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ويسعدني كثيرا  أن  أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير واالحترام ألستاذي   

ضل بن قالوز تواتي  لتفضل سيادته باإلشراف على هذا البحث ولما الدكتور الفا

قدمت سيادته من توجيهات  ونصائح وإرشادات منهجية وما غمرني به من 

أدعو هللا أن يمتعه بالصحة والهناء  ، فكانت أرائه منهجا اتبعته وإرشاداتنصائح 

عامة  ي الرياضيلما قدمه ويقدمه للبحث العلمي في علوم وتقنيات النشاط البدن

                                                   ، المكيف خاصة النشاط البدني الرياضيوفي 

 .فجزاه هللا عني خير الجزاء ووفقه لفعل الخير دائما 

كما اتوجه بالشكر الى كل من اسهم معي بعلم ،او ذلل لي عقبة ، والى كل من   

 "احمد"  زوجي: از هذا البحث واخص بالذكر جساعدني من بعيد او قريب في ان

  .فجزاهم هللا جميعا خير الجزاء ،واثابهم على ما قدموه                  
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 :ــــ اإلشكالية 

أشواطا كبرية خالل القرنني األخـريين وشـهدت خمتلـف جوانبـه  انه ملن املؤكد أن النشاط الرياضي املكيف  قطع     
 .ووسائله تطورا معتربا ، خاصة فيما يتعلق بطرق ومناهج التعليم والتدريب 

ويف وقتنا احلاضر ما فتئ اخلرباء والباحثون يف ميدان الرياضة والرتويح وغريهم ، ميدوننا بأحدث الطـرق واملنـاهج     
ذلك إىل مجلة من العلوم واألحباث امليدانية اليت جعلـت الفـرد املمـارس لنشـاطاته موضـوعا  ـا  الرتبوية ، مستندين يف

، وهـــو مـــا جعـــل الـــدول املتقدمـــة تشـــهد تطـــورا مـــذهال يف جمـــال تربيـــة ورعايـــة املعـــوقني وبلغـــت املســـتويات العاليـــة ، 
وات والوسـائل الـيت تسـتخدمها يف وأصبح اآلن ميكننا التعـرف علـى حضـارة اجملتمعـات مـن خـالل التعـرف علـى األد

 .هذا اجملال 

يف املؤسســـات ر انتشـــارا يف أوســـاط الشـــباب خاصـــة ويعـــد النشـــاط الرياضـــي مـــن األنشـــطة البدنيـــة الرتبويـــة األكثـــ   
واملــدارس الرتبويــة واملراكــز الطبيــة البيداغوجيــة املتكفلــة برتبيــة ورعايــة املعــوقني  ، وممــا ســاعد علــى ذلــك أن النشــاط 

ضي يعد عامال من عوامل الراحة اإلجيابية النشطة الـيت تشـكل جمـاال هامـا يف اسـتثمار  وقـت الفـراض ، باإلضـافة الريا
إىل ذلك يعترب من األعمال اليت تـؤدي لالرتقـاء باملسـتوى الصـحي و البـدين للفـرد املعـاق، إذ يكسـبه القـوام اجليـد ، 

 .درا  على العمل واإلنتاج وجتعله فردا  قاومينح له الفرح والسرور، وخيلصه من التعب والكره ، 

قدرات لأسفرت نتائج العديد من البحوث عن التأثر اإلجيايب الربامج النشطة احلركية املعدلة يف تنمية اإذ    
إميان زنايت )حتسني مفهوم الذات، وبعض جوانب السلوك التوافقي لديهم  املعلقني حركيااحلركية لدى  اإلدراكية
حول عالقة النشاط البدين "  7888غزايل عبد القادر "وحتسني صورة اجلسم لديهم كما أكدت دراسة  (1665

الرياضي بصورة اجلسم وأثرها على تقدير الذات لدى املعاقني حيث كشفت هذه الدراسة على امهية ممارسة 
وانطالقا مما سبق فان دراستنا  ماألنشطة الرياضية  ذه الفئة ومدى تأثريها على صورة اجلسم وتقدير الذات لديه

 :التساؤل اآليتتبحث يف اإلجابة عن 

 

 :التساؤل العام  ـ0ـ0

 هل للنشاط البدين الرياضي املكيف دور يف حتسني فاعلية الذات و صورة اجلسم لدى املعاق حركيا ؟



 :التساؤالت الجزئية ـ  0ـ0 

ـ هل  عايل لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي ؟                            مستوى فاعلية الذات ـ هل
هل توجد ـ    ؟                        مستوى صورة اجلسم عايل لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي 

ملمارسني وغري املمارسني ؟                                                                                                   فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس فاعلية الذات لدى املعاقني حركيا بني ا
ـ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس صورة اجلسم لدى املعاقني حركيا بني املمارسني و غري املمارسني 
 ؟

 : ـ الفرضيات  0

 ـ 10:                                                                           ـ الفرضية العامة 

   . يف حتسني فاعلية الذات و صورة اجلسم للمعاق حركيا  ا اجيابيايلعب النشاط البدين الرياضي املكيف دور   

 :الفرضيات الجزئية  ـ 0 ـ 0

 .مستوى فاعلية الذات عايل لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مقارنة مع أقارهنم غري املمارسني   ـــــ 

 لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مع أقارهنم غري املمارسني   ةمستوى حتسني صورة اجلسم عالي  ـــــ

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس فاعلية الذات لدى املعاقني حركيا بني املمارسني وغري املمارسني  ـــــ
 .لصاحل املمارسني 

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس صورة اجلسم لدى املعاقني حركيا بني املمارسني و غري املمارسني  ــــــ
 .لصاحل املمارسني 

 3 :                 ـ أهداف الدراسة 

 . ـــ معرفة مستوى فاعلية الذات لدى املعاقني حركيا املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي 

 .ـــ معرفة مستوى صورة اجلسم لدى املعاقني حركيا املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي 

 .صائية يف مقياس فاعلي الذات بني املمارسني وغري املمارسني املعاقني حركياـــإجياد فروق ذات داللة إح



  ـــ إجياد فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس صورة اجلسم بني املمارسني وغري املمارسني املعاقني حركيا  

 4: ـ أهمية الدراسة  

تستمد أمهية الدراسة من طبيعة املوضوع يف حد ذاته من جهة ومن جهة أخرى املشكالت اليت تطرحها و ميكن 
 :حصر أمهيتها فيما يلي 

 .ـــــ حماولة شرح خصوصيات هذه الفئة وتقدمي إسهامات على األقل نظرية يف هذا الصدد 

 .ية التعامل معها للقضاء عليها أو التخفيف منهاــــــ معرفة املشاكل اليت يعاين منها املعاقون حركيا وكيف

 .ـــــ  اجياد العالقة بني النشاط البدين الرياضي املكيف وفاعلية الذات وصورة اجلسم لدى املعاق حركيا 

 .ــــــ معرفة ان  ذه الفئة طاقات كامنة او كغريها من افراد اجملتمع ميكن ان تكون عضوا فعاال يف املستقبل 

 

    :مفاهيم أساسية لمصطلحات البحث ـ  0  
يتصفح تطيع القارئ ان يوضحها لكي يس لقد ورد يف هذا البحث مصطلحات يفرض على الباحث أن

:و يستوعب ما جاء فيه دون عناء و غموض و نعرضها فيما يلي   
ـــ  0                                                                       :النشاط البدني الرياضي المكيف  ـــ 0ــ  0

يعين الرياضات و األلعاب و الربامج اليت يتم تعديلها  :تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات ــــ   0ـــ  0
غري القادرين و يف حدود لتالءم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها و شدهتا ، و يتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص 

(331، ص3221حلمي ابراهيم وليلى السيد فرحات ، ).قدراهتم   
اليت يتم ممارسها من طرف أشخاص  نعين به كل احلركات و التمرينات و الرياضات :تعريف ستور ـــــ 0ــــ  0ــــ  0

حمدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية ، النفسية، العقلية ،و ذلك بسبب أو بفعل تلف أو إصابة من بعض 
   (A.stor :U .C.L ::1993 :p 10).الوظائف اجلسمية الكربى 

النشاط البدين الرياضي املكيف هو جمموع األنشطة الرياضية املختلفة و املتعددة : ـ التعريف اإلجرائي 
اليت تشمل التمارين و األلعاب الرياضية اليت يتم تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة و نوعها و شدهتا، حبث 

        . تتماشى مع قدراهتم البدنية و االجتماعية والعقلية 



 
:الذات فاعلية ـــ  0ـــ  0   

حكم يكونه الفرد عن قدراته على تنظيم وتأدية جمموعة من األفعال  : "بأهنا(Bandura) عّرفها ـــــ  0ــــ  0ــــ  0
    (Bandura, 1977, p.79) "املطلوبة لتحقيق أمناط معينة من األداء 

                                                                                                                                           
اعتقاد الفرد بقابليته العامة على عمل األشياء اليت توصلت إىل ما يرده  : "بأهنا  (Maddux) عّرفها ـــ 0ـــ  0ــ  0

                                                                                                              .  (Maddux,1998,p.203)" يف احلياة
تشري إىل عملية معرفية عاملة حتدث توقعات يتمكن الفرد مبوجبها من " : بأهنا  (Regehr) عّرفها ـــ 0ـــ  0ـــ  0

   ( .   Regehr,2000,p.334" )حل املشكالت ومواجهة التحديات اجلديدة 
                                                                          

هـو حكـم املعـاقني :)ضع التعريف اآليت لفاعليـة الـذات ت ةويف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة فان الباحث  
 (قدراهتم يف حتقيق أهداف حياهتم حركيا بشأن إمكانياهتم و 

 :التعريف اإلجرائي لفاعلية الذات فهو أما 
فكلمـا ارتفعـت . ـذا الغـرض  ةه الباحثـتـالذي أعد فاعلية الذاتها املستجيب على مقياس الدرجة اليت حيصل علي  

 .رجة اجتهت حنو الفاعلية الواطئة وكلما اخنفضت د,درجة على املقياس اجتهت  حنو الفاعلية العالية 
 
ـــ                                                                        :مفهوم صورة الجسم  ـــ 0ـــ  0

إن                                                                                                      :اصطالحا 
صورة اجلسم توجد يف هنايات علم النفس و الطب فهي صورة أي حقيقة نفسية و هي جسم أي حقيقة بدنية ،  

اجلسم على ان صورة اجلسم تتبع من مصادر كما يقول شيلدر يقول اجلسم واجتاهاتنا حنو هذه اخلصائص مفهوم 
( 331،ص  3، ط 3333حسن علي فايد ، .)شعورية والشعورية ومتثل مكونا اساسيا يف معضومتنا عن ذواتنا   

     :                                                                                       ـ التعريف اإلجرائي ــ 
سم هي الصورة اليت يكوهنا الفرد على ذاته و عن جسمه تشمل اجلوانب االنفعالية و الوجدانية و صورة اجل 

االجتماعية و العقلية ، و صورة اجلسم تنبع من مصادر شعورية والشعورية و تعترب هي األساس يف تكوين هوية و 
عاق حركيا فتلك اليت يكون فيها نقص أما صورة اجلسم للطفل امل. شخصية الفرد و تتأثر مبراحل العمر املختلفة 

.يف الرتكيب حيث أن عدم أداء احد األعضاء لوظيفته يشكل نقصا يف الصورة الكلية للجسم   



 
ـ                                               :      تعريف الطفل المعاق  ـــ 0ـــ  0  
املعاق هو الذي يعاين نقصا جسميا أو نفسيا سواء أكان فطريا أي منذ الوالدة أو مكتسبا  الطفل   

فكلما  .األطفالبسبب مرض أو حادث أو كان حمدود القدرة العقلية حبيث ال يصل إىل مستوى العاديني من 
ضح ، وكان أثره يف نفسية اشتد النقص كان تأثريه يف إعاقة الطفل عن املشاركة العامة يف احلياة االجتماعية أو 

    (1،ص 3211عبد الرحيم ، . ع). الطفل ويف نظرة احمليطني به أعمق و أعظم ضررا 
    
ـــ  0                                                                             :الدراسات السابقة  ــــ 0

:                                                      دراسات تناولت صورة الجسم ـــ  0  

دراسة                                                                             : دراسة زينب شقير  ـ0.0.0 
للمستقبل لدى عينة من ذوي  احلواجز النفسية و صورة اجلسم و التخطيط"بعنوان " زينب شقري"قامت هبا 

     :و اليت هدفت إىل ما يلي " االضطرابات السيكوسوماتية

ر ة كالرفض و عدم التقبل ، التوتبناء جمموعة من املقاييس الشخصية و احلواجز النفسية بأبعادها الشائعـ  
 ـ    .                                                                                   االنفعال و صورة اجلسم 

على ( فئة مشوهي الوجه واليدين)الكشف عن الفروق و داللتها بني الفئات االكلينكية و اليت متثل عينة الدراسة 
إلقاء  ـ                    .                كلينكية قيد البحث مقاييس متغريات الشخصية السيكوسوماتية و اال 

الضوء على أهم اجلوانب الشخصية لعينة الدراسة و هي صورة اجلسم ، احلواجز النفسية ، االنتماء، االستحسان 
الباحثة املنهج  استخدمت    .                                       االجتماعي ،الرعاية ،االنزواء ،طلب النجدة 

والذي يستوجبان مفاهيم التحليل النفسي و  tatالكمي والكيفي باستخدام االختبار االسقاطي اجلمعي و اختبار
ــ ارتفعت جمموعيت املرضى على مقاييس             :                                         أسفرت النتائج عن 

 اجلسم ، االنزواء ،الرعاية و طلب النجدة  احلواجز النفسية و أبعادها ، صورة: 

  املرضى  االنتماء،االستحسان االجتماعي ،التخطيط للمستقبل لدى جمموعيت: ــ اخنفاض درجات متغريات

 .                     لصحيحات مقارنة با 



 :سبا نجيب محمود ابو عزيز " الباحثة دراسة  ــــ 0ـــ  0ـــ  0

التعرف على واقع البعد النفسي عند املعاقني حركيا ، وبالتايل أرادت الباحثة من خالل هذه الدراسة 
التعرف على اثر ممارسة األنشطة الرياضية املعدلة تبعا لعدد املتغريات املستقلة وذلك من خالل البحث يف 
 :  اإلجابة عن التساؤل التايل 

 البعد النفسي ؟مبا يتصف املعاقني حركيا يف جمال    

 يتصف املعاقني حركيا مبظاهر خاصة يف جماالت البعد النفسي قيد الدراسة :أما الفرض العام 

سنة ، مقسمة اىل  33طفال معاقا حركيا متوسط عمرهم  21أجريت الدراسة على عينة تتكون من 
معاق ضمن اجملموعة التجريبية بإتباع املنهج التجرييب  11جمموعتني ،وقامت الباحثة باختبار الباحثة 

للتحقق من صحة الفرضيات ،واعتمدت يف مجع املعلومات والبيانات على اختبار نفسي مت تصميمه 
 .وتطويره من قبل الباحثة يقيس األبعاد املراد قياسها 

" بعنوان                                (                          شهادة ماجستري: )دراسة بلغول فتحي  ـ0.0.0
 (    مقارنة اكلينكية)دور النشاط البدين الرياضي يف إعادة بناء ا وية الشخصية للمعاقني حركيا 

 ب عاق حركيا حلالته و وضعيته ، وجهدفها التعرف على دور الرياضة يف رفع درجة تقبل الفرد امل     

يتميز هبا والعناصر املؤلفة  ذا التقبل من خالل بعض املؤشرات  الصفات اليتاالطالع و اإلملام على خمتلف 
اعتمد عليها يف حبثه هذا كانت صورة اجلسم و مفهومه و الرضا عن  الذاتية والعالئقية ، ومن هذه املؤشرات اليت

بيق مقياس املعاش اجلسمي هذه الصورة و تطابقها و اقرتاهنا من مثال اجلسم و من النتائج اليت توصل إليها بعد تط
رمزيا يف متثيل اجلسم  جيلالبدين الرياضي يف مساعدة الفرد املعاق حركيا من التس النشاط ملعرفة الدور الذي يلعبه

إحصائية لصاحل العينة ة ، فقد الحظنا فروقا ذات داللالنشيط و الفعال ، وبالتايل تكون صورة اجيابية جلسمه 
لرياضي مقارنة بالعينة الغري املمارسة ، واستنتج يف األخري الدور االجيايب الذي يلعبه املمارسة للنشاط البدين ا

 ( 3331بلغول فتحي ، ).النشاط البدين الرياضي على مستوى صورة اجلسم ، وهذا يثبت صحة فرضيات حبثه 

 2.0: دراسات تناولت فاعلية الذات  



                                               (:                      0000)دراسة الستر و آخرين ـ 0.0.0
أجريت الدراسة من الشباب املرضى بالسرطان ، الذي يعانون من مواقف احلياة الضاغطة بسبب املرض و اليت 
 استخدم فيها مقياس فاعلية الذات و بروفيل احلاالت املزاجية و مقياس ضغوط احلياة ،لقد أوضحت 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني فاعلية الذات ومواقف احلياة الضاغطة ، باإلضافة إىل آن فاعلية الذات يتم 
 تدعيمها باملمارسة و التدريب من خالل األصدقاء و األسرة و زمالء الدراسة عن طريق املشاركات االجتماعية

قام                                                ( :                              0000)دراسة ميوسن ـ 0.0.0
 ميوسن و آخرين بدراسة حول سرعة النمو و أثره يف مفهوم فاعلية الذات ، إذ درس اجتاهات جمموعة من

األوالد من ذوي النمو اجلسمي السريع و جمموعة من األوالد ذوي النمو اجلسمي البطيء ، فوجد أن هذا العامل 
فاعلية الذات إذ ظهر إن ذوي النمو اجلسمي البطيء حيملون مشاعر سلبية ، و اجتاهات متردية ،  له تأثري على 

كما أهنم مسيطر عليهم و منبذون ،كما ظهر أهنم مييلون إىل االتكالية و حيملون مشاعر العدوانية حنو الوالدين 
 . يف نفس الوقت 

                                                            :                  سابقة ـ التعليق على الدراسات ال
 تناولت الدراسات السابقة املوجودة لدينا موضوع األنشطة الرياضية املعدلة على البعد النفسي للمعوقني 

 ائحاملعلومات و العمل بالنص حركيا و أخرى تناولت فاعلية الذات  و كانت مبثابة مراجع لبحثنا هذا ألخذ

 و التوصيات املقرتحة يف هذه الدراسات و العمل على عدم الوقوع يف األخطاء اليت وقعت فيها و اخذ العربة 

منها وهذا ما يسمح للباحثني باإلملام و الربط بكل جوانب املوضوع ، و ضبط إشكالية الدراسة ، و قد أفادت    
  .                                                                                      :هاته الدراسات فيما يلي 

                    .                                             الوصول إىل الصيغة النهائية إىل إشكالية الدراسة 
                                 .                                                      ضبط الفرضيات   .              

  . يد املنهج العلمي  ذه الدراسةحتد  .             

 .اسة حتديد أدوات الدر   .         



                                                                                                                             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النشاط :الفصل االول 
البدين الرياضي 

 املكيف
 

  

 

 

 

 :تمهيد 

إذا كانت للممارسة الرياضية مكانة خاصة عند الفرد السليم فان هاته القيمة تزداد لدى املعاق حركيا لكوهنا       
من أفضل الوسائل للتعبري عن مشاعره ، و تعويض عجزه و التقليل من انفعاالته السلبية ، مما يسمح جبعل املعوق 
 .   حركيا فردا نافعا يف اجملتمع 



املؤكد أن النشاط الرياضي املكيف قطع أشواطا كبرية خالل القرنني اآلخرين و شهدت خمتلف  انه ملن      
 .   جوانبه ووسائله تطورا معتربا ، خاصة فيما يتعلق بطرق و مناهج التعليم و التدريب 

وننا بأحداث الطرق و ويف وقتنا احلاضر ما فتئ اخلرباء و الباحثون يف امليدان الرياضة و الرتويح و غريهم ، ميد     
املناهج الرتبوية ، مستندين يف ذلك إىل مجلة من العلوم و األحباث امليدانية اليت جعلت الفرد املمارس لنشاطاته 
موضوعا  ا ، وهو ما جعل الدول املتقدمة تشهد تطورا مذهال يف جمال تربية و رعاية املعوقني و بلغت املستويات 

ا التعرف على حضارة اجملتمعات من خالل التعرف على األدوات و الوسائل اليت العالية ، وأصبح اآلن ميكنن
 .  تستخدمها يف هذا اجملال ، و يعد النشاط الرياضي من األنشطة الرتبوية األكثر انتشارا يف أوساط الشباب 

ة أو فردية ، ففي تعترب رياضة املعاقني حركيا كغريها من رياضات إذ حتتوي على منافسات سواء كانت مجاعي    
اجلزائر تنظم منافسات من اجل اختيار أبطال سواء يف الرياضات الفردية أو اجلماعية وذلك قصد تنظيم بطوالت 
 .وطنية أو دولية 

 1:ـ النشاط البدني الرياضي المكيف 

ملقتضيات احلياة يعترب النشاط البدين املعدل حلسني و تشكيل العادات احلركية و القدرات البدنية الالزمة      
اإلنسانية للمعاق ،و اإلسهام مع غريمهم من األنشطة التعاونية و االجتماعية و الفنية يف تكوين شخصية املعاق 
حيث تتيح له الفرصة ملمارسات العامة لألنشطة و الربامج الرياضية هبدف إعدادهم بدنيا إىل جانب إكساهبم 

 .                                                           جتماعية ة و االاملهارات الرياضية يف بعض األلعاب الفردي
ويتميز النشاط البدين الرياضي املكيف بتنوع أشكاله و طرق ممارسته من أشكال النشاط الرياضي اليت تساهم يف 

نمي اإلحساس باالنتماء حتقيق تكامل أعضاء اجملتمع من خالل ما نطوي يف داخله من األلعاب االجتماعية اليت ت
الوالء و التعاون و اإليثار و كذلك األلعاب الفردية اليت تؤكد الذاتية و تراعي املواهب الرياضية و تظهر القدرات 
 .الفردية و املهارات اخلاصة 

 2:ـ تطور النشاط البدني الرياضي المكيف في الجزائر 

و مت اعتمادها رمسيا بعد ثالث  3222فيفري 32ذوي العاهات يف مت تأسيس الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعاقني و   
 و عرفت هذه الفدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسها خاصة 3213سنوات من تأسيسها يف فيفري 



يف جانب املايل ، وكذا من انعدام اإلطارات املتخصصة يف هذا النوع من الرياضة ، و كانت التجارب األوىل 
يف ( CMPP)يف تقصرين ، و كذلك يف مدرسة املكفوفني يف عاشور ، وكذلك يف ( CHU)لنشاط الفدرالية يف 

انضمت ( 3213)بومساعيل و مت يف نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنية بإمكانات حمدودة جدا ، ويف سنة 
للمكفوفني كليا و جزئيا ، وكذلك الفدرالية الدولية ( ISMGF)االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني لالحتادية الدولية 

(IBSA ) سبتمرب حيث تبعتها عدة العاب ( 13اىل 32من)مت تنظيم األلعاب الوطنية يف وهران  3211، و يف سنة
( 3223)وطنية أخرى يف السنوات اليت تلتها يف خمتلف أحناء الوطن ، و شاركت اجلزائر يف أول العاب افريقية سنة 

 (3221ئية للمعاقني وذو العاهات منشورات االحتادية اجلزا)يف مصر 

يف برشلونة ، بفوجني و فريقني ( 3223)وكانت أول مشاركة للجزائر يف األلعاب االوملبية اخلاصة باملعاقني سنة  
ميثالن العاب القوى و كرة املرمى و كان لظهور عدائني ذوي املستوى العاملي دفعا قويا لرياضة املعاقني يف بالدنا ، 

رياضي  م اجنازات و ترتاوح أعمارهم ( 3333)رابطة والئية متثل خمتلف اجلمعيات تضم أكثر من  11و هناك 
اختصاصات رياضية مكيفة من طرف املعاقني كل حسب نوع إعاقته  33سنة و متارس حوايل ( 11ـ31)بني 

 :درجتها ، وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة 

 املعوقني املكفوفني املعوقني احلركيني املعوقني الذهنيني 

 العاب القوى العاب القوى  العاب القوى

 كرة مرمى كرة السلة فوق الكراسي املتحركة  كرة القدم بالعبني 

 السباحة رفع األثقال  السباحة 

 اجليدو السباحة تنس الطاولة

  تنس الطاولة كرة الطائرة

 

 :    والفيدرالية اجلزائرية لرياضة املعاقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية و عاملية منها 

 (      I .C.C)اللجنة الدولية للتنسيق و التنظيم العاملي للرياضات املكيفة  . 



 (         IPC)اللجنة الدولية للتنظيم العاملي لرياضة املعاقني ذهنيا   .

(                                                                    INAS -FMH)اجلمعية الدولية لرياضة املتخلفني و املعاقني ذهنيا    .

(                                                                 ISMW)الفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي املتحركة    .

(                                                      IWPF)يدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي املتحركة   الف .

 (CP-ISRA)اجلمعية الدولية للرياضات اخلاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية خمية   .

ية اجلزائرية للمعاقني وذو العاهات منشورات االحتاد.)وفيها من الفدرليات واجلمعيات واللجان الدولية العاملية 
3221) 

 3223وقد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب على املستوى العاملي وعلى رأسها األلعاب االوملبية سنة     
يف اطلنطا جناحا كبريا و ظهور قوي للرياضيني املعوقني اجلزائريني ، و خاصة يف ( 3221)يف برشلونة ، ويف سنة 
 وكذلك بوجليطية ( 233ـــ  333ــــ 333)العاب القوى و منهم عالق حممد يف اختصاص اختصاص 

ــــ  133ــ  133)مرت معوق بصري، ويف نفس االختصاصات و بالل فوزي يف اختصاص)(يوسف يف صنف 
 (                                                            نفس املرجع السابق املنشورات االحتادية .)مرت(3133

 :ـــ أهداف النشاط البدني الرياضي المكيف في العالم و الجزائر  0

 إن أهداف النشاط البدين الرياضي للمعاقني ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرياضي ،من      

 ضوي و العصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ،حيث أوضحت الدراسات أنحيث حتقيق النمو الع

امني انور .)احتياجات الفرد املعاق ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ،فهو كذلك يريد أن يسبح،يرمي بقفز 
 ( 322،ص 3223اخلويل ، حممد احلمامحي ،

خاص ،يتكون من ألعاب وأنشطة رياضية وحركات  يرتكز النشاط البدين الرياضي للمعاقني على وضع برنامج    
إيقاعية وتوقيتية ،تتناسب مع ميول وقدرات وحدود املعاقني اللذين ال يستطيعون املشاركة يف برنامج  النشاط 
البدين الرياضي العام ،وقد تربمج مثل هذه الربامج يف املستشفيات أو يف املراكز اخلاصة باملعاقني ،ويكون ا دف 

 ا هو تنمية أقصى قدر ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه ،باإلضافة على االندماج يف األمسى 
 : األنشطة الرياضية املختلفة  ويراعى عند وضع أسس النشاط البدين الرياضي املكيف ما يلي



 .العمل على حتقيق األهداف العامة للنشاط البدين الرياضي .  

 .األفراد للتمتع بالنشاط البدين وتنمية املهارات احلركية األساسية والقدرات البدنية إتاحة الفرصة جلميع .  

. إن يهدف الربنامج إىل التقدم احلركي للمعاق والتأهيل والعالج                                              .   
 .الجية أن ينفذ الربنامج يف املدارس اخلاصة أويف املستشفيات واملؤسسات الع

 أن ميكن الربنامج املعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته ،وحدود إعاقة حىت يستطيع تنمية القدرة.  

       .                                                              الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات    
 لثقة بالنفس و احرتام الذات وإحساسه بالقبول من اجملتمع الذي أن ميكن الربنامج املعاق من تنمية ا ـــــ

 .  يعيش فيه ، وذلك من خالل املمارسة الرياضية املختلفة 

       :                     وبشكل عام متكن تكييف األنشطة البدنية الرياضية للمعاقني من خالل الطرق التالية 
 ــــ      ن مدة النشاط ، تعديل مساحة امللعب                                   التقليل م)تغيري قواعد األلعاب ــــ 

ــــ (.               تعديل ارتفاع الشبكة أو هدف السلة ، تصغري أو تكبري أداة اللعب ، زيادة مساحة  التهديف
ــــ       .                                                       تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين إىل حد ما 

 ــــ    .                                                احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزل أو إخراج الالعب 
 ــــ     .                وعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق و احلبال االستعانة بالشريك من األسوياء أو جمم

حلمي )إتاحة الفرصة ملشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماح بالتغيري املستمر واخلروج يف حالة التعب 
 (13، 22،  22ابراهيم ،ليلى السيد فرحات ، مرجع سابق ،ص 

 

 4:مكيف ـ أشكال النشاط الحركي ال 

 لقد تعددت األنشطة الرياضية و تنوعت أشكا ا فمنها الرتبوية و التنافسية ،ومنها العالجية و الرتوحيية   

 .أو الفردية واجلماعية 

 :على أية حال فإننا سنتعرض إىل أهم التقسيمات ،فقد قسمه أحد الباحثني إىل 



 :النشاط الرياضي الترويحي  0ـ0

الفرد من تلقاء نفسه ،بغرض حتقيق السعادة الشخصية اليت يشعر هبا قبل أثناء أو بعد  هو نشاط يقوم به    
 .املمارسة ،وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية ،وهي مسات يف حاجة كبرية إىل تنميتها وتعزيزها للمعاقني 

من أمهية كربى يف املتعة الشاملة  يعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح ،ملا يتميز به    
 .للفرد ،باإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية 

إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراض ،أو كان بغرض التدريب للوصول إىل     
ما حنو حتقيق الصحة العامة ،حيث انه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد املستويات العالية، يعترب طريقا سلي

النمو الكامل من النواحي البدنية و النفسية واالجتماعية باإلضافة إىل حتسني عمل كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة  
 .كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب 

إذ أن النشاط العضلي احلر مينح ,يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرياضي خيدم عدة وظائف نافعة      
واخللق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على , األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس 

والغرض األساسي هو تعزيز وظائف اجلسم من اجل لياقة .... االجناز ومتد األغلبية بالرتويح ا ادف بدنيا وعقليا 
 (22،ص 3223عبس عبد الفتاح رملي ، . )مقبولة وشعور بالسعادة والرفاهية 

إن النشاط البدين الرياضي الرتوحيي بشكل جانبا هاما يف نفس املعاق ،إذ ميكنه من " مروان ع اجمليد"كما أكد     
صرب والرغبة يف اكتساب اخلربة والتمتع باحلياة ويساهم بدور اجيايب يف إعادة اسرتجاع العناصر الواقعية للذات وال

 التوازن النفسي للمعاق ،والتغلب على امللل ما بعد اإلصابة ،وهتدف الرياضة الرتوحيية إىل غرس االعتماد

التنفسي والعصيب على النفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة  لدى الطفل املعاق ، وبالتايل تدعيم اجلانب 
 (      333و 333، ص3222مروان عبد اجمليد ابراهيم ،. )خلراجه من عزلته اليت فرضها على نفسه يف اجملتمع

 :   ـــ النشاط الرياضي العالجي  0ـــ  0

عرفت اجلمعية األهلية للرتويح العالجي ، بأنه خدمة خاصة داخل الواسع للخدمات الرتوحيية ،اليت تستخدم     
لتدخل االجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي إلحداث تأثري مطلوب يف السلوك ل

 .ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية ،وله قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء 



من االنقباضات  فالنشاط البدين الرياضي من الناحية العالجية يساعد مرضى النفسية و املعاقني على التخلص    
 النفسية ، والتايل استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرين له ، وجيعلهم أكثر سعادة و تعاونا 

ويساهم مبساعدة الوسائل العالجية االخرى على حتقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجية اليت تستعمل يف  
كما أصبح النشاط الرياضي ميارس يف .   عالج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل

 معظم املستشفيات و املصحات العمومية ،وخاصة يف املراكز إعادة التأهيل و املراكز الطبية 

البيداغوجية وخاصة يف الدول املتقدمة ، ويراعى يف ذلك نوع النشاط الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد 
ساب الشخص املعاق حتكم يف حركة واستخدام عضالت أو أطراف تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكت

 ( Roi randain,1993,p5-6 )مقصودة 

 :  النظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيف  ـــ 1 

 من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الرتويج بسبب تعدد العوامل املؤثرة عليه واملتأثرة به يف احلياة        
االجتماعية  املعقدة ،إال انه ميكن حتديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء يف التعارف السابقة ،خاصة تلك اليت 

و   قدمها سيجموند فرويد  وجان بياجيه و كارول جروس هذه التعاريف نابعة من نظريات خمتلفة نذكر منها
 :كارول جروس هذه التعاريف نابعة من نظريات خمتلفة نذكر منها 

                                                                 (نظرية سينسر و شيلر )نظرية الطاقة الفائضة ـ  0ـ  0
تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة ،وخاصة لألطفال ،ختتزن أثناء أدائها لوظائفها املختلفة بعض 

 .ذي ينجم عنه اللعب الطاقة العضلية و العصبية اليت تتطلب التنفيس ال

    و تشري هذه النظرية إىل أن الكائنات البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة ،ولكنها ال تستخدم كلها يف    

 نة      وقت واحد ،وكنتيجة  ذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، ال يستخدمان يف تزويد احتياجات معي

،ومع هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفرتات طويلة ،وأثناء فرتات التعطيل هذه ترتاكم الطاقة يف مراكز 
األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها ،بالتاي ضغطها حىت يصل إىل درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة 

 ( 12ـــ  11،ص مد عادل خطاب بدون سنة حم.)واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة املرتاكمة 

 :ــ نظرية اإلعداد للحياة  0ــــ 0



يرى كارل جروس الذي نادى هبذه النظرية ،بان اللعب هو الدافع العام لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء يف حياة     
فل يف لعبه يعد نفسه البالغني ،وهذا يكون قد نظر إىل اللعب على انه شيء له غاية كربى ،حيث يقول أن الط

للحياة املستقبلية ،فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على األمومة والوالد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على 
 Marie- chorlottebusch ,1957,p93))الصيد كمظهر للرجولة 

     .      صناعة وهنا جيب أن ننوه قدمه كارل جروس خاصة يف العالقة بني األطفال يف جمتمعات ما قبل ال   
أما يف اجملتمعات الصناعة يقول رايت ميلز يعوض الرتويج للفرد ما مل يستطع حتقي يف جمال عمله ،فهو جمال 
لتنمية مواهب واإلبداعات الكامنة لديه منذ طفولته األوىل واليت يتوقف منوها لسبب الظروف املهنية ،كما انه 

ياضية ،الفنية أو العلمية وجيد ا اوي من ممارسة هواياته ،فرصة للتعبري عن يشجع على ممارسة ا وايات املختلفة الر 
طاقاته الفكرية وتنميتها يصاحبه يف ذلك نوع من االرتياح الداخلي ،بعكس احلياة املهنية  اليت تضمر منو املواهب 

  .واإلبداع عامة وخاصة يف جمال العمل الصناعي 

 :ليص نظرية اإلعادة والتخ ــــ 0ـــ  0 

يرى ستانلي هول الذي وضع هذه النظرية أن اللعب ماهو إال متثيل خلريات وتكرار للمراحل املعروفة اليت     
اجتازها اجلنس البشري من الوحشية إىل احلضارة ،فالعب كما تشري هذه النظرية هو ختليص وإعادة ملا مر به 

.                     جيل إىل آخر منذ أقدم العصور  اإلنسان يف تطويره على األرض ،فلقد مت انتقال اللعب من
 من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعرتض لرأى كارول جروس،ويربر ذلك بان الطفل خالل

 تطور اجلنس البشري ، إذ يرى إن األطفال الذين يتسلمون األشجار هو يف الواقع يستعدون املرحلة الفردية من 

 (332، ص 3223كمال درويش ،امني انور اخلويل ،. ) مراحل تطور اإلنسان

 :نظرية الترويحــــ  0ـــ 0

القيمة الرتوجيية للعب هذه النظرية ،ويفرتض يف نظريته أن اجلسم البشري حيتاج إىل " جتسي مونس"يؤكد      
احة معناها إزالة اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات العمل الطويلة ،والر 

اإلرهاق أو التعب البدين و العصيب وتتمثل يف عملية االسرتاحة ،االسرتخاء يف البيت أو يف احلديقة أو يف 
 . اخل.......املساحات اخلضراء أو على الشاطئ 



 :نظرية االستجمام ــــ  0ـــ  0

سلوب العمل يف أيامنا هذه أسلوب شاق تشبه هذه النظرية إىل حد كبري نظرية الرتويح، فهي تذهب إىل أن أ    
وممل ،لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة للعني واليد ،وهذا األسلوب  من العمل يؤدي إىل اضطرابات عصبية إذا 
 مل تتوفر للجهاز البشري وسائل االستخدام واللعب لتحقيق ذلك

الصيد والسباحة :هذه النظرية حتت األشخاص على اخلروج إىل اخلالء وممارسة أوجه نشاطات قدمية مثل     
واملعسكرات ،مثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما يساعدانه على االستمرار يف عمله بروح طيبة 

 (132،ص 3213سامية حسن الساعايت ،.)

 : نظرية الغريزة  ـــ 0ــ  0

 تفيد هذه النظرية للبشر بان للبشر اجتاها غريزيا حنو النشاط يف فرتات عديدة من حياهتم، فالطفل يتنفس    

ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف وميشي وجيري ويرمي يف فرتات عديدة من منوه ، وهذه أمور غريزية 
 (Roymond .Tomas , 1983 , p71-72.)وتظهر طبيعة خالل مراحل منوه 

 فالطفل ال يستطيع أن مينع نفسه من اجلري وراء الكرة وهي تتحرك أمامه شانه شان القطة اليت تندفع وراء   

الكرة وهي جتري ، ومن مث فاللعب غريزي ، وجزء من وسائل التكوين العام لإلنسان ، و ظاهرة طبيعية تبدو 
 (J .Dumazadier ,1982 ,p26. )خالل مراحل منوه 

 :   ـــ تاريخ ظهور رياضية المعاقين  0

باجنلرتا ، ( ville stoke monde)مبستشفى ( luding guthman )تعود نشاة رياضة املعاقني إىل الطبيب     
وذلك إبان احلرب العاملية الثانية ، حيث انه عندما الحظ فقدان الثقة عند املصابني بالشلل و املقيمني باملستشفى 

، ولكي يساعد املعاقني على رفع (3221)كر يف إنشاء العاب للمشلولني وهذا يف سنة دون أي نشاط ، ف
معنوياهتم و توازهنم النفسي و اجلسمي و إعادة إدماجهم اجتماعيا بنشاطات رياضية تناسب قدرهتم البدنية و 

 .               احلركية 



انه بعد احلرب العاملية الثانية تغريت نظرة اجملتمع ومن بني األسباب اليت ساعدت على ظهور رياضة املعاقني ،    
 جتاه هذه الشرحية حيث اجتهوا إىل التعاطف معهم و تكرميهم ، كما أدى إىل تطور أساليب العالج 

 الطبيعي و الطب الرياضي بالنهوض حبركة التأهيل البدين و تطوير أجهزة التعويض ، مما مسح بارتقاء رياضة 

كمال درويش ، احلمامحي .)هور القوانني االجتماعية و املواد الدستورية اخلاصة هبذه الفئة املعاقني فضال عن ظ
 (11، ص 3222،

 :ـــ تطور رياضة المعاقين في الجزائر  0

و  مباشرة بعد االستقالل بدا االهتمام التدرجيي بإعادة إدماج فئة املعاقني ، وهذا بإنشاء مراكز التكوين املهين   
إعادة التكفل  بطريقة منظمة ، ولكن نظرا للمرحلة اجلديدة اليت كانت متر هبا الدولة كان هناك غياب االهتمام 

بدا ( 3222)ز متخصصة و الغياب التام لإلطارات ، حىت سنة الرتبوي و الرياضي للمعاقني ، وذلك لغياب مراك
 االهتمام يف وزارة الشباب و الرياضة بالتحضري إلنشاء فيدرالية لرياضة املعاقني

رابطة والئية  11كهيئة مكلفة بالتنظيم حيث توجد لديها  3222فيفري 32وذو العاهات حيث مت اعتمادها يف  
شخص متارس عدة أنواع   3333: جمموعة من الرياضيني يقدر عددهم ب مجعية رياضية تضم  331مسجلة ،و 

 .السباحة ، كرة السلة ، تنس الطاولة ، العاب القوى ، كرة الطائرة باجللوس : من الرياضات منها 

 8:ـ أنواع رياضة المعاقين حركيا الممارسة في الجزائر  

اهتماما بالغا و حتمل يف طياهتا عدة اختصاصات عند من بني الرياضات اليت تعرف : العاب القوى  ـــ 0ــ  0
، وهذا طبعا علي الكراسي املتحركة وتعمل هذه الرياضة على تقوية ...( م، 333م،333)املعاقني حركيا منه 

الرمح ، ) األطراف العلوية لقاعدي احلركة باألرجل و العكس صحيح إىل جانب السباقات هناك الرمي بأنواعه 
 (.  اجللة ، القرص

تعمل هذه الرياضة على إجياد التوازن ومراقبة اجلذع فوق احلصان باإلضافة إىل الراحة :ركوب الخيل ـــ  0ــ  0
 .النفسية ، إال أننا نالحظ عدم وجود هذه الرياضة ببالدنا 

تعترب الرياضة الوحيدة اليت يستطيع كل معوق ممارستها ، وتعمل على تقوية مجيع العضالت :  السباحةــــ  0ـــ  0
 .وتعلم بالتنسيق بني احلركات املختلفة حسب نوع االعاقة 



ميارسها املعاقون حركيا على الكراسي املتحركة ، فقط يراعي يف ذلك قياس نوعي للطاولة ، : تنس الطاولة ــ  0ـــ  0
رياضة على تقوية عضالت البطن و الظهر و التنسيق يف احلركات على مستوى اجلانب األعلى وتعمل هذه ال

 .وحتقيق التوازن على الكراسي 

 ... كاملبارزة بالسيف ، كرة الطائرة باجللوس ، رفع األثقال "وهناك رياضات أخرى ميارسها املعاقون حركيا    

 :خالصة 

لنشاط البدين الرياضي املكيف وأهداف املمارسة الرياضية بالنسبة للمعاقني من خالل تطرقنا يف هذا الفصل إىل ا  
حركيا يتجلى لنا أن املعاق إنسان حباجة ماسة ملمارسة النشاط البدين الرياضي املكيف يف حياته اليومية ألنه يعترب 

ن شخصية األفراد من مجيع وسيلة تربوية و عالجية إذا مت استغال ا بصفة منتظمة ومستمرة ، فهو يساهم يف تكوي
اجلوانب ، اجلانب الصحي ، اجلانب النفسي ، اجلانب اخللقي واالجتماعي ، وبالتايل تكوين خصية متزنة تتميز 
 .بالتفاعل االجتماعي و االستقرار العاطفي و النظرة املتفائلة للحياة 

يح قيمة خاصة للرياضيني املعاقني الذين تضيق كما أن قيمة الرتويح ال تقتصر على األفراد العاديني ، بل إن الرتو    
دائرة نشاطهم بسبب مرض أو عجز جسمي أو عقلي ، وقد أوضح العلماء أن ا دف األساسي الذي جيب 
 .حتقيقه للمعاقني حركيا هو تعليمهم االشرتاك بفعالية يف نشاطات الرتويح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       :الفصل الثاين 
 الذاتفاعلية 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               :تمهيد  

إن الفاعلية الذاتية لدى املعاق تعد أساساً مهماً لتحديد مستوى دافعتيه، ومستوى صحته النفسية، وقدرته     
على اإلجناز الشخصي، فمستوى الفاعلية الذاتية يؤثر على نوعية النشاطات واملهمات اليت خيتار املعاق تأديتها، 

بل وعلى طول مدة املقاومة اليت يبديها املعاق أمام . وعلى كمية اجلهد الذي يبذله إلجناز مهمة أو نشاٍط ما
العقبات اليت تعرتض طريقه، والعكس صحيح ، وتتولد الفاعلية الذاتية من جتارب احلياة ومن أشخاص نتخذهم 

و يعد مفهوم فاعلية الذات من مفاهيم علم النفس احلديث الذي وضعه باندورا والذي يرى أن معتقدات .قدوة لنا
ن فاعليته الذاتية تظهر من خالل اإلدراك املعريف للقدرات والشخصية واخلربات املتعددة ، سواء املباشرة املعاق ع

أو غري املباشرة  ولذا فإن الفاعلية الذاتية ميكن أن حتدد املسار الذي يتبعه كإجراءات سلوكية ، إما يف صورة 
مدى اقتناع املعاق بفاعليته الشخصية وثقته بإمكاناته  ابتكاريه أو منطية ، كما أن هذا املسار ميكن أن يشري إىل

اليت يقتضيها املوقف على مدى سنوات من القيام بردود أفعال جتاه حتديات احلياة والتدرب على التعامل معها 
 .    مبرونة ومثابرة

 :مفهوم فاعلية الذات  ـ0

هي جمموعة األحكام اليت " السلوك الشخصي بل أن فاعلية الذات ليست مسة ثابتة يف ( 3211)يرى باندورا     
 ".تتصل مبا ينجزه الفرد فقط ، و لكن تتصل أيضا باحلكم ما يستطيع اجنازه ، و هي نتائج القدرة الشخصية 



مقدرة الفرد على أداء السلوك الذي حيقق نتائج مرغوبة يف موقف معني ، و التحكم يف " ويعرفها أيضا بأهنا 
املهام و األنشطة اليت يقوم هبا ، و التنبؤ  يف حياته و إصدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداء األحداث اليت تؤثر

 " . مبدى اجلهد و املثابرة املطلوبة لتحقيق ذلك النشاط والعمل

 را نظرية فاعلية الذات لباندو ـ  0

النظرية املعرفية االجتماعية بأن نظرية فاعلية الذات : "يف كتابة أسس التفكري واألداء ( 3211)دوررا يشري بان   
قاربة  ل املواليت وضع أسسها ، واليت أكد فيها بأن األداء اإلنساين ميكن أن يفسر من خال انشقت من النظرية 

الفرتاضات النظرية واحملددات اليت تقوم وخمتلف العوامل املعرفية ، والشخصية ، والبيئية ، وفيما يلي ا, بني السلوك
 : عليها النظرية املعرفية االجتماعية

ميتلك األفراد القدرة على عمل الرموز واليت تسمح بإنشاء مناذج داخلية للتحقق هبا ، وتطوير جمموعة مبتكرة  ــــــــ0
بالنتائج واالتصال بني األفكار املعقدة الفرضي  ذه اجملموعة من األفعال من خالل التنبؤ  من األفعال واالختبار

 .وجتارب األخرية 

, إن معظم أنواع السلوك ذات هدف معني ، كما أهنا موجهة عن طريق القدرة على التفكري املستقبلي ـ ــــــ 0
 . كالتنبؤ آو التوقع وهي تعتمد بشكل كبري على القدرة على عمل الرموز

الذاتية وهذه القدرة  واخلربات, أمل الذايت ، والقدرة على حتليل وتقييم األفكارميتلك األفراد القدرة على التــــ  0
 .          تتيح التحكم الذايت يف كل من األفكار و السلوك 

ميتلك األفراد القدرة على التنظيم الذايت ، عن طريق التأثري على التحكم املباشر يف سلوكهم ، وعن طريق ــــــ  0
السلوك ، كما يضع األفراد معايري شخصية لسلوكهم و  الظروف البيئية ، واليت بدورها تؤثر علىاختيار أو تغيري 

.          يقومون بتقييم سلوكهم بناءا على هذه املعايري ،و بالتايل ميكنهم بناء حافز ذايت يدفع و يرشد السلوك 
 تعلم عن طريق املالحظة يقلل بشكل االعتماد يتعلم األفراد عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين و نتائجها و الـــ  0

واليت ليس من املمكن , على التعلم عن طريق احملاولة واخلطأ ، ويسمح باالكتساب السريع للمهارات املعقدة 
 .اكتساهبا فقط عن طريق املمارسة 



أمل الذايت والتعلم الذايت القدرة على عمل الرموز،  التفكري املستقبلي ، الت) أن كل من القدرات السابقة ــــــ  0
واألبنية النفسية  العصبية املعقدة ، حيث تتفاعل كل من  هي نتيجة تطور امليكانيزمات( باملالحظة )والتعلم 

 . القوى النفسية و التجريبية لتحديد السلوك و لتزويده باملرونة الالزمة 

والسلوك بطريقة , ( وبيولوجية معرفية ، وانفعالية ،) الداخلية  تتفاعل كل من األحداث البيئية والعوامل الذاتيةـــــــ  0
ومن خالل القدرات املعرفية ميارسون . فاألفراد يستجيبون معرفيا وانفعاليا وسلوكيا إىل األحداث البيئية . متبادلة 

ملعرفية من أهم التحكم على سلوكهم الذايت ، والذي بدوره يؤثر ليس فقط على البيئة ولكن أيضا على احلاالت ا
 .                         افرتاضات واالنفعالية والبيولوجية 

 3 :أبعاد فاعلية الذات ـــــ 

 حدد باندورا Bandura :ثالثة أبعاد تتغري فاعلية الذات تبعا  ا

  Magnitude :0 قدر الفاعليةـــــ  0ــــ 

وهو خيتلف تبًعا لطبيعة أو صعوبة املوقف ، ويتضح قدر الفاعلية بصورة أكرب عندما تكون املهام مرتبة ، وفقا     
وميكن حتديده باملهام البسيطة املتشاهبة ، ومتوسطة , ملستوى الصعوبة واالختالفات بني األفراد يف توقعات الفاعلية
ها ، ويذكر باندورا يف هذا الصدد أن طبيعة التحديات الصعوبة ، و لكنها تتطلب مستوى أداء شاق يف معظم

مستوى اإلتقان ، و بذل اجلهد ، الدقة : اليت تواجه الفاعلية الشخصية ميكن احلكم عليها مبختلف الوسائل مثل 
لينجز و اإلنتاجية و التهديد الذايت املطلوب ،فمن خالل التنظيم الذايت ، فان القضية مل تعد فردا ما لديه الفاعلية 

 .بنفسه و بطريقة منظمة ، و من خالل مواجهة خمتلف حاالت العدوان عن األداء 

  :GENERALITY0 العمومية ـــــ 0ـــــ 

وتعين انتقال توقعات الفاعلية إىل مواقف مشاهبة ، فاألفراد غالبا ما يعممون إحساسهم بالفاعلية يف املوافق     
اليت  املواقف اليت يتعرضون  ا ، ويف هذا الصدد يذكر باندور الن العمومية حتدد من خالل جماالت األنشطة 

درجات التشابه و الطرق اليت :  ف عدد من األبعاد مثل املتسعة يف مقابل اجملاالت احملددة ، و أهنا ختتلف باختال
تعرب عن اإلمكانات أو القدرات السلوكية ، املعرفية و الوجدانية ، ومن خالل التفسري الوصفية للمواقف ، و 



                                                                      . خصائص الشخص املتعلقة بالسلوك املوجه 
 ةالقو ــــــ 0ــــــ 0

ويذكر      BANDURA وان الفرد الذي ميتلك , أهنا تتحدد يف ضوء خربة الفرد ومدى مالئمتها للموقف 
ويؤكد على أن قوة , باندورا التوقعات مرتفعة ميكنه املثابرة يف العمل ، وبذل جهد أكثر يف مواجهة اخلربات الشاقة

مالئمتها للموقف ويؤكد باندورا يف هذا الصدد أن قوة الفاعلية الذات تتحدد يف توقعات ضوء خربة الفرد ومدى 
بنجاح ي بالفاعلية الشخصية تعرب عن املثابرة العالية والقدرة املرتفعة اليت متكن من اختيار األنشطة اليت سوف تؤد

على ثقتهم يف أهنم ميكنهم أداء كما يذكر أيضا أنه يف حالة التنظيم الذايت للفاعلية فإن الناس سوف حيكمون , 
 (331،  هج 3231، البندري عبد الرمحن حممد اجلاسر)من خالل فرتات زمنية حمددة  النشاط بشكل منظم

 ـــ 0 :    أنواع فاعلية الذات

 :ميكن تصنيف فاعلية الذات إىل عدة أنواع منها

  efficacy –Population :0 مية الفاعلية القو  ـــ 0ـــــ: 

إن الفاعلية القومية قد ترتبط بأحداث ال يستطيع املواطنون السيطرة عليها مثل انتشار تأثري التكنولوجيا       
االجتماعي السريع يف أحد اجملتمعات، واألحداث اليت جتري يف أجزاء أخرى من العامل واليت يكون  ا تأثري على  احلديثة، والتغري

. لى إكساهبم أفكار ومعتقدات عن أنفسهم باعتبارهم أصحاب قومية واحدة أو بلد واحد من يعيشون يف الداخل، كما تعمل ع
 (22 ص،  3223، رجابر عبد احلميد جاب)

efficacy  –Collective :: 0 الفاعلية الجماعية ــــ 0ـــ 

ويشري باندورا   منهاجمموعة تؤمن بقدراهتا وتعمل يف نظام مجاعي لتحقيق املستوى املطلوب : الفاعلية اجلماعية هي 
يواجهوهنا تتطلب اىل ان االفراد يعيشون غري منعزلني اجتماعيا ، وان الكثري من املشكالت و الصعوبات اليت 

اجلهود اجلماعية واملساندة إلحداث أي تغيري فعال، وإدراك األفراد لفاعليتهم اجلماعية يؤثر يف ما يقبلون على 
يبذلونه وقوهتم اليت تبقى لديهم إذا فشلوا يف الوصول إىل النتائج، وأن مجاعات ومقدار اجلهد الذي  عمله ك

 جذور فاعلية اجلماعة تكمن يف فاعلية أفراد هذه اجلماعة



لديه بذلك  فريق كرة القدم إذا كان يؤمن يف قدراته ومقدراته على الفوز على الفريق املنافس فيصبح: مثال ذلك
 ( . 311، ص  3222م السيد  حممد أ بو هاش)  العكس صحيحفاعلية مجاعية مرتفعة و 

Efficacy  -:Generalized self: 0 فاعلية الذات العامة ــــ 0ـــ 

قدرة الفرد على أداء السلوك الذي حيقق نتائج إجيابية ومرغوبة يف موقف معني، والتحكم  يف  ويقصد هبا    
الضغوط احلياتية اليت تؤثر على سلوك األفراد، وإصدار التوقعات الذاتية عن كيفية أدائه للمهام واألنشطة اليت يقوم 

 ( 12 ، ص 3211باندورا )املراد القيام به هبا و التنبؤ باجلهد و النشاط و املثابرة الالزمة لتحقيق العمل 

Efficace  -:Spécifique self0 فاعلية الذات الخاصة ـــ 0ــــ 

) ت الرياضيا ويقصد هبا أحكام األفراد اخلاصة واملرتبطة مبقدرهتم على أداء مهمة حمددة يف نشاط حمدد مثل
 (   ، التعبري  االعراب) او يف اللغة العربية ( االشكال ا ندسية 

Efficace -:Académie Self :  0  فاعلية الذات األكاديمية ــــ 0ــــ 

أي تعــين , تشــري فاعليــة الــذات األكادمييــة إىل إدراك الفــرد لقدراتــه علــى أداء املهــام التعليمــة مبســتويات مرغــوب فيهــا
وهـي تتـأثر بعـدد مـن املتغـريات نـذكر قدرة الشخص الفعليـة يف موضـوعات الدراسـة املتنوعـة داخـل الفصـل الدراسـي 

 .منها حجم الفصل الدراسي و عمر الدارسني و مستوى االستعداد األكادميي للتحصيل الدراسي 
 

 :أثار فاعلية الذات ــــ  0

العملية  املعرفية : أساسية وهي لقد اشار باندورا  إىل أن فاعلية الذات يظهر تأثريها جليا من خالل اربعة عمليات
 والدافعية والوجدانية ، وعملية اختيار السلوك وفيما يلي عرض ألثر فاعلية الذات يف تلك العمليات األربعة، 

 (.هج  3231،  البندري عبد الرمحن حممد اجلاسر) األربعة 

:)COGNITIVE PROCESS (  0  العملية المعرفية ــــ 0ــــ 

وجد باندورا من مراتب ا دف  أشكاال خمتلفة فهي تؤثر على كلأن آثار فاعلية الذات على العملية املعرفية تأخذ 
فاألفراد مرتفعوا الفاعلية يتصورون سيناريوهات النجاح اليت , للفرد وكذلك يف السيناريوهات التوقعية اليت يبنيها 

علية الذات أن معتقدات فا تزيد من أدائهم وتدعمه ، بينما يتصور األفراد منخفضوا الفاعلية دائما سيناريوهات



مفهوم القدرة ، ومن خالل مدى اعتقاد  ويفكرون فيها ويضيف باندورا تؤثر على العملية املعرفية من خالل الفشل
األفراد بقدرهتم على السيطرة على البيئة ففيما يتعلق مبفهوم القدرة  يتمثل دور معتقدات فاعلية الذات يف التأثري 

الرتقاء بالقدرات موروثة ، ومن اخلطأ ا فالبعض يرى أن القدرة على أسس أهناعلى كيفية تأويل األفراد لقدراهتم ، 
خوضهم جتارب قد توسع من  الذاتية ، وبالتايل فإن األداء الفاشل حيمل هتديدا  م ولذكائهم على حساب

فهناك مظهران أما فيما يتعلق مبدى اعتقاد األفراد بقدرهتم على ممارسة السيطرة على البيئة  معارفهم ومؤهالهتم
 ذه السيطرة ، هو درجة وقوة الفاعلية الذاتية إلحداث التغري ، عن طريق اجلهد املستمر واالستخدام اإلبداعي 

يتوقعون فشل جهودهم لتعديل املواقف للقدرات واملصادر، وتعديل البيئة فاألفراد الذين تسيطر عليهم الشكوك الذاتية 

يف حني أن من ميتلكون اعتقادا  يف يف بيئتهم وان كانت مليئة بالكثري من الفرص احملتملة ،اليت ميرون هبا ويقومون بتغيري طف
راسخا يف فاعليتهم الذاتية عن طريق اإلبداع واملثابرة يتوصلون إىل طريقة ملمارسة السيطرة على بيئتهم ، وإن كانت 

 أهدافا مليئة بالتحدي ، ويستخدمونالبيئة مليئة بالفرص احملدودة والعديد من العوائق ويضعون ألنفسهم 

التفكري التحليلي ومبدئيا يعتمد األفراد على أدائهم املاضي للحكم على فاعليتهم ، ولتحديد مستوى للحكم  
ولتحديد مستوى طموحهم ، ولكن عن طريق املزيد من التجارب يبادرون بوضع خطة ذاتية .على فاعليتهم 

 .ته يعزز األداء بشكل جيد عن طريق معتقداهتم يف فاعليتهم الذاتية لفاعليتهم الذاتية ، وهذا يف حد ذا

:)MOTIVATIONAL PROCESS (  0  العملية الدافعيةـــ  0ـــ 

وهناك ثالثة أنواع , إىل أن اعتقادات األفراد لفاعلية الذات تساهم يف حتديد مستوياهتم الدافعية  لقد أشار باندورا
النظرية العزو السبيب ، ونظرية توقع النتائج ، ونظرية األهداف املدركة : من النظريات املفسرة للدوافع العقلية وهي 

عقلية يف كل منها ، فنظرية العزو السبيب تقوم على مبدأ أن وتقوم فاعلية الذات بدور مهم يف التأثري على الدوافع ال
فبينما األفراد , األفراد مرتفعي الفاعلية يعزون فشلهم إىل اجلهد غري الكايف أو إىل الظروف املوقفية غري املالئمة 

فعية ، منخفضوا الفاعلية يعزون سبب فشلهم إىل اخنفاض يف قدراهتم ، فالعزو السبيب يؤثر على كل من الدا
واألداء وردود األفعال الفعالة ، عن طريق االعتقاد يف الفاعلية الذاتية، ويف نظرية توقع النتائج تنظم الدوافع عن 

كما هو معروف فهنالك الكثري من , طريق توقع أن سلوكا حمددا سوف يعطي نتيجة معينة خبصائص معينة 
األشخاص منخفضي الفاعلية ال يستطيعون التوصل إليها ،ال  اخليارات اليت توصل إىل هذه النتيجة املرغوبة، ولكن

يناضلون من أجل حتقيق هدف ما ألهنم حيكمون على أنفسهم بعدم الكفاءة وفيما يتعلق بنظرية األهداف املدركة 
ثر وتتأثر بالتأثري الشخصي أك, تشري الداللة إىل أن األهداف الواضحة واملتضمنة حتديات تعزز العملية الدافعية 



أن الدوافع القائمة على األهداف تتأثر بثالثة أنواع (:3211ويذكر باندورا  )من تأثريها بتنظيم الدوافع واألفعال،
من التأثري الشخصي وهي الرضا وعدم الرضا الشخصي عن األداء ، وفاعلية الذات املدركة للهدف وإعادة تعديل 

ففاعلية الذات حتدد األهداف اليت يضعها األفراد ألنفسهم ، وكمية , األهداف بناءا على التقدمي الشخصي 
بذول يف مواجهتها أوحلها ، ودرجة إصرار اإلفراد ومثابرهتم عند مواجهة تلك املشكالت ، فاألشخاص اجلهد امل

 .مرتفعوا الفاعلية يبذلون جهدا عظيما عند فشلهم ملواجهة التحديات 

:)AFFECIVE PROCE  (  0  العملية الوجدانية ــــ 0ــــ 

كما يؤثر , االحباطات اليت يتعرض  ا األفراد يف مواقف التهديد تؤثر اعتقادات فاعلية الذات يف كم الضغوط و 
حيث , على مستوى الدافعية ، حيث أن األفراد ذوي اإلحساس املنخفضة بفاعلية الذات أكثر عرضة للقلق 

يعتقدون أن املهام تفوق قدراهتم وسوف يؤدى ذلك بدورة إىل زيادة مستوى القلق ، العتقادهم بأنة ليس لديهم 
وإحساسهم , قدرة على اجناز تلك املهمة كما إهنم أكثر عرضة لالكتئاب ، بسبب طموحاهتم غري املنجزة امل

يف حني يتيح , املنخفض بفاعليتهم االجتماعية ، وعدم قدرهتم على اجناز األمور اليت حتقق الرضا الشخصي 
من املهام الصعبة ، عن طريق التنبؤ  إدراك فاعلية الذات املرتفعة تنظيم الشعور بالقلق والسلوك االنسحايب

 . بالسلوك املناسب يف موقف ما 

:)SELECTION PROCESS ( 0  عملية اختيار السلوكــــ  0ــــ 

تؤثر فاعلية الذات على عملية انتقاء السلوك ، ومن هنا فان اختيار األفراد لألنشطة واألعمال اليت يقبلون عليها 
وميكن إمجال . ادات ذاتية يف قدرهتم على حتقيق النجاح يف عمل حمدد دون غريهمرهون مبا يتوفر لديهم من اعتق

األفراد الذين لديهم : نتائج الدراسات فيما خيتص بالعالقة بني فاعلية الذات واختيار السلوك على النحو التايل
ا تشكل هتديدا شخصيا إحساس باخنفاض مستوى الفاعلية الذاتية ، ينسحبون من املهام الصعبة اليت يشعرون ألهن

ويف املقابل فان اإلحساس املرتفع ,  م ، حيث يرتاخون يف بذل اجلهد ويستسلمون سريعا عند مواجهة املصاعب 
بفاعليته يعزز االجناز الشخصي بطرق خمتلفة ، فاألفراد ذوو الثقة العالية يف قدراهتم يرون الصعوبات كتحدي جيب 

نبه ،كما أهنم يرفعون ويعززون من جهدهم يف مواجهة املصاعب ، باإلضافة التغلب عليه ، وليس كتهديد جيب جت
 .  إىل أهنم يتخلصون سريعا من أثارا الفشل 

 6:ـ خصائص فاعلية الذات 



  :هناك خصائص عامة لفاعلية الذات وهي 

 .جمموعة األحكام واملعتقدات واملعلومات عن مستويات الفرد وإمكان  .0

   .      ثقة الفرد يف النجاح يف أداء عمل ما  .0

 .وجود قدر من االستطاعة سواء كانت فسيولوجية أم عقلية أم نفسية باإلضافة إىل توافرـــ  0 .الدافعية يف املوقف

 هي ليست مسة ثابتة أو مستقرة يف السلوك الشخصي فهي جمموعة من   ـــــ 0 ينجزه الشخص 

 .فقط ولكن أيضا باحلكم على ما يستطيع إجنازه وأهنا نتاج للقدرة الشخصية 

إن فاعلية الذات ترتبط بالتوقع والتنبؤ ولكن ليس بالضرورة أن تعكس هذه التوقعات قدرة الفرد وإمكاناته احلقيقة 
  .، من املمكن أن يكون الفرد لديه توقع بفاعلية الذات مرتفعة و تكون إمكاناته قليلة 

 .تتحدد فاعلية الذات بالعديد من العوامل مثل صعوبة املوقف، كمية اجلهد املبذول، مدى مثابرة  .0 الفرد 

إن فاعلية الذات ليست جمرد إدراك أو توقع فقط، ولكنها جيب أن ترتجم إىل بذل جهد وحتقيق نتائج  .0
جيابية للتنمية والتطوير و بزيادة للحربات ،وهذه اخلصائص ميكن من خال ا اخضاع فاعلية الذات االمرغوب فيها 

 الرتبوية املناسبة 

.( Cynthi & Bobko, 1994.p  (1 

 :العوامل المؤثرة في فاعلية الذاتـــ  0

 :لقد مت تصنيف العوامل املؤثرة يف فعالية إىل ثالث جمموعات هي

  3331: سامل) لقد أشار زميرمان  التأثريات الشخصية: المجموعة األولىــــ  0ــــ  0)

 :إىل أن إدراكات فاعلية الذات لدى الطالب يف هذه اجملموعة تعتمد على أربع مؤثرات شخصية

 .وذلك وفقاً للمجال النفسي لكل منهم: المعرفة المكتسبة .أ

 .هي اليت حتدد التنظيم الذايت لدى املتعلمني: عمليات ما وراء المعرفة. ب



إذ أن الطالب الذين يركنون على أهداف بعيدة املدى أو يستخدمون عمليات الضغط ملرحلة : األهداف .ج
 ماوراء املعرفة قيل عنهم اهنم يعتمدون على ادراك فاعلية الذات لديهم و على املؤثرات و على املعرفة املنظمة ذاتيا 

 (3222: )ل التأثريات السلوكية وتشمل ثالث مراح: المجموعة الثانية ـــ 0ـــ  0

 .إذ أن مالحظة الفرد لذاته قد متده مبعلومات عن مدى تقدمه حنو اجناز احد االهداف :  مالحظة الذات. أ

املطلوب  وتعين استجابة الطالب اليت حتتوي على مقارنة منظمة الدائهم مع االهداف:  الحكم على الذات. ب
 .حتقيقها و هذا يعتمد على فاعلية الذات و تركيب ا دف 

 :رد فعل الذات الذي حيتوي على ثالثة ردود هي. ج

 0.ردود األفعال السلوكية وفيها يتم البحث عن االستجابة التعليمية النوعية  .

 .اثناء عملية التعلم ردود األفعال الذاتية الشخصية وفيها يتم البحث عما يرفع من اسرتاتيجيتهم  .0

 .ردود األفعال الذاتية البيئية وفيها يبحث الطالب عن أنسب الظروف املالئمة لعملية التعلم . 0

 التأثريات البيئية المجموعة الثالثةــــ  0ــــ  0 :

 3222) لقد أكد باندور  ,Bandura) موضوع النمذجة يف تغيري إدراك املتعلم لفاعلية

 .مؤكداً على الوسائل املرئية ذاته

 :عالقة فاعلية الذات ببعض المفاهيم االخرىـــ  0

: concept  -Efficacy and self -Self0.فاعلية الذات ومفهوم الذات 

 واصبح مفهوم . أكدت الدراسات اليت دارت حول موضوع مفهوم الذات على أنه يعترب حجر الزاوية يف الشخصية

 الذات اآلن ذا أمهية بالغة وحيتل يف هذه األيام مكان القلب يف التوجيه واالرشاد النفسي ويف العالج  املركز حول 

 3333حامد زهران، " )أي املمركز حول الذا ت"العميل (.313ص .

 ت ،تكوين معريف منظم موحد ومتعلم للمدركا"مفهوم الذ ات بأنه (   3333:حممد غنيم)ويعرف 



 ويتكون مفهوم الذات, الشعورية والتصورات والتقييمات اخلاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتربه تعريًفا نفسيا لذاته 

 وتشمل هذه. ,من أفكار الفرد الذاتية املنسقة احملددة األبعاد عن العناصر املختلفة لكينونته الداخلية  او اخلارجية

 ائص الذات كما تظهر اجرائيا يف وصف الفرد لذاته كما يتصورهاالعناصر املدركات والتصورات اليت حتدد خص

 الذات املدركة"هو   " Perceived Selfواملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة اليت تعتقد ان  االخرين .  

"Social Self"  يتصوروهنا واليت ميثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع االخرين الذات االجتماعية 

 deal Self واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة املثالية للشخص الذي يود أن يكون الذات املثالية , 

 ووظيفة مفهوم الذات وظيفة دافعية وتكامل وتنظيم وبلورة عامل اخلربة املتغري الذي يوجد الفرد يف وسطه، ولذا 

 الشعور بالذات ومفهوم الذات امشل وأعم من فعاليةفانه ينظم وحيدد السلو ك، أما فعالية الذا ت ال حتتوى على 

 .الذات ، مفهوم الذات حيتوى على الكفاءة والشعور بالذات يف السلوكيات اليت يؤديها الفرد

esteem :  –:Self Efficacy & Self 0.فاعلية الذات وتقدير الذات 

 رونزنربج)يعرف  Rosenberg ( اجتاهات الفرد الشاملة سالبة كانت أو"تقدير الذات على أنه  موجبة

 ، وهذا يعين أن تقدير الذات املرتفع معناه أن الفرد يعترب نفسه ذات قيمة وأمهية، بينما تقدير الذات "حنو نفسه

 3223شة، حممود عكا. )نفسه أو رفضه لذاته املنخفض يعين عدم رضا الفرد عن  (.33، ص 

 : عبد الرحيم خبيت)كما يعرف    واملعتقدات اليت يستدعيهاجمموعة من االجتاهات "تقدير الذات على أنه  (

 .الفرد عندما يواجه العامل احمليط به، فهو حكم الشخص جتاه نفسه، وقد يكون هذا احلكم باملوافقه او الرفض 

ر حول حكم الفرد على قيمته بينما مفهوم فاعلية إىل أن تقدير الذات يدو  (3331)رويشري صابر عبد القاد
 .الذات

 يةالوجداني الذات يعين باجلوانب يدور حول اعتقاد الفرد يف قدرته على إجناز الفعل يف املستقبل وأن تقدير

 واملعرفية مًعا وأما فاعلية الذات فهي غالًبا معرفية وأن مفهوم تقديرالذات وفاعلية الذات بعدان هامان ملفهوم 



 (.مفهوم الذات)  الذات ألهنما يسامهان يف صياغة مفهوم الفرد عن نفسه

 تقدير)وأيًضا يؤثر كل منهما على اآلخر فاألفراد الذين يدركون أنفسهم على أهنم ذو قيمة ومؤثرين وناجحني 

 بشكل عام سوف يتنبأن  م باحتماالت النجاح يف املهام حيث ان هذه االحتماالت متون مرتفعة( ذوات مرتفع 

تقدير ذات إمجايل )نفسهم أقل كفاءة وتأثريًاوجناًحا وقيمة عن أولئك الذين يرون أ( فاعلية ذات مرتفعة)
 (.منخفض

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
: الفصل الثالث
 صورة اجلسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تمهيد 

تعد صورة اجلسد متغري نفسي هام إىل أن االهتمام به قليل و حديث نسبيا ويرجع ذلك لصعوبة  املوضوع      
املفهوم صيغة نفسية واهتم به أكثر بعد ما كان االهتمام  به   ذا أول من أعلىبول شيلدور وعقمه ،ويعد 

أهنا صورة جسمنا اليت تشكلها يف ذهننا أو هي  شيلد  بولمقتصر على الفلسفة وطلب األعصاب ،ويعرف 
ن الطريقة اليت يظهر فيها الفرد بدين أو حنيف أو طويل أو قصري و  ذا فأن للصورة اجلسدية أمهية كربى يف تكوي

 شخصيتنا إذ على أساسها يكون الفرد فكرته عن نفسه ويكون سلوكه واستجاباته متأثراً هبا  

 :ماهية صورة الجسد ــ  0

وان تلك الصورة اليت جيدها الفرد يف عقله لكيف يبدو جسده وما هو حجم أجزائه ،إضافة إىل مشاعره اجتاه     
 :يضم مفهومني داخلني متداخلني مها هذه الصورة ،وبالتايل تقول أن مفهوم صورة اجلسد

                           .مفهوم الصورة العقلية املدركة للجسد و مفهوم معريف إدراكي  .      

 .مفهوم الشعور بالرضا أو الرفض أو الضيق اجتاه هذه الصورة املدركة وهذا مفهوم معريف شعوري.  

أخر ال يبتعد كثرياً عن مفهوم األول وهو فكرة الشخص عن كيف ميكن أن يضيف بعض علماء النفس بعداً      
 .يراه اآلخرين ، وهو جزء مهم من مفهوم اإلدراك لصورة اجلسد ،فال بد أن الناس يرون جسدي كما أراه

ونالحظ أن الصورة العقلية للجسد ليس مفهوما جامدا يتشكل ويبقى ثابتاً كما قد يظن البعض ، وإمنا هي     
واملعرفية ،فهي تشكل وتتغري نتيجة تفاعل عية تغري بشكل دائم ما دامت هناك حياة بأبعادها االجتمامفهوم ي

الشخص مع اآلخرين و كذلك مع الصور اليت يراها اآلخرين يف وسائل اإلعالم املرئية ،كما أهنا تتغري حسب 
                                .         ردود األفعال اليت يتلقاها الشخص من اآلخرين جتاه شكل جسده 

هي الصورة العقلية اليت يكوهنا الفرد عن جسمه ،وتتكون هذه الصورة   مريم سليم وصورة اجلسد من وجهة نظر
ويتطور إدراك الفرد لذاته من .من اإلحساسات الداخلية والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين     واخلربات االنفعالية 

 .خالل إدراكه لصورته وجلسمه من جهة،وإدراكه ملن حوله من جهة أخرى



وهذا التصوير مشروع بالنمو اإلدراكي .ملراحل إدراك للفرد، جلسمه عرب مراحل حياته تصوراً  بانسونووضع      
أن الذوات الظاهرة يرتاكم بعضها فوق بعض تطبيقات يف جذوع باسنون للفرد يف مراحل حياته املتعاقبة ،ويعترب 

 .الشجرة 

  :مفهوم صورة الجسم ـــ 0

أن صورة اجلسم تشري للمظهر اخلارجي للجسم من حيث تقيم الشخص لكل ما يتعلق مبظهر تومسون  يرى     
اجلسمي ،إذ يرتكز ذلك على املضمون االداركي وهو دقة إدراك حجم اجلسم ووزنه ،واملضمون الذايت أو 

ملواقف اليت الشخصي وهو يتهم جبانيب الرضا عن اجلسم واالهتمام به واملضمون السلوكي وهو يركز على جتنب ا
 تؤدي للشعور بعدم االرتياح جتاه مظهر اجلسم

وتشري صورة اجلسم إىل رضا الفرد أو عدم رضاه عن صورة جسمه مبا يصدره اآلخرون من أحكام وتقييمات عنه 
 .   

 :  تعريف الصورة الجسم ـــــ 0

أهنا صورة ذهنية نكوهنا عن ككل مبا فيها  اخلصائص الفيزيقية جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي يرى       
على أن صورة اجلسم تنبع لدينا من مصادر شعورية وال شعورية ومتثل . والوظيفية واجتاهاهتا حنو هذه اخلصائص

 .  مكونا أساسيا يف مفهومنا عن ذواتنا

لصورة اجلسم بأهنا صورة ذهنية وعقلية يكوهنا الفرد عن جسمه سواء يف مظهره اخلارجي زيتب شقير وترى      
أو يف مكوناته الداخلية وأعضائه املختلفة ،وقدرته على توظيف هذه األعضاء واثبات كفاءهتا وما قد يصاحب 

و يعرف                  .                  ذلك من مشاعر أو اجتاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصورة الذهنية
صورة اجلسم بأهنا الصورة اليت يكوهنا الفرد يف ذهنة حلجم وشكل وتركيب اجلسم إىل جانب املشاعر تومبسون 

 .اليت تتعلق هبذه الصورة 

أن صورة اجلسم هي صورة ذهنية اجيابية أو سلبية يكوهنا الفرد عن جسمه،وتعلن عن روزين آخرون ويرى     
جمموعة من ميول سلوكية اليت تظهر مصاحبة لتلك الصورة ، وامللمح األساسي لتعريف املظهر  نفسها من خالل

 .اجلسمي لصورة اجلسم هو تقييم الفرد جلم وزنه أو أي جانب آخر من اجلسم حيدد مظهر اجلسم 



 

 4:تعريف صورة الجسم من خالل مختلفة الدراسات والبحوث ـــ 

  يهإذا كانت البدايات األوىل لدراسة مفهوم اجلسم قد ارتبطت بالرؤية الفلسفية واليت جتلت فيما أشار إل      
 بأن صورة اجلسم ومالمح الوجه ترتبطان بوظيفة الشخصية ،فإن الرؤية األدبية  ا أكدت على ما  أرسطو

يف إحدى مسرحياته يف وصفة  كسبيرش اجلسم هي ارتباط وثيق بالشخصية وقد يتضح ذلك فيما عرب عنه ةلصور 
 .أن مالحمه تعرب عن مدى خطواته ودهانه  قيصر لشخصية

،إذ قام بتقدم تعريف لصورة اجلسم على أهنا صورة  شيلدرأما عن الرؤية التنفسية ،فيمكن تلمسها عند     
أن صورة اجلسم  ا ، إذا أوضح  شيلدرمتقدما خطوة عن مفهوم  كلوبنكوهنا يف أذهننا عن أجسامنا مث جاء 

 .دور فعال فيما يكونه الفرد من تقييمات ذاتية عن جسمه ، سواء كانت الصورة ناقصة أو متكاملة 

و كالدوال أكثر تطورا إذ أن صورة اجلسم من وجهة نظرمها عبارة عن خربة شخصية  غوتسمانوجاء تعريف     
رد من خربات ومدى إدراكه جلسمه وحساسيته حنوه نفسية قابلة للتعديل و التطوير من خالل ما يتعرض له الف

 .وبناء على ذلك يؤثر مفهومنا عن صورة الدينامية مع اآلخرين 

على أن صورة اجلسم  ا اثر بالغ على تفاعل الفرد االجتماعي ، ويؤثر نتاج هذا التفاعل  ستافوريوقد أكد     
فراد الذين يدركون أنفسهم على سبيل املثال بأهنم على منو وتطور الشخصية ، ويتضح ذلك من خالل حماولة األ

ذو قامة قصرية أو من ذوات السمنة املفرطة خوفا مما قد يصدره اآلخرون عليهم من أحكام سيئة و سلبية ، ولذا 
 . فإهنم غالبا ما يكونون أكثر انطواء وانزواء وعزلة ، وأكثر ما مييز سلوكهم احلجل و التوتر 

 

 5: مكونات صورة الجسم في التحليل النفسي ــ  

صورة اجلسم على مكونني هامني ،أو ما يتمثل يف املثال اجلسمي ،بينما ميثل املكون الثاين يف مفهوم  تشمل   
 .اجلسم 

 



 5:المثال الجسمي ــ 0ــ  

،ومن وجهة نظر  يعرف مثال اجلسم على انه النمط اجلسمي له الذي يعترب جذابا ومناسبا من حيث العمر   
ثقافة الفرد ،فمفهوم ثقافة الفرد يف املثال اجلسمي له دور ال يستهان به فيما يكونه الفرد من صورة حنو جسمه 

كما حتدده ثقافة الفرد من صورة الفرد الفعلية جلسمه يسهم بطريقة أو . وتطابق أو اقرتاب مفهوم املثال اجلسمي .
د مفهوم مثال اجلسم السائد يف اجملتمع من صورة الفرد جلسمه يعد مشكلة  وتباع.بأخرى يف تقدير الفرد لذاته 

عن صورة اجلسم ذا مدلول جوتسمان كبرية، إذ ختتل صورة الفرد عن ذاته وينخفض تقديره  ا ورمبا كان تعريف 
ريف أن معني فحينما أشار إىل أن صورة اجلسم خربة نفسية خيضع للتعديل والتطوير ،كان من مالمح هذا التع

يتقبل الفرد كل التغريات اجلسمية والشكلية و البنائية اليت تعرتيه ،وان يتأكد أن صورة اجلسم اليت تبدو جذابة يف 
 . سن العشرين البد وان تتغري يف سن األربعني 

 ثقافة جمتمعه وان اقتنع الفرد بأنه يقرتب من اجلاذبية اجلسمية يف هذه الفرتة العمرية املعينة ومبا يتفق ومعايري    
 .،كان املثال اجلسمي لديه يف نطاق السواء

 5ـ:مفهوم الجسم  ـــ 0ــ  

يشتمل هذا املفهوم على األفكار و املعتقدات و احلدود اليت تتعلق باجلسم ، فضال عن الصورة اإلدراكية اليت    
الفرد مفهوما سلبيا حول يكوهنا الفرد حول جسمه ، وعلى هذا فانه من مقومات الصحة النفسية أن يكون 

جسمه ولن يتسىن ذلك إال من خالل احلصول على معلومات وبيانات حول جسمه ، وتأيت هذه املعلومات 
و  النظم والبيانات من االطالع و استشارة ذوي التخصصات املختلفة يف الطرق الصحية و العلمية يف إتباع

ن جسمه ، وهو ما يعترب احد أبعاد االغرتاب الذايت ، فال العادات ومتطلبات الصحة قد يشعر الفرد باالغرتاب ع
يستجيب هذا النمط من األفراد من ذوي املعلومات غري الدقيقة حول مفهوم اجلسم إىل تلبية متطلبات اجلسم 
 .وحاجاته ، بل غالبا ما يعانون من بعض االضطرابات السيكوسوماتية 

من  سية اليت تسهم فيها يكونه  الفردوم اجلسم من املكونات الرئيوبناء على ما تقدم ، فان مثال اجلسم ومفه   
ختتل  ثال اجلسم ومفهوم الذات نتوقع انصور حول جسمه ،ويبدو أن العالقة طردية بينهما ، فعندما يتشوه م
 (  33ص 3221  عالء الدين كفاين ،.) صورة الفرد عن جسمه 



إذن فمدى الرضا عن صورة اجلسم ال يتحدد فقط يف مدى تناسق أبعاد اجلسم وتآزر أعضاءه وعضالته    
وجاذبيته ، ولكنه يتحدد فقط يف مدى متتع الفرد أيضا بالصحة وسالمة األعضاء وقدرهتا على التفاعل بكفاءة 

 . هومه حنو جسمه تتسم االجيابية تلك التحديات اليت تتضمنها البيئة وعندما يتحقق ذلك فان نظرة الفرد ومف

 6:أبعاد صورة الجسم  ـــ 

يتفق الباحثون يف صورة اجلسم على حنو متزايد أن صورة اجلسم مفهوم متعدد األبعاد ، ووضع كل من كفاين  
 :والنيبال أربع أبعاد لصورة اجلسم وهي كالتايل 

ـ                                                            .                                ـ بعد يتعلق بالوزن     
 .   بعد يتعلق باجلاذبية اجلسمية 

 .    ـ بعد يتعلق بالتآزر العضلي     

 . ـ بعد يتعلق بتناسق أعضاء اجلسم     

 :وتقسم صافينار صورة اجلسم يف مقياس صورة اجلسم لألطفال املكفوفني إىل عشرة أبعاد وهي 

 .و العمودية  األفقيةاخلارجية  لألسطحمستويات اجلسم بالنسبة  ـ  

 .وعالقتها مبستويات اجلسم  األشياءـ   

 .ـ أجزاء اجلسم  

 .ـ أجزاء الوجه  

 . ـ أجزاء اجلسم املعقدة  

 .ـ أجزاء اجلسم األيدي و األصابع  

 .ـ حركة اجلسم  

 .ـ االجتاهات البسيطة  

 .ـ االجتاهات حنو اآلخرين  



 .ـ جاذبية حركة اآلخرين  

 :صورة اجلسم تتبلور حول أربع أبعاد  أن رأنو ويرى 

 .ـ صورة أجزاء اجلسم   

 .ـ الشكل العام للجسم  

 .ـ الكفاءة الوظيفية للجسم  

واالجتماعية ، جامعة  سناء سعاد وآخرون ، مذكرة ليسانس كلية العلوم اإلنسانية.)ـ الصورة االجتماعية للجسم  
 ( 31ص 3333بسكرة ،  

 7:الرئيسية لصورة الجسم األنماط ــ 

يتميز صاحب هذا النمط بالطول و الضعف كما يتميز بسمك أجزاء اجلسم وبالطول : النمط الواقعي  ــ 0ــ  0
النحيفة و املتوسط الذي يبدو و يسبب النحافة أي أطول من املتوسط و يتميز صاحب هذا النمط باألذرع 

 .الصدر الطويل 

يتميز بالقوام القوي ومنو األجهزة العلمية و النحيلة و األكتاف العريضة و اجلذع الذي : النمط الرياضي  ــــ 0ـــــ  0
 .يضيق كلما اجتهنا حنو اخلصر 

يتميز اجلسم بالبدانة وزيادة حميط الصدر وتركز الدهن حول اجلذع و الوجه الناعم العريض  :النمط البدين ـــ  0ـــــ 0
 (قامشلي كوم ، .)و الرقبة الصغرية و البطن البارزة 

 0 ـــ :أهمية صورة الجسم 

و أن خربة اجلسم مهمة للنمبريكي جيمس يذكر بيفر أن املظهر عامل مهم يف العالقات ويف احلياة ، وترى     
 .    النفسي البدين ،وان لصورة اجلسم  ا أمهية وجاذبية ورمزية أيضا 

أن صورة اجلسم تلعب دورا يف اختاذ  اليزابيثفالقلق الرئيسي يف اجملتمع اليوم يرتبط بصورة اجلسم وتذكر    
 . القرارات املهنية و فاعلية الذات و اإلصرار 



أن صورة اجلسم السلبية ترتبط بانفعاالت خمتلفة مثل القلق ،  كاشوللتأكيد على أمهية صورة اجلسم يذكر    
  ، رضا إبراهيم حممد إشراف. ) االمشئزاز، اليأس، الغضب، احلسد،واخلجل أو االرتباك يف املواقف املختلفة 

 (.13ص 3331مذكرة ماجستري  

ييماتنا ألجسامنا و والن مظهر الشخص اجلسمي له أمهيته بدون شك يفرتض وجود عالقة هامة بني تق   
تضمن عدة بنود لتحديد  جانداو ينستدو و كاشحاالتنا النفسية ، ففي مسبح واسع عن صورة اجلسم ، أجراه 

 احلالة النفسية االجتماعية ، وانصبت البنود على تقدير الذات والرضا عن احلياة واالكتئاب والوحدة 

ذوي االجيابية عن صورة اجلسم حققوا توافقا نفسيا ومشاعر القبول االجتماعي ، اظهر املسح أن األشخاص 
اجتماعيا مناسبا ، ويف املقابل ذوو املشاعر السلبية عن صورة جسمهم حققوا مستويات أدىن من التوافق النفسي 
 .االجتماعي 

ويشري جياراتانو إىل أن منو صورة اجلسم تساعد على رؤية أنفسهم جاذبيني وهذا ضروري لنمو الشخصية    
 لناضجة ، فالناس اللذين حيبون أنفسهم و يفكرون بأنفسهم على النحو االجيايب على األرجح يكونون أكثر ا

صحة ، بينما صورة اجلسم السلبية ميكن أن تؤثر على حياة الفرد ، فالناس ذوو صورة اجلسم سلبية لدهم تقدير 
ة ، إن مسالة صورة اجلسم بني األطفال ذات منخفض ، وحياولون إخفاء أجسامهم باملالبس الفضفاضة و القامت

و املراهقني مهمة جدا ، فصورة اجلسم السلبية ميكن أن تؤدي إىل االكتئاب ،وتقدير الذات املنخفض ، فاجلسم 
 .مصدر ا وية ومفهوم الذات ألكثر املراهقني 

ية ،وكذلك بعض كما أن عدم الرضا عن اجلسم لدى اإلنسان يرتتب عليه الكثري من املشكالت النفس   
األمراض النفس جسمية اليت تؤدي إىل تشويش صورة اجلسم ،وتنشا هذه املشكلة عندما ال يتوافق شكل اجلسم 
 .مع ما يعد مثاليا حسب تقدمي اجملتمع 

وهذا ما يدفعنا أن نؤكد انه يف كثري من األحيان يكون املفهوم السليب للذات راجعا إىل تشوه صورة اجلسم     
 . ا ، ومن مث وجود عالقة طردية بني عدم الرضا عن صورة اجلسم و املفهوم السليب للذات واضطراهب

فصورة اجلسم جزء حيوي من إحساسنا بالذات فهي ترتبط بتقدير ذاتنا وتتأثر بالعديد من العوامل االجتماعية     
 .و الثقافية ، فهي قد تؤثر على رغبتنا يف االنتماء إىل اجملتمع وان نكون مقبولني اجتماعيا 



تنا االجتماعية ، كما يرى الباحث أن هذا ما يدعم فكرة أن صورة اجلسم تؤثر معرفيا وانفعاليا على تفاعال    
صورة اجلسم ذات طابع اجتماعي ونفسي فسيولوجي ، لذلك من السهل فهم أن صورة جسم الشخص قد تؤثر 
على حالته النفسية االجتماعية جيدا ، وأهنا ترتبط بصفات نفسية كثرية كتقدير الذات والقلق واالكتئاب و 

 (33 ، نفس املرجع السابق ص عالء الدين كفاين.)االجتاهات وغريها 

 9:   صورة الجسم وعالقتها بالنشاط الرياضي ــ  

عن صفوت حممد وآخرون أن ارتفاع مستوى تقدير الذات ينعكس اجيابيا  3221 ياروثو جوترلقد توصل      
على صورة اجلسم وبالتايل يؤدي إىل زيادة املشاركة يف األنشطة الرياضية من حيث الكم والنوع ،ويبدو أن صورة 

و  دايناسة اجلسم تعد عامال مهما يف حتديد وجتهيز اآلراء بني املمارسني يف األنشطة الرياضية ،بينما أكدت در 
مد و آخرون أن النظرة االجيابية لصورة اجلسم معناها ارتفاع مستوى تقدير الذات صفوت محعن  3213 ولش

يؤدي إىل ارتفاع مستوى األداء الرياضي يف حني أن اخنفاض مستوى األداء الرياضي يكون نتيجة عدم الرضا عن 
صفوت حممد وآخرون ، العدد .)ى وتقدير الذات صورة اجلسم وبالتايل يؤثر سلبيا ويؤدي إىل اخنفاض مستو 

 (12ص  3212الرابع

وتغيري إمكانياته وقدراته ويوظفها  إذن لصورة وتقدير الذات له تأثري كبري على شخصية الفرد وحتديد سلوكاته     
بشكل اجيايب إذا كان الفرد يشعر برضا عن ذاته وصورة جسمه وتنعكس الصورة بشكل سليب عندما يشعر الفرد 
بعدم الرضا عن ذاته اجلسدية فينعكس على أداءه ويشعر باإلحباط ويكون مستوى عطاءه بشكل منحدر أي 

ثقته بنفسه ويولد لديه الكآبة وكذلك القلق و يعرب عن ذلك إتباع  بشكل سليب مما يؤثر على شخصيته و عدم
سلوكا سلبيا ، ونالحظ أن الفتيات أكثر اهتماما بصورة أجسامهن وخصوصا يف اآلونة األخرية بعد تأثري 

تاة  الفضائيات وما تعرضه يف برامج رياضية لتطوير اللياقة البدنية خباصة ما يتعلق منها بالرشاقة فأصبح هم الف
كيف حتافظ على رشاقتها وكيف تكون دائما جذابة ويتم ذلك عن طريق الرجيم وممارسة التمارين الرياضية ، إال 

اجلمباز ،السباحة والتمارين ا وائية وأي نشاط : حبكم تكوين املرأة اجلسماين فإهنا تتقن جمموعة من الرياضات مثل
افق عضلي وذلك من اجل التغلب على السمنة باعتبارها من أخر حيتاج من شانه إىل مرونة ورشاقة وتوازن وتو 

 (نفس املرجع السابق . )أكثر املشاكل اليت ختشاها الفتاة 

 10:صورة الجسم و انعكاساتها على سلوك الفرد ــ  



زة سنة الذروة يف منو القدرات اجلسمية حيث يصل القلب و الرئتني وبقية أجه( 12ـــ ـ32)وتتمثل هذه املرحلة     
اجلسم إىل مرحلة التكامل الوظيفي ،أي أن اإلنسان بتفجري طاقة وحيوية ولكن هذه األجهزة اجلسمية يكون 
أداءها معرض إىل االحندار نتيجة كثري من العوامل منها الظروف البيئية و التوترات اجلسمية ، واالنفعالية اليت قد 

الراحة نتيجة لقلة التمثيل الغذائي مع احتياجات اجلسم  تسبب السمنة واليت تشعر الفرد بالقلق و التوتر وعدم
إضافة إىل تأثري الراحة الذهنية و العقلية وكذلك قلة ممارسة األنشطة البدنية ولذلك جيب االهتمام بالصحة من 
 خالل احلفاظ على الوزن وذلك عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية ، فضال عن التغذية الصحية إضافة إىل الراحة

وحبالف ذلك سوف تولد لدى الفرد مشاعر سلبية اجتاه ، اقته احليوية النفسية اليت جتعل الفرد دائما بتفجري ط
جسمه سواء كانت هذه املشاعر موجهة اجتاه اجلسد كله أو اجتاه جزء معني منه ، وعدم الرضا هو غالبا نتيجة 

تفاعالته االجتماعية حيث يدفعه إىل جتنب املشاركة مع الختالل صورة جسمه ، مما يؤثر على حياة الفرد وعلى 
 3331، الطبعة األوىل،حسني حسن سليمان ) .اآلخرين ويسبب إحباطا و بالتايل ينعكس على تصرفاته وسلوكه 

 ( 312ص 

 :مختلف التناوالت فيما يخص صورة الجسم ـــ  00

جند مفهوم صورة اجلسم يف مدرسة التحليل وهناك عدة تناوالت فيما خيص دراسة صورة اجلسم ، فمثال     
النفسي ، بينما جند مفهوم الصورة اجلسدية يف املدرسة السيكوفيزيولوجية وفيما يلي بعض هذه التناوالت أو 
 .املقاربات اخلاصة بصورة اجلسم 

  ــــ 0ـــــ  00 :المقاربة الفسيولوجية الوظيفية لصورة الجسم  

يعتمد هذا التناول على وجود األحاسيس املختلفة كمنافذ للجسد ، ويرتبط تطور صورة اجلسم مبراحل والنمو     
عند الطفل فالنمو احلسي احلركي ، ومنو التفكري والعالقة مع اآلخرين كلها عوامل تساهم يف بناء صورة اجلسم اليت 

 .عدى ذلك صورة الذهنية وللتفكري ال تتوقف عند اإلدراك احلسي و التجربة احلسية ، بل تت

وقد انصبت الدراسات يف هذا اجملال ابتدءا من القرن التاسع عشر ، حيث الحظ العلماء والباحثون وجود     
بعض األفراد ال يستطعون التعرف على يسارهم وميناهم ،وكذلك الحظوا أن هناك أشخاص آخرون ال يستطعون 

 .شخص آخر على نرثى عيوهنم القيام بنفس احلركات اليت ميليها 



الوعي اجلسدي ، ويبىن هذا : وقد استعملت هذه الدراسة عدة مفاهيم تعادل مفهوم صورة اجلسم منها     
الوعي اجلسدي عند األفراد عن طريق دمج جمموعة من العمليات اخلاصة ومنها الرؤية اليت تبدو أكثر أمهية يف 

 .عمليات املعطيات احلسية تطور الوعي اجلسدي ، وتضاف إىل هذه ال

 : المقاربة النورولوجية التشريحية لصورة الجسم ــــــ  0ــــــ  00

اهتمت هذه املدرسة وبواسطة التجارب املتعددة على أشخاص مصابني، وركزت على أن هذه اإلصابات    
، وحتدث هبذا خلال يف الذاكرة والشعور ، حيث أن اتصاالت القشرة الداخلية احمليطة  تتمركز يف الفص اجلداري

تعطي للفص دورا أساسيا يف االندماج احلسي واجلسدي والذي يعطي بدوره الشعور واإلحساس باجلسد ، كما أن 
واملتوجهة حنوه وحنو  للفص اجلداري دور يف حتقيق الصورة اجلسمية وحتقيق النشاطات احلرة والنابعة من اجلسد

 . العلم اخلارجي 

 :المقاربة النفسية التحليلية لصورة الجسم ــــــ  0ــــــ  00

ويطلق عليها اسم الليبيدو النرجسي ، هذه  فرويدهناك كمية تتمحور حول اجلسد وعالقته بالذات ، يرى     
نمو وتتطور حسب مراحل الليبيدو املختلفة ، املنطقة تتشكل عند الطفل مركز اللذة و االهتمام ، وصورة اجلسم ت
حركة اجلسم أو الفعل الذي نقوم به له تأثري  أنفاملناطق الشبكية تلعب دورا بارزا يف تشكيل صورة اجلسم ، كما 

 .يف ذلك أيضا 

  األوىل،حيث وضع الفرضيات () وقد وجه تيلر التحليل النفسي اهتمامه حنو مفهوم صورة اجلسم يف سنيت    

 أنحول العالقة بني التوظيف الليبيدي و بعض املناطق املوجودة يف اجلسم ،والصراع النفسي املتعلق هبا ،حيث 
املناطق  الرمزية اليت  أوحتقيق الرغبة املتصلة هبذه املنطقة املوجودة يف اجلسم  إىلالفرد يبحث ويتجنب الوصول 

الواقع  أنال متكون من عمليات ال شعورية ،يف حني فاجلسم حسب التحليل النفسي هو عبارة عن خي.تعاد ا 
 .  اجلسمي والبيولوجي عبارة عن تكوين ثانوي بواسطة معرفة متكونة من منوذج اجلسم 

ىل خمتلفة ويؤكد خمتلفة لصورة اجلسم واشيلدر  يف قوله أن الليبيدو النرجسية ترتبط بصفة تشرحيية مبناطق     
 .لنموذج وان النموذج اجلسمي يتغري بصفة مستمرةوان ا يمراحل التطوير الليبيد



فمفهوم صورة اجلسم يف التحليل النفسي هو متثيل ذهين ال شعوري للذات له عالقة بتاريخ الفرد وحيتوي  إذن     
على كمية كبرية من الليبيدو اذ يغلب عليه الطابع النفسي العاطفي ،وهي يف تغري مستمرة ،فصورة اجلسم عبارة 

ة ملعاش جسمي يتمثل يف التجارب السابقة االنفعالية املتبادلة بني األشخاص واملتكررة واملعاشة عرب عن حوصل
 .حالية أوإحساسات شبكية بدائية 

  :العوامل التي تؤثر على صورة الجسم  ـ 00 

 : اآلباء  والعائلة  ــــ 0ــــ 00 

العائلة  ا تأثري سليب على صورة اجلسم ،  أفراداملالحظات السلبية من قبل  أننورسكي ايكيدا يذكر كل من      
باإلضافة إىل أن املضايقة و التعليق على عادات األكل لدى الطفل تؤدي إىل منو عالقات صحية مع الطعام ،  
  .كما أن مالحظات األسرة عن وزن الطفل قد تؤدي إىل ممارسته للرجيم بشكل صحي يف سن مبكرة

 :ــــ األصدقاء و األقران  0ـــ  00 

 أثناء املراهقة ، ويذكر فريدمان أن األصدقاء يزودون اجلسم خاصة  دورا مكمال يف بناء صورة يلعب األقران    

بعضهم البعض باألمان العاطفي كم يواجهون نفس املشاكل وميلكون نفس النظرة إىل العامل من ناحية أخرى قد 
كل منهم األخر على سلوكيات غري صحيحة مثل إضراب األكل والرجيم غري الصحي ،   يقوم األصدقاء بتشجيع

 .فالعالقة باألصدقاء تؤثر تأثريا مباشرا ذلك أهنا قد تصنع أو حتطم تقدير الذات 

 12. : وسائل اإلعالم والثقافة  ــ 0ـ ـ

تؤثر وسائل اإلعالم واالتصال جبانب األسرة و األصدقاء يف تقدير الذات وصورة اجلسم فكل وسائل املختلفة    
توضح للفتيات انه لكي تنجح يف احلياة فالبد أن تكون جذابة و حنيفة ومجيلة وكأهنا تبعث برسالة توحي أن  

 ية ، ويذكر بيري أن نقص تقدير الذات املظهر أكثر أمهية من الشخصية و الطباع واملشاركة االجتماع

 و اخنفاض الثقة بالنفس وصورة اجلسم السلبية تزداد أثناء فرتة املراهقة ، ومن هنا فان سن البلوض هو سن

 .الضغوط النفسية حيث التغريات اجلسمية و االنفعالية اليت تؤدي إىل القلق و اإلدراك 

 12ـــ  4:التربية البدنية  ــ 



أن الرياضة حتافظ على فقدان الوزن بطريقة فعالة للوصول إىل شكل مرغوب من  ايكيداو سكي يذكر نور     
الناحية اجلمالية و الرياضية وان االفتقار إىل فصول الرتبية البدنية الرياضية ميكن أن يتسبب يف كراهية األطفال 

لرياضية مدى احلياة ، وان نسبة كبرية من األطفال الذين للقاعة الرياضية ، وبالتايل كراهية نشاط الرتبية البدنية ا
لديهم مهارة رياضية ، وخيجلون من رؤيتهم مبالبس رياضية ، ميكن أن يؤثر على فاعلية الذات وصورة اجلسم 
 . لديهم 

 :هناك اكرب حاالت ضرورية للحفاظ على مستوى مرتفع من فاعلية الذات وصورة اجلسم لدى األطفال 

 بالروابط االجتماعية                                        ـ اإلحساس بالفردية  ـ اإلحساس

 ـ اإلحساس بالقوة                                                      ـ اإلحساس بالنماذج

 ( 13ـ 32ص  3333حممد التويب حممد علي ، )  

 13:الجسمية العوامل التي تؤدي إلى تغيير الصورة  ـــــــ

 :إن الصورة اجلسمية الديناميكية دائمة التغيري نظرا لتفاعلها مع عدة عوامل هي 

ـــ املرحلة العمرية اليت مير هبا الشخص حيث أن صورة اجلسم يف العشرينات خمتلفة عن األربعينات يف خمزون 
 .صور ترى يف وسائل اإلعالم  الذاكرة و احلواس ،حيث تتأثر الصورة اجلسمية مبا هو خمزن يف الذاكرة من

ـــ أراء وتعليقات اآلخرين حيث يبدأ تأثريها من عمر صغري من خالل تعليقات األهل مث الزمالء يف املدرسة و 
 .العمل أو الطرف األخر 

را ـــ الثقافة السائدة يف اجملتمع ويتعلق مثال بالفرد السمني الذي جيد صعوبة يف الدراسة والعمل وحىت الزواج نض
 .لتهكم الغري عليه حيث يعترب رمز للقبح و الغباء 

 .ــــ القيم االجتماعية الشائعة ويعلق بشكل اجلسم املرغوب حيث أصبحت رمز لإلثارة والنجاح 

ــــ تغريات اجلسم احملددة بيولوجيا كذلك اليت حتدث أثناء البلوض واحلمل وسن اليأس وكذلك الناجتة عن  العاهة أو 
 . ث مرض أو حاد



حممد التوي حممد )ـــ إحساس الشخص اجتاه نفسه وتقدير الكلي لذاته وكذلك ما يتعرض له من عنف نفسي 
 (12ـ 11مرجع سابق ،ص  : علي 

 :ـ خالصة 

تعريف صورة اجلسم من خالل خمتلفة و  مفهوم صورة اجلسم تطرقنا يف هذا الفصل إىل ماهية صورة اجلسم وكذا
الرئيسية األمناط وكذا  أبعاد صورة اجلسم و مكونات صورة اجلسم يف التحليل النفسي وذكرنا الدراسات والبحوث

خمتلف التناوالت فيما كما ذكرت  صورة اجلسم وعالقتها بالنشاط الرياضي ، أمهية صورة اجلسم ولصورة اجلسم 
 . العوامل اليت تؤدي إىل تغيري الصورة اجلسمية وكذا، العوامل اليت تؤثر على صورة اجلسم و خيص صورة اجلسم

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
: الفصل الرابع 
 المعاق حركيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ـ تمهيد 

عاهة  أهناعلى  إليهاكان الناس ينظرون   أنبصفة جذرية ،فبعد  األخريةتغري مفهوم اإلعاقة كثريا خالل املدة   
عادي لكن له احتياجات  إنساناليوم الشخص الذي يعانين من عجز ، أصبحجسدية ،  أودائمة عقلية كانت 

 .خاصة 

 :المعاق حركيا  تعريفـــ  0

عرفت املنظمة العاملية للصحة للمعاقني حركيا أن التعويق عبارة عن ضرر ناتج عن إصابة أو قصور مينع اإلنسان  
            .ووضعيته االجتماعية والثقافية كليا أو جزئيا من القيام بأعماله العادية املناسبة لسنه وجنسه 

(UNICEF :les carnets de leneance p53-54)  

املفهوم الطيب املعاقون حركيا مصابون يف اجلهاز احملرك ويعانون قصور وظيفي ،واإلعاقة احلركية ختتلف   وحسب
شاذيل جعفر ، )إصابة عامة كذلك حسب أنواعها فهناك اإلصابة اجلزئية للعضو بأكمله أو لعدة أعضاء أو 

 (11، ص3213

 :أسباب اإلعاقة الحركية  ـــ 0

هناك عدد من العوامل املسببة جلميع أنواع اإلعاقة إال أن املعرفة املعممة والشاملة لبعض العوامل الرئيسية املسببة   
 : ا ضرورية لتخطيط الربامج للمعوقني والعوامل اجلوهرية هي 

 :ـــ االضطرابات التكوينية  0ـــ  0

تؤدي هذه االضطرابات إىل توقف منو األطراف أو التأثري على وظائفها وقدرهتا على األداء وخيتلف تأثري   
  العوامل املسببة لإلعاقة تبعا ملراحل منو اجلنني ، فاألطراف تتأثر من اليوم الرابع والعشرين إىل السادس والثالثني 

 3222رمضان حممد القذايف ، .) الوراثية تاثري مباشر او غري مباشر يف نشوء االغاقة وتطورها  للعوامل،كذلك  
 (  11،ص

  



 

 :ــــ االضطرابات المكتسبة او الخارجية  0ـــ  0

 :ـــ اسباب ما قبل الوالدة  0ـ 0ـ  0

 .تعرض األم احلامل لاللتهابات املختلفة تشمل هذه االلتهابات احلصبة األملانية وغريها ـــ 

 السكري والربو واضطرابات القلب : ـــ اصابة االم احلامل باضطرابات االيض مثل 

 ــــ عدم توافق الريزيسي 

وعا والذي يولد ووزنه اقل من أسب 23الطفل اخلداج هو الطفل الذي يولد قبل أن تبلغ مدة احلمل )ــــ اخلداج 
 (غم 3133

 :ــــ أسباب والدية  0ـــ  0ــــ  0

 .صعوبات الوالدة ، الوالدة العسرة  ـــــ

 .ــــ الضغط بامللقاط على دماض الطفل عند الوالدة 

 .ـــــ ارتفاع نسبة املادة الصفراء 

 .ـــــ نقص األكسجني بسبب تأخر الوالدة 

 .او وسائل غري معقمة لقطع احلبل السري ــــ استعمال عقاقري 

 :ــــ اسباب مابعد الوالدة  0ــــ 0ـــ 0

 .تعرض الطفل ألمراض خطرية كالتهاب السحايا ـــ 

 .األمراض املزمنة ــــ 

 . سوء تغذية املولود وحرمانه من حليب األمــــ 

 .احلمى الشديدة  ـــــ



 :ـــ الحوادث المختلفة  0ـــ  0ـــ  0

حوادث املرور ، حوادث السباحة والغوص ، اإلصابات الرياضية ، احلوادث الناجتة عن العيارات النارية ،  
 مرجع سابقرمضان حممد قذايف ،.)اإلصابات الرياضية ، التسمم ، األمراض اخلطرية املعدية وإساءة معاملة الطفل 

 ( 11ــــ  13،ص 

       0 : المترتبة على اإلعاقة الحركية اكلالمشــ 

 :النفسية  اكلالمش ـــ 0ــ  0

الشعور الزائد بالنقص والشعور بالنقص هو اجتاه حيمل صاحبه على االستجابة باخلوف الشديد والقلق أ ـ 
التقليل من تقدير لذاته ،خاصة يف املواقف االجتماعية اليت  إىلواالكتئاب وشعور الفرد انه دون غريه ،وميله 

تنطوي على التنافس والتنافس والنقد ،وقد يكون لدى املعوق عقدة النقص ، وهي االستعداد الالشعوري املكبوت 
 ادر من عقدة النقص غالبا ما يكونوينشأ من تعرض الفرد ملواقف كثرية تشعره بالعجز والفشل والسلوك الص

قهري ومىن ذلك العدوان واالستعالء واإلسراف  يف تقدير الذات ومن ال هجانب طابع إىلكا غري مفهوم ،هذا سلو 
 .عقدة النقص ووجود إعاقات جسمية بالفرد  إىلالعوامل اليت حتول الشعور بالنقص 

للواقع وحياول  الشعور الزائد بالعجز وهو حتلق منطا من املعوقني ذلك النمط الذي يقبل قضاءه ويستكنيب ـ 
استخدام ضعفه ليجد عطف اآلخرين وكذلك منط فقد احرتامه لنفسه حيث جيد يف عاهته حجة لكي يتنصل من 
 .دوره يف أسرته وجمتمعه وال جيد باسا يف العيش عالة على اآلخرين 

واليت تتأكد  يف الوسائل الدفاعية حيث مييل إىل النكوص السلوكي يف مستوى اعتماده على الغري اإلسرافج ـ 
 اآلخرينمن خالل تقلص حركته واالحتياجات اليت يعترب عنها للحفاظ على نفسه ، وذلك باالعتماد على 

وكذلك الكبت حيث يضطر إىل استخدام ميكانيزمات  غري توافقية كاإلسقاط ، وحتويل ألالنفعالية غري السوية 
الذي  واإلنكاراآلخرين أو إىل نفسه والسلوك التعويضي مع اآلباء إىل اآلخرين ،أيضا العدوان الذي قد يوجه إىل 

 .على سلوك صعب ،واالنطواء نتيجة الشعور بالنقص  واإلصرارخيتفي خلف العناد 

 

  3   :    المشاكل االجتماعية ــ  0ــ  



 :العمل لكا مشـــ  0ــ  0ـــ  0

 .ما يتناسب مع وضعه اجلديد  إىلتغري دوره  أوترك املعوق لعمله  إىل اإلعاقةوقد تؤدي 

 : األصدقاء  اكلمش ـــ 0 ـــ 0ــ  0

االنعزال  إىلقد يؤدي  اآلخرينقصوى يف حياة املعوق وشعوره بعدم الندية مع  أمهية واألصدقاءحتتل مجاعة الرفقاء 
 .واالنطواء 

 :الترويحية اكلالمش ـــ 0ـــ 0ــ  0

على قدرة املعوق باالستمتاع بوقت فراغه ، وقد جيده الفرد من صعوبة يف التعبري عما يريده الن حتقيق  اإلعاقةتؤثر 
ذلك يتطلب شخصا آخر ميتلك مهارة خاصة ،وعدم شغل وقت الفراض بطريقة مناسبة رمبا تقرب الشخص من 

االحنراف عن التوازن يف  إىليتجه  وأ,  آخر إجراميسلوك  أي أواخلاصة  أوالتخريب املتعمد للممتلكات العامة 
 . خطأ التقدير , من حيث سوء التوقيت  األنشطة

 :اقتصادية  اكلمش ــ 0ـــ  0ـــ  0

 .حتمل الكثري من نفقات العالج  ــ أ

 األدوارتؤثر يف  اإلعاقة أنحيث  لألسرةكان املعوق هو العائل الوحيد   إذااخنفاضه خاصة  أوانقطاع الدخل ب ـ 
 .اليت يقوم هبا 

 .قد تكون احلالة االقتصادية سببا يف عدم تنفيذ خطة العالج  ج ـ 

 :التعليمية  اكلالمشــ  0ـــ  0ـــ  0

كانوا كبارا فكثريا ما يفصل املعوق نفسه   إذامشكلة تأهيلهم  أوكانوا صغارا   إذايثري عامل املعوقني مشكلة تعليمهم 
 اآلخرينال يستطيع مشاركة  ألنه أيضاسلوكه غري مالئم ولكن  أوليس فقط الن مظهره اخلارجي  اآلخرينعن 

والعطاء وهو غالبا ما يعاين  األخذدرجة من  أييف التمتع بصفات تتكافأ مع  أوومشاعرهم  أفكارهمخاصة يف 
 .رفضه  من حرج يف االتصال ، يشعر انه شخص خارجي غريب وهذا الشعور يشجع اآلخرين على

 :الطبية  اكلالمش ـــ 0ـــ  0ـــ  0



 .  عدم معرفة األسباب احلامسة لبعض أشكال اإلعاقة أ ـ 

 .ب ـ طول فرتة العالج الطيب لبعض اإلمراض وارتفاع تكاليف العالج 

 .ج ـ عدم انتشار مراكز كافية للعالج املتميز للمعوقني ، وكذلك املراكز املتخصصة للعالج الطبيعي 

 :   المتعلقة بالتأهيل  اكلالمشـــ  0ـــ  0ـــ  0

وهي مشكالت يتعرض  ا املعوق وقد تكون مرتبطة مبا هو خارج الفرد فبالنسبة ملا هو مرتبط بالفرد قد ترجع     
 اتكالية املعوق وخوفه وقلقه من نظرة اآلخرين إليه ، أما العوامل اليت تكون خارج نطاق الفرد فهي إىلاملشكالت 

مشكالت متنوعة ومتغرية طبقا لطبيعة اجملتمع وإمكانياته ودرجة تقدمه واملستوى العلمي والفين للقائمني بالعملية 
 (  11ــــ  12،ص  3221: حممد احلالوة ، بدر الدين كمال عبده .) التأهيلية

                                                                          : يا ـ بعض الخصائص تميز المعاق حركـــ 0
يتوقف على السن الذي حتدث فيه ، فكلما كانت االصابة يف سن متاخرة يؤثر ان اثر االعاقة يف نفسية الشخص 

يزيده حزنا ذلك سلبا على شخصيته ونفسيته النه قد يكون عاش حياة من قبل احلادث وما هو عليه االن ، ما
 . واكتئابا وعدم تقبله االعاقة

ان كل معاق يعرب بطريقته اخلاصة عن نوع االستجابته ، فهناك املواقف السلبية ،العدوانية ، االستسالم           
عن  واالستقالل ،فاملواقف السلبية تظهر يف رفض املعاق وحتفظه وانطوائه على نفسه ، وابتعاده عن االخرين ، اما

املوافق االستقاللية يتمثل يف حبث املعاق عن االستقاللية ، هذه املواقف يكون فيها التحلي هبا بناءا على صورة 
 (   12، ص  3211فتحي السيد عبد الرحيم ، )جسمه اليت يكوهنا بعد اإلعاقة 

  همه اآلخرين وما حيس به وبالتايل فان اإلعاقة تؤثر سلبا على نفسية الفرد وجتعله حساسا ومن الصعب أن يف  
 املعاق يعطي أمهية كربى: " من احتقار لذاته وشعوره واالبتعاد عن احلياة العادية حيث يقول عدنان السبعي    

 

 



حبيث تصبح احلياة عنده ال تساوي شيئا وكل عمل يعمله يتعبه ويبدو قاسيا عليه ، سواء   ألعضاء اليت فقدها ، 
 .كان هذا العمل ارتباط بالعضو أو مل يكن 

  Mlimkeبنيويورك إىل جمموعة من السمات خلصها  3211ولقد انتهى املؤمتر الدويل الثامن لرعاية املعاقني لعام   
 :كالتايل 

 .ائد بالنقص ، مما يعوق تكيفه االجتماعيـــــــ الشعور الز    

 .ـــــــ الشعور الزائد بالعجز مما يولد لديه اإلحساس بالعنف واالستسالم لإلعاقة   

 .ــــــ عدم االتزان االنفعايل مما يولد لديه حماولة ومهية مبالغ فيها   

تبني أهنم يتميزون حبساسة مفرطة إزاء  ومن خالل الدراسات النفسية والرتبوية حول ردود أفعال ذوي العاهات   
عاهتهم لذا ينصح دائما بعدم تذكريه حول اإلعاقة ومعاملته معاملة عادية دون االلتفات إىل موضوع العاهة 

 (11، ص  3222ماجدة السيد عبيد ،.)والدعم والتشجيع املستمر للمحاوالت الناجحة للفرد املصاب 

 :مكانة المعاق حركيا في المجتمع  ــــ 0

إن اإلعاقة هي نقطة اختالف بني املعوق واإلنسان العادي وال يكمن ذلك يف جسمه ونفسيته بل يف نظرة اجملتمع 
فان نظرة اجملتمعات للمعاقني :"له ،وخاصة أسرته اليت هي خلية اجملتمع ، فحسب الدكتورة ماجدة السيد عبيد 

 :ة هي ختتلف وذلك ألسباب عديد

 .ــــ املعتقدات اخلاطئة لألسرة و باألخص اجلاهلة منها 

 .ــــ غياب املعلومات الصحيحة حول اإلعاقة وكيفية انتشارها 

 .ــــ االعتقاد باجلن واألرواح الشريرة خاصة املصابني بالصرع 

 .ـــــ اخلوف مما هو غريب أو غري مألوف 

 .لفقرية ـــــ إمهال املعوق خاصة عند العائالت ا

 :كما رأت الدكتورة ماجدة أن نظرة اجملتمع ختتلف باختالفها على عدة عوامل هي 



 .وعي الناس الثقايف والعلمي 

 .القيم السائدة مثل املعتقدات الدينية 

 .الثقافة والتقدم العلمي 

أنواع اإلعاقة واملعاقني  ورغم هاته االختالفات فان أغلبية عظمى من أفراد اجملتمع لديها اجتاهات سلبية حنو كافة
،وهذا ما يؤدي يف اغلب األحيان إىل عدم توفري اخلدمات الصحية  اته الفئة ، ومن هنا جند باإلضافة إىل صعوبة 
 .حركته جند صعوبات أخرى وكثرية يف التكيف مع اجملتمع الذي يهتم باملظهر اخلارجي 

تمع له ألنه إذا كان معاقا حركيا فانه يرى ويسمع ويفكر من كل ما رأيناه يظهر لنا أن املعاق يالحظ رؤية اجمل
وحيس ،وهذا ما جيعله يعتزل احلياة االجتماعية ، لذا البد من كسر وحتطيم هذا احلاجز والتغلب عليه بالتفاعل مع 
 .املعاق وإدماجه يف اجملتمع 

 :طرق ووسائل تغيير نظرة المجتمع السلبية نحو المجتمع  ـــ 0

 املعاقني خاصة العاجزين جسديا وحسيا يكونون عرضة للنظرة السلبية من طرف اجملتمع ومنه عدم  إن األشخاص 

توفري الفرص كوهنم غري منتجني يف اجملتمع لذا وضعت عدة طرائق وهي تقليدية لتغيري هذه النظرة السلبية للمعاق 
 :وهي 

ية وتنظيم زيارات متبادلة بني املدارس ومؤسسات رعاية ـــــ االتصال املباشر مع املعاق وهذا بزيارة املراكز العموم
 .وتأهيل املعاقني 

. وتنظيم زيارات ميدانية ... ( احملاضرات ، ندوات ، حصص متلفزة )ــــ إعطاء معلومات خول املعاقني من خالل 
 (322ماجدة السيد عبيد ،مرجع سابق ، )

 

 

   



 : ــــ خالصة

تعريف املعاق حركيا واسباب االعاقة اليت اختلفت فمنها وراثية واخرى مكتسبة قبل  تطرقنا يف هذا الفصل اىل
الوالدة او بعدها كما ذكرت املشاكل اليت يعاين منها املعاق اليت تعيق استقراره وسعادته ،واخلصائص اليت يتميز به 

لثقافة يف جمتمعاتنا كما احتوى هذا املعاق حركيا من عجز وكراهية حنو ذاته وحياته وذلك لغياب الوعي و انعدام ا
الفصل على مكانة املعاق يف اجملتمع وتعترب هذه االخرية شبه منعدمة من قبل افراد اجملتمع ويف بعض االحيان حىت 
يف بعض االسر لذا جيب على كل فرد تغيري نظرته اجتاه املعاق كما عربت الدكتورة ماجدة يف طرق ووسائل تغيري 

 .  لبية حنو املعاق نظرة اجملتمع الس

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة امليدانية :الباب الثاين 

 
خصصت الفصل األول ملنهجية البحث واإلجراءات امليدانية ومن خالله أقوم بالدراسة االستطالعية وهذا   

من أجل تثمني مشكلة البحث من خالل شرح أدوات البحث املستخدمة، وكذا صدق وثبات وموضوعية مقياس 
النتائج احملصل عليها، كما فاعلية الذات ومقياس صورة اجلسم ، وتوضيح كيفية تطبيق االختبارين وصوال إىل 

سيتضمن هذا الفصل أيضا الدراسة األساسية، وعليه حيدد كيفية وعلى من يتم إجراءها والوسائل اإلحصائية 
املستعملة بعد تفريغ االستمارات ، ويتم يف الفصل الثاين عرض النتائج وحتليلها مث مناقشتها، ومقارنة نتائج 

 .   ة العامة مث تتبع باقرتاحات البحث بالفرضيات وصوال إىل اخلالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    : الفصل األول 
منهجية البحث 

 واإلجراءات الميدانية
 

 

 

 

 

 



 

 :تمهيدـــ 
من خالل املشكلة املطروحة يف حبثي هذا و قصد الوصول إىل حل  ذه املشكلة ال بد على الطالب من 

 .توضيح منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية

 : الدراسة االستطالعية ــ 3

 :الغرض من الدراسة  ــ 3ـ ــ 3

 تعترب الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة يف البحث العلمي نظرا الرتباطها بامليدان من خال ا نتأكد من وجود    

دراسة االستطالعية هي دراسة استكشافية تسمح ال»"عبد الرحمن عيسوي" عينة الدراسة، فحسب الباحث
لنا بالتعرف على الظروف واإلمكانيات للباحث باحلصول على معلومات أولية حول موضوع حبثه، كما تسمح 

 .«املتوفرة يف امليدان ومدى صالحية الوسائل املنهجية املستعملة 

لى الصعوبات والعوائق اليت قد تواجهين توجب على الطالبة القيام بتجربة استطالعية، قصد اإلطالع علذا 
 :يف الدراسة األساسية على سبيل املثال

 .معرفة مدى وضوح العبارات وفهمها من العينة املختربة -
 .معرفة الصعوبات واملشاكل اليت قد تواجه املفحوص من فهم األسئلة -

 .التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء البحث -

 (.الصدق والثبات)دراسة املعامالت العلمية للمقياس  -

 :وصف الدراسة  ـــــ 0ــــــ  0

غري  85 معاقني حركيا ممارسني للنشاط الرياضي و 85أجريت الدراسة االستطالعية على عينة مكونة من 
 .ممارسني ومت اختيارهم بطريقة عشوائية ال ينتمون إىل عينة الدراسة األساسية

 :إجراءات الدراسة  ــــ 0ــــ  0



طالبة االختبار على جمموعة من املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي جبمعية األمل لوالية مستغامن و أجريت ال
جموعة من املعاقني حركيا غري املمارسني باالحتادية الوالئية للمعاقني حركيا مبستغامن ، حيث قامت الباحثة بتوزيع 

 . قق من ثبات االختبار االستمارات عليهم ومتت هذه اخلطوة مبرحلتني هبدف حت

 

 ب                        7817مارس  87: متت املرحلة األوىل من تنفيذ االختبار بتاريخ : أ ــــــ المرحلة االولى
 . 7817مارس  11: متت املرحلة الثانية من تنفيذ االختبار بتاريخ :المرحلة الثانية ـــــ

 .كان الفارق الزمين بني املرحلتني أسبوع

 

                                                                                          :ـــ أدوات الدراسة  0ـــ  0
 :ــ مقياس فاعلية الذات أ 

بعرضه على احملكمني  ةالباحث تقام إذ  ( 3221املومين والصمادي) مت استخدام مقياس مفهوم الذات من إعداد 
توزعت فقرة  11فقرة حيث تكون بصورته النهائية من  21يتكون من  األوليةو تعديله ، وكان املقياس بصورته 

، بعد الشهرة والشعبية ، بعد السعادة والرضا ، بعد السلوك ، بعد املطهر اجلسمي ، بعد القلق ) على ستة أبعاد 
 ( .   بعد الفكري 

 :ب ـــ مقياس صورة الجسم 

بعرض  تبإعداد مقياس صورة اجلسم كأداة لقياس صورة اجلسم لدى معاقني حركيا بعدما قام ةالباحث تقام
مفردة على  13مفردات املقياس و التعريف اإلجرائي اخلاص به و األبعاد املفرتضة ، ويف صورته األولية وعددها 

                          :مبا يلي  ةالباحث تعدد من األساتذة املتخصصني يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية فقام

                                   .                                  ـ إعادة صياغة العبارات و فك العبارات املركبة 
 عبارة بدال من31املقياسـ حذف بعض العبارات اليت مل يتم املوافقة عليها، ونتيجة لذلك أصبح عدد عبارات 

 .عبارة 13

 



 أبعاد صورة الجسم و عدد عباراتها  10جدول رقم  

  

 أبعاد صورة الجسم  أرقام العبارات  عدد العبارات 

 تقبل أجزاء اجلسم  1اىل 3 من 31

 التناسق العام ألجزاء اجلسم  31إىل  2من  32

املنظور النفسي ، املنظور     33اىل 32من 31
 االجتماعي لشكل اجلسم 

 31إىل   33من  32

 

 احملتوى الفكري لشكل اجلسم 

 

 :ـــ طريقة تقييم درجات المقياس  0ــــ  0

ملقياس فاعلية الذات    ةيتم التفريغ االستمارات وذلك بتفريغ كل بعد على حدا وما حيتويه من عبارات بالنسب
 :                                              حيث 

 :تعرب عن درجة انطباق مضمون الفقرة وهيوضع أمام كل فقرة سلم من مخس درجات  مت

وتصل أعلى قيمة أن (( 3)، غري موافق بشدة (3)، غري موافق (1)، غري متأكد (2)، موافق (1)موافق بشدة )
ية ويتم للعبارات االجياب( 3×11)بواقع ( 11)وأدىن قيمة  (1×11)درجة بواقع ( 321)حيصل عليها اجمليب 

 .معاجلتها عكسيا يف العبارات السلبية

 

 :أما مقياس صورة اجلسم يتم تفريغ كل بعد على حدا  حيث 



 :مت وضع أمام كل فقرة أربع درجات العبارات وكانت على النحو التايل 

من عدمه و ميكن معرفة الدرجة الكلية للفرد عن صورة جسمه ( 3)و أبدا ( 3)و نادرا ( 1)وأحيانا ( 2)كثريا   
جبمع درجات كل بعد على حدا ، مث مجع أبعاد املقياس لتعطي الدرجة الكلية لصورة اجلسم ، فالدرجة العليا تعين 

 .صورة اجيابية للجسم ، و الدرجة الدنيا تعين صورة سلبية للجسم 

 

                                                                                :ألداة القياساالسس العلمية  ــ 6ــ  3
 .لكي يتم استخدام وتطبيق بعض االختيارات واملقاييس ينبغي مراعاة العديد من الشروط واألسس العلمية

                                                                                                  :الصدق ــ 0ــ 0ــ  0
يشري صدق املقياس أو االختبار إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع ألجله، فاالختبار أو املقياس الصادق 

 .هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها 

بتوزيع نسخ من املقياسني على جمموعة من األساتذة احملكمني من ذوي االختصاص حيث طلب منهم  تلذا قم
 .  الصدق الظاهري للمقياسني بإعطاء رأيهم ما إذا كان االختبار يقيس ما وضع ألجلهدراسة 

 فاعلية الذات وصورة اجلسم ولقد أمجع جممل احملكمني يف إجاباهتم أن االختبار يقيس فعال ما وضع لقياسه وهو 

 

 :الثبات ــ 0ــ 0ــ  0

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني 
 (.157ص: 1663د خالص حممد عبد احلفيظ، . )خمتلفتني

إن االختبار يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج " عن ثبات االختبار"Van Dalinفان دلين " كما يقول 
 ".ما تكرر على نفس املفحوصني وحتت نفس الشروطباستمرار إذا 

  «طريقة االختبار وإعادة تطبيقه»لذا استخدمت  إحدى طرق حساب ثبات االختبار أال وهي 

 .حلساب معامل االرتباط ( بريسون)واستعملت حلساب معامل الثبات طريقة 



املوقفية املؤثرة يف االختبار، لذا قمنا بإجراء ويهدف هذا األسلوب إىل حتديد نسبة وقيمة العوامل املؤقتة أو 
 "نفس العينة، نفس األماكن"غريات االختبار على مرحلتني بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل املت

 

 :الموضوعيةـــ  1ــــ 6ـــ ـ3

موضوعية املقياس ترجع يف األصل إىل مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق املقياس وحساب الدرجات أو  
 (89، ص 7887حممد حسن عالوي ،) النتائج اخلاصة به

ومبا أنه مت عرض مقياس فاعلية الذات ومقياس صورة اجلسم على األساتذة احملكمني من أجل توضيح العبارات 
 ومة وسهلة وتعديل العبارات الغري مناسبة من أجل احلصول على صدق مقياسي فاعلية وصياغتها بطريقة مفه

الذات وصورة اجلسم مت تأكيده، باإلضافة إىل إجياد ثباهتما عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه تبني يل أن 
 .مقياس فاعلية الذات ومقياس صورة اجلسم يتميزان بدرجة عالية من املوضوعية

 

 :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية ـــ  7ـــ  3

ستودينت بداللة الفروق بني نتائج املرحلة األوىل  -ت–يبني نتائج الدراسة االستطالعية الختبار :87الجدول
 .ات لدى املمارسني واملرحلة الثانية وكذا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس فاعلية الذ

 املرحلة الثانية من االختبار املرحلة األوىل من االختبار فاعلية الذات 
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 اختبار بعدي اختبار قبلي

 العينة                  
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هي املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي                                                    ( م: )مالحظة 
احملسوبة لالختيار القبلي والبعدي لكل ( ت)واليت تبني أن ( 33)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 

 اجلدولية ( ت)من اصغر وهي قيمة ( 3,22)و( 3,33)حمصورة ما بني  عند املمارسني  بعد من ابعاد فاعلية الذات

، وهذا يدل على أنه ال توجد فروق أو اختالفات جوهرية بني ( 3.31) عند مستوى الداللة ( 3,13)اليت بلغت 
 .لدى املمارسني االختبار األول والثاين ملقياس فاعلية الذات 
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ستودينت بداللة الفروق بني نتائج املرحلة األوىل  -ت–الدراسة االستطالعية الختبار يبني نتائج :83الجدول
 .ات لدى غري املمارسني واملرحلة الثانية وكذا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس فاعلية الذ

 

 

 

يمة املرحلة الثانية من االختبار املرحلة األوىل من االختبار فاعلية الذات 
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  0.46 3,32 32,1 3,21 31,3 السلوك 
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33,1 1,33 

 

32,2 3,32 0.43 

 0.56 3,11 33,1 1,11 32 القلق 

 0.12 3,32 33,2 3,11 33,1 الشهرة والشعبية 

 0.14 3,23 32,1 3,23 31,3 السعادة والرضا 

 0.7 1,31 33,1 3,11 31 الفكري 



 هي املعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط الرياضي ( غ: )مالحظة 

احملسوبة لالختيار القبلي والبعدي لكل ( ت)واليت تبني أن ( 31)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
 اجلدولية( ت)من اصغر وهي قيمة ( 0.70)و( 0.12)حمصورة ما بني  عند املمارسني  بعد من ابعاد فاعلية الذات

، وهذا يدل على أنه ال توجد فروق أو اختالفات جوهرية بني ( 3.31) عند مستوى الداللة ( 2.30)اليت بلغت 
 .لدى غري املمارسني االختبار األول والثاين ملقياس فاعلية الذات 

 

 : التجربة االستطالعية" صدق وثبات االختبار -3-8

 

 :مقياس فاعلية الذات  ــــ 3ـــ  8ــــ  1

 :ثبات المقياس** 

 االختبار  ( ثبات)يدل االرتباط بني درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاين على معامل استقرار  

هذا املعامل  زاد ذلك من استقرار وثبات االختبار ويطلق علىصحيح،  " 3"وكلما اقرتب هذا املعامل من القيمة 
 . "بيرسون"لطريقة  اسم معامل االرتباط التتابعي وقمنا حبسابه وفقا

 

 مل الثبات ملقياس فاعلية الذات ايبني مع( 24) الجدول رقم

 مستوى الداللة درجة الحرية حجم العينة األبعاد 
معامل ثبات 

 -ر-االختبار 
 الجدولية -ر-

 السلوك

18 86 8085 
38,0 

2662 
 38,0 املظهر اجلسمي



 38,0 القلق

 38,0 الشهرة والشعبية

 38,0 السعادة والرضا

 38,3 الفكري

  

، بعد الكشف يف جدول [ 8761 ـــــ 8713] نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم معامل ثبات االختبار حمصورة بني 
ومبستوى الداللة ( 1-ن)دالالت االرتباط البسيط ملعرفة مدى داللة قيمة معامل الثبات احملسوبة عند درجة احلرية 

مما يبني لنا أن مقياس فاعلية الذات "   8798ر اجلدولية واليت تساوي "من قيمة اكرب  وجدنا أهنا جاءت،  8085
 يتميز بدرجة ثبات عالية 

 :المقياس صدق** 

 ومن أجل ذلك . يعترب صدق االختبار من أهم شروط املقياس اجليد ويقصد به أن يقيس ما وضع ألجله

، وباالعتماد على  "r"استخدمنا الصدق الذايت والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار
 :   هذه الطريقة توصلنا إىل النتائج املدونة يف اجلدو التايل 

 . يبني معامل الصدق ملقياس فاعلية الذات( 20)اجلدول رقم 

مستوى  درجة احلرية  حجم العينة األبعاد
 الداللة

معامل صدق 
 االختبار

القيمة 
 اجلدولية 

     السلوك

 

 

 

 

 

8761  

 8785 

 املظهر اجلسمي 



 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

8785 

8765  

 

 

 

8798 

 القلق                                        

8765 

 الشهرة والشعبية

8767 

 السعادة والرضا

8068 

 الفكري

8786 

 

      نالحظ من اجلدول أعاله أن االختبار يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق         

                  8798تساوي " ر"اجلدولية القيمة وهي نتائج أكرب من [.  8765ــــــ  8785 ]الذايت لالختبار كانت ترتاوح مابني       

 . 8785عند مستوى الداللة  6قيمتها (1-ن)عند درجة احلرية        

                                   

 :مقياس صورة الجسم ــــ  0ــــ  8ـــ  3

 

داللة الفروق بني نتائج املرحلة ستودينت ب -ت–يبني نتائج الدراسة االستطالعية الختبار :26الجدول رقم 
 .صورة اجلسم لدى ممارسني األوىل واملرحلة الثانية وكذا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس 



 

 احملسوبة لالختيار القبلي والبعدي لكل( ت)واليت تبني أن ( 89)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 

اجلدولية اليت بلغت ( ت)وهي قيمة  اصغر من ( 8715) و( 8736) صورة اجلسم حمصورة ما بني  بعد من ابعاد
وهذا يدل على أنه ال توجد فروق أو اختالفات جوهرية بني االختبار  ،( /8085) عند مستوى الداللة ( 7738)

 .األول والثاين ملقياس صورة اجلسم 

 

 املرحلة الثانية من االختبار املرحلة األوىل من االختبار صورة الجسم 

وبة 
حملس

ت ا
مة 

قي
لية  

جلدو
ت ا

مة 
قي

 

رية 
 احل

رجة
د

اللة 
 الد

وى
مست

 

 اختبار بعدي اختبار قبلي

 العينة         

 

 األبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 م

 

 م

 

 م م

تقبل أجزاء اجلسم 
 املعيبة 

20.6 2.4 18.8 4.14 0.75  

 

 

3,13 

 

 

 

04 

 

 

 

0.05 

التناسق العام 
 ألجزاء اجلسم

23.8 3.34 22.2 2.86 0.73 

املنظور النفسي و 
 االجتماعي 

24.4 3.04 23.4 4.04 0.39 

احملتوى الفكري 
 لشكل اجلسم 

23.6 5.02 21.8 5.35 0.49 



داللة الفروق بني نتائج املرحلة ستودينت ب -ت–االستطالعية الختباريبني نتائج الدراسة  :27الجدول رقم 
 .صورة اجلسم لدى غري املمارسني األوىل واملرحلة الثانية وكذا املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملقياس 

 

والبعدي لكل احملسوبة لالختيار القبلي ( ت)واليت تبني أن ( 81)من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 
اجلدولية  اليت بلغت ( ت)وهي قيمة  اصغر من ( 1.87) و( 0.46) بعد من ابعاد صورة اجلسم حمصورة ما بني 

 املرحلة الثانية من االختبار املرحلة األوىل من االختبار صورة الجسم 
وبة 

حملس
ت ا

مة 
قي

 

ت 
مة 

قي
لية 

جلدو
ا

 

رية 
 احل

رجة
د

اللة 
 الد

وى
مست

 

 اختبار بعدي اختبار قبلي

 العينة         

 

 األبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غ

 

 غ

 

 غ غ

تقبل أجزاء اجلسم 
 املعيبة 

18.8 3.36 15.8 3.19 1.28  

 

 

2.3 

 

 

 

04 

 

 

 

0.05 

التناسق العام 
 ألجزاء اجلسم

20 1.58 18.4 2.4 0.56 

املنظور النفسي و 
 االجتماعي 

22.8 3.76 19 1.58 1.87 

احملتوى الفكري 
 لشكل اجلسم 

18 1.58 14.2 1.92 0.46 



وهذا يدل على أنه ال توجد فروق أو اختالفات جوهرية بني االختبار  ،( /8085) عند مستوى الداللة ( 2.30)
 .األول والثاين ملقياس صورة اجلسم 

 :المقياس ثبات** 

وذلك حبساب معامل االرتباط بني درجات التطبيق فاعلية الذات نفس طريقة قياس ثبات اختبار  تاستخدم
 .األول ودرجات التطبيق الثاين 

 .صورة اجلسم مل الثبات ملقياس ايبني مع( 88)اجلدول رقم 

 

حجم  األبعاد
 العينة

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة

معامل صدق 
 االختبار

 القيمة اجلدولية 

  تقبل اجزاء اجلسم املعيبة 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

8785 

 

8797  

 

 

8798 

8788 

 التناسق العام الجزاء اجلسم 

8787 

 ياملنظور النفسي واالجتماع
                                        لشكل اجلسم

8718 

 احملتوى الفكري لشكل اجلسم 

    

، بعد الكشف يف جدول [8787ــــ  8797]امل ثبات االختبار حمصورة بني نالحظ من اجلدول أعاله أن قيم مع   
ومبستوى الداللة ( 1-ن)دالالت االرتباط البسيط ملعرفة مدى داللة قيمة معامل الثبات احملسوبة عند درجة احلرية 



مما يبني لنا أن مقياس فاعلية "   8798ر اجلدولية واليت تساوي "من قيمة اكرب  وجدنا أهنا جاءت èلغ، 8085
 .بدرجة ثبات عالية  الذات يتميز

 

 :صدق المقياس**   

 :استعملنا نفس طريقة حساب صدق مقياس فاعلية الذات وتوصلنا اىل النتائج التالية    

 .صورة اجلسم يبني معامل الصدق ملقياس ( 86)اجلدول رقم 

 

مستوى  درجة احلرية  حجم العينة األبعاد
 الداللة

معامل صدق 
 االختبار

القيمة 
 اجلدولية 

     تقبل اجزاء اجلسم املعيبة 

 

 

 

18 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

8785 

 

 

8718  

 

 

 

8798 

8786 

 التناسق العام الجزاء اجلسم 

8768 

النفسي املنظور 
                                       واالجتماعي لشكل اجلسم

8788 

احملتوى الفكري لشكل 
 اجلسم 

      



الذايت كون القيم احملسوبة ملعامل ااصدق نالحظ من اجلدول أعاله أن االختبار يتصف بدرجة عالية من الصدق  
                                      تساوي " ر" وهي نتائج أكرب من القيمة اجلدولية[.  8768ـــــ  8718 ]لالختبار كانت ترتاوح مابني 

 . 8785عند مستوى الداللة  6وقيمتها  (1-ن) عند درجة احلرية 8798

 

 :ـــ االستنتاجات المحصل عليها  20ـــ  3

 طريقة إلجراء الدراسة األساسية وقد ا دف من القيام بالدراسة االستطالعية هو احلصول على أفضل

 :توصلنا إىل

عدم وجود اختالف بني االختبار األول واالختبار الثاين ملقياسي فاعلية الذات وصورة اجلسم لدى  -
املمارسني وغري املمارسني وهو ما مل يؤثر على درجات التقييم وهذا ما تبني يل من خالل املقارنة اليت أجريت عن 

ي فروق جوهرية بني االختبارين القبلي ستودنت الذي مل يثبت أ -ت –طريق إعادة االختبار باستعمال اختبار 
 .والبعدي

 "كانت مفهومة من طرف املختربين" وضوح مفردات االختبارين  -

 

 :الدراسة األساسية ــــ 0

 

 :منهج البحث. 3ـــ 0

املنهج هو الطريق املؤدي إىل ا دف املطلوب أو هو اخليط الغري املرئي الذي يشد البحث من بدايته حىت النهاية   
 . صد الوصول إىل نتائج معينةق

فاملنهج املسحي يعترب طريقة .  ويف حبثي هذا تطرقت إىل املنهج املسحي تبعا لطبيعة املشكلة املطلوبة دراستها
لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات املقننة عن املشكلة وتصنيفها مث إخضاعها 

 (138 ص ، 1665 حبوش،عمار . )للدراسة الدقيقة



 

معاق  75و ( مستغامن)معاق حركيا جبمعية األمل  17يتكون جمتمع البحث من :مجتمع البحث ـــ  0ـــ 2
 (.مستغامن)باالحتادية الوالئية للمعاقني حركيا 

معاق من مجعية  18مت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، حيث بلغ حجم العينة :عينة البحث ـــ 1ــ  0
 . من االحتادية 18األمل و 

 :مجاالت البحث ـــ 4ــ  0

 :المجال البشريـــ  3ـــ4ــــ0

كال اجلنسني ) 18من مجعية األمل ممارسني للنشاط الرياضي و( ذكور) 18سيطبق البحث على املعاقني حركيا   
 .للمعاقني حركيا غري ممارسني للنشاط الرياضي  من االحتادية الوالئية( 

 :المجال المكاني ــــ 0-4-0

 أجنز هذا البحث يف مركب الرائد فراج والية مستغامن و املكتب الوالئي للمعاقني حركيا مبستغامن 

 :المجال الزمني ـــــ 0-4-1

إجراء هذه الدراسة خالل الفرتة الزمنية املمتدة من الشروع يف مجع املادة العلمية وضبط أدوات البحث،  متت
أما اجلانب التطبيقي يف اجلانب التطبيقي فقد مت االنطالق فيه من بداية شهر . وحتديد اإلطار املنهجي للبحث

املعاقني حركيا باألماكن املذكورة االستمارات على مارس إىل غاية هناية شهر أفريل، وخالل هذه املرحلة مت توزيع 
، مث عملية مجعها، تفريغها، معاجلتها إحصائيا لضبط النتائج، وإجراء العرض والتحليل يف األخري للوصل سابقا 

                                              .إىل االستنتاجات العامة

 :متغيرات البحث ـــ 7-0

 

 :المتغير المستقل ـــ 0-0-3

 النشاط البدين الرياضي املكيف 



 

 :المتغير التابع ـــ 0-0-0

 فاعلية الذات وصورة اجلسم 

 :الدراسة  األساليب اإلحصائية المستخدمة في ـــ 0-6

 :المتوسط الحسابي ـــ 0-6-3

 

 

 .املتوسط احلسايب= س

 .اختصار كلمة جمموع= مج

 .املفحوص درجات= س

 .عدد أفراد العينة= ن

 :المعياري االنحراف ـــ 0-6-0

 

 

 

 .االحنراف املعياري= ع

 .اختصار كلمة جمموعة= مج

 .الدرجات اخلام= س

 مج س 

 = س 

 ن   

 7(س –س )مج  

 = ع 

 ن   



 .املتوسط احلسايب= س

 . عدد أفراد العينة= ن

 :صدق الذاتيال ـــــ 1ــــ  6ـــ  0

 

   الثبات=               الصدق 

 STUDENT-T-TEST: -ستودينت -ت–اختيار  ــــ 4ـــــ 6ــــ  0

 

 

 : الوسيط ــــ 0ـــ  6ـــ  0

  

 

 

 : معامل االلتواء ـــ 0-6-6

 

 

 :الحرية درجة ـــ 0-6-7

  1 –ن = دح

 :  %النسب المئوية ــــ 8ــــ  6ــــ  0

 58× املتوسط احلسايب         

 أدنى درجة في المقياس+ أعلى درجة في المقياس                            

       = الوسيط         

                             7 

 

 (الوسيط  –المتوسط الحسابي )  3           

    = معامل االلتواء   

 االنحراف المعياري                    

 



 %       = النسبة املئوية للتقييم لكل حمور 

  الوسيط لكل حمور         

 

 :صعوبات البحث ـــ 0-7

 .نقص املراجع اخلاصة بفاعلية الذات ـــ 

 . عدم إرجاع بعض األساتذة االستماراتـــ 

 .جيدا  أغلبية املعاقني ال يتقنون القراءةـــ 

 . مكتبعدم حيازة بعض اجلمعيات على مقر و ـــ 

 

 : خالصة  -

تضمن هذا الفصل منهجية البحث واإلجراءات امليدانية ومشل على الدراسة  االستطالعية واليت تطرق فيها 
الطالب إىل الغرض من الدراسة ووصف عينة الدراسة وإجراءات الدراسة واألدوات املستعملة وتتمثل يف مقياسي 

جات مث إىل اخلصائص السيكومرتية ألداة القياس مث إىل الوسائل وطريقة تقييم الدر فاعلية الذات و صورة اجلسم 
اإلحصائية املستعملة وبعدها إىل حتليل ومناقشة نتائج هذه الدراسة وصوال إىل االستنتاجات احملصل عليها، كما 

 مشل أيضا على الدراسة األساسية وتطرقت من خال ا إىل منهج البحث مث إىل جمتمع البحث مث عينة البحث
وجماالهتا و متغرياهتا وصوال إىل الوسائل واملعادالت اإلحصائية املستعملة واليت تتناسب مع موضوع البحث وأخريا 

 .إىل صعوبات البحث 

 

 

 



عرض :  الفصل الثاين
وحتليل ومناقشة 

 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ــ عرض النتائج  0

 :تمهيد 

خصص هذا الفصل إىل عرض وحتليل ومناقشة النتائج قصد إعطاء للبحث املنهجية العلمية والرتبوية وكذا معرفة   
 :مدى صدق الفرضيات اليت طرحتها يف بداية البحث وهذا بعرض النتائج كالتايل 

  

 :عرض نتائج فاعلية الذات  ـ0ـ  0

 :عرض نتائج بعد السلوك ـ0ـ  0ـ  0

 يوضح نتائج الدراسة األساسية لبعد السلوك ( 01 )اجلدول رقم 

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

ت  
 اجلدولة

ت 
 احملسوبة

 

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء
 حركيا

  دال

1010 

 

 

0001 

 

0000 

1000_  

01 

 ممارسين 0000 0010

غير  0000 000 1000 
 ممارسين

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 33)يف اجلدول رقم  خالل النتائج املدونةمن    
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 1,31)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (11,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

النتائج متمركزة  و هذا ما يبني أن كلتا( 3,1)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 32,2)عند غري املمارسني 
 وهذه القيم (3,23)و لغري املمارسني (ــــــ3,12)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني



وهي ( 2,33)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1-]حمصورة بني
 .ا يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني وهذا م( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 

 

 

 

 

 :عرض نتائج بعد المظهر الجسمي  ـــ 0ـ  0ـ 0

 يوضح نتائج الدراسة االساسية لبعد املظهر اجلسمي ( 00)اجلدول رقم 

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء ت حمسوبة ت اجلدولية
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

1000_  

00 

 ممارسين 0100 0000

غير  0100 0000 1000 
 ممارسين

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 33)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من    
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 1,22)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (13,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 3,31)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 33,3)عند غري املمارسني 



وهذه القيم (3,13)و لغري املمارسني (ــــــ3,13)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني
وهي ( 1,31) أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة وهذا ما يبني[ 1+، 1-]حمصورة بني

                                                                                                                                وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارس( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

  :عرض نتائج بعد القلق  ـــ 0ـ 0ـ  0

يوضح الدراسة األساسية لبعد القلق ( 00)اجلدول رقم   

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

ت 
 اجلدولية

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء ت حمسوبة
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0001 

-1000  

00 

  ممارسين 0000 0000
          

 1000- غير  0000 0000 
 ممارسين

 

 

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 33)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 3,32)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (13,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 1,13)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 21,1)املمارسني عند غري 
وهذه القيم (ـــــ3,21)و لغري املمارسني (ــــــ3,11)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 1,23)نتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع ال[ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 



 

:ــ عرض نتائج بعد الشهرة والشعبية  0ـ 0ـ 0  

.يوضح الدراسة األساسية لبعد الشهرة والشعبية ( 00)اجلدول رقم   

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء ت حمسوبة ت اجلدولية
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

-0.56  

00 

ممارسين  0000 0000
           

غير  0000 0000 1.65 
 ممارسين

 

املعاقني حركيا فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى ( 31)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب عند ( 1,11)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (32,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة حول ( 3,31)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 31,2)غري املمارسني 
-]وهذه القيم حمصورة بني(3,11)و لغري املمارسني (ــــــ3,11)للممارسنيمتوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء 

وهي اكرب من ت ( 2,33)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اجلدولية اليت بلغت 

 

 

 

عرض نتائج بعد السعادة و الرضا    ـــ 0ـ 0ـ 0   



يوضح الدراسة األساسية لبعد السعادة والرضا( 00)اجلدول رقم   

 

اجتاهات الفروق 
 لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

المعاقين  س ع الوسيط م االلتواء ت  احملسوبة ت اجلدولية
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

-0.69  

01 

 ممارسين 0100 0000

غير  0000 0000 0.70 
 ممارسين

 

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 32)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 2,21)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (23,2)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 3,31)االحنراف املعياري فقد بلغ ، أما ( 31,1)عند غري املمارسني 
وهذه القيم (3,23)و لغري املمارسني (ــــــ3,12)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 2,11)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 :عرض نتائج بعد الفكري  ـــ 0ـ  0ـ  0

 يوضح الدراسة األساسية للبعد الفكري ( 00)اجلدول رقم

 

اجتاهات الفروق  الداللة  ت  ت  المعاقين  س ع الوسيط االلتواءم 



 حركيا احملسوبة اجلدولية اإلحصائية لصاحل

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

1000_  

00 

 الممارسين 0000 0000

غير  0000 0000 _0000 
 الممارسين

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 31)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 2,11)أما االحنراف املعياري فقد بلغ  ،(13,2)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 3,11)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 31,2)عند غري املمارسني 
وهذه القيم (ـــــ3,31)و لغري املمارسني (ــــــ3,11)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 1,22)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 :ــــ عرض نتائج مقياس صورة الجسم  0ـــ  0

 :ــــ عرض نتائج بعد تقبل أجزاء الجسم المعيبة  0ــــ  0ـــ  0

 يوضح نتائج الدراسة األساسية لبعد تقبل اجزاء اجلسم املعيبة( 00)اجلدول رقم 

 

اجتاهات االفروق 
 لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

ت  
 اجلدولة

ت 
 احملسوبة

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

  ــــ1010

00 

 ممارسين 0000 0000

غير  0000 0000 1000 



 ممارسين

 

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 31)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 2,12)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (33,2)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 1,31)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 31,2)املمارسني  عند غري
وهذه القيم (3,11)و لغري املمارسني (ــــــ3,31)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 1,21)ج ، وقد بلغت ت احملسوبة وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائ[ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 

 :التناسق العام ألجزاء الجسم  عرض نتائج بعد ـ 0ـ  0ـ  0

 التناسق العام ألجزاء اجلسميوضح نتائج الدراسة األساسية لبعد ( 00) اجلدول رقم

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

ت  
 اجلدولة

ت 
 احملسوبة

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0001 

  ــــ1000

00 

 ممارسين  0000 0000

غير  0000 0000 ــــ1000 
 ممارسين

 



لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا  فقد بلغ املتوسط احلسايب( 32)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 3,22)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (31,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 3,23)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 32,1)عند غري املمارسني 
وهذه القيم (ــــ3,21ـ)و لغري املمارسني (ــــــ3,12) معامل االلتواء للممارسنيحول متوسطها احلسايب يف حني

وهي ( 1,23)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1-]حمصورة بني
 .رسني وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املما( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 :المنظور النفسي واالجتماعي لشكل الجسم عرض نتائج بعد ـ 0ـ  0ـ  0

 :املنظور النفسي واالجتماعي لشكل اجلسم يوضح نتائج الدراسة األساسية لبعد( 00) اجلدول رقم

 

اجتاهات 
 الفروق لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية 

ت  
 اجلدولة

ت 
 احملسوبة

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

0000 

1000  

00 

 ممارسين 0000 0000

غير  0100 000 0000 
 ممارسين

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 31)خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 1,11)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (32,2)املمارسني للنشاط الرياضي 

و هذا ما يبني أن كلتا النتائج متمركزة ( 3,1)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 33,3)عند غري املمارسني 
وهذه القيم (3,21ـ)و لغري املمارسني (3,13)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 3,11)هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة  وهذا ما يبني أن[ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 



 

 :المحتوى الفكري ألجزاء الجسم  عرض نتائج بعد ـ 0ـ  0ـ  0

  املنظور النفسي واالجتماعي لشكل اجلسمبعد لبعديوضح نتائج الدراسة األساسية ( 00) اجلدول رقم

 

اجتاهات 
الفروق 
 لصاحل

الداللة 
 اإلحصائية

ت  
 اجلدولة

ت 
 احملسوبة

المعاقين  س ع وسيط م االلتواء
 حركيا

  دال

1010 

 

0001 

 

 

0010 

 

  ــــ1000

00 

 ممارسين 0000 0000

غير  0000 0000 1001 
 ممارسين

 

فقد بلغ املتوسط احلسايب لبعد السلوك لدى املعاقني حركيا ( 32)املدونة يف اجلدول رقم خالل النتائج من 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب ( 2,22)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ (33,1)املمارسني للنشاط الرياضي 

أن كلتا النتائج متمركزة  و هذا ما يبني( 3,11)، أما االحنراف املعياري فقد بلغ ( 31,1)عند غري املمارسني 
وهذه القيم (3,23)و لغري املمارسني (ـــــ3,21)حول متوسطها احلسايب يف حني معامل االلتواء للممارسني

وهي ( 3,11)وهذا ما يبني أن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج ، وقد بلغت ت احملسوبة [ 1+، 1-]حمصورة بني
 .وهذا ما يدل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل املمارسني ( 3,33)اكرب من ت اجلدولية اليت بلغت 

 

 

 



 

 :عرض النسب المئوية لمقياس فاعلية الذات  ـــــ 0ــــ 0

 :يبني النسب املئوية للممارسني وغري املمارسني ملقياس فاعلية الذات ( 01)اجلدول رقم ــــ 

 

نسب مئوية  األبعاد
 للممارسين

نسب مئوية لغير 
 الممارسين

 00000 00000 السلوك

 00010 00000 المظهر الجسمي 

 01000 00000 القلق

 00000 00000 الشهرة والشعبية 

 00000 00000 السعادة والرضا 

 00000 00000 الفكري 

 

 :النسب المئوية لمقياس صورة الجسم عرض  ـــ 0ـــ  0

 :يبني النسب املئوية للممارسني وغري املمارسني ملقياس صورة اجلسم ( 00)اجلدول رقم 

 

 

نسب مئوية لغير نسب مئوية  األبعاد



 الممارسين للممارسين

 00000 00000 تقبل أجزاء الجسم المعيبة 

 0000 00000 التناسق العام الجزاء الجسم  

 00000 00000 المنظور النفسي واالجتماعي 

 00000 00000 المحتوى الفكري لشكل الجسم 

 

 :ــــ االستنتاجات  0ــــ  0

 .ـــــ يتميز املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي بسلوك جيد مقارنة مع غريهم غري املمارسني 

 .ني ــــ يتقبل املعاقرين حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مظهرهم اجلسمي مقارنة مع غريهم غري املمارس

 .ـــــ يتميز املعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط الرياضي بتزايد القلق لدهم مقارنة مع غريهم املمارسني 

 .ـــــ يتميز املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي بشهرة وشعبية بني الناس مقارنة مع غريهم غري املمارسني 

 .الرياضي بسعادة ورضا عن انفسهم مقارنة مع غريهم غري املمارسني ـــ يتميز املعاقني حركيا املمارسني للنشاط 

 .ــــ يتميز املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي بتنوع افكارهم واتساعها مقارنة مع غريهم غري املمارسني 

 

 :ــــ مناقشة فرضيات البحث  0ــــ  0

املنتهجة حسب أهداف البحث وفروضه وباستعمال األدوات من خالل النتائج احملصل عليها واملعاجلة اإلحصائية 
اخلاصة واملناسبة واملتمثلة يف استمارة لقياس فاعلية الذات واستمارة لقياس صورة اجلسم عند املعاقني حركيا 

 :املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي ميكن مناقشة فرضيات البحث على النحو التايل

 



 :اقشة الفرضية االولى من ـــ 0ـــ  0ـــ  0

 :من أجل التحقق من فرضية البحث األوىل واليت افرض فيها

 .مستوى فاعلية الذات عايل لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مقارنة مع أقارهنم غري املمارسني ـ 

 

و  % 21,11)الستة تراوحت بني أالحظ أن النسبة املئوية لألبعاد ( 33)ومن خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم 
 لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي وهي أكثر من النسبة املئوية لدى املعاقني حركيا غري ( % 21,11

 وهذا ما يثبت أن مستوى فاعلية الذات عايل لدى املعاقني  ( % 13,23و % 45.66)املمارسني اليت تراوحت بني

 .حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مقارنة مع غري املمارسني 

أوضحت وجود عالقة  اليت (3223)دراسة السرت و آخرين وعليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  
فاعلية الذات يتم تدعيمها باملمارسة  ناارتباطية موجبة بني فاعلية الذات ومواقف احلياة الضاغطة ، باإلضافة إىل 

ومنه استنتج أن ، و التدريب من خالل األصدقاء و األسرة و زمالء الدراسة عن طريق املشاركات االجتماعية
 . الفرضية األوىل قد حتققت

 :         مناقشة الفرضية الثانية  ـــ 0ـــ  0ـــ  0

 

 :رض فيهامن أجل التحقق من فرضية البحث األوىل واليت اف

 .لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مقارنة مع أقارهنم غري املمارسني  ةـــــ  مستوى صورة اجلسم عالي

 

 % 21,31)أالحظ أن النسبة املئوية لألبعاد األربعة تراوحت بني ( 33)ومن خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

املمارسني للنشاط الرياضي وهي أكثر من النسبة املئوية لدى املعاقني حركيا غري لدى املعاقني حركيا ( % 21,23و 



وهذا ما يثبت أن مستوى فاعلية الذات عايل لدى املعاقني ( % 11,23و 55.71% )املمارسني اليت تراوحت بني
 .حركيا املمارسني للنشاط الرياضي مقارنة مع غري املمارسني ،

توصل بعد حني (3331،مذكرة ماجستري ، فتحي بالغول)ما توصلت إليه دراسة وعليه تتفق هذه النتيجة مع 
البدين الرياضي يف مساعدة الفرد املعاق حركيا من  النشاط تطبيق مقياس املعاش اجلسمي ملعرفة الدور الذي يلعبه

داخلية لدى املراهقني أثناء رمزيا يف متثيل اجلسم النشيط و الفعال ، وبالتايل تكون صورة اجيابية جلسمه  جيلالتس
 .ومنه استنتج أن الفرضية الفرعية الثانية قد حتققت،  حصة الرتبية البدنية والرياضية

 :مناقشة الفرضية الثالثة  ــ 0ـــ  0ـــ  0

 :من أجل التحقق من فرضية البحث األوىل واليت افرض فيها

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس فاعلية الذات لدى املعاقني حركيا بني املمارسني وغري املمارسني  ـــ
 .لصاحل املمارسني 

 

حسب مقياس فاعلية الذات وجود فروق ( 31)، ( 32)،( 31)، ( 33)، ( 33)، ( 33)بينت نتائج اجلداول رقم 
ملمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي فيما خيص األبعاد بني ا 3,31دالة إحصائيا يف مستوي االستداليل 

لصاحل املمارسني ( السلوك ، املظهر اجلسمي ، القلق ، الشهرة والشعبية ،السعادة والرضا والبعد الفكري ) الستة 
 .وهذا ما يثبت صحة فرضييت 

فروق ذات داللة إحصائية يف ، فوجد  (3212) دراسة ميوسن وعليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
فاعلية الذات إذ ظهر إن ذوي النمو اجلسمي البطيء حيملون مشاعر سلبية ، و اجتاهات متردية ، كما  مقياس

 ومنه استنتج أن الفرضية الثالثة قد حتققتمقارنة بذوي النمو السريع أهنم مسيطر عليهم و منبذون 

 :لرابعة مناقشة الفرضية ا ــــ 0ـــ  0ـــ  0

 :من أجل التحقق من فرضية البحث الرابعة واليت افرض فيها



هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس صورة اجلسم  لدى املعاقني حركيا بني املمارسني وغري املمارسني  ـــ
 .لصاحل املمارسني 

 

حسب مقياس صورة اجلسم وجود فروق دالة إحصائيا (  32)، ( 31)، ( 32)، ( 31)بينت نتائج اجلداول رقم 
 تقبل )بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي فيما خيص األبعاد األربعة  3,31يف مستوي االستداليل 

أجزاء اجلسم املعيبة ، التناسق العام ألجزاء اجلسم ، املنظور النفسي واالجتماعي ، احملتوى الفكري لشكل   
 .لصاحل املمارسني وهذا ما يثبت صحة فرضييت  (اجلسم 

فروقا  فقد الحظ(  3331،مذكرة ماجستري ، فتحي بالغول)وعليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
إحصائية لصاحل العينة املمارسة للنشاط البدين الرياضي مقارنة بالعينة الغري املمارسة ، واستنتج يف ة ذات دالل
ومنه استنتج أن الفرضية  ، الدور االجيايب الذي يلعبه النشاط البدين الرياضي على مستوى صورة اجلسماألخري 

 .قد حتققت رابعةال

 :ــــ مناقشة الفرضية العامة 0ــــ 0ــــ 0

 :واملتمثلة يفوعلى ضوء مناقشة النتائج بالفرضية اجلزئية األوىل والثانية والثالثة مث الرابعة استنتج أن الفرضية العامة 

 .يلعب النشاط البدين الرياضي املكيف دورا اجيابيا يف حتسني فاعلية الذات و صورة اجلسم للمعاق حركيا   -

.وهذا ما يبني حتسني فاعلية الذات وصورة اجلسم تتأثر مبمارسة النشاط البدين الرياضي قد حتققت ،     

 

 : ـــ االقتراحات

 

حول  فاعلية  أخرىـــــ التنسيق بني خمتلف اجلهات الوصية على املعاقني حركيا واجلامعات بغرض القيام بدراسات 
 . الذات وصورة اجلسم 



ضرورة دعم املراكز اليت تتعامل مع شرحية موضوع الدراسة بأكرب عدد من املختصني يف ميدان الرتبية البدنية  ــــ
 .املكيف وخاصة ميدان النشاط احلركي 

 .لذلك  األسرةالنشاط الرياضي وتوجيه  ألمهيةـــــ نشر الوعي الطيب و الرياضي والنفسي 

  .ـــــ العمل على حل املشاكل النفسية واالجتماعية للمعاقني بصفة عامة واملعاقني حركيا بصفة خاصة 

 

 :ـــ خالصة عامة 

 ودور فعال يف حتسني فاعلية الذات وصورة اجلسم  يتضح أن النشاط البدين الرياضي البدين له تأثري اجيايب
 .ومنه توصلنا إىل أحسن النتائج أثناء عملية التفريغ يف ممارسة النشاط الرياضي البدين 

وعليه جاءت الدراسة اليت هتدف إىل معرفة تأثري الذات وصورة اجلسم لدى املعاقني حركيا املمارسني 
 .باب نظري وآخر ميداين للنشاط الرياضي ومنه قسمت البحث إىل

فبعد التطرق إىل التعريف بالبحث وما جاء فيه من مقدمة ومشكلة البحث ،فرضيات البحث ،ماهية 
 :وأمهية البحث وإىل مصطلحات ومفاهيم البحث مث الدراسات املشاهبة تطرقت إىل

الباب األول اخلاص بالدراسة النظرية والذي قسم إىل أربعة فصول ويف كل فصل موضوع يتعلق بالدراسة 
تعريف النشاط الرياضي  و )خصص الفصل األول النشاط البدين الرياضي ومت التطرق فيه إىل اليت قمت هبا حبيث 

بينما تناول الفصل الثاين اخلاص بفاعلية الذات ، ( اخل ...تطوره يف اجلزائر أمهيته وأشكاله والنظريات املتعلقة به
 ل،أما الفص( اخل ...تعريف فاعلية الذات ونظرية فاعلية الذات لباندورا ، أبعادها ، أنواعها ، آثارها وخصائصها )

ماهية صورة اجلسم ، مكوناهتا و األمناط الرئيسية )حور حول صورة اجلسم ومن خالله مت التطرق إىل مت الثالث
، والفصل الرابع واألخري خصص لدراسة املعاق ( اخل...ة اجلسم و صورة اجلسم وعالقته بالنشاط الرياضي لصور 

 تعريف املعاق حركيا ،أسباب اإلعاقة ، املشاكل املرتتبة على اإلعاقة احلركية ، بعض)حركيا ومن خالله نتعرف على

 (.  اخل...اخلصائص متيز املعاق حركيا 



وبالنسبة للباب الثاين اخلاص بالدراسة امليدانية تطرقت فيه إىل اجلانب امليداين من البحث وتناولت فيه       
 فصلني حيث خصص الفصل األول ملنهجية البحث املتبعة وإجراءاته امليدانية حبيث تطرقت فيه إىل الدراسة 

 لفصل الثاين فخصص لعرض وحتليل ومناقشة النتائج االستطالعية وكذا الدراسة األساسية وكل ما يتعلق هبم أما ا

 :اليت توصلت إليها كما مت التحقق من كل فرضيات البحث وبعد عرض النتائج ومناقشتها استخلصت أن

 .للنشاط البدين الرياضي املكيف دور اجيايب يف حتسني فاعلية الذات وصورة اجلسم لدى املعاقني حركيا 

  املراجع واملصادر

،دار الفكر العريب  3راهيم حلمي ـــ ليلى سيد فرحات ،الرتبية الرياضية والرتويح الرياضي للمعاقني ،طـــ اب 3
 3221،القاهرة 

  3223،القاهرة  3الرتبية احلركية للطفل ،دار الفكر العريب ،ط:ـــ امني انور اخلويل ، اسامة كمال راتب  3  

ي ،االجتماع الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ـــاخالص حممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسني باص 1
3333  

  3221ــــ حزام حممد رضا القزويب ، الرتبية الرتوحيية ، دار العربية للطباعة ، بغداد ، 2

  3331، بريوت  3ــــ حسني حسن سليمان ، السلوك االنساين والبيئة االجتماعية بني النظرة والتطبيق ،ط 1

،  3مقدمة يف االعاقة اجلسمية زالصحية ، دار الشروق والنشر والتوزيع ، عمان ، ط:  ـــ مجال اخلطيب 1
3221  

، القاهرة دار نظريات الشخصية البناء ، الديناميات ، النمو ، طرق البحث والتقومي  جابر عبد احلميد جابر،ـــــ 2
 .3223النهضة العربية ،

، الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات وادراك القبول ــــ رفض ـــ اجلاسر ، البندري عبد الرمحن حممد1
رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة ام القرى ، مكة الوالدين لدى عينة من طالب وطالبات جامعة ام القرى ، 

 هج 3231.املكرمة



عامل مع قلق الدراسة ، وقلق ، مدى فاعلية الذات برنامج ارشاد مصغر للتــــــ  حامد عبد السال م زهران2
االمتحان باسلوب قراءة املودالت مع الشرائط الفيديو واملناقشة االجتماعية ، جملة كلية الرتبية ، جامعة عني 

  . 3333،  3، اجلزء  32الشمس ، عدد 

، مركز  ــــ خالص حممد عبد احلفيظ ود مصطفى حسني باهي ، طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي33
 3333الكتاب للنشر ، 

دور النشاط البدين الرياضي يف اعادة بناء ا وية لدى املعاق حركيا ، مذكرة ماجستري ، : ــــ فتحي بالغول 33
  3331ــــ  3331معهد الرتبية البدنية والرياضية ، سيدي عبد اهلل ، جامعه اجلزائر ،

   3211،  3عاقة ورعاية املعاقني ، جامعة الكويت ، طــــ فتحي السيد عبد الرحيم ، سيكولوجية اال33ـ

 3331ـــــ رضا ابراهيم حممد اشراف ، مذكرة ماجستري ، 31

 3222سيكولوجية االعاقة ، اجلامعة املفتوحة ،  : ـــ رمضان حممد القذايف 32ـ

 3221،  3طـــــ زين العابدين درويش ، علم النفس االجتماعي اسسه وتطبيقاته ، مطابع زمزم ، 31

  3213، بريوت ،  1ــــ سامية حسن الساعايت ، التطبع والعمران ، دار النهضة العربية ، ط31ـ

صورة اجلسم لدى الرجال غري املتزوجني متبلوري االطراف ، مذكرة ليسانس ، كلية : ــــ سناء سعاد واخرون  32
  3333العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة بسكرة ،

  3221،عالء الدين كفاين ، صورة اجلسم وبعض املتغريات الشخصية ،دار املعرفة اجلامعية  ــــــ31

،املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر  3ـــــ عمار حبوش ، دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية ، ط32
،3223  

ــــ غزال عبد القادر ،عالقة النشاط البدين الرياضي بصورة اجلسم واثرها بتقدير الذات لدى الطلبة اجلامعيني ،  33
 3331مذكرة ماجستري ، 

،  3رؤية عصرية للرتويح واوقات الفراض ، مركز الكتاب للنشر ، ط: ــــــ كمال درويش ، حممد احلمامي  33ـ
  3222القاهرة ،



    3333، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  3ة السيد عبيد ، االعاقة العقلية ، طــــ ماجد 33 

مقياس صورة اجلسم للمعاقني بدنيا وجسديا ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، : ـــــــ حممد النويب حممد علي  31
   3333،  3عمان ، ط

  3333سة الرياضية ، القاهرة ،ـــ حممد حسن العالوي ، علم النفس التدرييب واملناف 32

 النشاط الرتوحيي وبراجمه ، ملتزم الطبع والنشر ، مكتبة القاهرة احلديثة ، دون سنة : ــــ حممد عادل خطاب  31ـ

 3ــــ مروان عبد اجمليد ابراهيم ، االلعاب الرياضية للمعاقني ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، ط 31
،3222  

  3333، بريوت ، دار النهضة العربية ،  3ـــ مرمي سليم ، علم النفس النمو ،ط 32

ـــــ صفوت حممد واخرون ، دراسة مقارنة لتقدير الذات لدى املعاقني وغري املمارسني والعيب رياضة اجلمباز ،  31
   3212حبث منشور ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ،

 :ـ الكتب بالفرنسية ــــ

A.domart : nouveau iarousse Médical . librairie larousse . paris .1986 

- H . quillon : inadolescent .Bip .CEPL .paris 

-Marie . chorlotte Busch : lasociologie du temps libre mouton . paris . 
1975 

- M avvrasat .Historique du sport pour les handicapes .paris .Mai 1996 

- stor A quter activité et sportives adaptées pour personne handicaps 
mentale .1993 

-J .Dumazadier .  lasociologie du temps libre mouton. 1982 



- Roymond .Tomas activité et sportives adaptées pour personne 
handicaps .1983  

 :ـ المواقع االلكترونية ــــ

 

-http : haeidaron . maktooblog .com  

- http : // www. Irgas . 2007 

- http :// www . kamhishli .com 
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 بعد السلوك: البعد األول 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

غري 
 متأكد

موافق  موافق
 بشدة

 العبارة

 أجد صعوبة يف احملافظة على توازين أثناء املشي      

 اسبب املتاعب لعائليت      

 أتصرف بطريقة غري مقبولة يف البيت      

 تساعدين عائليت عندما أتعرض ألي مشكلة      

 أوجه النقد إلخواين و إخويت      

 غالبا ما أقع يف مشكلة أو اضطراب      

 أنا شخص مهذب و صادق      

 جيد الناس سهولة يف التعامل معي رغم إعاقيت      

 أفضل طريقيت اخلاصة يف األعمال اليت أقوم هبا      

 ختطر على بايل أفكار سيئة      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بعد المظهر الجسمي: البعد الثاني 

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 فوافق

غري 
 متاكد 

موافق  موافق
 بشدة

 العبارة

 يسبب شكلي إزعاجا يل      

 أمتىن أن أغري بعض األعضاء يف جسمي      

 إعاقيت حتول دون ظهوري مبظهر أنيق و مجيل      

أحب أن أكون أكثر جاذبية عند أفراد اجلنس      
 األخر 

 أحب أن اظهر أنيق يف مجيع األوقات     

 أمتىن لو كانت شخصييت غري ما هي عليه     

 أنا لست مفرطا يف البدانة أو النحافة     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بعد القلق : البعد الثالث 

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق 

موافق  موافق غري متأكد
 بشدة

 العبارة

 أنا خجول من إعاقيت     

 ارتبك عندما يسألين شخص ال اعرفه      

 اعترب نفسي عصيب املزاج إىل حد ما      

 انزعج كثريا عندما يذكرين احد بإعاقيت      

 إعاقيت جتعلين استسلم واضعف يف متابعة األمور      

اشعر بان إعاقيت جتعلين مستثىن و مستبعد من      
 بعض املواقف و املناسبات االجتماعية



 

 أنام جيدا يف الليل      

 الفكرة اليت تزعجين آن تراقبين يف الشارع      

 ابكي بسهولة عندما ال أمتكن من إعالة نفسي      

 أجد صعوبة التحدث إىل معظم الناس     

 أمتىن لو مل أكون خجوال  ذه الدرجة      

 اشعر بان اآلخرين يسخرون مين بسبب إعاقيت      

 

 

 

 

 

 بعد الشهرة و الشعبية : البعد الرابع 

 

غري موافق 
 بشدة

موافق  موافق غري متأكد غري موافق
 بشدة

 العبارة

 يصعب علي تكوين األصدقاء ألنين معاق     

 اشعر بأنين غري معروف عند اآلخرين     



 أنا شخص لطيف مع اآلخرين     

أجتنب أن أكون جمهوال من الناس ما أمكنين      
 ذلك 

 أمتتع بالشهرة و الشعبية بني الناس     

 ينتقدين الناس كثريا بسبب إعاقيت      

 أنا ال اكرتث باآلخرين      

استطيع أن أحقق جناحا يف نشاطايت      
االجتماعية يف مستوى ما حيققه الشخص 
 العادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد السعادة و الرضا : البعد الخامس 

 



غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق 

موافق  موافق غري متأكد
 بشدة 

 العبارة 

 أنا من األشخاص الذين تصعب مسايرهتم      

 أنا إنسان سعيد     

 أحب نفسي كما هي      

 أنا إنسان حمظوظ     

 يتوقع أهلي مين عمل أشياء كثرية     

 إنين مرح و بشوش      

 لقد خاب رجاء أهلي يب ألنين معاق      

 أنا ساخط على العامل امجعه      

 اشعر بأنين مكروه عند األشخاص العاديني      

 إنين عضو مهم يف عائليت      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بعد الفكري : البعد السادس 

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق غري متاكد 
 بشدة

 العبارة

 يبدو يل أن ذاكريت يف حالة جيدة      

صعوبة يف أن أركز تفكريي يف عمل أو  أجد     
 مهمة معينة 

ال أجد صعوبة يف التعبري عن أفكاري أمام      
 اآلخرين 

 اشعر آن أفكاري مقبولة  لدى اآلخرين      

 اشعر بأنين إنسان ذكي      

 أغري رأيي كثريا      

 أنا ال اعرف الكثري من األشياء      

 أفكار غريبة و غري طبيعية  متر يب     

 

 



 

 

 

 

 

 مقياس صورة الجسم للمعوقين      

 بدنيا و جسديا        

 

 :االسم و اللقب

 :السن

 :الجنس

 :مدة الممارسة

 

 

 :التعليمات 

أخي الالعب أمامك مجموعة من العبارات التي توضح كيفية تصورك لشكل جسمك ، و أمام كل عبارة 

، والرجاء قراءة كل العبارات جيدا ثم وضع عالمة ( أبدا( )نادرا( )أحيانا( )كثيرا : ) أربع إجابات هي 

إجابة ، علما بأنه ال  في هذه الجمل أمام اإلجابة التي تناسب حالتك ، مع عدم ترك أي عبارة دون)  ( 

 توجد إجابات صحيحة و إجابات خاطئة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الرقم العبارة كثيرا  أحيانا نادرا أبدا

 1 أتقبل جسمي كما هو عليه    

أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس عند ممارسة     

 النشاط البدني الرياضي 

7 

 3 انظر إلى شكل جسمي نظرة سلبية     

التشوهات الموجودة في جسمي عند تزعجني     

 ممارسة النشاط البدني الرياضي

7 

 5 اشعر بعدم الرضا عن شكلي     

 9 أحاول تجنب النظر في المرآة    

أرى إني مقيد الحركة بسبب جسمي أثناء     

 ممارستي للنشاط البدني الرياضي 

1 

 8 اشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرين     

الحركة الكثيرة لعدم وجود تناسق بين  أتجنب    

 أجزاء جسمي 

6 

اشعر انه من األفضل تنوع النشاط البدني     

 الرياضي من حين آلخر 

18 

يبتعد عني الناس لشعورهم بان كل جسمي     

 غريب 

11 

احتاج للنشاط البدني المكيف إلحداث التناسق     

 في جسمي 

17 

 13 قادر على فهم طبيعة جسمي  اشعر بأنني غير    



 17 افتقر إلى الرضا عن شكل جسمي     

 15 اشعر بالقلق حول عيوبي الجسمية     

اشعر أنني غير مستعد نفسيا لالشتراك في     

 النشاط البدني الرياضي 

19 

 

 11 لدي اتجاه ايجابي نحو صورة جسمي     

البدنية لدي القدرة على االشتراك في األنشطة     

 الرياضية مع زمالئي

18 

أفضل عدم االشتراك في النشاط البدني مع     

 زمالئي

16 

اشعر باإلحراج من مظهر جسمي عند اللعب مع     

 زمالئي 

78 

أتفادى البقاء طويال في مكان تواجد زمالئي     

 بسبب مظهر جسمي 

71 

بإمكاني تقدير المسافات بيني و بين زمالئي     

 اآلخرين أثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي 

77 

 

  

 

مهارة حركية في أي  استطيع أن أقوم بتصور    

 مخيلتي بصورة واضحة 

73 

أقوم دائما بعملية تصور في مخيلتي لشكل     

 جسمي أثناء الممارسة الرياضية 

77 

استطيع بكل سهولة تهيئة جسمي لكي أكون في      

أحسن حالتي قبل اشتراكي في األنشطة 

 الرياضية 

75 

استطيع ترجمة أفكاري في حركات أثناء     

 الممارسة الرياضية 

79 



أفكاري عن شكل جسمي تمنعني من ممارسة     

 األنشطة الرياضية 

71 

اعبر عن أفكاري بحركات لزمالئي أثناء     

 ممارسة األنشطة الرياضية

78 

 

 ملخص الدراسة

 

 دور النشاط البدين الرياضي املكيف يف حتسني فاعلية الذات وصورة اجلسم لدى املعاقني حركيا  :عنوان الدراسة 

هتدف الدراسة إىل معرفة مستوى فاعلية الذات ومستوى صورة اجلسم لدى املعاقني حركيا املمارسني وغري 
البدين الرياضي، والفرض من الدراسة يلعب النشاط البدين الرياضي املكيف دورا اجيابيا يف  املمارسني للنشاط

حتسني فاعلية الذات و صورة اجلسم للمعاق حركيا مت اختيار العينة وفق قواعد وطرق علمية ، حبيث متثل اجملتمع 
املعاقون حركيا  33)الدراسة  متثيال صحيحا وعلى هذا األساس مت اختيار عينة مقصودة من حيث نوع وطبيعة

من اجملتمع األصلي واستخدمت مقياسي فاعلية  % 21متثل نسبة ( غري املمارسني بوالية مستغامن  33املمارسني و
للنشاط احلركي دور كبري يف رفع مستوى فاعلية الذات ومقياس صورة اجلسم ومن أهم استنتاج توصلت إليه هو 

 الذات لدى املعاقني حركيا و للنشاط احلركي دور اجيايب يف حتسني صورة اجلسم لدى املعاقني حركيا 

 و من أهم االقرتاحات نشر الوعي الطيب و الرياضي والنفسي ألمهية النشاط الرياضي وتوجيه األسرة لذلك ،

  .فسية واالجتماعية للمعاقني بصفة عامة واملعاقني حركيا بصفة خاصة العمل على حل املشاكل الن

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé de l'étude 

 

Titre de l'étude: le rôle de l'activité physique dans athlète conditionné améliorer l'efficacité de l'auto 

et l'image corporelle chez les personnes physiquement handicapées 

L'étude vise à déterminer le niveau d'auto-efficacité et le niveau de l'image corporelle chez les 

pratiquants, physiquement handicapés et des non-pratiquants de l'activité physique sportive, et 

l'hypothèse de l'étude joue l'activité physique sportive réglage un rôle positif dans l'amélioration de 

l'efficacité de l'auto et l'image corporelle pour handicapés physiques ont été échantillon choisi selon 

les règles et les méthodes de la science, de sorte que représente la communauté droit de 

représentation et sur cette base a été sélectionné échantillon délibéré en fonction du type et de la 

nature de l'étude (10 handicapés physiques praticiens et 10 état non pratiquant de Mostaganem) 

représentent 43% de la communauté d'origine et les mesures utilisées de l'auto-efficacité et une 

mesure de l'image corporelle est la conclusion la plus importante atteint par l'activité motrice a joué 

un rôle majeur dans élever le niveau d'auto-efficacité entre l'activité physique et handicapés moteur 

un rôle positif dans l'amélioration de l'image du corps dans des handicapés physiques 

Les propositions les plus importantes sensibiliser à l'importance médicale et sportive et 

psychologique de l'activité physique et le diriger à la famille, 

Travailler pour résoudre les problèmes sociaux et psychologiques pour les personnes handicapées en 

général et, en particulier, les handicapés physiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


