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 وتعالى سبحانو وكرمو ومن   لوال و ورعايتو، 

 الوجود، إلى ليخرج العمل ىذا كان ما
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 .وقت أو بجيد علينا بخلي لم ذيال
 من بعيد أو قريب من ساعدنا من كل نشكر ثم

 . سيلت لنا الميمة  و جمعيات رياضية  ءاأصدق  و أساتذة 
 



ث  

 

 ممخص البحث:

عنوان البحث: دور النشاط الحركي المكيف في تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى 
معرفة الفرق بين المعاقين حركيا الممارسين  إلىالمعاقين حركيا، حيث تهدف الدراسة 

وغير الممارسين لألنشطة الرياضية فيما يخص بعض المهارات االجتماعية )االتصال و 
 األنشطةممارسة  أهميةالغرض من هذه الدراسة هو التعرف عمى  أمااالنفعاالت(  إدارة

االنفعاالت، حيث شممت عينة  إدارةارتي االتصال و عمى مه تأثيرهاالرياضية و مدى 
غير ممارس و لقد تم  50الحركية و  لألنشطة ممارس 50معاق حركيا منهم  05البحث 

االستنتاجات  أهماالستبيان و من  أداءا في البحث اختيارها بكيفية عشوائية و استخدمن
و ل اصتااللمنشاط الحركي المكيف يمتازون  في مهارتي  ينممارسلا أن إليهاالتي توصمنا 

إدارة االنفعاالت مقارنة بالمعاقين حركيا غير الممارسين لمنشاط الحركي ومن أهم ما 
و  في الجمعيات الرياضية أبنائهممعاقين عمى دمج  أبناءممن لديهم  األولياءحث اقترحنا، 

عقد محاضرات و كذا  مجمعيات الرياضية المهتمة بفئة المعاقين ل توفير الدعمعمى الدولة 
االتصال و تبادل ز و ممتقيات وطنية ودولية خاصة بالمعاقين و المتعاممين معهم  لتعزي

 .الخبرات

 كممات مفتاحية:

 النشاط الحركي المكيف.

 مهارة االتصال.

 مهارة إدارة االنفعاالت.

 المعاقين حركيا.
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 ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية:

Title: Role of locomotor activity conditioner to improve some of the 

social skills of the physically disabled , where the study aims to tell 

the difference between the physically disabled practitioners and non- 

practitioners of sports activities with respect to some of the social 

skills ( communication and emotion management ) The purpose of 

this study is to identify the importance of sporting activities and 

their impact on my skills of communication and emotion 

management , where the research sample included 50 physically 

disabled , including 25 practitioner of kinetic activities and 25 non-

practicing 

And have been selected randomly to how and we have used in the 

search performance of the questionnaire and of the most important 

conclusions that we have reached that practitioners motor activity 

conditioner are better in my skills of communication and emotion 

management compared to the handicapped physically non-practicing 

motor activity is the most important thing we have suggested , the 

Patriarchs urged those who had children with disabilities on the 

integration of their children in sports associations and the state to 

provide support for sports associations interested in the category of 

the disabled and as well as holding lectures and forums and national 

and international private and disabled customers with them to 

enhance communication and exchange of experiences . 

Research Summary: 

Key words: 

Locomotor activity adjuster . 

communication skill. 

Skill emotions management . 

Physically disabled . 
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 الفرنسية: ممخص البحث بالمغة
 

Titre: Rôle de l'activité locomotrice conditionneur pour améliorer 

certaines des compétences sociales des handicapés physiques, où 

l'étude a pour but de faire la différence entre les pratiquants 

handicapés physiques et les praticiens non des activités sportives à 

l'égard de certaines des compétences sociales (communication et 

gestion des émotions) le but de cette étude est d'identifier 

l'importance des activités sportives et de leur impact sur mes 

compétences de communication et de gestion des émotions, où 

l'échantillon de recherche comprenait 50 handicapés physiques, dont 

25 pratiquant des activités cinétiques et 25 non-pratiquants 

Et ont été choisis au hasard pour faire et nous avons utilisé dans les 

performances de recherche du questionnaire et des conclusions les 

plus importantes que nous avons atteint que les pratiquants de 

l'activité motrice de conditionnement sont mieux dans mes 

compétences de communication et de gestion des émotions par 

rapport aux handicapés physiques non pratiquer l'activité motrice est 

la chose la plus importante que nous avons suggéré, les Patriarches a 

exhorté ceux qui ont eu des enfants handicapés sur l'intégration de 

leurs enfants dans les associations sportives et l'état de fournir un 

soutien aux associations sportives intéressées dans la catégorie des 

personnes handicapées et ainsi que la tenue des conférences et des 

forums et des clients privés et handicapés nationaux et 

internationaux avec eux pour améliorer la communication et 

l'échange d'expériences. 

Résumé de la recherche: 

Mots clés: 

l'activité locomotrice de réglage. 

compétences de communication. 

gestion des émotions de compétences. 

Handicapé . 

 



 

خ  

 

رقم الصفحة                        الموضوع                                              

أ ...................................إهداء............................................  

ت ...........................شكر و التقدير..........................................  

.. ث........................بالمغة العربية............................. ممخص البحث  

ج ...........................الفرنسية........................... ممخص البحث بالمغة  

.. ح...................................................اإلنجميزية ممخص البحث بالمغة  

 قائمة الجداول

 الرقم العنوان الصفحة
96  bellack معادلة صيغة االتفاق بالنسب المئوية وفقا ليمثل   10 

 10 .األول السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 1:

 16 .ثانيال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 0:

 17 .ثالثال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 7:

 18 .رابعال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 9:

 19 خامس.ال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين ;:

 :1 سادس.ال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 1;

 ;1 .سابعال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 0;

 >1 .ثامنال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 7;

 01 .تاسعال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 9;

 00 .عاشرال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين ;;

 00 .حادي عشرال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 1>



 

د  

 

 06 ثاني عشر.ال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 0>

 07 لثالث عشر.ا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 7>

 وغير لمممارسين المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين 9>
 الفروق واتجاهات المحسوبة -ت- وقيمة الحركي لمنشاط الممارسين

 .مهارة االتصال يخص فيما

08 

 09 عشر. رابعلا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين ;>

 :0 عشر. لخامسا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 011

 ;0 عشر.لسادس ا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 010

 >0 عشر.لسابع ا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 017

 01 عشر.لثامن ا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 019

 00 عشر.لتاسع ا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين ;01

 00 .لعشرينا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 001

 06 .لواحد و العشرينا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 000

 07 .لثاني و العشرينا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 007

 08 .لثالث و العشرينا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين 009

 09 .لرابع و العشرينا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين ;00

 وغير لمممارسين المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين 001
 الفروق واتجاهات المحسوبة -ت- وقيمة الحركي لمنشاط الممارسين

 .االنفعاالت مهارة إدارة يخص فيما

0: 

 

 



 

ذ  

 

 قائمة األشكال

 الرقم العنوان الصفحة
 10 يمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال األول. 0:

.الثانييمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  6:  10 

 16 .الثالثيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  8:

 17 .الرابعيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  ::

 18 .الخامسيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  >:

 19 .السادسيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  0;

 :1 .السابعيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  6;

 ;1 .الثامنيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  8;

 >1 .التاسعيمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  :;

 01 .العاشريمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  >;

 00 .الحادي عشريمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  0>

 00 .الثاني عشريمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  6>

 06 .الثالث عشريمثل إجابات الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  8>

 07 .و غير الممارسين عمى السؤال الرابع عشريمثل إجابات الممارسين  :>

 08 .الممارسين عمى السؤال الخامس عشرو غير يمثل إجابات الممارسين  >>

 09 .و غير الممارسين عمى السؤال السادس عشريمثل إجابات الممارسين  010

 :0 .و غير الممارسين عمى السؤال السابع عشريمثل إجابات الممارسين  016



 

ر  

 

 ;0 .و غير الممارسين عمى السؤال الثامن عشريمثل إجابات الممارسين  018

 >0 .و غير الممارسين عمى السؤال التاسع عشريمثل إجابات الممارسين  :01

 01 .و غير الممارسين عمى السؤال العشرينيمثل إجابات الممارسين  >01

 00 .و غير الممارسين عمى السؤال الواحد و العشرينيمثل إجابات الممارسين  000

 00 .السؤال الثاني و العشرينو غير الممارسين عمى يمثل إجابات الممارسين  006

 06 .و غير الممارسين عمى السؤال الثالث و العشرينيمثل إجابات الممارسين  008

 07 .و غير الممارسين عمى السؤال الرابع و العشرينيمثل إجابات الممارسين  :00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ز  

 

 قائمة المحتويات

=التعريف بالحث  

  10.................................................................................. مقدمة

 17.......................................................................... مشكمة البحث

 19….…………………………………..…………………………… أهداف البحث

 :1.............................................................................. الفرضيات

;1...................................................................... مصطمحات البحث  

01..................................................................... الدراسات المشابهة  

الخمفية النظرية لمموضوع. =الباب األول  

فحركي المكيصل األول=النشاط الالف  

  :0 ................................................................................. تمهيد

  :0.......... ....................................... المكيف الحركي النشاط مفهوم  =0. 0
 >0 ................ ...................... الجزائر في المكيف الحركي النشاط تاريخ  =1. 2

 >0 .................. ................................. فالحركي المكي النشاط أنواع  6 .0
 >0 ...................................................... التنافسي النشاط الحركي 0. 6. 0

 00 ........................................................ النفسي الحركي النشاط 0. 6 .0

 00 ............................................................ الصباحية ارينالتم 6. 6 .0

 00 ................................................................. الراحة تمارين 7. 6 .0

00 .................................................المفتوحة الرياضية المسابقات 8. 6 .0

 00 ...................................................... الصحة اجل من تمارين  9. 6 .0



 

س  

 

 00 ........................................................ الرياضية المهرجانات :. 6 .0

 00 ........................................................... الرياضي التدريب ;. 6 .0

 06 ................................................. الحركية المكيفة األنشطة أقسام 7 .0

 06 ............................................................... فردية أنشطة 0. 7 .0

 06 ............................................................. جماعية أنشطة 0. 7 .0

 06 .......................................... ةالمكيف الرياضية األنشطة تعديل طرق 8 .0

 06 ................................................ القانونية النواحي في التعديل 0. 8. 0

 07 ................................................... الالعبين عدد في التعديل 0. 8 .0

07 ........................................... لمحركة مهاريال األداء في التعديل 6. 8 .0

 07 ......................................................... األدوات في التعديل 7. 8 .0

 07 ...............................االجتماعي الجانب تطوير في الرياضي النشاط 8. 8. 0

 08 .............................................. المكيف الحركي النشاط تصنيفات  9 .0

 08 ................................................... الترويحي الحركي النشاط 0. 9 .0

 :0 .............................................. الترويحية الصغيرة األلعاب 0. 0. 9 .0

 :0 ................................................ الكبيرة الرياضية األلعاب 0. 0. 9. 0

 :0 ....................................................... المائية الرياضات 6. 0. 9. 0

 :0 .................................................. يةالعالج الرياضي النشاط 0. 9. 0

 ;0 .................................................. التنافسي الرياضي النشاط 6. 9. 0

 ;0 ......................................... المكيف الرياضي البدني النشاط أهمية :. 0



 

ش  

 

 ;0 ......................................................... البيولوجية األهمية 0. :. 0

  >0 ........................................................ االجتماعية األهمية 0. : .0

 61 ........................................................... النفسية األهمية 6. :. 0

  60 ........................................................ االقتصادية األهمية 7. :. 0

 60 ........................................................... التربوية األهمية 8. :. 0

 60 .......................................... جديدين سموك و مهارات تعمم 0. 8. :. 0

 60 ........................................................... الذاكرة تقوية 0. 8. :. 0

 66 ................................................. المعمومات حقائق تعمم 6. 8. :. 0

 66 .......................................................... القيم اكتساب 7. 8. :. 0

 66 ....................................................... العالجية األهمية 8. 8. :. 0

 67 ................................................. النشاط الحركي المكيف أهداف ;. 0

 67 ....................................................... البدنية التنمية هدف 0. ;. 0

 67 ..................................................... المعرفية التنمية هدف 0. ;. 0

 68 .............................................. لممعاق النفسية التنمية هدف 6. ;. 0

 68 ................................................... االجتماعية التنمية هدف 7. ;. 0

  69 ............................................................................... خاتمة

 المهارات االجتماعية  الفصل الثاني=

 ;6 ............................................................................... تمهيد

  ;6 ............................................................... المهارة مفهوم. 0. 0



 

ص  

 

 >6 ......................... الباحثين و العمماء لدى االجتماعية المهارات تعريف  0. 0

 70........... ............ االجتماعية المهارات ألنواع والباحثين العمماء تصنيف  6. 0

 78....... .............................. حركياً  المعاقين لدى االجتماعية المهارات 7. 0

ستراتيجيات طرق 8. 0 78............ .................. االجتماعية المهارات تسابكا وا 

 :7...... ........................................................................خاتمة 

 اإلعاقة الحركية= الفصل الثالث

 >7 .............................................................................. تمهيد

 >7 .............................................................. اإلعاقة  مفهوم 0. 6

 81 ...................................................... الحركية اإلعاقة مفهوم  0. 6

 80 ...................................................... الحركية اإلعاقة تصنيف 6. 6

 86 .................................................... لإلعاقة العامة الخصائص 7 .6

 87 ............................................................ االجتماعية اآلثار 8. 6

 87 ......................................................... األسرية المشاكل 0. 8. 6

 87 ............................................................. العمل مشاكل 0. 8. 6

 88 ........................................................... الصداقة مشاكل 6. 8. 6

 88 ......................................................... التعميمية المشاكل 7. 8. 6

 89 ............................................................................... اتمةخ

 الجانب الميداني لمموضوع. الباب الثاني=

 الفصل االول= منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية.



 

ض  

 

 >8 ................................................................................ تمهيد

 91 ................................................................... البحث منهج 0. 0

 91 .......................................................... البحثو عينة مجتمع  0. 0

 90 ................................................................. متغيرات البحث 6. 0

 90 ................................................................. مجاالت البحث 7. 0

90 ................................................................... البحث أدوات 8. 0

 90 .......................................... ةخدماألسس العممية لالختبارات المست 9. 0

 97 ............................................................ اإلحصائية الدراسات :. 0
 :9 خاتمة ................................................................................

 النتائجعرض و تحميل  الفصل الثاني=

 >9 ................................................................................ تمهيد

1: ........................................................ نتائجالمناقشة تحميل و  0. 0  

1: ................................ تحميل و مناقشة نتائج محور مهارة االتصال 0. 0. 0  

 ;> ........................ االنفعاالت إدارة  تحميل و مناقشة نتائج محور مهارة 0. 0. 0

 000 ..................................................................... استنتاجات 0. 0

 000 .............................................................. فرضياتالمناقشة  6. 0

 006 ....................................................................... اقتراحات 7. 0

 006 .................................................................. خالصة عامة 8. 0

 المصادر و المراجع 

 .المالحق



1 

 

 



 التعريف بالبحث

 

2 

 

 :مقدمة .1
ِة رالبشلمجتمعات ا حؽتال صبحتأ التُ الحساسة، القضاِا مف المعوقِف قضِة تعتبر

 نم نيائِا استئصاليا نم نتتمك لـ و الحكومات مةٓنظرجة أن الد، ِثاحدًِما قد
 االىتماـدرجة سب ح ذلؾً، رّخ مجتمع نم ختمؼانتشارىا تإال أن نسبة ، نياالدب
 نم، ادىارالعناِة بأف إلٍقاِة منيا لوا ناِة مبد، المجتمع ليالِيا ِو التُعاِة لرًا

ةًال االجتماعِة، النفسِة، )الطبِةاحُ والن جمِع بالمعوقِف أن العناِة  حِث(، تربِو
ًن المفكر ِعمؿ لذلؾ، المجتمعات نم مجتمعأَ  تقدـعمٍ  الدالئؿ أحد تعتبر

فُ كفِال  ِجعموما ، قمعااحة لمرال لسبلتوفِر  نجادِ نسانِةمة إلخدالمخمصوف 
 لكُ ِصبح قادرا عمٍ العم، ِـالصحِح ًالسم شكؿًتأىِمو بال، شخصِتو و بناء نمو
 اع.بدإ ً

 لتُاق الطرت كرًابتالمعوقِف ، بفئة  المراكز الخاصةٌ أنشأت رآسباب ًأخ ليذه
الت المجا نًم، تيـِاتومع مس سبتتنا تُدة التعمِمِة اللماا ضعتًً، معيـ تتالءـ

 قدمت تُِاضِة الرنِة ًالبدال نشطةؿ آمجا، ه الفئةبيذا ِراىتماما كب لتأًتُ ال
 ، رسةلمماا لحسفضمانا ، ِـقو القِاس ًالت لِبًأسا، لمقننةلة ًالمعدامج ابرال

 ؿ.لمجاا ىذا نة ملمنتظرا اف ًالغاِاتىدآ لج استغالؿ ً

 االجتماعِة ًنِة ًالنفسِة بدال النواحُ اؿ عمٍفع ِرِاضِة تأثرًلمممارسة ال
ا  خِاراتمثؿ  نياأ ذلؾ، لممعاقِف ةبِئة ِخمؽ شأنو أن  نمتربِو حد لٍ خالِة إ تربِو

 سمٍأ ِحقؽكِا أن رح ؽلمعااِستطِع ً، ًالنفسِة االجتماعِةد القِو نمبِر ك
 االجتماعِةو ميارات بتطوِر لمتبقِة،اتو اقدرلممكف  ِستغؿ أقصٍ حدو  طموحاتو

)الضبط و  إدارة االنفعاالتو  االتصاؿ تُالمرغوبة و المقبولة فُ المجتمع كميار 
 .المرونة(



 التعريف بالبحث

 

3 

 

 أىمِةِكتسُ  موضوع الميارات االجتماعِة أف (5002محمد الغِرب  أسامة)أشار 
دة مف العوامؿ الميارات االجتماعِة تعد واح أف أوليما:  أساسِِفخاصة العتباِرف 
عف التفاعؿ الكؼء لمفرد، وقدرتو عمٍ االستمرار فُ التفاعؿ مع الميمة والمسئولة 

مف  ةالميارات االجتماعِة تعد واحد أفاالعتبار الثانُ فِتمثؿ فُ  أمااّخِرف، 
تعنُ فقط  ال النفسِةالصحة  أفالمكونات الميمة لمصحة النفسِة الجِدة، عمٍ اعتبار 

 المتنوعةو  االِجابِةمف الميارات  إلٍ مجموعة اىر سوء التوافؽ، بؿ تشِرمظغِاب 
نمتمس  ىذا االىتماـ  أفِمكننا  إذ، الفعالِةبتحقِؽ النجاح و  المرتبطةو الخصائص 

 الراحة لممعاؽ.ىذه الفئة اجتماعِا و مينِا مع توفِر سبؿ  إدماجمف خالؿ العمؿ عمٍ 
 :بابِف عؿ دراستنات اشتمم لقد

 و فصؿ تميِدي. صمِففو اشتمؿ عمٍ  النظِرة الدراسة:  تمثؿ فُ آوؿالباب 

والفرضِات  والمشكمةالفصؿ التميِدي: احتوى عمٍ التعِرؼ بمصطمحات البحث 
الدراسات الدراسة والتحمِؿ ومناقشة مف خالؿ  إلِوالتُ نرجو الوصوؿ  وآىداؼ
 .المشابية

ة عممِة ِعتبر الذي المكِؼ، لحركُا النشاط ِبرز :آوؿالفصؿ   ليا موجية، تربِو
ر البدنِة، لِاقتيـ تحسِف فُ آفراد مساعدة فُ تتمثؿ وغاِات، أغراض  تيـحِا وتطِو
 .إعاقة تتركيا التُ السمبِة اّثار عمٍ لمتغمب ،واالجتماعِة النفسِة

تطرقنا فِو إلٍ موضوع الميارات االجتماعِة مفيوميا وأىدافيا الفصؿ الثانُ : 
) الضبط و  االنفعاالت إدارة االتصاؿ ووأىمِتيا كما تـ التعرج فِو إلٍ ميارتُ 

 وإجرائُ النظري المنظور مف الحركِة إعاقة مفيوـ وكذا ،بصفة خاصة المرونة(
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 بالحركة متصمة أعضاء كانت سواء الداخمِة الجسـ وظِفة فُ بالعجز ِتصؿ ما وىُ
 .أكثر أو طرؼ شمؿ أو والمفاصؿ كآطراؼ

 البحث إجراءات إلٍ فِو وسنتعرض التطبِقُ، لمجانب خصص الباب الثانُ:
 المنيج استخداـ سِتـ الدراسة ىذه مف اليدؼ ولتحقِؽ آوؿ، الفصؿ فُ التطبِقِة
 النفسِة، االجتماعِة العمـو فُ استعماال المناىج أكثر مف ِعتبر الذي الوصفُ،
ة  الدراسة نتائج و مناقشة وتحمِؿ بعرض سنقـو الثانُ الفصؿ وفُ والِراضِة، التربِو
 عف المختمفة المتغِرات عف والكشؼ العممِة، الحقائؽ إلُ الوصوؿ ٓجؿ التطبِقِة
 إدارةميارة االتصاؿ و  استمارة استبِاف تضـ محوري فُ المتمثمة البحث أدوات طِرؽ

 .)الضبط و المرونة( االنفعاالت

 . مشكمة البحث:2

ة عممِة ىو النشاط الحركُ المكِؼ  المشكالت عمٍ لمتعرؼ صممت ىادفة، تربِو
 واالجتماعِة، والحركِة النفسِة النواحُ مف الخدمات وتقدِـ حميا، عمٍ والمساعدة

ة والبرامج الحركِة المساعدات عمٍ آخِرة ىذه وتشمؿ  والتدِرب الفردِة التربِو
 تؤىمو مدى أقصٍ إلٍ والوصوؿ السمِـ، النمو عمٍ لمساعدتيـ الفئة ليذه والتدِرس

 .ليـ أفضؿ حِاة لتحقِؽ سعِا تيـوقدرا تيـإمكانا ليـ

 ِنجـ الذي بالنقص والشعور المعاصرة، الحِاة ضغوط مع المعاؽ الفرد وتأقمـ وتكِؼ"
 واليِئة ومزاجو، ومشاعره لتفكِره مقِاس ىُ شخص لكؿ العامة اليِئة أف فكرة مف

 بالنفس، والثقة لممبادرة وحب تفاءؿ صورة وتعكس جِدا انطباعا تعطُ لمشخص الجِدة
 وضعؼ بالنفس الثقة قمة فُ ِتمثؿ الذي سِئا انطباعا الضعِفة اليِئة تعكس حِف فُ
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، صفحة 0990)محمد صادؽ غساف ،   ." الدائـ التعب بمظير والظيور الشخصِة
25) 

شِر  الثقافِة الناحِة مف لمفرد بالنسبة ىامة مكانة ِحتؿ الجسـ فأ "ولُخال أنور " ِو
 فيو اّخِرف، ومع نفسو مع عالقتو وفُ حِاتو، فُ ىاما دورا ِمعب وىو واالجتماعِة،

 الجسدِة، بالصورة االعتناء طِرؽ عف لمفرد والوجدانُ االنفعالُ، االتزاف لتحقِؽ وسِمة
 أف شأنو مف وما لممجتمع، المثالِة الصورة مقاِِس ترضُ بطِرقة إظيارىا ومحاولة
 ِحقؽ ال بشكؿ ِنمو جسمو أف وجد فإذا النفس، فُ والثقة الذات، عف الرضا لو ِحقؽ

 ال وضع فُ ِضعو ذلؾ فاف عمِيا المتعارؼ المقاِِس حِث مف اِجابِة صورة لو
، صفحة 5000)انور الخولُ أمِف، "  .االنفعالِة حالتو عمٍ ِؤثر مما عمِو، ِحسد
061) 

 "مختار حمزة" ِقدـ الشخص سموؾ فُ والحسِة الحركِة العاىات أثر دراسة عند و
 العاىات ىذه تأثِر أف وجدوا حِث السِكولوجِِف، الباحثِف بعض إلِيا توصؿ نتائج

 البِئة استجابة فُ المؤثرة العوامؿ أف كما المعوؽ، شخصِة باختالؼ ِختمؼ
 الشعور وتِزد النفسُ الصراع تكوف التُ ىُ العاىة صاحب مف وموقفيا االجتماعِة
 مغاِر بشكؿ نحوه ِتصرفوف الناس ِجعؿ الحسف المظير ذو فالشخص بالنقص،
 ِقولو عما النظر بصرؼ وذلؾ حسف، مظير ذي وغِر قصِرا كاف لو تيـلتصرفا

 (00، صفحة 0996)مختار حمزة،  .ِفعمو و
 حدود وضع فُ  هِساعد الحركُ النشاط ممارسة أثناءو تعامؿ المعاؽ مع غِره 

 والتصرفات، السموؾ فُ والتحكـ واالستقرار واليدوء الصبر وتعممو الجسدِة لصورتو
 التساؤؿ طرح إلٍ بنا أدى ما وىذا النشاط ِمعبو الذي الدور نمتمس المنظور ىذا ومف
 : التالُ
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 التساؤل الرئيسي:
بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر  فُ بعض الميارات االجتماعِة ؽو ىناؾ فر ىؿ 

   ؟ لمنشاط الحركُ المكِؼالممارسِف 
 التساؤالت الفرعية:

بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لمنشاط ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائِا 
 ؟المكِؼ فِما ِخص ميارة االتصاؿ الحركُ

ىؿ ىناؾ فروؽ دالة إحصائِا بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لمنشاط 
 ما ِخص ميارة إدارة االنفعاالت؟الحركُ المكِؼ فِ

 :البحث أهداف. 3
 الهدف العام:

 الفروؽ بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لمنشاط الحركُ فُتحدِد  -
 االنفعاالت(. إدارةبعض الميارات االجتماعِة )االتصاؿ و 

 األهداف الجزئية:
 تحدِد الفروؽ بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لمنشاط الحركُ فِما -

 ِخص ميارة االتصاؿ 
 المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لمنشاط الحركُ فِما تحدِد الفروؽ بِف -

 .االنفعاالت إدارةِخص ميارة 
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 :الفرضيات. 4
 :العامة الفرضية
و غِر الممارسِف فُ  ف حركِا الممارسِف لمنشاط الحركُالمعاقِ بِف ؽو ىناؾ فر 

 .بعض الميارات االجتماعِة لصالح الممارسِف
 :الجزئية الفرضيات

لصالح المعاقِف حركِا الممارسِف لمنشاط الحركُ فِما  إحصائِاتوجد فروؽ دالة  
 ِخص ميارة االتصاؿ.

لصالح المعاقِف حركِا الممارسِف لمنشاط الحركُ فِما  إحصائِاتوجد فروؽ دالة  
 االنفعاالت. إدارةِخص ميارة 
 أهمية البحث:

" دور الموضوع الذي نتصدى لو أىمِة فئة المعاقِف و  فُ لِةاالح لدراسةا أىمِة تكمف
 ."ت االجتماعِة لدى المعاقِف حركِاالنشاط الحركُ المكِؼ فُ تحسِف بعض الميارا

 األهمية العممية: 
عمٍ  الضوء تمقٍ أنيا حِث النظِرة الوجية مف أىمِة لو بموضوع الدراسة ىذه تيتـ

 .المعاقِف حركِا لدى االجتماعِة الميارات
 األهمية العممية:

إلٍ الدراسات  كإضافةو  المستخدـ االستبِاف أىمِة مف تطبِقِا الدراسة ىذه أىمِة تنبع
 .القمِمة التُ تناولت الموضوع 
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 :البحث مصطمحات. 5
 :المهارة تعريف

 :االصطالحي التعريف
 الذي ىُ استعداد فطري ِنمو بالتعمـ و ِصقؿ بالتدرب و الممارسة بحِث ِصبح الفرد

 (0996)مِيوب،  . السمِـ آداءِتمتع بالميارة قادرا عمٍ 
 : اإلجرائي التعريف

 . ؽمتناس ؿبشك ؿآعما مجموعة مف أداء عمٍ القدرة ىُ
 :االجتماعية المهارات تعريف

 :االصطالحي التعريف
التُ تعنُ اكتساب الفرد لميارات تحمؿ المسؤولِة و توكِد  السموكِات مجموعة مف

و ما ِتناسب مع طبِعة  اّخِرفالذات وضبط انفعاالتو فُ مواقؼ التفاعؿ مع 
 (5005)عكاشة،  . الموقؼ
 : اإلجرائي التعريف

تفاعال  اّخِرفمكتسب مقبوؿ اجتماعِا، ُِمِكف الفرد مف التفاعؿ مع ىُ سموؾ 
 .اِجابِا

 تعريف مهارة االتصال:

 تسمِة لمبعض ِحمو فقد مختمفة تعِرفات ضمف آفراد بِف التواصؿ مصطمح استعمؿ
 تراالميا أو لوجو وجياً  تراميا أو اّخِرف مع التعامؿ أو التفاعؿ، ترابميا الميارات

 معظـ ِتعمميا ف أفِمك الميارة وىذه غِرىا، أو االجتماعِة الكفاءة أو االجتماعِة
اتيـ اختمفت يمام س،النا  .االجتماعِة وخمفِاتيـ وشخصِاتيـ التعمِمِة مستِو
 . رةميا كأِة مستمر تدِرب إلٍ تحتاج ميارة ىو التواصؿ إذف 
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 اإلجرائي التعريف : 
المعمومات التُ ِرغب فُ نقميا  إرساؿتشمؿ قدرة المعاؽ حركِا عمٍ توصِؿ و 

 .لْخِرف
 

  الضبط و المرونة( االنفعاالت إدارةتعريف مهارة(:  
نما العصر، ىذا فُ نشأ حدِثاً  مفيوماً  ِعد ال االنفعاالت إدارة ِإف  وقد قدِمًا، عرؼ وا 
 دعا وقد أفالطوف، عصر منذ فضِمة باالنفعاالت التحكـ عمٍ القدرة الفالسفة َعد

 إسالمُ وفُ دِننا وبقاءنا وقِمنا تفكِرنا تقود فيُ بذكاء عواطفنا إدارة إلٍ أرسطو
 عمِو اهلل صمٍ ( محمد نبِنا فأ كما، الغِظ بكظـ االنفعاالت إدارة عرفت الحنِؼ
 عمٍ التعرؼ كِفِة إلٍ بعده مف المسممِف و مف حولو  الصحابة أرشد قد( وسمـ

 ِممؾ الذي الشدِد إنما رعةبالس الشدِد لِس (( فقاؿ فِيا والتحكـ وضبطيا انفعاالتيـ
 البخاريرواه  )) الغضب عند نفسو

 وتوجِو ضبط عمٍ الفرد قدرة بأنيا )الضبط و المرونة( االنفعاالت إدارة وتعرؼ
ة ومشاعره انفعاالتو  بعض اىتمت فقد ِمكف تنمِتيا الميارة ىذه وأف اّخِرف تجاه القِو
 وىُ االنفعالُ بالتعمِـ ِسمٍ بما آخِرة العشِرف السنوات خالؿ المتقدمة الدوؿ
 . االنفعالِة الكفاِة عمٍ لمحصوؿ الضروِرة تراالميا الفرد خالليا ِطور التُ العممِة
 :حركيا المعاق تعريف
 ونشاطو حركتو، ِعوؽ سبب لدِو الذي الشخص ىو عامة بصفة حركِا المعوؽ
 أو عضالت لدِو الذي الشخص أنو عمٍ ِعرؼ كما عاىة، أو لخمؿ نتِجة الحِوي
 تعمِمو عمٍ تؤثر وبالتالُ العادِة ووظِفتيا حركتيا، مف تحد بطِرقة عظاـ أو مفاصؿ
 (5000)أسامة ِراض، . النفسِة وحالتو
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 :اإلجرائي التعريف
والعضالت  لٔطراؼصاحبيا ضعؼ فُ المستوى الوظِفُ ِ الحركُمف العجز  حالة

 .مكتسبة أو وراثِةالجياز العصبُ المركزي قد تكوف  إصابة أووالعظاـ 
 ة:مشابهال الدراسات. 6

 الدراسة األولى:
 :2004أحمد تركي دراسة

 االجتماعي اإلدماج في المكيف التنافسي الرياضي النشاط دور" عنواف البحث
 "حركيالممعاقين 

 الباحث تناوؿ  الجزائر، جامعة والِراضِة، البدنِة التربِة قسـ ماجستِر، مذكرة
 النشاط بممارسة إِجابا ِتأثر كمتغِر حركِا لممعوقِف االجتماعُ إدماج موضوع
 تطبِؽ وبعد الوصفُ، المنيج الباحث استخدـ المكِؼ، التنافسُ الِراضُ البدنُ

 مجموعة مجموعتِف، عمٍ واالستبِاف إعاقة تقبؿ مقِاس فُ المتمثمة أدوات البحث
 البدنُ لمنشاط ممارسة غِر وأخرى القوى، ٓلعاب الِراضِة آندِة فُ تمثمت ممارسة

ف مراكز طمبة فُ تمثمت الِراضُ،  وجود البحث نتائج مف كاف حِث المينُ، التكِو
 خالؿ مف وذلؾ إعاقة، وتقبؿ المكِؼ التنافسُ البدنُ النشاط ممارسة بِف ارتباط
 وجود كذلؾ الِراضُ، البدنُ لمنشاط الممارسِف وغِر الممارسِف بِف الفروؽ إثبات
 فروؽ ووجود االجتماعُ، واندماجو حركِا المعوؽ لمفرد الفردِة الخصائص بِف عالقة
 الممارسِف لصالح الممارسِف وغِر الممارسِف بِف االِجابُ االجتماعُ السموؾ فُ

  .المكِؼ التنافسُ الِراضُ البدنُ لمنشاط
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 الدراسة الثانية:
   2002 :عادل خوجة دراسة

 النفسي التكيف تحقيق في المكيف الرياضي البدني النشاط ممارسة أهمية" بعنواف
 "الوظيفي التأهيل إعادة مراكز داخل حركيا المعاقين المراهقين لفئة االجتماعي

  الجزائر، جامعة والِراضِة، البدنِة التربِة معيد ماجستِر، مذكرة مِدانِة، دراسة
 النفسُ التكِؼ تحقِؽ فُ ودوره الِراضُ البدنُ النشاط ممارسة موضوع الباحث درس

 المنيج الباحث استخدـ الوظِفُ، التأىِؿ مراكز داخؿ حركِا لممعوقِف االجتماعُ
 تريالسوسِوم المقِاس فُ تمثمت والتُ البحث أدوات تطبِؽ وبعد التجِربُ،

 ممارسة أىمِة إلٍ الباحث توصؿ والضابطة، التجِربِة موعتِفالمج عمٍ واالستبِاف،
 التجِربِة موعةالمج ٓفراد االجتماعُ النفسُ التكِؼ تحقِؽ فُ المقترح البرنامج
 إطارات وكذا المكِفة الِراضِة وآجيزة الوسائؿ فُ النقص أف إلٍ كذلؾ توصؿ

 كذلؾ الِراضُ، البدنُ لمنشاط االِجابُ الدور عرقمة إلٍ ِؤدي ىذا كؿ المتخصصة،
 قانوف ِوجد ال حِث حالِا، بو المعموؿ الِراضُ التشِرع فُ القانونُ الفراغ فاف

 بفئة الخاصة المراكز داخؿ الِراضُ البدنُ النشاط ممارسة إلزامِة عمٍ ِنص خاص
 .الفئة ىذه مستوى عمٍ أىدافو حقؽِ ال فانو وبالتالُ المعوقِف
 :ثالثةالدراسة ال

 ( 2113 - 2112 )دراسة تارقي عبد الخالق و وهاب عبد المجيد 
الروح  ،الرياضية في تنمية مهارة التواصلالتربية البدنية و  أستاذ" دور :  بعنواف

 القيادية و التعاون في الطور الثانوي"

مستغانـ درس الباحث بػعيد التربِة البدنِة و الِراضِة مذكرة لِسانس، م ،دراسة مِدانِة
، الروح القِادِة و الِراضِة فُ تنمِة ميارة التواصؿ التربِة البدنِة و أستاذدور 

 أدواتالتعاوف فُ الطور الثانوي استخدـ الطالباف المنيج الوصفُ و بعد تطبِؽ 
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التربِة البدنِة و  ٓستاذ أفالبحث المتمثمة فُ االستمارة االستبِانِة و مف نتائج البحث 
صاؿ . الروح القِادِة و لِراضِة دور فعاؿ فُ تنمِة بعض الميارات االجتماعِة )االتا

 .التعاوف(
 

 : رابعةالدراسة ال
 (2113 – 2112)دراسة الشيخ صافي 

 لدى االجتماعية المهارات بعض عمى مقترح رياضي ترويحي برنامج :"أثر بعنواف
  "سمعيا المعاقين

ِؤثر البرنامج التروِحُ الِراضُ فُ تنمِة بعض ىؿ طرح الباحث التساؤؿ التالُ :
 استخدـ حؿ المشكالت( عند المعاقِف سمعِا؟ –الميارات االجتماعِة )االتصاؿ 

فُ البرنامج  تمثمت والتُ البحث أدوات تطبِؽ وبعد التجِربُ، المنيج الباحث
حُ الِراضُ المقترح و مقِاس االتصاؿ و حؿ المشكالت   المجموعتِف عمٍ الترِو

 ىناؾ فرؽ بِف االختبار القبمُ و االختبارانو  إلٍوالضابطة، توصؿ الباحث  التجِربِة
 البعدي لصالح االختبار البعدي فُ الميارات االجتماعِة عند المجموعة التجِربِة.

بِة لصالح و  ىناؾ فرؽ فُ االختبار البعدي بِف المجموعة الضابطة و المجموعة التجِر
بِة فُ  حُ  أففِما  الميارات االجتماعِة قِد الدراسةالمجموعة التجِر البرنامج الترِو

ر بعض الميارات االجتماعِة )االتصاؿ  تأثِراالِراضُ اظير  حؿ  –اِجابِا عمٍ تطِو
 .المشكالت( عند المعاقِف سمعِا
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 : الدراسة الخامسة

 2115-2114درويمتي عبد القادر و بوفمجة عبد الحفيظ دراسة 

 لدى المعاقين )المشكالت وحل االتصال (المهارات بعض في مقارنة دارسة"بعنواف :  
 المتحركة " الكراسي السمة عمى لكرة الممارسين وغير الممارسين حركيا

الطالباف الفروؽ  درس.  مذكرة ماستر مف معيد التربِة البدنِة و الِراضِة بمستغانـ
بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و غِر الممارسِف لِراضة كرة السمة عمٍ الكراسُ 

حؿ المشكالت( استخدـ  –المتحركة فُ بعض الميارات االجتماعِة ) االتصاؿ 
البحث المتمثمة فُ مقِاس االتصاؿ و  أدواتالطالباف المنيج الوصفُ و بعد تطبِؽ 

انو ىناؾ فروؽ بِف المعاقِف حركِا الممارسِف و  إلٍثاف توصؿ الباححؿ المشكالت 
غِر الممارسِف لِراضة كرة السمة عمٍ الكراسُ المتحركة فُ بعض الميارات 

 .حؿ المشكالت( لصالح الممارسِف –االجتماعِة ) االتصاؿ 

 :مشابهةالتعميق عمى الدراسات ال

التُ تناولت  الميارات  ببحثنا والمرتبطة دراسة استطالعِة عمٍ المواضِع  إجراءبعد 
"الشِخ الصافُ  بصفة عامة و االجتماعِة عمٍ وجو الخصوص كدراسة الحِاتِة 
شمؿ عِنة مف التالمِذ  الذي ِربُ فُ بحثو"  الذي استعمؿ المنيج التج5005

المذاف  "5005 عبد المجِد و وىاب عبد الخالؽ تارقُ" و دراسة المعاقِف سمعِا 
ة  و دراسة  "تركُاستعمال الوصؼ   فُ منيجيـ و شممت عِنتيـ تالمِذ الثانِو

 ِتأثر كمتغِر حركِا لممعوقِف االجتماعُ إدماج موضوع الذي تناوؿ" 2004أحمد
 الباحث استخدـ حِث المكِؼ، التنافسُ الِراضُ البدنُ النشاط بممارسة إِجابا
متُ عبد " دراسة  إلٍ إضافةالوصفُ فُ بحثو .  المنيج  "5002 - 5002القادردرِو
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الوصفُ فُ موضوع بحثو الذي شمؿ المعاقِف حركِا  آسموبالذي استعمؿ 
الممارسِف و غِر الممارسِف لِراضة كرة السمة عمٍ الكراسُ المتحركة و تحدِد 

 . خض ميارتُ االتصاؿ و حؿ المشكالتالفروؽ بِنيما فِما ِ

فُ اليدؼ وىو تأثِر الممارسة دراستنا  تشترؾ مع أنياالحظنا استعراض الدراسات  دبع
فيناؾ مف  مف حِث المنيج المستخدـ تختمؼو الِراضِة عمٍ الميارات االجتماعِة، 

 أفاستخدـ المنيج التجِربُ عكس موضوع بحثنا الذي عالجناه بالمنيج الوصفُ كما 
دراستنا  أفغمبيا اىتمت بفئة المعاقِف سمعِا فِما أفُ الدراسات السابقة عِنة البحث 

االنفعاالت كميارتِف  إدارةكانت حوؿ المعاقِف حركِا و حددنا ميارتُ االتصاؿ و 
 . الحِاتِة ككؿ تاجتماعِتِف عكس بعض المواضِع التُ فتحت المجاؿ لمميارا

 نقد الدراسات السابقة:

استخدموا  الجدِد فُ دراستنا إننا اخترنا المنيج الوصفُ عكس الدراسات آخرى
، أما العِنة فاخترنا المعاقِف حركِا عكس العِنات آخرى الذِف المنيج التجِربُ

دراستنا لـ تراعُ نوع الممارسة  ناكما أن ،و المعاقِف سمعِا اختاروا تالمِذ الثانوي
 ـ.الِراضِة و اشترطنا أف تكوف فُ إطار جمعوي منظ
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 تمهيد:

 جميع في المعاق الفرد لتنمية الفاعمة التربوية الوسائل من المكيف الحركي النشاط يعد
 بيم، واالتصال اآلخرين األفراد مع العالقة وتحسين واالجتماعية و البدنية النفسية النواحي

 العام شكمو في العاديين عند الرياضية األنشطة مع القوانين لنفس تقريبا يخضع نشاط وىو
 .المعاقين خصوصيات بعض مراعاة مع

 ميادين إلى المحدودة اإلمكانيات ذوي من المعاقين من ممكن عدد أكبر إعادة عمى ويعمل
 الشخص إلى والمعنوي المادي االعتبار رد إلى أيضا وييدف المجتمع مع والتفاعل اإلنتاج
 إشباع عن يبحث كفرد نشاطو ومواصمة المتبقية طاقتو من االستفادة من وتمكينو المعاق
 النشاط ظيور تاريخ حول نظرة إعطاء إلى الفصل ىذا في وسنتطرق ورغباتو حاجاتو
 وتصنيفيا. وأسسيا ممارستيا من المنتظرة وغاياتو المكيف

 
 :المكيف الحركي النشاط مفهوم  :1. 1
 تداوليا التي المفاىيم تعدد مشكمة يواجو المكيف الحركي النشاط مجال في الباحث إن

 استخدم فقد مختمفة معان الواحد المصطمح واستخداميم الميدان في والعاممون المختصون
 التربية أو المعدل الحركي النشاط أو المكيف الحركي النشاط مصطمحات الباحثون بعض

 حين في الخاصة الرياضية التربية أو المكيفة الرياضية التربية أو المعدلة الرياضية
 التكييف إعادة أنشطة أو العالجية الرياضية األنشطة مصطمحات األخر البعض استخدم
 أنشطة أنيا أي واحدا الجوىر يبقى الشكمية الناحية من التسميات اختالف من فبالرغم
 :التعاريف ىذه من نذكر المصابين درااألف تفيد وحركية رياضية
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 تعديميا يتم التي والبرامج واأللعاب الرياضات يعنيات: فرح السيد ليمى إبراهيم حممي تعريف
 غير األشخاص الىتمامات وفقا ذلك ويتم وشدتيا لنوعيا وفقا اإلعاقة حاالت لتالءم

  .قدراتيم حدود وفي القادرين
 يتم التي الرياضات وكل والتمرينات الحركات كل بو نعني :( stor ) ستور تعريف أما

 ،العقمية ،النفسية البدنية الناحية من تيمراقد في محدودين أشخاص طرف من ممارستيا
 .الكبرى الجسمية الوظائف بعض من إصابة أو تمف بفعل أو بسب وذلك

(A.stor:U.C.L:ET Outer, 1993, p. 10)  
 :الخاصة الرياضية والتربية والرقص والترويح البدنية والتربية لمصحة األمريكية الرابطة تعريف كذلك
 األنشطة أو الرياضية واألنشطة األلعاب خالل من لمنمو المتنوعة البرامج تمك ىي

 أو القدرات في نقص لدييم الذين األطفال وحدود قدراتو  ميول لتناسب اإليقاعية
 . لمتربية العامة البرامج أنشطة في وأمان بنجاح ليشتركوا االستطالعات

 واأللعاب اإلنمائية النشاطات من المتنوعة البرامج تمك ىي :البواليز الحميم عبد محمد تعريف
 .اإلعاقة عميو تفرضيا التي والقيود المعاق الطفل وقدرات وميول تنسجم التي

 إحداث ىو المكيف الرياضي بالنشاط فالمقصود التعاريف تختمف العرض ىذا خالل ومن
 في فمثال ألجميا وجدت التي الغايات مع لتتماشى المبرمجة الرياضية األنشطة في تعديل

 إلى لموصول وتدريبيا الفئة حسب الرياضية األنشطة تكييف ىو التنافسية الرياضات
 (223، صفحة 1998فرحات ، )حممي ابراىيم ليمى السيد   .العالية المستويات
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 :الجزائر في المكيف الحركي النشاط تاريخ :1. 2
 االحتياجات ذوي أو العاىات ذوي أو المعاقين لرياضة الجزائرية الفيدرالية تأسيس تم

 في تأسيسيا من سنوات 3 بعد رسميا عمييا االعتماد وتم 1979 فيفري19  في الخاصة
 التجارب كانت و الرياضة من النوع ىذا في المتخصصة تاإلطارا انعدام وكذا المالي
 مدرسة في وكذلك يناتقصر  في CHU ) ) في المكيف الرياضي البدني لمنشاط األولى

 تنظيم السنة نفس في وتم بوسماعيل في ( CMPP ) وكذلك العاشور في المكفوفين
 .جدا محدودة بإمكانيات وىذا الوطنية األلعاب

 و ( ISMGF ) التحادية المعوقين لرياضة ئريةزاالج االتحادية نظمت 1981 سنة في و
 تنظيم تم 1983 سنة وفي ( IBSA ) جزئيا و كميا لممكفوفين الدولية لمفدرالية كذلك

 وطنية ألعاب عدة تبعتيا حيث )سبتمبر  30 إلى 24 من(   نراوى في الوطنية األلعاب
  .الوطن أنحاء مختمف في تمتيا التي السنوات في أخرى

 يمثال بفوجين برشمونة في 1992 سنة بالمعوقين إفريقيا ألعاب أول في الجزائر وشاركت
 لرياضة قويا دافعا الجزائر في العالمي المستوى ذوي عدائين لظيور كانالقوى،  ألعاب

 (1996لرياضة المعاقين، )منشورات الفيدرالية الجزائرية  .بالدنا في المعوقين
 
 :الحركي المكيف النشاط أنواع  3 .1
 :التنافسي الحركي النشاط 1. 3. 1

 المنافس ويعتبر الرياضية األوساط في وعريضا واسعا استخداما المنافسة تعبير يستخدم
 بشكل المنافسة تعبير يستخدم كما رياضي لكممة مرادفا أو بديال يكون ما غالبا والمتنافس

 لتحقيق سبيل في أكثر أو اثنان يكافح عندما وتتحقق عممياتيا، وصف خالل من عام
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 المنافسين يحرم فإنو بالتحديد غرضو حقق إذا الفرد أن من الرغم وعمى معين، ىدف
 المنافسة تشتد وىكذا الجيد وبذل كافح إذا األىداف بعض يحرر أنو إال منو، اآلخرين

 تضيف "ماج"و "رسون" عن نقال "شو" قدم ولقد المباريات نياية باب من اقتربت كمما
 :التالي النحو عمى وىي الرياضية لممنافسات

 عناصر بعض ضد فرد من أكثر بين منافسة فريقين، بين منافسة فردين، بين منافسة
 في غيره عن الرياضي بالنشاط التصاق األكثر المفيوم المنافسة مفيوم ويعتبر .الطبيعة
 . إلخ...والمعب كالترويج البدني النشاط أشكال سائر
 احترام فمثال تنافسي إطار خالل من إال يتم ال وبيجتو االنتصار روعة باعتبار ذلك

       الرياضية الروح و التشريعات و بالموائح اإللتزام و التنافس قوانين و األلعاب قوانين
  .الشريف التنافس و

 معنوية أمور خالل من لمرياضة ملالز ا الدفع بإعطاء يتسم التنافسي الرياضي فالنشاط
 النشاط ألن ذلك و بتواضع المعب و اليزيمة تقبل دافعية و اليزيمة و كالنصر ورمزية

)امين  .القادمة المرة في نفوز بأن مانع ال لكن و نيزم قد أننا يعممنا التنافسي الرياضي
 (190، صفحة 1996انور الخولي، 

 ارتباطا االجتماعية النظم أقدم ىو الترويح ولعل بالترويح وثيقا اتصاال الرياضة تتصل
 دور أن الترويح رائد ويعتقد بالرياضة اتصالو في التربية نظام من أقدم ربما و .بالرياضة
 .ومتنوعة كثيرة أصبحت قد المعاصر المجتمعفي  الفراغ وأنشطة الترويح مؤسسات
 والمجتمعات األفراد مشاركة تتوزع بحيث والبدنية الرياضية باألنشطة يتصل فيما وخاصة

 عمى يعمل الذي األمر الميارة مستوى - الميول - كالسن المختمفة االعتبارات ضوء في
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 من بشبكة المجتمع يربط وبالتالي بينيما الفجوة وتضييق األجيال بين االنفصال تخطي
 والتفاىم التماسك من كبيرا قدرا يتيح فيما األسرة خالل واالتصاالت من االىتمامات
 (43/44، صفحة 1990)درويش و أمين أنور الخولي، الواحد.  المجتمع داخل واالتصال

 :النفسي الحركي النشاط 2. 3 .1
 التي النفعية الرياضية األنشطة أنواع مختمف ىو الحركي النشاط مفيوم أن الحقيقة في

 البدنية االجتماعية العقمية النفسية بو ويقصد التعبير ناحية من والنفع بالفائدة تعود
 أخرى ىناك الترويحي والنشاط التنافسي كالنشاط نفعية بدنية نشاطات ىناك كما والصحية

 .وىامة نفعية
 الصباحية: ارينالتم 3. 3 .1

 أو لمممارسة كبيرة ألماكن تحتاج ال أنيا كما تكمفة وأقميا انتشارا البرامج أكثر من تعتبر
 األساسية العضالت جميع يشمل تمرين 12 إلى 06 من تكون فيي إلجرائيا طويال اوقت

 ثم والرجمين، الجذع عضالت ومختمف والبطن بالذراعين مبتدئة نمطية تمارين مستخدمة
فراغيم،  أوقات في أدائيا عمى الممارسين وتشجيع اإللقاء في التيدئة بتمارين تتبع

 .التمارين ىذه وأىمية قيمة شرح إلى باإلضافة
 الراحة: تمارين 4. 3 .1

 فترات أثناء اإلنتاجية الوحدات داخل العمال طرف من التمارين من النوع ىذا يمارس
 فردي بشكل وأحيانا جماعي بشكل تمارس وىي سمبية حالة في قضائيا من بدال الراحة،
 .دقائق 10 إلى 5من ومدتيا العمل قبل التمارين ىذه تقدم وكذلك

 المفتوحة: الرياضية المسابقات 5. 3 .1

 الغير لممواطنين الفرصة إتاحة إلى الياوية الفرق بين المسابقات من النوع ىذا يؤدي
 ويختار المختمفة األنشطة ممارسة في اإليجابي كرااالشت الرياضية األندية في مشتركين
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 العامة الروح ضوء في لتحكيميا مبسطة قواعد استخدام مع شعبية األكثر األنشطة فييا
 .النشاط ىذا لقيادة مدربة قيادة فراإش وتحت لمقانون

   الصحة: اجل من تمارين  6. 3 .1
 األساسي الغرض و رياضية، تجمعات شكل في السكان من لمجموعة الحصص ىذه تقام

 اإلناث عن ذكور مستقمة مجموعة في التمارين ىذه وتقدم الصحة، اكتساب ىو لمممارسة
 منظم بشكل وتؤدى مختمطة مجموعة في فتقدم المتأخرة األعمال أما الشباب، عند خاصة
 الكبيرة العضالت في تمارين فييا وتقدم دقيقة 15 إلى 10 من مدتيا ثابت وقت وفي

   ن.الس كبار لفئة البطنكالظير و 

 :الرياضية المهرجانات 7. 3 .1
 غفيرة أعداد مجتمع في ذلك ويتجمى التنظيم مستوى الرتفاع نموذج الرياضية الميرجانات

 مختمف في ورغباتيم ومستوياتيم أعمارىم اختالف عمى المشاركة بيدف المواطنين من
 والتفاعل المشاركة في الخجل عامل من التخمص إلى بالكثيرين يؤدي قد مما النشاط أنواع
 ىذه استعمال يمكن كما بينيم الوعي لنشر فرصة تعد كما واألشخاص، المجتمع مع

       .الموىوبين وتوجيو انتقاء في الميرجانات
 :الرياضي التدريب 8. 3 .1
 تحت ىويتيم وقواعد لمقوانين ويخضع الرياضي النشاط لممارسة المنظمة األشكال أحد ىو

)امين انور  .المدرسية والفرق الرياضية األندية في يتم النوع وىذا المدرسين، إشراف
 (195، صفحة 1996الخولي ، 
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 :الحركية المكيفة األنشطة أقسام 4 .1
 الفردية الحركية النشاطات وىما رئيسيين قسمين إلىالحركية المكيفة  النشاطات تنقسم

حركية الرياضية ال االختصاصات من العديد يتضمن قسم وكل الجماعية النشاطات و
 الوسائل حيث من تكييفيا بعد ولكن إعاقتيم ودرجة أنواعيا يختمف المعاقين ولدى

 .والقوانين
  :فردية أنشطة 1. 4 .1
القوى  ألعاب نجد المعوقون يمارسيا التي الفرديةالحركية الرياضية  األنشطة بين من
 ، مسابقةالطاولة تنس األثقال، رفعالجيدو،  جات،راالد سباق السباحة، )قفز رمي، جري،(

 األنواع من غيرىا و .بالسالح ،الرمي الثمج عمى التزحمق بالقوس، الرمي كي،و الي
  .آلخر بمد من لمناخا أو الثقافات باختالف األسباب بعض تختمف و الفردية الرياضية

(nied de chanterelle ،1993 194، صفحة) 
 :جماعية أنشطة 2. 4 .1
 الطائرة، كرة السمة، كرة :يمي ما نجد المعاقين يمارسيا التي الجماعية األنشطة بين من
 الرياضات من وغيرىا العبين 7 أو 5 ب القدم كرة التجديف، الجرس، كرة اليد، كرة

 .الجماعية
  :ةالمكيف الرياضية األنشطة تعديل طرق 5 .1
 القانونية: النواحي في التعديل 1. 5. 1

 تقوم أن مدرس أو كمدرب لك يمكن ممارستو موتنظ رياضي نشاط كل تحكم قوانين ىناك
 كرة في التسمل قاعدة إلغاء يمكن :مثال القانونية النواحي بعض بتعطيل التدريب أثناء
 .القدم
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 الالعبين: عدد في التعديل 2. 5 .1
 نزيد أن يمكن مثال السمة فكرة المباراة في الالعبين من معين عدد رياضي نشاط كلل 

 الالعبين في مباراة كرة القدم. عدد نقمل أن مثال يمكنو الالعبين  عدد
  لمحركة: المهاري األداء في التعديل 3. 5 .1

 أن البد التعميم عممية وعند األداء في فنية طرق رياضي نشاط أي في حركية ميارة لكل
    الخاصة االحتياجات ذوي الالعبين أو التالميذ مع وكذلك الفنية الطرق ىذه نطبق

 يمكن: المثال سبيل عمى الحركات بعض عن االستغناء ويمكن  )الحركية اإلعاقة (
 . الحركة من بدال الثبات من الطويل الوثب ممارسة

)عبد  المتحرك الكرسي لالعبي الكرة تنطيط ميارة عن االستغناء يمكن السمة كرة في
 .(12، صفحة 2005الرحمن محمد العيسوي، 

 :األدوات في التعديل 4. 5 .1
 :فمثال الممارسة أثناء نستخدميا أدوات رياضي نشاط لكل
 .السفمي الطرف بتر لحاالت الجمة دفع أثناء ثابت كبير كرسي استخدام-
 .ذلك إلى الحاجة حسب تكبيره أو الممعب مساحة تصغير-
 حاالت مثال لتناسب األثقال رفع رياضة في الظير عمى لمرقود خاصة أجيزة استخدام-

 .األطراف وموتى الشمل
 :االجتماعي الجانب تطوير في الرياضي النشاط 5. 5. 1

 المتبادلة االجتماعية والعالقات االجتماعي التفاعل فرص أن عمى االجتماع عمماء أجمع
 .الخ...المنافسة كالتدريب، متضمناتيا خالل من الرياضة عبر والمتاحة
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 االجتماعية المعايير اكتساب المقبولة و االجتماعية القيم خمق في واضح بشكل تساعد 
 نظرنا ما و إذا العام، الشعور في والمشاركة الدولة، منتخب بتشجيع االىتمام و المتميزة

  الخ...وامتثال وتكيف وتعاون صراع من االجتماعية العمميات فإن الواقع إلى
 يعتبرونو الذي األمر الرياضي، الفريق إطار داخل والمواقف بالتفاعالت تزخر كميا

 التكيف عمى والشباب األطفال تدريب في المساعدة شأنيا من ثرية تربوية فرص التربويون
 ،الفعال االجتماعي

 االلتزام عن فضال الرياضية والتشريعات بالموائح وااللتزام التنافس وقواعد قوانين إن 
 واحترام الشريف والتنافس النظيف المعب الخمقية الرياضية: و المعايير والقيم بالقوانين
 بأثر يسمى ما ينطمق كبرى تربوية قيم بمثابة يعتبر القوانين ليذه الرياضي الفرد وتقبل

 (134، صفحة 1980)امين أنور الخولي،  .األم مجتمع الى الصف مجتمع من التدريب
 

  المكيف: الحركي النشاط تصنيفات  6 .1
 العالجية ومنيا والتنافسية، التربوية فمنيا أشكاليا تنوعت و الرياضية األنشطة تعددت لقد

 فقد التقسيمات، أىم إلى سنتعرض فإننا حال يةأ عمى والجماعية، الفردية أو والترويحية
 : إلى الباحثين احد قسمو

 الترويحي: الحركي النشاط 1. 6 .1
 بيا يشعر التي الشخصية السعادة تحقيق بغرض نفسو تمقاء من الفرد بو يقوم نشاط ىو 

 حاجة في سمات وىي واالجتماعية النفسية حاجاتو وتمبية الممارسة بعد أو أثناء أو قبل
 في األساسية األركان من الرياضي الترويح لممعاقين، ويعتبر تعزيزىا و تنميتيا إلى كبيرة
 أىميتو إلى باإلضافة لمفرد، الشاممة المتعة في كبرى أىمية من بو يتميز لما الترويح برامج
 .واالجتماعية والعقمية البدنية النواحي من الشخصية الشاممة التنمية في
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 التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت استغالل بغرض كان سواء الحركي النشاط مزاولة إن
 انو حيث العامة، الصحة تحقيق نحو سميما طريقا يعتبر العالية، المستويات إلى لموصول
 والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو لمفرد يتحقق النشاط ذلك مزاولة خالل

 الدوري كالجياز المختمفة الجسم أجيزة كفاءة عمل تحسين عمى باإلضافة االجتماعية و
 (09، صفحة 1998)ابراىيم رحمة، والعصبي.  والعضمي والتنفسي

 النشاط أن إذ نافعة، وظائف عدة يخدم الرياضي البدني النشاط إن عباس رممي يرى
 والخمق النفس عن التعبير بوسائل يزودىم كما عاطفيا إشباعا األطفال يمنح الحر العضمي
 بدنيا اليادف بالترويح األغمبية وتمد االنجاز عمى والقدرة بالثقة واإلحساس واالبتكار
 بالسعادة وشعور مقبولة لياقة اجل من الجسم وظائف تعزيز ىو األساسي والغرض، وعقميا

 (79، صفحة 1991الفتاح رممي و محمد شحاتة، )عباس عبد  .والرفاىية
 في ىاما جانبا يشكل الترويحي الرياضي البدني النشاط إن "عبد المجيد مروان" أكد كما
 في الرغبةو  الصبر و لمذات الواقعية العناصر استرجاع من يمكنو إذ المعاق نفس

 النفسي التوازن إعادة في كبير بدور ايجابي ويساىم بالحياة التمتع و الخبرة اكتساب
 .اإلصابة بعد ما والمممة الرتيبة الحياة عمى والتغمب لممعاق
 المنافسة وروح واالنضباط النفس عمى االعتماد غرس عمى الترويحية الرياضة وتيدف

 من المعوق إلخراج والعصبي النفسي الجانب تدعيم وبالتالي المعوق الطفل لدى والصداقة
، صفحة 1997)مروان عبد المجيد ابراىيم،  .المجتمع في نفسو عمى فرضيا التي عزلتو
111/112) 
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 :يمي كما الرياضي الترويح تقسيم ويمكن
 الترويحية: الصغيرة األلعاب 1. 1. 6 .1
 ألعاب و الصغيرة الكرات ألعاب و كالجري األلعاب من متعددة مجموعة عن عبارة ىي 

 مع والتنافس والمرح السرور بطابع تتميز التي األلعاب من ذلك غير إلى وما الرشاقة
 .ممارستيا سيولة و أدواتيا قمة و قواعدىا مرونة

 الكبيرة: الرياضية األلعاب 2. 1. 6. 1
 نظر لوجيات طبقا تقسيميا ويمكن الكرة باستخدام تمارس التي الحركية األنشطة وىي 

 صيفية أو شتوية ألعاب المعبة لموسم بالنسبة أو جماعية أو زوجية أو فردية ألعاب مختمفة
 .العام طوال تمارس أو
 المائية: الرياضات 3. 1. 6. 1
 الزوارق و التجديف أو، الماء كرة السباحة، مثل الماء في تمارس ترويحية أنشطة ىي و 

 . الترويح ألوان أحب من السباحة وخاصة األنشطة ىذه وتعتبر الشراعية
  :العالجي الرياضي النشاط 2. 6. 1

 لمخدمات الواسع المجال داخل خاصة خدمة بأنو العالجي لمترويح األىمية الجمعية عرفت
 أو االنفعالي أو البدني السموك نواحي بعض في االيجابي لمتدخل تستخدم التي الترويحية
 وقائية قيمة ولو الشخصية ونمو لتنشيط و السموك في مطموب تأثير إلحداث االجتماعي

 مرضى يساعد العالجية الناحية من الرياضي النشاط، فاألطباء ينكرىا ال عالجية و
 استعادة بالتالي و النفسية االنقباضات من التخمص عمى المعاقين و النفسية األمراض

 الوسائل بمساعدة يسيم و تعاونا و سعادة أكثر يجعميم و لو اآلخرين تقبل و بالنفس الثقة
 عالج في تستعمل التي العالجية كالسباحة الشفاء سرعة تحقيق عمى األخرى العالجية
 النشاط أصبح التأىيل، كما إعادة حركات و األطفال شمل و كالربو األمراض بعض
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 مراكز وفي الخاصة و العمومية المصحات و المستشفيات معظم في يمارس الرياضي
 ذلك في يراعي و المتقدمة الدول في خاصة و البيداغوجية الطبية المراكز و التأىيل إعادة

 .مقصودة أطراف أو عضالت استخدام و الحركة في تحكم المعوق الشخص
 التنافسي: الرياضي النشاط 3. 6. 1

 الرياضية النشاطات ىي العالية المستويات رياضة أو النخبوية بالرياضة أيضا ويسمى
 بمستوى االرتقاء األساسي ىدفو نسبيا كبيرة بدرجة البدنية و الكفاءة بالمياقة المرتبطة
 لمجسم. المختمفة والعضالت لموظائف ممكن حد أقصى واسترجاع البدنية والكفاءة المياقة

 (122، صفحة 1997)مروان عبد المجيد ابراىيم، 
 المكيف: الرياضي البدني النشاط أهمية 7. 1

 عام السنوي اجتماعيا في والترويح البدنية والتربية لمصحة األمريكية الجمعية قررت
 جانب إلى الرياضة يتضمن الذي الترويح في حقو تشمل اإلنسان حقوق بأن 1978
 قارات عدة في المختمفة المجتمعات بدأت الوقت مرور مع و األخرى الترويحية األنشطة
 مختمف عمى العمماء اجتمع وقد الخواص الحق ىذا يشمل أن عمى تعمل مختمفة

 الترويحية و الرياضية األنشطة نأب االجتماع و النفس و البيولوجيا عمم في تخصصاتيم
 نفسيا اجتماعيا بيولوجيا األنشطة ىذه ألىمية ذلك و بالذات لمخواص و عموما ىامة
 .سياسيا و اقتصاديا تربويا

  :البيولوجية األهمية 1. 7. 1
 البيولوجيا عمماء اجمع حيث الحركة ضرورة يحتم البشري لمجسم البيولوجي البناء إن

 اليومي األداء بسالمة االحتفاظ في أىميتيا عمى البشري الجسم سةراد في المتخصصين
 قد التي المشكالت اختالف برغم الخاص الشخص أو العادي الشخص من المطموب
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 لمخواص البيولوجية أىميتو فان وعقمية واجتماعية عضوية ألسباب الخواص منيا يعاني
  .الحركة عمى التأكيد ضرورة ىو
 سمنتو وثقل الجسم نحافة تزداد حيث الجسمي التركيب عمى المنظم وخاصة التدريب يؤثر
 التدريب من شيور خمسة تأثير وزمالئو ويمز فحص وقد وزنو عمى تذكر تراتغي دون

 الجسمي التركيب في واضحة تراتغي النتائج ظيرتأو  ىقةرام 34 عمى اليومي البدني
 األنسجة نمو في تناقص مقابل في الجسم كتمة ونحافة النشطة ألنسجةنمو ا تزداد حيث

 .الذىنية
  االجتماعية: األهمية 2. 7 .1
 بين االجتماعية العالقة تنمية عمى يشجع أن الرياضي لمنشاط يمكن اإلعاقة مجال إن

 بين توافقا و انسجاما يحقق أن ويستطيع الذات االنطواء عمى و العزلة من ويخفف األفراد
 اآلراء تبادل و األسرة أفراد مع أو نادي في أو ممعب أو مركز في جماعة فالجموس األفراد

 تماسكا أخوة و أكثر ويجعميا األفراد، بين الجيدة العالقات يقوي أن شأنو من األحاديث و
 الدعم إلى الماسة الحاجة دعت حيث االشتراكية األوربية البمدان في جميا ىذا يبدو و

 العمل بظروف والمرتبطة المرجوة المساواة إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالل االجتماعي
 بأوربا التاسع القرن مجتمع في الترويح عن كتاباتو في Veblen فبمن بين الصناعي ،فقد

لطبقة  رمز بمثابة أو الطبقية الفرد انتماءات عن تعبر كانت الرياضة ممارسة أن
 الحر الوقت من أوفر بقدر أفرادىا يتمتع إذ البورجوازية لمطبقة خصوصا اجتماعية
 أكثر أنيم عمى متنافسون مسرفا وبذخا طائمة أمواال منفقون والمعب الميو في يستغرقونو

 (130، صفحة 1998)حممي ابراىيم ليمى السيد فرحات ، إسرافا.  و ليوا



النشاط الحركي المكيف                                                               الفصل األول:  

 

30 

 

 الروح ي:يم فيما الترويح و لمرياضة االجتماعية القيم و الجوانب كوكيمي استعرض وقد
 أو المتعة االجتماعية، التنمية اآلخرين، عن النظر بغض اآلخرين تقبل، التعاون الرياضية
 التكيف و االرتقاء القيادة التبعية، عمى التعود الصالحة، المواطنة اكتساب البيجة،

 مساعدة في تكمن الرياضي النشاط أىمية أن "بسيوني عوض محمد "أكد كما .االجتماعي
 ىذه أن حيث فييا، يعيش التي والجماعات درااألف مع التكيف عمى المعوق الشخص
" مروان المجيد عبد" كذلك أكده ما وىو .بالمجتمع واالتصال بالتكيف لو تسمح الممارسة

 الشجاعة، و التعاون و بالنفس الثقة المعوق الشخص في تنمي الرياضية الممارسة أن
 عمى الكبير األثر األصدقاء و المجتمع و لمبيئة أن كما والسرور، بالمذة شعوره عن فضال
 .المعاق الفرد نفسية

 :النفسية األهمية 3. 7. 1
 كبيرا نجاحا النفس عمم حقق ذلك ومع قصير، وقت منذ النفسية بالدراسات االىتمام بدأ
 البيولوجي التأثير عمى النفسية الدراسات بداية في التأكيد وكان اإلنساني، السموك فيم في
 واختار الفرد، سموك عمى يؤثر فطري دافع ىناك أن حينذاك االتفاق وكان السموك في

 التي التجارب أثبتت وقد البشري، لمسموك األساسي الدافع أنيا عمى الغريزة لفظ ىؤالء
 تحت لمتغير، قابل األخير ىذا أن السموك تفسير في الغريزة كممة استخدام بعد أجريت
 أو عضويا مرضيم عند معينة حاالت في يمعبون ال أطفاال ىناك أن إذ معينة ظروف
 بين وفرقوا اإلنساني السموك تفسير في الدوافع استخدام إلى الثاني الجيل اتجو وقد عقميا،
 نقول أن يمكن ليذا الموروثة، الغرائز خالف عمى مكتسبة دوافع ىناك بأن الغريزة و الدافع

  النفسي التحميل مدرسة و النفسية الدراسات في أساسيتين مدرستين ىناك أن
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 مبدأين تؤكد أنيا والترويح لمرياضة بالنسبة النظرية ىذه أىمية وتقع ،)فرويد سيجموند( 
 :ىامين

  .المعب خالل خصوصا أنفسيم عن لمتعبير السن لصغار السماح-
 تعطي الترويحية األنشطة أن الواضح من حيث السموك، تطوير في االتصاالت أىمية-

 .اآلخر والمشترك والرائد، المشترك بين لالتصاالت ىائمة فرصا
 الذوق، الشم، الممس، :الخمس الحواس أىمية عمى تؤكد حيث الجشطالت مدرسة أما

 األنشطة أن في النظرية ىذه في الترويح أىمية وتبرز البشرية، التنمية في السمع النظر،
 ىناك أنو عمى وافقنا إذ السمع و النظر و الممس في فعالة مساىمة تساىم الترويحية
 فإن لذلك لشم،ا و التذوق سمي ما لتقوية احتمال فيناك الطبخ، ىواية مثل ترويحية أنشطة
 .الجشطالتية المدرسة مبادئ تطبيق عند ىامة الترويحية و الرياضية الخبرة
 والسالمة، األمن إلى كالحاجة النفسية، الحاجات إشباع أساس عمى تقوم ماسمو نظرية أما
ثباتيا الذات وتحقيق االنتماء إلى الحاجة إشباع و  يصل أن الذات بإثبات والمقصود ،وا 

 الشك ومما االنتماء، و باألمن الشعور و النفسي الرضا من عال مستوى إلى الشخص
)حزام  .خاللو من ذاتو تحقيق لمشخص يمكن ىاما مجاال تمثل الترويحية األنشطة أن فيو

 (20، صفحة 1978محمد رضا القزوني، 
  االقتصادية: األهمية 4. 7. 1

      النفسي واستعداده العمل عمى مثابرتو و العامل كفاءة بمدى يرتبط اإلنتاج أن الشك
 االىتمام ان و مسمية، في راحة جيدة فراغ أوقات بقضاء إال يأتي ال ىذا و البدني و

 لممجتمع العامة اإلنتاجية من يتمكن قد سميما تكوينا تكوينيا و ترويحيا في العاممة بالطبقة
 ساعات  تخفيض أن المجال ىذا في "فرنارد" بين لقد نوعيتيا، يحسن و كميتيا فيزيد
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 في %15 بمقدار اإلنتاج يرفع قد األسبوع في ساعة 55 إلى ساعة 96 من العمل
 (560، صفحة 1967)محمد نجيب توفيق،  .األسبوع
 أىميتو تبدو ىنا ومن االرتباط أشد بو يرتبط معاصر، اقتصادي نتاج إذا فالترويح

 ظروف من نتجت الترويح أىمية يرون آخرين مفكرين لكن المجتمع، حياة في االقتصادية
 .نفسو العمل
 أن عمى مؤكدين العصبي، واإلرىاق والتعب كاالغتراب اإلنسان، عمى السيئة آثاره من أي

)حزام محمد رضا القزوني،  .النفسية و التسمية بالراحة ويعوضيا اآلثار تمك يزيل الترويح
 (31، صفحة 1978

 التربوية: األهمية 5. 7. 1
 أن عمى العمماء أجمع فقد التمقائية األنشطة يشمالن الترويح و الرياضة أن من بالرغم
 :يمي ما بينيا فمن المشترك، عمى تعود تربوية فوائد ىناك

 :جديدين سموك و مهارات تعمم 1. 5. 7. 1

 المثال سبيل عمى الرياضية األنشطة خالل من األفراد يكتسبيا جديدة ميارات ناكى
 يمكن ونحوية، لغوية جديدة ميارة الشخص تكسب ترويحي كنشاط الكرة مداعبة

 .مستقبال المكاتبةو  المحادثة في استخداميا
  الذاكرة: تقوية 2. 5. 7. 1

 فعال أثر ليا يكون الترويحي و الرياضي نشاطو أثناء الشخص يتعمميا معينة نقاط ىناك
 الدور حفظ فإن تمثيمية ألعاب في الشخص اشترك إذا المثال سبيل عمى الذاكرة، عمى

 تجد اإللقاء أثناء تردد التي المعمومات من الكثير أن حيث الذاكرة تقوية عمىرا كثي يساعد
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 إلييا الحاجة عند المخ في مخازنيا من المعمومة استرجاع يتم و المخ مخازن في مكان
 .العادية الحياة مسار أثناء و التمثيمي الدور من االنتياء عند

  المعمومات: حقائق تعمم 3. 5. 7. 1
 أثناء نقطتين بين المسافة مثال منيا، التمكن إلى الشخص يحتاج حقيقية معمومات ىناك
 تندوف إلىبشار  من ويراالصح بالطريق رحمة الترويحي البرنامج اشتمل ذاإ و ما، رحمة
 .الرحمة ىذه تستغرقو الذي الوقت ىي ىنا المعمومة فإن

  :القيم اكتساب 4. 5. 7. 1 
 اكتساب عمى الشخص يساعد والترويح الرياضة طريق عن تراوخب معمومات اكتساب نإ

 وىنا النير، ىذا عن معمومات اكتساب عمى رحمةال تساعد مثال إيجابية، جديدة قيم
 كذاو  االجتماعية القيمة االقتصادية، القيمة اليومية، الحياة في النير ىذا لقيمة اكتساب
 .السياسية القيمة

 :العالجية األهمية 5. 5. 7. 1
 المجال كونت كادت يةالترويح الرياضة أن ،ةالعقمي الصحة في المختصين بعض يرى

 في جيدا استخداما غناراف أوقات ستخدمن حينما النفسي التوازن عممية فيو تتم الذي الوحيد
 وقت تمضية منيا اليدف يكون أال طشر  (سياحة رياضة، سينما، تمفزيون،) ويحر الت
 وقد .اإلبداع عمىرا قاد و البيئة مع توافقا أكثر اإلنسان يجعل أن شأنو من ىذا غ،راالف

 العصبية تراالتوت من تخمصو فيي الجسم، توازن الحرة الحركات و الرياضية األلعاب تعيد
 قد الحياة وتعقد الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا أكثر كائنا وتجعمو اآللي، العمل ومن

 إلى المجوء يكون الحالة ىذه وفي والعنف، الكحول شربك كثيرة، فاتراانح إلى يؤديان
 لمتخمص ىامة وسيمة المعدنية والحمامات الطمق الخضراء واليواء والبيئة الرياضة ممارسة
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 .العصبية باترااالضط بعض لعالج وسيمة خير تكون وربما العصبية، ضرااألم ىذه من
 (56)محمد عادل خطاب، صفحة 

 :النشاط الحركي المكيف أهداف 8. 1
 البدنية: التنمية هدف 1. 8. 1

 االرتقاء في الرياضي و البدني النشاط إسيام عن والرياضية البدنية التنمية ىدف يعبر
 أىم من يعد فيو البدنية، لياقتو و المعاق، بصحة يتصل ألنو و اإلنساني الوظيفي باألداء
 أىم عمييا ويطمق اإلطالق عمى أىميا يكن لم إن والرياضي البدني النشاطغايات 
 أجل من الجسم وظائف تحسين عمى يعتمد ألنو العضوية التنمية في المختصة المدارس
 الوظائف ىذه أداء مستوى عمى المحافظة كذلك و المختارة المركبة البدنية األنشطة

 النشاط عمى المقصورة األىداف من أنو عمى اليدف ىذا أىمية تتمثل و صيانتيا و 
  (134، صفحة 1980)أمين أنور الخولي،  .يالرياض

 المعرفية: التنمية هدف 2. 8. 1
 القيم بين و البدني و الرياضي النشاط ممارسة بين العالقة المعرفية التنمية تتناول

  المكيف النشاط ىذا ممارسة خالل من اكتسابيا يمكن التي المفاىيم و الخبرات و 
 الميارات و المعمومات بتحسن المعرفي اليدف ييتم و عام بشكل أداءه في التحكم و 

 :مثال المعرفية لمجوانب التقدير و التخيل و التطبيق و كالفيم المعرفية
 األبطال وسيطرة الرياضة تاريخ. 
 التسييالت و األجيزة و األدوات مواصفات. 
 المنافسة ولوائح المعب قواعد. 
 والمنافسة الرياضة و الصحة. 
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 الجسم ضبط وطرق التغذية أنماط. 
 :لممعاق النفسية التنمية هدف 3. 8. 1

 الخصال و تراالخب و القيم مختمف خالل من لممعاق النفسية التنمية ىدف يعتبر
 يؤثر بحيث ليا الممارس البدني و الرياضي النشاط مجراب تكسب المقبولة االنفعالية
 مستويات إلى يتغمغل ألنو حركيا لممعاق االنفعالية الحياة عمى البدني و الرياضي النشاط
 الميارة ،نفسالب الثقة تكسب و الذات مفيوم تنمي الحركية الميارة فاكتساب السموك
 تمكن الحركية فالميارة البدنية، المياقة اكتساب عمى تساعد و لمعمل طاقة توفر الحركية

، 1986)عصام عبد الخالق،  .األمان فرص زيادة و النفس عن الدفاع من الفرد
 (17-2الصفحات 

 :االجتماعية التنمية هدف 4. 8. 1
 المعاقين األشخاص تأىيل إعادة في اكثير  شك بال يساعد البدني الرياضي النشاط

 الحق لو فالمعاق معنويا يدعميم و النفسية الضغوطات من التخمص عمى يساعدىم و 
عداده مينيا تكييفو محاولة وكذا ياءو األس من كغيره االجتماعي االندماج في  لمحياة وا 

 فالمعاق لحضارتنا، الحديثة واالجتماعية الحياتية االمتيازات كل من ويستفيد العامة العادية
 .المختمفة وطرقو بوسائمو لكن اآلخرين مثل فرد ىو
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 خاتمة:

 اإلعاقة ودرجة نوع حسب تكيف التي لممعاقين الموجية والرياضية البدنية النشاطات إن 
 العاديين األفراد يمارسيا التي والرياضية البدنية النشاطات من مستمدة عموما نشاطات ىي

 المعاق الفرد طبيعة و اإلعاقة نوع حسب تكيف لكنيا والجماعية الفردية النشاطات ومنيا
 المساعدة والوسائل الممعب ومقاييس الالعبين وعدد والقوانين المستعممة الوسائل حيث من
 .لممارستو المعاق لمفرد
 في والتنافسي الترويحي الجانب أن يالحظ حسب الحالة، وما أىمية ليا الجوانب ىذه وتعد
 أىمية األكثر الجوانب من يعد أنو من بالرغم بالدنا في كثيرا بيا ييتم ال النشاطات ىذه
 من إخراجو عمى وتعمل الحركي النفسي توازنو في تساىم والتي المعاق الفرد لطبيعة نظرا

 المجتمع مع لمتواصل إدماجوالعزلة و 
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 :تمهيد

عامة حيث  اإلنسانفي حياة  األىميةاالجتماعية  من الميارات ذات  الميارات تعتبر
ويتعاون معيم و يشاركيم ما يقومون بو  , فيتفاعل اآلخرين نحو يتحرك أن عمىه تساعد

ينشأ م معيم العالقات و ياألصدقاء و يقمختمفة، و يتخذ منيم  وأعمال وميام من أنشطة
)عادل عبد اهلل محمد و  .جماعتو في فعاال عضوا بالتالي فيصبح والعطاءبينيم األخذ 

 (405، صفحة 2005سميمان محمد سميمان، 

تساعد الفرد كي يتحرك نحو  أنجتماعية من شأنيا عمى ىذا األساس فإن الميارات اال و
 اآلخرين فيقيم معيم العالقات المختمفة من خالل تفاعمو معيم، وعدم انسحابو من المواقف

يحي حياة  أنالذي يؤدي بو إلى  األمرالمتنوعة وىو  و المختمفة االجتماعية التفاعالت و
ن أيئتو، و مع بالنفسية يساعده عمى أن يتكيف  الصحة من معقوال قدرا يحقق أن سوية، و

، صفحة 2008)سعاد مصطفى فرحات ، . االجتماعي و يحقق التوافق الشخصي
104/105) 

 :االجتماعية الميارات موضوعفي  التالية النقاط انالباحث تناول وقد ىذا

  المهارة: مفهوم 1. 2

 الفعل "مير" و االسم منو "ماىر" أي حاذق إلىالميارة  مصطمح أصل يرجع المغة في 
  الفعل  و يرجع، العمم" أي كان حاذقا عالما بو متقنا لو في مير " فالن ويقال , وبارع

 يتخذ الميارة تعريف كذلك، السرعة في المثل بيا يضرب كان الخيل من نوع "مير" إلى
 : ييم كما ثالثة اتجاىات
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و أعقمية  تكون قد مختمفة أعمالب الفرد قيام عمى القدرة ىي الميارة أن عمى يركز – أ
 .انفعاليةحركية أو 

والدقة و اإلتقان  بالسرعة األداء ىذا يتسم و ،ما لعمل الفرد أداء ىي الميارة أن يرى -ب
 و الفعالية و يتم اكتساب كل ىذه الصفات من خالل التدريب و الممارسة والتكرار.

 االتجاهو فعل حركي ىادف، و يغمب عمى ىذا أنشاط  أنيا عمى الميارة تعرف وفيو -ج
، صفحة 2004)السيد محمد أبو ىاشم،   .العضالت فيو يستخدم الذي الجانب الحركي

14/18) 

 نظام متناسق من النشاط الذي يستيدف " : ( بأنيا الديب محمدو  الجابري أسماء ا)عرفتي
و  األخرعندما يتفاعل الفرد مع  االجتماعيةتحقيق ىدف معين، و تصبح ىذه الميارة 

خر و بين ما يفعمو ىو بو الفرد األاجتماعي ، يتطمب ميارة ليوائم بين ما يقوم  يقوم بنشاط
الجابري ، محمد )أسماء عبد العال  . الموائمة ىذه بذلك ليحقق نشاط و ليصبح مسار

 (78، صفحة 1998مصطفي الديب، 

( بأنيا: "استعداد فطري، تنمي بالتعمم و تصقل بالتدريب و براىيمإعرفتيا )سييل 
 (32، صفحة 1996)سيير ابراىيم عبد مييوب،  الممارسة"

 :الباحثين و العمماء لدى االجتماعية المهارات تعريف  2. 2

 :الحصر ال المثال سبيل عمى التعريفات ىذه من

 عمييا : "عادات و سموكيات مقبولة اجتماعيا يتدرب بأنيا( تفرحا فىمصط )سعاد عرفتيا
 و التمكن، من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد عممية مشاركة اإلتقاندرجة  إلى الطفل
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إقامة عالقات  في تفيده أن شأنيا من والتي ،اليومية الحياة مواقف خالل من األطفال بين
 (12، صفحة 2008)سعاد مصطفى فرحات،  ".النفسي مجالو في اآلخرين مع ناجحة

 "مجموعة االستجابات :بأنيا( ن )عادل عبد اهلل و سميمان محمدكما عرفيا كل م
السموكية اليادفة، المفظية و غير المفظية التي تصدر عن الطفل و التي  األنماطو  

، و مشاركتيم فيما ، و التعاون معيماآلخريناالجتماعي مع  بالتفاعل المبادأة تتضمن
 ايجابية، اجتماعية عالقات وتكوين مختمفة، وميام وألعاب، أنشطة، يقومون بو من

تباع نحوىم، واالتجاىات واالنفعاالت المشاعر، والتعبير عن معيم، وصداقات  القواعد وا 
)عادل عبد اهلل  . " المختمفة االجتماعية المشكالت حل و عمى مواجية والقدرة والتعميمات،

 (409، صفحة 2005محمد و سميمان محمد سميمان، 
وغير لفظية عن  لفظية بصورة يعبر أن عمى الفرد قدرة ":بأنيا ( شوقي طريف وعرفيا )
و  ةت نفسو الرسائل المفظيوقرك في ال، وان ينتبو، و يدخرينلآلفكاره أ، و وأرائومشاعره، 

غير المفظية الصادرة عنو، و يفسرىا عمى نحو يسيم في توصية سموكو حياليم، وان 
سموكو المفظي معيم، و يتحكم في  عيااالجتم التفاعل مواقف في مالئمة بصورة يتصرف

 "أىدافو تحقيق عمى يساعده نحو عمى لمتطمباتيا كدالة لو ويعد فييا، و غير المفظي
 (52، صفحة 2003)طريف شوقي، 

 عمى قدرة الفرد " : بأنيا( انو يمكن تعريف الميارات االجتماعية  المطوع نةيأم و ترى )
 ى سموكيات محددة يترتب عميياإل المعرفة ىذه وترجمة معرفتيا، و المختمفة المواقف إدراك
إيجابية في مواقف االتصال البين شخصية، وىي ميارات متعممة يكسبيا الفرد من  نتائج
 ."أىدافو تحقيق في الفرد نجاح إلى تؤدي و االجتماعي التفاعل خالل

 (18، صفحة 2001 )أمينة المطوع ،
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 : " عادات و سموكيات مقبولة اجتماعيا يتدرب عمييابأنيابخش(  عرفتيا ) أميرة وقد
و التمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد عممية مشاركة  اإلتقان درجة إلى الطفل
عالقات  إقامةفي  تفيده أن شأنيا من التي اليومية الحياة مواقف خالل من األطفال بين

 (221، صفحة 2001)أميرة طو بخش،  "النفسي مجالو محيط في ناجحة مع اآلخرين
التي تصدر من  السموكية األنماط:"مجموعة من بأنيا(  السالم عبد وعرفيا ) عمي

المتعددة في  أدوارىم أداءالعاممين و العامالت استجابات ايجابية تفاعمية تظير من خالل 
وتتناسب مع طبيعة المواقف االجتماعية التي يتعرضون ليا، و تتفق مع  , الخارجية البيئة

 (53، صفحة 2001)عمي عبد السالم عمي،  "لممجتمع االجتماعية القيم والمعايير
االجتماعي و تندرج تحت  األداء:" تمك التي يغمب عمييا بأنيا(  و عرفيا )حسن زيتون

 الشخصية / جتماعيةالميارة اال) أمثمتياىذا النوع العديد من الميارات الفرعية ومن 
لقاء_التعبيري/ االجتماعي_ميارات المبادرة التفاعمية_المبادرة بالحديث  التحية و  وا 

 "اآلخرين آراءو التعبير و احترام  إلصغاءاالتعريف بالنفس_وميارات االستجابة التفاعمية، 
 (50، صفحة 2001)حسن حسين زيتون ، 

و ىكذا يبدو واضحا صعوبة تحديد مفيوم الميارات االجتماعية بالقدر المطموب بين الدقة 
من الباحثين لتعريف الميارات  أوو الوضوح نظرا لتعدد المفاىيم التي قدمت من العمماء 

 وما الموقف باختالف المطموبة االجتماعية الميارات اختالف إلى ذلك ويرجع االجتماعية؛
دراك تفاعالت من يحدث فيو أدائو و استجابتو، مما يتطمب  وطريقة الموقف لذلك الفرد وا 

عمى الرغم من مستوى معينا من التنظيم العقمي و االنفعالي و المعرفي و الدافعي ، و 
انو يمكن  إالالموضوعة ليذا المصطمح  فيالتعار  و االختالفات و الفروق في اآلراء

 تتمثل في : أساسيةاستخالص عدة نقاط 
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 لفظية وغير لفظية محددة سموكيات تتضمن االجتماعية الميارات أن. 
 المختمفة تؤكد التعاريف  حيث تفاعمية، شخصية بين ميارات االجتماعية الميارات

 أىدافوالموجب الذي يحقق لمفرد  البين شخصي التفاعل ىعم االجتماعية لمميارات
 األذى إلحاق أوسمبية  أثارالمقبولة اجتماعيا دون ترك  األساليبباستخدام 
 األفعالزيادة احتماالت حدوث االستجابات و ردود  إلى، مما يؤدي باآلخرين
 االيجابية.

 اكتساب الميارات االجتماعية في التعمم عممية أىمية عمى التعاريف ىذه تؤكد. 
 عمى المعايير االجتماعية و الثقافية لمسموكيات  كبيرة أىمية التعريفات ىذه تضفي

مكونات وعناصر الميارات  أىماجتماعيا باعتبارىا من  المقبولة وغير المقبولة
 االجتماعية.

  اكتساب الميارات االجتماعية سواء تيتم تمك التعريفات بالنتائج المترتبة عمى
 . التفاعل أطراف لجميع أو نفسو لمفرد بالنسبة

 : االجتماعية المهارات ألنواع والباحثين العمماء تصنيف  3. 2

 :يمي كما وذلك الحصر ال المثال سبيل عمى تصنيفين الباحثان عرض وقد

 :التالي النحو عمى االجتماعية الميارات ألىم تصنيف (العدل عادل )قدم فقد

 :المشاركة مهارات

 أواستعداد  عمى اآلخرون يكون ال قد اجتماعية، ميارات ذوي التالميذ بعض نجد فبينما
يتجنبون العمل الجماعي  الذين التالميذ يكون وأحيانا المشاركة، عمى قادرين غير

مع  أوجدا، و لكنيم قد يعممون بمفردىم  أذكياءخجولين، وكثيرا ما يكون الخجولين 
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نيم يجدون من الصعب جدا المشاركة في نشاط جماعي إفحال  أية، و عمى أخرشخص 
بمفرده، و يرفض  العمل ألخر أوىناك التمميذ النمطي الذي يختار لسبب  أخيراو 

  .التعاونية الجماعية المشاركة في المشروعات

 :الجماعية المهارات

 و لدييم مريحين، أعضاؤىا انك جماعات في العمل في خبرات الناس معظم لدى تتوافر
جيدة، ومع ذلك فان المجموعة ككل لم تعمل عمميا عمى نحو جيد ،  اجتماعية ياراتم

، و كما  كل في اتجاه مختمف، و بالتالي فان العمل ال يتم القيام بو األعضاء فقد يعمل
ن إبنجاح في الجماعة، كذلك ف ليتفاعمواالميارات االجتماعية  يتعمموا أنينبغي  األفراد أن

تكون  أن أرادت إذاتتعمم الميارات االجتماعية و العمميات  أنالجماعات كوحدة ينبغي 
 أنتعاوني، ينبغي  تعمم جماعات في بفاعمية العمل التالميذ يستطيع أنفعالة و قبل 

)عادل محمد  .عنو اآلخر اختالف الواحد يحترم وأن الواحد من اآلخر أيضا يتعمموا
 (1998محمود العدل ، 

  :التعاون مهارات

السموك االجتماعي، و تقتضي طبيعتو التفاعل مابين  أساليبأسموبا من  التعاون يعد
لتحقيق ىدف مشترك، و ينتج عن ذلك االىتمامات المشتركة بينيم وروح الصداقة،  األفراد

، و تقسيم األفرادالمساعدة، و تنسيق جيود  وتبادل االتصال، وزيادة السعادة، ومشاعر
و  اآلراءقترحات المتبادلة بينيم، واالتفاق في مو ال لآلراءتقبميم  وزيادة العمل بينيم،

انخفاض معدل القمق في الجماعة، و ارتفاع الثقة بالنفس و التمركز حول العمل، و 
 (150، صفحة 2004)السيد محمد أبو ىاشم،  .لآلخرين باالنتماء تحقيق اليدف والشعور
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 الميارات االجتماعية، و المتمثمة فيما يمي: ألىم" تصنيفو  شوقي طريف استعرض" بينما

  : الذات توكيد مهارات

 اليوية، وتحديد الحقوق، عن والدفاع واآلراء، المشاعر عن التعبير بميارات وتتعمق
  .اآلخرين ضغوط ومواجية وحمايتيا،

  :وجدانية مهارات

التفاعل معيم عمى نحو  إدارةو  اآلخرين، مع وودية وثيقة عالقات إقامة تيسير في ىماتس
 ومن قبوال لدييم، أكثرليصبح الشخص  إلييميساعد عمى االقتراب منيم و التقرب 

 .الوجدانية ةوالمشارك التعاطف، السياق ىذا في الرئيسية الميارات

 :قسمين إلى بدورىا وتنقسم :اتصالية مهارات

 الفرد عمى توصيل المعمومات التي يرغب في نقميا  قدرة عن وتعبر : اإلرسال مهارات
من خالل عمميات نوعية كالتحدث، و الحوار و  لفظي غير أو لفظيا لآلخرين
 االجتماعية. اإلشارات

 تمقي الرسائل، و السموكيات  إلىاالنتباه  في الفرد ميارة وتعنى : االستقبال مهارات
دراكيا، من المفظية المفظية وغير  في معيم والتعامل مغزاىا، وفيم اآلخرين،وا 

 .ضوئيا

قدرة الفرد عمى التحكم بصورة  إلىوتشير  : واالنفعالية االجتماعية والمرونة الضبط مهارات
قف التفاعل االجتماعي امو لمفظي وغير المفظي، وخاصة في مرنة في سموكو االنفعالي ا

 لتحقيق ، و تعديمو بما يتناسب مع ما يطرأ عمى تمك المواقف من مستجداتاآلخرينمع 
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توجو ببوصمة معرفة الفرد  أنالفرد، و بطبيعة الحال فان المرونة االجتماعية يجب  أىداف
 .فيو بالسموك االجتماعي المالئم لمموقف، و اختيار التوقيت المناسب إلصداره

ىذه الميارات االجتماعية في الشعور بالحساسية الزائدة وضعف  في الفرد إخفاق ويؤدى
 اجتماعية عالقات تكوين عمى قدرتو تقل كما المفظي، وغير المفظي التعبير عمى القدرة

)طريف تعاونا و تواصال معيم  واقل رفاقو بين مكانة أقل ويكون ناجحة مع اآلخرين،
 (50/51، صفحة 2003شوقي، 

 ددة لمميارات االجتماعية ، حيث الالمح أنواعو تصنيف لكل أن لوحظ ذلك خالل ومن
اختالف المنطمقات النظرية لكل منيما، ففي  إلىبينيما، ذلك ربما يرجع  فيما يوجد اتفاق

 نطاق في تمثمت والتي ،لمفرد فقط الخارجية العوامل إلى األول حين اتجو التصنيف
التصنيف  أناآلخرين من مشاركة، وتعاون، و الميارات االجتماعية، نجد  مع التعامل

الثاني اتجو لمجوانب الداخمية و الخارجية معا لمفرد و التي تمثمت في الميارات الوجدانية، 
واالستقبال، و ميارات الضبط و  اإلرسال وتوكيد الذات ، و االتصال بشقيو من حيث

 المرونة االجتماعية و االنفعالية. 

  :حركيا   المعاقين لدى االجتماعية المهارات 4. 2

الجسم عبارة عن تصور  صورة أن النيال( أحمد ومايسة كفافي الدين عالء من ) كل يؤكد
صورة ذىنية يكونيا الفرد، و تسيم في تكوينيا خبرات الفرد من خالل ما يتعرض  أوعقمي 
 و  كبيرا في نمو الشخصية تأثيراصورة الجسم تؤثر  أنو مواقف، كما  أحداثلو من 
ايجابية وىذه  أوجسمو، قد تكون سمبية  نحو اتجاىات من الفرد يكونو وما تطورىا،

تكون ميسرة أو  أن إماالسمبي  أوقييا االيجابي االتجاىات المتعمقة بصورة الجسم بش
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)ماسية  (1987)عالء الدين كفافى ، اآلخرين ومع ذاتو مع معوقة لتفاعالت اإلنسان
 (21، صفحة 1995النيال، 

، اآلخرينتوقع الرفض من قبل  إلىو من ثم فالقصور في الميارات االجتماعية يؤدي 
 (16، صفحة 2001)عمي عبد السالم عمي، النفسية  بالوحدة الشعور ويحدث

ستراتيجيات طرق 5. 2  االجتماعية: المهارات تسابكا وا 

 : ىي ( أن الطرق التي تساعد عمى اكتساب المياراتآخرونحددت )تغريد عمران و 
)تغريد عمران ، رجاء الشناوي ،  . التجميعية الطريقة – الجزئية الطريقة – الكمية الطريقة

 (20، صفحة 2001عفاف صبحي، 

أن استراتيجيات اكتساب   (oreilly.M..etal) رأىأما استراتيجيات اكتساب الميارات فقد 
 القيام يميو النموذج،الميارات االجتماعية تتمثل في : تقديم وصف لمسموك المرغوب فيو، 

 ; Oreilly , Mark F ; Lancioni, Giulio E) . لؤلداء المرتدة فالتغذية ، الدور بمعب
Sigafoos, Jeff; Odonoghue, Deirdre; Lacey, Claire  &Edrisinha, 

Chaturi ،2004 440، صفحة) 

 تقوم برامج التدريب عمى الميارات االجتماعية أن(  حمد المحمديمرأى ) أيمن  حين في
التغذية  -لعب الدور - عن : التعميمات معظميا في تخرج ال خمس إستراتيجيات عمى

، صفحة 2001)أيمن محمد المحمدي،  الممارسة.  –النمذجة  –التدعيم  –المرتدة 
90/91) 
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 عمى االستراتيجيات المستخدمة في التدريب أىم أن ىير محمد سالمة ( فقد رأمأما )س
 التدعيم االيجابي، التمقين، التشكيل، لعب ة،المرتد التغذية : ىي االجتماعية الميارات

 .ألتوكيدي السموك عمى التدريب ،السموكية البروفات ،الدور

 (91، صفحة 2001)سمير محمد سالمة ،  

أن استراتيجيات اكتساب الميارات  ) (.dam- baggen .v..& kraaimaatو قد رأى 
 Dam –Baggen) التقريب المتتابع، الواجبات المنزلية. ثل في: النمذجة،االجتماعية تتم

V  &Kraaimaat ،،2000 440، صفحة) 

 :اتمةخ

 إدارةالميارات االجتماعية بالنسبة لكل فرد، في قدرتو عمى  أىميةيتضح مما سبق مدى 
مواقف حياتو اليومية وىذا من خالل اكتسابو لبعض ىذه الميارات، و التي من شانيا 

، و التفاعل معيم داخل سياق  اآلخرينعالقات اجتماعية ناجحة مع  إقامةمساعدتو عمى 
محددة تمقى قبوال اجتماعيا التفاقيا مع المعايير االجتماعية  بأساليباجتماعي محدد، و 

قف الحياة المختمفة و القدرة بالنفس و القدرة عمى مواجية موا السائدة، و تكسبو كذلك الثقة
عجز الفرد عن التفاعل  إلىقصور ىذه الميارات، قد يؤدي  اأمعمى تحمل المسؤولية، 

الفرص المناسبة لمفرد لكي يتعمم و يكتسب  إتاحة، لذا فالبد من اآلخرينالناجح مع 
و الرضا من خالل تفاعمو مع  اإلشباعقق لو الميارات االجتماعية بوجو الخصوص لتح

 .اآلخرين
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 :تمهيد

 كافة لتأدية ضرورية فيي اإلنسان حياة في األىمية بالغ دورا الحركية الميارات تمعب
 فإنيا كذلك المينية و الحياتية الواجبات تأدية في أساسية وتعتبر اليومية، الحياة في النشاطات

 والتعامل والحركة التنقل، عمى الفرد قدرة عمى يعتمد الذي المعرفي النمو في حيويا دورا تمعب
 القدرة فقد قد المعوق أن يعني الحركية اإلعاقة فحدوث وتناقضاتو تعقيداتو بكل المحيط مع

 وظائف تشمل بل التنقل، صعوبة عمى فقط تقتصر ال حيث األعمال ببعض القيام عمى
 وتصرفاتو. الفرد سموك عمى الحركية اإلعاقة فتؤثر التحرك عممية عمى تعتمد التي األطراف

 وتصنيفاتيا الباحثين، من العديد عند الحركية اإلعاقة مفيوم الفصل ىذا في سنتناولو 
 الخصائص العامة لإلعاقة و كذا اآلثار االجتماعية لإلعاقة. و
 مفهوم اإلعاقة: 1. 3 

قدم العديد من الباحثين تعريفات مختمفة لمفيوم اإلعاقة، وقد قدمنا ثالث تعريفات عمى سبيل 
 الحصر.المثال ال 

عرف )بدر الدين عبده و آخرون ( اإلعاقة بأنيا4 "النقص أو القصور أو العمة المزمنة التي 
تؤثر عمى قدرات الشخص فيصير معوقا سواء كانت اإلعاقة جسمية أو حسية أو عقمية أو 
اجتماعية، األمر الذي يحول بين الفرد و االستفادة الكاممة من المثيرات التي يستطيع الفرد 

  (93، صفحة 9333)بدر الدين كمال عبده ،   عادي االستفادة منيا"ال

كما عرفيا )السيد رمضان( عمى أنيا4 "العمة المزمنة التي تؤثر عمى قدرات الشخص جسميا أو 
)السيد رمضان، نفسيا فيصبح نتيجة لذلك غير قادر عمى أن يتنافس بكفاءة مع أقرانو األسوياء" 

 (91، صفحة 9331
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و يرى )جميل شكور( أنيا تعني4 "عدم إمكانية القيام بنشاط ما نشاط حركي أو اجتماعي 
)جميل وديع عالئقي أو عدم اإلحساس ببعض المشاعر فينتج عن ذلك أنواع من اإلعاقة" 

 (91، صفحة 9331، شكور 

 اإلعاقة الجسمية تمثل حاالت األفراد الذين يعانون من خمل ما في قدرتيم الحركيةف

 أو نشاطيم الحركي بحيث يؤثر ىذا الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي و االجتماعي  

 و االنفعالي و يستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة، ومنيا حاالت الشمل الدماغي 

 (940، صفحة 9009)فاروق الروسان ، و اضطرابات العمود الفقري، و ضمور العضالت  

 :الحركية اإلعاقة مفهوم  2. 3

انخفاض مستوى الوظائف  أوحالة من نقص الكفاءة  إلىاإلعاقة الحركية  مصطمح يشير
فقد القدرة  إلىالنظام العصبي لمجسم مما يؤدي  أوالعضالت  أوالعظام  أو لألطرافالحركية 

 عقمية لدى الفرد إعاقةوجود  ، وال يقتضي ذلكأعضائواحد  أوعمى تحريك الجسم 

(Hunt, N  &Marshall, K  ،9334 90، صفحة) 

 

 يمي4العمماء و الباحثين لإلعاقة الحركية كما و سنعرض بعض تعريفات 

( المعاقين جسميا عمى أنيم4 "مجرد فئة من المعاقين يتشكل لدييم  عرف ) زكرياء الشربيني
عائق جسدي يحول دون قياميم بوظائفيم الجسمية و الحركية بشكل طبيعي، والعائق الذي 

يتشكل لدييم تكون بسبب إصابة شديدة أو بسيطة تصيب الجياز المركزي العصبي أو الييكل 
 (961، صفحة 9004)زكرياء أحمد الشربيني، اإلصابات الصحية". العظمي أو 
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كبير  بشكل البدنية الشديدة التي تؤثر اإلعاقة4 " تمك أنياعمى ( وآخرون برادلي ديان )وعرفتيا
 خمقي التي حدثت بسبب شذوذ اإلعاقات، ويشمل ىذا المصطمح الطفل التعميمي أداءعمى 
 األمراض مثل بسبب حدثت التي اإلعاقات أو الجسم، أعضاء بعض فقد أو المشوه، كالقدم
مثل الشمل الدماغي و بتر  أخرى ألسبابالتي حدثت نتيجة  اإلعاقات أواألطفال  شمل

 (63، صفحة 9000)ديان برادلي و اخرين )مترجم(،  و غيرىا" األعضاء

 عمى يؤثر حركي أوعجز جسمي  أو4 "كل فرد يعاني قصور بأنيا (يوسف شمبي )و عرفيا
 أجيزة بيئية وتوفير أو تربوية تعديالت إدخال يستدعي مما انتقالية، أو عممية أو تعميمية فرص

 حاالت الشمل المختمفة، عمى ذلك ويشمل والعيش، والعمل التعمم من ليتمكن مساعدة ووسائل
 (992، صفحة 9000)يوسف شمبي الزعمط،  األطراف". وبتر العضالت وضمور وانحالل

 في ما خمل الذين يعانون من األفراد4 "تمثل حاالت أنياعمى  (الروسان فاروق) عرفيا كما
العقمي الخمل عمى مظاىر نموىم  ذلك يؤثر بحيث الحركي، نشاطيم أو الحركية، قدرتيم

 ."الخاصة التربية إلى الحاجة ويستدعي واالنفعالي واالجتماعي

 (910، صفحة 9009)فاروق الروسان ، 

 في عقبة يمثل عقمي أونفسي  أو4 "كل قصور جسمي أنيا ( عبد المجيد عبد الرحيم) رأىو 
 يتمتعون الذين األسوياء األفرادتجاه المجتمع، و يجعمو قاصرا عن  بواجبو الفرد قيام سبيل

 (3، صفحة 9331)عبد المجيد عبد الرحيم،  وظائفيا" وصحة األعضاء بسالمة

 الجياز في بتر طرف أو4 "تمك التي تنتج عن قصور أنيا( أحمد مصطفى محمد) وعرفيا
 أطرافطرف من  بتر أو األطفال، شمل أو الدماغي، الشمل لحاالت نتيجة وتحدث الحركي،

ضمور ممحوظ في  أوالمفاصل  أوتشوه في العظام  إلىحادث يؤدي  أوالجسم نتيجة مرض 
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 مكتسبة". أولعوامل وراثية  اإلعاقاتالعوامل المسببة ليذه  أحياناعضالت الجسم، و ترجع 
 (61، صفحة 9331)محمد مصطفى أحمد، 

 يمي4 من خمل عرض التعريفات توصمنا لما

 . العصبي الجياز تصيب ؛ مكتسبة أو وراثية لعوامل أسبابيا تعود الحركية اإلعاقة-

 .واالنفعالية واالجتماعية العقمية الناحية من المعاقين نمو عمى تؤثر اإلعاقة ىذه-

 . لمطفل التعميمي األداء عمى تؤثر اإلعاقة ىذه فإن لذا-

 . الخاصة التربية من نوعا اإلعاقة ىذه تتطمب ثم ومن-

 . مساعدة وسائل أو أجيزة توفير تستدعي كذلك-

 :الحركية اإلعاقة تصنيف 3. 3

 :التالي النحو عمى إيجازىا يمكن أنو إال، الحركية اإلعاقة تصنيفات تعدد رغم

 أوالجياز العصبي المركزي التي تتمثل في الشمل الدماغي و الشق الشوكي  إصاباتأ4 
صابةالصمب المفتوح   وتصمب األطفال، وشمل الدماغ، الحبل الشوكي و الصرع  واستسقاء وا 

 .العضوية األنسجة

و تشوه القدم و عدم اكتمال نمو  األطرافالييكل العظمي و تتمثل في4 تشوه وبتر  إصاباتب4 
العظام و التياب العظام و التياب المفاصل و شق الحمق و الشفة و ميالن و انحراف العمود 

 الفقري.
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المتعمقة بالعضالت وتتمثل في4 ضمور العضالت و انحالل و ضمور عضالت  اإلصاباتج4 
 النخاع الشوكي.

 :لإلعاقة العامة الخصائص 4. 3

مكاناتو، الفرد عمى سمبي بشكل اإلعاقة تؤثر تؤثر عمى  كما والعقمية، الجسمية وقدراتو وا 
 .جيران و وأصدقاء أقارب من بو المحيطين اآلخرينعالقات الفرد مع 

 : لإلعاقة العامة الخصائص يمي وفيما

تعوق الشخص عن مزاولة  أن شأنيا من نوعيا، كان أيا الشخص تصيب أ4 اإلعاقة التي
  .معاقا يسمي ذلك عمى المقدرة فقد فإذا آخر بعمل القيام أو العمل،

الوفاء  أو إشباعيا، و التي يستمزم إعاقتوالتي تنشأ عن  حاجاتو لو المعاق الشخص ب4 إن
 وأساليب حسب نوع إجراءات باستخدام الحاجات، ىذه إلشباع خاصة إجراءات واتخاذ بيا،

 .اإلعاقة

والنمو  لمتعمم، وحوافز وقدرات، قابمية، لدييم إعاقتيم، صور تنوعت ميما المعاقين ج4 إن
تعمم  من يستطيعونو ما عمى التشديد يقتضي وىذا لممجتمع، العادية الحياة في واالندماج
 عميو. يقدرون ال ما عمى ال ،ومشاركة

 أو من الجسم، أجزاءبدنية كفقد  إعاقةتكون  أن إماالتي يتعرض ليا الفرد  اإلعاقة أنواع إند4 
ما فيو، تشوه أو خمل حدوث  كفقد حسية تكون أن تكون عقمية كنقص في القدرات العقمية ، أو وا 

 .الحواس من حاسة نقص أو
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 بيئتو التي يعيش فييا، مما أوتعوقو عن التكيف مع مجتمعو  قد ما بإعاقة الفرد إصابة ه4 إن
، 9332)نظمي أبو مصطفي، ورزق أبو شعت ،  حياتو في بنجاح استقراره عدم عنو ينتج

 (90صفحة 

 :االجتماعية اآلثار 5. 3
 األسرة داخل بمحيطو الفرد عالقات فييا تضطرب التي المواقف االجتماعية، بالمشكالت نعني

 البيئة مع التوافق سوء بمشكالت نسميو أن يمكن ما أو االجتماعي، لدوره أدائو خالل وخارجيا،
 .فرد لكل الخاصة االجتماعية

 :األسرية المشاكل 1. 5. 3
 يخضع اجتماعي، بناء األسرة أن حيث الوقت، نفس في ألسرتو إعاقة ىي الفرد إعاقة إن

 التي االيجابية األسرية لمعالقات األمثل المستوى ىو والتوازن الحي، والتوازن التوازن لقاعدة
 .واالستمرار والتكامل بالتساند تتميز
 سموك بو المحيطين من تقابل االكتئاب أو القمق أو الغضب في المسرف المعوق سموك أن كما

 عمى يتوقف وىذا وتماسكيا، األسرة توازن من يقمل مما والحيرة بالذنب، الشعور في مسرف
 .األسرة أفراد بين الديني االلتزام ومدى وثقافتيما الوالدين، تعميم مستوى

 :العمل مشاكل 2. 5. 3
 :يمي فيما وتتمثل

 .المعاقين وتعيين توظيف في العمل أرباب قبل من المعارضة -
 المعوقين قدرات مع العمل جوانب تكيف عدم -
   لمخصائص نظرا عممو من المعوق يطرد قد السابقين العنصرين توفر حالة في و -
 .تتطمبيا التي الحركية والميارات الوظيفية  
 .الفئة ليذه البطالة لتقميص مينيا وتأىيمو المعاق إلعداد الميني التأىيل مراكز توفر عدم -
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 .وخارجو عممو مجال في المعوق حقوق ترعى التي التشريعية واألنظمة القوانين وجود عدم -
 :الصداقة مشاكل  3. 5. 3

 يستطيع وال العمر، من األولى المراحل في خاصة لمفرد أساسية حاجة الصداقة جماعة تمثل
 الذي وبالقدر السميم، االجتماعي النمو عمى المباشرة الصحبة عالقات أثر ينكر أن أحد

 والشعور النمو فييا عضو لكل يتحقق الذي بالقدر الجماعة أعضاء سمات فيو تتجانس
 إلى ليم بكفايتو ىؤالء شعور وعدم زمالئو مع بالمساواة المعوق شعور يؤدي ثم ومن بالسعادة،
)عبد الرحمان سيد  الجماعات، ىذه من وينسحب نفسو عمى المعوق لينطوي سمبية اتجاىات
 (924-929، الصفحات 9331سميمان، 

 :التعميمية المشاكل 4. 5. 3
 ما فكثيرا كبارا، صاروا إذا تأىيميم ومشكمة صغارا، كانوا إذا تعميميم مشكمة المعوقين فئة يثير

 ولكن مالئم، غير سموكو أو الخارجي مظيره ألن فقط ليس اآلخرين، عن نفسو المعوق يفصل
 كما اآلخرين، متابعة وفي وشعورىم تصوراتيم في خاصة اآلخرين مشاركة في صعوبة يجد

 .عنيم مختمف ألنو عنو االبتعاد عمى تشجيعيم ذلك يتطمب
 :ىي واآلثار العراقيل من عدد عميو يترتب العادية بالمدارس حركيا المعوقين فالتحاق

 لدى الوعي، قمة عن والناتج العادية بالمدارس الطفل التحاق يحدثيا التي النفسية اآلثار -
لحاق المعوق، إثارة في العاديين والطالب التالميذ  كل أن كما والجسدي، المفظي األذى بو وا 
 أن كما اآلخرين، عن وابتعاده المعوق، عزلة إلى يؤدي أن يمكن سميم غير ظاىر حسي مظير
 كبيرة، نفسية آثار ليا الفرد بإعاقة واالستيزاء والسخرية التسميات، باستعمال المفظية اإلثارة
 .النفسية األمراض نشوء إلى وتؤدي

 عممية في الحاالت ىذه لمثل المصاحبة االضطرابات و الجسمية اإلعاقة قدرات مراعاة عدم -
 .الموصالت وسائل و العامة المرافق أو بالمناىج، سواء المدرسي التكيف
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 التربوية البرامج ضمن أكاديميا وتأىيمو المعوق تعمم عمى ينص الذي التربوي التشريع غياب -
، 9333)ماجدة السيد عبيد،  الطبيعية العقمية القدرات لذوي خاصة المعوقين، لفئات العادية
 (41صفحة 

 يتمتعون أنيم تبين العاىات ذوي أفعال ردود حول التربوية و النفسية الدراسات خالل من و
 معاممتيم عدم إلى العالجية التربية في المختصين ينصح ىدل عاىاتيم، إزاء مفرطة بحساسية

 والتعويض، التكيف خالل من األداء في وكفاءاتيم قدراتيم خالل من بل العاىة، تمك خالل من
 تفرضيا التي والظروف المواقف ومواجية اليومية النشاطات في والمشاركة بيا الستعادتيا ىذا

 . االجتماعية الحياة
 اتمة:خ

 الشخص، أمام حاجزا تكون خاصة بصفة والحركية عامة بصفة اإلعاقة أن نتفق ذكره سبق مما
 سمبا وتؤثر االجتماعية، العالقات وخاصة العممية إمكانيتو من فتحد أصميا، عن النظر بغض
 في اندماجو من يحد ىذا كل إعاقتو، عمى والتركيز إليو المجتمع فنظرة سيرورة حياتو، عمى

 تفكيره. في مادي أصبح الذي المجتمع
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 :تمهيد

 تدور التي اإلشكالية أبعاد تمثل التي اإلجابات عن تبحث تساؤالت من أثير ما عمى بناء
 الطريق، أنارت التي السابقة الدراسات عميو أسفرت لما وطبقا الحالية، حوليا الدراسة

 عمينا لزم فرضيات، صورة في صيغت التي التساؤالت لتمك المحتممة اإلجابات الستنتاج
 تمكننا حتى نفييا، أو إلثباتيا الفروض صحة من لمتحقق وذلك تطبيقية بدراسة القيام

  .محددة نتائج إلى الوصول
 ونتائجيا، االستطالعية الدراسة البحث، بمنيج التعريف إلى الفصل ىذا في سنتطرق و

 األخير وفي الدراسة متغيرات تحديد مع الدراسة، وحدود وعينتو البحث مجتمع عرض
 .البحث في المستعممة األساليب اإلحصائية عرض
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 :االستطالعية الدراسة
عمى  أوليةتجربة استطالعية كدراسة  بإجراءوتوزيعو قمنا  االستبيان طبع في الشروع قبل

 األسئمة مختمف عمى الوقوف أجل من ،وذلك :615مارس  59يوم  أفراد 9عينة مقدارىا 
 اإلرشادات من جممة تقديم مع وتوضيحيا االستبيان محاور بشرح قمنا كما إلييم الموجية
 سؤال أي ترك وعدم ومصداقية صدق بكل واإلجابة بعناية عبارة كل قراءة عمى كحثيم
 و معرفتنا لمصعوبات الممكن مواجيتيا لتفادييا. إجابة، بدون

 
 :البحث منهج 1. 1

 اخترنا المنيج الوصفي لطبيعة المشكمة المطروحة.

 البحث:و عينة مجتمع  2. 1

  مجتمع البحث:

 ن و غير الممارسين لمنشاط الحركي.تمثل في المعاقين حركيا الممارسيمجتمع بحثنا ي

 خصائص مجتمع البحث :

 من العمرية المرحمة في البحث مجتمع أفراد يقع :السن حيث من 

 سنة(. 91 إلى 61) 

 ذكور أفراد المجتمع جميع نإف  :النوع حيث من. 

  البحث: عينة

 عشوائية. تم اختيارىا بطريقةحركيا، معوقا فردا 91 من العينة تكونت
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  جمعيتين رياضيتينفرد ممارس لمرياضة موزعة عمى  69

 جمعية األمل : مستغانم .5
 جمعية النصر : مستغانم .6

 فرد غير ممارس لمرياضة  69

 متغيرات البحث: 3. 1

 .النشاط الحركي المكيف :المستقل المتغير
 (.تاالنفعاال إدارةاالتصال و ) االجتماعية الميارات  :التابع المتغير

 
 مجاالت البحث: 4. 1

 المجال البشري:
 معاق . 99شممت عينة البحث 

 عمييم التجربة االستطالعية أجريت 9 
 الرياضية المكيفة لألنشطةممارس معاق حركيا  69
 لألنشطة الرياضية المكيفة غير ممارسمعاق حركيا  69

 المكاني: المجال
و  األملركيا الممارسين لمرياضة في جمعيتي )المعاقين ح عمى االستبيان بتوزيع قمنا

 و عمى المعاقين حركيا غير الممارسين.النصر( بمستغانم 
 الزماني: المجال

 ;5 غاية إلى يناير 10 من الممتدة الفترة في والتطبيقي النظري بشقيو ىذا بحثنا إجراء تم
 .:615 ماي
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 :البحث أدوات 5. 1

 :االستبيان
 57التصال شمل ا محورين محور ميارة إلى مقسما سؤاال 68 مضي استبيان بإعداد قمنا

 .سؤاال 55االنفعاالت  إدارة سؤال و محور ميارة
 :ةخدمالعممية لالختبارات المست األسس 6. 1
 صدق و ثبات االستبيان: 

 مجموعة عمى بعرضيا قمنا البحث أىداف مع االستبيان أسئمة تناسب مدى عمى لموقوف
 ليم ممن مستغانم بجامعة والرياضية البدنية األنشطة وتقنيات عموم بمعيد األساتذة من

 استبعاد تم لممالحظات وتقديميم ئيمراأ إبداء وبعد،  العممي البحث ميدان في الخبرة
 جوراخإ و االستبيان تعديل تم ثم من أخرى تراعبا جرادإ والعبارات  من عدد وحذف

 .عينة البحث عمى توزيعو ليتم النيائية بصورتو
توزيع نفس االستبيان  أعدنا أسبوعو بعد من العينة  أفراد 9ثم قمنا بتوزيع االستبيان عمى 

ثبات  من صدق و لمتأكدعمى نفس العينة و في نفس الظروف ثم قمنا بعممية المقارنة 
.  حسب المعادلة bellackصيغة االتفاق بالنسب المئوية وفقا ل  باستخدام االستبيان

 التالية:
 االتفاق                          

 511×                         = نسبة االتفاق
 عدم االتفاق+االتفاق                    
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 . bellackصيغة االتفاق بالنسب المئوية وفقا ل معادلة : يمثل  11الجدول رقم 
 

 محاور
 االستبيان

 

  السؤال  
 :رقم

 االتفاق

 

 عدم
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

النسبة  
 المئوية

النسبة         
 المئوية

 
 
 
 
 

 المحور األول
 (االتصال )مهارة

01 05 00 100  
 
 
 
 

86.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.71 
 
 

02 05 00 100 
03 04 01 80 
04 05 00 100 
05 03 02 60 
06 04 01 80 
07 04 01 80 
08 05 00 100 
09 05 00 100 
10 03 02 60 
11 05 00 100 
12 04 01 80 
13 04 01 80 

 
 

 المحور الثاني
)مهارة إدارة 
 االنفعاالت(

14 05 00 100  
 
 
 
 
 

87.27 
 
 

15 04 01 80 
16 05 00 100 
17 05 00 100 
18 05 00 100 
19 03 02 60 
20 03 02 60 
21 04 01 80 
22 05 00 100 
23 04 01 80 
24 05 00 100 
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٪ أي  1>أكبر من  المستجوبين الخمسة و كانت نسبة االتفاق إجاباتقمنا بترتيب 
 .أعاله٪ وىذا ما يؤكد صدق و ثبات االستبيان حسب الجدول الموضح  5;.:>

   :تصحيح االستبيان طريقة
 جمع ويمكن المفحوصين، استجابات لتقدير Likart)طريقة ليكرت ) عمى نااعتمد

 االستبيان استخدم لقد و المقياس، عبارات كل في الفرد عمييا يتحصل التي الدرجات
 :ثالثية استجابة الحالي

 نادرا أحيانا      دائما                                                             
 5         6          7                    :االيجابية لمعبارات االستجابات وتقدر
 7         6          5                     : السمبية لمعبارات االستجابات وتقدر

 
ىي عبارات تحتوي عمى تفضيل لموضوع االتجاه حيث تعكس : االيجابيةالعبارات 

 بدقة ىل تنصت العبارات الموجبة استحسانًا من المفحوص لموضوع االتجاه مثال :
 بوضوح؟ نظرىم وجية لتفيم لحديث زمالئك

ىي عبارات تحتوي عمى رفض لموضوع االتجاه حيث تعكس العبارات : السمبيةالعبارات 
 الجسمية عيوبك ىلالسالبة عدم استحسان من المفحوص لنفس موضوع االتجاه مثال : 

 اآلخرين؟  مع التواصل من تمنعك
 :اإلحصائية الدراسات 7. 1
 

 المئوية : ةالنسب
 511×عدد التكرارات                             

   النسبة المئوية=     
 مجموع التكرارات                             
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 المتوسط الحسابي :

 مج س         
  = م  

 ن           
 :حيث 
 : المتوسط الحسابي  م              

 األفرادن : عدد               
 نس إلى  + 7س + 6مجموع س+  5مج س: مجموع س              

 
 

 :المعياري االنحراف
 

 ²س(  - س مج )              
                = ع 

    ن                    
 

 حيث : س: المتوسط الحسابي
 األفرادس: عدد          
 العينة  أفرادن: عدد           
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 ت ' ستيودنت :  'اختبار

   
  2س  –  1س           
 ت= 

 ² 2ع  – ² 1ع          
 5 -ن              

 
 حيث :

  األولى: المتوسط الحسابي لمعينة 5س         
 : المتوسط الحسابي لمعينة الثانية 6س         

 األولى: االنحراف المعياري لمعينة 5ع          
 : االنحراف المعياري لمعينة الثانية    6ع          
 ن: العينة            
  6 –ن 6درجة الحرية :           

 
 . اآللي اإلعالم برامح بواسطة المعالجة تمت وقد
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 :اتمةخ
 ألي كبيرة أىمية ذات ألنو الميدانية ءاتوراإج و البحث منيجية الفصل ىذا تضمن لقد

 وأن جيدة، ونتائج معمومات إلى لموصول ييدف و الدقيق، بالتنظيم يتميز كما عممي بحث
 البحث وعينة السميمة، الصحيحة اإلحصائية والطريقة المالئم البحث منيج اختيار

 نحن حصرنا كما طرفنا، من و المسطر المنشود اليدف تحقيق إلى باإلضافة المناسبة
 :كاآلتي وىي االستبيان نتائج دقة لضمان الشروط من مجموعة الباحثان

 في وتنوع مختمفة انطباعات يعطينا مما العينة دراأف وبين اإلجابات بين نقل حدوث منع
 .اإلجابة
 .اإلجابة عمى المساعدة في بالبحث معني غير متدخل خارجي عنصر تفادي

 . منو والغرض لالستبيان الموجز والشرح بالتفصيل قمنا كما
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  :تمهيد
 )االستبيان( وتحميميا  اة البحثأد تطبيق خبلل من عمييا المتحصل النتائج سنقوم بعرض

 بالفرضيات المقترحة و االستنتاجات لمخروج بتوصيات و اقتراحات. ومقارنتيا ومناقشتيا
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 :نتائجالمناقشة  تحميل و 1. 2
 :االتصالمحور مهارة تحميل و مناقشة نتائج  1. 1. 2

  اآلخرين؟  مع التواصل من تمنعك الجسمية عيوبك ىل:  11السؤال رقم  .1
الحركية عمى عممية  اإلعاقةتأثير  مدى لمعرفة السؤال طرح  :11السؤال  طرحالغرض من 
 .التواصل 

 .األول السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين  :12 رقم جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

مجموع ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ 
ال

 

مجموع ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪
ال

 

٪ 

05 20 07 28 13 53 25 10
0

 

10 40 

90 36 

60 24 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
عيوبيم  الممارسين األفراد مجموع من %  53ةنسب أنو  الجدول من خبللنبلحظ 

   20 %نسبة جدن حين في ،اآلخرينتواصميم مع  عممية الجسمية ال تعتبر عائق في
  40 %نسبة  أن نجد بالمقابل عيوبيم الجسمية تقف كعائق في  عممية التواصل،  منيم
م مع الغير بسبب عيوبيم دائما ما يتضايقون في تواصمي الممارسين غير األفراد من

 وىذا ما يبينو الشكل التالي: يجدون ىذه الصعوبة. ما نادرا منيم  24 %ونسبة  الجسمية 
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 الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال األول. إجاباتيمثل  :11الشكل رقم 
 

من خبلل  اآلخرينلمممارسة لمرياضة دور في تعزيز التواصل مع  أن النتائج ىذه تفسر
االحتكاك بالبيئة الخارجية من  العبلقات االجتماعية والصداقات والعمل المشترك،  و

في حين غير الممارس ال يحظى بنفس الجو و بالتالي يجد  الخارجيخبلل النشاط 
 .صعوبة في عممية التواصل
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  بوضوح؟ نظرىم وجية لتفيم لحديث زمبلئك بدقة ىل تنصت:   12رقم السؤال  .2

لمحديث لما لو من  طرح السؤال لمتعرف عمى عنصر اإلنصات :12السؤال طرح الغرض من 
 .عممية التواصلفي  دور ىام

 . ثانيال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين : 13 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

20 80 04 16 01 04 25 10
0

 

13 52 09 36 03 12 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
و بينما  % 80وصمت لـــــ  إنصاتعندىم درجة الممارسين  أننبلحظ من خبلل الجدول 

نظرائيم غير  أما اإلنصاتفقط من مجموع العينة ال يتسمون بصفة  % 04نجد 
 إذاو ىذه نسبة معتبرة لكنيا قميمة  % 52 إلىعندىم  اإلنصاتوصمت نسبة الممارسين 

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، ما قورنت بنسبة الممارسين
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 .السؤال الثانيو غير الممارسين عمى الممارسين  إجاباتيمثل  :12الشكل رقم 
  

اإلنصات من  خبلل لممارسة الرياضية في تعزيز صفة يرجع ذلك إلى الدور الذي توفره ا
المنافسة و التدريبات  بينما غير  أثناءاليومي بين الممارسين و مدربييم  صلالتوا

الممارسين  يقتصر حوارىم و تواصميم مع المقربين فقط ىذا ما يفسر تدني نسبة 
 .عندىم مقارنة بالممارسين اإلنصات
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 خبلل من تعانيو وما بو تشعر ما معرفة يستطيع زمبلؤك ىل:  13السؤال رقم  .3
  وجيك؟ ابيرتع

تعابير  معرفة ما إن كان بالسيولة قراءة المشاعر من خبلل:  13السؤال  طرح الغرض من
 .الوجو

 

 . ثالثال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين : 14 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 
جموع ٪

الم
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

07 28 04 16 14 56 25 10
0

 

11 44 10 40 04 16 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
مشاعرىم من خبلل من الممارسين يسيل قراءة  %  28 أنيتضح من خبلل الجدول 

 % 44 أنغير الممارسين فنجد  أمامنيم يصعب ذلك  % 56و نسبة تعبيرات وجوىيم 
 إخفاءيحسنون  % 16فقط  منيم يسيل قراءة مشاعرىم من خبلل تعبيرات وجوىيم  و

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، مشاعرىم
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 .لثالثالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ا إجاباتيمثل  :13الشكل رقم 
 

طيمة فترة مزاولتو  تتنوع مشاعرهالفرد الممارس   أن إلىتعود ىذه النتائج حسب تفسيرنا 
تحكم و ىذا ما يكسبو خبرة في ال أحيانا أمللمنشاط فينجح في فترات و يصاب بخيبات 

قميل الخبرة في  دتو من حزنو عكس غير الممارساسع في مشاعره و صعوبة معرفة
 .التعامل مع مواقف الحزن و السعادة  مما يسيل قراءة مشاعره من خبلل تعابير وجيو
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 وتصرفاتيم حركاتيم تبلحظ معك  اآلخرونيتحدث  عندماىل :  14 رقم السؤال .4
 تستطيع؟ ما بقدر

حركات الغير تحمل رسائل في عممية التواصل طرحنا  :14السؤال رقم  طرح الغرض من
 .إلييمكان الفرد يبلحظ لحركات الغير من خبلل الحديث  أنالسؤال لمعرفة 

 رابع .ال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :15 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

11 44 

90 36 

50 20 25 10
0

 

60 24 

80 32 11 44 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
من الممارسين يبلحظون حركات غيرىم من  % 44نسبة  أنمن خبلل الجدول يبلحظ 

 % 24بينما غير الممارسين نجد فقط ، ال يبلحظون ذلك % 20و  إلييمخبلل الحديث 
، وىذا ما يبينو الشكل ال يبالون بالتواصل غير المفظي % 44يبلحظون حركات غيرىم و 

 التالي:
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 .رابعالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :14الشكل رقم 
 

الدور الذي تمعبو الرياضة في تشكيل عبلقات جديدة و تطوير  إلىتعود ىذه النتائج حسبنا 
الممارس الحديث بالتالي   أطرافالصداقات  و توفير فرص االحتكاك مع الغير و تبادل 

تمرن عمى  لغة  الجسد و مع الوقت يسيل عميو مبلحظة حركات غيره و فيم لمرياضة ي
 . حظى بما حظي بو الممارسلم ي ألنو فيما يصعب ذلك عمى غير الممارسرسائميم 
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 الجماعي؟ النقاش إدارة عمى قدرتك في ىل تثق:  15م رق السؤال .5
 النقاش الجماعي . إدارةمعرفة مدى قدرة الفرد عمى  :15السؤال رقم  طرحالغرض من 

 . خامسال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين : 06مرق جدول
 

 الممارسينغير  الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

15 60 06 24 04 16 25 10
0

 

08 32 08 32 09 36 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
مضمون  حول المستجوبون بيا أفضى التي اإلجابات ضوء وعمى الجدول ىذا خبلل من

 . النقاش الجماعي إدارةمعرفة مدى قدرة الفرد عمى   :بــالمتعمق  السؤال الخامس
 % 16النقاش الجماعي و  إدارةمن الممارسين لدييم قدرة عمى  % 60نسبة  أننبلحظ 

 إدارةغير الممارسين لدييم قدرة عمى  األفرادمن  % 32 أنال يحسنون ذلك بينما نجد 
وىذا ما يبينو الشكل ، النقاش إدارة إلىمنيم نادرا ما يبادرون  % 36النقاش الجماعي و 

 التالي:
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 .الخامسالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  إجاباتيمثل  :15الشكل رقم 
 
يكتسب الممارس الثقة و روح الدور االجتماعي لمممارسة الرياضية الذي  إلىىذا راجع  و

متنعون و نظرتو وىذا غير متاح لغيره ممن ي آرائوو  أفكارهالنقاش ليوصل  إلىالمبادرة 
 .عن ممارسة النشاط الرياضي
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 ؟ تصرفاتو خبلل من زميمك يريده ما تفيم أن بسيولة ىل تستطيع  :16السؤال رقم  .6
من خبلل  اآلخرمعرفة مدى قدرة الفرد عمى فيم الطرف : 16السؤال رقم  طرحالغرض من 
 .تصرفاتو

 . سادسال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :17 رقم جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

14 56 06 24 05 20 25 10
0

 

07 28 09 36 09 36 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
قدرة عمى فيم  لدييم الممارسين  األفراد مجموع من % 56 نسبة أن الجدول من نبلحظ

قدرة عمى فيم  أحيانا منيم لدييم    24 %ونسبة من خبلل تصرفاتو، اآلخرالطرف 
 غير األفراد مجموع من % 28 نسبة نجد بالمقابل من خبلل تصرفاتو، اآلخرالطرف 
منيم  % 36من خبلل تصرفاتو  بينما  اآلخرقدرة عمى فيم الطرف  ن لدييمنالممارسي

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، من خبلل تصرفاتو اآلخرنادرا ما يستطيعون  فيم الطرف 
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 .و غير الممارسين عمى السؤال السادسالممارسين  إجاباتيمثل  :16الشكل رقم 
  

  إلىتعود نسبة الفرق في فيم الغير من خبلل التصرفات لصالح الممارسين   أنيمكن 
الخبرة الذي يكتسبيا الممارس لمنشاط الرياضي كونو ينشط في بيئة اجتماعية و تربطو 

عبلقات متعددة  فيكون دائم المبلحظة لتصرفات غيره مما يكسبو قدرة عمى تحميل 
 .من غيره أحسنالتصرفات و السموكيات و فيميا 
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 ليم؟ تقول ما فيم غيرك يسيء ما ىل غالبا:  17السؤال رقم  .7

   الفكرة لغيره. إيصالمعرفة مدى قدرة الفرد عمى : 17السؤال رقم  طرح الغرض من

 .سابعال السؤال لنتائج المئوية النسب و التكراري التوزيع يبين :18 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

05 20 02 08 18 72 25 10
0

 

09 36 12 48 04 16 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
 فكرتيم دون إيصالم القدرة عمى نسبة الممارسين الذين لديي أنمن خبلل الجدول يتبين 

الفكرة  إيصالمنيم يجدون صعوبة في  % 20بينما ىناك  % 72يساء فيميم بمغت  أن
و الذين  % 48بمغت  حياناأب اجابو أ قابل  نسبة غير الممارسين الذينو يساء فيميم بالم

 وىذا ما يبينو الشكل التالي: ،% 36  دائما ما يساء فيميم
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 .و غير الممارسين عمى السؤال السابعالممارسين  إجاباتيمثل  :17الشكل رقم 
 

 أفكاره إيصالالممارس لمنشاط الرياضي لديو قدرة عمى  أن أكدتعمى ضوء النتائج التي 
الدور الذي تمعبو الرياضة  إلىوقمما يساء فيمو مقارنة بنظيره غير الممارس و ىذا نرجعو 
المغوي و السبلسة في التعامل في جعل الممارس يبني عبلقات كثيرة تساىم في نضجو 

و ىذا   األفرادمع العقميات المختمفة عكس غير الممارس الذي تقتصر عبلقاتو مع بعض 
 ما يجعمو منطوي و منعزل عن الغير. 
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 ذلك غير كنت لو حتى جدا سعيد بأنك تتظاىر أن ىل تستطيع : 18 رقم السؤال .8
 الحقيقة؟ في

في حالة الفرد فن التظاىر بالسعادة  إتقانمعرفة مدى  :18السؤال رقم  طرحالغرض من 
 الحزن.  

 .ثامنال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :19 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

13 52 07 28 05 20 25 10
0

 

07 28 11 44 07 28 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
م قدرة عمى التظاىر من الممارسين لديي % 52نسبة  أن أعبلهيتضح من الجدول 

 نسبة أما ،منيم نادرا ما يتظاىرون بالسعادة % 20في حالة الحزن و نسبة بالسعادة 
 ،يتظاىرون بالسعادة في حالة الحزنغير الممارسين أحيانا  األفرادمن مجموع  % 44

   وىذا ما يبينو الشكل التالي:
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 .غير الممارسين عمى السؤال الثامنالممارسين و  إجاباتيمثل  :18الشكل رقم 
 
الممارسين  يمرون بتجارب نجاح  من تحقيق لبلنتصارات  األفراد أنتفسر ىذه النتائج  

في مختمف المنافسات يترتب عنيا الشعور بالسعادة  بالمقابل ىناك تجارب فشل 
من شرح  أفضليترتب عنيا الشعور بالحزن  و كما يقال التظاىر بالسعادة   كاإلخفاقات
عادة في حالة الحزن فن التظاىر بالس إتقانيعمل الممارس عمى   لآلخرينسبب حزنك 

و ىذا الفن ال يتقنو الكثيرين ممن  الذين قد يحزنون لحزنو حتى ال يؤثر سمبا عمى رفقائو
 .ة الن تجارب الفشل قمما يعيشونياالرياضي األنشطةال يمارسون 
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 مع غيرك؟ النقاش أثناء و واضح مناسب بصوت ىل تتحدث : 19 رقم السؤال .9

نبرة الصوت ميمة في عممية التواصل و طرحنا السؤال  :19السؤال رقم  طرح الغرض من
 .ال أمكان الفرد مدركا لذلك  أنلمعرفة 

 .التاسع السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :11 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

16 64 05 20 04 16 25 10
0

 

10 40 08 32 07 28 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
يتحدثون بصوت واضح و  من الممارسين % 64نسبة  أن الجدولخبلل نبلحظ من 

النقاش  أثناءيم ال يتحدثون بصوت واضح و مناسب من % 16 والنقاش  أثناءمناسب 
منيم  % 28الحديث و  أثناءيراقبون نبرات صوتيم رسين غير الممامن  % 40 أنفيما 

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:ييممون ذلك. 
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 .تاسعالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :19الشكل رقم 
 

دور النشاط الرياضي في المساعدة عمى   إلىنرجع ىذا الفرق النسبي لصالح الممارسين  
. لمممارس والثقافيةالبيولوجية والعاطفية واالجتماعية  رغباتالإشباع  واالجتماعي  تكيفال

الكبلم و نبرة الصوت  أسموبالتي من بينيا  قواعد الحوار وآداب التواصل وفي كنفيا يتعمم
 . سمتاح لغير الممار  و ىذا غير
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 كثر ميما اآلخرين أمام بفاعمية نفسك عن تعبر أن ىل تستطيع:  11 رقم السؤال .01
 عددىم؟

كان لمفرد قدرة عمى التعبير عن النفس أمام  أنمعرفة : 11السؤال رقم  طرح الغرض من
 .اآلخرين

 . العاشر السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :11 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

15 60 06 24 04 16 25 10
0

 

07 28 10 40 08 32 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
قدرة عمى  لدييمالممارسين  األفراد مجموع من % 60 نسبة أن الجدول خبلل من نبلحظ

 أمام أنفسيمنادرا ما يعبرون عن منيم  % 16 ونسبة ، اآلخرين أمامالتعبير عن النفس 
 ،المجموعة 
التعبير عن قدرة عمى  ن لدييمنالممارسي غير األفراد مجموع من  28 %نسبة نجد بالمقابل
 وىذا ما يبينو الشكل التالي: .يفعمونمنيم نادرا ما  % 32بينما  الغير أمام أنفسيم
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 .العاشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  إجاباتيمثل  :11الشكل رقم 
 

دور النشاط الرياضي الذي يوفر جو اجتماعي يتبادل فيو البلعب  إلىالنتائج  إرجاعيمكن 
جماعية   أحياناو مع المحيطين بالفريق محادثات فردية و  أصدقائوالحديث مع  أطراف

فبل يجد حرج في التعبير عما يجول سو و القبول من غيره، فيكتسب الفرد ثقة في نف
ة و العزل إلىبينما غير الممارس تجده مياال  كثر عددىم، أنالجمع و  أمامبخاطره 

 . يقتصر حديثو مع المقربين فقط
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 يحادثك؟ من إلى تنظر أن ىل تستطيع:  11 رقم السؤال .00

الحديث يشعره  أثناء اآلخرالطرف  إلىكون النظر : 11السؤال رقم  طرحالغرض من 
 ال.  أمكان الفرد يدرك ذلك  أنمعرفة  أردناباالىتمام 

 .عشر حاديال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :12 رقم جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

20 80 04 16 01 04 25 10
0

 

10 40 07 28 08 32 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
من  إلىنسبة الممارسين الذين لدييم القدرة عمى النظر  أنمن خبلل الجدول يتبين 

 دون صعوبة في عمل ذلك. بالمقابلمنيم يج % 04بينما ىناك  % 80يحادثيم بمغت 
الذين يمتنعون عن  أما % 28من يحادثيم  إلىينظرون  أحيانانسبة غير الممارسين الذين 

 ي:وىذا ما يبينو الشكل التال. % 32من يحادثيم  إلىالنظر 
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 .و غير الممارسين عمى السؤال الحادي عشرالممارسين  إجاباتيمثل  :11الشكل رقم 
 
الخجل  والنظر في عين المحادث أ أىمية إدراكعتبر المانع لمتواصل البصري إما لعدم ي

. و عمى الكثير من ذوي االحتياجات الخاصةو الشعور بالنقص وىذا ىو الغالب عمى 
المعاق الممارس لمنشاط الرياضي لديو قدرة عمى التواصل   أن أكدتضوء النتائج التي 

فالممارس يطمب الكرات و يتكمم مع الزميل و ، البصري  مقارنة بنظيره غير الممارس 
كل ىذا يسيم في كسر حاجز الخجل و التعبير عن الذات و اكتساب  أحياناربما يصرخ 

 .من يحادثو فردا أو جماعة إلىنظر الثقة في النفس و بالتالي ال يجد صعوبة في ال
 
 
 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 نادرا أحيانا دائما

 ممارسين

 غير ممارسين



عرض و تحميل النتائج                                                               الفصل الثاني:  

 

92 

 

ىل تقاطع زميمك عندما يحادثك وال تعطيو فرصة في بيان وجية :  12 رقم السؤال .02
 نظره؟

معرفة  أردنامن مؤشرات الحوار الناجح  اإلنصات أنبما : 12السؤال رقم  طرح الغرض من
 الحوار. آدابكان الفرد يراعي  أن

 .عشر ثانيال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :13 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

04 16 05 20 16 64 25 10
0

 

08 32 15 60 02 08 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
و ال نعطيو  اآلخرنقاطع حديث الطرف  أحيانا)  اقالو أن الذين  الجدول خبلل من نبلحظ

من غير  % 60ممارسين و ال األفراد مجموع من % 20الفرصة في بيان وجية نظره ( 
 ممارسين من ال % 64 اآلخرو الذين نادرا ما يقاطعون حديث الطرف  ،الممارسين

 وىذا ما يبينو الشكل التالي: ،الممارسينمن غير  % 08و 
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 الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال األول. إجاباتيمثل  :12الشكل رقم 
 
عتبر النظام شرط نجاح العمل الجماعي ومن مظاىر النظام داخل المجموعة الرياضية ن

الزمبلء و انتظار الدور في الكبلم فيتعود  آراءالبلعب لتعميمات المدرب و  إنصات
عمق فتتبيئتو الخارجية   إلى اآلدابالممارس عمى ىذا النمط في الحوار و ينقل تمك 

عبلقاتو االجتماعية عكس غير الممارس الذي حسب النتائج المتحصل عمييا يقاطع من 
عمل ال ن نتائج عدم، وىذا موال يعطيو فرصة لبيان وجية نظره   األحيانيحاوره في غالب 

 .  جو نظاميفي 
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 يفيمونك جيدا؟ ىل غيرك:  13 رقم السؤال .03

، طرحنا اآلخريفيم كل طرف  أنمن شروط التواصل  : 13 السؤال رقم طرح الغرض من
 .كان غيره يفيمونو أنالفرد  رأيالسؤال لنعرف 

 .عشر لثالثا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :14 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

15 60 06 24 04 16 25 10
0

 

09 36 07 28 09 36 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
 غيرىم يفيمونيم، أنيرون  الممارسين األفراد مجموع من % 60 نسبة أن الجدول من يبدو
 نسبة أن نجد بالمقابل  غيرىم يفيمونيم جيدا أنال يرون  منيم % 16 نسبة نجد حين في
 المقدرة والنسبة دائما ما يفيميم الغير، الممارسين غير األفراد مجموع من % 36
 يبينو الشكل التالي:وىذا ما  ،يفيمونيم أحيانا منيم % 28 ب
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 .ثالث عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :13الشكل رقم 
 

 راحة من تزيد الخصائص، نفس من سيما ال بالزمبلء، االلتقاء فرص أن النتائج ىذه تفسر
 دائرة فتتسع البعض، بعضيم اتجاه والود بالحب فيشعرون االتصال، ليذا نتيجة األفراد
 أي الجديدة، متيعبلقا خبلل المباشر اندماجيم عمى ذلك وينعكس االجتماعية، متيعبلقا
 الثقة فغياب الممارسين، غير باألفراد مقارنة كبيرة تكون لدييمو التفاىم  االندماج سرعة أن

 سمبا ينعكس مما العبلقات، ىذه عمى حتما سيؤثر الطمأنينة، وانعدام وباآلخرين بالنفس
  .اآلخرين مع والعبلقات الصداقات مختمف في لدييم االندماج سيولة عمى
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 ميارة التواصل المحور: خالصة
 الممارسين وغير لمممارسين المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين: 15 رقم جدول
 .ميارة االتصال يخص فيما الفروق واتجاىات المحسوبة -ت- وقيمة الحركي لمنشاط

 العينة        
 

 المتغيرات

 -ت –قيمة  غير الممارسون الممارسون
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الفرق دال 
 إحصائيا
 2ع 2م 1ع 1م لصالح:

 الممارسين دالة 2.08 0.8 1.84 0.80 2.32 11السؤال 

 الممارسين دالة 2.76 0.7 2.4 0.52 2.76 12السؤال 

 الممارسين دالة 2.33 0.73 1.72 0.90 2.28 13السؤال 

 الممارسين دالة 1.91 0.82 1.8 0.78 2.24 14السؤال 

 الممارسين دالة 2.09 0.84 1.96 0.77 2.44 15السؤال 

 الممارسين دالة 1.91 0.81 1.92 0.81 2.36 16السؤال 

 الممارسين دالة 3.27 0.70 1.8 0.82 2.52 17السؤال 

 / غير دالة 1.39 0.76 2 0.8 2.32 18السؤال 

 / دالةغير  1.57 0.83 2.12 0.77 2.48 19السؤال 

 الممارسين دالة 2.08 0.79 1.96 0.77 2.44 11السؤال 

 الممارسين دالة 3.23 0.86 2.08 0.52 2.76 11السؤال 

 الممارسين دالة 3.60 0.60 1.76 0.77 2.48 12السؤال 

 الممارسين دالة 1.83 0.87 2 0.77 2.44 13السؤال 

 الممارسين دالة 2.27 0.78 1.95 0.75 2.45 مهارة التواصل
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 تحميل ومناقشة النتائج:
 

لمنشاط الحركي  الممارسين المعاقين المتوسط الحسابي عند قيمة أن الجدول من نبلحظ
االنحراف المعياري كان  أنكما  )1495(بغير الممارسين  أكبر مقارنة (2445) المكيف

 المحسوبة Tوقيمة . )0478(اصغر مقارنة بغير الممارسين  )0475(  عند الممارسين،
 ودرجة ، ) 0405 (الداللة مستوى عند (1468 (الجدولية T أكبر من قيمة   )2.27(

    ميارة االتصال في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول يمكن ومنو( 48الحرية )
 حركي المكيفال لمنشاط الممارسين لصالح الممارسين وغير الممارسين بين و التواصل

        االتصال   فرص لمفرد توفر الرياضي البدني النشاط ممارسة أن النتائج ىذه تفسر
و التواصل مع الزمبلء و حتى المنافسين فيكتسب القدرة عمى توصيل المعمومات التي 

لفظيا و غير لفظيا من خبلل التحدث و الحوار و المواقف  لآلخرينيرغب في نقميا 
، و اآلخريناالجتماعية و كذلك يكتسب القدرة عمى االنتباه لممتحدث و تمقي الرسائل من 

 إيجابا ينعكس ىذا كل ،و فيم مغزاىا و التعامل معيا كتوجييات المدرب مثبل إدراكيا
 .الممارس لمفرد ميارة االتصال و التواصل عمى
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 االنفعاالت: إدارة تحميل و مناقشة نتائج محور مهارة 2. 1. 2
 مشاعرك؟ في التحكم وأ انفعاالتك ضبط في ماىر أنتىل : 14 رقم السؤال .04

 .معرفة قدرة الفرد عمى ضبط النفس : 14 السؤال رقم طرح الغرض من
 .عشر رابعلا السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :16 مرق جدول

 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

18 72 05 20 02 08 25 10
0

 

09 36 04 16 12 48 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
ليم القدرة عمى  الممارسين األفراد مجموع من   %72 نسبة أن أعبله الجدول من يتبين

 أن نجد بالمقابل ،يتحكمون في مشاعرىم ما نادرا منيم % 08 نسبة أما ،ضبط النفس
يتحكمون في  ما نادرا الممارسين غير األفراد مجموع من % 48 ب المقدرة الكبيرة النسبة

 التالي:وىذا ما يبينو الشكل  مشاعرىم.
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 .الرابع عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  إجاباتيمثل  :14الشكل رقم 
 

 يفرح الفوز فأثناء انفعاالتو ثبات عمى تعوده الرياضية األنشطة لمختمف الفرد فممارسة
 تبقى واألخرى المحظة فبين لئلخفاق، نتيجة يحزن الخسارة وأثناء حققو، الذي لمنجاح نتيجة

 متذبذبة الممارس غير الفرد انفعاالت أن نجد بينما ،تيالمثيرا ومبلئمة مستقرة تصرفاتو
 ما وىذا سبب، دون مسرورا نجده وأحيانا األسباب، ألتفو يغضب فأحيانا مستقرة وغير

 .واستقرارىا انفعاالتو ثبات عمى سمبا ينعكس
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 المجموعة؟ أمام التحدث في صعوبة ىل تجد: 15 رقم السؤال .05

 .مجموعة أمامكان لمفرد القدرة عمى التحدث  أنمعرفة  : 15 السؤال رقم طرح الغرض من
 . عشر الخامس السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين : 17 مرق جدول

 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

04 16 05 20 16 64 25 10
0

 

10 40 09 36 06 24 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
ال يجدون صعوبة في  الممارسين األفراد مجموع من % 64 نسبة أن   الجدول من نبلحظ

  ب ةالمقدر  النسبة أمايجدون صعوبة.  % 16 نسبة نجد حين في ،اآلخرين أمامالتحدث 
وىذا ما الغير.  أماميمتنعون عن الحديث  الممارسين غير األفراد مجموع من %  40

 يبينو الشكل التالي:
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 .الخامس عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  إجاباتيمثل  :15الشكل رقم 
 

الشعور باالنتماء  و الثقة بالنفس و انو  لمفرد توفر الرياضية الممارسة أن النتائج ىذه تبين
 الفعاليات أثناءقطعة من المجموعة فبل يبخل عمييم بالنصائح و التشجيع و التحفيز 

 ينعكس ماالمجموعة وىذا  أمامالمبرمجة مما يجعل الفرد قادرا عمى الحديث  الرياضية
غير  ألنوالمجموعة   أمامغير الممارس يجد صعوبة في التحديث  أما اليومية، حياتو عمى

 .اإلعاقةمتعود عمى المواقف االجتماعية نظرا لمرسوب النفسي الذي تتركو 
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 اآلخرين؟ مع لتعاممك ىل تشعر باالرتياح: 16 رقم السؤال .06

الشعور باالرتياح مؤشر نجاح العبلقات، طرحنا السؤال  : 16 السؤال رقم طرح الغرض من
 . تياح لتعاممو مع اآلخرين من عدموكان الفرد يشعر باالر  أنلمعرفة 

 .سادس عشرال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :18 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

21 84 02 08 02 08 25 10
0

 

08 32 10 40 07 28 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
راحتيم في  دائما يجدون الممارسين األفراد مجموع من % 84 نسبة أن الجدول من يتبين

 نسبة أن نجد بالمقابل ،يرتاحون لغيرىم ما نادرا منيم % 08 ونسبة ،اآلخرينالتعامل مع 
 ونسبة ،راحة في تعامميم مع غيرىم يجدون دائما الممارسين غير األفراد من % 32 
 وىذا ما يبينو الشكل التالي: .ذلك يجدون ما نادرا منيم % 28 
 



عرض و تحميل النتائج                                                               الفصل الثاني:  

 

103 

 

 
 

 .سادس عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :16الشكل رقم 
 

 وبالوجود بالرضا الفرد وشعور والحركة، المعب ىو الرياضية األنشطة ممارسة في فاألصل
 المناخ ألن والسرور، الذات وقيمة القبول و باالرتياح واإلحساس الرفاق، جماعة داخل

 مع مبتغاه الفرد فيجد والسعادة المرح يسوده مناخ ىورياضية ال لؤلنشطة المصاحب
 الممارس غير الفرد أما ،المنافسة أثناء األخرى الفرق مع أو فريقو في سواءا األصدقاء

 يؤثرمما  يقل شعوره باالرتياح لذلك، الفرص وجود لعدم اآلخرين مع ارتباطاتو لقمة ونظرا
 .عبلقاتو في سمبا
 
 
 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

 نادرا أحيانا دائما

 ممارسين

 غير ممارسين



عرض و تحميل النتائج                                                               الفصل الثاني:  

 

104 

 

 كنت لو حتى مظيرك اليادئ عمى عمى المحافظة قدرة ىل لديك: 17 رقم السؤال .07
 مضطرب؟

 قاالمع الفرد بيا يمر التي والفشل اإلحباط فترات تعتبر  : 17 السؤال رقم طرح الغرض من
 عمى الفرد قدرة مدى لمعرفة السؤال طرح ليذا االنفعالي، اتزانو عمى تؤثر التي العوامل من

 .و المحافظة عمى اليدوء المواقف ىذه تخطي
 .عشر سابعال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :19 مرق جدول

 

 الممارسينغير  الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا
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ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

17 68 02 08 06 24 25 10
0

 

09 36 04 16 12 48 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
التظاىر  يستطيعون الممارسين األفراد مجموع من % 68 نسبة أن الجدول من نبلحظ

  يستطيعون ما نادرا يممن % 24 نسبة أن حين في ،باليدوء في حالة االضطراب
إخفاء  يستطيعون دائما الممارسين غير األفراد من  %36 نسبة أن نجد بالمقابل

وىذا ما يبينو ما يستطيعون،  نادرا منيم % 48 ونسبة ،االضطراب و التظاىر باليدوء
   التالي:الشكل 
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 .سابع عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال  إجاباتيمثل  :17الشكل رقم 
 

 الصبر عمى الرياضي يعود المباريات مختمف في التنافس سياقات تفرضو التي فالفشل
 إصابتو أو المقاءات بعض في لممشاركة دعوتو عدم أو فريقو زامنيا أثناء فمثبل ، والرزانة
 لتعوده نتيجة تثيره ال المواقف ىذه فإن الخصم، الفريق أفراد مع المباشرة االحتكاكات أثناء
 ،ىادئا متوازنا ثابتا فيبقى االجتماعية حياتو عمى فتنعكس و يغمب عميو اليدوء، عمييا

 النفسي لمرسوب نظرا ،االضطرابات تجاوز في صعوبة الممارس غير الفرد يجد بالمقابل
 .اإلعاقة تتركو ذيال
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 انفعاالتك؟ في تتحكم أن عميك الصعب ىل من: 18 رقم السؤال .08

تعميرا  أواالنفعاالت تؤثر عمى العبلقات تدميرا  أنبما  : 18 السؤال رقم طرح الغرض من
 كان بمقدور الفرد التحكم في انفعاالتو. أنقمنا بطرح السؤال لمعرفة 

 . عشر ثامنال السؤال لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :21 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

06 24 05 20 14 56 25 10
0

 

16 64 03 12 06 24 25 10
0

 

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
يصعب عمييم التحكم في  الممارسين األفراد من % 24 نسبة أن أعبله الجدول من يتبين

 نسبة أما ، يصعب عمييم التحكم في انفعاالتيم ما نادرا منيم  %56 ونسبة ،انفعاالتيم
 في التحكم في انفعاالتيم دائما يصعب عمييم الممارسين غير األفراد مجموع من  64%
 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، يصعب عمييم ذلك ما نادرا منيم % 24 نسبة نجد حين
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 .ثامن عشرالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :18الشكل رقم 
 

 و التدريب أثناء و بيئتو مع المستمر تفاعمو أثناء الفرد الممارس لمنشاط الرياضي يكتسب
يكتسب  أحيانا و السرور و  الفرحك انفعاالت ايجابية  األشخاص مع عبلقاتو و المنافسات

فرد ال يعيشيا شعورية خبرات عن عبارة كميا ىذه و التوترو  انفعاالت سمبية كالقمق
 ونظرا الممارسين غير األفراد أن نجد تمكنو من التحكم في انفعاالتو بينماالممارس 
 أنفسيم بين دائم وصراع وغضب توتر من اليومية ماتيحي في بيا يمرون التي لمضغوط

 يجعميم يرضخون النفعاالتيم . ىذا كل اآلخرين، وبين
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 ؟بالصراخ ك غضب عن عبرتىل : 19 رقم السؤال .09

التعبير عن الغضب بالصراخ قد ينجر عنو خسارة  : 21 السؤال رقم طرح الغرض من
 ال. أوعن غضبو بالصراخ  يعبركان الفرد  أن معرفةطرحنا السؤال ل األصدقاء

 .ل التاسع عشرالسؤا لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :21 مرق جدول 
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

04 16 02 08 19 76 25 10
0

 

11 44 06 24 08 32 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
يعبرون عن غضبيم  الممارسين األفراد مجموع من % 16 نسبة أن الجدول من نبلحظ

 نجد منيم نادرا ما يعبرون عن غضبيم بالصراخ  ، بالمقابل  % 76 ونسبة ،بالصراخ
 % 32ضبون و غيصرخون حينما ي الممارسين غير األفراد مجموع من %  44نسبة 

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، س الطريقةمنيم نادرا ما يعبرون عن غضبيم بنف
 



عرض و تحميل النتائج                                                               الفصل الثاني:  

 

109 

 

 
 

 .و غير الممارسين عمى السؤال التاسع عشرالممارسين  إجاباتيمثل  :19الشكل رقم 
 
 في الثقة من بو بأس ال ىم الممارسة الرياضية في تطوير شخصية الفرد و ينال قدراتس

زالة االسترخاء فرص توفر و النفس  االنفعاالت من والتقميل المقبول، والتنفيس التوتر وا 
فالممارس يغضب و لكن خبرتو و  آلخر، حين من األفراد ينتاب التي السمبية كالغضب

بو إلى  يؤدي ىذا كل  األصدقاءالصراخ عند الغضب قد يتسبب في خسران  أن إدراكو
 غير األفراد أن نجد بينما لتفريغ غضبو دون إضرار المجموعة آخرحل  إلىالمجوء 

اليومية و قمة احتكاكيم بالغير ال  متيحيا في يمرون بيا التي لمضغوط الممارسين نظرا
 و كثيرا ما يمجئون لمصراخ كما بينت النتائج . يبالون بطريقة التعبير عن غضبيم 
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 اآلراء؟ بعض حول معك يختمف من مع ىل تتسامح: 21 رقم السؤال .21

التسامح ضمان الستمرار العبلقات، طرحنا السؤال لمعرفة  : 21 السؤال رقم طرح الغرض من
 ال. أم اآلخركان الفرد متسامح متقبل لمرأي  أن

 السؤال العشرين. لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :22 مرق جدول
 

 غير الممارسين الممارسين
  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم
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ا
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ا
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ا
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الم
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0
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 :النتائج ومناقشة تحميل
 مع مخالفييم،متسامحين  الممارسين األفراد مجموع من % 84 نسبة أن الجدول من يبدو
 من % 68 نسبة أن نجد بالمقابل يتسامحون، ما نادرا منيم % 04 نسبة نجد حين في

غير متسامحين و ال  % 16متسامحون أحيانا و نسبة  الممارسين غير األفراد مجموع
 وىذا ما يبينو الشكل التالي: ، اآلخر الرأييقبمون 
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 .عشرونالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :21الشكل رقم 

 
 األفراد راحة من بالزمبلء من نفس الخصائص تزيد االلتقاء فرص أن النتائج ىذه تفسر
 متيعبلقا دائرة فتتسع البعض، بعضيم اتجاه والود بالحب فيشعرون االتصال، ليذا نتيجة

 غير بينما األفراد، بينيم ال يفسد لمود قضية  اآلراءاالجتماعية، و االختبلف في بعض 
الطمأنينة ، تجدىم  وانعدام وباآلخرين بالنفس الثقة الذين يعانون من غياب  الممارسين،

 .المخالف اآلخر الرأيمنعزلين قمما يفتحون مواضيع لمحوار مما يؤثر سمبا عمى تقبل 
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 ؟ التوبيخ أو النقد من الراحة وعدم بالضيق ىل تشعر: 21 رقم السؤال .20

. طرحنا توبيخ أوكل سموك يقوم بو الفرد يترتب عنو مدح  :21 السؤال رقم طرح الغرض من
 . كان الفرد يشعر بالضيق من النقد التوبيخ أنالسؤال لمعرفة 

 .العشرينل الواحد و السؤا لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :23 مرق جدول
 غير الممارسين الممارسين

  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا
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الم
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0

 

09 36 12 48 04 16 25 10
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 :النتائج ومناقشة تحميل
يشعرون بعدم الراحة  الممارسين األفراد مجموع من % 24 نسبة أن الجدول من نبلحظ

 نجد بالمقابل،  شعرون بذلكي ما نادرا يممن % 68 نسبة أن حين في ،من النقد و التوبيخ
 % 48يشعرون بالضيق عندما ينتقدون و  الممارسين غير األفراد من  %36 نسبة أن

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، أحيانامنيم يشعرون بذلك 
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 .و العشرين الممارسين و غير الممارسين عمى السؤال األول إجاباتيمثل  :21الشكل رقم 
 

ميارة التمرير عمى سبيل المثال  أداءعندما ال ينجح الفرد الممارس لمنشاط الرياضي  في 
يتعرض لمنقد و التوبيخ من طرف المدرب فيتعود عمى ذلك الموقف و يقابمو بالصبر و 

المياري فيحمل التوبيخ عمى محممو االيجابي   باألداءلخطأ لبلرتقاء الرزانة و تصحيح ا
المدرب وبخو ليوجيو و ليس لبلستنقاص منو بينما الغير ممارس قميل االتصال  أنفيدرك 

لعدم وجود الفرص لذلك ، كثيرا ما يرى التوبيخ في المواقف القميمة التي يتعرض  باآلخرين
كان الفرد فاقد لمثقة  أنليا كنوع من االستصغار و االحتقار من المنتقد خصوصا و 

سموك  إلىبنفسو و بالتالي يشعر بضيق الصدر و عدم الراحة  و ربما يتعدى ذلك 
 عدواني كنوع من الرد.
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 وتصرفاتك؟ أحوالك من الشكوى دائم ىل أنت: 22 رقم السؤال .22

ك نمط من من يرتاح لو و لكن ىنا إلىيشتكي الفرد حالو  :22 السؤال رقم طرح الغرض من
 .كان الفرد من ىذا النمط أن، طرحنا السؤال لمعرفة الشخصيات يكثرون الشكوى

 .ل الثاني و العشرينالسؤا لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :24 مرق جدول
 غير الممارسين الممارسين

  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما

رار
لتك
ا

لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
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 :النتائج ومناقشة تحميل
 ونسبة دائمي الشكوى الممارسين األفراد مجموع من  24 %نسبة أن الجدول من يتبين
 الممارسين غير األفراد من % 44 نسبة أن نجد بالمقابل ،يشتكون ما نادرا منيم % 60
 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، يشتكون ما نادرا منيم % 20 ونسبة ،ما يشتكون دائما
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 .و غير الممارسين عمى السؤال الثاني و العشرونالممارسين  إجاباتيمثل  :22الشكل رقم 
 

 الصبر عمى الرياضي يعود المباريات مختمف في التنافس سياقات تفرضو التي فالفشل
 األوقاتالحمول المناسبة في  إيجاد القدرة عمى االستسبلم، و وعدم الشجاعة والرزانة،و

 يجد بالمقابل غيره كثيرا ، إلىال يشكو حالو  متوازنا ثابتا تبقي عميو المواقف المناسبة ىذه
فيستسمم  لواقع الحال و اإلحباط،  مواقف الفشل  و تجاوز في صعوبة الممارس غير الفرد
 .اإلعاقةكثرة الشكوى نتيجة لتراكمات نفسية سببتيا  إلىيمجا 
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 السعادة؟ و بالراحة تشعر المجموعة وسط تكون ىل حينما: 23 رقم السؤال .23

الشعور بالراحة وسط المجموعة ينتج عنو االستمتاع بالوقت  :23 السؤال رقم طرح الغرض من
كان الفرد يشعر بالراحة حينما يكون وسط  أنو الترويح ليذا قمنا بطرح السؤال لمعرفة 

 .المجموعة

 .العشرينل الثالث و السؤا لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :25 مرق جدول
 غير الممارسين الممارسين

  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما
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لتكرار ٪ 
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 
لتكرار ٪

ا
 

لتكرار ٪
ا

 

لتكرار ٪
ا

 

جموع ٪
الم

 

٪ 

23 92 01 04 01 04 25 10
0

 

08 32 12 48 05 20 25 10
0

 

 :النتائج ومناقشة تحميل
يشعرون بالراحة حينما  الممارسين األفراد مجموع من% 92 نسبة أن الجدول من يتضح

يشعرون بالراحة و السعادة رفقة  ما نادرا منيم % 04 نسبةفقط  و يكونون رفقة زمبلئيم
 يجدون راحتيم الممارسين غير األفراد مجموع من % 32 نسبة نجد بالمقابل ،زمبلئيم 

 وىذا ما يبينو الشكل التالي:، ذلك يجدون ما نادرا منيم % 20 ونسبة زمبلئيم، رفقة
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 .ثالث و العشرينالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :23الشكل رقم 
 

 شباعوإل ، والسعادة والمتعة لمتسمية وسيمة ىي الرياضية األنشطة أن النتائج ىذه تبين
 ووقت قضاء في ة الفردرغب فتنمى الرفاق، جماعة إلى االنتماء و لقبولكا النفسية حاجاتال

 اإلعاقة لتأثيرات ونظرا الرياضي لمنشاط الممارسين غير األفراد عكس وأقرانو، زمبلئو رفقة
ىذا ما يؤثر سمبا عمى  مقبولة، اجتماعية عبلقات إلقامة فرص وجود وعدم والبدنية النفسية

 راحتيم و سعادتيم رفقة زمبلئيم.
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 األسباب؟ ألتفو تثور ما كثيراىل : 24 رقم السؤال .24

 الفرد فثبات االنفعاالت، استقرار مدى لمعرفة السؤال طرح  :24 السؤال رقم طرح الغرض من
 تؤثر عمى نجاح عبلقاتو االجتماعية. التي العوامل من مزاجو تقمبات ونقص انفعاالتو في

 . الخامس العشرين لالسؤا لنتائج المئوية والنسب التكراري التوزيع يبين :26 مرق جدول
 غير الممارسين الممارسين

  نادرا أحيانا دائما  نادرا أحيانا دائما
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 :النتائج ومناقشة تحميل
 ألتفونادرا ما يثورون  الممارسين األفراد مجموع من % 84 نسبة أن الجدول من نبلحظ

 % 32 نسبة نجد بالمقابل ،تجعميم يثورون  األسبابأتفو   منيم % 04 ونسبة ،األسباب
منيم   % 12 ونسبة ،األسباب ألتفودائما ما يثورون  الممارسين غير األفراد مجموع من

 يبينو الشكل التالي:وىذا ما يتسمون بثبات االنفعاالت، 
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 .رابع و العشرينالممارسين و غير الممارسين عمى السؤال ال إجاباتيمثل  :24الشكل رقم 
 

 ثبات عمى تعوده و تجارب النجاح و الفشل الرياضية األنشطة لمختمف الفرد فممارسة
 تصرفاتو تبقى الفرح و الحزن فبين ، يحزن الخسارة وأثناء يفرح، الفوز فأثناء انفعاالتو
 وغير متذبذبة الممارس غير الفرد انفعاالت أن نجد بينما ،وال يثور ألتفو األسباب مستقرة
 .سبب دون مسرورا نجده وأحيانا األسباب، ألتفوثور ي فأحيانا مستقرة
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 إدارة االنفعاالت.ميارة  :رالمحو  خالصة
  الممارسين وغير لمممارسين المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين: 27 رقم جدول
ميارة إدارة  يخص فيما الفروق واتجاىات المحسوبة -ت- وقيمة الرياضي البدني لمنشاط

 .االنفعاالت
 العينة        

 
 المتغيرات

 -ت –قيمة  غير الممارسون الممارسون
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الفرق دال 
 إحصائيا
 2ع 2م 1ع 1م لصالح:

 الممارسين دالة 3.30 0.93 1.88 0.64 2.64 14السؤال 
 الممارسين دالة 2.78 0.8 1.84 0.77 2,48 15السؤال 
 الممارسين دالة 3.60 0.79 2.04 0.60 2.76 16السؤال 
 الممارسين دالة 2.15 0.93 1.88 0.87 2.44 17السؤال 
 الممارسين دالة 2.88 0.87 1.6 0.85 2.32 18السؤال 
 الممارسين دالة 03 0.88 1.88 0.76 2.6 19السؤال 
 الممارسين دالة 05 0.58 2 0.5 2.8 21السؤال 
 الممارسين دالة 2.78 0.71 1.8 0.87 2.44 21السؤال 
 الممارسين دالة 2.50 0.78 1.76 0.86 2.36 22السؤال 
 الممارسين دالة 4.47 0.73 2.12 0.44 2.88 23السؤال 
 الممارسين دالة 5.33 0.65 1.8 0.60 2.76 24السؤال 
إدارة مهارة 

 االنفعاالت
 الممارسين دالة 3.27 0.79 1.87 0.71 2.59
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 مناقشة و تحميل النتائج: 
 

المتوسط الحسابي عند المعاقين الممارسين لمنشاط الحركي  قيمة أن الجدول من نبلحظ
االنحراف المعياري كان عند  أنكما  )1487(( أكبر مقارنة بغير الممارسين 2459المكيف )

  )3.27( المحسوبة T. وقيمة  )0479(اصغر مقارنة بغير الممارسين  )0471(الممارسين ،
( 48الحرية ) ودرجة ، ) 0405 (الداللة مستوى عند (1468 (الجدولية T أكبر من قيمة 

 بين االنفعاالت إدارةميارة  في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول يمكن ومنو
 .الحركي المكيف لمنشاط الممارسين لصالح الممارسين وغير الممارسين

انفعاالتو و   ضبط فرص لمفرد توفر الرياضي البدني النشاط ممارسة أن النتائج ىذه تفسر
 حدة ترتفع أن يمكن والمنافسات المباريات ففي ،المرونة في التعامل مع مختمف المواقف 

 الصبر منيا فيتعمم الخسارة أو الفوز أو التسجيل عند األحيان بعض في االنفعالية الخبرة
 تجاوز عمى الفرد قدرة الفشل خبرات وتتيح ،راتيامثي مع انفعاالتو فتتناسب الغرور، وعدم
 واالنفعاالت األحداث الفرد يواجو األخيرة ىذه ومن الميول، في والتحكم اإلحباط مواقف
 المرح يسوده مناخ ىو الرياضية لؤلنشطة المصاحب المناخ أن كما وتكيف، بتوازن
 من اإلنسان يخفف حيث والحركة المعب ىو األنشطة ممارسة في األصل ألن   والمتعة
 االنفعالي، نضجو من يزيد مما المزاج واعتدال والرزانة اليدوء فيكتسب والضغوط، التوتر
 وقدراتو إمكاناتو حدود فيم عمى الفرد مساعدة في الرياضي النشاط يساىم ىذا إلى إضافة

 عمى يساعده مما لنفسو الواقعية ورؤيتو اآلخرين مع الفردية الفوارق وقبول إدراك خبلل من
 .الممارس لمفرد االنفعاالت إدارةميارة  عمى إيجابا ينعكس ىذا كل السميم، والتوافق االنجاز
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 :استنتاجات 2. 2
 لمنشاط الحركي المكيف يمتازون بميارة االتصال مقارنة  نستنتج أن الممارسين

 بغير الممارسين.
  نستنتج أن الممارسين لمنشاط الحركي المكيف يمتازون بميارة إدارة االنفعاالت

 مقارنة بغير الممارسين.

 فرضيات:المناقشة  3. 2
 :األولىالفرضية 

لمنشاط الحركي فيما يخص  "توجد فروق دالة إحصائيا لصالح المعاقين حركيا الممارسين
 ميارة االتصال".

ممارسة  أن)الشيخ الصافي( الذي يقول  إليويتفق مع ما توصل و ىذا ما  تحققت .
عمى ميارات االتصال و التواصل لدى المعاقين  إيجاباالنشاط الرياضي الترويحي يؤثر 

 البدنية و التربية ألستاذ أنالذي توصل في بحثو  ( رقي عبد الخالقتاسمعيا و يؤكد ذلك )
 . التبلميذ لدى االتصال و التواصل ميارة تنمية في إيجابي دور الرياضية

 الفرضية الثانية:
توجد فروق دالة إحصائيا لصالح المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط الحركي فيما يخص 

 ميارة إدارة االنفعاالت.
 النشاط مارسةلم  أن( في  عادل خوجة ) إليوو ىذا ما يتفق مع ما توصل  تحققت.
و تنمية ميارة  االجتماعي النفسي التكيف تحقيقدور ايجابي في  المكيف الرياضي البدني
 . حركيا المعاقين المراىقين لفئة االنفعاالت  إدارة

 

 الفرضية العامة:
 الفرضية العامة. تحققو الثانية قد تحققتا و ىذا يعني  األولىالفرضيتين الجزئيتين 
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 :اقتراحات 4. 2
 العمل عمى حل المشاكل النفسية و االجتماعية لممعاقين . .1
 .في الجمعيات الرياضية أبنائيمدمج معاقين عمى  أبناءممن لدييم  األولياءحث  .2
عقد محاضرات و ممتقيات وطنية ودولية خاصة بالمعاقين و المتعاممين معيم   .3

 .االتصال و تبادل الخبراتز لتعزي
 

 عامة:خالصة  5. 2
من الناحية عمى المعاق حركيا  تأثيرىاممارسة الرياضة و  أىميةأىمية دراستنا من 

 ضرورةاالجتماعية. فتعمم الميارات االجتماعية كميارتي االتصال و إدارة االنفعاالت 
 الفرد إلييا يحتاج التي األساسية المتطمبات من فيي مجتمع، أي في درااألف لجميع حتمية
 من تمكنو إنيا حيث معو، ويتعايش فيو، يعيش الذي المجتمع ومع نفسو مع يتوافق لكي

 مع والتفاعل اليومية، المشكبلت مواجية عمى وتساعده المجتمع، مع الذكي التعامل
 بمستوى االرتقاء عمى مادائ يشجعو معينة، ميارة الفرد تعممالمختمفة و أن  الحياة مواقف
 أن بل أكثر، وموارد مكاسب تحقيق وبالتالي لمعمل، جديدة أفاق فتح أجل من الميارة
 تالميارا من التمكن لدرجة يصل حتى أفضل لمستوى مستوى من بالميارة الفرد انتقال
و حتى يتسنى لو ذاك  واالجتماعي والنفسي الميني مستواه في باالرتقاء الفرد يساعد الكمية

حتكاك مع اللتقاء و االكان البد من ممارسة األنشطة الرياضية لما توفره من فرص ا
 . اآلخرين
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و الذي  و إدارة االنفعاالت تصاللميارتي اإل ستبيانىذا اإل أيديكمنضع بين  أننا يسر 

انجاز مذكرة شيادة ماستر في اختصاص نشاط حركي مكيف تحت  إطاريندرج في 
 عنوان:

 إدارةبعض المهارات االجتماعية )التواصل و  تحسيندور النشاط الحركي المكيف في  
 .االنفعاالت( لدى المعاقين حركيا

 وأخرى صحيحة لعبارات وجود ال أنو العمم مع األسئمة كل عمى اإلجابة عمى احرص
 .فقط البحث لغرض ستكون ومعموماتكم والموضوعية، الصدق منكم نرجوا لذا خاطئة،

 عميك. تنطبق التي اإلجابة عمى(х) إشارة  ضع

                                                                                                                                
 .التفيم و المساعدة عمى وشكرا

     األستاذ المشرف9                                                              :  الطالبان

                                                                                                      د: بمكبيش قادة                                            أمينسبقاق محمد    

 بن الشيخ بوتخيل  



 مهارة التواصلالمحور االول 9 

 نادرا أحيانا دائما العبارة رقم

    ؟اآلخرين  مع التواصل من كتمنع الجسمية عيوبك ىل 1

    بوضوح؟ نظرىم وجية لتفيم لحديث زمالئك بدقة ىل تنصت 2

 خالل من تعانيو وما بو تشعر ما معرفة ىل يستطيع زمالؤك 3
 وجيك؟ تعبيرات

   

 بقدر وتصرفاتيم حركاتيم تالحظ معك  اآلخرونيتحدث  ىل عندما 4
 تستطيع؟ ما

   

    الجماعي؟ النقاش إدارة عمى قدرتك في ىل تثق 5

    ؟ تصرفاتو خالل من زميمك يريده ما تفيم أن بسيولة ىل تستطيع 6

    ليم؟ تقول ما فيم غيرك يسيء ما ىل غالبا 7

 في ذلك غير كنت لو حتى جدا سعيد بأنك تتظاىر أن ىل تستطيع 8
 الحقيقة؟

   

    مع غيرك؟ النقاش أثناء واضح و مناسب بصوت ىل تتحدث 8

 كثر ميما اآلخرين أمام بفاعمية نفسك عن تعبر أن ىل تستطيع 01
 عددىم؟

   

    يحادثك؟ من إلى تنظر أن ىل تستطيع 10

ىل تقاطع زميمك عندما يحادثك وال تعطيو فرصة في بيان وجية  01
 نظره؟

   

    يفيمونك جيدا؟ ىل غيرك 02

 



 مهارة إدارة االنفعاالت )الضبط و المرونة(المحور الثاني 9 

    مشاعرك؟ في التحكم أو انفعاالتك ضبط في ماىر ىل انت 03

    المجموعة؟ أمام التحدث في صعوبة ىل تجد 04

    اآلخرين؟ مع لتعاممك ىل تشعر باالرتياح 05

كنت  لو حتى مظيرك اليادئ عمى عمى المحافظة قدرة ىل لديك 06
 مضطرب؟

   

    انفعاالتك؟ في تتحكم أن عميك الصعب ىل من 07

    لصراخ؟باغضبك  عن ىل تعبر 08

    اآلراء؟ بعض حول معك يختمف من مع ىل أنت متسامح 11

    التوبيخ؟ أو النقد من الراحة وعدم بالضيق ىل تشعر 10

    وتصرفاتك؟ أحوالك من الشكوى دائم ىل أنت 11

    والسعادة؟ بالراحة تشعر المجموعة وسط تكون حينما ىل 12

    األسباب؟ ألتفو تثور ما ىل كثيرا 13

 

 

 

 

 



 الرياضي لمنشاط الممارسة غير و الممارسة  لمعينة الخام نتائج

 المعاقين غير الممارسين المعاقين الممارسين لمنشاط الحركي السؤال
 نادرا أحيانا دائما نادرا أحيانا دائما

10 4 6 02 01 8 5 
11 11 3 0 02 8 2 
12 6 3 03 00 01 3 
13 00 8 4 5 7 00 
14 04 5 3 7 7 8 
15 03 5 4 6 8 8 
16 4 1 07 8 01 3 
17 02 6 4 6 00 6 
18 05 4 3 01 7 6 
01 04 5 3 6 01 7 
00 11 3 0 01 6 7 
01 3 4 05 7 04 1 
02 04 5 3 8 6 8 
03 07 4 1 8 3 01 
04 3 4 05 01 8 5 
05 10 1 1 7 01 6 
06 06 1 5 8 3 01 
07 5 4 03 05 2 5 
08 3 1 08 00 5 7 
11 10 2 0 3 06 3 
10 5 1 06 8 01 3 
11 5 3 04 00 8 4 
12 12 0 0 7 01 4 
13 1 1 10 7 03 2 
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