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 الشكر و التقدير

 

أحيانا و سخرنا طالبان للعلم و المعرفة ، شكرا لكل من علمنا حرف ا من أول عمرنا إلى  اهلل من  شكر  ن
 يومنا هذا.

الذي تابع  جبوري        نتقدم بخالص الشكر و التقدير و االحترام إلى األستاذ المشرف  الدكتور  
 مراحل إنجاز  هذه المذكرة بشكل نهائي .

األساتذة و الدكاترة على كل التوجهات القيمة  كما نتقدم بالشكر و التقدير إلى السادة   -
 .ي قدموها لنا إلتمام  هذه المذكرة  تو التشجيع ال

شكر خالص إلى لجنة المناقشة التي قبلت المناقشة و دعمت المذكرة بمجموعة من   -
 المالحظات العلمية التي سوف يأخذ بها الطالب الباحث مستقبال.

بالشكر إلى من ساهموا في إنجاز هذا البحث من قريب أو  توجه  بالا  و قبل أن نختم تشكران
 من بعيد.

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

  



 

 

 

 

 
 بسمك اللهم آمنا و عليك توكلنا ال إله إال أنت سبحانك،

 لك الملك و لك الحمد و أنت على كل شيء ق   دي ر.
العزيز و جل طاعتهما كطاعة،  أهدي ثمرة جهدي إلى من أوصاني بهما اهلل في كتابه  

إلى من تحملت العناء إلسعادي و تعليمي إلى أغلى إنسانة في حياتي إلى أعز الناس  
على ق لبي التي تحملت ألجلي مصاعب الحياة وحزنت لحزني و فرحت لفرحتي أهديك  

 بصمات مشواري، قرة عيني أم          ي أطال اهلل عمرها.
ربيتي و تولى أمري إلى من علمني الجد و المثابرة  إلى من تعب من أجلي راحتي و ت

إلى من ال أستطيع تعداد فضائله إلى من صبر و أفنى عمره ليراني في هذا المستوى،  
 اهلل تعالى  رحمهأب        ي  

والى كل عائل ة بلبشير  إلى من شاركوني رحم األلم و ق اسموني حب الوالدين "إخوتي " 
 جبوريالدكت ور  تاذ المشرف  :  إلى األسمن قريب او بعي   د  

اتذة    أس  الجمع الحاضر هن ا ، والى كل    إلى كل  األصدق اء واألحباء: ،  إلى كل
 رياضيةالبدنية و  التربية  معهدال

 إلى كل من ساعدنا في هذا العمل
 وشك   را .إلى كل طلبة  معهد التربية البدنية و الرياضية  

 
 بلبشير عبد العزيز 

 

 
 



 

 

 

 كلّ من نطق بكلمة الّتوحيد بلسانه وصّدقها بق لبه وكيانه، وظهرتإلى  

على جوارحه. إلى كلّ من صّلى على خير البرية واتّبع سنّته الزكّية المطهرة بإخالص وحسن نّية  
 محّمد صّلى اهلل عليه وسّلم.

 . إلى كلّ من شهر سالح الق لم ورفع راية العلم لينير األبصار والعقول.أهدي ثمرة عملي

 ا   ملو جمعت الّدنيا كّلها ووضعتها بين أيديها ما وفّرت ولو جزءا يسيرا من حقّه اللذان  إلى  

 الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما  

إلى كل عائلة بوعزة صغيرا و كبيرا و إلى كل من ساهم في انجاح هذه المذكرة من قريب أو  
 بعيد .

 إلى كل طلية السنة الثانية ماستر

 .من ضاق بهم ق لمي ووسعهم ق لبي  وكلّ 

 . أهدي هذا العمل إلى كل الذين جاهدوا في سبيل العلم

 بوعزة عثمان                                                                 

 

 

 

 

 



ملخص اللدراسة : 

 عنوان الدراسة:

دراسة مقارنة البعاد المهارات النفسية لممارسين وغير الممارسين النشاط البدني المكيف 
 للمعاقين سمعيا .

راسة الى معرفة  المهارات النفسية للمعاقين سمعيا  والفرض من الدراسة ان للنشاط تهدف الد
 البدني المكيف اثر ايجابي في تنمية المهارات النفسية للمعاقين سمعيا .
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ر ممارسين للنشاط الرياضي بوالية غليزان  اما حيث الجنس ق مقسمة مابين ممارسين وغي

( .22-18الفئة العمرية تراوحت مابين )   

 االداة المستخدمة هي مقياس )بل ( البعاد المهارات النفسية ق  ومن اهم نتائج الدراسة :

هنا  فروق ذات داللة هحصائية فيما يخص االبعاد النفسية للمارسين وغير الممارسين 
لصالح الممارسين .للنشاط البدني   

 ومن اهم المقترحات والتوصيات : 

ضرورة تكييف المقاييس النفسية كوسائل موضوعية لتقويم شخصية المعاق . -1  

العمل على حل المشاكل النفسية للمعاقين . -2



Par rapport aux dimensions des compétences psychologiques des 

praticiens et des non-pratiquants de l'activité physique adaptés pour 

l'étude de malentendants. 

L'étude vise à trouver les compétences psychologiques pour les 

malentendants et l'hypothèse de l'étude de l'activité de réglage 

physique impact positif sur le développement psychologique des 

compétences pour les personnes handicapées acoustiquement. 

L'étude a été menée sur un échantillon de 40 personnes handicapées 

acoustiquement choisis au hasard délibérée en termes de sexe, 

répartis entre les praticiens et les non-pratiquants de l'activité 

sportive Etat relizane soit le groupe d'âge variait entre (18-22). 

Microscope utilisé est une mesure (mais) pour maintenir les 

compétences psychologiques, et les résultats les plus importants de 

l'étude: 

Il existe des différences significatives en termes de dimensions 

psychologiques des praticiens et des non-pratiquants de l'activité 

physique au profit des praticiens. 

L'une des principales propositions et recommandations: 

1. La nécessité d'adapter les normes psychologiques comme un

moyen d'évaluer objectivement personnels handicapés. 

2. travailler à résoudre les problèmes psychologiques pour les

personnes handicapées.
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 مقدمة

انطالقااان آااا  حصاااة  هيئااانصحة الحصاااة اائاااية ااعناآحاااة  هاااا     ااآعااا قح  ح حااا     ااا  

 سااذنم آسان   ش ساو  ئاا ب ااذةشحاة ااةحنلاحة   ااذااة حت شيةحاة ااذةشحااة ( شاة ااششاةحة   

ةقو آل ب  الما ذذسنشق اا  ب ااآذيلاةة هاا  ذ ا حو ااش نحة  ااةحنلحة ، اا نهةة (  ه  

  فلب ااص آنت ألشننصلن شئةف اانظة    اصذالف فلآلو  ث نفذلو  سنلو  فصنذلو .

 حعاا  آلاانب اانشاانط ااشاا ن  ااآيحااف اياا  ااآلاان ت ااذاا  ذسااذطحة ذ اا حو صاا آنت فعناااة 

( ADAMS 1977(   ح آااااااااا  WALLON 1975اةآعااااااااا قح  ، هم حاااااااااة   فااااااااانا  

(     آآنةساااة اانشااانط ااشااا ن  ااآيحاااف هنآااان ذيااانفظ  ةااا  االساااو JOHN   لااا  

  ظنصفه  ذيس  آا  ساة ا اافاة  ااآعانق .  ذعا  ينساة ااساآة آا   هاو اايا ا  ااذا  

حعذآ   ةحلن اإلنسن  ف  ذي ح  آفنهحآه، يآن حذ قف  ةحلن آعظاو آان حآةاا آا  ذآححا  

  انذشنه  ا  ةاا  ذئ ة  ذصحب.

صحااةة اعةآاانف اااانف   ا لذآاانر  آاانلو  ةاساانت اح نياا فةاحة    يآاان  نالاات األشياان  األ

ظنهةة ااسة ا شنانسشة افصة اائو   ااشيو   ااذ  انذلت ها     ااشصص ااآعنق ا حاه 

اانفسااحة الاامه اافصااة يآاان ياان ا ا  تااآلاانةاآشاانيب نفسااحة   حاا ة   شناذاانا  ذطةقاا ا هااا  

ق فاا  ذنآحااة ل انشااه اانفسااحة   اا ئاا ب هااا  يةاا ب ااذاا  ذساان   شصئااحة اافااة  ااآعاان

 ااشصئحة .



 آاا  هااما ااآنطةااق نسااع  فاا  شيثناان هااما ااذطااةق هااا  ذي حاا  آسااذ      هااو ااآلاانةات 

اانفساااحة ااذااا  حذئاااف شلااان اافاااة  ااآعااانق  مااااا اي نلااان مات ئاااةة  ثح اااة ش ةلاااة ذ شاااب 

ااآعنق اإل نقة  اا لة اامي حعحشاه،  اا ا ةة  ةا  ذيا ي  آلنشلاة اائاعنل.  ياماا 

سااااع  هااااا  آعةفااااة   ة ااآآنةسااااة ااةحنلااااحة اينشااااطة ااآيحفااااة فاااا  ذنآحااااة آصذةااااف ن

ااآلاانةات اانفسااحة،   حلاان ذي حاا  اافااة ق فاا  آسااذ   ااآلاانةات اانفسااحة يساال آذ حااة 

ااآآنةسااااة.  ففاااا  شيثناااان هااااما  لاااا نن  ةاسااااة ساااانش ة اذةياااا  ايآاااا  ذذناااان ب   ة اانشاااانط 

اةآعنقح  يةيحان ، آاميةة آنلساذحة  ااةحنل  ااذننفس  ااآيحف ف  اإل آن  ا لذآن  

  هنااانا فاااة ق شاااح   ااذااا  انذلااات هأل 2004حنلاااحة ، سااانة ، قساااو ااذةشحاااة ااش نحاااة  ااة 

آآنةسااح  اةنشاانط ااةحنلاا  ااذننفساا  ااآيحااف   اا حااة ااآآنةسااح  ائاانات ااآآنةسااح  

فاااا  ذاااا ةحل  هاااا ه ااآلاااانةات  شناذاااانا  ين اناااان    نلةحلاااان  ةاااا  فصااااة ااآعاااانقح  سااااآعحن 

 ااشياااا   ااااا  آااااا   فن ةحاااااة اانشااااانط ااةحنلاااا  ااآيحاااااف  ةشطلااااان شناآلااااانةات اانفساااااحة 

 يآاا صب  اانو اةشياا   لااعنن هطاانة  اانو اإلشاايناحة اا ةاسااة ااذاا  ذعآااب  ةاا   ةاسااة 

ا نعينسنت ا حلنشحة اةنشنط ااةحنل  ااآيحف  ة  ذنآحة ااآلانةات اانفساحة اةآعانقح  

. اانفسااحة  ااشصئااحة  ااةلاا   ةاا  نفسااه سااآعحن  آاان ذآثةااه هاامه ااآلاانةة فاا  ااآلاانةات

  حصئص ااشنل األ ب اةلننل اانظةي  حيذ ي  ة  فئةح   هآن :



اافئب األ ب  حيذ ي  ة  اانشنط ااةحنل  ااآيحف ام ي اإل نقة ااساآعحة  حذلاآ  

آفاانهحو اانشاانط ااةحنلاا  ااآيحااف  لآحااة ل انشااه  ذاااثحةه  ةاا  ااآعاانقح  سااآعحن  يحفحااة 

 ه ن ة ذاهحةلو .

 آااان اافئاااب ااثااانن  حذيااا   ااآلااانةات اانفساااحة  اااام ي فصاااة اائاااو  اااااشيو  اثاااة اانشااانط 

 .ااةحنل  ف  ذ فحة آننخ الذآن   الو  ا نعينسنت ا حلنشحة ااننذلة  نه .

 آن االننل ااذطشح   فحيذ ي  ةا  فئاةح  : ففا  اافئاب األ ب نذطاةق هاا  هلاةافات 

عناااان ااآاااانل  اا ئااااف   اااااامي حعاااا   يثااااة ااشياااا   ااآذشعااااة  اذي حااااق هاااا ف اا ةاسااااة اذش

ااآننه  اسذعآن  فا  اا ةاسانت اانفساحة  ااساة يحة . آان اافئاب ااثانن  فسان  و شعاة  

اانذاااانص   ذيةحةلاااان آاااا  الااااب اا ئاااا ب هااااا  ي اااانصق  ةآحااااة ، اايشااااف  اااا  ااآذ حااااةات 

ااآلانةات ااآصذةفة    طةحق    ات ااشيا   ااآذآثةاة فا  ا ساذشحن  ااآ ذاةي  آ حنسا  

 .انفسحة  ا

 اإلشكالية: -

هاااااا   آةحااااااة هن فااااااة ، ئااااااآآت اةذعااااااةف  ةاااااا   م ي ا يذحنلاااااانت ااصنئااااااةةحنلااااااة 

ااآشيالت   ااآسان  ة  ةا  يةلان ،  ذ ا حو ااصا آنت آا  اانا اي  اانفساحة   اايةيحاة 

  ا لذآن حاااة ،  ذشاااآب هااامه األصحاااةة  ةااا  ااآسااان  ات اايةيحاااة   ااشاااةاآ  ااذةش حاااة 

ئاا ب اافة حااة   ااذاا ةحل   ااذاا ةح  الاامه اافصااة اآساان  ذلو  ةاا  اانآاا  ااسااةحو ،   اا  



هااا   قئاا  آاا   ذههةااه الااو هآينناانذلو  قاا ةاذلو سااعحن اذي حااق يحاانة  فلااب الااو ،  ا  

همه ااص آنت حلل    ذ  و آ  طةف  شصنص آاههةح   آذصئئاح  الاما اانا ر آا  

 ااةحنلة    آ  طةف  شصنص الو صشةة ف  ااآلنب .

نانساشة (   االساو حيذاب آينناة هنآاة ش 168ص. 2001 حشحةً   ن ة اايا ا ً    سانة 

اةفاااة  آااا  ااننيحاااة ااث نفحاااة   ا لذآن حاااة ،  هااا  حةعااال   ةا هنآااان فااا  يحنذاااه ،  فااا  

 القذااه آااة نفسااه  آااة افصااةح  ، فلاا   سااحةة اذي حااق ا ذاا ا  ا نفعاانا  ،  اا لاا ان  

اةفااااة   اااا  طةحااااق ا  ذناااانف شنائاااا ةة االساااا حة ،  آين اااااة هظلنةهاااان شطةح ااااة ذةلاااا  

ة ،  آاان آاا  شااننه    حي ااق اااه ااةلاا   اا  ماذااه ، آ اانحح  اائاا ةة ااآثناحااة اةآلذآاا

 ااث ااة فاا  اااانف  ، فااأما  لاا     لسااآه حنآاا  ششاايب   حي ااق اااه ئاا ةة احلنشحااة آاا  

يح  ااآ نحح  ااآذعنةف  ةحلن فن  ماا حلعه ف   لاة   حيسا   ةحاه ، آآان حاهثة 

اساذه       ذس   ً   ف   ة  ً   ة  يناذه ا نفعناحة ،  سة يه ا لذآن   ،  ق    لت

اإلفااةا  اااامح  ااا حلو اذلنهاانت احلنشحااة  اا   لساانآلو حذئااف   شنةذفاانر ذ اا حة اااامات    

 ( . 168، ص .  2001ااي ا   آح   ن ة ، 

ق اسااااذلنشنت ااآيحطااااح  شااااه ساااا اف شناسااااةل    شنإلحلاااانل حذاااااثة ن  ناااا آن  حاااا ةا ااآعاااا

   حااةه ، آفل آااه  اا  ماذااه ،  يحاا     ااآعاا ق   حذفااة   شطااةا  شصئااحة آعحنااة  اا

فننااه حياا    ةلااة اساا ف ااآلاانةات اانفسااحة   ا لذآاان   نذحلااة اآاان ذفةلااه ظااة ف 

اإل نقة آ  قح  ايةيذه آآن حذةا  ثنة نفسحة سةشحة  ة  شصئحذه ،   ةا   ثةهان حيا  



آ  انلآنآه الآن ة ااةفنق   ااآشنةية ف   نشطذلن شآن حهمي ها  ن ص ف  صشةاذاه 

 ةاا  هقنآااة  القاانت شصئااحة آعذ اااة آآاان حاانعي  سااةشن ا لذآن حااة ااآيذسااشة  ق ةذااه 

 ةاا  آلنةاذااه ااشصئااحة  اآاان ينناات ااآياا  ات ااآي نااة ااشصئااحة اافااة  ذذشةاا ة نذحلااة 

 صذالطه شنفصةح  ، اما فان  اائا ةة ااذا  حي نلان ااآعا ق  ا  نفساه ذذ قاف هاا  يا  

حذ قاف ة  فعةاه يشحة  ة  ذةا اائ ةة ااذ  حعذ      افصاةح  ي ن هان  ناه ،  آا  ثاو 

 ف  ااسة ا ا نفعنا  اائن ة  ة  ذةا ااعالقة شحنه  شح  ااآيحطح  شه .

  انلاااااآنو ااآعااااا ق اين حاااااة ،  آشااااانةيذه فااااا  شةاآللااااان أهاااااما فااااا شنااااانفا  ةااااا         

يسنسااااه  انشاااذطذلن آااا  شحنلااان األ نشاااطة ااش نحاااة ااةحنلاااحة ، ذسااالو ئااايذه اانفساااحة  ا 

األيحااا      ذااا  ذظلاااة فااا  آ اقاااف ااساااة ا . اا تااآلااانةاشنايةحاااة ،  ذااا ةحل  شعااا  

هيسانل اافاة    ة فعانب فا  ااآآنةسة ااةحنلاحة ألي اا   آا   اا ا  اانشانط ااةحنلا  

ااآآنة  ااع ح  آ  ااصئنب  ااآلنةات ااذ  ذسان  ه  ةا  ااذيحاف  ااذ افاق آاة ااشحصاة 

ااذا  قا   اة فا  ااانف  اذلانه ااآ اقاف ثذظلة آ  صالب ذعنآةه آاة  حاةه  شنا ااآيحطة،

ذيااااذو  ةحااااه ااااااذييو فاااا  ذئااااةفنذه، فلاااا  حساااان   ااآعاااا ق فاااا   لااااة ياااا    ائاااا ةذه 

. االساا حة  ذعةآاااه اائااشة   االااا  ف   ا سااذ ةاة   اااااذييو فاا  ااساااة ا   ااذئاااةفنت

   ة  ل ف آن ذ  و حطةي ااطناشن  ااشنيثن  ااذسنه ت ااذناحة:

آنةسااح    حااة ااآآنةسااح  ااآااآعاانقح  سااآعحن آاانه  آسااذ   ااآلاانةات اانفسااحة ااا   -

 ؟اةنشنط ااةحنل 



 ااآلانةات اانفساحة اا   ااآعانقح  ساآعحنهنانا فاة ق فا   شعان   آيان ة اصذشانة   هاب -

 ؟  يسل آذ حة ااآآنةسة

 الفرضيات:-

 الفرضية العامة : 2-1

   ثااة احلاانش  فاا  ذنآحااة ااآلاانةات اانفسااحة اااااآيحااف  اآآنةسااة اانشاانط ااةحنلاا   -

 اآعنقح  سآعحن.ا

 الفرضيات الجزئية: 2-2

اةنشاانط ااةحنلاا  آةذفااة  سااآعحن ااآآنةسااح ااآعاانقح  آسااذ   ااآلاانةات اانفسااحة ااا    -

 آ نةنة ش حة ااآآنةسح . 

يسال  ااآلنةات اانفسحة ا   ااآعنقح  سآعحنهننا فة ق ف   شعن   آين ة اصذشنة  -

 آذ حة ااآآنةسة.

 : أهداف البحث -3

 انعينسااانذه ا حلنشحاااة فااا  ذنآحاااة  ااآلااانةات اانفساااحة   آعةفاااة  هآحاااة اانشااانط ااةحنلااا -

 اةفة  آع ق سآعحن .

ااآلاانةات اانفسااحة شااح  ااآآنةسااح    حااة ااآآنةسااح  اةنشاانط  هشعاان ذي حاا  اافااة ق فاا  -

 اايةي  ااآيحف .



ه طاانف ئاا ةة  ةاا  ذاااثحة اانشاانط ااةحنلاا  ااشاا ن  ا حلاانش   ةاا  ااآعاا قح  سااآعحن -

   لذآن حة . ف  لآحة اال انل اانفسحة

 البحث:أهمية  -4

حعاا  ااعآااب آااة ااآعاا قح  قلااحة هنسااننحة  ص آااة ذيذاان  هااا    اا   قح ااح  ، يحاا  حااذو 

آاا  صالالاان ذاا لحللو ،  ذ اا حو ااعاا   الااو  ااآساان  ة آاا  الااب ا نذفاانر آاا  آاا اهشلو 

 قاا ةاذلو ااآصذةفااة ،  هناان حشااة    ة اانشاانط اايةياا  ااآيحااف آاا  الااب ااذ ةاال  ةاا  

نفساحة ااذا  ذذةيلان اإل نقاة ، يآان ح حا  آا  ةاياذلو اانفساحة   ذا اف لو اانفسا     ثنة اا

 ا لذآن   .

يآاان ذعاا   ةاسااة اايفاانفات ااع ةحااة   ااآلاانةات اانفسااحة(  آاا  ااآ لاا  نت االنآااة فاا  

حآننان آنان شناا  ة اافعانب ااامي حةعشاه اانشانط اايةيا   ااشي   اانفساحة   ااشصئاحة ،  ا 

اآلنةات اانفسحة ا حلنشحة اةآع ق سآعحن ن ذةي هامه اا ةاساة إلشاةا  ااآيحف ف  ذنآحة ا

 آيننة ااآآنةسة ف  يحنة ااآع ق سآعحن .

 أسباب اختيار الموضوع :  -5

نظةا ا ةة ا هذآنو شنا ةاسنت ااذ  ذصص فصاة ااآعا قح  شئافة  نآاة  ااآعا قح  شئافة 

ذاثةهاان شنانشاانط اايةياا  صنئااة ،اةذاحناان صاا   لنناال حذآثااب فاا  ااآلاانةات اانفسااحة    

ااآيحف ،  هما اذنآحة شصئحة اافة  ااآع ق    طةحق ااآآنةسة ااةحنلاحة ااآيحفاة ، 

فآلآاان ينناات  ةلااة اإل نقااة فلاا    ذسااذطحة طآاا  شصئااحة اافااة   آنعااه آاا  هشااةا  



ق ةاذه ااش نحة ااآذش حة ، هم  ل ت ااعننحة ااصنئة اذنآحذلان  ئا ةلن ،  ي اايشاف  ا  

ذع حلاااااحة  ذيةحلااااالن شذطااااا حة ا ساااااذع ا ات  ااساااااة يحنت ا حلنشحاااااة ،  ي اا ااااا ةات اا

ذي حااب اإل نقااة هااا  فةئااة اةذعاا ح  ا حلاانش   آلاان  اةذ افااق  اا  طةحااق األنشااطة 

 اايةيحة ااآيحفة .

 تعريف مصطلحات البحث:  -6

  ااث اة   لاشط اا ةاق  ةها  ذةاا ااآلانةات ااآةذشطاة شنا افعحا: المهارات النفسيية

 ).mahoney 1987اانفس    ظل ة اا ةق  ااذةيح     آل ن    اإل  ا  

نلن آلنةات ااذئ ة ااع ةا   ذنظاحو ااطنقاة  اب(13ص2000)راتب ، يآن  ةفلن  

  اانفسحة  ا  اةة اال  ط اانفسحة  آلنةات ا نذشنه   آلنةات ااذفة شنانف

 ماااا ااعلاا  اايساا  اااامي حياا ب شااح  ااآااةف  ا  ةايااه اةآثحااةات اإلعاقيية السييمعية: 

آاا  ي اااه، ذلعةااه  حااة قاان ة  ةاا  فلااو اايااالو ااآنطاا ق  ااذ ائااب آااة  فااةا  شحصذااه ه  

 شنسذص او  سناحل ااذ ائب  حة ااة  حة  ه  ا   اإلشنةة    ااآعحننت اائ ذحة.

 ا    لآاانب اااا ح  ااشاانفع ً  شانااه شةننآلاان حعااةفً   ناا ة ااصااالنشيياط الرياضييم المكيييف :

 اللحااان قشاااب ياااب شااا ف فلااا  آئاااآو اح نشاااب ايذحنلااانت آعحناااة  اح نشاااب ياااماا اافاااة ق 

آيآا  ، ايآا  ايآا  فاة ً     اانشانط اايةيا    ننحانتااين ة شح  ااذالآحم .اي  حة ً  



  ااآيحاف حيذااب آيننااة هنآااة يشاايب  سنسا  اةنشاانط ااذعةحآاا  اة ئاا ب هااا    اف يةياا

 لح  آ  صالب  آةحة هئالي األ لنر ااصنطصة اةلسو .
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 تـمـهيـد:   

تعتبر األنشطة الرياضية المكيفة  مف العمميات التي تنمي جوانب البدنية و العقمية و 
 لتحقيؽ النمو المتكامؿ لمفرد .االجتماعية و النفسية 

عندما وضعت أسس و قوانيف النشاط الرياضي وجيت أىدافيا و فمسفتيا إلى أىداؼ 
سامية ، واىتمت حديثا بمعالجة قضايا اإلنسانية ، ومنيا بشكؿ خاص فئة ذوي 

االحتياجات ، فأصبح ييدؼ إلى مساعدة ىذه الفئة في االندماج في المجتمع، وتنمية 
لمرغوبة لتشكيؿ شخصية الفرد المعوؽ ، و التغمب عمى اآلثار النفسية الصفات ا

 السمبية التي تفرضيا اإلعاقة .

وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى إعطاء نظرة حوؿ تاريخ ظيور الرياضة المكيفة في 
العالـ. وفي الجزائر ومع تعريؼ األنشطة الحركية المكيفة، و الغايات المنتظرة مف 

 يا، وتصنيفاتيا، مع ذكر بعض األنشطة الخاصة بالمعاقيف سمعيا.ممارستيا، و أسس
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 نبذة تاريخية حول األنشطة البدنية المعدلة:-1

 :في العالم 1-1

إف اليدؼ األساسي لرياضة المعوقيف ىو إعادة االتصاؿ باألشخاص المعوقيف، 
ومعوناتيـ لالندماج بشكؿ ينمي و يطور ميوليـ النفسية، و قدراتيـ العقمية و 

الجسمانية، وال نعني بالرياضة ىنا مجاؿ التدريب الرياضي بؿ تتخطى ذلؾ إلى مفيـو 
التدريب الحديث عف طريؽ البرامج  شامؿ لمتربية الرياضية التي تتخطى أىداؼ

الرياضية الشاممة ، أف ىذا المفيـو السابؽ ألىداؼ التربية الرياضية بشكؿ عاـ و 
ًً لودفيج كوتمانًً  رياضة المعوقيف بشكؿ خاص ىو ما كتبو الطبيب السيد 

(LODVIDJE  KOTMANE )      1956مؤسس األلعاب الرياضية لممعوقيف عاـ  
 .في الرسالة المعمقة في الصالة الرئيسية في الممعب

 في الجزائر:2 -1
، 1979فيفري مف سنة 19عرفت االتحادية الجزائرية الرياضية لممعوقيف النور في 

السنة التي أقرتيا األمـ المتحدة السنة  الدولية لألشخاص المعوقيف ، وتـ اعتماد 
 . 1982فيفري  42االتحادية يـو 

 أهداف االتحادية: 1-2-1

 تطوير النشطات الرياضية لفائدة كؿ المعوقيف . -

 توسيع ىيكمة الرياضييف المعوقيف داخؿ الربطات و الجمعيات . -

 تنظيـ التظاىرات الرياضية  ) دورات ، بطوالت ، ألعاب مدرسية ( . -

 مختمؼ التظاىرات الدولية . المشاركة المتصاعدة لمرياضييف المعوقيف في -

 مساعدة وتشجيع البرامج التربوية و البحث و النشطات الترقوية. -
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البحث عف إدماج رياضة المعوقيف في الحركة الرياضية الوطنية لألسوياء مع  -
 الحفاظ غمى ىويتيا .

-  

 عضوية االتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين في الهيئات الدولية : 1-2-2

 الدولية لأللعاب االولمبية .المجنة  -

 الكوف فدرالية اإلفريقية لرياضة المعوقيف وذوي العاىات.  -

 االتحادية الدولية  لمرياضيات عمى الكراسي المتحركة . -

 الجمعية الدولية لرياضيات الفئات الخاصة . -

 االتحاد ألمغاربي لرياضة المعوقيف وذوي العاىات. -

،  1999التحادية الجزائرية لرياضة المعوقيف ،االتحاد العربي لرياضة المعوقيف )ا -
 ( 14 -9ص. 

 الرياضيات الممارسة: 1-2-3

 يمثل الرياضيات الممارسة حسب أصناف اإلعاقة: –11–جدول رقم 

 ة سمعيةـــإعاق ة حركيةـــإعاق ة بصريةـــإعاق

  ألعاب القوى  ألعاب القوى  ألعاب القوى 
  كرة اليدؼ   كرة السمة   كرة القدـ 
 السباحة  رفع اإلثقاؿ  السباحة 
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النشاط البدني الرياضي : -2  

: مفهوم النشاط البدني الرياضي :  2-1  

يرىً  الخولي أميف أنورً  أف استخداـ كممة النشاط البدني كتعبير يقصد بو المجاؿ 
الكمي واإلجمالي لحركة اإلنساف ، وكذلؾ عممية التدريب والتنشيط والتربص في 

والوىف والخموؿ . مقابؿ الكسؿ  

وفي الواقع فاف النشاط البدني بمفيومو العريض ىو تعبير عاـ يتسع ليشمؿ كؿ 
ألواف النشاط البدني يقـو بيا اإلنساف والتي يستخدـ فييا بدنو بشكؿ عاـ ، وىو 
مفيوـ أكثر بيولوجي أكثر منو اجتماعي ، ألنو جزء مكمؿ ، ومظير رئيسي لمختمؼ 

ني اإلنساف ، فنجد انو تغمغؿ في كؿ مظاىر واألنشطة الجوانب الثقافية لب
 ( 22، ص .  1996االجتماعية  )الخولي أميف أنور ، 

يرىً  تشارلز بيوتشرً  أف النشاط البدني الرياضي ذلؾ الجزء المتكامؿ مف التربية 
العامة ، وميداف تجريبي ىدفو تكويف المواطف الصالح الالئؽ مف الناحية البدنية 

ة واالنفعالية واالجتماعية ، وذلؾ عف طريؽ مختمؼ ألواف النشاط البدني والعقمي
 ( . 49، ص . 1992اختير بيدؼ تحقيؽ ىذه المياـ ) محمود عوض بسيوني ، 

 : النشاطات البدنية و الرياضية المكيفة-3

النشاطات الرياضية  المكيفة  ىي كؿ الحركات و التماريف وأنواع الرياضيات التي 
مارساتيا الفرد المحدود القدرات مف ناحية قصور بعض الوظائؼ الجسمية يستطيع م

الكبرى ، وىي عبارة عف مجموعة مف الرياضيات الفردية و الجماعية تتضمف : ) 
ألعاب القوى ، السباحة ،الفروسية ،سباؽ الدراجات ، الجمباز تنس الطاولة ،  الجيدو 

رة القدـ ، كرة السمة ، كرة اليد ، الطائرة ، ،الرمي بالقوس ، رفع اإلثقاؿ ، التزحمؽ ، ك



الفصل األول  

 

 6 

كرة المرمى ( وغيرىا مف األنواع الرياضية ،و األنشطة البدنية و الرياضية المكيفة 
ىي مجموعة مف االختصاصات الرياضية تمارس مف طرؼ مجموعتيف وقسميف مف 

 األفراد المعوقيف : 
المعمومات وعمى مستوى األفراد الذيف ليـ محدودية في القدرة عمى اقتناء  -

 االختالؼ الوظيفي ، وفي عامؿ التنظيـ النفسي االجتماعي .

 األفراد الذيف ليـ اضطرابات نفسية . - -

 وتتضمف النشاطات البدنية المكيفة عدة أنواع : -

 النشاطات الرياضية التنافسية. -

 النشاطات الرياضية العالجية.  -

 النشاطات الرياضية الترويحية.  -

 شاط البدني المكيف :أغراض الن-4

لمنشط الحركي المكيؼ أغراض منيا النمو العقمي والنمو الحركي  والنمو البدني 

والنمو االجتماعي والنفسي حيث أف ممارسة المعوؽ لمفعاليات واألنشطة الحركية 

 تحقؽ لو ىذه األغراض :

 النشاط البدني المكيف لغرض النمو البدني : 4-1
ية تساعد عمى بناء الكفاءة البدنية عف طريؽ تقوية وبناء إف ممارسة األنشطة الحرك

أجيزة الجسـ بواسطة ىذه الفعاليات ، وتمكف المعوؽ مف تحمؿ المجيود البدني 
ومقاومة التعب ، وتمعب الفعاليات الرياضية التي تشمؿ العضالت الكبيرة دورا ىاما 

لتنفسي ويرىً  مرواف عبد في بناء أجيزة الجسـ الحيوية ، كالجياز الدوري والجياز ا
الحميدً  إف الشخص المعوؽ الذي ينعزؿ عف المجتمع يجمس عمى كرسيو ليرى 
في  المجتمع مف خاللو وتركو األنشطة الحركية  ينتج عنو حوار في الجسـ وتصمب
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إف الممارسة الرياضية   hanifiالمفاصؿ وتيور في العضالت وضمورىا ويقوؿ 
لية إضافة إلى تطوير القوة العضمية  ولذلؾ الرشاقة تعمؿ عمى رفع القدرات العا

والميارات الحركية المختمفة ،والتي ىي في المستطاع وتعمؿ أيضا عمى التنسيؽ بيف 
الحركات وبيف مختمؼ عمؿ األعضاء سواء في القسـ السفمي أو العموي وتسمح 

استقالؿ  الميارات الحركية لممستفيديف مف خفض االصطداـ مع اإلعاقة و امتالؾ
.)hanifi  r K 1995 K p .18 ) 

 النشاط البدني المكيف لغرض النمو العقمي : 4-2
يعني النشاط الحركي المكيؼ إلى جعؿ الجسـ نشيطا قويا ، وذلؾ الف أداء الحرمات 
الرياضية تحتاج إلى تركيز ذىني كما أنيا تجعؿ اإلنساف صحيحا قادرا عمى العمؿ 

ً  عبد الحميد   ً مروافً  أف النشاط الرياضي ليس زينة أو مجرد ألعاب يمارسيا يقوؿً 
نما يعد جانبا أساسيا في العممية التربوية فيي تسعى  المعوؽ لقضاء  وقت فراغ ، وا 
الزدياد قابمية الفرد المعوؽ واكتسابو المعمومات المختمفة ، ولكي يتعمـ ميارة رياضية 

الخاص ونتيجة ليذا االستعماؿ تحدث معينة او لعبة فانو يحب أف يستعمؿ تفكيره 
المعرفة لتمؾ الميارة أو الفاعمية ، كما أف ذلؾ يقود إلى استعماؿ التوافؽ العضمي 

العصبي فعف طريؽ الممارسة المستمرة لمنشاط الحركي المكيؼ تنمو قدرة الفرد عمى 
 التفكير و التصور و التخيؿ و اإلبداع .
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 النمو النفسي و االجتماعي :النشاط البدني المكيف لغرض  4-3
يقوؿً  محمد عوض بسيونيً  أف مف أغراض النشاط الرياضي مساعدة الشخص 

المعوؽ لمتكيؼ مع األفراد والجماعات التي يعيش فييا ، حيث أف ممارسة لمفعاليات 
و األنشطة الحركية تسمح لو بالتكيؼ واالتصاؿ بالمجتمع وىو ييدؼ إلى تطوير 

ناحيتيف الفيزيولوجية و النفسية بالقضاء عمى االضطرابات و قدرات الفرد مف ال
محمود   (التصرفات النفسية والتحكـ أكثر  في الجسـ وتكيفو المستمر مع الطبيعة 

 ( 17، ص.  1996عوض بسيوني 
فممارسة األلعاب الرياضية  المختمفة حسبً  عبد الحميد مروافً  تنمي الشخص 

والشجاعة فضال عف شعوره بالمذة و السرور لموصوؿ  المعوؽ الثقة بالنفس والتعاوف
إلى النجاح عف طريؽ الفوز لذلؾ تساعده في تنمية الشعور نحو الجماعةً  االنتماءً  

ونحو الحياة الرياضية والذي يساعده  في نموه لكي يكوف مواطنا صالحا يعمؿ 
األثر الكبير في لمساعدة مجتمعو ، كما أف لممجتمع و البيئة و األسرة و األصدقاء 

 (نفسية الفرد المعوؽ ، ولذلؾ نظرة المجتمع إليو ضرورية و اىذافيا وممارساتيا 
 ( 111، ص.  1997مروان عبد الحميد ، 

ويقوؿ ً  عباس عبد القادر رمميً  يتعمـ األطفاؿ مف خالؿ المعب بشكؿ واسع 
ليصبحوا أفراد اجتماعييف ، ويييئ النشاط الحركي في الحياة المتقدمة جوا اجتماعيا 

وذلؾ يجدب األفراد لبعضيـ البعض لممشاركة في مثؿ ىذا النشاط ، ومف خالؿ 
قدير كؿ فرد لمجيودات اآلخريف المعب وممارسة الرياضة يتعمـ المشاركوف ت

مكانات التنفيس عف الغضب واكتساب عادة الكـر في شكؿ اجتماعي  وانجازاتيـ وا 
مقبوؿ ، وىناؾ فوائد اجتماعية تستمد مف االشتراؾ في بعض أنواع األنشطة البدنية 

 التي تتضمف توثيؽ الصدقات
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يف الثبات االنفعالي الجديدة واإلحساس باالنتماء ، واف يكوف عضوا في فريؽ وتحس 
 (146، ص. 1991عبد  الفتاح رممي، عباس  (العاطفي و النضج .

 عالقة النشاط البدني الرياضي بالتربية العامة :-5

يعد النشاط البدني ميدانا مف مياديف التربية العامة إذ يمعب دورا ىاما في إعداد الفرد 
تسمح لو بالتكيؼ مع مجتمعو الصالح ، حيف يزوده بميارات واسعة ، وخبرات كبيرة 

الذي يعيش فيو ، وتمكنو مف مسايرة الركب الحضاري ىذا ما زاد في أىمية النشاط 
 البدني وصورتو التربوية الجديدة ونظمو وقواعده السميمة .

وقد جاء الربط بيف النشاط البدني الرياضي والتربية الشاممة عندما سعى عمماء 
بحوثيـ بالسعي لمحاولة التوصؿ إلى اقرب  الطرؽ  النفس وعمماء التربية مف خالؿ

التي تساىـ في زيادة حصيمة الفرد وتزويده بالخبرات ، واتضح أف ذلؾ يتحقؽ عف 
طريؽ النشاطات الرياضية ،واعتبر النضج البدني كما يوضحً  بياء الديف سالمةً  

تبر الوحدة ىو المحور الذي دارت حولو فمسفة النشاطات الرياضية الف اإلنساف يع
متكاممة اليمكف تقسيمو إلى عقؿ وبدف ونفس ، لذلؾ تطورت فمسفة البدني 

الرياضي مف مجرد وسيمة المساعدة عمى النضج البدني إلى أنيا وسيمة النضج 
 الكامؿ لإلنساف في النواحي العقمية واالجتماعية والبدنية والنفسية . 
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 أهمية النشاط البدني والرياضي لممعوق :-6
د ممارسة الرياضة ذات أىمية قصوى لممعوقيف سمعيا بما يفوؽ أىميتيا تع

لألصحاء فضال عف كونيا ذات أىداؼ عالجية وبدنية ونفسية واجتماعية وفيما 
 يمي نتناوؿ أىمية النشاط الرياضي المكيؼ لممعاقيف سمعيا :

 النشاط البدني الرياضي كوسيمة عالجية : -6-1

تعد ممارسة النشاط البدني لممعوقيف سمعيا وسيمة طبيعية لمعالج عمى ىيئة 
تمرينات عالجية تأىيمية ، وتأخذ المكونات اليامة لمعالج الطبيعي ، ويعد النشاط 

الرياضي وسيمة مرغوبة ومؤثرة في العالج النفسي واالجتماعي مف قبؿ األفراد 
ر تبتعد عف فكرة تحسس الفرد أو والمجتمع عموما ، وىي وسيمة عالج غير مباش

إخباره بأنو مريض ، لكف شاف النشاط الرياضي مثؿ كؿ الوسائؿ العالج األخرى 
 يجب أف تتبع أسس ومبادئ عممية سميمة لتحقيؽ اليدؼ بأفضؿ مستوى .

 النشاط البدني الرياضي كوسيمة ترويحية : -6-2
جا بدنيا ليـ فيتعدى األمر لرياضة المعوقيف جوانب إيجابية عميقة توفؽ كونيا عال

كونيا وسيمة ناجحة لمترويح عف النفس المعوؽ كما تشكؿ جانبا ميما مف 
استرجاعو لعنصر الواقعية الذاتية والصبر والرغبة في اكتساب الخبرة والتمتع 

بالحياة ،وتساىـ الرياضة الترويحية بدور إيجابي كبير في إعادة التوازف النفسي 
الحياة الرتيبة والمممة ، وتيدؼ الرياضة الترويحية ىنا إلى  لممعوؽ لمتغمب عمى

غرس االعتماد عمى النفس واالنضباط وروح المنافسة والصداقة لدى المعوؽ ، 
وبالتالي تدعيـ الجانب النفسي والعصبي إلخراج المعوؽ مف عزلتو التي فرضيا 

 ( . 112 -111، ص. 1997عمى نفسو في المجتمع ) مرواف عبد المجيد ، 
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 النشاط البدني الرياضي كوسيمة إلدماج المعوق سمعيا في المجتمع : 6-3
مف األىداؼ النبيمة لممارسة النشاط البدني الرياضي لممعوقيف إعادة تأقمميـ 

فادتيـ بالمجتمع  والتحاميـ بالمجتمع المحيط بيـ بمعنى تسييؿ سرعة استفادتيـ وا 
معب دورا في التأثير عمى الفرد لمتخمص ،ً سالمة الرياضيً  أف النشاط الرياضي ي

مف االنطوائية واألزمات النفسية إضافة إلى بعض اإلمراض األخرى كعدـ االنتباه 
ضافة إلى كؿ ما تقدـ  أو عدـ تركيز أو عدـ تقييـ المسافة أو عدـ تقدير الزمف وا 
فالنشاط الرياضي يكوف فعاؿ أيضا في عالج بعض األمراض االجتماعية ويعمؿ 

ى لـ الشمؿ األفراد وجعميـ جماعة واحدة تعتز بنفسيا مما يحقؽ العمؿ عم
 ( 23، ص.2444االجتماعي واحتراـ الذات )  أسامة رياض ، 

 : مفهــــوم األصـم  -7

بالكشؼ عف األصـ في باب ) صمت ( يتبيف أف )صمت( سكت وبابو نصر ودخؿ 
و) اصمت ( مثمو )والتصميت( التسكيت والسكوت أيضا .  بالصـ،و)صمانا( أيضا 

فالصامت الذىب : ما لو )صامت( وال ناطؽ: ورجؿ )صميت ( وزنا ومعنى . ويقاؿ
 . (369 : 1953الرازي ، ) والفضة والناطؽ اإلبؿ والغنـ اى ليس لو شيء 

صامت ، وال  : لغير الناطؽ : لـ ينطؽ . ويقاؿ : و )صمت ( صمتا ، وصموتا 
جعمو مصمتا ال فراغ فيو )الصامت(  : أسكتو الشيء : ساكت . اصمت فالنا : يقاؿ

الذىب والفضة ، ويقولوف ما لو صامت وال ناطؽ ، والناطؽ الماشية ،  : مف الماؿ
الجامد ال  : الكثير الصمت )المصمت( : والجمع صموت ، وصوامت ) الصموت (

 (  . 369 : 1992، إبراهيم مذكور) جوؼ لو كالحجر 
انسداد األدف وثقؿ السمع . صـ يصـ وصمـ بإظيار التضعيؼ نادر  : والصمـ     

 .، صما وصمما واصـ ، وأصمو اهلل فصـ  واصـ بمعنى صـ 
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بكممة اصمينييا  –صمى اهلل عميو وسمـ  –ثـ كمـ النبي  : وفي حديث جابر بف سمرة
 : ي أصـ . وفي الحديثالناس ، أي شغموني الناس عف سماعيا ، فكأنيـ جعمون

ىي التي ال سبيؿ إلى تسكينيا لتناىييا في ذىابيا الف  : الفتنة الصماء العمياء
الصمـ في األدف ذىاب  : األصـ ال يسمع االستغاثة وال يقتمع عما يفعمو وقاؿ الميث

*   ؛  صم بكم عمي فهمال يعقمون*  : سمعيا . وقاؿ اهلل تعػػالى في صفة الكافريف
ويقوؿ القائؿ كيؼ جعميـ اهلل صما وىـ يسمعوف ؟ والجواب في دلؾ أف سمعيـ لـ 

 .  (  2514-2511 : 1952) ابن منظور ، ينفعيـ ، ألنيـ لـ يعوا ما سمعوا 

يصعب معيا فيـ الكالـ  مف السوء إلى درجة السمع  فقداف حالة"   :  الصمــــم هو     
ايوجين مندل ، ماكاى ) أو بدوف المعينات السمعية المنطوؽ في معظـ األحواؿ مع 

" الشخص الذي يعاني عجزا أو  : واألصـ ىو. (  12 : 1976ترجمة ،  –ثيرفون 
اختالال يحوؿ دوف االستفادة مف حاسة السمع ، فيي معطمة لديو ، أي أف األصـ 

بحرية ) ىو شخص يتعذر عميو االستجابة بطريقة تدؿ عمى فيـ الكالـ المسموع 
 .   ( 11  : 1971الجنايني ، 

دلؾ الفرد الذي ال يستطيع السمع والكالـ ، وىو غير قادر عمى  : واألصــــم هو    
االتصاؿ مع اآلخريف بسبب إعاقتو ، ودلؾ لحدوث خمؿ في الجياز السمعي أو 

.  ويقصد باألصـ حسب تعريؼ ىيئة (  P : 1983  ،Cassell ‘s.286) العصبي
انو دلؾ الطفؿ الذي ولد فاقدا حاسة السمع ، وترتب عمى  –المية لمطفولة الصحة الع

دلؾ عدـ استطاعتو تعمـ المغة والكالـ ، أو ىو الطفؿ الذي أصيب بالصمـ في 
طفولتو قبؿ اكتساب المغة الكالـ ، أو أصيب بالصـ بعد تعمـ المغة مباشرة ، بحيث 

. ويعرؼ األصـ (  PP : 1963 ،William.121-123) فقد أثار دلؾ التعمـ بسرعة 
، أو ( ديسبؿ94" ىو مف تعدت لديو عتبة الحس السمعي ): مف الناحية الطبية بأنو
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ىو الذي ميما يحصؿ مف معينات سمعية ، فاف لغتو لف تنمو عف طريؽ القناة 
السمعية وحدىا ، بؿ يعتمد نموىا عمى قنوات حسية أخرى مثؿ البصر وغيره مف 

وىو الذي فقد السمع بمجرد أف تعمـ .  ( 4 : 1978ناصر قطب ،  ) محمدالحواس 
ويميؿ  .  (  P : 1978  ،Liben.221 )الكالـ لدرجة أف أثار التعمـ فقدت بسرعة 

" األصـ ىو دلؾ الطفؿ الذي ولد فاقدا لحاسة  : الباحث استخداـ التعريؼ األتي
السمع  أو أصيب بالصمـ في طفولتو قبؿ اكتسب أو تعمـ الكالـ وترتب عمى دلؾ 
عدـ قدرتو عمى االستفادة مف السماع ، وال يستطيع فيـ الكالـ المنطوؽ أو اكتساب 

 المغة أو تعمـ بالطريقة العادية " .

 

 : لسمعيالتركيب التشريحي لمجهاز ا 7-1

وىو الجياز الذي يختص بترجمة الذبذبات الصوتية إلى أصوات مميزة يدركيا المخ 
ويميزىا اإلنساف .  والصوت ىو" دلؾ المؤثر الخارجي الذي يؤثر عمى أعصاب 
األدف ويسبب حاسة السمع ". وتقاس شدة األصوات بوحدة تسمى "" الديسيبؿ "" 

،  2دايف / سـ 404442ميات القوة وتسػػػاوى وتعرؼ بأنيا " النسبة بيف كميتيف مف ك
وىي نقطة البداية بالنسبة لقدرة السماع البشري عمى تمييز وجود الصوت مف 

،  Threshold of hearing  (177P. :1993الصمت وىو ما يسمى عتبة السمع  

Heward  ) . والجياز السمعي يشمؿ جزءا خارجيا ىو األدف الخارجية ثـ األدف
 األدف الداخمية  . الوسطى ثـ

 : الجهاز العصبي في عممية الكالم   7-1-1

إلى  Nerve-impulsesحيث تقوـ األلياؼ المحركة بنقؿ الحفرات العصبية 
التي تتحكـ  Broca’s areaالعضالت المتحكمة في جياز النطؽ مف منطقة بروكا 
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في النشاط الحركي المعقد ألعضاء النطؽ ودلؾ عف طريؽ التحكـ في تقمص ىده 
العضالت واسترخائيا وتوقيت الحركات في تزامنيا أو تتابعيا . وتقع ىده المنطقة 

في الجية الجانبية مف الفص األمامي لممخ أما األدف وأعمػى منيا قميال وتكوف عادة 
خ بالنسبة لإلنساف األعسر .  ومف ىنا يأتي التآزر بيف في النصؼ األيمف مف الم

مراكز السمع ومراكز الكالـ ، ويمكف حدوث عممية التآزر عف طريؽ مجموعة مف 
  The vagus nerveالعصب الحائر  -ا  : األعصاب منيا

    The facial nerve الوجه عصب   - أ
 The hypoglossus nerveالعصب تحت المساف  - ب

  Glossopharyngeus nerveالبمعومى   –العصب المساني   - ت

     The phrenicus nerveالعصب الحجابي  - ث

  Trigeminal nerve   العصب مثمث التوائـ  - ج

 (261-256 PP. : 1962  ،Newby ) 

 : الجهاز العصبي في عممية السمع  7-1-2

يبدأ النشاط العصبي في عممية السمع بالخاليا الشعرية داخؿ عضو كورتى عمى 
حيف تقع أخر حمقات إدراؾ الصوت في المخ ، حيث تنتقؿ اإلشارات التي تستقبميا 
الخاليا الشعرية عبر ممرات عصبية معقدة إلى مراكز االستقباؿ في لحاء المخ ، 

التي تسير موازية لعضو كورتي   Spiral ganglionوىي تشتمؿ العقد الحمزونية 
في كؿ ادف ، وتضـ ىده األجزاء  280444عمى عدد مف األجساـ الخاليا يصؿ إلى 

وتتجو محاور األعصاب مف  Receptor neuronsالخاليا العصبية المستقبمة 
وىو المركز األجوؼ  the modilus axonأجساـ الخاليا إلى داخؿ محور القوقعة 

حزمة األلياؼ العصبية التي تعرؼ بعصب السمع ثـ تتفرغ  لمقوقعة حيث تتمكف
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العقدة الحمزونية ألجساـ الخاليا عمى ىيئة شجرة داخؿ عضو كورتي ، وىنا تتصؿ 
نيايتيا بالخاليا الشعرية صانعة معيا متشابكات عصبية وغالبا ما تتصؿ األلياؼ 

مف ليفو عصبية بعدة خاليا كما أف كؿ خمية شعرية تستقبؿ امتدادات مف  أكثر 
واحدة . وتتجو المحاور ) األلياؼ العصبية ( مف النوايا القوقعية في حزمة عصبية 

وىناؾ تتصؿ بمجموعة الخاليا التالية    The trabezoidإلى الجسـ شبو المنحرؼ 
التي تشتمػؿ  عمػى المتشابكات العصبية . وتسمى ىده الكتمة بالتركيب الزيتوني 

ومنو تمر األلياؼ خالؿ ممرات معينة Superior-olvatory complexالعموي 
تمكف تتبعيا ، وقد تتجاوز بعض أجساـ الخاليا دوف أف تصػؿ بيا وأنيا تصؿ إلى 
مستوى معيف بعد عبورىا مف خالؿ عدد مف المتشابكات  العصبية اقؿ مف المعتاد 

 (.127-115PP. : 1973 ،Fant . ) 

 

  : أسباب الصـــمم  7-1-3

  Dunn ؛ ديف  Strong   ،1988 : 38سترونج ) يتفؽ عدد مف العمماء والباحثيف 
؛ عبد  74-67  : 1986؛ ايوجيف مندؿ ، مكاي فيرنوف ،  43-45 : 1972، 

؛ محمد عبد المؤمف حسيف ،  66-65 : 1979المجيد عبد الرحيـ ، لطفي بركات ، 
باب الرئيسية لمصمـ أف األس ( عمى 35 : 1965؛ مصطفى فيمي ،  35 : 1986

 : ترجع إلى

عوامؿ وراثية تودي إلى صمـ وال يشترط حدوثو أثناء الوالدة ، فقد يحدث بعد  -1
 .لؾ ذ

اإلصابة بالزىرى والتياب أغشية الدماغ سواء داخؿ الرحـ أو عند الوالدة مما  -2
 يؤدي إلى عيوب خمقية تؤدي باإلصابة .



الفصل األول  

 

 16 

% مف 14وتسبب حوالي  Germen Measlesاإلصابة بالحصبة األلمانية  -3
 حاالت الصمـ في األطفاؿ . 

عوامؿ مكتسبة تحدث أثناء الوالدة وبعدىا ومنيا إىماؿ الطبيب لالـ ، الوالدة  -4
 قبؿ الميعاد ، إصابة المخ بنزيؼ ، نقص كمية األكسجيف في الدـ عند الوالدة .

عندما يكوف الجنيف إيجابيوأآلـ سالبة العامؿ   Rhاثر العامؿ الوراثي  -5
خالؿ األربعة  Jaundicedالريساس ، ويؤدي دلؾ إلى إصابة الجنيف باليرقاف 

 والعشريف ساعة األولى مف حياتو .

% مف األطفاؿ الصـ ولدوا 17األطفاؿ غير مكتممي النمو حيث وجد أف  -6
 ناقصي النمو .

% مف األطفاؿ 14لصمـ لدى ويسبب ا Meningitisااللتياب السحائي  -7
 الصـ .

والتي تحدث بسبب الفيروسات وتسبب أمراض   Incephalitisالتياب المخ  -8
 األسبوعين، ومرضى حصبة  Thyroid glandمثؿ التياب الغدة النكفية 

Twoweek measles   والتي تياجـ المخ مسببة التياب المخ ، واحد نتائجيا ىو
 الصمـ 

 : لسمـــعفئــــات فاقـــدي ا -8

-69 : 1956؛ مختار حمزة ،  37-35 : 1993،  <؛ هيوارد  Dunn ،1973 : 13) بيف 

 ( 75-74: 1976ترجمة ،  –؛ ايوجين مندل ، كماي فيرون  71

 Deciblesأف فئات السمع تنقسـ إلى عدة مستويات كما تقاس بوحدات الديسػػػبؿ  
 وىي تصنيفات تستند عمى متوسطات أو معدؿ النغمة الصافية  
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Pure toneaverage   244،  144،  54أد تعتمد عمى كمية السمع لمذبذبات  
( وىي مدي ذبذبات الكالـ ، مما ىو جدير بالذكر انو يوجد Hz وحدة صوتية )

  : اختالؼ وتنوع إلى حد كبير مف طفؿ إلى آخر وتنقسـ ىده الفئات إلى

 ( ديسػػبؿ . 25 : 14فقداف مف )    Normalالعادي   -1

 (  ديسػػبؿ . 44 : 25فقداف مف )     Slight الحفػيؼ  -2

(  54 : 44فقداف مف )   Mild to modirateالخفيػؼ إلى المتػوسط  -3
(  74  : 55فقداف مف )  moderately severe ديسػػبؿ الشػديد بدرجة متوسطة 

 ديسبؿ .

 ( ديسػبؿ .  94  : 74ف مف ) فقدا   Severe شديد  -4

 ( ديسػبؿ . 94فقداف فوؽ )   Profound lossفقداف عميؽ السمع  -5

: بيان حجم مشكمة المعوقين عمى المستوى العالمي والنامي والدول  21جدول رقم 
 :العربية ) األرقام بالمميون (

عدد المعوقين 
 عالميا

عدد المعوقين في 
 الدول النامية

النسبة المئوية 
لممعوقين في الدول 

 النامية

عدد المعوقين في 
 العالم العربي

عدد المعوقين 
 15اقل من 

 سنة

عدد المعوقين سنة 
 15اقل من  2111

 سنة

511 

 مميون / نسمة

411 

 مميون / نسمة

 

81% 

 

1885% 

121 

 مميون

151 

 مميون

                                                  
 ( 2  : 1996وزارة التربية والتعميـ ، 

 : لألصـــم ةالخصائص السيكولوجي8-1
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ينمو األصـ في عالـ صامت بال أصوات ، عالـ خاؿ في كثير مف الحػػاالت مف 
حرارة العطؼ والحناف ، مف أصوات األـ واألب واألصدقاء ، مف أصوات الطيور 

 P. :  1971 22) والموسيقى إلى أخره مف أمور ، فكؿ شيء بالنسبة لو ساكف بارد ، 

 ،Rodda )عمى انو يصاب بعدـ االتزاف  . وقد أجريت دراسات عمى األصـ دلت
 Pinter and ، كما أثبتت دراسات بنتر ، وفسفمد  Lyonالعاطفي كدراسات ليوف 

Fusfeld   أف الصـ تكثر بينيـ حالة عدـ االتزاف أكثر مف العادييف ، واف األصـ
حصا .  حيث يمكف  ( 861P. : 1982  ،Lang) أكثر انطواء ، واقؿ حبا لمسيطرة 

 : ارز في شخصية األصـ في النقاط اآلتيةالسمات الب ىـ

أف الطفؿ األصـ يميؿ بسبب عاىتو الحسية إلى ينسحب مف المجتمع ولذلؾ  -1
 فيو غير ناضج اجتماعيا بدرجة كافية .

مثؿ العدواف السرقة   ؾأف األطفاؿ الصـ لدييـ مشكالت خاصة بالسمو  -2
 والرغبة في لتنكيؿ والكيد باآلخريف وتوقع اإليذاء .

األطفاؿ الصـ يميموف غالبا إلى اإلشباع المباشر لحاجاتيـ بمعنى أف أف  -3
 مطالبيـ يجب أف تشبع بسرعة .

أف استجابات الطفؿ األصـ الختبارات الذكاء التي تتفؽ مع نوع إعاقتو ال  -4
 تختمؼ عف استجابات الطفؿ العادي.

 ( 1936؛   Lily brunchwing) ليمى برونشوينج أف التكيؼ االجتماعي  -5

ير واضح لدى األصـ ، كما أثبتت دلؾ اختبارات روجرز لمشخصية ومقياس   -6
 براوف لمشخصية .

 ولية  ؤ أف األطفاؿ الصـ قد اظيروا عجزا واضحا في قدرتيـ عمى تحمؿ المس -7
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 Vineland social Maturatyاثبت اختبار فانيالند لمنضج االجتماعي  -8

scale  عي ودلؾ بسبب عجزىـ عف أنيـ غير كامميف مف ناحية النضج االجتما
 التفاعؿ الذي يتـ بيف الفرد وأفراد المجتمع اآلخريف يؤدي حتما إلى نضجيـ اجتماعيا 

أف المخاوؼ تظير بصورة واضحة  لدى الفتيات الصـ وأكثر ىده المخاوؼ  -9
،  Vegely؛ فيجمي  Lang   ،1982 : 871) النج ظيورا ىي الخوؼ مف المستقبؿ 

 . (  Christinsen   ،1981 : 483ين ؛ كريست 431 : 1971

أف الطفؿ األصـ متأخر عقميا بما يقارب مف عاميف ) دراسة بيترسوف  -14
وطبؽ فييا اختبار رسـ الرجؿ عمى عينة مف   Williams &Pitersonووليامز 

 األطفاؿ الصـ ( .

 ( . 1966؛ فيرنون   Peterso،  1936) دراسة أف األصـ عادي الذكاء  -11

 

  : اإلعاقـــة في نمو األصـــماثر  -9
ال تؤثر اإلعاقة السمعية في النمو الجسمي لألصـ ، ولكف تؤثر عمى النمو        

 : المغوي واالجتماعي واالنفعالي ، ويمكف بياف دلؾ كما يمي
 . النمػػػػػو المغػػػػوي: أوال

  النمػػػػػو الجسمػػػي. : ثانيا
 . يالنمػػو العقمػػي والمعرفػػ : ثالثا
 . النمػػػػو االجتمػػاعػػي : رابعا

،  فعندما ينجح يرتبط التوافؽ االجتماعي ارتباطا وثيؽ الصمة مع النمو االجتماعي
، فاف دلؾ يساعده عمى مواجية المطالب المراىؽ في تحقيؽ نمو اجتماعي سميـ

قات ، وعندما يفشؿ المراىؽ في دلؾ فاف عالاالجتماعية الجديدة بتكيؼ ناجح
المراىؽ االجتماعية سوؼ ترتد بو إلى مرحمة الطفولة المبكرة وال تساعده عمى أف 
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. ولعؿ صور الجديد أىمية لدى المراىؽ الصغير ، وأكثرىا يحقؽ شخصيتو الجديدة
صعوبة في نفس الوقت ما يجب عميو أف يفعمو إزاء األثر المتزايد لجماعة األقراف ، 

ماعية الجديدة التي تظير الحاجة إلييا في ىده مرحمة باإلضافة إلى الجماعات االجت
، وأنماط السموؾ االجتماعي الجديد لـ تكف شائعة في المراحؿ السابقة . ونظرا 
لالرتباط الشديد بيف المراىؽ وجماعة األقراف فاف ليده الجماعة أثرا كبيرا في توجيو 

رة في اكتساب المراىؽ سموؾ المراىؽ في ىده المرحمة ، وتنافس ىده الجماعة األس
 . (  P : 1983  ،Tuner.95) . العادات والسموؾ االجتماعي 

وقد يتحوؿ المراىقيف الديف ال يستطيعوف التوافؽ االجتماعي إلى جانحيف يشكموف 
 (   PP : 1981  ،Hurlock. 315-321) عصابة خارجة عف القانوف

 : العوامل المؤثرة عمى النمو االجتماعي لألصــم-11

يعتبر الكالـ عامال حيويا في تكويف  : عدـ القدرة عمى التعبير المفظي -1
العالقات االجتماعية ، واألصـ محرـو مف الكالـ ومف فيـ كالـ اآلخريف وكيفية 

االتصاؿ بيـ والتعامؿ معيـ مما يؤثر عمى سموكو إلى حد كبير مما يصؿ إلى سوء 
ة كمما زادت مظاىر التكيؼ العاـ ) التكيؼ العاـ ، فكمما زادت حدة اإلعاقة السمعي

47.P : 1974  ،Rodd . ) 

المغة ىي مفتاح اإلدراؾ الذىني ، فتمايز  : عدـ القدرة عمى اإلدراؾ الذىني -2
نبرات الصوت يمعب دورا ىاما في التصوير الذىني لممواقؼ االجتماعية ، وىو ما 

يصعب تحققو لألصـ فال يدرؾ مضموف ومغزى القيـ والعالقات والعادات 
االجتماعية ، وال يستطيع فيـ لغة الدعابة التي يمكف التعبير عنيا بواسطة التعبيرات 

 . ( 81 : 1956) مختار حمزة ، الصوتية الممتوية ونغماتيا 
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يتعرض األصـ لالكتئاب ودلؾ ألنو يشعر دائما بنقص  : االكتئاب واالنزواء -3
قدرتو عمى مسايرة العادييف أو التفاىـ معيـ فيتحاشى االختالط بيـ لقصوره معيـ ، 

واعي االكتئاب مما يعمؽ إحساسو في أحياف كثيرة بالنقص والدونية وازدياد د
واالنعزالية ، وتثير قمقو مف أف تكوف تصرفاتو موضوعا لمدىشة أو السخرية ، أو 
العطؼ الزائد لدى اآلخريف ، مما يجعمو ينزوي وينعزؿ عف الجماعة وىدا بدوره 

 : 1968) زينب إسماعيل ، يؤدي اى االنعزاؿ االجتماعي لألصـ عف باقي مجتمعو 
139 ) 
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 صل  :الف خــالصــة

 

إف اإلعاقة السمعية ذات تأثير بالغ قدرة المعاؽ سمعيا بصفة خاصة وكدا  ليا 
عوامؿ مسببة تكوف حاجزا أماـ الشخص ، بغض النظر عف أصميا وعوامميا ، فتحد 

مف إمكانياتو العممية وخاصة العالقات االجتماعية ، وتؤثر سمبا عمى سماتو 
ز عمى إعاقتو في أداء أدواره المعرفية الشخصية ، فنظرة المجتمع إليو والتركي

قامة صداقة وغيرىا . بسبب المشاعر التي تنتاب  واالجتماعية بما فييا العمؿ . وا 
المعاؽ بعد إصابتو باإلعاقة السمعية ، بما ينعكس عمى سموكو بالميؿ إلى السموؾ 

تي لـ غير العادي وأكثر ما ينجـ عنيا حساسية الطفؿ المعاؽ ألنواع السموكيات ال
يكف ينتبو إلييا مف قبؿ اإلصابة . فعممية التواصؿ لدى فئة الصـ ليا أىمية بالغة 

ذا كاف الطفؿ األصـ صعب عميو تعمـ طرؽ التواصؿ فإنو يتميز باالنطوائية وينجـ  وا 
عنيا ثوراف ألتفو التصرفات وأحيانا ال ينتبو إلييا الطفؿ العادي عادة . ىدا ما يجر 

 .ية لألسرة والمجتمع بصفة عامة أثر اإلعاقة السمع
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 تمهيد

لكل من عمم النفس العام والرياضي ليذا  األركان األساسيةتعد الفروق الفردية احد 
يحاول عمماء نفس الرياضة فيم دور الفروق الفردية في الرياضة والتمرين من خالل 

تفرد الطرق لمقابمة  أىميةالبحث . كما يدرك عمماء نفس الرياضة التطبيقيون 
ردود ظيورا وخاصة فيما يتعمق ب أكثرالقدرات والحاجات الفردية وىذه الفروق تعتبر 

 المرتبطة بالمنافسة . األفعال
ضة التنافسية افي برامج الري النشءحيث تشيد السنوات المعاصرة تزايد اشتراك 

ما يطمق عميو التدريب المكثف  أوريب دالت أعباءويتوقع ان يصاحب ذلك زيادة 
 وزيادة الضغوط النفسية وبرامج التدريب عمى الميارات النفسية .
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 ت النفسية :المهارا -1
محددة  أىدافوىي قدرات لمواجية الضغوط النفسية عمى التركيز من اجل وضع 

ويرى اسامة راتب  ان الميارات النفسية ىي )برامج منظمة تربوية تصمم لتقديم 
تقانو األداءالمساعدة لكل من الالعب والمدرب بغرض تحسين  فضال عن جعل  وا 

 (2111 81)اسامة كمال راتب، صالممارسة الرياضية مصدرا لالستمتاع (

 األداء)الميارات التي يمتمكيا الالعبين ومرتبطة بتحقيق  بأنياويعرفيا البعض  
البدني والمياري الفائق وتوجد في العقل ويستطيع الالعب استخداميا تبعا لظروف 

 ( 42ص 2117)احمد صالح الدين خميل، التنافسي( أوالموقف التدريبي 

 : المهارات النفسية ومكوناتها أهميتها -2
الميارات النفسية تعتبر محددات  أنمن المعتقدات الرئيسية في عمم النفس الرياضي 

الرياضي وليذا تم توجيو اىتمام ممحوظ لمتعرف عمى الميارات المناسبة  لألداءميمة 
رشاد المدربين والرياضيين وخبراء الرياضة حول كيفية تعميم وتطبيق تمك الميارات  وا 
من ذلك ان ىناك دليال عمى ان الميارات النفسية ترتبط بعدد من المتغيرات  واألكثر

كما يشير الييا عدد من  –عالقة سمبية - لإلصابةمثل االداء وقابمية التعرض 
( 1995( وسمثوكرستنزن )1989ني )( وماىو 1981الباحثين مثل جولد واخرون)

وتنبات الميارات النفسية دائما متغيرات تابعة ميمة في البرامج الخاصة بتحسين 
االداء وليذا فانو من الميم ان نكون قادرين عمى تقدير التغير في ىذه الميارات 

 ( . 1989كوسيمة لتقييم كفاءة البرنامج سمث )

 مكوناتها : -2-1
ن الباحثين مكونات الميارات النفسية حيث يقترح رينرمارتنر ان لقد تناول العديد م

 :يتضمن البرنامج التدريبي الميارات النفسية التالية
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 التصور العقمي*  
 ادارة الطاقة النفسية* 
 ادارة الضغوط*
 االنتباه *  
 بناء االىداف*

الى ان الميارات  (362م ص1996)محمد العربي شمعون، بينما يشير العربي شمعون
 النفسية الواجب تنميتيا في البرامج التدريبية ىي

 االسترخاء -
 تركيز االنتباه -
 التصور العقمي -
 االسترجاع العقمي -

مكونات الميارات النفسية وذلك من خالل دراسة  أىمعبد ربو  إبراىيمفيما استخمص 
دراسة وبحث عربي واجنبي واستخمص منيا ان اكثر  69من  ألكثرتاريخية تحميمية 

 :عاما ىي كالتالي 31الميارات النفسية دراستا في المجال الرياضي وعمى مدى 
 االسترخاء -
 التصور -
 تركيز االنتباه -
 الثقة بالنفس -
 بناء االىداف -
 ادارة الضغوط النفسية -
 الطاقة النفسية -

اخرون مع الباحثين االخرين في ان اىم الميارات وتتفق ماجدة محمد اسماعيل و 
 :العقمية االساسية ىي

 االسترخاء -
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 التصور العقمي -
 االنتباه -
 التحكم في الطاقة النفسية -
 التحكم في التوتر -
 وضع االىداف -
 السترجاع العقميا -
 حل المشكال -
  وفيما يمي نبذة لمفهوم وتعريف بعض مكونات المهارات النفسية -3
 االسترخاء :-3-1

احد الميارات العقمية التي تساعد عمى التحكم في الضغوط وتوجيو االستثارة 
االنفعالية خالل التدريب اوالمنافسة الرياضية . يالحظ إن الكثير من الرياضيين 

يفشمون في تحقيق أفضل مستويات ادائيم بسبب التوتر العصبيوالقمق الذي يصاحب 
اليامة ، والذي يؤدي الى تقمص عضالت الجسم كافة بدال  االشتراك في المنافسات

من ان يحدث التقمص في العضالت المشتركة في اداء الميارة   فقط .وتعتبر قدرة 
الرياضي عمى االسترخاء واالحتفاظبيدوء االعصاب ميمة جدًا لكي يحافظ عمى 

شائعة في المجال المستوى االمثل لالستثارة االنفعالية. لذلك نستعرض اربعة اساليب 
)محمد حسن الرياضي تحقق االسترخاء في مواجية التوتر الجسمي وىي مرتبة وفقا

 .(379،ص  1998عالوي ، 

 االسترخاء التخيمي  3-1-1

يتطمب ىذا االسموب من االسترخاء ان يتخيل الرياضي نفسو في بيئة أو مكان حيث 
والراحة الكاممين . مثال يتخيل نفسو مستمقية عمى الشاطىء الشعور باالسترخاء 

 البحر ، والشمس تمالء الجو والنسيم عميل ، واليدوء يخيم من حولو.
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 االسترخاء الذاتي 3-2-1

يعتبر االسترخاء الذاتي صورة مختصرة لمتدريب االسترخائي التدرجي ، وىو اسموب 
سموب بدرجة اساسية عمى تعرف يتسم بالسيولة ويمكن تعممو.ويعتمد ىذا اال

الرياضيين عمى مواضع التوتر لممجموعات العضميةبالجسم ، ثم استخدام التنفس 
البطيء السيل واثناء ذلك يتصور الرياضي خروج التوتر من الجسم من خالل 

 الشييق والزفير العميقين.

 التدريب االسترخائي التدرجي ) التقدمي (: 3-2

عديدةلالسترخاء التدرجي ، وتعتمد عمى سمسمة من التقمصات العضمية توجد اساليب 
يتبعيا استرخاء. والغرض من ذلك مساعدة الرياضي في التعرف عمى الفرق بين 

 االحساس التوتر ) عند االنقباض العضمي( واالحساس

االسترخاء العضمي . ويطمق عميو االسترخاء التدرجي نظرًا النو يشمل التقدم من 
عة عضمية الى اخرى . حتى يمكن احتواء جميع المجموعات العضمية مجمو 

 الرئيسية..

 استرخاء التغذية الرجعية الحيوية:-3-3

عندما يخفق الرياضيون في تطوير مياراتيم من حيث الوعي الذاتي بدرجة التوتر 
في اجساميم ، فانيم يستخدمون بعض االساليب االخرى مثل اسموب رجع االستجابة 

لوجي )التغذية الرجعية الحيوية(. حيثيتضمن ىذا االسموب تزويد الرياضيين البيو 
بالمعمومات والحقائق عن بعض التغيرات البيولوجية غير االرادية مثمضغط الدم ، 

 ( التالي 1ومعدل النبض في الدقيقة ومعدل التنفس.لمحك درجة الصعوبة عمى النحو)

 التصور العقمي : -4
خالليا تكوين تصورات الخبرات السابقة او الجديدة بغرض  وسيمة عقمية يمكن من

االعداد العقمي لالداء . توجد العيد من المصطمحات الشائعة االستخدام في المجال 
الرياضي ، يستخدم عمى نحو مرادف لتصف الالعب ذىنيا قبل المنافسة ، ومن ذلك 
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جعة الذىنية . جميع التصور الذىني ، التصور البصري ، التمرين الذىني ، والمرا
أن االشخاص يستطيعون أن وىي ىذه المعنى تدور حول معنى واحد وأساسي 

يستحضروا في ذىنيم او ان يتذكروا احداثا او خبرات سابقة ، إن التصور الذىني 
عمى انو اعم واشمل  من عممية التصور البصري حيث انو يشمل حواس اخرى 

) الحركي . واإلحساسإضافة الى حاسة البصر ، مثل حواس السمع والممس والشم 
 .( 18،ص 1978د ابوعالم العامل، محم

 : ( هما1يوجد تصنيفان شائعان النماط التصور)

 التصور الخارجي .

 التصور الداخمي .

 : التصور العقمي الخارجي 4-1

تعتمد فكرة التصور الذىني الخارجي عمى أن الالعب يستحضر الصورة الذىنية 
الداء شخص اخر مثل العب متميز او بطل رياضي . فكأن الالعب عندما 

يستحضر الصورة الذىنية يقوم بمشاىدة شريط سينمائي أو تمفزيوني . وفي ىذا النوع 
 ىي.يستحضر الرياضي الصورة الذىنية كما 

 العقمي الداخمي: التصور  4-2

تعتمد فكرة التصور الذىني الداخمي عمى ان الالعب يستحضر الصورة الذىنية الداء 
ميارات او احداث معينة سبق ان اكتسبيا اوشاىدىا او تعمميا ، فيي عادة نابعة من 

داخمو وليس كنتيجة لمشاىدتو الشياء خارجية.وفي ىذا النوع من التصور الذىني 
وتجدر اإلشارة إلى اغن اىدتو عند تنفيذ الميارات المعينيريد مش ينتقي الرياضي ما

 حاسة البصر تساىم بالدور االساسي عند استخدام نمط التصور الذىني الخارجي ، 

بينما االحساس الحركي يساىم بفاعمية اكثر مقارنة بالحواس االخرى في نمط 
 التصور الذىني الداخمي
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 أهمية التصور العقمي -5

العب في الوصول إلى أفضل ما لديو من قدرات في التدريب أو يساعد ال -1
المنافسات وذلك من خالل االستخدام اليومي لمتصور العقمي في توجيو ما 

يحدث الكتساب وممارسة وتطوير الميارات الحركية باستعادة الخبرات السابقة 
) محمد ابوعالم العامل، واسترجاع اإلستراتيجيات الواجب أتباعيا في المنافسات

 .( 18،ص 1978
يبدأ التصور العقمي بالتفكير في األداء واستراتيجيات األداء المطموبة في  -2

المنافسة من خالل الممارسة واالستمرار في التدريب عمى التصور العقمي 
حيث يتم التطوير إلى الدرجة التي يمكن فييا الحصول عمى اإلحساس 

احب واسترجاع كافة الخبرات السابقة في تحقيق األىداف والتعامل مع المص
 االستراتيجيات الموضوعة.

يساعد الالعب عمى تصور األداء الجيد مباشرة قبل الدخول في المنافسات .  -3
فالعب الوثب العالي يسترجع المروق فوق العارضة ، الغطس أفضل القفزات 

اية ، و الجمباز األداء األمثل لمجممة ، والعدو البداية والعدو حتى خط الني
عمى األجيزة ، الرمح متابعة الرمح إلى مركز منتصف اليدف وال يقتصر 
عمى العبي األلعاب الفردية ولكن يمكن لأللعاب الجماعية التصور العقمي 

 لمفاتيح المعب والمنافسين ، سرعة االنتقال ، الحركات الدفاعية  
باألداء األمثل وتركيز االنتباه عمى الميارة قبل يساىم في استدعاء اإلحساس   -4

 الدقيقة األخيرة الباقية عمى االنطالق لتحقيق األىداف

 يصبح التصور العقمي ذا نفع كبير بعد األداء الناجح وخاصة عندما -5
تسمح طبيعة التنافس بذلك مثل تتابع المحاوالت في مسابقات الوثب والرمي 

ب القوى أو تحقيق الفوز داخل المجموعات أو التصفيات في السباحة وألعا
مثل المبارزة و المالكمة حيث تعمل عمى تأكيد الخبرة ومتابعة األبعاد 

 الناجحة لألداء .
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عطاء المزيد من الدعم في الثقة في النفس وزيادة   -6 استبعاد التفكير السمبي وا 
) محمد ابوعالم العامل، ألدافعيو وبناء أنماط األداء اإليجابي وتحقيق األىداف

 .( 18،ص 1978

 :خطوات تطوير التصور العقمي -6

اختيار المكان والزمن الذي يسمح بعدم المقاطعة لمدة خمس عشرة دقيقة مع  -1

 .توافر جمسة مريحة 

غمق العينين ، التنفس العميق من المصدر والبطن ، االسترخاء التام لمدة  -2
 .دقيقتين أو ثالث

 العقل ، مع التركيز عمييا بوضوحتكوين شاشة بيضاء في  -3

 تصور دائرة تمأل الشاشة ،ويتم تموينيا بالمون األزرق ببطء.  -4

محاولة توضيح ىذا المون بقدر اإلمكان ثم القيام بتحويمو إلى لون أخر ببطء  -5
 مع تكرار ىذه الطريقة مع أربعة أو خمسة ألوان.

 رخاء مع مالحظة التصورات المصاحبة .العمل عمى اختفاء الصور ، االست -6
تكوين صورة عمى الشاشة )غرض صغير( "كوب مثال" طور ىذا التصور  -7

في ثالث أبعاد ، إمأل ىذا الكوب بسائل ممون ، أضف إليو بعض مكعبات 
 الثمج أكتب وصفا أسفل ىذا الكوب .

 تكرار ىذه العممية مع غرض مناسب لنوع النشاط الرياضي . -8

 الحظة التصورات المصاحبة .استرخاء مع م -9

 اختيار أحاسيس متنوعة مع تطوير كافة التفاصيل. -11

 االسترخاء والمالحظة . -11

 .بداية تصور األشخاص وتتضمن ذلك األصدقاء -12
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في نياية كل جمسة تنفس بعمق لمدة ثالث مرات ، ثم فتح العينين ببطء  -13
العربي شمعون ، ماجدة محمد اسماعيل،  محمد -)والتكيف مع الجو المحيط

 (285م ص2111

 :تركيز االنتباه -7
ميارة عقمية لتثبيت االنتباه عمى مثير مختار لفترة من الزمن . التركيز عمى مايجري 
حولك او االنتباه اليو وما تقوم بو تجاه انجاز الواجب المطموب منك ىو ميارة يمكن 

المحافظة عمى التركيز بمستوى عال النو من تعمميا .يجب ان تتدرب عمى 
( . يختمف الرياضيون في مدى التركيز 1المتطمبات االساسية لمعب بمستوى عال)

 وشدتو الذي يمكن ان يعمموا بيما اثناء المباراة او السباق .

ليذا عمى المدرب والرياضي ان يخطط التدريب حيث يبداءالترديب عمى الواجبات  
بكر من الوحدة التدريبيةيتطمب التركيز او االنتباه االختياري الصعبة في وقت م

المقدرة عمى االىتمام بما يجري حولك ، والى اي مدى يمكن ان تحافظ عمى ىذا 
االىتمام. االنتباه االختياري يعكس قدرتك عمى اختيار ما ستيتم بو وتجاىل المثيرات 

 (2111 81)؛ اسامة كمال راتب، صاالخرى .

كما يعكس القدرة عمى تركيز ذىنك عمى شيء واحد دون االنتباه الى االشياء  
االخرى  واحيانا يعكس القدرة عمى التركيز عمى عدة مثيرات ذات العالقة بما يدور 

 ما تتحسنحولك في ان واحد. وكمما زادت قدرتك عمى االىتمام بما ترغب فيو كم
 .أداؤكاستجابتك ويتحسن 

 اهمية تركيز االنتباه في الفعاليات الرياضية  -8
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يعد تركيز االنتباه من المظاىر اليامة في االنتباه والذي يثبت تاثيره عمى مستوى 
االداء في الفعاليات المختمفة اذ تمعب معظم مظاىر االنتباه دورا فعاال في اتقان 

الميارات الحركية وتعبئة القوى النفسية المرتبطة بتمك ا لفعاليات اذ تثبت ان تطور 
يما لنجاح الميارات الحركية يرتبط بقابمية الرياضي عمى االداء الذي يعد اساسا م

تركيز انتباىو وىذا بدوره يؤثر عمى دقة ووضوح واتقان النواحي الفنية الجزاء الميارة 
الحركية وخاصة في انواع االنشطة التي تعتمد بصورة كبيرة عمى حاالت البداية اذ 

لرياضية اليرتبط بمؤىالت التدريب تم التاكد من ان "ارتفاع درجة االتقان لمميارات ا
فقط بل يرتبط ايضا بقدرة الفرد عمى تركيز االنتباه والقدرة عمى االسيام الواعي لمفرد 
في التحكم في مياراتو الحركية حيث ان حل الواجب الحركي سواء كان في التدريب 

قدرة او في المنافسة يتطمب وبشكل كبير من الرياضي االنتباه المركز. وتختمف ال
عمى تركيز االنتباه بين الالعبين فالبعض لديو القدرة الكبيرة عمى التركيز والبعض 

االخر يكون اكثر عرضة لالضطراب وذلك لضعف القدرةعمى االنتباه اال ان خاصية 
فتارة  –االنتباه دائمة التغيير"النيا مرتبطة بالمواقف المتغيرة والعوامل الداخمةفييا 

وفي احيان كثيرة يتم تحويل االنتباه وتشتيت  -اخرى بالتشتت يتميز بالشدة وتارة
االنتباه عمى االىداف المختمفة في كافة االتجاىات والذي يمكن ان يؤدي الى اخطاء 

 .فنية وتكتيكية سيمة لمغاية 

ان ماتقدم يؤكد بما اليقبل الشك ان فكرة اعتماد االداء الرياضي عمى الجانب البدني 
الوف في نظر الباحثين والدربين وقد تبنى العديد منيم التاكيد فحسب اصبح غير م

عمى الجانب الذىني في التدريب الرياضي واالستعداد لممسابقات وقد " اثبتت 
االختبارات بان االداء العالي لمرياضيين يتم عن طريق المؤىالت الذىنية ومنيا 

ه والمثابرة واالستعداد العالي القوى النفسية المتحركة والتوافق النفسي وتركيز االنتبا
 وخمق االفكار.
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ان المباراة تكشف الوظائف النفسية بسرعة وبشكل متبادل لذلك تزداد قبل المباريات 
او خالليا قوة االىتمام وحجم عممية االحساسوالتفكير والقدرة عمى بذل الجيود 

تمام واالنتباه االدارية السريعة القوية وقابمية الكشف والتكيف وحجم التركيز لالى
حسب المطالب المطروحة كما ان" االنجاز البارز في الرياضة يتطمب التركيز 

وعندما نختار تنفيذ الميارات او الفعاليات فعميك ان توجو تركيزك بشكل طويل يكفي 
 (278م ص2111)حسن حسن عبده، لتحقيق افضل النتائج.

 :الضغوط النفسية  8-1
وىي مواقف غير سارة تعيد اشباع الحاجات النفسية وتتجاوز قدرة الفرد عمى التكيف 

ليا ويدركيا عمى شكل ضييق او ضجر او توتر . الضغوط النفسية في مجال 
الرياضو ما ىي اال حالة من الخمل النفسي لالعب تجبر الجسم عمى القيام بواجبات 

لبدنية او النفسية العادة التكيف والتوازن وظيفية لمواجية ان المتطمبات العقمية او ا
مع البيئة كذلك تعني تعرض الالعبين الى ازمات نفسية نتيجة شعورىم بعدم قدرتيم 

 بمتطمبات التدريب اإليفاءعمى 

 االنفعاالت النفسية : 8-2
وىي ازمات عابره وطارئو ال تدوم وقتا طويال وانيا حالة الفرد بصوره مفاجئة كما 

الرياضيين اثباء المنافسات الصعبة ونستطيع ان نعبر عنيا بانيا حاالت نالحظ عند 
من التوترات تصاحب الفرد وتؤثر في التغيرات الفسيولوجية الداخمية والخارجية عمى 

السواء النيا ىي حالة االحتياج العام وتفصح عن نفسيا في شعور الفرد لنفسو 
ات حيث ان تطوير وتنمية احدى ىذه وسموكو. وىناك عالقة متداخمة بين ىذه الميار 

ذلك التداخل الميارات يساعد في تطوير الميارات العقمية االخرى ويمكن ان نوضح 
 في النقاط التالية:
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الوصول الى حالة من االسترخاء يؤدي الى فاعمية التصور العقمي وفي نفس  -1
 ء .الوقت فان التصور العقمي ذو فاعمية في تعمم الوصول الى االسترخا

التحكم في الطاقة النفسية يؤدي الىتجنب التوتر وفي نفس الوقت فان التوتر  -2
 العالي يؤدي الى طاقة نفسية عالية .

يمكن تنمية تركيز االنتباه من خالل التصور العقمي وحتى يمكن التصور العقمي  -3
 بفاعمية يجب تركيز عمى التصورات المطموبة .

في وضع االىداف لتطوير االداء ومن االىداف العامة االنتباه والتركيز ضرورة  -4
 تنمية ميارات االنتباه لدى الالعب .

تزيد فاعمية التحديات واالىداف الواقعية والسموك الفعال والطاقة النفسية عندما  -5
 يتم توجيييا عن طريق وضع االىداف .

العقمي بفاعمية انخفاض او زيادة الطاقة النفسية يؤثر في القدرة عمى التصور  -6
ومن خالل التصور العقمي لالداء المثالي يمكن التعرف عمى مستويات الطاقة 

 النفسية المثمى.
التحكم في التوتر واالنفعال وتطوير تركيز االنتباه يساعد بصوره كبيرة في عزل  -7

 الالعب عن التركيز في االفكار السمبية والتي ىي اىم مصادر التوتر .
مي لالىداف طريقة فعالة لاللتزام بالوصول الى االىداف ويمكن التصور العق -8

تطوير التصور العقمي بدرجة كبيرة عند وضع اىداف واقعية لممارسة التصور 
 العقمي يوميا .

ما تقدم يبرز لنا تساؤل لماذا ىذا االختالف بتسمية الميارات فمرة ترد تحت تسمية 
ميارات عقمية والزالة ىذا االلتباس يجيب  الميارات النفسية وباحثون اخرون يسمونيا

ن العمميات العقمية با (241م ص2112)عمي االمير، عن ىذا التساؤل عمي االمير
 العميا 
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ىذه التسمية تستعمل في العموم النفسية والفسمجة تسمييا الوظائف العقمية العميا او 
النشاط العصبي االعمى اما الفمسفة فتسمييا الحياة العقمية وفي لغتنا االعتيادية 

نسمييا النشاط الذىني وفي موضوع وظائف المخ ذكرنا ىذه العمميات بانيا النشاط 
 النفسي .

 :تنمية وتطوير المهارات النفسية -9
من الضروري ان يتم تعمم الميارات النفسية في تعاقب منطقي كجزء من خطة 

التدريب السنوية حيث يؤكد مارتنر ) ( ان برنامج تدريب الميارات النفسية يعتبر 
جزءا رئيسيا وىاما لبرنامج التدريب الرياضي ويضيف ضرورة ان يتم تطبيق ىذا 

 تدريب البدني والمياريوالخططي .البرنامج عمى نحو متوازي مع برنامج ال

من ان (362م ص1996)محمد العربي شمعون، شمعونوالى ىذا الراي يذىب العربي 
تنمية الميارات النفسية يجب ان تسير جنبا الى جنب مع تنمية عناصر المياقة 

البرامج الطويمة المدى ويجب التركيز عمييا كما ىو الحال في البدنية من خالل 
الميارات االساسية في االنشطة الرياضية المختمفةويشير جاك ج ليزيك  ان ىناك 

 .ثالثة مراحل التنمية وتطوير الميارات النفسية ىي :
وىي مرحمة طويمة االمد يتم من خالليا اعطاء الميارات من اجل  :المرحمة االولى 

مق قاعدة لتحقيق االىداف الطويمة االمد وكذلك لغرض التعمم والحفاظ عمى خ
الممارسة اليومية ليذه الميارات تبعا الستحداميا عمى حسبحاجتيا عمى اساس كل 

 بعيدة االمد تمتد الشير وسنوات .يوم ولفترات طويمة من الزمن وخطط 

وري قبل االداء ولمتحضير لالداء ويتم فييا استخدام الميارات بشكل ف المرحمة الثانية :
اي انيا تستخدم قبل المنافسة او فبل اداء الميارة مثل قبل ان يؤدي العب السمة 

 رة في رياضة الغولف .الرمية الحرة وكذلك قبل قذف الك
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ويتم استخدام الميارت خالل االداء الفعمي لمميارة او النشاط اي  :المرحمة الثالثة
 داء .خالل السموك الفعمي لال

ناك ثالثة ه (362م ص1996)محمد العربي شمعون، :خطوات تعمم المهارات النفسية-11
 اساسية يمكن ان نقدميا كما يمي :خطوات 

من الميم ان يتعرف الالعب عمى ابعاد كل ميارة نفسية حتى التعممالخطوة االولى :
 : يمكن

 يمكن تعمميا . التحقق من ان ىذه الميارات -1
 تفيم الدور الذي تمعبو ىذه الميارات في التاثير عمى االداء . -2
 تعمم كيفية تطوير ىذه الميارات . -3

 الخطوة الثانية : االكتساب
في ىذه الخطوة يتم مساعدة الالعب عمى اكتساب ىذه الميارات من خالل برنامج 

 تدريبي منتظم يستخدم أفضل المعمومات المتاحة .
 خطوة الثالثة : الممارسةال

الممارسة المنتظمة ليذه الميارات حتى يمكن الوصول الى مرحمة التكامل بين العقل 
والجسم في المنافسة والطريق الوحيد لموصول الى مستوى عال ىو مزيد من 
الممارسة حتى تصبح في مستوى العادىوىذه الخطوات السابقة وىي التعمم 

س الخطوات التي تستخدم في تعميم الميارات الحركية واالكتساب والممارسة ىي نف
 وتضمن استراتيجيات اكتساب ىذه الميارات النفسية التالية :

 المتابعة الذاتية -1
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يطمب من الالعب بعد تقديم ىذه الميارات النفسية االحتفاظ بمذكره يسجل فييا تقدمو 
 في ىذه الميارات التي يقوم بتعمميا.

 التقويم الذاتي -2
يقارن الالعب المعمومات التي حصل عمييا من المتابعة الذاتية مع المستوى الذي 

 وضعو ليذه الميارة عمى وجو التحديد .
 التدعيم الذاتي -3

يمثل ىذا البعد استجابة الالعب الى التقويم الذاتي ويفشل الكثير من الالعبين في 
ء البدنية والنفسية وىي وضيع طريقة مالئمة لعمل التقدم في تحقيق اىداف االدا
 خطوة ىامة في المساعدة عمى تطوير الميارات النفسية .

 مبادئ ومراحل تطوير المهارات النفسية -11
وتقدم في ىذا المجال اطار عام في تطوير الميارات النفسية حتى يمكن التاكد من 

مة والتي الوصول الى الدرجة المطموبة التقان ىذه الميارات النفسية االساسية اليا
يترتب عمييا المساىمة في تطوير مستوى االداء واالعدادلممنافسات ويتضمن ىذا 
االطار العام ثالثة مبادئ أساسية وخمسة مراحل متعاقبة ويؤكد ىذا االطار عمى 

النموالمستمر لمميارات النفسية وتطوير حاسة التدعيم الذاتي وتكامل التدريب العقمي 
 (175م ص2119) محمد جسام عرب، ضياالخرى .مع مكونات التدريب الريا

 IndividualDifferencesالفروق الفردية  :المبدأ األول
ويتم ذلك عن طريق تطوير الميارات الفردية والصفات التي يستطيع الالعب من 

الخطة خالليا ان يؤدي الى اقصى ما تسمح بو قدراتو ويحتاج الالعب الى تطوير 
 الشخصية والتي توضع في ضوء الميارات الفردية لالعب

 Self-Directالتوجيو الذاتي  المبدأ الثاني :
 يستوجب االداء حتى اقصى ما تسمح بو قدرات الالعب في تطبيق خطة التدريب 
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العقمي عن طريق التوجيو الذاتي او بطريقة اخرى يجب عمى الالعب ان يؤكد عمى 
الل ل بمفرده وينتقل من االعتماد الكمي عمى المدرب الى االستقماذا يستطيع ان يفع

 الذاتي واالعتماد عمال نفسو 

 Ideal Performance Stateحالة األداء المثالية  :المبدأ الثالث 
لكل العب حالة عقمية فريدة والتي تسمح لو باالداء الى اقصى ما تسمح بو قدراتو 

التي في ضوئيا يحقق ذلك ويمكن استخدام ويحتاج كل العب الى اكتشاف الظروف 
االختبارات والمقاييس ووسائل القياس المختمفةلتحديد ىذه الحالة وىناك خمس مراحل 

 :متعاقبة ضمن ىذا اإلطار العام ىي كالتالي

 المرحمة األولى :
تطوير جو ايجابي من خالل خفض الضغط الخارجي وزيادة المساعدة الخارجية 

عب بالقبول واالتجاه االيجابي قبل البداية في تطوير الميارات ويجب ان يشعر الال
 النفسية وتعطى في المرحمة األولى المساعدة التي يحتاجيا الالعب

 :المرحمة الثانية 
تطوير التحكم في االنفعال عن طريق االسترخاء العضمي والعقمي بيدف التحكم في 

 االنفعال وخفض اإلزعاجات الداخمية .
 الثالثة :المرحمة 

تطوير التحكم في االنتباه بغض النظر عن الرموز المرتبطة بالواجب الحركي 
وتتضمن ميارات التحكم في االنتباه ، التصور العقمي ، تركيز االنتباه واالسترخاء 

 الذي يساعد الالعب عمى التصور البصري واالسترجاعالعقمي بطريقة فعالة

 :المرحمة الرابعة 
 ت ما قبل المنافسة وأثناء المنافسة .تطوير استراتيجيا
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 :المرحمة الخامسة 
تطبيق الميارات واالستراتيجيات في التدريب عمى شكل منافسو وتتطمب ىذه المرحمة 

التقويم المتواصل وصقل الميارات واالستراتيجيات ففي حالة الفشل في االداء فان 
 العمل الشاق عمى الميارات النفسية يصبح ضرورة قصوى .

ذه الطريقة التعاقبية في تعميم وتطوير الميارات النفسية تم اختبار صالحيتيا في ى
الوصول بالالعب الى اقصى ما تسمح بو قدراتو وتعمل عمى حدوث التكامل ويتوقف 
ىذا التكامل عمى الفروق الفردية بين الالعبين فممارسة االسترخاء قد تؤثر في تركيز 

بح التصور البصري طريقة فعالة لمتحكم في االنتباه والعكس بالعكس وقد يص
االنفعال والتحكم في االنتباه . ويمكن ان يكون الحديث الذاتي مكون ىام ليذه 

الميارات الثالثوىناك عالقة ايجابية بين ىذه المراحل الخمس والمبادئ الثالثو فعندما 
جب التاكيد عمى يكون العمل عمى تطوير المياراتالنفسية في المراحل الثالث االولى ي

المبدا االول وىو الفروق الفردية ومبدا التوجيو الذاتي وعند الوصول الى المرحمة 
الرابعة يجب تطبيق المبدا الثالث وىو حالة االداء المثالية وعندما يكون الالعب 
ي عمةوعي بحالة االداء المثالية يختار الميارات مثل المراحل الثالث االولى والت

 جابات االيجابية .تستدعي االست

وقد اصبح واضحا ان تطوير وتنمية الميارات النفسية يجب ان يسير جنبا الى جنب 
مع تطوير عناصر المياقة البدنية كما اسمفنا وان الميارات مثل التصور العقمي 

وتركيز االنتباه واالسترجاع العقمي وغيرىا يجب التخطيطمتنميتيا مثل القوة والمرونة 
الل برامج طويمة المدى ، وان التكامل في االعداد وبصفة خاصة في والسرعة من خ

المراحل االولى يجب ان ييدف الى التكامل في الميارات البدنية والميارية الى جانب 
 النفسية واالنفعالية
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حتى يمكن تحقيق افضل النتائج في المنافسة واغفال مثل ىذا التكامل في االعداد 
ات العالمية . ىناك استراتيجيات لمميارات النفسية غالبا يعوق الوصول الى المستوي

مايستخدميا ذوي المستويات العميا من الرياضيين لمساعدة أنفسيم عمى المنافسة 
 :والنجاح الرياضي مثل

دارة مستويات اإلثارة   .* تنظيم وا 
 .* إظيار الثقة بالنفس

 .* استخدام التركيز
 . * الشعور بالسيطرة والتحكم باألشياء

 .* استخدام الصور اإليجابية في التفكير
 .* ممارسة أقصى حاالت االلتزام والتصميم

 .* تحديد األىداف
 .* وجود خطط متطورة جدا الستراتيجيات المواجية

 يقترح بعض عمماء النفس الرياضي نصائح وتوجييات ألداء الرياضيين:
 خالل المنافسة. * لتعزيز الثقة ، ممارسة خطط محددة لمتعامل مع المشاكل

* الممارسة الروتينية لمتعامل مع الظروف غير االعتيادية والتوترات قبل وأثناء 
 المنافسة.

 * التركيز كميا عمى األداء المقبل وحجب األفكار واألحداث غير ذات صمة.
 * استخدم عدة بروفات عقمية خاصة باألداء تسبق المنافسة.

لكن بدال من ذلك ركز  –أمامك في المنافسة * ال تقمق بشأن المنافسين اآلخرين 
 أي األداء الخاصة بك. –عمى ما يمكنك التحكم بو 
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 * وضع خطط مفصمة لممنافسة.

 * تعمم كيف تتحكم في تنظيم االستثارة والقمق.
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الفصل الصـةــخ  

و في نياية الفصل تطرقنا إلى مفاىيم الجوانب النفسية و األبعاد التي تشمل الجانب 
 النفسي ، و التي تمثمت في أىمية و مكونات الميارات النفسية و بعض مكوناتيا .

كما أن في ىذا الفصل تحدثنا عن التصور العقمي و أىميتو في الجانب الرياضي  و 
أىمية القدرة عمى اإلسترخاء العقمي ، و في نياية الفصل تطرقنا إلى أىمية انتباه في 

 الفاعمية الرياضية .  
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  الفصل األول:منهجيــة البحــث

 تمهيـــد       
 

 

 منهــج البحـث  -
 

 الدراســة االستطالعيــة -

 مجتمـــع البحـث وعينتــه    -

 تحديـــد المتغــيرات   -

 أدوات الدراســـة  -

  حدود البحــث  -

  األسـاليب اإلحصـائيــة   -
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  تمهيد

عمى مااثير من تساؤالت تبحث عن إجابات التي تمثل أبعاد اإلشكالية التي  ابناء 
تدور حوليا الدراسة الحالية ، وطبقا لما أسفرت عميو الدراسات السابقة التي أنارت 

الطريق ، الستنتاج اإلجابات المحتممة لتمك التساؤالت التي صيغت في صورة 
دراسة تطبيقية وذلك لمتحقق من صحة الفروض إلثباتيا فرضيات ، لزم عمينا القيام ب

 أو نفييا ، حتى تمكننا من الوصول إلى نتائج محددة .

وسنتطرق في ىذا الفصل إلى التعريف بمنيج البحث، الدراسة االستطالعية 
ونتائجيا، عرض مجتمع البحث وعينتو وحدود الدراسة، مع تحديد متغيرات الدراسة 

 ساليب اإلحصائية المستعممة في البحث.وفي األخير عرض األ

 منهج البحث:-1
وفقا لطبيعة الموضوع المقترح ، اعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الوصفي والذي     

يعتبر من أكثر مناىج البحث استخداما ، وخاصة في البحوث التربوية والنفسية 
دقيقة واالجتماعية والرياضية ، وييتم البحث الوصفي بجمع أوصاف عممية 

لمظاىرات المدروسة ، ووصف الوضع الراىن وتفسيره ، وكذلك تحديد الممارسات 
الشائعة والتعرف عمى اآلراء والمعتقدات واالتجاىات عند األفراد ، وطرائقيا في النمو 

والتطور ، كما ييدف إلى دراسة العالقات القائمة بين الظواىر المختمفة)  إخالص 
 ( 48،ص.0222عبد الحفيظ ، 
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 الدراسة االستطالعية:-2
إجراء الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا في كثير من البحوث ،حيث قابمنا  إن

بعد المشاكل والصعوبات في مختمف مراحل بحثنا ،سواء في تحديد المشكالت 
اليامة ذات قيمة العممية ، أو في التعرف عمى الظواىر الجديدة بالدراسة وبالظروف 

أو في تحديد فروضيا التي تغطي  المحيطة بيا ، أو في مرحمة صياغة دقيقة ،
جوانب البحث وتجيب عن استفساراتو ، ىذا باإلضافة إلى الصعوبات األخرى 
المتعمقة بمنيج البحث واألدوات المستخدمة والعينة المختارة ومجاالت الدراسة 

وظيرت جمع البيانات ومعالجتيا وقد شممت ىذه المرحمة عدة خطوات نمخصيا فيما 
 يمي : 

  صال بالمسئولين :االت2-1

 واليدف ىو شرح موضوع الدراسة ،ووضع الممسات األولى لمبحث .
 تحديد المهارات النفسية  المعتمدة في البحث :2-2

من خالل المسح المكتبي لبعض الدراسات والبحوث التي تناولت شخصية المعوقين 
س سمبا سمعيا و مياراتيم النفسية ، نجد أن معظميا استخمصت وجود أثار تنعك

عمى الميارات النفسية بسبب اإلعاقة ، وبينت اثر البرامج النوعية المقدمة لممعوقين 
في برامج اإلرشاد النفسي وبرامج األلعاب التربوية واالجتماعية والرياضية في تحسين 

شخصية المعوق من جميع النواحي وليذا اقترحنا دراسة في ا المجال ألثر النشاط 
 نمية الميارات النفسية لممعاق سمعيا البدني المكيف في ت

 

 حساب صدق وثبات أدوات القياس المستعممة في البحث.2-3
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 مجتمع البحث وعينته :-3
 خصائص مجتمع البحث :1 -3

 تتمحور الدراسة عمى فئة المعوقين سمعيا .
  :من حيث السن 

 00-84جميع أفراد عينة البحث في المرحمة العمرية مابين  
 :حيث النوعمن 

 جميع أفراد العينة ذكور.
 :من حيث المكان 

 أجريت الدراسة في والية غميزان. 
 :عينة البحث3-2

 02مقسمين إلى  سمعيا فردا من معاقين 40جريت الدراسة عمى عينة قواميا أ 
 آخرين غير ممارسين. 02ممارسين لمنشاط الرياضي و 

 مجتمع البحث : 3-3

 ) لممعاقين سمعيا والبكم ، نادي كرة السمة والية غميزان )معيد الصم 

إن العينة ىي النموذج الذي يجري الباحث مجمل بحثو عمييا ، وفي عمم النفس 
ومجال النشاط البدني والرياضي تكون العينة ىي اإلنسان  ) وجيو محجوب ، 

 ( 88، ص.8844
 خصائص العينة : 3-2-1

فردا معوقا سمعيا ذكور عشوائية من حيث المستوى الدراسي ،  82تكونت العينة من 
 وقصديو من حيث الجنس واإلعاقة ، ىذا بما يتالءم مع المجموعة الممارسة لمنشاط 
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آخرين من طمبة معيد  02منخرطين في نادي رياضي و 02الرياضي والمتمثمة 
 الصم والبكم .

 
 مكان دراسة العينة :3-2-2

 :ان الدراسة( يوضح مك03جدول رقم )
 غير الممارسين الممارسين النوادي والمعاىد

 02 / معيد الصم والبكم

لممعاقين    نادي كرة السمة
    سمعيا

02 / 

 

 زمن الدراسة:3-2-3
 .0282إلى نياية شير افريل  0282 ديسمبرامتدت الدراسة من أوائل شير 

 تحديد المتغيرات:-4
استنادا إلى فرضيات البحث تبين لنا جميا أن ىناك متغيرين اثنين احدىما مستقال 

 واألخر تابعا 
 أوال: تعريف المتغير المستقل:

وىو األداة التي يؤذي التغير في قيمتيا إلى إحداث التغير وذلك عن طريق التأثير 
 في قيم متغيرات أخرى تكون ذات صمة بيا .

 :ل تحديد المتغير المستق4-1

 النشاط البدني الرياضي المكيف . 
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 :ثانيا:تعريف المتغير التابع

ىو الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم أخرى ، حيث انو كمما احدث تعديالت 
 عمى القيم المتغير المستقل ، ستظير النتائج عمى قيم المتغير التابع .

 الميارات النفسية :تحديد المتغير التابع4-2
 الدراسة :أدوات -5

 :مقياس المهارات النفسية5-1
و)جون البنسون(، و (، BELL، لصاحبو ) بل  يضم مقياس الميارات النفسية  ل

، (يو عال)محمد حسن وقد ترجم إلى المغة العربية من طرف  )كريستوفر شامبروك(،
 :من أبعادهويتكون 

 االسترخاءالقدرة عمى  -         القدرة عمى التصور                   -
 القدرة عمى مواجية القمق -          القدرة عمى التركيز االنتباه           -
 دافعية اإلنجاز الرياضي -            الثقة بالنفس                        -

 ومن خصائصه :
 إمكانية تطبيقو عمى كال الجنسين من الراشدين والموظفين.-8
رية ياوحدة من األسئمة يسمح بتحديد الصعوبات الماشتمال المقياس عمى قائمة م-0

 لمفرد في مجال معين بدقة كبيرة .
إمكانية استخدام الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا الفرد في المقاييس لمداللة عمى -3

 الميارة العام.
لكل مقياس من المقاييس ىذا االختبار مفتاح خاص بو ) عباس محمود عوض -8
 (.002ص،  –
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 توزيع عبارات األبعاد واتجاهها: -
 (:1(عبارات كالتي)2(أبعاد كل بعد تمثمة)6( فقرة، ويتضمن)42والمقياس يتضمن )

(،وكميددا عبددارات ايجابيددة عدددا 199139791القدددرة عمددى التصددور ويشددمل العبددارات ) -
 ( في عكس اتجاه البعد.13العبارة)

(، وكميدا عبدارات ايجابيدة عددا 4،9129894العبدارات)القدرة عمى االسترخاء ويشدمل  -
 ( في عكس اتجاه البعد.8العبارة )

(، وكميددددا عبددددارات فددددي 419159993القدددددرة عمددددى تركيددددز االنتبدددداه ويشددددمل العبددددارات) -
 عكس اتجاه البعد.

( وكميددددا عبددددارات فددددي 4491691،92القدددددرة عمددددى مواجيددددة القمددددق ويشددددمل العبددددارات) -
 عكس اتجاه البعد.

( فدددي اتجددداه البعدددد 1795( العبارتدددان)4391791195ثقدددة بدددالنفس وتشدددمل العبدددارات)ال -
 ( في عكس اتجاه البعد.43911و)
 ( كميا في اتجاه البعد.4291891496دافعية االنجاز الرياضي وتشمل العبارات ) -

 

 طريقة التصحيح:

( يددل  1عمدى عبدارات مقيداس سداسدي التددريج)الرقم )  باإلجابدة الفدرد المبحدوثويقوم 
( يددددل عمدددى أن العبدددارة تنطبدددق  4التنطبدددق عميدددك تمامدددًا، الدددرقم )  1 عمدددى أن العبدددارة

( بدرجدددة متوسدددطة ،  2( بدرجددة قميمدددة ، والددرقم )  3عميددك بدرجدددة قميمددة جددددًا والدددرقم ) 
ة تنطبدددق عميدددك بدرجدددة ( يددددل عمدددى أن العبدددار  6( بدرجدددة كبيدددرة ، والدددرقم)  5والدددرقم ) 

 كبيرة جدًا .
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،  5=4،  6=1البعددد، أمددا العبددارات بعكددس اتجدداه البعددد فتكددون) باتجدداهوىددذه الدددرجات 
3=2 ،2=3  ،5=4  ،6=1.) 

 ( يوضح األوزان لكل فقرة06جدول رقم )
وتدل الدرجات الممنوحة لممقياس ، كما يوضح ذلك ) عباس محمود عوض ، ص 

مع درجات كل بعد عمى حدة حيث الدرجة الصغرى ويتم ج ( عمى مايمي :008، 
(، وكمما اقتربت أو تجاوزت الدرجة من الوسط 08( و الدرجة الكبرى )8)

 ( لكل بعد 88وىو) )*(الفرضي

 وكمما قمت درجتو دل ذلك عمى كمما كانت تتميز بالخاصية التي يقيسيا ىذا البعد

 حاجتو الكتساب المزيد من التدريب عمى الميارة العقمية التي يقيسيا ىذا 

  إما( 122( و الدرجة الكبرى )42البعد.ويتكون الدرجة الصغرى لممقياس ككل )

 (.82درجة الوسط الفرضي )

 

 ثبات وصدق المقياس: 5-1-2

  الثبات:-ا

إعادة تطبيقو عمى  نعني بثبات االختبار أن نحصل غمى نفس النتائج تقريبا، عند
نفس المجموعة من األفراد ويمكن االستدالل عميو بعدة طرق كطريقة الصور 

 المتكافئة بطريقة االختبار وطريقة التجزئة النصفية.
ولقد اعتمدنا في استخراج عوامل الثبات عمى طريقة إعادة االختبار.  فقمنا بإعادة 

 82ين وغير الممارسين بعد مدة أفراد من الممارس 82االختبار عمى عينة قواميا 
 يوما من االختبار األول،
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الصدق: أما الصدق فاعتمدنا عمى طريقة الصدق الذاتي والذي ىو الجدر ألتربيعي 
لمعامل الثبات. وبعد تطبيق معادلة يرسون وقانون معادلة معامل االرتباط ومعامل 

 الصدق الذاتي تحصمنا عمى النتائج التالية:

 
 يبين معامالت الثبات والصدق لمقياس المهارات النفسية:( 04جدول رقم )

 بعد المقياس عدد البنود معامل الثبات معامل االرتباط

المهارات  02 **2940 *2983
 النفسية

 2928دالة عند: 
( يتضح أن مقياس الميارات النفسية يتسم بمعامل ثبات 22من خالل الجدول رقم )

 **2940مرتفع 

 حدود البحث:-6

تناولت الدراسة واحدة بعض الجوانب العقمية النفسية) الميمة( لممعاقين سمعيا وىي 
الميارات النفسية ومدى اختالفو بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي 

( وشممت الدراسة عدد من الموظفين العاديين 22-84وتراوحت الفئة العمرية مابين )
ميني من الغير الممارسين لمنشاط الرياضي أما راشدين  وطمبة معاىد التكوين ال

الممارسين فتمثموا في العبي نوادي رياضية من المزاولين لمنشاط الرياضي بصفة 
 دورية.
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 اإلحصائية : األساليب-7
من اجل معالجة وتحميل المعطيات الناتجة عن البحث استخدمنا أسموبين لإلحصاء 

. 
 اإلحصاء الوصفي :7-1

لتقميل الكميات الكبيرة من البيانات إلى كميات يسيل التعامل معيا يمدنا بعدة طرق 
ووصفيا بدقة، وعرضيا في صور جداول إحصائية أو رسوم بيانية أو أشكال 

 ىندسية.

 
 النسب المئوية : 7-2

 X822عدد التكرارات 
النسبة المئوية

 التكراري موعلمجا

 الحسابي المتوسط-

يرمز لممتوسط الحسابي )س(،ويتم حسابو بتقسيم قيم مجموع العينة عمى العدد لكمي 
 ألفراد 

 279،ص 2001سعد جالل،العينة

 ويمكن استخدام القانون بالصورة اآلتية

س مج                 
س

  ن                       
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 االنحراف المعياري-
 

 يعتيراالنحراف standard déviatio استعماال لمتشتت،ويعرف،أكثر المقاييس 
 

موع مربعا النحرافات عن المتوسط مقسوما عمى لمجالمعياري، أنيا لجذر ألتربيعي 
ن
 

ويحسب القانون اآلتي

 الحسابي المتوسطس

 عدد األفرادس

العينة أفراد عددن

 اإلحصاءاالستداللي7-2
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تعمل الستدل العمى المجتمع إلحصاء بناءا عمى  الطرق العممية التيمجموعة من 
 اإلحصائية البيانات

 معامال الرتباط لبيرسون7-2-1

 

rإلى معرفة إن كانت ىناك عالقة بين متغيرين،
Pearson «معامل ارتباط ييدف 

االرتباطيةيرسون مع تحديد درجة االرتباط بينيما ويستخدم لوصف طبيعة العالقة  
 310،ص 2000محمد عبد الحفيظ، إخالص

 ،واستعمل فييذى البحث لحساب ثبات أدوات البحث بالقانون اآلتي
سنمج хمجسص хمجص

 

عدد أفرادا لعينةنحيث
قيما الختبار األولس
قيما الختبار الثانيص

 داللة معامل االرتباط--
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االرتباط إلثبات الداللة المعنوية لمعامل االرتباطداللة معامل 

 

 

:حيث
معامل االرتباط. :ر
 عدد أفراد العينةن

 3 اختبار ت 2-3 7 

لداللة الفروق بين المتوسطات ت الحسابية واالنحرافات المعيارية،وفي حالة  العينة  
 )213،ص 2001سعد جالل،ذ اختبار يستخدم من   رأكب

 

 2س– 1س

 
 
 
 

 حيث
المتوسط الحسابي لمعينة األولى1س
المتوسط الحسابي لمعينة الثانية2س
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االنحراف المعياري لمعينة األولى1ع
االنحراف المعياري لمعينة الثانية2ع
 حجم العينة األولى1ن
 حجم العينة الثانية، وقد تمت المعالجة بواسطة برامح اإلعالم اآللي 2: ن
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 تمييـــــــــد       
 

36 

 عرض المعمـــومــات الشخصيـــــة    -1

 

36 

 لمميارات النفسية BELLعرض نتـائج مقيـاس ) بـل (    -2

 

65 

 التــحقق من الفرضيـــات ومنــاقشتــيا    -6

 

58 

 55 خالصة  -4

 خاتمــة عــامة   -8

 

58 

 االقتـــــراحــات          
 

 

 المــــــراجـــع           
 

 

 المـــالحـــق 
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 تمهيد : 

تتمثل أىداف ىذا الفصل في عرض النتائج المحصل عمييا من خالل تطبيق أدوات 
ومناقشاتيا البحث المستعممة والمتمثمة في مقياس بل لمتوافق االجتماعي  ، وتحميميا 

ومقارناتيا مع األدلة المقترحة النتائج بعض الدراسات السابقة والمشابية التي تم 
ذكرىا في الجانب النظري ، ثم مناقشة أوجو التشابو واختالف بينيما إلى جانب 

 استنتاج نتائج البحث حسب حدود الدراسة ويكون العرض كاألتي :

 عرض المعمومات الشخصية .-1

 سيةفمقياس الميارات النعرض نتائج -2

 التحقق من الفرضيات ومناقشاتيا .-3

 خاتمة عامة لما توصمت إليو الدراسة. -4

 عرض المعمومات الشخصية :-1

 *السن:

 يبين توزيع أفراد العينة حسب السن.:(05)جدول رقم

 

 العينة الممارسون غير الممارسين

 السن (18-22) (18-22)

 ( سنة .22 -18مابين )تراوح سن أفراد العينة 
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 *الجنس:

 يبين توزيع العينة حسب الجنس ::  06جدول رقم

غير  
 الممارسين

 العينة الممارسون

 الجنس

 التكرار 111/111 تكرار 100%

 ذكر 20 111 20 111

 أنثى 00 % 00 %

 يبين من الجدول أن كل أفراد العينة ىم ذكور.

 *طبيعة اإلعاقة:

 يبين توزيع أفراد العينة حسب اإلعاقة :  07جدول رقم 

 العينة  الممارسون غير الممارسين

 التكرار 100% التكرار %111 طبيعة اإلعاقة

 إعاقة سمعية 20 111 20 111

 يالحظ من الجدول أنأفراد العينة يتميزون بنفس الخاصية طبيعة اإلعاقة .
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 بعد القدرة عمى التصور 

 :  يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوية لمممارسين 80جدول رقم 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

مجموع األفراد من  81و   71نالحظ من الجدول أن نسب كبيرة تتراوح مابين 
الممارسين لمنشاط الرياضي لدييم القدرة عمى التصور ماعدا السؤال الثالث في البعد 

 باعتبار أنيا عبارة سمبية فكانت نسبة مطابقتيا عمى الرياضيين قميمة .

تفسر ىده النتائج أن ممارسة النشاط الرياضي يتيح لمفرد إعطاء القدرة عمى التصور 
ات السابقة التي يممكيا تعطي لو الخيال في مواجية مواقف لألشياء ، بحكم الخبر 

 حركية جديدة ويظير ذلك جميا في المنافسات ومختمف األنشطة الرياضية .

 

 

 

 
 

 رقم العبارة

 
 ممارسٌن 

ينطبق علي 
 بشدة

ينطبق علي  ينطبق علي
 أحيانا

ينطبق علي 
 بدرجة متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

11 
 07 35 08 

41 
01 15 02 11 01 15 01 15 

17 
 

15 25 14 21 13 15 16 31 12 11 11 11 

13 
 

12 11 13 15 14 21 14 21 12 11 15 25 

19 
18 41 15 25 13 15 14 21 11 11 11 11 
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 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن .: 09جدول رقم 

  رقم العبارة

 غٌر ممارسٌن 
ينطبق علي بدرجة  أحياناينطبق علي  ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

11 
 

11 15 11 
50 

13 15 12 11 15 25 18 41 

17 
 

11 11 11 15 12 11 14 21 16 31 17 45 

13 
 

18 41 15 25 13 15 11 15 12 11 11 15 

19 
11 15 12 11 12 11 15 25 11 15 19 45 

 تحميل ومناقشة النتائج: 

من مجموع األفرادغير  % 91إلى  71من الجدول أن نسب كبيرة من نالحظ 

الممارسين لمنشاط الرياضي التنطبق عمييم عبارات بعد التصور باستثناء عبارة 

 الثالثة باعتبارىا عبارة سمبية فيي لصالح غير الممارسين .

تفسر ىذه النتائج إلى أن غير ممارسين لمرياضة يجدون صعوبة عمى تصور 

أشياء مستقبمية وال يمتمكون الخبرة في  والتخيل فيم غير متعودين عمى مواجية

مواجية الصعوبات الحياتية بينما الرياضة تعطي الخيال والتوسع أكثر في مختمف 

 مجاالت الحياة.
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ٌبٌن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للممارسٌن وغٌر :10جدول رقم  

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 والداللة اإلحصائٌة فٌما ٌخص بعد التصور

 العٌنة

 البعد

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

ت –قٌمة 

– 

 المحسوبة

 

الداللة 

 اإلحصائٌة

اتجاهات 

الفروق 

 لصالح : 

 

 2ع 2م 1ع 1م

بعد 

 التصور

 ممارسٌن دالة 3844 2816 1822 1867 2888

 تحليل ومناقشة النتائج : 

( اكبر من قٌمة ) ت الجد ولٌة  3844نالحظ من الجدول ان قٌمة ) ت محسوبة 

( ، ومنه ٌمكن القول انه توجد 38ودرجة الحرٌة ) 1811( عند مستوى داللة  2864

فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ممارسٌن وغٌر ممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً 

 فٌما ٌخص بعد التصور لصالح الممارسٌن .

ذه النتائج إلى أن ممارسة النشاط البدنً الرٌاضً تساعد الشخص المعاق تفسر ه

الرٌاضً على التصور والخٌال الواسع  بحكم انه ٌتعرض لمواقف جدٌدة وٌصبح 

لدٌه تصورات لما قد ٌواجهه فً المنافسات والمبارٌات والتحضٌر لها فهنا ٌتجاوز 

 لعكس من ذلك غٌراإلعاقة وٌتصرف وكأنه شخص عادي طبٌعً . فبٌنما ا

 الممارس
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للرٌاضة فتجده الٌحسن التعامل فً مختلف المواقف التً ٌواجهها باعتبار آن لٌس  

لدٌه التصور وتقدٌر المواقف وسبل مواجهتها التً لم تمنحه له الرٌاضة الذي هو 

 بعٌد عنها .

  بعد القدرة على االسترخاء 

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة للممارسٌن .: 11جدول رقم 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

بالمائة من مجموع   81إلى  65نالحظ من الجدول أن نسب كبٌرة تتراوح مابٌن 

األفراد الممارسٌن للنشاط لدٌهم القدرة على االسترخاء ماعدا العبارة الثانٌة جاءت 

 جابٌة سلبٌة .النسب قلٌلة بحكم أنها عبارة غٌر اٌ

 

 

 
 

 رقم العبارة
 

 

 ممارسٌن 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

12 
16 31 11 

05 
12 11 11 11 11 15 11 15 

18  12 11 12 11 15 25 11 15 12 11 18 41 

14 19 45 17 35 14 21 11 11 11 11 11 11 

21 17 35 17 35 13 15 12 11 11 12 11 11 
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الرٌاضً كٌفٌة تفسر هذه النتائج  أن ممارسة النشاط الرٌاضً تعطً الشخص 

االسترخاء بحكم أن  الرٌاضً غالبا ماٌكون تحت الضغوط والعصبٌة وبالتالً 

ٌتعود علٌها فٌحسن الرٌاضً كٌف ٌسترخً قبل المنافسات والمبارٌات  وٌنعكس 

 ذلك على حٌاته الٌومٌة .

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن .: 12جدول رقم 

 ة النتائج : تحليل ومناقش

بالمائة من مجموع األفراد غٌر  81و 71نالحظ من الجدول أن نسبة كبٌرة مابٌن 

الممارسٌن للنشاط الرٌاضً لدٌهم القدرة على االسترخاء وٌجدون صعوبة فً تحكم 

 فً األعصاب وفً الهدوء .

  رقم العبارة

 غير ممارسين 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

12 
11 15 12 

05 
12 11 14 21 13 15 18 41 

18 18 41 17 35 12 11 12 11 11 15 11 11 

14 
11 11 11 15 13 15 12 11 15 25 19 45 

21 
11 05 12 10 13 15 14 20 15 25 15 25 
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االسترخاء تفسر هذه النتائج أن عدم ممارسة النشاط الرٌاضً تفقد الفرد القدرة على 

والهدوء فال ٌستطٌع مواجهة مواقف جدٌدة وبالتالً تتوتر األعصاب وتنعكس ذلك 

 على العضالت.

ٌبٌن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للممارسٌن وغٌر :   13جدول رقم 

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 ٌخص بعد القدرة على االسترخاء والداللة اإلحصائٌة فٌما 

 العينة

 البعد 

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

ت  –قٌمة 

– 

 المحسوبة

 

 

الداللة 

 اإلحصائٌة

 

 

اتجاهات 

الفروق 

 لصالح :

 

 

 1م

 

 1ع

 

 2م

 

 2ع

قدرة على 

 االسترخاء

 الممارسٌن دالة 3887 1881 1881 1875 2842

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

( اكبر من قٌمة ) ت الجد ولٌة =  3887ان قٌمة )ت محسوبة = نالحظ من الجدول 

 ( ، ومنه ٌمكن القول انه توجد 38ودرجة حرٌة ) 1811( عند مستوى داللة 2864
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فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ممارسٌن وغٌر ممارسٌن للنشاط البدنً فٌما ٌخص 

 بعد قدرة على االسترخاء .

دنً الرٌاضً ٌساعد الفرد المعاق الرٌاضً على تفسر هذه النتائج إلى أن النشاط الب

االسترخاء وٌصبح لدٌه إمكانٌة الراحة بعد مجهود والقدرة على االسترخاء 

العضالت وبالمقابل الفرد المعاق غٌر الرٌاضً لٌس لدٌه قدرة على ذلك بحكم انه 

 ال ٌمارس الرٌاضة .

 بعد قدرة على االنتباه والتركيز

 لتوزٌع التكراري والنسب المئوٌة للممارسٌن .ٌبٌن ا:   14جدول رقم 

  رقم العبارة
 ممارسٌن 

 ينطبق
 علي بشدة

ينطبق علي  ينطبق علي
 أحيانا

ينطبق علي 
بدرجة 

 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

 جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

13 
13 15 18 

05 
13 15 14 21 12 11 11 11 

19 12 11 12 11 13 15 15 25 13 15 15 25 

15 
13 15 15 25 11 11 12 11 13 15 17 35 

21 
14 21 11 15 12 11 13 15 15 25 15 25 
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 تحليل ومناقشة النتائج :

من مجموع األفراد  % 71و   %61مابٌن نالحظ من الجدول أن نسبة كبٌرة تتراوح 

 الممارسٌن للرٌاضة الٌفقدون االنتباه والتركٌز أثناء المنافسات والمبارٌات .

تفسر هذه النتائج الفرد المعاق الرٌاضً الٌشتتت انتباهه أثناء المبارٌات وذلك راجع 

نتبه إلى إلى التركٌز والتحضٌر الجٌد للمباراة  وانه متعود على المنافسات فال ٌ

 ماٌدور خارج المباراة 

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن .:   15جدول رقم 

  رقم العبارة

 غٌر ممارسٌن 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي 

 قليلة جدابدرجة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

13 
13 15 17 

50 
15 25 15 25 11 11 11 11 

19 
15 25 15 25 14 21 12 11 12 11 12 11 

15 
15 25 18 41 13 15 11 15 11 15 12 11 

21 
12 11 11 55 13 15 12 11 11 15 11 15 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من مجموع األفراد  % 81و  %71نالحظ من الجدول آن نسب كبٌرة تتراوح مابٌن 

 غٌر الممارسٌن غٌر الممارسٌن للرٌاضة ٌفقدون القدرة على االنتباه والتركٌز .
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تفسر هذه النتائج إلى آن الشخص غٌر الرٌاضً ٌفقد القدرة على التركٌز سرٌعا 

 اٌقوم به أثناء المبارة .وٌتأثر باألشٌاء الخارجٌة وال ٌنتبه إلى م

ٌبٌن متوسط الحسابً وانحراف المعٌاري للممارسٌن وغٌر :   16جدول رقم 

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 والداللة االحصائٌة فٌما ٌخص بعد قدرة على التركٌز واالنتباه .

 العٌنة 

 البعد

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

ت –قٌمة 

محسوبة –  

 

 

 

داللة 

 إحصائٌة 

 

 

 

 اتجاهات 

الفروق 

 لصالح

 

1م  

 

1ع  

 

2م  

 

2ع  

 

قدرة على 

 االنتباه والتركيز

 ممارسٌن دالة 2893 1881 1893 1881 2841

 تحليل ومناقشة النتائج : 

 –ت  -( اكبر مت قٌمة )  2893محسوبة =  –ت  - نالحظ من الجدول ان قٌمة )

( ومنه ٌمكن  38ودرجة الحرٌة ) 1811( عند مستوى داللة   2864الجدولٌة = 

القول انه توجد فروق ذات داللة احصاءٌة بٌن الممارسٌن وغٌر الممارسٌن فٌما 

 ٌخص بعد االنتباه والتركٌز .
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تفسر هذه النتائج إلى آن الرٌاضً ٌكون أثناء المبارٌات مركز ومنتبه بحكم تراكم 

ومختلف المنافسات ٌصبح ٌتمتع بقدر من االنتباه فٌحضر لها جٌدا بعٌد المبارٌات 

عن الضغط على العكس من ذلك غٌر الرٌاضً فال ٌعرف كٌف ٌحضر للمبارٌات 

 وال ٌعرف التركٌز واالنتباه بحكم انه لم ٌسبق له التنافس فً الرٌاضات وغٌر ذلك .

 القدرة على مواجهة القلق 

  توزٌع التكراري والنسب المئوٌة للممارسٌن .ٌبٌن ال:   17جدول رقم 

  رقم العبارة

 ممارسٌن 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

04 
01 05 02 

10 
02 10 02 10 05 25 08 40 

10 02 10 04 20 03 15 01 05 04 20 06 30 

16 
03 15 02 10 01 05 03 15 05 25 05 25 

22 
03 15 02 10 03 15 01 05 07 35 04 20 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من الممارسٌن للنشاط البدنً  % 71و  61نالحظ من الجدول أن نسب كبٌرة مابٌن 

 الرٌاضً ال ٌشعرون بالقلق أثناء المبارٌات والمنافسات .



الثاني الفصل  عرض ومناقشة النتائج

 

75 

 

تفسر هذه النتائج إلى أن الشخص الرٌاضً المعاق ٌكون بعٌد عن القلق أثناء 

النفس من اجل المنافسات ألنه متعود علٌها كما أن الرٌاضة تعطً للفرد الثقة ب

 تحقٌق الفوز .

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن:   18جدول رقم 

  رقم العبارة

 غير ممارسين 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

14 
16 31 17 

50 
15 25 11 15 11 15 11 11 

11 15 25 16 31 16 31 11 15 12 11 11 11 

16 18 41 16 31 15 25 11 15 11 11 11 11 

22 
14 21 11 51 13 15 12 11 11 11 11 15 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من مجموع االفراد غٌر  % 71و  61نالحظ  أن نسب كبٌرة مابٌن 

 الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً ٌشعرون بالقلق أثناء المبارٌات .

تفسر هذه النتائج إلى أن المعاق غٌر الرٌاضً الٌجد ضالته فً المنافسات 

 ألنه غٌر متعود علٌها وٌجد صعوبة فً التحكم فً أعصابه .
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ٌبٌن متوسط الحسابً وانحراف المعٌاري للممارسٌن :  19جدول رقم  

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –وغٌر الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 والداللة االحصائٌة فٌما ٌخص بعد القدرة على مواجهة القلق .

 العٌنة 

 البعد

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

ت –قٌمة 

محسوبة –  

 

 

 

داللة 

ئٌة إحصا  

 

 

 

 اتجاهات 

الفروق 

 لصالح

 

1م  

 

1ع  

 

2م  

 

2ع  

 

 قدرة على 

 مواجهة القلق

 ممارسٌن دالة 3816 1883 1888 1877 2837

 تحليل ومناقشة النتائج : 

 –ت -( اكبر من قٌمة )  2837المحسوبة =   -ت -نالحظ من الجدول ان قٌمة ) 

(  ومنه ٌمكن 38ودرجة الحرٌة ) 1811(  عند مستوى الداللة  2864الجدولٌة = 

القول انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الممارسٌن وغٌر الممارسٌن فٌما 

 ٌخص بعد القدرة على مواجهة القلق .

 تفسر هذه النتائج إلى أن األنشطة البدنٌة الرٌاضٌة تساعد الفرد المعاق على مواجهة

القلق من حٌث متعود على الضغط والصعوبات أثناء المبارٌات وبالتالً ٌصبح لدٌه 

 خبرة على مواجهة القلق وٌحسن التعامل معها بعٌدا عن العصبٌة بٌنما غٌر
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الرٌاضً  على عكس من ذلك فتجده كثٌر القلق والتوتر النه ماٌكون معزوال 

 وٌشعر بالوحدة فتجده ٌتعصب كثٌرا .

 س الثقة بالنف

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة للممارسٌن:  20جدول رقم 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من مجموع األفراد الممارسٌن للنشاط   % 81إلى  71نالحظ أن نسب كبٌرو مابٌن 

 البدنً الرٌاضً لدٌهم ثقة بالنفس .

تفسر النتائج أن الرٌاضة تعطً للفرد المعاق الثقة بالنفس وال ٌشعر بالنقص وٌصبح 

 لدٌه حافز وهدف ٌرٌد الوصول إلٌه وبالتالً ٌصبح لدٌه ثقة بالنفس.

 

  رقم العبارة

 ممارسٌن 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

15 
15 25 11 

00 
13 15 11 15 11 11 11 11 

11 
13 15 13 15 12 11 15 25 15 25 12 11 

17 
16 31 18 41 14 21 11 15 11 15 11 11 

23 
13 15 11 15 12 11 12 11 14 21 18 41 
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 .ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن :  21جدول رقم  

  رقم العبارة

 غير ممارسين 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

15 
00 00 02 

10 
01 05 03 15 05 25 09 45 

11 08 40 05 25 03 15 01 05 02 10 01 10 

17 01 05 02 10 02 10 03 15 03 15 07 35 

23 
07 35 08 40 03 15 02 10 00 00 00 00 

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من مجموع األفراد   % 71و 61نالحظ من الجدول أن نسب كبٌرة تتراوح مابٌن 

 غٌر الممارسٌن للرٌاضة لٌس لدٌهم الثقة بالنفس .

تفسر هذه النتائج إلى أن المعاق الرٌاضً البعٌد عن الرٌاضة هو شخص عدٌم الثقة 

الثقة  بنفسه ألنه الرٌاضة تعطً للفرد تحدي العوائق والصعوبات ومن تم تأتً 

 بالنفس .
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ٌبٌن متوسط الحسابً وانحراف المعٌاري للممارسٌن وغٌر :  22جدول رقم 

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 والداللة اإلحصائٌة فٌما الثقة بالنفس ٌخص بعد  

. 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

 –ت -( اكبر من قٌمة )  3875محسوبة = –ت -نالحظ من الجدول أن قٌمة ) 

( ومنه ٌمكن 38ودرجة الحرٌة ) 1811( عند مستوى الداللة  2864الجدولٌة = 

القول انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الممارسٌن وغٌر الممارسٌن فٌما 

 ٌخص  بعد الثقة بالنفس 

 

. 

 العٌنة 

 البعد

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

 –ت –قٌمة 

 محسوبة

 

 

 

داللة 

 إحصائٌة 

 

 

 

 اتجاهات 

الفروق 

 لصالح

 

1م  

 

1ع  

 

2م  

 

2ع  

 

 ممارسٌن دالة 3875 1881 1888 1875 2848 الثقة بالنفس
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تفسر هذه النتائج إلى أن الرٌاضة تمنح الرٌاضً المعاق الثقة من خالل التحدٌات 

ٌحققها فً مشواره الرٌاضً وبالتالً ٌتغلب على اإلعاقة والنجاحات التً 

 وٌتجاوزها وبالمقابل غٌر الرٌاضً تنعدم ثقة بنفسه فٌشعر بالنقص وعدم المقدرة .

 بعد دافعية االنجاز الرياضي .

 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة للممارسٌن:  23جدول رقم  

  رقم العبارة

 ممارسين 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي بشدةينطبق علي 

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة جدا

 % ت % ت %  % ت % ت % ت

16 
15 25 12 

06 
11 15 12 11 11 11 11 11 

12 15 25 17 35 13 15 12 11 12 11 11 15 

18 17 35 11 51 12 11 11 15 11 11 11 11 

24 
16 31 18 41 13 15 11 15 11 15 11 15 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من مجموع األفراد   % 81إلى  61نالحظ من الجدول أن نسب كبٌرو مابٌن 

 الممارسٌن للنشاط الرٌاضً لدٌهم دافعٌة نحو االنجاز .

تفسر هذه النتائج إلى آن الممارسٌن للرٌاضة دائما ٌكون محفزٌن نحو االنجاز 

 الن الرٌاضة هً تحدي قبل كل شًء ومن تم تعطً دافع كبٌر لهم . والنتائج 
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 ٌبٌن التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة لغٌر الممارسٌن:   24جدول رقم 

  رقم العبارة.

 ممارسينغير 
ينطبق علي بدرجة  ينطبق علي أحيانا ينطبق علي ينطبق علي بشدة

 متوسطة
ينطبق علي بدرجة 

 قليلة
بدرجة ينطبق علي 

 قليلة جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

16 
11 11 12 

05 
13 15 12 11 18 41 15 25 

12 
11 15 13 15 12 11 13 15 17 35 14 21 

18 
12 11 12 11 15 25 14 21 13 15 14 21 

24 
11 15 13 15 12 11 14 21 13 15 17 35 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من مجموع األفراد المعاقٌن  % 81و 71نالحظ من الجدول آن نسبة تتراوح مابٌن 

 غٌر الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً لٌس لدٌهم دافعٌة نحو االنجاز .

تفسر هذه النتائج إلى آن الشخص المعاق غٌر رٌاضً الٌندفع نحو النتائج وال 

ة ألنها تساعد الشخص على ٌرغب فً رفع التحدٌات وهذه الرغبات تأتً بالرٌاض

 رفع العزٌمة والتحدي .

ٌبٌن متوسط الحسابً وانحراف المعٌاري للممارسٌن وغٌر :   25جدول رقم 

محسوبة واتجاهات الفروق  –ت  –الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً وقٌمة 

 والداللة اإلحصائٌة فٌما الثقة بالنفس ٌخص بعد دافعٌة نحو االنجاز الرٌاضً



الثاني الفصل  عرض ومناقشة النتائج

 

82 

 

 . العٌنة 

 

 البعد

  غٌر ممارسٌن ممارسٌن

 –ت –قٌمة 

 محسوبة

 

 

 

داللة 

 إحصائٌة 

 

 

 

 اتجاهات 

الفروق 

 لصالح

 

1م  

 

1ع  

 

2م  

 

2ع  

 

دافعية االنجاز 

 الرياضي

 ممارسٌن دالة 2893 1879 1881 1881 2827

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

 –ت  -( اكبر من قٌمة )  2827محسوبة =  -ت -نالحظ من جدول أن قٌمة ) 

( ومنه ٌمكن القول 38ودرجة حرٌة ) 1811( عند مستوى الداللة 2864جدولٌه = 

انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ممارسٌن وغٌر ممارسٌن فٌما ٌخص بعد 

 دافعٌة االنجاز الرٌاضً .

اضة تعطً الفرد المعاق الدافعٌة نحو تحقٌق نجاحات تفسر هذه النتائج إلى الرٌ

وانجازات الٌجدها فً مجال أخر من غٌر الرٌاضة فهو ٌتغلب على اإلعاقة 

وٌصبوا إلى نجاح وبالمقابل نجد معاق غٌر الرٌاضً بدون دافع أو حافز ألنه لم 

 تتح لف الفرصة من خالل الرٌاضة .
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حاور اختبار المهارات النفسٌة لدى  ٌوضح فروق فً أبعاد وم:  26جدول رقم  

 الممارسٌن المعاقٌن سمعٌا .

 الممارسين البعد

 1ع 1م

 1867 2888 القدرة على التصور

 1875 2844 القدرة على االسترخاء

القدرة على التركيز 

 واالنتباه

2841 1881 

القدرة على مواجهة 

 القلق

2837 1877 

 1875 2848 الثقة بالنفس

 1881 2827 االنجاز الرياضيدافعية 
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نالحظ من الجدول أن هناك فروق فً أبعاد مهارات النفسٌة لدى الممارسٌن 

المعاقٌن سمعٌا بٌنهم حٌث تختلف كل خاصٌة نفسٌة أو مهارة بٌن كل فرد و أخر 

 وبالتالً هً شًء نسبً .

إلى تفسر هذه الفروق انه كل إنسان وطبٌعته فالصفات النفسٌة تختلف من شخص 

أخر فلٌس كل الناس سواسٌة كما أن طبٌعة اإلعاقة عامل رئٌسً فً تعلم المهارات 

 النفسٌة.

 : ترتيب أبعاد المهارات النفسية حسب الممارسين : 72جدول رقم 

 البعد رقم البعد

 القدرة على التصور 11

 الثقة بالنفس 12

 القدرة على االسترخاء 13

 والتركٌزالقدرة على االنتباه  14

 القدرة على مواجهة القلق 15

 دافعٌة االنجاز الرٌاضً 16
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 مقارنة الفرضيات بالنتائج : 

 الفرضية العامة : 

لممارسة النشاط الرٌاضً المكٌف اثر اٌجابً فً تنمٌة المهارات النفسٌة لدى 

 .المعاقٌن سمعٌا 

 مناقشة الفرضية العامة: 

االٌجابً فً تنمٌة المهارات النفسٌة للمعاقٌن  حسب نتائج المقٌاس ظهر جلٌا األثر

سمعٌا من خالل إجابات المعاقٌن سمعٌا الممارسٌن للنشاط الرٌاضً اتضح بأنه 

ٌمتلكون الكثٌر من خاصٌة المهارات النفسٌة فهم لدٌهم القدرة على التصور كما 

نشاط ٌمتازون بالهدوء والثقة وٌنعكس علٌهم ذلك فً حٌاتهم العادٌة كما أن ال

الرٌاضً تمنح المعاق الدافع والحافز وبالتالً فالنشاط الرٌاضً المكٌف اثر اٌجابً 

 فً تنمٌة المهارات النفسٌة وٌتجاوز المعاق إعاقته وترجع له الثقة بنفسه .

 الفرضية الجزئية :

مستوى المهارات النفسٌة لدى المعاقٌن سمعٌا الممارسٌن للنشاط الرٌاضً  -

 الممارسٌن . ٌرتفع مقارنة بغٌر
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 مناقشة الفرضية : 

من خالل نتائج المقٌاس استنتجنا أن أبعاد مهارات النفسٌة لدى المعاقٌن 

تختلف بٌن الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً المكٌف فمستوى 

الممارسٌن مرتفع مقارنة بغٌر الممارسٌن فٌما ٌخص مستوى المهارات 

ً لرٌاضة التً تعد عامل أساسً فً تكوٌن النفسٌة وذلك راجع لألثر االٌجاب

شخصٌة المعاق وتساعده فً تطوٌر المهارات النفسٌة وتنعكس فً حٌاته 

 الٌومٌة .

 الفرضية الثانية : 

هناك فروق  فً أبعاد ومحاور اختبار المهارات النفسٌة لدى المعاقٌن سمعٌا  -

 حسب متغٌر الممارسة .

 مناقشة الفرضية : 

توصلنا خالل مقٌاس )بل( للمهارات النفسٌة على صحة الفرضٌة إذ أن هناك فروق 

فً أبعاد ومحاور المهارات النفسٌة فالممارس للنشاط الرٌاضً من المعاقٌن تختلف 

من شخص إلى أخر فهناك من لدٌه الهدوء وثقة بالنفس وٌفتقد الى التصور والى 

هً شً نسبً ولٌس مطلق ولكن بصفة  غٌر ذلك ومن هنا ٌتضح  أن أبعاد النفسٌة

عامة الرٌاضً المعاق ٌمتلك شًء من هذه األبعاد وذلك بالطبع راجع إلى الرٌاضة 

بٌنما على العكس من ذلك غٌر الممارس كلهم  ٌتشابهون من حٌث انه مستوى 

 المهارات النفسٌة منخفض جدا عندهم 
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 خالصة: 

على فئة المعاقٌن سمعٌا أن هناك فروق فً استخلصنا خالل الدراسة التً أجرٌت 

مستوى المهارات النفسٌة بٌن الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً المكٌف 

 ومن هنا تظهر قٌمة النشاط الرٌاضً .

وحاولنا فً دراستنا هذه الى البحث فً الجوانب النفسٌة للمعاقٌن سمعٌا وماهً 

 الخاصٌة التً ٌفتقدونها 

ن مدى فاعلٌة النشاط الرٌاضً من خالل المقارنة بٌن المعاقٌن سمعٌا كما بحثنا ع

الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً والتً اثبت أن الرٌاضة عالج 

 وعامل أساسً فً تركٌبة النفسٌة للمعاق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثاني الفصل  عرض ومناقشة النتائج

 

88 

 

 

 خاتمة عامة : 

المهارات النفسٌة قٌد البحث بٌن نستنتج من نتائج البحث أن هناك فروقا فً أبعاد 

الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضً ، فالممارسة الرٌاضٌة المكٌفة تساهم 

فً تطوٌر الجوانب النفسٌة للفرد المعوق  ذلك أنها تمثل خٌارا تربوٌا مواجها خالٌا 

فٌصبح من القٌود ، فتساعد الفرد على تفتحه كما ان الرٌاضة تنمً األبعاد النفسٌة 

نحو تحقٌق  علدٌه تصور وبعد نظر أوسع وشامل لمواجهة التحدٌات كما تمنحه داف

 أمانٌه ورغباته كما تشمل الهدوء والثقة بالنفس ..

الذي ٌعٌش فٌه بعٌدا عن  عومن هنا تبنى شخصٌة المعاق واالنطالق نحو مجتم

 مركب نقص والعقد النفسٌة لتحقٌق ذاته والرضا على نفسه متغلب على إعاقته .

وٌتٌح النشاط البدنً الرٌاضً للفرد فرصا للتحكم فً انفعاالته وإخضاعها لسٌطرته 

واستقرارها ومالمتها مع مسٌراتها ، وتحسٌن درجة واقعٌة لدٌه وتنمً ثقته بنفسه 

اتخاذ القرارات السلٌمة والثابتة فً مختلف المواقف التً ٌمر بها فً  وقدرته على

حٌاته ، إضافة إلى أنها تساعده على تجاوز مواقف اإلحباط والفشل والتوتر 

واالستسالم التً تنتاب الفرد من حٌن ألخر بسبب الرسوب النفسً واآلثار التً 

 تتركها اإلعاقة .
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