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إىل
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ب

 
﴿﴾ 
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إىل
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:تمهید

لقد حظي األشخاص المعاقین في السنوات األخیرة باهتمام بالغ على غرار األفراد العادیین، 
ا كون لدیهم عقدة ذوي الدور الفعال عكس ما ینظر إلیهم سابقا على أنهم عالة على المجتمع مم

.بمقارنة بینهم بنیة األشخاص العادیینالشعور بالنقص،
ما یشهده العالم الیوم من تطور في جمیع المجاالت یفرض علینا تطویر و ترقیة األشخاص 

ترقیة أفراد بأعلى قدر ممكن مما جعل الحكومات تبذل قصارى جهدها و تولي بالغ اهتمامهم في 
.المعاقین بصفة خاصةمجتمعها بصفة عامة و 

فمن المعاقین من یعاني من تخلف ذهني بمختلف درجاته و أصنافه و منهم من یعاني من 
إعاقات بصریة أو حسیة و آخرون من قصور أو مثال ألحد األطراف أو أكثر، و هذا ما نسمیه 
باإلعاقة الحركیة، و هذه األخیرة لها تأثیر على نفسیة المصاب بها و سلوكه من ناحیة، و على 

ه من قریب أو من بعید من ناحیة أخرى لذا وجب على المجتمع أن یلعب دور المهتم المحیطین ب
لشرائحه عن طریق توفیر الجو المناسب إلدماج هذه الفئة في المجتمع، و هذا ال یكون إال بمنحهم 
جمیع الحقوق كحقیهم في التعلیم، و التمدرس و التربیة و خاصة التربیة البدنیة و الریاضیة، و التي 

لذلك، و أیضا وسیلةأنجح یرة أحسن و و لعل هذه األخ09هي حق نص علیها الدستور في المادة رقم 
.الحق في ممارسة الریاضة و اإلشتراك في المنافسات بأنواعها

و لهذا سنتطرق في دراستنا هذه إلى معرفة دور النشاط الریاضي التنافسي في تحسین 
.عاقین حركیابعض أبعاد المهارات الحیاتیة للم

:إشكالیة البحث-)1
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زاد اإلهتمام في اآلونة األخیرة من طرف الدول و المجتمعات بذوي اإلحتیاجات الخاصة 
دود فعال، بدمجهم في الحیاة الیومیة قصد دعمهم نفسیا و اجتماعیا كأفراد عادیین داخل المجتمع ذو ر 

لوحظ أنه كانت و ما زالت بعض هؤالء في مختلف المجتمعات و من خالل الدراسات لوظیفة 
.االتجاهات السلبیة اتجاههم مما یجعلهم یشعرون دائما بالعجز و آالم اإلعاقة

و من خالل التزاید المستمر لعدد المعاقین في الجزائر و المعاقین في الجزائر و المعاقین 
.فئة في المجتمعحركیا بصفة خاصة دفع الدولة إلى مضاعفة جهودها و ذلك قصد إدماج هذه ال

تبقى هذه الفئة تتخبط في عراقیل و مشاكل، فهي تسعى بكل جهودها إلثبات وجودها 
للتمكن من االندماج في المجتمع و فرض وجودها في جمیع مجاالت الحیاة و من بینها ممارسة 

حیاتیة، و هذه الریاضة المعدلة التي أصبحت تحتل مكانة كبیرة في وسط هذه الفئة و تطویر مهاراته ال
الممارسة الریاضیة یمكنه من المشاركة في منافسات بشتى أنواعها، حیث تم التطرق إلى المهارات 

حول المعاقین عقلیا، ودراسة ) 2002سنة " (ناجي قاسم"الحیاتیة لدى العدید من الدراسات مثل دراسة 
األصحاء، ودراسة على ) 2006(على األصحاء، ودراسة جوداس وآخرون ) 2007(دیس وآخرون 

باباجاریسیس وآخرون على األصحاء، وعلیه نالحظ غیاب الدراسات لدى المعاق حركیا، ومن خالل 
الدراسة المیدانیة لبعض الفرق الریاضیة كرة السلة على الكراسي المتحركة نالحظ أن هناك قصور في 

نوان دور النشاط الریاضي تنمیة المهارات الحیاتیة للمعاق حركیا ولهذا قمنا بهذا البحث تحت ع
المهارات الحیاتیة للمعاقین حركیا، وعلیه خرج الباحثان بالتساؤل أبعادالتنافسي في تنمیة البعض من 

:التالي
المهارات الحیاتیة قید البحث لدى عینة الممارسین للنشاط الریاضي أبعادتحدید مستوى -

التنافسي
المهارات الحیاتیة لمعاق أبعادهل النشاط الریاضي التنافسي دورا هاما في تحسین بعض -

حركیا لفرق كرة السلة؟
:فرضیات البحث-)2
.لقبلیة و البعدبة هي بدرجة عالیةالمهارات الحیاتیة قید البحث للقیاسات اأبعاددرجة -
.قبلیة و البعدبة المهارات الحیاتیة قید البحث للقیاسات الأبعادتوجد فروق في -
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:أهداف البحث-)3
:من خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى توضیح عدة أهداف منها

كشف درجة ابعاد المهارات الحیاتیة لدى المعاقین حركیا.
 التعرف على دور النشاط الریاضي التنافسي في تحسین البعض من المهارات الحیاتیة بالنسبة

.للمعاق حركیا
 تبیین أهمیة النشاط الریاضي التنافسي في تحسین المهارات الحیاتیة للمعاقین حركیاتوضیح و.
: أهمیة البحث-)4

جاء هذا البحث إللقاء الضوء على فرق كرة السلة على الكراسي المتحركة التي یكون فیها 
لبعض منها، و النشاط الریاضي التنافسي له أهمیة كبیرة في تنمیة و تطویر المهارات الحیاتیة أو ا

اقتناعا بأهمیة النشاط الریاضي التنافسي في المساعدة على اكتساب المهارات الحیاتیة و المتمثلة في 
، و مهارة تحمل المسؤولیة، و المهارات البدنیة و )التعاون(مهارة التواصل، و مهارة اعمل الجماعي 

یاة الیومیة بكفاءة عالمیة و باقتصاد في المهارة، التي تساعد المعاقین حركیا على مواجهة متغیرات الح
.الجهد و الزمن

:مصطلحات البحث-)5
تعتبر المفاهیم التي یستعملها الباحث لغة أساسیة في ایة دراسة أو أي بحث علمي و لعل 

كثیرة المصطلحات و أكبر الصعوبات التي یواجهها الباحث في میادین العلوم النفسیة و اإلنسانیة هي
لذا وجب على كل باحث أن یحدد بدایة كل عمل علمي المصطلحات تحدیدا واضحا، المرادفات ،و 

.حتى یتسنى له فهم الظاهرة التي یدرسها

النشاط الریاضي التنافسي: 1-)5
".هي صراع بین شخصین لبلوغ الهدف المنشود أو نتیجة ما: "بالدوران.یعرفها ر

.فریقین ریاضیین متجانسینو هي تصارع بین 
خلق جو أيصراع بین شخصین بأنهوعلى ضوء ذلك یمكننا تعریف النشاط الریاضي التنافسي 

.تنافسي بین فریقین 
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المهارات الحیاتیة :2-)5
بأنها المهارات العملیة التي تمكن الطفل المعوق من أن یعیش )": 1994(كریتین مایلز "یعرفها 
".أكثر استقاللیة

بأنها المهارات التي یجب تنمیتها من خالل مناهج العلوم ): "1990( یعرفها نادر الزبونو 
و التي تجعلهم قادرین على االعتماد على أنفسهم و ...إلخ... لألطفال المعاقین حركیا، أو ذهنیا 

عبارة عن هابأنوعلیه یمكننا تعریف المهارات الحیاتیة ، "یعیشون حیاة طبیعیة بین أسرهم و مجتمعاتهم
.مجموعة من القدرات التي یمتلكها الفرد في مواقف حیاته في شتى المجاالت

المعاق حركیا:3-)5
بأنه الشخص الذي عائق جسدي یمنعه من القیام بوظائفه الحركیة : "تعرفه ماجدة السید عبید

، )1999(،عبد العزیزالسید عبید.(بشكل طبیعي نتیجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور العضالت
)44ص 

لفظ المعوق حركیا على الشخص الذي فقد أحد أجزاء جسمه أو أصیب بعاهة أو بمرض قبل 
هات سواء بشكل مناسب لما یرید إلیه من منبالمیالد أو بعده مما یجعله غیر قادرا على االستجابة

. كانت داخلیة أو خارجیة
السفلیة األطرافجسمهسواء أجزاءالشخص الذي فقد احد: بأنهیمكننا تعریف المعاق حركیا 

.العلویة واو كالهماأواألطراف

كرة السلة:4-)5
هي لعبة كأي لعبة من األلعاب لها مبادئها األساسیة المتعددة و التي تعتمد في إتقانها على 

األسلوب السلیم في طرق التدریب، و هي لعبة شعبیة في العالم حیث ظهر بشكلها البدائي في إتباع
.مدن والیة ماساتشوستس بالوالیات المتحدة األمریكیةإحدىفي سبیرتجفیلة1891عام 

)58ص).2005(، مزوزي حلیمة و آخرون(
.لعبة جماعیة شعبیة بین فریقینبأنهایمكننا تعریف كرة السلة 
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:الكراسي المتحركة:5-)5
یعیق بأي شكل الكرسي المتحرك هو بمثابة القدمین لالعب المعاق حركیا لهذا فال ینبغي أن 

.من األشكال، و هو كرسي مكون من عجلتین فمنها الكهربائیة و الغیر كهربائیة
) 72، ص )2005(، مزوزي حلیمة و آخرون (

.فالكرسي المتحرك هو كرسي ذو عجلتین یساعد المعاق التحرق بكل حریةإذن
:الدرسات السابقة-)6

العوامل المساعدة في تطویر البحث العلمي وتقدیمه، أهمتعتبر الدراسات السابقة والمشابهة من 
حیث أنها تمثل القاعدة ألي بحث جدید یرمي إلى كشف جوانب أخرى من المواضیع المأخوذة في هذه 

الدراسة المیدانیة إجراءالدراسة، وقد استفدنا من هذه الدراسات في عدة جوانب، نذكر منها كیفیة 
مكانیةوتحدید حجمها في ضوء الظروف وطریقة اختبار العینة المناسبة ٕ ونوعیة األداة المستخدمة وا

الدراسة إجراءوالتعرف على الصعوبات التي واجهت الباحثین السابقین ألخذها بعین االعتبار أثناء 
.الحالیة

عنوان فاعیلة برنامج ترویجي على تنمیة بعض ب2002سنة " ناجي قاسم"دراسة : 1-)6
.والنفسیة الحركیة لدى األطفال المعاقین عقلیا القابلین للتعلمالمهارات الحیاتیة 

الهدف من الدراسة:
یهدف البحث الحالي إلى تحسین المهارات الحیاتیة التي تتناسب مع طالب مدارس التربیة 

برنامج لتأثیردي كناتج د فروق بین القیاسین القبلي و البعالفكریة المعاقون ذهنیا وذلك من خالل وجو 
سویق، المهارات مهارات الت،مهاراتاجتماعیة،رعایة الذات(اآلتیةترویجي ریاضي یتضمن المهارات 

)المعرفیةاللغویة، المهارات 
منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج التجریبي حیث یتفق وطبیعة البحث، باستخدام القیاس القبلیوالعدي 
لمجموعةواحدة
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عینة البحث:
درجة على ) 70- 50(بنسبة ذكاء " القابلین للتعلم"لبحث بالطریقة المعدیة من اختبرت عینة ا

) 60.9(مقیاس ستانفورد بینه من مدرسة التربیة الفكریة بالرمل المیري بمحافظة اإلسكندریة متوسطة 
أعمارهمطفال تراوحت 30وقد اشتملت عینة الدراسة على 3.77درجة ذكاء وبانحراف معیاري قدره 

سنوات 7-5وتراوح العمر العقلي من 0.95سنة وانحراف معیاري 8.2سنوات، بمتوسط 10-7بین 
.0.72سنة وبانحراف معیاري قدره 6.2بمتوسط 

تعتبر السنوات األولى من حیاة الطفل من أهم مراحل الحیاة وأكثرها تأثیرا في مستقبل :ملخص
ویكتسب فیها عاداته وأنماط سلوكه ، فهي مرحلة تكوینیة یوضع فیها األساس لشخصیته اإلنسان

المختلفة، كما أن كل ما یتعرض له من خبرات وعالقات وتفاعالت یكون لها أثرها على اتجاهاته 
.المستقبلیة

عنوانفعالیة برنامج مسرح العرائس المقترح في تنمیة دراسة رشا سید حسین محمد ب: 2-)6
سنوات؟) 6- 4(الروضة مهارتي حل المشكالت واتخاذ القرار واالتصال لدىطفل 

مشكلة البحث :
 هل توجد فروق بین عینة الدراسة قبل وبعد تطبیق البرنامج في القدرة على االتصال واتخاذ

قرارات وحل المشكالت الحیاتیة التي تواجههم؟
 هل توجد فروق بین عینة الدراسة قبل وبعد التطبیق التتبعي للبرنامج في القدرة على

قرارات وحل المشكالت الحیاتیة التي تواجههم؟االتصال واتخاذ 
فرضیات الدراسة:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي
.لصالح المجموعة التجریبیة) حل المشكالت، اتخاذ القرار، االتصال، درجة كلیة(للمهارات الحیاتیة 

ائیة بین متوسطي درجات أطفال المجموعة التجریبیة قبل توجد فروق ذات داللة إحص
حل المشكالت، اتخاذ القرار، االتصال، الدرجة (تطبیق البرنامج وبعده في مقیاس المهارات الحیاتیة 

.، لصالح القیاس البعدي)الكلیة
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة قبل
.برنامج وبعده في مقیاس المهرات الحیاتیةتطبیق ال
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أهمیة الدراسة:
:تتمثل أهمیة الدراسة في اآلتي

توضیح دور األنشطة المسرحیة في تمیة بعض المهارات الحیاتیة لطفل الروضة.
 المهتمین بمرحلة ریاض األطفال بتزوید النشطة التعلیمة التي تساعد على تنمیة أنظارلفت

.واتخاذ القرار واإلتصال لدى طفل الروضةمهارات حل المشكالت
التعرف على القیم والمبادئ والمفاهیم التي تساعد الطفل على تنمیة بعض المهارات الحیاتیة.

بعنوان دمج بعض من المهارات الحیاتیة في األبعاد 2007دراسة دیس و آخرون : 3-)6
الریاضیة 

هدف البحث:
الحیاتیة و الذي یحتوي على مهارات حیاتیة تم دمجها في ألعاب تقییم فعالیة برنامج المهارات 

.ریاضیة مقارنة مع الشباب المشاركین في نشاطات ریاضیة أخرى منظمة
عینة البحث:

طالبا في أنشطة أخرى 159و First Teeطالبا في برنامج 405اشتملت العینة على 
).سنة17–10(تراوحت أعمارهم بین 

نتائج الدراسة:
First Teeبینت النتائج أن هناك تأثیرات مهمة و إیجابیة للمجموعة التي شاركت في برنامج  

حیث أظهرت تحسنا في مهارات لعبة الجولف انتقال أثر المهارات الحیاتیة للمشاركین في البرنامج 
عات العمل الجماعي، ضبط االنفعاالت، حل النزا: حیث ظهر تحسن في المهارات الحیاتیة التالیة

المبادرة، سلوكیات إجتماعیة إیجابیة، تصرفات سلوكیة واعیة، و فعالیة شخصیة و مقاومة لضبط 
.األقران

فاعلیة التدریب على المهارات الحیاتیة في "عنوان ب2006دراسة جوداس و آخرون : 4-)6
".درس التربیة البدنیة والریاضیة

هدف البحث:
المهارات الحیاتیة التي تدرس كجزء من دروس التربیة اختبار تأثیر برنامج التدریب على 

.الریاضیة
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عینة البحث:
طالبا من طلبة الصف السابع األساسي تلقوا نسخة مختصرة من 73تكونت عینة البحث من 

.مصمم خصیصا لتدریس المهارات الحیاتیة من خالل التربیة الریاضیةGoolبرنامج 

تم استخدام االختبارات التالیة:أدوات البحث:
اختبار اللیاقة البدنیة.
اختبار المهارات الحیاتیة.

أظهرت النتائج تحسن في اللیاقة البدنیة و المهارات الحیاتیة إن التدریب على :نتائج الدراسة
.المهارات الحیاتیة یمكن توظیفه بفعالیة من خالل حصص التربیة الریاضیة

اثر برنامج للمهارات الحیاتیة للریاضة " عنوان ب2005س و آخرون دراسة باباجاریسی: 5-)6
".الكرة الطائرة

هدف الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج للمهارات الحیاتیة من خالل ریاضة الكرة :هدف البحث
.الطائرة و كرة القدم في الیونان

تتراوح –كرة القدم –طالبا 32و –الكرة الطائرة –طالبة 40اشتملت العینة على :عینة البحث
.تم اختیارهم بشكل عشوائي) سنة12- 10(أعمارهم بین 

نتائج الدراسة:
 هناك تقدم لصالح المجموعة التجریبیة في مهارات الكرة الطائرة التمریر من األعلى، التمریر

.  من األسفل و مهارة اإلرسال و مهارات كرة القدم
 التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة على المهارات الحیاتیة هناك فروق لصالح المجموعة

"حل المشكالت، التفكیر اإلیجابي، وضع األهداف الشخصیة، المسؤولیة و االجتماعیة"
.عنوان تدریب المهارات الحیاتیة من خالل كرة القدمب2007دراسة جولد و آخرون :6-)6
ة القدم في المدارس الثانویة و المهارات هدف الدراسة إلى كیفیة تطویر مدربي كر :هدف البحث

.الحیاتیة لدى الالعبین
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تم إجراء هذه الدراسة في جامعة نورث كالورینا جرین سیورو حیث تكونت العینة من :عینة الدراسة
.سنة تم اختیارهم بالطریقة من بین األكثر نجاحا54مدربین معدل أعمارهم 10

لحصول على المعلومات و كان التركیز على مقاییس عامة تم استخدام المقابالت ل:أدوات البحث
.تظهر استراتیجیات التدریب العام و مقاییس توضح استراتیجیات تطویر المهارات الحیاتیة

أظهرت نتائج البحث أن المدربین لم یركزوا في استراتیجیاتهم التدریبیة على األداء :نتائج البحث
فقط و إنما یتم على المهارات الحیاتیة و إن الحافز األكبر لتحقیق النصر هو التطور الشخصي 
لالعبین و تصف هذه الدراسة مهارات حیاتیة عقلیة و عاطفیة و اجتماعیة و أشارت النتائج أن 

ضع األهداف، االتصال،إدارة الوقت، التحكم في : ین یركزوا على المهارات الحیاتیة مثلالمدرب
.العواطف، القیادة، الذكاء االجتماعي تحمل المسؤولیة، بذل الجهد و العمل الجماعي و االتجاه الذاتي

اثر استخدام منهاج " عنوان ب2008، زیاد زاهي مسعد دراسة الحایك، غادة خصاونة:7-)6
"3-2-1از لتنمیة المهارات الحیاتیة لمستویات السنوات الجمب

اهتمت الدراسة إلى التعرف على مدى اكتساب الطلبة المهارات الحیاتیة القائمة على :الهدف
في كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة " 3، 2، 1المستویات "االقتصاد المعرفي في منهاج الجمباز 

.مستوى األكادیمي من وجهة نظر الطلبةاألردنیة، تبعا لمتغیري الجنس و ال
استخدم فریق البحث المنهج الوصفي لمالءمته لهذه الدراسة:منهج البحث.
طالبا و طالبة موزعین على السنوات الدراسیة الثالثة 93تكونت عینة الدراسة من :العینة
16(، السنة الرابعة )ةطالب17/طالب15(، السنة الثالثة )طالبة14/ طالب12السنة الثاني : كاآلتي
).طالبة19/ طالب
استعان فریق البحث باستبیان للمهارات الحیاتیة القائمة على االقتصاد المعرفي :أدوات البحث

الواجب توافرها في منهاج الجمباز بكلیة التربیة الریاضیة بالجامعة األردنیة اشتمل االستبیان على 
.المحاور التالیة

 الحركیةالمهارات البدنیة و.
مهارات القیادة و اتخاذ القرار.
مهارات التفكیر و االستكشاف.
المهارات النفسیة و االجتماعیة.
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نتائج البحث:
منهاج الجمباز ال تساعدهم على اكتساب المهارات الحیاتیة.
 للمهارات الحیاتیة األردنیةأما فیما یتعلق بمدى اكتساب طلبة كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة

القائمة على االقتصاد المعرفي في منهاج الجمباز تبعا لعامل الجنس، اتضح و بالرغم من انخفاض 
.مستوى المهارات الحیاتیة التي یكتسبها المتعلمین في منهاج الجمباز أن اإلناث یفقن الذكور

 داللة إحصائیة تبین عدم وجود فروق ذات) 4، 2، 1(بخصوص متغیر المستوى األكادیمي
.من الطلبة في السنوات الثالثة على محاور االستبیان و على االستبیان ككل

األسلوبعنوان اثر استخدام كل من ب) لیسانس(2008دراسة صاوي محمدوداعي دلیلة :8-)6
.التدریسي والتبادلي في اكتساب بعض المهارات الحیاتیة لدى طلبة اختصاص الكرة الطائرة 

التبادلي في اكتساب واألسلوبالتدریسي األسلوباهو اثر استخدام كل من م:مشكلة البحث
.المهارات الحیاتیة لدى طلبة اختصاص الكرة الطائرة 

الهدف من الدراسة:
 التدریسي والتبادلي على اكتساب بعض المهارات الحیاتیة لدى األسلوبمعرفة مدى استخدام

.رة الطائرة كطلبة اختصاص ال
 ایجابي على اكتساب المهارات الحیاتیة تأثیرالذي له األسلوبینبین أفضألسلوبمعرفة

.لدي طلبة االختصاص
من اكتساب بعض المهارات الحیاتیة إیجاباالتدریسي والتبادلي یؤثر األسلوباستخدام:الفرضیات

دریسي التاألسلوبینبین إحصائیةداللة ذاتتوجد فروق .لدى طلبة اختصاص الكرة الطائرة 
.التبادلي األسلوبوالتبادلي لصالح 

المنهج التجریبياألسلوباعتمدت الباحثة :المنهج المتبع
 طالب تم 38تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة متمثلة في طلبة السنة الرابعة :عینة الدراسة

.طالب في كل مجموعة 19مجموعتین من إلىتوزیعها 
التدریسیة الكتساب األسالیبالوسائل الحدیثة التي تتطلب أهمضرورة توفیر:التوصیات أهم

.المهارات الحیاتیة في المناهج التدریسیة إدماجأهمضرورة .المهارات الحیاتیة 
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تزوید الطلبة بسالح فعال في باء المهارات : من خالل نتائج الدراسة تستنتج ما یلي :النتائجأهم
.االجتماعیة خاصة لدى الطلبة وكیفیة تعلیمهمالحیاتیة وتطویر قدراته وعالقاته 

: التعلیق على الدراسات السابقة-)7
تشابه بین الدراسات في أوجهالمشابهة تستخلص مایلي یوجد أومن خالل الدراسات السابقة 

كل بحث له دراسة خاصة به فمنهم من استعمل المنهج التجریبي ومنهم أنالمهارات الحیاتیة حیث 
تكلم عن منهج الوصفي ومنهم من استعمل المنهج المسحي وعلى كل هذا فالعناوین تمن استعمل ال

مقیاس المهارات الحیاتیة
المعاقین األطفالفدراسة ناجي قاسم تحدث عن المهارات الحیاتیة والنفسیة والحركیة لدى 

دام برنامج الذین لدیهم نسبة الذكاء متوسطة حیث یهدف البحث باستخأیاألطفالالقابلین للتعلم 
ترویحي  حیث اختیرت العینة بالطریقة العمدیة قید الدراسة وعلیه فكان البرنامج فعال وذو داللة 

.إحصائیة
دراسة رشا سید حسین محمد فقد استخدمت المنهج الوصفي في الدراسة وكانت الدراسة أما

البرنامج في القدرة على بین عینة الدراسة فبل وبعدإحصائیةداللة ذاتانه هناك فروق إلىتهدف 
إحصائیةداللة ذاتتوجد فروق وأیضا.االتصال واتخاذ القرارات وحل المشكالت الحیاتیة التي تواجههم

.بین التطبیق التتبعي للبرنامج
كان كاألتيالنتائج فكانتفكانت الدراسة حول المهارات الحیاتیة 2007وآخروندراسة أما

مهمة وایجابیة للمجموعة التي شاركت في البرنامجتحسنا في مهارات الجولف انتقال اثر تأثیراتهناك 
.المهارات الحیاتیة للمشاركین في البرنامج حیث ظهر تحسن في المهارات الحیاتیة 

فكانت النتائج انه هناك تحسن في الیاقة البدنیة والمهارات 2006أما دراسة جوداس وآخرون
.وظیفه بفعالیة الحیاتیة ویمكن ت

التجریبیةفكانت النتائج انه هناك تقدم لصالح المجموعة 2005وآخروندراسة باباجاریسأما
لصالح المجموعة التجریبیة مقارنة بالضابطة على ذاتفي مهارات الكرة الطائرة وهناك فروق 

.الحیاتیةالمهارات 
استراتیجیاتهمفي یركزوالم فكانت النتائج ان المدربون2007وآخروندراسة جولدن أما

نمافقط األداءالتدریبیة على  ٕ .یتم المهارات الحیاتیة  وا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:بالبحث التعريف

13

المسرحیة األنشطةفكانت النتائج توضیح دور 2008دراسة الحایك غادة خصاونة أما
بتزوید األطفالولفت انتباه المهتمین بمرحلة ریاض .في تنمیة المهارات الحیاتیة لطفل الروضة 

لتعلیمة التي تساعد على تنمیة مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار واالتصال لدى النشطة ا
. طفل الروضة 

التشابه في مقیاس المهارات أوجهالدراسات هاته لها أنوعلیه یمكننا استخالص 
المختلفة یختلفون في العینة  والمنهج المتبع والبرامج المقترحة لتنمیتها ومن بأبعادهالحیاتیة 

.تائج الدراسات یمكننا العمل بالتوصیات والنتائج والتعاریف قصد االستفادة منها في بحثنان
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:تمهید
فهي ضروریة لتأدیة تلعب المهارات الحركیة دورا بالغ األهمیة في حیاة اإلنسان 

النشاطات في الحیاة الیومیة، وتعتبر أساسیة في تأدیة الواجبات الحیاتیة و المهنیة كافة
فإنها تلعب دورا حیویا في النمو المعرفي الذي یعتمد على قدرة الفرد على التنقل و كذلك

الحركة و التعامل مع المحیط بكل تعقیداته و تناقضاته، فحدوث اإلعاقة الحركیة یعني 
أن المعوق فقد القدرة على القیام ببعض األعمال حیث ال تقتصر فقط على صعوبة 

حركیة اإلعاقة الاف التي تعتمد على عملیة التحرك فتؤثر التنقل، بل تشمل وظائف األطر 
عامال فعاال في النمو حیث یصبح الشعور بالنقص و العجز على سلوك الفرد و تصرفاته

.للفردالنفسي 
I.1 :مفهوم اإلعاقة

بل تمس كل الفئات أطفال، مراهقین و حكرا على فئة دون أخرى، إنسانيهي شلل 
: التي تطرقت لإلعاقة ما یليالتعارفأنها تمس كال الجنسین، من بینهم أهم راشدین كما 

:االتجاه اللغوي لإلعاقة، وعرفوها بالمفاهیم اآلتیة
الخلل و العیب الحادث من اإلصابة أو العیب الخلقي أو : "Impairement"الضعف -أ

.أثناء أو بعد   المیالدوالذي یتعرض له الطفل التكویني 
تأثرت الوظائف التيالوظیفة أو النقص في مستوى أداء :"Disability"العجز - ب

.بالمتسبب أو باإلصابة الحادثة مقارنة بالعادیین
القدرة العسر أو الصعوبة التي یقابلها الفرد من جراء عدم :"Handicap"اإلعاقة -ج

على تنمیة متطلباته في أداء دوره الطبیعي في الحیاة الذي یفترضه عمره و جنسه، أو 
.و الثقافیة المهنیةاالجتماعیةتبعا لخصائصه 

)8-12، ص 2001عبد الرحمان سید و آخرون ( 
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مصابون في الجهاز المحرك، أشخاصن المعوقین حركیا إوحسب المفهوم الطبي ف
عبد ( .ویعانون قصور وظیفي والشيء الذي یمیزهم هو صعوبة التحرك أو استحالته

.)121، ص 1980العزیز جالل، 
القدرة أو تبعدیتصفون أنهماألفراد المصابون بعجز حركي " Oléron"ویعرف 

الجهاز العظمي، شذوذ إصابة، وتنتج حالتهم بسبب أطرافاحد أو عدة صعوبة استخدام 
في العضالت والسیطرة العصبیة أو إصابةفي الهیكل العظمي أو المفاصل، أو عن 

(.ناتج عن قطع ألحد األطرافأوضو مصدره خلقي عكلیهما أو قد تنتج عن عیب في 
Oléron, 1961, P 99.(

لتي تؤثر وتناول آخرون اإلعاقة على أنها ذلك النقص أو القصور أو العلة المزمنة ا
على قدرات الشخص فیصیر معوقا، سواء كانت اإلعاقة جسمیة أو حسیة أو عقلیة أو 

العادیین األفراداألمر الذي یحول بینه وبین المنافسة المتكافئة مع غیره من اجتماعیة، 
والتأویلیةنوع خاص من البرامج التربویة إلىفي المجتمع، ولذا فهو في اشد الحاجة 

عادة التدریب وتنمیة قدراته، حتى یستطیع أن یعیش مع مجتمع العادیین بقدر المستطاع  ٕ وا
، 1986محمد عبد المؤمن حسن، ( .ویندمج معهم في الحیاة هي حق طبیعي للمعوق

)12ص 
، أن فئة اإلعاقة البدنیة تضم مجموعة تختلف "1996عبد الغفار والشیخ "ویرى 

أنها تشترك جمیعا في صفة واحدة تمیزهم عن غیرهم عن بعضها اختالفا واضحا غیر
واحدة هي أنهم یعانون من من فئات العادیین، وهذه الصفة التي تضمهم في مجموعة 

عجز یدي وأما االختالفات الموجودة بینهم والتي تضمهم إلى مجموعات متباینة فهي نوع 
وفین، وضعاف البصر، المعوقین المكفالعاهة أو العجز الذي یعانون منه، وتضم فئة 

)46، ص 2000عبد الرحمن سید سلیمان، ( .الصم، وضعفاء السمع والمعقدون
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 ق بأنه الشخص الذي لدیه عائق خلقي أو مكتسب، االمع:اإلجرائيالتعریف
وعضالته بحیث یصبح غیر قادرا على استخدام ألطرافهتؤثر في استخدامه 
.جسمه بطریقة فعالة

I.2-لإلعاقة درجات متفاوتة وتتمثل فیما بلي:درجات اإلعاقة:
I.2-1 :اإلعاقة الخفیفة

في یكون الشخص مستغنیا عن مساعدة اآلخرین وهذا بسبب إمكانیة خدمة نفسه 
تلبیة حاجاته بمفرده، ویخص هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذین یعانون من آالم في 

انحراف العمود الفقري : المثالالعظام، أو المفاصل دون النقاط العصبیة على سبیل 
)Seollose ( وانفصال العظام)Luxation.(

I.2-2:اإلعاقة المتوسطة
مختصین، للشخص هناك فرصة إلعادة تكیفه المرضي واالجتماعي بواسطة تكون

الذین من النقص في المناطق العصبیة المحاطة األشخاصاإلعاقةویخص هذا النوع من 
بعصب أو عدة أعصاب ویكون مصحوبا بانخفاض في القوة العضلیة مثل شلل األطفال

)176ص،2006، اإلماممصطفى نوري القمش، محمد الصالح (
I.2-3 :اإلعاقة الخطیرة

هذه اإلعاقة تمنع من أن یحصلوا على درجة كافیة من الحركة فالمعاق هنا في 
حاجة دائمة إلى مساعدة اآلخرین لقضاء حاجته الضروریة وذلك ألن اإلعاقة الخطیرة 

الممر العصبي أو مناطق أخرى أو الشوكيتعیب المناطق العصبیة المركزیة كالنخاع 
والذي یصیب األطراف األربعة ومرض ضلي إلى الشلل كمرض الضمور العوهذا یؤذي

)Spima Bifida (النخاع الشوكي. ) ،76، ص 2006إبراهیم محمد الصالح(
I.3 :تصنیف اإلعاقة
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باختالف طبیعتها و الثر الذي تحدثه في الجسم وعلى النشاط اإلعاقةتختلف تصنیفات 
:یليالیومي لفرد، ویمكن ذكر بعض التصنیفات كما 

I.3-1:وتضم ما یلي:واألعراضحسب األسباب:
 اإلعاقة بدون تأثر البناءات العصبیة، وتتمثل في كل ما هو عظمي أو مفصلي، أیضا

. التشویهات الخلفیة وأثار األمراض المعدیة
 اإلعاقة ذات التأثیر العصبي والناتجة عن إصابات الجهاز العصبي المحصى عند

ناتجة عن الخدوش، واإلصابات أثناء الوالدة، الوالدة وتتمثل في الشلل بأنواعه، واإلعاقة ال
.والخلقیةالوالدةأو الناتجة عن األمراض 

 اإلعاقة ذات التأثیر العصبي والناتجة عن الجهاز العصبي وتتمثل في اإلعاقة الحركیة
الدماغیة والتي تعد نتاجا لبعض األمراض الدماغیة أو التهابات دماغیة أثناء مرحلة 

.عن بعض األورامالطفولة أو ناتجة 
I.2.3 .وتضم ما یلي: حسب التربیة الخاصة:
والقصور في مجاالت التواصل وتضم من لدیهم قصور في التعلم، والذین اإلضرابات

.في النطقإعاقاتیعانون من 
 المختلین عقلیااألطفالالخلل في القدرات العقلیة وتضم.
 والذین سمعیة إعاقاتاالنحرافات والقصور في القدرات الحسیة، وتتضمن الذین لدیهم

.لدیهم إعاقات بصریة
أشكال القصور العصبي أو القصور في الحركة واألشكال األخرى المشابهة لها.
33-32ص،2007لزعر سامیة، ( .إضرابات السلوك االنفعالي االجتماعي(

I.3-3:حسب مجال العجز:
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والصم أو المصابین بإعاقات بدنیة كالشلل والبتر كالمكفوفین :العجز الظاهرفئة 
.والمتخلفین عقلیا

مرض القلب، مرض السكري، : كالمرض باألمراض المزمنة مثل:فئة العجز غیر الظاهر
.الربو

)Poloche, 1978, P129.(
I.4:الحركیةاإلعاقاتأنواع:

الجزئیة للعضو أو لعضو اإلصابةالحركیة حسب أنواعها، فهناك اإلعاقةتختلف 
للحركات -التناسق–كلیة مثل الشلل أو سوء التماسك إصابةبأكمله أو لعدة أعضاء أو 

العادیة، وهي تتمثل في القصور الوظیفي للجهاز الحركي، فالعائق الحركي هو عجز 
أكثر ویصفها أجهزته المحركة أو مراهق في إحدى وظیفي تختلف أهمیته، فقد یصیب ال

"Reuchlin "كالتالي:
كالعجز الحركي الدماغي:الدماغیةاإلصابات.
النخاعیةاإلصابات:

خلقیة مثل استسقاء الرأس.
جرحیة مثل الكساح وشلل األطراف السفلى والعلیا بسبب الحوادث.
حمویة مثل شلل األطفال.
الخلوي للنخاع الشوكي أو أمراض االنحالل : من سبب غیر معروف مثل

.األعصاب الحركیة
ل العظام، داء مثل سوء التركیب الخلقي، مرض س: العظمیة المفصلیةاإلصابات

Reuchlin(.غتدائي المختلفالمفاصل والحثل اإل (M), 1973, P 65.(
:فئاتأربعةإلىالمعاقین حركیا " ذافيقرمضان ال"كما یصنف 
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ویقصد بهم من توقف نمو األطراف لدیهم أو :تكوینیةالمصابین باضطرابات .أ
.على وظائفها وقدراتها على األداءاإلضراباتهذه أثرت
إلىالعصبي مما یؤدي جهازهموهم المصابون في :المصابون بشلل األطفال.ب

.الجسم، وخاصة األطراف العلیا والسفلىأجزاءشلل بعض 

یحدث من وجهة نظر بسبب وهو اضطراب عصبي :المصابون بالشلل المخي.ج
األعصاب التي تصیب بعض مناطق المخ، وغالبا ما یكون مصحوبا بالتخلف العقلي، 
على الرغم من أن كثیر من المصابین به قد یتمتعون بذكاء عادي، كما قد یكون بإمكانهم 

.العنایة بأنفسهم للوصول إلى محتوى الكفایة االقتصادیة
و :الطبیعیة و إصابات العملالموارثب و المعاقون بسبب الحوادث و الحرو .د

هؤالء قد یعانون من فقد طرف أو أكثر من أطرافهم و افتقارهم إلى القدرة على تحریك 
بسبب عجز العضو المصاب عن الحركة عضو أو مجموعة من أعضاء الجسم اختیاریا 

ألي سبب أو بسبب فقد األنسجة أو بسبب الصعوبات التي قد تواجهها الدورة الدمویة أو
.)44-43، ص 1999ماجدة السید عبیر، ( .آخر

الحركیة و إنه من الصعب أن نقر طبیا أصنافا للمعاقین عن الحركة ألن اإلعاقات 
حسب الجهة أو الجهات المصابة من الجسم أو حسب تختلف كثیرا أو قد یجوز تصنیفها 

شلل، عدم تناسق : األصل لإلصابة أي حسب أسبابها أو باعتبار اإلصابة أو نوع ضرر
"Incoordination" تصلب العضالت ،"Maideur" المفصل أو ، التجمد لقسط من

، العظميأو حسب الجهاز المصاب العصبي العضلي أو " Anleylose"المفاصل 
.إلى بعض اإلعاقات الحركیة شیوعا و انتشاراتفي باإلشارة ونك

یقصد بها كل عجز حركي ناتج عن :اإلعاقة الناتجة عن إصابة في المخ.ه
الوالدة أو الخلل في المخ، و الذي سببه راجع إلى حادث أو مرض أثناء الحمل، أو أثناء 
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مثل هذه اإلصابة تظهر في صالبة " Prématurité"في حالة النضج قبل األوان 
Mouvement"األعضاء أو في الإرادیة الحركات  Inovolontaires " أو خلل في اللفظ

و الكالم، و قد یصاحب تلك األعراض اضطرابات عقلیة حسیة ال شعوریة، فمنها ما 
إجهادجدا تتطلب ، فتكون الحركات بطیئة"Spasticité"یكثر في انقباض األعضاء 

فمثال حركات ال إرادیة یتعذر " Athétose"في الحركة اضطرابات كبیرا لتنفیذها، أو
Kong le,1970.P(.تشویش في الحركاتبها من إخالل عام في وضع الجسم و كت

05.(
مد قد تكون هذه حسب عبد السالم مح:اإلصابات ذات المنشأ العظمي المفصلي.و

الجسم، أو اضطرابات مختلفة في أطراف و تظهر على شكل المكتسبة اإلعاقة والدیة و 
الجلوس أو الظهر، أو المفاصل و یواجه األفراد المصابون بهذه اإلعاقة صعوبات

.الوقوف أو المشي
.)62، ص 2000محمد عبد السالم، (

یحدث كنتیجة ضمور عضالت الفرد، و التي :اإلعاقات ذات المنشأ العضلي.ز
و عضالته، أو هزلها نتیجة إلصابته الجسم أتعني تدهور النمو في أحد أعضاء 

باألمراض أو لسوء التغذیة، و هو مرض متطور و منتشر في جمیع عضالت الجسم، و 
عبد ( .و استبدالها بأنسجة لحمیة تالفةیتصف بأنه یعمل على تحلیل عضالت الجسم، 

.)217، ص 2001لرحمن سید سلیمان، ا
على مستوى " Mourice"تحدث هذه اإلعاقة حسب :العاهات الحركیة الدماغیة.ح

على مستوى التحركات اإلدراكیة بل تهدد العمل االضطراباتهذه و ال تقتصر الدماغ، 
).Mourice (M), 1972,P506(.الذهني، و تحدث اضطرابات في السلوك

ذو المنبع المخي و لهذا فقد أعطت المنظمة العالمیة للصحة مصطلح العجز 
I.M.O.C ،و الذي یسمح بجمع كل اإلصابات المخیة التي تأتي قبل السنوات األخیرة ،
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و العنصر المهم فیها هو العمل الحركي مهما یكن ظهور اإلعاقات المضافة، اإلعاقات 
).Chuzoc (M) 1977, P07(.العضلیة، الحسیة

اضطرابات بالغة، اضطرابات: كما سجل ظهور بعض اإلضطرابات المصاحبة مثل
Lucien(.السمع، اضطرابات النمو العقلي، اضطرابات الطبع، اضطرابات اإلدراك

(L), 1974, P24.(
شوكي هو حلقة النخاع ال:في النخاع الشوكياإلعاقات الناتجة عن إصابات .ط

أعضاء الجسم األخرى، فهو ینقل المعلومات الحسیة إلى الدماغ، و بین الدماغ و الوصل 
عن العمالیات الجلد، و لهذا فهو المسؤول المعلومات الحركیة إلى العضالت و ینقل 

الحسیة والحركیة، و یحافظ على العملیات الجسمیة المختلفة، ولذلك فإصابة النخاع 
عة هذا األثر تعتمد على موقع التلف في النخاع الشوكي تؤثر على هذه الوظائف، وطبی

إلخ...الشوكي، و أسباب التلف المختلفة منها األمراض و الحوادث واإلصابات الریاضیة
، و بعض التشوهات الخلقیة، و یعاني هؤالء األشخاص عادة من مشكالت متعددة مثل 

الجلدیة و صعوبة تأدیة ، و التقرحاتالجهاز التنفسيالتهابالمجاري البولیة، و التهاب
.المهارات الحیاتیة، و مهارة العنایة بالذات

.)61، ص 2000محمد عبد السالم، ( 
كسر " ماجدة السید عبیر"الحركیة كما توضح و ینتج عن هذا النوع من اإلعاقة 

هذا الكسر بدوره إلى ضغط على ویؤديبالفقرات العنقیة أو الظهریة أو القطنیة، و 
العصبیة، و النخاع الشوكي المغذیة لألطراف، فإن حصل الضغط على الفقرات الجملة 

الظهریة و القطنیة، یحصل شلل باألطراف العلیا أو السفلى معا و یحدث شلل رباعي، 
من هذه اإلصابة فقد تكون اإلصابة مكتملة أي قطع كامل بالجملة یوجد عدة أنواع

ئي و یسمى هذا شلل غیر مكتمل أي أنه العصبیة فیسمى هذا شلل مكتمل، أو قطع جز 
لبعض الخالیا العصبیة التي لم تصاب و یمكن للشلل أن یكون یوجد بعض الحركات 
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ماجدة السید عبیر، ( .حركیا فقط و حسیا، و یعتمد على مكان إصابة الجملة العصبیة
.)79، ص 1999

كال اإلعاقة من أشحسب فاروق الروسان یعتبر شلل األطفال شلال : شلل األطفال.م
بهذا المرض إلى اضطراب النمو الحركي للفرد، و تحدث مثل الحركیة، إذ تؤدي اإلصابة 

الدماغ أو الخالیا الحركیة في العمود هذه الحالة نتیجة لفیروس الشلل الذي یصیب 
و تبدو مظاهر هذه الحالة في الضعف العام، أو التشنج و الشلل العام، وقد ال الفقري، 

.مرض الشلل هذا إلى اإلعاقة العقلیةیؤدي فیروس
.)102، ص 1998الروسان فاروق، (

حدث تلفا في الجهاز العصبي فقط و فیروس شلل األطفال حسب جمال الخطیب ی
معاء ال تتأثر سلبا به، على فالذكاء و اإلحساس والكالم و التحكم بوظائف المثانة، و األ

ل األطفال یلتحقون بمدارس خاصة الذین یعانون من عواقب شلاألطفال أن معظم 
لألطفال المعاقین جسمیا، حیث أن لدیهم شلال في األطراف السفلى و أحیانا في الجذع، 

االستقاللیةا هؤالء األطفال نتعلق بالحركة و و لذا فإن المشكالت الرئیسیة التي یواجهه
.)102، ص 1998جمال الخطیب، ( .فقط

:یشمل: الشلل النصفي السفلي.ي
المخيالشلل.
الشلل في النخاع الشوكي.

: شلل األطراف السفلى الناتج عن تشوهات خلقیة بالعمود الفقري.ك
كثیرا ما یحصل تشوهات خلقیة والدیة في العمود الفقري نتیجة عدم اكتمال النمو 
الطبیعي للعمود الفقري لدى الجنین قبل الوالدة مما یؤدي إلى والدة طفل بوجود فتحة 

، و كثیرا ما یحصل أن تكون الجملة العصبیة لة العصبیة بخارج الجسمتصل إلى الجم
في كل 03و یحصل هذا المرض بنسبة المصابة مما یؤدي إلى شلل باألطراف السفلیة، 
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طفل ولید، و تكون نسبة الوفیات عالیة بهذا عملیات معینة لمساعدة المریض 1000
.ل فإنه یبقى معوقا حركیا مدى الحیاةللتخلص من السائل الزائد، و في حالة نجاة الطف

.)87، ص 2000ماجدة السید عبیر، ( 
I.5 :اآلثار الناتجة عن اإلعاقة الحركیة :

أظهرت الدراسات المتخصصة حول اإلعاقة بصفة عامة، و اإلعاقة الجسدیة أن 
فالفرد یجمع كل خبراته االجتماعیةآثارها متعددة على شخصیة المعاق، و على حیاته 

تتمثل خاصة الداخلیة و الخارجیة من خالل تصوره لذاته الجسمیة المتمثلة في اإلعاقة 
وظیفته فمعظم الناس و في الصور الذهنیة التي تنشأ لدیه عن جسمه و شكله الخارجي، 

و یكونون اتجاه في الحیاة بناءا على مفهومهم لذواتهم الجسمیة، و القدرات التي تتمیز بها 
وتؤدي إلى اضطراب اتجاهاتهمأو إعاقة أو قصور في هذه القدرات یؤثر على أي عجز 

ت قدرته، و المهارات التي یتمیز بها و تثیر فیه الخوف و القلق، و تختلف هذه الحاال
و األثر التي تحدثه فكلما ازدادت حدة اإلعاقة الجسمیة كلما باختالف طبیعة اإلعاقة 

:و سنذكر هذه المشكالت فیما لياالجتماعیةازدادت المشكالت النفسیة و 
I.5-1:تتمثل: اآلثار النفسیة:

اإلحساس الدائم بالنقص.
عدم الشعور باألمن.
الشعور الدائم بالعجز.
عدم المباالة.
السویةالسلوكیة غیراالتجاهات.
 خاصة الذین لدیهم إعاقات في األطراف السفلى كما توضح االنتقالصعوبة

هناك حواجز للتنقل توضحها في الحواجز البنائیة، تشكل ماجدة السید عبیر



المعاقين واإلعاقة الحركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل األول

29

االجتماعیةحجر عثرة في طریق تكیف المعوق حركیا، و هي من أشد العوامل 
.حیاة الیومیةمما یؤدي إلى النقص في ال

السلبیةاالتجاهات:
من العوائق الرئیسیة التي یفرضها المجتمع ممثال بقطاعاته المختلفة تجاه المعوق 

لالعتقادمیل حركیا، فلیس هناك فهم هام لطبیعة اإلعاقة و قدرات الفرد المتبقیة، و هناك
بان الذي یستعمل الكرسي ذات العجالت أو من یمشي بجهاز خاص أو عكاكیز مریض، 

للمساعدة و الشفقة و یحتاج إلى عنایة طبیة مستمرة، بل یظن البعض بأنه بحاجة 
و السلوكات االتجاهات، و نظرا ألن المعوق حركیا قادر على تمییز بعض اإلحساس

یسمع و یفهم ما یقال عنه، فإن ذلك یدفعه في السلبیة آلخرین، ألنه یستطیع أن یرى و 
و یقلل من الخدمات االجتماعيبعض األحیان إلى العزلة و عدم المبادرة في التفاعل 

:السلبي نحو المعوقین حركیااالتجاه، و هناك بعض المالحظات التي تؤكد المقدمة لهم
ام بعض یعاملون كاألطفال بالرغم من أنهم راشدون، و یتمثل ذلك باستخد

.الكلمات التي تقال لألطفال أو تغییر نبرات الصوت
تجنب اآلخرین للحدیث مع أولئك الذین أصیبوا بإعاقة واضحة.
عدم رغبة أرباب العمل في كثیر من األحیان تشغیلهم.
 المعاق، و البحث عن السبب الذي تبعده عنها أو تخفیه البنهاعدم تقبل العائلة

.عن اآلخرین
)179-178، ص 200السید عبید، ماجد (

I.5-2 :اآلثار االجتماعیة:
سرة وخارجها، خالل المواقف التي تضطرب فیها عالقات الفرد بمحیطه داخل األ

لدوره االجتماعي، أو ما یمكن أن نسمیه بمشكالت سوء التوافق مع البیئة أدائه
:االجتماعیة الخاصة لكل فرد منها
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المشاكل السریة.
مشاكل العمل.
مشاكل الصداقة.
المشاكل التعلیمیة.

I.6 : اإلعاقةالوقایة من:
ك المجتمعات خاصة منها التي ال تملهاجسا وعیبا على العدید مناإلعاقةتعتبر 
المادیة والبشریة ما یساعدها ویضمن بها التكفل بهاته الشریحة واإلمكانیاتمن الوسائل

من موظفیها، لهذا تبقى الوقایة من اإلعاقة خطوة أولیة وضروریة یجب على كل 
، وفیما المجتمعات تبني برامجها والحرص على تنفیذها سواء من طرف الدولة أو األسرة

.اإلعاقةمفهوم الوقایة من إلىیلي سنتطرق 
)24-23، ص 2005مصطفى عبد المعطي،حسن ( 

، فعرف الوقایة على أنها التصدي لجمیع السباب والعوامل التي )1985" (الحیدري"أما 
فعرفه الوقایة على ) 1992" (سمیث"وقعت، أما إذوالتخفیف من أثارها إعاقةإلىتؤدي 

:تثالث مستویاإلى) 1982" (الراجحي"ویشیر اإلعاقةأنها تجنب ظهور حاالت 
والتدابیر الوقائیة التي تحول دون حدوث اإلجراءاتویتعلق باتخاذ :المستوى األول

.لإلعاقةاألسباب المؤدیة 
والتدابیر الوقائیة التي تحول دون تطور اإلجراءاتباتخاذویتعلق :الثانيالمستوى

.الوقائیةاإلجراءاتوذبك بعدد من اإلصابة
ویتعلق باتخاذ اإلجراءات والتدابیر الوقائیة التي تعمل على التخفیف :المستوى الثالث

، 1998الروسان فاروق، ( .من الثار النفسیة واالجتماعیة لإلعاقة أثناء حدوثها
)204ص 

I.6-1 : اإلعاقةبرامج الوقایة من.
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الجیني یعني مساعدة الباء واألمهات الذین هم في مقتبل الزواج وذلك اإلرشادبرامج 
.بتنوعهم

 العملأثناءبرامج العنایة الطبیة.
 حول التشخیص المبكرواألمهاتاآلباءبرامج نوعیة.
الروسان فارق، ( .برامج توعیة األولیاء حول موضوع السالمة العامة

.)215، ص 1998

I.7 : الحركیةاإلعاقةقیاس وتشخیص:
النمو الحركي غیر العادیة أهم المؤشرات على وجود اضطرابات حركیة أنماطتعتبر 

االستجابات في لتأدیةفي مرحلة الطفولة المبكرة وذلك ألن الحركة هي حجز األساس 
مختلف مجاالت النمو، فتشخیص التأخر الحركي واالضطراب الحركي یتم من قبل 

، والتشخیص ..)وغیرهمالطبیعي، األعصاب، العالج األطفالكأطباء (االختصاصیین 
جراء بتطبیق االختبارات تسمیة الحالة التي یعاني منها الطفل أعطاءلیس مجرد  ٕ وا

.الوقائیة والعالجیة التي ینبغي تنفیذهاالفحوصات الالزمة، وتحدید اإلجراءات
.)176، ص 2006، مصطفى نوري القمش، محمد الصالح(

I.8 : المعاق حركیااحتیاجات
كانت االحتیاجات الفیزیولوجیة ضرورة للمحافظة على بقاء الفرد فإن الحاجات إذا

إلىیثیر في نفسه القلق ویؤدي ضروریة لسعادة الفرد وطمأنینته النفسیة واالجتماعیة
).Need(الكثیر من االضطرابات الشخصیة، وتعرف الحاجة 

I.8-1 :مثلاحتیاجات صحیة وبدنیة:
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اللیاقة البدنیة من خالل الممارسة البدنیة وتشمل كل األنشطة التي تحسن استعادة
.الحالة الصحیة للمعاق، كما تساعد على استعادة واكتساب استقاللیته البدنیة

I.8-2 : إرشادیة(احتیاجات نفسیة:(
وتأكیدها وتتضمن تحقیق مجموعة من الحاجات ومنها الحاجة التي تقریر الذات 

شخصیته، وهذا من خالل التدعیم ومساعدة المعاق على التكیف وتنمیة إرشادوكذا 
.االجتماعي والتشجیع

I.8-3 :احتیاجات اجتماعیة:
التقبل االجتماعي بتوثیق وتقویة العالقة بین المعاق وصلته إلىالحاجةوتتضمن 

تحسیسه ویتم بتوفیر أمن وحب المعاق وإلیهبالمجتمع الذي یعیش فیه، وتعدیل المجتمع 
.به، والعمل على اندماجه في المجتمعالمحیطینالجماعةإلىباالنتماء 

I.8-4 :احتیاجات تعلیمیة
التعلیم لذا یجب توفیر فرص إلىفالمعاق كثیر كغیره من األفراد في المجتمع بحاجة 

.)29، ص 2002،عمر نصر اهللا( .التعلیم المتكافئ لمن هم في سن التعلیم دون تمیز
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:الخاتمة
الحركیة بصفة خاصة تكون واإلعاقةبصفة عامة اإلعاقةمما سبق ذكره نتفق أن 

العملیة وخاصة العالقات إمكانیةفتحد من بغض النظر عن أصلها حاجزا أمام الشخص
، إلیهاالجتماعیة، ومهاراته الحیاتیة، وتؤثر سلبا على سماته الشخصیة، فنظرة المجتمع 

مادي في أصبح، كل هذا یحد من اندماجه في المجتمع الذي إعاقتهوالتركیز على 
من حین آلخر قد تؤثر على تفكیره، كذلك فإن مشاعر النقص والعجز الذي ینتاب المعاق 

التي تفرض حدا للنشاط، لها أثار سلبیة على تطور فاإلعاقةمستوى تكیفه النفسي، 
.لالتي تتصف باالتزان والتكاماإلنسانیةالشخصیة 
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:تمهید
إن والدة الطفل معاق داخل األسرة، ومن تم المجتمع یعتبر مسالة یجب االنتباه لها، 
ومعرفة دور األسرة األساسي في التعامل مع هذه الحالة، نظرا لتأثیر هذا الدور على نمو 
وتطور الفرد وتكیفه النفسي وتفاعله مع أسرته وأفراد مجتمعه، وقد توجهت األبحاث 

مجال التربیة الخاصة إلى التركیز على األسرة ودورها في تخفیف والدراسات الحدیثة في
أثار اإلعاقة، واألسرة هي المؤسسة األولى التي تحتضن الطفل، وهي المسؤولة عن القیام 
بأدوارها األساسیة من تربیة وتعلیم وتوفیر سبیل النجاح له، فالطفل المعاق مزود بإمكانات 

عها في تحدید نمط نموه، مستقبال ویمكن للبیئة أن محدودة وطاقات  كامنة تشترك جمی
تلعب دورا كبیرا في تفجیر هذه القدرات وصقل اإلمكانات عن طریق المثیرات القویة 
الجسمیة والحركیة في وقت مبكر وتوفیر الخبرات التربویة التعویض أوجه القصور في 

ته الحیاتیة حیث تعتبر نمو الطفل، ویمكنه من التعلم وتلقي التدریب بحیث یطور مهارا
)110،ص 2007مریم السید، .( وتمثل حتمیة ضروریة لجمیع األفراد

II.1-الحیاتیة راتهاالم:مفهوم المهارات الحیاتیة)Life skills.(
إنها المهارات العملیة التي تمكن الطفل المعوق ":1994" كریستین مایلز"تعریف 

".ذهنیا من أن یعیش أكثر استقاللیة
أنها المهارات التي یجب تنمیتها من خالل مناهج ":1990" نادر الزبون"ویعرفها 

العلوم لألطفال المعاقین والتي تجعلهم قادرین على االعتماد على أنفسهم ویعیشوا حیاة 
". طبیعیة بین أسرتهم ومجتمعهم

أنها مجموعة من المهارات التي تمكن ":Signorelli "1991سجنورلي"ویعرفها 
فرد من التكیف على نحو ایجابي في محیطه وتجعله قادرا على التعامل بفاعلیة مع ال

متطلبات الحیاة الیومیة وتحدیاتها بما یساعد على تعزیز الصحة الجسمیة والعقلیة 
".والنفسیة واالجتماعیة
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إنها مجموعة الوسائل والطرق لتحقیق الرضا النفسي، "":1992فوكس "ویعرفها 
".الجیدة عن الذاتوبناء المشاعر 

نها مجموعة من المهارات المرتبطة بالبیئة التي أ":1992Hegner Dهینجر "ویعرفها 
بها من معارف وقیم واتجاهات بصورة مقصودة ومنظمة عن یتمثلیعیش فیها الفرد، وما 

طرق األنشطة والتطبیقات العلمیة، وتهدف إلى بناء شخصیة المتكاملة بالصورة التي 
تمكنه من تحمل المسؤولیة، والتعامل مع مقتضیات الحیاة الیومیة بنجاح وتجعل منه 

".مواطنا صالحا
 اإلجرائيالتعریف:

الحیاتیة هي تعبیر من تلك المهارات التي لها دور فعال حیث تمثل لمهارات انأ
ضرورة حتمیة لجمیع األفراد في أي مجتمع بصفة عامة وللمعاقین خاصة، فهي من 
المتطلبات التي یحتاجها األفراد لكي یتوافقوا مع أنفسهم ومجتمعهم الذین یعیشون فیه، مما 

بتعریف أن المهارات الحیاتیة هي مجموعة یساعدهم على حل مشكالتهم وعلیه فقد خرجنا
من المهارات التي تساعد الفرد على مزاولة حیاته بطریقة سلیمة تمكنه من العیش في 

، وتحمل المسؤولیة والتعامل مع كل ما )أفراد المجتمع(المجتمع والتعامل مع األفراد 
.یحتاجه في الحیاة الیومیة وبناء شخصیته كونه فرد من هذا المجتمع

مجموعة من المهارات التي یدرب علیها األطفال المعاقون عقلیا حتى : وأیضا هي
یكونوا قادرین على االعتماد على أنفسهم في إمكانیة قضاء حاجاتهم الیومیة، والتي تؤدي 
إلى تحسین بعض المهارات الحركیة والنفسیة مما سیساعدهم على أن یعیشوا حیاتهم 

.االجتماعیة بصورة طبیعیة
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II.2-تصنیف المهارات الحیاتیة:
وانطالقا من أهمیة المهارات الحیاتیة كأحد المتطلبات الضروریة والملحة لتكیف 

مهارات رعایة : المعاق ذهنیا مع متغیرات العصر، سنأخذ بعض المهارات الحیاتیة مثل
حسن (.الذات، مهارات اجتماعیة، مهارات اقتصادیة، مهارات معرفیة، مهارات اتصال

)54ص2006،مر سعید السوطريع
مهارة رعایة الذات:

تعبر عن قدرة الفرد المعاق ذهنیا على رعایة ذاته باستقاللیة في حدود ما یسمح به 
االهتمام بنظافته : حیث یمكن تریبه على بعض المهارات لتنمیة رعایته بذاته منها،قدراه

الشخصیة، التفرقة بین المالبس الصیفیة أو الشتویة، إعداد  المائدة بدون 
...الخ...مساعدة
مهارات اجتماعیة:

طةاألنشألداءالقدرة العالیة المكتسبة بأنهاالمهارة1981یعرف فؤاد البهیى السید 
ویقوم آخرالمعقدة بسهولة وكفاءة ، والمهارة تصبح اجتماعیة عندما یتفاعل الفرد مع فرد 

وما یفعله هو یصبح ذلك مسار نشاطه أخربنشاط اجتماعي لیوائم بین ما یقوم الفرد لفرد 
التي یجب السلوكیةاألنماطاالجتماعیة هي المهاراتأنأي. لیحقق بذلك هذه الموائمة 

وفقا لمعاییر المجتمع اآلخرینتوفرها لدى الفرد لیستطیع التفاعل بالوسائط اللفظیة مع أن
االستجابات التي تتصف بالفاعلیة في موقف ما بالفوائد على الفرد غالىتشیر أنهاأي

تعبر عن قدرة الطفل المعاق بالقبول االجتماعي ،و أومثل التفاعل االجتماعي االیجابي 
امة عالقات جیدة مع زمالئه ومشرفیه، وأفراد أسرته، یتمكن تدریبه على فكریا على إق

اإلصغاء بانتباه إلى التعلیمات وتنفیذها، : بعض المهارات االجتماعیة لتنمیتها منه
االستماع إلى اآلخرین، أن یسلك باستخدام بعض العبارات وكذلك تدریبه على التعاون مع 

.أداء عملهمزمالئه وأفراد أسرته ومساعدة على 
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مهارات اقتصادیة:
.تعبر عن قدرة الطفل المعاق على الشراء والتعامل مع البائع وقدراته على االدخار

مهارات معرفیة:
تعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنیا على اإللمام بالمعلومات والمعارف عن ما یحیط به 

معرفته أجزاء جسمه المعرفة باألماكن العامة في اتجاهات مختلفة، : من أشیاء مثل
.الدقیقة، التفرقة بین األشكال، التفرقة بین األلوان واألصوات

مهارة االتصال:
تعبر عن مقدرة الطفل المعاق ذهنیا عن التعبیر عن نفسه واستخدام اللغة في المواقف 
االجتماعیة المختلفة، ورصد تعبیرات وجهه ووضع جسمه ومظهره العام ونبرات 

)110ص،2007،مریم السید.(صوته
:وهي أخرىهناك تصنیفات أیضاو

یحتاجها الفرد أساسیةهناك عشرة مهارات حیاتیة أن): 1999(احمد حسن اللقائي أشار
:وهي 

 والكتابیةمهارة االتصال الشفهیة.
 المشكالتمهارة التفكیر والناقد واالستدالل وحل.
 مهارة وضع وكذلكاألخالقیةالقدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة وااللتزام بالمبادئ

.األهدافوتحدید 
 األخرىالتقنیة الحدیثة  وأنواعالحاسب آلةمهارة استخدام.
 المهارة المطلوبة لتحقیق النجاح في الوظیفة.
 والمرونةمهارة التكیف.
 الصراعات مهارة التفاوض والقدرة على حسم.
 البحث وتطبیق البیانات إجراءالقدرة على.
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 من لغة بأكثرالقدرة على التحدث ( أجنبیةمعرفة لغات.(
 والفهممهارة القراءة والنافذة.

ور ابان المهارات الحیاتیة ضروریة للمعاقین وتشمل ثالث مح) 2007: (ت كاثرین وأشار 
:وهي
 إدارة األسرة،واالختیار،ون المالیة والشخصیة شؤ إدارةوتشمل مهارة الحیاة الیومیة

.....األطفالتربیة الشخصیة،رعایة الحاجات 
 المهنیةاالختیارات وتشمل انتقاءوالتدریب المهني األعدادمهارة.
 وتشمل وعي الذات ، الثقة بالنفس ، حل المشكالت ، :مهارات شخصیة اجتماعیة

األماكنالسلوك المناسب في إظهار، اآلخریناحترام حقوق ،اآلخرینالتواصل مع 
.االستماع ، مهارات اتخاذ القرار ، واالستجابة لحاالت الطوارئ تالعامة ، مهارا

II.3-أسس تنمیة المهارات الحیاتیة:
.تحدید الهدف من المهارة ومحاولة تحقیقها.1
.جیدبأسلوباللمسیة واستخدامها توفیر بیئة ملیئة بالمثیرات السمعیة والبصریة و.2
.أن تتناسب المهارة مع خصائص ومیول وقدرات الطفل المعاق.3
مراعاة الظروف النفسیة والصحیة واالجتماعیة للطفل المعاق ذهنیا وخلق روح .4

.الصداقة معه وتشجیعه على بذل الجهد
الطفل لممارسة النشطة عن طریق التدعیم المادي والمعنوي لیستمر في بذل إثارة.5

.الجهد
.مراعاة مبدأ الفروق الفردیة بین الطفل المعاق ذهنیا وأقرانه.6
أن یتسم الشخص الذي یقوم بتنمیة المهارة بالمرونة، حیث یسمح بإدخال .7

.التعدیالت إذا لزم المر
.یجب التحلي بالصبر والمثابرة واستخدام أسلوب التشجیع.8
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.المعوقیجب االهتمام بفترات الراحة أثناء تنمیة مهارة الطفل .9
یتعلم خالل یجب استخدام النموذج الجید ألداء المهارات المختلفة نظرا ألنه.10

ذلك التقلید 
)15، 14، ص 2008سلیمان عبد الواحد،(

II.4-المهارات الحیاتیة في المجال الریاضيأهداف:
الحیاةاكتساب الفرد الثقة بقدراته على التعامل مع متغیرات.
 المشكالت الحیاتیة المحلیة والعالمیة تنمیة القدرة على حل.
 بایجابیة اآلخرینتنمیة قدرة الالعب على التواصل مع.
 اكتساب القدرة على ممارسة خطوات التفكیر العلمي المنطقي
الحیاتیة أدوارهفي ممارسة واألزماتالذات إدارةبأهمیةتوعیة الفرد.
مر سعید حسن ع(.اكتساب مهارات علمیة في استغالل الوقت

)54ص ،2006السوطري،
II.5- االجتماعیة األنشطةالمهارات التي تنمیها:

 االجتماعیة المختلفة وان یفهمها األدوارقادرا على تعلم.
 اآلخرینقادرا على فهم المطلوب منه وما هو مطلوب من.
 األدوارقادرا على تعلم التبادلیة من خالل اللعب وتمثیل.
 یتصرف بمهارة مع ألنهاالجتماعیة،ومستعدا لتقبل ذاته األدوارقادرا على فهم

.ویشعر بتقبلهم معهاآلخرین
 یؤكد ذاته في المواقف التي تجمع مع اقرانه من نفس المرحلة أنقادرا على

.العمریة 
 من وجهة نظرهم األمرإلىوالنظر اآلخرینقادرا على وضع نفسه مكان.
 وتقدیرها وذلك من خالل مواقف اللعب الحر ریناآلخقادرا على تفهم مشاعر

.والمقید
 قادرا على اتخاذ القرارات بنفسه ویتحمل مسؤولیة  تنفیذها ونتائجها.
 األفعالقادرا على التمیز بین الصواب والخطاء في.
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 حدثإذاقادرا على تقییم سلوكه وان یكون لدیه االستعداد ، لالعتراف بالخطاء
.من جانبه ، وان یعتذر

).60،ص2008مایسه احمد النیال ،(

II.6- خصائص المهارات الحیاتیة:
مجموعة خصائص للمهارات الحیاتیة منها : 2001آخرون تحدید تغرید عمران و:
 تطلبات ولماألفرادتتنوع وتشمل كل الجوانب المادیة وغیر المادیة المرتبطة باحتیاجات

.وتطورهاتفاعله مع الحیاة 
 تختلف تبعا لطبیعة كل مجتمع وعاداته وتقالیده ودرجة تقدمه
 تختلف وفقا للزمان والمكان.
 اآلخركل منهما على وتأثیروالمجتمع  األفرادتعتمد على طبیعة العالقة التبادلیة بین
 معایشة الحیاة أسالیبتستهدف مساعدة الفرد على التفاعل الناجح وتطویر.

II.7-میة المهارات االجتماعیة والحیاتیةتنأهداف:
األهدافتعد التنمیة االجتماعیة والحیاتیة عبر برامج النشاط الریاضي التنافسي احد 

بثراء المناخ االجتماعي، وفرة العملیات والتفاعالت الریاضیة تتسم فاألنشطة،الرئیسیة
البدني والتنافسي عددا ها اكتساب الممارسة الریاضیة والنشاط شأناالجتماعیة التي من 

:كبیرا من القیم والخبرات قد اكتسب كوكلي للنشاط الریاضي التنافسي فیما یلي 
التنمیة –اكتساب المواطنة الصالحة –اآلخرینآراءتقبل –الروح الریاضیة -

ومهارات حركیة -االجتماعیة
حاجة الریاضیة في تطویر الاألساسیةالمهارات واإلطعام–ارتداء المالبس : مثل 

مهارة وتوافق عضلي عصبي ومجهود إلىالتنافسیة البدنیة  التي تحتاج لألنشطة
محمد عادل ( فردیا وجماعیا األفرادالتي یتنافس فیها األلعابجسماني یتناسب ونوع هذه 

).96،ص1996خطاب ، كمال الدین زكي ، 
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:ةالخاتم
تتحد المهارات الحیاتیة الالزمة لمعایشة الحیاة في المجتمع  في ضوء طبیعة 

التبادلیة بین كل من الفرد والمجتمع ومن ثم فقد نجد تشابه في مقیاس التأثیریةالعالقات 
بشكل عام والمعاقین حركیا بشكل خاص األصحاءلألفرادالمهارات الحیاتیة الالزمة أبعاد

مساعدة المعاق للتفاعل مع إلىكیا حیث تدفع المهارات الحیاتیة المعاقین حر وباألخص
مهاریة وعلیه واكتساب مهارات بدنیة واآلخرینالمجتمع وتحمل المسؤولیة والتواصل مع 

.هي في مقیاس المهارات الحیاتیة األبعادفكل هاته 
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:تمهید
بالنظر إلى وسائل الریاضیات الجماعیة،كالكرة و المیدان، و كذا بالنظر و الهجوم 

مدة تنافسیة دوافع و حوافز مهمة في إعطاءو المرمى، و كتل هذه العوامل و كذلك
مستمرة، و متغیرة لمراقبة تغیرات بحتة، إذ یبقى الالعب خالل الفترة المقابلة في حركة

بدون (، و هذا ما یزید من التركیز على الخصم، و لكن في إطار المسموح به الخصم
.إذ أن لكل ریاضة جماعیة قوانین محددة) عنف أو مشاحنة

فریقین متجانسین من حیث الجنس، السن، فالمنافسة أو المقابلة هي تصارع بین 
العدد و یصل كتل الفریق إلى هدفه المعین، و یبدي كل فریق الحد األقصى من الفاعلیة 

، ص 1964حسن معوض، كمال صالح عیش،.د(.والنشاط والصراع واإلبداع والحریة
445(

III.1-تعریف المنافسة الریاضیة :
:لغة التنافس.أ

التسابق في الشيء فیقال تنافس رجل مع شخص آخر أي نقصد به التسارع أو 
.سابق و تسارع من أجل بلوغ هدف معین

:اصطالحا.ب
على هدف واحد ال یمكن للجمیع المشاركة یعني كفاح شخص أو أكثر من أجل الحصول 

وعي بهذا و الجماعات المتنافسة على أو المتنافسونفیه و قد یكون األفراد المتسابقون 
ال یكونون، و هم یضعون نصب أعینهم الحصول على ما یریدون من التنافس وقد

.ولیس هزیمة أو تحطیم منافسیهماشتباكات
)29، ص 2001محمد حسن علوي، (
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III.2-مفهوم المنافسة الریاضیة:
العامة و الضروریة لكل نشاط ریاضي، سواء تعتبر المنافسة الریاضیة من العوامل 

المنافسة في موجهة العوامل الطبیعیة أو المنافسة في مواجهة المنافسة مع الذات أو 
منافس وجها لوجه أو المنافس في مواجهة منافسین آخرین و غیر ذلك من أنواع المنافسة 

)30، ص 2001محمد حسن علوي، (.الریاضیة
هناك العدید من التعاریف التي قدمها بعض الباحثین لمفهوم المنافسة، و من بین و 

"Deutch Morton "مورتندوتش و الذي المنافسة التعریف الذي قدمه التعاریف لمفهوم
المنافسة بصفة عامة هي موقف تتوزع فیه المكافآت بصورة غیر متساویة "أشار فیه أن 

."بین المشتركین أو المتنافسین
)R.S wienberg.Dcoold 1997, P 116,117.(

الریاضي طبقا لبعض أداء الالعب بأنها تتضمن مقارنة ": Martensو یعرفها 
المستویات في حضور شخص آخر على األقل و هذا الشخص على وعي بمحكات 

إلى أن هناك أربعة " مارتنز"، كما أشار "المقارنة و أن یكون بمقدوره تقییم عملیة المقارنة
:و تتأثر بها و هية ترتبط كل منها بأخرىنیالریاضیة كعمراحل في إطار المنافسة 

.الموقف التنافسي الموضوعي- 
).201-200ص : علي یحي المنصوري(.الموقف التنافسي الذاتي- 
تنافس ما بین بأنهاومن خالل التعاریف السابقة كان تعرینا للمنافسة الریاضیة - 

.فریقین خصمین وتتضمن نتائج ومستویات 

III.3-للمنافسة عدة نظریات: نظریات المنافسة:
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III.3-1 :المنافسة كشرط إیجابي:
هي دائما " یركس دودس"هو حافز یسمح للشخص بالتطور، حسب " ب الدرمان.ر"حسب

ة المنافسة، إذن المنافسة هي إحدى الدوافع التي تسمح التي تدفع أو تعقد من حد
)Witig H.T.A 1976, P23(.للشخص أن یصل إلى نتیجة مشرفة و بذلك یتطور

III.3-1- النفسیة للمنافسة الریاضیةالخصائص:
یمكن تلخیص أهم الخصائص النفسیة التي تتمیز بها المنافسة الریاضیة على النحو 

:التالي
لعملیات التدریب و اإلعدادمالمنافسة اختبار و تقیی.
المنافسة نوع هام من العمل التربوي.
في االرتقاء بمستوى األجهزة الحیویة لالعبتسهم المنافسة.
ترتبط المنافسة الریاضیة باالنفعاالت المتعددة.
المنافسة الریاضیة تثیر االهتمام و التشجیع.
المنافسة الریاضیة تحدث في حضور المشاهدین.
تجرى المنافسة طبقا لقوانین و لوائح و أنظمة معترف بها.
34، ص 2001محمد عالوي، (.تعاظم البث التلفزیوني للمنافسات(.

III.3-2-المنافسة كوسیلة للمقارنة:
سلوكات و من متعلقة مباشرة بما یحیط به حالة الشخص في المنافسة یمكنها أن تكون 

... ت رفقائه و مدربیه، منافسیه، و متفرجیهالفرد یمكن أن تتغیر حسب معامالمعامالت 
.إلخ

III.3-3 - في تحسین القدرات و الرغبة في المنافسة كمهمة متبادلة بین الرغبة
:ترقیتها
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لألشخاص، أن التصرفات في المنافسة " فیستنقر"یعید قول النفساني " ب الدرمان.ر"
و بهذا نصل لقولنا أن كلما كانت الرغبة الرغبة في تحسین قدراتهم و الرغبة في تقییمها، 

في تقییمها أكبر، و كلما كان الشخص في في تحسین القدرات كبیرة كلما كانت الرغبة 
).Alderman R.B 1990,P95(.یر و التقییم لقدراته بالمنافسةاحتیاج للتقد

III.4-أنواع المنافسات الریاضیة:
III.4-1:المنافسة المباشرة:

جدا و أن المشاركین في المنافسة یتنافسون بینهم بتوجیه واضح 1993" مارتنز"یرى 
التنس، المصارعة، : خاص، فكل فرد یأمل في كل مرة الحصول على النجاح، مثال

.إلخ... الریاضات الجماعیة 
)P.S Weinber, dcould : 1997, P125.(

III.4-2-المنافسة الغیر مباشرة:
أن الفرد یتنافس : 1993رتنز حسب ما أداله ماCloud1997و Weinborgیرى 

من أجل هدف موضوعي، و هو تجاوز مستواه النخباوي، وهذا في إطار مستواه من 
التعریف نشاطات تنافسیة مختلفة و واسعة من هنا یمكن هذا ، ویتمثلاالستعدادات

اعتبار أغلبیة الریاضات ذات الممارسة الفردیة التي تعمل على إظهار عنصر التنافس 
في النشاطات، و ضمن السن المتوسط و الممارس المحترف یبحث على تحقیق األحسن 

و بصفة خاصة في مجاله، یبرز هذا التصنیف عنصرا آخر مهما یعمل على إظهاره
.النشاط البدني و الریاضي كنشاطات تنافسیة
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III.5-تنقسم إلى: مكونات عملیة التنافس:
III.5-1-الموقف التنافسي الموضوعي:

تعني الجانب الموضوعي لموقف المنافسة، جمیع المثیرات المرتبطة بموقف المنافسة 
).جمیع المثیرات)

III.5-2-الموقف التنافسي الذاتي :
الموقف الذاتي لموقف المنافسة، كیف یدرك أو یتقبل أو یقیم الفرد الجانب تعني 

الفرد و استعدادات: ثابة الوسیط لبعض العوامل مثلالموضوعي لموقف المنافسة أي بم
.اتجاهاته و قدراته، و عوامل شخصیة متداخلة أیضا

III.5-3-االستجابات:
زیادة دقات القلب، أو زیادة : الفسیولوجیة، مثلإما استجابات فسیولوجیة مثال االستجابات 

العرق في الیدین، أو االستجابة النفسیة مثل الدافعیة أو الثقة بالنفس أو االستجابة 
.إلخ... السلوكیة

III.5-4-النتائج:
النجاح و الفشل، فالنجاح : تقییم النتائج المنافسیة غالبا ضوء محتكمین أساسین هما

بینما الفشل نتیجة سلبیة و هذا یعتبر النتائج التي بحقها شخص عادة نتیجة إیجابیة
أو أحجامه عن اإلستدراك في خالل مواقف المنافسة یساعد على التنبؤ بدرجة إقباله

)34،ص2001،محمد حسن عالوي. د(.المنافسات
الریاضیة التنافسیة ریاضة كرة السلة وخاصة كرة السلة على الكراسي األنشطةومن بین 

.المتحركة للمعاقین حركیا
III.6-كرة السلة على الكراسي المتحركة:

تعتبر لعبة كرة السلة اللعبة الشعبیة الثانیة في العالم وقد زاد اإلقبال علیها كثیرا في 
هذه اللعبة بشكلها البدائي في عام السنوات الخیرة، مما یشیر بتقدمها وازدهارها، حیث
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في سیر نجفیلد إحدى مدن والیة ماساتشوسیتس بالوالیات المتحدة األمریكیة 1891
بحیث درس الدكتور سمیث وعمل على تجدیدها، وعلیه فإن كرة السلة هي كأي لعبة من 

سلوب السلیم األلعاب بها مبادئها األساسیة المتعددة والتي تعتمد في إتقانها على إتباع األ
.في طرق التدریب

ال تختلف كرة السلة على الكراسي المتحركة كثیرا عن كرة السلة لألصحاء، حیث تطبق 
فیها جمیع قواعد القانون الدولي لكرة السلة باستثناء بعض التعدیالت الخاصة والتي یمكن 

.تعلمها بسرعة
 واحتساب األهداف والتسجیل إن مواصفات الملعب واألدوات والكرة وزمن المباراة

فهي جمیعها واحدة، ویعتمد اتفاق مهارة اللعب وتعلم المبادئ األساسیة للعبة على 
.النقط اآلتیة

استخدام الكراسي المتحركة، إتقان المهارات الخاصة به.
إتقان المبادئ األساسیة لكرة السلة من الجلوس.
إتقان المبادئ األساسیة لكرة السلة من الحركة.
استیعاب قانون اللعبة وفهمه.
إتقان المهارات الخططیة للعبة.

III.7-التصنیف الطبي لكرة السلة علة الكراسي المتحركة:
قبل إجراء أیة بطولة دولیة یتم تعیین فریق تصنیف كرة السلة، ویتكون من مصنفین 

جمیع مخولین أثناء إقامة البطولة، كما یجب االحتفاظ بسجل عن تقدیرات التصنیفات ل
العبي كرة السلة الدولیین من أجل أن تكون المنافسة الریاضیة عادلة، فال بد من تصنیف 
الالعبین إلى مجموعات أو فئات متساویة في قدراتهم الحركیة طبقا لنوع ودرجة 

.)63-62، ص 2006-2005مزوزي حلیمة و آخرون(.اإلعاقة
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III.7-1-التصنیف:
القدرة الوظیفیة على أداء مهام أساسیة لمدة اللعبة بمعزل یعتمد التصنیف هنا نظاما یعتمد 

عد الفنیة لكرة السلة أو عن مستوى المهارة حیث أن قواعد التصنیف هي جزء من القوا
.، ویتم النظر إلى الالعبین الذین یخضعون للتصنیف أن لهم مكانة متساویةالریاضة

III.7-2-أهلیة المنافسین:
في هذه اللعبة للمقعدین بسبب عوق وظیفي لدیه جراء الریاضي المؤهل للمشاركةإن

إعاقة دائمة، یكون مشلوال بالتصنیف حیث یتم تحدید المعاق أدنى حد في كل ریاضة من 
.الریاضات، وبواسطة معاییر خاصة على االعتماد على عناصر وظیفیة

III.7-3-التنافس في الصنف:
قد یتنافس الریاضي في هذه اللعبة للمقعدین في صنف یحتوي على ریاضي معاقین 

وفي تلك ) كل على حدا(بخالف ذلك في قواعد الریاضات المعنیة یكن بدرجة أقل إذ لم 
.الحاالت یتعین على الریاضي البقاء في نفس الصنف طوال فترة المنافسة

III.7-4-تحدید اإلعاقة:
ار مختلفة اعتمادا على حالة اإلعاقة ونوع الریاضة لدى یتم اللجوء إلى طرق اختب

.الریاضي
III.8-نموذج التصنیف:

ریاضة اللجنة یكون للریاضي نموذج تصنیف تصدره اللجنة التنفیذیة لمجالسي
على التوالي، ویكون لكل ریاضة من الریاضات ) SAEL(األولمبیة الدولیة للمعاقین 

أن ترسل طلبات التصنیف إلى اللجنة التنفیذیة سجل بأسماء المصنفین المؤهلین على 
.لمجلس ریاضات اللجنة األولمبیة الدولیة أللعاب المعاقین
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III.9-الكرسي المتحرك:
:لقد مر الكرسي المتحرك بمراحل عدیدة من التعدیل والتطویر، حیث وصل إلى

كراسي ال تطوي كهربائیة: المركبات الكهربائیة.
تستعمل لصعود الساللم المستقیمة:مركبة صعود الساللم.
استخدامها في المسافات الطویلة: كراسي تسیر بالوقود.
قام ببناء كراسي للسباق المتحرك حیث حرص : الكراسي المتحركة للریاضیین

سعید حسین (.على أن یكون المقعد منخفض مقارنة مع الكراسي المتحركة األخرى
)76-75، ص 2000العزة، 

 الریاضیین المعوقین حركیامواصفات كرسي:
.خفة الوزن•
.الصالبة وقوة االحتمال•
.تحقیق المناورةإمكانیة•
.االتزان•
.قلة االحتكاك لتوفیر الجهد وزیادة السرعة•
.ال یعطى میزات استثنائیة للریاضیین غیر تسهیل الحركة•

.)2000منشور الفیدرالیة الجزائریة للریاضیین المعوقین، (
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:الخاتمة
و على ضوء ذلك فإن المنافسة هي تصارع بین فریقین متجانسین من حیث 

ى هدف معین، و یبدي كل فریق الحدالجنسین، السن، العدد، ویصل كل فریق إل
.األقصى من الفاعلیة و النشاط و الصراع واإلبداع و الذكاء من أجل إحراز الفوز
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:تمهید
بناءا على ما أثیر من تساؤالت نبحث عن اإلجابات التي تمثل أبعاد اإلشكالیة التي 
تدور حولها الدراسة الحالیة، و طبقا لما أسفرت علیه الدراسات السابقة التي أنارت 

اإلجابات المحتملة لتلك التساؤالت التي صیغت في صورة فرضیات، الطریق، الستنتاج 
لزم علینا القیام بدراسة مسحیة و ذلك للتحقق من صحة الفرضیات إلثباتها أو نفیها حتى 

.یمكننا الوصول إلى نتائج محددة
وسنتطرق في هذا الفصل إلى التعریف بمنهج البحث، الدراسة االستطالعیة و 

ع البحث وعینته، مع تحدید متغیرات الدراسة و في األخیر عرض نتائجها، عرض مجتم
.األسالیب اإلحصائیة المستعملة في البحث

I.1-الدراسة االستطالعیة.
مما ال شك فیه أن ضمان السیر الحسن ألي بحث میداني ال بد على الباحث القیام 

الدراسة إلجراءات البحث المیدانیة و التأكد من مالئمةبدراسة استطالعیة لمعرفة 
.صالحیة األداة المستخدمة والصعوبات التي تعترض الباحث 

I.2-مواصفات المقیاس :
:وهي أبعادأربعةمقیاس المهارات الحیاتیة المتكون من أخدنا
 تسعة عبارات(.مهارة التواصل : األولالبعد(
 ستة عبارات(.الجماعي والتعاونمهارة العمل : البعد الثاني(
عباراتثمانیة(.مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیة: البعد الثالث(
عشر عبارةأربعة(.المهاریةالمهارات البدنیة و:البعد الرابع(

والدكاترة المحترمین وعلیه فقد األساتذةحیث قد حكم لنا هذا المقیاس مجموعة من 
وزعنا االستمارات على البعض من أياختبار بعدي المقیاس صورتین اختبار قبلي و أخد

على نفس الفرق أخرىفرق كرة السلة معاقین حركیا وبعد مدة شهر وزعنا االستمارات مرة 
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إلى مجموعة كل بعد ینقسم أنحیث .ورقلة –عین تموشنت –سعیدة : بالوالیات التالیة 
البعد 08عبارات البعد الثالث06البعد الثاني –عبارات 09األولالبعد : من العبارات

.عبارة 14واألخیرالرابع 
I.3-العلمیة للمقیاساألسس:
:الثبات.أ

تطبیقه على نفس إعادةنعني بثبات االختباران نحصل على نفس النتائج تقریبا عند 
حثان في حیث اعتمد البا,ویمكن االستدالل علیه بعدة طرق األفرادالمجموعة من 

وكانت ,استخراج عوامل الثبات بتطبیق اختار بیرسون البسیط لحساب معامل االرتباط
:كاألتينتائج االختبار 
0.97: (بعد مهارة التواصل(
 0.96:(بعد مهارة العمل الجماعي والتعاون.(
0.98:(بعد مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیة(
099:(بعد المهارات البدنیة والمهاریة(
المحسوبة لكل بعد اكبر من الجدولیة وبالتالي " ر " إذن0.90الجدولیة"ر"وكانت

.الفرق دال
الجدولیة تساوي " ر " و0.96المحسوبة تساوي " ر " وفي المجموع الكلي كانت 

لمقدار له وعلیه فان ا،المحسوبة اكبر من الجدولیة وبالتاي الفرق دال " ر " ن إذ0.90
.مقدار من الثبات

)178ص،1987الرحمانعیسى عبد (
:الصدق.ب

هو الدرجات التجریبیة للمقیاس بالنسبة للدرجات الحقیقیة  التي خلصت من 
ولهدا اعتمد .صدق االختبار إلیهوبالتالي تنسب الدرجات الحقیقیة للمقیاس كمحك
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ذا) ر(ـــــحساب الجذر التربیعي لبالباحثان بحساب صدق االختبار وذلك  ٕ كان موجب وا
:كاألتي صادقة  وهند قیاسنا لصدق االختبار كانت النتائج األداةویقترب من الواحد ادن 

)198ص،1984،مد محمد الیبحا(
) 0.98(األولالبعد -
).0.97(البعد الثاني -
).0.98(البعد الثالث-
).0.99(البعد الرابع-

إذن0.97والمجموع الكلي .القیم تقترب من الواحد وعلیه فان االختبار صادقإذن
.االختبار صادق
:مفتاح التصحیح

أبدانادراأحیاناغالبادائما

54321

لألوساطمستویات لمقیاس المهارات الحیاتیة تم احتساب طول الفئة العددیة وإلیجاد
من مفتاح األصغربطرح مفتاح التصحیح ككلوللمقیاس الحسابیة الخاصة بالعبارات 

الكل :فكانت قیمتهاألداةفئاتوقسمة الناتج على عدد األكبرالتصحیح 

عدد ثابت0.8حیث  0.8 = 1−55 : مثال 
مستویات لمقیاس المهارات الحیاتیة:) 01(والنتائج موضحة في الجدول رقم

قلیل /ضعیفقلیلمتوسطعالعال جداالمستویات
جدا

1-1.81.79-2.62.59-3.43.39-4.24.19-5المدى
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علیه فقد قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعیة لبعض فرق كرة السلة على و 
ورقلة و التي كان الغرض ،عین تموشنت،الكراسي المتحركة  بالوالیات التالیة سعیدة

:منها ما یلي
 االطالع على ملفاتهم الطبیة و التعرف على أفراد العنة قید الدراسة من خالل

.التدریبات ألجل تصنیفهم في مجموعات متجانسة
 االتصال بالمدربین و المختصین المتواجدین في هاته الفرق قصد اطالعهم على

.موضوع الدراسة
 من حیث " فرقال"أخذ فكرة واضحة على واقع النشاط الریاضي التنافسي بالفریق

.المرافق الریاضیة المتوفرةو الوسائل و األجهزة والمساحات 
قام الباحثان بزیارة البعض من فرق كرة السلة على الكراسي المتحركة حیث قابال 
المدیر و تم طرح مجموعة من األسئلة لفرض تقصي الحقائق و الحصول على معلومات 
كافیة عن المجتمع األصلي للدراسة، حیث وجد الباحثان تفهم و تعاون كبیرین من الفرقة 
التي أعطت عنایة كبیرة و اهتمام بالغ لموضوع الدراسة، و سهلت مهمة الباحثان في 
تحقیق األهداف قید الدراسة و تم توزیع االستمارات لإلجابة على البعض من الالعبین، و 
بعد مدة أسبوع تم تقسیم االستمارات على البعض من العبي كرة السلة للمعاقین حركیا 

العبین، حیث تم حساب ثبات 05لفریق سعیدة متكونة من على الكراسي المتحركة 
بین القبلي و البعدي، و مدى ) بیرسون(االختبار بطریقة إعادته بمعامل االرتباط البسیط 

االتساق الداخلي للفقرات و بعد إجراء العملیات الحسابیة باستخدام نعامل االرتباط 
بي تم التواصل إلى النتائج كما بیرسون، وحساب االنحراف المعیاري والمتوسط الحسا

)310، ص 2000إخالص محمد عبد الحفیظ، : (یوضحها الجدول التالي



و إجرآته امليدانيةمنهجية البحثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:األول الفصل

59

ثبات و صدق مقیاس أبعاد المهارات الحیاتیة ): 02(جدول رقم 

األبعاد
درجة الحریة

1-ن
معامل 
الثبات

معامل الصدق
« R »
الجدولیة

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

التواصل

)5 -1( =4

0.970.98

0.900.05

دال
/ العمل الجماعي

التعاون
دال0.960.97

تحمل المسؤولیة 
الشخصیة

دال0.980.98

المهارات البدنیة 
والمهاریة

دال0.990.99

دال//0.960.97المجموع الكلي

العبین كرة 05ن المتكونة مخالل توزیع المقیاس على العینة من )02(یبین الجدول رقم 
المتحركة التي تم فیها حساب معامل االرتباط بیرسون البسیط بعد سلة على الكراسي 

الحسابیة لكل بعد و االنحرافات المعیاریة لالختبارین القبلي و البعدي المتوسطاتحساب 
و مستوى )4=1-5=1-ن(عند درجة الحریة0.96حیث كان معامل االرتباط یساوي 

إن هنا الفرق دال إحصائیات أي هناك موافقة عالیة من قبل العینة بین 0.05لداللة ا
إذن هنا ) 0.95،0.8(االختبارین القبلي و البعدي أي القیمة تنحصر في المجال 

معامل الصدق ارتباط قوي جدا مما یعني هناك ثبات في االختبار، ثم قمنا بحساب
المقیاس قید البحث فكانت ألبعادعامل الثبات و  االختبار بحساب الجذر التربیعي لم

.إذن االختبار صادق0.97النتیجة الكلیة 
.المقیاس یتمتع بدرجة صدق عالیةأنوعلیه یمكن القول 
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I.4-البحثالمنهج:
المنهج یعني األسس و القواعد التي یتبعها الباحث من أجل الوصول غلى الحقیقة 

دراسته للمشكلة الكتشاف التي یتبعها الباحث فيالطریقة أنه "یقول عمار بودوش 
"الحقیقة

المنهج في البحث العلمي یختلف في البحث باختالف المواضیع، و لذلك توجد 
أنواع عدیدة من المناهج العلمیة، حیث أن طبیعة الدراسة، و نوع المشكلة التي تحدد 

.المنهج المتبع في الدراسة
رفة دور النشاط الریاضي التنافسي في تنمیة إن الهدف من الدراسة الحالیة مع

التواصل، العمل الجماعي، التعاون، تحمل المسؤولیة (البعض من المهارات الحیاتیة 
، فطبیعة الدراسة هذه تبحث في العالقة السببیة )الشخصیة، المهارات البدنیة و المهاریة

د استخدمنا المنهجبین المتغیرین و هي عالقة تأثیر و تأثر، و تماشیا مع ذلك فق
.في هذا البحثالوصفي باألسلوب المسحي

I.5-مجتمع البحث :
العب كرة السلة على الكراسي المتحركة معاقین 46اجري البحث على عینة قدرها 

.والیة ورقلة–والیة عین تموشنت –والیة سعیدة : حركیا بالوالیات التالیة  

I.6-عینة البحث:
هي النموذج الذي یجري فیه الباحث مجمل بحثه علیها وفي علم النفس والتربیة 

والعین في هذا .19ص) 1988(وجیه محجوب (اإلنسانالریاضیة تكون العینة هي 
.كرة السلة على الكراسي المتحركة معاقون حركیا العب46البحث هي 

I.7- مجاالت البحث:
:كاألتيالزماني وهي والمكاني وتتمثل مجاالت البحث المجال البشري 
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.كرة السلة على الكراسي المتحركة معاقین حركیا العب46وهم :المجال البشري .أ
تدریبهم في أماكنتم توزیع االستمارات على الالعبین في :المجال المكاني .ب

)ورقلة, عین تموشنت , سعیدة( لمدینة .القاعات الخاصة بكرة السلة
وبعد ) اختبارات قبلیة (فیفري 20انطلقنا بتوزیع االستمارات في :المجال الزماني.ج

على نفس العینة أخرىتم تقسیم االستمارات مرة ریل بأ05ونصف في مدة شهر
.)اختبارات بعدیة(

I.8-أدوات البحث:
المصادر و المراجع-
االنترنت -
)49ارجع ص 1انظر المرفق رقم ( مقیاس المهارات الحیاتیة -
الدراسات السابقة -

تعتبر أدوات الدراسة المحور األساسي الذي یستند علیه الباحث یوظفه في كشف 
الحیاتیة المهارات أبعادمقیاس لتحقیق ذلك وظف الباحثان و الحقیقة على مشكلة الدراسة، 

.كأداة
I.9-الضبط اإلجرائي لمتغیرات البحث :

نفس الجنس-
)كرة السلة (نفس الحصص الریاضیة -
)حركیة إعاقة( اإلعاقةنفس -
)الفترة الصباحیة ( مقیاس أبعاد المهارات الحیاتیةتوزیع -
متغیرات البحث :
 النشاط الریاضي التنافسي:المتغیر المستقل.
المهارات الحیاتیة :المتغیر التابع.
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I.10-األسالیب اإلحصائیة:
من أجل معالجة و تحلیل المعطیات الناتجة عن البحث، استخدمنا أسلوب 
اإلحصاء االستداللي وهو مجموعة من الطرق التي تعمل على االستدالل على المجتمع 

: اإلحصائي بناءا على البیانات اإلحصائیة

س=س: المتوسط الحسابي- مج
ن

= ت=  ع :المعیارياالنحراف-
س)2 (س

ن

:)بیرسون p( معامل االرتباط -
ص مج س مج ص− س× مج ]ن ص مج − ص مج ][ن س مج − س مج [ن = "ر "

-Tستیودنت:

س=ت س

ع ع
ن
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عرض و مناقشة نتائج البحث
.)قیاسات قبلیة(حیاتیة قید البحث عرض و مناقشة أبعاد المهارات ال

:یوضح القیاس القبلي لبعد مهارة التواصل )03(جدول رقم 
األفراد من خالل الكالم أو الكتابة أو هو تبادل األفكار أو المعلومات أو رسائل بین 
).الوسائط المتعددة ( اإلیماءات أو التعبیر الفني أو تكنولوجیا المعلومات

الر
أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتقم

متوسط 
حسابي

غیر متقطع عند االستماع إصغاءأظهر اهتماما و 01
.للجوانب الفنیة و القانونیة لألداء

175
35

12
3

9
3

0
0

0
04.78

أستطیع تفسیر اإلشارات غیر اللفظیة أثناء ممارسة 02
.الوجبات الریاضیة

135
27

24
6

24
8

0
0

0
04.46

أظهر ردود أفعال مناسبة أثناء ممارسة النشاط 03
.الریاضي

135
27

28
7

21
7

0
0

0
04.48

.أستطیع التقید بتنفیذ التعلیمات حسب األولویة04
155

31
24

6
12

4
0

0
0

04.65

.أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء05
155

23
36

9
18

6
4

2
1

14.24

06
استخدام التواصل اللفظي و غیر اللفظي إلیصال 

.الخاصة بالجوانب الفنیة للمهارةالمعلومات 
105

21
24

6
33

11
4

2
1

14.07

.بشكل واثقاآلخرینأتواصل مع 07
150

30
20

5
18

6
0

0
0

0
4.39

.بانفتاحاآلخرینأتقبل أراء08
165

33
24

6
6

2
0

0
0

0
4.75

09
إلقناعهم بوجهة نظري حول األداء اآلخرینأفاوض 
.الصحیح

150
30

20
5

15
5

2
1

0
0

4.56

المجموع الكلي
1285

257
212

53
156

52
10

5
2

24.51
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:التعاون /یوضح القیاس القبلي لبعد العمل الجماعي)04(جدول رقم 
.العمل مع اآلخرین باحترامهم و التعاون معهم و اإلصغاء إلیهم

أبدانادراأحیاناغالبادائماــراتلفقــــــــــــاالرقم
متوسط 
حسابي

.و تقبلهااآلخریناحترام أفكار01
170

34
24

6
3

1
0

0
0

0
4.8

.أتحلى بروح االنتماء للجماعة02
180

36
16

4
3

1
0

0
0

0
4.85

.أحرص على االلتزام بتوجیهات المربي03
170

34
24

6
3

1
0

0
0

0
4.8

.لألخریینالمبادرة في تقدیم العون 04
175

35
20

5
3

1
0

0
0

0
4.82

.بناء الثقة مع أفراد الفریق05
190

38
12

3
0

0
0

0
0

0
4.92

.تقدیم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردیة06
190

38
8

2
3

1
0

0
0

0
4.9

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي
1075

215
104

26
15

5
0

0
0

0
4.85
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66

:لبعد مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیةالقبليیبین القیاس)05(جدول رقم 
و التفریق بأنفسهم بین ل مسؤولیة أفعالهم وواجباتهمتحدید االحتیاجات الخاصة و تحم

.على المصلحة العامةاإلبقاءالصواب و الخطأ و التصرف بشكل مسؤول مع 

أبدانادراأحیاناغالبادائماـراتـــــــــــالفقالرقم
متوسط 
حسابي

.أتصرف بشكل الئق و مسؤول01
150

30
40

10
3

1
0

0
0
0

4.70

.أستطیع تحدید احتیاجاتي الجسمیة02
90

18
52

13
24

8
2

1
1

1
4.12

03
أعكس صورة إیجابیة عن ذاتي أثناء ممارسة 

.النشاط الریاضي
135

27
24

6
24

8
0

0
0

0
4.64

.أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة04
130

26
44

11
12

4
0

0
0
0

4.53

05
أدرك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة مني أثناء 

.تنفیذ المهارات الریاضیة
155

27
40

10
9

3
0

0
1

1
4.51

06
أستطیع إصدار حكم صادق على أدائي و أداء 

.اآلخرین
40

8
72

18
39

13
0

0
2

0
4.73

. أمیز بین الخطأ و الصواب07
110

22
52

13
18

6
0

0
0

0
4.39

.أستطیع تحدید اهتماماتي08
100

20
64

16
15

5
0

0
0

0
4.36

890ـوع الكليــــالمجمـــــــــــــ
178

388
97

144
48

2
1

4
4

4.35
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67

: المهارات البدنیة و المهاریة القیاس القبلي لبعد ) 06(جدول رقم 
سَ أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقراتالرقم

.امتالك المهارات األساسیة لأللعاب الریاضیة المختلفة01
60

12
52

13
18

6
8

4
6

63.51

.اكتساب عناصر اللیاقة البدنیة02
85

17
40

10
18

6
12

6
2

23.82

.اكتساب القوام المعتدل03
75

15
52

13
24

8
4

2
3

33.85

.ممارسة عادات صحیة سلیمة04
130

26
20

5
18

6
8

4
0

04.29

.القدرة على ممارسة التمارین الریاضیة المختلفة05
100

20
32

8
30

10
6

3
0

04.09

.اختیار المالبس الریاضیة المناسبة تبعا لطبیعة اللعبة06
150

30
16

4
15

5
4

2
0

04.51

.األمراض و المحافظة على الوزن المناسبامتالك جسما خالیا من 07
90

18
68

17
6

2
8

4
0

04.19

.القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختلفة بمستوى جید08
70

14
52

13
18

6
12

6
2

23.75

.امتالك جسم عضلي09
60

12
40

10
36

12
6

3
4

43.56

.لممارسة النشاط البدني الریاضيامتالك الكفاءة البدنیة و المهاریة 10
85

17
60

15
18

6
4

2
1

14.09

.القدرة على تعلم المهارات الریاضیة السهلة11
100

20
32

8
21

7
12

6
0

04.02

.القدرة على اجتیاز االختبارات البدنیة و المهاریة المختلفة12
65

13
44

11
33

11
8

4
2

23.70

130.ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ بانتظاماكتساب عادة 13
26

24
6

9
3

8
4

2
24.21

130.القدرة على التمیز في ممارسة لعبة معینة14
26

16
4

18
6

8
4

1
14.21

1330ـوع الكليـــــــــــــــــــالمجم
266

548
137

282
94

108
54

23
233.99
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):القیاسات القبلیة (أبعاد المهارات الحیاتیة یوضح بعض ): 07(جدول رقم 

عساألبعاد
4.510.10مهارة التواصل

4.850.018التعاون/ مهارة العمل الجماعي 
4.350.13مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیة

3.990.16المهاریةالمهارات البدنیة و
4.420.10أبعاد المهارات الحیاتیة قید البحث

من خالل النتائج نالحظ أن المتوسط الحسابي ألبعاد المهارات الحیاتیة قید البحث 
و هذا نتیجة تبادل جداذات درجة كبیرة) 4.2-5(المجال و الذي ینتمي إلى 4.5هو 

باحترامهم و التعاون اآلخریناألفكار و المعلومات أو الرسائل بین األفراد و العمل مع 
إلیهم و تحمل مسؤولیة أفعالهم وواجباتهم و التفریق بأنفسهم بین الصواب واإلصغاءمعهم 

و امتالك المهارات البدنیة و المهاریة ألعضاء الفریق و امتالك الخبرة في و الخطأ
البدنیة الریاضیة في األنشطةممارسة أهمیةوهذا ما بین النشاط الریاضي التنافسي

العدید من الدارسین كل حسب إلیهاكما تطرق المهارات الحیاتیة ، أبعادتحسین 
التي اهتمت بدراسة فاعلیة البرنامج ) 2002دراسة ناجي قاسم (تخصصه مثل دراسة 

صاوي ( ودراسة دراسة . الترویحي لتنمیة المهارات الحیاتیة للمعاقین عقلیا القابلین للتعلم
ارات الحیاتیة لدى طلبة استخدام المهبأثرالتي اهتمت )2002محمد ومحمد وداعي دلیلة 

ممارسة النشاطات الریاضیة في أهمیةوهذا بین وجهات النظر حول .الكرة الطائرة 
.اكتساب المهارات الحیاتیة لدى الریاضي 
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عرض ومناقشة نتائج البحث 
)قیاسات بعدیة(المهارات الحیاتیة قید البحث أبعادعرض ومناقشة 

هو تبادل األفكار أو :لبعد مهارة التواصلیبین القیاس البعدي) 08(جدول رقم 
المعلومات أو رسائل بین األفراد من خالل الكالم أو الكتابة أو اإلیماءات أو التعبیر الفني 

).الوسائط المتعددة ( أو تكنولوجیا المعلومات

أبدانادرااأحیانغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
متوسط 
حسابي

01
غیر متقطع عند االستماع إصغاءأظهر اهتماما و 

.للجوانب الفنیة و القانونیة لألداء
185

37
12

3
3

1
0

0
0

04.87

02
أستطیع تفسیر اإلشارات غیر اللفظیة أثناء ممارسة 

.الوجبات الریاضیة
150

30
24

6
12

4
2

1
0

04.58

مناسبة أثناء ممارسة النشاط أظهر ردود أفعال 03
.الریاضي

160
32

20
5

6
2

4
2

0
04.63

155.أستطیع التقید بتنفیذ التعلیمات حسب األولویة04
31

24
6

12
4

0
0

0
04.65

130.أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء05
26

32
8

12
4

4
2

1
14.36

06
اللفظي إلیصال استخدام التواصل اللفظي و غیر 

.المعلومات الخاصة بالجوانب الفنیة للمهارة
105

21
24

6
33

11
4

2
1

14.07

175.بشكل واثقاآلخرینأتواصل مع 07
35

24
6

0
0

0
0

0
04.85

165.بانفتاحاآلخرینأتقبل أراء08
33

24
6

6
2

0
0

0
04.75

09
إلقناعهم بوجهة نظري حول األداء اآلخرینأفاوض 
.الصحیح

150
30

20
5

15
5

2
1

0
04.56

1360المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي
272

204
51

99
33

16
8

2
24.55
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70

:تعاون /العمل الجماعي یبین القیاس البعدي لبعد مهارة  )09(جدول رقم
.التعاون معهم و اإلصغاء إلیهمباحترامهم والعمل مع اآلخرین 

متوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
حسابي

180.و تقبلهااآلخریناحترام أفكار01
35

16
4

3
1

0
0

0
04.85

190.أتحلى بروح االنتماء للجماعة02
38

12
3

0
0

0
0

0
04.92

185.أحرص على االلتزام بتوجیهات المربي03
37

12
3

3
1

0
0

0
04.87

180.لآلخرینالمبادرة في تقدیم العون 04
36

20
5

0
0

0
0

0
04.87

180.بناء الثقة مع أفراد الفریق05
36

12
3

6
2

0
0

0
04.82

205.الفردیةتقدیم مصلحة الجماعة على مصلحتي 06
41

0
0

0
0

0
0

0
05

1120المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي
224

72
18

12
4

0
0

0
04.89
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:تحمل المسؤولیة الشخصیة یبین القیاس البعدي لبعد مهارة ) 10(جدول رقم 
و التفریق بأنفسهم مل مسؤولیة أفعالهم وواجباتهم تحدید االحتیاجات الخاصة و تح

.على المصلحة العامةاإلبقاءبین الصواب و الخطأ و التصرف بشكل مسؤول مع 

متوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
حسابي

160.أتصرف بشكل الئق و مسؤول01
32

36
9

0
0

0
0

0
04.78

90.أستطیع تحدید احتیاجاتي الجسمیة02
18

60
15

18
6

2
1

1
14.17

03
أعكس صورة إیجابیة عن ذاتي أثناء ممارسة النشاط 

.الریاضي
135

27
24

6
24

8
0

0
0

04.46

130.أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة04
26

44
11

12
4

0
0

0
04.53

أدرك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة مني أثناء تنفیذ 05
.المهارات الریاضیة

135
27

40
10

9
3

0
0

1
14.51

90.اآلخرینأستطیع إصدار حكم صادق على أدائي و أداء 06
18

32
8

39
13

4
2

0
04.02

120.أمیز بین الخطأ و الصواب07
24

52
13

12
4

0
0

0
04.48

100.أستطیع تحدید اهتماماتي08
20

64
16

15
5

0
0

0
04.36

960المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي
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352
88

159
4538

6
3

2
24.50
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: المهارات البدنیة و المهاریة لقیاس البعدي لبعد مهارة ا:)11(مجدول رق
سَ أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقراتالرقم

65.امتالك المهارات األساسیة لأللعاب الریاضیة المختلفة01
13

48
12

18
6

8
4

6
63.53

95.اكتساب عناصر اللیاقة البدنیة02
19

40
10

18
6

12
6

0
03.02

80.اكتساب القوام المعتدل03
16

56
14

18
6

10
5

0
04

130.صحیة سلیمةممارسة عادات04
26

20
5

18
6

8
4

0
04.29

100.القدرة على ممارسة التمارین الریاضیة المختلفة05
20

32
8

30
10

6
3

0
04.09

150.اختیار المالبس الریاضیة المناسبة تبعا لطبیعة اللعبة06
30

16
4

15
5

4
2

0
04.51

07
األمراض و المحافظة على الوزن امتالك جسما خالیا من 

.المناسب
90

18
68
17

6
2

8
4

0
04.19

08
القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختلفة بمستوى 

.جید
80

16
56

14
18

6
8

4
1

13.97

75.امتالك جسم عضلي09
15

40
10

36
12

6
3

1
13.85

10
المهاریة لممارسة النشاط البدني امتالك الكفاءة البدنیة و 

.الریاضي
85

18
60
15

18
6

2
1

1
14.04

100.القدرة على تعلم المهارات الریاضیة السهلة11
20

32
8

21
7

12
6

0
04.02

75.القدرة على اجتیاز االختبارات البدنیة و المهاریة المختلفة12
15

44
11

33
11

4
2

2
23.85

130.اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ بانتظام13
26

24
6

9
3

8
4

2
24.21

130.القدرة على التمیز في ممارسة لعبة معینة14
26

16
4

18
6

8
4

1
14.21

1390ــــــــــــــــــوع الكليـــــالمجم
278

552
138

276
92

100
50

14
144.06
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)للقیاسات البعدیة (یوضح نتائج بعض أبعاد المهارات الحیاتیة ): 12(جدول رقم 
عساألبعاد

4.550.11مهارة التواصل

4.890.022.مهارة العمل الجماعي التعاون 

4.500.10مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیة

4.060.13المهاریةالمهارات البدنیة و

4.500.05قید البحثأبعاد المهارات الحیاتیة

ألبعاد المهارات الحیاتیة قید البحث هو نالحظ أن المتوسط الحسابي من خالل النتائج
جدا و هذا نتیجة للتواصل الجید ذات درجة كبیرة ) 4.2-5(ینتمي إلى المجال 4.42

بین أعضاء الفریق و العمل الجماعي والتعاون في ما بیتهم وتحمل مسؤولیة أفعالهم و 
وهذا ،اكتسابهم للمهارات البدنیة و المهاریة و الخبرة الجیدة في النشاط الریاضي التنافسي

ما یؤكد فاعلیة ممارسة النشاطات البدنیة والریاضیة التنافسیة في تحسین أبعاد المهارات 
ل حسب كما تطرق إلیها العدید من الدارسین ك،الحیاتیة لدى األفراد بمختلف فئاتهم 

التي اهتمت بدراسة استخدام ) 2008، ، وغادة خصاونةالحایك(دراسة : تخصصه مثل 
حول دمج البعض )2007دیس وآخرون ( ودراسة .1،2،3منهاج الجمباز للمستویات 

الممارسة الریاضیة أهمیةوكل هذا یؤكد على .من المهارات الحیاتیة في األبعاد الریاضیة
.لدى الممارسینفي اكتساب المهارات الحیاتیة 
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.مهارة تواصل القیاس القبلي والبعدي یبین ): 13(رقم جدول
)س(متوسط حسابي العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالرقم

صغاء غیر متوقع عند االستماع للجوانب الفنیة والقانونیة 01 ٕ 4.78اظهر اهتماما وا
4.4.ممارسة الواجبات الریاضیة أثناءغیر اللفظة اإلشاراتاستطیع تفسیر 02
4.48.ممارسة النشاط الریاضي أثناءمناسبة أفعالاظهر ردود 03
4.65.األولویةالمعلومات حسب بتنفیذاستطیع التقید 04
4.24.األداءالمسبقة على األحكامإصدارأتجنب05

06
الخاصة المعلوماتإلیصالاستخدام التواصل اللفظي وغیر اللفظي 

بالجوانب الفنیة للمهارة
4.07

4.39بشكل واثقاآلخرینمع أتواصل07
4.75بانفتاحاآلخرینأراءأتقبل08
4.56الصحیحاألداءبوجهة نظري حول إلقناعهماآلخرینأفاوض09

4.51لجمیع العباراتالمتوسط الحسابي 

، 7، 5، 4، 3، 2، 1نالحظ أن متوسط حسابي للعباراتمن خالل النتائج من العبارات 
:محصور بین9، 8
تنتمي إلى 6ذات درجة كبیرة أما العبارة ) 4.2–5(ي إلى مجال مینت) 4.78و 2.24(

و غیر المتقطع اإلصغاءذات درجة كبیرة و هذا نتیجة االهتمام و ) 3.4–4.2(مجال 
غیر اللفظي إلیصال اللفظي و التقید بتنفیذ التعلیمات حسب األولویة و استخدام التواصل 

المعلومات في النشاط الریاضي التنافسي في قاعة خاصة بكرة السلة على الكراسي 
.المتحركة
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.التعاون / العمل الجماعيمهارة القیاس القبلي والبعدي ل): 14(رقم جدول 

العباراتالرقم
المتوسط الحسابي

)س(

4.80.وتقبلهااآلخرینأفكاراحترام 01

4.85.بروح االنتماء للجماعةأتحلى02

4.80.احرص على االلتزام بتوجیهات المربي 03

4.82لآلخرینالمبادرة في تقدیم العون 04

4.92.الفریق أفرادبناء الثقة مع 05

4.9تقدیم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردیة 06

4.85.المتوسط الحسابي لجمیع العبارات

من خالل النتائج من العبارات نالحظ أن المتوسط الحسابي لجمیع العبارات 
محصور بین 

و هو ذات درجة كبیرة جدا و هذا ) 4.2- 5(ي إلى المجال مینت) 4.8- 4.92(
نتیجة احترام أفكار اآلخرین و التحلي بروح الجماعة و االلتزام بتوجیهات المربي و بناء 

-5(ي إلى مجال مینت4.85هو الحسابي الكليالثقة مع أفراد الفریق كما أن المتوسط 
ق لدیه خبرة سابقة في النشاط الریاضي ذات درجة كبیرة جدا و هذا نتیجة ألن الفری)4.2

. التنافسي في قاعة خاصة لكرة السلة على الكراسي المتحركة
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.الشخصیة تحمل المسؤولیة مهارة القیاس القبلي والبعدي ل):15(رقم جدول 

)س(المتوسط الحسابيالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالرقم

4.70.مسؤول بشكل الئق وأتصرف01

4.12.استطیع تحدید احتیاجاتي الجسمیة 02

4.64ممارسة النشاط الریاضي أثناءاعكس صورة ایجابیة عن ذاتي 03

4.53.بأمانةاللعب أثناءبأخطائياعترف 04

05
تنفیذأثناءالوفاء بااللتزامات المطلوبة مني أهمیةأدرك

المهارات الریاضیة 
4.51

3.73اآلخرینأداءو أدائيعلى4.70حكم صادق إصداراستطیع 06

4.124.39والصواب بین الخطأأمیز07

4.36استطع تحدید اهتماماتي08

4.35المتوسط الحسابي لجمیع العبارات 

8، 7، 5، 4، 3، 1من خالل النتائج من العبارات نالحظ أن متوسط الحسابي للعبارات 
:محصور في مجال

6، 2ذات درجة كبیرة جدا أما العبارات ) 4.2–5(ینتمي إلى مجال ) 4.7-4.36(
نتیجة للتمییز ذات درجة كبیرة و هذا) 3.4–4.2(متوسط حسابي لها ینتمي إلى مجال 

بین الخطأ و الصواب و إدراك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة و تحدید احتیاجات 
4.35مما یظهر لنا أن المتوسط الحسابي الكلي یساوي جسمیة و التصرف بشكل الئق 

ینتمي إلى مجال 
ذات درجة كبیرة مما یبین لنا أن الفریق یملك خبرة سابقة في النشاط ) 4.2–5(

.الریاضي التنافسي في قاعة خاصة لكرة السلة على الكراسي المتحركة
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.البدنیة و المهاریةمهاراتالبعدي للالقیاس القبلي و): 16(رقم جدول

المتوسط الحسابيالعبــــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
)س(

3.51.الریاضیة المختلفة لأللعاباألساسیةامتالك المهارات 01
3.82.اكتساب عناصر اللیاقة البدنیة 02
3.85.اكتساب القوام المعتدل 03
4.29.ممارسة عادات صحیة سلیمة 04
4.09.القدرة على ممارسة التمارین الریاضیة المختلفة05
4.51.اختیار المالبس الریاضیة المناسبة تبعا لطبیعة اللعبة 06
4.19.والمحافظة على الوزن المناسباألمراضامتالك جسما خالیا من 07
4.75.المختلفة بمستوى جید األلعابممارسة أثناءالقدرة على المنافسة 08
4.56.امتالك جسم عضلي 09
4.09.المهاریة لممارسة النشاط البدني الریاضي امتالك الكفاءة البدنیة و10
3.02.القدرة على تعلم المهارات الریاضیة بسهولة 11
3.70.المهاریة المختلفةالقدرة على اجتیاز االختبارات البدنیة و12
4.21.الفراغ بانتظام أوقاتعادة ممارسة النشاط البدني في 13
4.21.في ممارسة لعبة معینة القدرة على التمیز14

3.99المتوسط الحساب لجمیع العبارات

9، 8، 6، 4من خالل النتائج من الجدول نالحظ أن متوسط الحسابي للعبارات 
درجة ذات ) 4.2–5(ینتمي إلى مجال ) 4.21-4.75(محصور في مجال 14، 13

محصور في مجال 12، 11، 10، 5، 3، 2، 1كبیرة جدا أما متوسط حسابي للعبارات 
ذات درجة كبیرة و بالتالي فإن متوسط )3.4- 4.2(ینتمي إلى مجال ) 3.51–4.19(

ذات درجة كبیرة و هذا ) 3.4-4.2(ینتمي إلى مجال 3.99یساوي حسابي الكلي
عناصر اللیاقة البدنیة و القوام المعتدل و القدرة على یجة المتالك المهارات األساسیة و نت

الفریق لدیهم خبرة سابقة في النشاط تعلم المهارات الریاضیة بسهولة و أن أغلب أعضاء 
.الریاضي التنافسي في القاعة الخاصة بكرة السلة على الكراسي المتحركة
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.لتواصللمهارة دي تبار قبلي و اختبار بعلمقارنة بین اخایوضح ): 17(رقم جدول

.2.70هي 0.05و مستوى داللة 39= 2- نالقیمة الجدولیة المقابلة لدرجة حریة 

:المناقشة
الجدولیة ستیودنت Tأصغر من 1.37ستیودنت المحسوبة المقدرة ب Tنالحظ أن 

ال توجد فروق ذات بالتاليو 40و درجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب 
البعدي و هذا ناتج عن أن أعضاء الفریق لدیهم خبرة ة إحصائیة بین االختبار القبلي و دالل

و تفسیر اإلشارات غیر اللفظیة أثناء غیر المتقطع سابقة في االهتمام و اإلصغاء 
.ریاضیة و ردود األفعال المناسبة أثناء ممارسة النشاط الریاضيممارسة الوجبات ال

اختبار بعدياختبار قبلي
ت

ستیودنت

مهارة التواصل
عسعس

01.37
4.510.104.550.11
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مهارة العمل و االختبار البعدي للمقارنة بین االختبار القبلي ایوضح ): 18(رقم جدول
.التعاون/الجماعي 

ت ستیودنتاختبار بعدياختبار قبلي
بعد مهارة العمل 

التعاون/ الجماعي
عسعس

9.09
4.850.0184.890.022

.2.70هي 0.05و مستوى الداللة 39= 2-نالقیمة الجدولیة المقابلة لدرجة الحریة 

:المناقشة 

ستیودنت الجدولیة Tأكبر من 9.09ستیودنت المحسوبة المقدرة ب Tنالحظ أن 
توجد فروق بالتاليو 40و درجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة 2.70المقدرة ب 

البعدي و هذا ناتج عن أن أعضاء الفریق ة إحصائیة بین االختبار القبلي و ذات دالل
االلتزام بتوجیهات المربي احترام أفكار اآلخرین و تقبلها و یتحلون بروح االنتماء للجماعة و 

.و المبادرة في تقدیم العون لآلخرین و بناء الثقة في الفریق 
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مهارة االختبار البعدي للمقارنة بین االختبار القبلي و اجدول یوضح ):19(رقم جدول 
.تحمل المسؤولیة

اختبار بعدياختبار قبلي
ت

ستیودنت

بعد مهارة تحمل المسؤولیة 
الشخصیة

عسعس

6 4.350.134.500.10

.2.70هي 0.05و مستوى الداللة 39= 2-الجدولیة المقابلة لدرجة الحریة  نالقیمة 
:المناقشة

ستیودنت الجدولیة المقدرة Tأكبر من 6ستیودنت المحسوبة المقدرة ب Tنالحظ أن 
ة توجد فوق ذات داللو بالتالي40و درجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب 

یتصرفون بشكل الئق و البعدي و هذا ألن أعضاء الفریق إحصائیة بین االختبار القبلي و 
االحتیاجات الجسمیة و االعتراف باألخطاء أثناء اللعب بأمانة مسؤول كما یمكنهم تحدید

دراك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة منهم أثناء اللعب بأمانة ریاضیة ٕ .وا
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عدي للمهاراتلمقارنة بین االختبار القبلي و االختبار البایوضح):20(رقم جدول
.البدنیة و المهاریة

ت ستیودنتاختبار بعدياختبار قبلي

بعد المهارات البدنیة و
المهاریة

عسعس
2.18

3.990.164.060.13

.2.7هي 0.05و مستوى الداللة 39= 2-نالمقابلة لدرجة حریة الجد ولیةالقیمة 
:المناقشة

ستیودنت الجدولیة Tأصغر من 2.18ستیودنت المحسوبة المقدرة ب Tأننالحظ 
ال توجد فروق و بالتالي40ودرجة الحریة 0.05عند مستوى الداللة 2.70ـالمقدرة ب

ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي و البعدي و هذا ناتج عن امتالك أعضاء الفریق 
نیة و عناصر اللیاقة البدو اكتساب للمهارات األساسیة لأللعاب الریاضیة المختلفة 

اكتساب القوام المعتدل و ممارسة عادات صحیة سلیمة و القدرة على ممارسة التمارین 
على أن الفریق لدیه خبرة سابقة في النشاط التنافسي الریاضیة المختلفة و هذا یبین 

.أظهرت النتائج تحسن في الیاقة البدنیة و المهاریة الحیاتیة
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.البحثقیدالحیاتیة المهاراتأبعاد یوضح ): 21(رقم جدول

Tاختبار بعدياختبار قبلي
المحسوبة

T
جدولیة

الداللة 
اإلحصائیة

عسعس

غیر دال4.510.104.550.111.732.70التواصل

دال4.850.0184.890.0229.092.70التعاون/العمل الجماعي 

دال4.350.134.500.1062.70تحمل مسؤولیة شخصین

غیر دال3.990.164.060.132.182.70المهارات البدنیة و المهاریة

دال4.420.104.50.094.752.70المجموع الكلي

39=2-41أي2-ودرجة الحریة ن0.05مستوى الداللة 
المهارات الحیاتیة قید ألبعاد4.75ستودنت المحسوبة المقدرة ب Tنالحظ أن 
كما أن المتوسط الحسابي 2.7ستیودنت الجدولیة و المقدرة ب Tالبحث أكبر من 

أصغر من 4.42و الذي یساويالمهارات الحیاتیة قید البحث ألبعادالختبار القبلي 
المهارات الحیاتیة قید البحث و الذي یساوي ألبعادالختبار البعدي المتوسط الحسابي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي و االختبار البعدي و التاليو ب4.5
هذا ناتج عن تبادل األفكار أو المعلومات بین األفراد من خالل الكالم مع اآلخرین 

و التعاون معهم و اإلصغاء إلیهم و تحدید االحتیاجات الخاصة تحمل مسؤولیة باحترام 
الصواب و الخطأ و التصرف بشكل مسؤول ین یق بأنفسهم بأفعالهم و واجباتهم و التفر 

.مع اإلبقاء على المصلحة العامة و امتالك المهارات األساسیة و عناصر اللیاقة البدنیة
و دراسة دیس و آخرون 2002سنة " ناجي قاسم"و هذا حسب الدراسات السابقة لـ 

2006و آخرون و دراسة جوداس 2005و دراسة بابا جاریسیس و آخرون 2007
- االتصال–حیث كان أغلب نتائجهم ترتكز على المهارات الحیاتیة مثل وضع األهداف 

الوقت التحكم في العواطف، القیادة، الذكاء االجتماعي، تحمل المسؤولیة، بذل الجهد إدارة
. و العمل الجماعي و االتجاه الذاتي
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:االستنتاجات 
.عالیةالمهارات الحیاتیة قید البحث للقیاسات القبلیة هي بدرجة أبعاددرجة *
.عالیة المهارات الحیاتیة قید البحث للقیاسات البعدیة هي بدرجة أبعاددرجة*
.ككلالمهارات الحیاتیة قید البحث أبعادفي إحصائیاتوجد فروق دالة *
أبعادتحیث كان)حدةكل على (ة منفصلة المهارات الحیاتیأبعادال توجد فروق في *

أما، إحصائیاغیر دالة المهاریةالمهارات الحیاتیة لبعدي التواصل والمهارات البدنیة و
العمل الجماعي لهما داللة / في بعدي مهارة تحمل المسؤولیة الشخصیة والتعاون 

لصالح ائیاإحص، وبالتالي كانت الفروق دالة إحصائیاداالن نهماأأيإحصائیة
.القیاسات  البعدیة  

:مقابلة الفرضیات بالنتائج-
:األولىالفرضیة مناقشة
 بعض المهارات الحیاتیة قید البحث هي بدرجة عالیةأبعاددرجة.

المهارات الحیاتیة قید البحث هي بدرجة عالیة وهذا من خالل الجداول أبعاددرجة -
المهارات الحیاتیة قید البحث أبعادأنالتي تبین ) 08-07-06-05-04-03-02(رقم

واستخدام التواصل الفظي وغیر اللفظي ، واحترام األولویةهي بدرجة كبیرة ، وهذا حسب 
مسؤول وتقبلها والتحلي بروح االنتماء للجماعة والتصرف بشكل الئق واآلخرینأفكار

اقة البدنیة والقوام الریاضیة المختلفة ،وعناصر اللیلأللعاباألساسیةوامتالك المهارات 
اللغویة (التي تهدف إلى تنمیة المهارات التالیة المعتدل وهذا حسب دراسة ناجي قاسم 

كاتخاذ (،ودراسة رشا سید حسن  والتي تهدف إلى تنمیة المهارات التالیة )ورعایة الذات 
).القرار واالتصال 
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:الثانیةمناقشة الفرضیة -
المهارات الحیاتیة لدى عینة البحث بین القیاسات القبلیة والقیاسات أبعادتوجد فروق في 

.البعدیة 
المهارات الحیاتیة قید البحث لدى عینة بین القیاسات القبلیة أبعادتوجد فروق في 

من خالل الكالم األفراد والمعلومات بین األفكاروالقیاسات البعدیة ، وهذا ناتج عن تبادل 
وتحدید االحتیاجات الخاصة وتحمل مسؤولیة إلیهمواإلصغاءمعهم والتعاوناآلخرینمع 

، والتصرف بشكل الئق ووالخطأبین الصواب بأنفسهموواجباتهم ، والتفریق أفعالهم
رون والتي تهدف إلى تنمیة مهارة المبادرة وتحمل دیس و آخمسؤول وهذا حسب دراسة

.المسؤولیة 
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:الخالصة العامة

من خال ل هذه الدراسة والدراسات السابقة نستنتج أن المهارات الحیاتیة بالنسبة للمعاق 

بشكل عام وللمعاق حركیا بشكل خاص من أهم المهارات التي  تمثل ضرورة حتمیة 

مجتمع بصفة عامة فهي من المتطلبات التي یحتاجها األفراد لكي أيفي األفرادلجمیع 

ومجتمعهم الذین یعیشون فیه مما یساعدهم على حل المشكالت أنفسهمیتوافقوا مع 

الریاضي الیومیة والتفاعل مع مواقف الحیاة المختلفة حیث من بین هذه النشاطات النشاط

بأنواعهااإلعاقةأيوالمعاقین لألصحاءالحیاتیة في المهارات رالتنافسي الذي بدوره یوف

الذات وتحقیق الثقة بالنفس وتكسب الفرد القدرة على تحمل إدراكتساعد على فإنهالذا 

المسؤولیة وتساعده على تحقیق قدر كبیر من االستقالل الذاتي وتنمي القدرة على التعبیر 

عالي  والتواصل االجتماعي والجید عن المشاعر وتهذیبها وتكسب الفرد من التحكم االنف

الفرد بواقعالن المهارات الحیاتیة متصلة أفضلوتمكنه من العیش بشكل اآلخرینمع 

. أفضلمما یجعل في مواقفه حیاة 

:التوصیات و االقتراحات

:على ضوء أهداف الدراسة و تساؤالتها و بعد مناقشة النتائج یوصي الباحثان بما یلي

الحیاتیة في برامج النشاطات التنافسیة و ذلك من خالل ارتباط توظیف المهارات-1

.الربط بین ما یأخذه المعاق حركیا و ما یواجهه في مواقف من حیاته الیومیة
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ضرورة االهتمام بوضع برامج خاصة بالنشاط التنافسي لتنمیة المهارات الحیاتیة -2

ع و تحدیات التي تراعي حاجات المعاق حركیا من جهة و من واقع المجتم

.اإلعاقة

تشجیع المعاق على الممارسة الریاضیة و التنافس من خالل تقدیم التحفیزات -3

.الجوائز و المكافآت

ضرورة تدریب المدربین و المشرفین، و األخصائیین على أنشطة البرامج المختلفة 4-

المقدمة للمعاق حركیا و التي تتفق و قدراتهم و احتیاجاتهم حتى یمكنهم تحقیق

.الحیاتیةالفائدة المرجوة منها و تحسین مهاراتهم 

أن تحاول وسائل اإلعالم تصحیح اتجاهات الناس السلبیة و الخاطئة نحو المعاق 5-

.بشكل عام و المعاق حركیا بشكل خاص

.القیام بدراسات خاصة بالمهارات الحیاتیة للمعاق حركیا واقتراح بحوث مستقبلیة6-
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قائمة المراجع بالعریبة:أوال
.2006، دار البلدیة، عمان، 01مقدمة في اإلعاقة الحكومیة، ط،إبراهیم محمد الصالح-)1
الحدیث، أحمد محمد ألیب ، اإلحصاء في التربیة و علم النفس ، الطبعة األولى، المكتب الجامعي-)2

1989اإلسكندریة، 
د الحفیظ، مصطفى حسین باهي، طرق البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي في عبإخالص محمد -)3

.2000تاب للنشر، لكاالمجاالت التربویة والنفسیة والریاضیة، مركز 

، دار الفكر 2مقدمة في التربیة الخاصة، ط،الرومان فاروق، سیكولوجیة األطفال غیر العادیین-)4
.1998للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

ان، عمجمال الخطیب، مقدمة في اإلعاقات الجسمیة و الضحیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، -)5
.1998األردن، 

حسن عمر سعید السوطري، أثر استخدام أسالیب التدریس الحدیثة في توظیف المهارات الحیاتیة -)6
.2006ریاضیة القائمة على االقتصاد المعرفي ، في مناهج التربیة ال

، مكتبة زهراء الشرق مصر ،األولىالطبعة حسن مصطفى عبد المعطي، اإلعاقة الجسمیة،-)7
2005.

.1964نبار المصریة ، مصر التربیة البدنیة ، مكتبة األأسس، حسن معوض-)8
حلمي إبراهیم، لیلى السید فرحات، التربیة الریاضیة والترویح للمعوقین، دار الفكر العربي، القاهرة، -)9

1998.
، اإلعاقة الحركیة و الحسیة، دار النشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى، سعید حسین العزة-)10

2000.
، 1ألسالیب العالجیة، طا- التصنیفات -المفهوم : اقات البدنیةعد الرحمن سید سلیمان، اإلعب-)11

.2001مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 
رون، بحوث ودراسات في سیكولوجیة اإلعاقة، مكتبة زهراء الشرق، وآخعبد الرحمن سید سلیمان -)12

.2001القاهرة، 
ر و التوزیع، عمان، عبد العزیز السید عبید، اإلعاقة الجسمیة و الحركیة، دار الصفاء للنش-)13

1999األردن،
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هیل المعوقین، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة وتأد العزیز جالل، قراءات في التربیة الخاصة عب-)14
.1980، تونسوالعلوم، 

والمجتمع ، الطبعة األسرةعلى تأثیرهمذوي االحتیاجات الخاصة واألطفال، عمر نصر اهللا-)15
.2002،األردن، دار وائل للنشر ، األولى

في التربیة وعلم النفس ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ، اإلحصاء، مبادئ عیس عبد الرحمان-)16
.1987مكتبة دار الفكر ،

معهد - ماجستیر- لزعر سامیة، االضطرابات الحسیة الحركیة، درس العینة الثانیة ما بعد التدرج -)17
2007لبدنیة والریاضیة، التربیة 

ماجدة السید عبید، اإلعاقات الحسیة والحركیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، -)18
1999.

.2000ماجدة السید عبید، اإلعاقة العقلیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،األردن،-)19
محمد حسن علوي، علم النفس التدریب و المنافسة الریاضیة، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، -)20

2001
كتاب البحث العلمي في المجال الریاضي، دار الفكر العربي، : محمد حسن عالوي، راتب كامل-)21

،1987القاهرة، 
اعة والنشر والتوزیع، عمان، محمد عبد السالم، اإلعاقة الحركیة والشلل الدماغي، دار الفكر للطب-)22

2000األردن،
دالمؤمن حسین، سیكولوجیة غیر العادیین، دار الفكر العربي، االسكندریة مصر عبمحمد -)23

،1986.
األولى،نظریات وطرق التربیة البدنیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة محمد عوض بسیوني-)24

.1992، الجزائر ،
، 49مریم السید، جامعة اإلسراء إلى المهارات الحیاتیة، مجلة إتحاد الجامعات العربیة ، العدد -)25

2007
مزوزي حلیمة و آخرون، مذكرة لیسانس كرة السلة على الكراسي المتحركة بین الواقع و الطموح،-)26

2005معهد التربیة البدنیة،مستغانم، الجزائر
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، 01طبعةاألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، ،اإلماممصطفى نوري القمش، محمد الصالح -)27
.2006ؤسسة الطریق للنشر، األردن، م

1988العراق، ب، الموصل،لكتاالعلمي ومناهجه، دار البحثوجیه محجوب، طرق-)28
، برنامج مقترح للتربیة الحركیة و تأثیره على النشاط الزائد و الواعي الحسي وفاء السید محمود-)29

حركي لمرحلة ریاض األطفال، مجلة الریاضة علوم و فنون، كلیة التربیة الریاضیة للبنات، جامعة 
. 2003، العدد األول، القاهرة، 18حلوان، المجلد 

:قائمة المراجع بالفرنسیة:أوال

1)-Chuzac (M), l’enfant I.M.O.C , édition masson ,1977

2)-Kong (E),Mosthas(U),L0bert (M),Muller.E: traitement et éducation des

infirmes moteurs cérébraux, collection guide par les parents , 1970

3)-Lucien (L). Richard (D) , l’éducation des enfants et adolescents

handicapes <les handicapes moteurs >,édition E.S.F ,tome :1, Paris,1974

4)-Maurice (M), Psychologie appliquée au diagnostique handicapes et la

rééducation, P.U.F,Paris,1972.

5)-Oleron (P) , l’éducation des enfants physiquement  handicapés, édition,

P.U.F, Paris, 1961

6)-Reuchlin (M), Traite de psychologie appliquée ,édition P.U.F. Paris ,

1973
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.قائمة األساتذة المحكمین لمقیاس المهارات الحیاتیة): 01(الملحق رقم 
الجامعةالتخصصاالسم واللقب

مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهبن قناب الحج
مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهدعتوتي نوال الدین
مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهزبشي نور الدین

مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهبومسجد
مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهحرباش إبراهیم
مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةأستاذ محاضرمحمد حجار 

مستغانم- معهد التربیة البدنیة والریاضیةدكتوراهزیتوني عبد القادر
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): 02(الملحق رقم 
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
معهد علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة

مستغانم

رات الحیاتیة بصورته األولیةابین مقیاس المه: الملحق
)ة(المحترم )     ة(السید ) ة(الدكتور ) ة(األستاذ

...تحیة طیبة وبعد
دور النشاط الریاضي : قصد تحضیر مذكرة ماستر في النشاط البدني المكیف تحت عنوان

ین حركیا لفرق كرة السلة على الكراسي التنافسي في تنمیة بعض أبعاد المهارات  الحیاتیة للمعاق
.المتحركة

یشرفني أن أتقدم إلى سیادتكم المحترمة بهذا المقیاس للمهارات الحیاتیة المتكون من المهارات 
والمهارات البدنیة والمهاریة من إعداد ) السوطريحسن(النفسیة والمهارات االجتماعیة من إعداد 

بعض المهارات الحیاتیة لدى المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم وهذا بغرض قیاس) والبطانیةالحابك(
.لفریق كرة القدم بوالیة سعیدة

. ونظرا لما تختصون في هذا المجال یرجى التكرم بالموافقة على تحكیم هذا المقیاس
بد ٕ اء لذلك یرجى قراءة فقراته بتمعن وعنایة إلضافة أو حذف أیة فقرات أو اقتراحات ترونها مناسبة وا

:مالحظاتكم حول
 مدى مناسبة الفقرة التي تندرج تحتها(عالقة الفقرة بالمحور.(
سهولة الفقرة وتناسبها مع العینة المدروسة.
الوضوح من حیث المضمون والصیغة واللغة.

:البیانات الشخصیة
االسم الكامل:
الدرجة العلمیة:
التاریخ:

تقبلوا فائق التقدیر واالحترام
:الطـــــــــــــــــــــــــــــــالبان

مـــــزوزي حلیمة
بلـــــــــــحیة أحمد.
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هو تبادل األفكار أو المعلومات أو رسائل بین األفراد من خالل الكالم أو الكتابة أو : التواصل
)الوسائط المتعددة ( اإلیماءات أو التعبیر الفني أو تكنولوجیا المعلومات

بحاجة إلى غیر  مناسبةمناسبةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
التعدیل

غیر متقطع عند إصغاءأظهر اهتماما و 01
.االستماع للجوانب الفنیة و القانونیة لألداء

أستطیع تفسیر اإلشارات غیر اللفظیة أثناء 02
.ممارسة الوجبات الریاضیة

أظهر ردود أفعال مناسبة أثناء ممارسة النشاط 03
.الریاضي

.أستطیع التقید بتنفیذ التعلیمات حسب األولویة04
.أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء05

06
استخدام التواصل اللفظي و غیر اللفظي 

إلیصال المعلومات الخاصة بالجوانب الفنیة 
.للمهارة

.أتواصل مع اآلخرین بشكل واثق07
.أتقبل أراء اآلخرین بانفتاح08

09
أفاوض اآلخرین إلقناعهم بوجهة نظري حول 

.األداء الصحیح
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.مع اآلخرین باحترامهم و التعاون معهم و اإلصغاء إلیهمالعمل: التعاون /العمل الجماعي

بحاجة إلى غیر  مناسبةمناسبةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
التعدیل

.احترام أفكار اآلخرین و تقبلها01
.أتحلى بروح االنتماء للجماعة02
.أحرص على االلتزام بتوجیهات المربي03
.المبادرة في تقدیم العون لألخریین04
.بناء الثقة مع أفراد الفریق05
.تقدیم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردیة06

الخاصة و تحمل مسؤولیة أفعالهم وواجباتهم تحدید االحتیاجات: المسؤولیة الشخصیةمهارة تحمل 
.و التفریق بأنفسهم بین الصواب و الخطأ و التصرف بشكل مسؤول مع اإلبقاء على المصلحة العامة

بحاجة إلى غیر  مناسبةمناسبةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
التعدیل

.مسؤولأتصرف بشكل الئق و 01
.أستطیع تحدید احتیاجاتي الجسمیة02

03
أعكس صورة إیجابیة عن ذاتي أثناء ممارسة 

.النشاط الریاضي
.أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة04

05
أدرك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة مني أثناء 

.تنفیذ المهارات الریاضیة

06
صادق على أدائي و أداء أستطیع إصدار حكم 

.األخرین
. أمیز بین الخطأ و الصواب07
.أستطیع تحدید اهتماماتي08
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:البدنیة و المهاریة المهارات 

بحاجة إلى غیر  مناسبةمناسبةالفقراتالرقم
التعدیل

01
امتالك المهارات األساسیة لأللعاب الریاضیة 

.المختلفة
.عناصر اللیاقة البدنیةاكتساب 02
.اكتساب القوام المعتدل03
.ممارسة عادات صحیة سلیمة04
.القدرة على ممارسة التمارین الریاضیة المختلفة05

06
اختیار المالبس الریاضیة المناسبة تبعا لطبیعة 

.اللعبة

07
امتالك جسما خالیا من األمراض و المحافظة على 

.المناسبالوزن 

08
القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختلفة 

.بمستوى جید
.امتالك جسم عضلي09

امتالك الكفاءة البدنیة و المهاریة لممارسة النشاط 10
.البدني الریاضي

.القدرة على تعلم المهارات الریاضیة السهلة11

12
االختبارات البدنیة و المهاریة القدرة على اجتیاز 

.المختلفة

13
اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في أوقات 

.الفراغ بانتظام
.القدرة على التمیز في ممارسة لعبة معینة14

:مفتاح التصحیح

أبدانادراأحیاناغالبادائما

54321
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03:الملحق رقم 
الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
معهد علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة

مستغانم

بین مقیاس المهارات الحیاتیة بصورته النهائیة: الملحق
)ة(المحترم )     ة(السید ) ة(الدكتور ) ة(ستاذاأل

...تحیة طیبة وبعد
دور النشاط الریاضي : النشاط البدني المكیف تحت عنوانفي إطار تحضیر مذكرة ماستر في 

التنافسي في تنمیة بعض أبعاد المهارات  الحیاتیة للمعاقین حركیا لفرق كرة السلة على الكراسي 
.المتحركة

یشرفني أن أتقدم إلى سیادتكم المحترمة بهذا المقیاس للمهارات الحیاتیة المتكون من المهارات 
والمهارات البدنیة والمهاریة من إعداد ) السوطريحسن(االجتماعیة من إعداد النفسیة والمهارات 

وهذا بغرض قیاس بعض المهارات الحیاتیة لدى المعاقین حركیا على الكراسي ) والبطانیةالحابك(
.المتحركة لفرق كرة السلة

) ×(ارة بوضع إشارة لذا یرجى قراءة فقرات المقیاس بعنایة و تمعن ثم التعبیر عن مدى إمتالك كل مه
داخل العمود المناسب، و سوف یكون إلجابتكم على الفقرات جمیعها األثر الكبیر في تحقیق أهداف 
هذه الدراسة و الوصول إلى النتائج المرجوة لذا نرجوا منكم اإلجابة بدقة و أمانة، علما أن هذه 

.  المعلومات ستبقى سریة و هي ألغراض البحث العلمي فقط
بداء لذلك ی ٕ رجى قراءة فقراته بتمعن وعنایة إلضافة أو حذف أیة فقرات أو اقتراحات ترونها مناسبة وا

:مالحظاتكم حول
:بیانات أولیة

االسم و اللقب
الجنس
درجة اإلعاقة

تقبلوا فائق التقدیر واالحترام
:الطـــــــــــــــــــــــــــــــالبان

مـــــزوزي حلیمة
 أحمدبلـــــــــــحیة
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هو تبادل األفكار أو المعلومات أو رسائل بین األفراد من خالل الكالم أو الكتابة أو : التواصل
).الوسائط المتعددة ( اإلیماءات أو التعبیر الفني أو تكنولوجیا المعلومات

أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم

أظهر اهتماما و إصغاء غیر متقطع عند 01
.االستماع للجوانب الفنیة و القانونیة لألداء

أستطیع تفسیر اإلشارات غیر اللفظیة أثناء 02
.ممارسة الوجبات الریاضیة

03
أظهر ردود أفعال مناسبة أثناء ممارسة النشاط 

.الریاضي

.بتنفیذ التعلیمات حسب األولویةأستطیع التقید 04

.أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء05

06
استخدام التواصل اللفظي و غیر اللفظي 

إلیصال المعلومات الخاصة بالجوانب الفنیة 
.للمهارة

.أتواصل مع اآلخرین بشكل واثق07

.أتقبل أراء اآلخرین بانفتاح08

09
أفاوض اآلخرین إلقناعهم بوجهة نظري حول 

.األداء الصحیح
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.العمل مع اآلخرین باحترامهم و التعاون معهم و اإلصغاء إلیهم:التعاون /العمل الجماعي

ل مسؤولیة أفعالهم وواجباتهمتحدید االحتیاجات الخاصة و تحم:المسؤولیة الشخصیةمهارة تحمل 

.على المصلحة العامةاإلبقاءو التفریق بأنفسهم بین الصواب و الخطأ و التصرف بشكل مسؤول مع 
أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
.أتصرف بشكل الئق و مسؤول01
.أستطیع تحدید احتیاجاتي الجسمیة02

03
أعكس صورة إیجابیة عن ذاتي أثناء ممارسة 

.النشاط الریاضي
.أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة04

05
أدرك أهمیة الوفاء بااللتزامات المطلوبة مني أثناء 

.المهارات الریاضیةتنفیذ 

06
أستطیع إصدار حكم صادق على أدائي و أداء 

.اآلخرین
. أمیز بین الخطأ و الصواب07
.أستطیع تحدید اهتماماتي08

أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالرقم
.احترام أفكار اآلخرین و تقبلها01

.أتحلى بروح االنتماء للجماعة02

.االلتزام بتوجیهات المربيأحرص على 03

.المبادرة في تقدیم العون لألخریین04

.بناء الثقة مع أفراد الفریق05

.تقدیم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردیة06
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: المهارات البدنیة و المهاریة 

أحیاغالبادائماالفقراتالرقم
أبدانادرانا

.األساسیة لأللعاب الریاضیة المختلفةامتالك المهارات 01

.اكتساب عناصر اللیاقة البدنیة02

.اكتساب القوام المعتدل03

.ممارسة عادات صحیة سلیمة04

.القدرة على ممارسة التمارین الریاضیة المختلفة05

.اللعبةاختیار المالبس الریاضیة المناسبة تبعا لطبیعة 06

07
امتالك جسما خالیا من األمراض و المحافظة على الوزن 

.المناسب

08
القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختلفة بمستوى 

.جید
.امتالك جسم عضلي09

10
امتالك الكفاءة البدنیة و المهاریة لممارسة النشاط البدني 

.الریاضي
.القدرة على تعلم المهارات الریاضیة السهلة11

.القدرة على اجتیاز االختبارات البدنیة و المهاریة المختلفة12

.اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ بانتظام13

.القدرة على التمیز في ممارسة لعبة معینة14



:بالعربیةالبحثملخص

للمعاقین المهارات الحیاتیة أبعاددور النشاط الریاضي التنافسي في تحسین البعض من :العنوان

.حركیا

).ورقلة,عین تموشنت ,بحث مسحي لبغض فرق كرة السلة على الكراسي المتحركة بوالیات سعیدة (

كشف درجةابعاد المهارات الحیاتیة والتعرف على دور النشاط الریاضي إلىتهدف الدراسة 

النشاط الریاضي التنافسي أهمیةوتوضیح ،المهارات الحیاتیة أبعادالتنافسي في تحسین البعض من 

.في تحسین المهارات الحیاتیة للمعاق حركیا 

أبعادبعضدرجة هي ولىاألالفرضیة بالنسبة لفرضیات البحث فكانت على النحو التاليأما

وهي بدرجة عالیةالمهارات الحیاتیة قید البحث لدى عینة الممارسین للنشاط الریاضي التنافسي

المهارات الحیاتیة قید البحث للقیاسات القبلیة والبعدیة أبعادبعضتوجد فروق فيالفرضیة الثانیة هي 

استبیانیهالمهارات الحیاتیة وهو استمارة أبعادالمستعملة هي مقیاس األداةوكانت ،هي بدرجة عالیة 

وعلیة استخلصنا النتائج التالیة ،العبین كرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقین حركیا إلىموجهة 

وبالتالي .المهارات الحیاتیة أبعادله دور دور فعال في تحسین البعض من النشاط الریاضي أنوهي 

توظیف المهارات الحیاتیة في برامج النشاطات :وهيواالقتراحاتبعض التوصیات إلىتوصلنا فقد 

التنافسیة وذلك من خالل الربط بین ما یاخذه المعاق حركیا وما یواجهه في حیاته الیومیة وضرورة 

ن حركیا االهتمام بوضع برامج خاصة بالنشاط الریاضي التنافسي  لتنمیة المهارات الحیاتیة للمعاقی

.خاصة بالمهارات الحیاتیة للمعاق حركیا ،جدیدةعواقتراح مواضی



Le Résumé  D'Une Recherche En Français

Le rôle de l activité sportive compétitive dans l’amélioration de

certaines dimensions des compétences vitales pour des personnes

handicapées (la recherche était réalisée auprès de quelques basketteurs sur

des chaises roulantes des willayas de Saida –Ain t’émouchent –Ouargla).

Cette étude consisté à  découvrir le degré de la dimension des

compétences vitales et le rôle de l’activité sportive compétitive dans la

perfection des compétences vitales chez handicapé.

On ce qui concerne les hypothèses de la recherche elle était comme

suit :

1- degré de certaines dimensions des compétences vitales en étude

des mesures antérieures et postérieures.

2- Il ya une différence dans les dimensions et compétences vitales

en étude des mesures antérieures et postérieures.

Pour déterminer les dimensions des compétences vitales une formulaire

à été adressé à chaque basketteur handicapé des trois willaya a citée ci-

dessus (Saida –Ain t’émouchent –Ouargla).

Ce qui nous avons conclu :



L’activité sportive compétitives a un rôle important dans dimensions

l’amélioration des compétences vitales et le degré des démentions des

compétences en question des mesures antérieures.

Il a été déicide de :

Employer les compétences vitales dan le programme des activités

compétitives et ce en faisant le bien de ce apprend handicapé et ce qu’il

rencontre quotidiennement dans sa vie.

Mettre en place un programme spécial pour l’activité sportive

compétitive pour développer les compétences des  handicapés et proposer

de compétences de nouveaux sujets relatifs aux compétences vitales des

personnes handicapés.


