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تسن هللا الزحوي الزحٍن و الصالج و السالم ععلى 

أشزف الوزسلٍي و هي ذثعهن تإحساى إلى ٌىم 

 .الدٌي

 :أهدي هذا العول الورىاضع 

إلى الىالدٌي  اللذاى سهزا على ًجاحً وخاصح إلى 

أهً الغالٍح الرً علورًٌ أى الحٍاج كفاح ،إلى هي 

غزسد فً روحً الرزتٍح و حسي الخلق و إلى هي 

قال فٍها سٍد الوزسلٍي و خاذن الٌثٍٍي صلى هللا 

 "الجٌح ذحد أقدام األههاخ"علٍه و سلن 

و إلى أتً وكل طالب العلن و الوعزفح ،و هي ساعد 

  .هي قزٌة أو تعٍد فً إًجاح هذا العول و إذواهه
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بعذ انحًذ ٔ انشكش هلل عض ٔجم ، ال يسعُا بعذ أٌ أحًًُا ْزِ 

انذساست انًخٕاضعت بعٌٕ هللا ٔحٕفيقّ ، اال أٌ َخقذو بجضيم انشكش ٔ 

انخقذيش ، ٔعظيى االيخُاٌ ٔخانص انعشفاٌ بانفضم انكبيش نألسخار 

 .انفاضم انذكخٕس بٍ صيذاٌ حسيٍ 

انًششف انٕحيذ عهى ْزِ انشسانت ٔنًا قذيّ نُا يٍ دعى ٔحشجيع 

 .ٔحٕجيٓاث قيًت كاٌ نٓا األثش انكبيش في احًاو ْزا انعًم 

ٔعشفاَا بانجًيم َشكش كم يٍ حعأٌ يعُا ٔ ساْى في اخشاج ْزِ 

انشسانت انى حيض انٕجٕد َٔخص بانزكش انًششفيٍ عهى يعٓذ 

انخشبيت انبذَيت ٔ كم األساحزة ٔ انذكاحشة نًا قذيِٕ نُا يٍ يساعذة 

 .طٕال يذة اَجاص انبحث

ٔفي انخخاو َخقذو بكم انشكش ٔانخقزيش نكم يٍ قزو نُا يذ انعٌٕ حخى 

ٔ نٕ بكهًت ساًْج في اخشاج ْزِ انشسانت يٍ قشيب أٔ بعيذ بانقهيم 

 .أٔ انكثيش
 .ٔجضاْى هللا عُا خيش انجضاء ٔيٍ هللا انخٕفيق

 :انباحثاٌ 

  عانى أبٕبكش

 بهعيذ حسيٍ
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 :مقدمة1-

إن النشاطات الرياضية التنافسية العليا نظام عميق االندماج بالنظام الًتبوي الشامل فهي عنصر مهم يف إعداد 

رياضيي ادلستوى العايل لذوي االحتياجات اخلاصة بتنمية عالقاهتم االجتماعية مع األعضاء اآلخرين يف الفريق 

حيث أهنم يكتسبون الصفات االجتماعية كالطاعة و .ومع الفرق األخرى من خالل عملية التفاعل االجتماعي 

   (41، صفحة 2007رابح، ) .الشعور بالصداقة من خالل النشاط و ادلنافسة الرياضية

شلا .فاإلنسان ادلعاق سواء كانت إعاقتو خلقية أو مكتسبة فهي ذبعلو شخصا عاجزا و مضطربا جسديا و نفسيا

 و االبتعاد عن اآلخرين و ذلك لوجود اختالف بينو و بني األشخاص تويزيد من تدىور حالتو النفسية خاصة عزل

العاديني و خاصة داخل الوسط الذي يعيش فيو، فيجد نفسو غري مرغوب و غري مقبول، و ذلك حىت بني أفراد 

أسرتو، مهما بذلتو ىذه األخرية أي األسرة من رلهودات من اجل إدماجو يف اجملتمع و إبعاده عن الشعور 

بالوحدانية و النقص لكنو يرى أن كل ما تقوم بو أسرتو ما ىو إال شفقة عليو ال غري، لكن كما يقال لكل داء 

لذا قامت معظم الدول يف العامل بالبحث .دواء، فهذا االختالف النفسي البد لو من حل حىت يقضى عليو كليا

يف إجياد احللول للعناية بصحة األفراد و العمل على تكامل شخصياهتم حىت توفر للفرد احلياة ادلستقرة اليت يشعر 

فيها باالطمئنان و السرور و اإلقبال على احلياة و حب اجلمال، و من بني ىذه احللول الرياضة بصفة عامة و 

 ة ،النشاط احلركي ادلكيف بصفة خاصة بصفتو مادة تربوية و تكوينية و بتعدد أىدافو من تنافسية و ترفيهي

و لذلك كان حبثنا حول معرفة مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة البدنية 

والرياضية ومن خالل ىذا البحث حناول إبراز  أمهيتو ادلتمثلة يف الكشف عن السلوك التنافسي ذلذه الفئة أثناء 

كما مت تقسيم حبثنا إىل قسمني ،القسم األول حيتوي على الباب األول بعنوان الدراسة النظرية . ادلنافسة الرياضية

و الفصل الثاين بعنوان اإلعاقة . وحيتوي على فصلني ، الفصل األول بعنوان األنشطة البدنية و السلوك التنافسي 
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وىناك يف التقسيم الباب الثاين  بعنوان الدراسة ادليدانية وىو ذو ثالث فصلني  األول بعنوان منهجية .احلركية 

كما اعتمدنا على ادلنهج الوصفي يف .البحث و اإلجراءات ادليدانية ، و الثاين عرض و ربليل و مناقشة النتائج 

 28 أفراد كدراسة استطالعية و 8 فرد من فئة متحدي اإلعاقة احلركية ،36دراستنا كذلك عينة البحث تضمنت 

بأنواعو يف دراستنا و يف األخري خنتتم بالنتيجة اليت توصلنا إليها " ت"فرد كعينة رئيسية لبحثنا كما استعملنا اختبار 

 .و ىي أن مستويات السلوك التنافسي لعينة البحث مستوى عال 

 :االشكالية- 2

تعترب قضية ادلعاقني من القضايا اليت أثارت إىتمام اإلنسان منذ القدم، حيث كانت اإلعاقة تشكل أمر غري 

و قد أثبتت العديد من الدراسات الوصفية و التجريبية أن للنشاط احلركي ادلكيف دور فعال يف تنمية . مرغوب فيو

و توجيو سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة من الناحية النفسية، االجتماعية و البدنية لذلك برزت أمهيتو و تطورت 

 .خاصة بالنسبة لفئة متحدي اإلعاقة احلركية برارلو لتحقيق أىداف ىي غايات للمجتمع خاصة بالنسبة ألفراد 

 ، فان متحدي اإلعاقة احلركيةإذا رجعنا إىل سابق القول أن للنشاط احلركي ادلكيف دور اجيايب يف توجيو سلوك 

بالت الشخصية ا ومن خالل ادلق.إىل مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركيةاحلديث البد أن مييل 

 ، و من خالل ادلالحظات ادليدانية أثناء ذبوالنا يف ىذه  اإلعاقة احلركية بعض العاملني يف مراكزاىا معاليت أجرين

باألخص ادلمارسني لألنشطة و متحدي اإلعاقة احلركية ادلراكز  و ىذا ما يقودنا إىل البحث يف أىم تطلعات 

 و عليو نطرح معرفة مستوى السلوك التنافسي لديهم  خالل شلارستهم لألنشطة الرياضية التنافسية  و البدنية 

 :ية التاللتساؤالت ا

 ماىي مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة الرياضية ؟ -
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ىل توجد إختالفات يف مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة  -

 الرياضية؟

ىل توجد إختالفات يف مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة الرياضية  -

 من حيث متغري اخلربة ؟

:  أىداف البحث- 3

من بني األىداف الرئيسية لكل دراسة ىو الوصول إىل نتائج، و يف دراستنا هندف إىل اإلجابة على فرضيات 

:  البحث و التساؤالت الواردة يف إشكالية البحث و ىي كالتايل

 .مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة البدنية معرفة 

 .كشف الفروق احلاصلة يف مستويات االحًتاق النفسي حسب بعض ادلتغريات قيد البحث- 

 .أخذ النشاط البدين كوسيلة لضبط سلوكات الرياضيني ذوي اإلحتياجات اخلاصة- 

 .إبراز أمهية النشاط الرياضي من حيث الدور الذي يلعبو يف كشف مستوى السلوك التنافسي للمعاقني حركيا- 

:          فرضيات البحث- 4

من خالل األسئلة  اليت طرحت نستطيع أن نصيغ الفرضيات اليت تعترب إجابة مؤقتة على األسئلة على النحو    

: التايل

 .دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة الرياضية ىو بدرجة عالية مستويات السلوك التنافسي  -
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توجد إختالفات يف مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة الرياضية بني  -

 .العينتني ادلمارسة لكرة اليد و كرة الطائرة

توجد إختالفات يف مستويات السلوك التنافسي من حيث متغري اخلربة دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني  -

 .لألنشطة الرياضية

: أىمية البحث- 5

ادلوضوع ادلقًتح ذا أمهية بالغة لكونو دراسة ربليلية لنفسية الالعب ادلعاق ألنو يهتم بدراسة نفسيتو من كل 

ذلما من األمهية ما جيعل "نفسي رياضي"كما حيتل مكانة كبرية يف العصر احلايل لكونو مركب من شقني .اجلوانب 

 .البحث ملفتا لإلنتباه و ادلتابعة 

فاجلانب النفسي ىو الذي يقع ربت لواء علم النفس الذي يعترب من أرقى العلوم و أكربىا قيمة ألنو يبحث يف -

و اجلانب الرياضي الذي يقًتن .ميدان النشاط النفسي و احلاالت اليت يتصف هبا اإلنسان من حني ألخر 

بالنشاط ،فهو بنظمو و قواعده السليمة و أنواعو ادلتعددة ميدانا ىاما من ميادين الًتبية و عنصرا مهما يف هتيئة 

 :ادلعوق لذا فادلوضوع فرض مطروح من واقع ادلالحظة ادليدانية و من خالل ىذا نسعى إىل ما يلي 

 .إظهار القدرات اليت ميتلكها ذوي اإلحتياجات اخلاصة - 

 تبيني دور النشاط الرياضي التنافسي يف إعداد الالعب للمنافسات الرياضية- 

 التعريف هبذه الرياضة اليت جيهلها معظم الناس-
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: مصطلحات البحث- 6

  :السلوك التنافسي- 6-1

" ىو نشاط حياول فيو الرياضي إحراز الفوز، وال يتأسس ذلك على الدوافع الذاتية للرياضي فحسب، بل أيضا

 دون سائر أنشطة اإلنسان اجلماعية على الدوافع االجتماعية لذا يتميز السلوك التنافسي وخاصة األلعاب 

األخرى بوضوح تأثري الفوز واذلزمية أو النجاح والفشل، وما يرتبط بكل منهم من نواحي سلوكية وبصورة واضحة 

ومباشرة ويتطلب السلوك التنافسي ضرورة تعبئة الرياضي لبذل أقصى قدراتو البدنية والنفسية حملاولة تسجيل أفضل 

. مستوى شلكن، األمر الذي يسهم يف تطوير وتنمية السمات النفسية وخاصة السمات اخللقية واإلرادية للرياضي

 : التعريف اإلجرائي

" مورتن دوتش"ىناك العديد من ادلفاىيم خبصوص مفهوم السلوك التنافسي أو ادلنافسة بصفة عامة و لذلك أشار 

إىل أن السلوك التنافسي أو ادلنافسة بصفة عامة ىي موقف تتوزع فيو ادلكافآت بصورة غري متساوية بني ادلشًتكني 

 . أو ادلتنافسني 

 :اإلعاقة الحركية- 6-2

مثل الوقوف أو استخدام )إلعاقة احلركية ىي نقص يف القدرة علي القيام بالوظائف احلركية الطبيعية لإلنسان ا

  .(…اليدين أو االنتقال من مكان ألخر بادلشي أو اجلري 

: و تنشأ اإلعاقة احلركية و تتحدد شدهتا و تأثريىا نتيجة لعاملني مها 

 وجود خلل يف أعضاء أو أجزاء من اجلهاز احلركي .

  ًبيئة زليطة معطلة أو غري مساعدة فيزيقياً أو اجتماعيا .
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  : األنشطة البدنية والرياضية-6-3

 :إصطالحا

األنشطة  بصفة عامة ىي  كل عملية سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن احلي و متتاز بالتلقائية أكثر 

 (22، صفحة 1996اخلويل، )

على إعتبار أنو اجملال الرئيسي ادلشتمل على ألوان و (األنشطة البدنية و الرياضية )إستخدم بعض العلماء تعبري -

أشكال وأطر الثقافة البدنية لإلنسان و من بني ىؤالء العلماء يربز الرسون الذي إعترب النشاط البدين الرياضي 

  (22، صفحة 1996، .اخلويل أ) نظام رئيسي تندرج ربتو كل األنظمة الفرعية األخرى

يعترب النشاط الرياضي أحد األشكال الراقية للظاىرة احلركية و ىو األكثر تنظيما و األرفع  : التعريف اإلجرائي

بأنو نشاط ذو شكل خاص ،جوىر ادلنافسة من أجل " مات فيف "و يعرفو .مهارة من االشكال األخرى للنشاط 

التدريب البدين هبدف ربقيق أفضل " قياس القدرات و ضمان أقصى ربديد ذلا و بذلك فهو مييز النشاط بأنو 

 .نتيجة شلكنة يف ادلنافسة ، ال من أجل الفرد الرياضي فقط بل من أجل النشاط يف حد ذاتو 

:  المشابهةالسابقة و الدراسات- 7

 :2004دراسة نظير إسماعيل -

يف تطوير مستوى (الذايت و ادلقارن و اجلماعي)أثر إستخدام اساليب التنافس :ىدفت الدراسة إىل الكشف عن 
 وىدف .أداء بعض ادلهارات يف كرة اليد و كذلك ادلقارنة بني إستخدام ىذه االساليب يف تطوير مستوى األداء 

  :عن الكشف اىل البحث
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 اليد كرة مهارات بعض اداء مستوى تطوير يف ( واجلماعي وادلقارن الذايت )التنافس اساليب استخدام اثر. 1
 ( .التهديف ، الطبطبة ، الكتف مستوى من التمرير)

 كرة مهارات بعض اداء مستوى تطوير يف ( واجلماعي وادلقارن الذايت ) التنافس اساليب استخدام بني ادلقارنة. 2
 ( .التهديف ، الطبطبة ، الكتف مستوى من التمرير )اليد

 مهارات بعض اداء مستوى يف االحتفاظ نسبة يف ( واجلماعي وادلقارن الذايت ) التنافس اساليب استخدام اثر. 3
 (التهديف ، الطبطبة ، الكتف مستوى من التمرير )اليد كرة

  :يايت ما الباحث وافًتض

 التنافس ألساليب والبعدية القبلية االختبارات بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال. 1

  .اليد كرة مهارات بعض اداء مستوى تطوير يف (  واجلماعي وادلقارن الذايت) 

 اداء مستوى تطوير يف ( واجلماعي وادلقارن الذايت ) التنافس الساليب احصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2
  .اليد كرة مهارات بعض

 واجلماعي وادلقارن الذايت ) التنافس اساليب بني البعيد االحتفاظ نسبة يف احصائية داللة ذات فروق توجد ال. 3
  .اليد كرة مهارات بعض اداء مستوى تطوير يف( 

 للعام نينوى زلافظة مركز يف للبنني الشهاب متوسطة يف ادلتوسط الثاين الصف طالب من عينة على البحث اجري
 طالبا( 15 )ذبريبية رلموعات ثالثة على قسموا .طالباً ( 47 )عددىم والبالغ م 2004-2003 الدراسي

  .والثالثة الثانية التجريبيتني اجملموعتني من لكل طالباً ( 16)و االوىل التجريبية للمجموعة

 كرة يف اساسية مهارات ثالث اداء مستوى لتطوير وذلك التنافس اساليب من اسلوب رلموعة كل على وطبق
  : يايت وكما( والتهديف والطبطبة الكتف مستوى من التمرير )وىي اليد

 التجريبية اجملموعة ادلقارن التنافس اسلوب الثانية التجريبية اجملموعة الذاتـي التنافس االوىل اسلوب التجريبية اجملموعة
       اجلماعي التنافس اسلوب الثالثة
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 البدنية الياقة عناصر وبعض والوزن والطول العمر متغريات يف الثالثة للمجموعات والتكافؤ التجانس ربقيق ومت
  .اليد كرة يف االساسية ادلهارات تطوير يف ادلؤثرة

 التنافس اساليب وفق على ( والتهديف والطبطبة التمرير )دلهارات خاصة تعليمية برامج ثالثة اعداد ايضا ومت
 ولغاية 18/2/2004 من احملددة ادلدة خالل الربامج ىذه تنفيذ ومت (. واجلماعي وادلقارن الذايت)

  .البعدية االختبارات ذلك بعد اجريت مث . 17/3/2004

 اقل واختبار واحد باذباه التباين وربليل( ت)اختبار باستخدام احصائياً  معاجلتها مث وتفريغها البيانات مجع بعد
  :اآلتية النتائج اىل التوصل مت  L.S.D معنوي فرق

 مستوى تطوير يف فعالة اساليب ىي( واجلماعي وادلقارن الذايت التنافس اسلوب )الثالثة التنافس اساليب ان. 1
  .سلتلفة بنسب ولكن اليد كرة يف( والتهديف والطبطبة التمرير )للمهارات االداء

 بدرجة اليد كرة يف( والتهديف التمرير )مهاريت اداء مستوى تطوير اىل ادلقارن التنافس اسلوب استخدام ادى. 2
  :والذايت اجلماعي التنافس اسلويب من اكرب

 افضل بدرجة اليد كرة يف( التهديف )مهارة اداء مستوى تطوير اىل اجلماعي التنافس اسلوب استخدام ادى. 3
  .الذايت التنافس اسلوب من

 اليد كرة يف( والتهديف التمرير )مهاريت يف اكرب احتفاظ نسب اىل ادلقارن التنافس اسلوب استخدام ادى. 4
 . والذايت اجلماعي التنافس اسلويب اىل قياساً 

 :2003دراسة وليد أبو طالب  -

ىدفت الدراسة إىل التعرف على دراسة الفروق يف درجة اخلصائص النفسية و التوجو التنافسي للنشئ الرياضي 
وكذلك دراسة الفروق يف درجة اخلصائص النفسية  ( الفردية–االنشطة اجلماعية )وفقا لتصنيف األنشطة الرياضية 

 ناشئ رياضي من 440،و إستخدم الباحث ادلنهج الوصفي و تكونت عينة البحث من ...و التوجو التنافسي 
 نشاط رياضي و مت إستخدام مقياس البريوفيل 11أندية الدرجة األوىل من زلافظات القاىرة الكربى ميثلون 

 .النفسي للنشئ الرياضي و مقياس التوجو الرياضي التنافسي من إعداد عالوي 
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  (2005 )" للسيد محمد"دراسة : 

فاعلية برنامج باستخدام أنشطة اللعب يف ربسني التفاعل االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع :" عنواهنا

 40طفالً وطفلة من ضعاف السمع والعاديني، منهم  (80)، وتكونت عينة الدراسة من "مع أقراهنم العاديني 

عاماً،  (11-9)أعمارىم الزمنية بني طفالً وطفلة من العاديني  تراوحت  (40)طفالً وطفلة من ضعاف السمع ، 

فاعلية برنامج باستخدام أنشطة اللعب يف ربسني التفاعل االجتماعي لدى و كانت مشكلة الدراسة عن مدى 

 .األطفال ضعاف السمع مع أقراهنم العاديني

يتضح لنا من خالل العرض السابق للدراسات ذات الصلة بإىتمامات الدراسات : التعليق على الدراسات 

 :احلالية أهنا متيزت دبا يلي

 إىتمت عديد من الدراسات بدراسة السلوك التنافسي لالعبني -

: اإلستفادة أوجو - 1 -

 ربديد ادلنهج ادلناسب .

 زلاولة ذبنب الصعوبات ادلاضية .

 كيفية عرض و تفسري البيانات تفسريا علميا .

  ربديد اخلطوات ادلتبعة يف إجراءات البحث و ربديد ادلسار الصحيح للخطوات ادلالئمة لتطبيق إجراء

. ىذه الدراسة

 ربديد انسب القوانني و ادلعادالت اإلحصائية ادلالئمة لطبيعة البحث. 
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: أوجو االختالف من ىده الدراسات- 2

  يف حني أننا 11إىل 9و أخرى من  سنة،12 إىل 8استخدمت يف الدراسات السابقة عينات بعمر 

 .من سلتلف األعمار استخدمنا عينات 

  متحدي تكونت عينات الدراسات السابقة من ضعاف السمع، أما يف دراستنا استخدمنا عينات من

 .اإلعاقة احلركية 

  دراسات األوىل أجريت على أفراد عاديني ليسوا من فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة أما حنن 3يف 

 .خصصنا فئة متحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني للنشاط البدين 

  8 فرد 36 نشاط أما حنن أجرينا البحث على 11 فرد مارسوا 440يف الدراسة الثالثة كانت العينة 

 . عينة البحث 28كدراسة إستطالعية و 
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 : تمهيد

دبا أف السلوؾ التنافسي من أىم ادلكونات اليت تربز شخصية الرياضي و خاصة متحدي اإلعاقة احلركية يف 

شلارسة النشاط الرياضي  الذي بدوره يربز كذلك شخصيتو باألخص أف ىذا األخَت فيو الكثَت  من 

اإلحتكاؾ و ادلنافسة الرياضية اليت سبكن الرياضي من إعطاء الكثَت من التكيف مع نفسو و مع غَته و 

ذبعلو قادر التشكيل و تساعده يف التقدـ ومسايرتو حلياتو دبختلف جوانبها ، و ذلك لكوف النشاط 

الرياضي يعمل على ترقية السلوؾ اإلنساين دبا فيو من منافسة و إثارة حيث تأثر إغلابيا على صحتو البدنية 

 .و السلوكية و العقلية و احلركية 
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 :تعريف النشاط البدني الرياضي

 اخلاصة يف كل مكاف األىلية كثَتة من الرياضة ، حيث انتشرت النوادي أنواع شلارسة إىليتجو الكثَت من الناس 
 حياهتا تعتمد على التكنولوجيا ادلتطورة ، شلا أصبحت عليها من قبل اجملتمعات ادلدنية اليت واإلقباؿلزيادة الطلب 

وزيادة  ارتفاع ضغط الدـ  اخلطَتة ادلتنوعة ، مثلاألمراض انتشار اخلموؿ اجلسدي وزيادة السمنة و إىل أدى
 تؤرؽ أصبحت اليت األمراض وغَتىا من والروماتيـز ، ؿوخشونة ادلفاصالسكر يف الدـ ، واالنزالؽ الغضرويف ، 
 شلارسة الرياضة ، وخاصة إىل الناس بإرشاد بدأوا واألطباء الباحثُت أفاجملتمع لكثرة انتشارىا ، لذلك نالحظ 

 النشاط أف الكثَت من اجلهد وادلاؿ ، وىي يف متناوؿ مجيع فئات اجملتمع ، حيث إىلرياضة ادلشي اليت ال ربتاج 
 اغلب الناس أف ادلنتشرة يف ىذا الزماف ، مع العلم األمراضاجلسدي يساعد ويقي وؽلنع ويعاجل الكثَت من 

 حياهتم تسَت أصبحت ال غلدوف الوقت ادلناسب ذلا  ،حيث بأهنميعللوف عدـ شلارستهم للنشاطات الرياضية 
 . (50، صفحة 2009مناصرة، ) بسرعة ىائلة مع زيادة اذلمـو وادلشاكل اليومية

 
 نفسو بو رغم اإلنساف يقنع أف اقتناع الناس باف حياهتم كلها تقتصر على العمل ىو اقتناع وعلي ، ػلاوؿ إف

 والعزؽلة، لذلك اإلرادة توفرت إذا الفراغ اليت نستطيع فيها اف نقـو باي عمل او نشاط ، أوقاتوجود الكثَت من 
 .  نضع ىدفا حلياتنا ،ألف احلياة مع ادلرض ليست حياة بل موتا بطيئاً مع عذاب شديدأفغلب 

 
 متى نمارس النشاط الرياضي ؟

 دلمارسة النشاط الرياضي ىو يف ساعات الصباح الباكر قبل األوقات أفضل أفلقد اثبت العلماء ادلختصوف 
، حيث تعمل الرياضة على حرؽ الدىوف لقلة نسبة السكر يف الدـ واليت تكوف اقل من اإلفطارتناوؿ وجبة 

معدالهتا ، فيأخذ اجلسم احتياجاتو من الطاقة من الدىوف ادلخزنة فيو، واذا مل يستطع شلارس الرياضة شلارسة 
، فانو يستطيع خالؿ فًتة ادلساء بشرط اف يكوف قد مضى على تناوؿ الطعاـ فًتة ال تقل حفًتة الصباالرياضة يف 

 بعُت االعتبار حالة اجلو، فاذا كاف ىناؾ حر شديد او رطوبة عالية، فاف األخذعن ثالث اىل اربع ساعات، مع 
جسم االنساف سيفقد الكثَت من السوائل واالمالح مع العرؽ اخلارج من اجلسم، حيث اف االعتقاد السائد بُت 

الناس اف فقداف العرؽ يؤدي اىل فقداف الوزف ىو اعتقاد خاطئ، ألف االنساف كلما فقد العرؽ عوضو بشرب 

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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 حرؽ الدىوف ادلًتاكمة يف اجلسم، إىل عملية نزوؿ الوزف فاهنا ربتاج أماالسوائل فورا بسبب شعوره بالعطش، 
وىذا االمر ال يايت اال باجملهود العضلي، لذلك غلب شلارسة الرياضة يف االوقات ادلناسبة وعدـ شلارستها يف 

 فوؽ البنفسجية تكوف قد األشعةاوقات الظهَتة، وخاصة من الساعة العاشرة صباحا حيت الرابعة مساء، ألف 
انتشرت يف ىذه االوقات وتشكل خطرا كبَتا على صحة االنساف، لذلك تعترب شلارسة الرياضة البدنية ادلنتظمة 

 الرياضي انو يف اإلنساف الوراء، وشعور إىل عقارب الساعة إعادةواالىتماـ بالتغذية السليمة من االمور ادلهمة يف 
 أمراض اخلطَتة وخاصة األمراضريعاف شبابو وحيويتو ورشاقتو، حيث يبدو اصغر سناً ويقي نفسو من 

 . الشيخوخة ادلبكرة
 : اهمية ممارسة الرياضة النفسية

 تساعد على ذىاب الغضب والتخلص منو أهناحيث : اإلنسافاف شلارسة الرياضة ذلا اثار نفسية كبَتة على حالة 
 الذي يفرزه االنساف يف حاالت التوتر والغضب واخلوؼ الشديد ،شلا يعكس ىذا االمر األدرينالُتحبرؽ ىرموف 

 .  حالة السرور والفرح واحليوية والنشوة ، و اليت بدورىا تؤدي اىل الراحة النفسية ادلطلوبةإىل
 الرياضية مهمة جدا دلا يواجهو الناس من ضغوطات نفسية وجسدية جراء االعماؿ الروتينية األنشطةاف شلارسة 

اليت يقوموف هبا على مدار الساعة، لذلك لو استطاع العلماء اف يضعوا شلارسة الرياضة يف كبسولة دواء من اجل 
 . تقدؽلها للناس لفعلوا ذلك دلا للنشاط الرياضي من اثار اغلابية على صحة االنساف العامة

  : للرياضة فوائد كثيرة
 . تساعد شلارسيها على االطلراط يف احلياة االجتماعية    .1
  األكسجُتتزيد من كفاءة اجلسم يف االستفادة من     .2
 . ربسن من كفاءة الرئتُت خالؿ الدورة التنفسية    .3
 . زيادة القوة ودرجة االحتماؿ النفسي واجلسدي    .4
 .النفستقوي كفاءة اجلهاز العصيب وتعيد التوازف والثقة يف     .5
 . القلب والشرايُتأمراض ادلتنوعة مثل باألمراض اإلصابةتساعد على التقليل من     .6
 .اجلسمعالج فعاؿ لضغط الدـ ادلرتفع وتقليل نسبة الدىوف يف     .7
  .زيادة معدؿ التمثيل الغذائي يف اجلسم    .8
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 . العظاـ ىشاشة الوقاية من    .9
 . ربفيز اجلسم على افراز االنسولُت والتقليل من نسبة سكر الدـ    .10
 . اكساب اجلسم القدرة والتحمل وادلرونة    .11
 . حرية حركة ادلفاصل ادلتنوعة يف اجلسم    .12
 .والقواـ عيوب اجلسم إصالح    .13
 .البديهةزيادة النشاط الذىٍت وسرعة     .14

 
 كيف نمارس النشاط الرياضي ؟

 . اجراء فحص طيب قبل شلارسة اي نشاط رياضي للتأكد من الصحة العامة    .1
 .اختيار موعد زلدد وثابت دلمارسة الرياضة اليومية    .2
 . التدرج يف التمارين والبدء يف التمارين البسيطة    .3
  . عدـ التدرب بشكل فردي واختيار رفيق وصديق اثناء التمارين وذلك يساعد على االستمرار وادلنافسة    .4

 . اختيار االماكن ادلناسبة للمارسة الرياضة اخلالية من التلوث البيئي.    .5
 . اختيار التمارين ادلناسبة للعمر واحلالة الصحية ادلناسبة عن طريق استشارة الطبيب    .6
 . االمحاء اجليد والتسخُت قبل شلارسة النشاط الرياضي    .7
 .  يف اجلسماألمالحشرب السوئل وعدـ اعلاؿ ىذا االمر لتفادي اجلفاؼ ونقص     .8
 . االىتماـ بالتغذية السليمة ألهنا وقود اجلسم ومصدر طاقتو    .9

 . التنوع يف شلارسة التمارين الرياضية حىت ال يشعر الرياضي بادللل    .10
 . ارتداء ادلالبس القطنية واالبتعاد عن ادلالبس البالستيكية اليت ال تسمح بتبخر العرؽ    .11
 .سبارسهااختيار احلذاء ادلناسب لنوع الرياضة اليت تريد اف     .12

 

 :أنواع النشاط البدني الرياضي-3

إذا أردنا أف نتكلم عن نواحي النشاط يف الًتبية البدنية والرياضية كاف من الواجب معرفة أّف ىناؾ نشاطا 

ادلالكمة، ركوب : ومن أمثلتو. ؽلارسو الفرد وحده، وىو ذلك النشاط اّلذي ؽلارسو دوف االستعانة باآلخرين

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
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أّما الّنشاط اآلخر فيمارسو الفرد داخل اجلماعة وىو ما يسّمى بنشاط الفرؽ، ... اخليل، اجلمباز، ادلصارعة 

.  ىذا من الناحية االجتماعية،كرة الطائرة ، كرة السّلة، اجلري اليدكرة : ومن أمثلتو

فمن النشاط ما ػلتاج إىل . وؽلكن تقسيمو حسب أوجو النشاط وتبعا للطريقة اليت يؤدي هبا النشاط

 :ومنها. أدوات ووسائل، وبعضها ال ػلتاج إىل ذلك

 :ألعاب المنافسة-3-1

ربتاج إىل مهارة وتوافق عضلي عصيب ورلهود جسماين يتناسب ونوع األلعاب، يتنافس فيها األفراد فرديا 

 (70، صفحة 2001زكي، ) اعياوجم

 

 :ألعاب هادئة-3-2

ال ػلتاج إىل رلهود جسماين يقـو بو الفرد أو مع أقرانو يف جو ىادئ كقاعة األلعاب الداخلية، أو إحدى 

 .و أغلبها ما تكوف ىذه األلعاب للراحة بعد اجلهد ادلبذوؿ. الفرؽ

 :ألعاب بسيطة-3-3

ترجع بساطتها إىل خلّوىا من التفاصيل وكثرة القواعد، وتتمثل يف أناشيد وقصص مقرونة ببعض احلركات 

. البسيطة اّليت تناسب األطفاؿ

إذف دبا أف ادلنافسة يشرط توغر خصمُت أو متنافسُت، فال بد من توفَت مجيع الشروط من قبل أحد 

وفيما ؼلص النشاط الرياضي ادلرتبط بادلدرسة، واّلذي يدعى بالّنشاط الالحقي . ادلتنافسُت من أجل ربقيق الفوز

للًتبية البدنية، فإنو يعترب أحد األجزاء ادلكملة لربنامج الًتبية البدنية وػلقق نفس أىدافها، وينقسم بدوره إىل 

 (132، صفحة 1992ياسُت، ) (ادلعسكرات، الرحالت)نشاطات الفرؽ ادلدرسية والنشاطات اخللوية 
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: أما عن السلم العاـ والشامل، فيمكن تقسيم النشاط البدين الرياضي إىل ثالثة أنواع

 الّنشاط الرياضي الًتوػلي. 

 النشاط الرياضي التنافسي. 

 النشاط البدين الرياضي النفعي. 

 :للنشاط رياضيالخصائص النفسية -4
لكل نشاط رياضي خصائصو النفسية اليت ينفرد هبا عن باقي األنشطة سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات النشاط 

 .وزلتوياتو من مهارات حركية وقدرات خططية أو بالنسبة دلا ينبغي أف يتميز بو الالعب من مسات نفسية معينة
 : ويتلخص التأثَت النفسي يف ثالثة اذباىات

 أداء الالعب يف ادلوقف التنافسي -1
 النتائج الشخصية ادلًتتبة على اإلشًتؾ يف ادلنافسة -2
  عملية ازباذ القرار ربت ظروؼ النافسة -3

وادلوقف التنافسي ىو األكثر إثارة من خالؿ زيادة الدافعية وأف األفراد سيبذلوف جهدا أكرب وأداء أفضل يف ىذا 
وقد تلعب الضغوط النفسية دورا يف تقدـ ادلستوي ادلهاري حيث أهنا موقف اختبار ذو شدة عالية ..ادلوقف 

 يظهر فيو الالعب مجيع خرباتو وقدراتو ويتم من خالذلا تقييم الرياضي
ادلنافسة اختبار وتقييم لنتائج عملية التدريب واألعداد الرياضي حيث تكتسب معناىا من ارتباطها بإعداد -1

 .الالعب بدنيا ومها ريا ونفسيا لكي ػلقق أفضل مستوى يف ادلنافسة
حيث الينبغي النظر إليها على أهنا اختبار وتقييم فحسب بل اكتساب ..ادلنافسة نوع ىاـ من العمل الًتبوي-2

  .الالعب والفريق مسات ادلنافسة الشريفة واللعب النظيف واخللق الرياضي واحًتاـ ادلنافسُت واحلكاـ
فالدوافع الذاتية لالعبُت مثل ربقيق الذات واحلصوؿ ..ادلنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية معا -3

على إثابة أو مكاسب شخصية ىي دوافع ىامة ولكنها مرتبطة أيضا بالدوافع االجتماعية مثل إعالء شأف أو 
 .مسعو الفريق أو النادي أو حسن سبثيل الوطن على مستوى الدويل

ادلنافسة مصدر خصب للعديد من ادلواقف االنفعالية نظرا ...ارتباط ادلنافسة الرياضية باالنفعاالت ادلتعددة -4
الرتباطها خبربات الفشل والنجاح وتعدد مواقف الفوز أو التعادؿ أو اذلزؽلة من حلظة ألخرى يف غضوف ادلنافسة 
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وقد يكوف ذلذه اجلوانب االنفعالية فائدهتا اإلغلابية لبذؿ أقصى اجلهد وقد تكوف ذلا مضارىا من حيث التأثَت 
 .السليب على سلوؾ وأداء الالعب أو الفريق الرياضي

خالؿ فًتة اإلعداد للمنافسة الرتفاع مستوى ..تسهم ادلنافسة يف االرتقاء دبستوى األجهزة احليوية لالعب-5
  الستخدامها بأقصى فاعلية" عصيب- دوري - عضلي "أداء مجيع أجهزة اجلسم احليوية 

حيث أهنا تثَت اىتماـ اجلمهور و ادلسئولُت على أعلى ....ربظى ادلنافسة الرياضية باالىتماـ والتشجيع-6
 .مستوى ويشملها اجلميع بالتشجيع واحلماس وادلشاركة الوجدانية والتقدير والرعاية

تتميز عن سائر األنشطة اإلنسانية بوجود مجهور غفَت قد ..ادلنافسة الرياضية ربدث يف حضور مشاىدين -7
وؼلتلف تأثَت ادلشاىدين سلبا أو إغلابا وأحيانا يضع ادلدرب لوجود اجلمهور الكثَت "  ألف متفرج 100" يتعدى

 .من االعتبار كمفتاح للفوز وأحيانا ؽلثل عبئا على كاىل الالعب و ادلدرب
لكل لعبة اإلرباد اخلاص هبا سواء على ادلستوى ...ذبرى ادلنافسات طبقا لقوانُت ولوائح وأنظمة معًتؼ هبا-8

لضماف " إجبارا وليس اختيارا" الدويل أو احمللي وذلا قوانينها ولوائحها اليت يتم هبا من قبل الالعبُت والفرؽ 
 .ادلقارنة العادلة والتنافس الشريف ادلتكافئ

تسهم ادلنافسات يف االرتقاء بشخصية الرياضي من خالؿ تنمية وتطوير مهاراتو وقدراتو وتؤثر يف مجيع -9
 .الوظائف العقلية إلسنخدامها بأقصى طاقة شلكنة يف ادلنافسة

يرى بعض اخلرباءيف اجملاؿ الرياضي أف التنافس الرياضي ما ىو إال صراع يستهدؼ الفوز على اآلخرين -10
 . وتسجيل األرقاـ

 (األخطار ادلرتبطة هبا)ادلظاىر السلبية للمنافسة الرياضية 
قد ينظر البعض للمنافسة على أهنا صراع جنوين يستهدؼ الفوز وتسجيل األرقاـ ويتناسوف أف الوصوؿ 

للمستوى الرياضي العايل جانب ىاـ يسعى إليو الالعب واجملتمع ولكنها ليست اذلدؼ األوحد وقد تكوف 
للمنافسة جوانب سلبية حيث تتسم بالعنف الزائد والعدواف واالضطرابات االنفعالية للمتنافسُت ولو مت مراعاة 
الطابع الذي غلب أف تتميز بو ادلنافسات من االلتزاـ بقواعد الشرؼ الرياضي واللعب النظيف وقبوؿ اإلحكاـ 

والتواضع وعدـ الغرور فأنو يصبح من القوى احملركة اليت تدفع األفراد دلمارسة الرياضة وربفزىم للوصوؿ 
 . للمستويات العالية

: ؽلكن تلخيص أىم اخلصائص النفسية اّليت تتميز هبا ادلنافسة الرياضية على النحو الّتايل
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 :المنافسة اختبار وتقييم لعمليات التدريب واإلعداد-4-1

إف عملية التدريب الرياضي دبفردىا ال تنطوي على أي معٌت، ولكنها تكتسب معناىا من ارتباطها بإعداد 

 (ادلباراة أو ادلنازلة)خططيا ونفسيا لكي ػلقق أفضل ما ؽلكن من مستوى يف ادلنافسة  و مهاريا الالعب بدنيا و

ويف ضوء ىذا ادلفهـو تكوف ادلنافسة الرياضية ما ىي إال اختبار وتقييم لنتائج عمليات التدريب . الرياضية

 .(30،31،32، صفحة 2002، .عالوي ـ) واإلعداد الرياضي متعدد األوجو

 :المنافسة نوع هام من العمل التربوي-4-2

الرياضية على أهنا نوع من أنواع االختبار والتقييم لعمليات  (ادلباراة أو ادلنازلة)ينبغي أال ننظر إىل ادلنافسة 

التدريب الرياضي واإلعداد الرياضي ادلتكامل ادلتوازف فحسب ولكنها أيضا نوع ىاـ من العمل الًتبوي اّلذي 

ػلاوؿ فيو ادلدرب الرياضي إكساب الالعب الرياضي أو الفريق الرياضي العديد من ادلهارات والقدرات والسمات 

اخللقية واإلرادية وزلاولة تطوير وتنمية سلتلف السمات اإلغلابية لالعب الرياضي أو الفريق الرياضي، واحًتاـ 

. ادلنافسُت واحلّكاـ

: ادلنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية

إحراز الفوز وربقيق النجاح وتسجيل أحسن ما  (أو الفريق الرياضي)يف ادلنافسة الرياضية ػلاوؿ الالعب 

. ؽلكن من مستوى

وال يتأسس ذلك على الدوافع الذاتية لالعبُت فحسب، مثل ربقيق الذات واحلصوؿ على إثابة أو مكاسب 

شخصية، بل إف األمر يرتبط أيضا بالدوافع االجتماعية مثل اإلعالء من شأف أو مسعة الفريق الرياضي أو النادي 

. الرياضي اّلذي ؽلثّلو الاّلعب أو الفريق أو حسن سبثيل الوطن يف ادلنافسات على ادلستوى الدويل
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 :تسهم المنافسة في االرتقاء بمستوى األجهزة الحيوية-4-3

إف إعداد الالعب أو الفريق الرياضي لالشًتاؾ يف ادلنافسات الرياضية يتطلب ضرورة االرتقاء دبستوى مجيع 

أجهزة الاّلعب كاجلهاز العضلي واجلهاز الدويل واجلهاز العصيب، وغَت ذلك من سلتلف أجهزة اجلسم، وبالتايل 

االرتقاء دبستوى مجيع الوظائف البدنية واحلركية والعقلية والنفسية حىت يستطيع الالعب استخداـ ىذه الوظائف 

بأقصى قدر من الفاعلية لتحقيق أفضل ما ؽلكن من مستوى يف ضوء ىذه التنمية الشاملة وادلتزنة وادلتكاملة 

 .(32،33، صفحة 2002، علم النفس التدريب ، .عالوي ـ) جلميع األجهزة والوظائف احليوية لاّلعب

 :ترتبط المنافسة الرياضية باالنفعاالت المتعددة-4-4

قد ال ػلدث أي نوع من أنواع النشاط اإلنساين ظهور العديد من االستجابات االنفعالية اّليت زبتلف يف 

فادلنافسة الرياضية مصدر خصب للعديد من ادلواقف . نوعيتها وشدهتا وقوهتا مثلما ػلدث يف ادلنافسات الرياضية

االنفعالية ادلتعددة وادلتغَتة نظرا الرتباطها بتعدد مواقف خربات النجاح والفشل، وتعدد مواقف الفوز أو التعادؿ 

. أو اذلزؽلة من حلظة ألخرى يف غضوف ادلنافسة الرياضية الواحدة أو من خالؿ ادلنافسات الرياضية ادلتعددة

وقد يكوف ذلذه اجلوانب االنفعالية فائدهتا، إذ أف اجملهود اّلذي يبذلو الالعب يف ادلنافسة الرياضية وما 

. يرتبط بذلك من تغَتات فسيولوجية مصاحبة لالنفعاالت تساعد على تقوية سلتلف األجهزة احليوية لالعب

ومن ناحية أخرى قد يكوف ذلذه اجلوانب االنفعالية مضاّرىا، حيث التأثَت السليب على سلوؾ وأداء الالعب أو 

 (33، صفحة 2002زلمد، ) الفريق الرياضي

 :المنافسة الرياضية تثير االهتمام والتشجيع-

نادرا ما يكوف يف حياة الفرد أو اجلماعة ما ػلظى بالكثَت من االىتماـ والثناء والتشجيع واالعًتاؼ مثلما 

. وخاصة على ادلستوى القومي أو الدويل أو العادلي. ػلدث يف رلاؿ ادلنافسة الرياضية
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وكثَتا ما يالحظ اىتماـ القيادات العليا يف الدولة بادلنافسات الرياضية ونتائجها، ويواظبوف على حضورىا، 

وخاصة يف حاالت النجاح الفوز . وخاصة ادلنافسات الدولية وما يرتبط بذلك من تقدير ورعاية وربفيز ودافعية

. يف ىذه ادلنافسات الرياضية

 

 :المنافسة الرياضية تحدث في حضور مشاهدين-

تتميز ادلنافسات الرياضية حبدوثها يف حضور مجاىَت ادلشاىدين، األمر اّلذي قد ال ػلدث يف كثَت من فروع 

باإلضافة إىل األعداد اذلائلة من ادلشاىدين اّلذين ػلضروف ادلنافسات الرياضية يف بعض . األنشطة اإلنسانية

زلمد، علم ) األنشطة الرياضية ذات الشعبية اجلارفة، ككرة القدـ، واّلذين يقّدروف دبا يقارب مائة ألف مشاىد

 (33، صفحة 2002النفس التدريب و ادلنافسة الرياضية ، 

كما أف العديد من . وؼلتلف تأثَت ادلشاىدين على الاّلعبُت إغلابا أو سلبا طبقا للعديد من العوامل

الالعبُت وادلدربُت يضعوف لعامل اجلمهور أو ادلشاىدين الكثَت من االعتبار، وال ؼلفى علينا ما ذلذا االعتبار من 

. عبء واضح يقع على كاىل الالعب الرياضي جبانب األعباء األخرى

 

 :تجري المنافسة طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها-

واليت ربدد األسس . ذبري ادلنافسات الرياضية طبقا لقوانُت ولوائح وأنظمة معًتؼ هبا، ثابتة ومعروفة

والقواعد ادلختلفة للجوانب الفنية والتنظيمية ألنواع نشاط وسلوؾ الالعبُت، وبذلك ذبرب الالعبُت والفرؽ 

ومن ناحية أخرى تضمن ادلقارنة العادلة والتنافس الشريف ادلتكافئ . الرياضية على احًتامها والعمل دبقتضاىا

 .بُت ادلستويات الرياضية بعضها بالبعض اآلخر
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 :تعاظم البث التلفزيوني للمنافسات-

تتسابق احملطات التلفزيونية لنيل حق بث ادلنافسات الرياضية اذلامة اليت تقاـ يف سلتلف الدوؿ، وما يرتبط 

بذلك من استمتاع ماليُت ادلشاىدين دبشاىدة ىذه ادلنافسات على اذلواء مباشرة، باإلضافة إىل ارتباطو بالعامل 

. االقتصادي اذلاـ الناتج عن طريق عملية البث التلفزيوين

باإلضافة إىل إشباع رغبات اجلماىَت يف معرفة نتائج ىذه ادلنافسات يف وقت حدوثها بدال من انتظارىم 

، 2002زلمد، علم النفس التدريب و ادلنافسة الرياضية ، ) لقراءة نتائجها بعد حدوثها بفًتات طويلة نسبيا

 (34صفحة 

 :المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية-

قد ينظر البعض إىل ادلنافسة الرياضية من حيث أهنا صراع يستهدؼ الفوز والتفوؽ على اآلخرين، كما قد 

ينظر البعض إىل ادلنافسة الرياضية نظرة فيها الكثَت من ادلغاالة عندما ال يروف يف ادلنافسات الرياضية سوى لسبق 

اجلنوين لتسجيل األرقاـ والتفوؽ والفوز، ويتناسوف أف الوصوؿ إىل ادلستوى الرياضي العايل جانب ىاـ من 

. ولكنها بطبيعة احلاؿ ليست اذلدؼ األوحد. اجلوانب اّليت يسعى إليها الالعب ويسعى إليها اجملتمع

عن ادلنافسة ميشنيربعض ما كتبو  Gold 1997و قولدWeinbergوينبرقوقد نقل لنا كّل من 

أنا من أنصار ادلنافسة الشريفة، أحّبها، وأحبث عنها دائما يف عامل شلاثل، وأجد احلياة شللة من دوف ىذا : "قائال

". التحّدي

إف ادلنافسة يف حد ذاهتا ليست جيدة وال سلبية، ليست اسًتاتيجية للرفع من ادلردود، وال اسًتاتيجية 

 إف كيفية إدراؾ ادلنافسة ىي اليت تعطي ذلا الصبغة اإلغلابية والسلبية". آلية"بل إهنا سبثل بكل بساطة . مدمرة

(Gold, 1997, p. 129) 
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وقد تكوف للمنافسة الرياضية بعض اجلوانب السلبية حُت تتسم بالعنف الزائد والعدواف واالضطرابات 

االنفعالية للمتنافسُت، أو حينما ربدث بُت متنافسُت ؼلتلفوف اختالفا كبَتا يف قدراهتم ومهاراهتم شلا غلعل الفوز 

أو حينما ينقلب التنافس الرياضي إىل تنافس عدواين أو صراع . أو النجاح مقصورا على فريق معُت منهم

. للوصوؿ إىل الصدارة

وينبغي علينا مراعاة أف الطابع اّلذي تتمّيز بو ادلنافسات الرياضية إذا ما أحسن استثماره، وإذا ما مت يف 

حدود األسس والقواعد الًتبوية اليت تؤكد ضرورة االلتزاـ بقواعد الشرؼ الرياضي واللعب النظيف وقبوؿ 

، (35، صفحة 2002، علم النفس التدريب و ادلنافسة الرياضية ، .عالوي ـ) األحكاـ والتواضع وعدـ الغرور

فإنو يصبح من بُت أىم القوى احملركة اّليت تدفع  إىل شلارسة النشاط الرياضي، واليت ربفزىم للوصوؿ إىل 

. ادلستويات الرياضية العالية

  Sportive Anxietyقلل المنافسة الرياضية ٍ  -
يعد القلق من أىم الظواىر النفسية ادلصاحبة لتنظيم ادلنافسات الرياضية حيث يلعب دورا ىاما يف التأثَت على 

القلق "أداء الالعبُت فقد يؤثر على أدائهم بصورة إغلابية تدفعهم لبذؿ ادلزيد من اجلهد ويف ىذه احلالة يسمى 
" القلق ادلعوؽ" ويسعى الكثَت من ادلدربُت للوصوؿ بالالعب ذلذا النوع وىناؾ نوع آخر من القلق يسمى" ادليسر

وعلى ىذا ؽلكن تفسَت القلق على أنو حافز يعوؽ األداء أو يسهلو حسب ، ويؤثر سلبا على اإلصلاز الرياضي
 .ادلستوى وىو يرتبط إىل حد كبَت باخلوؼ ولكن اخلوؼ مصدره معروؼ أما القلق فمصدره غَت معروؼ

 :مظاهر القلل السلبي أو المعوق-
  الشعور بالضيق -1
 التوتر واألرؽ أثناء ليايل ادلنافسة -2
 خفقاف القلب عند تأدية ادلنافسة الرياضية -3
  كثرة التفكَت يف ادلنافسة واالنشغاؿ قبل ادلنافسة وانتظار النتائج -4

 .وىذه السلوكيات وادلظاىر تربك الالعب قبل وأثناء ادلنافسة وتعيقو عن ادلهاـ الضرورية لألداء اجليد



 التنافسي السلوك و الرياضي النشاط                                               األول الفصل

 

25 
 

 هل القلل سلوك سوي؟-
عدـ ،اخلوؼ ،االنقباض ،التوتر " القلق من ادلشاعر النفسية ادلضطربة اليت تنتج عنها يف الغالب آثار سيئة مثل

 "الشعور باإلرىاؽ، تقلص ادلعدة، اضطراب القلب"وقد تنتج عنو آثار مرضية عضوية مثل "الكآبة ،الطمأنينة 
 : العوامل المساعدة على ظهور هذه المشكلة-

 عدـ االستعداد للمنافسة -1
 إجراءات ادلنافسة واقًتاهنا بأساليب تبعث على الرىبة واخلوؼ -2
 أساليب التنشئة األسرية وما يصاحبها من تعزيز للخوؼ من ادلنافسة الرياضية -3
  ذلك أف اإلنساف إذا شعر أنو موضع تقوًن يرتفع لديو مستوى القلق:مواقف التقوًن  -4
 دور ادلدربُت واإلعالـ يف تثبيت اخلوؼ من ادلنافسة واستخدامها كوسيلة لالنتقاـ من الالعبُت -5
 .الشخصية القلقة أي ارتفاع مسة القلق عند الالعبُت كأفراد يزيد من قلق ادلنافسة الرياضية كموقف -6

 : حاالت قلل المنافسة الرياضية
  ربدث قبل اشًتاؾ الالعب يف ادلنافسة: حالة قلق ما قبل ادلنافسة الرياضية  -1
 ربدث أثناء ادلنافسة وما ػلدث فيها من توترات نتيجة إلحداث ادلنافسة: حالة قلق أثناء ادلنافسة الرياضية -2
 وترتبط بعوامل األداء يف ادلنافسة ونتائجها: حالة قلق ما بعد ادلنافسة -3

 : األساليب اإلرشادية لعالج قلل المنافسة
 تنمية ادلهارات النفسية -1
 أسلوب العزيز ادلوجب -2
 التدريب على التصور العقلي -3
 وضع األىداؼ للرياضيُت والوصوؿ إليو عن طريق ادلثابرة -4
 التذكَت بالقيم الدينية اليت ػلتاجها الرياضي وخاصة قبل دلنافسة -5
 اإلرشاد اجلماعي ومنافسة الالعبُت يف مشاكل قلق ادلنافسة الرياضيُت -6
 النمذجة وذلك بعرض أفالـ أو مواقف يرى فيها الالعب كيف يتصرؼ اآلخرين يف موقف ادلنافسة -7
 عن طريق تعريض الشخص دلواقف ادلنافسة ادلتعددة بصورة تدرغلية: أسلوب التخصيص ادلنتظم-8
 تنمية عادات تصور عقلي جيدة: زلاضرات وندوات تتعلق ب -9

 زبفيف رىبة ادلنافسة الرياضية بكافة الوسائل
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 اإلدماف- االكتئاب - العالج الذىٍت ادلعريف السلوكي لعالج االضطرابات االنفعالية والسلوكية مثل القلق
ىو علم يقـو على اكتشاؼ وحل الكثَت من مشكالت األفراد من خالؿ تغيَت : العالج الذىٍت ادلعريف السلوكي

 أظلاط السلوؾ على ادلدى القصَت وفاعليتها تكوف على ادلدى البعيد
 :التنافس في الرياضة-

مصدرا لعدـ االرتياح وللضغط والقلق لدي البعض "تعد ادلنافسة عادة اجتماعية صلد بعض األفراد يتجنبها 
 "مصدر للنضاؿ واالرتياح"يف حُت أف البعض يبحث عنها من أجل ادلاؿ والشهرة " اآلخر

عملية اجتماعية ربدث عندما توجو أنشطة الرياضي "التنافس بأنو  Vallerand et al عرؼ فالَتاند وزمالؤه
 "لتحقيق مستوى أو ىدؼ معُت ويقاس دبقارنة أداء آخرين معينُت

عملية اجتماعية بواسطتها يوجد شخصاف أو أكثر أو مجاعتاف أو "ويعرؼ حسن شحاتة سعفاف التنافس بأنو 
أكثر يف موقف معُت ذبتهد كل منهما يف الوصوؿ إىل ىدؼ معُت أو أىداؼ معينة حبيث تصل إىل ذلك 

 " اذلدؼ قبل اآلخرين أو تناؿ أكرب قسط منو عند احلصوؿ عليو
عملية موجهة لتحقيق أىداؼ خاصة "التنافس بأنو  meauley & taimmen كما عرؼ مكيلو وتامُت

 "يف سياؽ اجتماعي يسعى فيو بعض األفراد للفوز
عملية مقارنة اجتماعية تولد الشك لدى االعب قبل بدء ادلباراة لعدـ ثقتو يف "ويعرؼ مارتن التنافس بأنو 

 ".النتائج اليت سيحققها
العملية اليت يتم خالذلا مقارنة أداء "وكذلك أوضحت ديانا جيل لتصور مارتن للعملية التنافسية على أهنا 

الالعب باستخداـ معيار أو مستوى معُت مع وجود شخص أو أكثر يعرفوف ذلك ادلعيار أو ادلستوى وؽلكنهم 
 :تقييم ادلوقف وتتضمن العناصر وادلكونات التالية

وجود شخص –مقارنة األداء دبعيار معُت : احلد األدىن من الشروط وىي :الموقف التنافسي الموضوعي  -1
  ربقيق أصلاز اجتماعي– ربقيق -أو أكثر لتقوًن ادلقارنة

 ىو إدراؾ الالعب وتقديره الذايت للموقف التنافسي والذي ػلدد استجابتو :الموقف التنافسي الذاتي - 2
 حيث يكوف للفروؽ الفردية دورىا

 : وتتضمن االستجابة ما يلي:االستجابة -3
 تصبب العرؽ- زيادة معدؿ ضربات القلب : تغَتات فسيولوجية مثل  - 
 االرتباؾ– الشعور بالتوتر : تغَتات نفسية مثل - 
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 قد يكوف مقبوال اجتماعيا مثل اللعب النظيف أو غَت مقبوؿ كالعدواف: أداء الالعب يف ادلوقف  -
  :النتائج والمترتبات - 4

مرحلة الفوز أو اخلسارة وتكوف مصحوبة بالشعور بالنجاح أو الفشل وقد يشعر الالعب باالرتياح والنجاح 
 .ألدائو ادلمتاز رغم خسارتو وقد ػلدث العكس رغم فوزه

وىذه النتائج وادلًت تبات ال ربدث منعزلة إذ أهنا تزود الالعب بتغذية راجعة دلشاعره أثناء الوقف ويعد أسلوب 
ادلنافسة يف اجملاؿ الرياضي ضرورة ىامة لتحقيق الرقى والتطوير يف مجيع األنشطة الرياضية وأف الرياضة بدوف 

منافسة ال قيمة ذلا سواء كاف ذلك يف منافسة الالعب لنفسو بأقرانو أو بآخرين وأف أسلوب ادلنافسة يعد اذلدؼ 
 .األمسى للمشاركة يف األنشطة الرياضية وىي وسيلة ػلاوؿ ادلتنافس من خالذلا قدراتو ومهاراتو

وىذا يعٍت أف أسلوب ادلنافسة ىو نشاط ػلاوؿ منو الرياضي أو الفريق إحراز الفوز أو التفوؽ على غربه من أفراد 
أو فرؽ باستخداـ كافة إمكاناتو وقدراتو العقلية والبدنية وادلهارية وظل مواقف متعددة تتميز بقوهتا وتغَتىا 

الرتباطها باختالؼ مواقف الفوز واذلزؽلة ويثَت التنافس إىل أظلاط السلوؾ التنافسي من مركبة ذات ثالثة أفعاؿ 
 :ىي
 ىدؼ واضح يراد ربقيقو للتفوؽ على اآلخرين-1
 اإلصرار على اجلهاد ومواجهة التعب وادلعارضة-2
 الشعور باالنفعاؿ اإلغلايب مثل السعادة بالنجاح -2

كما يعد التنافس من طرؽ إعداد الرياضي للحياة يف رلتمع تنافسي وىو دافع قوي لتحقيق النجاح والتفوؽ يف 
 .النشاط الرياضي وكذا يف اجملتمع

  : التنافسية كخاصية شخصية-8
ادليل للنضاؿ لتحقيق أىداؼ رياضية معينة ىي األداء اجليد " التوجو التنافسي بأنو  vealy عرفت روبُت فايل

 . "التوجو للفوز بالنتائج– التوجو باألداء – 
ميل األفراد للسعي ضلو نوع إصلاز معُت من األىداؼ يف رلاؿ الرياضة وذكر مارتن وجيل أف .وعرفتها أيضا بأهنا 

 .التنافس يف رلاؿ الرياضة ىو التوجو لتحقيق عوائد معينة أو ىدؼ خاص
 "دافع للوصوؿ إىل النجاح يف اجملاؿ الرياضي" وجيل عرفتها بأهنا 

 من الرياضيُت 60توصل سوين وجونز من خالؿ دراسة على : والعالقة بُت التوجو لإلصلاز وقلق ادلنافسة 
 سنة إىل أنو كلما ارتفعت درجة التنافسية لدى الرياضي كلما قل قلقو وزادت ثقتو 21,9دبتوسط عمري قدره 
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 .أي أف التنافسية زبتلف سباما عن القلق التنافسي–بنفسو 
ويتميز الالعب صاحب التوجو التنافسي ادلرتفع بًتكيزه على النتائج ادلتوقعة وارتباطها بالنجاح والفشل وأعترب 

أف التنافسية ىدؼ مرتبط بذات الالعب وتظهر واضحة عندما يسعى  " Roberts, et al روبرتس وزمالؤه
 . "الالعب إىل أف يتفوؽ أداءه على اآلخرين

 : يف حالة التنافس كموقف يوجد نوعاف من ادلنافسة: التنافسية كمعاجلة يف موقف
ومصدر الدافعية فيها خارجيا ويتعرض الالعب لضغوط مباشرة وهتديد لذاتو شلا يؤدي ايل : ادلنافسة ادلباشرة - 1

  وتقدـ ربديات مباشرة لالعب- اطلفاض الدافعية الذاتية لالعب 
وفيها يتنافس الالعب مع مستواه السابق أو مستوي العب آخر وتؤدي إيل زيادة : ادلنافسة غَت ادلباشرة - 2

  الدافعية الذاتية لالعب ألهنا مرتبطة بالكفاية
ادلوقف الذي يكافأ فيو الالعب الذي : " التنافس الفردي بأنو  Kelly & thebaut يعرؼ كيلي وثبوت

 . "حقق أعلى درجة يف التحصيل بناء على جودة عملو ويكافأ األفراد اآلخروف مكافأة أقل منو
ادلوقف الذي التوزع فيو العوائد أو ادلكافآت بالتساوي بُت األفراد " التنافس بأنو  Scanlan وعرؼ سكانالف

 وذلك الختالؼ مستوي أداء كل منهم يف األنشطة
ادلوقف الذي يتعارض فيو ىدؼ الالعب مع أىداؼ : " التنافس بأنو  Garibaldi وتعرؼ جاريبالدي

  " اآلخرين فإذا ماحقق أحد األفراد ىدفو عجز اآلخروف عن ربقيق أىدافهم
ادلوقف الذي يتعارض فيو ىدؼ الالعب مع أىداؼ اآلخرين " التنافس بأنو  Cohen وعرؼ جيسكا كوىن

 حيث يصارع كل منهم اآلخر للوصوؿ إىل اذلدؼ قبلو
ادلوقف الذي ػلث اللعب على الكفاح ضد اآلخرين من األعضاء حىت : "ويعرؼ سيد على التنافس بأنو 

 ." يتحقق لو وحده الفوز عليهم ويفوز بنصيب أكرب منهم
ادلوقف الذي تتداخل فيو األىداؼ اليت يسعى اللعب ضلو ربقيقها مع "وعرؼ حسُت الدريٍت التنافسي بأنو 

 "أىداؼ العب آخر أو العبُت آخرين حبيث تكوف العالقة بُت ربقيق أىداؼ اللعب واآلخر عالقة سلبية
  يف مثل ىذا ادلوقف يؤدي ربرؾ الالعب ضلو ربقيق ىدؼ إىل إعاقة اآلخرين عن ربقيق أىدافهم

 .
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 :أهمية وأهداف رياضة المعاقين-5

وفيما يلي . تعترب ادلمارسة الرياضية ذات أعلية قصوى للمعاقُت، وبنحو يفوؽ أعليتو بالنسبة لألصحاء

، وما يقاؿ فيو ينطبق أيضا على أعليتها بالنسبة ألنواع (الشلل)نتناوؿ أعلية الرياضة دلعاقي النخاع الشوكي 

. اإلعاقة الشديدة األخرى دبختلف أنواعها

وعلى وجو العمـو فإف أىداؼ الرياضة للمعاقُت سبّثل أىدافا بالنسبة لألصحاء، باإلضافة إىل كوهنا ذات 

 :وؽلكن تلخيص أىداؼ رياضة ادلعاقُت فيما يلي. أىداؼ عالجية وبدنية ونفسية واجتماعية وتأىيلية للمعاقُت

 :االستفادة من الرياضة كعامل عالجي هام-5-1

تعترب شلارسة الرياضة للمعاقُت وسيلة طبيعية للعالج على ىيئة سبرينات عالجية تأىيلية، وتأخذ ادلكونات 

اذلامة للعالج الطبيعي يف درجة كبَتة استعادة يف اللياقة البدنية للمعاؽ، مثل استعادتو للقوة العضلية، والتوافق، 

كما تساىم . وبالتايل استعادتو لكفاءتو ولياقتو يف احلياة العامة. وادلهارة، والتحمل العضلي، والسرعة، وادلرونة

سيد، ) تلك التمرينات يف تغلب ادلعاؽ على ما يصادفو من إرىاؽ عضلي خاصة يف بداية ادلراحل الّتأىيلية

  .(113، صفحة 1999

 :إعادة تأقلم المعاقين في المجتمع-5-2

من األىداؼ النبيلة لرياضة ادلعاقُت، تأقلمهم وتالمحهم ببنية اجملتمع احمليط بيهم، وبعبارة أخرى تسهيل 

تدريب ادلعاؽ على شلارسة )وسرعة استفادهتم وإفادهتم بانتظامهم يف اجملتمع، ضمن ما يسّمى العالج ادلهٍت 

وهتدؼ الرياضة إىل دعم التأىيل ادلهٍت الاّلـز . (سابقة، أو مهنة جديدة طبقا دليولو ومواىبو ونسبة إعاقتو

. للمعاؽ وتنمية وتطوي أدائو دلهنتو اجلديدة
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كما نشَت إىل أف ىناؾ العديد من الرياضات اليت ؽلكن فيها للمعاقُت أف ينازلوا وينافسوا األصحاء، منها 

، وسباحة (بالشلل وبًت األطراؼ)على سبيل ادلثاؿ رماية السهاـ، الربلينج، تنس الطاولة، البلياردو للمصابُت 

ادلعاقُت ببًت األطراؼ وادلكفوفُت والصم، ومن ذلك يستطيع ادلعاؽ أف يندمج بفاعلية يف رياضة مشًتكة مع 

وال شك أف صاحب األعماؿ احلرة سيتقبل ادلعالق على كرسي متحرؾ كموظف . األصحاء، وبالتايل مع اجملتمع

 .لديو، وبدوف أدىن تردد إذا ما اتضح أنو رجل رياضي

 :مشاركة المعاقين في األنشطة الرياضية-5-3

بالّرغم من تشجيع األطباء ادلعاجلُت للمعاقُت على ادلمارسة الرياضية إال أهنم ؽلارسوهنا على حسب 

وذلك . ورغباهتم الشخصية أيضا كما مارسوىا أحيانا أخرى بطريق زبالف تعليمات السالمة الطبية ذلم دوافعهم

واشتمل ذلك أيضا على ادلعاقُت . بالنسبة للمعاقُت الرياضيُت قبل اإلعاقة، أو ادلعاقُت غَت الرياضيُت يف األصل

 اّلذي ولد بعاىة حركية يف أحد أطرافو السفلى، إال أنو مارس التجديف بيرون لوردبأمراض خلقية من أمثاؿ 

وكذلك عبور أبطاؿ العرب ادلصريُت ادلعاقُت لبحر ادلانش فرديا . ( ـ1950كتاب ديب )والسباحة وادلالكمة 

ومع زيادة انتشار وازدىار الرياضة يف اخلمسُت عاما األخَتة، واّلذي واكبو تقدـ وتطّور علم . ويف تتابع متتاؿٍل 

الطب الرياضي احلديث، حيث أصبح بإمكاف ادلعاقُت دبختلف أنواع اإلعاقة الشديدة أف ؽلارسوا أنواع الرياضة  

ادلناسبة ذلم، وذلك يف تدريبات منظمة ومكثفة نسبيا تستهدؼ استخداـ قابليتهم وطاقاهتم احليوية للتغلب 

. على اآلثار السلبية لإلعاقة، ودلوازاة العجز اجلزئي احلادث منها

وقد ذكرت العديد من ادلراجع العادلية وجود رياضيُت مصابُت بأمراض القلب اخللقية أو ادلكتسبة، وارذباع 

 وأرفيلد 1940،  سوتزمان 1926، م،دايتلين 1924باريسيوس ، منها (األهبر)الصماـ األورطي للقلب 

 .(154، صفحة 1998فرحات، ) .1964
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وشلا سبق صلد أف ادلعاقُت ؽلكن شلارسة السباحة مثال بسهولة، وخاصة يف حاالت البًت فوؽ أو ربت الركبة، 

سواء كاف ذلك يف مسابقات السباحة القصَتة أو الطويلة، وكذلك يف مسابقات الغطس من السلم ادلتحرؾ يف 

كما نشاىد ذلك يف شلارساهتم لرياضة التزحلق على اجلليد يف بلداف . حالة بًت أحد األطراؼ العليا أو السفلى

مثل النمسا وفنلندا وأدلانيا وفرنسا، ولكن يشًتط سبكنهم من ىذه الرياضة قبل اإلصابة، حيث ؽلكنهم استعادة 

وما سبق ينطبق أيضا على شلارسة رياضة اجلولف والفروسية مع بًت األطراؼ السفلى . ادلهارة الالزمة بعد البًت

كما غلب االىتماـ برياضة ادلشي للمكفوفُت الستعادة توازهنم الفيزيولوجي . بعد اإلصابة بشلل األطفاؿ

. السليم

كما تطور االىتماـ العادلي دبنظمات رعاية ادلعاقُت وتنظيم ادلسابقات الرياضية بُت أكرب عدد منهم، فنجد 

ـ، وقد مارسوا فيو أنواعا سلتلفة من 1888أف االىتماـ بنوادي ادلعاقُت قد بدأ يف أدلانيا بنادي الصم عاـ 

. الرياضة البدنية، وزاد االىتماـ برياضة ادلعاقُت ببًت األطراؼ وادلكفوفُت خالؿ وبعد احلرب العادلية األوىل

ـ، واّلذي نّظم العديد من ادلسابقات، وخاصة ادلسابقات 1922ويف إصللًتا نشأ نادي ادلعاقُت عاـ 

كما تعّلم ادلعاقوف يف األطراؼ . ، للمعاقُت بالبًت والشلل بأنواعوستوك موندفيلالرياضية السنوية يف مستشفى 

. العليا قيادة السيارات والّرسم باألطراؼ السفلى

 

 :أهداف النشاط الرياضي البدني للمعاقين-6

إف السياسة العامة للًتبية تتطلب أف يقدـ للمعاقُت برنامج لألنشطة الرياضية، وقد كاف قد عرؼ بأف تركيز 

األنشطة الرياضية كاف منصبا على تطوير اللياقة البدنية واحلركية، وتطوير طرؽ حركية أساسية مهارية، وكذلك 
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، ذلذا فقد مّت الّتأكيد على أف تتضمن النشاطات الرياضية (تروػلية)تطوير مهارات رياضية فردية وِفرقية وحياتية 

: فرصا جديدة وعديدة لألطفاؿ ادلعاقُت، وكما يلي

  ،تدريس ادلهارات لكافة ادلعاقُت اّلذين سوؼ يستخدموف ىذه ادلهارات يف زليط تروػلي ضمن اجملتمع

. ادلساعدة يف تطوير ادلهارات اليت مت احلصوؿ عليها يف وسائل تعليمية يف اجملتمع

 ادلساعدة يف تطوير ادلهارات احلركية األساسية، مثل ادلشي بالنسبة لألشخاص ادلصابُت بالبتور مثال 

 .(78، صفحة 1998فرحات، الًتبية الرياضية و الًتويح للمعاقُت، )

  تطوير متطلبات بدنية ولياقة حركية للمعوقُت بشدة، وهبذا يستطيعوف ردبا تطوير مهارات مساعدة ذاتية

 .(اإلكساء)ذلم، مثل اإلطعاـ وارتداء ادلالبس 

احلاجة إىل األنشطة . يتضح من ىذا أف برنامج الًتبية الرياضية ىو شيء حيوي لكل شخص معوؽ

وغالبا فادلعوؽ الشديد، وغالبا ما يكوف األشخاص شديدو العوؽ . الرياضية ُتظهر العالقة ادلباشرة مع ادلعوؽ

مثل التخلف العقلي احلاد برنارلا تربويا لتطوير ادلهارات االنتقالية الذاتية، وكذلك مهارات العناية مع االتصاؿ 

إف زبصص األنشطة الرياضية حباجة إىل تطوير ادلهارات األساسية لالنتقاؿ، وادلتطلبات البدنية . باآلخرين

واحلركية بالنسبة للمهارات اخلاصة بالعناية الذاتية، إذ أّف ىؤالء األشخاص العاجزين فكريا أو عقليا، غالبا ما 

. يعتمدوف على ادلهارات الًتوػلية احلركية للًتفيو عنهم

 

:  و السلوك التنافسي المنافسة الّرياضية-7

 :" "Sportive Competition  المنافسات الرياضية-7-1

تعترب ادلنافسة الرياضية من العوامل اذلامة والضرورية لكل نشاط رياضي سواء ادلنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية 
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  أو ادلنافسة يف مواجهة منافس وجها لوجو أو يف وجود منافسُت آخرين وغَت ذلك من أنواع ادلنافسة الرياضة

إف أمسى ما جاءت بو الرياضة للبشرية أف جعلت ادلنافسة يف اجملاؿ الرياضي ترجع الفوز لألفضل دوف أف تًتؾ 

أثرا سلبيا على نفسية اخلاسر وتعترب ادلنافسة الرياضية من العوامل اذلامة والضرورة لكل نشاط رياضي حيث أهنا 

ادلوقف الوحيد إلظهار نتيجة اجلهود التدريبية لالعب واجلهاز التدرييب و قد يكوف ذلك خالؿ دقائق قليلة وقد 

 يستمر لساعات طويلة

 أي سابق فالنا عن غَت أف يلحق بو الضرر ويف اللغة االصلليزية:وادلنافسة يف اللغة العربية مصدر لفعل نافس 

ompetition"" أي أنشطة يتنافس فيها الفرد which person activity""  والتعريفُت يؤكدوا على

 .بذؿ اجلهد للوصوؿ إىل التفوؽ سواء يف النواحي البدنية أو ادلهارية أو ادلعرفية دوف إحلاؽ الضرر بادلنافس

وعملية التدريب دبفردىا ال تنطوي على أي معٌت ولكن تكتسب معناىا من ..والرياضة ال تعيش بدوف منافسة 

ارتباطها بإعداد الفرد لتحقيق أفضل مستوى يف ادلنافسة وتكوف ادلنافسة ما ىي إال اختبار لنتائج عملية التدريب 

 .الرياضي وأهنا تسهم يف تنمية وتطوير السمات اخللقية اإلدارية وكذلك قدرات ومهارات الالعب

اجلمباز " وسبتد ظروؼ النافسة من دقيقة أو أقل كما يف فردي السباحة للمسافات القصَتة إىل دقائق كما يف

وػلدد الفوز " التنس والطائرة " وقد سبتد إىل ساعات كما يف أشواط " قدـ وسلة " إىل أكثر من ذلك " والغطس

 .األشواط احلامسة شلا يزيد يف متعة التنافس

 : وىناؾ بعض التعريفات اليت قدمها بعض الباحثُت دلفهـو ادلنافسة

ىي موقف تتوزع فيو ادلكافآت بصورة غَت متساوية بُت  ] 1969ومنها التعريف الذي قدمو مورتوف دويتش 

ادلشًتكُت أو ادلتنافسُت حيث زبتلف مكافأة الفائز عن ادلهزـو ومن أمثلة ذلك أف الفائز ػلصل علي ادليدالية 

 .[الذىبية ويليو الفضية مث الربونزية أما باقي ادلتنافسُت فال ػلصلوف علي مكافآت
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 [ competition & cooperation] وىذا التعريف كاف أساسا للمقارنة بُت عملييت ادلنافسة والتعاوف

علي أساس أف التعاوف علي العكس من التنافس يقصد بو أف ادلتنافسُت يقتسموف ادلكافآت بصورة متساوية أو 

  طبقا إلسهامات كل فرد وليس كما ىو احلاؿ يف ادلنافسة

ولكن ديانا جل تعارض ذلك علي أساس أف ادلنافسة مفهومها أوسع من التوزيع غَت ادلتساوي للمكافآت ومن 

ناحية أخري فاف التعاوف ليس ىو نقيض التنافس يف الرياضة إذ أف ادلنافسات الرياضية تتطلب يف نفس الوقت 

التعاوف جبانب التنافس وأبلغ مثاؿ على ذلك ىو تعاوف أفراد الفريق الرياضي مع بعضهم هبدؼ التنافس مع 

  .الفريق اآلخر ويف نفس الوقت التنافس مع بعضهم يف إطار الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستوى شلكن

موقف أو حدث رياضي زلدد بقوانُت ولوائح وأنظمة معًتؼ ]يعرؼ ادلنافسة الرياضية بأهنا : وىناؾ تعريف آخر 

هبا وفيها ػلاوؿ الالعب أو الفريق الرياضي إظهار وإبراز أقصى ما لديو من قدرات ومهارات واستعدادات 

حملاولة ربقيق النجاح أو الفوز على منافس أو منافسُت آخرين أو حملاولة – كنتيجة لعمليات التدريب ادلنظمة 

 [ ربقيق مستوى األداء ادلوضوعي ادلتوقع من الالعب أو الفريق الرياضي

موفق اختياري ذو شدة عالية تربز فيو خربات ومهارات الالعب أو " ادلنافسة الرياضية بأهنا 1976ويعرؼ عناف 

الفريق وادلكتسبة من خالؿ حياتو التدريبية هبدؼ التفوؽ على منافس يف لقاء ربكمو القواعد والقوانُت احمللية أو 

  . الدولية

موقف نزاؿ فردي أو مجاعي مشروط بقواعد ربدد السلوؾ "  ادلنافسة بأهنا 2001ويعرؼ أمحد أمُت فوزي 

وىذا ادلوقف يتعامل فيو الرياضي بكل ما لديو من قدرات بدنيو وعقليو وانفعاليو من أجل تأكيد امتالكو ذلذه 

 . " القدرات و سبيزىا عن قدرات من ينازذلم

نشاط رياضي فردي أو مجاعي يبذؿ فيو الرياضي أقصى ما ؽلتلكو من قدرات  ]وتعريف آخر لعمرو بدراف بأهنا 
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 .[هبدؼ إحراز الفوز" عقلية وبدنية ونفسية"

وادلنافسة الرياضية تعترب ىدفا وسيطا لتحقيق الرياضي لذاتو والوصوؿ للشخصية الرياضية الكاملة وىي تزخر 

اذلزؽلة أو  [النافسات الرياضية بالعديد من ادلواقف االنفعالية ذات االستثارة الشديدة سواء من جانبها السليب عن

 .اإلغلايب عند الفوز

 :الموقف الّتنافسي الموضوعي

 مارتنزإف ادلوقف التنافسي ادلوضوعي يعترب دبثابة الشرط األوؿ الضروري لبدء عملية ادلنافسة، فكما أشار 

يف تعريفو للمنافسة، فإف ادلوقف التنافسي ادلوضوعي ينبغي أف يتضمن مقارنة األداء دبستوى معُت، ووجود 

. شخص آخر على األقل يستطيع أف يقـو بقييم ىذه ادلقارنة

. وعلى ذلك ففي حالة توافر ىذه ادلتطلبات، فعندئذ ؽلكن لعملية ادلنافسة أف تبدأ

 

 :الموقف الّتنافسي الذاتي

ويف . يتضمن ادلوقف التنافسي الّذايت إدراكات وتفسَتات وتقييمات الالعب للموقف التنافسي ادلوضوعي

ىذه ادلرحلة تلعب اجلوانب الذاتية لالعب دورا ىاما، مثل قدرات الالعب ادلدركة ومدى ثقتو يف نفسو ودافعيتو 

ومدى أعلية ادلنافسة بالنسبة لو، ومدى تقديره دلستوى ادلنافس أو ادلنافسُت، وغَت ذلك من العوامل الشخصية 

. والفروؽ الفردية األخرى

فعلى سبيل ادلثاؿ، قد يشًتؾ العب يف منافسة ما على أساس اكتساب اخلربة، يف حُت قد يشًتؾ العب 

. آخر يف نفس ادلنافسة على أساس الفوز بادلركز األوؿ
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إىل أّف مسة التنافسية والقلق التنافسي ؽلكن اعتبارعلا من بُت أىم  Gill 1995ديانا جل وقد أشارت 

العوامل الشخصية اّليت تؤثّر بصورة واضحة على إدراكات وتقييم الفرد لعملية ادلنافسة، وىذا التقييم اّلذي يعترب 

فعلى سبيل ادلثاؿ فإف الالعب اّلذي . دبثابة ادلوقف التنافسي الّذايت ىو اّلذي ػلدد استجابة الفرد للمنافسة

يتمّيز بسمة التنافسية بدرجة عالية ؽليل إىل االشًتاؾ يف ادلواقف التنافسية بدرجة عاليا مقارنة بالالعب اّلذي 

 .(30، 29، صفحة 2002، .ـ-عالوي ) .يّتسم بدرجة أقل من مسة التنافسية

 :االستجابة -2-1

القلب أو زيادة إفراز  (نبضات)مرحلة االستجابة تتضمن إما االستجابات الفسيولوجية مثل زيادة دقات 

العرؽ يف اليدين، أو االستجابات النفسية مثل الدافعية أو الثقة بالنفس أو الشعور بالتوتر أو القلق أو الضيق أو 

 .االستجابات السلوكية اّليت تتمثل يف األداء

 :الّنتائج -2-2

ادلرحلة األخَتة يف عملية ادلنافسة ىي النتائج واليت تتضمن النتيجة الظاىرة يف الرياضة التنافسية، وىي الفوز 

ويرتبط الفوز واذلزؽلة دبشاعر النجاح والفشل، ولكن العالقة بينهما ليست عالقة أتوماتيكية، أي أف . أو اذلزؽلة

النجاح ال يعٍت الفوز، كما أف اذلزؽلة ال تعٍت الفشل، فقد يشعر الالعب بالنجاح بعد أدائو اجليد بالرغم من 

 و.  بالرغم من فوزه على منافسوالسيئكما قد يشعر الالعب بالفشل عقب أدائو . ىزؽلتو من منافس أقوى منو

مشاعر النجاح أو الفشل وغَتىا من النتائج احلادثة لعملية ادلنافسة ال تنتهي عند ىذا احلد، بل تقـو بإحداث 

ادلوقف التنافسي ادلوضوعي، وادلوقف التنافسي الّذايت، حىت ؽلكن بذلك التأثَت : تغذية راجعة ضلو كّل من عملية

 .وبالتايل إمكانية التغيَت يف بعض العوامل ادلوضوعية أو الذاتية للموقف الّتنافسي. على العملية التنافسية التالية
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 :المنافسة الرياضية عند المعاقين-8

 :تاريخ الّنشاط الرياضي عند المعاقين-8-1

 نواد للصم 1888فمنذ سنة . تعود أصوؿ الرياضة عند األشخاص ادلعوقُت إىل أواخر القرف التاسع عشر

موجودة يف أدلانيا، وقد اكتسى كل من إعادة التأىيل الوظيفي والطب الرياضي أعلية كربى بعد احلرب العادلية 

. األوىل، إال أف الرياضة عند األشخاص ذوي العاىات مل تعرؼ بعد احلرب العادلية الثانية

 أنشئ مركز إلعادة لفائدة الطيارين الناجُت من احلرب اّلذين تعّرضوا إلصابات بالنخاع 1944ففي سنة 

يف إصللًتا، واّلذي يعترب أب ستوكماند فيل  جراح األعصاب دبستشفى لودويققوتمانالشوكي، من قبل الدكتور 

. الرياضة اخلاصة بادلعوقُت

 من الرياضة عنصرا أساسيا يف عملية إعادة تأىيل ادلرضى ادلصابُت بشلل قوتمانوقد جعلت نظرة الدكتور 

. رباعي أو بشلل سفلي

وتطورت رياضة إعادة التأىيل إثر ذلك إىل رياضة ترفيهية، وبعد بضع سنوات ظهرت رياضة ادلنافسات 

 ادلسابقة األوىل للرياضيُت على الكراسي ادلتحركة ضمن حفل األلعاب األودلبية لودويققوتمانعندما أدخل السيد 

 انضم جنود ىولنديوف قدامى إىل احلركة، وشاركوا يف األلعاب الدولية 1952ويف عاـ . 1948بلندف سنة 

 23 يف روما، دبشاركة 1960، إال أف تنظيم األلعاب األودلبية ادلوازية مل يتم إال سنة ستوكماندفيلاألوىل بػ 

ذوو الشلل الرباعي والشلل )ولكن مع االقتصار فقط على الرياضيُت ذوي اإلصابات بالنخاع الشوكي . بلدا

. (السفلي على الكراسي ادلتحركة

 بكندا، التحق باحلركة الرياضيوف ذوو القصور البصري على الساحة تورنتو، إباف ألعاب 1976ويف عاـ 

. األودلبية ادلوازية
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ويف عاـ .  هبولندا، التحق باحلركة الرياضيوف ذوو الشلل الدماغيأرنهام، ودبناسبة ألعاب 1980ويف سنة 

. ، كاف القاصروف عن احلركة العضوية موجودين مع اإلعاقة البصرية( بلدا61 )سيول بػ 1988

ليلتحق ذوو اإلعاقات الذىنية  ( بلداف103 )أطلنطا بػ 1996وكاف البد من االنتظار حىت سنة 

. باأللعاب ادلوازية

 بلدا للمشاركة يف ادلنافسات األودلبية ادلوازية، وكانت مجيع 121 حضر سيدني، بألعاب 2000ويف عاـ 

 اختصاصا رياضيا، بتنظيمٍل مل يقل إحكاما عن 19شلثلة فيها، وقد شاركوا يف  (عدا الصم)فئات ادلعوقُت 

. األلعاب األودلبية

وقد ذباوز تطور رياضة .  أصبح حقيقة يف ظرؼ نصف قرفقوتمانوىكذا يبُّت التاريخ أف حلم السيد 

ادلعوقُت كثَتا شلا كاف يتصوره رواد احلركة األودلبية ادلوازية اّلذين مازاؿ جلهم ىنا وىناؾ يف سلتل أضلاء العامل، 

يواصلوف العمل بكل ما أوتوا من قوة على إدماج األشخاص ادلعوقُت يف اجملتمع بتعميم شلارسة الرياضة داخل 

. ىذه اجملموعة اّليت طادلا تُركت وشأهنا

 

 

 :تنظيم رياضة المعاقين في العالم-8-2

 IPCينظم رياضة النخبة لدى األشخاص ادلعوقُت على الصعيد الدويل ىيكل أعلى ىو اللجنة الدولية 

. بالّتنسيق مع االربادات الرياضية الدولية
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 :الّلجنة الدولية األولمبية الموازية-8-2-2

بأدلانيا، ىي اذليكل ادلسَت ادلسؤوؿ عن النهوض بون الّلجنة األودلبية ادلوازية اّليت يوجد مقرىا الدائم يف 

وهتدؼ ىذه ادلنظمة، من بُت ما هتدؼ، إىل سبثل رياضة األشخاص ادلعوقُت . برياضة ادلعوقُت وتنميتها يف العامل

وتتلخص مهامها الرئيسية يف تنظيم األلعاب األودلبية ادلوازية الصيفية والشتوية، وتسيَتىا . على أعلى مستوى

وتضم . إضافة إىل ادلنافسات األخرى متعدد اإلعاقات، واليت من أعلها البطوالت العادلية واإلقليمية. وتنسيقها

. ىذه ادلنظمات ىياكل سلتلفة ىي أعضاء تتكوف منهم اجلمعية العامة

االربادات الرياضية الدولية، واللجاف الرياضية الدولية، والّلجاف األودلبية ادلوازية : وىذه اذلياكل أنواع ثالثة

. الوطنية أو االربادات الوطنية

 :االتحادات الرياضة الدولية-8-2-3

ىي مخسة اربادات تعرؼ انطالقا من نوع اإلعاقة، وسبّثل الفئات اخلمس للمعوقُت ادلشاركُت يف األلعاب 

: األودلبية ادلوازية، وىي

  اجلمعية الدولية للرياضات اخلاصة للمعوقُت(INAS-FID) –ادلعوقوف ذىنيا. 

  اجلمعية الدولية للرياضة وترفيو األشخاص(CP-ISRA) -ذوو الّشلل الدماغي. 

  االرباد الّدويل للرياضة(ISMWSF) -على الكراسي : ذوو الّشلل والشلل الرباعي ومن شاهبهم

 .ادلتحركة بستوكماندفيل

 ادلنظمة الدولية للرياضات اخلاصة بادلعوقُت : ادلبتوروف وإعاقات حركية أخرى(ISOD). 

اّليت ال  (CISS) الرياضيوف الصم منضووف ربت رعاية اللجنة الدولية للرياضات اخلاصة بالصم :ملحوظة

. (IPC)تشرؼ عليها اللجنة الدولية األودلبية ادلوازية 
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ويعترب رؤساء . ولكل ارباد دويل قوانينو اخلاصة، ومنافساهتا اخلاصة على الصعيدين الدويل واإلقليمي

(. IPC)االربادات الرياضية الدولية أعضاء يف اللجنة الدولية األودلبية ادلوازية 

 :الّلجان الرياضية الدولية-8-2-4

 23والرياضات األودلبية ادلوازية الػ . ىي ىياكل دولية تنتسب كل واحدة منها إىل رياضة أودلبية موازية معينة

 جلنة تضطلع بتنظيم ادلنافسات يف اختصاصاهتا ادلعينة على الصعيد الدويل، وإصدار القوانُت اخلاصة 23تقابلها 

 .دبختلف أنواع اإلعاقات

 :اللجنة األولمبية الموازية الوطنية-8-2-5

 ويبلغ عددىا حاليا (IPC)إهنا تقابل االربادات الوطنية للدوؿ األعضاء يف اللجنة الدولية األودلبية ادلوازية 

وللبلداف األعضاء حق التصويت الكامل يف اجلمعية العامة، كما أف من حقها ادلشاركة يف مجيع .  منخرطا160

. التظاىرات الدولية اّليت تنّظمها اللجنة األودلبية ادلوازية

اّليت تأسست سنة " اجلامعة التونسية لرياضة ادلعوقُت"وبالنسبة إىل تونس، يتمثل ىيكل اإلشراؼ يف 

 مجعية رياضية يف شىت االختصاصات ومن 105 رياضي مرّسم يف 3000، وىي تضم أكثر من 1987

 .سلتلف اإلعاقات
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 :االختصاصات الرياضية الممارسة عند المعاقين-8-3

 رياضات 4 رياضة صيفية و19منها .  رياضة معًتفًا هبا رمسيا23تعد األلعاب األودلبية ادلوازية حاليا 

فبعضها حاص بإعاقة معينة، وبعضها سبارسها . شتوية، وزبتلف االختصاصات الرياضية حبسب فئات ادلعوقُت

: ونذكر من ىذه االختصاصات. فئات عديدة

 :اليدكرة -8-3-1

بدأ ىذا االختصاص كرياضة أودلبية موازية بالنسبة إىل األشخاص ادلتنّقلُت ذوي الّشلل والسيما ذوي الشلل 

 .ين العب7 عادي بفريقُت من اليدويتم اللعب على ميداف كرة . النصفي

 :الكرة الطّائرة-6-3-2

لذلك صلدىا مفتوحة جلميع فئات . وقوفا، وجلوسا: سبارس الكرة الطائرة يف اإلطار األودليب ادلوازي بأسلوبُت

والفارؽ األساسي بُت الكرة الطائرة يف حالة اجللوس والكرة الطائرة يف حالة . القاصرين عن احلركة العضوية

. الوقف، يكمن يف أف ميداف اللعب أصغر والشبكة أقل ارتفاعا بالنسبة إىل النوع األوؿ

من أجل رسم أىداؼ " صنف"كما ؽلكن التصنيف من أجل مرجعية ادلهارات بالنسبة إىل كل رلموعة أو 

. لكل رياضي ذي إعاقة، وذلك من خالؿ بررلة علمية للتدريب على كل ادلستويات بدنيا وفنيا ونفسيا

وبذلك يتسٌت للرياضي ادلعوؽ على غرار أمثالو من األسوياء، متابعُة مسار تقدمو يف االختصار، وشلارسة 

الرياضة بروح تنافسية حقيقية مع مجيع ادلكافآت األدبية وادلادية ادلًتتبة على ذلك، فيكوف اندماجو يف اجملتمع 

. جد ميّسر

 إف حسن تصنيف الرياضي أو على األقل معرفة ادلواصفات العامة لألصناؼ يف االختصاص ضروري بالنسبة إىل 
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ادلدربُت والفنيُت اّلذين يعملوف يف رلاؿ ادلعوقُت وبصفة أخص التصنيف  و مجيع األطباء ادلختصُت يف العالج

 

 

 

 :خالصة

من خالؿ ما رأيناه يف ىذا الفصل دبا يتضمن من مفاىيم و مصطلحات تربز لنا أعلية النشاط الرياضي بالنسبة 
دلتحدي اإلعاقة احلركية فإنو يعد أحد ادلتطلبات اليت غلب مراعاهتا بالنسبة ذلذه الفئة القاصرة اليت ذلا عوائق 

وحواجز سبنعها من شلارسة األنشطة الرياضية حبرية و إستقاللية حىت سبكنها من التكيف داخل اجملتمع و سبكنهم 
 .من ربسُت مستوى سلوكهم التنافسي 
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 :تمهيد

ذوي االحتياجات اخلاصة بعد ظهور العديد من ادلشاكل النفسية و بلقد أصبح ضروريا و حتميا االىتمام    

االجتماعية، لذا على اجملتمع أن يتفاعل اغلابيا معهم، و مبا أن ادلؤدتر العادلي حول الًتبية للجميع قرر تامُت 

الفرص التعليمية ادلتكافئة جلميع فئات ذوي االحتياجات اخلاصة، و من بُت ىذه الفرص الًتبية احلركية و اليت ذلا 

دور ىام يف تطوير ىذه الفئة باإلضافة إىل أهنا تنمي مواىبهم و مهاراهتم احلركية و قدراهتم الشخصية و غرس 

مفاىيم و قيم سلوكية، و لقد أصبحت األنشطة احلركية بصفة عامة على درجة متزايدة من األعلية لألسوياء و 

ادلعاقُت يف احلياة و ىي وسيلة مستخدمة من قبل اجملتمعات هبدف الدمج االجتماعي و خاصة مع الفئة اليت ذلا  

. قصور يف قدراهتم

 :مفهوم متحدي -1

 إسم : متحدي-

 إسم ادلفعول من حتدى : متحدي -

   الفعل:تحدى -

 يتحدى ، حتد ، حتديا ،فهو متحد و ادلفعول متحدى :تحدى 

 .واجهها و تغلب عليها : حتدى ادلخاطر ليصل إىل ىدفو 

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar) 

 

 



  اإلعاقة الحركيةمتحديالفصل الثاني                                                          
 

44 
 

 .ىو أن يقوم الالعب أو الرياضي بتحد العب اخر أثناء ادلنافسة سواء من أجل الفوز أو من أجل ادلتعة: إجرائيا 

  :مفهوم اإلعاقة-2

إعاقة الشيء يعوقو عوقا، والتعويق يعٍت ادلنع يف االستعمال : " عرّفها ابن منظور كالّتايل: التعريف الّلغوي-2-1

 . يطلق مفهوم التعويق على كّل ما يقف أمام ادلرء. العريب

من ىنا ؽلنعو عن أداء نشاطو بكيفية عادية، سواء كان ىذا العائق ماديا أو حسيا، أي كل العقبات والعوائق 

 (.25ص  .p ,1983 ,منظور) 1(.وأنواع العجز اّليت تقف يف طريق الّشخص، سواء داخلية أو خارجية

 :التعريف اإلجرائي 

 : الّتعريف االصطالحي-2-2

من الّصعب تقدمي تعريف دقيق لإلعاقة، ويف الواقع ذتّة تعريفات عديدة تتفاوت من حيث الصّحة 

: والّدقة

 (.pp. , page 154 , 1977 ) (.ىي نقٌص ما غلعل صاحبو يف حالة قصور:  حسب الروس -

 ".ىي نقص أو قصور ينبغي حتّملو: "حسب روبار الّصغَت -

نقص ناجم عن قصور أو عجز يزعج صاحبو أو ػلد من " ىي : حسب القاموس الطيب لفالماريون -

 ".قدرتو على االضطالع بدوره االجتماعي

وىذا الّتعريف األخَت ىو األحدث إذ أنو إىل حد ما يأخذ بعُت االعتبار ما جاء بو الّتصنيف الّدويل 

 (.CIH) اّلذي وضعتو ادلنّظمة العادلية للصّحة (OMS)للمعّوقُت 

مؤثر يف  (جسمي أو نفسي أو روحي)اإلعاقة ىي نقص يف ادلشاركة يف أنشطة احلياة نتيجة تفاعل بُت خلل 
 (ميسرات أو عوائق فيزيقية أو اجتماعية أو حقوقية)إنسان ما و بُت ظروف بيئية 

مثل الوقوف أو استخدام )اإلعاقة احلركية ىي نقص يف القدرة علي القيام بالوظائف احلركية الطبيعية لإلنسان 
 //(http://st-antony.org)  .(…اليدين أو االنتقال من مكان ألخر بادلشي أو اجلري 
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: و تنشأ اإلعاقة احلركية و تتحدد شدهتا و تأثَتىا نتيجة لعاملُت علا 
. وجود خلل يف أعضاء أو أجزاء من اجلهاز احلركي¨      
. بيئة زليطة معطلة أو غَت مساعدة فيزيقياً أو اجتماعياً ¨      

و يف أحوال أخري تكون  (خاصة عندما يكون جسيماً )يف بعض األحوال يكون اخللل احلركي ىو ادلؤثر األساسي 
. البيئة احمليطة ىي احملدد األكثر أعلية

قارن بُت شدة إعاقة شخص مصاب ببًت يف ساق واحدة يعيش يف بيئة متخلفة و معطلة وأخر مصاب ببًت يف )
. (الساقُت ولكنو يعيش يف بيئة مساعدة و مسهلة

وقد تؤدي اإلعاقة احلركية إىل عجز  إذا ما جعلت الشخص ادلعوق غَت قادر علي أداء األنشطة الالزمة للقيام 
سيدة غَت قادرة علي أداء دورىا كأم  و ربة منزل أو طفل غَت ). بدوره االجتماعي يف اجملتمع الذي يعيش فيو

. (قادر علي أداء دوره كتلميذ أو رجل غَت قادر علي أداء دوره كعامل منتج
واإلعاقة احلركية وكذلك العجز الذي قد ينتج عنها درجات ؽلكن أن تتغَت بالزيادة أو النقص تبعاً للرعاية و 

. التأىيل الذي ؽلكن أن يتوفر للشخص ادلعوق
 : الحركية اإلعاقة أسباب أهم-3
سبب ىاتو األمراض ىو إصابة أحد األجهزة، كاجلهاز :األمراض الخلقية واالضطرابات التكوينية -

العصيب اّلذي يصاب بعيب فيزيولوجي، فيصبح قاصرا عن أداء مهامو بصفة طبيعية، شلا غلعل ادلريض عاجزا عن 

وبعد عدة دراسات تأكد أن ىاتو األمراض سببها الزواج بُت األقارب، أي أهنا . احلركة، وحىت عن القدرات احلسية

تصيب بنسبة كبَتة األطفال اّلذي لديهم أبوان من نفس النسب، ونذكر على سبيل ادلثال مرض ارختاء العضالت، 

 .وىو ما أّكده األخصائيون

: كما ؽلكن ذكر أسباب أخرى مثال

 ناقالت العاىات الوراثية. 

 األسباب البيئية كاألشعة واألدوية. 

 سوء أو بطء ظلو اجلنُت. 
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 إصابات أجهزة اجلنُت باضطرابات عقدية. 

 .وتتمّثل يف طول مدة الوالدة أو استخدام اجلرّاح آالت تسبب رضوض دماغية: الوالدات الصحية -

وتكون ىاتو األمراض يف الوسط اّلذي يعيش فيو الطّفل، نقصد : األمراض اإلنشائية ومشكلة الّتلقيح -

وصلد مثال . بالوسط اّلذي تكثر فيو األمراض، وىذا عند العائالت قليلة أو منعدمة اإلمكانيات مبا فيها الصحية

 .احلصبة اّليت تؤثر على الّدماغ فيصبح الطّفل عاجزا عن احلركة كليا أو جزئيا

إضافة إىل ذلك مشكلة الّتلقيح واالستحقار بو، ونقد ىنا الّتلقيح ضّد الّشلل، شلا يؤدي إىل التخلف يف 

. ادلشي أو الّشلل الكلي

كما توجد بعض األسباب األخرى مثل حوادث الطّرقات كإصابة العمود الفقري والتهاب العضالت، ويقصد 

اإلرادية منها وتصلب ادلفاصل ومرض النعورية وىو مرض نزيف وادلقصود ىنا نزف الدم داخل ادلفاصل، وينتج ىذا 

. الكساح واالرتعاش: ادلرض عن طريق الوراقة من األم، باإلضافة إىل أمراض اجلهاز العصيب مثل

إن أي خلل تشرػلي أو وظيفي يؤثر يف جزء أو أجزاء من اجلهاز احلركي قد يؤدي إىل حدوث إعاقة حركية ، و 
تتعدد األمراض و اإلصابات اليت قد حتدث خلالً يف أعضاء اجلهاز احلركي ، ومن أىم ىذه األسباب يف مصر ما 

:- يلي 
. مرض شلل األطفال¨      
. (ألسباب أثناء احلمل أو الوالدة أو بعد الوالدة ). الشلل الدماغي¨      
. ملخ الضفَتة العصبية للذراع أثناء الوالدة¨      

.       السكتة الدماغية و أمراض و إصابات ادلخ
.      إصابات األعصاب

.       التهابات األعصاب الطرفية
.       ضمور العضالت

.       الكسور 
.       البًت
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.       إصابات  و أمراض العمود الفقري و النخاع الشوكي
.       األمراض الروماتيزمية و أمراض ادلفاصل 

.       العيوب و التشوىات اخللقية
 :أنواع اإلعاقات الحركية-   4

 Paralisis: الّشلل - أ

ؽلكن القول عن العضو أنّو مشلول إذا مل يستطع أداء احلركات اإلرادية ادلطلوبة من ذلك العضو، وبذلك التوّقف 

. ادلستدمي أو ادلؤّقت ألداء العضو، كما يكون جزئيا أو كلّيا

كذلك ؽلكننا القول أن الشلل ػلدث يف مناطق سلتلفة من . وأنواع الّشلل متعددة، وذلك وفقا دلدى إصابة ادلعاق

وكما ىو معروف فإن . لذلك صلد أن األمراض ختتلف من حالة ألخرى. اجلسم، ويكون سببو أمراضا متنوعة

الشلل ػلدث يف أي مرحلة من مراحل العمر، فنجد مثال أن مرحلة الطفولة أو بعد ادليالد، إذا حدث فيها شلل 

لذلك ختتلف أماكن وأعراض . فإنو يؤدي إىل تشوه يف ادلخ وظلوه، وكذلك نقص التغذية واألكسجُت ألنسجة ادلخ

. اإلصابة لكل نوع، حيث يرجع ذلك إىل األعصاب اّليت حلقتها ىذه اإلصابة

: وللّشلل عّدة أنواع، ندرجها فيما يلي

.  ويصيب األطراف األربعة من اجلسم، وىي الّذراعان والّرجالن:شلل رباعي

. ويصيب ثالثة أطراف من اجلسم، إما الرجلُت وأحد الّذراعُت أو العكس: ثالثي شلل

ويصيب أطراف أحد جانيب اجلسم، األؽلن أو األيسر، أي الذراع والرجل اليمنيُت، أو :شلل نصف طولي

. ريُتااليس

ويؤّدي إىل منع الّسيطرة اإلرادية احلركية، ونادرا ما  (الرجلُت)ويصيب الطّرفُت السفليُت :شلل نصفي سفلي

. تصاب األطراف العلوية بو
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حيث تكون اإلصابة يف أحد األطراف العلوية أو السفلية، شلا يؤدي إىل منع السيطرة : شلل أحد األطراف

. اإلرادية احلركية

وىذا ادلرض يصيب األطفال، وقد يكون وبائيا أو فرديا، وينتج من التهاب النخاع الرمادي يف : شلل األطفال

.  العصيب نتيجة فَتوس يؤثّر يف اخلاليا العصبيةزاجلها

 ويعٍت الشلل احلركي الكامل أو غَت كامل، وقد يصاحبو شيء من التخّلف العقلي والذّكائي: الّشلل التقّلصي

. وىذا بسبب النشاط الزائد يف بؤرة الّدماغ. والتعّلمي، مع بعض االضطرابات احلسبة، أو أحد أنواع الّصرع

وىو ينتشر عند الذكور أكثر . ويقصد بو حالة عجز يف القدرة العضلية، والناجتة عن إصابة ادلخ: الّشلل المخيّ 

اإلعاقة البصرية، التخلف القلي، اإلعاقات الّسمعية وعيوب : وترتبط بو عّدة إعاقات صلد منها. منو عند اإلناث

. الّنطق والكالم، واالضطرابات اإلدراكية

: ىذا ويصّنف الّشلل ادلخي إىل ما يلي

 ويظهر ذلك يف شكل تقلص التوائي لألطراف: الّشلل المخي التشّنجي. 

 ويظهر ذلك يف ترّىل العضالت شلا يؤدي إىل عدك التناسق احلركي لدى : الّشلل المخي االسترخائي

 .ادلعاق

. وينتج عند إصابة الفرد بطلقة نارية نافذة أو يف حوادث السّيارات: شلل الّنخاع الّشوكي

يعّد البًت حالة من العجز يفقد فيها الفرد أحد أطرافو، وقد يكون ذلك خلقيا أو نتيجة حوادث، أو : البتر

. جراحيا لتفادي بعض األمراض

 :إعاقة البتر-5

ويف . ؽلّثل البًت يف غياب طرف بأكملو أو جزء منو، وؽلكن أن يكتسب بعد الوالدة، أو يكون خلقيا: مفهومه

. ىذه احلالة األخَتة يتعّلق األمر بنقص يف الّتكوين
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 :البتور المكتسبة-5-1

. أسباب البتورادلكتسبة سلتلفة وؽلكن تصنيفها إىل فئتُت، طارئة ومرضية

 . ؽلكن أن يتعّلق حبوادث الطريق العام أو شغل البيت:بتر متصل بسبب طارئ - أ

 :  عديد العلل ؽلكن أن تؤّدي إىل قرار بالبًت، وخاصة:بتر مّتصل بسبب مرضي - ب

 .التهاب الشريان بالطرفُت السفليُت، اّلذي ؽلّثل حوايل نصف حاالت البًت للطّرفُت السفلّيُت -

 .العلل أو اإلصابات التعفنية ادلنجرّة عن الكسور ادلفتوحة -

اجلزء العظمي الواقع فوق  (غرن عظمي، غرن غضويف)يف ىذه احلالة ختّص البتور : أورام العظام اخلبيثة -

 .اجلزء ادلصاب

 :البتور الخلقية، أو نقص تكون األعضاء-5-2

ؽلكن أن يؤدي عيب يف النمو ػلدث خالل التطور اجلنيٍت إىل والدة أطفال ػلملون تشوىات بغياب خلقي جلزء 

. من اذليكل العظمي، سواء يف الطرفُت السفليُت أو الطرفُت العلوّيُت

وحاالت نقص التكّون النارتة عن أسباب غَت معروفة يف كثَت من األحيان ؽلكن أن حتدث يف مرض جنيٍت 

. اخل...أو تناول دواء أثناء احلمل، . احلصبة األدلانية : (اعتالل جنيٍت)

. مثل ىؤالء األشخاص يتكّيفون مع إعاقتهم بشكل أفضل من األشخاص اّلذين تكون بتورىم مكتسبة

 : الحركية اإلعاقة درجات -6
. يستطيع الشخص أن يؤدي الوظائف احلركية دون صعوبة و دون معاونة أو أجهزة مساعدة.    ال توجد إعاقة-
.   يستطيع أداء الوظيفة احلركية وحده و لكن بصعوبة-
.  يستطيع أداء الوظيفة احلركية وحده باستخدام أجهزة مساعدة-  
.   يستطيع أداء الوظيفة احلركية مبعاونة غَت مستمرة - 

. يستطيع أداء الوظيفة احلركية مبعاونة دائمة طول الوقت-  
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.   يستطيع أداء الوظيفة احلركية مبعاونة و باستخدام أجهزة مساعدة-   
 .  ال يستطيع أداء الوظيفة احلركية دتاماً -   

وقد اتفق عليها بعض األخصائيُت . إن اإلعاقة احلركية بأنواعها وأشكاذلا لديها عدة درجات ومستويات

: فصّنفت إىل مستويات ىي

 :اإلعاقة الحركية الخطيرة ( أ

فادلعّوقهنا يف . يف ىذا ادلستوى من اإلعاقة صلد األشخاص شلتنعُت من احلصول على درجة كافية من احلركة

والّسبب يف ذلك ىو أن ىاتو اإلعاقة . حاجة ماسة إىل مساعدة اآلخرين لقضاء حاجاتو وخاصة الضرورية منها

خطَتة، ويكمن خطرىا يف إصابتها للمناطق العصبية ادلركزية، كالّنخاع الّشوكي، ادلمر احلركي العصيب،  

وىذا يؤّدي يف أغلب األحيان إىل شلل احلمض ادليوبايت اّلذي يصيب األطراف األربعة،  . أو مناطق أخرى

 .أو اّلذي يصيب طلاع العظم

 :اإلعاقة الحركية المتوّسطة ( ب

وىذا يكون بواسطة . يف ىذا ادلستوى من اإلعاقة جتد للشخص فرصة التكييف ادلهٍت واالجتماعي

وؼلص ىذا النوع من اإلعاقة األشخاص اّلذي يعانون من النقص يف ادلناطق احملاطة بعصب  . متخّصصُت

. أو عدة أعصاب، ويكون مصحوبا باطلفاض يف القوة العضلية مثل شلل األطفال

 :اإلعاقة الحركية الخفيفة ( ت

يف ىذا ادلستوى من اإلعاقة صلد الّشخص غَت معتمد على اآلخرين، وىذا بسبب قدراتو على تلبية حاجاتو 

وؼلص ىذا النوع من اإلعاقة األشخاص اّلُت يعانون من آالم العظام وادلفاصل دون النقاط العصبية على . مبفرده

 .Luxation، وانفصام العظام Scoliseاضلراف العمود الفقري : سبيل احلصر
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 ال ؽلكننا وصف اآلثار وصفا دقيقا وزلددا وىذا الختالفات ودلعايَت :اآلثار الّناتجة عن اإلعاقة الحركية-7

فادلعّوق الرّاشد ليس كادلعوق الطفل، وحسب نوع اإلعاقة وصنفها، فادلعوق إعاقة . السنّ : غلب التقيد هبا، مثال

 :خلقية ليس كحامل اإلعاقة ادلكتبة، وىا ما سيتوّضح عند تقسيم ىاتو اآلثار

إن حتدثنا عن اآلثار االجتماعية، فهذا يتطّلب منا التحدث عن رلتمع ادلعوق اّلذي : اآلثار االجتماعية -

ضلن بصدد دراستو، فاجملتمع اإلسالمي ىو عبارة عن رلتمع خلقي مبٍت على التكامل والتالحم االجتماعي 

وىو تظهر سيطرة . إال أن البعض أخلط بُت الشعور بالرزتة واإلحساس، وبُت واجب خلقتو الظروف. والّتآخي

النظرة العاطفية على شخصية ادلعوق على حساب اجلانب العملي، فمنهم من ػلسن للمعوق ببعض الشفقة، ولذا 

 .أسندت مهمة رعاية وتأىيل ادلعوقُت للجمعيات اخلَتية، وىذا الحتوائها على أخصائيُت أكفاء يف رلال التأىيل

إن احلالة الوظيفية والبيولوجية للمعوق تؤدي بو إىل صعوبة أو استحالة القيام ببعض :اآلثار البدنية -

 األشياء اّليت يقوم هبا الشخص العادي، فادلعوق عند رؤية ما يقوم بو األشخاص العاديون يتأثر، لذا 

يستوجب عليو القيام ببعض النشاطات ادلالئمة مع إعاقتو، فاّلذي لدية شلل نصفي، ال ؽلنع من لعب  -

 .كرة السلة على الكراسي ادلتحركة وحتقيق ما ػلققو الشخص العادي

 تنتج عن اإلعاقة آثار نفسية قد حتدث تغَّتات كبَتة يف شخصية الفرد، لذلك غلب :اآلثار النفسية -

 .توفَت أساليب الّرعاية الّنفسية ادلناسبة للمعاقُت

إّن الواقع الّنفسي لإلعاقة ؼلتلف باختالف سببا، فادلعوق إعاقة مكتسبة يتأثر نفسيا أكثر من اّلذي لديو إعاقة 

فرقم ما تؤثر بو اإلعاقة على ادلعوق فليس معٌت ىذا أهّنا . خلقية ىذا األخَت اّلذي تعّود على إعاقتو منذ والدتو

تنقص من قدراتو أو تضعف من معنوياتو، ولقد أثبتت عدة جتارب أّن ادلعاق إعاقة حسية أو حركية تكون لديو 

 .دوافع قوية لتحدي الصعوبات وتنمية مواىبو وقدراتو
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 :خالصة

يف األخَت جتدر اإلشارة إىل أن فئة متحدي اإلعاقة احلركية فهي حباجة إىل خدمات رعاية و تأىيل خاص حسب 

خصوصيتها ، حيث تناولنا من خالل ىذا الفصل اإلعاقة القة احلركية كوهنا ظلوذج للدراسة ،حيث تطرقنا إىل أىم 

أسباهبا و خصائصها و تصنيفاهتا و الذي يشمل اإلعاقات عن خلل يف اجلهاز احلركي ، اإلصابات النارتة عن 

احلوادث ادلختلفة وأىم حاجات ادلعاقُت حركيا و مشكالهتم وطرق تعليمهم وأىم أنواع الرعاية و التأىيل ذلذه 

 .الفئة
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 :تمهيد

  بعد زلاولتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث، سنحاول يف ىذا اجلزء أن ضليط بادلوضوع من اجلانب التطبيقي و 

فئة متحدي اإلعاقة  وزع على مقياس ذلك بالقيام بدراسة تطبيقية و التأكد من صحة فرضية البحث عن طريق 

، سنحاول فيو أن نناقش و ضللل احلركية يف ذوي االحتياجات اخلاصة للمعاقني حركيا ادلمارسني لألنشطة البدنية 

. النتائج ادلتوصل إليها، و قد متحور ىذا االستبيان أساسا حول الفرضية ادلطروحة لإلجابة على تساؤالت البحث

 :الدراسة اإلستطالعية-1

بعد موافقة ادلشرف على موضوع البحث كان البد علينا من إجراء دراسة استطالعية وكشف جوانب اإلشكالية و 

 .السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة الرياضية معرفة 

أفراد  8للمعاقني حركيا و متثلت عينة الدراسة يف مركز ادلقياس على عينة من وقد متثلت ىذه الدراسة يف توزيع 

.  أرائهم موافقة دلا يتضمنو من عبارات تكشف مستوى السلوك التنافسي  كل  حيث كانت

 :و الغرض من الدراسة اإلستطالعية ىو

 .حتديد العينة من رلتمع الدراسة و زلاولة التقرب إليها -

 .إختبار مدى فاعلية وسائل البحث حسب ما يالئم عينة البحث  و ما خيدم الدراسة -

 .معرفة مدى إستجابة أفراد العينة للمقياس أو إحداث تغيريات حسب ما يالئم أفراد العينة إن إستوجب األمر-

السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية :" من خالل ادلشكلة ادلطروحة و ادلتمثلة يف  :لبحثلمنهج ا ا-2

 نظرا لطبيعة ادلشكلة اليت طرحت يتحتم علينا استخدام ادلنهج الوصفي  و، " ادلمارسني لألنشطة البدنية 
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سحي حيث يبدو أكثر مالئمة حلل ىذه ادلشكلة ، و يتمثل ادلنهج الوصفي يف حل شامل للظاىرة امل باالسلوب

 موجودة يف مجاعة معينة و يف مكان معني و وقت زلدد ،

:  عينة البحثمجتمع و-3

 و يعرفها  حيث مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ،تعترب العينة يف البحوث الوصفية أساس عمل الباحث

العينة ىي رلموعة من األفراد يبين الباحث عملو عليها و ىي مأخوذة من رلتمع أصلي و تكون " زلمد مكي"

 أفراد 8 ،متحدي اإلعاقة احلركية  فرد من فئة 50و يف حبثنا ىذا متثل رلتمع العينة األصلي بـ  .شلثلو متثيال صادقا

 . فرد متثل افراد العينة األساسية للبحث28و فقمنا باختبار  قمنا عليهم بدراسة إستطالعية كما سبق ذكره،

: مجاالت البحث- 4

: المجال البشري- 4-1

 تتكون من عشوائية  حيث قمنا باختيار عينة بطريقة اإلعاقة احلركية  فرد من فئة 50حوايل على  ادلركز مشلي

 .من سلتلف األعمار  فرد 36

: المجال المكاني- 4-2

من اجل اإلحاطة مبشكلة البحث و معرفة سلتلف جوانبها، فقد وقع اختيارنا يف دراسة ىذه اإلشكالية على مركز 

 .، و باألخص بلدية وادي اجلمعة ، غليزان: ة متحدي اإلعاقة احلركية ذوي االحتياجات اخلاصة و باخلصوص فئ
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 :المجال الزماني- 4-3

 .م 2015.04.28م إىل غاية 2014.12.18كانت بداية العمل يوم 

 2015.02.10متحدي اإلعاقة احلركية من باألخص على فئات يف مركز ادلعاقني حركيا مت توزيع االستمارات 

 : و ىذا كاأليت 2015.03.10إىل غاية 

. (غليزان  ) اجلمعة ي بواد حركيا مركز التكوين ادلهين للمعاقني. 1

 :متغيرات البحث- 5

 :اشتملت الدراسة على ادلتغريات التالية 

 .ىو الذي يتحكم فيو الباحث : ادلتغري ادلستقل - 1

 و ادلتغري ادلستقل لبحثنا ىو السلوك التنافسي 

 .و ىو الذي يتأثر بادلستقل أو ىو كل ما ديكن قياسو: ادلتغري التابع -2

 .و ادلتغري التابع لبحثنا ىو متحدي اإلعاقة احلركية 

كرة -كرة اليد)و ىناك كذلك بعض ادلتغريات مثل متغري اخلربة و كذلك متغري النشاط الرياضي التخصصي 

 .(الطائرة
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: أدوات البحث -6 

قصد نفي أو إثبات الفرضيات ادلقدمة إلشكالية البحث يستلزم علينا إختيار أصلح الطرق و ذلك من خالل 

 :الدراسة و التصفح وىذا بإستخدام الوسائل التالية 

 .االطار النظري من خالل المصادر و المراجع-6-1

 الدراسات السابقة و االنترنت-6-2

مدير ادلؤسسة حيث  لقد أجرينا قبل بداية حبثنا بعض ادلقابالت الشخصية مع:المقابالت الشخصية-6-3

اإلعاقة  أفراد فئة أطلعنا على بعض التوجيهات مث وجهنا إىل الطبيبة النفسانية و األستاذ ادلوجو حيث وجهتنا إىل

 .بغرض اإلدلام ببعض ادلعلومات النظرية اليت هتم حبثنالألنشطة البدنية  ادلمارسني احلركية 

 أثناء أجراء احلصص البدنية  ادلمارسني لألنشطة اإلعاقة احلركية لقد قمنا بزيارة فئة  : الزيارات الميدانية-6-4

 .التدريبية و اإلطالع على أحواذلم وعالقتهم بادلشرفني على األنشطة الرياضية و ذلك يف إطار اصلاز حبثنا ىذا

 الوسائل اإلحصائية-7

من اعداد الدكتور دورثي  (أبدا- أحيانا- دائما) بدائل 3 عبارة و20عبارة عن جدول يتضمن : المقياس-7-1

 .ىاريس وىو مقياس وضع لقياس مستوى السلوك التنافسي

  (1 أبدا ضرب2 أحيانا ضرب 3دائما ضرب ): كان اجيايب اذا :مفتاح التصحيح 

  (3 أبدا ضرب2 أحيانا ضرب 1دائما ضرب ):                   إذا كان سليب 
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 :تحديد المستويات 

 واألداة بالعبارات اخلاصة احلسابية لألوساط العددية الفئة طول احتساب متلتحديد ادلستويات : حتديد ادلستويات
 فكانت األداة فئات عدد على الناتج وقسمة األكرب التصحيح مفتاح من األصغر التصحيح مفتاح بطرح ككل
. اجلدول يف موضح ىو كما وذلك 0.66 قيمتو

0.66 =
1 − 3

3
 

3  - 0.66=  2.34 

2.34 - 0.66=  1.68 

1.68 – 0.66= 1.  

 :01الجدول رقم 

 يوضح مستويات السلوك التنافسي للمعاقني حركيا : جدول المستويات 

 اجملال ادلستوى
[  2.34 -  03 ]ما بني عال

 [1.67 – 2.33 ]ما بني متوسط
 [ 1 –1.66 ]ما بني  ضعيف

 

* 

 

* 
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 :االسس العلمية للمقياس -7-2

ادلقياس ادلعتمد ىو مقياس السلوك التنافسي لدورثي ىاريس و من أجل إجياد موضوعيتو و ذلك : الموضوعية  -

بتمرير و عرض الطلبة الباحثني ادلقياس على عينة من أساتذة علم النفس الرياضي و ىذا ما زاد من تدعيم و ىذا 

 .ما أكد أنو يدرس ادلوضوع أو الصفة ادلعينة للدراسة 

 " .بريسون" لقد قاما الباحثان حبساب ثبات ادلقياس عن طريق معامل اإلرتباط :الثبات-

لقد قاما الطالبان الباحثان حبساب صدق ادلقياس عن طريق معامل الصدق و ىو اجلذر الًتبيعي للثبات : الصدق

يوضح معامل الثبات و صدق ادلقياس دلستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية : 02 الجدول رقم .

 "بريسون"بطريقة معامل اإلرتباط 

 ر الجدولية معامل الصدق  معامل الثبات  1-درجة الحرية ن حجم العينة  

السلوك 

 التنافسي

08 07 0.91 0.95 0.66 

 

R   0.05 و مستوى الداللة 0.66اجلدولية 

 R فهي أكرب من 0.91 أن قيمة معامل الثبات للعينة اإلستطالعية بلغت 02نالحظ من خالل اجلدول رقم 

  و عليو ادلقياس متتع بدرجة ثبات عالية 07 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى الداللة 0.66اجلدولية ادلقدرة ب 
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 و درجة 0.05 عند مستوى الداللة 0.66 اجلدولية ادلقدرة ب R فهي أكرب من 0.95أما معامل الصدق بلغ 

 .  و عليو ادلقياس متتع بدرجة صدق عالية07احلرية 

 :خطوات التجربة األساسية -8

 فرد بتاريخ 28لقد قام الباحثان بإعداد ادلقياس ادلناسب لبحثهما وقاما بتوزيعو على العينة ادلطلوبة ادلقدرة ب

 : وذلك ب 10/03/2015 إىل غاية 10/02/2015

 .معرفة مواعيد ادلنافسة  -

 .حتديد مواعيد مسبقة عن طريق اإلتصال بإدارة ادلركز و ىذا لتسهيل مهمة التواجد مع العينة  -

 .تطبيق ادلقاييس على فئة متحدي اإلعاقة احلركية بعد هناية ادلنافسة حىت يكون كل فرد متفرغا لإلجابة  -

 .شرح العبارات اليت يتضمنها ادلقياس دلتحدي اإلعاقة احلركية  -

 :المعالجة االحصائية-9

إن اذلدف من إستعمال التقنيات اإلحصائية ىو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التفسري و التحليل و 

عن البحث استعملنا طريقة اإلحصاء ادلتمثلة يف ما التأويل و احلكم، ومن أجل معاجلة و حتليل ادلعطيات الناجتة  

 :يلي

دلعرفة مدى تواجد فروق بني التنائج حىت نعطي الداللة اإلحصائية للنتائج ادلتحصل " ستودنت (ت)"إختبار -

 .عليها 
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 "2ن≠1ن"القانون أعاله ديثل أحد الوسائل اإلحصائية حيث -

 .متثل القيمة احملسوبة من خالل اجلدول :ت

 𝟏متثل ادلتوسط احلسايب للعينة األوىل : س. 

 :𝟐متثل ادلتوسط احلسايب للعينة الثانية  س . 

 ∶ ع
𝟏

 .متثل تباين العينة األوىل𝟐

 : ع
𝟐

  .متثل تبني العينة الثانية𝟐  

 متثل العدد الكلي ألفراد العينة  : ن. 

  اإلضلراف ادلعياري. 

 R بريسون  
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 .و ىذا يعين نسبة إحتمال اخلطأ  .0,05:مستوى الداللة 

   2-2ن+1ن=درجة احلرية 

: صعوبات البحث- 9

. الصعوبات اليت فرضتها طبيعة اإلعاقة للعينة- 

النقص الكبري يف األخصائيني يف رياضات ذوي االحتياجات اخلاصة الذين ديكننا االستفادة من معرفتهم  - 

 . خاصة يف ادلركز الذي أجرينا فيو حبثنا و خربهتم

 

 : خالصة

خالل ىذا الفصل نكون قد وضحنا بعض ادلفاىيم و ادلعاجلات اإلحصائية اليت بفضل نتائجها نتوصل إىل حل 

ادلشكلة اليت يدور حوذلا البحث و وبينا كذلك من حيث الدراسة االستطالعية أظهرت لنا بعض الضوء  الذي 

بفضلو إستطعنا أن نتتبع اخلطوات الالزمة للبحث ويف األخري طلتم ىذا الفصل الذي حيتوي على منهجية البحث 

و إجراءاتو ادليدانية اليت تتمحور حول منهج البحث ورلاالتو الزمانية و ادلكانية و البشرية وكذلك أدوات البحث و 

 .الوسائل اإلحصائية
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 :عرض ومناقشة نتائج البحث

 يوضح نتائج عبارات المقياس : 03الجدول رقم 

ادلتوسط 
 احلسايب

العبارة   دائما أحيانا أبدا

 .ينخفض مستوى أدائي يف ادلنافسة اليت يشاىدىا بعض األشخاص ادلهمني-1 5 16 7 1.92

عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء ادلنافسة فإنين ال أجد صعوبة يف استعادة تركيز - 2 10 15 3 2.25
 انتباىي

 .تزداد ثقيت يف نفسي كلما اقرتب موعد ادلنافسة - 3 7 14 7 2
 .أعنف نفسي عندما أرتكب بعض األخطاء أثناء ادلنافسة- 4 8 12 8 2

عندما ينتقدين مريب آو أحد زمالئي أثناء ادلنافسة فإنين أجد صعوبة يف تركيز -5 10 11 7 2.10
 .انتباىي طوال الفرتة الباقية من ادلنافسة

 .تظهر قدرايت العالية بصورة واضحة أثناء ادلواقف احلساسة يف ادلنافسة - 6 7 16 5 2.07
 .يف ادلنافسات اذلامة اشعر بالقلق من عدم قدريت على األداء بصورة جيدة - 7 15 8 5 2.35
 .قبل إشراكي يف ادلنافسة ال أحتاج للمزيد من الوقت لكي أستعد نفسيا و ذىنيا- 8 5 17 6 1.60
 .ينتابين القلق الشديد قبل إشراكي يف منافسة ىامة - 9 14 10 4 2.35
 عندما تسوء األمور يف ادلنافسة فإن ذلك ال يسبب يف االرتباك أو القلق - 10 5 16 7 1.92
 .أدائي يف ادلنافسة الرياضية أفضل بكثري من أدائي أثناء التدريب - 11 9 14 5 2.14
أو )أثناء ادلنافسة عندما أعتقد أن احلكم قد أخطأ يف بعض قراراتو بالنسبة يل - 12 5 16 7 1.92

 .فإنين ال أنفعل (لزمالئي
 .بعد إهناء ادلنافسة أستطيع أن أتذكر كل ما حدث يف ادلنافسة- 13 11 14 3 2.28

 . أخشى من احتمال إصابيت أثناء اشرتاكي يف ادلنافسة - 14 11 7 10 2.03

 . أحاول جتنب التفكري يف ادلنافسة القادمة ألن ذلك يسبب يل ادلزيد من الضيق- 15 2 16 10 1.71
 قبل اشرتاكي يف ادلنافسة مباشرة أشعر بأنين ال أستطيع تذكر أي شئ- 16 6 9 13 1.75
 .مستوى أدائي ثابت يف ادلنافسات و يف حدود أقصى قدرايت- 17 12 8 8 2.14

 .بعد انتهاء ادلنافسة أشعر بأنين كنت أستطيع األداء بصورة أفضل- 18 9 10 9 2
 .أجد متعة أثناء التدريب بدرجة أكرب منها أثناء ادلنافسة - 19 14 8 6 2.28

. أرتكب بعض األخطاء يف اللحظات احلساسة يف ادلنافسة - 20 5 18 5 2

 اجملموع  170 255 135 2.88
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 عبارة و 20ىذا اجلدول ادلمثل أعاله ميثل نتائج عبارات ادلقياس ككل حيث اجلدول حيتوي على : التعليق 
 .ثالث بدائل و ادلتوسط احلسايب لكل فرد و الكلي 

 و ادلتوسط احلسايب 2.88بعد مجع البيانات و حتليلها إحصائيا حيث كان ادلتوسط احلسايب الكلي : التحليل 
 . كأصغر متوسط 1.60 كأكرب متوسط و 2.35لكل عبارة ينتمي إىل اجملال 

 2.88=ادلتوسط احلسايب 

 :اإلستنتاج 

 فإن [ 2.34 – 03 ] و ىو ينتمي إللى اجملال األول 2.88مبا أن ادلتوسط احلسايب للسلوك التنافسي ىو 
مستوى السلوك التنافسي مستوى عال ألنو أثناء ممارسة األنشطة الرياضية يكون ىناك تنافس و الرغبة يف  الفوز 

لذلك يظهر نوع من احلماس و جيعل من مستوى السلوك التنافسي مستوى جيد ،و بالنظر إىل العديد من 
ادلصادر و ادلراجع اليت أشارت إىل إرتفاع مستوى السلوك التنافسي لدى الرياضيني عند ممارسة األنشطة التنافسية 

و ما أثبتتو العديد من الدراسات السابقة مثل .لدى العاديني كذلك ينطبق نفس احلالة على متحدي اإلعاقة 
  اليت أكدت أن مستوى السلوك التنافسي لدى الرياضيني (2002)" صفاء عبد العزيز القوشي"دراسة دراسة 

كانت أىم النتائج جناح الربنامج يف حتقيق ما يكون مستوى عال نتيجة حلب الفوز و إبراز الذات إضافة إىل أن 
 لدى ضعاف السمع و كما أكدت النتائج أيضا استمرارية التنافسيوضع من اجلو و ىو ختفيف حدة السلوك 

. ىذه الفاعلية دلا بعد انتهاء فرتة ادلتابعة

 :مستوى السلوك التنافسي لدى عينة البحث

 .حسب متغير النشاط الرياضي:أوال 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                   عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 

 
69 

 

 :العينة الممارسة لكرة اليد 

 يوضح نتائج ادلمارسني لكرة اليد : 04الجدول رقم 

المتوسط 
الحسابي  

لكل 
 شخص

  الفرد  رقم دائما أحيانا أبدا
 

3.21 02 11 07 

 
1.  

 

3.35 03 07 10 2.  
 

3 03 12 05 3.  
 

3.14 03 10 07 4.  
 

2.85 07 06 07 5.  
 

3 04 10 06 6.  
 

3.21 03 09 08 7.  
 

3.21 03 09 08 8.  
 

3.14 02 12 06 9.  
 

3 03 12 05 10.  
 

3.21 03 09 08 11.  
 

2.78 01 19 00 12.  
 

2.64 08 07 05 13.  
 

3.14 03 10 07 14.  
 

 المجموع 89 143 48 2.14

 

 

 

 ع  س أبدا أحيانا دائما ن 
 0.93 2.14 48 143 89 14 عينة كرة اليد
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–دائما ) بدائل 3+  فرد 14 نتائج ادلمارسني لكرة اليد حيث حيتوي اجلدول على 4 ميثل اجلدول رقم :التعليق 
 .و ادلتوسط احلسايب لكل فرد و الكلي  (أبدا-أحيانا

بعد مجع البيانات و حتليلها إحصائيا أظهرت لنا البيانات أن ادلتوسط احلسايب لكل فرد ينتمي إىل  : التحليل
و ادلتوسط احلسايب الكلي لألفراد ادلمارسني لكرة اليد  ( كأصغر متوسط2.64 كأكرب متوسط إىل 3.35)اجملال 
  .2.14كان 

 : اإلستنتاج

و ىو ينتمي إىل اجملال الثاين ادلوضح يف " 2.14"مبا أن ادلتوسط احلسايب للمجموعة األوىل ادلمارسة لكرة اليد ىو 
 ومنو نستنتج أن مستوى السلوك التنافسي للعينة ادلمارسة لكرة اليد ىو [1.67 – 2.33 ]ما بنياجلدول 

مستوى متوسط وىو مستوى مقبول نظرا لعينة متحدي اإلعاقة احلركية بأهنم من ذوي اإلحتياجات اخلاصة لكون 
ىذه العينة دتارس النشاط الرياضي التنافسي بغية إبراز الذات و حتسني مكانتها يف نظرة اجملتمع و بالتايل حتقيق 

  .2004نظري إمساعيل العديد من ادلهارات النفسية مثل التواصل و التعاون و ىذا ما يتفق مع دراسة 

 

 

 

 

 

 

 

  :العينة الممارسة لكرة الطائرة
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  يوضح نتائج ادلمارسني لكرة الطائرة: 05الجدول رقم

 الفرد  رقم دائما أحيانا  أبدا المتوسط الحسابي لكل شخص 
 

2.35 10 07 03  

1 

2 12 08 00  

2 

2.85 07 06 07  

3 

2.42 11 04 05  
4 

2.64 07 09 04  

5 

2 06 10 04  

6 

3.42 03 06 11  

7 

3.35 04 08 09  
8 

3.14 02 12 06  

9 

3.35 02 09 09  

10 

3.14 04 08 08 11 

3.14 03 10 07  

12 

3.14 05 06 09  

13 

3.07 04 09 07  

14 

 المجموع 89 112 80 2.03

 

 

 ع  س أبدا أحيانا دائما ن 
عينة كرة 
 الطائرة

14 89 112 80 2.03 0.94 

 

 فرد ممارسني 14 نتائج األفراد ادلمارسني لكرة الطائرة كذلك حيتوي اجلدول على 5ميثل لنا اجلدول رقم : التعليق
 .لكرة الطائرة و نتائجهم ادلوضحة أعاله و كذلك ادلتوسط الكلي لألفراد و ادلتوسط لكل شخص 
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بعد مجع البيانات اخلاصة باألفراد ادلمارسني لكرة الطائرة و حتليلها إحصائيا أضهرت لنا أن ادلتوسط : التحليل 
 كأصغر متوسط 2 كأكرب متوسط حسايب إىل 3.42)احلسايب لكل فرد ميارس كرة الطائرة ينتمي إىل اجملال 

  .2.03و ادلتوسط احلسايب الكلي كان  (حسايب 

 

 

 :اإلستنتاج

وىو ينتمي كذلك إىل اجملال الثاين " 2.03"مبا أن ادلتوسط احلسايب للمجموعة الثانية ادلمارسة لكرة الطائرة ىو 
 نقول بأن مستوى السلوك التنافسي للعينة ادلمارسة لكرة الطائرة ىو مستوى متوسط [1.67 – 2.33 ]ما بني

لكنو أقل من اجملموعة األوىل ألهنا دتارس نشاط كرة اليد و ىو نشاط فيو نوع من اإلحتكاك و احلركة و اجلري و 
حب ادلنافسة كذلك إبراز الذات أما اجملموعة الثانية ادلمارسة لنشاط كرة الطائرة كذلك مستواىم متوسط لكن فيو 

 .نوع من الثبات و عدم احلركة ألنو نشاط ميارس من الثبات وبالرغم من ىذا فمستوى سلوكهم التنافسي متوسط

 :ستيودنت بين المجموعتين الممارسة لكرة اليد و الممارسة لكرة الطائرة "ت"حساب -

 .ميثل الفرق بني نتائج العينتني ادلمارسة لكرة اليد و ادلمارسة لكرة الطائرة:06جدول رقم 

ادلتوسط  النشاط
 احلسايب

اإلحنراف 
 ادلعياري 

درجة  ت اجلدولية  ت احملسوبة  التباين 
 احلرية 

 الداللة 

 غري دال 26 0.70 0.45 0.86 0.93 2.14 كرة اليد
 0.88 0.94 2.03 كرة الطائرة 

 

 ميثل الفرق بني نتائج العينتني ادلمارسة لكرة اليد و ادلمارسة لكرة الطائرة حيث حيتوي على نوع النشاط :التعليق
 . و ادلتغريات اإلحصائية مثل ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري و الداللة اإلحصائية ( كرة الطائرة–كرة اليد )

أضهرت لنا البيانات بعد حساب ادلتوسط و اإلحنراف ادلعياري لكل عينة أن ت احملسوبة بني العينتني : التحليل
 .0.05 و مستوى الداللة 26 عند درجة احلرية 0.70 و ت اجلدولية كانت 0.45كانت 
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 :اإلستنتاج

 .و منو ليس ىناك فروق يف ادلستوى بني العينتني ادلمارسة لكرة الطائرة و ادلمارسة لكرة اليد 

ألن العينتني كالمها لديهم رغبة يف الفوز و إبراز الذات يف رلتمع قد ال يوفر ذلم إمكانيات النجاح و التأقلم  
 .بالرغم من أهنم من فئة متحدي اإلعاقة احلركية  

 

 

 

 : ثانيا حسب متغير الخبرة 

 .[ سنوات10- سنوات 06]و من .[ سنوات06-سنة ]العينة األولى من 

 يوضح نتائج مستوى خربة : 07الحدول رقم 

مستوى 
 اخلربة

ادلتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 ادلعياري 

درجة  ت اجلدولية  ت احملسوبة  التباين 
 احلرية 

 الداللة 

 5إىل1من
 سنوات

 دال 26 0.70 0.72 07.39 2.72 2.21

إىل 6من
 سنوات 10

2.03 0.26 0.06 

 

 ميثل الفرق بني نتائج العينتني ادلمارسة لكرة اليد و ادلمارسة لكرة الطائرة يف متغري اخلربة  حيث حيتوي :التعليق
و ادلتغريات اإلحصائية مثل ادلتوسط احلسايب و  ( سنوات 10-6/  سنوات  5-1من )على مستوى اخلربة  

 . اإلحنراف ادلعياري و الداللة اإلحصائية
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 أضهرت لنا البيانات بعد حساب ادلتوسط و اإلحنراف ادلعياري لكل عينة أن ت احملسوبة بني العينتني :التحليل
 .0.05 و مستوى الداللة 26 عند درجة احلرية 0.70 و ت اجلدولية كانت 0.72يف متغري اخلربة كانت 

 

 

  

 :اإلستنتاج

نستنتج أنو ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اخلربة بني العينتني ألن ىذا  راجع إىل الرغبة يف ممارسة 
 .النشاط الرياضي التخصصي مما يربز مستواىم أثناء ادلنافسة و بالتايل يكسبهم خربة أكثر

 

:اإلستنتاجات  

 إن مستوى السلوك التنافسي مستوى عال ألنو أثناء ممارسة األنشطة الرياضية يكون ىناك تنافس و الرغبة يف  -
 .الفوز لذلك يظهر نوع من احلماس و جيعل من مستوى السلوك التنافسي مستوى جيد

 .إن مستوى السلوك التنافسي للعينة ادلمارسة لكرة اليد ىو مستوى متوسط - 

  . متوسط مستوى السلوك التنافسي للعينة ادلمارسة لكرة الطائرة ىو مستوى- 

 . ىناك فروق يف مستوى السلوك التنافسي  بني العينتني ادلمارسة لكرة الطائرة و ادلمارسة لكرة اليد ليس - 

 .ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اخلربة بني العينتني- 

دلشاكل و الصعوبات اليت قد لن فئة متحدي اإلعاقة احلركية جتد يف ممارسة النشاط الرياضي التنافسي حال إ-
   .يوفر لو كل إمكانيات النجاح و التأقلمال تواجههم وخاصة يف رلتمع قد 

 



 الفصل الثاني                                                   عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 

 
75 

 

 

:مناقشة الفرضيات  

:األولى الفرضية -  

ىو بدرجة  الرياضية  مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة  مبا أننا  افرتضنا أن

بينت لنا  حيث " 1"فإن النتائج اليت توصلنا إليها انطلقت على ما افرتضناه كما ىو موضح يف اجلدول رقم عالية 

 الذي يشري إىل أن مستوى  اجملال األول إىل النتائج تنتمي  إذ  ىو بدرجة عاليةان مستويات السلوك التنافسي

ادلوضح يف جدول ادلستويات حيث كانت مبستوى عال لذا  حققت لنا (2.33-3)السلوك التنافسي عال من 

.الفرضية األوىل  

: الفرضية الثانية    

 بني العينتني ادلمارسة لكرة اليد و ادلمارسة إختالفات  يف مستويات السلوك التنافسي حيث افرتضنا أن ىناك 
،  يوضح لنا نتائج كل عينة من خالل ما 3، 2لكرة الطائرة و أن النتائج ادلتحصل عليها من خالل اجلدول  رقم 

وبينت لنا أنو ليس  ىناك قمنا بو من دراسة و بعد التحليل و ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات إتضحت لنا النتائج 
فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات السلوك التنافسي بني العينتني   وبالتايل مل حنقق الفرضية الثانية و ىذا ما 

  :و اليت2003دراسة وليد أبو طالب  -إتفقت مع دراسة 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على دراسة الفروق يف درجة اخلصائص النفسية و التوجو التنافسي للنشئ الرياضي 
وكذلك دراسة الفروق يف درجة اخلصائص النفسية  ( الفردية–االنشطة اجلماعية )وفقا لتصنيف األنشطة الرياضية 

 ناشئ رياضي من 440،و إستخدم الباحث ادلنهج الوصفي و تكونت عينة البحث من ...و التوجو التنافسي 
 نشاط رياضي و مت إستخدام مقياس البريوفيل 11أندية الدرجة األوىل من زلافظات القاىرة الكربى ميثلون 

 .النفسي للنشئ الرياضي و مقياس التوجو الرياضي التنافسي من إعداد عالوي 
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:الفرضية الثالثة  

إختالفات  يف مستويات السلوك التنافسي من حيث متغري اخلربة و من خالل النتائج حيث افرتضنا أن ىناك 

 و بعد معاجلة و حتليل ىذه النتائج توصلنا إىل أنو ىناك فروق يف مستويات السلوك 05ادلوضحة يف اجلدول رقم 

.التنافسي و بالتايل نكون قد حققنا الفرضية الثالثة لبحثنا  
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 :خالصة عامة

يف اخلتام ميكن أن خنلص القول بأن فئة متحدي اإلعاقة احلركية  ،جتد يف ممارسة النشاط الرياضي التنافسي 

ال متنفسا حيمل يف طياتو احللول الناجعة يف حل ادلشاكل و الصعوبات اليت قد تواجههم وخاصة يف رلتمع قد 

 لو كل إمكانيات النجاح و التأقلم ، فالرياضة بإختالف أنواعها ىي وسيلة ىامة يف حتسني الفرد ادلعاق من  يوفر

مجيع النواحي البدنية و النفسية و اإلجتماعية و الفكرية سواء كان يف النوادي أو حىت يف ادلؤسسات و ادلراكز 

. ادلتخصصة 

فالنشاط الرياضي يعطي إنطباعا للسلوك التنافسي للفرد ادلعاق لذلك ىو ذو أمهية بالغة يف حياة ىذه الفئة 

و تكاد األنشطة الرياضية مبثابة ادلنقذ .اخلاصة يف اجملتمع من خالل الًتويح على النفس و ملئ الفراغ الذي يعيشو 

ذلذه الفئة و من خالل تقدمو و تلقنو للفرد ادلعاق من صفات محيدة يف حياتو كالتسامح والتعامل بأخالق عالية 

وبذلك .مع االخرين و عدم إحتقار الذات أو الغري األمان مبا ميكن أن يقدمو من عمل يقدره اجملتمع احمليط بو 

. يكون جزء من اجملتمع ادلدين
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: اإلقتراحات و التوصيات 

من خالل قيامنا هبذا البحث ادلتواضع توصلنا إىل رلموعة من اإلقًتاحات و التوصيات ادلستقبلية اليت قد    

تساعد كل من يهمو األمر سواء كان مدرب أو مريب أو مسؤول يف إعطاء اجملتمع جيل سليم من عدة جوانب 

 :سواء كانت نفسية عقلية أو بدنية ، ىتو اإلقًتاحات متمثلة فيمايلي

 .تنمية السلوك التنافسي لدى ممارسي النشاطات الرياضية لدى متحدي اإلعاقة احلركية -

توعية ذوي االحتياجات اخلاصة بأمهية األنشطة احلركية دلا ذلا من فوائد على مجيع اجلوانب خاصة النفسية - 

. منها

 .لدى متحدي اإلعاقة احلركية تنمية روح ادلنافسة -

الًتكيز أكثر على ىذه من اجملتمع اليت ىي مهمشة كثريا يف رلتمعنا و تعاين ضغط منو يضاف إىل الضغط -

. النفسي الناتج عن نوع اإلعاقة اليت يعاين منها 

 . االستفادة مبختصني من ذوي الشهادات اجلامعية لالستفادة من خرباهتم العلمية يف ميدان البحث العلمي-

فالقاعدة العامة لدى علماء اإلعاقة تنص على أنو كلما بدأ العالج ، العمل على التشخيص ادلبكر لإلعاقة  -
مبكرا كلما زادت إجيابياتو وكانت النتائج أفضل وىذه ادلزايا تؤكد أمهية توجيو األسرة إىل مراكز ادلعقني  عند 

 .اكتشاف اإلعاقة
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Résumé 

Grâce aux observations menées sur terrain des personnes aux centres ayant des besoins 

spéciaux, nous avons senti la présence d'un grand nombre de  problèmes psychologiques 

rencontrés par ce groupe, nous avons donc décidé de faire une étude de ces problèmes 

au phénomène du comportement concurrentiel, car il était notre étude sur la détection 

des niveaux de comportement concurrentiel défiantl’invalidité pratiquants des activités 

physiques et sportives, La sélection se composait de 36 personnes . Après avoir 

sélectionné la communauté, qui comprend 8 personnes dont on a fait des tests 

préparatoires et comme une étude fondamentale de 28 personnes comme un échantillon 

pour la recherche ont été sélectionnées à partir de différents âges, comme dans l'étude 

statistique, nous avons deux échantillons pour tester( T). lié et indépendant,. À la 

lumière des résultats de l'étude actuelle, la recommandation la plus importante à 

développer notre conscience des personnes ayant des besoins spéciaux en général et 

Challenger handicap moteur à l'importance de l'adaptation pour les opérations d'usage 

privé en raison de l'intérêt sur tous les aspects de centres sociaux et psychologiques 

privé. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Summary: 

 

Through field observations in people with special needs centers we have felt the presence 

of many of the psychological problems faced by this group, so we decided to do one 

study of these problems to the phenomenon of competitive behavior, as it was our study 

on detecting levels of competitive behavior of the Challenger motor disability 

practitioners of physical activities and sports, The sample consisted of 36 people Search 

After selecting the community, which includes the 8 exploratory and as a study of 28 

people as a sample for research were selected from different ages, as in the statistical 

study we have two samples to test T. linked and independent,. In light of the results of 

the current study, the most important recommendation to expand our awareness of 

people with special needs in general and Challenger motor disability to the importance 

of adaptation for private use operations because of the interest on all aspects of social 

and psychological centers private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: ملخص الدراسة

من خالل ادلالحظات ادليدانية يف مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة ولقد شعرنا وجود العديد من ادلشاكل النفسية 
اليت تواجهها هذه الفئة، لذلك قررنا القيام بدراسة واحدة من هذه ادلشاكل لظاهرة السلوك التنافسي  ، كما 

كانت دراستنا حول  الكشف عن مستويات السلوك التنافسي دلتحدي اإلعاقة احلركية ادلمارسني لألنشطة البدنية 
 28 كدراسة إستطالعية و 8 شخصا بعد اختيار اجملتمع ، اليت تضم 63و الرياضية ، وتكونت عينة البحث من 

  ،كما يف الدراسة إحصائية لدينا إختبار مقصودةشخصا كعينة للبحث ومت اختيارهم من خمتلف األعمار بطريقة 
ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية إىل توسيع توصية أهم لدينا من وعي ذوي . ت  لعينتني مرتبطتني و مستقلتني ، 

االحتياجات اخلاصة بشكل عام و متحدي اإلعاقة احلركية إىل أمهية عمليات التكيف لالستخدام اخلاص نظرا 
. للفائدة على مجيع جوانب ادلراكز اجتماعية ونفسية خاصة

 :الكلمات ادلفتاحية 

 التنافسيالسلوكمستويات

 احلركيةاإلعاقةمتحدي

 الرياضيةاألنشطة
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