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أول من نشكر صاحب النعم المتكاثرة واألفضال المتواترة، الذي أحاطنا بعنايته                  

وأحاطنا بتوفيقه ورعايته، ولوال منه وكرمه سبحانه وتعالى ما كان هذا العمل ليخرج إلى الوجود، 

. ف له الحمد والثناء الجميل وله الشكر أوله وآخره  

" منصورية دويلي"ذين سخرهم لتوفيقنا حضرة المشرفة الدكتورة  ونشكر من عباده ال             

.التي كانت ماسكة  بأيدينا، إذ لم تبخل علينا بجهد أو وقت  

.  ثم نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد من أساتذة و أصدق اء إلتمام هذا العمل               
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       بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة و السالم على رسوله الكريم    

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز الناس إلى ق لبي إلى من سهر الليالي من أجلي ورضائي  

 وربوني أحسن تربية الوالدين الكريمين أبي وأمي أطال اهلل في عمرهما  

 إلى أخوتي وأخواتي  

"بوف لجة"وإلى من يحمل لقب    

 كما أهدي هذا العمل إلى كل األهل واألحباب و األصدق اء صغيرا وكبيرا  

 كما أهديها إلى رفق اء الدرب في الدراسة وإلى أصدق اء الدفعة المتخرجة  
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ق لمي  م يكتبهمول وأهدي هذا العمل إلى صديقي في المذكرة وإلى كل من يحملهم ق لبي  
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 الى  اللذان مهما ق لت فيهما ما كفيتهما ، الى نور دربي و سر وجودي  الى اللذان لم  

 ولن أجد ما يكفيهما من الكالم

 الى منبع الحنان ، الى التي أعطت من روحها لتبقى أرواحنا ،الى معلمتي في هاته الحياة

                                                                                                       
                                                                                   

الى خير اآلباء ، الى مضيء دربي الى الذي كان عظيما بعطائه ، الى الذي ضحى من 

 اجلنا بالغالي و النفيس

       

 الى إخوتي                                       

.الى أعمامي و أخوالي ومن خاللهما الى كل أفراد العائلة و األق ارب  

 

جميع الزمالء و األصدق اء و من أعاننا في انجاز هذا العمل  من قريب أو بعيدومن خالل كل هؤالء الى    
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                :                                                                                                                            مقدمة - 1

 إليهيييييا ينظييييي  ن النيييييا  كيييييان ان فبعييييي  ، جذريييييي  بصيييييف  األخييييير  املييييي   خييييي   اكثييييير  اإلعاقييييي  مفهييييي   تغييييير
 ، عجيييي  ميييي  يعيييياي الييييذ  الشيييي   الييييي   أصييييب  ، جسيييي ي  أ  كانيييي  عقلييييي  ، دائميييي  عاهيييي  أهنييييا عليييي 
 عيي  الفيي د مقيي ر  ميي  حتيي  حاليي  كمييا أهنييا فقيي  خاصيي  تياجييا اح ليي  لكيي  ، عيياد  إنسييان
 .األساسي  حيات  ب ظائف قيام 

 انهأ ذليييييي  ، للمعيييييي قن  االجتماعييييييي   النفسييييييي  الب نييييييي  النيييييي اح  عليييييي  فعييييييا  تيييييي  ر ال ياضييييييي   للممارسيييييي 
 ،  النفسييييييي  االجتماعييييييي  القييييييي د مييييي  كبيييييير حيييييي  إىل خاليييييي  بيئيييييي  خيليييييي  أن شيييييي ن  مييييي  جييييييي ا خيييييييارا متثييييي 

 املتبقيييييييي  لق راتييييييي  ممكييييييي  حييييييي  أقصييييييي   يسيييييييتغ  ، طم حاتييييييي  أمسييييييي  حيقييييييي  أن ح كييييييييا املعييييييي    يسيييييييت ي 
 امل غ بييييييي  املهيييييييارا  االجتماعيييييييي  بعييييييي  علييييييي  إجيابيييييييا تييييييينعك  اليييييييي السيييييييل كا    االسيييييييتع ادا  بت يييييي ي 
 .كاالتصا   الت اص   ح  املشك   مت لمجا يف  املقب ل 

  الئييييي  مهيييييذ  ب سيييييل   اآلخييييي ي  مييييي   التفاعييييي  الت اصييييي  علييييي  قييييي ر  االجتماعيييييي  املهيييييارا تعتييييي  كميييييا 
 التعا ن،حيييييي  ، االسييييييتق لي : مثيييييي اكتسييييييا ا  ح كيييييييا لمعييييييا ل   ميكيييييي  ، اجتماعيييييييا مقب ليييييي  تعيييييي   ب  يقيييييي 

 . الفئ  هلذه االجتماعي  احلياتي  املهارا  أهم م  تعت   الي  القياد  املشك  ،االتصا 

الك اسييييي  املت  كييييي    مييييي  ال ياضيييييا  املمارسييييي  مييييي  قبييييي  املعييييي قن ح كييييييا ، هييييي  رياضييييي  كييييي   السيييييل  علييييي 
 قيييييي   الن يييييياك الشيييييي ك  ، ذا  ال يييييياب  الع جيييييي  ا اصيييييي  باألشيييييي ا  الييييييذي  يشييييييك ن ميييييي  ضييييييعف يف

 . ت  ر   أصب   ج  مش ق  ملا فيها م  إص ار  ع مي 

أن م ضيييييي ك املهييييييارا  االجتماعييييييي  يكتسيييييي  أ ييييييي  خاصيييييي   5002أشييييييار أسييييييام   ميييييي  الغ ييييييي         
أ هلمييييييا أن املهييييييارا  االجتماعييييييي  تعيييييي   احيييييي   ميييييي  الع اميييييي  املهميييييي    املسيييييي  لي  : العتبيييييياري  أساسييييييين 

علييييي  االسيييييتم ار يف التفاعييييي  مييييي  االخييييي ي  ، أميييييا االعتبيييييار الثييييياي  عييييي  التفاعييييي  الكيييييفه للفييييي د ،  ق رتييييي 
فيتمثييييييي  يف أن املهيييييييارا  االجتماعيييييييي  تعييييييي   احييييييي   مييييييي  املك نيييييييا  املهمييييييي  للصييييييي   النفسيييييييي  ا يييييييي   ، 
علييييي  اعتبيييييار أن الصييييي   النفسيييييي  ال تعيييييا فقييييي  غييييييا  مظييييياه  سييييي ه الت افييييي  ، بييييي  تشييييير إىل  م عييييي  

 .ن ع    ا صائ  امل تب   بت ق  النجاح   الفعالي  م  املهارا  االجيابي    املت
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 مييييي  مهنييييييا   جتماعيييييياا الفئييييي  هيييييذه إدميييييا  علييييي  العمييييي  خييييي   مييييي  هتميييييا اال هيييييذا نليييييتم  أن ميكننيييييا إذ
 .للمع   ال اح  سب  ت فر

 : بابن عل  دراستنا اشتمل   لق 

 . فص  متهي    فص        عل  شتم ا   النظ ي  ال راس  يف متث :  األ   البا 

  األهييييييي ا   الف ضييييييييا  املشيييييييكل    الب ييييييي  مبصيييييي ل ا  التع ييييييييف علييييييي  احتييييييي  :  التمهيييييييي   الفصيييييي 
 . املشا   ال راسا   مناقش  ت لي ال   ال راس  خ   م  اليها ال ص    ج ان الي

   لإلعاقييييييي  امل ديييييييي  األسيييييييبا  أهيييييييم مع فييييييي  اىل فيييييييي  ت  قنيييييييا احل كيييييييي  اإلعاقييييييي  فهييييييي :  األ   الفصييييييي  أميييييييا
 أهيييييييي افها   مفه مهيييييييا االجتماعيييييييي  املهيييييييارا  م ضييييييي ك اىل فيييييييي  ت  قنيييييييا:  الثييييييياي الفصييييييي  أميييييييا .أن اعهيييييييا
 ت  قنييييييا:  الثاليييييي  الفصيييييي  أمييييييا،  املشييييييك   حيييييي    االتصييييييا  مهيييييياري إىل فييييييي  التعيييييي   مت كمييييييا  أ يتهييييييا

 اليييييي الييييي  اف  أهيييييم  مييييياه  املت  كييييي  الك اسييييي  علييييي  السيييييل  لكييييي    التنظيمييييي  الت سيسييييي  ا انييييي  اىل فيييييي 
 . العامل ع  مشه ر  ال ياض  هذه جعل 

منهجييييييي  الب يييييي    :  ، الفصيييييي  األ   فصييييييلن عليييييي  شييييييتم  ا الت بيقيييييي  ا انيييييي   هيييييي :  الثيييييياي البييييييا 
العييييييي  مميييييييار   52ال صيييييييف   ةلييييييي  عينييييييي  الب ييييييي  علييييييي   املييييييينه  اإلجييييييي اها  املي انيييييييي  مت اسيييييييتعما 

فيييي د غيييير ممييييار  لل ياضيييي  كيييي   السييييل  عليييي  الك اسييييي   52ل ياضيييي  كيييي   السييييل  عليييي  الك اسيييي  املت  كيييي    
 ت  قنييييييا:  املت  كيييييي  حييييييي  قسييييييم  عليييييييهم مقييييييايي  االتصييييييا   حيييييي  املشييييييك   ، أمييييييا الفصيييييي  الثيييييياي

  اإلقرتاحيييييييا  الت صييييييييا  مييييييي   م عييييييي  هنيييييييا  كانييييييي  األخييييييير  يف ، النتيييييييائ   مناقشييييييي  حتليييييييي  اىل فيييييييي 
ممارسيييييين لكيييييي   السييييييل  عليييييي  الك اسيييييي  املت  كيييييي  ،  علييييييي  يت يييييي  أن  ال راسيييييي  خيييييي   ميييييي  إليهييييييا ت صييييييلنا

ليييييي يهم مهيييييياري االتصييييييا   حيييييي  املشييييييك   أف يييييي  مقارنيييييي  بغيييييير املمارسيييييين ل ياضيييييي  كيييييي   السييييييل  عليييييي  
 .الك اس  املت  ك  
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 :مشكلة البحث.2

   باإلحبييييييا  الشييييييع ر ميييييي  يعييييييان ن املعيييييياق ن أن إىل األحبييييييا    ال راسييييييا  ميييييي  رالكثيييييي أشييييييار  قيييييي    
 للتفاعييييي  زمييييي ال  االجتماعيييييي  هيييييارا امل نقييييي    األفكيييييار   مييييي  املشيييييك   التعامييييي  علييييي  القييييي ر   عييييي 
 .اآلخ ي  م 

 مييييي  نفكيييييا ، السيييييل كي    االجتماعيييييي  املشيييييك   ذههييييي مييييي  كبييييير بشيييييك  متييييي    ن ح كييييييا  املعييييياق ن   
 ميييييي    ،ملتاحيييييي  ا اإلمكانيييييييا    ال سييييييائ  كيييييي   باسييييييتعما ، النيييييي اح  ييييييي مج ميييييي   ييييييم عتنيييييياهز  اال اليييييي

 ، ال ياضيييييي  ممارسيييييي   هيييييي لإلعاقيييييي  االجتماعييييييي  التيييييي  را   ميييييي  للت فيييييييف املسييييييتعمل  ال سييييييائ  مهييييييأبيييييين 
  ييييييييم ا اصيييييييي  امل اكيييييييي  بعيييييييي  يف لل ياضيييييييي   صيييييييي ر الفئيييييييي  ذههيييييييي ممارسيييييييي  أن االحظيييييييي انالباحثيييييييي أن رغيييييييي

 مييييييييييذالت    ، الرتب يييييييييي  م سسييييييييياتنا يف متاميييييييييا غائبييييييييي    هييييييييي  ا معييييييييييا  الفييييييييي     بعييييييييي إىل  باإلضييييييييياف 
 قيييييي  الييييييذ  اليييييي  ر إلبيييييي از ، ال ياضييييييي    الب نييييييي  الرتبييييييي  حصيييييي  رسيييييي مما ميييييي  آليييييييا معفييييييين ح كيييييييااملعيييييياق ن 

املعيييييياقن  ذليييييي  بقليييييي  االهتمييييييا  ميييييي  طيييييي    االجتماعييييييي  مهييييييارا م حتسيييييين يف ال ياضييييييي   تلعبيييييي  املمارسيييييي
، هيييييذا  اليييييي ميارسيييييها عييييي د قليييييي  يف ا  ائييييي   ح كييييييا  خاصييييي  رياضييييي  كييييي   السيييييل  علييييي  الك اسييييي  املت  كييييي 

عيييييي  فيييييي   بيييييين املمارسيييييين  غيييييير املمارسيييييين هلييييييذه ال ياضيييييي   ميييييي   ت  رهييييييا الب يييييي  بمييييييا دفيييييي  الباحثييييييان 
 :  ط ح التساؤ  التايل  م  هنا يتم  عل  مهاري االتصا   ح  املشك   للمعا  ح كيا

 :التساؤل الرئيسي

هنييييييا  فيييييي    بيييييين املعيييييياقن ح كيييييييا املمارسيييييين  غيييييير املمارسيييييين ل ياضيييييي  كيييييي   السييييييل  عليييييي  الك اسيييييي   هيييييي 
 ؟( االتصا   ح  املشك  )املت  ك  يف بع  املهارا  االجتماعي  

 :التساؤالت الفرعية 

 كييييي   ل ياضييييي  املمارسييييين  غييييير املمارسييييين بييييين املعييييياقن ح كييييييا إحصيييييائي  داللييييي  ذا  فييييي    ت جييييي  هييييي -
 ؟ مهار  االتصا  خي  فيما املت  ك  الك اس  عل  السل 
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ل ياضييييي  كييييي    املمارسييييين  غييييير املمارسيييييناملعييييياقن ح كييييييا  بييييين إحصيييييائي  داللييييي  ذا  فييييي    ت جييييي  هييييي  -
 ؟مهار  ح  املشك    خي  فيما السل  عل  الك اس  املت  ك 

 :البحث أهداف .3

 :أهداف العام  -

الفييييي    بييييين املعييييياقن ح كييييييا املمارسييييين  غييييير املمارسييييين ل ياضييييي  كييييي   السيييييل  علييييي  الك اسييييي   حت يييييي   -
 (.االتصا   ح  املشك  )املت  ك  يف بع  املهارا  االجتماعي  

 :أهداف الجزئية  -

 الك اسيييييي  علييييي  السيييييل  كيييييي   ل ياضييييي  املمارسييييين  غيييييير املمارسييييين بييييين املعيييييياقن ح كييييييا الفييييي    حت يييييي  -
 .مهار  االتصا  خي  فيما املت  ك 

ل ياضيييييي  كيييييي   السييييييل  عليييييي  الك اسيييييي   املمارسيييييين  غيييييير املمارسييييييناملعيييييياقن ح كيييييييا  بيييييين الفيييييي    حت ييييييي  -
 .مهار  ح  املشك   خي  فيما املت  ك 

 :فرضيات البحث. 4

 :       الفرضية الرئيسية -   

هنييييييا  فيييييي    بييييييين املعيييييياقن ح كييييييييا املمارسيييييين  غييييييير املمارسيييييين ل ياضييييييي  كيييييي   السيييييييل  عليييييي  الك اسييييييي   -
 .لصاحل املمارسن ( االتصا   ح  املشك  ) املت  ك  يف بع  املهارا  االجتماعي  

 :الفرضيات الفرعية -  

 كييييييي   ل ياضييييييي  املمارسييييييين  غييييييير املمارسييييييين املعييييييياقن ح كييييييييا بييييييين إحصيييييييائي  داللييييييي  ذا  فييييييي    ت جييييييي  -
 . املمارسن لصاحل مهار  االتصا  خي  فيما املت  ك  الك اس  عل  السل 

 كييييييي   ل ياضييييييي  املمارسييييييين  غييييييير املمارسييييييين بييييييين املعييييييياقن ح كييييييييا إحصيييييييائي  داللييييييي  ذا  فييييييي    ت جييييييي  -
 . املمارسن لصاحل مهار  ح  املشك   خي  فيما املت  ك  الك اس  عل  السل 
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 :مصطلحات البحث. 5

 تعريف المهارة: 
 :التعريف االصطالحي

ف ييييي  ، ينمييييي  بيييييالتعلم  يصيييييق  بالتييييي ر    املمارسييييي  حبيييييي  يصيييييب  الفييييي د اليييييذ   اسيييييتع ادهييييي   
 . (6991ميه  ، ) يتمت  باملهار  قادرا عل  األداه السليم

 : التعريف اإلجرائي 
 . م  األعما  بشك  متناس  ه  الق ر  عل  أداه  م ع  
 االجتماعية تعريف المهارات: 

 م عييييييي  ميييييييي  السيييييييل كا  الييييييييي تعيييييييا اكتسييييييييا  الفييييييي د ملهييييييييارا  حتميييييييي  : التعريفففففففف االصففففففففطالحي
املسيييييي  لي   ت كييييييي  الييييييذا   ضييييييب  انفعاالتيييييي  يف م اقييييييف التفاعيييييي  ميييييي  اآلخيييييي ي   مييييييا يتناسيييييي  ميييييي  

 .(4، صف   5065 ، عكاش) طبيع  امل قف

 : التعريف اإلجرائي 

 .ع  اجيابياالف د م  التفاع  م  اآلخ ي  تفا، ميكَّ   ه  سل   مكتس  مقب   اجتماعيا    

 :االتصالتعريف 

.  املسيييييتقب  قبييييي  مييييي  املعل ميييييا  فهيييييم ضييييي  ر  مييييي  املسيييييتقب  إىل امل سييييي  مييييي  للمعل ميييييا  إرسيييييا     
 (610، صف   5000مجيل  حاداهلل، )

 يف ي غييييي  الييييي  إرسييييا  املعل ميييييا  ت صييييي  علييييي  ح كيييييا قيييي ر  املعيييييا  تشييييم  : التعريففففف االجرائفففففي
 . لآلخ ي  نقلها

 : المشكالت حلتعريف 

 إنتهيييييياها أ  بيييييي ها ت اجهيييييي  الييييييي املشييييييكل  حيييييي  املعييييييا  خ هلييييييا ميييييي  يييييييتمك  منظميييييي  إجيييييي اها  هيييييي 
 (22، صف   5000عل ، ) .حللها األف   الب ي  بإختيار
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  المعاق حركياتعريف: 

 العجييييييي  درجيييييي  ميييييي  يعيييييياي الييييييذ  الشيييييي   ب نيييييي  ح كيييييييا املعيييييي   ريييييييا  أسييييييام  اليييييي كت ر يعيييييي    
 أ  ع ييييييي ت  أصيييييييا  مييييييي   أ  عاهييييييي  أ   لييييييي  نتيجييييييي  نشييييييياط    ح كتييييييي  يعيييييييي  سيييييييب  أ  البييييييي ي
 التعليميييييييي  العمليييييييي  علييييييي  تييييييي    بالتيييييييايل   العاديييييييي ،  ظيفتييييييي  مييييييي  حتييييييي  ب  يقييييييي  امييييييي عظ أ  مفاصيييييييل 
 (5000 ريا ، أسام . )  عادي  بصف  حيات   ممارس 

لألطيييييي ا   اليييييي ظيف املسييييييت    يف ضييييييعف يصيييييياحبها  كيييييي احل العجيييييي  ميييييي  حاليييييي  التعريففففففف اإلجرائففففففي
 .أ  مكتسب  أ  إصاب  ا هاز العصيب امل ك   ق  تك ن  را ي   العظا    الع    

 اتهتعليميا تشييب  املت  كيي  بالك اسيي  متييار  رياضيي  هيي : كففرة السففلة علففا الكراتففي المتحركففة 
 . املت  ك  الك اس  ت ئم الي ا اص  التع ي   بع  م  العادي  السل  ك    ق انينها

 :الدراتات السابقة. 6

، حييييي  مييييي  خ هلييييا تكمييييي   تعتيييي  ال راسييييي  املشييييا   مييييي  أهييييم ا يييييا ر الييييي جيييييي  أن نتنا هلييييا يف حبثنيييييا   
األ يييييي  يف إ ييييي اه الب ييييي    معا ييييي  املشيييييك  مييييي  االسيييييتفتاه يف ت جيييييي  العمييييي  مييييي  خييييي   االسيييييتنتاجا  

 .ل راس املت ص  إليها يف ال راسا  املشا   السابق  يف مناقش  نتائ  الب   الذ  ه  بص د ا

 لقييييييي  اسيييييييتف نا مييييييي  هيييييييذه ال راسيييييييا  يف عييييييي   ج انييييييي  نيييييييذك  منهيييييييا كيفيييييييي  إجييييييي اه ال راسييييييي  املي انيييييييي  
 ط يقييييييي  اختييييييييار العينييييييي  املناسيييييييب   حت يييييييي  حجمهيييييييا يف ضييييييي ه الظييييييي    ال منيييييييي   إمكانيييييييي   ن عيييييييي  األدا  

را    يعييييييي   الباحثيييييييان  م عييييييي  مييييييي  ال راسيييييييا  السيييييييابق  اليييييييي اسيييييييته ف  تنميييييييي  املهيييييييا .املسيييييييت  م 
 : االجتماعي 

 : (صافي لشيخا 2113 -2112) -1

 "تمعيا المعاقين لدى االجتماعية المهارات علا بعض مقترح رياضي ترويحي برنامج أثر"

 :العام السؤال -
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  حييييييييي  – اإلتصييييييييا ) االجتماعيييييييييي  املهييييييييارا  بعييييييييي  تنمييييييييي  يف ال ياضييييييييي  الرت حييييييييي  ال نيييييييييام  ييييييييي    هيييييييي 
 ؟ مسعيا املعاقن عن (املشك  

 :الفرعية األتئلة -

 – اإلتصيييييييا ) االجتماعيييييييي  املهيييييييارا  يف البعييييييي    االختبيييييييار القبلييييييي  االختبيييييييار بييييييين فييييييي   هنيييييييا  هييييييي  -
 ؟ ال اب   التج يبي  اجملم ع  عن (املشك   ح 

 املهييييييارا  يف البعيييييي   االختبييييييار يف التج يبييييييي   اجملم عيييييي  ال يييييياب   اجملم عيييييي  بيييييين اخييييييت   هنييييييا  هيييييي  -
 ؟ (املشك   ح  – اإلتصا ) اإلجتماعي 

 :البحث أهداف -

 :العام الهدف -

 حيييييييي  -االتصييييييييا ) االجتماعييييييييي  املهييييييييارا  بعيييييييي  حتسيييييييين يف ال ياضيييييييي  الرت حييييييييي  ال نييييييييام  أ يييييييي  مع فيييييييي 
 .مسعيا املعاقن عن  (املشك  

 :الفرعية األهداف

 اجملم عييييييي  عنييييييي  االجتماعيييييييي  املهيييييييارا  يف لبعييييييي  ا  االختبيييييييار القبلييييييي  االختبيييييييار بييييييين الفييييييي   مع فييييييي . 6
 .ال اب    اجملم ع  التج يبي 

 االجتماعيييييييي  املهيييييييارا  بعييييييي  مسيييييييت   حتسييييييين يف ال ياضييييييي  الرت حيييييييي  النشيييييييا  د ر   أ يييييييي  مع فييييييي . 5
 .مسعيا للمعاقن

 :العام الفرض -

 . املشك   ح    االتصا  مهار  م  ك  عل  إجيابيا ال ياض  الرت حي  ال نام  ي   

 :الفرعية الفرضيات -
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 املهيييييييييارا  يف البعييييييييي   االختبيييييييييار لصييييييييياحل البعييييييييي    االختبييييييييار القبلييييييييي  االختبيييييييييار بييييييييين فييييييييي   هنييييييييا . 6
 .التج يبي  اجملم ع  عن  االجتماعي 

 اجملم عييييييي  لصييييييياحل التج يبيييييييي   اجملم عييييييي  ال ييييييياب   اجملم عييييييي  بييييييين البعييييييي   االختبيييييييار يف فييييييي   هنيييييييا . 5
 ال راس  قي  االجتماعي  املهارا  يف التج يبي 

 .املنه  التج ييب  :المتبع منهج  -

 (سنة31 -31( إنا ا   ذك را السمعي  عاق اال ذ   م  تلميذا 61 :عينة البحث  -

 .ت ميذ 15  ت م:ال اب   العين  -               .ت ميذ 15  ت م:التج يبي  العين  -

 :اتتخدم األدوات التالية  -

 .مقيا  االتصا   ح  املشك    -               .املقرتح  ال ياض  الرت حي  ال نام   -

 :البحث النتائج  -

 املهييييييارا  بعيييييي  ت يييييي ي  عليييييي  إجيابيييييييا تيييييي  را أظهيييييي  ال ياضيييييي  الرت حييييييي  ال نييييييام  أن إىل ال اليييييي  ت صيييييي 
 . مسعيا املعاقن عن  (املشك   ح  – اإلتصا ) االجتماعي 

 :التوصيات -

 : يل  مبا ال ال  ي ص 

 . امل ار  داخ  مسعيا للمعاقن ا ا  ال نام  ضم   الرت حيي  ال ياضي  االنش   ت ظيف  -6

 ملمارسيييييييييي  ا اصيييييييييي  ال زميييييييييي  امليييييييييييادي    اجملهيييييييييي   القاعييييييييييا  كييييييييييذا   ، ال سييييييييييائ    األد ا  تيييييييييي فر -5
 .مسعيا للمعاقن خارجها كذا   امل ار  داخ  ال ياض 

 . القياد  ، اإلستق لي  ، التعا ن:  مث  أخ   إجتماعي  ملهارا  مشا   حب   إج اه-3

 (:2113-2112وهاب عبد المجيد  –عبد الخالق تارقي )دراتة الطالبان  -2
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 و القياديفففففة ،الفففففروح التواصفففففل مهفففففارات تنميفففففة ففففففي الرياضفففففية و البدنيفففففة التربيفففففة أتفففففتا  دور"بعنفففففوان 
 ."الثانوي الطور في التعاون

 :الرئيسي التساؤل

 التعييييييا ن   القيادييييييي  ،اليييييي  ح الت اصيييييي  مهييييييارا  تنمييييييي  يف ال ياضييييييي    الب نييييييي  الرتبييييييي  أسييييييتاذ د ر هيييييي  مييييييا
 الثان  ؟ ال  ر يف

 : الفرعية التساؤالت

 ؟ الت اص    االتصا  مهار  تنمي  يف ال ياضي    الب ني  الرتبي  أستاذ د ر ه  ما

 ؟ التعا ن مهار  تنمي  يف ال ياضي    الب ني  الرتبي  أستاذ د ر ه  ما

 ؟ القيادي  ال  ح مهار  تنمي  يف ال ياضي    الب ني  الرتبي  أستاذ د ر ه  ما

 :البحث أهداف.

  الت اصيييييي  االتصييييييا )االجتماعييييييي  املهييييييارا  بعيييييي  تنمييييييي  يف  ال ياضييييييي  الب نييييييي  الرتبييييييي  أسييييييتاذ د ر مع فيييييي 
 .الثان   طلب  ل   ،التعا ن،

 : الفرعية االهداف

 . الت اص    االتصا  مهار  تنمي  يف  ال ياضي  الب ني  الرتبي  أستاذ د ر مع ف 

 . التعا ن مهار  تنمي  يف  ال ياضي  الب ني  الرتبي  أستاذ د ر مع ف 

 . القيادي  ال  ح مهار  تنمي  يف  ال ياضي  الب ني  الرتبي  أستاذ د ر مع ف 

 :البحث فرضيات. 

 :الرئيسية الفرضية -
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 ال يييييييي ر يف االجتماعييييييييي  املهييييييييارا  بعيييييييي  تنمييييييييي  يف اجييييييييياي د ر ال ياضييييييييي    الب نييييييييي  الرتبييييييييي  ألسييييييييتاذ -
 (.القيادي  ،ال  ح التعا ن  الت اص ، االتصا ) الثان  

 :الفرعية الفرضيات -

 ال يييييي ر لت ميييييييذ الت اصيييييي    االتصييييييا  مهييييييار  تنمييييييي  يف اجييييييياي د ر  ال ياضييييييي  الب نييييييي  الرتبييييييي  ألسييييييتاذ -
 .الثان  

 .الثان   ال  ر لت ميذ التعا ن مهار  تنمي  يف اجياي د ر  ال ياضي  الب ني  الرتبي  ألستاذ -

 تنمي  يف اجياي د ر  ال ياضي  الب ني  الرتبي  ألستاذ -

 .املنه  ال صف   :منهج المتبع 

تلمييييييذ مييييي   يييييان يي هنييييي   يسيييييي   مصييييي ف  بييييي   500أجييييي   هيييييذا الب ييييي  علييييي   :عينفففففة البحفففففث  -
 .تلميذ م   ان ي   يسي 663تلميذ م   ان ي  ب  زاز     18حي  زاز  

 :اتتخدم األدوات التالية  -

 .قسم  عل  العين  االستمار  االستبياني   -

  :البحث النتائج  -

 .لألستاذ الرتبي  الب ني   ال ياضي  د ر فعا  يف تنمي  بع  املهارا  االجتماعي  

 :التوصيات

  حص  الرتبي  الب ني    ال ياضي  مما يسم  ل  باالستق لي    تشجي  التلميذ عل  تسير
 .ال  ح القيادي    املس  لي  

  (االساتذ )أن تك ن هنا  ع ق   طي   بن امل اهقن   املش فن عليهم 

  عل  األستاذ أن يع  املس  لي  املكلف  ا  يف ت جي    ت بي    ت في  امل اهقن الذي  هم
 .حت   صايت 
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 ه تما  بغ   التعا ن بن الت ميذ مما يساع  عل  الثق  بالنف    اب اه ال أ  يف االا
 .امل اقف امل تلف 

   االهتميييييييا  بإسيييييييرتاتيجي  التييييييي ري  القائمييييييي  علييييييي  املهيييييييارا  االجتماعيييييييي  اليييييييي تسييييييياع
 .الت ميذ عل  املشارك    املبادر  يف عملي  التعلم

 (2114 الحميضي اهلل عبد بن علي بن أحمد دراتة). ..3

 األطففففففال مفففففن عينفففففة لفففففدى اإلجتماعيفففففة المهفففففارات بعفففففض لتنميفففففة تفففففلوكي برنفففففامج فاعليفففففة: بعنفففففوان
 ماجستير رتالة.للتعلم القابلين عقليا المتخلفين

 :إلا الدراتة هدفت

 األطفييييييا  ميييييي  عينيييييي  ليييييي   اإلجتماعييييييي  املهييييييارا  بعيييييي  لتنمييييييي  سييييييل ك  ب نييييييام  فاعلييييييي  عليييييي  التعيييييي  
 حجييييييي   داخييييييي  اإلجتماعيييييييي  املهيييييييارا  نقييييييي  مييييييي  يعيييييييان ن اليييييييذي    لليييييييتعلم القيييييييابلن عقلييييييييا املت لفييييييين
 .ال راس 

 .التج ييب املنه  :الباحث إتتخدم

 : البحث عينة

 غقليييا املت لفيين ميي  سيين (63 -01)  بيين أعمييارهم تييرتا ح ، طفيي 61 ميي  ال راسيي  عينيي  تك نيي 
 يعيييييان ن ممييييي  ال ييييييا  مب ينييييي  اإلبت ائيييييي  زاز  بييييي  أسيييييع  مب رسييييي  املل قييييي  الرتبيييييي  فصييييي   يف لليييييتعلم القيييييابلن

 .العم ي  بال  يق  إختيارهم مت  ق . اإلجتماعي  را املها نق  م 

 :التالية األدوات الباحث اتتخدم

 .الباح  إع اد م  السل ك  ال نام  -
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 لصيييييييياحل ال راسيييييييي  حجيييييييي   داخيييييييي  عقليييييييييا املت لفييييييين لألطفييييييييا  اإلجتماعييييييييي  املهييييييييارا  تقيييييييي ي  مقييييييييا  -
 .هار ن

 :التالي النحو علا النتائج فكانت

 العينييييي  لييييي   اإلجتماعيييييي  املهيييييارا  درجيييييا  رتييييي  مت سييييي ا  يف إحصيييييائي  داللييييي  ذا  فييييي     جييييي د -
 .ال نام  ت بي  بع  التج يبي 

 ليييييي   اإلجتماعييييييي  املهييييييارا  درجييييييا  رتيييييي  مت سيييييي ا  يف إحصييييييائي  دالليييييي  ذا  فيييييي     جيييييي د عيييييي   -
 .ال نام  ت بي  بع  ال اب   العين 

   التج يبيييييييي  اجملم عييييييي  األفييييييي اد درجيييييييا  رتييييييي  مت سييييييي ا  بييييييين إحصيييييييائي  داللييييييي  ذا  فييييييي     جييييييي د -
 . التج يبي  اجملم ع  لصاحل ال نام  ت بي  بع  اإلجتماعي  املهارا  تق ي  مقيا  عل  ال اب  

 لعناصيي  كالسييل كي  االجتماعييي  املهييارا "ن بعنيي ا وهةةيتو ور ر كوسةة ر دراسةة  -8-4
 . "رياضي  تعليمي بفص    نمل ق ح كي  إعاقا    ذ بي  ط
 بال الييا  ح كيي  إعاقيا  مي  يعيان ن خيا  تعلييم  رذكي تلمييذا 62 مي  ال راسي  عيني  ك ني  ت

،  11.6 قي ره  عمي   ت سي مب ،عامي  ميي ار  يف السياد  بالصيف نمسيجل ،املت ي   األم يكيي 
 .العقلي  اإلعاقا   ر ذ  ذك ميذالت  استبعاد مت
 ك سييرت  ال ظييائف امل رسييي    تقييييم كمقيييا  النشيياط  األداه مقيييا   باسييت  ا نالباحثييا   قييا

1998. 
 مي  أعلي  أدائهيم  مسيت   نكيا مييذالت  مي  % 40 مي  أكثي  ن أ إىل ال راسي  نتيائ  ت صيل   

 إقاميي  يف اسييتع اد املشييك    ليي يهم حيي    كالسييل كي  االجتماعييي املسييت   املت قيي  يف املهييارا  
 . ح كيا م  املعاقن نظ ائهم م  خاص  ا ي ن ناألق ا م  اجتماعي   كتفاع  قا ع 
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 ك سييرت  ال ظييائف امل رسييي    تقييييم كمقيييا  النشيياط  األداه مقيييا   باسييت  ا نالباحثييا   قييا
1998. 

 مي  أعلي  أدائهيم  مسيت   نكيا مييذالت  مي  % 40 مي  أكثي  ن أ إىل ال راسي  نتيائ  ت صيل   
 إقاميي  يف اسييتع اد املشييك    ليي يهم حيي    كالسييل كي  االجتماعييي املسييت   املت قيي  يف املهييارا  

 ح كيا م  املعاقن نظ ائهم م  خاص  ا ي ن ناألق ا م  اجتماعي   كتفاع  قا ع 
 :التعليق علا الدراتات السابقة

منا ب  م  ق اها   است  ك لنتائ   تقاري  الي تنا ل  م ض ك حبثنا ،  ما قعن  استع ا  ال راسا  
متكنا م  است    أهم ال راسا  امل تب   مب ض ك ال راس  .األحبا  السابق    امل تب   مب ض ك ال راس  

 الي مت االستعان   ا يف ال راسا  الي منها م  تنا ل  املهارا  احلياتي  كك ، مبا فيها املهارا  
 منها الي تنا ل  ( 5065تارق   ها  ) دراس  (5065الشيخ الصايف )االجتماعي  مث  دراس  

إال أن بع   ( هاليت جن  ك سرت)   دراس  (5004احلمي  ، ) املهارا  االجتماعي  مث  دراس  
ال راسا  تنا ل  دراس  املهارا  احلياتي  ب ج  العم    مل تت ص  يف املهارا  االجتماعي   منها م  

ت  املهارا  كما أن بع  ااهتم  باملهارا  االجتماعي   كيفي  تنميتها  أ ل  د ر األستاذ يف تنمي  ه
عل  عك  دراستنا  (5004احلمي  ، )ال راسا  كان  عينتها فئ  م  املت لفن عقليا مث  دراس  

، كان االخت   أي ا يف   ( هاليت جن  ك سرت)دراس   املعا  ح كيا مث احلالي  الي جاه  لل راس  عل  
 املنه  املتب  حبي  هنا  م  ال راسا  الي اعتم    املنه  التج ييب ب ض  ب نام  سل ك  مث  دراس  

عل  عك  ال راس  احلالي   الي اعتم   املنه  ال صف  باألسل   املس  ،   (5004احلمي  ، )
 . كذا االخت   كان يف الفئ  العم ي  للعين ، حبي  جاه  ال راس  احلالي  كمكم  لل راسا  السابق  

 :نقد الدراتات  -6-6
دراستنا باملقارن  بال راسا  السابق  أن العين  الي اعتم نا عليها ه  املعاقن ح كيا لق  كان ا  ي  يف     

عك  العينا  األخ   فمنها م  اعتم  عل  الت ميذ  منها م  اعتم  عل  املت لفن عقليا  ق  
 .است  منا املنه  ال صف  عك  ال راسا  االخ   است  م ا املنه  التج ييب

 
 

 

 



 
 

  



 
 

 



16 
 

 تمهيد

ا نهإليهييا عليي  أ كييان النييا  ينظيي  ن  ناخيي   امليي   األخيير  بصييف  جذرييي  ، فبعيي  ا تغيير مفهيي   اإلعاقيي  كثيير 
عجي ، إنسيان عياد  ، لكي   عاه  دائم  ، عقلي  كان  أ  جس ي  ، أصب  الي   الش   الذ  يعياي مي 

املعيي   ،  نت يي    متعييا  إىل لمجنظيي   ا خاصيي  فقيي  ، سيين   يف هييذا الفصيي  م احيي  ت يي ر احتياجييا ليي  
ال مسييي  لل  ليي   كييذل  عييا   مع فيي  األسييبا   كيييف يعاميي  املعيي   يف ا  ائيي  ميي  خيي   امل اسيييم  امل ا ييي 

 .ا تعت  م ض ك ال راس  نهالرتكي  عل  اإلعاق  احل كي  أل م   أن اعهاامل دي  لإلعاق  ،  حت ي  مفه مها 

 :تعريفهااإلعاقة و -1-1

 :اللغويالتعريف -1-1-1

ي ل   الش ه يع ق  ع قا ،  التع ي  يعا املن  يف االستعمار الع ي إعاق "كالتايل " ابن منظور"ع فها 
م  هنا مينع  ع  أداه نشاط  بكيفي  عادي  ، س اه كان هذا العائ   مفه   التع    عل  ك  م  يعي  امل ه،

 تقف يف ط ي  الش   س اه داخلي  أ  العقبا   الع ائ   أن اك العج  الي ماديا أ  حسيا أ  ك 
 .(52، صف   6913ال ي ، ) خارجي 

:                                                                              التعريف االصطالحي-1-1-2
 مفاهيمها اخت   إىل أد  مما لإلعاق  كبرا اهتماما ا لمجا هذا يف  الباحثن العلماه بع  أع   لق 
 : املثا  سبي  عل  فنج 

                                                                            �:الدكتورة ماجدة تيد عبيد
 قيا  الف د مين  عج  أ  اعت   عنها ينت  معينا ف دا تصي  صع ب  ع  عبار  ه  " اإلعاق  يف قال  الي
 (40، صف   6999عبي ، ) "ال يب بعمل 

 ب ظيائف قييا  عي  الفي د مقي ر  مي  حتي  حالي  هي  " اإلعاقي  يف قيا  اليذ  : الفدكتور عبفد الفرحيم السفيد
 هيذا  يكي ن الع ي   مسيت   علي  أ  جسي   خلي  بسيب  احلالي  هيذه تنشي   قي  ، األساسيي  حياتي 
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السيي ، ) .للجسيم البنيائ  بالرتكيي  تتعلي  بنائيي  حيى أ  أ  سييك ل جي  في ي ل جيي  طبيعي  ذا األخير
 (64، صف   6910

 :تعريف المعاق-1-2

 العقلي  مني ه مي  حي  خلي  نتيجي   النشيا  باحل كي  القييا  علي  القيادر  غير املصيا  الشي   هي 
 (59، صف   5000، .أمح   ) خاص  رعاي  يست ع  مما  االنفعايل  االجتماع 

 :المعوقين و مكانتهم في الجزائر-1-3

 كي   جي  يف ال قي   خي   مي   هيذا ، املعي قن باألشي ا  الشي ه بعي  ا  ائ يي  ال  لي  اهتمي  لقي 
 ال  لي  ت خ  أن عل  ي ك  ال طا فامليثا  ، ال قاي  ط   ع   ذل  إليها امل دي   األم ا  اإلعاق  أسبا 
 إدمياجهم إعياد  إىل خاصي  بصيف  د ته عقليي  أ  جسيماني  بعاهيا  املصيابن األشي ا  جني  إىل

 .(5003امل  ر، ) ال ظيفي    ضعيتهم املتماش   التك ي  للتعليم ذل  يف الف    يع د ، اجتماعيا

 الرتب ي  املمارس  حي   م  1979 لسن   ال ياضي  الب ني  للثقاف  ال طني  املنظ م  تنظيم قان ن خ    م 
 : فنج  ا ماه ي 

 باستقبا  املكلف   اهلياك  امل سسا   مست   عل  ا ماهري  الرتب ي  املمارس   ت  ي  تنظيم: .1المادة 
 . املع قن األش ا 

 :اإلعاقة  ماهي أتباب-1-4

 فيما  تتمث  أن اعها بشى اإلعاق  أسبا  ملع ف  العنص  هلذا ت  قنا  لذا سب  د ن حت   ال اإلعاق  إن
 : يل 

 :أتباب خلقية1-4-1

 امل ج د  الصفا  با صائ  ع ق  هلا أ   را ي  األسبا  هذه تك ن ق  :قبل الوالدة-1-4-1-1
 م  ع د عل  املن ي  أ  املبي   ا لي  حتص  أن حت   ق  حي  ، املن    احلي ان م  الب ي   ك  يف



18 
 

 فلرت كلن ) م   مث  ا نن ت كي  يف خل  حي   مما ( أكث  أ  أق  س اه ) الك  م ز ما 
KLIMFITER)  يف خل  حي   ق  كماالعقل  ، الت لف إىل ي د  مما ك  م ز  47يظه حي 

 عل  لأل  الص ي  احلال  ت  ر إىل ،باإلضاف  الغذائ  التمثي  أم ا  إىل ي د  ، لل لي  الكميائ  الرتكي 
  االي ز الس طان  م   السك    م   التغذي   س ه األملاني  احلصب    ال   فق  مث  ا نن ص  
ف حا ، ) ا نن تش ه اىل ت د  جانبي  أع ا  هلا يك ن الي األد ي   بع  امل  را    احلم   تسمم
 .(40، صف   6991

                       : يل  ما مث   ذل  ، املبك   ال الد  يف حي   كما  :أثناء الوالدة-1-4-1-2
 .ال الد  أ ناه ا نن  ض  -

 .املشيم   ض  -

 .ال الد  عملي  - 

 .(40، صف   6991ف حا ، ) الت ائم  الد  - 

 :أتباب مكتسبة-1-4-2

 بين  مي   ،تهقي را نقي  إىل تي د  اليي األمي ا    لل ي اد  األفي اد تعي   يف األسيبا  أهيم  تتمثي 
 األمي ا  إىل باإلضياف  امليخ أ  األعصيا  علي  تي    إصيابا  إىل يي د  مميا  غيره األطفيا  شيل  األمي ا 
 دميار مي  تسيبب   ميا  احلي     اإلشيعاعا  الذريي  للتجيار  نتيجي  العلميي   االخرتاعيا  امل مني  املع يي   
 .(40، صف   6991ف حا ، ) لألف اد خمتلف   إعاقا 

 :أصناف اإلعاقة-1-5

 إىل تصنيف  ع  ا لمجا هذا يف العلماه بع  اتف  فق    اس  شاس  مفه   اإلعاق  مص ل  أن مبا
 : يل  كما  ه  مبس   مفاهيم
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 :فئة العجز الظاهر -أ

 . عقليا  املت لفن كالشل  ب ني  بإعاقا  املصابن أ   الصم كاملكف فن

 :فئة العجز غير الظاهر -ب

 . الس طان م ض  ، السك   م ض  ، القل  م ض  مث  م من  ب م ا  كامل ض 

 :كما هناك من صنف المعاقين إلا

 :المعاق الحسي -أ

 ، البص  ضعا  ، املكف فن : ذل  عل  مثا  مت لمجا عل  العاد  السل   ممارس  ع  يعا   الذ 
 . السم  ضعا  ،  البكم الصم

 :المعاق الجسمي -ب

 أدائهيم مسيت   علي  يي    مميا ت ديتهيا العيادين األشي ا  يسيت ي  اليي األعميا  ت ديي  عي  يعياق ن  اليذي 
 األع ياه مبتي ر  ، كاملشيل لن الي ميي  احل كيي  األنشي   ألداه خاصي  مسياع    يسيتل   متفا تي  بي رجا 

 أحل..

 :المعاق العقلي -ج

 ي د  مما العقل  ال ظيف  املست   اخنفا  نتيج  مت لمجا يف العاد  السل   ممارس  ع  الق ر  افاق     هم
 العقل  ال عف أ  النفسي  أ  العقلي  األم ا  مث  مت لمجا م  التكيف أ  التعلم أ  الن   يف قص ر إىل

  .درج  80 ع  ذكائهم نسب  تق   الذي 

:                                                                                    المعاق االجتماعي -د
  هم بيئتهم م  تفاعلهم يف يكم  عج هم أن إال السليم  العناص  بكاف  تتمت  مت لمجا م  فئ   هم 

 م  هنا  ب  ، أ  ال بق  العقائ   أ  العنص   للتميي  تتع   الي الفئا   بع  ، اجتماعيا املن  فن
 . (39، صف   6991ف حا ، ) خاص   معامل  عناي  تت ل  خاص  فئا   امل ه بن العباق   اعت 
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 :الحركيةاإلعاقة  -1-6

 امل اج  بع  يف  رد  كما ا سمي  أ  احل كي  اإلعاق  دراس  منا يت ل   م ض عنا متع د  اإلعاق  أن مبا
                                                                       . حتلي  ب كث  ب ارستها قمنا فإننا
 م  الع ي  التع يف هذا حت   تن ر  ا اص  احلاج   يست ع   االنفعايل االجتماع  من هم مظه  عل 

 الفق   العم د يف متع د  تصل  الع    ضم ر أ    ه  ال ماغ  كالشل  احل كي  االض  ابا  مظاه 
 (540، صف   6991ال  سيان، ) أخل... الص اك

 :أنواع اإلعاقات الحركية -1-6-1

 :الشلل -1-6-1-1

  بيذل  ، الع ي  ذلي  مي  امل ل بي  اإلرادي  احل كا  أداه يست   مل إذا مشل   أن  الع   ع   الق   ميك 
 مل    فقا  ذل  متع د  الشل   أن اك . كليا أ  ج ئيا يك ن كما الع   ألداه امل ق  أ  املست مي الت قف
 أمي ا  سيبب   يكي ن ا سيم مي  خمتلفي  منياط  يف حيي   الشيل  أن نقي   أن ميكننا كذل  ، املعا  إصاب 
 أ  يف حيي   الشيل  أن معي    هي  كميا ، ألخي   حالي  مي  ختتليف األمي ا  أن جني  ليذل  ، متن عي 
 يف تشي ه إىل يي د  فيهيا حي   إذ ، امليي د أ  بعي  ال ف لي  م حلي  أن ميث  جني  ، العمي  م احي  م  م حل 
 لكي  اإلصياب   أعي ا  أمياك  ختتليف لذل  ، املخ ألنسج   األ كسجن التغذي  نق  كذل  ،  من ه املخ
 . اإلصاب  هذه حلقتها الي األعصا  إىل ذل  حي  ي ج  ن ك

 : يل  فيما ن رجها  الي أن اك  ع   لشل 

 .  ال جلن الذراعن  هم ا سم م  األربع  األط ا   يصي  : رباع  شل  - 

 . العك  أ  الذراعن  أح  ال جلن  هم ا سم م  أط ا        يصي :      شل  - 

  السفل  العل   ال    أ  ، األيس  أ  األمي  ا سم جانيب أط ا  أح   يصي  : ط يل نصف شل  - 
 .  اح 
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 احل كيي  اإلراديي  السيي    مني  إىل  يي د  ( الي جلن ) السيفلين ال ي فن  يصيي  : سيفل  نصيف  شيل  - 
  . العل ي  األط ا  تصا  ما  نادرا

 مني  إىل يي د  مميا فلي سيال أ  العل يي  األطي ا  أحي  يف اإلصياب  تكي ن حيي  : األطي ا  أحي  شيل  - 
 . احل كي  اإلرادي  السي   

 ال ماد  الن اك التها  م   ينت  ف ديا أ   بائيا يك ن  ق  األطفا  يصي  امل    هذا :األطفا  شل  -
 . العصبي  ا  يا يف ي    فر   نتيج  ، العصيب ا هاز يف

 العقلي  الت ليف م  ش ه يصاحب   ق  الكام ، غر أ  الكام  احل ك  الشل   يعا : التقلص  الشل  - 
 يف ال ائي  النشيا  بسيب   هيذا ، الص اك أن اك أح  أ  ، احلسي  االض  ابا  بع  م   التعليم   الذكائ 

 . املخ ب ر 

 عني  ينتشي   هي  ، امليخ إصياب  عي   الناجتي  الع يلي  القي ر  يف عجي  حالي  بي   يقصي  : امل ي  الشيل   -
 : يل  ما إىل امل   الشل   يصنف ، اإلنا  عن  من  أكث  الذك ر

 . لألط ا  الت ائ  تقل  شك  يف ذل   يظه  : التشنج  امل   الشل  - 

 لي   احل كي  التناسي  عي   إىل يي د  مميا الع ي   ت هي  يف ذلي   يظهي  : االسيرتخائ  امل ي  الشيل  - 
 .(33، صف   5005عب اجملي ، ) املعا 

 :إعاقات مرتبطة بشلل المخي -1-6-1-2

  الك  ،االض  ابا  الن   عي   ، السمعي  اإلعاقا  ، العقل  الت لف ، البص ي  اإلعاق )ا  :منها جن 
 (.اإلدراكي 

                                     . السيارا  د اح   أ  نافذ  ناري  ب لق  الف د إصاب  عن   ينت  : الش ك  الن اك شل   -
 ح اد  نتيج  أ  خلقيا ذل  يك ن  ق  أط اف  أح  الف د فيها يفق  العج  م  حال  البرت يع :  البرت -
 (610، صف   6994القذايف، ) . األم ا  بع  تفاد   لج اح أ 
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 :الحركية درجات اإلعاقة -1-7

 االخصائين بع  عليها اتف   الي  مست يا  درجا  ع   ل يها أشكاهلا   ب ن اعها احل كي  اإلعاق  إن
 :  ه  مست يا  إىل فصنف  ا لمجا يف

 : الخفيفة اإلعاقة -1-7-1

   ، مبف ده حاجات  تلبي  إمكاني  بسب   هذا ، اآلخ ي  مساع   ع  مستغنيا فيها الش   يك ن -
 النقا  د ن املفاص   يف ، العظا  يف األمل م  يعان ن الذي  األش ا  اإلعاق  م  الن ك هذا خي 

 .( luxation) العظا  إنفصا   ( scoliose) الفق    العم د إع ا :  املثا  سبي   عل  العصبي 

 : المتوتطة اإلعاقة -2-.-1

 م  الن ك هذا خي    مت صصن ب اس   اإلجتماع    املها تكيف  إلعاد  ف ص  هنا للش   تك ن -
  يك ن ، أعصا  ع   أ  بعص  ا اط  العصبي  املناط  يف النق  م  يعان ن الذي  األش ا  اإلعاق 
 .(poliomyélite)  مث  األطفا  شل ك الع لي  الق   يف بإخنفا  مص  با

 : الخطيرة اإلعاقة -3-.-1

 حاج  يف دائما هنا فاملع   ،  كاحل   م  افي ك درج  عل  حيصل ا أن م  األش ا  متن  اإلعاق  هذه -
 املناط  تعي  خ ر  اإلعاق  هذه ألن ذل  ، منها ال   ري  حى حاجت  لق اه اآلخ ي  مساع   إىل

 املي باي م  ك للشل  ي د  ب  ره  هذا ، العصيب  كاحل   املم  أ   كالش   الن اكك  ي ،كامل   العصبي 
،  6915، .جعف  ا) العظا  خناك يصي  الذ  spina bifide م    األربع  األط ا  يصي  الذ 

 (553صف   

 

 

 



23 
 

 :أتباب اإلعاقة الحركية -1-8

 :األمراض الخلقية و االضطرابات التكوينية 1-8-1

 فيصيب  ، بعيي  في ي لي ج  يصيا  اليذ  العصييب كا هياز األجهي   احي  إصياب  هي  األمي ا  هاتي  سيب 
  بع  ، احلسي  الق را  ع   حى ، احل ك  ع  عاج ا امل ي  جيع  مما طبيعي  بصف  مهام  أداه عل  قاص ا
 اليذي  األطفيا  كثير  بنسيب  تصيي  أ  األقيار  بين الي  ا  سيببها األمي ا  هاتي  أن ت كي  دراسيا  عي  
  .الع    ارختاه م   املثا  سبي  عل   نذك  النس  نف  م  األب ي  ل يهم

 : مث  أخ   أسبا  ذك  ميك  كما

 .ال را ي  ها االع ناق   -

 .  األد ي  كاألشع  البيئي  األسبا  -

 . ا نن من  ب ه أ  س ه - 

 .(636، صف   6915امل ز ق ، ) عق ي  باض  ابا  ا نن أجه   إصابا  - 

 :األمراض اإلنشائية و مشكلة التلقيح -1-8-2

  هذا ، األم ا  في  تكث  الذ  بال س  نقص  ، ال ف  في  يعيش الذ  ال س  يف األم ا  هات   تك ن
 ال ماغ عل  ت    الي احلصب  مث   جن  ، الص ي  في  مبا اإلمكانيا  منع م  أ  قليل  العائ   عن 

                                                       . ج ئيا أ  كليا احل ك  ع  عاج ا ال ف  فيصب 
 يف إىل الت لف ي د  مما الشل  ض  بالتلقي  هنا  نقص  ، ب   االست قار التلقي  مشكل  ذل  إىل إضاف 
 .(38، صف   6994الق ايف، ) الكل  الشل  أ  املش 

،  الع     التها  الفق   العم د كإصاب  ال  قا  ح اد  مث  األخ   األسبا  بع  ت ج  كما
داخ   ال   ن   هنا  املقص د ن يف م    ه  النع ري   م   املفاص   تصل  منها اإلرادي   يقص 
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 الكساح : مث  العصيب ا هاز أم ا  إىل باإلضاف  ، األ  م  ال را   ط ي  ع  امل   هذا  ينت  ، املفاص 
 .(82، صف   6915امل ز ق ، )  االرتعاش

:                                                                   اآلثار الناتجة عن اإلعاقة الحركية -1-9
 ، الس  : مث  ابه التقلي  جي  ملعاير   الخت فا   هذا     دا دقيقا  صفا اآل ار  صف ميكننا ال

 ك ام  لي  خلقي  إعاق  فاملع   ،  صنفها اإلعاق  ن ك  حس  ، ال ف  كاملع   لي  ال اش  فاملع  
 .(34، صف   6992، .أمح   ) املكتسب  اإلعاق 

 :اآلثار االجتماعية  -1-9-1

 ، دراسيت  بصي د عي  اليذ  املعي    تمي  عي  الت ي   منيا يت لي  االجتماعيي  اآل يار عي  حتي  نا إن
 إال   التيخخ  ، االجتمياع   اليت حم التكامي  علي  مبيا خلقي   تمي  عي  عبيار  هي  اإلسي م  مت لمجفا
                         .الظييي    خلقتييي   اجييي   بييين ،  اإلحسيييا  بال محييي  الشيييع ر بييين أخلييي  اليييبع  أن
 حيسي  مي  فمينهم العملي  ا اني  حسيا  علي  املعي   ش صيي  علي  العاطفيي  النظي   سيي    تظهي   هنيا

 علي  الحت ائهيا  هذا ، ا ري  للجمعيا  املع قن  ت هي  رعاي  مهم  أسن    لذا الشفق  ببع  للمع  
 .(68، صف   6915جعف ، ) الت هي   ا  يف أكفاه أخصائين

 :اآلثار البدنية  -1-9-2

 هياب يقي   اليي األشيياه بيبع  القييا  است ال  أ  صع ب  إىل ب  ت د  للمع    البي ل جي  ال ظيفي  احلال  إن
 القييا  عليي  يسيت ج  ليذا ، يتي    العيادين األشي ا  بي  يقي   ميا رؤيي  عني  فياملع   ، العياد  الشي  
علي   السيل  كي   لعي  مي  ميني  ال ، نصيف  شيل  ل يي  فاليذ  ، إعاقتي  مي  امل ئمي  النشياطا  بيبع 

 .(82، صف   6991ف حا ، ) العاد  الش   حيقق  ما  حتقي  املت  ك  الك اس 

 :اآلثار النفسية  -1-9-3

 ال عاي  ت فرأسالي  جي  لذل  الف د ش صي  يف كبر  تغرا  حت   ق  نفسي  أ ار اإلعاق  ع  تنت 
                                                                                 . للمعاقن املناسب  النفسي 
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 ل ي  الذ  م  أكث  نفسيا يت    مكتسب  إعاق  فاملع   ، سببها باخت   خيتلف لإلعاق  النفس  ال اق  إن
                                                             .  الدت  منذ إعاقت  عل  تع د الذ  األخر هذا خلقي  إعاق 
  لق  ، معن يات  م  ت عف أ  ق رات  م  تنق  انهأ هذا معىن فلي  املع   عل  اإلعاق  ب  ت    ما ف غم
  تنمي  الصع با  لت    ق ي  د اف  ل ي  تك ن ح كي  أ  حسي  إعاق  املعا  أن جتار  ع   أ بت 
 .(61، صف   6915جعف ، )  ق رات  م اهب 

 :نظرة المجتمع للمعاق  -1-11

 نظ   يف ب   نفسيت  جسم  يف ذل  يكم   ال العاد   اإلنسان املع   بن اخت   نق   ه  اإلعاق  إن
.                                                                               مت  لمجا خلي  ه  الي أس ت   خاص  مت لمجا

 ع ي   ألسبا   ذل  ختتلف للمعاقن متعا لمجا نظ   فان " عبي  السي  ماج   " : ال كت ر  ف س 
                                                                                                           : ه 
 . منها ا اهل   باألخ  لألس   ا اطئ  املعتق ا  -

 . انتشارها  كيفي  اإلعاق   ح   الص ي   املعل ما  غيا  -

 . بالص ك املصابن خاص  الش ي    األر اح با   االعتقاد - 

 . م ل   غر ؟أ  غ ي  ه  مما ا    - 

 . الفقر  العائ   عن  خاص  املع   إ ا  -

 :ه  ع ام  ع   عل  باخت فها ختتلف مت لمجا نظ   أن عبي  السي  ماج   ال كت ر  رأ  كما

 .  العلم  الثقايف النا   ع  - 

 . ال يني  املعتق ا  مث  السائ   القيم -

 . العلم   التق   الثقاف  -
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 اإلعاقي  أني اك كافي  عي  سيلبي  اجتاهيا  لي يها متي لمجا أف اد م  عظم  أغلبي  فإن االخت فا  هات   رغم
 جني  هنيا  مي  ، الفئي  الصي ي  هلاتي  ا ي ما  تي فر عي   إىل األحييان أغلي  يف يي د  ميا  هيذا ،  املعياقن
 بياملظه  يهيتم اليذ  متي لمجا مي  التكييف يف  كثير  أخي   صيع با  جني  ح كتي  صيع ب  إىل باإلضياف 
 .(689، صف   6999عبي ، ) ا ارج 

 :طرق ووتائل تغيير نظرة المجتمع السلبية نحو المعاق  -1-11

 مت لمجا ط   م  السلبي  للنظ   ع ض  يك ن ن  حسيا جس يا العاج ي  خاص  املعاقن األش ا  ان
 هذه لتغير تقلي ي   ه  ط ائ  ع    ضع  لذا مت لمجا يف منتجن غر  نهك  ف   ت فر ع    من 
                                                                                   :  ه  للمعا  السلبي  النظ  
  م سسا  امل ار  بن متبادل  زيارا   تنظيم العم مي  امل اك  ب يار   هذا املعا  م  املباش  االتصا  -

املعاقن                                                                                                           ت هي  رعاي 
 زيارا   تنظيم  ...(  اض ا  ، ن  ا  ، حص  متلف  )خ   م  املعاقن ح   معل ما  إع اه -

 .(689، صف   6999عبي ، ) مي اني 
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 :الخالصة

 ي منيا  اىل الق ميي  العصي ر منيذ كثيرا ىنعيا املعي   أن لنيا يت ي  الفصي  هيذا يف رأينياه ميا كي  مي     
 علي  قيادر  غير تي   مل لكنهيا عن  دافع  الي  الق انن النص   رغم ، كذل  ا  ائ   يف العامل يف احلايل
 ال أشيياه فعي  علي   قيادر ، متي لمجا يف منيت  في د ب ني  النيا  ليي إ ينظي   ان ، إليي  متي لمجا نظي   تغيير

 . النا  م  الكثر فعلها يست ي 
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 :تمهيد

تعت  املهارا  االجتماعي  م  املهارا  ذا  األ ي  يف حيا  اإلنسان عامي  حيي  هي  اليي تسياع  علي  أن 
يت يي   عيي  االخيي ي  فيتفاعيي  ،  يتعييا ن معهييم  يشيياركهم مييا يق ميي ن بيي  ميي  أنشيي    مهييا   أعمييا  خمتلفيي ، 

فيصيب  بالتيايل ع ي ا فعياال يف   يت ذ منهم األص قاه  يقيم معهم الع قا  ، ينش  بيينهم األخيذ   الع ياه
 (402، صف   5002ع  ، )مجاعت  

 عليي  هييذا األسييا  فييإن املهييارا  االجتماعييي  ميي  شيي هنا أن تسيياع  الفيي د كيي  يت يي   عيي  االخيي ي  فيقيييم 
التفييياع   االجتماعيييي  معهيييم الع قيييا  امل تلفييي  مييي  خييي   تفاعلييي  معهيييم ، عييي   انسييي اب  مييي  امل افييي    

،  أن حيقيي  قيي را معقيي ال ميي  الصيي   النفسييي  اامل تلفيي   املتن عيي   هيي  األميي  الييذ  ييي د  بيي  إىل أن حييييا سيي ي
، 5001ف حييييا ، )يسيييياع ه عليييي  ألن يتكيييييف ميييي  بيئتيييي  ،  أن حيقيييي  الت افيييي  الش صيييي    االجتميييياع  

 (602-604الصف ا  

 :مفهوم المهارات االجتماعية.1.2

األداه بين العلمياه  االخيت   يفخيتلف تع يف املهارا  االجتماعي    يتباي  م  عيامل آلخي    ي جي  هيذا  
، صيييف   6998قاسيييم، ) .  املت صصييين يف الرتبيييي    الصييي   النفسيييي  إىل اخيييت   امل اقيييف االجتماعيييي 

كمييييا اختلييييف العلميييياه يف حت ييييي  مفهيييي    اضيييي  للمهييييارا  االجتماعييييي  فييييالبع  ينظيييي  للمهييييارا  ، (20
االجتماعي  مي  حيي  ك هنيا مسي    اليبع  اآلخي  ي اهيا مي  منظي ر سيل ك   آخي  ن ي كي  ن أهنيا منبثقي  مي  

املهيييييارا  منظييييي ر معييييي يف، البع  يييييي   أ يييييي  تبيييييا  جهييييي  نظييييي  تكامليييييي  مييييي  اجييييي  حت يييييي  دقيييييي  ملفهييييي   
االجتماعيييي ، يف هيييذا السييييا  مت تل يييي   جهيييا  النظييي  امل تلفييي  اليييي اهتمييي  بت  يييي  مفهييي   املهيييارا  

 :االجتماعي  عل  الن   التايل

 :المهارات االجتماعية كسمة.1.1.2

ي كي  هيذا الت جي  علي  أن مسي  االجتماعيي  مني ذ  افرتاضي  يي   علي  صيف  عامي  أ  مشيرتك  بين األفيي اد  يف 
كيام  يسيب  االسيتجاب  للم اقييف (حقيقيي )ئ  ع في  املهيارا  االجتماعيي  ب هنييا اسيتع اد نفسي  داخلي  ضي  

 :االجتماعي   م  التع يفا  الي ت   إن املهارا  االجتماعي  مس  اجتماعي  مايل 
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ي خميي  ن ميي  السييل كا  اللفظييي   غيير اللفظييي  اليي"املهييارا  االجتماعييي  ب هنييا ( 6989)يعيي   رييي   ماركيي  
 (5004احلمي  ، ) التفاع تت     ا استجابا  الف د لآلخ ي  يف م قف 

 :  المهارات االجتماعية كنمو ج تلوكي.2.1.2

اليذ   ،  ي   أص ا  هذا االجتاه أن النمياذ  السيل كي  تي تب  بالسيل   االجتمياع  اليذ  ميكي  م حظتي 
 .اجتماعي  يف م اقف   د  ل  م ل ال 

 هي ه تي     : م  التع يفا  الي ت   أن املهيارا  االجتماعيي  ذا  ع قي    يقي  بالنمياذ  السيل كي  ميايل 
 املهيار  تع ييف مي  املع فيي  الع امي  اسيتبعاد ب جي   " القائلي  " كفوران" ميثلهيا اليي النظي  ب جهي  التع يفيا 
 ظهي   بالفعي  ،  قياسيها   م حظتهيا يسيه  اليي   " السيل كي  ا  اني  علي  قاصي   تصيب  ،حبيي 
 االجتماعيي  للمهيارا  " لوينسفون و ليبيفت" تع ييف بينهيا مي  التصي ر هيذا حيكمهيا متعي د  تع يفيا 
  جتني  اآلخي ي  مي  الي عم   االست سيان تسيتجل  اليي السيل كيا  إصي ار علي  الفي د قي ر " ب صيفها
 (45، صف   5003ف  ، ) عقا م   معارضتهم تثر الي السل كيا  إص ار

أن املهييييارا  االجتماعييييي  ميكيييي  تع يفهييييا ب هنييييا السييييل كيا  املكتسييييب  الييييي " KELLY(1982)  ييييي  
 لل صييييي   علييييي   تمييييي  متماسييييي  أ  احلفيييييا  عليييييي   الش صيييييي   اقيييييف التفاعلييييييامليسيييييت  مها األفييييي اد يف 

 ."(5004احلمي  ، )

 :المهارات االجتماعية من منظور معرفي.3.1.2

ي كيي  االجتيياه املعيي يف عنيي  حت ييي  مفهيي   املهييارا  االجتماعييي  عليي  العمليييا  املع فييي  الييي تظهيي  يف السيييا  
 :االجتماع   م  التع يفا  الي تتبىن هذا االجتاه ما يل 

   الش صيي  الع قيا  يف للمهيار  الي قي  بياإلدرا  تبي أ السيل كيا  مي  سلسيل  ب هنيا "فيرنهام "ع فها فق 
في  ، ) .املناسي  البي ي  إصي ار مث تق ميهيا ،  الب يلي  ا تملي  اإلسيتجابا  لت ليي  امل ني  املعا ي  عي  تت ي  
 .(43، صف   5003

 ذل  مثا    إجتماعي  أه ا  إلجناز االخ ي  م  العم    اإلرتبا  عل  الق ر  ب هنا أي ا تع    
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 فيييهم التييا ر   االخيي ي  ميي  التعيياطف   ب ضيي ح الكتابيي    النييا  ميي  مفه ميي  ب  يقيي  الت يي   عليي  القيي ر 
 (506، صف   5005ال خي ، )

 : المهارات االجتماعية من منظور تكاملي. 4.1.2

اللفظيي   غير :املنظ ر التكامل  ينظ  إىل املهارا  االجتماعي  باعتبارها عملي  تفاعلي  بن ا  اني  السيل كي 
 ميي  التع يفييا  الييي ت كيي  . اللفظييي   ا  انيي  املع فييي ،  االنفعالييي  ال ج انييي  يف سيييا  التفاعيي  االجتميياع 

 :لتكاملي  يف حت ي  مفه   دقي  للمهارا  االجتماعي  ما يل  جه  النظ  ا

قييييي ر  الفييييي د علييييي  التعبييييير االنفعيييييايل   "  ب هنيييييااملهيييييارا  االجتماعيييييي   rijjio (1991)ريجيفففففو يعييييي   
ييي ،إىل جانيي  مهارتيي  يف ضييب  تعبراتيي  غيير اللفظييي   تنظيمهييا كق رتيي  عليي  ضييب  ظاالجتميياع  ب  يقيي  لف

. فعيياال  اآلخيي ي   تفسييرها ،  ق رتيي  عليي  لعيي  اليي  ر  است  ييار الييذا  اجتماعيييا اسييتقبا  ان االنفعييا 
 .(5000شاش،سهر، )

 :أهمية المهارات االجتماعية. 2.2

يعيي  الت اصيي    التفاعيي  االجتميياع    القيي ر  عليي  مشييارك  اآلخيي ي  ع اميي  مهميي   ضيي  ري  لنميي  الع قييا  
لييي   الف د،ليييذا تعييي  املهيييارا  االجتماعيييي  اليييي يسيييت ي  الفييي د ت ظيفهيييا بالصييي ر  الصييي ي   يف االجتماعيييي  

حياتيي  أحيي  امل شيي ا  املهميي  عليي  الصيي   النفسييي   يعيي  افتقييار الفيي د ملثيي  هييذه املهييارا  عائقييا ق يييا يع قيي  
اخيييييذه   الييييي ت، الن املهييييارا  هيييي إظهييييار الكفايييييا  الكامنيييي  ل ييييي   حييييي   د ن إشيييييباك حاجياتيييي  النفسييييي 

ل نييي ما  مييي  اآلخييي ي  ، متكنييي  مييي  بيييذ  جهييي  يف مسييياع  م مييي  القييي ر  علييي  تعييي ي  السيييل   يف االجتييياه 
، 6912الشييييخ، ) .امل غييي    األكثييي  تييي  را مميييا يييي د  إىل تييي  ر يف اآلخييي ي  ب  يقييي  اجيابيييي   مفيييي   للفييي د

 (643صف   

مهيييارا  الفييي د االجتماعيييي  تسيياع ه علييي  إقامييي  ع قيييا   تيي عيم ع قاتييي  باآلخ ي ، تسييياع ه علييي   تنمييي  
، لييذا يعيي  افتقيياد هييذه املهييارا  أميي ا خ ييرا    حتميي  املسيي  لي  ، م اجهيي  املشييك    م اقييف احليييا  امل تلفيي 

 ع قيا  سي ي  مي  ، ألهنيا جتعلي  ضيعيف الش صيي ،غر قيادر علي  الي خ   يف يه د الف د  ص ت  النفسيي 
 .اآلخ ي  س اه يف امل رس  أ  املن   أ  العم  بع  البل غ
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ا  داال بالشيع ر بال حي   أن املهيارا  االجتماعيي  تي تب  ارتباطيا م جبي( 6998)إبي اهيمهياي '' تشر دراسي  
 .(639، صف   6998عرتي ، ماجستر )،  الشع ر بع   تق ي  الذا    النفسي 

إىل أن افت يييار املهيييارا  االجتماعيييي  أ  قصييي رها لييي   ( 6993)كميييا يشييير عبييي  السيييتار إبييي اهيم  آخييي  ن 
ضييعف التفاعيي  عيي  ميي  األسيي  ال ئيسييي  ل ضيي  ا  النفسيي  ، نظيي ا الرتباطيي  بالع ييي  ميي  ج انيي  تالفيي د 

يف صيييييي ر  الع ييييييي  ميييييي  االضيييييي  ابا        القصيييييي ر يف املهييييييارا  االجتماعييييييي عيييييي يتاإلجييييييياي االجتميييييياع  
املشيك    اليي يلعيي  فيهيا القصي ر اليي  ر األساسي  ، مثي  حيياال  القلي  االجتمياع    عيي   القي ر  عليي  
التعبييير عييي  االنفعييياال  االجيابيييي  مثييي  العجييي  علييي  إظهيييار مشييياع  املييي د   االهتميييا  ، كميييا تبييي   أي يييا يف 

تعبيير عيي  االحتجييا  أ  رد العيي  ان ، قيي  ييي ي القصيي ر مصيياحبا السييلبي  الييي تتمثيي  يف عيي   القيي ر  عليي  ال
لكثيير ميي  االضيي  ابا  األخيي  ، فقيي  تبيين أن هناليي  أنيي اك كثيير  ميي  االضيي  ابا  السييل كي  ليي   الف د،مبييا 
يف ذل  االض  ابا  العصبي    النهائي   السيك فسي ل جي  يصاحبها قص ر  اض  يف املهارا  االجتماعيي  

لعجيييي  عيييي  القيييييا  بيييياحل ار ميييي   اآلخيييي ي   عيييي   القيييي ر  عليييي  االسييييتجاب  للتفاعيييي  االجتميييياع  يتمثيييي  يف ا
بينما ي د  إتقان ال ف  املهارا  االجتماعي  إىل ت اي  ت افقي   (604، صف   6993عب الستار اخ  ن، )

باألعميييييا    األنشييييي   املمييييي   ألسيييييل   تفاعلييييي  النفسيييي    االجتمييييياع  ، مييييي  خيييي   ق رتييييي  علييييي  القيييييا  
 . (62، صف   6992 م حس ب ، )االجتماع  م  األش ا    األشياه م  ح ل  

 :مكونات المهارات االجتماعية. 3.2

 :مهارة االتصال والتواصل . 1.3.2

باعتبييياره نسيييقا مجاعييييا يييي    ب  يقييي  أ  أخييي   يف الع قيييا  تنيييا   البييياحث ن يف  يييا  عليييم الييينف  االتصيييا  
 .املتبادل  بن أع اه ا ماع    آراههم   اجتاها م 

نقييي  ان بييياك أ  تييي  ر مييي  ان باعيييا  مييي  البيئييي  إىل الكيييائ    "االتصيييا  ب نييي   Warrenفقييي  عييي    ارن 
 .(66، صف   6999 النم ،) "بالعك  أ  بن ف د   آخ 

  ينظي  علمياه االجتمياك إىل االتصييا  باعتبياره ظياه   اجتماعييي    قي   راب ي  هلييا د رهيا يف متاسي  اجملتميي    
بناه الع قيا  االجتماعيي    هي  ذا  الفهيم اليذ  ق مي  تشيال زك يل أن االتصيا  ذلي  امليكياني   اليذ  مي  
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ال مان ،  ه  تت م  تعبيرا  ال جي    اإلميياها    اإلشيارا    خ ل  ت ج  الع ق  اإلنساني    تنم  ع  
 .(8، صف   6991 م  ع د ، ) نغما  الص     الكلما    ال باع  

أما االتصا  يف  ا  الرتبي  ي   ج ن دي   ب ني  عمليي  مشيارك   يف ا ي   بين ش صين أ  أكثي  حيى تعيم 
  تصيييب  مشييياعا بيييينهم يرتتييي  عليييي  حتميييا إعييياد  املفييياهيم   التصييي را  السيييابق  لكييي  طييي    مييي  ا ييي   

 (66، صف   6999 م ص  ،ف ادالنم ، ) .األط ا  املش ك  يف هذه العملي  

 :خصائص مهارة االتصال.1.1.3.2

 :االتصال عملية ديناميكية: أوال

عملي  تفاع  اجتماع  يتم فيها تباد  املعل ما    األفكار بن النا  ، فن   نت    بال سائ  االتصا  
   يف النا       معل ما ا  اجتاهاتنا  سل كنا  كذل  يف املقاب  فإننا نراالتصالي  ال اصل  م  النا  ، فنغ

تماعي  امل تلف  فعملي  االتصا  تعا الت     م ميكننا أن نغر أنفسنا   سل كنا  بالتكيف م  األ ضاك االج
 .التغير

 :االتصال عملية مستمرة: ثانيا 

االتصا  حقيق  م  حقائ  الك ن املستم   إىل األب  ، فلي  هلا ب اي   ال هناي  ، فن   يف اتصا  دائم م  
ما استم    أنفسنا    تمعنا   الك ن ا ي  بنا إىل أن ي   اهلل األر   م  عليها فاالتصا  مستم 

 .احليا  ال نيا   احليا  اآلخ  

ال تسر عملي  االتصا  يف خ   اح  م  ش   آلخ  فق  ب  تسر يف :االتصال عملية دائرية : ثالثا
شك  دائ   ، حي   يشرت  النا  مجيعا يف االتصا  يف نس  دائ   في   إرسا   استقبا   اخذ  ع اه 

 (20،49، صف   6991أب  يعق  ، )املستقب   ت  ر يعتم  عل  استجابا  امل س    
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 :االتصال عملية ال تعاد : رابعا 

تتغر ال سال  االتصالي  بتغر األزمان   األ قا    ا مه ر املستقب    كذل  معناها ، ف سائ  األم  
   ت  النا  رسائ  متشا   يف الشك غر ا تم  أن يناالتصالي  ليس  ك سائ   الي    أ  الغ  ، فم  

 .الكلما  يف تغير   كذل  املعاي  ب  احليا  كلها ألناملعىن ع  األزمان امل تلف  ، 

 : ال يمكن إلغاء االتصال : خامسا 

ا     لي  م  السه  إلغاه الت  ر الذ  حص  م  ال سال  االتصالي   ان كان غر مقص د ك ل  اللسان أ 
 ،  تعتذر بإرسا  رسال  مع ل  أخ  فق  تناس  املستقب  أ.يف تغير ال مان أ  املكان أ  املكان االجتماع 

، 6991أب  يعق  ، ) . لك  م  الصع  أن حتس  ك م  أ  ال سال  االتصالي  إذ ما مت ت زيعها
 .(649صف   

 :تقسيم مهارة االتصال .2.1.3.2

 :املهييارا  الييي جييي  أن  يتصييف  ييا مصيي ر االتصييا  إىل  سيي  مهييارا  هيي " BERLOب ليي "قسييم 
، الق اه ،الكتابيي   التفكيير ا نتييان منهميييا متعلقتييان ب ضيي  الفكيي   علييي  شييك  رميي ز ،  ييا مهييياراي  الت يي  

القييي اه    االسيييتماك ،اميييا مهيييار  التفكييير : تفسييير ال سيييائ    يييا. الت ييي     الكتابييي  ، ا نتيييان بفييي  ال مييي ز
 (BARLO, 1992, p. 41)فيج  ت ف ها يف مجي  احلاال   ه  املق ر  عل   زن األم ر 

 :مهارا  االتصا   الت اص  عل  الن   التايل " هال  منص ر" ق  ذك   

اإلقنيياك ،  هيي  أساسييي  إلمتييا  عملييي  االتصييا  ،  مهييار   يف   مهييار  اإلنصييا  ،  مهييار  الت يي   ،  مهييار 
التعام  م  اآلخ ي  ، مهار  قياد  اآلخ ي  باعتبار ا مهارتان أساسيتان لت قيي  عمليي  التفاعي  االجتمياع  
   الت اصيي  االجييياي ،مث مهيياري إدار  االجتماعييا    كتابيي  التقيياري  باعتبار ييا مهارتييان أساسيييتان يف عمليييي 

 .(692، صف   5000منص رهال ، )االتصا  الكتاي   الفا 
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 :االتصال أنواع-2-3-1-4

 الي اخل  احلي ار هيذا   ألنفسينا نت ي   ميا فكثيرا ، ب نفسينا اتصيالنا بي  يقصي    :الفداخلي االتصفال -أ
 .ب  التنب    أدائنا تشكي  عل  يساع نا حي  ج ا ها 

 :األفراد بين االتصال -ب

 هيذا يكي ن قي    ، معيىن لي  حي ار يف مشيرتكن أكثي  أ  ش صين بين ييتم اليذ  االتصيا  بي  يقصي   
 إىل رسيال  أ  فكي   بإرسيا  امل سي  فيي  يقي   املقصي د ،فاالتصيا  إسيقاطيا اتصياال أ  مقصي دا االتصيا 
 إىل باإلضياف  دافعتييهم زيياد    امل ؤ سين علي  التي  ر يف االتصيا  مي  الني ك هيذا يسيت    ،  املسيتقب 
 اإلسيقاط  االتصيا  أميا معين  استجاب  إح ا  بغ   اإلرشادي   الت جيها   املعل ما  باملعار  ت  ي هم

 فك   امل س  يع   في    أخ  س ا  عل  لإلجاب  الف د دف  من  الع   إسقاطيا س اال الف د إىل ي ج  فه 
 مياد  يف  ارد  غير أخي   فكي   إرسيا   ي   لكي  ، إليي  الفكي   هيذه نقي   ي   ليي  للم سي  رأ  أ 

 . االتصا 

 سي اه التعبير أ  احل كي  أ  اإلشيار  ط يي  عي  ييتم اليذ  االتصيا  بي  يقصي   : اللفظفي غيفر االتصفال -ج
 املعل ميا  اسيتقبا    إرسيا  يف أي يا مهميا اللفظي  غير االتصيا  يعتي    بال جي  أ  بياألط ا  أ  با سيم

 .(11-11، الصف ا  5004، .باه  إ)

 :االتصال طبيعة -2-3-1-4

 فلي  تن عهيا   تعي دها حسي  تكي ن   إشيباعها إىل اإلفي اد حباج  اجتماعي  كظاه   االتصا  طبيع  ت تب 
 ال ي فن تفهيم يت يتم النف  احرتا    الذا  حتقي  إىل احلاج  إشباك أن احلص  ال املثا  سبي  عل  أخذنا

 املشياع    الي الال    املعياي يف تبيادال حتي   طبيعتي  جن   علي  ، املشرتك  ال الال    املعاي   للمقاص 
 الي عائم أحي  ميثي  باعتبياره أسي   أ  طبيعي  مي  االتصيا  طبيعي  تتفي  ،  املشيرت  اليتفهم   األحاسيي   

 " أني   ي هيا خيار  األسي   تت لبهيا اليي األحي ا  معظيم يف اليذا  حتقيي  يف عليهيا تعتمي  اليي ال ئيسيي 
DOMINIEK FLOTTENT أبي ز أحي  في لتن د منيي " أع ياه قي  ،  اجملتمي  م سسيا  مب تليف 

 ،  عص نا سلبيا    مسا ئ ع  يع   الثقافا    النا  تق ي  ه  األمث  ه ف    العش ي  الق ن رم ز
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 . ال ميق اطيي    اإلنسيان حقي     احل يي  أجي  مي  املعار  ت  ره راف  ق    الت  ر ح ك   ص   أح  ه 
 (19، صف   6999سن س ، )

 املعيار    املعل ميا  علي  احلص   يف الف د ح  ه  " العويدات حسين "تعبر ح  عل  االتصا  ف بيع 
 مناقشيتهم    م االتصا    لآلخ ي  احلقيق  إيصا    التعبر يف حق  ،  اآلخ ي  جتار  عل  اإلط ك  
 إمكانياتي    اجملتمي  ظي    ،لفهيم احلي ار يف املشيارك    املناقشي    االجتمياك يف احلي  نفسي  ال قي  يف  

   باحل يي    ا ماعي  ت ي ر   الف د بتك ي  متين  ع ق  االتصا  ، حل  الثقافي    االجتماعي    االقتصادي 
   ال ميق اطيي   يف احلي  هي  االتصيا  يف احلي  أن ،أ االجتمياع    السياسي  النظيا  اختييار ،  ال ميق اطيي 

  (58، صف   5006مجا ، ) م اياها   مت لبا ا ممارس 

 :المشكالت حل مهارة -2-3-2

 مي  أكثي  أ  حاجي  يعيرت  طيارئ م قيف كي  عامي ،تعا املشيكل  أن االعتبيار يف أخيذنا إذا :تعريفف -أ
 تعليمي  م قيف أل  بالنسيب  املشيكل  تكي ن املتقي   الينم  نفي  عل  فإن  ، ح  يت ل  الف د،  حاجا 
دني ش، ) "املناسي  احلي  إىل ال صي    ي   ا يا ال  بعي  فيبي أ الفي د أميا  عائقيا يقيف م قيف ك "فه 

 (663، صف   5003

 يشيع    الفي د ي اجي  النهايي  مفتي ح مي هش أ   ير سي ا  أ  م بي  حيياي م قيف كي " أي يا تعي   كميا
  بنيتي  يف خم ن  حالي  خ ا  أ  إمكانيا  ل ي  ي ج  ال حن يف لل   الس ا  ذل  أ  امل قف هذا حباج 
 (352، صف   5003زيت ن، ) ." ر تيني  أ  ف ري  بص ر  لل   لل ص   ميكن  ما املع في 

 جي ا  إلع ياه حاجي  يف يكي ن حينميا للفي د مشيكل  يكي ن م قيف كي  ب هنا املشكل  فيع  "ك  نباخ" أما
 .جاه  ج ا  العاد  حبكم ل ي  لي   

 يي   أن د ن ،  ي د س ا  ح ل  أ ر   بالكلما   صف ع د  م قف ه  املشكل  أن "هارت  " ي    
 (664، صف   5003دن ش، ) لل   ال زم  العملي  ن ك غل  الس ا  ذل 
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  إنتهياها أ  بي ها ت اجهي  اليي املشيكل  حي  خ هليا مي  ييتمك  منظمي  إجي اها  فهي  املشيك   حي  أميا
 (22، صف   5000عل ، ) .حللها األف   الب ي  باختيار

عميار، ) "فيي  امل غي   امل قيف مي  ق يبيا احليايل امل قيف جتعي  اليي ال اعيي  العمليي  أهنيا "جليمفران " يع فهيا  
 (5، صف   6992

   ذهنيي  معا ي  أ  استبصيار تت يم  اليي العمليي  ب هنيا املشيك   حي  مهيار  "القطامي يوتف" يع    
 . مشكل  ح  علي  يرتت  هادفا  اينش ذهنيا جه ا تت ل    حسي 

 معيار  مي  ل يي  ميا الفي د فيهيا يسيت    م كبي  تفكير عمليي  أهنيا ) 2111 ( " جفروان فتحفي" يع فهيا  
 أ  معين غي   حتقيي  أ  ج يي  م قيف معا ي  ،أ  م ل في  غير مبهمي  القييا  أجي  مي  مهيارا       سيابق 
 (611، صف   5008، .قاسم  ) .لت قيقها الف د يسع  أه ا 

 :المشكالت أنواع-2-3-2-1

 ه    األه ا    املع يا   ض ح درج  إىل استنادا أن اك  س  يف املشك   أن اك "ريتمان" حص  لق 

 : كالتايل

 . تا  ب ض ح األه ا    املع يا  فيها حت د مشك   -

  .ب ض ح   د  غر األه ا    املع يا  فيها ت ض  مشك   -

  . اض   غر مع يا ا ،   اض       د  أه افها مشك   -

  .املع يا    األه ا   ض ح إىل تفتق  مشك   -

  ال ض  إىل القائم ال ض  م  ل نتقا  ال زم  اإلج اها  ص ي  ، لك  إجاب  هلا مشك   -

 .االستبصار مبشك   تع   ،   اض   غر النهائ 
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 املشيك   حي   يا  يف املفكي ي  بين عيا  اتفيا  ي جي  ال :المشفكالت حفل خطفوات -2-3-2-2
 ع دها   ا   ا  هذه مسميا  ح   ق م  الي التص را  م  الع ي  ي ج  إذ ا   ا  هذه ح  

 : ه   را صالت هذه يف املشرت  القاسم متث  الي ا   ا  هنا  سنع   ، تسلسلها  

 :)الحل بدائل(للمشكلة المؤقتة الحلول اقتراح -أ

 الت  يي    التمييي   علي الفي د قي ر  يف تتمثي  حيي  للعقي  إجهيادا ا  ي ا  أكثي  مي  ا  ي   هيذه تعتي 
 .املشكل  حل  املقرتح  الف    م  لع د

 : الحل اختيار و الحلول بين المفاضلة -ب

  في  املناسي  احلي  اختييار   احللي   بين املفاضيل  ،بغيي  جي  بشك  ح  ك  ف   ا     ه ه يف يتم  
 . م ض عي  معاير

 :وتجريبه الحل لتنفيذ التخطيط -ج

 الت  يي  إجي اه بعي  السيابق  ا  ي  يف عليي  االختييار  قي  اليذ  احلي  جت يي  ا  ي ا  هذهي يف ييتم  
 .ل  امل ل  

 : الحل تقييم -د

العمي  ، ) احلي  هيذا فعاليي  علي  احلكيم الفي د يتي ىل ،إذ تنفييذه بعي  أ  احلي  أ نياه يف ا  ي   هيذه  تيتم
 .(1، صف   6991

 :بعض المهارات االخرى -2-4

 :مفهوم العمل الجماعي. 2-4-1

العملي  الي م  خ هليا جيي  األفي اد النشيا  ا مياع  ف صيا إلشيباك رغبيا م  حتقيي  احتياجيا م يف ضي ه  ه 
 .(8، صف   6918الصار ، )قيم اجملتم    أه اف  
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  حتقييي  هيي   كمييا يعيي   العميي  أي ييا انيي  العميي  املشييرت   املتسييم باالسييتم اري  بيين فيي دي  أ  أكثيي  بغيي  
 .(11، صف   5003عب ه، ) متف  علي  أ  اجناز عم  مشرت 

 :مهارة الروح القيادية. 2-4-2

ييتم مي  خ هليا التي  ر علي  سيل    فالقياد  إذن عبيار  عي  ع قي  متبادلي  بين القائي    م عي  مي  األفي اد ، 
   (56، صف   5006باه ، ) .األف اد م  اج  حتقي  أه ا  ا ماع 

ب هنا سيل   الفي د عني  قيامي  بت جيي  coons ("6928" :)ك ن "  "  hémophile ف "فق  ع فها 
 (569، صف   5004 م شفي ، ) " أنش   مجاع  م  األف اد اجتاه ه   مشرت  بينهم

 :ومن أهم األتاليب لتنمية المهارات االجتماعية مايلي-5-2

  التك ار السل ك  احل ك  امل ج 
  الق   ال اقعي   الت يلي  يف اجملا  ال ياض 
  صييييف   5006ب راليييي ي ، ) التماسيييي  خيييي   الصيييي اعا    املشييييك   الييييي ت اجيييي  الف ييييي  ال ياضيييي ،

685)    

 : إلا االجتماعية في المهارات القصور تصنيف -5-1

حتيي  ظيي    مثليي   معيني  اجتماعييي  مهييار  بتنفييذ املع فيي  لغيييا  إمييا ي جي   :  املهييار  اكتسييا  يف قصي ر - أ
 . معين  م اقف يف مناس  اجتماع أ  اإلخفا  يف متيي  أ  سل   

 السييل ك  ال اليي  مسييت دك يف االجتماعييي  املهييارا  ح يي ر يف يتمثيي   :  االجتميياع  األداه يف نقيي  - 
 . معين  م اقف يف مقب ل  مست يا  عل   ا  القيا يف خيف   لكن

 ، االجتميييياع  للسييييل   كافييييي  مهارييييي  لنميييياذ  الشيييي   تعيييي   قليييي  ميييي   ييييي ي:  قيييي ال   يف نقيييي  - 
، 5004شيييعبان، ) كيييا  علييي  املهيييار  أ  تقييي ي ا  من ف ييي  بالنسيييب  لتع يييي  األداه املهيييار  رغييي تييي ري   

 .(81-88الصف ا  
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 :خالصة

، يف ق رتييي  علييي  إدار  م اقيييف حياتييي   يت ييي  مميييا سيييب  مييي   أ يييي  املهيييارا  االجتماعيييي  بالنسيييب  لكييي  فييي د
اكتساب   لبع  م  هذه املهارا  ، الي ت  قنا إليها يف هذا الفص   الي مي  شي هنا الي مي   هذا م  خ   

مسييياع   علييي  إقامييي  ع قيييا  اجتماعيييي  ناج ييي  مييي  اآلخييي ي  ،   التفاعييي  معهيييم داخييي  سييييا  اجتمييياع  
   ب سييالي   يي د  تلقيي  قبيي ال اجتماعيييا التفاقهييا ميي  املعيياير االجتماعييي  السييائ   ،  تكسييب  كييذل،  يي د

الثقيي  بييالنف   القيي ر  عليي  م اجهيي  م اقييف احليييا  امل تلف ، القيي ر  عليي  حتميي  املسيي  لي  ،أمييا قصيي ر هييذه 
املهارا  ،فق  ي د  إىل عج  الف د ع  التفاع  النياج  مي  اآلخ ي ،ليذا في  بي  مي  إتاحي  الفي   املناسيب  

  اإلشيييباك  ال ضيييا مييي  خييي   للفييي د لكييي  ييييتعلم  يكتسييي  املهيييارا  االجتماعيييي  ب جييي  ا صييي   لت قييي  لييي
 .تفاعل  م  اآلخ ي 
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 :تمهيد 

 انهلكي  اح كيي املع   ل   ت داد القيم  هات  نإف السليم الف د عن  خاص  مكان  ال ياضي  للممارس  كان 
 ف دا ح كيا املع   جبع  يسم  مما تبعيت  م   التقلي  عج ه  تع ي  مشاع ه ع  للتعبر ال سائ  أف   م 
 . مت لمجا يف نافعا

 ، ف ديي  أ  مجاعيي  كاني  سي اه منافسيا  علي  حتت   إذ ال ياضا  م  كغرها ح كيا املع قن رياض  تعت 
 قصي   ذلي  ا ماعيي  أ  الف ديي  ال ياضيا  يف سي اه أب يا  اختييار أجي  مي  منافسيا  تينظم ا  ائي  ففي 
 . د لي  أ   طني  ب  ال  تنظيم

 اليي ال ياضيا  أغلي  يف يشيارك ا  أن  جي دهم يف ضي ا أن ع يي   م احي  عي  ح كييا املع قي ن اسيت اك  ق 
 كي   رياضي  يف ال اسيع   املشيارك  القي   ألعيا  يف ا ققي  تلي   خاصي  ، م ضيي  جي  بنتيائ  علييهم  عاد
 مييي   ميا الكبير  بشيعبيتها خاصي  ا  ائي   يف ملاالعي يف ال ياضا  أشه  م  انهك  املت  ك  بالك اس  السل 
 . اللعب   النفسي  هلذه الفائ   ال ظيفي  جان  إىل  إ ار  س ع  م  اتهمباريا

 :تي المتحركةارياضة كرة السلة بالكر  -3-1

 الكبر  لشعبيتها خاص  ا  ائ   يف العامل يف ال ياضا  أشه  م  املت  ك  بالك اس  السل  ك   رياض  تعت 
 25000 املمارسين عي دبلي   فقي  االحصيائيا  بعي  حسي  حيي  األف ي  عي  املت اصي   ت  رهيا ،

 .(chair, 1996) بل  45 يف  ممارس  ممار 

 ه  السل  ك   رياض  أ ي  م  ي ي   ما ال ياض  هلذه ممار  مع   256 إىل الع د  ص  فق  ا  ائ  يف أما
 .  االجتماعي  النفسي   لف ائ ها ح كيا املع   للف د بالنسب  التنظيمي  ت كيبتها

 الي  يل القيان ن ق اعي  فجمي  لألص اه السل  ك   ع  ختتلف ال املت  ك  الك اس  عل  السل  ك    رياض 
 لتقنيي  االعتبيار  ضي  تتيي  اليي املت  كي  الك اسي  ت ئيم اليي ا اصي  التعي ي   بعي  عي ا فيميا م بقي 
 .ال ق   م  ب ال ا ل    ض  م  اللعب  ممارس  ض  ر  م  الك س  حت ي 
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 :الخطوات التعليمية في رياضة كرة السلة علا الكراتي المتحركة  -3-2

 :التدريب علا اتتخدام الكراتي المتحركة وإتقان المهارات الخاصة بها 3-2-1

 :وضعية الجلوس  -3-2-1-1

إبي اهيم، ) املت ي   الك سي  مقعي  علي  مثبتي  املقعي   تكي ن حبيي  ، مسيتقيما جيلي  أن عي ال  علي  جيي 
 .(40.46، صف   6998

 :كيفية تحريك الكرتي-3-2-1-2

 بقي ر ا ليفيف ال قي  اليذ  يبي أ فيي  ال عي  بت  يي  الك سي  جيي  أن ي ي  ي يي  علي  العجلتين إىل 
مث يي ف  باأليي   إىل  األميا  إىل ا يذ  بعمليي  بعي ها يقي   األميا  إىل قليي   االعنياه الي أ   رفي  اإلمكيان

 الي ف  عمليي  تنتهي   عني ما ، الي ف  ح كي مي   جسيم  ع ي   مي  جي ها أكي  يشي   أناألسيف   يا ال 
 يشيار  أن حييا   األميا  إىل سي ع  ب قصي   للت  يي  ، األميا  إىل قليي  لل سيغن خاطفي  حب كي  القيا  جي 
 جهاز خل  بع  إىل املبارا  أ  التم ي  يف س اه ل ع  جي ز  ال ال ف  عملي  أ ناه ا سم م  العل   القسم
 . الذاي  ا ه  باملهار  علي  السي    إلتقان الك س  م  الف ام 

 حيى اإلمكيان بقي ر مستقيما ا سم إبقاه م  العج   بإمسا  اإليقا  عملي  تتم :الك س  ت قيف  -أ
 . الت ازن يفق  ال

 . ممك  م ض  أسف  م  املق م  م  العج   بإمسا  يتم : ا لف إىل االنتقا   - 

 . مكاهنا يف العج   إبقاه م  ا  ر ح   ال  ر  هذه  تعا :ا  ر ح   ال  ران  - 

 يف تسيتعم  ميا ار كثي  هي  180 مي  أكثي  الي  ران تعا احل ك  هذه إن : " الل ام  " االهليجي  احل ك   -د
 . املت  ك  الك اس  ع  السل  ك  
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           . بسي ع  تن لي  عني ما ا ليف عي  األخي    يذ  عجلي   دفي  العجلتين مسي  : االن ي    -ه
 البقياه مي  ا اني  إىل  بق   بس ع  ا سم م  العل   ا  ه  ينتق  العجلتن متس  : ا انيب االنتقا   - 

 . ا ل   م  مستقيما

                                                         : ملسي  اليذراك يسيتعم  : األميا  عي  االعنياه  -ر
 .                                                                         للك س  ا لف  الصاع  -

 . للك س  ا لف  الصاع  احت ان م  خلف  العجل  ميس  -

 .  الف ذ ال كب  عل  الصاع  اسرتاح  جع  - 

 .  اح   بي  للك س  ا انيب الذراك أ  احلاج  ميس  : ا لف ع  االعناه  -ز

إبي اهيم، )  احي   بيي  للك سي  ا لفي  الصياع  أ  ا يانيب  احلاج  الك س  مبس  يتم : ا انيب االعناه  -ن

 . (44، صف   6998

 :إتقان المهارات األتاتية لكرة السلة من وضع الجلوس-3-2-1-3

 : يل  ما عل  الت ري  ح كيا املعا   ع ال عل  جي 

 . الف ذي  عل  اإلطبا  د ن العج    دف  الف ذي  عل  ب ضعها بالك   الت    - 

 . احل ك  أ ناه الك   مس  -

 . ا    م  الك   التقا  -

 . الك س  عل  احل ك  م  الك   رم  عل  الت ري  -

 . بالك س  احل ك  أ ناه التم ي  أن اك مجي  بإتقان القيا  -

 . ال  ايا مجي  م  احل ك  أ ناه التص ي  عل  الت ري  - 

 . الك س  عل  احل ك  أ ناه األر  عل  املت ح ج  الك ا  التقا  عل  الت ري  -
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 .  ا  اك امل ا غ  ح كا  إتقان -

 . املهارا  هذه عل  التم ي  ألداه املقرتح  الت ري  تشكي    ض  - 

 (598، صف   6998إب اهيم، ) . املت    الك س  عل  م  الك ا   ق   خ ف - 

 :كيفية التقاط الكرة من األرض  -3-2-1-4

 يف الك سي  جيانيب علي   احي   بيي  املسي   ييتم متينق  أ  مت  كيا ال عي  يكي ن عني ما هذا حي   عاد 
 انتقيا  ييتم حبيي  العجلي  ق يبان مبقابلي  للك   ا ان  نف  م  االعناه  يتم الك   الثاني  الي  متس  حن
 عي  الكي    إبعياد القيمي  إىل  صيل  قي  كاني  إذا الكي   حتي  يي ه ال عي  ي ي  ، العجلي  أعلي  إىل الك  
 .العجل 

 :التمريرات و أنواعها -3-2-1-5

 ب ن اعي  التم يي  ييتق  أن العي  كي  علي   جي   ليذا السيل  كي   يف األساسيي  املبيادئ أهيم م  التم ي  يع 
 د را يلعي  التم يي  كيان ميا ا  كثير ، أداه  أسيه  ط يي  أقي   مي  لل ميي  الكي   إع ياه ميكي  حى امل تلف 
 مي  تعي  ا يي   ، السي يع  ، الق يي   التم يي   كاني  ليذا ، القاتلي  األ قيا  يف املبارييا  نتيائ  يف أساسييا

 . تا  بإتقان ال ع  ي ديها أن ب  ف  السل  ك   لعب  متار  عن ما األ لي  التعليما 

 :أن اك التم ي ا  

 �:التمريرة الصدرية - أ

 بن شي عا  األكث  املبت ئن ل عبن السهل  التم ي ا  م  تع  حي  بالي ي  أ   اح   بي  ت د  أن ميك 
 . ال عبن

 �:التمريرة المرتدة -  

 . التم ي   ي د  الذ  ال ع  م  ق يبا امل اف  ال ع  يك ن عن ما التم ي   هذه ت د 
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 � �:التمريرة فوق رأس -ج

 . قلي  لألما   امل فقن اهل   ع  قلي  أ  ل أ  ا مست   ف   الك   متس 

  تسيتعم  ال  يلي  للتم يي ا   خاصي  كثيرا تسيتعم  اليي التم يي    هي �":كفرة القاعفدة"البيسفبولكرة   -د
 .الك س  مبس  الت ازن عل  للم افظ  تستعم  األخ    الي  فق   اح   بي 

 :اتتقبال الكرة -3-2-1-6

 .اإلمكان بق ر الص ر مست   يف الك   تستقب  أن جي  -

 . الك   جان  عل   منتش   مف ق   األصاب  بالي ي  الك   متس  -

  األصياب  اليذراعان تكي ن ال أن حبيي  الكي   اسيتقبا  أ نياه قليي  منثنيتين اليذراعان تكي ن أن جيي  - 
 . متصلب 

 . م ن  حب ك  الص ر اىل الك   يس   أن ال ع  حيا   -

 :المراوغة -.-3-2-1

 علي  السيل  فكي   امل ا غي  يف االصي اه لي   السيل  كي   عي  املت  كي  الك اسي  علي  السيل  كي   ختتليف
 . اهل اه يف امل د ج  أ  امل اعف  امل ا غ  مهار  تع   ال املت  ك  الك اس 

 يكتشيف  كيذل  زم ئي  رؤيي  لي  يتسيىن حيى رأسي  ي في  أن امل ا غي  عمليي  أ نياه ال عي  علي  جيي  -
 .امللع 

 .ال كبتن عل  الك   ت ض  ال ف   أ ناه األر  عل  للك    با  ك  بن دفعتن م  ب كث  القيا  مين  ال -

 :التصويب -3-2-1-8

  : منها للتص ي  أن اك فهنا  ال م  لن ك إتقان  حس  ألخ  الع  م  تص ي  خيتلف

 .  اح   بي  التص ي  -
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 . بالي ي  التص ي  -

 . ال أ  ف   م  التص ي  -

 أنسي  اختييار يف اليذكاه  اسيتعما  هادئيا  البقياه األصياب  جفيا  علي  احلفيا  جيي  التصي ي  أداه عني 
 . (591، صف   6998إب اهيم، ) التص ي  أن اك

 :اتتعاب وفهم القانونية للعبة -3-3

 . الت ريبا  أ ناه البسي   الق اع  تلقن  -أ

 . القان ني  الق اع  إلي اح الت ري  أ ناه العلمي  امل اقف استغ   -  

 .(598، صف   6998إب اهيم، ) اللعب  لقان ن مبس  لش ح  ن  ا  اض ا عق    - 

 :اللعب( خطط)إتقان تكتيك  -3-4

 . االعتبار يف   ضعها ل عبن الف دي  املهارا  اكتشا  - أ

 . املناسب  ك ا امل   يف  تهلكفاه تبعا ال عبن  ض   - 

 . الف ي   ب  ح مجاعيا اللع  عل  املستم  الت ري  -  

 . امل سم خ   التماري  أ ناه عليها  الت ري  ا    تلقن  -د

 .  اهلج   ال فاك     الفي ي  يف  الع    األف   مشاه    -ه

  تشك  ال فاعي   ا    اهلج مي  ا    منها السل  ك   رياض  يف ا    م  الع ي  هنا 

 : يل  ما إىل التكتي   تقسيما  مبادئ

 :التكتي  الف د  -أ

 .التكتي  الف د  اهلج م  -
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 .التكتي  الف د  ال فاع  -

 :التكتي  ا ماع  - 

 .التكتي  ا ماع  اهلج م  -
 .التكتي  ا ماع  ال فاع  -

 :التكتي  الف ق  - 

 التكتي  اهلج م  الف ق  -   

 .التكتي  ال فاع  الف ق  -  

 يف ل عبين  الف يي  ا مياع  العمي  علي  يعتمي  اليذ  التكتي  ه  السل  ك   يف النات  التكتي  فان  لذا
 . ألدائ  الف ص  مس   كلما الف د  العم  عل  يغف  ال أن  حن

 بي هلا  تسي د األنانيي  ر ح ختتفي  كميا البع  بع هم ال عب ن حيرت  " ا ماع  العم  "  ح   ط ي   ع 
، 6998إبي اهيم، ) املعي قن رياضيا  يف نبتغيي  ميا  هيذا ، الف يي  ر ح ابه  تي ز ،  يياحلقيق ال ياضيي  الي  ح

 . (598صف   
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 :الخالصة

 للمعييي قن بالنسييب  ال ياضيييي  املمارسيي   أهييي ا  السييل  كييي   ممارسيي  اىل الفصييي  هييذا يف ت  قنيييا مييا خييي   ميي 
 ال احي  بف يلها جيي  ألني  الي ميي  حياتي  يف ال ياضيي  املمارسي  اىل حباجي  انسيان املعي   أن ، لنيا يتجلي  ح كيا
 . مت لمجا يف مكان  حيق  أن ميك    النفسي 
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 :تمهيد 

 يف هييذا الفصيي  إىل ت ضييي  منهجييي  الب يي    إج اهاتيي  املي انييي  بغييي  ال صيي   إىل حتقييي   البييانالسيييت    
 األهيي ا  املنشيي د   هييذا ميي  خيي   حت ييي  امليينه  العلميي  املتبيي  ،العين ،اجملاال ،ال ييب  اإلج ائيي  ملتغييرا 

 ا،مث إىل عيي  الب يي  مث إىل عيي   مفصيي  حيي   أد ا  الب يي    الق اعيي  الييي جييي  م اعا ييا أ نيياه تنفيييذه
 .يف معا   النتائ  ا ا  املت ص  عليها  البانالال سائ  اإلحصائي  الي س   يستن  عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 : االتتطالعية الدراتة -1-1

مقيا  املهارا  االجتماعي  ، قمنا بإج اه جت ب  است  عي  ك راس  أ لي  عل   مص اقي لغ   الت ك  م  
كم حل  أ ىل ،  بع   05/03/5062العبن م  مجعي  أما  مستغامن  كان ذل  يف  02عين  مق ارها 
أع نا ت بي  مقيا  املهارا  االجتماعي  عل  نف  أف اد العين  األ ىل ،  09/03/5062أسب ك بتاريخ 

 : كان ه   ال راس  االست  عي  ما يل 

 .لعين  الب   املهارا  االجتماعي مع ف  م   تناس  مقيا   -

 .الت ري  عل  ط   التص ي    تف ي  البيانا  -

 .بهاجتن   يهامي انيا لتفاد جهتهامع ف  الصع با  الي ميك  م ا -

 . (، امل ض عي  الثبا ،  الص  )  ت   م   ص حي مقايي إب از األس  العلمي  لل -

 :البحث منهج -1-2

 ذل  صف ال   املنه ال البان  اختار ق  ،  امل   ح  املشك     امل اضي  باخت   الب   منه  خيتلف
 . امل   ح  املشكل  ل بيع 

 :المجتمع البحث-1-3

 إن األمي   اقي  يف   الباحي  ب راسيتها   يقي اليي الظياه   مفي دا   ييمج الب ي  مبجتمي  نعيا
 م تفعي   دييما فليتكيا   شياقا جهي ا   ي طي    قتيا  لي يتكلي   األصيل  الب ي   تمي  دراسي 

 علي   تسياع ه الب ي  أهي ا  تت قي   ييحب الب ي  جملتمي  ممثلي   ينيع الباحي  تيارخي أن في يك  
  (500، صف   5000مل م، ) .مهمت  اجناز
 .معاقن ح كيا ممارسن  غر ممارسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  يف متمث  هذا حبثنا  تم 

  :البحث عينة -1-4

أختار ال البان     ف   ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  م  الغ   ا  ائ   كان  عل  الن   
م   الي  سعي   أما غر املمارسن  التايل ف ي  م   الي  مستغامن  ف ي  م   الي  عن تيم شن   ف ي 

 . ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  فكان م   الي  مستغامن ك  أف اد العين  يعان ن م  إعاق  ح كي 
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 :معا  ح كيا م زعن عل  الشك  التايل  20ةل  عين  الب   عل  

 .الع  52العين  املمارس  ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك    ت م  -

 .معا  ح كيا 52العين  غر املمارس  ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك   ت م  -

 :البحث تمجاال -1-5
 اليي األهي ا  إىل لل صي   هار تسي  مت اليي   ا ضييالف   خ ي  أ  صي   مي  الت قي  أجي  مي 
 :       اال ي  بت   قمنا هايقحتق ي ن  
 :البشري المجال -1-5-1

 :يل  كما م زعن معا  ح كيا 55 الب   عين  ةل 
 .معا  ح كيا ممار  ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  25
 .معا  ح كيا غر ممار  ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  25
 .ال ئيسي  التج ب  م  استبعادهم ، مت اإلست  عي  التج ب  عليهم أج ي   معاقن ح كيا 05
 :الزماني المجال -1-5-2

 شيه  يي غا إىل 5064 م يسيد شيه  يي اب  مي  إبتي اها هيذا حبثنيا يف ان لقنيا لقي  :النظي   ا اني 
 . 5062 مار  

 إىل ميار  شيه يي  اهن نصيف،م    شيه  مي  أكثي  دا  فقي   يقيالت ب ا اني  أميا: يقيالت ب ا اني 
 . 5062م  عا   ما  شه  أ اخ 

 :المكاني المجال -1-5-3
 . أخ   مكتبا  ،  املعه  مكتب  منها املكتبا  خمتلف يف بب ثنا قمنا لق  :النظ   ا ان 

ك  م  مجعي  أما  مبستغامن  ف ي  عن تيم شن   ف ي  سعي   بنسب  للمعاقن ح كيا  :ا ان  الت بيق 
 .السل  عل  الك اس  املت  ك    معاقن ح كيا غر املمارسن م  م ين  مستغامن املمارسن ك   

  :متغيرات البحث -1-6
معييييياقن ح كييييييا املمارسييييين  غييييير املمارسييييين كييييي   السيييييل  علييييي  الك اسييييي   :لمتغيفففففر المسفففففتقلا-1-6-1

 املت  ك 
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 (.االتصا   ح  املشك  ) املهارا  االجتماعي  : المتغير التابع-1-6-2

  :المتغيرات المشوشة-1-6-3

ان ال الب قا  فيها الت كم   ضب ها ، قص  الب   نتائ  عل  الت  ر شاهنا م  الي املتغرا  مجي  ه 
 : يف املتمثل    اإلج اها  م  مبجم ع 

 .العبارا  سه ل    بساط  حي  م  امل ت ي  ملست  املقيا   مناسب  -

  .اإلست  عي  التج ب  عليم أج ي  الذي  األف اد إبعاد -

 :أدوات البحث -1-7

 :االجتماعية المهارات قياس إتتمارة

  . عين  الب   عن  )املشك   ح -االتصا ( االجتماعي  املهارا  مست   قيا  :الغرض

 . املقيا  قلم، :الالزمة األدوات

 كاآلي التقييم يتم :التسجيل-

 : االتصال مهارة

 بدرجة قليلة جدا بدرجة قليلة بدرجة متوتطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا
5 4 3 2 1 
 :فق   م زع  عل  أربع   اال  ه  ( 35)يتك ن م  

 يقي  الق ر  عل  االستماك أ ناه الت اص  م  االخ ي  بفعالي   تقيسها  :مجال مهارات االتتماع  -أ
 .4،2،60،66،68،56،53الفق ا  

عل  إيصا  ال سال  بنجاح أ ناه االتصا  اللفظ  ، يقيسها  يقي  الق ر  :مجال مهارات التحدث -ب
 .1،8،65،63،61،54،36،35الفق ا  

يقي  ق ر  الف د عل  فهم ال سائ  امل جه  إلي  لفظيا أ  باست  ا  :مجال القدرة علا فهم االخرين -ج
 .1،9،64،50،51اإلمياها  ، تقيسها الفق ا  
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يقي  الق ر  عل  إظهار املشاع  املناسب    الت كم  ذه املشاع  ، الق ر   :مجال إدارة العواطف -د
، 5009سعي ، ) 6،5،3،62،69،51،59،30عل  التعام  م  مشاع  االخ ي  ، تقيسها الفق ا  

 .(41-46الصف ا  

 :مهارة حل المشكالت

 التنقيط            
 العبارات

تنطبق بدرجة  
 كبيرة

ال ينطبق  تنطبق بدرجة بسيطة متوتطة تنطبق بدرجة
 أبدا

 1 2 3 4 العبارات الموجبة
 4 3 2 1 العبارات السالبة

 ،5،3،4،1،8،66،65،62،68،69،50،55،53،52،51،59،33،34،:6العبارات الموجبة
39 

  2،1،9،60،63،64،61،61،56،54،51،58،30،36،35،32،31،38،40العبارات السالبة
 :طريقة التصحيح وتفسير النتائج

  فق   ( 40)ع د الفق ا  املقيا. 
 حتس  ال رجا  الف عي  عل  املقيا  عل  الن   التايل: 
  6،1،66،61،56،51،36،31تقيس  الفق ا  :الت ج  العا. 
   5،8،65،68،55،58،35،38تقيس  الفق ا  :تع يف املشكل. 
   3،9،64،69،54،59،34،39تقيس  الفق ا  :ت لي  الب ائ. 
  2،60،62،50،52،30،32،40تقيس  الفق ا  :اختاذ الق ار. 
  2،60،62،50،52،30،32،40تقيس  الفق ا  :التقييم. 
  40-166ترتا ح ال راج  الكلي  عل  املقيا  بن. 
  8-32ترتا ح ك  درج  ف عي  بن. 
  املقيا  كالتايل  تفسر الع ما  عل: 
 .م ش  عل  نق  يف مهار  ح  املشك    41-81 -
، الصف ا  5009سعي ، ) (، 6998مح   )املشك    كفاه  يف ح فما فوق  -81 -

36-31). 
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 :األتس العلمية لألداء -1-8

 :والثبات الصدق

 ق رتي  ايعي ( يياالق أسيل   اختلييف مهميا الب يي  يف املسيت     يياالقيان   االسيتب صي   إن
 (18، صف   6990أمح ، ) ( سياق امل اد أ  ل أج م   ض  ما  ياق عل 
 ص ق  م   ي لتق   ذل  أساتذ ( 02)نا كم م   م ع  عل  بع ض  قمنا املقيا  ي بت ز  الش  ك ب ق
 .أجل  م   ض  الذ  الغ   ي حتق يف

املهارا  االجتماعي  ، قمنا بإج اه جت ب  است  عي  ك راس  أ لي  بع  لغ   الت ك  م  مص اقي  مقيا  
كم حل  أ ىل ،  05/03/5062العبن م  مجعي  أما  مستغامن  كان ذل  يف  02عل  عين  مق ارها 
اعي  عل  نف  أف اد املهارا  االجتم بع   أع نا ت بي  مقيا  09/03/5062 بع  أسب ك بتاريخ 

 نتائ    األ   ي الت ز  نتائ  يبن " س نر ب" معام  باست  ا  االرتبا  معام  حبسا   قمنا ،العين  األ  
 .الثاي ي الت ز 

 :يبين معامل الثبات والصدق المقياتين االتصال وحل المشكالت ( 11)الجدول رقم   

حجم  املهارا 
 العين 

درج  
 احل ي 

مست   
 ال الل 

معام  
  با 

معام  
 الص  

القيم  
ا   لي  
 ملعام  ر

 

المهارة االتصال
 

 

 0091 0091 0002 04 02 6ا  ر 
  0099 0.91 0.02 04 02 5ا  ر 

 
 

0.16 

 0.91 0.92 0.02 04 02 3ا  ر 
 0.99 0.99 0.02 04 02 4ا  ر 

المهارة حل المشكالت
 0.91 0.91 0.02 04 02 6 ا  ر 

 0.99 0.91 0.02 04 02 5ا  ر 
 0.91 0.91 0.02 04 02 3ا  ر 
 0.99 0091 0002 04 02 3ا  ر 
 0.91 0091 0002 04 02 2ا  ر 
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 :الموضوعية

 إطي ك أن ، يشيريف كي  مي   نسيتعمل   النتيائ  نفي  يع ي  القيا  أن ،أ  ت   ه ع   عل  ت    م ض عي 
 أن ،كميييا الت  يييي    الشييي  عنهيييا تبعييي  مف داتييي    املقييييا  علييي  باإلمجييياك مييي افقتهم   امل تصييين   ا ييي اه
 اليذاي التتي ي  عي  بعيي     للت  يي  قابلي  غير    اضي     سيهل  الب ي  هذا يف املست    املقيا  عبارا 
 .املقيا  مقن  تعت  ، هلذا الب   أه ا  ضم  املقيا  عبارا  أن ،حي 

 :اإلحصائية  الدراسات-1-9

 باحثان عل  معا   النتائ  ا ا     إص ار أحكا  م ض عي  ح   الظاه   م ض ك الب   عم  ال
 :املت ص  عليها باست  ا  ال سائ  اإلحصائي  التالي  

 : المتوسط الحسابيــ أ

 
 

 

 

 

 :االنحراف المعياري ب ــ 

 ه  م  أهم مقايي  التشت   أدقها  يست    ملع ف  م   تشت  القيم ع  مت س ها احلساي  حيس  
 :  ف  املعادل  اإلحصائي  التالي  

 

 

  :الباحثان القانون التالي واستخدم الطالبان

 2ـ س3س    

  ـــــــــــــــــــــــــــ  = ت 

2ع       
2ع+ 3

2 

     3ن ــ                                                

 

 =س 
 مج س

 ن
 حوث

 اتم وسط اتحسيبي: س  

 م موع اتقوم: مج

 . عدد أفراد اتعور : ن

 

 =ع 
(س   –س ن )مج 

2 

 ن

 اتم وسط اتحسيبي: س  

 االرحراف اتمعويري: ع

 عدد أفراد اتعور : ن

 حوث
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 املت س  احلساي للمجم ع  األ ىل : 6 :    حي 

 . املت س  احلساي للمجم ع  الثاني : 5  

 .االع ا  املعيار  ل رجا  اجملم ع  األ ىل: 6ك 

 االع ا  املعيار  ل رجا  اجملم ع  الثاني : 5ك

 .ع د أف اد العين  : ن    

 (.6-ن: )درج  احل ي     

 : البحث صعوبات -10-1

 .عين  الب   بع  م  املقيا  بع  اسرتجاك صع ب  -

 . املقيا  عبارا  بع  فهم يف صع ب  تلق  -
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  :خالصة 

 األد ا  بعييييي   ذكييييي   املي انيييييي   إج اهاتييييي  الب ييييي  منهجيييييي  إىل الفصييييي  هيييييذا خييييي   الت ييييي   مت لقييييي  
 مت كمييييا الب يييي   يييياال   حت ييييي  األساسييييي  التج بيييي  إجيييي اه  كيفييييي  االسييييتمارا  ت زييييي   كييييذا ، املسييييت  م 

 . الب   يف املعتم   اإلحصائي  ال سائ  خمتلف عل  التع  
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 :تمهيد   

ميي ل   مييا مل تعيي    إن النتييائ  ا ييا  املت صيي  إليهييا ميي  اسييتعما  أ   سيييل   ميي  املعل مييا  لييي  ليي  أ 
سينت    يف هيذا الفصي  إىل حتليي  كي    حتلي  هيذه النتيائ  حتليي  دقيقيا يسيم  مي  اسيتنبا  احلقيائ   عليي 

عين  الب   ملقابلتها الحقيا بالف ضييا   اسيتنتاجا   النتائ  ا ا  املت ص  عليها م  املقايي  امل ب  عل 
 .     بت صيا    اقرتاحا  
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 :مهارة االتصالمناقشة نتائج  -2-1

 :مناقشة نتائج مهارة اتتقبال المعلومات 2-1-1

ميث  نتائ  العين  املمارس   غر املمارس  لل ياض  يف مهار  استقبا  املعل ما  عن  ( 05)ا     رقم 
 .54 سي  املقيا  

  مهارة اتتقبال المعلومات 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  1,78 24,28 25 الممارتين
3,52 

 
2558 

 
1511 

 
 1,71 22,52 25 غير الممارتين دال

 مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي  مني  ليي    -
كيان عني  املمارسين كبير مقارني  بغير كما أن اإلع ا  املعييار   ( 22,52 <24,28)غر املمارسن أ  

فقي  كاني  أكي  مي   3,52ا سي ب   املقي ر     T، أما يف ما خي  قيمي  ( 1,71<1,78)املمارسن 
T     هي  درجي  تثبي   جيي د ( 41) درجي  ح يي  ( 0006) هيذا عني  مسيت   ال اللي   5021ا   ليي  

 لل ياضييي  مقارنييي  بغييير املمارسييين   أن الفييي   بييين فييي    ذا  داللييي  إحصيييائي  بييين املعييياقن ح كييييا املمارسييين
 .املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  : (11)الشكل رقم 
 .لعين  الب   يف مهار  إستقبا  املعل ما  

 
 .نستنت  أن مهار  استقبا  املعل ما  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن  -

21,5 

22 

22,5 

23 

23,5 

24 

24,5 

غير الممارسين  الممارسين 
 لرياضة

 وسيط المقياس

 متوسط الحسابي



64 
 

 :مناقشة نتائج مهارة إرتال المعلومات -2-1-2

يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة للرياضة لرياضة في مهارة (13)الجدول رقم  
 .2.5إرتال المعلومات عند وتيط المقياس 

  مهارة إرتال المعلومات 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 11,78 1,25 32,60 25 الممارتين
 1,19 28,52 25 غير الممارتين

املمارسين كييان أكي  مني  ليي    مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا  -
كما أن االع ا  املعيار  كان عن  املمارسن كبير مقارني  بغير ( 28552 < 32561)غر املمارسن أ  

فقيي  كانيي  أكيي   .1158ا سيي ب   املقيي ر     T، أمييا يف مييا خييي  قيميي  ( 1519<1525)املمارسيين 
  هييي  درجييي  تثبييي  ( 48)درجييي  ح يييي    ( 1511) هيييذا عنييي  مسيييت   ال اللييي  2558ا   ليييي     Tمييي  

 جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن الفيي   
 .بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

 املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن : (12)الشكل رقم 
 .لعين  الب   إرسا  املعل ما  

 
 .نستنت  أن مهار  إرسا  املعل ما  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

غير الممارسين  الممارسين 
 لرياضة

 وسيط المقياس

 متوسط الحسابي
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 : مناقشة نتائج مهارة القدرة علا فهم اآلخرين -2-1-3

الممارتة وغير الممارتة للرياضة في مهارة القدرة علا يمثل مقارنة نتائج العينة ( 14)الجدول رقم  
 .18فهم اآلخري عند وتيط المقياس 

  مهارة القدرة علا فهم اآلخرين 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 7,38 1,56 21,76 25 الممارتين
 1,12 1.518 25 غير الممارتين

 مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي  مني  ليي    -
كما أن اإلع ا  املعييار  كيان عني  املمارسين كبير مقارني  بغير ( 1.518 <21,76)غر املمارسن أ  

فقي  كاني  أكي  مي   7,38ا سي ب   املقي ر     T، أما يف ما خي  قيمي  ( 1,12<1,56)املمارسن 
T     هي  درجي  تثبي   جي د ( 48) درجي  ح يي  ( 1511) هذا عن  مسيت   ال اللي   2558ا   لي  

فييي    ذا  داللييي  إحصيييائي  بييين املعييياقن ح كييييا املمارسييين لل ياضييي  مقارنييي  بغييير املمارسييين   أن الفييي   بييين 
 .ف  املست     لصاحل عين  املمارسناملت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  ن

يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  : (13)الشكل رقم 
 .لعين  الب   الق ر  عل  فهم اآلخ ي  

 
 .أن مهار  الق ر  عل  فهم اآلخ ي  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن نستنت  -
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غير الممارسين  الممارسين 
 لرياضة

 وسيط المقياس

 متوسط الحسابي
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 :مناقشة نتائج مهارة التحكم في العواطف -2-1-4

يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة للرياضة في مهارة التحكم ( 15)الجدول رقم  
 ..2في العواطف عند وتيط المقياس 

  مهارة التحكم في العواطف 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 10,96 1,81 33,48 25 الممارتين
 2,17 27,18 25 غير الممارتين

 

كييان أكي  مني  ليي    مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين   -
كميييا أن اإلعييي ا  املعييييار  كيييان عنييي  املمارسييين صيييغر مقارنييي  ( 27,18 <33,48)غييير املمارسييين أ  
فقييي  كانييي   10,96ا سيي ب   املقييي ر     T، أميييا يف مييا خيييي  قيمييي  ( 1,8<12,17)بغيير املمارسييين 

  هييي  درجييي  ( 48) درجييي  ح يييي  ( 1511) هيييذا عنييي  مسيييت   ال اللييي   2558ا   ليييي     Tأكييي  مييي  
تثبيي   جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن 

 .الف   بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

احلساي لغر املمارسن ال ياض  يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  : (14)الشكل رقم 
 .لعين  الب   الت كم يف الع اطف 

 
 .نستنت  مهار  الت كم يف الع اطف تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
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  :مناقشة نتائج مهارة حل المشكالت -2-2

 :مناقشة نتائج مهارة التوجه العام -2-2-1

مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة للرياضة في مهارة التوجه العام  يمثل(16)الجدول رقم  
 .21عند وتيط المقياس 

  مهارة التوجه العام 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 7,27 1,18 21,60 25 الممارتين
 1,40 18,98 25 غير الممارتين

 مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي  مني  ليي    -
كمييا أن اإلعيي ا  املعيييار  كييان عنيي  املمارسيين أصييغ  مقارنيي  ( 18,98 < 21,60)غيير املمارسيين أ  

فقي  كاني  أكي   7,27ا سي ب   املقي ر     T، أما يف ما خي  قيم  ( <15181,40)بغر املمارسن 
  هيي  درجيي  تثبيي  ( 48) درجيي  ح ييي  ( 1511) هييذا عنيي  مسييت   ال الليي   2558ا   لييي     Tميي  

 جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن الفيي   
 .ف  املست     لصاحل عين  املمارسنبن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  ن

يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  : (15)الشكل رقم 
 .لعين  الب   الت ج  العا  

 
 .نستنت  أن الت ج  العا  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
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 ائج مهارة التعريف بالمشكلةمناقشة نت-2-2-2

يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة للرياضة في مهارة التعريف (.1)الجدول رقم 
 .21بالمشكلة عند وتيط المقياس 

  مهارة التعريف بالمشكلة 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 8,01 1,16 25,52 25 الممارتين
 1,77 22,12 25 غير الممارتين

 مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي  مني  ليي    -
كميييا أن اإلعييي ا  املعييييار  كيييان عنييي  املمارسييين أصيييغ  مقارنييي  ( 22,12 <25,52)غييير املمارسييين أ  

فقي  كاني  أكي   8,01ا سي ب   املقي ر     T، أما يف ما خي  قيم  ( 1,16<1,77)املمارسن بغر 
  هيي  درجيي  تثبيي  ( 48) درجيي  ح ييي  ( 1511) هييذا عنيي  مسييت   ال الليي   2558ا   لييي     Tميي  

أن الفيي    جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   
 .بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  : (16)الشكل رقم 
 .لعين  الب   التع   باملشكل  

 
 . املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن نستنت  أن مهار  التع   باملشكل  تك ن أف   عن  -
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 :مناقشة نتائج مهارة توليد البدائل-2-2-3

يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة للرياضة في مهارة توليد البدائل (18)الجدول رقم 
 .21عند وتيط المقياس 

  مهارة توليد البدائل 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 12,31 1,30 25,96 25 الممارتين
 1,20 21,52 25 غير الممارتين

 مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي  مني  ليي    -
اإلع ا  املعييار  كيان عني  املمارسين كبير مقارني  بغير كما أن ( 21,52 <25,96)غر املمارسن أ  

فقيي  كانيي  أكيي   12,31ا سيي ب   املقيي ر     T، أمييا يف مييا خييي  قيميي  ( 1,20<1,30)املمارسيين 
  هيي  درجيي  تثبيي  ( 48) درجيي  ح ييي  ( 1511) هييذا عنيي  مسييت   ال الليي   2558ا   لييي     Tميي  

اقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن الفيي    جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيي
 .بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي لغر املمارسن ال ياض  : (.1)الشكل رقم 
 .لعين  الب   ت لي  الب ائ  

 
 . نستنت  أن مهار  الت لي  الب ائ  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
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 :مناقشة نتائج مهارة اتخا  القرار -2-2-4

يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة في مهارة اتخا  القرار عند ( 19)الجدول رقم  
 .21وتيط المقياس 

  اتخا  القرار مهارة 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 .1158 0,97 24,24 25 الممارتين
 1,62 18,24 25 غير الممارتين

 

مني  ليي    مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا املمارسين كييان أكي   -
كميييا أن اإلعييي ا  املعييييار  كيييان عنييي  املمارسييين أصيييغ  مقارنييي  ( 18,24 <24,24)غييير املمارسييين أ  
فقييي  كانييي   .1158ا سيي ب   املقييي ر     T، أميييا يف مييا خيييي  قيمييي  ( 1,62<0,97)بغيير املمارسييين 

درجييي     هييي ( 48) درجييي  ح يييي  ( 1511) هيييذا عنييي  مسيييت   ال اللييي   2558ا   ليييي     Tأكييي  مييي  
تثبيي   جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن 

 .الف   بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

لغر املمارسن ال ياض  يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن  املت س  احلساي : (18)الشكل رقم 
 .لعين  الب   اختاذ الق ار 

 
 . نستنت  أن مهار  اختاذ الق ار تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
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 :مناقشة نتائج مهارة التقييم -2-2-5

ند وتيط يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة في مهارة التقييم ع(11)الجدول رقم  
 .21المقياس 

  مهارة التقييم 
حجم 
 العينة

ت  ع س
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 دال 1511 2558 16,04 1,56 21,76 25 الممارتين
 2,04 18,16 25 غير الممارتين

 

املمارسين كييان أكي  مني  ليي     مي  خي   مقارنيي  النتيائ  يتبين أن املت سيي  احلسياي لي   املعيياقن ح كييا -
كميييا أن اإلعييي ا  املعييييار  كيييان عنييي  املمارسييين أصيييغ  مقارنييي  ( 18,16 <21,76)غييير املمارسييين أ  
فقييي  كانييي   16,04ا سيي ب   املقييي ر     T، أميييا يف مييا خيييي  قيمييي  ( 2,04<1,56)بغيير املمارسييين 

  هييي  درجييي  ( 48) درجييي  ح يييي  ( 1511) هيييذا عنييي  مسيييت   ال اللييي   2558ا   ليييي     Tأكييي  مييي  
تثبيي   جيي د فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املعيياقن ح كيييا املمارسيين لل ياضيي  مقارنيي  بغيير املمارسيين   أن 

 .الف   بن املت س ن ذ  دالل  إحصائي  عن  نف  املست     لصاحل عين  املمارسن

 املت س  احلساي لغر املمارسن ل ياض   يبن الف   بن املت س  احلساي للممارسن: (19)الشكل رقم 
 .لعين  الب   التقييم 

 
 .نستنت  أن مهار  التقييم تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
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يمثل مقارنة نتائج العينة الممارتة وغير الممارتة في نسبة المئوية لمؤشر نقص  (:11)الجدول رقم 
 .وكفاءة حل المشكالت

 العبار 
 العين 

نسب  املئ ي  مل ش  نق  يف    التك ار
 (10-40)املهار  

لكفاه  يف ح   نسب  املئ   التك ار
 (فما ف   -10)املشك  

غر 
 املمارسن

50 10 % 02 50 % 

     08 املمارسن
 

51 % 61 85 % 

أن نسيب  املئ يي  مل شي  نقي  املهيار  حي  املشيك   عني  غير املمارسين كيان ( 60)يت   مي  ا ي    رقيم 
أما نسب  املئ يي  لكفياه  يف حي  املشيك   عني    % 51أما عن  املمارسن فكان      % 10يق ر   

 . % 85،  عن  املمارسن فكان  % 50غر املمارسن فق ر    

مقارنيي  نتييائ  العينيي  املمارسيي   غيير املمارسيي  يف نسييب  املئ ييي  مل شيي  نقيي   كفيياه   ميثيي (: 11)الشففكل رقففم 
 ح  املشك  

 
 .نستنت  م  أن املمارسن ميتاز ن مبهار  ح  املشك   مقارن  بغر املمارسن 
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 :اتتنتاجات  -3 -2

 :نستنتج  -

 .ن  بغر املمارسن أن مهار  استقبا  املعل ما  تك ن أف   عن  املمارسن ل ياض  مقار  -
 .أن مهار  إرسا  املعل ما  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
 .أن مهار  الق ر  عل  فهم اآلخ ي  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
 . املمارسنأن مهار  الت كم يف الع اطف تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر -
 .أن الت ج  العا  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
 .أن مهار  التع   باملشكل  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
 .أن مهار  الت لي  الب ائ  تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن -
 .مهار  اختاذ الق ار تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  مقارن  بغر املمارسن أن -
 .أن مهار  التقييم تك ن أف   عن  املمارسن ل لياض  مقارن  بغر املمارسن -
 نستنت  م  أن املمارسن ميتاز ن مبهار  ح  املشك   مقارن  بغر املمارسن -

ح  مشك   تك ن أف   عن  املمارسن لل ياض  ك    –لت اص   من  ميك  استنتا  أن مهار  االتصا   ا
 .السل  عل  الك اس  املت  ك  مقارن  بغر املمارسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  

 :مناقشة الفرضيات بالنتائج  -4 -2

 : الفرضية األولا  -

يما خي  مهار  االتصا   الت اصي  لصياحل ت ج  ف    ذا  دالل  إحصائي  بن املمارسن  غر املمارسن ف"
 ".املمارسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك 

الفيي   ال اضيي  بيين ( 04)،(03)،(05)،(06: )  إل بييا  صيي   هييذه الف ضييي  تبيين لنييا ميي  ا يي ا   رقييم 
ملمارسين يف مهيار  املت س ا  احلسابي  بن معياقن ح كييا ممارسين كي   السيل  علي  الك اسي  املت  كي   غير ا

"  "ا سيييي ب  لكيييي   يييي ر حييييي  كانيييي  دائمييييا أكيييي  ميييي  قيميييي  "  "االتصييييا   الت اصيييي    ميييي  قيميييي   ،  
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،   هيييذا ميييا يتماشييي  مييي  ميييا 0006  مسيييت   ال اللييي   41عنييي  درجييي  ح يييي   5.21ا   ليييي  املقييي ر    
ييييي    إجيابييييا عليييي  مهييييار   اليييذ  يقيييي   إن ممارسيييي  النشيييا  ال ياضيييي  الرت حيييي ( الشييييخ الصييييايف)ت صييي  إلييييي  

(: 5065تيارق  عبي  ال هيا   - هيا  عبي  اجمليي  )االتصا   الت اص  لي   املعياقن مسعييا ،   ي كي  ذلي  
 .أن ألستاذ الرتبي  الب ني    ال ياضي  د ر إجياي يف تنمي  مهار  االتصا    الت اص  ل   الت ميذ 

 .  علي  نق   أن ف ضي  الب   األ ىل ق  حتقق 

 :الفرضية الثانية  -

ت جي  فيي    ذا  دالليي  إحصييائي  بيين املمارسيين  غيير املمارسيين فيمييا خييي  مهييار  حيي  املشييك   لصيياحل "
 ".املمارسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك 

الفي   ( 60)،(09)،(01)،(08)،(01)،(02: )  إل با  ص   هذه الف ضي  تبن لنا مي  ا ي ا   رقيم 
بن املت س ا  احلسابي   النسب  املئ ي  بن معاقن ح كيا ممارسن ك   السل  علي  الك اسي  املت  كي  ال اض  

ا سيي ب  لكيي   يي ر حييي  كانيي  دائمييا أكيي  "  " غيير املمارسيين يف مهييار  حيي  املشييك     ميي  قيميي    
،   هييذا مييا  0006  مسييت   ال الليي   41عنيي  درجيي  ح ييي   5.21ا يي   لييي  املقيي ر    "  "ميي  قيميي  

اليذ  يقي   إن ممارسي  النشيا  ال ياضي  الرت حيي  يي    (  5065 الشييخ الصيايف)يتماش  م  ما ت ص  إلي  
 .إجيابيا عل  مهار  ح  املشك   ل   املعاقن مسعيا 

 .  علي  نق   أن ف ضي  الب   األ ىل ق  حتقق 

 :الفرضية العامة 

  أن يعيا هيذا   حتققي  قي  الثانيي  ا  ئيي  الف ضيي    ، حتققي  قي  األ ىل ا  ئيي  الف ضيي  أن ت كي نا لقي 
 .الف ضي  العام  ق  حتقق  
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 :الخالصة العامة

لقيي  أظهييي   لنييا دراسيييتنا مكانييي  ممارسيي  ال ياضييي   مييي   ت  رهييا علييي  املعييا  ح كييييا  أ يييي  كيي   السيييل  علييي   
 .مهاري االتصا   ح  املشك   الك اس  املت  ك   ما حتقق  م  أبعاد اجتماعي   خاص  

متثييييي  يف ال راسييييي  النظ يييييي    اشيييييتم  علييييي     ييييي  : البيييييا  األ   :  لقييييي  اشيييييتمل  دراسيييييتنا علييييي  بيييييابن 
  الف ضييييييييا املشيييييييكل  فصييييييي    فصييييييي  متهيييييييي   اليييييييذ  احتييييييي   علييييييي  التع ييييييييف مبصييييييي ل ا  الب ييييييي    

 .  ال راسا  املشا    األه ا  الي ن ج ا ال ص   اليها م  خ   ال راس   الت لي   مناقش

امل ديييييييي  لإلعاقييييييي     فهييييييي  اإلعاقييييييي  احل كيييييييي  ت  قنيييييييا فيييييييي  اىل مع فييييييي  أهيييييييم األسيييييييبا : أميييييييا الفصييييييي  األ   
ت  قنيييييييا فيييييييي  اىل م ضييييييي ك املهيييييييارا  االجتماعيييييييي  مفه مهيييييييا   أهيييييييي افها : أميييييييا الفصييييييي  الثييييييياي . أن اعهيييييييا

ت  قنييييييا :   ، أمييييييا الفصيييييي  الثاليييييي   أ يتهييييييا كمييييييا مت التعيييييي   فييييييي  إىل مهيييييياري االتصييييييا    حيييييي  املشييييييك 
املت  كييييي   مييييياه  أهيييييم الييييي  اف  اليييييي  فيييييي  اىل ا انييييي  الت سيسييييي   التنظيمييييي  لكييييي   السيييييل  علييييي  الك اسييييي 

 .جعل  هذه ال ياض  مشه ر  ع  العامل 

منهجييييييي  الب يييييي    :  هيييييي  ا انيييييي  الت بيقيييييي   اشييييييتم  عليييييي  فصييييييلن ، الفصيييييي  األ   : البييييييا  الثيييييياي 
 يف األخيييييييير   ت  قنييييييييا فييييييييي  اىل حتلييييييييي   مناقشيييييييي  النتييييييييائ  ،: ييييييييي  ، أمييييييييا الفصيييييييي  الثيييييييياي اإلجيييييييي اها  املي ان

كانييييي  هنيييييا   م عييييي  مييييي  الت صييييييا   اإلقرتاحيييييا  ت صيييييلنا إليهيييييا مييييي  خييييي   ال راسييييي  ،  عليييييي  يت ييييي  
أن ممارسيييييين لكيييييي   السييييييل  عليييييي  الك اسيييييي  املت  كيييييي  ليييييي يهم مهيييييياري االتصييييييا   حيييييي  املشييييييك   أف يييييي  

 .رسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  مقارن  بغر املما
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 :التوصيات واالقتراحات 

ت فر مي اني  مالي  ل ياد  ع د الف   يف ب  ل  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك   ت فر املنشخ    -6
 .ال زم 

 ا امعا  بغ   القيا  ب راسا  أخ    التنسي  بن خمتلف ا ها  ال صي  عل  املعاقن ح كيا ، -5
 .ح   اإلعاق  احل كي  ،  ع قتها باملهارا  االجتماعي 

 .د  االتصا   تباد  ا  ا بهعق  ملتقيا   طني   د لي  خاص  باملعاقن  العاملن معهم  -3

ا اص  باملع قن تنظيم  دعم ال ياض  التنافسي  املكيف  يف ب دنا ، لتشم  مجي  ال ياضا  املع ل   -4
 .الف دي  منها  ا ماعي 

نش  ال ع  ال يب  ال ياض   النفس  أل ي  ممارس  النشا  الب ي ال ياض  املكيف  ت جي  األس    -2
 .لذل 

إقناك اآلباه   األمها  مم  ل يهم أطفا  معاقن ح كيا بغي  ت جيههم إىل ممارس  النشاطا  ال ياضي   -1
 .  الب ني 

 

 



 
 

 

 



 
 

 :المصادر والمراجع 

 باللغ  الع بي  -

دار : االردن .االتصا  االنساي  د ره يف التفاع  االجتماع (. 6991. )إب اهيم أب  يعق   -6
 .  ال   للنش    الت زي 

دار : القاه   .الرتبي  ال ياضي    الرت ي  للمعاقن(. 6991. )إب اهيم حلم    ليل  سي  ف حا  -5
 .الفك  الع ي

التصنيف ال يب   القان ن ال  يل لك   السل  عل  الك اس  (. 5005. )إب اهيم م  ان عب اجملي  -3
 .دار الثقاف  للنش    الت زي : عمان .املت  ك  للمقع ي 

 .تنمي  بع  املهارا  االجتماعي  ل   عي  م  االطفا  املتاخ ي  عقليا(. 6991. )إب اهيم ميه   -4

 .م بع  ب ال  .لسان الع  (. 6913. ) ي اب  منظ ر مجا  ال -2

م ك  ديب ت  لتعليم : عمان .دلي  املقايي    االختبارا (. 5009. )أمح  عب  الل يف أب  سعي  -1
 .التفكر

دار الفك  : القاه   .سيك ل جي  الف ي  ال ياض (. 5006. )،طار   م  ب رال ي  امن ف ز  امح  -8
 .الع ي

كلي  : جامع  حل ان  .الع ق  بن ممارس  العم  م  ا ماعا  (. 6918. )ف ز  الصار  امح  -1
 .احل م  االجتماعي 

م ك  : نص  .االجتماع  ال ياض  (. 5004. )إخ    م  عب  احلفيظ مص ف  حسن باه  -9
 .الكتا  للنش 

م ك   :القاه    .6اض  ،  ياالجتماك ال(. 5006. )،مص ف  حسن باه  اخ    م  -60
 .الكتا  للنش 



 
 

 .النفس  يف اجملا  ال ياض  الت جي   االرشاد(. 5005. )عب  احلفيظ اخ    م  -66

 .دار الفك  الع ي .اص   الرتبي  الب ني    ال ياضي (. 6991. )امن ان ر ا  يل -65

املكت  : ي االسكن ر  .االعاق  يف  ي  ا  م  االجتماعي  (. 5003. )ب ر ال ي  كما  عب ه -63
 .ا امع  احل ي 

دي ان : ا  ائ  .الف    الف دي    القيا  النفس    الرتب  (. 5008. )تاج   م  قاسم -64
 .امل ب عا   الت زي 

 .دار الفك  الع ي: القاه    .الرت ي   الرتبي  الرت حيي  (. 5006. ) اي عب  الس   -62

 .اجملل  الع بي  للتعليم التقا: بغ اد .ب اع  حل  املشك  التفكر اإل(. 6992. )جليم ان عمار -61

: القاه   .إسرتاتيجيا  الت ري  رؤي  معاص   ل    التعليم  التعلم(. 5003. )حس  حسن زيت ن -68
 .عامل الكت 

م ك  ال راسا  : بر    .االتصا    اإلع   يف ال ط  الع ي (. 5006. )راسم  م  مجا  -61
 .ع بي ال ح   ال

مكتب  : ال يا  .ح  املشك   خ    خ    (. 6991. )ريتشارد  شان  تع ي  هناه العم   -69
 .العيكان

 .دار املسر  لنش : األردن .الب   يف الرتبي    علم النف  اه من(. 5000. )سام  مل م -50

يف تع ي   م   فاعلي  الت ري  عل  املهارا  اإلجتماعي (. 5001. )سعاد مص ف  ف حا  -56
 .معه  ال راسا  الرتب ي : القاه    .السل   الع  اي ل   ال ف  الكفيف با ماهري  اللبيي 

 .دار النش : ت ن  .املفه   ال يب لإلعاق (. 6915. )شاذيل ب  جعف  -55

  مكتب  زه  : القاه   .الرتبي  ا اص  للمعاقن عقليا بن ال م    الع   (. 5000. )،سهر شاش -53
 .الش  



 

: عمان .الرتبي  ال ياضي  لل اال  ا اص (. 5000. )سلمان الع امل  أمح .صاحل عب اهلل ال غيب  -54
 .دار الصفاه

 .دار غ ي : القاه   .املهارا  اإلجتماعي    اإلتصالي (. 5003. )ط ي  ش ق   م  ف   -52

 .دار العلم: الك ي  .نسيك ل جي  األطفا  غر العادي(. 6910. )عب  ال حيم السي  -51

: ال يا  .معجم مص ل ا  ا  م  اإلجتماعي    العل  (. 5005. )عب  الع ي  عب  اهلل ال خي  -58
 .دار املناه 

ال ار : مص  .االتصا  يف عص  الع مل  ال  ر   الت  يا  ا  ي   (. 6999. )عب  اهلل سن س  -51
 .ا امعي  

: الك ي  .اسالي   مناذ  م  حيات : الع   السل ك  لل ف (. 6993. ) اخ  ن الستار عب  -59
 .سلسل  عامل املع ف 

فعالي  الع   السل ك  يف تع ي  بع  املهارا  االجتماعي  (. 5004. )ع فا  صاحل شعبان -30
 .جامع  عن ة  .لألطفا  ذ   الصع با  التعليم

 .دار الكتا  احل ي : القاه   .ضغ   احليا   أسالي  م اجهتها(. 5000. )عسك  عل  -36

دار : عمان .سيك ل جي  األطفا  غر العادي  مق م  يف الرتبي  ا اص (. 6991. )فار   ال  سيان -35
 .الفك  لل باع    النش 

 .دار ال فاه: االسكن ري  .إجتاها  ج ي   يف مناه   ط   الت ري (. 5003. )فاي  م اد دن ش -33

االختبارا    القيا    مبادئ اإلحصاه يف اجملا  (. 6990. )مح قي  ناج  ، بس  س  أ -34
 .م بع  جامع  بغ اد: الع ا  .ال ياض 

 .دار الصفاه للنش    الت زي : عمان .اإلعاقا  احلسي  احل كي (. 6999. )ماج   سي  عبي  -32



 
 

جامع   .فس  لألبناه  ح    تكام  املعامل  االس ي   ع قتها بالت اف  الن(. 6912. ) م  الشيخ -31
 .6اجملم ع   6الع د : االزه  

 .م سس  ا لي  الع ي (.سل   الت ري )دفات  ت ب ي  (. 6991. ) م  امن املفي -38

 .منش ر ا امع  املفت ح : ليبيا .سيك ل جي  اإلعاقا (. 6994. ) م  رم ان الق ايف -31

 . تنفيذ در  الرتبي  الب ني    ال ياضي  اسالي  ت  ي  (. 5003. ) م  سع   ع م  -39

دار املع ف  ا امعي  لل ب   النش  : االسكن ري   .علم النف  االجتماع  (. 5004. )شفي   م  -40
 . الت زي 

املكت  العلم  : االسكن ري  .اسالي  االتصا  االجتماع (. 6999. )ص   ف اد النم   م  -46
 .للنش    الت زي 

 .دار املع ف  ا امعي  .اسالي  االتصا    التغير االجتماعي (. 6991. ) م د  م  ع د  -45

دار الفك  لل باع  : عمان .كتا  االلعا  ال ياضي  للمع قن(. 6998. )م  ان عب  اجملي  إب اهيم -43
 .  النش    الت ازي 

 . ا دار اإله: القاه   .اإلعاق  البسي  (. 6992. )مص ف  أمح  -44

 .املكتب  ا امعي : القاه   .االتصا  الفعا  مفاهيم   اساليب   مهارات (. 5000. )هال  منص ر -42

 .القاه    .ط   الت ري  يف الرتبي  ال ياضي  (. 5004. )ناه    م د سع  نييل  رم   فهيم -41

ا    الشع ر بال ح   املهارا  االجتماعي   تق ي  الذ(. 6998ماجستر . )هاي اب اهيم عرتي -48
 .ال قاقي  كلي  اآلدا   .النفسي  ل   ط   ا امع  

 

 



 
 

 :املذك ا 

فاعلي  ب نام  سل ك  لتنمي  بع  املهارا  (. 5004. )أمح  ب  عل  ب  عب  اهلل احلمي   -6
كلي  ال راسا  العليا قسم : ال يا  (. .االجتماعي  ل   عين  م  األطفا  املت لفن عقليا القابلن للتعلم

 .العل   االجتماعي 

م   ت هي  ال ال  املعلم يف كلي  الرتبي  ال ياضي  يف ا امع  االردني  يف ت ظيف (. 5001. )احلاي  -5
 .املهارا  احلياتي  يف الت ري  ا ناه الت ري  املي اي

 .ال يا  بع  املهارا  االجتماعي    قييم ب نام  الكتسا  اطفا (. 6992. )ام   م  حس ب  -3
 .معه  ال راسا  العليا لل ف ل : جامع  عن الشم  

فاعلي  ب نام  سل ك  لتنمي  بع  املهارا  (. 5004. )دراس  امح  ب  عل  ب  عب  اهلل احلمي   -4
  العليا قسم كلي  ال راسا: ال يا  .االجتماعي  ل   عين  م  االطفا  املت لفن عقليا القابلن للتعلم

 .العل   االجتماعي 

م   فاعلي  ب نام  ارشاد  يف تنمي  املهارا  االجتماعي  ل   (. 6998. )رفاع  ،عاي   قاسم -2
 .20  .عين  م  االطفا  املعاقن عقليا

د ر النشا  الب ي ال ياض  يف تنمي  بع  املهارا  احلياتي  ل   طلب  (. 5009. )صغر ن ر ال ي  -1
 .معه  الرتبي  الب ني   ال ياضي  مبستغامن: مستغامن .مستغامنجامع  

فاعلي  إست  ا  إسرتاتيجي  التعلم التعا ي يف تنمي  املهارا  (. 5003. )ل يف  صاحل السمر  -8
 .ال يا  ،السع دي  .اإلجتماعي  ل   طالبا  كلي  الرتبي  يف جامع  املل  سع د مب ين  ال يا 

  :     منش را   -

جامع  عن  .االجتماع    املس  لي  االجتماعي    مفه   الذا  االجتماع   الت صي  امل رس  -6
الق ر  عل  ح  املشك   االجتماعي  (. 5002. )عاد   م   م د ع  . ل  كلي  الرتبي : ة 

  ع قتها بالذكاه



 
 

 .ت ن  .هي  املع قن ل  ق اها  يف الرتبي  ا اص    ت (.  6915. )الشاذيل ب  جعف  -5

 .4الع د  .اجملل  الع بي  لت  ي  التف  (. 5065. ) م د فت   عكاش  -3

 .اجملل  الع بي  لت  ي  التف  (. 5065. ) م د فت   عكاش  اجملي  -4

تنمي  املهارا  االجتماعي  ل طفا  (. 5065. ) م د فت   عكاش ، اماي   ف حا  عب اجملي  -2
 .4اجملل  الع بي  لت  ي  التف   الع د : مص  .ك   السل كي  امل رسي  املشامل ه بن ذ   

 .مص  . ل  ق اها  يف الرتبي  ا اص (. 6915. )منصف امل ز ق  -1

 ا  ائ (. 5003. )منش را  امل ص  ال طا لل قاي  م  ح اد  امل  ر -8

 :امل اج  باألجنبي   -

BARLO( .2991 .)1-THE PROCESS OF COMMUNICATION AN 

INTRODUTIONS TO THE THE THEORY AND PRACTICE. USA: 

RINERUT_HOLT. 

International Weel chair( .2991 .)Basket ball Federation ranstalation.-1 

PHILIP CRAVEN :MBE . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

– جامعة مستغانم  -

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم نشاط حركي مكيف

يش فنا أن ن   بن ي ي  هذا املقيا  يف مهار  االتصا   الذ  ين ر  يف إطار إجناز حب  عمل  لت  ر 
بك  ص    م ض عي  ع  مذك   شهاد  املاسرت يف اختصا  نشا  ح ك  مكيف راجن من  اإلجاب  

 :هذه األسئل   بذل  تك ن ق  سا   بقس  كبر يف إجناز هذا الب   الذ  ين ر  حت  عن ان 

دراتة مقارنة في مهارتي االتصال وحل المشكالت لدى المعاقين حركيا الممارتين وغير "
 "الممارتين لكرة السلة علا الكراتي المتحركة

 .هذه املذك   إن شاه اهلل ق اه  دعم  يبق  دائما ش   لنا   مي 

 .يف ا ان  املناسب  للج ا  x) )اإلجاب  تك ن ب ض  ع م   -

 

 :حت  إش ا  األستاذ :                                                                  ال البن 

 د يل  منص ري  .ب فلج  عب  احلفيظ                                                          د -

 در يلي عب  القادر      -

 

 5062-5064:السن  ا امعي  



 
 

بدرجة 

 ا        قليلة جد

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
كبيرة 

 جدا      

            الفقرة                  

 
 

 الرقم        

لدي القدرة على التسامح مع زميلي      
 على ما يلحقه بي من أذى غير مقصود                                           

3 

أستطيع السيطرة على مزاجي في        
 الملعب عندما يكون  سيئا                                                              

2 

أراعي كيف سيكون وقع كالمي      
 وأفعالي على زميلي     

1 

 عندما استمع لزميلي وهو يتحدث فإنني     
 أتواصل معه بحركات العينين                                             

4 

أومىء برأسي عندما استمع لزميلي      
وهو يتحدث داللة على موافقة ما يقواه 

 أو رفضه                             

5 

 1 أبتسم عندما أتحدث مع زميلي                                   
عندما أريد إنهاء مناقشة ما فإنني      

استمتعت :استخدم جمال ختامية مثل
 بالحدث معك                                 

7 

أستطيع تقدير ما يرمي له زميلي من      
 خالل النظر إليه أثناء التحدث معه

8 

 9 أبذل قصارى جهدي لكي أفهم زميلي      
 31 عندما ال أتفق مع زميلي أقطب حاجبي     

أعطي انتباهي الكامل لزميلي أثناء      
 تحدثه

33 

عندما أتحدث أحاول أن تكون ألفاظي      
 بسيطة وجملي قصيرة ( كلماتي)

32 

أخاطب زميلي أثناء حديثه معه باسمه      
 المحبب 

31 

نفسي ألتأكد من أنني فهمت ما  أراجع     
 يحاول زميلي إيصاله لي

34 

 إذا ما قدم لي زميلي اعتذاره على خطأ     
 ما فإنني اعتذاره بسهولة 

35 

أراعي أن تكون نبرات صوتي مالئمة      
 لموضوع الحديث

31 

أبدي رأيي و تعليقاتي على ما يقوله      
 زميلي حتى لو لم يطلب هو مني ذلك

37 

أستطيع أن أفهم وجهة نظرة زميلي      
 بسهولة 

38 

إذا صدر مني خطأ تجاه زميلي فإنني      
 اعتذر منه بكل صدر رحب

39 



 
 

أدرك االيماءات التي يستخدمها زميلي      
 أثناء حديثه معي 

21 

أحاول إنهاء المنافسات التي ال تهمني      
 بسرعة

23 

زميلي حتى ينهي كالمه قبل أن  انتظر     
 أكون حكما على ما يقوله

22 

بدرجة 
 قليلة جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 
 الفقرة

 
 الرقم

أشجع زميلي على إكمال حديثه      
أكمل :باستخدام تعبير مثل 
 ....،حقا،نعم،أفهمك،أهه

 21 

مع زميلي انتقى العبارات  عندما أكون     
 بعناية ألتمكن من جذب اهتمامه

24 

أنهي حديثي مع زمالئي بجمل ختامية      
 اختارها بعناية

25 

 21 أبتعد من منافسة المواضيع الحساسة     
لدي القدرة على التعبير عما يجول في      

 نفسي عندما يؤدي زميلي مشاعري
27 

مع زميلي أشعر بأنني عند تحدثي      
 يفهمني بشكل جيد

28 

عندما أوجه انتقادا زميلي فإنني أشير      
إلى سلوكياته وأفعاله وليس إليه بشكل 

أنا اختلف معك في :شخصي ،كأن أقول 
الريقة التي تحدثت بها بدال من القول 

 أنت متحدث سيء:

29 

لدي القدرة على حل مشاكلي مع زميلي      
 دون أن أفقد السيطرة على عوافي 

11 

أفضل عدم خوض جدال مع زميلي قد      
 ال نصل به إلى اتفاق

13 

أتوقف ببطء بعض الشيء إلعطاء      
 الفرصة زميلي بالتحدث

12 

 

 

 

 

 



 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

– جامعة مستغانم  -

 معهد التربية البدنية والرياضية

 قسم نشاط حركي مكيف

 الذ  ين ر  يف إطار إجناز حب  عمل   ح  املشك  يش فنا أن ن   بن ي ي  هذا املقيا  يف مهار  
ب  بك  ص   لت  ر مذك   شهاد  املاسرت يف اختصا  نشا  ح ك  مكيف راجن من  اإلجا

 م ض عي  ع  هذه األسئل   بذل  تك ن ق  سا   بقس  كبر يف إجناز هذا الب   الذ  ين ر  حت  
 :عن ان 

دراتة مقارنة في مهارتي االتصال وحل المشكالت لدى المعاقين حركيا الممارتين وغير "
 "الممارتين لكرة السلة علا الكراتي المتحركة

 .  مي  ق اه هذه املذك   إن شاه اهلل دعم  يبق  دائما ش   لنا 

 .يف ا ان  املناسب  للج ا  x) )اإلجاب  تك ن ب ض  ع م   -

 

 :حت  إش ا  األستاذ :                                                                  ال البن 

 د يل  منص ري  .د              ب فلج  عب  احلفيظ                                             -

 در يلي عب  القادر      -

 

 5062-5064:السن  ا امعي  
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 رطبق 
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 كبورة

 رطبق 
بدر   
 م وسط 

 رطبق 
بدر   
 بسوط 

ال 
 رطبق 

 أبدا

 طبوعي في حوية اإلرسينارظر إتى اتمشكالت كشيء  -1
 

    

 أعمل على  مع اتمعلوميت حول اتمشكل  ات ي  وا هري -2
 

    

 أفكر بيت وارب االو يبو  و اتسلبو  تكيف  اتحلول اتمق رح  -3
 

    

 أفكر بكيف  اتبدائل ات ي قد  صلح تحل اتمشكل   -4
 

    

 اتر يئج اتبعودةأركز ار بيهي على اتر يئج اتفورو  تلحل وتوس على  -5
 

    

 اع مد بأن تدي اتقدرة على ات عيمل مع مشكالت اتحوية اتوومو  -6
 

    

 أحيول  حدود اتمشكل  بشكل واضح -7
 

    

 أ د من اتصعب ات فكور في حلول م عددة تلمشكل  -8
 

    

 احصر  فكوري بيت وارب االو يبو  تلحل اتذي أمول إتوه -9
 

    

 اخ ير اتحل األسهل بغض اترظر عمي و ر ب على ذتك -11
 

    

 اس خدم أسلوبي مرظمي في موا ه  اتمشكالت -11
 

    

ن أول شيء افعله هو ات عرف على ميهو  ‘عردمي أحس بو ود مشكل  ف -12
 اتمشكل  بيتضبط

    

 أ د  فكوري مرحصرا في حل واحد تلمشكل   -13
 

    

 بيت وارب اتسلبو  تلحل اتذي أمول إتوهاحصر  فكوري   -14
 

    

 احرص على  قووم اتحلول بعد   روبهي في اتواقع -15
 

    

 أ د صعوب  في  رظوم أفكيري عردمي  وا هري مشكل  -16
 

    

 احرص على اس خدام عبيرات محددة في وصف اتمشكل  -17
 

    

 قدر ي على ات فكورأ د رفسي مرفعال حويل اتمشكل  إتى در    عوق  -18
 

    

 أحيول ات ربؤ بمي سوف  كون علوه اتر يئج قبل أن أ ربئ حال معوري -19
 

    

 أعود اترظر في اتحلول بعد  طبوقهي بريء على مدى ر يحهي -21
 

    

     عردمي  وا هري مشكل  فإرري أ صرف دورمي  فكور -21

     أ فحص اتعريصر اتمخ لف  تلموقف اتمشكل  -22

     اسأل االخرون عن رأوهم تكي أ عرف على االح ميالت اتمخ لف  تلحل -23
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 كبورة

 رطبق 
بدر   
 م وسط 

 رطبق 
بدر   
 بسوط 

ال 
 رطبق 

 أبدا

     اخ ير اتحل اتذي ورضي االخرون بغض اترظر عن فيعلو ه  -24

 وكون حلي تلمشكل  غور ري ح فإرري أحيول معرف  سبب ذتك عردمي -25
 

    

 أحرص على  أ ول ات فكور في أو  مشكل   وا هري -26
 

    

 عردمي  وا هري مشكل  ال أعرف بيتضبط كوف احددهي -27
 

    

 تدي اتقدرة على ات فكور بحلول  دودة آلو  مشكل  -28
 

    

 بمي ومكن أن و ر ب على اتحل في اتمدى اتقروب و اتبعود أفكر -29
 

    

أصر على  رفوذ اتحل اتذي  وصلت إتوه ح ى عردمي وظهر تي فشله في  -31
 حل اتمشكل 

    

 أ  رب ات حدث في اتموضوع اتذي  وا هري فوه اتمشكل  -31
 

    

 ال اعرف كوف اصف اتمشكل  ات ي أوا ههي -32
 

    

 وا هري مشكل  أفكر بكيف  اتحلول اتممكر  قبل أن أ برى واحد  عردمي -33
 مرهي

    

 أضع خط  ت رفوذ اتحلول اتمريسب  -34
 

    

ور يبري شعور بيتغضب و اتعصبو  عردمي أ د أن اتحل اتذي  وصلت إتوه  -35
 كين فيشال

    

 ور يبري شعور بيتوأس إذا وا ه ري أو  مشكل  -36
 

    

  وا هري مشكل  ال أعرف من أون أبدا بحلهي عردمي -37
 

    

عردمي  وا هري مشكل  فإرري اس خدم في حلهي أول فكرة  خطر على  -38
 بيتي

    

 عردمي  وا هري مشكل  فإرري اخ ير اتحل األكثر اح ميال تلر يح -39
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 إتوهي

    

 

 

 

 



 
 

 

 

نتائج الخام للعينة الممارسة لرياضة كرة السلة على الكراسي  -

 المتحركة

 مهارة حل المشكالت مهارة االتصال

المحور  الفرد
13 

المحور 
12 

المحور 
11 

 المحور
14 

 المحور
13 

 المحور
12 

 المحور
11 

 المحور
14 

 المحور
15 

3 25 11 21 11 22 21 25 24 22 

2 21 12 21 15 23 27 25 21 22 

1 21 13 22 14 21 21 24 24 21 

4 24 15 21 14 24 21 25 21 23 

5 22 11 23 11 22 21 25 22 22 

1 25 12 22 12 22 21 21 25 21 

7 25 12 21 11 23 24 25 24 23 

8 21 11 39 13 22 25 21 25 21 

9 27 13 22 11 22 25 27 24 22 

31 21 15 23 11 23 28 25 24 22 

33 24 14 23 14 23 21 28 21 21 

32 21 11 22 15 22 21 21 25 23 

31 22 12 23 11 22 25 28 25 22 

34 23 12 21 11 21 25 21 25 22 

35 25 14 21 15 23 25 27 21 23 

31 24 14 21 12 22 24 28 25 22 

37 24 11 23 11 22 21 21 24 22 

38 21 13 39 12 22 21 27 25 23 

39 21 12 22 14 21 21 27 25 21 

21 27 11 39 11 22 27 28 21 22 

23 25 11 21 11 21 27 21 24 21 

22 25 11 24 11 21 21 27 25 23 

21 24 13 25 15 21 25 21 21 22 

24 21 12 21 14 39 24 27 24 22 

25 25 11 22 14 23 21 21 24 21 
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 مهارة حل المشكالت االتصال مهارة

المحور  العينة
13 

المحور 
12 

المحور 
11 

 المحور
14 

 المحور
13 

 المحور
12 

 المحور
11 

 المحور
14 

 المحور
15 

3 21 11 39 11  38 22 21 38 31 

2 23 28 38 13 37 21 21 37 37 

1 21 28 23 21 39 24 21 21 21 

4 24 29 39 28 23 24 23 39 38 

5 22 27 21 29 21 21 21 31 31 

1 21 11 38 21 39 22 21 37 21 

7 21 27 38 21 37 24 23 38 37 

8 23 11 37 27 21 23 22 38 39 

9 23 28 39 28 39 24 21 21 38 

31 21 29 21 27 23 22 22 37 39 

33 25 11 23 21 21 21 23 39 39 

32 23 11 38 11 38 22 21 38 37 

31 22 29 23 27 23 23 21 39 21 

34 23 27 39 21 37 23 22 37 31 

35 21 28 38 11 21 21 22 31 38 

31 24 11 21 29 39 21 23 37 39 

37 21 27 21 28 21 22 21 39 21 

38 25 28 38 13 38 21 21 21 37 

39 22 29 21 13 37 23 22 38 21 

21 24 27 39 27 39 24 21 21 37 

23 25 11 21 29 38 22 21 21 21 

22 25 27 39 21 21 22 23 39 38 

21 21 28 38 11 21 21 21 38 31 

24 24 29 38 29 37 23 21 39 39 

25 22 27 39 28 21 21 22 37 38 



 
 

Résumé de recherche: 

 

Le Titre de projet est une étude comparé à certains  des aptitudes sociales 

(le contact et la résolution de problèmes) chez les pratiquants, 

physiquement handicapés et non-pratiquants de basket-ball en fauteuil 

roulant, où cette étude a pour objectif de faire la différence entre les 

pratiquants, physiquement handicapés et non pratiquant de basket-ball sur 

des fauteuils roulants dans certaines compétences sociales (communication, 

la résolution de problèmes ) Le but de cette étude est d'identifier 

l'importance de jouer au basket sur les fauteuils roulants et leur impact sur 

certaines compétences sociales (communication, résolution de problèmes) 

les handicapés physiques, qui comprenait déguster notre recherche aux 50 

handicapés physiques, dont 25 médecins généralistes et 25 non-pratiquants 

pour le sport de basket-ball sur fauteuils roulants, et ont été sélectionnés au 

hasard et parmi les outils utilisés dans les paramètres de recherche d'appel, 

la résolution de problèmes, et des conclusions les plus importantes 

auxquelles nous sommes parvenus est que les pratiquants handicapés 

physiques de basket-ball du sport sur les fauteuils roulants ont une 

meilleure habilité de communication, résolution de problèmes, par rapport 

aux personnes handicapées physiquement non-pratiquants de ce sport, 

Parmi les propositions les plus importantes à fournir un budget financier 

pour augmenter le nombre d'équipes dans le tournoi de basket-ball en 

fauteuil roulant et de fournir les installations et la coordination nécessaires 

entre les différents dépositaires sur les handicapés physiques, et les 

universités afin de faire d'autres études sur le handicap moteur, et leur 

relation avec les compétences sociales et de convaincre les parents de cette 

catégorie en vue de les guider à la pratique d'activités sportives et physique. 

 

 

 

 

 



 
 

Research Summary: 

 

Title of the project is a comparative study to some of the social skills 

(contact and problem solving) the physically disabled practitioners and 

non-practitioners basketball wheelchair where this study aims to tell the 

difference between the physically disabled practitioners and non-practicing 

basketball on wheelchairs in some social skills (communication, problem 

solving ) The purpose of this study is to identify the importance of playing 

basketball on wheelchairs and its impact on some social skills 

(communication, problem solving) the physically disabled, which included 

sample our search to 50 physically disabled, including 25 general 

practitioners and 25 non-practitioners for the sport of basketball 

wheelchairs, and have been selected at random and of the tools used in the 

search Call metrics, problem solving, and of the most important 

conclusions we have reached is that the physically disabled practitioners of 

the sport basketball on wheelchairs have better skills of communication, 

problem solving, compared to the disabled physically non-practitioners of 

the sport, Among the most important proposals are: to provide financial 

budget to increase the number of teams in the basketball tournament to 

wheelchairs and provide the necessary facilities and coordination between 

the various custodians on the physically disabled, and universities in order 

to do other studies on motor disability, and their relationship to social skills 

and to convince parents of this category with a view to guiding them to the 

practice of sports activities and physical. 

 

 

 

 

 

     

 



 
 

 :ملخص البحث

عاقن   املل ( االتصا   ح  املشك  ) املهارا  االجتماعي  لبع   دارس  مقارنعن ان الب   ه  
حي      هذه ال راس  إىل مع ف   ك   السل  عل  الك اس  املت  ك لمارسن امل  غر املمارسن اح كي

املهارا   بع   الف   بن املعاقن ح كيا املمارسن  غر املمارسن لك   السل  عل  الك اس  املت  ك  يف
أما الغ   م  هذه ال راس  فه  التع   عل  أ ي  ممارس  رياض    (االتصا   ح  املشك  )االجتماعي 

االتصا   ح  )بع  املهارا  االجتماعي م   ت  رها عل  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك     
  52ممارسن   52معا  ح كيا منهم  20ل   املعاقن ح كيا ،حي  ةل  عين  حبثنا  عل   (املشك  
املت  ك  ،   لق  مت اختيارها بشك  عش ائ    م  األد ا    ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  غر ممارسن

مقايي  االتصا   ح  املشك      م  أهم  االستنتاجا  الي ت صلنا إليها  ه   املست  م  يف الب  
أن املعاقن ح كيا املمارسن ل ياض  ك   السل  عل  الك اس  املت  ك  ميتاز ن مبهاري االتصا   ح  

 مالي  ي اني م املشك   مقارن  باملعاقن ح كيا غر املمارسن هلذه ال ياض  ،  م   أهم االقرتاحا  ت فر
 خمتلف بن ال زم   التنسي  املنشخ  املت  ك   ت فر الك اس  عل  السل  ك   ب  ل  يف الف   ع د ل ياد 

 احل كي  ، اإلعاق  ح   ب راسا  أخ   القيا  بغ    ا امعا  ح كيا ، قنااملع عل  ال صي  ا ها 
   ال ياضي  النشاطا  ممارس  إىل ت جيههم الفئ  بغي أ لياه هذه  باملهارا  االجتماعي   إقناك  ع قتها
 .الب ني 
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