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  :متهيد
تغري مفهوم اإلعاقة كثريا خالل املدة األخرية بصفة جذرية، فبعد أن كان الناس ينظرون إليها على أا     

عاهة دائمة، عقلية كانت أو جسدية، أصبح اليوم الشخص الذي يعاين من عجز، إنسان عادي،لكن له 
عوق، ونتطرق كيف يعامل احتياجات خاصة فقط، سنرى يف هذا الفصل مراحل تطور نظرة اتمعات إىل امل

املعوق يف اجلزائر من خالل املراسيم واملواثيق الرمسية للدولة وكذلك حناول معرفة االسباب املؤدية لإلعاقة،ـ 
  .وحتديد مفهومها وأنواعها مع التركيز على اإلعاقة احلركية ألا تعترب موضوع الدراسة

  ماهية اإلعاقة ؟ -1-1
  .قة وتضاربت فيما خيص حتديد معىن مشترك هلالقد تعددت مفاهيم اإلعا    
  :اإلعاقة وتعريفها -1-2
  :التعريف اللغوي -1-2-1

إعاقة الشيء يعوقه عوقا، والتعويق يعين املنع يف االستعمال العريب يطلق مفهوم " كالتايل" ابن منظور " عرفها 
  .التعويق على كل من يقف أمام املرء
فية عادية، سواء كان هذا العائق ماديا أو حسيا أي كل العقبات والعوائق من هنا مينعه عن أداء نشاطه بكي

، صفحة 1983ابن منظور مجال الدين، (وأنواع العجز اليت تقف يف طريق الشخص سواء داخلية أو خارجية
25(  

  :التعريف حسب القاموس الفرنسي -1-2-2
ويعين الكل يد ) - CAPالقبعة(، )- INداخل( ، )- Hand اليد( هي كلمة اجنليزية األصل تنقسم إىل     

  HANDICAP(La grande Larousse encyclopédique, 1977, p. 154)داخل القبعة 
لقد أعطى بعض العلماء والباحثني يف هذا اال اهتماما كبريا لإلعاقة مما  :التعريف االصطالحي – 1-2-3

  :أدى إىل اختالف مفاهيمها فنجد على سبيل املثال
  :الدكتورة ماجدة سيد عبيد -

هي عبارة عن صعوبة  تصيب فردا معينا ينتج عنها اعتالل أو عجز مينع الفرد قيامه :" اليت قالت يف اإلعاقة
  )14، صفحة 1980ماجدة سيد عبيد، (.بعمله الطيب

  : الدكتور عبد الرحيم السيد -

هي حالة حتد من مقدرة الفرد عن قيامه بوظائف حياته األساسية، وقد تنشأ هذه " الذي قال يف اإلعاقة     
احلالة بسبب خلل جسدي أو على مستوى العضالت ويكون هذا األخري ذا طبيعة فيزيولوجية أو سيكولوجية 

  )14، صفحة 1980عبد الرمحان السيد، (.أو حىت بنائية تتعلق بالتركيب البنائي للجسم



من هذان املفهومان تعترب اإلعاقة نوعا من االختالالت اليت تصيب جسد الفرد فتمنعه عن أداء نشاطه     
  .بشكل عادي ويكون ذا طبعة جسدية أو نفسية أو خلقية

مصطلح اإلعاقة " احلميدمصري عبد " و " امحد سعيد يونسي" ومن ناحية أخرى اعترب الدكتوران  -
من املصطلحات احلديثة نسبيا، وقد استخدمت هذه الكلمة يف بادئ األمر لتدل على العجز اجلسمي 
مث أصبحت تشمل كل ضروب النقص األخرى اليت تصيب العقل والنفس معا وأصبح هذا املصطلح 

أمحد سعيد يونسي، مصري عبد (ذو األصل االجنليزي شاسع االستعمال، يف خمتلف البلدان األوريب
 )14، صفحة 1992احلميد، 

  من هو املعوق ؟-1-3
إنه ال ميكن التكلم عن اإلعاقة دون التطرق للمعوق ومعرفته حق املعرفة إذ جند اختالف وتضارب يف املفاهيم 

  :يف هذا اال حسب األخصائيني
  :املثالحسب التعريفات نذكر على سبيل 

  ":صاحل عبد اهللا  الزعيب وامحد سلمان العواملة"تعريف  -
هو الشخص املصاب وغري القادر على القيام باحلركة والنشاط نتيجة خلل حد :" اللذان عرفا املعاق كالتايل    

عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة أمحد، صاحل (من منوه العقلي واالجتماعي واالنفعايل مما يستدعي رعاية خاصة
  )29، صفحة 2000
عرف املعاق على أنه الشخص الذي لديه عائق جسدي مينعه من القيام بوظائفه احلركية ": ولسهو"تعريف 

وهذه اإلعاقة ولدت معه أو نتجت عن مرض أو إصابة يف العضالت أو فقدان يف القدرة احلركية أو احلسية يف 
، وحيتاج هذا الشخص إىل فلسفلى أو العليا أحيانا أو إىل اختالل يف التوازن احلركي أو يف األطرااألطراف ا

ماجدة (برامج طبية ونفسية وتربوية ومهنية ملساعدته على حتقيق أهدافه احلياتية العيش بأكرب قدر من االستقاللية
  )44، صفحة 1980سيد عبيد، 

  :املعوقون ونظرة اتمعات هلم عرب العصور -1-4
  :املعوقون يف العصور القدمية وعرب آالف السنني -1-4-1

إن مفهوم اإلعاقة موجود من آالف السنني ولكن الفرق يكمن يف النظرة اتمعية القدمية واحلالية     
مية اليت كانت نظرة استحقار، حيث أن املتناقضتني، فإذا عاد الباحث لنظرة اتمع املعاق يف العصور القد

املعوق شخص ال ميكنه العيش دون مساعدة غريه أي أنه غري منتج فيعيش عالة على اآلخرين، بل أنه ال 
يستطيع حىت محاية نفسه، ومبا أن اتمعات البدائية يعتمد أفرادها على أنفسهم وعلى االعمال اليدوية الشاقة 

عجز عن فعل ذلك فكان يترك للموت جوعا بل يؤذي ويضرب حبجة أنه غري لقضاء حاجاته، فإن املعوق ي



  .سوي
روما، اسربطا، اجلزيرة العربية، بينما كان املعوقون يتمتعون بالرعاية : ولقد شهدت ذلك عدة جمتمعات منها" 

  )20، صفحة 2000أمحد، صاحل عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة ("يف كل من اهلند ومصر
فقد وجد على جدار احد معابد مصر رمسا " صاحل عبد اهللا الزغيب وأمحد سلمان العواملة" وحسب  -

يناهز عمره مخسة آالف سنة لطفل مشلول الساق، ولقد أكد البابليون، من سكنوا أرض ما بني ري 
  .وفاقدي البصر فاألطرا ملكهم طرق عالج مبتوري" محورايب" الدجلة والفرات، ولقد سجل

يقومون بعمليات جراحية فيثقبون مجاجم املعوقني ذهنيا ويزعمون " البريو"كما كان األطباء القدامى لبلد    
صاحل عبد اهللا (.أم يفرغوا من الشياطني واألرواح الشريرة وهذا مثل عن عدم تقبل اتمعات لإلعاقة

  )19، صفحة 2000سلمان العواملة أمحد،  الزغيب،
سنة كانوا يلقون باملعاقني كطعام للوحوش كما  3000فإن اليونان منذ " حممد عبد املنعم نور"وحسب  -

فقد كانت نظرة اتمعات " أمحد سلمان العواملة وصاحل عبد اهللا الزغيب" كان الرومان يف نفس حسب 
ن أنه شخص حلت لعنة اإلله  عليه لذا نصح بعدم االقتراب منهم وعدم للمعوق نظرة خوف ملا اعتقدوه م

أما )22، صفحة 2000صاحل عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة أمحد، (االحتكاك م وإال حلقتهم هذه اللعن 
  .يف أوربا فكانت السيادة لرجال الدين

حية باحلب والسالم، واملعاملة بروح األخوة، ولقد كان من معجزات السيد املسيح كما نادت الديانة املسي    
مث جيء إليه برجل كان به شيطان، وكان أعمى " عليه السالم أن يشفي املريض واملعاق، كما ذكر يف اإلجنيل

الق كذلك تشبه الكثريون من رجال الدين املسيحي بأخ" وأخرس فشفاه حىت العمى األخرس أبصر وتكلم
، صفحة 1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (السيد املسيح ومنهم القديس يوحنا والقديس جرجيوري

22(  

وقد دعا اإلسالم إىل الرفق باملعاقني وحسن معاملتهم، ويعد الكتاب اإلهلي لسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
عبس وتولَّٰى  أَنْ " والتأهيل للمعاقني عامة واملكفوفني خاصة حني نزل قوله تعاىلدستور العمل االجتماعي 

  )2-1سورة عبس، اآلية (.جاَءه الْأَعمٰى
فالدين اإلسالمي كان مهتما باملعاقني فقد خصص هلم من يرعاهم ويساعدهم  كون حالة املعوق من أقدار     

  )9عبد املنعم نور، صفحة (اهللا سبحانه وتعاىل



 الرمحن وميكننا إدراك حسن معاملة املعوقني واالهتمام م والعطف عليهم من قوله تعاىل بعد بسم اهللا
سورة النور اآلية (..."لَيس علَى الْأَعمٰى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج"...الرحيم

باملعوق واعتربه كغريه من الناس وما أصابه هو ابتالء من اخلالق عز وجل ) ص(وقد اعتىن الرسول    ))60(
" إن اهللا إذا أحب عبدا ابتاله، فإذا صرب اجتباه، وإن رضي عنه اصطفاه، وإن بؤس نفاه وأقصاه)" ص(فقال 

 .صدق رسول اهللا

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فقد قام " ل على ذلك كما اهتم من بعده اخللفاء الراشدين باملعاقني ومثا    
إىل مصر والشام وأمر " عمر بن عبد العزيز" بتوفري الرعاية االجتماعية للمعاقني، كما كتب اخلليفة األموي

  )2صفحة  ،2000صاحل عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة أمحد، (.لكل أعمى بقائد ولكل عاجز خبادم
  .كما وهب اإلسالم للمعاق بعض احلقوق كأن يأكل عند احلاجة من بيوت أهله وأقاربه دون أي حرج

قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ   "...ويف قوله تعاىل بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم
اللَّهاُء وشي نم لْكَهي متؤيتبني أن القوة البدنية وكل ما يتمتع به اإلنسان هو )247سورة البقرة االية (..."ي

  .كرم من اهللا عز وجل يعطيه ملن يشاء
  :املعوقون يف العصر احلديث -1-4-2

إن الثورات االجتماعية عملت على االهتمام باإلنسان وحقوقه وختليصه من الظلم، مما ولد االهتمام     
، صفحة 2000صاحل عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة أمحد، (بالضعفاء واملعوقني وحبث عن وسائل لرعايتهم

27(  
الدول إمكانيات لرعاية املعوقني منها طرق تعليم املكفوفني للكتابة املنقوشة يف هذا العصر سخرت معظم     

  .مثل طريقة براير البكم )PRIERE(وطرق قراءة الشفاه بالنسبة للصم 
 ويف فرنسا مثال أعطيت األمهية الكربى للمعاقني حسيا مث ملتخلفني عقليا، ويف أعقاب احلرب العاملية األوىل    

كثر عدد املعوقني من ضحاياها، فبدأت الدول تسعى إىل رعايتهم فبدأ التأهيل مصحوبا بطبعة اقتصادية وذلك 
لتكييف املعاقني كأشخاص عاديني يف جمتمعام فأنشئ أول معهد للتأهيل املهين للمعاقني يف الواليات املتحدة 

  .1920عام  ةاألمريكي
در عن األمم املتحدة، كانت نقطة حتول نظرة  اتمعات حنو املعوقني كما جاء إعالن حقوق اإلنسان الصا    

من نظرة اجتماعية إىل اقتصادية، وقد أمرت بوضع برنامج لتأهيل املعاقني مما جعله يسترد إمكانية احلياة ويراها 
نيا ملستوى معيشة مبنظار التفاؤل، كما أصرت املنظمة الدولية وهيئاا مواثيق حتدد حقوق اإلنسان واحلدود الد

  :الفرد العادي واملعوق، وفيما يلي ما خيص املعاقني
 .كفالة حق املعاق يف احلياة الكرمية مهما درجة اإلعاقة -



 جيب استغالل قدرات املعاق حىت ال حيرم من حقوقه الطبيعية واإلنسانية -

 لحياة العاديةيفضل إنشاء جمتمعات خاصة باملعاقني حفاظ على حيام وتأكيد على ممارستهم ل -

 جيب على اتمعات االستفادة من البحوث العلمية لرعاية املعاقني -

عجز اإلنسان نسبيا وليس كليا، ولكل إنسان مسات قوة وضعف يف شخصيته سواء كانت عقلية أو  -
 .نفسية أو جسمية أو اجتماعية

القية، وذلك لكي يعتمد على جيب تدريب املعاق ورعايته حيث أن العناية باملعاق ذات قيمة اقتصادية وأخ
 )24-23، الصفحات 1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (نفسه وال يصبح عالة على اتمع

  .مما سبق تظهر فائدة املنظمات واجلمعيات املدافعة على املعوق    
  هذه هي حالة املعوق يف العامل، فما هي حالته يف اجلزائر؟ 

  :املعوق يف اجلزائر -1-5
من املألوف أن املشاكل االجتماعية عامة تتميز عن غريها من املشاكل بالتعقيد واحلساسية وخاصة املشاكل     

عملية التنمية الوطنية خاصة أن عدنا االجتماعية لفئة املعاقني اليت هلا عالقة وطيدة باملشاكل العامة اليت تواجهها 
سنوات إىل الوراء، مبا يناهز عمر االستقالل مبا خلفه االستعمار الفرنسي، وبوجود كل هذه املشاكل أنشئت 

وكان هدفها التكفل باملعاقني من الناحية ) 1981-1963(عدة مجعيات ومنظمات يف الفترة  املمتدة بني 
ائر لتلك املرحلة االستثنائية اليت كان فيها مفهوم اإلعاقة متعلقا باالستعمار االجتماعية هلم، ومع جتاوز اجلز

الفرنسي، إىل أن تطورت املفاهيم والذهنيات، حيث توقفت نظرة املعاق على أساس العطف والشفقة 
حيث أصبح للمعاق حقوقا وواجبات جتاه وطنه وجمتمعه، وهذا اعتمادا على املبادئ  1975وبالتحديد عام 

  :ألساسية للثورة التحريرية، وطبقا ملقررات املؤمتر اخلامس حلزب جبهة التحرير الوطين الذي جاء فيه ما يليا
  القيام بإنشاء هياكل نفسية بيداغوجية الستجابة لطلب خمتلف أنواع اإلعاقة -

 تشجيع إنشاء مصاحل خمتصة من أجل إعادة تكيف األشخاص املعاقني وإعادة االعتبار هلم -

جمرد كتابة للدولة مكلفة باخلصوص  1984واليت كانت قبل عان  ةا أنشئت وزارة احلماية االجتماعيكم    
عن طريق توجيهات القيادة السياسية وذلك ببذل جهود قصد حتقيق املشاركة الكاملة والفاعلة للمعوقني يف 

  .ة والرياضةاحلياة بشىت جماالا، كما كلفت بنفس املهام وزارة الصحة العمومية والشبيب
مليون  2.5إىل أكثر من  2003وقد مت إحصاء عدد املعاقني يف اجلزائر، فوصل عددهم عام 

  )2003/ منشورات املرصد الوطين للوقاية من حوادث املرور(.معوق



  :املعوقني ومكانتهم يف اجلزائر من خالل املواثيق الرمسية -1-6
لقد اهتمت الدولة اجلزائرية بعض الشيء باألشخاص املعوقني، وهذا من خالل الوقوف فيس وجه كل     

أسباب اإلعاقة واألمراض املؤدية إليها وذلك عن كرق الوقاية، فامليثاق الوطين يؤكد على أن تدخل الدولة إىل 
إعادة إدماجهم اجتماعيا، ويعود  املصابني بعاهات جسمانية أو عقلية دف بصفة خاصة إىل صجنب األشخا

، ص 1984جملة وزارة احلماية االجتماعية، (الفضل يف ذلك للتعليم والتكوين املتماشي ووضعيتهم الوظيفية
  .1976، ومن خالل قانون التربية البدنية والرياضية )02
يف التربية البدنية والرياضية املستوحى من تعر 23/10/1976املؤرخ يف  81-76حيث حيتوي قانون     

  .إيديولوجية الدولة
حيث تعترب التربية البدنية والرياضية عامل إدماج وتكوين وتربية يف اجلهاز التربوي الشامل، وهي " -

حق وواجب لكل  مواطن، حيثي مت تنظيم نشاطات التربية البدنية والرياضية يف مجيع القطاعات 
نها والتربوية وحىت العسكرية، وعلى كل شخص  املسامهة فيها وتقدمي يد املساعدة الوطنية اإلنتاجية م

هلا، هنا نالحظ أن اإلدارة الكبرية يف جعل ممارسة النشاطات البدينة دميقراطية مهما كان اجلنس 
املؤرخ بتاريخ  81/ 76مر رقم الوثائق احلكومية املتعلق بقانون التربية البدنية والرياضية، األ(والسن

14/02/1976(  

ومن حيث املمارسة التربوية  1979ومن خالل قانون تنظيم املنظومة الوطنية للثقافة البدينة والرياضية لسنة 
  :فنجد ةاجلماهريي

ال على مستوى املؤسسات واهلياكل املكلفة باستقب ةتنظيم وتطوير املمارسة التربوية اجلماهريي: 07املادة
  .األشخاص املعوقني

  :أما من حيث استعمال املنشئات الرياضية
يكون استعمال املنشئات الرياضية العمومية جمنا منها للتنظيمات الرياضية للمعاقني وما بني األحياء، : 79املادة 

الوثائق احلكومية املتعلق بتنمية وتنظيم اجلهاز (واملتعلق بتنظيم وتنمية اجلهاز الوطين للثقافة البدنية والرياضية
  )1979-02- 14، املؤرخ بتاريخ 79.03الوطين للتربية البدنية والرياضية، قانون 

املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للتربية البدنية  23/02/1995املؤرخ بتاريخ (09-95ومن خالل االمر رقم 
  )09-08الصادر عن الرئيس اليمني زروال حتت اإلشراف ص / تنظيمها وتطويرهاوالرياضية و

تشكل التربية البدنية والرياضية قاعدة أساسية لتطوير أسباب لتطوير املنظومة التربوية للتربية البدنية : 05املادة 
  .والرياضية، وهي مندجمة ضمن املنظومة التربوية

يف حتسني احملافظة على الكفاءات النفسية احلركية للطفل واألسباب يف األوساط وتتمثل أساسا يف تعليم يساهم 



  .التربوية، وما قبل الدراسة ويف مؤسسات التكوين واهلياكل املكلفة باستقبال األشخاص املعوقني
  ما هي أسباب اإلعاقة يا ترى؟ -1-7

إن اإلعاقة ال حتدث دون سبب ولذا تطرقنا هلذا العنصر ملعرفة أسباب اإلعاقة بشىت أنواعها وتتمثل فيما     
  :يلي
  )40، صفحة 1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (أسباب خلقية-1-7-1
  :قبل الوالدة -1-7-1-1

أي هلا عالقة باخلصائص والصفات املوجودة يف كل من البويضة واحليوان  قد تكون هذه السباب وراثية    
) سواء أقل أو أكثر( املنوي، حيث قد حتدث أن حتصل اخللية املبيضية أو املنوية على عدد من الكروموزومات

 كروموزوم مما يؤدي إىل التخلف 47حيث يظهر ) كلني فلتر ( مما حيدث خلال يف تركيب اجلنني مثل مرض 
  .العقلي

كما قد حيدث خل يف التركيب الكيميائي للخلية، يؤدي إىل أمراض التمثيل الغذائي، باإلضافة إىل تأثري     
وسوء التغذية ومرض السكري ومرض  ةاحلالة الصحية لألم على صحة اجلنني مثل فقر الدم واحلصبة األملاني

يت يكون هلا أعراض جانبية تؤدي إىل تشوه السرطان وااليدز وتسمم احلمل واملخدرات وبعض األدوية ال
  .اجلنني

  :كما حيدث يف الوالدة املبكرة، وذلك مثل ما يلي: أثناء الوالدة -1-7-1-2
  Présentation of fetusوضع اجلنني أثناء الوالدة  -

  وضع املشيمة
  عملية الوالدة
  والدة التوائم

  :أسباب مكتسبة -7-3
 ضللحوادث واألمراض اليت تؤدي إىل نقص قدرام ومن بني األمرا دوتتمثل أهم األسباب يف تعرض األفرا    

شلل األطفال وغريه مما يؤدي إىل إصابات تؤثر على األعصاب أو املخ باإلضافة إىل األمراض املعدية واملزمنة 
وب وما تسببه من دمار وإعاقات خمتلفة واالختراعات العلمية نتيجة للتجارب الذرية واإلشعاعات واحلر

  )40، صفحة 1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (لألفراد
  :أصناف االعاقة -1-8

مبا أن مصطلح االعاقة مفهوم شاسع وواسع فقد اتفق بعض العلماء يف هذا اال على تصنيفه إىل مفاهيم     
  :مبسطة وهي كما يلي

  :فئة العجز الظاهر -أ
  كاملكفوفني والصم أو املصابني بإعاقات بدنية كالشلل واملتخلفني عقليا    



  مثل مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى السرطانكاملرضى بأمراض مزمنة : فئة العجز غري الظاهر - ب
  :كما هناك من صنف املعاقني إىل

  Jensory handicapesاملعاق احلسي -أ
املكفوفني، ضعاف البصر، الصم والبكم، : والذي يعاق عن ممارسة السلوك العادي على اتمع مثال على ذلك

  .ضعاف السمع
  Physical handicapes:املعاق اجلسمي - ب

والذين يعاقون عن تأدية العمال اليت يستطيع األشخاص العاديني تأديتها مما يؤثر على مستوى أدائهم     
 اخل...بدرجات متفاوتة ويستلزم مساعدة خاصة ألداء األنشطة احلركية اليومية كاملشلولني، مبتوري األعضاء

  :املعاق العقلي -ج
 اتمع نتيجة اخنفاض املستوى الوظيفي العقلي مما يؤدي وهم فاقدوا القدرة عن ممارسة السلوك العادي يف    

إىل قصور يف النضج أو التعلم أو التكيف مع اتمع مثل األمراض العقلية أو النفسية أو الضعف العقلي والذين 
  )39 ، صفحة1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (درجة 80تقل نسبة ذكائهم عن 

  :املعاق االجتماعي -د
وهم فئة من اتمع تتمتع بكافة العناصر السليمة إال عجزهم يكمن يف تفاعلهم مع بيئتهم وهم املنحرفني 
اجتماعيا، وبعض الفئات اليت تتعرض للتمييز العنصري أو العقائدي أو الطبقي، بل هناك من اعترب العباقرة 

 .ية ومعاملة خاصةواملوهوبني فئات خاصة تتطلب عنا
  
  :االعاقة احلركية -1-9

مبا أن االعاقة متعددة وموضوعنا يتطلب منا دراسة االعاقة احلركية أو اجلسمية وردت يف بعض املراجع     
  .فإننا قمنا بدراستنا بأكثر حتليل

التعريف العديد على مظهر منوهم االجتماعي واالنفعايل ويستدعي احلاجة للتربية اخلاصة وتندرج حتت هذا     
من مظاهر االضطرابات احلركية كالشلل الدماغي ووهن أو ضمور العضالت وتصلب متعدد يف العمود 

  )240، صفحة 1998فاروق الروسيان، (اخل...الفقري والصداع
  :كما اهتم ا بعض العلماء اجلانب منهم

االعاقة احلركية على أا فقدان القدرة على القيام ببعض األعمال، حيث ال والذي عرف : la bergerالبرجري
العلوية أيضا وهذا القصور يرجع إلصابة أو تشويه خلقي  فخنص هنا بالذكر التنقل بل تشمل وظائف األطرا

  .وإىل ضعف التحكم يف العضالت اإلرادية وهذا نتيجة خلل يف اجلهاز العصيب
  :ظمات الدولية والعاملية واجلهوية وجند على سبيل املثالكما اهتمت بعض املن    

املنظمة العاملية للصحة اليت عرفت االعاقة احلركية بأا عبارة عن ضرر ناتج عن إصابة أو قصور حيث  -



متنع اإلنسان كليا أو جزئيا من القيام بأعماله العادية واملناسبة لنفسه أو وضعيته بشىت جماالا 
  )29، صفحة 2000صاحل عبد اهللا الزغيب، سلمان العواملة أمحد، (.احلياتية

وذلك عن طريق اجلمعية اخلاصة بفئة املعوقني بأنه فقدان : كم عرفت وزارة الشؤون االجتماعية -
معينة وهذا الوظيفة النفسية أو الفيزيولوجية وان العجز الناتج عن القصور الوظيفي يف تأدية نشاطات 

العجز أو النقص مينع الفرد من أداء دوره كشخص عادي يف جمتمعه من ناحية واحدة أو من عدة 
 .نواحي منها االجتماعية والثقافية

من تعريفات يتضح لنا أن االعاقة احلركية هي صعوبة أو عجز ناتج عن عطب : من كل ما تطرقنا إليه -
رسة نشاطاته العادية ومنه مينعه من تأدية نشاطه داخل جمتمعه أو قصور مينع الفرد جزئيا أو كليا من مما

 .كشخص له دور معني يف احلياة

 

  :أنواع اإلعاقات احلركية - 1-10 -

  Paralysiesالشلل  1- 1-10
ميكن القول عن العضو أنه مشلول إذا مل يستطع أداء احلركات اإلرادية املطلوبة من ذلك العضو وبذلك 

  .املؤقت ألداء العضو كما يكزن جزئيا أو كلياالتوقف املستدمي أو 
وأنواع الشلل متعددة وذلك وفقا ملدى إصابة املعاق، وكذلك ميكننا أن نقول أن الشلل حيدث يف مناطق     

ختتلف من مرحلة الطفولة أو بعد امليالد،  ضخمتلفة من اجلسم ويكون سببه أمراض متنوعة لذلك جند أن األمرا
إىل تشوه يف املخ ومنوه، وكذلك نقص التغذية واألوكسجني ألنسجة املخ، لذلك ختتلف إذ حدث فيها يؤدي 

  أماكن  وأعراض اإلصابة لكل نوع حيث  يرجع ذلك إىل األعصاب اليت حلقتها هذه اإلصابة
  :والشلل عدة أنواع واليت ندرجها فيما يلي 

  رجلنياألربعة من اجلسم وهم الذراعني وال فويصيب األطرا: شلل رباعي -

 ويصيب ثالثة أطراف من اجلسم وهم الرجلني وأحد الذراعني أو العكس: شلل ثالثي -

ويصيب أطراف أحد جانيب اجلسم األمين أو األيسر، أي الطرف العلوي والسفلي : شلل نصف طويل -
 .واحد



ويؤدي إىل منع السيطرة اإلرادية احلركية ) الرجلني(  ويصيب الطرفني السفليني: شلل نصفي سفلي -
 .العلوية فونادرا ما تصاب األطرا

العلوية أو السفلية مم ا يؤدي إىل منع  فحيث تكون اإلصابة يف احد األطرا: شلل أحد األطراف -
 .السيطرة اإلرادية احلركية

ومنتج من التهاب النخاع وهذا املرض يصيب األطفال وقد يكون وباءا أو فرديا : شلل األطفال -
 .الرمادي يف اجلهاز العصيب، نتيجة فريوس  يؤثر يف اخلاليا العصبية

ويعين الشلل احلركي الكامل أو غري الكامل، وقد يصاحبه شيء من التخلف العقلي : الشلل التقلصي -
الزائد والذكائي والتعليمي مع بعض االضطرابات احلسية أو احد أنواع الصراع وهذا بسبب النشاط 

 .يف بؤرة املخ

ويقصد به حالة عجز يف القدرة العضلية والناجتة عن إصابة املخ، وهو ينتشر عند : الشلل املخي -
 :الذكور أكثر منه عند اإلناث، ويصنف الشلل املخي إىل ما يلي

 ويظهر ذلك يف شكل تقلص التوائي ألطراف: الشلل املخي التشنجي -

ك يف ترهل العضالت مما يؤدي إىل عد التناسق احلركي لدى ويظهر ذل: الشلل املخي االسترخائي -
 املعاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :جدول التقسيم الطيب لفئات الشلل

  
  )33، صفحة 2002إبراهيم مروان عبد ايد، (
  :إعاقات مرتبطة بالشلل املخي -2- 1-10

االعاقة البصرية، التخلف العقلي، اإلعاقات السمعية، عيوب النطق والكالم، االضطراب : ( جند منها    
  ).اإلدراكي

  وينتج عند إصابة الفرد بطلقة نارية نافذة أو حوادث السيارات: شلل النخاع الشوكي -

قيا أو نتيجة حوادث يعد البتر حالة من العجز يفقد فيها الفرد أحد أطرافه وقد يكون ذلك خل: البتر -
 .ضأو جراحة لتفادي بعض األمرا

 



  :درجات اإلعاقة - 1-11
إن االعاقة احلركية بأنواعها وأشكاهلا لديها عدة درجات ومستويات واليت اتفق عليها بعض األخصائيني يف      

  :اال فصنفت إىل مستويات وهي
  :االعاقة احلركية اخلطرية - 1- 1-11

يف هذا املستوى من االعاقة جند للشخص فرصة تكييف املهين واالجتماعي، وهنا يكون بواسطة     
متخصصني، وخيص هذا النوع من االعاقة لألشخاص الذين يعانون من النقص يف املناطق احملاطة بعصب أو 

  .عدة أعصاب ويكون مصحوبا باخنفاض يف القوة العضلية مثل شلل األطفال
  :اقة احلركية اخلفيفةاالع - 2- 1-11

يف هذا املستوى من االعاقة جند الشخص غري مستعينا على اآلخرين وهذا بسبب قدراته على تلبية حاجاته     
الذين يعانون من أالم العظام واملفاصل دون النقاط العصبية  صمبفرده، وخيص هذا النوع من االعاقة األشخا

  Luxation(pierre (aileron), p. 1)، وانفصام العظام Scolioseاحنراف العمود الفقري : على سبيل احلصر

  :أسباب اإلعاقة احلركية - 1-12
  )131، صفحة 1982منصف املرزوقي، (اخللقية واالضطرابات التكوينية ضاألمرا  - 1- 1-12

كاجلهاز العصيب الذي يصاب بعيب فيزيولوجي، فيصبح  ةهو إصابة أحد األجهز ضسبب هاته األمرا    
قاصرا على أداء مهامه بصفة طبيعية مما جيعل املريض عاجزا عن احلركة، وحىت عن القدرات احلسية، وبعد عدة 

يهم سببها الزواج بني القارب أي تصيب بنسبة كثرية األطفال الذين لد ضدراسات تؤكد أن هاته األمرا
  .ناألبوين من نفس النسب ونذكر على سبيل املثال مرض ارختاء العضالت، وهو ما أكده األخصائيو

  "باعدوا فإن العرق دساس): " ص(وهذا ما يدعونا إلتباع حديث الرسول     
  :كما ميكن ذكر أسباب أخرى مثال

  ناقالت العاهات الوراثية -

 سوء أو بطئ منو اجلنني -

 واألدويةةالسباب لبيئية كاألشع -

 إصابات أجهزة اجلنني باضطرابات عقدية -

  :الوالدات الصحية - 2- 1-12
حممد رمضان القذايف، (وتتمثل يف طول مدة الوالدة أو استخدام اجلراح آالت تسبب ورضوض دماغية   

  )36، صفحة 1994



  :اإلنشائية ومشكلة التلقيح ضاألمرا - 3 - 1-12
يف الوسط الذي يعيش فيه الطفل، نقصد بالوسط الذي تكثر فيه األمراض، وهذا  ضوتكون هذه األمرا    

عند العائالت قليلة أو منعدمة اإلمكانيات مبا فيه الصحية، وجند مثال احلصبة اليت تؤثر على الدماغ فيصبح 
  الطفل عاجزا عن احلركة كليا أو جزئيا

قيح واالستحقار به، ونقصد هنا بالتلقيح ضد الشلل مما يؤدي إىل التخلف يف إضافة إىل ذلك مشكلة التل    
 )37، صفحة 1994حممد رمضان القذايف، (.املشي أو الشلل الكلي

كما توجد بعض السباب األخرى مثل حوادث الطرقات كإصابة العمود الفقري والتهاب العضالت، ويقصد 
ية منها وتصلب املفاصل ومرض النعورية وهو مرض نزيف واملقصود هنا نزف الدم داخل املفاصل، وينتج اإلراد

منصف (الكساح واالرتعاش: هذا املرض عن طريق الوراثة من األم، باإلضافة إىل أمراض اجلهاز العصيب مثل
  )133، صفحة 1982املرزوقي، 

  :اآلثار الناجتة عن االعاقة احلركية - 1-13
السن، فاملعوق : ال ميكننا وصف اآلثار وصفا دقيقا وحمددا وهذا الختالفات وملعايري جيب التقليد ا مثال    

الراشد ليس كاملعوق الطفل، وحسب نوع االعاقة وصنفها، فاملعوق إعاقة خلقية ليس كحامل االعاقة 
  )34، صفحة 1995مصطفى أمحد، (املكتسبة

  :وهذا ما سيوضح عند تقسيم هذه اآلثار    
  :اآلثار االجتماعية - 1- 1-13

إن حتدثنا عن اآلثار االجتماعية يتطلب منا التحدث عن جمتمع املعوق الذي حنن بصدد دراسته، فاتمع 
الحم االجتماعي والتآخي، إال أن البعض اخلط اإلسالمي هو عبارة عن جمتمع خلقي مبين على التكامل والت

  .واجب خلقته الظروف بني الشعور بالرمحة واإلحساس، وبني
وهنا تسيطر النظرة العاطفية على الشخصية املعوق على حساب اجلانب العملي فمنهم من حيسن للمعوق     

وهذا الحتوائها على أخصائيني  ببعض الشفقة ولذا أسندت مهمة رعاية وتأهيل املعوقني للجمعيات اخلريية،
  )17، صفحة 1982شاذيل بن جعفر، (أكفاء يف جمال التأهيل

  :اآلثار البدنية - 2- 1-13
إن احلالة الوظيفية والبيولوجية للمعوق نؤدي به إىل صعوبة أو استحالة القيام ببعض األشياء اليت يقوم ا     

الشخص العادي، فاملعوق عند رؤية ما يقوم به األشخاص العاديني يتأثر، لذا يستوجب عليه القيام ببعض 
ع من لعب كرة السلة على الكراسي املتحركة النشاطات املالئمة مع إعاقته، فالذي لديه شلل نصفيـ، ال مين

  )75، صفحة 1998إبراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات، (وحتقيق ما حيققه الشخص العادي
  :اآلثار النفسية - 3- 1-13

أساليب الرعاية تنتج عن االعاقة أثار نفسية قد حتدث تغريات كبرية يف شخصية الفرد لذلك جيب توفري     



  النفسية املناسبة للمعاقني
إن الواقع النفسي لإلعاقة خيتلف باختالف سببها، فاملعوق إعاقة مكتسبة يتأثر نفسيا أكثر من الذي لديه إعاقة 

  .خلقية هذا األخري الذي تعود على إعاقته منذ والدته
من قدراته أو تضعف من معنوياته، ولقد  فرغم ما تؤثر به االعاقة على املعوق فليس معىن هذا أا تنقص    

أثبتت عدة جتارب أن املعاق إعاقة حسية أو حركية تكون لديه دوافع قوية لتحدي الصعوبات وتنمية مواهبه 
  )18، صفحة 1982شاذيل بن جعفر، (وقدراته

  :خصائص املعاقني حسب إعاقتهم - 1-14
ختتلف طبيعة املعاق باختالف االعاقة وذلك حسب معايري ميكن القياس عنها مثل سن اإلصابة إن كانت     

  .حديثة أو قدمية ونوعيتها إن كانت خلقية أو مكتسبة وسواء كانت  حركية أو حسية
بدرجة  إن هلذا النوع من اإلعاقات عدة انعكاسات خاصة النفسية اليت تؤثر: االعاقة اخللقية - 1- 1-14

كبرية على منو الطفل، هذا اخلري يتأثر خاصة على املستوى املعريف والعاطفي  وهذا ما أثبتته حبوث عديدة 
  .خاصة يف اآلونة اخلرية

  : إن حديث العهد باإلصابة لديه نوعان من  االفتقاد مها :االعاقة حديثة العهد -1-14-2
  إعاقته وميكن هذا عن طريق مساعدة نفسية فقدان التوافق مع الواقع أي التجاوب املعوق مع -

  .فقدان اتزان شخصية املعاق حديثا ولكن ميكن تدارك هذا بواسطة التأهيل
  :اإلعاقات اليت تفقد الشخصية توازا -3- 14
  :هذا االفتقاد كالتايل) كاول(يف هذا العصر ولكي يسهل فهمه نذكر كمثال فقدان البصر، وقد صنف    

  فقدان املن البدين -

 فقدان الترويح -

 فقدان لذة احلياة اليومية -

 فقدان املستقبل املهين -

 )39عدنان السبعي، صفحة (فقدان استقاللية الشخصية وانتظامها -

هذا النوع من املعاقني ميكن وجيب تداركه وذلك عن طريق اإلدماج االجتماعي من طرف الوالدين     
مة النظرة السلبية اجتاه هؤالء املعاقني إضافة إىل اخلدمات الصحية والتربوية وذلك بالتأهيل والعائلة ومقاو

  .والتأطري املالئم هلم
  :نظرة اتمع للمعاق- 1-15



إن االعاقة هي نقطة اختالف بيم املعوق واإلنسان العادي وال ميكن ذلك يف جسمه ونفسيته بل يف نظرة     
  . هي خلية اتمعاتمع وخاصة أسرته اليت

  :فإن نظرة اتمعات للمعاقني ختتلف وذلك ألسباب عديدة هي" ماجدة السيد عبيد" فحسب الدكتورة    
  املعتقدات اخلاطئة وباألخص اجلاهلة منها -

 غياب املعلومات الصحيحة حول االعاقة وكيفية انتشارها -

 االعتقاد باجلن والرواح الشريرة خاصة املصابني بالصرع -

 اخلوف مما هو غريب؟ أو غري مألوف -

 إمهال املعوق خاصة عند العائالت الفقرية -

 كما رأت الدكتورة ماجدة السيد عبيد أن نظرة اتمع ختتلف باختالفها على عدة عوامل هي  -

 وعي الناس الثقايف والعلمي -

 القيم السائدة مثل املعتقدات الدينية -

 الثقافة والتقدم العلمي -

ورغم هذه االختالفات فإن أغلبية عظمى من أفراد اتمع لديها اجتاهات سلبية حنو كافة أنواع اإلعاقة     
واملعاقني، وهذا ما يؤدي يف أغلب األحيان إىل عدم توفري اخلدمات احلية هلذه الفئة، ومن هنا جند باإلضافة إىل 

ماجدة سيد (تمع الذي يهتم باملظهر اخلارجي صعوبة حركته جند صعوبات أخرى وكثرية يف   التكيف مع ا
من كل ما رأيناه يظهر لنا انس املعاق يالحظ رؤية اتمع له ألنه إذا كان معاقا )179، صفحة 1980عبيد، 

من كسر وحتطيم هذا  حركيا فإنه يرى ويسمع ويفكر وحيس وهذا ما جيعله يعتزل احلياة االجتماعية، لذا البد
  .احلاجز والتغلب عليه بالتفاعل مع املعاق وإدماجه يف اتمع

  :طرق ووسائل تغيري نظرة اتمع السلبية حنو املعاق -1- 1-15
إن األشخاص املعاقني خاصة العاجزين جسديا وحسيا يكونون عرضة للنظرة السلبية من طرف اتمع ومن 

ني يف اتمع لذا وضعت عدة طرائق وهي تقليدية لتغيري هذه النظرة السلبية عدم توفري فرص كوم غري منتج
  :للمعاق وهي

االتصال املباشر مع املعاق وهذا بزيارة املراكز العمومية وتنظيم زيارات متبادلة بني املدارس  -



  ومؤسسات رعاية وتأهيل املعاقني

وتنظيم زيارات ...) حصص متلفزةحماضرات، ندوات ( إعطاء معلومات حول املعاقني من خالل  -
 )179، صفحة 1980ماجدة سيد عبيد، (ميدانية

  :اخلامتة
من كل ما رأيناه يف  هذا الفصل يتضح لنا أن املعوق عاىن كثريا منذ العصور القدمية وإىل  يومنا احلايل يف     

قوانني اليت دافعت عنه لكنها مل تزل غري قادرة على تغيري نظرة العام ويف اجلزائر كذلك، رغم النصوص وال
اتمع إليه، وإن ينظر إليه الناس بأنه فرد منتج يف اتمع، وقادر على فعل أشياء ال يستطيع فعلها الكثري من 

  .الناس
 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  

  

الجانب التأسيسي والتنظيمي 
الكراسي لكرة السلة على 

  المتحركة
  

    

  

  

  

  



  :متهيد
الرياضية مكانة خاصة عند الفرد السليم فإن هذه القيمة تزداد لدى املعوق احلركي لكوا من  ةكانت للممارس

أفضل الوسائل للتعبري عن مشاعره وتعويض عجزه والتقليل من تبعيته مما يسمح جبعل املعوق حركيا فردا نافعا 
  .يف اتمع

تعترب رياضة املعوقني حركيا كغريها من الرياضات إذ حتتوي على منافسان سواء يف الرياضات الفردية أو     
  .اجلماعية وذلك قصد تنظيم بطوالت وطنية أو دولية

وقد استطاع املعوقون حركيا عرب مراحل عديدة أن يفرضوا وجودهم وأن يشاركوا يف أغلب الرياضيات     
نتائج جد مرضية، وخاصة تلك احملققة يف ألعاب القوى واملشاركة الواسعة يف رياضة الكرة اليت عادت عليهم ب

السلة بالكراسي املتحركة كوا من أشهر الرياضات يف العامل ويف اجلزائر خاصة بشعبيتها الكبرية وما مييز  
  .مبارياا من سرعة وإثارة إىل جانب الفائدة الوظيفية والنفسية هلذه اللعبة

  :تاريخ ظهور رياضة املعوقني -1
بإجنلترا، وذلك  monde VillStokeالطبيب مبستشفى  Ludivigguthman )(نعود نشأة رياضة املعوقني     

إبان احلرب العاملية الثانية وبعدها، حيث أنه عندما الحظ فقدان الثقة عند املصابني بالشلل واملقيمني باملستشفى 
لكي يساعد املعاقني  1984للمشلولني وهذا يف سنة guthmanLudivigألعابدون أي نشاط، فكر يف إنشاء 

على رفع معنويام وتوازم النفسي واجلسمي وإعادة إدماجهم اجتماعيا بنشاطات رياضية تناسب قدرم 
  )117- 116، الصفحات 1996أمني انور اخلويل، (.البدنية واحلركية

ومن بني االسباب اليت ساعدت على ظهور رياضة املعوقني، أنه بعد احلرب العاملية الثانية تغريت نظرة     
اتمع جتاه هذه الشرحية، حيث اجتهوا إىل التعاطف معهم وتكرميهم كما أدى إىل تطور أساليب العالج 

التعويض مما مسح بارتقاء رياضة  الطبيعي والطب الرياضي بالنهوض حبركة التأهيل البدين وتطوير أجهزة
، 1996أمني انور اخلويل، (املعوقني فضال عن ظهور القوانني االجتماعية  واملواد الدستورية اخلاصة ذه الفئة 

  )117- 116الصفحات 
ات املعوقني يف جمال إعادة التكييف على تقدمي خدم مل تتأخر التربية البدنية كنظام تربوي بالدرجة األوىل

والتأهيل البدين والتحسني احلركي واليت تعمل على التقليل من اآلثار السلبية النامجة عن 
  (MAVRASAT, 1980, p. 26)االعاقة

  
  ؟واقع املعوقني يف احلاضر، وكيف سنكون يف املستقبل  -2-2

رغم التطور اهلائل يف الرياضة املعوقني التنافسية ال زالت هناك أخطار دد تلك احلركة الرياضة البناءة مثل     
انقسام املنظمات املشرفة عليها وتنازعها يف االختصاص لذلك فقد عقدت العديد من الندوات العاملية للنظر يف 

  .هذه الصراعات والستكمال املسرية الرياضية العاملية



مبدينة أرنيم ولندا حتت ما يسمى بالندوة  1987مارس  15-12وقد كان آخرها ما عقد يف املدة من     
الدولية ملستقبل رياضات املعاقني واليت متت  بناءا على الدعوة اليت وجهتها اللجنة الدولية للتعاون واملسؤولة 

: واليت وجهت جلميع االحتادات الدولية االربعة حاليا عن رياضة املعاقني على املستوى العاملي مبختلف فروعها
، االحتاد الدويل لرياضة املعوقني ستوملاندفيل، االحتاد الدويل لرياضات املعوقني، االحتاد الدويل لرياضة املكفوفني

  .بالشلل التشنجي
  :وقد مشلت الندوة عدة موضوعات وقدمت فيها أحباث ومناقشات ومن بينها ما يلي

  املعوقني سواء على املستوى األومليب أو العامليمستقبل رياضة  -
 تنظيم البطوالت على مستوى اللعبات يف كل اإلعاقات أو على مستوى االعاقة يف كل لعبة -
 التقسيمات الطبية على مستوى اإلعاقات املختلفة  -
املي على الدولية وكيفية التقسيم الع ةمستقبل وتشكيل اللجنة الدولية املختلفة يف اللجنة األوملبي -

 .مستوى رياضة املعوقني برياضة القارات
 ءعالقة رياضة املعوقني برياضة األصحا -

احتاد وطين ومنظمة ومجعية على مستوى الدول باإلضافة إىل  110وحضر هذه الندوة مندوبوا حوايل     
 .مندوبني عن هيئات عاملية ودولية ومندوبني عن االحتادات الوطنية

لدكتور جرانت رئيس اللجنة ورئيس االحتاد الرياضي للشلل بستوك مانديفيلباجنلترا وقد رأس هذه اجللسة ا
  :وتلخصت قرارات الندوة فيما يلي

يوافق اتمعون على تشكيل احتاد عاملي جديد ومنظمة عاملية لرياضات املعاقني وميكن أن يكون امسها  -
  دويل لرياضات املعوقنياملؤقت اللجنة الدولية األوملبية للمعوقني، أو االحتاد ال

فرد من الدول املختلفة وتقوم بتجهيز وحتضري الدستور اخلاص ذا  13يتم انتخاب جلنة حتضريية من  -
 .االحتاد وكذلك تشكيله ولوائحه

 .ال متثل أي دولة يف هذه اللجنة بأكثر من فرد وجيب أن تشمل ممثل من كل قارة من القارات اخلمس -
مروان عبد ايد إبراهيم، (ولندا مقر لإلحتاد الدويل لرياضات املعوقنيتقرر اختاذ مدينة أرنيم  -

 )41-40، الصفحات 1977
  رياضة املعوقني -2-3
  :يف العامل -2-3-1

وإعادة التكييف قامت جمموعة من الدول األوربية يف أعقاب احلرب العاملية األوىل والثانية بإنشاء مراكز عناية 
والتأهيل وإنشاء جمموعات رياضية متعددة التخصصات للفئة املعاقة بسبب عدد املعوقني خاصة وان هذه الفئة 

  .ضحت من أجل وطنها
رأيه يف إنشاء ) 1939-1963(بني  تلرياضة املعوقني وذو العاها ةوفيأعقاب هذا نادت الفيدرالية األملاني    



يف إدخال رياضة املعوقني يف املستشفيات ) VOGEL-G(حيث أبدى السيد  نادي رياضي جلمع املعاقني
، وإنشاء مركز للمعوقني املصابني بدرجة 1944بإجنلترا سنة GUTHMANالعسكرية وكان الشرف للطبيب 

السباحة، كرة السلة على الكراسي : كبرية والقادمني من خمتلف أحناء العامل أين متارس عدة رياضات مثل
  اخل...، املبارزة، كرة املضرب، كرة الطاولةاملتحركة

بتنظيم ألعاب  Guthmanذكان يوم افتتاح االلعاب األوملبية بلندن حيث قام األستا 1948ويف سنة     
منشورات الفيدرالية (بربيطانيا العظمى مث توسعت لتصبح دورية) stokeMendeville(املعوقني مبستشفى 

  )1996اجلزائرية للمعوقني وذو العاهات 
  :يف اجلزائر - 2-3-2

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

بدأ  1979التربوي والرياضي للمعوقني وذلك لغياب مراكز متخصصة والغياب التام لإلطارات، حىت سنة 
االهتمام يف وزارة الشباب والرياضة بالتحضري إلنشاء فيديرالية لرياضة املعوقني وذو العاهات، حيث مت 

 116رابطة والئية مسجلة و 36د لديها كهيئة  مكلفة بالتنظيم حيث توج 1979فيفري  19اعتمادها يف 
شخص متارس عدة أنواع من الرياضات  2000مجعية رياضية تضم جمموعة من الرياضيني يقدر عددهم ب 

منشورات الفيدرالية (السباحة ، كرة السلة، تنس الطاولة، ألعاب القوى،الكرة الطائرة باجللوس : منها 
واألهداف املسطرة عالجي تربوي حيث ميكن ذكر ثالثة أنواع من )1996ني وذو العاهات اجلزائرية للمعوق
  :النشاطات املتبعة

  النشاطات البدنية ذات الطابع التربوي -
 النشاطات البدنية ذات الطابع الترفيهي -
 النشاطات البدنية ذات الطابع التنافسي -

ومما ميكن اإلشارة إليه أنه رغم املشاكل اليت تعاين منها فئة املعوقني اليوم إال أن النتائج الرياضية تدعوا إىل     
  )10، صFASHI ،1999جملة الدورة االفريقة العربية لكرة السلة، (املزيد من االهتمام

  : وذوي العاهاتاالحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني -2-4
، السنة اليت أقرا منظمة 1979فيفري - 19عرفت االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني وذو العاهات يوم     

جملة الدورة (1981فيفري  02األمم املتحدة، السنة الدولية لألشخاص املعوقني ومت اعتماد االحتادية يوم 
  )10، صFASHI ،1999االفريقة العربية لكرة السلة، 

  FASHIأهداف االحتادية -1-4-2تطوير النشاطات الرياضية لفائدة كل املعوقني -
  توسيع هيكلة الرياضيني املعوقني داخل الرابطات واجلمعيات -
 صوإعالمي اجتاه السلطات العمومية، الرأي العام، وبدرج اكرب اجتاه األشخا القيام بعمل حتسيسي وتوعوين -



  املعوقني وذويهم
 )اخل...دورات، بطوالتـ ألعاب مدرسية( تنظيم التظاهرات الرياضية  -
 املشاركة املتصاعدة للرياضيني املعوقني يف خمتلف التظاهرات الرياضية العاملية -
 لألسوياء ىائرية وكل املنظمات الرياضية األخرالتنسيق مع اللجنة األوملبية اجلز -
 رياضة املعوقني يف حركة الرياضة الوطنية لألصحاء مع احلفاظ على هويتها جالبحث عن اندما -
جملة الدورة االفريقة العربية لكرة السلة، (تنظيم تربصات تكوينية للمدرسني، املصنفني، احلكام واملراقبني -

FASHI، 199910، ص( 
  :عضوية االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني وذو العاهات يف اهليئات الدولية -2-4-2

  :تعترب االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني وذو العاهات عضو يف    
  ةاللجنة الدولية لأللعاب األوملبي -
 اجلمعية الدولية للرياضات الفئات املعاقة ذهنيا -
 الدولية للرياضات على الكراسي املتحركةاالحتادية  -
 اجلمعية الدولية للرياضات الفئات اخلاصة -
 االحتاد العريب لرياضات املعوقني -
 الكونفدرالية اإلفريقية لرياضة املعوقني وذو العاهات -
، FASHIلكرة السلة،  جملة الدورة االفريقة العربية(االحتاد املغاريب لرياضات املعوقني ذوي العاهات -

 )10، ص1999
 أنواع رياضة املعوقني حركيا املمارسة يف اجلزائر -2-4-3
 :ألعاب القوى -2-4-3-1

وهذا طبعا على الكراسي ...) م ،200م، 100( حركيا منها  حتمل يف طياا عدة اختصاصا عند املعوقني
العلوية لقاعدي احلركة باألرجل والعكس صحيح إىل  فاملتحركة وتعمل هذه الرياضة على تقوية األطرا

  )الرمح، اجللة، القرص( جانب السباقات هناك الرمي بأنواعه
  :ركوب اخليل -2-4-3-2

تعمل هذه الرياضة على إجياد التوازن ومراقبة اجلذع فوق احلصان باإلضافة إىل الراحة النفسية، إال أننا نالحظ 
  .عدم وجود هذه الرياضة ببالدنا

  :السباحة -2-4-3-3
تعترب الرياضة الوحيدة اليت يستطيع كل معوق ممارستها وتعمل على تقوية مجيع العضالت وتعلم بالتنسيق     

  بني احلركات املختلفة حسب نوع االعاقة
  



  :تنس الطاولة -2-4-3-4
ميارسها املعوقون حركيا على الكراسي املتحركة، فقط يراعي يف ذلك قياس نوعي للطاولة وتعمل هذه     

الرياضة على تقوية عضالت البطن والظهر والتنسيق يف احلركات على مستوى اجلانب العلى وحتقيق التوازن 
  على الكراسي

كاملبارزة بالسيف، كرة الطائرة باجللوس، رفع "وهناك رياضات أخرى ميارسها املعوقون حركيا     
  .اخل...الثقال

  :رياضة كرة السلة بالكرسي املتحركة -2-4-3-5
تعترب رياضة كرة السلة بالكراسي املتحركة من أشهر الرياضات يف العامل ويف اجلزائر خاصة لشعبيتها الكبرية، 

ممارس  25000املتواصل حنو الفضل حيث حسب بعض اإلحصائيات فقد بلغ عدد املمارسني وتطورها 
  (International weel chair, 1996) بلد 45وممارسة يف 

معوق ممارس هلذه الرياضة وما يزيد من أمهية رياضة كرة السلة  256أما يف اجلزائر فقد وصل العدد إىل     
  .و تركيبتها التنظيمية بالنسبة للفرد املعوق حركيا ولفوائدها النفسية واالجتماعيةه

ورياضة كرة السلة على الكراسي املتحركة ال ختتلف عن كرة السلة لألصحاء فجميع قواعد القانون     
االعتبار لتقنية الدويل مطبقة فيما عدا بعض التعديالت اخلاصة اليت تالءم الكراسي املتحركة اليت تتيح وضع 

 .حتريك الكرسي مع ضرورة ممارسة اللعبة من وضع اجللوس بدال من الوقوف
  اخلطوات التعليمية يف رياضة كرة السلة على الكراسي املتحركة -2-5
  :اخلاصة ا تالتدريب على استخدام الكراسي املتحركة وإتقان املهارا -2-5-1
  : وضعية اجللوس -2-5-1-1

مروان عبد (أن جيلس مستقيما، حبيث تكون املقعدة مثبتة على مقعد الكرسي املتحرك بجيب على الالع    
  )290، صفحة 1977ايد إبراهيم، 

  :كيفية حتريك الكرسي -2-5-1-2
ى العجلتني إىل اخللف بقدر يف الوقت الذي يبدأ فيه الالعب بتحريك الكرسي جيب أن يضع يديه عل    

اإلمكان ورفع الرأس واالحنناء قليال إىل األمام يقوم بعدها بعملية اجلذب إىل األمام مث يقوم بعدها بعملية 
اجلذب إىل األمام مث يدفع باأليدي إىل األمام وإىل األسفل حماوال أن يشرك أكرب جزءا من عضالته جسمه من 

ة الدفع جيب القيام حبركة خاطفة للرسغني قليال إىل األمام،وللتحريك بأقصى حركة الدفع، وعندما تنتهي عملي
سرعة إىل األمام حياول أن يشارك القسم العلوي من اجلسم أثناء عملية الدفع وال جيوز لالعب سواء يف 

  .الذايتالتمرين أو املباراة إىل بعد خلع جهاز الفرامل من الكرسي إلتقان السيطرة عليه باملهارة واجلهد 
تتم عملية اإليقاف بإمساك العجالت من إبقاء اجلسم مستقيما بقدر اإلمكان حىت ال : توقيف الكرسي-أ

  .يفقد التوازن



  .يتم بإمساك العجالت من املقدمة من أسفل موضع ممكن: االنتقال إىل اخللف - ب
  مكاا وتعين هذه الدورة حول احملور مع إبقاء العجالت يف: الدوران حول احملور -ج
س وهي كثريا ما تستعمل يف 180إن هذه احلركة تعين الدوران أكثر من ": الوامة: "احلركة االهليجية -د

  .كرة السلة على الكراسي املتحركة
  مسك العجلتني ودفعجلة جلذب األخرى حنو اخللف عندما تنطلق بسرعة:االنطالق - ه
لعلوي من اجلسم بسرعة وبقوة إىل اجلانب مع البقاء متسك العجلتني وينتقل اجلزء ا: االنتقال اجلانيب - و

  مستقيما من اجللوس
  الصاعد اخللفي للكرسي بيد واحدة: يستعمل الذراع ملسك :االحنناء حتو األمام -ر
  :إتقان املهارات األساسية لكرة السلة من وضع اجللوس -2-5-1-3

  :جيب على الالعب املعاق حركيا التدريب على ما يلي    
 رك بالكرة بوضعها على الفخذين ودفع العجالت دون اإلطباق على الفخذينالتح -
 مسك الكرة أثناء احلركة -
 التقاط الكرة من اجلري -
 التدريب على رمي الكرة من احلركة على الكرسي -
 القيام بإتقان مجيع أنواع التمريرات أثناء احلركة بالكرسي -
 الزواياالتدريب على التصويب أثناء احلركة من مجيع  -
 التدريب على التقاط الكرات املتدحرج على األرض أثناء احلركة على الكرسي -
 إتقان حركات املراوغة واخلداع -
 توضع تشكيالت التدريب املقترحة ألداء التمرين على هذه املهارا -
 .خطف وقطع الكرات من على الكرسي املتحرك -

  :كيفية التقاط الكرة من األرض - 4- 2-5-1
دث هذا عندما يكون الالعب متحركا أو متنقال ويتم املسك بيد واحدة على جانيب الكرسي يف عادة ما حي    

حني متسك اليد الثانية الكرة ويتم االحنناء من نفس اجلانب للكرة مبقابلة قضبان العجلة حبيث يتم انتقال الكرة 
  .مة وإبعاد الكرة عن العجلة، يضع الالعب يده حتت الكرة إذا كانت قد وصلت إىل القيةإىل أعلى العجل

  :التمريرات وأنواعها - 5- 2-5-1
يعد التمرير من أهم املبادئ األساسية يف كرة السلة ولذا وجب على كل العب أن يتقن التمرير بأنواعه     

املختلفة حىت ميكن إعطاء الكرة للزميل من أقرب طريق وأسهل أداء، وكثريا ما كان التمرير يلعب دورا 
القاتلة، لذا كانت التمريرة القوية، السريعة، اجليدة تعد من التعليمات  ت نتائج املباريات يف األوقاأساسيا يف

  .األولية عندما منارس لعبة كرة السلة فال بد أن يؤديها الالعب بإتقان تام



  :أنواع التمريرات هي
  :التمريرة الصدرية -أ

شيوعا بني  رميكن أن تؤدى بيد واحدة أو باليدين حيث تعد من التمريرات السهلة لالعبني املبتدئني واألكث    
  .الالعبني

  
  :التمريرة املرتدة - ب

  تؤدى هذه التمريرة عندما يكون الالعب املدافع قريبا من الالعب الذي يؤدي التمريرة    
  :التمريرة فوق الرأس -ج

  وق مستوى الرأس أو قليال حنو اهلدف واملرفقني ألمام قليالمتسك الكرة ف    
  ":كرة القاعدة" كرة البيسبول -د

 ىوهي التمريرة اليت تستعمل كثريا وخاصة التمريرات الطويلة وتستعمل بيد واحدة فقط واليد األخر    
  .تستعمل للمحافظة على التوازن مبسك الكرسي

  :استقبال الكرة -2-5-1-6
  ستقبل الكرة يف مستوى الصدر بقدر اإلمكانجيب أن ت -
  متسك الكرة اليدين واألصابع مفرقة ومنتشرة على جانب الكرة -
  .جيب أن تكون الذراعان منثنيتني قليال أثناء استقبال الكرة حبيث أن ال تكون الذراعان واألصابع متصلبة -
  .حياول الالعب أن يسحب الكرة إىل الصدر حبركة مرنة -
  :املراوغة -2-5-1-7

ختتلف كرة السلة على الكراسي املتحركة عن كرة السلة لدى األصحاء يف املراوغة فكرة السلة على الكراسي 
  .املتحركة ال تعرف مهارة املراوغة املضاعفة أو املزدوجة يف اهلواء

ذلك يكتشف جيب على الالعب أثناء عملية املراوغة أن يرفع رأسه حىت يتسىن له رؤية زمالئه وك -
  امللعب

 .ال مينع القيام بأكثر من دفعتني بني كل ثبات على األرض وأثناء الدفع توضع الكرة على الركبتني  -
  :التصويب -2-5-1-8

  :خيتلف تصويب من العب آلخر حسب إتقانه لنوع الرمي فهناك أنواع للتصويب منها    
  التصويب بيد واحدة -
 التصويب باليدين  -
 رأسالتصويب من فوق ال -

عند أداء التصويب جيب احلفاظ على جفاف األصابع والبقاء هادئا واستعمال الذكاء يف اختيار أنسب أنواع 



  .التصويب
  :وفهم القواعد القانونية للعبة باستيعا -2-6
  تلقني القواعد البسيطة أثناء التدريب -أ

  استغالل املواقف العلمية أثناء التدريب إليضاح القواعد القانونية - ب
  )297، صفحة 1977مروان عبد ايد إبراهيم، (عقد حماضرات وندوات لشرح مبسط لقانون اللعبة -ج
  
  :اللعب) خطط(إتقان تكتيك  -2-7
  اكتشاف املهارات الفردية لالعبني ووضعها يف االعتبار -أ

  املناسبةوضع الالعبني تبعا لكفاءم يف املركز  - ب
  التدريب املستمر على اللعب مجاعيا وبروح الفريق -ج
  .تلقني اخلطط والتدريب عليها أثناء التمارين خالل املوسم -د
  والعروض يف الفيديو اخلطط الدفاع واهلجوم ممشاهدة األفال -ه

شكل مبادئ هناك العديد من اخلطط يف رياضة كرة السلة منها اخلطط اهلجومية واخلطط الدفاعية وت    
  :وتقسيمات التكتيك إىل ما يلي

 The individuel Tactics:التكتيك الفردي -أ
  :ينكون من 

  التكتيك الفردي اهلجومي -
 التكتيك الفردي الدفاعي -

 the group tactics: التكتيك اجلماعي - ب
 يتكون من

 التكتيك اجلماعي اهلجومي -
 التكتيك اجلماعي الدفاعي -

 the team tactics:التكتيك الفرقي -ج
 التكتيك اهلجومي الفرقي -
 التكتيك الدفاعي الفرقي -

ولذا فإن التكتيك الناتج يف كرة السلة هو التكتيك الذي يعتمد على العمل اجلماعي والفرقي لالعبني يف     
  حني أنه ال يغفل على العمل الفردي كلما مسحت الفرصة ألدائه

وتسود بدهلا  ةحيترم الالعبون بعضهم البعض كما ختتفي روح األناني" العمل اجلماعي" وعن طريق وحدة    
مروان عبد ايد (يف رياضات املعوقني هالروح الرياضية احلقيقية، وتربز ا روح الفريق، وهذا ما ننبت غي



  )297، صفحة 1977إبراهيم، 
  folding chairs for sport men:كرسي اللعب -2-8

  بالبساطة لتحقيق مجلة من املزايا الزمة ألغراض االستخدام الرياضي  ميتاز كرسي الرياضيني    
  جيب أن يكون الكرسي املتحرك ضمن مقاييس معينة ليضمن الالعب األمان واملنافسة العادلة -
كبرية فيس مؤخرة الكرسي وواحدة أو اثنتان عجالت، اثنتان  4أو  3جيب أن يكون للكرسي  -

 .صغريتان يف املقدمة
سم كأقصى حد، ويكون هلا ممسك واحد لليد على كل  66جيب أن يكون قطر العجالت اخللفية  -

 عجلة
 سم عن األرض 53جيب أن يكون أقصى ارتفاع ملقعد الكرسي  -
الصغرية  ةن العجالت األماميسم عن األرض عندما تكو11جيب أال يزيد ارتفاع مسند القدمني عن  -

 .يف وضعها إىل األمام
 جيب أن يكون اجلزء السفلي من مسند القدمني مصمم بشكل مينع إتالف أرضية امللعب -
ميكن أن يستخدم الالعبني األربطة والواقيات اليت تساعد اجلسم االلتصاق بالكرسي، أو بربط الرجلني  -

 .معا
من مادة مرنة لوضعها على املقعد حبيث تكون بنفس طول  ميكن أن يستخدم الالعبني خمدة مصنوعة -

 .سم 10واتساع الكرسي وأال يزيد مسكها عن 
 .الصناعية واملساعدات ءميكن لبس األعضا -

الصناعية واملساعدات من قبل الالعب وجيب أن تظهر  ءوجيب أن تعكس بطاقة التصنيف استخدام األعضا    
على الكرسي، ومينع استخدام الكراسي للتأكد من مطابقتها كل التعديالت على وضع جلوس الالعب 
منشورات االحتاد الدويل لكرة السلة على الكراسي املتحركة (للمواصفات املعتمدة عند بداية كل مباراة

1996(  
ان استخدامها واثبات كفاءته فللكراسي املتحركة أمهية كبرية يف لعبة كرة السلة، لذا جيب على الالعب إتق    

أن أمهية كبرية يف لعبة كرة السلة، لذا جيب على الالعب إتقان استخدامها واثبات كفاءته ألن هذا السبب 
يعترب حامسا يف كثريا من احليان، ويرجع الفصل فيما ميكن أن حيققه الالعب من سرعة ومناورة وحنكم 

  )82، صفحة 1977ن عبد ايد إبراهيم، مروا(وتوازن
  :قوانني اللعب يف كرة السلة على الكراسي املتحركة -2-9

تشبه تعليمات وقوانني كرة السلة بالكراسي املتحركة قوانني كرة السلة العادية مع بعض التعديالت      
  .اخلاصة اليت تالءم الكرسي املتحرك

  



  :تعليمات التوقيت - 2-9-1
يف كل فريق مثل كرة السلة العدية، وتتألف املباراة من شوطني مدة كل شوط ) 5(يكون عدد الالعبني     

لكي يتم التصويب، ويف حالة تعادل ) ثا30(باستخدام ساعة أخرى لوقت التصويب الذي يكون ) د20(
  إضافية لكسر التعادل) د5(الفرقني يف اية الشوط الثاين يتم إعطاء 

  :ييس امللعبمقا-2-9-2
م عرض وهو نفسه املستخدم يف منافسات لعبة 15م طول و 27إن أطول ملعب لكرة السلة العادية هو     

كرة السلة بالكراسي املتحركة املعتمدة من طرف االحتاد الدويل لكرة السلة بالكراسي املتحركة، ويتم ختطيط 
نقاط كما يف تعليمات االحتاد الدويل  3منطقة  FIBAامللعب للداللة على حدوده، منطقة الرمية احلرة وخط 

  .لكرة السلة
م كاملستخدمة متاما 3.50ويستخدم العبوا كرة السلة بالكرسي املتحركة حلقة سلة ترتفع عن األرض ب     

  .يف كرة السلة العادية
  :نظام تصنيف الالعبني-2-9-3

 ذو العاهات الدائمة لألجزاء السفلية يتم هي لعبة مجاعية لالعبني كرة السلة على الكراسي املتحركة    
العمل بنظام التصنيف لالعيب كرة السلة لتوفري تصنيف كل العب تبعا حلركة اجلذع خالل أداء مهارات كرة 

-3-2.5-2-1.5-1( السلة مثل دفع الكرسي، التخطيط، التمرير، االستقبال، التصويب وهذه الفئات هي
  .مساوية لتصنيفه وكل العب ينال  درجة) 3.5-4-4.5
نقطة يف املباريات األوملبية، كأس  14إن جمموع درجات تصنيف الالعبني اخلمسة داخل امللعب هي     

العامل، بطوالت املناطق والدورات التأهيلية للبطوالت املذكورة، جيب أن ال تزيد جمموع نقاط التصنيف عن 
  .نقطة يف كل األحوال 14

التصنيف اخلاصة به جيب عليه استخدامها خالل املشاركة يف املنافسات، ويوضح حيمل كل العب معه بطاقة 
فيها درجة تصنيف الالعبني وأي تعديالت لوضعية اجللوس واستخدام الالعب لألربطة واألدوات املساعدة 

  .الصناعية وغريها من األدوات ةواألجهز
  :التسجيل -2-9-4

ة واحدة لإلصابة من الرمية احلرة، ونقطتني لإلصابة من داخل كما يف لعبة كرة السلة العادية حتتسب نقط
  .املنطقة، وثالثة نقاط من خارج خط ثالثة أمتار

  :تعليمات كرة البداية -2-9-5
تسمى كذلك كرة القفز حيث عند بداية املباراة جترى كرة البداية يف دائرة منتصف امللعب حيث يتوجه      

عب التحرك من كرسيه واالرتفاع وإذا قام بذلك احتسب ضده خطا العب من كل فريق، وال يسنح لال
  .والالعب ذو الطول األكثر هو الذي ذا األفضلية يف احليازة على الكرة



  خمالفات خاصة بكرة السلة على الكراسي املتحركة -2-9-6
، ونذهب إىل املخالفات هي خرق لقواعد اللعبة حيث أن الفريق الذي يرتكب املخالفة يفقد حيازة الكرة

  :الفريق املضاد من خالل رمية إدخال امللعب من اقرب منطقة جرى فيها اخلطأ وهذه اخلطاء تتمثل يف
  :خمالفة جتاوز حدود امللعب -2-6-9-1

يعترب الالعب خارج حدود امللعب إذا كان جسمه أو أي جزء من كرسيه على متاس مع األرض على أو     
وتعترب مسؤولية إخراج الكرة خارج امللعب من قبل آخر العب ملسها أو خارج خطوط امللعب اخلارجية، 

تعرض للمسها قبل ذهاا خارج امللعب، لكن إذا قام الالعب  برمي الكرة بصورة معتمدة على الالعب 
  .املنافس، فإن حيازة الكرة تكون للفريق املنافس

  
  :خمالفة املشي -2-9-6-2

ه مرتني فقط قبل التنطيط، التمرير أو التصويب، بالكرة فإذا قام بأكثر يسمح الالعب بدفع عجالت كرسي    
  .حتتسب عليه خمالفة املشي

  :خمالفة الثالث ثواين -2-9-6-3
ال يسمح لالعب بالبقاء ملزيد  عن ثالثة ثواين يف املنطقة احملرمة اخلاصة بالفريق اخلصم، وهذا التقيد ال     

  .تصويبيسري عندما تكون الكرة يف حالة 
  :خمالفة اخلمس ثواين والعشر ثواين -2-9-6-4

إن الالعب املراقب جيدا وحيتفظ بالكرة عليه أن ميرر الكرة أو يصوب أو ينطط يف مدة تتجاوز مخس     
ثواين، جيب أيضا على الفريق أن ينتقل بالكرة من نصف ملعبه اخللفي إىل النصف األمامي خالل عشرة ثواين، 

  .احلالتني يسبب خمالفة ضده وأي وقت زائد من
  :األخطاء-2-9-6-5

االخطاء هي اختراق القواعد فيما يتعلق باحتكاك الشخص مع اخلصم أو بأسلوب غري رياضي، يتم     
بني فقدام حيازة الكرة أو أكثر من رمية يؤديها الالعب  ةاحتساب اخلطأ ضد املتسبب به وتتراوح العقوب

وذلك حسب اخلطأ الواقع، ويسمح لكل العب بارتكاب مخسة أخطاء يف املباراة الواحدة وعند ارتكاب 
  .الالعب اخلطأ اخلامس عليه مغادرة امللعب

  :االخطاء الفنية -2-9-6-6
رياضي معتمد، وعندما يرفع الالعب جسمه عن اخلطأ الفين حيتسب عندما يصدر عن الالعب سلوكا غري 

مقعد الكرسي أو حيرك قدميه من مكاا أو يرفع املقعد عن الكرسي للحصول على ميزة غري عادلة على اخلصم 
  .للمساعدة يف قيادة الكرسي

عندما يتم احتساب خطأ فين يتم إعطاء الفريق اخلصم رميتني حرتني ويتم اختيار منفذ الرميتني من قبل رئيس 



  .الفريق
  :أهداف املمارسة الرياضية عند املعوقني - 2-10
  التعرف على اجلسم والقدرات املهارية بطريقة حمللة -
  التأقلم مع ظروف املعيشة اليومية -
  التعبري والتجربة توسيع وتنويع جماالت -
  طالتأقلم والتعرف على أكرب عدد ممكن من الظروف واألوسا -
  .بإدراك هذه الفئة إلمكانياا وقدراا يف املشاركة وإحراز األلقا -
  
  
  :املنافسات ونظرياا عند املعوقني - 2-10
  :مفهوم املنافسة -1- 2-10

يف احلياة اليومية، ويتبني لنا ذلك يف خمتلف ااالت يف اتمعات املعاصرة تعترب روح املنافسة مهمة     
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والرياضية وهي عبارة عن صراع بني شخصني أو جمموعة من األشخاص 

  )22، صفحة 1995حممد عادل خطاب، (للوصول إىل اهلدف املنشود أو إلجياد نتيجة معينة 
  :تعريفات خاصة باملنافسة-2- 2-10

كلمة منافسة هي كلمة التينية واليت تعين البحث املتواصل من طرف عدة أشخاص لنفس املنصب ونفس 
  .املنفعة

املنافسة هي الصراع بني عدة أشخاص للوصول إىل هدف منشود أو الوصول إىل  "ألدرمان"وحسب     
  .نتيجة معينة

الذي حيصل داخل إطار مسابقة مقننة، أو أمناط استعداد معروفة وثابتة  هو النشاط "روبار" وحسب     
  (MatuieuT.P, 1983, p. 13)باملقارنة مع الدقة القصوى

املنافسة هي كل حالة يتواجد فيها اثنان أو عدد كبري من األشخاص يف صراع للفوز  "فرننداز"وحسب     
  .لنصيب األوفربالكل أو با

مقسمة بني ...) اللقب، الكأس، ( يرى أيضا املنافسة هي احلالة أين تكون العوامل االشتراطية االجيابية     
  (Fernandez. B, 1977, p. 95).سلوكهم فيما بينهم صفردي أو مجاعة من األفراد حسب خصائ

  :نظريات املنافسة -3- 2-10
  :املنافسة كوسيلة للتدريب الفعال-3-1- 2-10

إن املنافسة الرياضية عموما موجه إىل حتسني التدريب فهي إذا وسيلة خاصة للتدريب وعن طريقها يتم تطوير 
النتائج اليت ميكن احلصول عليها خارج نطاق املنافسات ومنها احلمولة البدنية، النفسية، التجربة يف املنافسات، 



  )22، صفحة 1995حممد عادل خطاب، (خلصم، التعرف على أخطاء التدريبمالحظة خطة ا
  :املنافسة كشرط اجيايب -3-2- 2-10

النخبة هي  "دودسن" و" بركس" املنافسة هي حافز يسمح للشخص بالتطور، وحسب " الدرمان"حسب     
إذن املنافسة هي إحدى الدوافع اليت تسمح للشخص أن يصل إىل دائما اليت تدفع أو بعقد من حد املنافسة، 

  .نتيجة مشرقة وبذلك يتطور
  :املنافسة كوسيلة للمقارنة -3-3- 2-10

حالة الفرد يف املنافسة تكون متعلقة مباشرة مبا حييط به، إذن سلوكات ومعامالت الفرد ميكن أن تتغري     
  .حسب معامالت رفاقه، مدربه، املنافس، املتفرجني

  :املنافسة كوسيلة للتقييم -3-4- 2-10
  :تعترب املنافسة إحدى أهم وسائل تقيني املستوى وفعالية التدريب    

  اللياقة البدنية والقدرات النفسية يف حالة املنافسة تقييم مستوى -
 تقييم مدى احلفاظ على التقنيات املكتسبة خالل املنافسة -
 إجياد احللول للمشاكل التقنية والتكتيكية أثناء اللعب -
 )23، صفحة 1995حممد عادل خطاب، (املقارنة بني مستوى النتائج املركبة والنتائج احملددة -

 :أهداف املنافسات الرياضية - 2-11
املنافسات الرياضية من أهم الوسائل املساعدة على اتزان الفرد نفسيا واجتماعيا، فهي تكسب اجلسم احليوية 
والرشاقة واالعتدال وجتنبه اخلمول والكسل، ومتنحه منوا صحيا جيدا حيث جتعله أقل عرضة ألمراض اليت قد 

  .تصيبه
يعتقد البعض أن املنافسة الرياضية ختتص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط ولكن هذا غري كايف فالفرد     

عبارة عن وحدة منسجمة  من مجيع النواحي اجلسمية، العقلية، االجتماعية، كما أكدته بعض االجتاهات 
حي الباقية، فالعقل مثال يؤثر على جمهود العلمية احلديثة، وأي منو من نواحي يؤثر سلبا ويتأثر بسائر النوا

  :اجلسم، ومن هنا تتضح لنا عالقة العقل باجلسم، وفيما يلي نرى إىل ماذا دف إليه املنافسات الرياضية
  :هدف النمو البدين -1- 2-11

  :من أهداف املنافسة الرياضية على هذا اجلانب ما يلي    
  تنمية القدرات البدنية للرياضيني املنافسني -
 العضوية املختلفة للجسم ةتقوية العضالت واألجهز -
 تقوية حتمل الداء اخلاص لكل املهارات كالسرعة، الرشاقة، القوة، املقاومة -
 حتقيق منو اجلسم -
  الصحة البدنية -



  :هدف النمو االجتماعي - 2- 2-11
للمنافسة هدف اجتماعي يتمثل يف خلق جو التعاون، فكل فرد يقوم بدوره عن طريق مسامهته مبا عنده     

يتنازل العب عن حقه يف : بالتنازل عن البعض احلقوق من أجل حتقيق هدف مجاعي تعود فوائده إىل اجلميع
ذا التعاون ال يتحقق إال عن تسديد ضربة جزاء أو خمالفة لكي ال حيدث خصام بينه وزمالئه يف الفريق وه

طريق اجلماعة والتنافس فهو شكل من أشكال الكفاح االجتماعي للمنافسات الرياضية اليت جتعل من الكفاح 
وسيلة للوصول إىل اهلدف دون إحلاق الضرر باآلخرين وحسب الدراسات وجدت عالقة وطيدة بني 

 املنافسني يكونون أقل جناحا من األفراد الغري املنافسات الرياضية وجناح األحداث، وتبني أن الرياضيني
  )64، صفحة 1995حممد عادل خطاب، (ممارسني، من هنا تظهر فوائد املنافسات الرياضية على اجلميع

  :هدف النمو النفسي -2-11-3
اضية حتقق اللذة واإلنتاج للفرد فيتحرر من املنافسات الرياضية للمعوقني حركيا كغريها من املنافسات الري    

كل ما هو مكبوت وتغمره الفرحة والسرور واالبتهاج عندما يسيطر على حركاته، كذلك دف إىل إشباع 
إذ ا شدد : امليوالت العدوانية والعنف لدى بعض الالعبني عم طريق الالعب التنافسية العنيفة كاملالكمة مثال

احلالة يعرب عن دوافعه املكبوتة بطريقة مقبولة ومفيدة لوجه عام، وحيرر على إعادة  ضربات للخصم فإنه يف هذه
التوازن بسبب جناحه يف نشاطه الرياضي، إذن احلل السليم للتخلص من االندفاعات الغري مناسبة هو كبتها يف 

  .الالشعور ووضعها يف السلوك املقبول اجتماعيا وشخصيا
  :هدف النمو اخللقي -2-11-4
وهذا  يإن املنافسة الرياضية عملية تربوية خلقية ذلك نظرا ملا يوفره النشاط التنافسي يف السلوك األخالق    

بالنظر إىل  حساسية املنافسة ومما جيري فيها من اصطدام وهجوم واخلوف من اهلزمية ويف كل هذا املنافسة تم 
املنافسة هذا ما يساعد الفرد على العمل الصاحل والثقة بالتهدئة وذلك بتوضيح ما جيب وما ال جيب القيام به يف 

  .بالنفس واإلخاء والصداقة وروح التعاون واملسؤولية
  :هدف النمو العقلي -2-11-5

إن املنافسات الرياضية تلمس كل اجلوانب حىت اجلانب العقلي فهي تفيد الناحية يف اكتساب املعارف     
خمتلفة تدل على طبيعة املنافسة، طرق التدريب، كيفية التعامل، البيئة احمليطة بالفرد، ألن العقل واجلسم 

  .مربوطان
ية، حيث جتعل املعوق حياول أن يكشف كل ما وتنمية القدرات العقلية يكون بفضل ممارسة النشطة الرياض

كان غامض بالنسبة حلركاته وتوازنه اجلسمي، وألن العقل واجلسم مترابطان فكل حركة يقوم ا اجلسم 
، صفحة 1995حممد عادل خطاب، (.تكون صادرة من العقل وكل حركة معناها تنمية القدرات العقلية
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  :اخلامتة
من خالل تطرقنا يف هذا الفصل إىل ممارسة كرة السلة وأهداف املمارسة الرياضية بالنسبة للمعوقني حركيا     

يتجلى لنا، أن املعوق إنسان حباجة إىل املمارسة الرياضية يف حياته اليومية ألنه جيد بفضلها الراحة النفسية 
  .لفصل املوايل إىل شخصية املعوق وما هي أهم املؤثرات فيهاوميكن أن حيقق مكانة يف اتمع، سنتطرق يف ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

  

  

التحضير النفسي في كرة السلة على 
  الكراسي المتحركة

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :متهيد
  .يعترب التحضري النفسي أحد العوامل الرئيسية يف حتضري الفريق للمنافسات الرياضية وزيادة مردود الالعب    

سنتطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم التحضري النفسي وأنواعه وتارخيه وكيفية تطبيقه على الالعبني واألهداف 
ة، والتحضري النفسي لطويل املدى، والتحضري املنتظرة من ورائه، وسنتطرق على أمهية حتضري الفريق للمنافس

  .النفسي قصري املدى واملختص النفساين وما هو عمله
  :مفهوم علم النفس الرياضي - 1-

حياول علم النفس الرياضي أن يتفهم سلوك وخربة الفرد حتت تأثري ممارسة النشاط الرياضي ، وقياس هذا     
السلك وهذه اخلربة وحماولة االستفادة من املعارف واملعلومات املكتسبة يف التطبيق العلمي، حيث كان علم 

خمتلف مستوياته وجماالته، كما يبحث يف  النفس يبحث يف املوضوعات النفسية املرتبطة بالنشاط الرياضي على
الذايت للنشاط  سللشخصية اليت تشكل األسا) املرتبطة بالنشاط الرياضي( اخلصائص والسمات النفسية 

الرياضي دف تطوير هذا النوع من النشاط البشري وحماولة إجياد احللول العلمية ملختلف املشاكل التطبيقية يف 
النفس العام أو علم النفس التربوي بل أصبحت له مشكالته ومباحثه وموضوعاته الوقت احلايل مل يعد علم 

حممد حسن (.ىوأهدافه اليت تتفق مع خصائصه وطبيعته اليت تتميز عن سواها من املشاكل يف ااالت األخر
  )26، صفحة 1994عالوي، 

  :النفسينبذة تارخيية عن التحضري  -4-2
العضوية للفرد من املوضوعات اليت متت دراستها وتناوهلا  ةيعترب موضوع تأثري التحضري النفسي على األجهز    

عام " بوتينكو" م و1876عام " ماناسي"عام إذ قام كل من  100بالتحليل منذ فترة زمنية طويلة قاربت 
جسم الفرد خالل عملها، حيث تبني أن  م بدراسة هذا النوع من اإلعداد على كفاءة أداء أجهزة1897

  .ىاملرضية األخر ساإلعداد النفسي يساعد على حتسني وختفيف آثار اآلالم واألحاسي
اليوجا " وجتدر اإلشارة أن اهلنود يف القرن الثاين قبل امليالد قد اقترحوا طريقة العالج النفسي عرفت باسم     

يف ذاته عن طريق ختيله أو تصوره للقوة اجلبارة لرب الكون الذي  وهذا قصد متكني الفرد من التحكم" النفسية
  .يساعد الفرد على عبوره  واجتيازه ألي عائق يصادفه

بناءا على حتليله لكل من طريقة احلياء النفسي وطريقة اليوجا النفسية " شولتز"  كما اقترح العامل األملاين    
دامها داخلية تعتمد على تعليم وتعويد الفرد كيفية مقدرته على اهلندية طريقتني للتدريب االجيايب للفرد أح

التحكم يف حالته النفسية، مث قام شولترز بدمج الطريقة الداخلية واخلارجية اإلحياء الذايت يف طريقة واحدة قصد 
ازين تعليم الفرد املقدرة على االسترخاء لعضالته عن طريق استدعاء حالة اهلدوء لألوعية الدموية  وللجه



قليب يعمل دوء وتنفسي منتظم، أشعة الشمس حتدث يل : اهلضمي والتنفسي باستخدام العبارات التالية مثل
  ....الدفء،

باقتراح " باستوخوف" و" جاسو" و" فيالتون" ويف أوائل الستينيات بدا العلماء النفسانيون السفيات مثل    
يعتمد على كيفية عالج أمراض  لي ظهر منها اجتاهني األوطريقة جديدة تعتمد على التنومي املغناطيسي والذ

بينما الثاين على ابتكار وسائل دف إىل التحكم يف الذات إزاء " داء السكري واألمراض اجلنسية" عديدة منها
املواقف اليت يتعرض هلا الفرد، ومنذ ذلك احلني واجلهود الصادقة مستمرة يف هذا االجتاه واملتمثلة يف بدأ 

مثل علم النفوس الوقائي،، الطب النفسي يف اال الرياضي، اعتماد على الدراسات . خدام العلوم النفسيةاست
اليت يقوم ا املختصون يف علم النفس الرياضي والذي يرجع الفضل إليهم يف االهتمام وااللتفات  ثواألحبا

ياضات التنافسية، إذ أصبحت األحباث النفسية للحالة النفسية للرياضيني نتيجة الصعوبات املتزايدة يف جمال الر
  )11، صفحة 1991عزت حممود كاشف، (.اآلن ذات صفة تطبيقية  مترابطة مبجال التدريب واملنافسة

ويف السنوات األخرية بدأ أخصائيو الطب النفسي الرياضي ذو الكفاءة العالية، املساعدة يف إعداد وحتضري     
الالعبني للمسابقات عن طريق رفع درجة االستعداد الذايت للفرد الرياضي ويئة استرخائه أثناء التدريب أو 

عزت حممود كاشف، (ملشكالت العضوية للرياضينياملسابقات الرياضية، وكيفية قيام اخلربة واملشاورة إزاء ا
  )13، صفحة 1991

  :تعريف التحضري النفسي -4-3
التحضري النفسي هو سريورة التطبيق العلمي لوسائل ومناهج معينة، حمددة وموجهة حتو التكوين النفسي     

تكوين واثقان الصفات الشخصية اهلامة يف املنافسة، ومن  للرياضيني وهو تكيف نفسي للرياضيني من خالل
  .الثقة بالنفس، اهلدوء، روح املصارعة: بني الصفات املعنوية اليت يتفق عليها األخصائيون هي

املوجودة لدى الرياضي وبعض اخلاصيات لشخصية  ةكما يعين أيضا مستوى تطور القدرات التنفسي    
حممد حسن عالوي، (والتدريب ةجليد واملناسب للرياضة يف شروط املتنافسالرياضي اليت تشترط اإلاء ا

  )26، صفحة 1994
  :أمهية ودور التحضري النفسي -4-4

إن اإلعداد النسيب يسعى إىل خلق وتنمية الدوافع واالجتاهات االجيابية اليت ترتكز على املعارف العلمية     
والقيم اخللقية احلميدة كما يسعى إىل تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة لدى الرياضي، 

 م، األمر الذي يساهم يف قدرام على جماتهباإلضافة إىل التوجه واإلرشاد التربوي والنفسي ألفراد الرياضيني
  .للمشاكل اليت تعترضهم والقدرة على حلها سلميا

إن اإلعداد النفسي عملية تربوية حتت نطاق املمارسة االجيابية للرياضيني يسري شأن التدريب البدين     
البدين والتكتيكي  واملهاريواخلططي طبقا ملخطط ينفذ على فترات، بذلك يصبح يشكل جبانب اإلعداد

جملة (.واخلططي جزءا ال يتجزأ من عملية تعليم وتربية وتدريب الرياضيني خلوض غمار املنافسات الرياضية



  )162، صفحة 26/10/1981االحتاد العريب أللعاب الرياضية، 
  .ثرات حىت ال يكون عائق ألدائه أثناء املباراةإن اإلعداد النفسي لالعب ميكنه من أن يتغلب على كل املؤ

  :فالتحضر النفسي يسرع منس عملية تكوين اإلمكانيات النفسية الضارية باستعمال القدرات التالية   
    .الطموح للتحسني الذايت للنشاط -أ

  .تكوين إرادة لتطوير القدرات النفسية - ب
  .التدريب واملنافسة تعلم التحكم املقصود يف احلاالت النفسية خالل -ج
فالتحضري النفسي : اكتساب إمكانيات االسترجاع دون مساعدة املدرب وال سيما التركيز على النشاط -د

السيكولوجي يعين مستوى تطوير القدرات النفسية املوجودة لدى الرياضي وبعض اخلاصيات لشخصية 
مطبوعات جامعية (يف شروط املنافسة أو التدريبالرياضي اليت تشترط ألا اجليدة واملناسبة ألنشطة الرياضية 

  )لطلبة السنة الثالثة، املعهد الوطين لتكنولوجية الرياضة، دايل إبراهيم
  :عوامل التحضري النفسي -4-5

أساسا ثالثة العوامل النفسية هي اليت ال ميكن االستغناء عنها خاصة أثناء املنافسات الرياضية واليت تتضمن 
  :أقسام

  :املكونات النوروبيولوجية -أ
  .التذكر والتعلم: وتؤدي إىل تكوين القدرات مثل    
  :النفسية - املكونات العقلية - ب

  .تتعلق أساسا من الناحية التشجيعية والتحفيز للموضوع، إذن ختطيطا إلرادا بالفوز    
  :املكونات االجتماعية -ج

مكانة الفرد يف اجلماعة، وهذه الوجهة اخلرية تأخذ كال األمهية داخل الرياضات  وهذا يأخذ بعني االعتبار
  (1C lacoste (GAEZIA), 1998, p. 59)اجلماعية ولكن دون إمهال أيضا الرياضات الفردية

  :أمهية حتضري الفريق للمنافسة من اجلانب النفسي -4-6
كل املدربني يقومون بتحضري نفسي قبل أي لفاء مهما يكن مستوى املنافس إال أن املشكل خيتلف من      

  :فريق آلخر
ميكن القول أن التحضري النفسي للمنافسة احلاضرة يبدأ من بعد اية املنافسة السابقة وميكننا أن نلخص أمهية 

  :التحضري النفسي للمنافسة فيما يلي
  امل مع خلق جو مالئم لتحسني املنافسةتشكيل فريق متك -

 خلق حيوية ودفع العوامل العاطفية اليت تساعد الفريق على الفوز -

 .دعم الالعبني من  جانب ثقتهم يف أنفسهم ويف قدرام لتحقيق نتائج جيدة خالل املنافسات -



املتفرجني،  سلوك( األخذ بعني االعتبار لبعض اخلصائص اخلاصة باجلو العام قبل وبعد املنافسة  -
 ...)الصحافة، احلكام،

إن التحضري النفسي للمنافسة شيء رئيسي لكل رياضة تنافسية فاملدرب يستعمل التحضري النفسي لتهيئة     
  .الالعبني نفسيا، وكذلك خبلق الدافعية واالنسجام والثقة يف قدرام  على حتقيق النتاج املرضية

  :ريه نفسيا مهاأما بالنسبة للفريق فهناك سبيلني لتحض
  :التحضري النفسي طويل املدى -4-6-1

من خالل التجارب واخلربات اليت قام ا الباحثون يف امليدان ثبت أنه  جيب االهتمام بضرورة إتباع ختطيط     
منظم لعملية اإلعداد النفسي لكوا عملية تربوية ضمن نطاق املمارسة االجيابية لفترات خمتلفة، جيب أن يكون 

  .ال كذلك بالنسبة لإلعداد النفسياحل
جيب أن يكون األعداد النفسي آو فترة األعداد النفسي الطويل املدى حىت يدرك الرياضي أنه يشارك يف     

منافسة من املستوى العايل، وهذا يعين آن اإلعداد النفسي يكون لعدة شهور أو سنوات قبل موعد املنافسة 
واالجيابية والعمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية العامة واخلاصة  كما يسعى خللق وتنمية االجتاهات

  )249، صفحة 1980كامل طه أويس، / جميد الطالب نزار(لدى الرياضيني
  :كما أن هناك عدة نقاط جيب االهتمام ا ومالحظتها خالل هذه الفترة منها

  اختبارات طبية دقيقة وجوب اخضعا الرياضيني إىل -

 جيب تقييم طرق التمرين الرياضي بدقة -

 .وجوب اخضعا الرياضي الختبارات نفسية ومقبالت شخصية باستمرار خالل هذه الفترة -

كما جيب أنس ينتبه املدرب إىل العالقات اجلديدة اليت ستتطور بني الرياضيني حيث تتكون صداقات  -
يتكون نوع من اخلوف واخلسارة واليت تعترب مفيدة تؤدي إىل  جديدة وقيادات جديدة بينهم، وبالتايل

 حتفيز الرياضي على التدريبات بدون غرور

  :املبادئ العامة للتحضري النفسي طويل املدى -4-6-2
إىل بعض املبادئ " علم النفس يف التدريب الرياض" لقد تطرق الدكتور حممد حسن عالوي يف كتابه    

  :جيب على املدرب مراعاا أثناء اإلعداد النفسي طويل املدى وهيوالتوجيهات العامة اليت 
  ضرورة أقناع الفرد الرياضي بأمهية املنافسة أو املباراة الرياضية -

 املعرفة اجلديدة الشتراطات وظروف املنافسة واملنافس -



 حتديد اهلدف املناسب ليحاول الرياضي الوصول إليه -

 .خارجيةعدم حتميل الفرد الرياضي أعباء أخرى  -

 مراعاة املدرب للفروق الفردية -

ضرورة اقتناع الرياضي بصحة طرف نظرية التدريب املختلفة، والثقة التامة باألساليب اليت يستخدمها  -
 )250-249، الصفحات 1980كامل طه أويس، / جميد الطالب نزار(املدرب

اهتماماته إلجناز الواجبات اليت يكلف ا وعدم  التأثر باملؤثرات تعويد الرياضي على تركيز كل  -
 .اخلارجيةـ سواء أثناء التدريب أو املنافسة الرياضية

ثقة بالنفس لدى الرياضي مع مراعاة احلذر من املغالت يف ذلك، وال انقلبت الثقة إىل غرور مع  -
 .يةمراعاة ضرورة تقدير الرياضي ملستوى املنافس على أسس موضوع

 .ضرورة اكتساب الفرد الرياضي التعود على املواقف املختلفة، أي ميكن حدوثها أثناء املنافسة -

 .ينبغي على املدرب حتفيز الرياضي باستمرار بغية االرتقاء باملستوى إىل أبعد احلدود -

من االهتمام بالفرد الرياضي ال من الناحية الرياضية فقط، بل من كل النواحي آلن هناك الكثري  -
 .العوامل اخلارجية اليت تساهم يف التأثري السليب على الرياضي

  :التحضري النفسي قصري املدى -4-6-3
يبدأ هذا التحضري من التأكد من مشاركة الفريق يف منافسة وهذا يعين معرفة التاريخ واملكان واملنافس، أما 

  :املهام اليت جيب التطرق إليها فيه هي
  احمليط تعويد الالعبني على شروط -

 إجراءات لقاءات مع فريق قريب املستوى من الفريق الذي سيجري مع اللقاء -

معرفة الغاية املوجودة، مشاعر الالعبني، حبيث كل شيء واحد يعمل من أجل مصلحة الفريق وجيب  -
 .أن ختتفي املصلحة الشخصية

الشجاعة عند رؤية  تقييم واضح لصعوبات املنافسة اليت يتعرض هلا الرياضيـ كذلك ال جيب فقدان -



/ جميد الطالب نزار(.ملنافس، أثناء حتضريه لكل ما حييط بالرياضي جيب أن يؤثر باإلجياب على الرياضي
 )250-249، الصفحات 1980كامل طه أويس، 

  :طرق التحضري النفسي قصري املدى 4-6-4
ينبغي من املدرب أن يبحث عن أهم الطرق أو الوسائل املختلفة اليت يستطيع استخدامها لضمان عدم التأثر     

السليب حلالة ما قبل البداية على مستوى الالعبني، ولضمان العمل على جعلهم يف أحسن حالة من االستعداد 
متكنه من العمل بسهولة ويف كل  والكفاح وجيب على املدرب معرفة انه ال توجد طرق ومنهجية ثابتة

الظروف، إذ جيب على املدرب مراعاة الفروق الفردية بني الالعبني من جهة، وجيب مراعاة أن اإلعداد النفسي 
قصري املدى الذي يتمثل يف إعداد الالعب مباشرة قبل اشتراكه يف املنافسة لن يؤذي إىل النتائج املرجوة يف حالة 

 نفسي طويل املدى وحيدد اخلرباء النصائح التالية لالستفادة منها يف عملية تذبذب أو عدم وجود حتضري
-170، الصفحات 1992حممد حسن عالوي ، (التحضري النفسي قصري املدى للمنافسات الرياضية اهلامة

171(  
  :اإلبعاد آو الشحن -4-6-4-1

ي استخدام خمتلف الطرق والوسائل اليت تعمل على إبعاد الالعب عن التفكري الدائم ه" اإلبعاد"الطريقة األوىل 
  .يف املنافسات الرياضية وهذا باستخدام وسائل التسلية والترفيه والترته

فريى بعض العلماء أنه جيب على الالعب أن يعيش جو املباراة وأن يعمل على " الشحن" أما الطريقة الثانية    
كلي يف كل ما يتعلق باملباراة، وكل ما يرتبط ا ويستخدمون يف ذلك شحن الالعب بدوام توجيه  االندماج ال

انتباهه ألمهية املباراة والتكرير الدائم للنقاط اهلامة اليت جيب مراعاا وتذكريه س باملكاسب اليت ميكن احلصول 
  .ة واليت قد تؤثر على مستقبله املاديعليها عند الفوز،  وباخلسارة  اليت ميكن أن حتدث يف حالة اهلزمي

ومما نستخلصه أن لكلتا العمليتني مزايا ومساوئ وال نستطيع تفضيل طريقة عن طريقة أخرىـ إذ  يرجع     
ذلك إىل معرفة املدرب لطبيعة شخصية الالعب، ولكن تضبط أن الشحن املغالب فيه وكذلك  االبتعاد التام 

تائج عكسية إذ جيب تركيز انتباه الالعب على املنافسة القادمة ومراعاة جتنب عن جو املباراة قد يؤدي إىل ن
، الصفحات 1992حممد حسن عالوي ، (انشغال التام والتفكري الدائم ليال وارا بالنسبة لتطور املنافسة

170-171(  
  :تنظيم التعود على مواقف املنافسة -4-6-4-2

جيب على املدرب استخدام خمتلف الوسائل اليت تساهم يف تعويد الالعب على املواقف والظروف واألجواء 
  :املختلفة ملنافسات، ومن أهم النقاط اليت ترتبط بعملية تنظيم التعود على مواقف املنافسة ما يلي

  معرفة خصائص املنافسني وما يتميزون به من نواحي القوة والضعف -



أماكن سوف جترى فيها املنافسة كالتدريب على املالعب املغطاة واملالعب يف اهلواء التدريب يف  -
 .الطلق

 .التعود على خمتلف النواحي املناخية اليت حيتمل أن تقام فيها املنافسات كالتدريب يف جو متذبذب -

  ":اإلمحاء" االهتمام بعملية التهيئة -4-6-4-3
ملية اإلمحاء قبل املنافسة مباشرة العمل على اكتساب العضالت من أهم الواجبات اليت دف إليها ع    

 تلالرختاء واملرونة الالزمة، أعداد خمتلف أجهزة اجلسم ويئتها للعمل املقبل واملساعدة يف تنظيم أداء املهارا
  .ةوالقدرات احلركية ويئة خمتلف النواحي النفسية لالعب قصد االستعداد النفسي لالشتراك يف املنافس

  :استخدام التدليك الرياضي -4-6-4-4
يف بعض األحيان ميكن استخدام التدليك الرياضي كعامل مساعد على يئة الالعب نظرا إلسهامه يف     

العمل على ارختاء العضالت وحتسني عمل الدورة الدموية مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى القدرة البدنية كما يؤثر 
  .لنفسية لالعب إذ يكسبه الشعور بالراحة ويساهم يف إبعاد القلق والتوتربدرجة كبرية على النواحي ا

  :التأثري النفسي لبعض العقاقري أو األطعمة -4-6-4-5
قد يستخدم املدرب يف بعض احليان العقاقري أو األطعمة أو املشروبات اليت تكون مبثابة ناحية نفسية تساهم     

اب الثقة يف النفس والقدرة الذاتية فالكثريون يعتقدون أم إذا يف درج كبرية يف مساعدة الالعب واكتس
تناولوا قطعة من احللوى قبل املنافسة فغن ذلك يساهم يف إمدادهم بالطاقة ويف الواقع جتد أن اجلسم ال يستفيد 

ا يف إمدا امنها مباشرة وذلك الحتياجاد الالعب إىل املزيد من الوقت لعملية التمثيل الغذائي ولكن فائد
  .بالراحة واإلحساس بأا ذات تأثري مباشر وسريع

  :عدم التغيري املفاجئ لعادات الفرد اليومية -4-6-4-6
ينبغي على املدرب عدم إجبار الالعب على تغيري عاداته اليومية بصورة فجائية استعداد للمنافسة حىت ال     

لتجنب  دينبغي مراعاة الذهاب إىل النوم يف املوعد احملديؤدي ذلك إىل بعض النتائج السلبية وعلى سبيل املثال 
  .والذي يؤثر سلبيا على قدرات الالعب أثناء املنافسة قاإلرها

  :االهتمام بالتخطيط حول التدريب -4-6-4-7
جيب العناية حبسن ختطيط عمل التدريب يف األسابيع األخرية لفترة اإلعداد النفسي للمنافسات اهلامة حىت     
ظهر أعراض العمل الزائد وما يرتبط ا من آثار نفسية إذ أن الالعبون يكونون قد اكتسبوا حالة تدريبية ال ت

عالية وحدوث أي خطأ يف ختطيط العمل يف هذه الفترة يصعب إصالحه وعالجه يؤدي إىل اخنفاض مستوى 
  .الالعب

  :األثر التوجيهي للمدرب -4-6-4-8



وجيه واإلرشاد بالنفسي لالعبني إذ أن إرشادات املدرب وتوجيهاته من تقع على املدرب مسؤولية الت    
  )163، صفحة 1992حممد حسن عالوي ، (العوامل اهلامة اليت تؤثر على احلالة النفسية لالعب

  :التحضري النفسي قبل املنافسة -4-7
ميكن القول أن التحضري النفسي للمنافسة املقبلة يبدأ عند انتهاء املقابلة السابقة، مبا أنس االنتقادات     

واملالحظات املأخوذة خالل اللقاء القادم، ذلك حسب اخلصم وتشكيل بعض احلاالت هناك حتسن مستمر 
دقيقة إلعطاء معلومات  15مدة لالعبني من طرف املدرب الذي خيصص يوميا يف بداية واية التدريبات 

  :حول الفريق اخلصم الذي سيلتقون به يف هذا األسبوع والسؤال الذي ميكن طرحه هو
  هل هناك حتضري خاص لكل مقابلة؟

كل املدربني يوضحون أن لكل مقابلة حتضري خاص وذلك حسب مراحل املواسم، املرتبة، التشكيلة للفريق     
شكيلة الفريق، وكذلك بعض العناصر اليت يأخذها املدرب ألن كل مقابلة اخلصم ويف بعض األحيان حسب ت

  .ال تشبه األخرى
هناك رد فعل معاكس للتحضري النفسي قبل املنافسة وهو عدم إمكانية تصور حتضريات خمتلفة حسب     

لتحضري اخلصم، ألن هذا يعين أن هناك لقاءات جيب التحضري هلا جيدا وهناك لقاءات أخرى ال تستدعي ا
  (J(GREVVOISIER), 1985, p. 112)اجليد

  :احلالة العصبية لالعبني قبل بداية املنافسات -4-8
  :تظهر احلالة العصبية لالعبني قبل بداية املنافسات كما يلي    

  .على اختاذ القرارات الالزمة يج الالعب وإثارته أو ما يعرف باالنفعال الزائد لدرجة عدم املقدرة -أ
  عدم التركيز أو االستعداد التام لدخول املسابقة - ب
  هبوط مستوى اإلدراك -ج
  .ظهور بقع وردية على وجنيت الالعب نتيجة الرتفاع درجة حرارته -د

قبل بداية املسابقة بيوم واحد أو بعدة ساعات، مث تزول بعد  -كلها أو بعضها -السابق ضوتظهر األعرا    
بداية املسابقة بعدة دقائق، فاالنفعال أو اإلثارة الزائدة قبل بداية  املسابقات يقلل من درجة االستعداد هلا، 

اء، مع ضرورة التنويه بعدم وميكن جتنب هذه املظاهر باستخدام عبارات أو كلمات مستدعية للهدوء واالسترخ
ألدوية أو العقاقري الطبية املهدئة بقصد إيقاف اإلثارة الزائدة، نظرا لآلثار اليت تتركه، كفرملة أو إيقاف  ءاللجو

عمل اجلهاز  العصيب املركزي، وما يترتب عنه يف عمل بعضن اخلصائص أو الصفات العصبية املطلوبة حركيا 
  )فعل، االنتباه، وتركيز االهتماماإلدراك، السرعة، رد ال(مثل

االخنفاض يف مستوى عمل الصفات اإلرادية وتعثر أو عدم انتظام عمليا النوم، سوء القابلية لتناول الطعام،  -ه
بطئ يف عمليات العقلية، اخنفاض يف درجة محاسة الالعب لالشتراك يف املسابقات، واختالق بعض  األعذار 

  .بقصد عدم الرغبة يف االشتراكغري احلقيقية حول اإلصابة 



ولتجنب كل هذه املظاهر العصبية جيب تكرارا العبارات اهلادفة لتحقيق اإلثارة ورفع درجة االستعداد لدى 
أنا جد (، )أنا متحفز لالشتراك يف املسابقة) (كل العقبات اليت تواجهين تساعدين وال تعوقين(الالعب، مثال، 

  ).باراةواثق من نفسي لذلك سأفوز يف امل
  :السلوك النفسي لالعب يف عملية التدريب واحلاالت النفسيةاحلادة -4-9

الذاتية لالعب الناتج عن  تتعترب احلاالت النفسية احلادة يف التربية الرياضية مجلة من االنفعاالت واملمارسا
د الكثيف جدا القريب من سلسلة العوامل اخلاصة باإلعداد واالشتراك يف املباريات ومن بني هذه العوامل، اجله

  .األقصى والصراع الصعب للتغلب على اخلصم، ألجل الفوز
وهذه ختلق لدى الالعب حالة نفسية توصل نسبة التوتر إىل احلدود بني التحمل وغري التحمل يف مثل هذه 

  .ههااحلالة يعمل الرياضي بصورة واعية على التخطيط والتأقلم الذايت للتغلب على املصاعب اليت يواج
إن احلاالت النفسية احلادة تتطلب إظهار كامل لقدرة اللعب النفسية والبدنية لبلوغ النتائج اجليدة يف التربية     

الرياضية ال ميكن حتقيقها دون اجتياز هذه احلدود، والجتيازها يستوجب على الالعب أن يتبع برناجما معقوال 
جالل سعد، (ع التربية الوظائف الفكرية والعاطفية واإلراديةيف التدريب معتمدا أساسا على اجلانب النفسي م

  )1988حسن عالوي حممد، 
  :حتليل املدرب لنفسية الالعب - 4-10

إذا ابتعدنا عن التحليل العلمي الدقيق لنفسية الالعب ومعرفة انفعاالته ومساته فيمكن إتباع اخلطوات     
  )130-129، الصفحات 1989املصرف جالل البادي، العزاوي أباد، (:التالية

  ما هي مميزات شخصيته ومنطها؟ -ا
  ما هيم مساته العقلية، مساته الوجدانية واالنفعالية مساته الدافعية ومساته االجتماعية؟ - ب
  .العائلة أو املدرسة أو اجلامعة ومكان العملطريقة حياته يف اتمع وخارج حدود امللعب يف  -ج
تابعة لالستجابة للمواقف املختلفة، لذا وحىت نتمكن من االطالع اجليد على نفسية الالعب  ودراستها نتبع  -د

  :ما يلي
 طبيعة حياته وتصرفاته وسلوكاته يف احلياة .1

 أثناء الوحدات التدريبية  .2

 أثناء املشاركة اخلارجية .3

 ودية والتجريبيةيف املباريات ال .4

 .أثناء املشاركات اخلارجية .5



إن بعض الصفات الشخصية تظهر بشكل عام خالل املباريات الرمسية وتكون خمالفة متام ملا حيدث يف     
املباريات الودية والتجريبية وذلك الختالف األهداف واملواقف من قبل الالعبني أين توىل األمهية ويكرب الشعور 

  .باريات الرمسية عن غريها فتختلف الصفات الشخصيةباملسؤولية يف امل
إن طول املدة اليت يعيشها املدرب مع العبيه، وانسياقه واندفاعه برغبة لدراسة حاالم وميزام وحتليل     

نفسيام وفق طرق ومناهج وأساليب علمية تؤدي إىل كشف احلقائق املكبوتة لديهم وبالتايل توضح املعامل 
  .ة خمتلف حاالملكيفية معاجل

  :دور املدرب يف توجيه الرياضيني - 4-11
إن ما يلفت  النظر هو أمهية التمييز بني األداء والنتيجة حيث أن األداء اجليد عادة يقود إىل النتيجة     

االجيابية، كما أن األداء الضعيف يؤدي إىل نتيجة سلبية، ولكن ليس بالضرورة أن حيدث ذلك دائما فاملكسب 
  .خلسارة ليست حتت سيطرة الالعبني وقد تتأثر النتائج بعامل احلظ آو مهارة املنافس أو عوامل أخرىوا

لذا وجب على  املدرب أن يضطلع ملسؤولية التقييم املوضوعي وفق األهداف األداء املطلوب إجنازه وليس     
وليس على أساس النتيجة  فحسب، فالفريق الذي يلعب مباراة جيد قد خيسر إجنازه ةعلى أساس النتيج

فحسب، فالفريق الذي يلعب مباراة جيدة قد خيسر نتيجتها وبالتايل املباراة وال جيد التقدير من املدرب وال جيد 
التقدير من طرف املدرب فإن ذلك يعين عدم تشجيع األداء ويف املقابل فإن الفريق الذي يلعب املباراة متواضعة 

  .درب فإن ذلك يعين تدعيم املستوى املتواضع ألداءويكسبها جيد التقدير  طرف امل
إضافة ملا سبق يعين التركيز على املكسب واخلسارة وليس األداء بالرغم من أمهية التركيز على األداء وليس     

  .النتائج
أو  إن نتائج أي منافسة ألي رياضي تقع يف واحد من الفئات األربعة املقترحة واليت من خالهلا ميكن للرياضي

  .للفريق أن يكسب أو خيسر املباراة كما ميكن أن يكون مستوى اللعب جيدا أو ضعيفا
تعترب هذه الفئة األسهل يف التعامل مع الرياضيني حيث أن األداء اجليد واملكافئة أي : الكسب واألداء اجليد -أ

  الفوز حتقق وينصح للمدرب بتوجيه تقدير للرياضيني على هذا االجناز
من األمهية تفسري جناح الرياضيني يف ضوء ما يتمتعون به من قدرات مهارية ونفسية حيث أن ذلك كذلك     

  .يزيد من ثقتهم يف أنفسهم وقيمة الذات لديهم
إضافة إىل ما سبق جيب  عدم التركيز على املكسب بالرغم من أنه شيء مستحب ولكنه يوجه التركيز     

أكثر حنو اجلهد الذي يبذله الرياضيون يف املباراة وما هي أهداف الداء ويف هذا املعىن ينظر إىل املنافسة كنوع 
  .من التمرين

النقاط السلبية يف املباراة وما هي االقتراحات لتطوير األداء وجتدر اإلشارة أن أمهية توجيه الرياضيني على     
على أن يتم ذلك يف التمرين التايل وليس بعد املباراة مباشرة ويقدم يف شكل التوجيه االجيايب البناء وليس النقد 

  .السليب



ستوى األداء عندما يكسب الفريق املباراة أو حيقق فوزا بالرغم من أن م: الكسب ولكن الداء  الضعيف - ب
يف املسابقة كان ضعيفا فمن األمهية أن يعرف أفراد الفريق أن املكسب الذي مت حتقيقه جاء بسبب ضعف 
املنافس وليس كنتيجة لقدرام البدنية واملهارية وميثل ذلك أمهي كبرية حىت ال يكفأ الرياضيون أنفسهم على 

  .النتائج وينسبون لقدرام وجهدهم وذلك خيالف الواقع
هذا وبالرغم من ضعف األداء فمن األمهية مكافأة الرياضيني الذين متيز باألداء اجليد ومساعد الرياضيني يف     

أن ال يكون التوجيه  ةالتعرف على جوانب الضعف ومن مث التمرن عليها وتطويرها، وبشكل عام من األمهي
  .ناءضربا من العقاب نتيجة ضعف األداء ولكن يقدم يف شكل اجيايب وب

صعوبة فما أقصى على النفس من  رمتثل هذه الفئة من النتائج املتوقعة األكث: اخلسارة ولكن األداء اجليد -ج
اخلسارة بالرغم من األداء اجليد، كيف ميكن للمدرب تدعيم النواحي االجيابية ألداء وكيف ميكن التعامل مع 

  )406أسامة كامل راتب، صفحة (اخنفاض الروح املعنوية للرياضيني أو الفريق؟
رمبا كان من املناسب أن يقدم املدرب حديثا موجزا مع الرياضيني عقب املباراة رمبا ال يتجاوز الدقيقتني، 

  :حيث أن كل رياضي يعيش جتربة فشل بطريقته اخلاصة، ويفضل أن يتضمن احلديث النقاط التالية
  .تميزين وبالرغم من اخلسارةتقدير اجلهد والداء امل -

 اخلسارة تعترب شيئا طبيعيا ومتوقعا يف الرياضة، وال تنقص من التقدير ألداء واجلهد اجليدين -

متثل ردود فعل طبيعية للخسارة، ورمبا يصعب التخلص ) احلزن، الغضب( توضيح أن املشاعر السلبية  -
 .ضي الوقت يوما أو يومنيمنها بعد املباراة مباشرة، ولكن ميكن التخلص منها مع م

ميكن اإلقالل من أمهية النتائج هلذه املسابقة،وذلك لتقليل االثر السليب للخسارة على تقدير الرياضي  -
 .لذاته

للتقصري  ةعندما يواجه املدرب هذه الفئة، فمن األمهية أن يعزى الفشل كنتيج: اخلسارة واللعب الضعيف -د
رات البدنية واملهارات البدينة واملهارات النفسية كما أن من األمهية أن يعرب يف اجلهد، واحلاجة إىل حتسني املها

  عن عدم الرضا للجهد والداء الضعيفني
وينصح يف هذه احلالة بعدم التحدث مع الرياضيني بعد املباراة مباشرة، وإرجاء ذلك إىل التمرين التايل     

وكيفية تطويرها، وبالرغم من ذلك جيب عدم إغفال للمسابقة، حيث يتم التركيز على املشكالت الفعلية 
  .تقدير اجلهد واألرجاء لبعض الرياضيني الذين أظهروا أضاءا حسنا

  :خطة اإلعداد النفسي للمنافسة - 4-12
يقتضي اإلعداد النفسي للمنافسة قيام كل من املدرب واألخصائي النفسي والالعب وضع خطة يوضح فيها 



  :اجلوانب التالية
  :ظروف املنافسة املزمع قيامها وتشمل-1- 4-12
  )أوملبيةـ عاملية، دوليةـ قارية، وعلى أي مركز( طبيعة املنافسة، وهل هي  -أ

  )صيفا ـ شتاءا( وقت إجراء املنافسة  - ب
  التوقيت الزمين بالتحديد -ج
  )امللعب، املضمار، البساط، القاعة( مكان إجراء املنافسة  -د

 ضرورة يئة الالعب نفسه بضرورة معرفة مكان املنافسة وتصوره بشكل جيد قصد جيب هنا التنويه إىل
  ).التكيف معه بعبارة مناسبة مثل ال أشعر أنين غريب على هذا امللعب وسيكون أدائي متميزا

  :بيانات عن املنافسني-2- 4-12
، أفضل العبيهم )أعمارهم، مستواهم الفين، اجنازام احمللية والدولية والعاملية أن وجدت: (وتشمل     

اجلسمية، جوانب الضعف فيهم، إذا جيب هنا على املدرب عند القيام بتقدير مستوى  موخصائصهم، قياسا
ثقة العبيه يف أنفسهم وخربام  املنافسني أن ال  يهول أو يقلل من قدرام أو إمكانيتهم، و عدم زعزعة

  .وكفاءم
  :هدف أو غرض االشتراك يف املنافسة -3- 4-12

واملقصود هنا التنافس الحتالل املركز األول و اإلصرار على ذلك غذ جيب أن يكون اإلعداد النفسي     
فكري يف مواقف معتمدا على تأكيد خربات النجاح اليت حققها الالعب أو الفريق ككل ضرورة البعد عن الت
  .الفشل اليت يكون قد تعرض هلا سابقا ويصر على ضرورة حتقيق اهلدف من االشتراك يف املنافسة

  :دوافع االشتراك يف املنافسة -4- 4-12
وميكن حتديدها يف إبراز دور الالعب االجيايب يف إعالء شأن ناديه أو جمتمعه من خالل قدراته الفردية اليت     

قدرايت وإمكانايت سأسخرها : ( مع قدرات باقي الزمالء، رفقة النادي أو اتمع، مثالحتقق ويف انسجام 
  ).لتحقيق الفوز لفريقي

  :هيئة احلالة االنفعالية لالشتراك يف املنافسة -5- 4-12
وتظهر يف عمل الالعب على يئة اجلو النفسي قبل اشتراك يف املنافسة وذلك بتطوير خصائصه وقدراته     
والطمأنينة قصد التقليل من امهية املنافسة لتجنب االستشارة االنفعاليةـ النفسية من التفكري  ء، كاهلدوةعالياالنف

فيها، ويتحقق ذلك باالقتناع النفس ببساطة مستوى املنافسة، إذ يعتربها تدريبا ميكن التغلب عليه باستخدام 
  ).الجنازات الرياضيةأسعى دائما إلظهار أفضل النتائج وا: ( التالية تالعبارا

كما يدخل يف اإلعداد النفسي لالعب عدة جوانب أخرى هلا تأثريها بالسلب أو اإلجياب وهذا حسب كيفية 
  اإلعداد النفسي وتغذية الالعب، جتنب الالعب للعادات الضارة كتناول الكحول: التعامل معها منها

  )97-96-95، الصفحات 1991عزت حممود كاشف، (:اإلعداد النفسي اخلاص- 13 -4



ويهدف إىل يئة احلالة النفسية املتزنة لالعب يف مسابقة رياضية يعينها حبيث يكون إعداد ذلك قبل املنافسة     
بدرجة تضمن له الفعالية والثبات والتحكم الذايت يف أفعاله وسلوكه مبا يضمن حتقيقه ألقصى مستوى من 

جنازات الرياضية، وذلك عن طريق توفري مستوى معني من االنفعاالت العاطفية اليت تسهم يف حتقيق أهداف اال
  .الالعب من االشتراك يف املنافسة

  :مراحل اإلعداد النفسي اخلاص -1- 4-13
ة أو حبتمية يبدأ اإلعداد النفسي ألي منافسة من تلك اللحظة أو الفترة الزمنية اليت يعرف فيها الالعب بإمكاني

  :اشتراكه يف تلك املنافسة حىت اشتراك الفعلي فيها وينقسم هذا اإلعداد إىل
جدول املنافسات، قرعة : وبدايتها من حلظة تلقي معلومات مفصلة عن املنافسة احلالية واملشتملة: املرحلة األوىل

م البطولة وترتيب األجهزة التصفيات، أرقام املتنافسني، أن استلزم األمر، الشكل الذي سيتم فيه تنظي
  .املستخدمة

للمنافسات  وتبدأ من حلظة معرفة نتيجة قرعة املنافسات التمهيدية حىت بداية املرحلة األوىل: املرحلة الثانية
  .واملشتملة على التصفيات أو احملاوالت التمهيدية

  . حىت اية املنافسة عموما وتكون بدايتها من حلظة االشتراك يف املنافسات التمهيدية: املرحلة الثالثة
  :واملراحل الثالثة ختتلف فيما بينها فيما يلي    
  من حيث كم ونوع املعلومات الواردة للمتنافس، والوقت املستغرق يف جتميعها -1
  .األهداف احملددة اليت جيب حتقيقها من خالل عملية اإلعداد النفسي -2
  .إلعداد النفسيالوسائل والطرق احملققة لألهداف عملية ا -3
  :التزام الرياضي بنظام حمدد قبل املنافسة - 4-14

يقصد بذلك اعتياد الرياضي القيام ببعض العمال بطريقة حمددة، وجترى على وترية واحدة قيل املنافسة، األمر 
  .الذي يزيد من سيطرة الرياضي ويصبح أكثر ألفة باملتغريات املرتبطة باملنافسة

ويصرف النظر عن نوع منط السلوك الذي مييز الالعب خالل هذه الفترة او دوافع هذا السلوك ، فإنه      
ميكن االستفادة من ذلك بأن يصبح الرياضي أكثر ألفة باألشياء اليت يفعلها قبل املنافسة، ومن مث يصبح أكثر 

  .ألفة وسيطرة على العوامل املرتبطة باملنافسة
لتزام الرياضي ينم معني من السلوك قبل املنافسة يؤثر بشكل ال شعوري يف التهيئة النفسية فالواقع أن ا    

  .للرياضي، حيث يسهم بدور املثري أو املنبه لتهيئته من اجلوانب البدنية والذهنية واالنفعالية
دد ساعة واحدة فقط فعلى سبيل املثال أدت اعتاد الرياضي أن يكون يف مكان املباراة قبل أن تبدأ بزمن حم    

فإن  هذا التوقيت يكون مبثابة املنبه حلواس الرياضي باقتراب موعد املباراة ومن مث تتهيأ أجهزة اجلسم املختلفة 
  .لعمل ما هو مطلوب منها

راتب، صفحة  أسامة كامل(:ساعة اليت تسبق املنافسة ما يلي 24ومن أمثلة ما سيسترشد به الرياضي خالل 



401(  
  ويعترب من أفضل وأكثر املؤشرات استخداما لتهيئة الرياضي للمنافسة :الزمن -

أن حيصل على ساعات النوم اليت  ةبصرف النظر عن نظام النوم اخلاص بالرياضي فأنه من األمهي :النوم -
 للساعات اليت تسبق املنافسة ديعتاد عليها، وأنس يستيقظ يف موعد حمد

رمبا ال توجد قواعد ثابتة جيب أن يتبعها الرياضي عند تناول الوجبات الغذائية قبل : الغذائية الوجبات -
املباراة، ولكم هناك إرشادات عامة جيب مراعاا ومن ذلك حتديد الوقت املالئم لتناول الوجبات 

 .الغذائية اليت تسبق املباراة، كذلك معرفة أنواع الطعام املالئمة

بالرغم من تفاوت املنافسات، وتباين األماكن اليت تعقد فيها املنافسات، :  املنافسة الوصول إىل مكان -
فإنس يراعى أن يصل الرياضي إىل مكان املنافسة يف موعد ثابت قبل بدايتها مبا يسمح باستكمال 

 .األعمال الروتينية األخرى يف مواعيد منتظمة

وتزداد حاجة الرياضي إىل إتباع نظام حمدد مع اقتراب  وقت بداية املباراة، وقبلها مباشرة مع األخذ بعني     
االعتبار أنه ال يوجد نظام مثايل يصلح جلميع الرياضيني يف هذه احلالة، ولكن النظام املثايل هو الذي ساعد 

  الرياضي  على حتقيق أفضل استعداد وبلوغ قمة الداء
  :ونستعرض بعض العناصر اهلامة املساعدة على حتديد ذلك فيما يلي    

يتضمن النظام معرفة أمارات معينة تنبه الرياضي لالستعداد لبداية املباراة، ومثال ذلك حتديد الزمن الذي  -أ
  .يسبق املنافسة مبدة حمددة 

جبات املطلوبة منه يف املنافسة مع ميارس الرياضي خالل جلسة قصرية جدا التصور الذهين لكيفية أداء الوا - ب
  .التركيز على اإلحساس البصري واحلسي، حركي ألداء على النحو اجليد

بعد أداء الرياضي  التصور الذهين ينتقل إىل التركيز على الشعور االجيايب ألداء اجليد حيث أن ذلك ميثل  -ج
  .الثقة بالنفس نوعا من التثبيت والتأكيد على التدعيم النفسي االجيايب وتقوية

فحص األدوات، املالبس، أماكن : بعد ذلك يراجع الرياضي على النحو السريع قائمة األنشطة اليت يؤديها -د
املنافسني، أي شيء يبدوا مفيدا يف اإلعداد لتنفيذ املباراة، واهلدف منه هو مساعدة الرياضي وتركيز انتباهه 

  .على الواجب اليت يف متناول يده
ستكمل الرياضيون مراجعة قائمة النشطة يوجه االهتمام كامال حتو بعض العالقات املالئمة اليت بعد أن ي -ه

تسبق املنافسة من حيث التعرف على املهارات معينة كالتصور الذهين، االسترخاء وتركيز االنتباه واملواجهة 
على ذلك طبيعة الرياضي  القلق والثقة بالنفس ودافعية االجناز تستغرق على األقل مخس دقائق، ويتوقف



  .وخصائص املنافسة
  :ارتباط اإلعداد النفسي بالنواحي التدريبية األخرى - 4-15

 ىإن تطور الناحية النفسية لدى الالعب املعاق حركيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنواحي التدريبية األخر    
د من خمتلف النواحي البدية والفنية وكذلك الفنية واخلططية، وبالنظر الختالف مستوى العيب الفريق الواح

واخلططية، فإنه يستوجب تطوير الناحية النفسية عند كل العب بصورة فردية وذلك بالنظر إىل مستوى لياقته 
، 1980كامل طه أويس، / جميد الطالب نزار(وكذا موقعه ومدى امهية الدور الذي يقوم به يف الدورة الرمسية

  )151فحة ص
إن الالعب حينما أحس بالتعب البدين فإن هذا سيؤدي حتما إىل خفض حالته املعنوية وبالتايل تراجع مستوى 

  أدائه والتراجع يف املنافسة
باإلضافة إىل ما تقدم فغن مركز اللعب لكل العب وطبيعة املتطلبات الفنية، اخلططية والبدنية حتتاج إىل    

 .ألن صاحب نفسية مهاجم ال يصلح أن يكون حارس مرمى إعداد نفسي خاص ا
  :دور املختص النفسي الرياضي - 4-16

البحث، التعليم، االستشارة، وهو اجلانب الذي : يلعب املختص النفسي الرياضي ثالثة أدوار مهمة وهي    
  .خيصنا يف البحث لكونه متعلق بالالعب والفريق

النفسي الرياضي هو املقدرة على مساعدة الالعبني بامتالك قدرات ذهنية والدور اآلخر الذي يلعبه املختص 
  .قادرة على إعطاء مردود أحسن يف التدريب واملنافسة

وبعض اجلامعات املعروفة عامليا استخدمت أطباء يف علم  ةإن اللجنة األوملبية للواليات املتحدة األمريكي    
لفرق األخرى والرياضيني يقومون باستشارة هؤالء األطباء النفس يف كل وقت، يف حني أن  املئات من ا

النفسيني، والعديد منهم يدخلون إىل جانب املدربني وهذا يف مناسبة تربص تكويين أو ورشات عمل، أن بعض 
يف الرياضة يعملون اآلن خللق التكيف البدين، ووضع برامج مبقدورها زيادة املشاركة  املختصني النفسانيني

 ,Robert (s) Weinberg-PR.ET.daniel Dould .PHOL.ED, 1997).راحة البدنية والنفسية لالعبوتوفري ال
p. 6)  

  أعمال املختص النفسي الرياضي -1- 4-16
يعترب الالعبني أشخاص جد متطورين ومستعدين بدنيا وتقنيا، لكن يف : بالنسبة لالعبني -1-1- 4-16

ايل اجلانب النفسي هو الذي يؤثر على الالعب بنسبة كبرية، و يستطيع هؤالء التخلص من ضغط وقتنا احل
يف ماملنافسة واملنافس وإعطاء كل ما مقدورهم يعمل املختص النفسي الرياضي على مساعد:  

  .التعلم على معرفة نفسه وهذا باحلوار واالختبارات -
االنفعاالت، العمل على رفع الثقة يف  النفس، التخطيط فهم التحضري البسيكولوجي للمنافسة، تسيري  -

  اخل...احلوارات الداخلية لكل العب، الرؤية النفسية، التركيز



، اإلصابات املتكررة، اخلوف من سالتعدي والتغلب على القلق املعرقل ألداء الرياضيـ فقد األحاسي -
  .اخل..املنافس، التغلب على الفشل 

حل الصراعات، تعليم الالعبني على فهم وحتمل مجاعيا متطلبات جناح : للفريقبالنسبة -1-2- 4-16
  .اخل...الفريقـ مساعدة الالعبني على تسيري الفريق، نشر التماسك بني كل أفراد الفريق واملسريين

جلماعة يف مواضيع خمتارة تستطيع أن ) حوارات، أحاديث( يأخذ القرار: يف حالة الشك -1-3- 4-16
 .ا بعد الطلب، وهذا لالبتعاد قليال عن تطبيقام ووضعية املدربني املنفعلة مع الالعبني،الفرقتقام وهذ

(IBID.WWW.CHEZ.COM/A/AND SPORT)  
  مىت نستعني مبختص نفساين رياضي؟ - 4-17

نفسي والذهين للمنافسات عندما يكون الرياضي أو الفريق يريد أن يصل إىل حد من النتائج بالتحضري ال
  .الرياضية، جيب املعرفة اجليدة لنفسية الرياضي أو الفريق ألنه ضروري لالختبارات

تعترب مرحلة التحضري النفسي مضمونة من طرف املختص النفساين الرياضي وهذا باستعمال نقاط قوة     
ير اإلمكانيات املوجودة وهذا بتقدمي الالعب أو الفريق، يستعمل التحضري لالحتفاظ باألوراق الراحبة ولتطو

  :مثال
  األهداف والتخطيط -

 الداخلية نتفسري احلوارا -

 تسيري االنفعاالت -

 احلفاظ على متاس الفريق -

 :للمختص النفسي دور مهم خاصة إذا كانت هناك اضطرابات مثل -

 غري عادي بدون سبب ءاضطرابات النوم أو إعيا  -

 السريع ألحوالإحساس بالغضب أو االختالط، التغري  -

 نقص التركيز، انزعاج الالعب عند معرفة مىت يعود للعب يف حالة اإلصابات -

إدراك واكتشاف اإلصابة له عالقة معصداع بدين هذا يكشف عن طريق ضغط عضلي بسبب القلق،  -
 .سإصابات غامضة بدون تفسري، إصابات متكررة، فقدان األحاسي

 .ع املدرب، مع العائلةانشقاقات، مشاكل العالقات مع الفريق، م -



 عدم جناح الرياضي يف إعطاء وجه جديد يف التدريبات واملنافسات -

 .فقدان الثقة بالنفس، عدم تسطري األهداف -

اآلليات املستخدمة من طرف الالعب املعاق حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة  - 4-18
  للتحضري النفسي للمنافسة

  :عب املعاق حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة ومن أمهها ما يليهناك عدة آليات يستخدمها الال
واليت تلعب دورا كبريا يف ضمان العمل العضلي الزائد ما حيتاجه من : التنفس العميق -1- 4-18

  .أوكسجني
متع يستفيد منه الالعب يف حتسني املقدرة على التركيز اجليد، والالعب الذي يت: التصور الذهين -2- 4-18

بالقدرة على االسترخاء يستطيع أداء مهارات التصور الذهين، ويهدف إىل تصور درجة التزام الرياضي حنو 
اجناز اهلدف، وميكن حتسني التصور الذهين بشكل واضح عندما ميارس التصور الذهين من خالل أهداف 

  .واقعية
الثقة بالنفس، حبيث يالحظ أن بعض يؤثر نوع التفكري الرياضي يف مقدار : التفكري االجيايب -3- 4-18

الرياضيني وخاصة قبل املنافسات اهلامة، يسيطر عليهم التفكري السليب الذي يركز على نقاط القوة يف املنافس، 
ويف املقابل نقاط الضعف وجوانب النقص يف قدراته وهذا النوع من التفكري السليب الذي يؤثر بالثقة بالنفس، 

  .اح السابقةمراجعة خربات النج: مثل
هي كل الكلمات أو اجلمل اليت يستخدمها الالعب سواء قبل املنافسة أو أثناء : احلوار الداخلي -4- 4-18

سوف أسجل هدفا رائعا، : املباراة، اليت تزيد من دافعيته وثقاه بنفسه، وترفع من معنوياته، مثل هذه اجلملة
  )216-215، الصفحات 1990كامل راتب، أسامة (اخل...
يعرف بأن اإلعداد النفسي ظهر منذ العصور القدمية، حىت اهلنود : التقنيات التقليدية القدمية -1- 4-19

كانوا يستعملون التصور الذهين الجتياز األار، لكن بعد مرور السنني والقرون عرف نوع من التطور إذ 
ض التقنيات قصد الوصول إىل هدف معني ففي اال الرياضي خاصة يقوم توصل اإلنسان إىل استعمال بع

استعمال األلفاظ : املدرب والالعب بتطبيق عدة تقنيات جلبت من عادام وتقاليدهم وكذا ديانام فنجد مثال
من واليت يستعملها املدرب أثناء التدريبات واملنافسات للرفع  Encouragementواحلديث الشفهي للتشجيع 

فهنا املدرب يقوم بالتحريض وحث العبيهم  Exhortationمعنويات الالعبني، وجند كذلك تقنية التحريض 
  .وهذا بأمرهم ونصحهم للزيادة من محاسة وعزمية الالعب جند كذلك استعمال تالوة القرآن الكرمي

ولكن جند أن هذه التقنيات التقليدية ال تؤدي دائما على نتائج اجيابية ألا حمدودة اال، وليست فعالة،     
لكن بعد التطور العلمي يف مجيع امليادين وصل الباحثون يف اال الرياضي إىل اكتشاف تقنيات وأساليب جد 



اهلا واسع وأصبحت تطبق يف مجيع النوادي الرياضية متطورة يف جمال التحضري النفسي وهذه التقنيات فعالة وجم
وهذا للتحضري النفسي اجليد والكامل لالعبيها، ونزع العقد والضغوطات اليت كان يعاين منها سواء يف 

  .التدريب واملنافسة، ولتحضري الالعب ملواجهة ضغوطات اجلماهري ووسائل اإلعالم وكذا اخلصم
  :ثةالتقنيات العلمية احلدي -2- 4-19
  :تقنية االسترخاء -2-1- 4-19

تعترب تقنية االسترخاء من املعارف اهلامة اليت تساعد الالعب على حتكيم وتوجيه استشارته االنفعالية خالل     
عملية التدريب أو املنافسة الرياضية، وميثل أحد أجنع الطرق العالجية املستعملة يف الوقت احلايل، فهي حتتل 

تقنيات النفسية العالجية تتمثل الطريقة يف إحداث استراحة نفسية جسدية من خالل مكانة مرموقة بني ال
  .التشديد اجلسدي، الضغط األحشائي وعملية التنفس، كما أن هذه الطريقة تعترب وسيلة تربوية هامة

  أمهية االسترخاء وأساليب استخدامه -2-2- 4-19
  :ملهارة االسترخاء اليت ميكن تلخيصها فيما يليتوجد أسباب عديدة تعكس امهية اكتساب الالعبني     

اكتساب الالعب مهارة االسترخاء على حنو جيد يسمح له باملزيد من التعرف على حالته البدنية  -
  .والعقلية واالنفعالية وكيف ميكن االستفادة منها يف الرفع من أدائه املهاري

اإلثارة الزائدة قبل وأثناء املنافسة ويساعده على  صالنساب الالعب مهارة االسترخاء تسمح له بانتقا -
 )162-161، الصفحات 1989أسامة كامل راتب، (التركيز واالنتباه

  :طرق االسترخاء -2-3- 4-19
هي التدرج  لقد وصفت بالتدرجيية كون اآللية اليت تعتمد عليها: طريقة االسترخاء التدرجيي جلاكبسون -أ

  .من جمموعة عضلية ألخرى، حىت تصل إىل ارختاء كل عضالت اجلسم،  تغريت كثريا لكن هدفها بقي نفسه
تعتمد هذه الطريقة التركيب للصور الذهنية لالرختاء وهي كاملة :طريقة االسترخاء الذايت لشولتز - ب

  .وشاملة عكس األوىل وتنطلق من التنومي املغناطيسي
لقت هذه الطريقة جناحا كبريا يف اكتساب الالعبني مهارة االسترخاء وتستعمل بعد : ريطريقة جون س -ج

املنافسات الشديدة أو التدريب الشاق عند القيام ا يشعر الالعب بالراحة، وتتمثل يف أداء االسترخاء 
لشديدة باجللوس، جيب أن للمنافسة،وعند االنتهاء من التدريبات الشاقة أو املنافسات ا ةبالوقوف يف حالة التهيئ

  .يتحقق االسترخاء من اجلزء العلوي إىل السفلي ويف وضعية الرقود العكس
،وتدرس الشعور 1960وهو عامل اسباين يف علم النفس عام " كايسدو" اقترحها الربوفيسور:لسفرولوجياا -د

  .وتغرياته والطرق البدنية والكيميائية أو النفسية القادرة على تغريه
  



  :خامتة
منذ أن ظهر التحضري النفسي يف أوائل القرن التاسع عشر ميالدي وهو يف تطور مستمر بفضل العلماء الذين 
اقترحوا طرق ووسائل قادرة على حتضري املعوق نفسيا لتحسني قدراته النفسية وهذا التحضري النفسي ينقسم 

  :إىل ثالثة مراحل
  مرحلة التشخيص :املرحلة األوىل -

 مرحلة التحضري النفسي العام: املرحلة الثانية -

 :التحضري النفسي اخلاص: املرحلة الثالثة -

ال ميكن االستغناء عن التحضري النفسي يف التدريب الرياضي ألن له القدرة على الرفع من مستوى       
حنن الذيس " املعوق" الرياضي وذلك بالقضاء أو التقليل من االنفعاالت السلبية اليت تصيب الرياضي وخاصة 

  تم بدراسته يف حبثنا هذا
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  :متهيد

التحضري النفسي وأثاره على املعوقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي هدفت الدراسة احلالية إىل استقصاء 
وسيتناول الباحث يف هذا الفصل وصفا تمع الدراسة، وعينتها، وطريقة اختيارها، وإجراءات  املتحركة

ويتناول هذا الفصل اإلجراءات اليت مت تنفيذها . ضبطها، باإلضافة إىل أدوات الدراسة ودالالت صدقها وثباا
.ملستخدمة وصوال لنتائج الدراسةوفقا للتصميم املتبع يف هذه الدراسة، كما سيتم عرض املعاجلة اإلحصائية ا  

  :املنهجالعلمي املتبع -1
  :املنهج الوصفي-1-1

يستعمل املنهج العلمي قصد احلصول على املعرفة السليمة والوصول عن طريق البحث إىل حقيقة علم من 
النافعة واحلقائق اليت ويعترب استخدامه يف اال الرياضي أداة للحصول على املعارف واملعلومات احلديثة : العلوم

  .ختص هذا اال،واليت تضمن إمكانية تطوير القدرات اإلنسانية
ونظرا لكون طبيعة حبثنا هذا تتطلب دراسة ووصف خصائص ظاهرة نفسية من الظواهر االنفعالية لدى 

  .الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة
املنهج لوصفي والذي يعرف عبارة عن استسقاء ينصب يف ظاهرة من الظواهر وهذه اخلصائص اليت يتميز ا 

 .كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها
  :جمتمع الدراسة) 2

فرق كرة السلة للكراسي املتحركة  اليت تنشط يف  البطولة الوطنية للقسم  يتكون جمتمع الدراسة من مجيع
 باملئة من اتمع االصلي 100العب أي مبا يعادل  92فرق اخترنا منها  10االول وهي 

  :عينة البحث -3
لنفس وعلوم إن العينة هي النموذج األول الذي يعتمد عليه الباحث يف اجناز عمله امليداين، وبالنسبة لعلم ا    

 )219، صفحة 1988وجيه حمجوب، (التربية والتربية البدنية والرياضية تكون العينة هي اإلنسان
العب من فرق كرة  92وقد كان عددها ) العينة العمدية(لذا فإننا قمنا باختيار عينة منتظمة ومقصودة     

 :السلة على الكراسي املتحركة على املستوى الوطين وهي كاآليت
  
  
  
  
 



  عدد أفراد العينة  النادي
  العب 11  فريق تور املسيلة لكرة السلة على الكراسي املتحركة

  العبني 10  بوفاريك لكرة السلة على الكراسي املتحركةفريق شرف 
  العبني 10  نادي بلدية االربعاء لكرة السلة على الكراسي املتحركة
  العبني 10  مجعية أوالد موسى لكرة السلة على الكراسي املتحركة
  العبني 11  فريق احتاد بسكرة لكرة السلة على الكراسي املتحركة

  العبني 08  السلة على الكراسي املتحركةمجعية مخيس خشنة لكرة 
  العبني 06  نادي عني متوشنت لكرة السلة على الكراسي املتحركة
  العبني 08  فريق احتاد احلراش لكرة السلة على الكراسي املتحركة

  العبني 09  فريق مولودية العلمة لكرة السلة على الكراسي املتحركة
  العبني 09  الكراسي املتحركةفريق أنصار سطيف لكرة السلة على 
  العب 92  اموع

  ميثل توزيع عدد افراد عينة البحث: )2(جدول رقم
  :خصائص ومميزات العينة -5-7

  :من أهم خصائص العينة ما يلي
 ةلوحظ أن هؤالء الالعبني املعاقني ذو بنية جسمية قوية وذلك للممارس :اخلصائص اجلسمية -5-7-1

الدائمة للنشاط البدين، لكن من األعلى فقط ألم أفراد ال يستطيعون املشي كما يتمتعون بدرجة كبرية من 
  .لاللياقة البدنية ألم ينشطون يف أندية القسم األو

  :اخلصائص النفسية -7-2
ا تعترب لوحظ أن هؤالء الالعبني ذو خصائص نفسية متغرية عن األشخاص العاديني، آلن اإلعاقة حبد ذا

مشكلة نفسية ولكن من نوع خاص، وهذه األزمة تزيد خاصة إذا كان هناك وقت فراغ كبري بالنسبة هلذا 
 .املعوق

استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا أن هناك متغريين اثنني     ضبط اإلجرائي ملتغريات البحثال 5-4
  .إحدامها مستقل واآلخر تابع إضافة إىل بعض املتغريات احلرجة

وهو األداة اليت يؤدي التغري يف قيمتها إىل إحداث التغري يف قيم متغريات  :تعريف املتغري املستقل -5-4-1
  .أخرى ذات صلة به والتأثري عليها

  "التحضري النفسي" د املتغري املستقلحتدي -
هو سريورة التطبيق العلمي لوسائل ومناهج معينة، حمددة، وموجهة حنو التكوين النفسي : التحضري  النفسي -



للرياضيني وهو تكيف نفسي للرياضيني من خالل تكوين وإتقان الصفات الشخصية اهلامة يف املنافسة، ومن 
  .الثقة بالنفس، اهلدوء، روح املصارعة: عليها األخصائيون هي بني الصفات املعنوية اليت يتفق

كما يعين أيضا مستوى تطور القدرات النفسية املوجودة لدى الرياضي وبعض اخلاصيات لشخصية     
حسن عالوي، حممد (الرياضي اليت تشترط اإلاء اجليد واملناسب للرياضة يف شروط املنافسة والتدريب

  )26، صفحة 1994
  :تعريف املتغري التابع -5-4-2

هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم متغريات أخرى، حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري 
  .املستقل ستظهر حتما نتائجها على قيم املغري التابع

: حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة  القلقنفسية الالعبني املعوقني : حتديد املتغري التابع -
انه حالة من اخلوف الغامض الشديد الذي ميتلك الفرد ويسبب له كثريا من االنقباض " حسب فرويد
  )3، صفحة 1989سيجموند فرويد، ("والضيق واألمل

النفسية اهلام للرياضيني، وهو أساس جناح عملية  تهارايعترب تركيز االنتباه أحد امل: تركيز االنتباه -
 .التعلم والتدريب، ويعتربه كثري من الالعبني سبب االزامات يف كثري من األحيان

هي شعور الالعب أن أدائه سوف يكون جيد بصرف النظر عن نتائج حىت عن كان : الثقة بالنفس -
ن بالثقة بالنفس ليس من الضروري أن يؤدي دائما إىل املنافس متفوق عليه، لذا فإن الداء اجليد املقرو

 .حتقيق املكسب

هي قدرة الالعب على االحتفاظ دوء أعصابه يف كل املواقف اليت تواجهه أثناء : االسترخاء -
 املنافسات والتدريبات الشاقة ألا أساس الفوز

من أجل حتقيق اهلدف الذي دافعية االجناز هي استعداد الرياضي لبذل كل جهوده : دافعية االجناز -
 .سطره

هو أن الالعب يستطيع أن يستحضر يف ذهنه أو يتذكر أشياء أو خربات سابقة، أو أن : التصور -
 .يستحدث مواقف أو أحداث مل يسبق حدوثها من قبل

  :جماالت البحث) 5- 5
طنية لكرة العب الذين ينشطون ضمن البطولة الو 92وصل عدد الالعبني اىل  :البشرياال ) 5-5-1



  سنة ذكور 35-18السلة على الكراسي املتحركة القسم االول والذين تتراوح اعمارهم بني 
  :ااالملكاين) 5-5-2

نظرا لكون أفراد العينة هم العبوا فرق القسم األول لكرة السلة على الكراسي املتحركة فقد مت القيام      
نية لكرة السلة على الكراسي املتحركة، وقد قمنا بتوزيع بالدراسة امليدانية خالل منافسات البطولة الوط

املقاييس على الالعبني مبساعدة مدريب األندية الذين أشرفوا بأنفسهم على العملية، وكانت ناجحة إىل حد مل 
  .نكن نتصوره عندما قوبلنا بكل فرح من هؤالء الالعبني ومتت العملية يف أواا

ذلك اجلانب التطبيقي حسب  ىكان االنطالق يف العمل بداية باجلانب النظري مث تل :اال الزمين) 5-5-3
  :النموذج التايل

  ميثل تاريخ بداية واية اجلانب النظري والتطبيقي للبحث): 3(جدول رقم
  2013بداية من شهر مارس   اجلانب النظري
  2013بداية من شهر ماي   اجلانب التطبيقي

  2013جوان   اية العمل
  :أدوات البحث وأسسها العلمية -5-6

قصد الوصول إىل حلول أولية إلشكالية البحث املطروحة، وللتحقق من صحة أو عدم صحة فرضيات حبثنا لزم 
 :علينا إتباع أجنع الطرق والوسائل وذلك من خالل الدراسة والتفحص هذا باستخدام األدوات التالية

  :الدراسة النظرية -5-6-1
ويصطلح تسميتها كذلك باملعطيات الببليوغرافية أو املادة اخلربية، حيث تتمثل يف االستعانة باملصادر     

اليت يدور حمتواها حول عدة ظواهر تتمثل يف احلد من ظاهرة ( كتب، مذكرات، جمالت، جرائد( واملراجع 
قدرة اللعب عن االسترخاء، الرفع من دافعية القلق وزيادة تركيز االنتباه وتقوية ثقة الالعب بنفسه والزيادة من 

  .االجناز ، تقوية درجة التصور، واليت ختدم املوضوع
  :االختبار -5-6-2

"  SteavenBill" صممه كل من ستيفات بل MetalSkills Questionnaire:اختبار املهارات النفسية    
لقياس  1996سنة  ،"KrestopherChambrouk" وكرستوفر شامربوك " Geonpenson" وجون البنسون

  :اهلامة ألداء الرياضي وهي) العقلية(بعض اجلوانب النفسية 
  القدرة على التصور -

 القدرة على االسترخاء -

 القدرة على تركيز االنتباه -



 القدرة على مواجهة القلق -

 الثقة بالنفس -

 دافعية االجناز الرياضي -

عبارات، ويقوم الالعب الرياضي  4عبارة، وكل بعد من األبعاد الستة متثله  24ويتضمن االستخبار     
تنطق علي بدرجة كبرية جدا، بدرجة كبرية، ( بإجابة على عبارات االستخبار على مقياس سداسي الدرجات

  )بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا، ال تنطبق علي متاما
  :تصحيح االختبار -5-6-3

  :يتم تصحيح االختبار كما يلي    
وكلها عبارات اجيابية يف اجتاه البعد  19-13-7-1:عبارات بعد القدرة على التصور أرقامها هي -

  فهي عكس اجتاه البعد 13عند العبارة 

د كلها عبارات اجيابية يف اجتاه البع 20-14- 8-2: عبارات بعد القدرة على االسترخاء أرقامها هي -
 يف عكس اجتاه البعد 8عدا العبارة 

 21-15- 9-3: عبارة القدرة على التركيز االنتباه أرقامها هي -

كلها عبارات يف عكس اجتاه  22-16-10- 4: عبارات القدرة على مواجهة القلق أرقامها هي -
 .البعد

-11تان يف اجتاه البعد، والعبار 17- 5العبارتان / 23-17-11-5: أرقامها سعبارات الثقة بالنف -
 يف عكس اجتاه البعد 23

 .كلها عبارات يف اجتاه البعد 24-18-12- 6: عبارات دافعية االجناز الرياضي أرقامها -

وعند تصحيح االختبار يتم منح الدرجات للعبارات اليت يف اجتاه البعد طبقا للدرجة اليت حددها الالعب أمام 
النسبة للعبارات اليت يف عكس اجتاه البعد على كل عبارة، كما يتم عكس الدرجات اليت حددها الالعب ب

  :النحو التايل
1=6،2=5 ،3=4،4=3،5=2،6=1  

 24ويتم مجع درجات كل العب على حدا، وكلما اقتربت درجة الالعب من الدرجة العظمى وقدرها     



ب كلما دل يف كل بعد كلما دل ذلك على متيزه باخلاصية اليت يقيسها هذا البعد، وكلما قلت درجات الالع
  .ذلك على حاجته الكتساب املزيد من التدريس على املهارة العقلية اليت يقيسها هذا البعد

  
  :االختبار القبلي -

قام الباحث بإجراء االختبار القبلي لقياس االستخبارات النفسية لدى الالعبني املعافني حركيا يف كرة السلة     
  2013ماي  17-16- 15العب أيام  92على الكراسي املتحركة الذين كان عددهم 

  :االختبار البعدي -
العب من املعوقني حركيا يف كرة السلة على  92مت إجراء االختبار البعدي على أفراد العينة املتكونة من     

  2013جوان  17-16-15أيام . الكراسي املتحركة
 
  :صالحية ومصداقية أدوات البحث-1 -5-6
  :صدق االختبار-1 -5-6-1

هناك عدة أنواع للصدق ومنها الصدق الظاهري الذي يقوم على فكرة مدى مناسبة االختبار ملا     
يقيسه،وملن يطبق عليهم، ويبدوا هذا الصدق يف وضوح البنود، ومدى عالقتها بالقدر أو السمة أو البعد الذي 

  )22، صفحة 1998سعد عبد الرمحن، (.يقيسه
  
مت عرض االستبيان املوجه لالعبني املعوقني حركيا يف كرة السلة على  :صدق احملكمني -5-6-1-2

الكراسي املتحركة على ستة أساتذة حمكمني، مشهود هلم مبستواهم العلمي، وجتربتهم امليدانية يف ااالت 
  .همالدراسية ومناهج البحث العلمي بغرض حتكيمه، ولقد مت حتكيمه جيد من طرف

  
وهو يف احلقيقة ميثل العالقة بني الصدق والثبات، إذ آن هذا النوع من  :الصدق الذايت -5-6-1-3

  : الصدق يقوم على الدرجات التجريبية بعد التخلص من أخطاء املقياس حيث
   الثباتمعامل=معامل الصدق الذايت 

  :ثبات االختبار -2 -5-6-1
  :للتأكد من ثبات املقياس املستعمل يف دراستنا استعملنا ما يلي    

  
  
  
  



  املباشرة من الدرجات اخلامطريقةالد املقياس  ببعايوضح معامالت االرتباط والثبات أل): 4(جدول رقم 
االختبار االول 

  "س"
  االختبار الثاين

  "ص"
  ص.س  2ص  2س

970  
1004  
881  
957  
821  
966  

993  
1030  
799  
971  
800  
976  

940900  
1008016  
776161  
915849  
674041  
933156  

986049  
1060900  
638401  
942841  
640000  
952576  

963210  
1034120  
703919  
929247  
656800  
942816  

  "س"مج
5599  

  "ص"مج
5569  

  "2س"مج
528123  

  "2ص"مج
5220767  

  "ص.س"مج 
5230112  

إلجياد معامل الثبات لبنود املقياس وذلك بالطريقة املباشرة  -معامل ارتباط بريسون –وهنا استعملنا معادلة     
  من الدرجات اخلام بعد تطبيق االختبار مرتني

  :حيث
  معامل االرتباط: ر
  )عدد األسئلة( عدد وحدات االختبار : ن
  كل درجة من درجات االختبار األول: س
  .كل درجة من درجات االختبار الثاين: ص
  اموع :مج

  :ومنه
  0.99=ر

تعترب  موجب ومقبول، وبالتايل) 0.99=ر( من خالل النتيجة احلاصلة ميكن اعتبار معامل الثبات  -
  الختبار املهارات النفسية ةالنتائج احملصل عليها ثابتة ثباتا مقبوال بالنسب

 حساب الصدق الذايت لالختبار  -

  0.99الصدق الذايت هلذا االختبار هو معامل الثبات فإن معامل = كما رأينا معامل الصدق
  :األساليب اإلحصائية - 7- 5.

يعترب اإلحصاء وسيلة أساسية يف أي حبث علمي ألا تساعد الباحث على حتليل ووصف البيانات ملزيد من 
، إن طبيعة الفرضية تتحكم يف اختبار األدوات واألساليب )318، صفحة .1983حممد زيات عمر، (الدقة 



للتعرفإلىنتائجالدراسةاستخدمالباحثانالربناجماإلحصائي اليت يستعملها الباحث للتحقق من فرضياته، و
SPSS حلساب:  

  .وذلك حلساب ثبات البنود لالختبارات التحصيلية  :معامل ارتباط بريسون)-

  .بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبارات التحصيلية  الفروقداللة حلساب ": ت"اختبار -

  املتوسط احلسايب -

   االحنراف املعياري) -
  :كيفية التحليل االحصائي-5-7-1-1

  : يتمتحليلنتائجالبحوثبطريقتينهما
اإلطار النظري أي يتعلق املر يف هذه احلالة باملعطيات احلاصلة اليت وردت يف ): النوعي( التحليل لكيفي  -1

  .التحليل الببليوغرايف
يتعلق األمر بالنتائج احملصل عليها من خالل تطبيق االختبار ونظرا لتعدد  ):اإلحصائي(التحليل الكمي  -2

املطروحة واملمثلة لإلشكالية، تطلبت معاجلتها باستخدام أدوات ومعاجلات إحصائية مالئمة ولتحقيق  ةاألسئل
  :على اخلطوات التاليةأغراض البحث اعتمدنا 

  :اإلحصاء الوصفي -2-1
وهو استعمال النسب املئوية، الرسوم والبيانات، املتوسط احلسايب، التباين، االحنراف املعياري، ورغم     

  .للقيام بتحليل النتائج سبساطة حساا إال أا مهمة عند القيام باالحصائيات التحليلية أي أا تعترب األسا
  ط احلسايبحساب املتوس -

 
  :الدراسة االستطالعية -

إن إجراء الدراسات االستطالعية يعد أمرا ضروريا يف كثري من البحوث، ألا األساس يف العمل، وتكمن     
كذلك يف معرفة الصعوبات سواء يف حتديد املشكالت اهلامة ذات القيمة العلمية أو يف التعرف على الظاهرة 

حمليطة ا، أو حىت يف مرحلة صياغة املشكالت صياغة دقيقة أو يف حتديد فروضها اجلديرة بالدراسة وبالظروف ا
اليت جتيب عن التساؤالت املطروحة، وهذا باإلضافة إىل الصعوبات األخرى املتعلقة مبنهج البحث واألدوات 

  .املستخدمة والعينة املختارة وجماالت الدراسة وطرق مجع املعلومات ومعاجلتها
إن القيامبالبحثالعلمييعتربعمليةصعبةتتطلبالتحكمفيجميعالظروفاحمليطةبه : صعوباتالبحث-5-8

  بطريقةعلمية،والصعوباتوالعراقيلكثريةفيكاللبحوثوحننسنحاولسردبعض الصعوباتالتيصادفتناأثناءإجراء



 : البحث
  .قلةالدراساتالتياهتمت بالنشاط التروحيي الرياضي عند املعاقني مسعيا -
  .قلةاملصادرالتياهتمتبدراسةاالجتاهاتالنفسيةوتقدير الذات لدى املعاقني مسعيا -
  .صعوباتفيالتواصل مع املعاقني -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
  تمهيد

 عرض النتائج وتحليلها -1

 االستنتاجات -2

  مناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث -3

  الخالصة العامة -4

 االقتراحات -4

 



  :متهيد
إن النتائج اخلام املتوصل إليها من استعمال أي وسيلة جلمع املعلومات ليس له أي مدلول ما مل تعرض     

وحتلل هذه النتائج حتليال دقيقا يسمح من استنباط احلقائق وعليه سنتطرق يف هذا الفصل إىل حتليل كل النتائج 
  .قني حركيا ملقابلتها الحقا بالفرضياتاخلام املتحصل عليها من االختبار املطبق على الالعبني املعا

 : وحتليلهاعرض النتائج -6-1

هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف القدرة على التصور الذهين عند  :االوىلالفرضية 
 .الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

  .والبعدي ملهارة التصور الذهين لدى الالعبني املعاقني حركيايبني نتائج االختبار القبلي ): 05(جدول رقم 
  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

   التصور الذهين
970 

 
10.54 

 
985 

 
10.70 

  .نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين لدى الالعبني املعاقني حركيا ميثل:  )1(الشكل رقم 

الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين لدى  1والشكل رقم   5يوضح اجلدول رقم 
ار القبلي اليت بلغت الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختب

واملتوسط احلسايب  985، وجمموع درجات االختبار البعدي اليت بلغت 10.54واملتوسط احلساب  970
10.70  

 
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف االسترخاء عند الالعبني املعاقني حركيا : الثانيةالفرضية 

10,45

10,5

10,55

10,6

10,65

10,7

االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط الحسابي



 .يف كرة السلة على الكراسي احملركة

  يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة االسترخاء لدى الالعبني املعاقني حركيا): 06(جدول رقم 
  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

 10.97 1010 10.91 1004  االسترخاء
 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة االسترخاء لدى الالعبني املعاقني حركيا ميثل:  )2(الشكل رقم 

  
الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين لدى  2والشكل رقم   6يوضح اجلدول رقم   

الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختبار القبلي اليت بلغت 
واملتوسط  1010يت بلغت ، وجمموع درجات االختبار البعدي ال10.914واملتوسط احلساب  1004
  10.97احلسايب 

هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف قدرة تركيز االنتباه عند الالعبني املعاقني  :الثالثةالفرضية 
  .حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

  الالعبني املعاقني حركيايبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة تركيز االنتباه لدى ): 07(جدول رقم 
  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

   تركيز االنتباه
881 

 
9.57 

 
890 

 
9.67 

  . نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة تركيز االنتباه لدى الالعبني املعاقني حركيا ميثل:  )3(الشكل رقم 

10,88
10,89

10,9

10,91
10,92
10,93
10,94
10,95
10,96
10,97

االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط الحسابي



  
الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين  3والشكل رقم   07يوضح اجلدول رقم  

لدى الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختبار القبلي اليت بلغت 
واملتوسط احلسايب  890بلغت ، وجمموع درجات االختبار البعدي اليت 9.57واملتوسط احلساب  881
9.67  

  
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل زيادة حالة القلق عند الالعبني املعاقني حركيا يف  :الفرضية الرابعة

 .كرة السلة على الكراسي املتحركة
  حركيا يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة مواجهة القلق لدى الالعبني املعاقني): 08(جدول رقم 

  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

   مواجهة القلق
957 

 
10.40 

 
950 

 
10.32 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة مواجهة القلق لدى الالعبني املعاقني حركيا ميثل:  )4(الشكل رقم 

  

9,52

9,54

9,56

9,58

9,6

9,62

9,64

9,66

9,68

االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط الحسابي

10,28

10,3

10,32

10,34

10,36

10,38

10,4

االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط الحسابي



الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين  4والشكل رقم   08يوضح اجلدول رقم     
لدى الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختبار القبلي اليت بلغت 

واملتوسط احلسايب  950ليت بلغت ، وجمموع درجات االختبار البعدي ا10.40واملتوسط احلساب  957
10.32.  
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف الثقة يف النفس عند الالعبني املعوقني  :اخلامسة الفرضية

  .حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة
  املعاقني حركيانتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة مواجهة القلق لدى الالعبني يبني ): 09(جدول رقم 

  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

   الثقة بالنفس
821 

 
8.92 

  
840 

 
9.13 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة مواجهة القلق لدى الالعبني املعاقني حركيا ميثل:  )5(الشكل رقم 

  
الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين  5والشكل رقم   09يوضح اجلدول رقم     

لدى الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختبار القبلي اليت بلغت 
واملتوسط احلسايب  840يت بلغت ، وجمموع درجات االختبار البعدي ال8.92واملتوسط احلساب  821
9.13.  

هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف يف دافعية االجناز الرياضي عند الالعبني  :السادسة الفرضية
  .املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

ياضي لدى الالعبني املعاقني يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة دافعية االجناز الر): 10(جدول رقم 
  حركيا

8,8

8,85

8,9

8,95

9

9,05

9,1

9,15

االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط الحسابي



  النتائج
  املهارة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  املتوسط احلسايب  الدرجات   املتوسط احلسايب  الدرجات

دافعية االجناز 
  الرياضي

 
970 

 
10.54 

 
985 

 
10.70 

نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة دافعية االجناز الرياضي لدى الالعبني املعاقني  ميثل:  )6(الشكل رقم 
  حركيا

  
الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي ملهارة التصور الذهين  06والشكل رقم  10يوضح اجلدول رقم     

لدى الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، جمموع درجات االختبار القبلي اليت بلغت 
واملتوسط احلسايب  985ليت بلغت ، وجمموع درجات االختبار البعدي ا10.54واملتوسط احلساب  970

10.70.  
  :االستنتاجات -6-2

  :ميكننا استنتاج من خالل الدراسة هذه النقاط امللخصة كما يلي
النفسية يف الرياضة عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على  تبعد املعاجلة اإلحصائية ملقياس املهارا

  .موع درجات االختبار 10.14سايب الكراسي املتحركة حتصلنا على املتوسط احل
: وهذا ما يؤكد على انه يوجد لدى هؤالء الالعبني املعاقني ضعف يف املهارات النفسية للستة أبعاد وهي    

القدرة على التصور، القدرة على االسترخاء، القدرة على تركيز االنتباه، الثقة بالنفس، القدرة على مواجهة 
رياضي، وذلك من خالل عدم قدرة الالعبني املعاقني حركيا على تصور أي مهارة القلق دافعية االجناز ال

حركية يف خميلتهم بصورة واضحة، وعدم مقدرم على القيام باالسترخاء يف األوقات احلساسة من املباريات، 
  .ياتضعف تركيز االنتباه الناتج من كثرة األفكار اليت تدور يف أذهام أثناء اشتراكهم يف املبار
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10,55
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10,65
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المتوسط الحسابي



كما وجدنا أن هؤالء الالعبني املعاقني حركيا يشعرون غالبا باهلزمية أثناء اشتراكهم يف املنافسات،     
وأفكارهم كلها نتيجة حنو عدم الثقة بأنفسهم دوما قبل املباريات آلم ليسوا مستعدون نفسيا لبذل أقصى 

  .فعالجهد، وألم ال يستطيعون تصور أداء حركة إال إذا قاموا بأدائها 
ومن خالل مالحظة النتائج نرى أن هؤالء الالعبني املعاقني حركيا يشعرون بالتوتر والتقلص العضلي قبل     

االشتراك يف املنافسة وهو أشبه ما يكون حبالة تشنج عضلي، كما أم ال يستطيعون تركيز انتباههم خاصة يف 
شون من عدم ثقتهم يف املباريات احلساسة واهلامة، األوقات احلساسة من املباريات وهم يف غالب احليان ما خي

وكثريا ما يالزمهم االنزعاج بصفة مستمرة خاصة عند ارتكام خلطأ أثناء املنافسة، كما اهم ينتام الشعور 
  .بعدم القيام ببذل أقصى جهد طوال فترة املنافسة

  حتليل نتائج مقياس االستخبارات النفسية
الختبار البعدي للمهارات النفسية لالعيب املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي حتليل ومناقشة نتائج ا

  :املتحركة
بعد إجراء موسم رياضي من قبل املعوقني املمارسني لكرة السلة على الكراسي املتحركة قمنا بإعادة تطبيق     

ة اإلحصائية حتصلنا على جمموع االختبار على هؤالء الالعبني حتصلنا على جمموعة من النتائج وبعد معاجل
  10.24واملتوسط احلسايب  هو  5660درجات االختبار البعدي 

  :ومن خالل اجلداول نالحظ ما يلي    
ومن هذه النتائج يظهر لنا  10.70واملتوسط احلسايب  985حيث يتضح لنا جمموع الدرجات  1اجلدول ب

  .أن قيمة متوسط الدرجات ضعيفة
ومن هذه النتائج  10.97واملتوسط احلسايب هو  1010لنا جمموع الدرجات  حيث يظهر: 2اجلدول ب

  .يظهر لنا أن قيمة املتوسط احلسايب متوسطة
  .ومنه يظهر أا قيمة ضعيفة 9.67واملتوسط احلسايب  890يظهر ملا أن جمموع الدرجات : 3اجلدول ب
  ومنه يظهر أا قيمة ضعيفة 10.40واملتوسط احلسايب  957يظهر لنا أن جمموع الدرجات : 4اجلدول ب
  ومنه يظهر أا قيمة ضعيفة  8.92واملتوسط احلسايب  821يظهر لنا أن جمموع الدرجات : 5اجلدول ب
  ومنه يظهر أا قيمة ضعيفة 10.54واملتوسط احلسايب  970يظهر لنا أن جمموع الدرجات : 6اجلدول ب

وسط احلسايب للدرجات يف كل البعاد ال يزال دون املتوسط من خالل النتائج احملصل عيها نالحظ أن املت    
القدرة على : وهو ما يؤكد وجود لدى هؤالء الالعبني املعاقني ضعف يف املهارات النفسية ستة أبعاد وهي

التصور، القدرة على االسترخاء، القدرة على تركيز االنتباه، الثقة بالنفس، القدرة على مواجهة القلق، دافعية 
 .از الرياضياالجن
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تناول موضوع هذا البحث دراسة أمهية التحضري النفسي، واآلثار اليت يتركها يف شخصية الالعب املعاق     
( حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة، وارتباط ضعف التحضري النفسي يف الربامج اليومية بضعف 

  ).لنفس، دافعية االجناز الرياضيالتصور الذهين، االسترخاء،  تركيز االنتباه، مواجهة القلق، الثقة با
وقد اعتمدنا يف حبثنا على اختبارا املهارات النفسية الستة املكونة لفرضيات حبثنا وطبق االختبار يف مرحلتني 

مباشرة والثاين بعدي طبق مباشرة بعد اية  2003/2004لوىل قبلي أي طبق قبل بداية املوسم الرياضي 
  2003/2004املوسم الرياضي 

  :احلصول على النتائج، أفضت املعاجلة اإلحصائية على استنتاج الفرضيات الستة كما يلي وبعد
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف القدرة على : نص الفرضية :بالنسبة للفرضية األوىل 

 .التصور الذهين عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة
الل نتاج االختبارين القبلي والبعدي أن هناك ضعف كبري لدى هؤالء الالعبني املعاقني حركيا يف تبني من خ 

قدرم على التصور احلركي للمهارات الرياضية يف خميلتهم بصورة واضحة، حيث لوحظ عليهم صعوبة 
ما يقومون ا دون تصور قيامهم بعملية التصور الذهين ألداء املهارات الرياضية املتطلبة يف اللعبة، وغالبا 

هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل : مسبق، وهذا ما يؤكد صحو وثبوت الفرضية األوىل اليت مفادها
  .ضعف القدرة على التصور الذهين عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

  : بالنسبة للفرضية الثانية
يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف االسترخاء عند الالعبني املعاقني حركيا يف هناك ضعف : نص الفرضية

  .كرة السلة على الكراسي احملركة
من خالل نتائج االختبارين القبلي والبعدي يظهر أن هناك ضعف كبري يف القدرة على االسترخاء عند     

دى معرفتهم اجليدة لكيفية القيام بعملية هؤالء الالعبني املعاقني حركيا ويتبني ذلك من خالل ضعفهم يف م
االسترخاء خاصة يف األوقات احلساسة من املباراة واملنافسات الرياضية، حيث يالحظ عليهم أثناء اشتراكهم 
يف املنافسة التوتر العضلي بصورة واضحةـ كما انه تصعب عليهم القدرة على استرخاء عضالم خاصة قبل 

الحظ أنه من صفام الواضحة عدم قدرم على دئة واسترخاء أنفسهم بسرعة اشتراكهم يف املنافسة ، وي
هناك ضعف : قبل اشتراكهم يف املنافسات الرياضية، وهو ما يؤكد صحة وثبوت الفرضية الثانية اليت تنص على

راسي يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف االسترخاء عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الك
  .املتحركة

  :بالنسبة للفرضية الثالثة
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف قدرة تركيز االنتباه عند الالعبني املعاقني  :نص الفرضية



  .حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة
ثناء اشتراكهم يف اليت تدور يف أذهام أ رعلى األفكا شلوحظ على الالعبني املعاقني حركيا كثرة التشوي 

املباريات واملنافسات الرياضية حبيث تعمل على تشتت تركيز انتباههم ويؤثر ذلك على نفسيتهم من خالل 
الشعور بالضيق، كما أن هؤالء الالعبني املعاقني يعانون من فقدان القدرة على تركيز انتباههم خاصة يف 

ب فيها تركيز كبري، كما لوحظ عليهم أن األحداث احلساسة من املباريات واملنافسات اليت يتطل تاألوقا
اجلمهور أو التدخالت الغري مرغوب فيها من قبل جلنة : والضوضاء اليت حتدث خارج جمريات اللعب مثل

التحكيم أو املدرب يف بعض حاالت اللعب تؤثر كبريا على تركيز انتباههم، وهو ما يؤكد صحة الفرضية 
عف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف قدرة تركيز االنتباه عند الالعبني هناك ض: الثالثة واليت مفادها

  .املعاقني حركيا يف  كرة السلة على لكراسي املتحركة
  :بالنسبة للفرضية الرابعة

هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل زيادة حالة القلق عند الالعبني املعاقني حركيا يف : نص الفرضية
  .الكراسي املتحركةكرة السلة على 

من خالل نتائج االختبارين القبلي والبعدي تبني ارتفاع حالة القلق التنافسي عند الالعبني املعاقني حركيا     
ويظهر ذلك من خالل شعورهم  الدائم باحتمال  اهلزمية يف املنافسات اليت يشتركون فيها وخشيتهم الدائمة 

يات  أي ختوفهم من عدم إجياد املهارات احلركية، كما أن حالة القلق من عدم االجيادة يف اللعب أثناء املبار
تزيد عند اشتراكهم يف املنافسات واملباريات املهمة وارتكام لبعض األخطاء أثناءها، وهو ما يؤكد صحة 

 هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل زيادة حالة القلق عند الالعبني: الفرضية الرابعة اليت تنص على
  .املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

  :بالنسبة للفرضية اخلامسة
هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف الثقة يف النفس عند الالعبني املعوقني :  نص الفرضية

  .حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

عدي أن أفكار هؤالء الالعبني املعاقني حركيا ال تتضمن يتضح لنا من خالل نتائج االختبارين القبلي والب    
الثقة يف النفس وذلك عند اشتراكهم يف املنافسات، كما يتضح ذلك عندما ال تكون نتيجة املباراة لصاحلهم، 
ويزداد ضعف ثقتهم يف أنفسهم كلما قاربت املباراة على االنتهاء ألم ال يستطيعون االحتفاظ بالثقة يف النفس 

احلركية خاصة  تجة عالية ألطول فترة ممكنة أثناء املنافسة، ويظهر عليهم كذلك عدم ثقتهم يف أداء املهارابدر
هناك : أثناء اشتراكهم يف املنافسات الرياضية اهلامة، وهوس ما يؤكد صحة الفرضية اخلامسة اليت تنص على

املعاقني حركيا يف كرة السلة على  ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف الثقة بالنفس عند الالعبني
  .الكراسي املتحركة



هناك ضعف يف التحضري النفسي يؤدي إىل ضعف يف دافعية االجناز : نص الفرضية:بالنسبة للفرضية السادسة
  .الرياضي عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي املتحركة

من خالل نتائج االختبارين القبلي والبعدي يتضح لنا أن الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على     
الكراسي املتحركة ال ميتلكون اإلعداد النفسي الالزم لبذل أقصى جهد قبل اشتراكهم يف املنافسة ويالحظ 

مة، كما أم ال يستطيعون استثارة كذلك عليهم التخوف الدائم من االشتراك يف املباريات احلساسة واهلا
محاسهم النفسي بشكل دائم أثناء املنافسات الرياضية وهم ال يشعرون بأم يقومون ببذل أقصى جهد طوال 
فترة املنافسة، وهو ما يؤكد صحة  الفرض السادسة عند الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي 

  .املتحركة
نستخلص أن هناك ضعف كبري يف التحضري النفسي وان حالة هؤالء الالعبني املعاقني من خالل ما سبق     

حركيا جد سيئة وذلك من خالل عدم التحكم يف انفعاالم بصورة واضحة يف العديد من املواقف، عدم 
  .يف أنفسهم وتوترهم أثناء املباريات احلساسة واهلامة مثقته

أهم املشكالت والعوائق اليت تقف حاجزا يف الوصول إىل أهداف  وهذه املشكالت النفسية تعترب من بني
  .ومطالب كرة السلة للمعوقني

  :من هنا تظهر اآلثار التحضري النفسي على الالعبني وهو ما يؤكد صحة فرضيتنا  اليت مفادها    
لسلة على الكراسي للتحضري النفسي أمهية كبرية يف تنمية املهارات النفسية لدى املعاق حركيا يف كرة ا    

  .املتحركة يف رفع قدراته ومستواه الرياضي
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لإلعداد النفسي أمهية كبرية يف حياة الرياضي املعاق حركيا فال نستطيع أن تصور منافسة أو تدريب     
ت بدونه، ألنه يعمل على تعبئة وتنشيط وتطوير قدرات الالعب للتنافس بأعلى ما ميلك من إمكانيا

خاصة النفسية منها، ألنه يف كثري من احليان يتعرض الالعبون قبل املنافسات ملظاهر من االنفعاالت 
املثرية، كالتوتر والقلق الذي يعمل على إعاقة عمل الالعب وبالتايل خيفض من مردوده بعد أن يتقص من 

  .أدائه
ناء التدريبات واملنافسات ومن خالل فقصد معرفة قيمة التحضري النفسي عند الالعبني املعاقني حركيا أث

التحضري النفسي وآثاره على نفسية املعاق حركيا يف كرة السلة على " هذه الدراسة اليت حتت عنوان
  :اعتمدنا يف إشكالنا على التساؤل" الكراسي املتحركة

اسي ما هي أمهية التحضري النفسي على نفسية الالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكر -
  املتحركة؟



ومن أهداف البحث يف كونه عبارة عن دراسة حتليلية للجانب النفسي الرياضي وبالتحديد     
لالنفعاالت اليت حتدث لالعب املعوق حركيا خالل ممارسته النشاط الرياضي ولألمهية اليت يلعبها 

الشعور بالقلق، وزيادة التحضري النفسي على نفسية الالعب املعوق حركيا من خالل التقليل من حاالت 
 .دفة تركيز االنتباه والقدرة على التصور واالسترخاء ودافعية االجناز والثقة بالنفس

وحىت يكون للبحث قيمة علمية جلأنا يف دراستنا ملعاجلته وفق ما تطبقه منهجية البحث، حيث     
ة وعالقتها بالرياضة كانت بدايتها باجلانب النظري ومجع املعلومات اليت ختدم البحث كالشخصي

واالنفعاالت واإلعاقة ونشأت وتطور كرة السلة على الكراسي املتحركة والتحضري النفسي يف كرة 
  .وهو ما يعرف بالتحليل الببليوغرايف. السلة على الكراسي املتحركة

ث من يف البحث يعمد إليه تأكيد أو نفي فرضيات البح سأما اجلانب التطبيقي والذي يعترب األسا    
التصور، " 'خالل النتائج اليت يفرزها امليدان واليت تعرب عن مدى استعمال الالعبني للمهارات النفسية 

مدى حتضريهم نفسيا للمنافسات من قبل "االسترخاء، الثقة بالنفس، مواجهة القلق، تركيز االنتباه، و
  .ية لالعبنياملدرب، واستعمالنا يف مجع هذه املعلومات مقياس االستخبارات النفس

وقد توصلنا إىل أن التحضري النفسي مهم جدا بالنسبة لالعبني املعاقني حركيا يف كرة السلة على 
  .الكراسي املتحركة

  :االقتراحات- 6-4
  :يف إطار هذا البحث وحدوده يوصي الباحث مبا يلي    

  ضرورة العمل على تصحيح وتعديل نظرة اتمع إىل املعاق -
 احلقيقية اليت تتركها ممارسة النشاط الرياضي يف نفسية املعاقإبراز الصورة  -
 إصدار مراسيم وقوانني جديدة تساعد املعاقني ممارسة الرياضة -
 واخلرباء قصد العناية اجليدة باملعاقني من اجلانب النفسي خاصة ةاالستفادة من األساتذ -
 ضرورة وجود برامج حتضريية نفسية للمعاقني -
النفسية يف بداية واية كل موسم ملعرفة تأثري الرياضة  تستخدام االختباراجيب على املدربني ا -

 على املعاق
جيب النظر إىل املعاقني بان هلم وجودهم وكيام يف هذه احلياة وتنمية روح العزمية والثقة لديهم  -

 صملواجهة صعوبات احلياة، فكلس جمتمع إنساين مطالب حبماية كرامة هؤالء األشخا
م على حل مشاكلهم وإعدادهن للحياة ليصبحوا أشخاص منتجنيومساعد. 

 إقامة تظاهرات وندوات دورية للتعريف برياضة املعاقني -



 ضرورة تشجيع الدولة هلذه الفئة من خالل االهتمام برياضة املعاقني -
 زيادة املساعدات املالية ألن هذه الفرق حباجة إىل مداخيل إضافية -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  



  املصادر واملراجع
 باللغة العربية/ أ

، دار الفكر 1التربیة الریاضیة والترویح للمعاقین، ط). 1998. (إبراھیم حلمي، لیلى السید فرحات .1
 .العربي، القاھرة

على الكراسي التصنیف الطبي والقانون الدولي لكرة السلة ). 2002. (إبراھیم مروان عبد المجید .2
  .المتحركة للمقعدین، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

التصنیف الطبي والقانون الدولي لكرة السلة على الكراسي ). 2002. (إبراھیم مروان عبد المجید .3
  .المتحركة للمقعدین، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،

  .ة بوالق، مطبع1لسان العرب، ط). 1983. (ابن منظور جمال الدین .4

صور رعایة الطفل المعوق صحیا ونفسیا ). 1992. (أحمد سعید یونسي، مصري عبد الحمید .5
  .، القاھرة، دار الفكر العربي1واجتماعیا،، ط

، دار الفكر العربي، القاھرة، 1الشعور بمركب النقص وأسبابھ، ط). بال تاریخ. (أحمد كاظم سلیمان .6
  .مصر،

  .التفوق في النشاط الریاضي، دار الفكر العربيدوافع ). 1989. (أسامة كامل راتب .7

  .قلق المنافسة، دار الفكر العربي). 1990. (أسامة كامل راتب .8

، القاھرة، دار الكتاب 2المفاھیم والتطبیقات، ط/ علم النفس الریاضة). بال تاریخ. (أسامة كامل راتب .9
  .الحدیث

  -القران الكریم .10

علم االجتماع الریاضي، مطابع التعلیم العالي، ). 1989. (المصرف جالل البادي، العزاوي أباد .11
  .بغداد

المتعلق بتوجیھ المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة  23/02/1995المؤرخ بتاریخ  .12
  ).بال تاریخ. (09-08الصادر عن الرئیس الیمین زروال تحت اإلشراف ص / وتنظیمھا وتطویرھا

قانون . (نظیم الجھاز الوطني للتربیة البدنیة والریاضیةالوثائق الحكومیة المتعلق بتنمیة وت .13
  ).1979-02- 14، المؤرخ بتاریخ 79.03

 81/ 76األمر رقم ). بال تاریخ. (الوثائق الحكومیة المتعلق بقانون التربیة البدنیة والریاضیة .14
  .14/02/1976المؤرخ بتاریخ 



 81/ 76األمر رقم ). بال تاریخ. (ضیةالوثائق الحكومیة المتعلق بقانون التربیة البدنیة والریا .15
  .14/02/1976المؤرخ بتاریخ 

  .سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  216الریاضة والمجتمع، عدد ). 1996. (أمین انور الخولي .16

، دار المعرفةـ، 7علم النفس التربوي الریاضي، ط). 1988. (جالل سعد، حسن عالوي محمد .17
  .القاھرة

  ).ال تاریخب. (جمال محمد سعید الخطیب .18

  .، دار النھضة العربیةـ، لبنان،2الثقافة والشخصیة، ط). 1983. (حسن الساعاتي سامیة .19

تأثیر ممارسة النشاط البدني والریاضي في تحقیق التكیف "). 2000/2001. (خوجة عادل .20
ضیة، مذكرة ماجستیر، قسم التربیة البدنیة والریا" النفسي االجتماعي لفئة المراھقین المعاقین حركیا

  .دالي إبراھیم

  .، دار الفكر العربي، القاھرة3القیاس النفسي النظریة والتطبیق، ط). 1998. (سعد عبد الرحمن .21

دار الشروق  4رجمة عثمان نجاتي، الكف والعرض والقلق، ط). 1989. (سیجموند فروید .22
  .القاھرة

  .المفھوم الطبي لإلعاقة، دار النشر، تونس). 1982. (شاذلي بن جعفر .23

التربیة الریاضیة للحاالت الخاصة، ). 2000. (صالح عبد اهللا الزغبي، سلمان العوالمة أحمد .24
  .، عمان، دار الصفاء للطباعة1ط

  .، عمان، دار العلم الكویتي1االعاقة الحسیة الحركیة، ط). 1980. (عبد الرحمان السید .25

  ).بال تاریخ. (عبد المنعم نور .26

بطاریة اختبار مقترحة لقیاس اللیاقة البدنیة لدى المعوقین ). 2002/2003. (عدة عبد الدایم .27
  .مذكرة ماجستیر، جامعة مستغانم" حركیا أطراف سفلى 

، الشركة المتحدة للطباعة 1سیكولوجیة المرضى المعاقین، ط). بال تاریخ. (عدنان السبعي .28
  .والنشر

  .بي، القاھرةسیكولوجیة المرضى والمعاقین، دار الفكر العر). 1985. (عدنان سبعي .29

  .، دار الفكر العربي1اإلعداد النفسي للریاضیین،ط). 1991. (عزت محمود كاشف .30

س، مذكرة ماجستیر، معھد التربیة البدنیة "التشریع والمعوقین"). 1997. (عمارنة مسعود .31
  .والریاضیة، دالي إبراھیم

  .لبنانفي سبیل الموسوعة النفسیة، مكتبة الھالل، بیروت، ). 1980. (غالب مصطفى .32



سیكولوجیة األطفال غیر العادیین، مقدمة في التربیة الخاص : عمان). 1998. (فاروق الروسیان .33
  .، دار الفكر للطباعة والنشر،3ط

، 3سیكولوجیة األطفال غیر العادیین، مقدمة في التربیة الخاص، ط). 1998. (فاروق الروسیان .34
  .دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،

صورة الجسم وبعض المتغیرات لدى عینات المراھقین، دار ). 1995. (كفافي عالء الدین .35
  .المعرفة الجامعیة،

ترجمة مصطفى حجازي، معجم مصطلحات التحلیل النفسي، دیوان ). 1965. (البالش وبنتالیس .36
  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

  .القاھرة،، دار ماكرو ھیل للنشر، 3مدخل علم النفس، ط). بال تاریخ. (لندال دافیوف .37

  .1980، عمان، دار العلم الكویتي، 1اإلعاقة الحسیة الحركیة، ط). 1980. (ماجدة سید عبید .38

األمانة لعامة للدورة الثانیة للتنظیم، ). 26/10/1981. (مجلة االتحاد العربي أللعاب الریاضیة .39
  .المملكة المغربیة،

  ).بال تاریخ(. FASHI ،1999مجلة الدورة االفریقة العربیة لكرة السلة،  .40

  ).بال تاریخ. (1984مجلة وزارة الحمایة االجتماعیة،  .41

علم النفس الریاضي، جامعة بغداد، كلیة ). 1980. (كامل طھ أویس/ مجید الطالب نزار .42
  .الریاضة،،جامعة بغداد

، كلیة الریاضة ، 1علم النفس الریاضي، ط). 1980. (مجید الطالب نزار، طھ الویس كامل .43
  .جامعة بغداد

  .، دار المعارف7ط: بیروت .سیكولوجیة التدریب والمنافسات). 1992. (مد حسن عالوي مح .44

  .دار المعارف 1علم النفس الریاضي، ط). 1994. (محمد حسن عالوي .45

  .، دار المعارف، القاھرة9علم النفس الریاضي، ط). 1994. (محمد حسن عالوي .46

ورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، سیكولوجیة اإلعاقات، منش). 1994. (محمد رمضان القذافي .47
  .لیبیا،

  .التربیة البدنیة للخدمات االجتماعیة ، دار النھضة العربیة،). 1995. (محمد عادل خطاب .48

  .سیكولوجیة المرضى وذو العاھات، دار المعارف، بیروت،ـ لبنان،). 1980. (مختار حمزة .49

للمعوقین، دار الفكر للطباعة كتاب األلعاب الریاضیة ). 1977. (مروان عبد المجید إبراھیم .50
  .والنشر والتوزیع، عمان،



  .1995، دار األھرام، القاھرة، 1العاقة البسیطة ط). 1995. (مصطفى أحمد .51

بال . (مطبوعات جامعیة لطلبة السنة الثالثة، المعھد الوطني لتكنولوجیة الریاضة، دالي إبراھیم .52
  ).تاریخ

  ).بال تاریخ. (1996الكراسي المتحركة منشورات االتحاد الدولي لكرة السلة على  .53

  ).بال تاریخ. (2003/ منشورات المرصد الوطني للوقایة من حوادث المرور .54

  .مجلة قراءات في التربیة الخاصة، مصر). 1982. (منصف المرزوقي .55

طرائق البحث العلمي ومناھجھ، دار الكتاب للطباعة والنشر، ). 1988. (وجیھ محجوب .56
  .1988الموصل ، 

 :املراجع باللغة األجنبية 

57. 1C lacoste (GAEZIA), 1. (1998). J.p DUGAL.D.RICHARD.La pratique du sport 
bioloie, entraînement. SANTE.ED.NOTHAN. 

58. Coupler (b), C. (1971). les handicapes et leurs problèmes. 1er édition 
Paris.P.U.F. 

59. DOLTO . (F ), D. (1883). L IMAGE INCONSCIENTE DU CORPS – ED . DE SEUIL . 
PARIS . 

60. Fernandez. B, F. (1977). .sophrologie et copetition sportive, edition.vigot. 

61. GILLER (buixuan), G. (1992). revue EPS N 235. édition Amphora. Paris. Mai- 
Juin. 

62. Gode, G. (s.d.). (froide. Les fondements de la psychologie. Science humaine 
et science conitive, . .Vigot. 

63. IBID.WWW.CHEZ.COM/A/AND SPORT, I. (s.d.). 

64. International weel chair, I. (1996). . Basket ball federation reinstallation. 
Philip craven.MBE. 

65. J(GREVVOISIER), J. (1985). FOOTBALL ET PSYCHOLOGIE.COLLECTION 
.APS.PARIS. 

66. La grande Larousse encyclopédique, L. (1977). 



67. MAIRICE, (. (s.d.). PSYCHOLOGIE APPLIQUEE AU SIAGNOSTIQUE 
HANDICAPES ET LA REEDUCATION.P.U.F4 EDITION. PARIS. 

68. MatuieuT.P. (1983). aspect fondamentaux de l’entraiment edition.vigot. 

69. MAVRASAT, M. (1980). Historique du sport pour les handicapes physique. 
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 :القدرة على التصور: لاحملور األو
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة جدا

ال تنطبق 
  علي تماما

مجموع 
  العينة

أستطيع أن 
أقوم بتصور 
أي مهارة 
حركية في 
مخيلتي 
بصورة 
  واضحة

13  78  15  75  09  36  05  15  10  20  40  40  92  

استطيع في 
مخيلتي 
تصور 
أدائي 

للحركات 
دون أن 

أقوم بأدائها 
  فعال

09  54  14  70  10  40  09  27  12  24  38  38  92  

يصعب علي 
أن أتصور 
في مخيلتي 
ما سوف 

أقوم به من 
  أداء حركي

35  35  10  20  12  36  13  52  10  50  12  60  92  

أقوم دائما 
بعملية 

تصور لما 
سوف أقوم 
به من أداء 
في المنافسة 
التي سوف 
  أشترك فيها

07  42  04  20  10  40  10  30  07  14  54  54  92  

  92  192  144  108  39  124  37  152  41  185  43  209  64  المجموع
 



  القدرة على االسترخاء: احملور الثاين
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
قليلة 
  جدا

ال تنطبق 
  علي تماما

مجموع 
  العينة

أعرف جيد 
كيف أقوم 
االسترخاء 

في األوقات 
الحساسة 

  من المباراة

11  66  14  70  20  80  13  39  05  10  29  29  92  

عضالتي 
تكون 

متوترة قبل 
اشتراكي 

  المنافسةفي 

26  26  29  58  10  30  09  36  02  10  16  96  92  

من السهولة 
بالنسبة لي 
قدرتي على 

استرخاء 
عضالتي 

قبل 
اشتراكي 

  في المنافسة

10  60  14  70  09  36  11  33  07  14  41  41  92  

من صفاتي 
الواضحة 

قدرتي على 
تهدئة 

واسترخاء 
نفسي 

بسرعة قبل 
اشتراكي 

في منافسة 
  رياضية

07  42  04  20  10  40  10  30  07  14  54  54  92  

  92  220  140  48  21  138  43  186  49  218  61  194  54  المجموع



  القدرة على تركيز االنتباه: احملور الثالث
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق علي 
بدرجة 

  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  جداقليلة 

ال تنطبق 
  علي تماما

مجموع 
  العينة

أفكار كثير 
تدور في 
ذهني أثناء 
اشتراكي في 

المباراة 
وتتدخل في 

تركيز 
  انتباهي

44  44  12  24  09  27  09  36  08  40  10  60  92  

يضايقني 
عدم قدرتي 
على التركيز 
انتباهي في 

 تاألوقا
الحساسة من 

  المباراة

43  43  13  26  10  30  12  48  10  50  04  24  92  

مشكلتي هي 
فقداني للقدرة 
على تركيز 
االنتباه في 
بعض أوقات 

  المباراة

08  48  08  40  10  40  12  36  10  20  45  45  92  

أو  ثاألحدا
الضوضاء 

التي تحدث 
خارج 
الملعب 

تساعد على 
تشتيت 

انتباهي في 
  الملعب

08  48  00  00  12  48  10  30  12  24  50  50  92  

  92  179  109  134  40  150  43  145  41  90  33  183  103  المجموع



  
  القدرة على مواجهة القلق: احملور الرابع
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق علي 
بدرجة 

  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة جدا

ال تنطبق 
  علي تماما

مجموع 
  العينة

أشعر غالبا 
باحتمال 

هزيمتي في 
المنافسة 

التي اشترك 
  فيها

42  42  17  34  08  24  11  44  06  30  08  48  92  

أخشى من 
عدم اإلجادة 
في اللعب 

أثناء 
  المباراة

27  27  23  46  11  33  09  36  07  35  15  90  92  

عندما 
أشترك في 

منافسة 
فإنني أشعر 
بالمزيد من 

  القلق

47  47  12  24  08  24  07  28  10  50  08  48  92  

 ينتابني
االنزعاج 

عندما 
أرتكب 
بعض 

األخطاء 
أثناء 

  المنافسة

40  40  12  24  05  15  13  52  12  60  10  60  92  

  92  246  41  175  35  156  40  96  32  128  64  156  156  المجموع
  
  
  



  الثقة بالنفس: احملور اخلامس
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة جدا

ال تنطبق 
  علي تماما

مجموع 
  العينة

أشترك في 
جميع 

المنافسات 
وأفكاري كلها 
تتضمن الثقة 

  في النفس

03  18  08  40  14  56  10  30  15  30  42  42  92  

عندما ال 
تكون نتيجة 
المباراة في 
س صالحي 
فإن ثقتي في 
نفسي تقل 

قاربت كلما 
المباراة على 

  االنتهاء

60  60  07  14  12  36  02  08  03  15  08  48  92  

طول فترة 
المنافسة 
أستطيع 

االحتفاظ 
بدرجة عالية 
من ثقتي 

  بنفسي

08  48  02  10  10  40  03  09  12  24  57  57  92  

أعاني من 
عدم ثقتي في 
أداء بعض 

المهارات 
الحركية أثناء 
اشتراكي في 

  المنافسة 

43  43  10  20  12  36  10  40  05  25  12  72  92  

  92  219  119  94  35  87  25  168  48  84  27  16  114  المجموع
  



  دافعية االجناز الرياضي: احملور السادس
  الدرجات

  
  العبارات

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة جدا

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

تنطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة جدا

تنطبق  ال
  علي تماما

مجموع 
  العينة

قبل 
اشتراكي 

في 
المنافسة 

أكون معدا 
نفسيا لبذل 
  أقصى جهد

09  54  06  30  10  40  12  48  07  35  48  48  92  

أفضل 
دائما 

االشتراك 
في 

المباريات 
الحساسة 

  والهامة

22  132  04  20  11  44  02  06  12  24  41  41  92  

أستطيع 
دائما 

استشارة 
حماسي 
بنفسي 
أثناء 

  المباراة

10  60  05  25  09  36  05  15  11  22  52  52  92  

أشعر دائما 
بأنني أقوم 

ببذل 
أقصى 
جهدي 

طوال فترة 
  المنافسة

12  72  09  45  10  40  03  09  10  20  48  48  92  

  92  189  189  101  40  78  22  160  40  120  24  318  53  المجموع
  
 



 
 

                                                           Résumé 

Titre : les ingéniosités psychiques et leurs effets sur les joueurs physiquement 
handicapé au basket-ball sur fauteuils roulants . 

  Afin de savoir l’importance des ingéniosités psychiques chez les joueurs 
physiquement handicapés pendant les entrainements et les compétitions et à 
travers cette étude , on a traité la problématique suivante : Quel est 
l’importance des ingéniosités psychiques sur le coté psychique des joueurs 
physiquement handicapé au basket-ball sur fauteuils  roulants ?  

Parmi les objectifs de cette recherche c’est qu’elle constitue d’une part , une 
étude analytique du coté psychique  et sportif notamment pour les émotions 
qui se produisent chez  le joueur physiquement handicapé pendant l’activité 
physique . D’autre part , pour montrer la grande importance jouée par les 
ingéniosités psychiques sur les joueurs physiquement handicapés au  basket-
ball sur fauteuils  roulants  en minimisant les cas d’anxiété et en maximisant la 
concentration et la capacité de visualisation , la relaxation , la motivation de 
réalisation et la confiance en soi .Et pour que la recherche aie une valeur 
scientifique , nous avons appliqué dans notre étude la méthodologie de 
recherche .En effet, au départ , on a commencé par le coté théorique et 
recueillir des informations servant la recherche telle que la personnalité et sa 
relation avec le sport et les émotions , l’handicap ,la création et l’évolution du 
basket-ball sur fauteuils roulants et les ingéniosités psychiques .Ceci est connu 
sous le nom de l’analyse bibliographique . Puis , en ce qui concerne le coté 
pratique, il constitue la base de la recherche afin de confirmer ou de refuser les 
hypothèses de la recherche selon les résultats acquis sur le champs ; ce qui 
reflète le degré de l’utilisation des joueurs des ingéniosités psychiques   la 
visualisation ; la relaxation ; la confiance en soi ;l’opposition de l’anxiété ;la 
concentration  et le degré de leur préparation psychique par l’entraineur pour 
les compétitions. Pour collecter ces informations on a utilisé l’échelle des 
donnés psychiques des joueurs. 

On conclure de cette étude que les ingéniosités psychiques sont très 
importantes pour les joueurs physiquement handicapés au basket-ball sur 



fauteuils roulants .Mots clés : basket-ball sur fauteuils  roulants ; les 
ingéniosités psychiques ; l’handicap motrice. 

Abstract 
 

Title:”Psychological skills and its effects on physically handicapped players of 
basketball on wheelchairs “ 

So as to know the value of psychological skills on physically handicapped 
players during training and competitions ,In this study we have adopted this 
question: what is the Importance of psychological skills on the psychological 
side of physically handicapped player of basketball on wheelchairs? 

From the objectives of this research is that it represent an analytical study of 
the psychological and sportifsides, especially the emotions that occur to the 
physically handicapped player when he is practicing sport. 

This study shows also the huge importance that plays   the psychological skills 
on the psychological side of the physically handicapped player, by minimizing 
cases of anxiety  and increasing concentration and the ability of visualization 
,relaxation ,motivation for achievements and self-confidence. 

So as to have a scientific value we have applied in our study a methodological 
way of research. 

First, we began with the theorical side and gathering informations  that serve 
the research such as the personality and its relation with sports, emotions 
,handicap, the creation and evolution of basketball on wheelchairs. This is 
known under the name of “bibliographic analysis”. 

Then for the practical side ,it represent the base of research so as to confirm or 
to deny research hypotheses through the concrete results found in the field 
,which reflect the degree of the use of psychological skills by players 
“visualization, relaxation, self-confidence, opposing anxiety, concentration” 
and the degree of their psychological preparation for the competition by the 
coach. 

We used to collect these informations a scientific measurements for players . 



To conclude , psychological skills have a very big Importance on physically 
handicapped players of basketball on wheelchairs. 

Key words: basketball on wheelchairs, psychological skills , ;motor handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

 قصد "املتحركة الكراسي على السلة كرة حركيا يفاملهارات النفسية املميزة لالعبني املعاقني ": ثعنوان البح

 الدراسة هذه خالل ومن واملنافسات التدريبات أثناء حركيا املعاقني الالعبني عنداملهارات النفسية  قيمة معرفة

 لسلةا كرة يف حركيا املعاقني الالعبني نفسية على املهارات النفسية أمهية هي ما :التساؤل على إشكالنا يف اعتمدنا

  ؟ املتحركة الكراسي على

 حتدث اليت لالنفعاالت وبالتحديد الرياضي النفسي للجانب حتليلية دراسة عن عبارة كونه يف البحث أهداف ومن

 الالعب نفسية على ةالنفسي املهارات لعبهات اليت ولألمهية الرياضي النشاط ممارسته خالل حركيا املعوق لالعب

 و التصور على والقدرة االنتباه تركيز دفة وزيادة بالقلق، الشعور حاالت من التقليل خالل من حركيا املعوق

  .بالنفس والثقة االجناز ودافعية االسترخاء

 بدايتها كانت حيث البحث، منهجية هبماتطب وفق ملعاجلته دراستنا يف جلأنا علمية قيمة للبحث يكون وحىت

 ونشأة واإلعاقة واالنفعاالت بالرياضة وعالقتها كالشخصية البحث ختدم اليت ملعلومات ومجعا النظري باجلانب

 ما وهو. املتحركة الكراسي على السلة كرة يف ةالنفسي املهاراتو املتحركة الكراسي على السلة كرة وتطور

  .الببليوغرايف بالتحليل يعرف

 النتائج خالل من البحث فرضيات نفي أو تأكيد إليه يعمد البحث يف األساس يعترب والذي التطبيقي اجلانب أما

 الثقة التصور،االسترخاء،" ' النفسية للمهارات الالعبني استعمال مدى عن تعرب واليت امليدان يفرزها اليت

 مجع يف واستعمالنا املدرب، قبل من للمنافسات نفسيا حتضريهم مدى"و االنتباه، تركيز القلق، بالنفس،مواجهة

  .لالعبنيا النفسية االستخبارات مقياس املعلومات هذه

 الكراسي على السلة كرة يف حركيا املعاقني لالعبني بالنسبة جدا ةمهم ةيالنفس املهارات  أن إىل توصلنا وقد

  املتحركة

 


