارة 
لةةةد  املعةةةاقُت حر يةةةا املمارسةةةُت اقةةةل منةةةو مقارنةةةة للمعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت نتيجةةةة  ةةةر  

 را  الفريق و العامة.املمارسة و التعامل مب ا 

ا ةةةر من ةةةا للقيمةةةة اجلدوليةةةة  3038بعةةةد االجتماعيةةةة : و الةةةذي جةةةاكت  يةةةو القيمةةةة اةسةةةوبة  -
و ىو يعر عن الداللةة االحصةائية بةُت قةيم  0.5.الختبار ذيلُت عند مستو  الداللة  3033

اعيةةة لةةد  متوسةةاات الفةةرو  للمعةةاقُت املمارسةةُت و الغةةَت ممارسةةُت و منةةو نل ةةد ان  ةةة االجتم
املعةةاقُت حر يةةا املمارسةةةُت ا ةةر من ةةةا مقارنةةة للمعةةاقُت حر يةةةا سةةَت املمارسةةةُت نتيجةةة املمارسةةةة و 

 لتدريب و أبا ل اخلرات بُت املمارسُت .

 3033اصةغر من ةةا للقيمةة اجلدوليةةة  30.5بعةد ا ةدوك : و الةةذي جةاكت  يةةو القيمةة اةسةةوبة  -
ىةو يعةر عةن عةدم وجةو  الداللةة االحصةائية بةُت و  0.5.الختبار ذيلُت عند مستو  الداللة 

قةةيم متوسةةاات الفةةرو  للمعةةاقُت املمارسةةُت و الغةةَت ممارسةةُت و منةةو نل ةةد ان بعةةد ا ةةدوك لةةد  
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املعةةةاقُت حر يةةةا املمارسةةةُت و سةةةَت املمارسةةةُت س  ةةةد  يفةةةر  املتوسةةةاات اسةةةتنا ا علةةةى االختبةةةار 
 لعينة البحث.

 3033ا ةر من ةا للقيمةة اجلدوليةة  .304يمةة اةسةوبة بعد السيارة : و الةذي جةاكت  يةو الق -
و ىةةةةو يعةةةةر عةةةةن الداللةةةةة االحصةةةةائية بةةةةُت قةةةةيم  0.5.الختبةةةةار ذيلةةةةُت عنةةةةد مسةةةةتو  الداللةةةةة 

متوساات الفرو  للمعاقُت املمارسُت و الغَت ممارسةُت و يل ةد ذلة  ان السةيارة لةد  املعةاقُت 
سةَت املمارسةُت اسةتنا ا علةى الةتحكم و املبةا رة حر يا املمارسُت اقل منو مقارنة للمعاقُت حر يةا 

 يف أقدمي اال عل .

 3033ا ةةر من ةةا للقيمةةة اجلدوليةةة  3083بعةةد العةةبط : و الةةذي جةةاكت  يةةو القيمةةة اةسةةوبة  -
و ىةةةةو يعةةةةر عةةةةن الداللةةةةة االحصةةةةائية بةةةةُت قةةةةيم  0.5.الختبةةةةار ذيلةةةةُت عنةةةةد مسةةةةتو  الداللةةةةة 

غةةةةَت ممارسةةةةُت و منةةةةو نل ةةةةد ان بعةةةةد العةةةةبط لةةةةد  متوسةةةةاات الفةةةةرو  للمعةةةةاقُت املمارسةةةةُت و ال
املعاقُت حر يا املمارسُت اقل منو مقارنة للمعاقُت حر يا سةَت املمارسةُت نتيجةة التةدريب املسةتمر 

 و الًت يو و الًتويح عن النفس باملمارسة الرياضية.

 

 االستنتاجات :-2-4

   مةةن خةةالل مةةا الحةةا الاالبةةان و بعةةدما عجةةر   راسةةتو علةةى حتديةةد السةةمات الشاصةةية لةةد
خةرج الاالبةان باسةتنتاجات أوا قة   املعاقُت حر يا و  ور النشاا اكر   املكيف يف التميز لا

إ  حد  بَت مب  راسات سةابقة لبةاحثُت يف لةال علةم الةنفس الرياضة   ةذا التةدريب الرياضة  
 روج من ىذه الدراسة بتحديد السمات الشاصية و اليت جاكت  التاا :إذ عنو مت اخل

 القابلية لالستثارة . -5  العصبية .                  -5

 ا دوك .- 6  العدوانية  .                        -3

 االجتماعية-7  اال تئابية .                        -3
 العبط -8     السيارة -4
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 سى أفاوت نسب السمات اةد ة بُت املمارسُت و الغَت ممارسُت للنشاا اكر   املكيف. ون عن نن

  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد العصبية.

 املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد العدوانية.

  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت
 بلية لالستثارة.املمارسُت للنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد القا

  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد االجتماعية.

  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت
 لنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد السيارة.املمارسُت ل

  وجةةةو   ةةةرو  ذات  اللةةةة احصةةةائية بةةةُت املعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  و بةةةُت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف لصاحل ىذا االخَت يف بعد العبط.

  املمارسةُت للنشةاا اكر ة  و بةُت عدم وجو   رو  ذات  اللة احصائية بُت املعاقُت حر يا سةَت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف يف بعد اال تئابية.

  عدم وجو   رو  ذات  اللة احصائية بُت املعاقُت حر يا سةَت املمارسةُت للنشةاا اكر ة  و بةُت
 املمارسُت للنشاا اكر   املكيف يف بعد ا دوك.

 مقارنة الفرضيات بالنتائج : -2-5

اسةةة الةةيت عجراىةةا الاالبةةان و حتقيقةةا للفرضةةية ا و  مةةن  رضةةيات البحةةث الةةيت أشةةَت مةةن خةةالل الدر  
إ  حتديةةد السةةمات الشاصةةية للمعةةاقُت حر يةةا املمارسةةُت للنشةةاا اكر ةة  املكيةةف حيةةث مةةن خةةالل نتةةائج 
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( و املوضةةحة للمتوسةةط اكسةةايب و االرةةرا  املعيةةاري و نسةةةبة .5()9()8()7()6()5()4اجلةةداول رقةةم )
 ييم العاا و املنافن  بعا  السمات الشاصية  إنو مت حتديدىا مبا يل  :التق

 %34.58العدوانية-5   %58.68العصبية-1
 %20.66القابلية لالستثارة-6   %34.58االكتئابية-2
 %62.52الهدوء-7  %85.52االجتماعية-3
 %67.61الضبط-8   %15.52السيطرة-4

الاالبةةان حتقيقةةا للفرضةةية الثانيةةة مةةن  رضةةيات البحةةث الةةيت أشةةَت و حتةةد  ايعةةا الدراسةةة الةةيت عجراىةةا 
إ  حتديةةةد السةةةمات الشاصةةةية للمعةةةاقُت حر يةةةا سةةةَت املمارسةةةُت للنشةةةاا اكر ةةة  املكيةةةف حيةةةث مةةةن خةةةالل 

( و املوضةةحة للمتوسةةط اكسةةايب و االرةةرا  املعيةةاري و .5()9()8()7()6()5()4نتةةائج اجلةةداول رقةةم )
 املنافن  بعا  السمات الشاصية  إنو مت حتديدىا مبا يل  :نسبة التقييم العاا و 

 %43.61العدوانية-5   %70.86العصبية-1
 %32.68القابلية لالستثارة-6   %57.60االكتئابية-2
 %09.50الهدوء-7  %42.50االجتماعية-3
 %37.58الضبط-8   %18.51السيطرة-4

 

حتقيقةةا للفرضةةية الثالثةةة مةةن  رضةةيات البحةةث  ةةذا مةةن خةةالل ىةةذه الدراسةةة الةةيت عجراىةةا الاالبةةان و 
الةةةةيت أشةةةةَت إ  وجةةةةو   ةةةةرو  ذات  اللةةةةة احصةةةةائية بةةةةُت املعةةةةاقُت املمارسةةةةُت للنشةةةةط اكر ةةةة  املكيةةةةف و سةةةةَت 

و املوضةح 4املمارسُت للنشاا اكر   املكيف يف السمات الشاصية حيةث مةن خةالل نتةائج اجلةدول رقةم )
مات الشاصةةةةةةةةية  إنةةةةةةةةو مت حتديةةةةةةةةد نةةةةةةةةاأج الفةةةةةةةةرو  يف بعةةةةةةةةد لفةةةةةةةرو  املتوسةةةةةةةةاات اكسةةةةةةةةابية و  بعةةةةةةةةا  السةةةةةةةة

العصبيةدالعدوانيةداالجتماعيةدالسةةيارة دالعةةبط و اال تئابيةةةة الةةيت حقةةةق  ي ةةا الفةةرض الثالةةةث و الةةذي يةةةدا 
 بوجو   رو  ذات  اللة احصائية .

 التوصيات و االقتراحات: -2-6
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 يف ضوك النتائج السابقة أوح  الدراسات مبا يل :

 املعاقُت على ممارسة جلتلف ا نشاة يف ناا  االىتمام و رعاية الدولة.أشجيب  (1
 العمل على أو َت االعتما ات املالية الالزمة لتج يز مرا ز املعاقُت مباتلف املعدات. (2
ضرورة االىتمام باستادام ا نشاة الرياضية املكيفة يف مرا ز التثىيل امل ٍت مبا  ي ا اجلامعات  (3

 ة لذوي االحتياجات اخلاصة )املعاقُت حر يا(.والراباات الرياضي
إتا  اخلدمة االجتماعية اإلتابية    أقوم بعملية الوسا ة بُت الفر  املعا  و اصتمب    يصبح  (4

 الفر  ععوا عامال و منتجا.
أو َت امللىلُت و املاتصُت يف النشاا البدين املكيف القا رين على حتقيق ا ىدا  املسارة ضمن  (5

 ج املوج ة اجتاه املعاقُت حر يا.الرام
ضرورة أو َت املنشآت و الوسائل ا ج زة دو املعدات الرياضية املكيفة و اخلاصة برياضية املعوقُت  (6

 يف مجيب واليات الو ند حىت نصل لذا النشاا إ  عرقى مستو  ممكن.
 .عقد ملمترات و ملتقيات لدراسة العراقيل اليت أواجو النشاا البدين املكيف (7
 أشجيب الباحثُت للقيام مبثل ىذه الدراسات مبجتمب الفئات اخلاصة باملعوقُت حر يا.  (8
العمل على أغَت نظرية اصتمب اجتاه املعا  حر يا و ذل  من خالل حتقيق العدالة االجتماعية  (9

 و ور االعالم.
 جعل النشاا اكر   املكيف  مرجب لبناك ماصية املعا  حر يا. (11
قُت من الناحية البدنية و النفسية و االجتماعية و أثمُت اجنازاهتم ضرورة أثىيل املعو  (11

 الرياضية.

 

 عامة : خالصة-2-7

من خالل ما أوصلنا إليو يف معاجلة الدراسة النظرية يف  ور النشاا اكر   املكيف يف أنمية بعن       
اريبات الفرضيات و االستعانة  ات الشاصية املعاقُت حر ياد و ما عريبتتو الدراسات امليدانية من خالل 
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بالبيانات اليت أوضح ىذا الدور من خالل أفاعل املعا  يف اصتمب و  ريقة أعاملو مب مجيب ع را  اصتمب 
 و ذا ممارسة النشاا اكر   املكيف الذي يل ي إ  أنمية السمات الشاصية لديو.

كيف  ور يف أنمية السمات الشاصية  قد وضح  نتائج مقياس الشاصية عن للنشاا اكر   امل        
للمعاقُت حر يا و  ذل  عنو للممارسة النشاا اكر   املكيف  ور يف  مج املعاقُت حر يا يف اصتمب وىذا 
ما تعل املعا  يتكيف مب وضعو و التحرر من احتقار نفسو باإلضا ة إ  االندماجد التثريَتد التثرير 

سمات الشاصية ذو عمهية بالغة يف أاوير ميول املعا  رو ممارسة والتفاعل يف لتمعو  مجال أنمية ال
 النشاا اكر   املكيف و ىذا خلدمة ماصيتو و بالتاا اندماجو يف لتمعو. 

و على ضوك  ل ىذا جاكت  راستنا لدور النشاا اكر   املكيف يف أنمية السمات الشاصية      
للمعاقُت حر يا حيث استادمنا مقياس الشاصية و  ان  الدراسة مقسمة إ  بابُتد البا  ا ول 

اا اكر   واملتمثل يف اجلانب النظري و الدراسات املشالة املتكونة من ريالث  صولد الفصل ا ول النش
 املكيفد الفصل الثاين السمات الشاصيةد الفصل الثالث اإلعاقة اكر ية.

عما البا  الثاين  تمثل يف اجلانب امليداين و املتكون من  صلُتد الفصل ا ول من ج البحث        
شة الفرضيات واإلجراكات امليدانيةد عما الفصل الثاين  تمثل يف عرض و حتليل النتائج و االستنتاجاتد مناق

و التوصيات و اخلالصة العامةد اعتمدنا يف حبثنا على املن ج الوصف )مسح ( و ذل  عن  ريق مقياس 
رياضيا )معا  حر يا( على مستو  51سلال مت أوزيعو على 31الشاصية حيث احتو  ىذا املقياس على 

و بعد املعاجلة االحصائية و حتليل عندية سعيدةد معسكرد أيغنيفد و على إرير أوزيب املقياس مت مجب النتائج 
 النتائج استنتجنا عن للنشاا اكر   املكيف  ور  بَت يف أنمية  ات الشاصية للمعاقُت حر يا.

 

 

Conclusion générale : 

Le progrès sportif et l’amélioration des performances dans 

les compétitions est devenu non seulement dépendant de la 



عرض و حتليل و مناقشة النتائج                                                              الفصل الثاين   
 

92 
 

préparation dans tous les aspects physiques et psychologiques ; et 

de cette perspectif les études menées par les chercheurs au sujet 

de l’entrainement technico-psychologique sont deviennes tropes 

importantes a un store très élève afin de pouvoir identifier les 

point forts du jeu et envoyer l’esprit et l’énergie pour obtenir des 

résultats positifs. 

Et notre recherche suces technique psychologiques n’est 

l’une partie que les chercheur a le domaine sportif étudient afin 

d’obtenir un accomplissement meilleur et des résultats positifs. 

On a pu déterminer dans notre étude les différents 

techniques psychologiques qui désignent les joueurs du football 

professionnel catégorie U19 Et ceci en appliquant le programme 

dans le championnat professionnel pour la premier fois en Algérie 

et ceci englobe deux classes professionnelles 1 ère et 2 éme 

division ;et tout sa pour amélioré le Rendement sportif sur le 

niveau nationale et africain et escortant l’accomplissement des 

équipes et des sélections inter nationaux. 

Ainsi les résultats ont m’entre les qualités des joueurs du  

football professionnel sur le plan technico-psychologique en 

mentionnant que le pourcentage de quelques techniques était 

moyen et non distinctif sur les joueurs mais le but de rendement 

sportif et ceci en déterminant les points faible et en les renforçant 

et parmi les résultats positifs de cette étude c’est l’acquisition des 

joueurs de capacités psychologiques précises celons les variations 

du poste de jeu. 

Ce qui indique que le joueur du football dans le 

championnat professionnel algérien est capable d’améliorer son 

rendement afin d’obtenir un résultat positif et un accomplissement 

meilleur dans le domaine sportif.   
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 معهد الرتبية البدنية و الرياضية

 قسم: النشاط احلركي ادلكيف

 استمارة خاصة مبذكرة خترج

 ادلوضوع حتت عنوان

 بعض السمات الشخصية للمعاقٌن حركيا""دور النشاط احلركي ادلكيف يف تنمية 

يف إطار اجناز حبث ميداين يف نشاط احلركي ادلكيف لنيل شهادة ادلاسرت و الذي يهدف إىل إبراز دور النشاط 
 احلركي ادلكيف يف تنمية بعض السمات الشخصية للمعاقٌن حركيا.

يف  دلسامهة يف ىذا البحث  و مساعدتنالذلك نرجوا من إخواننا الرياضيٌن ادلمارسٌن للنشاط احلركي ادلكيف ا
حة عليكم و إاادتنا من خلاذلا بادلعلومات اللازمة و تقدم بالشكر ادلسب  إىل كل اجنازه، أسئلة ادلقياس ادلقرت 

 ادلسامهٌن يف ىذا البحث ادلتواضع.

 ( يف اخلانة اللازمة لإلجابة:  ×ضع علامة )

 األستاذ المشرف:                            من إعداد الطالبين:                       

 بعة زلمد األمٌن                                             * مناد اضيل 
 جزويل زلمد 

 

  2013/2014: السنة الدراسية

 



 تعليمات:

خيارين نعم أو تعطي يف ىذا االختبار رلموعة من العبارات تتصل مبواقف يف احلياة اليومية تصل و امام كل عبارة 
 ال.

إقرأ كل عبارة جيدا وضع علامة )( يف خانة االختبار الذي يناسبك أو ينطب  عليك، ليس ىناك إجابة صحيحة 
 عما تشعر بو أو تفعل يف الواقع. أو إجابة خاطئة ادلهم أن تعرب بصراحة

 ال نعم العبارات
   أنا دائما مزاجي معتدل

   حلماية حقي اإنين أاعل ذلك إذا اضطرت إلستخدام القوة البدينة
   أحيانا تسرع دقات قليب أو تدق دقات غًن منتظمة بدون بذل رلهود عنيف

   أشعر أحيانا دقات قليب تصل إىل رقبيت دون أن أعمل عملا شاقا
   أاقد السيطرة على أعصايب بسرعة و لكين أستطيع التحكم ايها بسرعة أيضا

   حيمر و ميتقع لوين بسهولة
   أحيانا أجد ادلتعة كبًنة يف مضايقة أو معاكسة اآلخرين

   يف بعض األحيان ال أحب رؤية بعض الناس يف الشارع أو يف مكان عام
   إذا أخطأ البعض يف حقي اإنين أدتىن أن يصيبهم الضرر

   سب  القيام ببعض األشياء اخلطًنة بغرض التسلية أو ادلزاج
   القوة البدنية حلماية حقي اإنين أاعل ذلكإذا اضطررت إىل استخدام 

   أستطيع أن أبعث ادلرح بسهولة يف سهرة مملة
   أرتبك بسهولة أحيانا

   لب  يف تعاملي مع اآلخرينأعترب نفسي غًن 
   أشعر أحيانا بضي  التنفس أو بضي  يف الصدر

   ارتكبهاأختيل أحيانا بعض الضرر الذي حيدث نتيجة بعض األخطاء اليت 
   أخجل من الدخول مبفردي يف غراة جيلس ايها بعض الناس و ىم يتحدثون

   معديت حساسة )أشعر أحيانا بأمل أو ضغط أو انتفاخ يف معديت(
   يبدو علي االضطراب و اخلوف أسرع من اآلخرين
   عندما أصاب أحيانا بالفشل اإن ذلك ال يثًنين



   ايما بعدأاعل أشياء كثًنة أندم عليها 
   أرتبك بسهولة عندما أكون مع أشخاص مهمٌن أو مع رؤسائي

   أنا لسوء احلظ من الذين يغضبون بسرعة 
   عندما يغضب أحد أصدقائي من بعض الناس اإنين أداعو لإلنتقام منهم

   كثًن ما أاكر بأن احلياة ال معىن ذلا
   يسعدين أن أظهر أخطاء اآلخرين

غالبا عندما أكون وسط مجاعة كبًنة أحداث مشاجرة )خناقة( و ال أستطيع مقاومة يدور يف ذىين 
 ىذا التفكًن

  

   يبدو علي النشاط و احليوية 
   أمن من الذين يأخذون األمور ببساطة و بدون تعقيد
   عندما حياول البعض أىانيت أحاول أن أجتاىل ذلك

 

 



 ملخص البحث:

إىل  تهدف الدراسةدور النشاط احلركي املكيف يف تنمية السمات الشخصية للمعاقني حركيا و  عنوان الدراسة:
معرفة دور النشاط احلركي املكيف يف تنمية السمات الشخصية للمعاقني حركيا، كما نريد من حبثنا ىذا لفت 

: التفتح أكثر على احلياة االجتماعية الغرض منه الدراسةانتباه املعاقني حركيا يف ممارسة النشاط احلركي املكيف، 
ابراز دور النشاط احلركي املكيف يف تنمية السمات  للمعاق حركيا و مساعدة على االندماج يف اجملتمع و

عينتنا املتمثلة يف بعض الرياضيني املعاقني حركيا ألندية سعيدة، معسكر، تيغنيف و البالغ  العينة:الشخصية لديو، 
كأفضل وسيلة احصائية و اختبار ذيلني   متثلت يف النسبة املؤوية  الوسيلة االحصائية:معاقا حركيا، 50عددىم 

مت استخدام املنا  الوصفي )املسصي( كونو األنسب يف مثل  المنهج المستخدمعاةجة النتائ  املتصصل علياا، مل
ىذه املواضيع كما كان أىم استنتاج ممارسة النشاط احلركي املكيف أفضل وسيلة لتنمية السمات الشخصية 

 رجع لبناء شخصية املعاق حركيا جعل النشاط احلركي املكيف كم اهم اقتراح أو توصيةللمعاقني حركيا، 

Research Summary: 

Title of the study: The role of adapted physical activity to the development of 

the personality traits of the physically disabled and the study aims to find out the 

role of locomotor activity adjuster in the development of the personality traits of 

the physically disabled, as we want from our research that drew the attention of 

the physically disabled in the exercise of locomotor activity adjuster,  

The  purpose of the study: Blooming more on the social life of the physically 

disabled and help to integrate into the community and to highlight the role of 

physical activity adapted to the development of personality traits has, Sample: 

sample of some athletes handicapped clubs happy, camp, Tigenev and totaling 

60 handicapped physically, means period: represented in proportion percentile 

as the best means of statistical processing results obtained, 

 The   approach used was to use the descriptive approach (the survey) as being 

the most appropriate in such topics as the most important conclusion of the 

exercise of locomotor activity adjuster best way for the development of the 

personality traits of the physically disabled, the most important suggestion or 

recommendation made locomotor activity adjuster as a reference for building 

Personal physically disabled 

  



Title of the study: The role of adapted physical activity  
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