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 :مقدمة
 وحديثا، قدميا البشرية متعاتلمجا تالحق أصبحت اليت احلساسة، القضااي من املعوقني قضية تعترب
 نستبة أن إال ا،نهبلتدا متن ائيتانه استئصتااا متن تتتمكن مل العامل يف األنظمة وأحكم أقدر أن لدرجة

 اتا، متتعلمجا يوليهتا التيت والرعايتة االهتمتا  درجتة حسب وذلك آلخر، جمتمع من خيتلف انتشارها
 االجتماعيتة النفستية، الطبيتة،) النتواح  مجيتع متن أبفرادهتا، العنايتة إىل منهتا الوقايتة متن بدايتة

 متعتات،لمجا متن جمتمتع أي تقتد  علت  التدالئ  أحتد تعتترب ابملعتوقني العنايتة أن حيت  ،(والرتبويتة
 جيعلت  متا للمعتو،، الراحتة ستب  لتتوفر جتادين اإلنستانية خلدمتة املخلصتون املفكترون يعمت  لتللك
 العمت  علت  قتادرا يصتب  كت  والستليم، الصتحي  ابلشتك  وأتهيلت  شخصتيت ، وبنتا  منتو يف كفيال

 تتال   اليت الطر، وابتكرت املعوقني، بفئة اخلاصة املراكز أنشأت وأخرى األسباب اله .واإلبداع
 اهتمامتا أولتت التيت االتلمجا ومتن  ،تهمستتواي متع تتناستب التيت التعليميتة املتاد  ووضتعت معهم،
 وأستاليب واملقننتة، املعدلتة التربام  قتدمت التيت والرايضتية البدنيتة األنشتطة جمتا  الفئتة، ذهبه كبترا
 هتلا متن املنتظتر  والالتاايت األهتدا  جت  واستتالال  املمارستة، حلستن ضتماا والتقتو،، القيتا 

 للمعتوقني، واالجتماعيتة والنفستية البدنيتة النتواح  علت  فعتا  أتثتر الرايضتية وللممارستة .ا لمجا
 االجتماعية القيود من كبر حد إىل خالية تربوية بيئة خيلق أن شأن  من تربواي خيارا متث  انهأ ذلك

 لقدراتت  ممكتن حتد أقصت  ويستتال  طموحاتت ، أمست  حيقتق أن حركيتا املعتو، ويستتطيع والنفستية،
 املرغوبة الشخصية السمات بعض عل  إجيااب تنعكس اليت والسلوكات االستعدادات بتطوير املتبقية
 وحيقق بسهولة يندم  حىت االنفعايل واالستقرار واالجتماعية، كاالنبساطية متعلمجا يف واملقبولة
 .االجتماع  النفس  التوافق
 ولكتن متتع،لمجا يف إدماجهتا حماولتة عل  وعملت الشرحية ذهبه اهتمت الدو  من كالرها واجلزائر
 التيت الدراستات قلتة بتدلي  املعتو،، للفترد االجتماعيتة النفستية ابلنتواح  االهتما  غياب مت لألسف

 اليت السلبية لآلاثر نظرا النواح  هله من كثرا يتأثر املعو، الفرد أن شك فال اجلوانب، ذهبه متته
 بصتفة النفسية وصحت  خاصة، بصفة االجتماع  النفس  تكيف  عل  يؤثر ما وهلا اإلعاقة ترتكها
 .عامة
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 :إشكالية. 1
 حلهةا  علة  واملسةاعة  املشةالت  علة  للتعةر  صةمم  هادفة   تربقية  عملية  هة  املعةقين رايضة 
 املسةاعةا  علة  األخةة  هةه  وتشةم  واالجتماعية   واحلركية  النفسةي  النةقاح  اة  اخلةةاا  وتقةةم
 والقصةق  السةلي،  النمةق علة  متهملسةاعة الفئ  هله  والتةريس والتةريب الفردي  الرتبقي  والربااج احلركي 
 جيب اخلةاا  هه  وأن هل،  أفض  حيا  لتحقيق سعيا متهويةرا متهإاالاان هل، تؤهله اةى أيص  إىل
 هلة، أشةاا  طةر  اة  أو الرايضة  اة  النةق  هلةها واتاصصةن اةؤهلن أشةاا  طةر  ا  تقةم أن

 . ا لمجا هها يف خرب 
اةةا لملةةه األ شةةد  الاة يةة  املاليفةة  اةة  أ يةة  وألةةر علةة   فسةةي  التعةةب املعةةا  حركيةةا اةة  خةةت  تنميةة   
كفاءاتةةه ولسةةةن اةةةردود  اةةة  خةةةت  الالشةةةف علةة  العقااةةة  النفسةةةي  والشاصةةةي  ويهةةةة  إىل التقجيةةةه 

ة تعرتضةه، عل  اقاجه  املشالت  والعقاا  الة  ية بقةراهت،د  اإلرتقاء بهواإلرشاد النفس  لتعان 
السةةما  النفسةةي  اخلاصةة  و  وتدةةقير بعةة طةةقا  فةةرت  تارسةةته، للرايضةة  و كةةهلت يهةةة  إىل تشةةالي  

الاة يةة  والرايضةةي  لتعةةا كةةر  السةةل  علةةة   األ شةةةد تةةةريب املهةةارا  النفسةةي  املرتادةة  دلرايضةة  هتةةة  
وتقضةةةيع اعاملةةةه طرحةةة  ويصةةةة إانر  هةةةها املقضةةةق  ا  الشاصةةةي  تنميةةة  السةةةم إىلالالراسةةة  املتحركةةة  
 : اإلشالالي  التالي 

حركيةةا يف كةةر  السةةل  علةة   ا  الشاصةةي  لةةةى املعةةقينسةةمال ط الاةةةا املاليةةف دور يف تنميةة هةة  للنشةةا
 الالراس  املتحرك ؟

 : وجاء  التساؤال  الفرعي  عل  النحق اآليت
لتسةةترار   االجتماعيةة       العةوا يةة    االكتئابيةة    القاديةة  قجةةة فةةرو  فيمةةا  ةةع صةةف  العصةةاي هةة  ت

 املاليف؟ بن املمارسن وغة املمارسن للنشاط الاةااهلةوء   السيدر    الالف )الضاط(
 . فرضيات البحث: 2

 . الفرضية العامة1.2
كةةةةر  السةةةةل  علةةةة    عةةةةاالسةةةةما  الشاصةةةةي  لتملمارسةةةة  النشةةةةاط الاةةةةةا الرايضةةةة  دور فعةةةةا  يف تنميةةةة  

 .الالراس  املتحرك 
 الفرضيات اجلزئية:. 2.2
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   ملمارسن فيما  ع صف  العصاي تقجة فرو  ذا  دالل  إحصائي  بن املمارسن وغة ا. 1
املمارسن لأل شد  غة لصاحل  العةوا ي    االكتئابي    القابلي  لتسترار    السيدر    الالف )الضاط(

 . الاة ي  املاليف 
االجتماعي   . تقجة فرو  ذا  دالل  إحصائي  بن املمارسن وغة املمارسن فيما  ع صف  2
 .مارسن لأل شد  الاة ي  املاليف  لصاحل امل ةوءاهل
 أهداف البحث: .3

 اهلدف العام:. 1.3
ا االجيابي  عل  السما  الشاصي  للفرد املعق  تهالاة ي  املاليف  وا عالاسا األ شد اعرف  أ ي   -

 .حركيا يف كر  السل  عل  الالراس  املتحرك 
 . األهداف اجلزئية:2.3
 لةية الفرو  يف السما  الشاصي  بن املمارسن للنشاط الرايض  الاةا املاليف وغة  -

 املمارسن له .
 .تارس  النشاط الاةا الرايض  لفئ  املعقين غة املمارسنالالشف ع  أسااب عةم  -
 .تارس  النشاط الاةا املاليف عل  املعق  حركيا ا  اجلا ب النفس  أتلةصقر  عل   إعداء-
 . أمهية البحث: 4

تقجيهه،   يعة العم  اع املعقين يضي  إ سا ي  وخةا  لتاج إىل وع  دييقن  حيث يت، ا  ختهلا
م املاتلف   وهنا يربز دور النشاط تهوتقةم العقن هل، واملساعة  ا  أج  اال تفا  ا  اقاهاه، ويةرا

اإلعاي   كما يزية ا   ترتكهاالاةا الرايض  لتحسن ليايته، الاة ي   وتغلاه، عل  اآلاثر النفسي  ال  
 راحته، النفسي   وتقافقه، النفس  واالجتماع  .

راس  السما  الشاصي  ا  املقضقعا  اهلاا  ال  اازال  تتصةر املراكز األوىل يف كما تعة د
الاحقث النفسي  والشاصي   وإمياان انا دلةور الفعا  ال  تلعاه تارس  األ شد  الرايضي  املاليف  يف 

االا    زإلبراالسما  للمعق  حركيا يف كر  السل  عل  الالراس  املتحرك   قرتح هه  الةراس   تنمي 
  . الاة ي  املاليف  يف حيا  املعق  حركيا األ شد تارس  

 املصطلحات اإلجرائية للبحث:. 5
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تعترب املفاهي، ال  يستعملها الااحث لغ  أساسي  يف أي  دراس  أو حبث علم  ولع  أكرب الصعقد  
ال  يقاجهها الااحث يف ايادي  العلقم االجتماعي  واإل سا ي  ه  كرر  املصدلحا  واملرادفا   ولها 

 يتس ى له لةيةا واضحا  حىت علميا ملصدلحا وجب عل  ك  دحث أن حيةد يف بةاي  ك  عم  
 فه، الظاهر  ال  يةرسها دون لاس أو غمقض لال  ا  يدلع عل  دراسته فيما بعة.

 الشخصية:.1.5
  و هق عاار  ع  القنا  الهي يضعه "Persona"اللغ  اليقان ي  الشاصي  ا كلم    اشتقلغة: -أ

 املمرلقن عل  وجقهه، ألناء القيام بةور اسرح . 
التالاا  النفس  و االجتماع  للسلقك عنة اإل سان و تغية عادا  تعين الشاصي  إصطالحا:  -ب

 (1994)حممة الزعيتوي   الفع  و الشعقر  و االجتاها   و اآلراء ع  هها التالاا .
عاار  ع   تيج  التفاع  و تالاا  و ا تظام يف الصفا  و القظائف املاتلف  يف وحة  واحة       

 (1993)حممةالقهايف   سقاء كا   داخلي  أو خارجي  لسلقك الفرد.
 التعريف اإلجرائي:-جـ

 تقيف عل  تعريفنا للشاصي   إهنا ذلت الاليان الةاخل  و اخلارج   ريفاو بعة تقةم هه  التع
حقصل  جملمقع  ا  الصفا  للفرد  و الهي جيعله تيزا ع  غة  ا  أفراد املعمقر   و الشاصي  ه  

الهي عاش فيه أو انها القرالي   و  قصة اا أخه ع  والةيه  وانها االتسا  و تالقن سقاء ا  جمتمعه 
 .اآلخري و اعتقةاته و تفاعله  اع األشاا   ايقال تهبه  إذ تنعالس عليه يف بيئته احمليد  

 . السمة:2.5
السم  ه  صف  للشاع تتضم  بع  القحة  يف سلقكه  فه  ليس  عارض  ولالنها منط يتميز 

حينما  قق  هها اجتماعيا دالستمرار النسا  وإهنا صف  للشاع كال   كما أهنا تتضم  اعيارا 
 عةواا  ويقر..إخل .الشاع 

فالسم  ه  خاصي  يتميز هبا الفرد تعرب ع  سلقكه وه  صف  االتسا  ميال  ا  ختهلا أن  فر  بن 
 األشاا .

 الة  تسةمععرفها )رميق ة كات (أبهنا: "جممقع  ردود األفعا  واالستجاد  ال  يربدها  ق  ا  القحةة  
 هلةةةةةةه  االسةةةةةةتجاد  أن تقضةةةةةةع لةةةةةة  اسةةةةةة، واحةةةةةةة واعاجلتهةةةةةةا بةةةةةةنفس الدريقةةةةةة  يف اعظةةةةةة، األحيةةةةةةةان"

 .(1971)ك هقجللنةرزي  
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( عر  السم  أبهنا : " ظام  فس  عصا اركزي عام  ع دلفرد ويعمة  علة  جعة   ألرب اا )جقن أ
 التاليف  السلقكاملرةا  املتعةد  اتساوي  وظيفيا  كما يعم  عل  إصةار وتقجيه أشالا  اتساوي  ا  

 .والتعاةي"
كز  و تع وا  خت  هه  التعريفا   ستنتج أن السم  ه  بني   فسي  عصاي  تتميز دلتعمي، والتمر 

هبا الفرد وتتقافر فيها القةر  عل   ق  العةية ا  املرةا  املتالافئ  وظيفيا وعل  االبتالار والتقجيه 
   ا  السلقك التعاةي والتقافق .املستمري  لصقر اتالافئ

  البدنية املكيفة : األنشطة. 3.5
 املعق  غة القادر املمارس وتعين الرايضا  واأللعاب ال  يت، فيها التغية لةرج  يستديع 

 واملشارك  يف األ شد  الرايضي   واع ى ذلت ه  الربااج االرتقائي  والقيائي  املتعةد   
 وال  تشم  عل  األ شد  الرايضي  واأللعاب  وال  يت، تعةيلها حبيث تتؤم حاال  اإلعاي  

 م تها  ويت، ذلت تاعا الهتمااا  األشاا  غة القادري  ويف حةود إاالاانتهوفقا لنقعها وشة
 م وا  خت  حبرنا هها فالنشاط الاةا الرايض  املاليف هق  شاط يت، تعةيله حسب تهويةرا

 يةرا  األفراد املعقين حركيا "األطرا  السفل " واملتمر  يف  شاط كر  السل  عل  
 تحرك   و سع  به إىل تدقير وتنمي  بع  الصفا  الشاصي  للمعقين حركيا .الالراس  امل

 . كرة السلة على الكراسي املتحركة :4.5
ا ويقا ينها كر  السل  العادي  اع بع  التعةيت  تهه  رايض  متارس دلالراس  املتحرك  تشاه تعليما

 الالراس  املتحرك  . تتءماخلاص  ال  
 : . الدراسات السابقة6
 الدراسات العربية: 6.1

 دراسة دادي عبد العزيز: 

ل  عنقان" مسا  الشاصي  وعتيتها دلقةر  عل  األداء املهاري يف الرايضا  اجلماعي  " سن  
بةايل إبراهي، جبااع  اجلزائر هبة  التعر  عل  السما  الشاصي  لةى الدلا  وعتيتها  1996

  و اةى أتلةها  عل  اكتساب وتعل، املهارا  الرايضي  دألداء املهاري يف الرايضا  اجلماعي 
طالام  طلا  السن  األوىل اختصا  الرتبي  الاة ي  100للرايضا  اجلماعي .و مشل  عين  الاحث
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 8والرايضي  مبعهة دايل إبراهي، جبااع  اجلزائر  ومت االختيار بدريق  عشقائي  بعة إجراء القرع  عل  
 وىل و كا    تائج الةراس  كالتايل:أفقاج ا  طلا  السن  األ

 وجقد عتي  بن مسا  الشاصي  والقةر  عل  األداء املهاري يف الرايضا  اجلماعي .-
وجقد فرو  جقهري  يف األداء املهاري بن ذوي الةرجا  الشاصي  املرتفع  وذوي الةرجا  -

 املنافض  لصاحل الفئ  األخة .
 الشاصي  واألداء املهاري حسب  ق  الرايض .اختت  العتي  بن مسا  -
هناك عتي  إرتااطي  دال  بن مس  )العصاي  والعةوا ي  واالكتئابي  والقابل  لتسترار  والسيدر  والالف( -

  .(1996)عاة العزيز   واألداء املهاري العام يف الرايضا  اجلماعي 
 توايت:  دراسة امحد بن قالوز 

جبااع  استغامن وكان املقضق  " ألر بع  التاصصا  الرايضي   2002أجري  هه  الةراس  سن  
عل  مسا  الشاصي  للرايضين" أطروح  لني  شهاد  ااجستة. حيث هتة  هه  الةراس  إىل اعرف  

ابلي  لتسترار  ألر ختصع ألعاب الققى والالر  الدائر  عل  مس  العصاي   العةوا ي   االكتئابي   الق
االجتماعي   اهلةوء  السيدر   الالف  لدلا  السن   الرابع  اختصا  الرتبي  الاة ي  الرايضي  ورايض  
األ ةي . و هتة  أيضا اعرف  األلر الضاغط لتاصع ألعاب الققى والالر  الدائر  عل  إحةى 

عل  طتب اعهة الرتبي  السما  لدلا  السن  الرابع  ورايض  األ ةي . حيث مشل  عين  الاحث 
طالب. كما اعتمة الااحث 80الاة ي  والرايضي  ورايض  فريق الالر  الدائر  وألعاب الققى وعةده، 

للسما  الشاصي  واستمار  إستايا ي  أعةها الااحث استناد  ا   فرايبورجيف دراسته عل  يائم  
 اختاار  فراياقرج. و كا    تائج الةراس :

ب الققى والالر  الدائر  ألر فاه، اختاار فراياقرچ  إجيابيا عل  مسا )القابلي  طلا  اختصا  العا -
لتسترار   االجتماعي   اهلةوء( وسلاا عل  مس  العةوا ي   وكا   السم  الضاغد  ه  االجتماعي  عنة 

 طلا  اختصا  ألعاب الققى واهلةوء عنة طلا  اختصا  الالر  الدائر .
ابق  لنتائج اختاار فراياقرچ يف مسا  )القابلي  لتسترار   االجتماعي   كا    تائج االستمار  اد-

 اهلةوء( وعةم تدابقها يف مس  العةوا ي  عنة طلا  اختصا  ألعاب الققى والالر  الدائر .
كا    تائج االستمار  ادابق  لتختاار عنة رايض  األ ةي  يف مسا  )االكتئابي   و القابلي  -

 اعي   اهلةوء  السيدر ( وعةم تدابقها يف مس )الالف(.لتسترار   االجتم
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 :بن حاج الطاهر عبد القادردراسة  

دور النشاط الاةا الرايض  يف وكان اقضقعها " اجلزائرجبااع   2007أجري  هه  الةراس  سن  
لني  شهاد  ااجستة و هتة  هه   اهكر "  تنمي  بع  السما  الشاصي  لةى العقين حركيا 

   اال اساطي االجتماعي   اهلةوء  مس  عل  دور النشاط الاةا املاليف الةراس  إىل الالشف ع  
فردا  90.  مشل   عين  الاحث  عل  االتزان اال فعايل   لتعا كر  السل  عل  الالراس  املتحرك 

كما اعتمة الااحث يف دراسته عل  .  رايضي  اراكز وفر سن  اقزعن عل  18جتاوز  أعماره، اعقيا 
واستمار  إستايا ي  أعةها الااحث استناد  ا  ويائم  ايز ت للسما  الشاصي   فرايبورجيائم  

 . و كا    تائج الةراس :واختاار ايز ت اختاار  فراياقرج
ألر فاه، اختاار فراياقرچ  إجيابيا عل  مسا )االجتماعي    العا كر  السل  عل  الالراس  املتحرك  

 . اهلةوء(
رك  الر فيه، اختاار ايز ت اجيابيا عل  مسا  ) اال اساطي    عا كر  السل  عل  الالراس  املتحال

 االتزان اال فعايل ( .
   هلةوء   االجتماعييف مسا  )و ايز ت كا    تائج االستمار  ادابق  لنتائج اختاار فراياقرچ 

 .( زان اال فعايلاال اساطي    االت
 

 الدراسات األجنبية:. 2.6
 دراسة ابرسرت: 

هتة  الةراس  للتعر  عل  السما  الشاصي  ال  متيز السااحن ذوي املهار  العالي  واألي       
ومل تالشف املقار   ع  أي  فرو  بن  -واستاةم لهلت اقياس عقاا  الشاصي  الست  عشر لالات 

 .(1995)عنان م.   اجملمقعتن
 الدراسات السابقة:. التعليق على 4.6

ا  خت  الةراسا  ال  عرضناها وال  متحقر  اقاضيعها حق  السما  الشاصي   تحظ أن ك  
الةراسا  استعمل  املنهج القصف  وهها لتتؤاه اع اقضق  الةراس  كما أن العين  املاتار  كا   
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و طلا  كليا  الرتبي  الاة ي  والرايضي  و كان سنه، ال يق  عل  الالراس  املتحرك   ا  العا كر  السل 
امحة ب  يتوز التقايت ا   فس النتائج تقرياا كةراس  سن    كما أظهر  هه  الةراس مثا ي  عشرع  
العاب الققى والالر  الدائر  ألر فاه،  العا    فقة تقصت إىل أن ب  حاج الداهر عاة القادردراس   و

عل   والعا كر  السل رچ  إجيابيا عل  مسا )القابلي  لتسترار   االجتماعي   اهلةوء(اختاار فراياق 
 .واهلةوءيتميزون بسم  االجتماعي   الالراس  املتحرك 

وكها دراس  دادي عاة العزيز فقة خلع إىل أن طلا  اختصا  الرتبي  الاة ي  والرايضي  يتميزون بقل  
 ر  والالف. التقتر العصا واالجتماعي  والسيد

حيث استفة  ا  خت  هه  الةراسا  يف الاحث الهي يم  به  فمعظ، النتائج ال  تقصل  
 إليها تدابق  و  تائج هه  الةراسا . 
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 متهيد:

يعتربربربوضوع ربربربعصضة من ربربرب وضوربربرب ضملوربربربعضاضمل دربربرباضةلعة ربربرب ،ضة ربربربرض درربربرب  ض  ربربربعضة ربربرب    ضا ربربرباضوربربرب  ض دةرربربربوض
ة من  وضبعاةضو ةحل ضإذضك نضةالوتم مضيفضة دربا ضي ص رب ض  ربملضةلررب و ضةي دد ربوض انضةال  ورب  ض

وع فربوض   دربوضرررب ةضالفربتألحضةمح رب مضضاضورباةضيعربصضوربععبوضوع فربوضةن رب وضة  رب  اضة د عضاضة ااةف، ض
  ملضر عك   ضة    ضة ر و ة ضمثضبعاضذ كضةفت  تضة  ر ةضإىلضة من  وضضاضملوبحضي ر ضإ    ض  ملض

بربرب  ضبربربامل ض دةرربربوضة من ربرب وضض1930ملهنربرب ضاحربرباةضذة ضةب عربربوضوعدربرباةضي ربربعوضب    ربرب  ضاضبعربرباض ربرب مض
ة ضةلتعربا ةضة ربايضبربلضف ربوضة  ربعةب ضة تج ييبضذيضةلتغرب ضبعضضة تدامض"ابرتناةمضة ب حثنيض  ت م عض

ضةإلح ربربربربربرب   وضوربربربربربربلضة  ربربربربربربعةب ضة تج يب ربربربربربربو ضاضملوربربربربربربعضارربربربربربرب     ضة  ربربربربربرب  ضةإلد ب ة ربربربربربربوضاضة تص  ربربربربربربلضة عربربربربربرب و  "
ا ربرباض  ربرب ا ضكربربلض  ربرباضوربرب ض   ربرب  ض  ربربعضة ربرب   ضنربرب  ضوعربربني ضف  ربرب  ضوربرب ض.(1998)ة ع سربرب اي ض

  ربربربرب ا ضة عم  ربربربرب  ضة عد  ربربربربوضكادةرربربربربوضة ت  ربربربرب ضاة   ربربربربعضاضة تربربربرباك ضاضةإل دة  ضاو ربربربرب  ضوربربربرب ض  ربربربرب ا ض دةرربربربربوض
بادةرربربوضة من ربرب وضك ربربلضوت  وربربل ضاضوربرب ضضةوربربتعاث ربرب ضضة ربرب   ضاضو ربرب  ضاةال  وربرب  ة ربربااةف،ضاضةل ربربع ض

رربربرب   ضفع ربربرباو ضرربربربتعضبادةرربربربوضرربربرب ع ضةربربربناضوربربرب ضف ر ربربرب ضرربربرب اد ضفعربربربألضأربربربوضملنض ربربرباد ض  ربربربملضوربربرباةضةم
 ضمي   ربرب ضة دربربع ضملر ربرب ضرربرب اد ضةربرب  ضوع  ربربوضوربرب ضة سربرب ع ض  ربربا ضاضة  و  ربربو ضو ربربعالض ربربوضاضملواةفربربوضة ع وربربو

يربثر ضاب ت يلضف ر  ضر  م ضملنض وضف س وضح  ةضف ووضبو ضاض   ربوضف ر رب ضررباد ضة مربناضك ربلضوعحرباض
 و   وضيفضح    ضاضح    ضيفضوستدب و.

 . مفهوم الشخصية:1.1

ة من  وضو ضةل  و عضة رض ت فضمبع  ورب ض بعرب ضال  ورب  ضورب ضيدربعمضبتع ي  رب  ض بعرب ضالوتم و  ربوضضضضضضض
ة ع م ربربربوضاة   يدربربربوضة ربربربرضي رربربرب ضاربربرب ضإىلضةب عربربربوضةإلرسربربرب ن ضفربربرب  بعضضيدربربربع ضوربربربا ضة من ربربرب وض عيربربربوضاملفربربرب  ض

ة من  وضملي ضجناض ع ي رب  ضضداةبوضاملف  ضوت   ةضاو   ضرستع ضضةل صعظضبنيضة    ضحع ضو  عم
دز  ربربربو ضف ربربرب ضةجل رربربربوضةجلسربربربم ض  من ربربرب وضوربربرب ضذ ربربربكضة  دربربربلضة  عيربربربلضة عربربرب يضضايفضةجل رربربربوضة عد ربربرب ض
  من  وضو ضة مربناضة رباك  ضاةجل رربوضةالدتمرب   ض  من رب وضورب ضة مربناضة ربايض ربوض أل رب  ض

تربربزنضةدتم   ربوضا ربربادةض  ربملضحربربلضةلمربرب كلضبربنيضة  ربرب   ضاةجل رربوضةالر عربرب يلض  من ربرب وضورب ضة مربربناضةل
ضة ث بتضاةهل  ئضةر ع    ضا   ضيفضحد دوضةمو ضة من  وض  ستضنزملةضاإمن ضو ضكلضوت  ول.
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ا ربربعضددع ربرب ضإىلضك مربربو"ضة من ربرب وض"ضجنربرباو ضومربربتدوضوربرب ضةموربربلضة أل  ربربصض)ضب رربربعرو(ضمبعربرب ضذ ربربكضضضضضضض
مضة د ربربرب صضة ربربربايضكربربرب نضي بسربربربوضةلمثربربربلضيفضة ع ربربربعدضة داميربربربوضيربربربث يض اد ض  ربربربملضفمربربرببوضةلسربربرب   ضف ر ربربرب ضملوربربرب 

ض(1996)ة داةيف ضضةجلم عدضمبر  ضف صضيتم ةملضايس ي ضةب عوضة اادضةلس ح ضة ايضيث يو
ضإ  وضو ضملنضة من  وض  ستضو  عو ضوا ة ضإالضملرو مي  ضةال    ضضا  ملضة  غعضمم ضربقضةإلة دة

ض(2004)و حلضن. ضض  ملضبعضضةي عطضة ع ي وضة رض اادضو  و عضة من  وضيفضإة دو ضاو :

 ملنضة من  وض م ضإىلضةمر   وضة ث بتوض  س ع ضاة سم  ضة رضمت زضةمةن ص.ض -
 ملنضة من  وضرتعضاب ت ر عضة ب    ضةي صضابمر   وضة س عك و.ض -
ملنضة من  وض مملضنمعصضة ت   أل ضبنيض  كضةممن طضة س عك وضاة تغ ة ضة اةف  وض     ضو ض -

 د وضاةلث ة ضةي دد وضو ضد وضملف  .
 .  تعاريف الشخصية:2.1

ض. تعريف الشخصية من وجهة نظر علماء النفس:1.2.1

اوتاةف وضحب  ضالضمي رب ض عاضة من  وضيفضرر ض  م ءضة    ضو  عمضوعداضيت عنضو ض عةولضكث ةض
ف    ضملاضب     ض  ملضةر  ة  ضمليضملنض ع ملضة    ضاد وضرر ض ت فضيفضة    ضاو معهن ض مرب ضيرب ة ض
ة مناضة ع  ي ضإذض عصضة من  وضيفضرر  ضة رتةك وضاة عم    ضة   س وضة ث بتوضة رض  رعضةيوة ض

ض(2000)و حلضةال د  ضض  وضبو.ةإلرس ر وضا م لضر ع ضة    ضاك   وضةرتج بتوض  مثر ة ضةحمل
ضاد ء ضة تع ديفضة ت   وضة   س وض  من  وض بعضضة ع م ءضكلضحسوضو  عوو:

 رميوند كاتل( تعريفkAttele : ) 
"ضة من  وضو ضة ت بثضمب ضر  ع وضة مناض  او ضيع ،ضيفضوع فضوعني"ضاي رب فضملنض"ة من رب وض
 تاضب لضر ع ضي ادض  ضة    ضملك نضظ و ةضملمضف   ضايعرباض ع ي ربوض ع ي رب ض  ورب ضي كربزض  ربملضة د مربوض

ض(1992) ألايضم. ضة ت بثيوضمب  عمضة من  و".ض
 تعريف إيزنيك Eysenek  : 

"ضة من  وضو ضذ كضة ت ر عضة ث بتضة اة عضإىلضحاضو  ض  ب صضة    ضاوزةدوضا د وضاب  وضدسموض
ض(292 ضو صوض1992) ألايضم. ضض."اة ايضحيا ض عةفدوضو،ضب ئتوضبم لضمم ز

 
 تعريف ما كونيل(Makonille) ض: 
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 ."ةلم ربربزةضة ربربرضي  ربرب ضاربرب ضةإلرسربرب نضاضيسربرب    ضيفض م  ربرب  ض عةفدربربوضوربرب،ضة ب ئربربو"ضة من ربرب وضوربرب ضة   يدربربوض
(V.Vinder1974 ض) 

ض: نظر علماء االجتماع .  تعريف الشخصية من وجهة2.2.1

  ملضملنضة من  وضو ضةلع ربع   ضة ع ي ربو ضف رب ضالض دربفض  رباضحرباض دةرربوضضةالدتم صي  ض  م ءضض
ظ و ةضوع  وضملاضمن ضاةحاضو ضملمنرب طضة سرب ع ضة  رب دئضوربثأل ضاض    رب ض تسرب،ض تمربملض م  رب  ضبايرباض

مج ،ضدعةرربوضررب عك ع ضرربعةءضك رربتض  ربكضضة     ضةمر ر وض ا ضةمف ة ضاضة رضهل ضأتر ض ة عض  مل
 ضاضكربربربربا كضة تربربربربكر ضةلمربربربربرت ضبربربربربنيضةمفربربربرب ة ضاضة ب ئربربربربوضةحمل  ربربربربوضاربربربربعض م ربربربرب،ضة  ربربربرب   ضملوربربربرب  وضملمضو تسربربربرببو

ضو عانر .ض
ا ربرب  ةضوربرب ض  ربربعنضة  رربرب ةضيفض دةرربربوضة من ربرب وضررربرب ةضةربرب و وضوت  و ربربوض   ربرب  ضك ربربل ضالضيتجربربزملضوربرب،ضضضضضض

ضملحاضة ععةولضة ت   وضيفضةإل تب د:ض
 ربثر ضيفضةن رب توضاض عتربوضورب ضضاتديخضة    ضو اضاال  و ضاضة  ض  ب تو ضاضنمعصضةيوة ضةل تسرببو 

 ة ععةولضةهل ووضيفض  عي و ضبم لضإأ يبضملاضر يبضاض سمملضمج وضوا ضةمرب بضة ع ولضة ت دخي .ض
 ة ععةوربربلضة اةف  ربربوضةلتمث ربربوضيفضنمربربعصضة ععةوربربلضة ت عي  ربربوضاضة غ يربربوضة ربربرضيع ربرباضة  ربرب  ضوربربزا ةضاربرب ضهلربرب ضأترربرب ض

   ملضةب  وضاضر عكوضاض أل توضابآلف ي .
 ةلربربثر ة ضةي دد ربربوضةلتمث ربربوضيفضنمربربعصضةلثربرب ة ضة ب ئ ربربوضة ربربرضيسربربتدب   ضة  ربرب  ضاضيسربربتج وضهلربرب ض ربربثر ضيفض

ض(1993)رمعةيت ضضر عكوضا  عدضةن  تو.
أبنضة من ربربربرب وض عربربربربصضة ت  وربربربربلضض(Nimkoff)اضر م ربربربربعحض(Ojbun)اضيربربربرب  ضكربربربربلضوربربربرب ضملادربربربرب ن

  ربربرب   ضةإلرسربربرب  ضة ربربربايضيعربربربوض ربربرب ض ربربرب  ة ضة  عربربربلضضاضة مربربربععدضاضة   سربربرب ضةالدتمربربرب   ض  سربربرب ع ض  ربربرباضة
ضاضةم ةءض.ضةال  و  

  ملضملهن ض  ر عضيدعمض  ملضملر  ض   ة ضة مناضاضورب ض  بثربقضض(Biesang)اب  م ضيع ف  ضب س رغ
اضمم ضرست تجوضو ضوا ضة تع ديفضملنض  م ءضةالدتم صضي تمعنضكث ةضاب    ضاضة ب ئوضةحمل  وضف وضضو ضخ

يفضوع جلربربوض  ربرب وضة من ربرب وضح ربرب ضيربرب انضأبنضة من ربرب وضوربرب ضربربرب  ضاض ميعوربربوضة سربربم  ضة من ربرب وضاض
 مم زةر ض وضة زو نضاضةمحعة ض.

ض
 :املكيف . الشخصية والنشاط الرايضي3.1
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ضة  اي  ضة  م ط ضي اح ض  ضة بار وضةل  ف ضة     و ضا  م و ض  بعيو ضملواةح ضبد ق ضإىل ضن ال و مبنت ف
ضة من  وض ضبني ضة عأل و ض   ضرتصاث ض  او  ضف ص  ضة من  و  ض  عي  ضإىل ضي اح ضوث م  اةحل ك و

ض ضة     ضملن ضجنا ضاة  م ط ضاة  م طضةلع   ض ضة  م ط  ضفأل  ضو  ضا  ب  تو ضذة و ضايبص ضي عد ضملن حي ا 
ضوعضرم طضإرس  ضو  حضاب  ءضيس وعضب     توضيفضب  ءضة من  و.ضةل  فضة  اي  

ض ضة  اي   ضة  م ط ضاكث فو ضرعص ضبا  ضة من  و ضة   ضف ن ضكا ك ضةلةل  ف ضمي درو  ضضع  ة اي
ض أل وض ب    وضوستم ةضف لضو   ضيثر ضايتكر ضابآلف .ةل  فضف  عأل وضبنيضة من  وضاة  م طض

جناضملنضر ع ضةمف ة ضوتب ي ضحىتضاملنض م اتضة ر اح ضضةل  فضفأل ضمم دروضة  م طضة  اي  
ضإب ة ض ض غ ض ض ضة بار و ض  ب  ت ع ضملا ضةحل ك و ضو  درع ض ت م و ضاة تزةم ض ايو ضيتادب ضو  ع ضة بعض فمثأل
اإرب  ضادع وعضب  م ضجناضآف ي ضحي ا عنضإرب  ضادع وعضو ضفأل ضة ت  ف  ضاةلم كس  ضة غ ض

 وضملر  ءضمم دروضة  م طضة  اي  ضاوا ضة  عةد ضيفضة س ع ض ع  ضة     ضال دوضك  ع فضاة عااةر
ضة من  وض     .

ضا  اضحايث  ض  ضة سم  ضةمر ر وض     ضة رض و ضرت جوض س عكوضمي    ضمت  زضة  ضدعو يو
ض(1993)ة    و ضاو :ضضض
 ة  ض ع  ضة     ضة   س وض  من  و. -أ
 با ضة س ع ضاف   ض  ع  ض أل   ضةإلرس نضاب ب ئو.ة  ض -ب
ضة  ضمتثلضة ع  ةض  اضة    ضاو ضر ع ضة    ضة ث بتضبتضة ر احضةلتم او. -ت

إنضة  عةد ضيفضة سم  ضة من  وضبنيضةمف ة ضة  اي  نيضاملف ة ضةآلف ي ضالضمي درعنضة  م طضة  اي  ض
ضة  اي   ضة  م ط ضأتر  ض  مل ضوثة  ضةضةل  فضو  ضرعصضع  نيل  مل ضملنضة تن اضيف ضجنا ضكا ك  

ضاة اك ءض ضوثألض ت  وضةهلااء ضة دام ضك ة ضف اي و ضوع  و  ضي  ب ضبسم  ضةن  و وعنيضو ضة  اي و
ضار  ةنضة اة  ضب  م ضداي وضة تجايفض ت  وضةاةضا ع  ضة    ضاةإليد صضاةل  ا وض.

 ضف عضي احضإىلضة  م طضاةحل عيوضةلم د ضو ض بلضة    ضف  ايضملاضمج   ةل  فضإنضة  م طضة  اي  ض
ضاةلم دروض ضيبع ضةحل عيوضيفضة   ع   ضة ع يوض  قضدعة ضاة  سلض  ب نضوت  ف ةنضاةل  فسو ف   اي و
ضة أل بنيض ضر ع  ضيف ضة س اد ضيبع  ضاواة ضة عةدو ضم ةء ض عي ضإحس   ضإىل ض ث ي ضةل ترمو ةجل  ة

ض(107 ضو صوض1993)ة    و ضضايدعيضة ثدوضاب    .
 م ضة  ع     ضةجلم   وضوعض ملضمج   ض  ملضة عمعمضيعتماضضةل  فضكم ضملنضة  م طضة  اي  

جن  ضة    ضف وض  ملضجن  ضةجملمع و ضاواةضي  كضف و ضمت حضة  م طضة  اي  ضةجلم   ضو زةضالض تعف ضيفض
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ضمم دروض ضملر  ء ضف  أل و ضةلنت  و  ض  معة ف ضاة ت   ف ضةجلم  و ضدا  ض  م و ضوثل ضةمف   ة  اي   
ضنمع وضوغ ةض)ة   يق(ضايتعع ضملنضيت  حضحب موضيفضدغب  و ضاملنضيبا ضة  م طضة  اي  ضي ترعضيف

د اةضيفضرب لضبد قضملواةحضةجملمع وضاوس رار ضاة اف صض    ضاة ت ص وضو ضملد   ضإ  فوضإىلضملنض
يدرتنضخبوة ضجن  ضوعدع وضي  كضملدعةءضة  صوضة   س وضةإلأ ب وضإ  فوضإىلضةل  فضة  م طضة  اي  ض

ض  وضة بار وضاة د ب  وضةحل ك و.  م وضة   
 . السمة:4.1

 .  مفهوم السمة: 1.4.1

ض) ض ك ضيع ح ض عاي"ضضملمحا ضةد ب ة  ضببع    ض   ب  ضة ر ضةم ةء ضملر   و ضنمعص ضو  ضبدع و" ضة سمو )
ة ت بعوضهل  ضاو ض  عي ضوعداضو ضنمع وضو ضة عحاة ضة س عك وضاةمد زةضض(1972)ملمحاض ك  ض

   عنضيفض    لض ة عضوثلضة ثبع ضاة  ألبو ضة ا وضاغ ضذ ك.
ضف  ض ضر عكو  ضيف ضة عحاة ضبعض ض ت م  ض  منا ضو و ضو  ضة سمو ضملن ضإىل ضة ع م ء ضبعض ايم 
  ستض  د وضا     ضمن ضيتم زضابالرتم ةدضة  سيب ضكم ضملهن ض ت م ضوع  دةضةدتم    ضح  م ض دع ض

ض....إخل.واةضة مناض ااة ضح عنض
ضف  سموضحسوض)د   عد (ضو ض"ضة يدوضوتم زةضاثبتوضرسب  ضيتم زضا ضة    ض  اضغ  ضو ضةمف ة ".

ض ضمل بعد  ض)دعد ان ضاب    ضG.allportايع ف   ضخيتا ض  م ضو كزي ض  يب ضر س  ضرر م ض" ضأبهن  )
ضملة    ضا عد و ضإواةد ض  مل ضيعمل ضكم  ضاظ      ضوتس ايو ضةلتعا ة ضةلث ة  ضدعل ض  مل ضايعمل

ض(1975)غ  عض . ضضوتس ايوضو ضة س ع ضة ت    ضاة تعب ي".
ضوع  و ضاو ضضضضضضض ضب  يدو ف  سم  ضو ضو  و عضإرتعاة يوض ث ضإىلضرزة   ض   علضملاضةالرتج بو

ضو ض ض ادة ض ت م  ضاملهن  ضآلف  ضوع ف ضو  ضة س  ع عد و ضةالرتعاة ة  ضي دل ضة منا ضملن ةل رتض
ضة رضضةحتم   ض)ةحل  و( ضو  عم ض   ض)ة سم  ( ضو  عم ضمن ز ضملن ضاأو ضوع  و ضب    ضة منا ر ع 

 م ضإىلضةرتج بوضباثضةآلن ضككنضيع  ضةناضوثألضح  وض  قضيفضوع فضوعني ضملو ضملنضر فض
ضيعصضملروضرعحضيستج وضحب  وض  قضيفضظ احضوع  وضدغعضملروض اضالض ة مناضبسموضة د قضف اة

فعدع ضة سموضالض ت م ضاب   ادةضملنضة مناضرعحضي عنض  د ض ة م  ضضيع  ضةآلنضو ضمليض  ق 
ضا   ض ايوضفد ضةرتعاة ض ألرتج بوضاب د قضيفضوعة فضوع  و".
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امي  ضملنض  عنضة سموضةرتعاة ةضف  ايضك  سم  ضةلزةح وضوثلضةاةضةالر ع   ضا ع وضامي  ضملنض
ض(1980)ال ةدا  ضضاةإلفألص.  عنضة سموضو تسبوضك  سم  ضةالدتم   وضة  ا  ضةمو روض

ضك  لضضضضضضض ض)دميعرا ض ع يف ضة تع ي    ضوا  ضبني ضاو  ضة من  و ض سم   ضة تع ي    ض عا   ا ا
R.cattelسموضبدع وض"ضملهن ضنمع وضد ا ضةمفع  ضاةالرتج اب ضة رضي ب   ضرعصضو ضة عحاةض  )

ض ض ع ، ضملن ضةالرتج اب  ضاا  ض سمح ضوعرعضة ر ضيف ضة   يدو ضب    ضاوع جلت   ضاةحا ضةرع بت
ض(1971)   ا ي ضضةمح  ن.

ضيفضضضضضضض ض  مألحرو ض  بل ضر عك  ض م، ضو  ضة سمو ضملن ضرست تج ضملن ضمي   ضذك ان  ضو  ض عء ا  مل
ر ع ضة     ضير  ضيفضة س  ض   ة ضة    ضيفضملفع  وضةلت  دة ض اةضف  ض  ستضملرب ابض  س ع ضاإمن ض

ضو ضو   ص  ضاو  وض   قض  ملضفئوضكب ةضو ضةالرتج اب ضةلمرتكوضف م ضب    .
ض(:G. allportالسمات اللبورت ). نظرية 2.4.1

ضةالدتم   ض ضة     ض  ع ضبد  اي ضإوتمعة ضة اي  ضةمو ي   ني ضة س  ع عد ني ضملة   ضو  ضمل بعد  يعتو
ضة من  وضضح   ض  عةن" ضحيمل ضكت اب ضف    ضمل ف ضة ر ضاة من  و ضاةإلة  و ضة د ع ضبادةرو ةةت  

ض  س ضر  ع عد ".
ضة عحاضضضضضض ضاب تب دو  ضة سم   ضإىل ضمل بعد  ضو،ضرر  ضفصا ضفدا ضة من  و ض عوف ضة  ب ع و ة

O.dbertضض ضاة رضض1936ر و ضة من  و ض  ف ضة ر ضةل   ة  ضةالجن  زيو ضاب  غو ضو عال   وعر 
ضإىلضض7953ب غتض ضرد وضضض4541و   ةضاةفت  دو  ك موض م ضإىلض   موضة سم  ضاة رضة توو 

ضباةيوضد اةض ادةروضة من  و.
ضة س  مو ضضضضضضض ضملنضة سم  ضة رضمتثلضدزائضو ضة    ة ضة رض دع ض" ضة م  ة و غضمل بعد ضرر يتو

اةال   ضةحلار ضيفضاوفضة من  وضاة رضيستناو  ضة  دلضة ع  يضيفضو ا توضاوفضةناضو ضض
ض(.ضض1971كم ضاد ضيفض)ال دا ض

ض  مناضضضضضض ضف   اضوت  و و ضو  ضة سم   ضملن ضف  ة ضمل بعد  ضملكا ضإىلضا دا ض م  ضملهن  ضملي  
ف   اضر س وض  ب وضاة ع وض بنيضك   وضر ع ضة منا ضامي  ضة تع حض     ضفد ضو ضفأل ض

ض(zaros)ضةلألحروضا  ضة يقضةالرتاال ضمم ضوعضو كزيضاملر ر .
بنيضرألثضملرعةصضو ضة سم  ضاو ضة  ضملر ر و ضة  ضو كزيو ضاة  ضضallportو زضمل بعد ض

ضاثرعيو.
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ف   ةضمل بعد ض اووضإىلضملنضة سم  ض  ستضاحاة ضوستد وض ةفلضة    ضا     ضنمع وضوتعةفدوض
و ضة     ض تجم،ضإلحاةثضةإلاثدةضة س عك وضا  ملضذ كضف علضاةحاضو كوضالضمي  ضإدد  وضإىلض

وعض ة عضرت جضنمع وضو ضة سم  ضةلتعةفدوضة رض س عضكلضو   ضيفضبعضضةوضاةحاةضوت  دةضبلض
ضور و ضة س ع  ضف اةضةلر  ضةما ضو ضرر يوضآ بعد .

ملو ضةلر  ضة ث  ضيعع ضإىلض غ وضة مناضةل    ض ادةروضة من  وضيفضود بلضةل ص "ض ع ضضضضضضض
ضة سم  ض ا ضة منا ا  ملضاحاةضةن  توضبعدوضض"ضةمو ضة ايضيتسقضو،ض  ك بوض  ملضاحاة

ض  م.
ة د  مضببصعثضكم وض ادةروضك  وضة سم  ضو ضح  ضةممه وضاالضة دةضضallportف غعضو ا وضضضضضضض

اة تعم ع ضاو ضح  ضكعنضوا ضة سم  ضد  س وضملاضاثرعيوضك رت ضف نضرر ةضمل بعد ض  سم  ض  تد ض
ميض  س ضربيبض  عأل   ضة رضمي  ضملنض ألحظضبنيضة  ضةن  وضوع  وضاخمت فضملرعةصضة س ع ض

 ضة  ر يوضالض دعمض  ملضملر  ض  ييبضمي  ضملنضيد عض أل وضربب وضبنيضة بم يضابعب دةضملف  ضملنضوا
ضة سبب وض ضة عأل    ض  مل ضب  ءة ضاب س ع  ضاة ت بث ضة عأل و ضوا  ضبتعم ع ضة د  م ضااب ت يل ضو   ضاةو ر ع 

ض(1982) ألايضم. ضضوا .
ضضضضضض ضر  ا  ض  سم   ضمل بعد  ضرر يو ضف ن ضي   ضة من  و ضاو م  ضة سم   ضاح   ضبايا يف

ضو ض ضة عايا ض  مل ضو  ضحا ضإىل ضاة تما  ضة سم   ضو  ج ضيف ضة بص  ضجمل   ض عاي ض فع  امل  ت
ض.kattellة ادةر  ضة رض ستع ضضالحد ضكادةروض

 :kattel.  نظرية السمات لكاتل 3.4.1

وعضملحاضخم     ضاذ كضمنضضkattelإذةضك نضة بعد ضوعض م اضاة ع ضرر اي ضة سم  ضف نض
ك نضوعدوضحنعضف ضض   موضة  ضة من  وضب  يدوضو رموضإىلض ا ضضضkattelةجل اضةمر ر ض ض

ضملرعةصض ضبني ضةالد ب ط ض دةرو ض  مل ضيعتما ضة اي ضة ع و  " ضة تص  ل ض" ضة يق ض   ضوع جلتو ضمي      ل
ض(1982)خمت د ضضة س ع ضةلتع دوضاب من  وضاة رضي مفض    ضابلألحروضاةالفتب دة .

ضةرتب  نضضضضضضض ضا ، ضفدا ضبس ع و ضف م   ضمي   ضةلد ي   ضو  ضمبجمع و ضةمر عب ضواة ضك  ل ا ،
   و ض(ضةوضو كزيو ضيعتداضملهن ض  س ضوعرعض16 د   ضرتوض م ض)ضp.f.16ة من  وض   ةةاي ض

ض.ة من  و
ضربربربربربربربربرب ي عص.ة س   ةضاة س   ةضربربربربضEض–ة ع ولض ض
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ضغ ضةحل  ضربربربربربربربربربربربربربربربضضةحل  ضاة د قضةالكتئ يب.ضFض-ة ع ولضوربض
ض عةضةي قضربربربربربربربربربربربربربربربربض عفضةلع ي .Gض–ة ع ولضاض
ضخم ة ضر لضة ت  فضربربربربربربربربربربضضةالرعزة ضة م زار م .ضHض–ة ع ولض ض

ضربربضة   جضة   و.ربربربربةحلس ر وضةالر ع   وضربربربربربربضIض–ة ع ولض ض
ضة غ يوضةل عموضاب ثدو.زار م ة ب دةرعيوضربربربربربربربربربربضضضضضضة م Lض–ة ع ولضطض
ض امضةلب ال ضةهل ة يضربربربربربربربربربربضةالوتم مضة عم  .ضMض–ة ع ولضيض
ضةحلاة وضربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب  بس ةو.ضNض–ة ع ولض ض
ض امضة  م     وضربربربربربربربربربربربربربربربربضة ثدوضاب    .ضOض–ة ع ولضظض
ضة تص دضربربربربربربربربربربربربربربربربربربربضةحمل فرو.ضضQض-ة ع ولضمض
ضةالكت  ءضة اةيتضربربربربربربربربربربربربربربرب الفتد دضإىلضة ثب  .ضQ2ض–ة ع ولضنض

ض ب ضةالدة ةضارب  ضةي ق.ضQ3ض–ة ع ولض ض
ضة تع  ضة ع يب.ضQ4ض–ة ع ولضصض

ض
يفضض(ضضملنضرر اي ضة سم  ض  ستضواا ةضك ر اي ضةممن طضيفضفئ  ض    وضملادا  ضاي  ض)دع   ن

ا ،ضمت  زة ض ئ  وضف م ضيتع قضاب   ا ضة    يو ضاإنضةي كضة  ب ضيفضرر اي ضة سم  ضك ي كضيفض
ر  ع عد وضةل    ضيد،ضوع جلوضة من  وضكن و وض ةف  و ض انضةإلف  ةضو ضةلعة فضة رض عداض

  روضوتعر وضف وض  ت بث ضضف     ضة ايضيد،ضيفضةيمسعنضيفضةوضة عااةنضف لضوع ضذ كضملنضحيتلضو
؟ضاملروضيس كضر ع ض ااة ض؟ضملاضة ع  ض؟ضضاإذةضك نضةمو ضكا كضفكيضة    نيض؟ضض اةضضفم ض

ض(1980)دع   ن ضضةلم  ضملنض عوفضة سم  ضيفض ب دة ضوع   وضملاضافد ضإل  و  ضة س ع .
من  وضي بحضملكث ض  عدة ضإذضملضفم  جضة بص ضافد ض  ر اي ضة سم  ضملاضة ع  ة ضيفضاوفضة 

مياضة ب ح ضاب ر احضة رض ث يضإىلضة تعب ضك ت جوض  ت   لضو،ضة ب ئوضاو،ضذ كضفم ضةلم  ضملنض
ي   ضيفضة سموض  ملضملهن ض   ة ضاإذةضو ض   و تضوا ضة  ر ةضو،ضرر يوضة تع عضف نضواةضةل  جضمي  ض

ض  فضملي  ضو ضي  ملضو ض غ  .ضملنضمباضة س  ع عد ضمب   ص  ضالض  فضة س ع ضفصسوضبل
ض ضك  ل ضو  ضكل ضا  ضد ء ضة ر ضة سم   ضرر اي  ضملن ضkATTELإال متثلضضALLPORTا

ضملاض   ألضو ض ضاةحاة ضف  ة ضة رضمي  ضملنضمن ز ضة سم  ضة   ياة ض س  ع عد و و  وجضة بص ضةحلايثو
ض ضملو  ضة  ضضkATTELةمف ة   ضوثل ضةجلم ، ضف    ضيمرت  ضة ر ضاب سم   ضةوتم و  ضملكث  ف ع
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ة تجم ، ضاح ا ضابرتناةمضةمر   وضةإلح    وض)ة تص  لضة ع و  (ضملنضخيتز ض ا ضة سم  ضإىلض
ضمل لضة  ضاو  وضوستد وضمم  و ضمي  ضوع  ضملنضحي لض  ملض  بثة ضو  اة.

ضة ض ضا  مل ضةممن ط ض  مل ضة سم   ض ت ف ضة عمعم ضادو ض ت م ضا  مل ضملهن  ضإحتم   ض  و ضيف ل    
ضوس م  ضف ووضأبوع ضوعداروضملاضد   و.

ض)د   عد ضضض ضملي   ضة سم   ضو رعد ضو  ضة من  و ضوع عص ض   ا عة ضة اي  ضة ب حثني ضملوع او 
 zimbordo et(ضادغعضةالفتألف  ضةلعدع ةضبنيضآدة  عضف نض)1973(ضضاض)مليزركض1967
ruchضرر اي ضة سم  ضف م ضي  :ض(ضيعدزةنضةمر ضةلمرتكوضبنيض1980ض(Ruch1980 ض)ض

ضة سم  ضو ضملر  ض  ر عضة من  و.ض-1
ضو اديوضض-2 ضة   ضإو  ضف دد و( ض)ةرتج اب  ضر ص و ضة   ضإو  ضة سم   ض  عن ضملن مي  

ضة عم    ضةحملا ةضالرتج اب ضر ص و(.ض) ت م 
ضاةمحاةثضةل ب وض  من  وضة ب،ضةالرتد ةدضاة ثب  . ع ملضة سم  ضبعةر وضإ و جضة س ع ضض-3
ض ست تجضة سم  ضو ضوثة ة ضر عك وض)ابرتعم  ضةفتب دة ضة من  وضوثأل(.ض-4
ضخمت فضض-5 ضو  ضة    يو ضة   ا  ضحس ب ضو  ض عيو ضةفتب دة  ض  مل ض   مو ضو  ج و ض  عي  مي  

ضة سم  ضب  وضكم و.
س ص وضو ضة سم  ضةمر ر وضا من اضةهلاحضو ض دع ضة من  وضوعضمت  زضة سم  ضة ض-6

 مل لضملكوض ادضو ضة ت عصضةلألحظضيفضة س ع ضة بم ي.
 نظرية السمات لفرايبورج:. 4.4.1

 قائمة فرايبورج للشخصية: .1.4.4.1

   موضف ةيبعدجض  من  وضمل او ضيفضةمولض"دعك ضف ةروجضار جلضاو بل"ضضو ضملر  اةض  عضتعريف:
ض ضر و ضأبل ر   ضف ةيبعدج ض  وعو ض1970ة     ض يل ضا  م  diellض  مضض ضة ر ضةل غ ة ضوعدر  بت م ع

ض ض)ضاإ اة بتع يب   ض  مل ضة د  مو ضوا  ضابتعي ض ألاي  ضحس  ضوما ضةل غ ة ضملبع  ض08وعدر  )
ضإىلض   موضف ةيبعدجضيفضةلألحق(.ضةدد،(ض ب دةض)56  من  وضا)

ح  ضب غضوع ولضرب  ضة د  موضيفضة ب ئوضةمد ب وضابرتناةمضة تجز وضة     و ضاإ   ةضةالفتب دضبعاض
ضاضض140 م ي ضيعو ض  ملض   وضوت عروضو ض ض24اض18ملرثملض رتةا ضمل م دوعضو ضبنيضض151ذك ة

 ضايفضة ب ئوضةل  يوضمتضإأ  ضوع وأل ض0.83إىلضض0.64ر وضا  ةاحتضوع وأل ضة ثب  ضو ضبنيض
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ض ضة يق ض   ضةل غ ة ضة  عدة ض)ضإ   ةرب   ض  مل ضاب د و ةض82ةالفتب د ضة  اي  و ضة رتب و ضك  و ضة  ب  )
ض.0.87اضض0.67(ضملايمضا  ةاحتضوع وأل ضرب  ضملبع  ضة د  موضو ضبنيض10ب  ولض وصض اد ض)

ضض ب دةضابرتناةمضملبع  ضبعض212ملو ضة  ا ضفداضمتضإأ   ضاب  عدةضةل ع وض  د  موضة رض ت م ض
ضةفتب دة ضة من  وضةمف  ضكمص   ضوثلضةفتب دضو  عرت ضةلتعا ضةمادوضا   موضك    عدر  .

ا اضملة د ضة  ت  جضإىلض عةف ضة  ا ضةل  ب ضابحملكضاب  سبوضمبع  ضة د  موضااب  سبوض   عدةضةل غ ةض
ضكمصك ضةرتناةو   ض  ا ضةل ع و ضة  عدة ضاملبع   ضملبع  و  ضبني ضة ثب   ضوع وأل  ضبنيضض  ةاحت و 

ض.0.92اضض0.85
 حماور اختبار فرايبورج: . 2.4.4.1

ضالعصبية: .1
ض  وو ضض ضدسم و ضار   ضاح ك و ضدسم و ضاب   ةاب  ضيتم زان ضة بعا ضهلاة ضة ع   و ضة اددو ملوص ب

اب تعوضافداةنضة  ةحوضاا ع ضبعضضضةإلحس  اة تع  ضار  وضضاةإلدو  ك ال   ةاب ضيفضة  معض
ضةلر و ضة ع ب وضاةجلسم وضةل  حبوض ألرتث دةضةالر ع   و.

ضة    ض ضة ع وو ضاةال   ةاب  ضةجلسم و ضةال   ةاب  ضبد و ضف تم زان ضةل ن  و ضة اددو ضملوص ب ملو 
ضدسم وضاةجلسم وضةل  حبوض ألرتث دةضةالر ع   و.

ضالعدوانية: .2
اضمت زضةمفرب ة ضة رباي ضيدعوربعنض  د   رب ضابم مرب  ضة عااةر ربوضة بار ربوضملاضة   ر ربوضملاضة اددوضة ع   وضهلاةضة بع

ة تن   ربربوضايسربربتج بعنضب ربربعدةضةر ع   ربربو ضايت ربرباانض مفربرب ي ضابهلجربربعمضاةلمربرب ح   ضاة عربرب ة ضايتم ربربزانض
ضابالراف صضا امضة دادةض  ملضة س   ةضيفضملر س ع ض امضةهلااءضاوامضة   جضةالر ع يل.

 وض م ضإىلض  ربوضةل ربلضة ت درب   ضاة ربتص عضيفضة رباة ضاة سرب ع ضةلعتربا ضة ربايضيتم ربزضض وةل ن اة اددوض
ضابهلااءضة زة اضاة   جضةالر ع يل.

 االكتئابية:.3
ملوص بضة اددوضة ع   وضهلاةضة بعاضيتسربمعنضابالكتئرب بضا ابربابضةلربزةجضاة تمرب لمضاة مربععدضاب تع رربوضض

ضاةإلحسربربرب  مبنربربرب احضغربربرب ضوربربربا ةضاةل ربربربلض  عربربربااةنض  ربربربملضة ربربرباة ضضاةإلحسربربرب  وعربربربامضة   ربربربملضاةيربربربعحض
ضاب ارو.
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يتسمعنضابلزةجضةلعتا ضاة دادةض  ملضة رتك زضاةالةمئ  نضاةمنضاة ثدربوضضةل ن  وملو ضملوص بضة اددوض
ضاب    ضاة د   و.

ض
 قابلية االستثارة:.4

 ربربربربربربربربربربربربربربربربربعفضضع   وضةاةضة تع  ضاة اددوضة ع   وضهلاةضة بعاضمت زضةمف ة ضة اي ضيتسمعنضابالرتث دةضة 
حب ةربربرب  ضة  عو ربربربوضة ع  يربربربوضاةالرز ربربرب جضا ربربربامضة  ربربربوضاة غ ربربربوضاةالوتصربربرب ان ضإلةلدربربربادةض  ربربربملضوعةد ربربربوضة

ضار  وضة تكر .ضةإلحب طة عااةر وض  اض
يتم زانضبدادض ئ لضو ضةالراف   ربوضاة ت د   ربو ضكمرب ضيتم ربزانضابهلربااءضضةل ن  وملو ضملوص بضة اددوض

ض.ةإلحب طاةلزةجضةلعتا ضاة دادةض  ملض ب ضة    ضابملض
ضاالجتماعية: .5

ملوربربص بضة اددربربوضة ع   ربربوضهلربرباةضة بعربرباضيتم ربربزانضاب دربربادةض  ربربملضة ت   ربربلضوربرب،ضةآلفربرب ي ضاو ا ربربوضة تدربرب بضوربرب ض
 ربربرب ةضكبربربرب ةضوربربرب ضةلعربربرب دح ضكمربربرب ضيتم ربربربزانضاابلربربرب  ضاةحل عيربربربوضة  ربربرب  ضارربربرب  وض دربربرباضة  ربربرباة   ضا ربربرباي عض ة
ضة باي و.ضاح عداة  م طضايتسمعنضابجمل و وضاكث ةضة تصاثض

يتم زانض د وضةحل دوض  تع ولضورب،ضةآلفرب ي ضاةالكت رب ءضاب رباة ضا  ربوضضةل ن  وملو ضملوص بضة اددوض
لعربرب دحضايتم ربزانضاب ربربوا ةضة  درب ءة ضورب،ضةآلفربرب ي ضا   رب لضة عحربرباة ضكمرب ضملنض ربرباي عض  ربوضوربرباا ةضورب ضة

ضةحل عيو ضا  تضة تصاث.
 اهلدوء: .6

ضة بعاض ضة ع   وضهلاة ة    ضا امضةالد ب  ضملاض متتضةمف  دضاضضاب ثدوضيفيت فضملوص بضة اددو
ضوععبوضةالرتث دةضاة تاة ضةلزةجضاة ت  ل ضاةالبتع  ض  ضة س ع ضة عااة  ضاة املبض  ملضة عمل.

ضةل ن  و ضملوص بضة اددو ضة غ وضاة   قضاةالد ب  ضضملو  ضة بعاضيعو عنضابالرتث دةضار ع و هلاة
ضار  وضة مععدضاب  ك ضا امضة دادةض  ملضر  وضإأ  ضة د ةدة ضاة تم لم.

ضالسيطرة:.7
ملوص بضة اددوضة ع   وضهلاةضة بعاضيتم زانضابالرتج بوض   ا ضملفع  ض ااةر وضرعةءضك رتض  ر وضملاض

ض ضيف ضاةالد   ب ض    و ضملا ضة ع فضدسم و ضاةرتناةم ض  س  و ضةل ل ضكاة ضاع  ضة ثدو ضا ام ةآلف ي 
ضاو ا وضف ضضة  و رعض  ملضةآلف ي .
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اة اددوضةل ن  وضهلاةضة بعاضمت زضةمف ة ضة اي ضيتم زانضابال تاة  وضاةحرتةمضةآلف ي ضاةال   ضبغ ضض
 وضاالضحي ا عنضة سع ضةرتناةمضةر عبضة ع فضاة عااةر وضاةل لض  ثدوضابآلف ي ضاالضيعمدعنضة س 

ض   ضضة  و رعض  ملضةآلف ي .
ضالكف )الضبط(:.8

ملوص بضة اددوضة ع   وضهلاةضة بعاضيتم زانضبعاو ض دادةض  ملضة ت   لضاة تع ولضو،ضةآلف ي ضاف ووض
ضيت  عنضابيجلضاةالد ب  ضف ووض  اض   مضةآلف ي ضل ة بت عضاظ عدض يفضةلعة فضةالدتم   وضكم 

ةجلسم وض  اضوعةد وضبعضضةمحاةثضةلع  وضملاضظ عدضبعضضةلت  وضةجلسم وضوثل:ضبعضضةلت  وض
ض) امضةالرتد ةدضملاضةالد ع ش ضةالمح ةد ضةد ع شضةمة ةحضاةحل دوض  تبع .(.

ضر  وض ضا ام ضةآلف ي  ضو، ضاة تع ول ضة ت   ل ض  مل ضاب دادة ضيتم زان ضل ن  و ضة اددو ضملوص ب ملو 
ضيت   ضكم  ضة   ةاع ض  ا ضاةلن ةبوةالد ب   ضة تصاث ض  مل ضاب دادة ض ألاي ضضعن ضحس  )وما

1987). 
 .  تصنيف السمات:5.4.1

إذض م  ضبتص  لضة سم  ضو ضانح وضوتعاير ضف نضابرت   ت  ضة دع ضملنض  سم  ضملرعةصضكث ةضض
ملرعةصضةمواةحضة رضيتجوضحنعو ضابتضواةضة  صعضو ضةحملتعاي ض  ادجضة  ضة اةف،ضة رض م ضإىلض

ضةلزةد وضض ضاة سم   ضاةي وو  ضة ع وو ضاةل  دة  ضة دادة  ضإىل ض م  ضة ر ضة دادة ضاة   ة س ع  
ضةإلمي ءة ض ض ت م  ضة ر ضةمر عب و ضاة سم   ضاغ و   ضاة  م ط ضاةالكتئ ب ضة ت  ل  ضإىل ك   ز و

ضة  س ع  ضا اض  جلضاة ع ضرر اي ضاملر   وضة س ع ضاة ت   ضة غ ضو  ب ضاظ    ضأبواةحضواة
ض)ك  لض ضي ، ضب  م  ض" ضةلث   ضرب ل ضفع مل ضخمت  و  ضب    ضة سم   ض عة ع ضبايا ضوع عص ة سم  

(ضمي زةنض1951(ضاض)و    ألراض1938(ضة ااةف،ض م ض   موضة سم  ضجناض)و  يضوعدةيض1950
)ال ةدا  ضضمواةح.بنيضة سم  ضاة ااةف،ضح  ض ت م ضة سم  ضة عر  لضةلم زةضة رضبدقضا ضة

ض(1980
ايدع ض)و   ملضغ  و(ضيفضوعرع توض"ضملروضمي  ض بس  ضة ت   فضإبدد صضمج ،ضة     ضض

ضة  ئوض ضيف ضاي ر  ضةي د و  ضة سم   ضافئو ضة عد  و ضة سم   ضفئو ضمه  ضفئتني ضإىل ضة من  و )ة سم  (
بتص  لضةلع فو ضايفضة  ئوضة ث ر وضإىلضة عظ  فضة عداةر وض ىلضة عظ  فضة س  ع عد وضة رض دعمضةما ى

ض(1986)غ  و ضضاةحل ك وضاف ووضإىلضإر ع   وضة مناضاملر   بوضةإلرتج ب و".
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ضايألحظضوماضو   ملض ياةنضملنضة سم  ض  دسعضإىل:
 ةوضف  يوضاو ضة سموضةحلد د وضكم ضي ةو ضمل بعد . .1
 ملاضومرتكوضاو ضو ض سمملضاب سموضةحلد د و.ة  ض  ووض .2

ضاي  ضمل بعد ضملنضة سم  ض  رعضف م ضب    ضحب  ضمي  ض    ب  ضيفضوادجضوعضإو :
 ةوضاةحاةضكو ضملاضد  س و. -أ
 ملاض اةضة  ضو كزيو.ض -ب
ضض(1980) ياةن ضضي  ضذ كضنمع وضو ضة سم  ضة ث رعيو. -ج

ض    فض)مل بعد (ضبم لضمل  ضف عضي فضة سم  ض  ملضة عدوضةآليت:اإذةضملد انضملنضرو ض
ة  ضاة ع وضا م ضإىلضةل ع ضة ع مضاةي صضاة   ة قضة ث بتوضةلتع دوضبت  فضة    ضو،ضة ب ئو ضضض-1

ضككنضي عنض ااةر  ضملاضةر عة   ضملاضةدتم    .
زةد وضوثلضةالبت  ج ضو   ص  ض  فضة  م طضةي صضاةحل ال ضة عد  وضة ع د وضاةحل ال ضةلض-2

ضةالد ب ط.
ض(1982) ب   ضضملح  مضة د عضا م ضإىلضملر ضبعضضة سم  ض  ملضة غ .ض-3

ضضضضضضض ض)ك  ل( ضة ت عي   ضض1950ملو  ضمتثل ضاو  ض م دو ضملر ر و ضة   ضإىل ضة سم   ضو ف فدا
ةمر ر وضة رض  مكض    ضة     ضة س ص و ضااب  غعضو ض امضظ عدو ضيفضة س ع ضب  يدوضوب ة ةض

 ر  ض ثر ضف وضاو   ضة دادة ضة عد  وضة ع ووضاةيوةضة ثد ف و ضاةوضظ و ةضاو ضة سم  ضة رضضإالضملهن 
ضيفضر ع ضة    ضاةر ع ال وضاة   ال وضةالدتم   وضاة يدوض م و.ض

ضاأييتض    فض)ك  ل(ض  سم  ضك آليت:ض
ضكك م  ضض-1 ضاإو  ضةجلسم    ضة ت عي  ضإىل ض  د، ضك و  ر    ضإو  ضةلع ف و: ضة سم   ضملا ة دادة 

ضملاو  دة .
ضة  ضوزةد و:ضا مملضة ت  جضاةالر ع  ضار  وضةالرتج بوضاةحلس ر وضاةلث ب ةضاةالراف ص.ض-2
ة  ض ي  و   و ضرزا  وضملاضوت  وضاب ااةف،:ضاو ضو ضانح وضة ت عي ضةجلسم  ض عاضةرتعاة ةضض-3

ض(1968 ضP)ضملاضح د  ضب  م ض  بحضيفضإة دو ضة ب ئ ض عةةفضاة  و  ضا دا.
 .  معايري حتديد السمة:6.4.1
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ضة ت   و: ضةحلد  ق ضإىل ضباياو  ضاإو  ر و ضة سم   ضادع  ضإىل ضة ع م ء ضبعض ض . ضضيست ا ) ألاي
ض(1976

ملنضة سموض اض  عنضمل ةةض  ملضوستع ضملكث ض عد اة ضمبع ضملنضةوضملكث ض معو وضو ضة ع  ة ضض-1
فغ  ب ضو ض  ترعضا  سقضملكث ضو ضة ع  ةض ت عنضو ضيع حضاب سمو ضواةضابإل  فوضإىلضةفتألحضةمف ة ض

ايفضضف م ضب   عضيفضة ع  ةضة عةحاةضف    ضرغ وضيفضوعة فضوع  وضغ ضملر  ضخنت فضيفض ددوضة غ و
ضة يدت  ضيفضة تعب ض  و ضكم ضملر  ضمج ع ضرستج وضإىلضة   س  ضةلنت  وضبادد  ضوت  ا و.

رب  ضة من  وضاة   ة و  ضف  مناضة عةحاضيت  حضيفضةلعة فضةلتم اوضبم لضاةحا ضض-2
ضا  لضف  ضو  ض    وضة ث بتوضة رضالض تغ .

ض -3   ب ضف م ضب    ضةد ب ة ضوعدب  ضمهن ضإنضة سم  ض  ستضوستد وضبع   ض  ضة بعضضا     
ضو ض ض ت عن ض تجم، ضملن ضإىل ضمت ل ضة سم   ضبعض ضملن ضكم  ضة     ضةن  و ضوع ض  م ضو اد ضو    ب،

ضاب سم  ضة ع ووضملاضة سم  ضةلمرتكو.ضضضيسممل
إنضة تم  زضبنيضة  ضة من  وضيتكر ضإىلض ددوضكب ةضبعظ  وضةالفتب دة ضةلستناووضا اةضف روضض-4

ضردع  ضيفضض  او  ضةلستناوو ضةم ةة ضملن ضإىل ضي د، ضذ ك ضف ن ض)ةالربس ة و( ضبسمو ضيتسع ضة     ملن
ضة ادةروض د  ضةوضةالربس ة وضف ذةضملض   ضةم ةةض د  ضوا ضة سموضف هن ض  ض ر  ض ا ضة    .

إنضة سم  ض تعا ضرد ف   ضفسموض)ة س   ة(ضيفضة  د  ضاةمرعروضيفضة س اة ض  ملضرب لضةلث  ضض-5
ضمي  ضملنضأتفاض ادةضملكوضو ض ا  عضةجملتم،ضاي تجض    ضبعضضةممن ظضة س عك وضةحملا ة.

ضإ    ضو ضة   ح وضة س  ع عد وضالضي عنضهل ض ة م ضر  ضة اال وضةي د و ضرر ةوضة من  وضإذةض-6
ضمبع ضملهن ض اض ت قضملاضالض ت قضاةل  عمضةالدتم   ضةلتع دحض   و.

ة سموض اضي ر ضإ    ضيفض عءضة من  وضة رضبتعي  ضملاضيفض عءض ع يع  ضيفضةجملمعصضة ع مضو ضض-7
ضةالرتعاة ة ض ضابرع ضبعا ضف م  ضمل بعد  ضملة و  ضو  ضاواة ضف  يو ض  عن ض ا ضة سم   ضملن ضملي ة     

ضة  ض  ووضومرتكو.ة من  و ضملاض اض  عنض
ض(2004)وماض باضةحل  ظ ضإنضو ضة   اديضملنضمن زضبنيضو  عمضة سموضابنيضةل  و عضةلد درو:ض

ة سم  ض  ستض   ة :ة سموضملكث ض معو وضو ضة ع  ةضمهن ض م،ض اةض   ة ض  ترعضا  سقض -
ة سم  ضا   ضة سم  ض اضبملضة    ض  ملضةكتس بضوع ضا   ض  ع  ة ض ادةض  ملضة س   ةض  ملض

ض   ة ضداياةضو سدوضوع  .
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ة سم  ض  ستضة  و  ضر س و:يعاضة تم  زضبنيضة سموضاةال   ضملو ضملكث ضوععبوضإىلضحاضو ضايعتوض
ضبنيض ضومرت  ضرت ج ضك   م  ضملن ضكم  ض ألرتج بو  ضوسبدو ضةرتعاة ة  ض   ض ب دة ضو  م  ضكأل مل بعد 

ة تع عضا اضخيت فضةال   ضيفض معو توضو ضة تن اضة ماياضإىلضة عمعو وضة  سب وض ععةولضة عدةر وضاض
ضيفضحنيضأوضملنض  عنضة سموض  ووض ة م .

ض  عنضو ض - ض   ة ضةال  و   ضملن ضملي ضة تدع  ض ت م  ض   ة ضة   س و ضةال  و   ضملن ضة ث   ة تعب 
ة ءضملاضربا  ضملو ضة سم  ض  ملض دبلضضا دعمة ءضملاض ا ضمليضملهن ضإو ضملنض  عنضوعدبوضملاضر  بوض

ف هن ضوسثا وض  ضمج ،ضةممن طضة س عك وضاةجلعةروضةإل دةك وضملاضةلع ف وضرعةءض  م تض دعمي ضملاضملض
  ت م و.
 .  نقد نظرية السمات: 7.4.1

ضملنضضضضضضض ضإال ض   و ضة تج دب ضاإد ةء ض   رو ضمي   ضبم ء ضمتاان ضة سم   ضرر يو ضملن ضو  ضة  غع   مل
وع د  ضرر يوضة سم  ضي انضملنضة ادد  ضة رض ع    ضةرتنب دة ضة من  وض عا ضو ضة سم  ض
  ستضك ف وض عوفضةن  وضة    ضمنضن  ضوع فوضو ض ا ضة    ضو ضكلضةوضالضيبنيضك فض  ترعض

ض(294) ألايضم. ضو صوضضموض  ا .وا ضة س
ضاي داو ض ضة من  و ضي ك ض  يا ضو  ضرعص ضوع ضة   ضإىل ضة من  و ضب  ل ضملن ضة  د   ضبغض اي  

ضاحار ضة رضيتم زضا ضة    .
مثضملنضة  ضة    ضو ضة  ضر عكوضيفضظلضوث ة ضب ئ وضايتع فضادع و ض  ملضة ت   لضب   م ضابنيض

ض ضملن ضبعرع ع ضا    ض   و ضوع ضو  ض  مل ضملر س ع ضوع ضيبدعن ضف مةن ص ضإذةضضيتغ اةة ب ئو ضر م  اال
ضيفض ضابد ة ض بااة ضوع  و ضةو ضأبن ضة ر  ضكا ك ضةحل مو ضو  ضا    ضو صعظ   ض باال ضة ر اح  با ت

ض(1994)و   د  ا ضضو  ضمي  ضملنض ر  ضوتم زضيفضوع فضآف .وع فض
ف     ضالضمي كضةحل  ءضملاضةالر أل ضبلضيمع ضابحل  ءضيفضظلضظ احضوع  وضاوعضي   قضيفضظ احض

ض(1997)ر و وضحس  ضضملف  ضمم ضيثكاضملمه وضة ر احضةي دد و.
مم ضربقضمي  ضةرتنألصضملنضرر يوضة سم  ض  ر ضإىلضة من  وض  ملضملهن ض ت عنضو ض اةضضضضضضض

ضلع فوض ض      ضةإل تم   ضامي   ض ئ  و ضملا ضكب ة ضباددو ضا  ضةنا ضكل ضيت ف ضة   ضملا و   
ة   ا ضة    يوضبنيضةمف ة  ضاو ض  ب وض ألفتب دة ضاة د  ر  ض تصاياضوا ضة سموضا ددت   ضاو   ض
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ض تصاياو ضا ع  ضمل بعد ضاي  ضرد  ضوا ضة  ر يوضملنضاوفضة من  وض  ضة يقضة سم  ضوع ي 
ضالضيبنيضك فض  ترع ضاب     ضإىلضة  ضي    ضاي داو ضاحار ضاوع  و .ض

 . السمات الشخصية وعالقتها ابألداء الرايضي:8.4.1

ض ضة  اي  كن ضةجمل   ضيف ضة من  و ضبادةرو ضةل تمني ضة ب حثني ضبعض ضوع  وضيعتما ضداي و ضيف ة ت ع 
ضكب ض-و وعن ضحا ضاةي   اضض–إىل ضةلت  ب   ضب ب عو ض      ضة من  و ضة سم   ضوأل مو مبا 

ضة   س وضةلم زةض  عصضة  اي و.
ضف  يوض ضداي و ضف هن  ضة ت    ضوثل ض  اي و ضة   س و ضةي   ا ضةب عو ضحن ل ض  او  ضواة ض  مل اكمث  

ب ةض ت  ف ضةجل اضملاضة تع انضو،ضآف ي ضوثلضداي   ض عتماض  ملضةم ةءضة    يضاضالض ع  ضملمه وضك
ضملف  ضمج   وضك  ةضة دامضملاضك ةضة س و.........ضإخل.

ضرت جوض ض تع صضوسثا  و ضب  م  ضةلب دةةضمتثلضوسثا  وضف  يوضبم   ضاب م لضةحملا   كا كضف نضرت جو
ضةلب دةةضضبنيضملف ة ض اياي ضيفضة  اي   ضةجلم   و.

ضواة ض عء ض  مل ضباددوضضامي   ضة ت   ضال و ضمت ز ضملمه و ضرتع ، ضملن ضة  اي و ضوا  ضي   ا ة تص  ل
ضوثلض ضة   ضةخن  ض ضرتع ، ضةلد بل ضايف ضةلسثا  و  ضابمل ضة س   ة ضوثل ض ضر س و ضة   ضيف و   عو

ضةالربس ة وضملاضةالدتم   وضاب  سبوض و.
م ةءضة  اي  ضي  اضملهن ضا أل ت  ضاباةرتد ةءضة بصعثضة س بدوضة رضةوتمتضبادةروضة من  وضضضضضضض

ضاد تضةوتم و  ضحنعضةإلد بوض  ض س لال ضملدبعوضو :
 .ضولض ت فضة سم  ضة من  وضبنيضة  اي  نيضاغ ضة  اي  ني
 .ولض ت فضة سم  ضة من  وض ب   ضالفتألحضرعصضة  اي و 
 .ولض ت فضة سم  ضة من  وض بع ضلستع ضةل  دة 
 .  ولض عداضة  ضةن  وضمت زضة أل ب 
 
 

 .  مسات الشخصية الرايضية:9.4.1
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ضة  اي  ضوعض ع يفض) (ة اي  "ضملنضة  اي وضو ض عوض LOYو ضملوعضة تع ي   ضة رض  حضا 
ضوثر ضيت  وض   ولضة ععةولضة بار و".

ض  ملض ضة د  ع ضة  اي   ضة  م ط ضمي د  ضة اي ضة منا ضأبرو ضة  اي  " ض  ح ضفدا ضواة ض عء ا  مل
  اي  ضف نضةلم د ضيت فضكغ  ضو ضةمف ة ضبمن  و ض اةضة ت  ف "ضاو م ضي  ضرعصضة  م طضة

ضة  اي  ض انضغ  ض ف    ضة عاياضو ضة ادةر  ضة  تضحنعضمت  زضة  ضة من  وضة رضيتم زضا 
ض    وض ضباددو ضةل  ب و ضة سم   ض تصايا ض  من  و ضةلتعا ة ضةالفتب دة  ضاةرتناوت ضةمف ة   و 

ضاود درت عضبغ ضة  اي  ني.ضاب  اي  نيضذايضةلستعاي ضةلنت  و
(ضملنضوا ضة ادةر  ضملفا ضرألثضو ص    ضrichard et aldermanاي  ضكلضو ض)ضضضضضض

ض(alderman)ملر ر وضاو :ض
و   ضبعضضة سم  ضة من  وض عجلتضيفض دةر   ضاو ضخمت  وضحسوضة  اي  نيضاراحضض-1

(ضاة رض.krollغ ضة  اي  نيضاو ضملوعضوا ضة ادةر  ضحبعثض)ضإىلضوع فوضةن   رعضامت  زو ض  
ضةرتن اضو   ضملنضو   ضة  ث ضو ضة سم  ضالضمت زضة  اي  نيض  ضغ وعضاو ضومرتكو.

ضةلم دروضة  اي  وضأتر ضيفضف قضب  وض  من  وضا  م ت  .ض-2
ة دامضارعصض أل يبضبعضضملرعةصضة من  وضي  روضملرعةصضو ضة  اي و ضف عدا"ضرعصض أل يبضك ةضض-3

ضة س وض"ضاة م ءضة ايضيثكاض   وض) ضة     ةضارعصض أل يبضك ة (ض"ضملنضو   ضةن  وضkrollة   ة
ضرعصض ضةفت  د ضبعا ضوع مل ض ت ح ضملهن  ضإال ضة  اي  و  ضمم درت ع ض بل ضةمف ة  ضدل ضف    ضيمرت     ايو

ض(1981 ضKroll)ضة  اي و".
ض) ضو  ضكل ض  جلتضrichard et aldermanاي  ف ضة ر ضاة بصعث ضة ادةر   ضملغ و ضملن )

ة من  وضة  اي  وضملكا ض  ملضادع ض أل وضبنيضة  اي وضاة من  وضمم ضيس  اض  ملضإأ  ضح ع ض
ضلم كلضر عك وضيفضةجمل  ضة  اي  .

ضي  :او ضملوعضة  ضة من  وضة رضملكا ضة ادةر  ضاةمحب ثضملهن ضمت زضة  اي  نيض  ضغ وعضو ض
ض
ض
ض
  :اإلجتماعية 
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اة رض م ضملنضض(294) ألايضم. ضو صوضض ألاي(وماضحس ضو   ضبعضضة ادةر  ضذك و ض)
ة  اي  ضووض      ضر لضةلع ة ةضاإدتم   ض اددوضكب ة ضاو ضوا ضة ادةر  ض دةرو)ة ايض

(ض1967(ضا دةروض)ا و نض1966(ضا دةروض)ف ةر ضا ع ضو يلض1966)  افزضضض(ضا دةرو1965
ض ض)ملكج و  ضو،ضض1970ا دةرو ضاة تع ان ضاةالرتعاة  ضاب احء ضيتسع ضةالدتم    ضاة منا .)

ة زوألءضاةالوتم مضاب    ضاة ثدوضاعضضاة ت  فضو،ضةآلف ي  ضوثلضوا ضة سم  ض م ضإىلضدغبوضة    ض
ضةآل ضو  ضودبع  ضي عن ضملن ضاي تعضيف ضابآلف ي   ضةل  ب و ضةلعة ف ضاب  ل ضةلعة ف  ضوعرع ضيف ف ي 

ضاب تع حضةالدتم   ضاو ضة  ضو ووض   اي  ني.
 ضاةوضة ثدوضيفضةفتب دضة اةفع وضcattel(ضيفضإفتب دAاةوضةالدتم   وض بااةضوم اوض  ع ولض)ضضضضضض

ض) ضإىلami   اي و ضو رو ض  ت ع"ضاضال زة ضةحل دو ضملاد    ضا ض رب"  ا ضو ضة ادةر  ض تصاياضض(
ضو وض ضا  م و ض  عي  ضيف ضيس ع ضة  اي و ضيف ض ألةرتة  ضول ضملي ضة سمو  ضوا  ضف و ض ر   ضة ر ةال   
ةالدتم   وض ا ضة  اي  نيضاإىلضمليضوا ؟ضاولضمي  ضة دع ضأبنضة مناضة غ ضةدتم   ضي بغ ض

بغ ض  ملضة مناضملنضملنضيستع او ضو ضمم درتوض   اي وضيفضودتبلض م  ؟ضامثوضرثة ضآف ضولضي 
ضةم ع بض ض ض أل يب ضاب  سبو ضةالدتم   و ضةو ض ت ف ضاول ضممت  ة؟ ضال ب  ضي بح ضحىت ضةدتم     ي عن

ضة    يوض  ضةمرم وضةجلم   و؟.
 :السيطرة 

ض)  ضو  ضكل ضrichard et aldermanي   )(alderman r).ضو ض ضة عايا ملن
ضملن ضإىل ضملة د  ضة ر ضوا ضضة ادةر   ضاو  ضة  اي  ني  ض ا  ضة عة صو ضة سم   ضو  ضة س   ة ةو

ض) ضاbooth 1958ة ادةر  : ض)werner 1960)ض( ضا )meriman 1960ضاض )
(telman 1964(ضاض)johnson 1966(ضاض)bruner 1969(ضاض)jinger 1969ض)

ض) ض دةرو ضبسموضcan 1970ا ضيتسمعن ضة  اي  ني ضملن ضإىل ضة تعول ضمت ضة ادةر   ضوا  ضاوعرع )
  تص  لضة  اي  .ضفع ولضة س   ةض  ةضيفضوعة فضح  رع ضكم ضير  انضوا ضة سموضيفضوعة  ة س 

و كوض  يضضيم ضب  وض  ووضإىلضإرب  ضا عك اضة اة  ضاة دعةضاة ع فضاة عااةنضة ت  فس ضاةوض
ةآلف ي ضضة س   ةض ثر ضيفضة    ضا ع وضيفضح دوضإىلضة دعةضة رض تم زضاب  غبوضيفضة تكر ضملاضة تص عضيف

ا  ملضب ئوضة     ضاوصض تجوضحنعضة دادةض تعد وضا    ةضةآلف ي ضو ضفأل ضإف    عضملاضإغ ة  عضملاض
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إواةدضةماةو ضإ   ع ضاة  غبوضيفضة س   ةضالض تكر ضفد ضيفضدغبوضة    ضيفضة س   ةض  ملضب ئتوضملاض  ملض
ضةآلف ي ضبلضملي  ضيفضر   ةضة    ض  ملضر سو.

ضة تكك اضةلت  حض  اة ضاو ضملوعضور و ضوضضضضضض ضة سموض ا ضة  اي  نيضة ثدوضاب    ضاو ا و ا 
ض امض ضملا ضاةحلس ر و ضاةمانر و ضاة ع ف( ض)ة دعة ضة عااةر و ضكا ك ضة غ اد( ضملا ضة تب و  ضملا )ك  ت  ف 

ضة سع  ةضحنعض امضة تدبلضةالدتم   ضاةال   ض ألر   وضة عد ب وضةي دد و.
ض)ضضضضضض ضحسو ضة ع م ء ضبعض ضايتس ء  ضحس  ضوما ضم.( ألاي( ضو ض) ألاي ضة س   ة ضةو ول

ةل عان ضة من  وضة رض بااةضاة صوض ا ضد   ضة   يق؟ضاولض ر  ض ا ضال يبضةل   ال ضة    يوضض
ضك لألكموضاةل  د وضباددوضملكوضو ضةمرم وضة  اي  وضةمف  ؟

  :االنبساطية 

ضة رض ر  ض ا ضة    ضة  اي  ضاو ضضو   ضبعضضضضضضض ة ادةر  ض م ضإىلضملنضة  ضةالربس ة و
ض ض)ة ل ن ض دةرو ضة ادةر    ض1964وا  ض)إيت جعرتموج  ضا دةرو ض)ف در  ضض1965( ضا دةرو )

ض1966 ض)ب ار  ضا دةرو ض1969( ض)كني ضا دةرو ض)كم د و ض1970( ضا دةرو )
ضةال  ونيضة    س نيض  من  وضامه :ض(ض ت س 1933(.اةالربس ة وضو كوض اووض"ضيعرج"ض)1970

ض(1982) ألايضم. ض
ضةالر عة  ضة ايضيعدوض ضاةال    ضة    ضحنعضةي دجضاة ع ملضةلع ع    ضةالربس ة ضة ايضيعدو ةال   

ضة    ضحنعضة ع ملضة اةيت.
 م ضإىلضبعاي ض  ي نيض  من  وضمه :ضةإلر عةء ضضضض)وماض باضةي  ق(ضكم ضملنض دةروض"ضمليزرك"

ضةالربس ط ضةال زةنضا امضةال زةن.
ضةجلم   وض ضةمرم و ضيف ضاةالةرتة  ضةالدتم   و ضاة  اةب  ضة  م ط ضحبو ضيتم ز ضةالربس ة  اة منا

ضا أل ضواة    ض  عي  ضاحو ضبت  ل  ض ايتم ز ضةدتم   و ضا أل    ضواة    ض  عي     ضاحو
ضةدتم   وضامي لض  عااةنضار ع وضةالرتث دةضاحوضةل  ضا امضة دادةض  ملضة س   ةض  ملضةر ع ال و.

ضة عز وض ضإىل ضةل ل ضا ضةالدتم   و ضةلعة ف ضو  ضاةالرسص ب ض  نجل ضف م ل ضةالر عة   ضة منا ملو 
 اةالكتئ بضاةلزةجضةلتد و.

 
  :االتزان االنفعايل 
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ضبعضضة ادةر  ضة رضح ا تضة تع حض  ملض ددوضوا ض و   ضبعضضة  ت  جضةلتع د وضة رضملظ  ر 
(ض1968ا دةروض)بعثضض1965ة سموض ا ضة  اي  ني ضف  ض دةروض"ضاةيت جض"ضاض"ضرت موجض"ضض

ض ض)كني ضوستع ض1970ا دةرو ضاير  ان ضة سمو ضاا  ضيتم زان ضة  اي  ني ضملن ضإىل ضة تعول ضمت )
(ضملنضوا ض1965(ضا دةروض)دةف ض1964 ضيفضحنيضملة د ض دةروض)دعرسعنضو ن ضضو ضة د ق

ة سموضالض ر  ضب عدةضاة صوض ا ضة  اي  ني ضاةال زةنضةالر ع يلض ا ضة  اي  نيضمي  ضملنضير  ض
ض)وماضغ  ع(ف م ضي  :ض

ضةجلسم و ضوستع ضو ن ضضو ضة د قضاة تع  ة   جضةالر ع يل ض ب ضةالراف    ضاةالرتج اب ض
ضو  ربوض ضةر ع   و ضةرتج اب  ضاةإلو بو  ضك هلزميو ضة ماة ضا ت ضيف ضةالر ع ال  ضيف ضة تص ع ة ع يب 

ضض  معة فضةلنت  و ضة  ر ةضة ت  ل  و ضاو اضو   ،ض إلحب ط.
 خالصة: 

ضضضضضضض ضاملوع ضة من  و ضو  عم ضة   ل ضواة ضيف ض  ض ع دي    او   ضرر  ضاد و ضة    ضو  م ء
ض ض      ر  ضاكاة ضة  اي  ضااةالدتم ص ضاة  م ط ضة من  و ضبني ضة عأل و ض      ضةل  فضب    ضكم   

و  عمضة سموضحسوضنمع وضو ضة ع م ءضاة ب حثنيضاإىلضرر يوضة سم  "ضم بعد "ضاض"ضضىلضملي  ضإ
ضة عأل وضبنيض ض    فضة سم  ضاوع ي ضباياو ضايفضةمف ضب    ة سم  ضة من  وضك  لض"ضاكاة

ضاةم ةءضة  اي  ضاكاةضة سم  ضة من  وضة  اي  و.
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 متهيد :
الرايضية مكانة خاصة عند الفرد السليم فان هاته القيمة تزداد لدى املعوق  ةللممارسكانت     

الوسائل للتعبري عن مشاعره وتعويض عجزه والتقليل من تبعيته مما يسمح  أفضلاحلركي لكوهنا من 
 جبعل املعوق حركيا فردا انفعا يف اجملتمع .

حتتوي على منافسات سواء كانت مجاعية  إذمن الرايضات  كغريهاتعترب رايضة املعاقني حركيا      
 أوسواء يف الرايضات الفردية  أبطالفردية ، ففي اجلزائر تنظم منافسات من اجل اختيار  أو

 دولية . أووذلك قصد تنظيم بطوالت وطنية  اجلماعية
وجودهم وان يشاركوا يف اغلب  ايفرضو  أنوقد استطاع املعوقون حركيا عرب مراحل عديدة     

الرايضات اليت عادت عليهم  بنتائج جد مرضية ، وخاصة تلك احملققة يف العاب القوى واملشاركة 
ائر الرايضات يف العامل ويف اجلز  أشهرالواسعة يف رايضة كرة السلة ابلكراسي املتحركة كوهنا من 

والنفسية هلذه  الوظيفيةجانب الفائدة  إىل وإاثرةمبارايهتا من سرعة  زوما مييخاصة بشعبيتها الكبرية 
 اللعبة .

 : رايضة كرة السلة على الكراسي املتحركة. 1.2
تعترب رايضة كرة السلة علىى الكراسىي املتحركىة مىن أشىهر الرايضىات يف العىامل ويف اجلزائىر خاصىة     

لشعبيتها الكبرية ، وتطورها املتواصل حنو األفضل حيث حسىب بعىض اصحصىائيات فقىد بلى  عىدد 
 (CRAVEN ،2014)ممارس يف العامل  100000املمارسني أكثر 

يزيىىد مىىن أريىىة رايضىىة كىىرة السىىلة علىىى الكراسىىي املتحركىىة هىىو تركيبتهىىا التنظيميىىة ابلنسىىبة للفىىرد وممىىا 
 املعوق حركيا ولفوائدها النفسية واالجتماعية .

ورايضىىة كىىرة السىىلة علىىى الكراسىىي املتحركىىة ال اتلىى  عىىن كىىرة السىىلة ل صىىحاء فجميىىع قواعىىد     
الت اخلاصىىة الىىيت تىىالرا الكراسىىي املتحركىىة الىىيت تتىىيح القىىانون الىىدوب مطبقىىة فيمىىا عىىدا بعىىض التعىىدي

 حتريك الكرسي مع ضرورة ممارسة اللعبة من وضع اجللوس بدال من الوقوف . لتقنيةوضع االعتبار 
 
 
 
 



 كرة السلة على الكراسي املتحركة                       الفصل الثاين             اجلانب النظري         
 

31 

 

 اخلطوات التعليمية يف رايضة كرة السلة على الكراسي املتحركة : .2.2
 املهارات اخلاصة هبا : وإتقانالتدريب على استخدام الكراسي املتحركة  1.2.2

 وضعية اجللوس :1.1.2.2
جيىىىىب علىىىىى الالعىىىىب أن جيلىىىىت مسىىىىتقيما ، ةيىىىىث تكىىىىون املقعىىىىدة مثبتىىىىة علىىىىى مقعىىىىد الكرسىىىىي     

 . املتحرك
 كيفية حتريك الكرسي :.2.1.2.2

يف الوقت الذي يبدأ فيه الالعب بتحريك الكرسي جيب أن يضع يديه على العجلتني إىل    
اصمكان ورفع الرأس واالحنناء قليال إىل األماا يقوا بعدها بعملية اجلذب إىل اصماا مث اخلل  بقدر 

يدفع ابأليدي إىل األماا واىل أسفل حماوال أن يشرك اكرب جزء من عضالت جسمه من حركة 
 الدفع ، وعندما تنتهي عملية الدفع جيب القياا ةركة خاطفة للرسغني قليال إىل األماا ، وللتحريك

 .عملية الدفع  أثناءالقسم العلوي من اجلسم  يشارك أنحياول  األماا إىلسرعة  أبقصى
 صتقانبعد خلع جهاز الفرامل من الكرسي  إىل املباراة أوسواء يف التمرين  بجيوز لالعوال     

 السيطرة عليه ابملهارة واجلهد الذايت .
اجلسم مستقيما بقدر  إبقاءالعجالت مع  إبمساك اصيقافأ  . توقي  الكرسي : تتم عملية 

 حىت ال يفقد التوازن . اصمكان
 موضع ممكن . أسفلالعجالت من املقدمة من  إمساكاخلل  : يتم  إىلب  . االنتقال 

 العجالت يف مكاهنا . إبقاءج  .الدوران حول احملور : وتعين هذه الدورة حول احملور مع 
وهي كثرا ما  180من  أكثرهذه احلركة تعين الدوران  إن"الوامة " : د  . احلركة االهليجية 

 تستعمل يف كرة السلة على الكراسي املتحركة .
 حنو اخلل  عندما تنطلق بسرعة . األخرىه  . االنطالق : مسك العجلتني ودفع عجلة جلذب 

اجلانب  إىلرعة وبقوة و  . االنتقال اجلانيب : متسك العجلتني وينتقل اجلزء العلوي من اجلسم بس
 مع البقاء مستقيما من اجللوس .

 : يستعمل الذراع ملسك : األماار  . االحنناء حنو 
 . الصاعد اخللفي للكرسي .                 
 ميسك العجلة خلفه مع احتضان الصاعد اخللفي للكرسي ..                  
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 الذراع اجلانيب للكرسي بيد واحدة . أوز  . االحنناء حنو اخلل  : ميسك احلاجز 
 الصاعد اخللفي للكرسي بيد واحدة. أواجلانيب : يتم مسك الكرسي واحلاجز اجلانيب  االحنناءن  . 

 لكرة السلة من وضع اجللوس : األساسيةاملهارات   إتقان 3.1.2.2
 جيب على الالعب املعاق حركيا التدريب على ما يلي :

 على الفخذين . اصطباقودفع العجالت دون  الفخذين. التحرك ابلكرة بوضعها على 
 احلركة . أثناء. مسك الكرة 

 . التقاط الكرة من اجلري .
 . التدريب على رمي الكرة من احلركة على الكرسي .

 احلركة ابلكرسي . أثناء التمرير أنواعمجيع  إبتقان. القياا 
 احلركة من مجيع الزوااي . ناءأث. التدريب على التصويب 

 احلركة على الكرسي . إثناء األرض. التدريب على التقاط الكرات املتدحرجة  على 
 حركات املراوغة واخلداع .  إتقان. 

 التمرين على هذه املهارات . ألداء. وضع تشكيالت التدريب املقرتحة 
 من على الكرسي املتحرك . . خط  وقطع الكرات 

 : األرضية التقاط الكرة من كيف  4.1.2.2
عادة ما حيدث هذا عندما يكون الالعب متحركا أو منتقال ويتم املسك بيد واحدة على     

جانيب الكرسي يف حني متسك اليد الثانية الكرة ويتم االحنناء من اجلانب من نفت اجلانب للكرة 
، يضع الالعب يده حتت الكرة إذا   ةمبقابلة قضبان العجلة ةيث يتم انتقال الكرة إىل أعلى العجل

 كانت قد وصلت إىل القيمة وإبعاد الكرة عن العجلة .
 : وأنواعهاالتمريرات  5.1.2.2

يتقن التمرير  أنيف كرة السلة ولذا وجب على كل العب  األساسيةاملبادئ  أهميعد التمرير من     
، وكثريا ما كان يلعب  أداء وأسهلالكرة من اقرب طريق  إعطاءاملختلفة حىت ميكن من  أبنواعه
 القاتلة ، لذا كانت التمريرة القوية ، السريعة ،  األوقاتيف نتائج املبارايت يف  أساسيادورا 

 اتا  إبتقانيؤديها الالعب  أنعندما متارس لعبة كرة السلة فال بد  األوليةاجليدة تعد من التعليمات 
 



 كرة السلة على الكراسي املتحركة                       الفصل الثاين             اجلانب النظري         
 

33 

 

 التمريرات هي : وأنواع
 الصدرية :. التمريرة   أ 

ابليدين حيث تعد من التمريرات السهلة لالعبني املبتدئني  أوتؤدى بيد واحدة  أنميكن       
 واالكثر شيوعا بني الالعبني .

 ب  . التمريرة املرتدة :
 يؤدي التمريرة .تؤدي هذه التمريرة عندما يكون الالعب املدافع قريبا من الالعب الذي     

 : الرأسج   . التمريرة فوق 
 قليال . ل مااقليال حنوا اهلدف واملرفقني  أو الرأسمتسك الكرة فوق مستوى     

 د   . كرة البيسبول " كرة القاعدة " :
وهي التمريرة اليت تستعمل كثريا وخاصة للتمريرات الطويلة وتستعمل بيد واحدة فقط واليد     

 تستعمل للمحافظة على التوازن مبسك الكرسي . األخرى
 استقبال الكرة : 6.1.2.2

 . اصمكانتستقبل الكرة يف مستوى الصدر بقدر  أن. جيب    
 مفرقة ومنتشرة على جانب الكرة . واألصابع. متسك الكرة ابليدين    
ال تكون الذراعان  أناستقبال الكرة ةيث  أثناءتكون الذراعان مثنيتني قليال  أن. جيب    

 متصلبة . واألصابع
 الصدر ةركة مرنة . إىليسحب الكرة  أن. حياول الالعب    

 املراوغة : 7.1.2.2
يف املراوغة فكرة السلة  األصحاءاتل  كرة السلة على الكراسي املتحركة عن كرة السلة لدى     

 املزدوجة يف اهلواء . أوعلى الكراسي املتحركة ال تعرف مهارة املراوغة املضاعفة 
يتسىن له ررية زمالئه وكذلك  حىت رأسهيرفع  أنعملية املراوغة  أثناءجيب على الالعب     

 يكتش  امللعب .
الدفع توضع الكرة على  وأثناء األرضمن دفعتني بني كل ثبات للكرة على  أبكثرال مينع القياا     

 الركبتني .
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 التصويب : 8.1.2.2
 للتصويب منها :  أنواعلنوع الرمي فهناك  إتقانهحسب  ألخرخيتل  تصويب من العب     

 . التصويب بيد واحدة .
 . التصويب ابليدين .
 . الرأس. التصويب من فوق 

والبقاء هادائ واستعمال الذكاء يف اختيار  األصابعالتصويب جيب احلفاظ على جفاف  أداءعند 
 التصويب . انواعانسب 

 استيعاب وفهم القواعد القانونية للعبة : 3.2
 التدريبات . أثناءأ  . تلقني القواعد البسيطة 

 القواعد القانونية . صيضاحالتدريب  أثناءب . استغالل املواق  العلمية 
 (1977)إبراهيم، اللعبة  مبسط لقانونج . عقد حماضرات وندوات لشرح 

 تكتيك ) خطط ( اللعب : إتقان 4.2
 أ  . اكتشاف املهارات الفردية لالعبني ووضعها يف االعتبار .

 وضع الالعبني تبعا لكفاءهتم يف املراكز املناسبة .ب . 
 وبروح الفريق . ج . التدريب املستمر على اللعب مجاعيا 

 التمارين خالل املوسم . أثناءد  . تلقني اخلطط والتدريب عليها 
 والعروض يف الفيديو خلطط الدفاع واهلجوا . األفالاهدة ه  . مشا

هناك العديد من اخلطط يف رايضة كرة السلة منها اخلطط اهلجومية واخلطط الدفاعية وتشكل 
 ما يلي : إىلمبادئ وتقسيمات التكتيك 

 : the individuel tactiquesأ  . التكتيك الفردي 
 يتكون من :   

 . . التكتيك الفردي اهلجومي
 . التكتيك الفردي الدفاعي .

 : the group tactiquesب  . التكتيك اجلماعي 
 يتكون من :   
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 .  التكتيك اجلماعي اهلجومي .
 .  التكتيك اجلماعي الدفاعي .

 : the team tactiquesج  . التكتيك الفرقي 
 .  التكتيك اهلجومي الفرقي . 
 .  التكتيك الدفاعي الفرقي .

ولذا فان التكتيك الناتج يف كرة السلة هو التكتيك الذي يعتمد على العمل اجلماعي والفرقي    
 . ألدائهال يغفل على العمل الفردي كلما مسحت الفرصة لالعبني يف حني انه 

 األاننيةوعن طريق وحدة " العمل اجلماعي " حيرتا الالعبون بعضهم البعض كما اتفي روح    
لروح الرايضية احلقيقية ، وتربز هبا روح الفريق ، وهذا ما نبتغيه يف رايضات املعوقني وتسود بدهلا ا
 (1977)إبراهيم، 

 :  folding chairs for sport menكرسي اللعب   5.2
 االستخداا الرايضي ألغراضميتاز كرسي الرايضيني ابلبساطة لتحقيق مجلة من املزااي الزمة    

 واملنافسة العادلة . األمانليضمن لالعب  معينةيكون الكرسي املتحرك ضمن مقاييت  أن.  جيب 
اثنتان  أوالكرسي  وواحدة  مؤخرةعجالت ، اثنتان كبرية يف  4 أو 3يكون للكرسي  أن.  جيب 

 صغرياتن يف املقدمة .
حد ، ويكون هلا ممسك واحد لليد  كأقصىسم   66يكون قطر العجالت اخللفية  أن.  جيب 

 .على كل عجلة 
 . األرضسم عن  53ارتفاع ملقعد الكرسي  أقصىيكون  أن.  جيب 
 األماميةعندما تكون العجالت  األرضسم عن  11ال يزيد ارتفاع مسند القدمني عن  أن.  جيب 

 . األماا إىلالصغرية يف وضعها 
 امللعب . أرضية إتالفيكون اجلزء السفلي من مسند القدمني مصمم بشكل مينع  أن.  جيب 
يستخدا الالعب خمدة مصنوعة من مادة مرنة لوضعها على املقعد ةيث تكون بنفت  أن.  ميكن 

 سم . 10يزيد مسكها على  وأالطول واتساع الكرسي 
يربط  أواجلسم لاللتصاق ابلكرسي ، والواقيات اليت تساعد  األربطةيستخدا الالعبني  أن.  ميكن 

 الرجلني معا .
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 الصناعية واملساعدات . األعضاء.  ميكن لبت 
االصطناعية واملساعدات من قبل الالعب  األعضاءتعكت بطاقة التصني  استخداا  أنجيب    

الالعب على الكرسي ، ومينع استخداا  جلوستظهر كل التعديالت على وضع  أن وجيب
 . (199)املتحركة،  من مطابقتها للمواصفات املعتمدة عند بداية كل مباراة دللتأكالكراسي 

استخدامها واثبات   إتقانكبرية يف لعبة كرة السلة ، لذا جيب على الالعب   أريةفللكراسي املتحركة 
حيققه  أن، ويرجع الفضل فيما ميكن  األحيانكفاءته الن هذا السبب يعترب حامسا يف الكثري من 

 . (82، صفحة 1977)إبراهيم، الالعب من سرعة ومناورة وحتكم وتوازن 
 قوانني اللعب يف كرة السلة على الكراسي املتحركة : 6.2
ابلكراسي املتحركة قوانني كرة السلة العادية مع بعض تشبه تعليمات وقوانني كرة السلة    

 الكرسي املتحرك . تالءاالتعديالت اخلاصة اليت 
 تعليمات التوقيت :  1.6.2

املباراة من شوطني مدة   وتتأل ( يف كل فريق مثل كرة السلة العادية ، 5يكون عدد الالعبني )   
اث ( لكي يتم التصويب  30يكون ) للتصويب الذي أخرىد ( ابستخداا ساعة  20كل شوط ) 

 لكسر التعادل . إضافيةد(  5) إعطاء، ويف حالة تعادل الفريقني يف هناية الشوط الثاين يتم 
 مقاييس امللعب :  2.6.2

ا عرض وهو نفسه املستخدا يف  15ا طول و 27ملعب لكرة السلة العادية هو  أطول إن
منافسات لعبة السلة ابلكراسي املتحركة املعتمدة من طرف االحتاد الدوب لكرة السلة ابلكراسي 

نقاط   3املتحركة ، ويتم اطيط امللعب للداللة على حدوده ، منطقة الرمية احلرة وخط  منطقة 
 االحتاد الدوب لكرة السلة . كما يف تعليمات

ا   3.05ب  األرضويستخدا العبو كرة السلة ابلكراسي املتحركة  حلقة سلة ترتفع عن 
 كاملستخدمة متاما يف كرة السلة العادية .

 الالعبني : تصنيفنظام   3.6.2
السفلية  ل جزاءكرة السلة على الكراسي املتحركة هي لعبة مجاعية لالعبني ذو العاهات الدائمة    

 أداءالتصني  لالعيب كرة السلة لتوفري تصني  كل العب تبعا حلركة اجلذع خالل  بنظاايتم العمل 
مهارات كرة السلة مثل دفع الكرسي ، التنطيط ، التمرير ، االستقبال ، التصويب وهذه الفئات 
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ساوية ( وكل العب ينال درجة م 4.5،  4،  3.5،  3،  2.5،  2،  1.5،  1هي ) 
 لتصنيفه .

نقطة يف املبارايت االوملبية   14هي جمموع درجات التصني  الالعبني اخلمسة داخل امللعب  إن   
ال تزيد جمموع  أن، كاس العامل ، بطوالت املناطق والدورات التاهيلية للبطوالت املذكورة ، جيب 

 . األحوالنقطة يف كل  14نقاط التصني  عن 
حيمل كل العب معه بطاقة التصني  اخلاصة به جيب عليه استخدامها خالل املشاركة يف    

 تعديالت لوضعية اجللوس واستخداا وأياملنافسات ، ويوضح فيها درجة تصني  الالعبني 
 . األدواتالصناعية وغريها من  واألجهزةاملساعدة  واألدوات ل ربطةالالعب 
 التسجيل :   4.6.2

 لإلصابة ونقطتنيمن الرمية احلرة ،  لإلصابةكما يف لعبة كرة السلة العادية حتتسب نقطة واحدة     
 . أمتارمن داخل املنطقة ، وثالثة نقاط من خارج خط الثالثة 

 تعليمات كرة البداية :   5.6.2
جترى كرة البداية يف منتص  امللعب حيث  مباراةتسمى كذلك كرة القفز حيث عند بداية كل    

قاا بذلك  وإذايتوجه العب من كل فريق ، وال يسمح لالعب التحرك من كرسيه واالرتفاع 
 يف احليازة على الكرة . األفضليةهو الذي ذا  األكثراحتسب ضده خطا والالعب ذو الطول 

  الكراسي املتحركة : خمالفات خاصة بكرة السلة على  6.6.2
 الفريق الذي يرتكب املخالفة يفقد حيازة الكرة ، أناملخالفات هي خرق لقواعد اللعبة حيث    

وهذه  اخلطأامللعب من اقرب منطقة جرى فيها  إدخالالفريق املضاد من خالل رمية  إىلوتذهب 
 تتمثل يف : األخطاء

 خمالفة جتاوز حدود امللعب :  1.6.6.2
جزء من كرسيه على التماس مع  أي أوكان جسمه   إذايعترب الالعب خارج حدود امللعب    

الكرة خارج امللعب من  إخراجخارج خطوط امللعب اخلارجية ، وتعترب مسؤولية  أوعلى  األرض
قاا الالعب برمي  إذاتعرض للمسها قبل ذهاهبا خارج امللعب ، لكن  أوالعب ملسها  آخرقبل 

 متعمدة عال الالعب املنافت ، فان حيازة الكرة تكون للفريق املنافت . الكرة بصورة
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 خمالفة املشي :  2.6.6.2
التصويب ، ابلكرة  أويسمح لالعب بدفع عجالت كرسيه مرتني فقط قبل التنطيط ، التمرير     
 حتتسب عليه خمالفة املشي . أبكثرقاا  فإذا

 خمالفة الثالث ثواين :  3.6.6.2
ال يسمح لالعب ابلبقاء ملزيد عن ثالثة ثواين يف املنطقة احملرمة اخلاصة ابلفريق اخلصم ، وهذا    

 التقيد ال يسري عندما تكون الكرة يف حالة تصويب .
 خمالفة اخلمس ثواين والعشر ثواين :  4.6.6.2

ينطط يف مدة ال  أويصوب  أوالكرة ميرر  أنالالعب املراقب جيدا وحيتفظ ابلكرة عليه  إن   
النص   إىلينتقل ابلكرة من نص  ملعبه اخللفي  أنعلى الفريق  أيضاتتجاوز مخت ثواين ، جيب 

 وقت زائد من احلالتني يسبب خمالفة ضده . وأيخالل عشرة ثواين ،  األمامي
 : األخطاء  5.6.6.2

أبسلوب غري رايضي األخطاء هي اخرتاق القواعد فيما يتعلق ابحتكاك الشخص مع اخلصم أو    
يتم احتساب اخلطأ ضد املتسبب به وترتاوح العقوبة بني فقدان حيازة الكرة أو أكثر من رمية 

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

 الفنية : األخطاء  6.6.6.2
الفين حيتسب عندما يصدر عن الالعب سلوكا غري رايضي معتمد ، وعندما يرفع الالعب  اخلطأ   

يرفع مقعد الكرسي للحصول على ميزة  أوحيرك قدميه من مكاهنما  أوجسمه عن مقعد الكرسي 
 الكرسي . غري عادلة اخلصم على اخلصم للمساعدة يف قيادة

الفريق اخلصم رميتني حرتني ويتم اختيار منفذ الرميتني  إعطاءعندما يتم احتساب خطا فين يتم    
 من قبل رئيت الفريق .

 املمارسة الرايضية عند املعوقني : أهداف  7.2
 التعرف على اجلسم والقدرات املهارية بطريقة حمللة . -  
 مع ظروف املعيشة اليومية . التأقلم -  
 وتنويع جماالت التعبري والتجربة . توسيع -  
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 . واألوساطوالتعرف على اكرب عدد ممكن من الظروف  التأقلم -  
 . األلقاب وإحرازوقدراهتا يف املشاركة  صمكانياهتاهذه الفئة  إدراك -  

 املنافسة ونظرايهتا عند املعوقني :   8.2
 مفهوم املنافسة :  1.8.2

يف اجملتمعات املعاصرة تعترب روح املنافسة مهمة يف احلياة اليومية ، ويتبني ذلك يف خمتل     
 أووهي عبارة عن صراع بني شخصني اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والرايضية 

 . (1995)خطاب، نتيجة معينة  صجياد أواهلدف املنشود  إىلللوصول  األشخاصجمموعة من 
 تعريفات خاصة ابملنافسة :  2.8.2

لنفت املنصب  أشخاصكلمة منافسة كلمة التينية واليت تعين البحث املتواصل من طرف عدة    
 ونفت املنفعة .

 أوهدف منشود  إىلللوصول  أشخاصوحسب " الدرمان " املنافسة هي صراع بني عدة    
 نتيجة معينة . إىلالوصول 

استعداد  أمناط أومنافسة مقننة ،  إطاروحسب " روابر " هو النشاط الذي حيصل داخل    
 . (TP ،1983) معروفة واثبتة ابملقارنة مع الدقة القصوى

يف  األشخاصعدد كبري من  أووحسب " فرننداز " املنافسة هي كل حالة يتواجد فيها اثنان    
 . األوفرابلنصيب  أوصراع للفوز ابلكل 

، ...(  الكأستكون العوامل االشرتاطية االجيابية ) اللقب ،  أيناملنافسة هي احلالة  أيضاويرى    
حسب خصائص سلوكهم فيم بينهم  اصفرادمجاعة من  أومقسمة بني فردين 

(FERNANDEZ ،1977) . 
 نظرايت املنافسة :  3.8.2

 املنافسة كوسيلة للتدريب الفعال :  1.3.8.2
وسيلة خاصة للتدريب وعن  إذاحتسني التدريب فهي  إىلاملنافسة الرايضية عموما موجه  إن   

طريقها يتم تطوير النتائج اليت ميكن احلصول عليها خارج نطاق املنافسات ومنها احلمولة البدنية ، 
)خطاب، التدريب  أخطاء املنافسات ، مالحظة خصم اخلصم ، التعرف على النفسية ، التجربة يف

1995) . 
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 املنافسة كشرط اجيايب :  2.3.8.2
املنافسة هي حافز يسمح للشخص ابلتطور ، وحسب " بركت " و حسب " الدرمان "     

الدوافع  إحدىاملنافسة هي  إذنبعقد من حد املنافسة ،  أو"دودسن " النخبة هي دائما اليت تدفع 
 نتيجة مشرقة وبذلك يتطور  إىليصل  أناليت تسمح للشخص 

 املنافسة كوسيلة للمقارنة :  3.3.8.2
ومعامالت الفرد ميكن  تسلوكيا إذنحالة الفرد يف املنافسة تكون متعلقة مباشرة مبا حييط به ،    
 تتغري حسب معامالت رفاقه ، مدربه ، املنافت ، املتفرجني . أن

 املنافسة كوسيلة للتقييم :  4.3.8.2
 وسائل تقييم املستوى وفعالية التدريب . أهم إحدى ةاملنافستعترب        

 تقييم مستوى اللياقة البدنية والقدرات النفسية يف حالة املنافسة . -  
 اللعب . أثناءتقنية والتكتيك ظ على التقييم مدى احلفا -  
 اللعب . أثناءليجاد احللول للمشاكل التقنية والتكتيكية  -  
 . (23، صفحة 1995)خطاب، املقارنة بني مستوى النتائج املركبة والنتائج احملددة  -  

 املنافسة الرايضية : أهداف  9.2
الوسائل املساعدة على اتزان الفرد نفسيا واجتماعيا ، فهي تكسب  أهماملنافسات الرايضية من    

اجلسم احليوية والرشاقة واالعتدال وجتنه اخلمول والكسل ، ومتنحه منوا صحيا جيدا حيث جتعله اقل 
 اليت قد تصيبه . ل مراضعرضة 
ن الفرد من الناحية البدنية فقط ولكن هذا غري املنافسة الرايضية اتص بتكوي أنيعتقد البعض     

كايف فالفرد عبارة عن وحدة منسجمة من مجيع النواحي اجلسمية ، العقلية ، االجتماعية ، كما 
ر بسائ ويتأثرمنو من هذه النواحي يؤثر سلبا  وأياحلديثة ،  العلميةبعض هذه االجتاهات  أكدته

اجلسم ، ومن هنا يتضح لنا عالقة العقل ابجلسم ، وفيما  النواحي الباقية ، فمثال يؤثر على جمهود
 املنافسات الرايضية . إليهماذا هتدف  إىليلي نرى 
 هدف النمو البدين :  1.9.2

 املنافسة الرايضية على هذا اجلانب مايلي : أهدافمن     
 تنمية القدرات البدنية للرايضيني املنافسني . -  
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 العضوية املختلفة يف اجلسم . واألجهزةتقوية العضالت  -  
 اخلاص لكل املهارات ، السرعة ، الرشاقة ، القوة ، املقاومة . األداءتقوية حتمل  -  
 حتقيق منو اجلسم . -  
 الصحة البدنية . -  

 هدف النمو االجتماعي : 2.9.2
سارته للمنافسة هدف اجتماعي يتمثل يف خلق جو التعاون فكل فرد يقوا بدوره عن طريق م   

مبا عنده ابلتنازل عن بعض احلقوق من اجل حتقيق هدف مجاعي تعود فوائده إىل اجلميع فمثال : 
يتنازل العب عن حقه يف تسديد ضربة جزاء أو خمالفة لكي ال حيدث خصاا بينه وبني زمالئه يف 

فاح الفريق وهذا التعاون ال يتحقق إال عن طريق اجلماعة والتنافت فهو شكل من أشكال الك
االجتماعي للمنافسات الرايضية اليت جتعل من الكفاح وسيلة للوصول إىل اهلدف دون إحلاق 

الضرر ابآلخرين وحسب الدراسات وجدت عالقة وطيدة بني املنافسات الرايضية وجناح األحداث 
فوائد ، وتبني أن الرايضيني املنافسني يكونون اقل جناحا من األفراد الغري ممارسني ، من هنا تظهر 

 . (64، صفحة 1995)خطاب، املنافسات الرايضية على اجلميع 
 هدف النمو النفسي :  3.9.2

للفرد  واصنتاجاملنافسات الرايضية للمعاقني حركيا كغريها من املنافسات الرايضية حتقق اللذة    
واالبتهاج عندما يسيطر على حركاته ،  مكبوت وتغمره الفرحة والسرور  ماهرفيتحرر من كل 
التنافسية  األلعابالعدوانية والعن  لدى بعض الالعبني عن طريق  امليول إشباع إىلكذلك هتدف 

شددت ضرابت للخصم فانه يف هذه احلالة يعرب عن دوافعه املكبوتة  إذاالعنيفة كاملالكمة مثال : 
 إذالتوازن بسبب جناحه يف نشاطه الرايضي ،  إعادةبطريقة مقبولة ومفيدة لوجه عاا ، وحيرر على 

احلل السليم للتخلص من االندفاعات الغري مناسبة هو كبتها يف الالشعور ووضعها يف السلوك  أن
 خصيا .املقبول اجتماعيا وش

 هدف النمو اخللقي :  4.9.2
إن املنافسات الرايضية عملية تربوية خلقية ذلك نظرا ملا يوفره النشاط التنافسي يف السلوك    

األخالقي وهذا ابلنظر إىل حساسية املنافسة ومما جيري فيها من اصطداا وهجوا واخلوف من 
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ح ما جيب وما ال جيب القياا به يف املنافسة اهلزمية ويف كل هذا املنافسة هتتم ابلتهدئة وذلك بتوضي
 هذا يساعد الفرد على العمل الصاحل والثقة ابلنفت واصخاء والصداقة وروح التعاون واملسؤولية .

 هدف النمو العقلي :  5.9.2
اجلانب العقلي فهي تفيد يف اكتساب املعارف  حىتاملنافسات الرايضية تلمت كل اجلوانب  إن   

املختلفة اليت تدل على طبيعة املنافسة ، طرق التدريب ، كيفية التعامل ، البيئة احمليطة ابلفرد ، الن 
 العقل واجلسم مرتبطان .

وتنمية القدرات العقلية يكون بفضل ممارسة األنشطة الرايضية ، حيث جتعل املعوق حياول أن    
ل ما كان غامض ابلنسبة حلركاته والتوازن اجلسمي ، والن العقل واجلسم مرتبطان فكل يكتش  ك

)خطاب، حركة يقوا هبا اجلسم تكون صادرة من العقل وكل حرة معناها تنمية القدرات العقلية 
 . (67، صفحة 1995
 : اخلامتة

املمارسة الرايضية ابلنسبة  وأهدافممارسة كرة السلة  إىلمن خالل تطرقنا يف هذا الفصل    
 ألنهاملمارسة الرايضية يف حياته اليومية  إىلةاجة  إنساناملعوق  إنللمعوقني حركيا يتجلى لنا ، 

 حيقق مكانة يف اجملتمع . أنجيد بفضلها الراحة النفسية وميكن 
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 متهيد:

من العمليات اليت تنمي جوانب البدنية و العقلية و االجتماعية و  تعترب األنشطة احلركية املكيفة   
 النفسية لتحقيق النمو املتكامل للفرد .

عندما وضعت أسس و قوانني النشاط الرايضي وجهت أهدافها و فلسفتها إىل أهداف سامية    
اإلنسانية ، ومنها بشكل خاص فئة ذوي االحتياجات ، فأصبح ، واهتمت حديثا مبعاجلة قضااي 

يهدف إىل مساعدة هذه الفئة يف االندماج يف اجملتمع، وتنمية الصفات املرغوبة لتشكيل شخصية 
 الفرد املعوق ، و التغلب على اآلاثر النفسية السلبية اليت تفرضها اإلعاقة .

ويف اجلزائر  ضة املكيفة يف العاميخ ظهور الرايوسنتطرق يف هذا الفصل إىل إعطاء نظرة حول اتر 
 .و أسسها، و تصنيفاهتا ومع تعريف األنشطة احلركية املكيفة، و الغاايت املنتظرة من ممارستها،

 نبذة اترخيية حول األنشطة الرايضية املعدلة: .1.3
 يف العامل: .1.1.3

ابألشخاص املعوقني، ومعوانهتم إن اهلدف األساسي لرايضة املعوقني هو إعادة االتصال    
راهتم العقلية و اجلسمانية، وال نعين ابلرايضة ل ينمي و يطور ميوهلم النفسية، وقدلالندماج بشك

 أهدافهنا جمال التدريب الرايضي بل تتخطى ذلك إىل مفهوم شامل للرتبية الرايضية اليت تتخطى 
الرتبية  ألهدافهذا املفهوم السابق  أنالتدريب احلديث عن طريق الربامج الرايضية الشاملة ، 

الرايضية بشكل عام و رايضة املعوقني بشكل خاص هو ما كتبه الطبيب السيدً   لودفيج كومتانً  
 يف الرسالة املعلقة يف الصالة الرئيسية يف امللعب،  1956الرايضية للمعوقني عام   األلعابمؤسس 
 يف اجلزائر: .2.1.3

 أقرهتا، السنة اليت 1979 فيفري من سنة 19ية الرايضية للمعوقني النور يف عرفت االحتادية اجلزائر 
 . 1982فيفري  02املعوقني ، ومت اعتماد االحتادية يوم  لألشخاصاملتحدة السنة  الدولية  األمم

 االحتادية: أهداف. 1.2.1.3
 تطوير النشطات الرايضية لفائدة كل املعوقني .  -
 بطات و اجلمعيات .ااملعوقني داخل الر  الرايضينيتوسيع هيكلة   -
 تنظيم التظاهرات الرايضية  ) دورات ، بطوالت ، العاب مدرسية ( .  -
 املعوقني يف خمتلف التظاهرات الدولية . للرايضينياملشاركة املتصاعدة   -
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 مساعدة وتشجيع الربامج الرتبوية و البحث و النشطات الرتقوية .  -
 لى هويتها مع احلفاظ ع لألسوايءضية الوطنية رايضة املعوقني يف احلركة الراي إدماجالبحث عن   -

 عضوية االحتادية اجلزائرية لرايضة املعوقني يف اهليئات الدولية :.2.2.1.3
 اللجنة الدولية لأللعاب االوملبية .  -
 الكونفدرالية اإلفريقية لرايضة املعوقني وذوي العاهات .  -
 الدولية  للرايضات على الكراسي املتحركة .االحتادية   -
 اجلمعية الدولية لرايضات الفئات اخلاصة .  -
 ملغاريب لرايضة املعوقني وذوي العاهات .االحتاد ا  -
  (1999)املعوقني،  االحتاد العريب لرايضة املعوقني -

 الرايضات املمارسة :. 3.2.1.3
 ميثل الرايضات املمارسة حسب أصناف اإلعاقة : –01–جدول رقم  -
  

 إعاقة مسعية - إعاقة حركية  - إعاقة بصرية  -

 ألعاب القوى - ألعاب القوى - ألعاب القوى  -

 كرة القدم  - كرة السلة  - كرة اهلدف  -

 السباحة - رفع اإلثقال - السباحة -

 :الرايضي البدين النشاط .2.3
 :الرايضي البدين النشاط مفهوم.1.2.3

 و الكلي اللمجا به يقصد كتعبري البدين النشاط كلمة استخدام أن "أنور أمني اخلويل" يرى
 والوهن الكسل مقابل يف والرتبص والتنشيط التدريب عملية وكذلك اإلنسان، حلركة اإلمجايل
 .واخلمول
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 النشاط ألوان كل ليشمل يتسع عام، تعبري هو العريض مبفهومه البدين النشاط فان الواقع ويف
 أكثر أنثربولوجي مفهوم وهو عام، بشكل بدنه فيها يستخدم واليت اإلنسان ابه يقوم اليت البدين

 أنه فنجد اإلنسان، لبين الثقافية اجلوانب ملختلف رئيسي ومظهر مكمل، جزء ألنه اجتماعي، منه
  .(1996)اخلويل،  االجتماعية واألنشطة املظاهر كل يف تغلغل
 وميدان العامة، الرتبية من املتكامل اجلزء ذلك الرايضي البدين النشاط أن "بيوتشر تشارلز " ويرى
 واالجتماعية، واالنفعالية والعقلية البدنية الناحية من الالئق الصاحل املواطن تكوين هدفه جترييب
)الشاطئي،  املهام هذه حتقيق دفبه اختري الذي البدين النشاط ألوان خمتلف طريق عن وذلك

1992).  
 عموما، الرتبية ميادين من هام ميدان الرايضي البدين النشاط فيعترب "حسني حسن قاسم" أما

 حركية ومهارات خبربات وتزويده الصاحل، الفرد إعداد يف قواي عنصرا ويعد خصوصا، البدنية والرتبية
 نفسه الفرد خلدمة االجيابية، للوجهة واخللقي واالجتماعي والنفسي البدين منوه توجيه إىل تؤدي
  .(1990)حسني،  متعلمجا خدمة خالله ومن

 ميكن أنه جند الرايضية، و البدنية للنشاطات املختلفة للتعاريف السالف العرض خالل من وعليه
 : وهي الرايضي البدين النشاط ملفهوم املشرتكة العناصر استخراج

 . العام الرتبوي للنظام مكمل جزء الرايضي البدين النشاط أن -
 .السلوكية اخلربات الكتساب وسائل هي الرايضي البدين النشاط جمال يف األنشطة خمتلف -
 اجلانب تنمي ال الرايضي البدين النشاط ممارسة عن الناجتة السلوكية واملكتسبات النتائج أن -

 للشخصية األساسية اجلوانب مجيع تنمي بل فقط البدين
 :العامة ابلرتبية الرايضي البدين النشاط . عالقة2.2.3

 حني الصاحل، الفرد إعداد يف كبريا دورا يلعب إذ العامة الرتبية ميادين من ميداان البدين النشاط يعد
 من ومتكنه فيه، يعيش الذي جمتمعه مع ابلتكيف له تسمح كبرية وخربات واسعة، مبهارات يزوده

 ونظمه، اجلديدة الرتبوية وصورته البدين النشاط أمهية يف مازاد هذا احلضاري، الركب مسايرة
 .السليمة وقواعده
 تنمي اليت النشاط أوجه ممارسة عند تتم اليت الرتبوية العملية تلك البدين ابلنشاط "بيوتشر"ويقصد
 أو املتوازي، على يتدرب أو ميشي أو يسبح أو اإلنسان يلعب فحينما اإلنسان، جسم وتصون
 فان وسالمته، جسمه تقوية على تساعد اليت البدين النشاط ألوان من لون يباشر أو التزحلق ميارس
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 طريق فعن رغدا، أكثر اإلنسان حياة جتعل اليت هي الرتبية وهذه الوقت، نفس يف تتم الرتبية عملية
 وقت لقضاء الالزمة املهارات األطفال يكتسب صحيحا توجيها املوجه البدين النشاط برانمج
 يضفي الذي، النوع من نشاط يف يشرتكون منهأ كما اجتماعيا، وينمون مفيدة، بطريقة فراغهم

 .(1964)بيوتشر،  والعقلية البدنية الصحة مبهابكتسا الصحية متهحيا على
 واملهارات اجلسدية، الصحة على ابلفائدة يرجع "بسيوين عوض حممود"حسب البدين فالنشاط

 كما اإلنسانية، ابلعادات وترقى اخللق تقوي انهأ كما ج،بهأ حياة إىل تؤدي األساسية احلركية
 العلمية وأسسها وقواعدها ونظمها اجلديدة، الرتبوية اتهصور يف الرايضية املمارسة أن نالحظ
 املواطن إعداد يف وقواي خصبا وعنصرا الرتبية ميادين من ميداان تعد املتعددة، انهوأبلوا السليمة
 على قادرا وجتعله جمتمعه مع يتكيف أن من املمارس متكن واسعة، ومهارات خبربات بتزويده الصاحل

 يدرك أن املرء ويستطيع ومنوه، تطوره يف العصر مسايرة على وتساعده ومتكنه حياته يشكل أن
 علم إذا احلديثة الشاملة الرتبية يف الرايضي البدين النشاط يلعبه الذي الدور أمهية اتمة بسهولة

، 1992)الشاطئي،  واجتماعيا وانفعاليا وعقليا جسميا لإلنسان الشاملة التنمية يف مشاركته مبدى
  .(11صفحة 

 وعلماء النفس علماء سعى عندما الشاملة والرتبية والرايضي البدين النشاط بني الربط هذا جاء وقد
 الفرد حصيلة زايدة يف تساهم اليت الطرق أقرب إىل التوصل حملاولة ابلسعي حبوثهم خالل من الرتبية

 البدين النضج واعترب الرايضية، النشاطات طريق عن يتحقق ذلك أن واتضح ابخلربات، وتزويده
 ألن الرايضية النشاطات فلسفة حوله دارت الذي احملور هو"سالمة الدين اءبه"يوضح كما

 فلسفة تطورت لذلك ونفس، وبدن عقل إىل تقسيمه ميكن ال متكاملة وحدة يعترب اإلنسان
 النضج على وسيلة انهأ إىل البدين النضج على للمساعدة وسيلة جمرد من الرايضي البدين النشاط
 .والبدنية والنفسية واالجتماعية العقلية النواحي يف لإلنسان الكامل

 ويعترب العامة الرتبية عملية يف األمهية ابلغ جزءا يعترب والرايضي البدين النشاط أن نرى هنا ومن
 يكتسب إشراف، و بتوجيه ميارس الذي الرايضي النشاط طريق فعن منها، حيواي جزءا أيضا

 االجتماعي النضج على تساعدهم مفيدة بطريقة فراغهم وقت لقضاء الالزمة املهارات األطفال
 تكوين هدفه جترييب ميدان والرايضي البدين النشاط كان هلذا والعقلية، اجلسمية الصحة واكتساب

 ممارسة طريق عن وذلك واالجتماعية، والنفسية والعقلية البدنية الناحية من الالئق الصاحل املواطن
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 (1992)سالمة،  .األغراض هذه لتحقيق معينة بطريقة اختريت اليت املتنوعة الرايضية األنشطة
 النشاطات البدنية و الرايضية املكيفة :.4.3

النشاطات الرايضية  املكيفة  هي كل احلركات و التمارين وأنواع الرايضات اليت تستطيع    
بعض الوظائف اجلسمية الكربى ، وهي عبارة عن ممارساهتا الفرد احملدود القدرات من انحية قصور 

جمموعة من الرايضات الفردية و اجلماعية تتضمن : ) ألعاب القوى ، السباحة ،الفروسية ،سباق 
الدراجات ، اجلمباز تنس الطاولة ،  اجليدو ،الرمي ابلقوس ، رفع اإلثقال ، التزحلق ، كرة القدم ،  

ة املرمى ( وغريها من األنواع الرايضية ،واألنشطة البدنية كر   كرة السلة ، كرة اليد ، الطائرة ،
الرايضية املكيفة هي جمموعة من االختصاصات الرايضية متارس من طرف جمموعتني وقسمني من و 

 األفراد املعوقني : 
األفراد الذين هلم حمدودية يف القدرة على اقتناء املعلومات وعلى مستوى االختالف الوظيفي ،  -

 التنظيم النفسي االجتماعي . ويف عامل
 األفراد الذين هلم اضطراابت نفسية .  -
 وتتضمن النشاطات البدنية املكيفة عدة أنواع : -
 النشاطات الرايضية التنافسية. -
 النشاطات الرايضية العالجية.  -
 النشاطات الرايضية الرتوحيية.  -
 

 أغراض النشاط احلركي املكيف : .5.3
احلركي املكيف أغراض منها النمو العقلي والنمو احلركي  والنمو البدين والنمو ط اللنش   

 .طة احلركية حتقق له هذه األغراض االجتماعي والنفسي حيث أن ممارسة املعوق للفعاليات واألنش
 النشاط احلركي املكيف لغرض النمو البدين : .1.5.3

كفاءة البدنية عن طريق تقوية وبناء أجهزة اجلسم إن ممارسة األنشطة احلركية تساعد على بناء ال   
الفعاليات ، ومتكن املعوق من حتمل اجملهود البدين ومقاومة التعب ، وتلعب  ذهبواسطة ه

الفعاليات الرايضية اليت تشمل العضالت الكبرية دورا هاما يف بناء أجهزة اجلسم احليوية ، كاجلهاز 
د احلميد إن الشخص املعوق الذي ينعزل عن اجملتمع الدوري واجلهاز التنفسي ويرى مروان عب
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جيلس على كرسيه لريى اجملتمع من خالله وتركه األنشطة احلركية  ينتج عنه حوار يف اجلسم 
إن املمارسة الرايضية تعمل     hanifiوتصلب يف املفاصل وهتور يف العضالت وضمورها ويقول 

قوة العضلية  ولذلك الرشاقة واملهارات احلركية املختلفة على رفع القدرات العالية إضافة إىل تطوير ال
،واليت هي يف املستطاع وتعمل أيضا على التنسيق بني احلركات وبني خمتلف عمل األعضاء سواء 
يف القسم السفلي أو العلوي وتسمح املهارات احلركية للمستفيدين من خفض االصطدام مع 

 (Hanifi ،1995) اإلعاقة و امتالك استقالل
 النشاط احلركي املكيف لغرض النمو العقلي : .2.5.3

احلرمات الرايضية  أداءيعين النشاط احلركي املكيف إىل جعل اجلسم نشيطا قواي ، وذلك الن    
 ن صحيحا قادرا على العمل يقول  عبد احلميد مروانحتتاج إىل تركيز ذهين كما أهنا جتعل اإلنسا

أن النشاط الرايضي ليس زينة أو جمرد ألعاب ميارسها املعوق لقضاء  وقت فراغ ، وإمنا يعد جانبا 
أساسيا يف العملية الرتبوية فهي تسعى الزدايد قابلية الفرد املعوق واكتسابه املعلومات املختلفة ، 

نتيجة هلذا لعبة فانه حيب أن يستعمل تفكريه اخلاص و  أوولكي يتعلم مهارة رايضية معينة 
االستعمال حتدث املعرفة لتلك املهارة أو الفاعلية ، كما أن ذلك يقود إىل استعمال التوافق 
العضلي العصيب فعن طريق املمارسة املستمرة للنشاط احلركي املكيف تنمو قدرة الفرد على التفكري 

 و التصور و التخيل و اإلبداع .
 النفسي و االجتماعي :النشاط احلركي املكيف لغرض النمو . 3.5.3

أن من أغراض النشاط الرايضي مساعدة الشخص املعوق للتكيف يقول حممد عوض بسيوين    
مع األفراد واجلماعات اليت يعيش فيها ، حيث أن ممارسة للفعاليات و األنشطة احلركية تسمح له 
ابلتكيف واالتصال ابجملتمع وهو يهدف إىل تطوير قدرات الفرد من الناحيتني الفيزيولوجية و 

يف اجلسم وتكيفه املستمر  و التصرفات النفسية والتحكم أكثرت النفسية ابلقضاء على االضطرااب
 .(1992)الشاطئي،  بيعةمع الط

تنمي الشخص املعوق الثقة  األلعاب الرايضية  املختلفة حسب عبد احلميد مروانفممارسة    
ابلنفس والتعاون والشجاعة فضال عن شعوره ابللذة و السرور للوصول إىل النجاح عن طريق الفوز 
لذلك تساعده يف تنمية الشعور حنو اجلماعةً  االنتماءً  وحنو احلياة الرايضية والذي يساعده  يف 

أن للمجتمع و البيئة و األسرة و منوه لكي يكون مواطنا صاحلا يعمل ملساعدة جمتمعه ، كما 
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 يه ضرورية و أهدافهااألصدقاء األثر الكبري يف نفسية الفرد املعوق ، ولذلك نظرة اجملتمع إل
 .(1997)مروان،  وممارساهتا

يتعلم األطفال من خالل اللعب بشكل واسع ليصبحوا أفراد  ويقول عباس عبد القادر رملي
اجتماعيني ، ويهيئ النشاط احلركي يف احلياة املتقدمة جوا اجتماعيا وذلك جيدب األفراد لبعضهم 
البعض للمشاركة يف مثل هذا النشاط ، ومن خالل اللعب وممارسة الرايضة يتعلم املشاركون تقدير  

جنازاهتم وإمكاانت التنفيس عن الغضب واكتساب عادة الكرم يف كل فرد جملهودات اآلخرين وا
شكل اجتماعي مقبول ، وهناك فوائد اجتماعية تستمد من االشرتاك يف بعض أنواع األنشطة 
البدنية اليت تتضمن توثيق الصدقات اجلديدة واإلحساس ابالنتماء ، وان يكون عضوا يف فريق 

 .  (1991)رملي،  لنضجثبات االنفعايل العاطفي و اوحتسني ال
يعد النشاط البدين ميداان من ميادين الرتبية العامة إذ يلعب دورا هاما يف إعداد الفرد الصاحل ،    

حني يزوده مبهارات واسعة ، وخربات كبرية تسمح له ابلتكيف مع جمتمعه الذي يعيش فيه ، 
احلضاري هذا ما زاد يف أمهية النشاط البدين وصورته الرتبوية اجلديدة ومتكنه من مسايرة الركب 
 ونظمه وقواعده السليمة .

وقد جاء الربط بني النشاط البدين الرايضي والرتبية الشاملة عندما سعى علماء النفس وعلماء    
دة حصيلة الرتبية من خالل حبوثهم ابلسعي حملاولة التوصل إىل اقرب  الطرق اليت تساهم يف زاي

،واعترب النضج  الفرد وتزويده ابخلربات ، واتضح أن ذلك يتحقق عن طريق النشاطات الرايضية
هو احملور الذي دارت حوله فلسفة النشاطات الرايضية الن  البدين كما يوضح هباء الدين سالمة

سفة تقسيمه إىل عقل وبدن ونفس ، لذلك تطورت فل لئيمكناإلنسان يعترب الوحدة متكاملة 
البدين الرايضي من جمرد وسيلة املساعدة على النضج البدين إىل أهنا وسيلة النضج الكامل لإلنسان 

 يف النواحي العقلية واالجتماعية والبدنية والنفسية .
 أمهية النشاط البدين والرايضي للمعوق : .6.3

أمهيتها لألصحاء فضال عن  تعد ممارسة الرايضة ذات أمهية قصوى للمعوقني مسعيا مبا يفوق    
كوهنا ذات أهداف عالجية وبدنية ونفسية واجتماعية وفيما يلي نتناول أمهية النشاط الرايضي 

 املكيف للمعاقني مسعيا :
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 النشاط البدين الرايضي كوسيلة عالجية :1 .6.3
مترينات عالجية تعد ممارسة النشاط البدين للمعوقني مسعيا وسيلة طبيعية للعالج على هيئة    

اتهيلية ، واتخد املكوانت اهلامة للعالج الطبيعي ، ويعد النشاط الرايضي وسيلة مرغوبة ومؤثرة يف 
العالج النفسي واالجتماعي من قبل األفراد واجملتمع عموما ، وهي وسيلة عالج غري مباشر تبتعد 

ضي مثل كل الوسائل عن فكرة حتسيس الفرد أو إخباره أبنه مريض ، لكن شان النشاط الراي
 العالج األخرى جيب أن تتبع أسس ومبادئ علمية سليمة لتحقيق اهلدف أبفضل مستوى .

 النشاط البدين الرايضي كوسيلة تروحيية :  .2.6.3
لرايضة املعوقني جوانب اجيابية عميقة توفق كوهنا عالجا بدنيا هلم فيتعدى األمر كوهنا وسيلة     

املعوق كما تشكل جانبا مهما من اسرتجاعه لعنصر الواقعية الذاتية  انجحة للرتويح عن النفس
والصرب والرغبة يف اكتساب اخلربة والتمتع ابحلياة ،وتساهم الرايضة الرتوحيية بدور اجيايب كبري يف 
 إعادة التوازن النفسي للمعوق للتغلب على احلياة الرتيبة واململة ، وهتدف الرايضة الرتوحيية هنا إىل

االعتماد على النفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة لدى املعوق ، وابلتايل تدعيم  غرس
)مروان، اجلانب النفسي والعصيب إلخراج املعوق من عزلته اليت فرضها على نفسه يف اجملتمع  

1997). 
 : يف اجملتمع ين الرايضي كوسيلة إلدماج املعوقالنشاط البد. 3.6.3

من األهداف النبيلة ملمارسة النشاط البدين الرايضي للمعوقني إعادة أتقلمهم والتحامهم ابجملتمع    
احمليط هبم مبعىن تسهيل سرعة استفادهتم وإفادهتم ابجملتمع ، سالمة الرايضي أن النشاط الرايضي 

ات النفسية إضافة إىل بعض يلعب دورا يف التأثري على الفرد للتخلص من االنطوائية واألزم
اإلمراض األخرى كعدم االنتباه أو عدم تركيز أو عدم تقييم املسافة أو عدم تقدير الزمن وإضافة إىل  
كل ما تقدم فالنشاط الرايضي يكون فعال أيضا يف عالج بعض األمراض االجتماعية ويعمل على 

ق العمل االجتماعي واحرتام الذات م الشمل األفراد وجعلهم مجاعة واحدة تعتز بنفسها مما حيق
 . (2000)رايض، 
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 أمهية النادي الرايضي يف تنمية التكامل النفسي للمعوق : . 7.3
يقف النادي الرايضي واملختصون عند قمة املسؤولية يف معاملة املعوقني ، فان اإلفراط يف العناية    

املعوق له اثر سيئ ومن الضروري تقدمي املساعدة بصورة معتدلة ال مبالغة والتمييز الواضح للفرد 
 فيها خالية من مظاهر التحسر والشفقة فتشعر املرء بعجزه .

وعلينا أن نتيح الفرصة لتأكيد أوجه التشابه بينه وبني غريه من األسوايء ، وبذل جهد مضاعف    
ابحلركة ، واملشاركة واألخذ والعطاء ، وهتيئة اجلو يف سبيل ذلك ، حىت ميكن تطوير إمكاانته ليشعر 

املساعد يف تنمية صفيت املبادرة واالستقالل يف العمل واالعتماد على النفس ، مما يعينه على 
 القضاء حاجاته الشخصية اليت الستجوب املساعدة فعال ، وهذا مايو فر له الصحة النفسية .

ل على حتقيق النمو الشامل للفرد املعوق عن طريق دعم فالرايضة تستهدف تربية شاملة ، وتعم   
قدراته وتطويرها ، وتنمية الثقة ابلنفس وتعديل املستمر للسلوك ، والتحرر من مظاهر الصراع 

 .(1997)إبراهيم، النفسي الذي يواجهه املعوق  
  :للمعاقني الرايضة تصنيف.8.3
 لعدد شامل و جامع تصنيف يلي وفيما للمعوقني، الرايضة تصنيفات يف اآلراء من العديد يوجد

 :"حلمي إبراهيم" يبينها كما النظر وجهات من
  :العالجية الرايضة.1.8.3

  عالجية مترينات هيئة على تؤدى حيث العالج وسائل إحدى للمعوقني الرايضة ممارسة تعد
 اجلراحة بعد امتدادها إىل ابإلضافة املعوقني أتهيل يف تسهم اليت الطبيعي العالج طرق كإحدى
 النصفي كالشلل الشوكي والنخاع الفقري العمود مصايب وأتهيل الكسور يف وخاصة ... واجلبس
 اللياقة استعادة على متهومساعد املعوقني أتهيل يف للتمرينات االجيايب األثر هذا ويستمد والرابعي
 يصادف وما العامة للحياة الفرد لياقة واستعادة عصيب عضلي وتوافق وحتمل ومرونة قوة من البدنية

 يف هاما دورا التأهيلية الرايضة تلعب حيث التأهيل ومراكز املستشفى من خروجه بعد ما إىل فيها
 . اللمجا هذا
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  :الرتوحيية الرايضة.2.8.3
 النفسي للرتويح انجحة وسيلة تعد حيث الرتوحيي اجلانب تنمية املعوقني لرايضة االجيابية اآلاثر من

 تندرج الرتوحيية الرايضة أن املعلوم فمن ابحلياة، التمتع على تساعده خربات يكتسب فهو للمعوق
 املبذول هودلمجا خيتلف كما اجلبال تسلق مثل عنيفة العاب إىل التسلية كألعاب هادئة العاب من
 العاب أو كالسباحة تنافسية رايضة يف املبذول هودلمجا عن كالشطرنج الرتوحيية الرايضة يف

 .املضمار
 ذاته، على واالعتماد ابلنفس الثقة تنمية إىل الفراغ بوقت االستمتاع الرتوحيية املهارات اثر ويتعدى
 .متعلمجا يف وتدجمه عزلته، من خترجه صداقات وعمل الرايضية، والروح

  :التنافسية الرايضة.3.8.3
 تتضمن كما البدنية والكفاءة اللياقة مبستوى االرتقاء إىل الرايضي النشاط من النوع هذا يهدف

 .العليا املستوايت رايضات
 واإلمكاانت، األدوات يف والتطوير السليم العلمي التدريب على تعتمد التنافسية الرايضة أن والواقع
 كما ابألداء اخلاصة والقوانني ابلقواعد التنافسية الرايضة تلك يف االلتزام وجيب الرايضي، والطب

 والعصبية النفسية أو البدنية اللياقة درجة على تعتمد اليت والطبية الفنية ابلتقسيمات االلتزام جيب
 العدالة مبدأ يتحقق حىت التنافسية األنشطة يف املشاركة قبل وذلك اإلصابة ومستوى للمعوق،
 حياة على تؤثر طبية مضاعفات أي حلدوث وجتنبا املشاركة من الكاملة االستفادة إىل ابإلضافة

 .املعاق
  :املخاطرة رايضات.4.8.3

 فردية متارس وقد كبرية بدرجة املخاطرة فيها تزداد اليت األنشطة إىل الرايضات من النوع هذا يشري
 تعليمات إتباع من بد ال لذلك والدراجات، السيارات سباق اجلليد، على التزحلق مثل مجاعية، أو

 . الفين األداء من عالية درجة إىل حتتاج اليت الرايضات يف وخاصة والسالمة األمن
  :االجتماعية الرايضة.5.8.3

 بتدريب وذلك متعلمجا مع تكيفه إعادة على املعوق يساعد الذي املهين ابلتأهيل يرتبط حيث
 اشرتاك ميكن كما  .وميوله ودرجتها إعاقته لنوع تبعا جديدة أو سابقة مهنة ممارسة على املعاق
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 املنافسات تلك من بعضا ونذكر متعلمجاب االندماج يعتادوا حىت املمارسة يف األسوايء مع املعاقني
 . الصم املكفوفني، ابلبرت، للمعاقني السباحة والبرت الشلل الطاولة تنس السهم، كرماية املشرتكة،
  :السلبية املشاركة.6.8.3

 أو التلفزيون أمام سواء الرايضية املشاهدة على املعتمدة املشاركة على يقوم النوع هذا أن املعلوم من
 ويشرتك ...اليد وكرة السلة وكرة القدم كرة مبارايت ذلك ومثال املالعب، يف املبارايت حضور

 العدوان، من واحلد النفسي والتوتر القلق إزالة يف تساهم حيث النوع، هذا يف املعوقني مع األسوايء
 .املشاهدة يف ابالندماج امللل ويقطع احلياة، روتني على التغلب إىل يؤدي ذلك أن يف شك ال ومما

  .(1998)فرحات، 
 :  ( سفلى إعاقة)  حركيا املعوقني رايضات بعض.9.3

 اغلب يف يشاركوا وأن ووجودهم أنفسهم يفرضوا أن عديدة مراحل عرب حركيا املعوقون استطاع
 حركيا املعوقني ويشارك واخلارجي، الداخلي الصعيدين على جيدة نتائج فيها حققوا اليت الرايضات

 . حركيا املعوقون فيها يشارك اليت الرايضات وتتمثل األخرى دون معينة رايضات يف عادة
  "hanifi" حسب سفلى إعاقة

 :السباحة.1.9.3
 العضالت مجيع إىل حتتاج انهأ إذ املعوقني، أغلب فيها يشارك أن يستطيع اليت الرايضة انهإ

 إضافة ،( الرايضةالكاملة) لتسميتها املختصون ذهب فقد واملرونة الرشاقة لتكسبه اجلسم وأطراف
 .اجلري أو املشي أثناء جيدمها لن واللتان والتوازن التنسيق صفيت املعوق تكسب فالسباحة ذلك إىل

 : الطاولة تنس .2.9.3
 هذه وتعمل للطاولة، نوعي قياس مراعاة مع املتحركة الكراسي ذوي املعوقون عادة ابه وخيتص
 والظهر البطن عضالت تقوية إىل إضافة العلوي، للقسم العضلية القدرات رفع على الرايضة

 . الكراسي على التوازن حتقيق على وتعمل األعلى، اجلانب مستوى على احلركات يف والتنسيق
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 :القوى العاب .3.9.3
 املسابقة اختصاصات وتعد حركيا، املعوقون خاصة إعاقتهم مبختلف املعوقون كل ممارستها يستطيع

 العلوية األطراف تقوية هو الرايضة هذه من واهلدف املارطون، إىل مرت، 100 سباق من ابتداء
 ممارسة ابإلمكان أنه كما املصابة، العلوية األطراف تقوية وعلى األرجل لفاقدي ابلنسبة
 عضالت تقوية على وتعمل الرمح، رمي و اجللة دفع القرص، كرمي أنواعها مبختلف الرمي رايضة
 .الكراسي على التوازن حتقيق على وتعمل الذراعني، وكذا الكتفني، البطن،

 :القوس رمي.4.9.3
 الرمي تنفيذ عملية ألن اجلذع وكذا العلوي، للقسم العضلي العمل رفع على النوع هذا يعمل

 وهذه وترويضها، التنفس عملية تنظيم يف تفيد كما العلوي، القسم عضالت جبميع العمل تتطلب
 .خاصة بصفة الكراسي ذوي حركيا وللمعوقني عامة بصفة للمعوقني مفيدة الرايضة

 :السلة كرة.5.9.3
 اجلماعية الرايضة وهي حركيا، املعوقني فئة عند العاملية الشهرة ذات اجليدة اجلماعية اللعبة وتعترب
 نوعية فيها يراعي حيث املتحركة، الكراسي ذوي املعوقون طبعا ابه وخيتص عندهم، ممارسة األكثر

 مبختلف الدوران وكذلك وخفة، بسرعة التحرك سهلة خفيفة كراسي تستخدم حيث الكراسي،
 .(Hanifi ،1995) االجتاه

 خالصة : 
من  املكيف بواسطته يتمكن املعاقاستنتجنا من خالل عرضنا التحليلي أن النشاط الرايضي    

االحتكاك ابألفراد ، والتعامل معهم بطريقة جيدو وإخراجه من العزلة اليت هو فيها ، وحتقيقه راحة 
 نفسية والشعور ابلفخر واألمان وسط جمتمعه بعيدا عن اإلحساس ابلعزلة والشفقة والعجز .

فالنشاط الرايضي يعلمه اهلدوء والصرب واإلصرار على القيام بشيء حيقق به ذاته وحيررها ويطلق    
العنان إلبداعاته كما أن النشاط الرايضي بطبعه االجتماعي من أهم الوسائل اليت تنمي التوافق 

 االجتماعي .
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 :متهيد

مللخ يللملش ةة للكرن ةة  بثللن ذ  واللن نلل ة بةة الل    ، ب لكللد اسة للن  نظلل  ظآلل ت ب قيلل       لل    
يف تنميرية المريماا الطيصريية  دراسة مقارنة بني املمارسني والغري  اارسريني لشنطريال البريدك امل يري "

كن  لزةم عر ان أ  ظ ضح ماهج ن ةلدسة لن بج  ةاةالن "   لدى العيب كرة المشة عشى ال راسي املتحركة
، ةألابةت ةةسلللمةدمن   لللض ب عللل   ةل  ئ لللن ةجثةلللنخن ن ةةاهج لللن، ا  رللل  ج  ة لللمامن  علللنم ةة دةظ لللن

 ظ ضح   ض مدى صدق ةلف ض نت ةة  بثن قظفن.  
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  منهج البحث:  .1
 اسة لمض، ئل ا ةلل ت ةة ضل   ط   لن عرل  ةةالنن  ملخ غله  اب  ملن ةلاه  ةل نثل  ة لمةدةم ئ  كلز

 ل    ن بب  ن ةةسم مرن، ةةانن  ذ ةيممل ن ئسم    بةل ض ح ةلمحدئد ث   مخ ةة ةض ع  نيمملف
 ة لمةدةمن، ةل حل  أكو مالنن  ئ مربمخ بةل ت ، ةل صف  ةةاه  عر  ةل نث  ةعممد ةة رتح، ةة ض  
 أبصلنف جبملع ةل صلف  ةل حل  بئهلم  بةل ايضل ن، بةال ممنع لن بةلافسل ن ةلرتب ئلن ةل حل   ذ بينصلن

 ةل لنخن ن ةةمنس لنت حتدئد بك لك  فسه ، ب ةل ةنخ ةل ضع ببصف ةةدسب ن، لرآنن ةت اق  ن عرم ن
 . بةلم  س ةلام  ذ ةأل  ةا،بط ةخن هن عاد بةالجتنننت بةة م دةت ةآلسةا عر  بةلم  ف

 . جمتمع البحث:2
 :ث ك ن ةة  قني  ئن عر  ةلدسة ن  ممح س

  ان 40ثىت  18 مخ ةل م ئن ةة ثرن ذ ةل ح  جمممع أ  ةا ئ ع :ةلسخ ث   مخ
 بةان   ذك س متعلمجة أ  ةا  ن  :ةلا   ث   مخ
 . عينة البحث:3

 بةةسم ى بةال ممنع ن ةةها ن بةحلنلن ةلسخ ث   مخ ع  ةخن ن ث ك ن، م  قن   اة 32 مخ ةل  ان  ك ظت
 ةل ايضل  لرا لن  ةةمنس لن م علنلمجة ملع ئلمملام مبلن نل ة ةجعنقلن، ط   لن ث   مخ بقةدئن ةلدسة  ،
لف ئل   ل  د   م  قلن  ل اة 16 علدانن برل  ةللي ةةمح كلن، ةلك ة ل  عرل  ةلسلرن كل   العلي ذ بةةممورلن

 ةالثم ن لنت لل بت ةةهلي ةلمكل ئخ م كلز طر لن ذ  ممورلت ةةمنس لن غله م علنلمجة أملن ،مسلمانمب  ئ  
 (.01بكنظ ة م زعني كمن ن  م ضح ذ ةجلدبش سق  ).   اة16 بعدان ل الئن غ ر زة 
 (: توزيع العينة عشى األفراد الذين أجري عشيهم االختبار.02اجلدول رقم )

 
 ممنس نيةلاه  ةةمنس ني ةة ةكز

  11 م كز    د 
  5 م كز مسمانم

 16  م كز ةلمك ئخ ةةهي غر زة 
 جماالا البحث: .4
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 اجملال البطري:.1.4

 ةة دةظ لن ابلدسة لن ةل  لنم   لد م ةةمح كلن ةلك ة ل  عرل  ةلسلرن كل   الع ل ة نل  ةل  الن ا أ ل ة لكل   ظآل ة
 يب ةلف ئ ني .مدس  مبسنعد  ع نيملةل عر  ةة نئ س بم زئع قمان بقد  دسئ نت ةلف ئ ني يملش
 اجملال الزمين: .2.4

 ةاليم نسةت، ميكخ ثة   ذ ةةة ط ةلمنيل: ج  ةاةل قت ةةةة   ظ ةد ابجملنش ةلزمي 
 .اجملال الزمين لشبحث (:03)اجلدول رقم 

 هناية العمل بداية العمل 
 2014/12/22 2014/10/22 الدراسة النظرية

 2015/05/03 2015/01/04 امليدانيةالدراسة 
 2015/06/10 2015/05/10 التدوين والنمخ

 حتديد املتغ اا :. 5
 اتب ن . بةألي نانك مماهئخ ةثاني ةثدمهن مسم مل  أ   ض نت ةل ح    ني لان  ر ن  ج ة ماناة      
 تعري  املتغ  املمتقل : أوال
ذ قلل   مماللهةت  ةلملليثهةلمالله بذلللك عللخ ط ئلل   جثللدة  ج ةلللي ئللاات ةلمالله ذ ق ممهللن  ةألاة بنلل     

  ك   ذةت صرن هبن . أي ى
 : ةلا ن  ةل دين ةةك ف . حتديد املتغ  املمتقل. 1.5

 مفهوم النطال البدك امل ي  :
غله ةل للناسئخ  ةج ل ةاةل ايضل ن ةللي ئلم    لدئرهن ب ك  فهللن ثلىت  لمملام ملع ط   لن  ةألظ ل نب  لي تمرلف 

 عر  ممنس مهن .
 اثنيا تعري  املتغ  التابع : 

  لدئملت عرل   أثلدثت، ث   ةظض كرملن  أي ىق   مماهةت  أتثهن  ةل ت  م قف ق ممض عر  مف  ش 
 ق   ةةماه ةةسم د ،  مآه  ةلامنخن  عر  ق   ةةماه ةلمنبع .

 ةلسمنت ةل ةة ن . حتديد املتغ  التابع :. 2.5
 مفهوم المماا الطيصية :
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علللخ ب  للله  ةلللل  م  آهللل  ذ م ةقلللف ةلسلللر ك ، بئكملللخ  ةج للل ةانللل   رلللن ملللخ ةلةلللفنت ةللللي مت لللز    
ة  ن ،ةل دبةظ ن ، ةالكمئنب ن ، ةل نبر لن لمل لمونس  ،ةال ممنع لن ، ةءلدبا ةلمنل ن : ةل حتدئدنن ذ ةلسمنت 

 ، ةلس     ، ةلكف )ةل  ط( .
 أدواا البحث:  .6

 : مقياس مساا الطيصية. 1.6
 اختبار فرايبورج لشطيصية: .1.1.6

 قائمة فرايبورج لشطيصية: -
قنخنمللن   ةئ لل س  لر ةةلل ن أعللدنن ذ ةألصللد " لل كخ  لل ةظرب  ب للنت بننبللد"  مللخ أ للن    عرلل   تعريريري :

بمةم   ص سان ةةةلا   ةللي قلنم بم  ئ هلن  diell، بقنم ائد 1970ةلافس جبنم ن   ةئ  س  أبةنظ ن  ان 
( 56ب) ( أب نا لر ةة ن08ص سان ةةةا   حممد ثسخ عملبت، بحتم ت ن   ةل نخنمن عر  ) بجعدةا
 ج  قنخنمن   ةئ  س  ذ ةةملث (. ةس عع نس  )

ث لل  برلل  م نمللد ث للنت ةل نخنمللن ذ ةل  ئللن ةأل ا  للن اب للمةدةم ةلمجزخنللن ةلاةللف ن، بجعللنا  ةاليم للنس ب للد 
 للان  24ب 18أظولل   للرتةبح أعمللنسن  مللن بللني  151ذكلل ة ب  140ع لل ئخ ئ مللن عرلل  ع اللن ممك ظللن مللخ 

، بذ ةل  ئلللن ةةةللل ئن م جالللنا م لللنمملت ث لللنت 0.83ج   0.64ب  ةبثلللت م لللنمملت ةلو لللنت ملللن بلللني 
( طنل لن كر لن ةلرتب لن ةل ايضل ن ابل لنن   بفنصلد زملي 82ةلة س  ةةةا   عخ ط ئل  جعلنا  ةاليم لنس عرل  )

 .0.87ب  0.67( أايم ب  ةبثت م نمملت ث نت أب نا ةل نخنمن من بني 10قدس  )
ع نس  اب مةدةم أب نا ب م  212أمن ةلةدق   د م جانا  ابلة س  ةة  لن لر نخنمن ةلي  م مخ       

 مود ةيم نس م ا  من ةةم دا ةألب ض بقنخنمن كنل ف سظ ن. كمحملتةيم نسةت ةل ةة ن ةألي ى  
بابلاسلل ن لرةلل س  ةةةللا   بقللد أرللنست ةلامللنخن  ج   لل ة   ةلةللدق ةةلل   ط ابعللك ابلاسلل ن ألب للنا ةل نخنمللن 

ب  0.85  ةبثت م نمملت ةلو نت بني أب نانن بأب نا ةلة س  ةة  لن عاد ة مةدةمهن كمحك من بلني 
0.92. 
 حماور اختبار فرايبورج: .2.1.6

 العصبية: 
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أصللحنا ةلدس للن ةل نل للن ءلل ة ةل  للد ئمم للزب  ابضلل  ةابت  سللم ن بث ك للن بظفللس  سللم ن عنمللن،        
ذ ةلامللل  بةجسنلللنق بةلمللل    ب للل عن ةجثسلللنا ابلم للل  ب  لللدة  ةل ةثلللن ببضللل ح ب لللم كنالضللل  ةابت 

ةةآنن  ةل ة  ن بةجلسم ن ةةةنث ن لمل مونس  ةالظف نل ن. أمن أصحنا ةلدس لن ةةاةف لن   مم لزب  ب رلن 
 ةالض  ةابت ةجلسم ن بةالض  ةابت ةل نمن ةلافس  سم ن بةجلسم ن ةةةنث ن لمل مونس  ةالظف نل ن.

 العدوانية: 
ةلدس ن ةل نل ن ء ة ةل  د مت ز ةأل  ةا ةل ئخ ئ  م    ر نخن ن ابألعمنش ةل دبةظ ن ةل دظ ن أب ةلرفآ ن أب       

ةلمة ر للللن بئسللللمج     بةلللل س  ةظف نل للللن، بئمةللللدب  لتيلللل ئخ ابءجلللل م بةة للللنثانت بةل لللل ةك بئمم للللزب  
ءللللدبا بنللللدم ةلا لللل  ةالظف للللنيل. بةلدس للللن ابالظللللد ن  بعللللدم ةل للللدس  عرلللل  ةلسلللل     ذ أظفسلللله ، عللللدم ة

ةةاةف ن لض   ه ج  قرن ةة د ةلمر نخن  بةلمحك  ذ ةل ةت بةلسر ك ةة مدش ةلل ت ئمم لز ابءلدبا ةلزةخنلد 
 بةلا   ةالظف نيل.

 االكتئابية: 
ن لن أصحنا ةلدس ن ةل نل ن ء ة ةل  د ئمسم   ابالكمئنا ب  ب ا ةةزة  بةلم نؤم بةل ل  س ابلم       

م دم ةل ضن بةخل ف بةجثسنا مبةنبف غله حملدا  بةة لد لر لدبة  عرل  ةلل ةت بةجثسلنا ابلل ظ . 
أمن أصحنا ةلدس لن ةةاةف لن ئمسلم   ابةلزة  ةة ملدش بةل لدس  عرل  ةلرتك لز بةالطمئالن  بةلو لن ابللافس 

 بةل انعن.
 قابشية االستثارة:ال 

ض ف ةة لدس   ةلدس ن ةل نل ن ء ة ةل  د مت ز ةأل  ةا ةل ئخ ئمسم   ابال مونس  ةل نل ن رد  ةلم    ب      
عرل  م ة هللن ةالث نطللنت ةل  م للن ةل نائللن بةالظزعللن  بعللدم ةلةللرب بةلا لل  بةالممحللنانت ةل دبةظ للن عاللد 

 د ملخ ةالظد نع لن بةلمر نخن لن،  ةجث ن  ب  عن ةلميث . أملن أصلحنا ةلدس لن ةةاةف لن ئمم لزب  ب لدس ضلئ
 كمن ئمم زب  ابءدبا بةةزة  ةة مدش بةل دس  عر  ض ط ةلافس بحتمد ةجث ن .

 االجتماعية: 
أصحنا ةلدس ن ةل نل ن ء ة ةل  د ئمم زب  ابل دس  عر  ةلمفنعد مع ةآلي ئخ بحمنبللن ةلم ل ا ملخ ةلالنا 

ف، كمللللن ئمم للللزب  بابةلللل ح بةحل  ئللللن بةلا للللن  ب لللل عن ع للللد ةلةللللدةقنت بلللللدئه  اةخنلللل   ك لللله  مللللخ ةة للللنس 
بئمسم   ابجملنمرن بكو   ةلمحد  بث  س ةل دئهن. أمن أصحنا ةلدس ن ةةاةف ن ئمم زب  ل رن ةحلن ن 
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لرم نمد ملع ةآليل ئخ بةالكمفلنا ابلل ةت بجتال  ةلر لناةت ملع ةآليل ئخ ب ف ل د ةل ثلد ، كملن أ  للدئه  
 رببا  ةحل  ئن، بقرت ةلمحد .قرن حمدبا  مخ ةة نسف بئمم زب  ابل

 اهلدوء: 
ئمةف أصحنا ةلدس ن ةل نل ن ء ة ةل  د ابلو ن ذ ةلافس بعدم ةالس  لنك أب   لمت ةأل كلنس ب صل  بن 
ةال للمونس  بةعمللدةش ةةللزة  بةلمفللنؤش بةالبم للنا عللخ ةلسللر ك ةل للدبةين، بةلللدأا عرلل  ةل مللد. أمللن أصللحنا 

 لللمونس  ب للله لن ةلا للل  بةل للل   بةالس  لللنك ب للل عن ةل للل  س ةلدس لللن ةةاةف لللن ءللل ة ةل  لللد ئ صلللف   ابال
 ابل يا بعدم ةل دس  عر    عن جانا ةل  ةسةت بةلم نؤم.

 الميطرة: 
أصلللحنا ةلدس لللن ةل نل لللن ءللل ة ةل  لللد ئمم لللزب  ابال لللمجنبن لللل ابا أ  لللنش عدبةظ لللن  للل ةا كنظلللت لفآ لللن أب 

كلل ة ةة للد لرسللر ن بة للمةدةم ةل اللف بحمنبلللن  سللم ن أب ل ر للن بةالس  للنا ذ ةآليلل ئخ بعللدم ةلو للن هبلل ،  
 للل   ةجتننلللنا  عرللل  ةآليللل ئخ. بةلدس لللن ةةاةف لللن ءللل ة ةل  لللد مت لللز ةأل للل ةا ةلللل ئخ ئمم لللزب  ابالعمدةل لللن 
بةثرتةم ةآلي ئخ بةالجتن  بال   ة لمةدةم أ لر ا ةل الف بةل دبةظ لن بةة لد لرو لن ابآليل ئخ بال ئ  ل    

   ةجتنننا  عر  ةآلي ئخ.ةلسر ن بال حينبل   ةلس   لف  
 

 ال   )الضبط(: 
أصلللحنا ةلدس لللن ةل نل لللن ءللل ة ةل  لللد ئمم لللزب  ب لللدمن ل لللدس  عرللل  ةلمفنعلللد بةلم نملللد ملللع ةآليللل ئخ       

بينصلللن ذ ةة ةقلللف ةال ممنع لللن كملللن ئمةلللف   ابخلجلللد بةالس  لللنك ينصلللن عالللد ق لللنم ةآليللل ئخ ةللل ةق مه  
جلسلم ن بظه س ب لم ةةمنعل  ةجلسلم ن عالد م ة هلن ب لم ةألثلدة  ةة  الن أب ظهل س ب لم ةةمنعل  ة

مود: )عدم ةال م  ةس أب ةالس  لن،، ةالرل ةس، ةس  لن، ةألطل ةف بةحلن لن لرم ل ش(. أملن أصلحنا ةلدس لن 
ةاةف ن ئمم زب  ابل دس  عر  ةلمفنعد بةلم نملد ملع ةآليل ئخ بعلدم  ل عن ةالس  لنك عالد ةضل  ةهب  كملن 

 (1987مد ثسخ عملبت، )حم ئمةف   ابل دس  عر  ةلمحد  بةةةنط ن.
 وص  قائمة فرايبورج:. 3.1.6

ع نس  بئ  م ةةةمرب لإل نبن عر  كد ع نس  بل )ظ   أب ال(  56 م مخ ةل نخنمن بة سان ةةةا   عر  
 ط  ن لدس ن   نب هن عر  ثنلمض بئم مخ ةاليم نس عر  مفمنح لرمةح ح بن  كمن ئر :

 :)البعد األول )العصبية 



 منهجية البحث و إجراءاته امليدانية                       ولالفصل اال          ب التطبيقي             اجلان

64 

 

-4-3حيم ت عر    ع ع نسةت كرهن ةانب ن ب ادس  ذ ةال م  ن  ب  ن لألسقنم ةلمنل ن عر  ةلم ةيل:  
15-18-23-38-54. 
 :)البعد الثاك )العدوانية 

-10-7ةلمنل ن عر  ةلرت   :  لألسقنمحيم ت عر     ن ع نسةت كرهن ةانب ن  ادس  ذ ةال م  ن  ب  ن  
26-27-41-44-49. 
  الثالث )االكتئابية(:البعد 

-21حيم ت عر     ن ع نسةت كرهن ةانب ن  ادس  ذ ةال م  ن  ب  ن لألسقنم ةلمنل ن عر  ةلرت   : 
25-34-37-40-52-55. 
 :)البعد الرابع )القابشية لالستثارة 

-31-5حيم ت عر     ن ع نسةت كرهن ةانب ن  ادس  ذ ةال م  ن  ب  ن لألسقنم ةلمنل ن عر  ةلرت   :  
33-36-39-46-53. 
 :)البعد اخلامس )االجتماعية 

 حيم ت عر  ثمل  ع نسةت ةانب ن بأسبع ع نسةت  ر  ن: 
 .48-28-12ةل  نسةت ةالانب ن:  

 .51-47-14-2ةل  نسةت ةلسر  ن: 
 :)البعد المادس )اهلدوء 

-42-29-20-1حيم ت عر    ع ع نسةت كرهن ةانب ن ب ادس  ذ ةال م  ن  عر  ةلاح  ةلمنيل: 
43-45-56. 
 :)البعد المابع )الميطرة 

-17-13-8-6حيم ت عر    ع ع نسةت  كرهن ةانب ن ب ادس  ذ ةال م  ن  عر  ةلاح  ةلمنيل:  
32-35. 
 :)  البعد الثامن )الضبط أو ال 
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-17-13-08-6حيم ت عر     ن ع نسةت كرهن ةانب ن  ادس  ذ ة م  ن  عر  ةلاح  ةلمنيل:  
19-32-35. 

 إجراءاا االختبار و تعشيماته: .4.1.6

ب دمن قمان باسخ ةل دا ةلكنذ مخ ةاليم نس ثس  عدا أ  ةا ةل  ان ة   ان ةخل  ةت ةلمنل ن ذ عمر ن 
 ةل  نم اباليم نس: 

 قمان بم دمي    ئف ب  ز عخ ةل ح  ب أمه مض ذ ةجملنش ةل ايض . -1
 ةل  ان .بزعان ة ممنسةت ةاليم نس عر  كد أ  ةا -2
" ذ جثدى م ب نت "ظ  " أب "ال"، ب أ  Xقمان بم ض ح ب ر ح ط ئ ن ةج نبن ب ضع جرنس  "-3

 ةج نبن   رب عخ ب هن ظآ  ةجمل  .
 جب نا كد الع  عخ زم رض ب ن ة ثىت ال ئاث  ةل ةثد عخ ةآلي .-4
   ن.اق 25ةلميك د عر  ةثرتةم ةةد  ةلزما ن ةعدا  لمليم نس ب ةة دس  بل -5
 طريقة تقييم االختبار: -

ب د  ف ئ  ةال ممنس  ث    م   ف ئ  كد ب د ب من حيم ئض مخ ع نسةت ةانب ن ب  ر  ن عر  ثدة       
 :(1998)عملبت،  ث   ظ  م بمح ئد ةلدس نت ةخلنم ج  اس نت م  نسئن ب ن  كنآليت

 ةل  نسةت ةالانب ن ن  : 
 ةج نبن با   = اس من .عاد 

 عاد ةج نبن بل ال = اس ن بةثد . 
 ةل  نسةت ةلسر  ن ن  : 

 عاد ةج نبن با   = اس ن بةثد .
 عاد ةج نبن بل ال = اس من .

 اس ن أب نا ةل نخنمن ن  جمم   اس نت كد ب د عر  ثدة.
 اإلستطالعية:الدراسة  .7

 الغرض من الدراسة: .1.7
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ط ئ لن ج ل ةا ةاليم لنس ةللي  لاات بلدبسنن ج  ةحلةل ش عرل  ظملنخن  صلح حن مخ أ لد ةل صل ش أل  لد 
  ة  لألغلة  بم   طن بك لك      ن لر  ق ةل رم ن ةةم  ن كن  ال بد عرل  ةل نثل   اف ل  ةاليم لنس بنل

 :ةلمنل ن
 . ةلم صد ج  أ  د ط ئ ن ج  ةا ةل ح 
 . م   ن مدى بض ح ةأل ئرن ب همهن مخ ةل  ان ةةةمرب 
 .م   ن مدى ةلمفه  ةلرا ت ل ا ا ةاليم نس مخ ط ف ةل  ان 
   ةاليم نس. ج  ةام   ن ةل قت ةلكنذ بةألظس 
 .ةيم نس ةأل ر ا ةألظس  ل  ح م ةثد ةاليم نس 

 األسس العشمية لالختبار: . 2.7

 ثباا االختبار:-
     لض" لرميكلد ملخ ملدى اقلن  بجعلنا ة مةدم ةل نث  حلسنا ث نت ةاليم نس ط ئ لن"      ةاليم لنس 

ةاليم نس عر  م ثرمني بفنصد زمي قدس  أ ل    ملع  إب  ةاظمنخن  ةاليم نس، بء ة قنم ةل نث   ابة م  ة
 ةحلفنظ عر  كد ةةماهةت )ظفس ةل  ان، ظفس ةلم ق ت، ظفس ةةكن (.

ة لم  ةس ةاليم لنس، ث ل   ث   ئدش ةالس  ن  بني اس نت ةاليم نس ةألبش بةاليم نس ةلولنين عرل  م نملد 
 ( زةا ن ة ةاليم نس ة م  ةسة بث نات.01.00كرمن ةقرتا ن ة ةة نمد مخ ةل ةثد )

 . حماب معامل الثباا ملقياس مساا الطيصية:1

 :مساا الطيصيةملقياس  والصدق معامل الثباا
 الصدق الثباا األبعاد
 0,93 0,88 العصبية
 0,95 0,91 العدوانية
 0,97 0,95 االكتئابية

 0,94 0,89 القابشية لالستثارة
 0,93 0,87 االجتماعية
 0,94 0,90 اهلدوء
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 0,95 0,92 الميطرة
 0,94 0,89 الضبط أو ال  
 0,94 0,90 الدرجة ال شية

 
ب ابلمنيل لرم  نا اس ن ث نت عنل ن  سمح لان اب مةدةمض ( 0.05) ن  اةش جثةنخن ن عاد ةةسم ى

 ذ ن   ةلدسة ن.
 

 املوضوعية: . 3.7
 ةيم نس   ةئ  س  ئمم ز ابة ض ع ن ألظض ةيم نس عنة  بم اخ بئةرح      ض ذ كد زمن  بمكن .      

 . الوسائل اإلحصائية املمتعمشة:8

ج  ط   ن ةة ض   ب ةءدف ماض ئف   أ نل   جثةنخن ن ينصن،  سنعد ةل نث  ذ ةل ص ش ج    
يملءن ةلآنن   م ض   ةلدسة ن، ب قد م ةالعممنا ذ ن    ظمنخن  ب م   نت، ئفس  ب حيرد مخ

 ةلدسة ن عر   رن مخ ةأل نل   ةجثةنخن ن ةةان  ن ل    ن  ةم   ةلدسة ن ب ن  كمن ئر :
 . اإلحصاء الوصفي:1.8

 ب ئم مخ ةأل نل   ةلمنل ن: 
 :املتوسط احلمايب 

م نئ س ةلازعن ةة كزئن ب ئ ي جب ةز مدى ئ مرب مخ أكو  ةأل نل   ةجثةنخن ن ر  عن، ب ن  أثد 
 ةظم نس ةلدس نت ذ ةل  ط.

 م  ا                   
 س = �

                         
 ث  : 

 : ةل  ان.ا
 : عدا أ  ةا ةل  ان. 
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 . االحنراف املعياري :4.8

 

 2س ( –مج ) س                 

 =      
                     - 1 

 
 

 : "ا "اختبار 3.8

 . ةة  نسئن بةالحن ة نت ةحلسنب ن ةةم   نت بني ةلف بق لداللن

 2ا  – 1ا                 

 ت = 

                 1 2      +2
2 

                       - 1 

 :ث  

 .ةألب  لر  ان ةحلسنيب ةةم  ط :1 ا

 .ةلونظ ن لر  ان ةحلسنيب ةةم  ط :2 ا

 .ةألب  لر  ان ةة  نست ةالحن ةف:1  

 .ةلونظ ن لر  ان ةة  نست ةالحن ةف:2  
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 .ةألب  ةل  ان ثج :1  

 . ةآليل ةجعملم ب ةمح ب ة  ن ةة نجلن متت بقد ، ةلونظ ن ةل  ان ثج :2  

 خالصة:

ع الللن ةل حللل  ب جمنال لللض ةل  للل ئن ب   للمخ نللل ة ةلفةلللد ملللاه  ةل حلل  ب ج  ةاة لللض ةة دةظ لللن ث للل   للد 
ةةكنظ للللللن ب ةلزما للللللن ب كلللللل ة أابةت ةل حلللللل  ةةسللللللم مرن، كنة  للللللنا ب ةةةللللللناس ب ةة ة للللللع ب ةأل للللللنل   
ةجثةنخن ن ب من حتم ئض مخ م ناالت  مان   مع م ضل   ةل حل  ب ةيم لنس   ةئ ل س  بأ ل نا ةيم لنس ، 

اللن ةلالل   مللخ نلل   ةلدسة للن ب قماللن   مللن ب للد ب  للد ةل حلل  كلل لك عرلل  اسة للن أبل للن لمليم للنس أئللخ ب 
إباينش ب م ةلم دئملت عر  ن ة ةاليم نس ب ن ة لاز  غم   ب م ةةف اةت ةلي  نات   ض ، كمن 
   قاللللن ج  ث للللنت ب صللللدق ةألابةت ةةسللللم مرن، ب ج  علللل   ةيم للللنس   ةئ لللل س ، ب أيللللهة ج  ج لللل ةاةت 

 ةاليم نس ب   ر من ض ب ك ة ص  ابت ةل ح  .
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 متهيد:

ج يف هذذ ا اصل ذذت رذذإىل عر  ا دذذذع  اصليارذذت ال صلذذت اخلىلصةذذت ديل ذذذ  اف ةذذت  ىل  لذذ    لذذ    عا  ذذذصي 
 .  ىلم ه ا يف ضصء اإلط ي اصإظعي ونىل ئج  عض اصليار ت اصس   ت.صيشخ لت 
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 امليدانية: الدراسة نتائج ومناقشة عرض. 1.5

 :عصبيةحتليل نتائج مسة ال. 1.1.5

للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري :(04اجلدول رقم)
 .يةالبدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة العصب

 
 اصعلإت

 
 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
 اصع  لت

اصغري  داصت 8.50 0.80 11.87 0.95 9.12
 مم يرني

 
( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 508.( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت04نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  

( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13
 ص ذ حل ع ذ لتوغري اخلم يرني صيإش ط اص لين اخلنلف يف    خيص مسذت اص دالصت اح  ئلت  ني اخلم يرني

 اخلم يرني . غري
 :العدوانيةحتليل نتائج مسة . 2.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   :(05اجلدول رقم)
 .العدوانية البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
 اصعلوانلت

اصغري  داصت 6.24 1.45 10.12 0.73 7.5
 مم يرني
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ا)لوصلذذذت ( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت 54.6( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت05نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  
( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13

 دالصت اح  ئلت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني صيإش ط اص لين اخلنلف يف    خيص مست اصعلوانلت ص  حل
 . اخلم يرني غري

 :كتئابيةاال حتليل نتائج مسة . 3.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   :(06اجلدول رقم)
 .االكتئابية البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
 االكىلئ  لت

غري اص داصت 8.58 0.85 13.25 1.25 9.87
 مم يرني

 
( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 8.58( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت06نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  

( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13
صيإشذذذ ط اص ذذذلين اخلنلذذذف يف  ذذذ  خيذذذص مسذذذت االكىلئ  لذذذت دالصذذذت اح ذذذ ئلت  ذذذني اخلم يرذذذني وغذذذري اخلم يرذذذني 

 . اخلم يرني غري ص  حل
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 :القابلية لالستثارة حتليل نتائج مسة. 4.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغ  اارسني للنشا   :(07اجلدول رقم)
 .القابلية لالستثارة البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
اص   يلت 
 صالرىلث ية

غري اص داصت 8.89 0.80 12.12 0.88 9.37
 مم يرني

 
( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 89.8( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت07نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  

( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13
دالصذذذت اح ذذذ ئلت  ذذذذني اخلم يرذذذني وغذذذذري اخلم يرذذذني صيإشذذذذ ط اص ذذذلين اخلنلذذذذف يف  ذذذ  خيذذذذص مسذذذت اص   يلذذذذت 

 اخلم يرنيغري صالرىلث ية ص  حل 
 :ماعيةاالجتحتليل نتائج مسة . 5.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   :(08اجلدول رقم)
 .االجتماعية البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
 جىلم دلتاال

11.9
3 

 اخلم يرني داصت 8.64 1.15 8.43 1.06

( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 8.64ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت( 08نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  
، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات  (15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13
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اخلم يرذذني وغذذري اخلم يرذذني صيإشذذ ط اص ذذلين اخلنلذذف يف  ذذ  خيذذص مسذذت االجىلم دلذذت دالصذذت اح ذذ ئلت  ذذني 
 ص  حل اخلم يرني .
   لسع ه ه اصإىل ئج 

 :اهلدوءمسة حتليل نتائج . 6.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغ  اارسني للنشا   :( 09اجلدول رقم)
 .اهلدوء احملسوبة يف ما خيص مسةالبدين املكيف وقيمة ت 

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

10.6 اهللوءمست 
8 

 اخلم يرني داصت 6.76 0.77 8.75 0.79

 
اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت ( 6.76( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت09نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  

( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13
دالصت اح  ئلت  ني اخلم يرذني وغذري اخلم يرذني صيإشذ ط اص ذلين اخلنلذف يف  ذ  خيذص مسذت اهلذلوء ص ذ حل 

 اخلم يرني
 :السيطرةحتليل نتائج مسة . 7.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   :(10اجلدول رقم)
 .السيطرة البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
 اصسل عة

غري اص داصت 8.33 1 11.75 0.88 8.87
 مم يرني
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( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 8.33( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت10نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  
( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05( دإل  سذىلص  اصلالصذت 2.13

 اص لين اخلنلف يف    خيص مست اصسذل عة ص ذ حلدالصت اح  ئلت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني صيإش ط 
 . اخلم يرني غري

 :الكف )الضبط( حتليل نتائج مسة . 8.1.5

يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للممارسني والغري  اارسريني للنشريا   :(11اجلدول رقم)
 .الكف )الضبط( البدين املكيف وقيمة ت احملسوبة يف ما خيص مسة

 اصعلإت
 

 اصسمت

 -ت–قلمت  غري اخلم يرني اخلم يرصن
 احملسص ت

اصلالصت 
 االح  ئلت

اجت ه ت 
اصلعور 
 ص  حل

 2ع 2  1ع 1 

مست 
نف اص

  اصض ط(

غري اص داصت 8.58 0.85 13.25 1.25 9.87
 مم يرني

 
( اكذذذن  ذذذا قلمذذذت  ت ا)لوصلذذذت 8.58( ان قلمذذذت  ت احملسذذذص ت11نالحذذذن  ذذذا دذذذالق ا)ذذذلوق يقذذذم  

( ، و إذ  كنذا اص ذصق انذ   صجذل  ذعور  ات 15وديجذت الع ذت   0.05 سذىلص  اصلالصذت ( دإل 2.13
 نف اصض ط(دالصت اح  ئلت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني صيإش ط اص لين اخلنلف يف    خيص مست اص

 .اخلم يرني غري ص  حل
 :مناقشة نتائج الفرضيات. 2.5

 مناقشة نتائج الفرضية األوىل:.1.2.5

اصلذعور ان الق   ا افيللت اصإظع ت هل ه اصليارت مت ادىلل ي اصلعضلت األوا صي حث و اصيت ج ءت حصق 
، اصعلوانلذت   لم  خيص ةلت اصع  لت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني اخلم يرني صألنش ت اص لنلت اخلنللت
 .، االكىلئ  لت ، اص   يلت صالرىلث ية ، اصسل عة ، اصنف   اصضلط (
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 ذذعور  ذذني اخلم يرذذني واصغذذري مم يرذذني صيإشذذ ط اص ذذلين الق اصليارذذت اخلىلصةذذت  صل ذذ  وج ىلذذ  وجذذصد  ذذا دذذ
 .اخلنلف ص  حل اصغري مم يرني 

 :اص لنلت اخلنللت  األنش ت ونو ا ه ا نسىلخيص 
 يعذذذذذا دويا   مذذذذذ  يف اص ضذذذذذ ء ديذذذذذن اصضذذذذذغط اصع ذذذذذع، كمذذذذذ  ون اصىلمذذذذذ ي ا اصع ضذذذذذلت  سذذذذذ دل ديذذذذذن  

االررتد ء، كم  ون اصرتكلز يف اصىلم ي ا اصع ضلت  عللا دا ابقي اخلشنالت اصيت  صاج    اخلعذ ر حعكلذ  
عكلذ  ون  عكذز يف حل   ،  ىللح اصلعةت صيخال  اصع  لت يف اخلخ، صني  سرت ح، وابصىل يل كنا صيمعذ ر ح

  شنت و ضت يف اصلصم اصىل يل يف دمي   إش ط .
اصىل يلذذذت  ذذذا اخللذذذت اصىلي ذذذ ئي واصذذذىلحنم يف اصذذذ ات واصسذذذيص  اخلعىلذذذلق اصذذذ ي  ىلملذذذز   يعذذذا دويا   مذذذ  يف

 . ابهللوء اصزائل واصإضج االنلع يل
  إ دت.اخلزاج واص لية دين اصرتكلز واالطمئإ ن واصث ت ابصإلس واص  عل ت  يعا دويا   م  يف

ز دة اص ذذذلية ديذذذن اصىلل دذذذت واصىلع  ذذذت  ذذذر ا دذذذع ا ودذذذلم رذذذعدت االي  ذذذ   دإذذذل   يعذذذا دويا   مذذذ  يف 
 اض عاهبم كم   ىل لصن ابص لية دين اصىلحلث واخلخ ط ت.

 
 :ثانية.مناقشة نتائج الفرضية ال2.2.5

اصيت ج ءت حذصق اصلذعور ان الق   ا افيللت اصإظع ت هل ه اصليارت مت ادىلل ي اصلعضلت اصث نلت صي حث و 
،   ذذذني اخلم يرذذذني وغذذذري اخلم يرذذذني اخلم يرذذذني صألنشذذذ ت اص لنلذذذت اخلنللذذذت  لمذذذ  خيذذذص ةذذذلت االجىلم دلذذذت

 .اهللوء
صيإشذذ ط اص ذذلين  ذذا دذذالق اصليارذذت اخلىلصةذذت  صل ذذ  وج ىلذذ  وجذذصد  ذذعور  ذذني اخلم يرذذني واصغذذري مم يرذذني 

 مم يرني . اخلنلف ص  حل 
 :اص لنلت اخلنللت  األنش ت ونو ا ه ا نسىلخيص 

صليجذذذت ك رية،واصشذذذخص االجىلمذذذ دي  ىلسذذذم  واجىلمذذذ دياصع ضذذذي لذذذا صيإذذذ  ، رذذذ ت اخلع  ذذذعة جتعذذذت 
ابصذذل ء واالرذذىلعلاد واصىلعذذ ون  ذذر اصذذز الء واالهىلمذذ م ابصإذذ   واصث ذذت هبذذم  واصىلنلذذف  ذذر ا دذذع ا،  ثذذت 

اخلصاقذذذف، و لضذذذت  هذذذ ه اصسذذذم ت  شذذذري  ا يغ ذذذت اصلذذذعد يف ون  نذذذصن    ذذذصق  ذذذا ا دذذذع ا يف  عظذذذم
 اخلصاقف اخلع   ت اب دع ا، و  ىلم ابصىلعع  االجىلم دي وهي مس ت ه  ت صيع ضلني.
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 ىل ذف ابصث ذت يف اصذذإلس ودذلم االي  ذ   وو  شذذىل  األ نذ ي و ةذعص ت االرذذىلث ية  اصع ضذذيوا ضذ  جتعذت 
 وادىللاق اخلزاج واصىلل ؤق واال ىلع د دا اصسيص  اصعلواين، واصلوب دين اصعمت .

اص لنلذذت  إملذذت ةذذلت  األنشذذ تدوي  قذذل جذذ ءت هذذ ه اصإىلذذ ئج  نميذذت صيليارذذ ت اصسذذ   ت اصذذيت وج ىلذذ و 
 عذذض اصىلخ  ذذ ت اصع ضذذلت ديذذن مسذذ ت  وجذذع االجىلم دلذذت  إ ذذ  ديارذذت اقذذل  ذذا قذذالوز اصىلذذصا  حذذصق

طي ذذذت ادىل ذذذ ب اصعذذذ ب اص ذذذص  واصنذذذعة اص ذذذ ئعة وجذذذع  ذذذ  م ادىل ذذذ ي حلذذذث  صةذذذت  اصشخ ذذذلت صيع ضذذذلني
اصذذذيت   ذذذا حذذذ ج اص ذذذ هع د ذذذل اص ذذذ ديديارذذذت وديارذذذت واهلذذذلوء  چ   جي  لذذذ  ديذذذن مسذذذ ت االجىلم دلذذذت عا  ذذذصي 
الدع كذعة  ون  ااصإش ط اص لين اخلنلف يف  إملت  عض اصسم ت اصشخ لت حلث  صةت  دوي وج ىل 

 . واهللوء االجىلم دلت ىل  ي  عا  صيچ   جي  ل  دين مس توجع    م اد اصسيت دين اصنعاري اخلىلحعكت 
 

 العام: االستنتاج. 3.5

دوي اصإشذ ت اص لنلذت اخلنللذت يف  إملذت اصسذم ت اصشخ ذلت   ح وصإ  يف ه ه اصليارذت اص حذث دذا      
اصع  لت ، اصعلوانلت ، االكىلئ  لذت ، اص   يلذت صالرذىلث ية ، االجىلم دلذت ، اهلذلوء ، اصسذل عة اصنذف ( ديذن 

 .الدع كعة اصسيت دين اصنعاري اخلىلحعكت
 :  يي كم  ىل ناصلعضل  رىلإىل ج دين اإلح  ئلت اخلع )ت و ض  ، اصإىل ئج دين ال صق و عل    

 ذذا دذذالق اصإىلذذ ئج نالحذذن ان هإذذ    سذذا اجي  لذذ  يف مسذذ ت اصع ذذ لت ، : األوا صيلعضذذلت ابصإسذذ ت
اصسذيت ديذن كذعة اصعلوانلت ، االكىلئ  لت ، اص   يلت صالرىلث ية ، اصسل عة ، اصنف   اصض ط ( صذل  الدذع  

 :  ل ده  اصيتوا الا  عضلىلإ  ةحت  ؤكل    وهص اصنعاري اخلىلحعكت
،   صجل  عور  ات دالصت  ح  ئلت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني  لم  خيص ةلت اصع  لتان  

اخلم يرني غري ص  حل  اصعلوانلت ، االكىلئ  لت ، اص   يلت صالرىلث ية ، اصسل عة ، اصنف  اصض ط(
 اص لنلت اخلنللت .صألنش ت 

دذالق اصإىلذ ئج نالحذن ان هإذ    سذا اجي  لذ  يف مسذ ت االجىلم دلذت ، ابصإس ت صيلعضذلت اصث نلذت : و ذا 
 :  ل ده اصيتوا الا  عضلىلإ  ةحت  ؤكل    وهص اهللوء صل  الدع كعة اصسيت دين اصنعاري اخلىلحعكت

االجىلم دلت ،  صجل  عور  ات دالصت  ح  ئلت  ني اخلم يرني وغري اخلم يرني  لم  خيص ةلت ان  
 اخلم يرني صألنش ت اص لنلت اخلنللت . ص  حل اهللوء
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 :االقرتاحات
 . اخلع ر اا مترصمجا نظعة و عل ت   حلح دين اصعمت ضعوية 1-
 . اخلع ر نلسلت يف اصع ضي اصإش ط مم يرت  رتك   اصيت ال ل لت اص صية   عاز - 2

  لذلان يف اخلخىل ذني  ذا دذلد أبكذن اصليارذت  صضذر اصشذعةت  ر  ىلع  ت اصيت اخلعاكز ددم ضعوية 3-
 .اخلنلف العكي اصإش ط  للان يف اخلخىل ني وك ا اف ةت، اصرت لت

  ليارذ ت اص لذ م  غذع  وا)  عذ ت حعكلذ ، اخلعذصقني ديذن اصصةذلت ا) ذ ت خمىليذف  ذني اصىلإسذل -4
 .صيشخ لت ودع  مبىلغريات ودالقىل   العكلت، اإلد قت حصق ودع 

 و صجل  اخلنلف اصع ضي اص لين اصإش ط مم يرت ألمهلت واصإلسي واصع ضي اص ع اصصدي نشع -5
 .ص صك األرعة

 .صيمعصقني واالجىلم دلت اصإلسلت اخلش كت حت دين اصعمت -9
 

 :خامتة
 وغذري اخلم يرذني  ذني اص حذث، قلذل اصشخ ذلت مسذ ت يف  عوقًذ  هإذ   ون   اص حذث نىلذ ئج  ذا  سذىلإىلج

 اصسذم ت و إملذت   ذص ع يف  سذ هم اخلنللذت اصع ضذلت   خلم يرذت اصع ضذي، اص ذلين صيإشذ ط اخلم يرذني
  ع ذص  دلذ يا متثذت ان و  صذك د  ذت،   ذلت و خ ذلىل  د ةذت،   ذلت حعكلذ  اخلعذصر صيلذعد اصشخ ذلت

 و سذني ا دذع ا،  ذر  ع  يذ  وحسذا  لىلحذ  يف اصلذعد  ىلسذ دل اصإلسذلت، اص لذصد  ذا د صلذ   صج ذ 
   لذ  وجذت  ذا اصشذع ف واصىلإذ  س واخلشذ يكت واصىلم رذك ك صىلعذ ون االجيذ ي االجىلمذ دي اصسذيص 
 و نسذ   اصغذري،  ذر واص ذلاق ت االجىلم دلذت، اصعالقذ ت  ق  ذت ديذن قلي ذ   ذا  ز ذل كمذ  اصإجذ ،،
  ذإعنس ممذ  اللذ ة،  ىل ي ذ ت خمىليذف يف صل ذ ، اخلسذؤوصلت ةذلت و إمذي واخلسذىل  ت، ال ضذع يف اصىلل ؤق
 .مترصمجا يف وانل  ج   ل دي  دين  جي اب
 وارذىل عايه  صسذل ع   و دضذ د   انلع ال ذ  يف صيذىلحنم  عةذ  صيلذعد اصع ضذي اص ذلين اصإشذ ط و ىلذلح

 اص ذعايات اختذ   ديذن وقلي ذ   إلسذ ، ج ىلذ  و إمذي صل ذ ، اصصاقعلذت ديجذت و سذني ا،   ثذريا  ذر و الؤ   
 ديذن  سذ دله ان و  ا  ضذ  ت االجىلم دلذت، حل  ذ  يف ا   كذع اصذيت اخلصاقذف خمىليذف يف واصث  ىلذت اصسذيلمت
  سذ ا  دذع، حذني  ذا اصلذعد  إىلذ ب اصذيت واالرىلسالم واصلأ  واصىلص ع واصلشت اإلح  ط  صاقف جت وز

 .اإلد قت  رتك   اصيت اصسي لت وا اثي اصإلسي اصعرصب
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 اصع  لت واصعلوانلت واالكىلئ  لت  ثت اصلعد صل  اصسي لت اصسم ت اصع ضلت اخلم يرت  علق ه ا  ا
 اخلعذصر صيلذعد صن نذ وابصىلذ يل ،اهلذلوء االجىلم دلذت  ثذت اصلذعد صذل  اخلصج ذت اصسذم ت و إمذي و  ذصي

  ذا كنإإذ  ممذ  االجىلمذ دي، اصإلسذي واصىلنلذف االنذل  ج يف  سذ دله  ىلن  يذت،  ىلزنذت قص ذت  خ ذلت
 .ديل  د ئ  ال مترصمجا يف  ع ال دضصا صل  ح وقليا   ط ق     ا االرىلل دة
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Résumé du recherche : 

Thème de l'étude : étudier une comparaison faite entre les pratiquants et les non-pratiquants 

des activités physiques adaptées en cherchant de savoir le rôle de ces activités suivies au 

développement des traits personnels chez les joueurs du basket-ball sur les chaise roulantes . 

L'objectif de cette étude est : savoir l'impact des activités physiques adaptées sur les attitudes 

personnelles chez les joueurs du basket-ball sur les chaises roulantes, d'après cette étude nous 

avons découvert que le pratique de ces activités a un rôle important au développement des 

traits de la personnalité comme (la nervosité , l'agressivité , la dépressivité , la Susceptibilité 

excitabilité , la fonction sociale , la tranquillité , le contrôle , le paramètre).  

Le groupe trié à l'étude est composé de 32 joueurs handicapés (physiquement) les outils 

utilisés sont le questionnaire et la forme. 

Après l'analyse des résultats , on a trouvé une grande différence entre les pratiquants et les 

non-pratiquants de l'activité physique adaptée , et cela dans tous les aspects . 

Pour les solutions proposées, voir comment s'occuper de cette catégorie de la société et créer 

toutes les conditions et les possibilités disponibles pour améliorer le basket-ball sur la chaise 

roulante . 



 ملخص البحث :

تنمية السمات  يفدراسة مقارنة للممارسني والغري ممارسني للنشاط البدين املكيف :  عنوان الدراسة
 الشخصية لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة .

ية لالعيب كرة البدنية املكيفة على السمات الشخص األنشطة أتثريمعرفة مدى  إىلهتدف الدراسة 
ي دور فعال يف ملمارسة النشاط البدين الرايضوالفرض من الدراسة أن . تحركةاملالسلة على الكراسي 

ارة ، االجتماعية ، ، القابلية لالستث ة) العصبية ، العدوانية ، االكتئابي السمات الشخصيةتنمية 
 32ينة البحث حيث مشلت ع كرة السلة على الكراسي املتحركة  عيبلال اهلدوء ، السيطرة ، الكف (

رات ، ومن أهم من العيب كرة السلة على الكراسي واملعاقني حركيا ، األدوات املستخدمة هي االستما
وذلك يف مجيع  االستنتاجات أن هناك فرق بني املمارسني والغري ممارسني للنشاط البدين املكيف

املتاحة  تاإلمكانياالقرتاحات االهتمام هبذه الفئة من اجملتمع وهتيئة كل الظروف و الصفات ومن أهم ا
 من اجل حتسني كرة السلة على الكراسي املتحركة .


