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 " حفظو اهلل وأطال في عمره .الميمود،أبـي العزيز" 
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 وأعلى أجل مق امهم ألن والصفحات، األسطر بين ليست مكانتهم ونعزهم نحبهم الذين إن

ينساهم لن والق لب ذكراهم، والذكرى ناهمسك ف الق لب  
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 كلمة شكر وتقدير

، واُخُص بالشكر  حمًدا هلل تعالى وشكرًا على فضلِه أن منَّ علينا ووفقنا إلنهاِء هذا البحث

، وثانيا على توجيهاته  أستاذي المحترم الدكتور خالد وليد ، أوال لقبوله اإلشراف على هذا البحث

 طوال فترة إشرافه على البحث.

طلبة قسم علم  ، وأخص بالذكر الذين قدموا لنا يد المساعدةكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل 

 ،والتربية البدنية والرياضية .االجتماع 

على مشاركتهم في الدراسة الميدانية ، الذين كان لهم الفضل الكبير كما ال يفوتنا شكر المعاقين 

سن ، وكذلك مديري المؤسسات على ح ولكل من ساعدني في توزيع وجمع بيانات الدراسة

 اإلستظافة والترحيب بنا من أجل القيام ببحثنا . 

كما ال تفوتنا الفرصة أن أشكر السادة  أساتذة معهد التربية البدنية والرياضية لوالية مستغانم و كل 

 من ساهم في هذا البحث من قريب أو بعيد بالنصيحة والعون والتشجيع...
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 ممخص البحث العام:-

،وتهدف "الخاصة لمنشاط البدني المكيف االحتياجاتدوافع ممارسة ذوي " دراسة :عنوان ال
 كيا"حر و  ة التي تدفع المعاقين "سمعيا بصريايالدوافع الحقيقعمى الدراسة إلى التعرف 
الدوافع  هناك فروق في مستوىأن  : رضغبحيث كان ال ،كيفمال لممارسة النشاط البدني

 توتمحور  ،"حركيا "سمعيا بصرياعينة الدراسة عمى المعاقين تواشتمم ، بين الممارسين
حيث بمغ عدد  اعشوائي العينة اختياروكان مستغانم "و  البيضو  عمى ثالثة واليات "النعامة

 01 وبالنسبة لممعاقين بصريا،% 011 بنسبة امعاق 13 انسبة لممعاقين سمعيالعينة بال
 األداة وكانت ،%011بنسبة  امعاق 01حركيا  وبالنسبة لممعاقين ، %011بنسبة  امعاق

من أهم و  ..،لقياس دوافع الممارسين. الصالح"سالم  المستخدمة لمدراسة هي مقياس "ماجد
أن المعاقين "سمعيا بصريا  يهإل كانت تشير اتوصمت إليها الدراستالتي  االستنتاجات

السابقة  االستنتاجاتوفي ضوء  ،لممارسة النشاط البدني المكيفية حركيا "لديهم دوافع عال
بالنشاط البدني المكيف  هتمامالاضرورة  بعض التوصيات وكانت أهمها : اقترحت

رسة ابالمم االهتماممع زيادة  حركيا" في جميع المستوياتو  لممعاقين "سمعيا بصريا
 المتكررة لألنشطة الرياضية الخاصة بهم.

 -ةيالمفتاحالكممات  -

 ..النشاط البدني المكيف  -- الخاصة      االحتياجاتذوي  -- دوافع الممارسة     --
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Résumée de la recherche générale 

Titre de l'étude: l'exercice motivé ayant des besoins particuliers de l'activité 
physique de réglage, et l'étude vise à identifier les motifs fait que payer 
handicapés "nom audiovisuel" pour l'exercice de l'activité physique qualitative, 
ce qui était une hypothèse: Il existe des différences dans le niveau de 
motivation chez les praticiens et les non-pratiquants, l'échantillon de l'étude 
sur les handicapés  "nom audiovisuel" pour l'exercice de l'activité physique ", 
âgé (08-12 ans), et l'étude trois Wylaya  Naama EL BAYAD Mostaganem". il 
était une sélection de l'échantillon aléatoire .comme le nombre de 
répondants pour les malentendants 01 handicapés par 011%, et pour les 
malvoyants 01 handicapés 100% , et pour les handicapés physiques 01 
handicapés 100%, comme un outil utilisé pour l'étude est une mesure de 
"Majid Salim Saleh" pour mesurer les motivations des praticiens .... les 
principales conclusions tirées par l'étude était vue que le "nom de l'audio-
visuel" diable ils ont une grande motivation pour l'activité physique 
conditionneur, et à la lumière des conclusions précédentes ont suggéré 
certaines recommandations étaient les plus importants: Prêter attention à 
l'activité physique adaptée pour les personnes handicapées », un nom 
d'audio-visuel" à tous les niveaux avec l'augmentation des intérêts de 
l’activités sportives fréquentes de leur propre. 

 

                                     - Mots clés - 

Pratique - personnes ayant des besoins spéciaux - l'activité physique de 
réglage. 
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Fend -Sumary yard: 

Staudt Tille: motivâtes exercice witz spécial nées physiques activité ajuster, 
and the Staudt aimes to identifie the motives facto That paya dessable 
"audio-visuel nom" for the exercice of qualitative physiques activité, soi That 
Waas a hypothèses: There are différences in the lève of motivation amont 
partitionner and non-partitionner, the Staudt sampler and Astyle on dessable 
"audio-visuel activiste", âgé (08-12 Yeats), and Tabor thrène states "stritch 
ergs Mostaganem" It Waas a Radom sampler sélection as the nimber of 
répondent for the Healing impaire 01 handicape by 011%, and for the 
visuelle impaire 01 dessable 100% , and for the physiques dessable 01 
dessable 100%, lie a Tools use for the Staudt Is a masure of "Majid Salim 
Saleh" to masure the motives of partitionner .... The Most important 
conclusions recache by the Staudt Waas Chiral That the dessable "audio-
visuel nom" the have a High motivation for physiques activité conditionner, 
and in light of the prévois fadings suggestif somme recommandations Werwe 
Most important: Paging attention to physiques activité adapte for the 
dessable, "an audio-visuel nom" at. all level witz the incérasse in intérêts 
Balmâmes fréquent sports activités of théier on. 

                                     - Key Word- 

-dao Practice - people witz spécial nées - physiques activité ajuster. 
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 التعريف بالبحث
 

1 
 

 :مقدمة.1

تيا من خدمات ألفراد مجتمعيا دم الدول مرتبطا بما تقدمو حكومالقد أصبح تق   
أصحاء كانوا  ،وحاالتيم الصحية ،االجتماعيةوطبقاتيم  ،مميةالع يمتكانت مستويا ميما
 بل يكون الفرد أكثر حاجة إلى العناية كما كان لو نقص ،معاقين عمى حد سواء أو

كل فرد تحكمو  أي أنو ،العقمية أو ،الحسية أو ،أو النفسية ،من الناحية البدنية سواء
أو  بو عائق أستقرىو"المواطن الذي و  ،من ذوي االحتياجات الخاصةتجعمو ماعاقة إ

 . (20، صفحة 2006) عالء الدين محمد عميوة،  .أكثر من قدراتو"

يميش وعدم ة من االىمال والت  ماضي  الفترة الطيمة الفئة  ىذه عانت حيث
لزاميمعطائيم حقوقيم إ المجتمع ليم وعمييم من  من ااعتبارىم أفرادً بواجباتيم ب وا 

مكانياتيو الحقوق مايتناسب مع قدراتيم   .ما 

وبأي وسيمة ممكنة  بيم االىتمامالدول إلى  تجيتإلكن في العصر الحديث و  
 ،بيم نفسيا لالرتقاءالخاصة اجات تيحمن شأنيا تقديم العون وخدمة ذوي اإل

جتماعيا ،وبدنيا ،وعقميا   .وا 

عن  ةوىو عبار  :فياضي المكي  لر  دمة ىذه الوسائل النشاط البدني اوفي مق
المتنوعة التي تتناسب مع قدرات األفراد ذوي مجموعة من البرامج المتطورة و 

بحيث يتمكنون من إشباع رغباتيم في ممارسة األنشطة  ،الخاصة االحتياجات
 بأنو ذلك الذي حرم من حاسة :معية من الناحية الطبيةونقصد باإلعاقة الس  ية، الرياض

 و بدون المعنيات السمعيةمستحيل السمع مع أالسمع إلى درجة تجعل الكالم المنطوق 
كما تعرف  ،(84، صفحة 1992)فريق عبد الحسن ليوثة،السيد محمد صبري، 

  استخدامحائال دون  مايجعمياسة البصر في العين الح انفقد أنياب :اإلعاقة البصرية



 التعريف بالبحث
 

2 
 

)د.سعد عمي،د.احمد ابو .أو في رؤية األشياء من حول اإلنسان ،العين في التعمم
   .(76، صفحة 2005الميل، 

 الشخص الذي لديو سبب يعوق حركتو،بأنيا  :كما تعرف أيضا اإلعاقة الحركية
 ، (45، صفحة 1985)منال منصور بوحميد،  .ونشاطو الحيوي نتيجة لخمل أو عاىة

سميما  تكوينا  الفردوتكوين ييدف لتنشئة  المكيف الرياضي النشاط البدنيو 
ه الفئة ذن ىأ وباعتبار .والقدرات العقمية ،كريةويساعد في تنمية الميارات الف ،متكامال

والتغير المستمر في جميع  ،جتماعيةوا ،نفسيةمرفولوجية و  ،بتحوالت فزيولوجية تمر
يتعمق بخصائص نموه ن النشاط الرياضي ييتم بكل ماإف ،جوانبو الشخصية والنفسية

 المحركاتتعتبر  "الدوافع" يأخيرة ه األذى ،ستعداداتو وميولو ودوافعوا  قة و وخبراتو الساب
ه ذى ،كل سموكواحد وراء من سبب  كثرأفيناك  .سموك المعاقوراء التي تقف 

وبمتغيرات البيئة  ،من جيةوقت حدوث السموك  بحالة المعاق الداخميةسباب ترتبط األ
ن يقوم بو المعاق في كل أبما يمكن  أن نتنبأ نستطيعننا ال أنى بمع .خرىأمن جية 

بل  ،ثرىا عمى الجياز العصبيأعرفنا منبيات البيئة وحدىا و  إذامن المواقف  موقف
اتجاىاتو و  وميوالتون نعرف حاجاتو أك ،ن نعرف شيئا من حالتو الداخميةأالبد 

حول دوافع ممارسة  اه الدراسة نتناول بحثذى فيف ،أىداف مايسعى الى تحقيقو منو 
 ،سمعيا"قينالمعا باألخصو المكيف الرياضي اجات الخاصة لمنشاط البدني تيحوي االذ

لك في كل من المجاالت ذو  ،جل معرفة مستوى الدوافع لدييمأ ا منذوى" حركياو بصريا 
أىداف ومن بين  ،الفنية(و المينية  ،فسية االقتصاديةالن ،جتماعيةاال، تية )البدنيةاآل

 "حركياو بصريا  ،سمعيا"الدوافع الحقيقية التي تدفع المعاقين معرفة  :ىوالبحث 
فع بين الممارسين وغير ىل ىناك فروق في مستوى الدوا ،لممارسة النشاط البدني

حيث  ،الوصفي بالطريقة المسحية :لبحث ىوا والمنيج المستخدم في ىذا ؟الممارسين
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واألداة  حركيا، معاقا 15معاقا بصريا و 17و سمعيا امعاق 13العينة  اشتممت
 الدوافع الممارسة لمنشاط الرياضي. "مقياس" :المستخدمة في ىذا البحث ىي

 دي.يالجانب التمه

 :والذي يشمل فصمين :الجانب النظري

 الدوافع : الفصل األول

 .جات الخاصةتياحذوي االكيف و مالنشاط البدني ال : الفصل الثاني

 :والذي يشمل فصمين : الجانب التطبيقي

  .اإلجراءات الميدانيةمنيجية البحث و :  األولالفصل 

 .النتائج تحميلعرض و  : الفصل الثاني

 :مشكمة البحث .2

خالل فترة التربص مع الزيارات  وماصدفناه ،ل االطالع عمى دراسات سابقةومن خال  
 ،ومعاينتيم بمختمف الميادينمدارس الخاصة بفئة المعاقين الو  ،المتعددة لبعض المراكز

فئة لدييا اقبال ودافع قوي  :الحظنا أن ىذه الفئة من المعاقين تنقسم الى فئتين
أم الفئة اآلخرى فإقباليا عمى ممارسة األنشطة  مختمف األنشطة الرياضية لممشاركة في

الفرق بين ىذه مما جعمنا نخمن ماىو  ،ل منعدمالرياضية المختمفة محتشم ان لم نق
" وحركيا بصريا عل فئة المعاقين "سمعياماىي الدوافع والحوافز التي تجأو  الفئات :

التساؤل العام لدييا اقبال كبير عمى األنشطة الرياضية عمى ىذا األساس تم طرح 
  التالي :
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لمنشاط  حركيا(و بصريا، سمعيا، المعاقين) في مستوى الدوافع بين ىل ىناك فروق-
  ؟ المكيف البدني

 :سئمة الجزئيةاأل-

 ؟مممارسين ل حركيا"و دى المعاقين "سمعيا بصريا مستوى الدوافع ل ما-

 ؟حركيا(و  المعاقين )سمعيا، بصرياروق في الدوافع بين توجد ف ىل-

 :هدافاأل-3

   :ميىدافو فيما يأافو الخاصة بو فبحثنا ىذا تتجمى ىدألعل لكل بحث   

 ،سمعيا"ف بالنسبة لممعاقين المكي الدافعية في ممارسة النشاط البدني ردو  رازبإ-
 "حركياو  بصريا

لممارسة "حركياو  بصريا ،سمعيا"فع الحقيقية التي تدفع المعاقين التعرف عمى الدوا-
 .النشاط البدني

ة االجتماعية في تحفيز المعاقين خمية النفسية والخارجيامساىمة الدوافع الدمدى  -
 حركيا"و بصريا  ،سمعيا"

 :ياتالفرض-4

 :الفرضية العامة -

 حركيا(.و  دوافع بين المعاقين)سمعيا، بصرياالىناك فروق في مستوى -

 الفروض الفرعية: -

 حركيا( الممارسين مرتفع.و  بصريا ،ن) سمعيادوافع المعاقي -
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  ىناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف لدى -
 .( سمعيا ، حركيا بصريا،) المعاقين

 :محات البحثمصط.5

 الدوافع : -

، دفعا بمعنى أبعد شخصا أو شيئا وأزالو عن مكانو، جعل يتقدم من فعل دفع"لغة : -
  .بداعي كذابواسطة دافع بمعنى محرك يدفع قاربا شراعيا وبدافع كذا بمعنى 

                                      فعل شيء ما " : المحرض عمىالدافعو 

أو  الفيزيولوجي الذي قد يكون شعوريا دافع ىو حالة من التوتر النفسي و ال اصطالحا : 
ت معينة لمتخفيف من سموكات إلشباع حاجاشعوريا، تدفع لمقيام بأعمال ونشاطات و ال

)د مصطفى عشوي،  .إلعادة توازن لمسموك أو لمنفس بصفة عامةحدة التوتر، و 
 .(48، صفحة 1994

 ذوي االحتياجات الخاصة :

ذو االحتياجات الخاصة "ىم مجموعة من أفراد المجتمع ينحرفون عن اصطالحا : -
العقمية األمر الذي ديين بالنسبة لخصائصيم الجسمية والنفسية و مستوى األفراد العا

ظروفيم اصة بيم بما يتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم و يتطمب توفير الرعاية الخ
 .(14، صفحة 2003)محمد سالمة غباري،   الخاصة.

ىو"كل شخص نقصت أو انعدمت قدرتو عمى العمل أو  :ذوي االحتياجات الخاصة
و  (64، صفحة 2002)أ. د.سمير كامل أحمد، الحصول عميو أو االستقرار فيو 

يعرفيا فاروق الروسان عمى أنيم " األفراد الذين ينحرفون إنحرافا ممحوظا عن األفراد 
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العاديين في نموىم العقمي والحسي واإلنفعالي والحركي والمغوي مما يستدعي  إىتماما 
 . (60، صفحة 2000)فاروق الروسان،  خاصا من قبل المربين" 

ذوي االحتياجات الخاصة ىو"كل شخص نقصت أو انعدمت قدرتو عمى  اجرائيا:-
العقمية  تويو، بسبب نقص أو اضطراب في قابميالعمل أو الحصول عميو أو االستقرار ف

)أ. د.سمير كامل أحمد،  أو النفسية أو البدنية، وأسباب ذلك تكون والدية أو مكتسبة "
 .(64، صفحة 2002

ويعني  يدخل ضمن اطار اإلعاقة السمعية الصمم الضعف السمعي،اإلعاقة السمعية : -
 باستخدامالعجز السمعي والذي ىو من القوة بحيث يؤثر في تعمم النطق، وتعمم المغة 

يؤثر بعد ذلك في عممية التعمم األكاديمي، ولكنو ال أدوات السمع مساعدة أو بدونيا و 
                                  .(84)فريق عبد المحسن وآخرون، صفحة يدخل ضمن نطاق الصمم 

يستطيع أن يجد طريقة دون قيادة في بيئة غير  الىو الشخص الذي  : المعوق بصريا- 
بصريا  المعوقين و  اإلبصار عديمة القيمة اقتصاديا،معروفة لديو، أو كانت قدرتو عمى 

حدة اإلبصار لدييم أقل  الذين فقدوا ابصرىم كمية أو بمغت أو المكفوفين ىم "األطفال
                                                        . (61، صفحة 1991)اقبال مخموف،  في كمتا العينين معا. 2/20من
المعوق حركيا بصفة عامة ىو الشخص الذي لديو سبب يعوق المعوق حركيا : -

عاىة، كما يعرف عمى أنو الشخص الذي لديو ونشاطو الحيوي نتيجة لخمل أو  حركتو،
وبالتالي تؤثر ووظيفتيا العادية  تحد من حركتيا، عظام بطريقةعضالت أو مفاصل أو 

 (45، صفحة 1985)منال منصور بوحميد،  .حالتو النفسيةعمى تعمميو و 

 النشاط الرياضي :
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نشط اليو فيو نشيط، ونشاط االنسان ىو نشيط طيب  نشاط، نشط، نشاطا،لغة : -
 (2005)ابن منظور، النفس في العمل 

وىو كل عممية عقمية أو بيولوجية  ،ىو ممارسة صادقة لعمل من األعمالاصطالحا: -
 األساسي( )المعجم العربي متوقفة عمى استخدام طاقة الكائن الحي.

 الدراسات المشابهة:.6

 الدراسة األولى:-أ

 .2013-2012تاريخ الدراسة : -

 من اعداد الطالبان : شريف ميمود ، شريفي عبد الحميم.

 عنوان البحث : دوافع ممارسة رياضة السباحة عند مراىقي ذوي االحتياجات الخاصة.

 مشكمة البحث: اقتصرت عمى التساؤالت التالية:

 ( سنة؟14.18الدوافع لممارسة السباحة عند المعاقين ) ماىي-

 ماىو دور الدوافع الداخمية النفسية في ممارسة السباحة؟.-

أىداف البحث: لعل لكل بحث أىدافو الخاصة بو. فالبحث ىذا تجمت أبرز أىدافو 
 فيمايمي:

 التعرف عمى الدوافع الحقيقة التى تدفع المعاق لممارسة رياضة السباحة.-

دى مساىمة الدوافع الداخمية النفسية والخارجية االجتماعية في تحفيز المعاق م-
 لممارسة السباحة.

 الفرضيات:
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 لمدوافع الداخمية النفسية دور في تحفيز المعاق لممارسة السباحة.-

 لمبيئة تأثير عمى المراىق لممارسة النشاط .- 

صفي المسحي فيو يعتمد عمى منيج البحث: أعتمد الطالبان الباحثان عمى المنيج الو 
 جمع الحقائق وتحميميا وتفسيرىا الستخالص دالالتيا .

 عينة البحث: ذوي االحتياجات الخاصة )المراىقين الرياضيين السباحين(.

أداة البحث : عمى ضوء أىداف دراسة البحث وطبيعتو وألجل اختيار فرضيات البحث 
 موجو لمعينة من الرياضيين السباحين .والوقوف عمى مدى تحقيقيا استعمل استبيانا 

سباحا  75عينة البحث وكيفية اختيارىا : وقد شمل المجال البشري في ىذا البحث عمى
رياضيا من مجتمع األصمي وكان مجتمع الدراسة تكون رياضيين سباحين لوالية 

 مستغانم وتممسان وقد تم اختيار العينة بطريقة مقصودة.

 اخمي متمثل في اثبات الذات والوجود.أىم نتيجة: ىناك دافع د-

أىم توصية : األخذ بعين االعتبار رغبات وميول المراىقين لالختيار نوع من -
 الرياضة التي يودون ممارستيا.

 :الثانيةالدراسة -ب

 .2014-2013التاريخ: -

 اسم ولقب الباحثان : قواسمي مولود ، قراد محمد.-

 التالميذ الصم والبكم لمرياضات الترويحية. : دوافع تفضيل بعض فئة عنوان البحث-

 البحث:  مشكمة-

 ( سنة.12-9جاءت مشكمة البحث في دوافع تفضيل بعض فئة تالميذ الصم البكم )
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 تم طرح االشكاليتين التاليتين:-

 ماىي دوافع الرئيسية لتفضيل فئة الصم البكم لمرياضات الترويحية ؟-

خارجية لتفضيل الصم البكم لمرياضات الو  داخميةالدوافع والتحفيزات الماىي  -
 الترويحية؟

 تي:اف البحث: تمثمة أىداف البحث كاآلأىد-

 تحسيس بفئة الصم والبكم والتعريف بيما أكثر. -

 نشطة الرياضية.معرفة أثر الدوافع عمى األ-

 معرفة الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ليذه الفئة وكذا التحفيزات لمقيام بالعمل. -

 فرضيات البحث:-

تعتبر النشاطات الرياضية الترويحية عامل فعال في عممية االتصال والتواصل لدى -
 المعاقين سمعيا.

 منيج البحث :  استخدم الطالبان الدراسة المسحية.-

 عينة البحث : المعاقين الصم البكم.-

 أداة البحث : استبيان .-

تمميذا من المدارس الصم البكم وكان  60عينة البحث وكيفية اختياراىا : تم اختيار -
 اختيار العينة مقصود.
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أىم نتيجة : ىناك عدة دوافع تدفع الفرد نحو ممارسة النشاطات واأللعاب الجماعية -
والترويحية اال أن ىناك عدة عراقيل ال تسمح ليم باختيار ما يسبون اليو وذلك راجع 

 صم البكم.االى عدة عوامل نقص المدارس الخاصة ب

ي النشاط البدني الحركي أىم توصية : االىتمام بالمختصين وذوى الشيادات ف-
 ن ليم دورا كبيرا في تأىيل ىذه الفئة.المكيف أل

 :الدراسة الثالثة-ب

 .2015-2014 تاريخ الدراسة :-

 من اعداد الطالبان: عنبة اسالم زين العابدين.زالطي عبد الوىاب.-

 المعاقين عقميا لممارسة الرياضات الجماعية.عنوان البحث: دوافع تفضيل فئة -

مشكمة البحث: ان الجوانب النفسية مثل الدوافع الزالت قيد الدراسة الى يومنا ىذا -
نظرا ألىميتيا البالغة في مجال عمم النفس الرياضي من حيث تحديد أبعاد مسماة 

الدراسات حول الدافعية والميول الرياضي لممعاقين عقميا. ونظرا لتعدد النظريات و 
 الدوافع تم طرح التساؤالت التالية:

 التساؤل العام:-

 المشرفين؟ا لمرياضات الجماعية من وجية نظر ماىي دوافع تفضيل فئة المعاقين عقمي

 التساؤالت الفرعية:

 ىل ىناك دوافع رئيسية لتفضيل المعاقين عقميا لمرياضات الجماعية؟-

 لمرياضة الجماعية؟ماىي دوافع تفضيل المعاقين عقميا  -
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 أىداف البحث:-

 معرفة أثر الدوافع عمى األنشطة الرياضية. -

 معرفة الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ليذه الفئة.-

 فرضيات البحث:

المعاقين عقميا لتفضيل الرياضات  ونفسية تدفع التالميذ ىناك دوافع اجتماعية-
 الجماعية.

 لمرياضات الجماعية.دوافع تفضيل فئة المعاقين عقميا -

 منيج البحث:

 مى المشرفين وعمى المعاقين عقميا.بحث مسحي وصفي أجري ع

 رت عمى المشرفين والمعاقين عقميا.عينة البحث :اقتص

 أداة البحث :

سئمة المرتبطة بطريقة منيجية وىو وسيمة تبيان: ىو عبارة عن مجموعة من األاالس 
 لجمع المعمومات.

راكز البيداغوجية مشرف من والية النعامة في الم 30لعينة عمى عينة البحث: أجريت ا
 مقصود. لممعاقين وكان اختيارىا

 أىم نتيجة: ىناك عدة دوافع تدفع الفرد نحو ممارسة النشاطات واأللعاب الجماعية .

أىم توصية : وضع اعالم خاص بيذه الفئة خصوصا عمى مستوى الرياضة الذي لو 
 المعاقين عقميا.تأثير عمى اشيار رياضة 
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   :تمهيد

ات إف لـ تكف أىميا عمى الدافعية في المجاؿ الرياضي مف أىـ الموضوع رتعتب   
أعمارىـ و  اؿ الرياضي عمى اختالؼ مستوياتيـفيي تيـ بجميع العامميف في المجاإلطالؽ.

 تنافسية كانت أو ترويحية. مسؤولياتيـ ومياميـ. لما ليا مف تأثير عمى الممارسة الرياضية.و 
مستوى األداء فحسب بؿ وعمى أسباب ىذه الممارسة ونتائجيا وأسباب وال يتمثؿ تأثيرىا عمى 

 االستمرار فييا.
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  تعريف الدافعية:-1-1-1

تمعب الدافعية في المجاؿ الرياضي دورا ىاما في مجاؿ عمـ النفس الرياضي وتمثؿ 
في  william warren 1983 "ولياـ وارف"أىمية لجميع العامميف في المجاؿ الرياضي وقد أشار 

كتابو " التدريب والدافعية" إلى أف استثارة الدافع بيدؼ التفوؽ في النشاط الرياضي لدى 
 singerروبارت سنجر "مف العممية التدريبية، و يضيؼ   %90-  70%الالعب يمثؿ مف 

مف " في كتابو "تنمية دافعية لمرياضييف" إلى أف التفوؽ الرياضي ىو حصيمة كؿ ـ1984
نشاط غير موجو بينما التعمـ  أف الدافعية بدوف تعمـ تؤدي إلى التعمـ والدافعية وىذا يعني
" ـGill 1986فيشير " جيؿ  قؼ عف ممارسة النشاط الرياضي.بدوف دافعية يؤدي إلى التو 

إلى أف عوامؿ الشخصية التي تحدد مستوى الدافعية الرياضية تتمثؿ في مستوى الطموح، 
لرغبة في النجاح، مستوى القمؽ، االجتماعي، الحاجة لمتفوؽ، الرغبة لتفادي الفشؿ، االقبوؿ 

 ؛(16، صفحة 1997)أسامة كامؿ راتب،  مفيـو الذات، مصدري الدافعية داخمي وخارجي.و 
يد مضى كانت ومنذ عإف كممة الدافعية ليس ليا معنى تقني محدد في العمـو النفسية      

ذؿ الجيد مف استعداد الرياضي لب الغريزة، فيمكف تعريفيا بأنيا ونبضاتتفسر بمفيـو الرغبة 
ويعرفيا "إبراىيـ  ؛(72، صفحة 1997)أسامة كامؿ راتب،  .اجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف

بأنيا تكويف فرضي تعبر عف حالة الفرد وتعمؿ عمى استثارة السموؾ  ـ1978قشقوش" 
، صفحة 1979)طمعت منصور،ابراىيـ قشقوش،  وتنشيط وتوجيو ىذا السموؾ نحو ىدؼ ما.

ومف ثـ يرى الطالب الباحث أف الدافعية بمثابة حالة داخمية توجو سموؾ الالعب لتحقيؽ  (9
التعريؼ يتضمف ثالث أف ىذا  1991يرى الدكتور أنور الشرقاوي .و  ىدؼ رياضي معيف
قد يشمؿ ذلؾ بعض التغيرات افعية بتغير نشاط الكائف الحي، و تبدأ الد .خصائص أساسية

ة فعالة تتميز الدافعية بحالة استثار و  الفيزيولوجية التي تربط بالدوافع األولية، مثؿ دافع الجوع.



الدوافع                                                                                   :       األول الباب  
 

16 
 

ىذه االستثارة ىي التي توجو سموؾ الفرد وجية معينة محققة اختزاؿ عف ىذا التغيير، و  ناشئة
تتميز  ؛تثارة طالما لـ يتـ إشباع الدافعتستمر حالة االسالتوتر الناتج عف وجود الدافع، و حالة 

ـ شبمي،مصطفي حسيف باىي ، )أمينة ابراىي الدافعية بأنيا توجو السموؾ نحو تحقيؽ اليدؼ.
 (7، صفحة 1999

كما أف الدافعية تتضمف الدوافع والحوافز واالتجاىات والميوؿ وىي عبارة عف قوى    
)محمد حسف عالوي، محمد نصر الديف  .تثير الفرد وتوجيو نحو تحقيؽ ىدؼ معيف

تؤثر رد نحو تحقيؽ األىداؼ المحددة، و تدفع الففيي توجو وتنشط السموؾ و (1988رضواف، 
نما تعمؿ موؾ فحسب و الدافعية ال تستثير السى استمراره في ممارسة ىذا السموؾ، عمى مد ا 

يرى الدكتور ثائر احمد غباري إلى أف مفيوـ الدافعية مثمو مثؿ غيره مف و عمى تدعيمو، 
يستدؿ عميو مف  ، بمثابة تكويف فرضيولوجية األخرى كاإلدراؾ التذكر والتعمـالمفاىيـ السيك

تدفعو سموؾ و توتر داخمي تثير الإذف حالة استثارة و   ،و الدافعأ فالدافعيةسموؾ الكائف الحي، 
(  D.O Hebb،1949د. ثائر احمد غباري عف ىب )   كما يعرفيا و  إلى تحقيؽ ىدؼ معيف،

توجييو إلى ىدؼ محدد ىدؼ و تنظيمو و  ،قتضاىا إثارة نشاط الكائف الحيبأنيا عممية يتـ بم
ف الدافعية تعني االستعداد الكائف الحي لبذؿ ( أJ.Atkinson،1976) يرى أتكنسوفو  معيف؛

إلى أنيا مجموعة  2006يعرفيا الترطوري و  جؿ تحقيؽ ىدؼ معيف.أيد لديو مف أقصى ج
عادة االتزاأوالخارجية التي تحرؾ الفرد مف  الظروؼ الداخمية ف عندما جؿ تحقيؽ حاجاتو وا 

المحافظة كو وتنشيطو وتوجييو و لمدوافع ثالث وظائؼ أساسية في السموؾ ىي: تحرييختؿ و 
منو و  (16، صفحة 2008)ثائر أحمد غباري،  عمى استدامتو إلى حيف إشباع الحاجة.

يوجييـ لموصوؿ اد و ف الدافعية ىي مثير داخمي يحرؾ سموؾ األفر أ افالباحث افيستنتج الطالب
ومف خالؿ العرض السابؽ لوحظت دقة عمماء النفس في تحديدىـ لمفيـو إلى ىدؼ معيف؛ 
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إلى  افالباحث افالدافعية، عمى وجود قوى كامنة تحرؾ السموؾ وتوجيو، مما دعى الطالب
 استخالص الخصائص التالية:

نما يستدؿ عمييا مف سموؾ الفرد.الدافعية تكويف -  فرضي غير قابؿ لممالحظة، وا 

نما حالة تعمؿ كموجو لمسموؾ.-  الدافعية ليست نمطا سموكيا وا 
 العوامؿ الموقفية.غيرات الشخصية و الدافعية محصمة لتفاعؿ كؿ مف المت-
 الدافعية استعداد لبذؿ الجيد في موقؼ ما.-
نما تعمؿ عمى تدعيمو.تستثير السموؾ فحسب و  لدافعية الا-  ا 
 نظريات الدافعية: .1-1-2

ىناؾ أربعة نظريات شائعة حاولت تفسير حاالت الدافعية تتمثؿ في النظرية    
 اإلنسانية، نظرية التحميؿ النفسي، نظرية التعمـ االجتماعي، نظرية اإلثارة المنشطة.

لتي يسمى بيرمية الحاجات ايكمف أساس النظرية اإلنسانية بما النظرية اإلنسانية: .1-1-2-1
 يمكننا تقديـ موجز مبسط ليذه اليرمية فيما يمي:أشار إلييا أبرىاـ ماصمو،  و 

حاجات االنتماء،  ،حاجات األمف )دوافع األمف( ،جات الفيزيولوجية )دوافع البقاء(الحا -
 التواد.التواد.حاجات ودوافع التقبؿ و  واالنتماء، حاجات ودوافع التقبؿ حاجات 

حاجات تقدير الذات مف تحقيؽ الفرد لما يكوف قادرا عمى تحقيقو، ويجب أف يحدث إشباع ػ- 
أىمية بالنسبة لمفرد، ويرى  اولو جزئيا عند أي مستوى قبؿ أف يصبح المستوى التالي ذ

األخصائي النفسي الذي يتبع ىذه النظرية عمى تحقيؽ الذات ىو اليدؼ النيائي لكؿ 
أف يمخص ىذه  افالباحث فلطالباويمكف  (75، صفحة 1990)أسامة كامؿ راتب،  شخص.



الدوافع                                                                                   :       األول الباب  
 

18 
 

النظرية بأنيا الحاجة إلى البقاء وتكمف في دوافع البقاء، والحاجة إلى األمف وتتمثؿ في دوافع 
تقدير وتتمثؿ التواد، إلى جانب حاجات النتماء وتتمثؿ في دوافع التقبؿ و األمف، وحاجات اال
االنتماء، وأخير حاجات تقدير الذات وتتمثؿ في الدوافع التي تحقؽ الذات، في دوافع المكانة و 

 وذلؾ بتحقيؽ اليدؼ النيائي لمفرد. 

ينظر "فرويد" في ىذه النظرية ىو سيجمود فرويد، و  صاحب :نظرية التحميل النفسي.1-1-2-2
الجنسية، التي قد يعبر عنيا لمرغبات العدوانية و  بصورة كبيرةالدافعية بأنيا تعبير ال شعوري 

 بطريقة صريحة في بعض الصور الرمزية مثؿ: األحالـ أو زاّلت المساف.

يشير عمماء ىذه النظرية إلى أف التعمـ السابؽ يعتبر أىـ نظرية التعمم االجتماعي: .1-1-2-3
يؤدي إلى تفيـ األشياء فالنجاح أو اإلخفاؽ الستجابات معينة  ،مصدر مف مصادر الدافعية

التي تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سمبية، ومف ثمة الرغبة في تكرار األنماط السموكية الناجحة. 
والخبرة الشخصية ال ترتبط بالضرورة بحدوث التعمـ االجتماعي، فقد يكوف التعمـ بالمالحظة 

وة إلى ذلؾ فنف الثواب لألشخاص الناجحيف أو الفاشميف كافيا الستثارة حاالت الدافعية وعال
 أو العقاب قد يكوف داخميا أو خارجي.

تفترض ىذه النظرية أف أي كائف لديو مستوى معيف  :نظرية اإلثارة المنشطة.1-1-2-4
     ومناسب وخاص بو لإلثارة، وبالتالي فالسموؾ سيوجيو نحو محاولة االحتفاظ بيذا المستوى،
ف ىذا يعني لو إذا كانت اإلثارة البيئية مرتفعة أكثر مف الالـز يحدث سموؾ لمحاولة  وا 
ذا كانت اإلثارة منخفضة أكثر مف الالـز يكوف السموؾ بمحاولة زيادة  تخفيض اإلثارة، وا 

 (79، صفحة 1995)محمود عبد الفتاح عناف ،  .اإلثارة
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 نظريات تفسير الدافعية:.1-1-3

مانعة في تفسير عممية الدافعية بؿ توجد نظريات ال توجد نظرية واحدة جامعة و     
تختمؼ كؿ واحدة منيا عف األخرى في تفسيرىا رت عبر مراحؿ تاريخية متتالية، و عديدة ظي

 لمدافعية، وذلؾ الختالؼ الخمفية النظرية لعمماء النفس.

كما توجد تصنيفات عديدة ليذه النظريات، تختمؼ فيما بينيا مف حيث المنشأ أو    
منيا مف ركز عمى الجوانب ى الجوانب البيولوجية لمدافعية و األصؿ. فمنيا مف ركز عم

الجوانب البيئية المادية منيا  منيا مف ركز عمىاالنفعالية( و ) المعرفية منيا و    السيكولوجية
 االجتماعية.و 

وتفسر ىذه النظرية عممية الدافعية وفقا  : Biological Theoryالنظرية البيولوجية:.1-1-3-1
صاحب نظرية االتزاف  1951يرى العالـ  والتر ، و تزاف الداخمي أو تجانس الوسطلمفيـو اال

أنماط السموؾ تخضع إلى حالة االختالؿ في التوازف لداخمي، أف العممية البيولوجية و ا
ويؤكد  العمميات حتى يتـ تحقيؽ التوازف؛ الذي  يتسبب في استمرار ىذهالعضوي، األمر 

 والتر أف الحوافز تنشأ عف عدـ التوازف باالشتراؾ مع عمميات معرفية مما يؤدي إلى ظيور
عادة حالة التوازف الداخمي لدى األفراد. السموؾ اليادؼ إلشباع الحاجات و               ا 

تفسر ىذه النظريات الدافعية عمى أنيا تنشأ  : Behavioral Theoryالسموكية: النظرية .1-3-2 
 بفعؿ مثيرات داخمية أو مثيرات خارجية.
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يمكف تمثيؿ و  "Hullصاحب ىذه النظرية ىو عالـ النفس السموكي ىاؿ": نظرية خفض الحافز -أ
، صفحة 2006)محمد محمود بني يونس،  ه النظرية في المعادلة التالية:ىذ

106،105،104) 
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                               وىي ذات أساس بيولوجي                                                                                         : حوافز أولية - 

ىي ال تشبع حاجات بيولوجية مباشرة بؿ ترتبط بيا مف خالؿ عمميات و  :ثانويةحوافز  -
 شرطية. 

صاحب ىذه النظرية ىو العالـ " ىارلو " حيث ؛  Incentive Theoryنظرية البواعث :-ب  
لؾ تكامؿ بيف ىنايرات الخارجية كمحركات لمسموؾ، و ركزت ىذه النظرية عمى دور المث

وىكذا تفسر النظريات ) أ + ب( عممية الدافعية تبعا  البواعث.نظرتي خفض الحافز و 
جية أيضا )كالبواعث الخارجية ( المثيرات الخار ، و اخمية ) كالحاجات والحوافز(لممثيرات الد

 ىي تركز عمى تفسير دوافع البقاء أو الدوافع األولية.و 

إذا كانت النظريتاف ) أ+ب( تركزاف عمى تفسير الدوافع :  Arousal Theoryنظرية االستثارة -ج
أو االجتماعية  البيولوجية أو الفطرية فاف النظرية )ج( تركز عمى تفسير الدوافع المتعممة

استجابة الحوافز، و و  لحاجات الفسيولوجية ووفقا لمنظريتيف )أ+ب( فاف السموؾ يظير إلشباع ا
) لمحوادث( لمبواعث الخارجية بينما في نظرية االستثارة يظير السموؾ عند بعض األفراد 

والقبوؿ  ،النتماءاو  االستطالعاالجتماعية، كدوافع االستكشاؼ و  استجابة إلشباع الدوافع
كأمثمة عمى ذلؾ: سموؾ و  الدوافع الفطرية تكوف غير مشبعة؛ بالرغـ أفغيرىا.االجتماعية و 

الغوص في أعماؿ المحيطات أو  لمجازفة كتسمؽ قمـ الجباؿ الوعرةالمغامرة أو المخاطرة أو ا
مشروعة كمقاومة  أو الوصوؿ إلى المحيط المتجمد الشمالي أو األفراد الذيف يقوموف بسموكات

، االنتماء األعداء كشباب االنتفاضة في فمسطيف فاف الدوافع وراء سموكاتيـ ىذه ىي دوافع
 غيرىا.والقبوؿ االجتماعي و 
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صاحب ىذه النظرية  :   Social Learning Theotنظرية التعمم االجتماعي و الفاعمية الذاتية -د
ة تنطمؽ مف افتراض أساسي مفاده أف ىو عالـ النفس السموكي " باندور" و ىذه النظري

  وىو يعيش ضمف جماعة يؤثر  كائف اجتماعي، أي أنو جزء مف كؿ اإلنساف عبارة عف
و ترى ىذه النظرية أف العديد مف  نافس أو تعاوف أو امتثاؿ أو طاعة؛يتأثر بيا عمى شكؿ تو 

يتـ اكتسابيا مف خالؿ تفاعمو مع اآلخريف باستخداـ نماذج  ،دوافع اإلنساف ىي متعممة
الفاعمية يعتقد باندورا بأف عوامؿ الخطط و و غيرىا؛ و  النموذج، والمالحظة و و التقميدالمحاكاة أ

الذاتية ليا دور بارز في الدافعية، فالخطط تشمؿ عمى وجود أىداؼ محددة لدى الفرد تعد 
أما الفاعمية الذاتية فننيا تشير إلى اء لفترات مختمفة؛ دافعية نحو األدبمثابة محركات لم
فالخطط  الحصوؿ عمى نتائج ايجابية،قادر عمى التمكف مف موقؼ معيف و  اعتماد الفرد بأنو

 .الفاعمية الذاتية تختمؼ بيف األفراد في مستوياتياو 
 تصنيف الدوافع:.1-1-4
المختمفة، وفي الوقت الحالي يكاد ف تصنيؼ الدوافع إلى العديد مف التصنيفات يمك   

يتفؽ العديد مف الباحثيف في عمـ النفس الرياضي عمى أنو لكي يمكف فيـ الدوافع في المجاؿ 
ومف بيف  ،فننو يمكف تقسيميا مف حيث مصادرىا إلى دوافع داخمية ودوافع خارجية ،الرياضي

-Leiwlin يوليف وبموكرلو  Singer 1981 العمماء الذيف قاموا بتصنيؼ الدوافع ىـ: سنجر

Blucker 1982  ودورثي ىاريس  1983ومحمد حسف عالويHarris 1984 . 
كف أف ىذه الدوافع يم، و ذاتية تنشأ مف داخؿ اإلنساف وىي دوافع :دوافع داخمية.1-1-4-1

يكوف مصدر ىذه دوافع فسيولوجية أو بيولوجية، و و تكوف سيكولوجية) معرفية وانفعالية( 
نفسو حيث يقبؿ الشخص عمى السموؾ مدفوعا برغبة داخمية إلرضاء ذاتو الدوافع الشخص 
شباع حاجاتو و  يارات التي ،  إتقاف الماكتساب المعموماتسعيا وراء الشعور بمتعة السموؾ و وا 
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التي ليا أىمية في حياتو، وتعد ىذه الدوافع شرطا أساسيا لمتعمـ الذاتي و يحبيا ويميؿ إلييا و 
 فيذه الدوافع تدـو و تستمر مع الفرد مدى الحياة.التعمـ مدى الحياة، 

رىا خارجيا كأطراؼ عممية التنشئة ىذه الدوافع يكوف مصدو : دوافع خارجية .1-1-4-2
مؤسسات المجتمع المدني برمتو، حيث يقبؿ فييا الشخص عمى السموؾ  أو االجتماعية
تقديرىـ النجازاتو أو لمحصوؿ عمى طراؼ عممية التنشئة االجتماعية وكسب حبيـ و إلرضاء أ

البداية ذات مصدر تشجيع مادي أو معنوي منيـ، وعميو فاف استشارة الدافعية تكوف في 
عبر المراحؿ النيائية الالحقة تنتقؿ إلى دوافع داخمية وىذا ىو اليدؼ األمثؿ خارجي، بعدىا و 

الخارجية يمكف أف تكوف دوافع لمتعمـ بحيث تصحيح الدوافع إلى التعمـ داخمية، و ىذه الدوافع 
وأما  (215، صفحة 1988)محمد حسف عالوي، محمد نصر الديف رضواف،  اجتماعية.

النشاط الرياضي التي تثير ميوؿ الدوافع الخارجية فيرى الطالب بأنيا تمؾ المثيرات المرتبطة ب
كما يمكف القوؿ أف العالقة بيف ؿ الجيد والعطاء حتى تحقيؽ اليدؼ؛ بذإلى توجو الرياضي و 

أما الدوافع وفقا لتصنيؼ  -الدوافع الداخمية والدوافع الخارجية وثيقة وأنيما وجياف لعممة واحدة
 فنما أف تكوف: “ Stagnerستاجنر"

مثال ( العطش عضوية /داخمية ) كدوافع الجوع و  وىي دوافع: دوافع بيولوجية.1-1-4-3
 االستمرارية الذاتية.كمف في التكاثر و ووظيفتيا األساسية ت

رات الخارجية وىي األكثر ترتبط بالمثيوىي دوافع ذاتية/ داخمية و : دوافع انفعالية .1-1-4-4
      مف األمثمة عمييا لمسموؾ لتحقيؽ أىدافو المنشودة و ىي بمثابة محركات مرونة وتنوع و 

 الخوؼ، الفرح، االشمئزاز( .) الحب، الكراىية، 
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        عميا المثؿ الو  وىي دوافع مصدرىا التنشئة االجتماعية :الميوالتالقيم و منظومة .1-1-4-5
الميوالت العممية واألدبية وىي بمثابة ) كمنظومة القيـ الجمالية والسياسية واالقتصادية و 

 (34،33، صفحة 2006)محمد محمود بني يونس،  محركات لمسموؾ.
 أنواع الدوافع الرياضية: .1-1-5

قدر معيف مف التنشيط واإلثارة إلى يحتاج كؿ فرد منا  : اإلثارةالحاجة إلى المتعة و .1-1-5-1
ويفضؿ البعض  .أو ما يطمؽ عميو عمماء النفس الحاجة إلى االستثارة ،عمى حسب طبيعتو

وفي كؿ  ابينما يرى البعض اآلخر أف يكوف ىذا المستوى منخفض ،مستوى عالي مف اإلثارة
واالنغماس تماما في النشاط ولما كاف  ،رر الفرد باإلشباع والمتعة والسرو مف الحالتيف يشع

لمبدع الالعب في حاجة إلى اإلثارة والتدريب الممؿ الرتيب يؤدي إلى إثارة أقؿ، فينا يبحث ا
 ىي بعض األمثمة:عف سبيؿ لحؿ ىذه المشكمة وىا

 مف النجاح. امالئمة صعوبة الميارة مع قدرة العبو حتى تتحقؽ لو قدر *
 الحفاظ عمى التنشيط التدريبي مف خالؿ أنواع األنشطة المختمفة.*
 إتاحة الفرصة لكؿ العب لممارسة مياـ سارة بالنسبة لو.*
طالب ومما سبؽ يعرؼ ال .وقدراتيـ أىداؼ واقعية تتناسبف عمى تحديد مساعدة الالعبي*

التمتع بو وتأديتو غماس في ممارسة النشاط الرياضي و اإلثارة باالنالباحث الحاجة إلى المتعة و 
      وفؽ متطمباتو بغية إشباع الدافع لديو خاصة الدافع الذي يتعمؽ بالمياقة البدنية 

 الصحيةو 
يختار بعض الرياضييف المشاركة في الرياضة لرغبتيـ في إلى االنتماء:  الحاجة .1-1-5-2

فيـ يريدوف أف يتبعوا حاجة  .يضفي أىمية عمى حياتيـما االنتماء إلى فريؽ أو جماعة م
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االنتماء لدييـ وليس تحقيؽ مجد أو شعور، ويستطيع المدرب تحقيؽ الدافعية لدييـ عف 
     ومع المدرب ألف ىذه الفئة تبحث عف تقبؿ المدرب  طريؽ التقمص أو التوحد مع الجماعة

            .(12، صفحة 1999)أمينة ابراىيـ شبمي،مصطفي حسيف باىي ،  الفريؽ ليا".و 

الحاجة إلى االنتماء بأنيا حاجة الفرد لممارسة نشاطا رياضيا  افالباحث افيرى الطالب ووعمي
بغية االنتماء وبناء عالقات اجتماعية  وىذا يعتبر احد المجاالت اليامة لمدوافع لدى اإلنساف 
يتأتى بتحفيز مف مشرؼ أو مربي أو مدرب عف طريؽ تسييؿ االنتماء سواء إلى الوطف 

أو ثانوية أو  ،ة ما أو إلى مؤسسة معينة )كجامعةى منطقكالعمـ أو إلى الجية إقميمية، أو إل
 مدينة(.

وىي الحاجة الغالية عمى معظـ الرياضييف عف طريؽ إظيار  :الحاجة إلى النجاح .1-1-5-3
الكفاءة والجدارة والفوز لتقدير اآلخريف، ويعمموف المجتمع أف المكسب معناه النجاح، 

          اإلشارة إلى دوافع أخرى مف بينيا:                                                                                              والخسارة تعني الفشؿ كما تجدر

تأكيد الذات، أف يكوف بطال طموحا، الرغبة في  –الحاجات الحركية  –الرغبة في الفوز  -
مف التعريؼ السابؽ يتطرؽ الطالب الباحث و  .تمثيؿ الوطفحسف عمى التأثير أو السيطرة 

لنجاح بأنيا زيادة الدافعية لتحقيؽ النجاح أثناء أداء نشاط رياضي وذلؾ لتجنب ا الحاجة إلى
الفشؿ أو إشباع الحاجة الحركية، وتأكيد الذات مف خالؿ الممارسة الرياضية بمختمؼ أنواعيا 

 وبالتالي ىناؾ تعبير لمستوى اعة ذاتيةوخاصة إذا كانت حرة فالفرد الممارس ينطمؽ مف قن
ىذا يتجمى عند الذيف يتميزوف بدوافع السمات اإلرادية الدافع الذي يميزه عف اآلخريف و 

 واألخالقية.
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 تطور دوافع الممارسة الرياضية :.1-1-6

 تطور دوافع الممارسة الرياضية نتيجة لمتغيريف أساسيف:-  

، فالدوافع التي تستثير األطفاؿ نحو ة العمرية التي يكوف عمييا الفردىو المرحم األول:
تختمؼ و  يرىـ في مرحمة البموغ والمراىقةلممارسة الرياضية تختمؼ عف تمؾ الدوافع التي تستث
الذي يتحكـ في تطور  الثانيأما المتغير  كذلؾ عف تمؾ التي تستثيرىـ في مرحمة الشباب.

، فدوافع الناشئ وى الرياضي الذي يكوف عميو الفردالدوافع الممارسة الرياضية فيو المست
تختمؼ عف دوافع الالعب الدولي ،كما تختمؼ دوافع الممارسة الرياضية مف أجؿ الترويح 

لرياضية العرض التالي لدوافع الممارسة او  ارسة الرياضية مف أجؿ البطولةعف الدوافع المم
ذلؾ عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج و  ،لعمر والمستوى الرياضييجمع بيف أثر كؿ مف ا

 .البحوث التي أجريت في ىذا المجاؿ

ممارسة تضـ المرحمة األولى مف ال دوافع المرحمة األولى من الممارسة الرياضية :.1-1-6-1
إشباع حاجة  أو أكثر مف الناشئيف ،حيث تتوجو دوافعيـ نحو الرياضية كؿ مف األطفاؿ و 

 الحاجات التالية :

 ،الحاجز الى المشاركة االجتماعية ،الحاجز إلى اختبار الذات ،الحركةالحاجز إلى النشاط و -
الحاجز إلى  ،الحاجز إلى التنافس ،الحاجز إلى التقميد األبطاؿ، الحاجز إلى التعمـ الحركي

 .الحاجز إلى اكتشاؼ المجاؿ الرياضي ،الحاجز إلى االستقاللية المؤقتة ،إظيار القدرة
تتمثؿ ىذه المرحمة مف الممارسة  :دوافع المرحمة الثانية من الممارسة الرياضية  .1-1-6-2

           الفترة غالبا ما تكوف في نحو النشاط الرياضي الممارس ، و  الرياضية بعد اكتساب الميؿ
التميز بيف يظير ، و تظير القدرات الخاصة بالنشاطفي ىذه المرحمة و ( سنة  18الى 15) 
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تكوف في  ومف ثـ فنف ىذه المرحمة غالبا ما ،القدرات االبتكارية في الظيورتبدأ الممارسيف و 
دوافع  تتوجوالتنافس الرياضي .و يا التدريب و مرحمة اإلعداد لمبطولة التي يتركز خالل

 ،الممارسيف لمنشاط الرياضي
                                                                :     ات التاليةمف الحاج أكثرأو  إشباع حاجة نحو 
الحاجة  ،الحاجة إلى تقدير الذات والتفوؽ، اإلثارةالحاجة إلى المتعة و  ،الحاجة إلى االنجاز-

                                                                                                                                                                    .الحاجة إلى اإلثابة الذاتية ،إلى تحسيف القدرات
مف ثـ يستنتج الطالب باف الدافع الذي يتميز بو الفرد الممارس لمنشاط الرياضي يتوقؼ و 

ستطيع تميز بيف مجاالت اجة التي يتطمع الييا او يبحث عف اشباعيا وعميو نعمى نوع الح
.                                                                                         حمة السنية التي ينتمي ليا الفردالمر و  حيث تتماشى وأنواعيا الدوافع

أكثر مف ارتباطيا  ترتبط ىذه المرحمة بالمستوى الرياضي: دوافع البطولة الرياضية .1-1-6-3
ييا الرياضي إلى مستوى فيناؾ بعض األنشطة الرياضية التي يصؿ ف ،بالعمر الزمني

لى وبالرغـ مف إمكانية الوصوؿ إ ،ولي قبؿ أف يصؿ إلى مرحمة الشبابالتمثيؿ الدالبطولة و 
السابقتيف مف  بد أف يمر بالمرحمتيف إال أف الرياضي ال ،البطولة في مرحمة عمرية صغيرة

وبصرؼ عف عمر الرياضي فنف دوافعو في ىذه المرحمة نتجو نحو  ،الممارسة الرياضية
 إشباع واحد أو أكثر مف الحاجات التالية:

الحاجة إلى تأكيد  ،اجة عمى التمثيؿ الرياضي األعمىالح ،الحاجة إلى تحسيف المستوى-
الدور الحاجة إلى المركز و  ر،الحاجة إلى االنجا، متعةإلثابة و الحاجة إلى ا ػتحقيقياالذات و 

 ،الحاجة إؿ المتعة واإلثارة ،الحاجة إلى المكاسب الشخصية المرتبطة بالنشاط ،االجتماعي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .الحاجة إلى التعرؼ عمى الذات البدنية
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  دوافع الممارسة الرياضية الترويحية: .1-1-6-4

التالية وتتوقؼ نتيجة ممارسة الرياضة الترويحية نحو إشباع حاجة أو أكثر مف الحاجات 
ثقافتو درجة حبو و العمرية التي يكوف عمييا الفرد وعمى حجميا عمى المرحمة أنواع الدوافع  و 

 لدوافع نابعة مف الحاجات التالية:ىذه اوعيو بأىمية الممارسة الرياضية و و 

الحاجة إلى تكويف  ،الحاجة إلى تطوير وتحسيف المياقة البدنية،النشاطالحاجة إلى الحركة و  -
الحاجة إلى قضاء  ،النفسيةالحاجة الصحة البدنية و  ،العالقات االجتماعية مف خالؿ النشاط

 ،اإلثارةالحاجة إلى المتعة و  ،اإلنتاججة إلى تحسيف القدرة عمى العمؿ و الحا ،وقت الفراغ
 (98، صفحة 1992)حسانيف،محمد صبحي، وسالـ نجيب،  الحاجة إلى التعرؼ عمى الذات البدنية

 لمنشاط الرياضي: دوافع مرحمة الممارسة التخصصية.1-1-6-5 

في ىذه المرحمة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص في نوع معيف مف أنواع األنشطة           
 الرياضية إذ يرغب الفرد في أف يكوف العبا لكرة السمة أو لكرة القدـ أو لمكرة الطائرة مثال،

كما ترتبط دوافعو أيضا بمحاولة الوصوؿ لمستوى رياضي معيف كمحاولة تمثيؿ فريؽ مدرستو 
)محمود عبد  مف أىـ الدوافع في ىذه المرحمة ما يمي:فريؽ األشباؿ لنادي معيف مثال و  أو

 (75، صفحة 1995الفتاح عناف ، 

في ىذه المرحمة يتكوف لدى الفرد ميؿ  رياضي معين :ميل خاص نحو نشاط .1-1-6-5-1
 يسعى إلى ممارستو "والميؿ" و خاص نحو نوع معيف مف النشاط الرياضي يثير اىتمامو 

ىو إال استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه ألشياء معينة تستثير وجدانو. و قد ينتج ىذا ما
الفرد تدفعو لممارسة نشاطو المختار المحبب إلى نفسو نظرا لدى عف نواحي ذاتية  الميؿ
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قد ينتج بسبب وجود نوع ما العالقات بيف أصدقاء لو يمارسوف نفس لصحتو مثال، و لفائدتو 
 النشاط أو قد يكوف سبب توجيو معيف مف أفراد أسرتو أو مف المربي الرياضي مثال.

قدرات خاصة في نوع معيف مف أنواع  قد يكتسب الفرد : اكتساب قدرات خاصة .1-1-6-5-2
مثابرة عمى ممارسة ىذا تطويرىا عف طريؽ الطة الرياضية فيسعى إلى تنميتيا و األنش

وعندئذ تصبح ممارسة ىذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطمب مف الفرد محاولة  النشاط،
 يعتادىا الفرد.إشباعيا كما يصبح المجيود البدني المرتبط لممارسة النشاط الرياضي عادة 

قد يكتسب الفرد الكثير مف المعارؼ الخاصة بنوع   خاصة:الاكتساب المعارف .1-1-6-5-3
مف أنواع األنشطة الرياضية نتجت عف اشتراكو في ممارسة ىذا النشاط في درس التربية 
البدنية والرياضية أو في مباريات الفصوؿ بالمدرسة أو في النشاط الخارجي فمعرفة الفرد 

واعد لعبة معينة ونواحييا الفنية والخططية تعتبر مف النواحي التي تحمس الفرد وتدفعو لق
 لتطبيؽ ىذه المعارؼ عمميا.

إف االشتراؾ في المنافسات، المباريات الرياضية وما   : االشتراك في المنافسات.1-1-6-5-3
يرتبط بيا مف خبرات انفعالية متعددة مف العوامؿ العامة التي تحفز عمى ممارسة النشاط 

ة ، صفح2002)محمد حسف عموي،  .تطويرهمحاولة التقدـ بمستواه الرياضي و الرياضي و 
212،211،210).                                                                

يمكف تقسيـ الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي  الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي :.-1-1-7
       دوافع غير مباشرة-ب         دوافع مباشرة                  -أ   :إلى

 الدوافع المباشرة:. 1-1-7-1  

دافع الحصوؿ عمى المتعة  ،دافع التحدي واإلثارة والمنافسة ،الدافع لتعمـ ميارات جديدة*
دافع  ،بجو وروح الفريؽ وتكويف الصداقة دافع االستمتاع ،والسعادة مف المشاركة في الرياضة
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)محمود عبد  .دافع بناء الشخصية ،فع الحصوؿ عمى الجوائز والمكافآتدا ،االنتماءو الحاجة 
 .(96، صفحة 1995الفتاح عناف ، 

مف أىميا:محاولة اكتساب الصحة و المياقة البدنية عف الدوافع غير المباشرة: .1-1-7-2
فنذا سألت الفرد عف أسباب النشاط الرياضي فننو قد يجيب  -طريؽ ممارسة النشاط الرياضي

 الرياضة ألنيا تكسبني الصحة وتجعمني قويا".بما يمي: "أمارس 
 ممارسة النشاط الرياضي إلسيامو في رفع مستوى قدرة الفرد عمى العمؿ واإلنتاج.*
 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي.*
بالدور االجتماعي الذي يقـو بو الرياضة، إذ يرى الفرد أنو يريد أف يكوف رياضيا  الوعي*

تمثيميا يسعى لالنتماء إلى جماعة معينة و يشترؾ في األندية الرياضية والفرؽ الرياضية و 
 .(169، صفحة 1986)محمد حسف عالوي،نصر الديف محمد،  .رياضيا
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 :خـالصة 

مدى تغير الحادث في  إف دوافع الممارسة الرياضية ليست ثابتة ولكنيا متغيرة ويختمؼ
متنوعة، فبينما يرى بعض الممارسيف ات الممارس طبقا لعوامؿ متعددة و وحاج تركيب دوافع

نجد أف ىناؾ آخريف يظيروف التغييرات الشبو  الذيف يظيروف تغييرات طفيفة في حاجاتيـ،
و واإلرشاد مف طرؼ الدائمة لحاجاتيـ ودوافعيـ والعامؿ الحاسـ في ذلؾ ىو الرعاية والتوجي

دوافع جديدة مع الخبرة. لذا ينبغي عمى األفراد العمؿ عمى تفعيؿ وخمؽ الكفاءة و ي ذو 
ة ىذا ماأردنا تفسيره لنفسية والصحيايرىا وفؽ متطمباتيـ االجتماعية و تطو المحافظة عمييا و 

 ورد في الفصؿ األوؿ.في أىـ ما
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  تمهيد :. 
انو لمف المؤكد أف النشاط الرياضي المكيؼ قطع أشواطا كبيرة خبلؿ القرنيف 

ؽ بطرؽ ومناىج ، خاصة فيما يتعمتمؼ جوانبو ووسائمو تطورا معتبرااألخيريف وشيدت مخ
ويعد النشاط الرياضي مف األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في  ،التعميـ والتدريب
خاصة في المؤسسات والمدارس التربوية والمراكز الطبية البيداغوجية أوساط الشباب 

، ومما ساعد عمى ذلؾ أف النشاط الرياضي يعد عامبل مف لمتكفمة بتربية ورعاية المعوقيفا
، باإلضافة وقت الفراغ اال ىاما في استثمارعوامؿ الراحة اإليجابية النشطة التي تشكؿ مج

     د المعاؽ،البدني لمفر تؤدي لبلرتقاء بالمستوى الصحي و  يإلى ذلؾ يعتبر مف األعماؿ الت
فردا  ، وتجعمو رور ويخمصو مف التعب والكرهس، ويمنح لو الفرح والإذ يكسبو القواـ الجيد

ف اىتماـ المجتمع بذوي االحتياجات الخاصة أصبح ضرورة و  ،واإلنتاجقادرا عمى العمؿ  ا 
  يحصى اجتماعيا عدد مف المشاكؿ ال يعد والمف الضروريات الحتمية وذلؾ بسبب ظيور 

جب عمى مجتمع إلييـ نظرة احتقار ولذلؾ و وىذا يعود الى نظرة ال ، سموكيا ...الخ .نفسيا
بناءة يا عمى أسس عممية ومتينة ىادفة و المجتمع أف يتفاعؿ مع اإلعاقة وبمختمؼ فئات
لناحية النفسية والبدنية مف ا وتحسيف حالتو تساعد عمى تنمية ذوي االحتياجات الخاصة

د إلى مبدأ مف األساليب التى تستن وتعد التربية الخاصة ،االقتصاديةقمية واالجتماعية و العو 
صة طفبل أوال، لديو تؤكد عمى أف الطفؿ ذوي االحتياجات الخاتساوي الفرص لمجميع و 

العادييف  ذوي االحتياجات الخاصة واألطفاؿ ، وأف أوجو الشبو بيف األطفاؿإعاقة ثانيا
، سواء كانوا عادييف أو معوقيف يتعمموف و االختبلؼ بينيـ واألطفاؿ جميعاأكبر مف أوج

   .النموولدييـ القابمية لمنضج و 
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 مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف:-1 1-2-1
يواجو مشكمة تعدد المفاىيـ  النشاط البدني الرياضي المكيؼ إف الباحث في مجاؿ 

ميـ المصطمح الواحد بمعاف واستخدا ،المختصوف والعامموف في الميداف االتي تداولي
النشاط  مصطمحات النشاط الحركي المكيؼ أوفقد استخدـ بعض الباحثوف  ،مختمفة

أو التربية  الحركي المعدؿ أو التربية الرياضية المعدلة أو التربية الرياضية المكيفة
األخر مصطمحات األنشطة الرياضية الرياضية الخاصة، في حيف استخدـ البعض 

العبلجية أو أنشطة إعادة التكييؼ، فبالرغـ مف اختبلؼ التسميات مف الناحية الشكمية 
يبقى الجوىر واحدا، أي أنيا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 ذكر مف ىذهن ،اليفمضطربيف نفسيا وانفعيف أو موىوباسيا أو سواء كانوا معاقيف متأخريف در 
 يؼ ما يمي:التعار 

يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي يتـ تعديميا   تعريف حممي إبراهيم ليمى السيد فرحات :-
غير  يتـ ذلؾ وفقا الىتمامات األشخاصو ، بلئـ حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيالت

 (223، صفحة 1998)حممي إبراىيـ ليمى السيد فرحات ،  القادريف وفي حدود قدراتيـ.
نعني بو كؿ الحركات والتمرينات وكؿ الرياضات التي يتـ  : ( stor)تعريف  ستور-

، العقمية، النفسية، ناحية البدنيةممارستيا مف طرؼ أشخاص محدوديف في قدراتيـ مف ال
 ,A.stor:U.C.l ) الوظائؼ الجسمية الكبرى.مف بعض وذلؾ بسب أو بفعؿ تمؼ أو إصابة 

:1993, p. 10) ساعد عمى التقميؿ مف ىذه األمراضتكييؼ األنشطة الرياضية لت ،
وبالنسبة لحاالت اإلصابات الرياضية فاف البلعب الذي يتعرض لئلصابة يحتاج إلى 

ودرجة اإلصابة، أما تكييؼ األنشطة الرياضية برنامج حركي تأىيمي خاص حسب نوع 
النشاط البدني ب ، وبالتالي فالمقصودماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقةلممعاقيف جعميا تت

الرياضي المكيؼ في ىذه الدراسة ىو مجموع األنشطة الرياضية المختمفة والمتعددة والتي 
تكييفيا مع حاالت اإلعاقة ونوعيا تشمؿ التماريف واأللعاب الرياضية التي يتـ تعديميا و 

 وشدتيا ،بحيث تتماشى مع قدراتيا البدنية واالجتماعية والعقمية .
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  التطور التاريخي لمنشاط البدني الرياضي المكيف:.1-2-1-2
تعتبر التربية والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطمبات العصرية بالنسبة لكؿ 

ويعود الفضؿ  ؛مات الشباب خاصةمعتبر في قيـ واىتماشرائح المجتمع وليا مكانة وموقع 
في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي مف طرؼ المعوقيف إلى الطبيب اإلنجميزي 

ستشفى ) استوؿ مانديفؿ( وىو طبيب في م (LEDWIG GEUTTMAN) لدويج جوتماف 
وقد نادى ىذا  ،ي الظيور عف طريؽ المعاقيف حركياوبدأت ىذه النشاطات ف .بانجمترا

الطبيب باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيؼ الوظيفي لممعاقيف والمصابيف 
ذه النشاطات كعامؿ رئيسي إلعادة التأىيؿ البدني واعتبر ىبالشمؿ في األطراؼ السفمية 

 والنفسي ألنيا تسمح لمفرد المعوؽ إلعادة الثقة بالنفس واستعماؿ الذكاء والروح التنافسية
معوؽ وكانوا مف  18والتعاونية وقد نظـ أوؿ دورة في مدينة استوؿ مانديفؿ شارؾ فييا 

المشموليف الذيف تعرضوا لحادث طارئا ثناء حياتيـ وضحايا الحرب العالمية الثانية الذيف 
فقدوا أطرافيـ السفمية ولقد ادخؿ الدكتور لوديج جوتماف ىذه الرياضة ببعض الكممات التي 

وؿ رسالة وعمقيا في القاعة الرئيسية في ممعب استوؿ مانديفؿ في انجمترا والتي كتبيا في أ
الزالت لحد اآلف وجاء فييا " إف ىدؼ ألعاب استوؿ مانديفؿ ىو تنظيـ المعوقيف مف رجاؿ 
ونساء في جميع أنحاء العالـ في حركة رياضية عالمية واف سيادة الروح الرياضية العالمية 

عطاء واإللياـ لممعوقيف ولـ يكف ىناؾ اجؿ خدمة وأعظـ عوف سوؼ تزجي األمؿ وال
يمكف تديمو لممعاقيف أكثر مف مساعدتيـ مف خبلؿ المجاؿ الرياضي لتحقيؽ التفاىـ 

   المستشفى (  سة عف طريؽ األلعاب في المراكز )وبدأت المناف بيف األمـ ". والصداقة
بطولة المعوقيف وعند توسيع  ثـ تطورت إلى منافسة بيف المراكز ثـ بعدىا أنشأت

وفي  ؛النشاطات البدنية والرياضية المكيفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركية
لنشاط بداية الستينيات النشاط الرياضي بوجو عاـ عرؼ تطورا كبيرا ة ومعتبرا وكذا كاف ا

البدني والرياضي المكيؼ نفس المسار ونفس االتجاه حيث أدمجت في النشاطات في 
في مدارس خاصة وكاف ظيور النشاطات الرياضية المكيفة  المشاريع التربوية والبيداغوجية
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لئلعاقات العقمية تأخر نوعا ما بالنسبة لئلعاقات الحركية وىذه العشرية عرفت تنظيـ أولي 
 20و 19بيف )الواليات المتحدة األمريكية( مافي شيكاغو 1968في لؤللعاب خاصة 

جويمية وعرفت مشاركة ألؼ رياضي مثموا كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا 
...الخ، وقػد عرفػت ىذه الدورات 1975-1972- 1970ثـ تمتيػا عدة دورات أخػرى لسنػة 

ف وبالتالي توسيع ىذه النشاطات الرياضية في تزايد مستمر في عدد الرياضييف المشاركي
أوساط المعوقيف لمختمؼ أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخيرة في ىذا القرف تطورا 
عادة التكيؼ  كبيرا في جميع المجاالت وىناؾ اكتشاؼ عاـ لمجسـ وأىميتو في التكيؼ وا 

 ؾ المعمومات المختمفةمع العالـ وقيمتو االتصالية ودوره الوسيطي في تخصيص وامتبل
كاف لغزو الرياضة مف خبلؿ المبلعب واإلعبلـ ميما كانت معرفية أو انفعالية و 

واالشيارات التي تظير األجساـ األنيقة العضمية وكؿ األفكار المتعمقة الرياضة جعمت 
األفراد ومنيـ المعاقيف يعتقدوف باألىمية البالغة لمنشاط الرياضي عمى المستوى العبلجي 

 ويمعب دورا كبيرا في النمو البدني النفسي واالجتماعي لؤلفراد الممارسيف لو .
 :أسس النشاط البدني الرياضي المكيف.1-2-1-3

إف أىداؼ النشاط البدني الرياضي لممعاقيف ينبع أساسا مف األىداؼ العامة لمنشاط 
، حيث ماعيعصبي والبدني والنفسي واالجتالرياضي مف حيث تحقيؽ النمو العضوي وال

 ، تختمؼ عف احتياجات الفرد العادي أوضحت الدراسات إف احتياجات الفرد المعاؽ ال
 ، يرمي بقفز .. فيو كذلؾ يريد أف يسبح

، ولكف رنامج العادي مبلئـ لمفرد المعاؽيشير انارينو وآخروف "إف كؿ ما يحتويو الب
يجب وضع حدود معينة لمستويات الممارسة والمشاركة في البرنامج تبلءـ إصابة أو نقاط 

 (194، صفحة 1990)محمد الحماحمي ، أميف انور الخولي، ضعؼ الفرد المعاؽ" 
ألعاب  يرتكز النشاط البدني الرياضي لممعاقيف عمى وضع برنامج خاص يتكوف مف

وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميوؿ وقدرات وحدود المعاقيف الذيف 
، وقد تبرمج مثؿ ىذه امج النشاط البدني الرياضي العاـال يستطيعوف المشاركة في برن
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، ويكوف اليدؼ األسمى ليا ىو ت أو ي المراكز الخاصة بالمعاقيفالبرامج في المستشفيا
ج ، باإلضافة إلى االندماوتقبمو لذاتو واعتماده عمى نفسو قدرة ممكنة لممعاؽتنمية أقصى 

 المكيؼ ما يمي :  د وضع أسس  النشاط البدنيويرعى عن .في األنشطة الرياضية المختمفة
    .العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمنشاط البدني الرياضي-
حركية األساسية البدني وتنمية الميارات الإتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط -

 .والقدرات البدنية
  .إف ييدؼ البرنامج إلى التقدـ الحركي لممعاؽ والتأىيؿ والعبلج-
  .أف ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العبلجية-
مكانياتيج المعاؽ مف التعرؼ عمى قدراتو أف يمكف البرنام- وحدود إعاقتو حتى  ،اوا 

 يستطيع تنمية القدرات الباقية لديو واكتشاؼ ما لديو مف قدرات 
حساسو ب- القبوؿ مف أف يمكف البرنامج المعاؽ مف تنمية الثقة بالنفس واحتراـ الذات وا 

    ، وذلؾ مف خبلؿ الممارسة الرياضية لؤلنشطة الرياضية المكيفةالمجتمع الذي يعيش فيو
 تكييؼ األنشطة البدنية والرياضية لممعاقيف مف خبلؿ الطرؽ التالية :وبشكؿ عاـ يمكف 

تعديؿ ارتفاع الشبكة  الممعب،تعديؿ مساحة  النشاطالتقميؿ مف مدة تغيير قواعد األلعاب -
  .، زيادة مساحة التيديؼ، تصغير أو تكبير أداة المعبسمةأو ىدؼ ال

 .ة ذات االحتكاؾ البدني الى حد ماتقميؿ األنشط-
  .الحد مف نمط األلعاب التي تتضمف عزؿ أو إخراج البلعب-
 و مجموعة مف الوسائؿ البيداغوجية، كاألطواؽ والحباؿاالستعانة بالشريؾ مف األسوياء أ-
إتاحة الفرصة لمشاركة كؿ األفراد في المعبة عف طريؽ السماع بالتغيير المستمر -

  .والخروج في حالة التعب
مكانيات كؿ فرد .تقسيـ النشاط عمى ال- )حممي ابراىيـ،ليمى  بلعبيف تبعا لمفروؽ الفردية وا 

 (50،49،47، صفحة 1998السيد فرحات ، 
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 . تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف :1-2-1-4
، ومنيا التنافسيةالتربوية و اليا فمنيا لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشك

 .والترويحية أو الفردية والجماعيةالعبلجية 
 ، فقد قسمو أحد الباحثيف إلى :فإننا سنتعرض إلى أىـ التقسيمات عمى أية حاؿ-
ىو نشاط يقـو بو الفرد مف تمقائي نفسو بغرض .النشاط الرياضي الترويحي : 1-2-1-4-1

تحقيؽ السعادة الشخصية التي يشعر بيا قبؿ أثناء  أو بعد الممارسة وتمبية حاجاتو 
يعتبر  إلى تنميتيا وتعزيزىا لممعاؽ ، وىي  سمات في حاجة كبيرةالنفسية واالجتماعية

ية كبرى يتميز بو مف أىمالترويح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج الترويح لما 
ي ، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة الشخصية مف النواحفي المتعة الشاممة لمفرد

ف مزاولة النشاط البدني سواء كاف بغرض استغبلؿ وقت ؛ و البدنية والعقمية واالجتماعية ا 
سميما نحو قا ، يعتبر طريب لموصوؿ إلى المستويات العاليةالفراغ أو كاف بغرض التدري

، حيث أنو خبلؿ مزاولة ذلؾ النشاط يتحقؽ لمفرد النمو الكامؿ مف تحقيؽ الصحة العامة
ءة أجيزة الجسـ النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إلى تحسيف عمؿ كفا

  (9، صفحة 1998رحمة ، ) إبراىيـ  التنفسي والعضمي والعصبي الدوري المختمفة كالجياز
، بأنو الجمعية األىمية لمترويح العبلجيعرفت . النشاط الرياضي العالجي : 1-2-1-4-2

خدمة خاصة داخؿ المجاؿ الواسع لمخدمات الترويحية  التي تستخدـ لمتدخؿ اإليجابي في 
السموؾ  االجتماعي إلحداث تأثير مطموب في ي السموؾ البدني أو االنفعالي أوبعض نواح

)عطيات  ولتنشيط ونمو وتطور الشخصية ولو قيمة وقائية وعبلجية ال ينكرىا األطباء.
 (66-65-64، الصفحات 1982محمد خطاب، 

مى ع مرضى األمراض النفسية والمعاقيففالنشاط الرياضي مف الناحية العبلجية يساعد -
، ة الثقة بالنفس وتقبؿ اآلخريف لو، وبالتالي استعاداالنقباضات النفسيةالتخمص مف 

ية األخرى عمى تحقيؽ ، ويسيـ بمساعدة الوسائؿ العبلجوتعاوناويجعميـ أكثر سعادة 
ؿ ، كالسباحة العبلجية التي تستعمؿ في عبلج بعض األمراض كالربو وشمسرعة الشفاء
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أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظـ كما ، األطفاؿ وحركات إعادة التأىيؿ
المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة وفي مراكز إعادة التأىيؿ والمراكز الطبية 

ط الرياضي، وطبيعة ويراعى في ذلؾ نوع النشا ،داغوجية وخاصة في الدوؿ المتقدمةالبي
وؽ تحكـ ، فقد تستخدـ حركات موجية ودقيقة ىدفيا اكتساب الشخص المعونوع اإلصابة

 (Roi Randain, 1993, pp. 6,5) في الحركة  واستخداـ عضبلت أو أطراؼ مقصودة .
ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة النشاط الرياضي التنافسي : .1-2-1-4-3

البدنية بدرجة كبيرة  كفاءةالمرتبطة بالمياقة وال ىي النشاطات الرياضية، المستويات العالية
، ىدفو األساسي االرتقاء بمستوى المياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكف نسبيا

 .موظائؼ والعضبلت المختمفة لمجسـل
 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال. 1-2-1-5

السنوي عاـ ويح في اجتماعيا قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والتر 
، بأف حقوؽ اإلنساف تشمؿ حقو في الترويح الذي يتضمف الرياضة إلى جانب 1978

األنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختمفة في عدة قارات 
مختمفة تعمؿ عمى أف يشمؿ ىذا الحؽ الخواص، وقد اجتمع العمماء عمى مختمؼ 

والنفس واالجتماع بأف األنشطة الرياضية والترويحية ىامة تخصصاتيـ في عمـ البيولوجيا 
نفسيا، تربويا، عموما ولمخواص بالذات وذلؾ ألىمية ىذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا، 

 .اقتصاديا وسياسيا
 معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف :. 1-2-1-6

فيو نتاج  ،لممعوقيفثمة عوامؿ اجتماعية واقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي 
 ظة العممية لمحياة اليومية مفمجتمع يتأثر ويؤثر في الظروؼ االجتماعية وتكفي المبلح

 , Marie – Chorlotte Busch ) االقتصاديةو وسيولوجية والنفسية ؼ عف متغيراتو الساتكشا

1975 , p. 53)  
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  : االحتياجات الخاصة.رياضة ذوي 1-2-2-2
منذ القديـ القيمة اإليجابية لمممارسة الرياضية كعبلج المرضي  اإلنسافعرؼ  

، كما أف ليا دورا في ذات تأثير فعاؿ في تخفيؼ اآلالـ والمعاقيف، حيث إف حركة الجسـ
، حيث ثبت أنيا ؼ مراحؿ العمر لؤلصحاء والمعاقيفعبلج كثير مف األمراض في مختم

)حممي إبراىيـ رة عمى أداء األعماؿ بكفاءة.وسيمة لبلحتفاظ بالصحة والمياقة، والقدأحسف 
 (45، صفحة 1998ليمى السيد فرحات ، 

ذوي االحتياجات الخاصة ىو"كؿ شخص  تعريفات ذوي االحتياجات الخاصة :.1-2-2-1
الحصوؿ عميو أو االستقرار فيو، بسبب نقص أو نقصت أو انعدمت قدرتو عمى العمؿ أو 

ة  اضطراب في قابمية العقمية أو النفسية أو البدنية، وأسباب ذلؾ تكوف والدية أو مكتسب
ذوي االحتياجات الخاصة ىو الشخص الغير القادر عمى أف يمارس عمبل يضمف و 

رد العادية نتيجة عجز بمردوده ونتائجو لنفسيو كميا أو جزئيا ضروريات الحياة الطبيعية لمف
)د.سعد عمي،د.أحمد أبو الميؿ،  .البدنية أو العضوية أو العقمية أو قصور في قدراتو

 (144، صفحة 2005
 1985لسنة  39مصر رقـ  تعريؼ قانوف تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة في

ذوي االحتياجات الخاصة ىـ كؿ شخص أصبح غير قادر عمى االعتماد عمى  2 المادة 
نفسو في مزاولة عممو أو القياـ بعمؿ آخر واالستمرار فيو، نقصت قدرتو عمى ذلؾ نتيجة 

)د.عبلء الديف  .ة"دلقصوره عضوي أو عقمي أو حسي أو نتيجة عجز خمقي مف الوال
. ذوي االحتياجات الخاصة لفظ اشتؽ مف اإلعاقة أي (20، صفحة 2006ة، محمد عميو 

التأخير أو التعويض فذوي االحتياجات الخاصة ىـ األفراد الذيف لدييـ عجز في البدف أو 
العقؿ وىذا العجز يخرجيـ مف المتوسط العاـ لمناس وتكوف قدراتيـ محدودة، فاإلعاقة 

االحتياجات الخاصة غير قادر عمى أداء وظيفتو بكفاءة الناتجة عف العجز تجعؿ ذوي 
 طبيعية .

 ذوي االحتياجات الخاصة بأنو "المواطف الذي استقر بو عائؽ أو أكثر مف قدراتو ". -  
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ذوي االحتياجات الخاصة بأنو "الشخص الذي يختمؼ عف المستوى الشائع في المجتمع 
كالشمؿ وبتر األطراؼ وكؼ البصر أوغير في صفة أو قدرة شخصية سواء أكانت ظاىرة 

ظاىرة مثؿ التخمؼ العقمي والصمـ واإلعاقة السموكية والعاطفية بحيث يستوجب تعديبل في 
مكانيات الشخص ذوي  المتطمبات التعميمية والتربوية والحياتية بشكؿ يتفؽ مع قدرات وا 

القدرات إلى أقصى االحتياجات الخاصة ميما كانت محدودة ليكوف باإلمكاف تنمية تمؾ 
 (18، صفحة 2001)د.أسامة رياض،د.مصطفي طاىر،  د ممكف"ح
  أشكال المجتمعات وعالقتها بذوي االحتياجات الخاصة :.1-2-2-2

ف نتعرؼ نظرة المجتمع لؤلفراد ذوي االحتياجات الخاصة "المعاقيف" متباينة وقبؿ أ
أف نمقي الضوء عمى أشكاؿ المجتمعات القديمة وتبايف نظرتيا البد و عمى نظرة المجتمع 

 حوؿ األفراد ذوي االحتياجات الخاصة "المعاقيف" .
أفراد ىذا المجتمع كاف يسود لدييـ الفقر وقمة الموارد وبالتالي  المجتمع البدائي القديم : -1

وبالتالي فمـ يستطيعوا  فقد كانوا يعيشوف حياة تبتسـ بشظؼ العيف وقمة الغذاء والكساء
مساعدة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة "المعاقيف" ولـ يجد ىؤالء "المعاقيف" منيـ سوى 
السخرية والميو بيـ في األعياد الدينية والقومية أو استخداـ في أعماؿ متدنية نظرا 

فائدة تذكر  ، فيـ كـ ميمؿ وليس لوجودىـالنظرة ليـ نظرة احتقار وازدراء لحاالتيـ ،فكانت
وكانوا يعتبرونيـ نذير شـؤ وسبب غضب اآللية عمى آبائيـ نتيجة إلثـ ارتكبوه أو معصية 

 فعموىا .
األفراد في ىذا المجتمع كانت فمسفتيـ في الحياة فمسفة  المجتمع اليوناني القديم :-2

تغبلؿ برجماتية نفعية فكانوا ييتموف ببناء اإلنساف وتربيتو مف أجؿ ىدؼ استعماري الس
ثروات الشعوب وبالتالي فمـ ييتموا باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة "المعاقيف" نظرا لعدـ 
وجود فائدة مرجوة منيـ في تحقيؽ أىدافو وأطماعيـ ويقاؿ أنيـ كانوا يأخذوف المواليد إلى 
أماكف خالية ويتركونيـ فترة في الخبلء ثـ يعودوف يأخذوف مف يجدونو حيا منيـ ظنا أف 

   االىتماـ الصعبة ىذه ىو األجدر بالتربية و ذا الطفؿ الذي تحمؿ الظروؼ المناخية ى
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وىو الذي سيكوف قويا ويعتمد عميو في تحقيؽ أطماعيـ ومآربيـ. فإذا كاف ىذا حاليـ مع 
األطفاؿ المواليد فما بالنا مع ذوي االحتياجات الخاصة، فقد كانت اسبرطة تقضي بإعداـ 

 لمشوىيف عقب والدتيـ أو تركيـ في الخبلء طعاما لموحوش والطيور .األوالد الضعاؼ وا
يعتبر المجتمع اإلسبلمي مف أوؿ المجتمعات  : المجتمع اإلسالمي " الحضارة اإلسالمية "-3

التي اىتمت باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة وكانت فمسفة ىذه الحضارة تقـو عمى 
الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ "الناس  نارسول نالحديث الشريؼ الذي رواه وعممو لأساس ا

ؽ رسوؿ اهلل صمى صد سواسية كأسناف المشط وال فضؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى "
في ىذا المنطؽ نجد أف الناس أماـ اهلل سواسية كؿ محاسب وكؿ مكمؼ  ، واهلل عميو وسمـ

ى الرسوؿ الكريـ صمى اهلل باألعماؿ والشرائع الدينية، كما نجد أف الدستور الذي نزؿ عم
قد أكد عمى االىتماـ باإلنساف والعناية بو وال يفرؽ بيف  "القرآف الكريـ"وىو عميو وسمـ

. فمقد جاء اإلسبلـ ليحوؿ تبلؿ  األسوياء أو غير األسوياء مف ذوي االحتياجات الخاصة
ر الدروب العالـ مف الشر الى الخير وجاء ليصحح الطريؽ الخاطئ لمبشرية جمعاء ويني

التي يجب أف يتبعيا المجتمعات كميا واستطاع الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أف يغرس 
وبيذا تمكف  االقيـ النبيمة و المفاىيـ الصحيحة تجاه االخر أيا كاف مريضا أو معاق

المرضى والمعاقوف في ظؿ ىذه التعاليـ االسبلمية أف ينعموا براحة الباؿ وىدوء النفس كما 
وؿ صمى اهلل عميو وسمـ بمعالجة النواحي النفسية ليؤالء المعاقيف وأف يخفؼ اتيـ الرس

ف مسمـ عنيـ عناء تحمؿ اإلعاقة حينما القى عمى مسامعيـ الحديث الشريؼ " ما م
، إال يكفر اهلل بيا سيئاتو وحط عنو ذنوبو كما تحط الشجرة يصيبو أذى شوكة فما فوقيا

 ورقيا " أخرجو البخاري ومسمـ .
ى أف الرسوؿ الكريـ أراد ليـ أف يندمجوا مع المجتمع اإلسبلمي و أف يخرجوا مف حت

ف الضعؼ أمير الركب إذا ، حيث اخبرىـ أف يقضي عمى مظاىر االنطواء لدييـعزلتيـ وأ
. ولذلؾ فما كاف ىناؾ حاجة لممعاؽ أف ينعزؿ عف الجماعة فيو إف خرج خرج معيـ

 .(44،43،42، صفحة 2005)د.سعد عمي،د.أحمد أبو الميؿ،  .ركبسيكوف أميرا لم
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 فئات ذوى االحتياجات الخاصة : .1-2-2-3
 يمكننا أف نقسـ ذوى االحتياجات الخاصة إلى أربعة أقساـ : 
عمى أجيزة أمراض تؤثر وىـ المصابوف بمشاكؿ و حسيا :  الخاصةذوى االحتياجات -1

الحس كضعؼ البصر وبدرجة تقمؿ مف استغبلؿ تمؾ الحاسة بطريقة طبيعية تضعؼ 
السمع بدرجة تؤدي الى النقص في قوة السمع وفي درجة تقمؿ مف استغبلؿ تمؾ الحاسة 

 بطريقة طبيعية .
وىـ المصابوف في عجز في جياز مف أجيزة الحركة ذوى االحتياجات الخاصة حركيا:  -2

 از العظمي والعضمي والجياز المفصمي أو الجياز العصبي .مثؿ: الجي
وىـ المصابوف بأمراض في القمب تؤدي الى عضو  ذوى االحتياجات الخاصة فسيولوجيا:-3

، أو المصابوف بأمراض في الجياز التنفسي عف القياـ بوظائفو بطريقة طبيعيةفي القمب 
 أو الجياز اليضمي .

الحروؽ الجمدية في مناطؽ المفاصؿ الناتجة عف الحوادث الناتجة عف  حاالت التشوه:.-4
، وتؤدي مثؿ ىذه الحاالت إلى الحد ميو إصابة عضو أو أكثر بشمؿ زمنيمما يترتب ع

 (29،28، صفحة 2006)د.عبلء الديف محمد عميوة، ر.أو أكثمف حركة مفصؿ 
 اإلعاقة :تعريفات .1-2-2-4

وذلؾ يرجع الى عدة  disabilityتختمؼ وجيات النظر حوؿ تحديد مفيـو اإلعاقة  
المينيو العاممة في أسباب منيا: تعدد أنواع اإلعاقة، وتحديد أسبابيا وتنوع التخصصات 

تأىيؿ ذوى االحتياجات الخاصة، فيناؾ عمى سبيؿ المثاؿ تعريفات طبية مجاؿ رعاية و 
 ة ورابعة قانونية لمصطمح اإلعاقة .أخرى تربوية وثالث

ىي حالة مف القصور أو الخمؿ في  التنمية:المجمس القومي العربي لمطفولة و  تعريف-
القدرات الجسمية أو المينية ترجع إلى وراثية أو بيئية تعود الفرد عف التعمـ أو أداء 

 بعض األعماؿ التي يقوـ بيا الفرد السميـ المشابو لو في السف.
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ىي حالة مف عدـ القدرة عمى تمبية الفرد لمتطمبات أداء تعريف المنظمة الصحة العالمية : -
والثقافية وذلؾ  االجتماعيةدوره الطبيعي في الحياة المرتبطة بعمره وجنسو وخصائصو 

          في أداء الوظائؼ الفسيولوجية  disabilityالعجز أوimpariment نتيجة اإلصابة
 (16،15، صفحة 2006)د.عبلء الديف محمد عميوة،  .وجيةأو السيكول

العجز أو اإلعاقة أو وجود  اقة ومشتقاتيا المفظة بالعاىة أوأنيا "اإلعويشير إليها زهران: -
وىناؾ السمعية والمغوية  اإلعاقة الجسمية، ية أي النفسية،العطؿ وىناؾ اإلعاقة االنفعال

 (3، صفحة 2004)د.دويمي ،  .انب متعدداإلعاقة المتعددة أي التي تحدث في جو 
أنيا "عدـ قدرة الفرد عمى القياـ بما ىو متوقع منو ويشير إليها مروان عبد المجيد إبراهيم : -

وتعرؼ اإلعاقة بأنيا  العجز " في مرحمة معينة، واإلعاقة ىي حالة مف الضرر البدني أو
العقمي أو ا لنمو اإلنساف وتطوره البدني و إصابة نفسية أو عقمية أو بدنية تسبب ضرر 

)د.سعد عمي،د.أحمد أبو الميؿ،  .فسية والتعميمية والتدريبيةكبلىما وقد يؤثر في حالتيا الن
 (141، صفحة 2005

يثاؽ الثمانينات لرعاية المعوقيف بأنيا "تقييد أو تحديد لمقدرة الفرد عمى ويعرفيا م
القياـ بواحدة أو أكثر مف الوظائؼ التي تعتبر مف المكونات األساسية لمحياة اليومية مثؿ 

األنشطة االقتصادية في المجاؿ ومزاولة العبلقات االجتماعية و  القدرة عمى االعتماد بالنفس
أ العجز نتيجة خمؿ جسماني حسي أو عقمي أو إصابة ذات طبيعية ، وقد ينشلطبيعيا

 (26، صفحة 1985)محمد السيد عبد الرحماف،  فيزيولوجية أو نفسية أو تشريحية "
 لئلعاقة تصنيفات ومف بينيا طبقا لمنوع وتنقسـ إلى: تصنيفات اإلعاقة:.1-2-2-5
 وىي تنقسـ الى قسميف :إعاقة جسمية : .1
ىذا النوع يحوؿ دوف قياـ الجسـ أو األطراؼ بوظائفو في تأدية إعاقة جسمية معقدة : -/أ1

ـ بيا وتؤثر عمى األعماؿ اليومية التي يحتاج إلييا والتي قد يستطيع األفراد العاديوف القيا
 ، ومف أمثمة ىذه اإلعاقات :بقائو في الحياة

 شمؿ األطفاؿ المعاقيف.-
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 الشمؿ الرباعي لؤلطراؼ.-

 الشمؿ المخي الشديد.-

 بتر جميع األطراؼ.-

 األمراض المزمنة.-

وىذا النوع مف اإلعاقة يؤثر عمى قياـ الجسـ بواجباتو بقدر  إعاقة جسمية غير معقدة :-/ب1
ما يؤثر عمى الكفاءة الحركية والوظيفية لمجسـ ولكنو ال يمنع الفرد مف ممارسة الحياة 

 في حدود ما تسمح بو قدراتو . بشكؿ معيف
 ومف أمثمة اإلعاقات غير المعقدة :

 بتر أحد الذراعيف.-

 شمؿ األطفاؿ.-

 انحرافات قومية.-

 (147، صفحة 2005)د.سعد عمي،د.أحمد أبو الميؿ،  الصرع .-

السمع أو المراكز العصبية ىي عبارة عف خمؿ في أجيزة اإلعاقة السمعية : .1-2-2-6
)د.عبلء الديف محمد عميوة،  .البكـالصـ و  المسئولة عف ذلؾ ومف أمثمة ىذه اإلعاقة

 (33، صفحة 2006

يعد فقداف حاسة السمع مف المعوقات التي تفرض سياجا مف العزلة حوؿ الصمم :  .1
 تواجو فقداف ىذه الحاسة يعد مشكمة بالغة الدقة، كما أف فقد سمعوالشخص الذي 

 تربية المعوؽ سمعيا .المشتغميف بتأىيؿ و 
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ذلؾ الطفؿ الذي اليمكنو استخداـ حاسة السمع نيائيا في  يعرؼ األصـ بأنواألصم : -2
 حياتو اليومية .

 كما يعرفو الدكتور عبد الفاتح عثماف "األصـ بأنو ذلؾ الطفؿ حـر مف حاسة السمع منذ
 الوالدة.

 ينقسـ الى نوعاف :أنواع الصمم : .3
% مف مجموع حاالت 60وىـ الذيف ولدوا صما ويمثموف حوالي أ/الصمم الخمقي )الوالدي(: 

 الصمـ تقريبا.
وىـ الذيف ولدوا بحاسة سمع عادية ولكنيـ أصيبوا بالصـ في  ب/الصمم العارض )المكتسب(:

، صفحة 2005)أ.د.محمد سيد فيمي،  .مرض أو حادثإحدى مراحؿ حياتيـ نتيجة ل
120،119،118) 

ىي اإلعاقة التي يعاني صاحبيا مف العجز البدني نتيجة  اإلعاقة الحركية:.1-2-2-7
وراثة أو مرض تحد حركتو ونشاطو بسبب ىذا الخمؿ الحادث لو، وبالتالي تؤثر عميو 

)أسامة  .لحياة وتقعد عف التكيؼ مع مجتمعوأو بآخر في مختمؼ أوجو ا بشكؿ
 .(21، صفحة 2001رياض.د/ناىد أحمد عبد الرحيـ، 

وف يوجد تبايف واضح في تصنيؼ اإلعاقة الحركية ، فقد تك: تصنيف اإلعاقة الحركية 1
، أو مكتسبة ناتجة عف أمراض أو إصابات بعد الوالدة، وقد اإلعاقة خمقية كالشمؿ الدماغي

وبعضيا شديد تكوف اإلصابات الناتجة بعد الوالدة بسيطة وعابرة يمكف معالجتيا وشفائيا 
الصرع وشمؿ األطفاؿ وتصمب األنسجة العصبية وغيرىا. جدا كضمور العضبلت و 

 وتصنؼ اإلعاقة الحركية إلى أربعة فئات ىي:
أمراض تكوينية : ويقصد بيا مف توقؼ نمو األطراؼ لدييـ أو أثرت ىذه المصابوف ب-أ

 االضطرابات عمى وظائفيا وقدرتيا عمى األداء.

المصابوف بشمؿ األطفاؿ : وىـ المصابوف في جيازىـ العصبي مما يؤدي الى شمؿ -ب
 بعض أجزاء الجسـ، وخاصة األطراؼ العميا والسفمى.
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اضطراب عصبي يصيب بعض مناطؽ المخ وغالبا  وىولمخي : االمصابوف بالشمؿ -ج
 يكوف مصحوبا بالتخمؼ الذىني . ما

ء الكوارث الطبيعية و إصابات العمؿ وىؤالالحروب و بسبب الحوادث و المعاقوف حركيا: -د
، وافتقارىـ إلى القدرة عمى تحريؾ عضو أو مجموعة مف قد يعانوف مف فقد طرؼ أو أكثر
)الزغبي أحمد محمد،  .ف الحركةعجز العضو المصاب عأعضاء الجسـ اختياريا بسبب 

 (233، صفحة 1994

 تنقسـ اإلعاقة الحركية تبعا ألسباب كما يمي: أقسام اإلعاقة الحركية:.2
، الشمؿ مثؿ : الشمؿ، البتر، شمؿ األطفاؿالعظمي(: -إعاقة الجهاز الحركي) العضمي .أ

التشريحي ، سوء التكويف الطولي المفاصؿ خمع مفصؿ الفخذ، الضمور العضميي النصف
 ، التواء العنؽ...الخ.الوراثي بالعمود الفقري، تشقؽ العمود الفقري

، صدرت تقسيمات مثؿ : الشمؿ المخي، الصرع، الشمؿ التوافقيإعاقة الجهاز العصبي: .ب
بشكؿ عاـ مف جانب الباحثيف في ىذا مختمفة وعديدة ألصحاب اإلعاقات البدنية والحركية 

، ومنيـ مف قسميـ عمى أساس طبي، ولكننا في جاؿ فمنيـ مف قسميـ تبعا األسبابالم
ىذا الصدد نتقدـ صورة مختصرة قد تفيد بشكؿ أو بآخر في تقديـ الطرؽ لتأىيؿ ىؤالء 

مفيدة  المعاقيف حركيا حتى يستطيع االندماج مع أفراد المجتمع ويصبحوا قوة إنتاجية
 ألنفسيـ ولمف حوليـ.

 تختمؼ نظرة المجتمعات لممعوقيف وذلؾ لؤلسباب التالية: نظرة المجتمع لممعوق حركيا:.3
 المعتقدات الخاطئة عند األسرة.-

 غياب المعمومات الصحيحة حوؿ اإلعاقة الحركية وانتشارىا.-

 االعتماد بالجف واألرواح الشريرة خاصة المصابيف بالصرع.-

 مما ىو غريب أو مما ىو غير مألوؼ.الخوؼ -
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 تختمؼ نظرة المجتمع حسب درجة الفقر فكمما زاد الفقراء زاد اإلىماؿ لئلعاقة.-

 تعتمد نظرة المجتمع عمى عدة عوامؿ:-

 وعي الناس الثقافي والعممي.-

 القيـ السائدة مثؿ المعتقدات الدينية.-

 الثقافة و التقدـ العممي. -

وىي الفقداف الكمي لمقدرة عمى اإلبصار أو اإلحساس بالضوء  ية:اإلعاقة البصر .1-2-2-8
 .(33، صفحة 2006)د.عبلء الديف محمد عميوة،  ومف أمثمة ىذه اإلعاقة المكفوفيف.

جرائية نذكر منيا:لفئة المكفوفيف منيا طبية و  ؼيتعار ىناؾ عدة  المكفوفين:.-1  تربوية وا 
ىـ أولئؾ الفاقديف لمبصر كمية أو ىـ أولئؾ الذيف يكوف لدييـ  mittlerيعرفيـ ميتمر  

البصر شديد القصور والضعؼ بحيث يتطمب تربية بمناىج ال تتضمف حالة البصر 
 وتعتمد عمى طريقة برايؿ أو طرؽ أخرى .

ة وتعرفيـ أحبلـ حسيف" عمى أنيـ األطفاؿ الذيف فقدوا أبصارىـ كمية أو بمغت حد
لعبلج في كمتا العينيف معا أو في العيف األقوى بعد ا 6/60األبصار لدييـ أقؿ مف 

)د.خالد  .مسة، وأصيبوا بذلؾ منذ والدتيـ أو قبؿ السف الخاوالتصحيح بالنظارات الطبية
 (17، صفحة 2002عبد الرزاؽ السيد، 

تختمؼ أسباب فقد البصر مف بمد إلى أخرى حسب ظروفيا  أسباب كف البصر:-2
مكانياتيا  قبؿ الوالدة أو أثنائيا ، وتحدث اإلصابة إما ومدى ما يمنحو مف رعاية ألفرادىاوا 
يرجع أو بيئية، وقد تحدث بشكؿ مفاجئ، أو تدريجيا وغالبا ما ، وألسباب وراثيةأو بعدىا

 كؼ البصر إلى العوامؿ الرئيسية التالية : 
 الحمؿ . امؿ وراثية أو عوامؿ مؤثرة أثناءوىي إما عو العوامل الوراثية قبل الوالدة : .أ
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مجرى إف األـ المصابة بمرض السيبلف يخرج مف قناة العوامل الوراثية أثناء الوالدة :  .ب
أثناء عممية  ، ىذه اإلفرازات تعرض عيوف األطفاؿ لمعدوىالبوؿ إفرازات صديدية كثيرة

كما أف األطفاؿ الذيف يولدوف قبؿ تسعة أشير مف الحمؿ وعدـ اكتماؿ نمو ؛ الوالدة
، 2005)أ.د.محمد سيد فيمي،  .البصر بكؼ اإلصابة مكف أف يكوف سببا فيالعينيف ي
 (112،211صفحة 

 وتنقسـ إلى:طبقا لوقت حدوثها:.3
وقد تحدث اإلعاقة نتيجة إلصابة أحد أفراد األسرة كاألب أو قبل اإلخصاب)قبل الحمل (:  أ/ما

األـ أو الجد أو قد تحدث نتيجة لخمؿ في الكروموزومات وقد تحدث نتيجة لزواج األقارب 
 وىي إعاقة وراثية.
 وتحدث األسباب التالية : :  ب/أثناء فترة الحمل

 اكس أثناء فترة الحمؿ. xتعرض األـ الحامؿ لعمؿ أشعة -

 تناوؿ األـ لبعض األدوية دوف استشارة الطبيب .-

 سوء تغذية األـ.-

 الحالة النفسية السيئة األـ الحامؿ أثناء فترة الحمؿ.-

قد تحدث اإلعاقة أثناء والدة الطفؿ ففي بعض األحياف يتـ والدة الطفؿ ج/أثناء الوالدة: 
 ساء متمرسات ويحدث مف خبلؿ ىذه العممية :خارج المستشفى وتقـو بيذه العممية ن

 شد خاطئ لمجنيف.-

 ضغط عمى بعض األعصاب المغذية لممخ.-

 نقص في األكسجيف الواصؿ لممخ.-
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قد تحدث اإلعاقة بعد الوالدة وبالتالي فيي تكسب مف البيئة التي يعيش فييا  د/بعد الوالدة :
 اإلنساف ومنيا:

 اإلشعاع النووي.تعرض اإلنساف ، األمراض، الحوادث-

، صفحة 2005)د.سعد عمي،د.أحمد أبو الميؿ، .أو اإلسراؼ في تناوؿ الغذاء سوء التغذية-
154،153،152) 

 :االحتياجات الخاصة األفراد ذوي.1-2-2-9
والتأىيؿ والخدمات الداعمة ىـ األفراد الذيف يحتاجوف إلى خدمات التربية الخاصة 

، إنيـ يختمفوف جوىريا عف أقصى ما يمكنيـ مف تقبؿ إنسانية ليما ليتسنى ليـ تحقيؽ
 األفراد اآلخريف في واحدة أو أكثر مف مجاالت النمو واألداء التالية:

، وبناءا عمى ذلؾ فإف السموكي، والحسي، والمغوي ، والتعميميو الجسدي،و  المجاؿ المعرفي 
الفئات الرئيسية التي تحتاج إلى خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة ليا ىي الفئات 

 الثماني التالية:

صعوبات ، ريةاإلعاقة البص، و اإلعاقة السمعية، و اإلعاقة الجسدية، و اإلعاقة العقمية-
  .التفوؽالموىبة و ، اضطرابات التواصؿ ،اضطرابات سموكيةو  ،التعمـ
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 خالصة :
وعبلقتو بذةي كاف ىذا الفصؿ أداة فعالة لتحميؿ مفيـو النشاط البدني الرياضي 

، وقد أجرينا محاولة لشرح النشاط البدني الرياضي المكيؼ مف كافة االحتياجات الخاصة
ظيار الدراسات التربوية  حولو وما ساىمت ىذه الدراسات في  والسوسيولوجيجوانبو وا 

 مضمار فيـ ماىيتو .
استخبلصػػو مػػف خػػبلؿ مػػا أشػػرنا إليػػو أف النشػػاط البػػدني والرياضػػي الموجيػػة ومػػا يمكػػف 

لػػػػذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة مسػػػػتمد مػػػػف النشػػػػاط البػػػػدني والرياضػػػػي الػػػػذي يمارسػػػػو األفػػػػراد 
العػػادييف لكنػػو يكيػػؼ حسػػب نػػوع ودرجػػة اإلعاقػػة وطبيعػػة الفػػرد المعػػاؽ مػػف حيػػث القػػوانيف 

رياضػػي حػػديث النشػػأة مقارنػػة بالنشػػاط الرياضػػي والوسػػائؿ المسػػتعممة ، ويعػػد ىػػذه النشػػاط ال
عمػػػػى األفػػػراد، فيػػػػو يعتبػػػػر وسػػػػيمة تربويػػػػة ولػػػػو جوانػػػػب عديػػػدة تعػػػػود بالفائػػػػدة  عنػػػد العػػػػادييف

، إذ يسػػيـ فػػي تكػػويف شخصػػية ـ اسػػتغبلليا بصػػفة منتظمػػة ومسػػتمرةوعبلجيػػة ووقائيػػة إذا تػػ
، وبالتػػػالي واالجتمػػػاعيالخمقػػػي و ، النفسػػػيو  ،مػػػف جميػػػع الجوانػػػب، الجانػػػب الصػػػحي األفػػػراد

تكػػػويف شخصػػػية متزنػػػة تتميػػػز بالتفاعػػػؿ االجتمػػػاعي واالسػػػتقرار العػػػاطفي والنظػػػرة المتفائمػػػة 
يـ بسػػػبب مػػػرض أو عجػػػػز لمحيػػػاة .خاصػػػة لؤلطفػػػاؿ المعػػػػاقيف والػػػذيف تضػػػيؽ دائػػػرة نشػػػػاط

، وقد أوضح العمماء أف اليدؼ األساسػي الػذي يجػب تحقيقػو لممعػوقيف ىػو جسمي أو عقمي
االشػػتراؾ بفعاليػػة فػػي نشػػاطات الرياضػػة والتػػرويح مػػف خػػبلؿ برنػػامج تربػػوي يشػػجع تعمػػيميـ 

اغ والػػذي يجنػػي مػػف عمػػى ممارسػػة كػػؿ ألػػواف النشػػاط البػػدني الرياضػػي واسػػتغبلؿ أوقػػات الفػػر 
 .نفسية ومعرفية ، فوائد جسمية، اجتماعية، تربوية،خبللو المعوقوف

عادة تأىيؿ المعاؽ وتقبمو في كما أف لمنشاط الرياضي تأثير ايجابي عمى اندماج  وا 
المجتمع مف خبلؿ تحسيس الجميور باف المعاؽ يستطيع ممارسة النشاط الرياضي بمزات 

متعة واندفاع كبيريف دوف إي ب، و ة والتركيز والتحكـ في النفسالرياضي العادي مف الدق
ات الخاصة ، وانو بواسطة اإلرادة والرغبة والتدريب المستمر يستطيع ذوي االحتياجعقدة

 .تحقيؽ نتائج مذىمة في مختمؼ االختصاصات تجمب الفرح والسرور والسعادة لآلخريف
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 الفصل األول
 .الميدانية جاااا اإلمنهجية البحث و 

 .منيج البحث.

 .مجتمـع وعينة البحثال
 متغيرات البحث.

 المتغيرات البحثية.
 الضبط االجرائي لمتغيرات البحث.

 الت البحث.امج
 المجال البشري.

 مكاني.الالمجال 
 المجال الزمني.
 أدوات البحث.

 طريقة التحميل الببميوغرافي.
 المقياس.

 طريقة اعداد وتصميم المقياس.
 األسس العممية لالختبارات.

 الصدق.
 الثبات.

 الموضوعية.
 الدراسة االحصائية.

 الخالصة.  
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 تمهيد:

سوف نتطرق في ىذا الفصل الى المنيج المتبع في ىذا البحث ، حيث يعتبر ىذا 
وطرق اتبعيا الباحث الفصل من أىم الفصول التي يحتوييا البحث لما يبرزه من خطوات 

في الجانب التطبيقي، وسيتناول الباحث خالل ىذا الفصل المنيج المتبع إلجراء الدراسة 
وكذلك المجتمع وعينة البحث باإلضافة الى ذلك ىناك عرض لإلجراءات الميدانية 

 لالختبار وطرق تنفيذه وحساب درجاتو، وطرق ووسائل المعالجة االحصائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:                                                 منهجية البحث و إجراءاته الميدانيةالباب األول     
 

55 

 المنهج المستخدم:.2-1-1

باختالف األىداف التي يعود الباحث تختمف المناىج المستعممة في البحث العممي     
ولما كان موضوع الدراسة يتعمق بدوافع ممارسة ذوي االحتياجات الخاصة  إلييا،التوصل 

 باألسموب لمنشاط البدني الرياضي المكيف فمقد انتيج الباحث في دراستو المنيج الوصفي
 المشكل المطروح. المسحي لمالئمتو لدراسة

 مجتمع وعينة البحث:ال.2-1-2

ينظر لمعينة عمى أنيا جزء من الكل أو البعض من الجميع، فيدف دراسة العينة ىو   
 الوصول الى تعميم لمظاىرة المدروسة بدراسة بعض الحاالت.

والتي شممت طريقة عشوائية الباحثان باختيار العينة من مجتمع البحث بالطالبان فقد قام   
  "بصريا وحركيالمعاقين "سمعيا، ا

 سمعيا امعاق 13موزعين عمى ثالثة مدارس :  امعاق 45عينة الدراسة  تشممحيث 
 امعاق 15، بالمشرية والية النعامة ممارس بصريا امعاق 17، من والية البيض ممارس
 جمعية النصر، صالمندر والية مستغانم.من ممارس  حركيا

 عينة الدراسة األساسية عينة الدراسة االستطالعية المتغيرات
 45 23 العدد

 .( يوضح توزيع العينة01والجدول )
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 8و معاقا سمعيا15أجريت الدراسة االستطالعية عمى:عينة الدراسة االستطالعية -    
  :وفق التوزيع األتي ينممارسمعاقين بصريا 

 ممارس 15 األولي عينة الدراسة االستطالعية -    
 ممارس 8 ينة الدراسة االستطالعية الثانيةع -    
 ممارس موزعين عمى النحو األتي: 45 : عينة الدراسة األساسية -    

 الوالية عدد العينة المعاقين
 البيض 13 المعاقين سمعيا
 النعامة 17 المعاقين بصريا
 مستغانم 15 المعاقين حركيا

 موصفات العينة لممعاقين.( 2يمثل الجدول رقم ) 

 :يمي كما البحث متغيرات تحديد يمكن :البحث متغياا .2-1-3

  :البحثية المتغياا .2-1-3-1
 افع : حالة من التوتر تثير السموك في ظروف معينة وتوجيو وتؤثر عمية.الد -
 ىي ممارسة أي نشاط بدني يتصف بالمعب. الممارسة الرياضية: -

بتوزيع االستبيان شخصيا عمى كل من المعاقين سمعيا وبصريا  قام الطالبان الباحثان
  ثم جمعيا وتفريغيا. وحركيا

 : الضبط اإلجاائي لمتغياا  البحث.2-1-3-2

 .بعض الكمماتشرح  -

 العمل الفردي حتى ال يتأثر الواحد منيم بإجابة اآلخر. مراعاة -
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 مجاال  البحث:.2-1-4

البشري ليذه الدراسة في المدارس المعاقين  تمثل المجال: المجال البشاي.2-1-4-1
 17وسمعيا  امعاق 13 أما العينة فتكونت منا وبصريا وحركيا من الممارسين سمعي
 .حركيا امعاق 15وبصريا  امعاق

 :المجال المكاني.2-1-4-2

 مديرية النشاط االجتماعي والتضامن مدرسة األطفال المعوقين سمعيا، والية البيض. -

النشاط االجتماعي والتضامن مدرسة األطفال المعوقين بصريا بالمشرية، مديرية  -
 والية النعامة.

 ممعوقين حركيا صالمندر، والية مستغانم.جمعية النصر ل -

 :المجال الزمني.2-1-4-3

 تم اجراء البحث في الفترة الممتدة مابين:   

 . 2016بداية العمل في الجانب النظري: مارس  -
 .2016الجانب التطبيقي: أفريل بداية العمل في  -
 .19/05/2016نياية العمل في  -

 :أدوا  البحث .2-1-5

وم عمى جمع المعمومات وتصنيفيا ىي طريقة تق :ميوغاافي بطايقة التحميل الب .2-1-5-1
يميق ويتماشى مع خطوات البحث، ىذه الطريقة تستخدم في البحوث العممية  ما ستخداموا

 بالمراجع والبحوث السابقة.وذلك عن طريق االستعانة 
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 المقياس:.2-1-5-2

الصالح ارتأينا أن يكون مقياس الدوافع الذي وضعو أو استخدمو في األصل "ماجد سميم   
سمعيا  معاقا 23، تم توزيعو عمى  لمبحث وىذا نظرا لطبيعة موضوعناكأداة عممية  "

 الدراسة األساسية. ، تطرقنا في ذلك لمدراسة االستطالعية وبعد أسبوع إلى وبصريا

 طايقة اعداد وتصميم المقياس:.2-1-5-3

م الصالح " أن يحدد ستة أبعاد يمنظرية والميدانية استطاع "ماجد سفي اطار الدراسات ال  
رات عبارة وكميا عبا 38وىذه االبعاد تتكون من مارسة النشاط البدني المكيف أو دوافع م

 موجبة وذلك عمى النحو التالي:

 دوافع المياقة البدنية: -

 الفرد تساب المياقة البدنية وتحسين صحةبشكل كبير في اك يساىم النشاط البدني المكيف 

 الدوافع االجتماعية:-

في اشباع  كبيرة بإسياميا وبدرجة طة الرياضية يمكن أن تتميز اساساحيث أن األنش  
 األفراد. معحاجات اجتماعية معينة وتوفير التفاعل االجتماعي وتكوين عالقة جديدة 

 الدوافع النفسية:-

قد يكون النشاط البدني في نظر البعض وسيمة لخفض التوترات الناجمة عمى   
سيمة لتفريغ االحتياطات الناشئة من ضغوط الحياة وبالتالي يصبح النشاط البدني و 

 الت المكبوتة.االنفعا
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 الدوافع االقتصادية:-

أن تزيد في المردودية الفردية والجماعية في عالم الشغل ألنشطة الرياضية ال مكني  
 نتاج.ي، باإلضافة الى تحسين وزيادة اإلالفكر 

 الدوافع الفنية:-

ىناك بعض األنشطة البدنية والرياضية ذات طابع جمالي، كالقدرة عمى اشباع التذوق   
 الجمالي لدى البعض.

 الدوافع المهنية:-

يستطيع أي شاب أو ممارس ليا الظفر بمنصب شغل  النشاط البدني المكيف من خالل   
 في ىذا المجال وفي أي نشاط كان.

 عدد العبارات اسم المحور المحور
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 دوافع المياقة البدنية.
 الدوافع النفسية.

 الدوافع االجتماعية.
 االقتصادية.الدوافع 

 الدوافع الفنية.
 الدوافع المينية.

07 
07 
06 
06 
06 
06 

 ( يمثل المحاور الخاصة بالمقياس مع ذكر عدد العبارات.3الجدول رقم )
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 طايقة التصحيح:

يقوم المعاقين باإلجابة عمى كل عبارة من عبارات المقياس بما يتناسب مع اتجاىاتو   
، موافق بدرجة كبيرة، تدريجات: موافق بدرجة كبيرة جدا 5نحوىا طبقا لقياس مدرج من 

 موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة قميمة، موافق بدرجة قميمة جدا.

 درجات عند االجابة أوافق بدرجة كبيرة جدا. 5تمنح  -
 درجات عند االجابة أوافق بدرجة كبيرة . 4تمنح  -
 درجات عند االجابة أوافق بدرجة متوسطة. 3تمنح  -
 درجات عند االجابة أوافق بدرجة قميمة. 2 تمنح -
 درجات عند االجابة أوافق بدرجة قميمة جدا. 1تمنح  -

 السمم: السمم مقسم إلى ثالث مستويات منخفضة، متوسطة، عالية.

 ية.سبالنسبة لدوافع المياقة البدنية والنف درجة 9.33سم            1

 االجتماعية واالقتصادية والفنية والمينية.درجة بالنسبة لمدوافع  8سم            1

 درجة بالنسبة لمدوافع الكمية. 50سم            1

 :األسس العممية لالختبااا .2-1-6

 الصدق:.2-1-6-1

وتم  بحثو استخدمنا في دراستنا ىذا المقياس الذي استخدمو "ماجد سميم الصالح" في   
تة النشاط البدني المكيف والمقياس مقسم الى ستطبيقو بعد تكييفو عمى المعاقين أثناء 

افع االقتصادية، ، الدو فع االجتماعية، الدوافع النفسية، الدواأبعاد" دوافع المياقة البدنية
 عبارة. 38. بحيث مجموع العبارات الكمي ليذا المقياس ، الدوافع المينية "الدوافع الفنية
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   دق والثبات لالستمارة االستبيانية.معامل الصوبعد جمع االستمارات قمنا بحساب   
 الثبات بيرسون المقياس

 )ر( المحسوبة
 ر.

 الجدولية
 درجة الحرية

 2-ن
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 الصدق

  0.99 دوافع المياقة البدنية
 

0.78 

 
 
13 

 
 

0.05 

 0.99 دال
 0.96 دال 0.94 الدوافع االجتماعية

 0.98 دال 0.98 الدوافع النفسية
 0.95 دال 0.92 الدوافع االقتصادية

 0.96 دال 0.94 الدوافع الفنية
 0.98 دال 0.98 الدوافع المينية

 ( يمثل معامل الثبات والصدق لممعاقين سمعيا.4جدول رقم )

 التحميل:

 ( أن قيم معامل االرتباط لالستمارة االستبيانية4يتبين من خالل الجدول رقم)
بة (بالنس0.99-0.95(بالنسبة الى الثبات و)0.99-0.92تراوحت)محصورة(  ما بين )

لبيرسون لمعرفة ثبات والصدق  البسيط دالالت االرتباطالى الصدق بالرجوع الى جدول 
( وىذه القيم دالة احصائيا بالمقارنة مع "ر" الجدولية 0.05االختبار عند مستوى الداللة )

أن االستبيان الذي تم بناءه بغرض قياس  انالباحث لطالبانيتبين  (وعميو0.78التي بمغت )
ذوي االحتياجات الخاصة لمنشاط البدني الرياضي المكيف يتميز بدرجة  ممارسةدوافع 

 (.0.05ثبات وصدق عاليتين عند مستوى الداللة )

 االستنتاج:

( أن جميع الدوافع الستة دال احصائيا وبقدر 4نستنتج من خالل معطيات الجدول رقم)  
 عالي من الثبات والمصداقية.   
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 الثبات بيرسون المقياس
 )ر( المحسوبة

 ر.
 الجدولية

 درجة الحرية
 2-ن

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 الصدق

  0.98 دوافع المياقة البدنية
 

0.59 

 
 
6 

 
 

0.05 

 0.98 دال
 0.99 دال 0.99 الدوافع االجتماعية

 0.98 دال 0.97 الدوافع النفسية
 0.99 دال 0.99 الدوافع االقتصادية

 0.96 دال 0.93 الدوافع الفنية
 0.98 دال 0.97 الدوافع المينية

 ( يمثل معامل الثبات والصدق لممعاقين بصريا.5جدول رقم )

 التحميل:

( أن قيم معامل االرتباط لالستمارة االستبيانية 5يتبين من خالل الجدول رقم)
بة الى بالنس (0.99-0.96بالنسبة الى الثبات و) (0.99-0.93ما بين )   محصورة

صدق االختبار لبيرسون لمعرفة ثبات و  البسيط دالالت االرتباطالصدق بالرجوع الى جدول 
مع "ر" الجدولية التي بمغت       قارنة( وىذه القيم دالة احصائيا بالم0.59)عند مستوى الداللة 

أن االستبيان الذي تم بناءه بغرض قياس دوافع  انالباحث مطالبانلوعميو يتبين  ( 0.82)
ثبات ال من رسة ذوي االحتياجات الخاصة لمنشاط الرياضي المكيف يتميز بدرجةامم
  .صدقالو 

 االستنتاج:

 .صدقبقدر من الثبات وال تتمتعأن جميع الدوافع الستة ستنتج ن
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 الثبا :.2-1-6-2

تائجو فيم لو طبق عمى و استقرار نأو االتساق أيقصد بثبات االختبار مدى الدقة 
 (152، صفحة 1993)مقدم عبد الحفيظ،  .فراد في مناسبتين مختمفتينعينة من األ

موزعين كما  امعاق 23 الباحثان بتطبيق االختبار عمى عينة تتكون من الطالبان وقد قام  
 يمي:

 معاق سمعيا. 15 -
 معاقين بصريا. 8 -

وبعد الحصول عمى النتائج وباستخدام معامل االرتباط بيرسون وبعد الكشف في 
( وجدنا أن القيم 0.05الجدولين الدالالت لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة )

 ر من القيم الجدولية مما يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات.المحسوبة أكب

 الموضوعية:.2-1-6-3

تطبيق االختبار مدى وضوح التعميمات الخاصة في  ترجع موضوعية االختبار الى
وحساب الدرجات أو النتائج الخاصة بيا، ويقصد بالموضوعية التحرر من التحيز أو 

 العوامل الشخصية فما يصدر الباحث من أحكام.التعصب وعدم ادخال 

 الدااسة اإلحصائية :. 2-1-7

وبعد تفريغ من أجل تحميل النتائج المتحصل عمييا بعد اإلجابات عن االسئمة 
تحميل التباين واختبار  االستمارات، اعتمدنا عمى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 باإلضافة معامل االرتباط برسون. األحادي لداللة الفروق )فيشر( 
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 بالمتوسط الحسابي )س(. اإلحصاءطريقة  -
 باالنحراف المعياري)ع(. اإلحصاءطريقة  -
 تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( اختبار  -
 طريقة معامل االرتباط : ر.بيرسون. -

 وقد استخدمناه قصد حساب ثبات المقياس.

 .Excelتمت المعالجة ب      
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 الخالصة:

إن أي بحث ميما كانت درجتو العممية مرتبط بشكل وثيق بإجراءات البحث 
الميدانية، ألن جدوى جوىر الدراسة مكنون في كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية. وعميو 

أجل من ألىداف البحث لحاول الطالب الباحث من خالل ىذا الفصل وضع خطة محددة 
مشكمتو الرئيسية، كما تم تحديد المجال البشري المالئم لطبيعة البحث و د المنيج تحدي

وتحديد أدواتو الالزمة لجمع البيانات والمعمومات الكافية بطريقة عممية وكيفية استخداميا 
مع تحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة والتي تساعد في عرض وتحميل النتائج بغية 

 بحث.اإلجابة عمى تساؤالت إشكالية ال

 

    

  

 

     



 الباب الثاني :                                                                   عرض وتحليل النتائج
 

66 
 

 

 عرض و تحميل النتائج

 الفصل الثاني

 .عرض وتحميل النتائج.2-2-1

 . تحديد المستوى لدى المعاقين بصريا الممارسين لمرياضة.2-2-2-1

 . تحديد المستوى لدى المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة. 2-2-2-2

 . تحديد المستوى لدى المعاقين سمعيا الممارسين لمرياضة.2-2-2-3

 .المقارنة بين المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(.2-2-3

 . استنتاجات.2-2-4

 . مناقشة الفرضيات.2-2-5

 . مناقشة الفرضية األولى.2-2-5-1

 . مناقشة الفرضية الثانية.2-2-5-2

 .وتوصيات . اقتراحات2-2-6

 عامة.خالصة .2-2-7
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 :عرض و مناقشة نتائج.2-2-1

 المعاقين بصريا الممارسين لمرياضة:.تحديد المستوى لدى 2-2-2-1

35 25.66 16.33 7         

 المجاالت س ع المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 عالية
 

 دوافع المياقة 31.94 2.22

 البدنية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 32.35 2.95

 النفسية              
33 22 14 6 

 
      

 المجاالت س ع المستويات        

         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 الدوافع 27.64 2.8    عالية

 االجتماعية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 25.11 3.55

 االقتصادية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 25.17 4.04
 الفنية              
  

  

 عالية
 

 الدوافع 26.41 2.57
 المينية              

 الدوافع س 168   38 88 138 190

 الكمية ع 12.33 المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  
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 .المجاالتاالنحراف المعياري لكل مجال من ( يمثل المتوسط الحسابي و 6الجدول رقم )

 :التحميل

االنحراف المعياري ومستويات لكل ( قيم المتوسط الحسابي و 6الجدول رقم ) من خالل  
استعراض القيم المبينة في ومن خالل ، الكمي مجموعيممجال من المجاالت الستة و 

و ذلك لقيمة المتوسط الحسابي  يأن كل المجاالت تتميز بمستوى عال   الجدول نجد 
( و كذلك الدوافع الكمية التي 22.33( و )24.35في المجال )  التي انحصرت 

 ( .138.193انحصرت في المجال )

قيمة االنحراف ( و 168لمدوافع الكمية فقد بمغت )أما بالنسبة لقيمة المتوسط الحسابي   
 ( .12.33المعياري التي قدرت ب )

  :ستنتاج اال

     المجاالت تتميز بمستوى عالي جدامن خالل المعطيات الجدول أن كل  نستنتج  
 .الحسابي متوسطيموذلك الرتفاع قيمة 
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 تحديد المستوي لدى المعاقين حركيا الممارسين لمرياضة. .2-2-2-2

35 25.66 16.33 7         

 المجاالت س ع المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 عالية
 

 المياقةدوافع  31.93 2.46

 البدنية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 33.33 4.39

 النفسية              
33 22 14 6 

 
      

 المجاالت س ع المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 الدوافع 26.53 2.87    عالية

 االجتماعية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 25.6 3.73

 االقتصادية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 25.8 2.72
 الفنية              
  

  

 عالية
 

 الدوافع 26.2 2.24
 المينية              

 الدوافع س 166.4   38 88 138 190
 الكمية ع 13.38 المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل مجال من المجاالت( يمثل 7الجدول رقم )
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 التحميل:

االنحراف المعياري و ( قيم المتوسط الحسابي 7الجدول رقم )من خالل بين لنا ت  
استعراض القيم من خالل ، الكمي مجموعيمومستويات لكل مجال من المجاالت الستة و 

ذلك لقيمة المتوسط تتميز بمستوى عالى و كل المجاالت في الجدول نجد أن  المبينة
( وكذلك الدوافع الكمية التي 22.33( و )24.35الحسابي التي انحصرت في المجال )

 ( .138.193انحصرت في المجال )

قيمة االنحراف ( و 166.4أما بالنسبة لقيمة المتوسط الحسابي لمدوافع الكمية فقد بمغت )  
 ( . 13.38المعياري التي قدرت ب )

 ستنتاج :الا

جعميا تتميز بمستوى ت بأوساط حسابية كبيرة وىذا مانستنتج أن كل المجاالت تميز   
 عالي جدا.
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 .تحديد المستوي لدى المعاقين سمعيا الممارسين لمرياضة.2-2-2-3

35 25.66 16.33 7         

 المجاالت س ع المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 عالية
 

 دوافع المياقة 28.69 4.55

 البدنية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 33.76 4.87

 النفسية              
33 22 14 6 

 
      

 المجاالت س ع المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

  
  

 الدوافع 25.38 2.87    عالية

 االجتماعية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 25.15 3.41

 االقتصادية              

  
  

 عالية
 

 الدوافع 24.46 3.77
 الفنية              
  

  

 عالية
 

 الدوافع 24.76 3.81
 المينية              

 الدوافع س 159.23   38 88 138 190

 الكمية ع 9.12 المستويات        
         منخفضة متوسطة عالية  

 االنحراف المعياري لكل مجال من المجاالت( يمثل المتوسط الحسابي و 8الجدول رقم )
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 :التحميل

االنحراف المعياري و  ( قيم المتوسط الحسابي8رقم )المستعرضة في الجدول  نتائجالتمثل   
استعراض القيم من خالل ، الكمي جموعيممل مجال من المجاالت الستة و ومستويات لك

ذلك لقيمة المتوسط كل المجاالت تتميز بمستوى عالى و المبينة في الجدول نجد أن 
كذلك الدوافع الكمية التي و ( 22.33( و)24.35رت في المجال )الحسابي التي انحص

 ( .138.193انحصرت في المجال )

قيمة االنحراف ( و 159.23أما بالنسبة لقيمة المتوسط الحسابي لمدوافع الكمية فقد بمغت )  
 ( .9.12المعياري التي قدرت ب )

 :ستنتاج اال

ىذا ما جعميا تتميز بمستوى ت بأوساط حسابية كبيرة و أن كل المجاالت تميز  نستنتج  
 عالي جدا.

 استنتاج عام:-

دوافع المياقة البدنية أن كل من  (8)-(7)-(6استنتجنا من خالل تحميمنا لمجدول رقم )  
ومجموعيم الكمي لدى المعاقين سمعيا ية واالقتصادية والفنية والمينية واالجتماعوالنفسية 

 .مارسين لمرياضة كميا دوافع عاليةالمبصريا وحركيا 
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 المقارنة بين المعاقين)بصريا، سمعيا وحركيا(:. 2-2-3

 :المياقة البدنية دوافع-1

معاقين ( عند ال(ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 9جدول)
 )سمعيا، بصريا وحركيا(.

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  ( 9)رقميمثل الجدول 
عند  وىي أكبر من ف الجدولية 4.73حيث ف المحسوبة بمغت المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

 ذات داللة إحصائية في مجاليتضح لنا وجود فرق  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 دوافع المياقة البدنية.

 ستنتاج:اال

دوافع في مجال نستنتج من خالل معطيات الجدول أنو توجد فروق ذات داللة احصائية   
 .المياقة البدنية

 

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف محسوبة
 ف

 جدولية
مستوى 

 الداللة
 الداللة

 االحصائية

نية
البد

قة 
لميا

ع ا
دواف

 

 4.55 28.69 سمعية
 
(2،41) 

 
 2.53 31.85 بصرية دال 3.35 3.22 4.73

 2.22 31.94 حركية
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 يمثل الفرق بين المعاقين في مجال دوافع المياقة البدنية.( 1رقم )تمثيل بياني 
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 :الدوافع االجتماعية-2

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 13جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  ( 13رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 2.28حيث ف المحسوبة بمغت  المربعات وقيمة ف

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
لة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف تحميل التباين األحادي لدال

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو أنو التيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 الدوافع االجتماعية. مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .االجتماعيةدوافع ال

 

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف ف محسوبة
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

عية
تما

الج
ع ا

دواف
ال

 

 سمعية  
25.38 

 
2.87 

(41.2) 2.28 3.22 3.35 
 غير
 2.97 26.5 بصرية دال

 2.83 27.64 حركية
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 :الدوافع النفسية-3

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 11جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  (11رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 1.29حيث ف المحسوبة بمغت المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) الداللةمستوى 
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو أنو التيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 الدوافع النفسية. مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .النفسية دوافعال

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف
 محسوبة 

ف 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

  الداللة
 االحصائية

سية
النف

فع 
دوا

ال
 

 سمعية  
33.76 

 4.78 

(41.2) 1.29 3.22 3.35 
 غير
 دال

 33.14 بصرية
4.18 

 2.97 32.35 حركية
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 :الدوافع االقتصادية-4

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 12جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  (12رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 1.19حيث ف المحسوبة بمغت المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو أنو التيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 .االقتصاديةالدوافع  مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .االقتصادية دوافعال

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف
 محسوبة

ف 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

دية
صا

القت
ع ا

دواف
ال

 

 سمعية 
 

25.15 
3.41 

(41.2) 3.19 3.22 3.35 
 غير
 دال

 3.73 25.85 بصرية

 3.55 25.11 حركية
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 :الدوافع الفنية-5

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 13جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  (13رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 3.45حيث ف المحسوبة بمغت المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو نو التأيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 .الفنيةالدوافع  مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .الفنية دوافعال

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف
 محسوبة 

ف 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

ا
نية

 الف
وافع

لد
 

 سمعية
24.46 

 3.77 

(41.2) 3.45 3.22 3.35 
 غير
 2.83 25.78 بصرية دال

 4.34 25.17 حركية
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 :الدوافع المهنية-6

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 14جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  (14رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 1.25حيث ف المحسوبة بمغت المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو أنو التيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 .المينيةالدوافع  مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .المينية دوافعال

درجة  ع س   المرحمة العمرية
 الحرية

 ف
 محسوبة 

ف 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

نية
لمي

ع ا
دواف

ال
 

 3.81 24.76 سمعية 

(41.2) 1.25 3.22 3.35 
 غير
 دال

 2.26 26.37 بصرية

 2.57 26.41 حركية
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 الدوافع الكمية:-7

( عند (ANOVA( يوضح اختبار التحميل التباين األحادي لداللة الفروق 15جدول)
 معاقين )سمعيا، بصريا وحركيا(.ال

 التحميل:

مصدر التباين و مجموع المربعات و درجات الحرية ومتوسط  (15رقم)يمثل الجدول 
عند  وىي أقل من ف الجدولية 2.43المحسوبة بمغت حيث ف المربعات وقيمة ف 

بعد المعالجة اإلحصائية لدرجة الخام المتحصل باستعمال اختبار  ،(3.35) مستوى الداللة
تحميل التباين األحادي لداللة الفروق )فيشر( في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف 

ذات داللة إحصائية في ق و د فر جو أنو التيتضح لنا  المعاقين)سمعيا، بصريا وحركيا(لدى 
 .الكميةالدوافع  مجال

 ستنتاج:اال

في مجال توجد فروق ذات داللة احصائية النستنتج من خالل معطيات الجدول أنو   
 .الكمية دوافعال

درجة  ع س   اإلعاقة
 الحرية

 ف
 محسوبة

ف 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اإلحصائية

كمية
ع ال

دواف
ال

 

 سمعية
 

159.23 
 9.12 

(41.2) 2.43 3.22 3.35 
 غير
 12.17 166.85 بصرية دال

 12.33 168.64 حركية
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  : جاتاستنت.ا2-2-4

 يمي: بصريا وحركيا( نستنتج مال المقارنة بين المعاقين )سمعيا، من خال  

ل احصائيا وذلك في جميع دا غيربصريا وحركيا( )سمعيا، الفرق بين المعاقين  -
 المجاالت باستثناء دوافع المياقة البدنية 

 .لممارسة النشاط الرياضي  عالية ليم دوافعبصريا وحركيا( )سمعيا، المعاقين  -
 عالية جدا في كل مجاالت الدوافع . المعاقيندوافع ممارسة الرياضة لدى  -
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 مناقشة الفرضيات:.2-2-5

 مناقشة الفرضية األولي :.2-2-5-1

لمنشاط البدني الرياضي     ( الممارسين سمعيا ، حركيا بصريا،ممعاقين ) ل نص الفرضية : 
                                عالية. دوافع

لمرياضة الدوافع لدى المعاقين بصريا الممارسين ( الذي يدرس 6خالل الجدول رقم ) من 
. اضافة والمينية عاليةأن دوافع المياقة البدنية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية يتضح 

متوسط حسابي قدر ب ة واحدة من خالل الدوافع الكمية خرج الى أن استعمال المقياس كوحد
حيح الذي يشير الى أن الدوافع يقع ضمن المستوى الثالث من سمم التصىو و ( 168ب )

( الذي يدرس دوافع المعاقين حركيا 7ومن خالل الجدول رقم ) لدى المعاقين بصريا عالية.
الممارسين يظير أن كل الدوافع عالية وىو األمر ذاتو حين نتحدث عن المقياس ككل 

سمم ي المستوى الثالث من ( وىو يقع ف166.4ب ) حيث أن متوسط الدوافع الكمية قدر
( الذي 8. ومن خالل الجدول )لية، ما يشير الى أن المعاقين لدييم دوافع عاالتصحيح

عد عمى عمى مستوى كل بيدرس دوافع المعاقين سمعيا الممارسين يتضح أن الدوافع عالية 
 ، وىو األمر عينو حينما نتحدث عن الدوافع الكمية حيث أن المتوسط الحسابي قد قدرحده

، ما يشير الى أن  ن المستوى الثالث من سمم التصحيحيقع ضم( وىو 159.23) ب
تقدم يظير أن المعاقين  المعاقين سمعيا الممارسين لدييم دوافع عالية.  ومن خالل ما

الى أن الفرضية ما يشير  النشاط البدني ةسمعيا لدييم دوافع عالية لممارسو  حركيا، بصريا
 األولى قد تحققت.
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 : الثانيةمناقشة الفرضية .2-2-5-2

ىناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف :  نص الفرضية
 )سمعيا، بصريا وحركيا(.المعاقين لدى

ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ( 15يتضح لنا من خالل الجدول رقم )
عند مستوى الداللة )سمعيا، بصريا وحركيا( المعاقينممارسة النشاط البدني المكيف لدى 

    ( 2.43): )سمعيا، بصريا وحركيا( عند المعاقينالمحسوبة  فبمغت قيمة حيث  3.35
، وىذا يعني ان ىناك فروقات بين  (3.22) و ىي اقل من ف الجدولية التي قدرت ب

 الفرضية القائمة: ان انالباحث انوعميو يستنتج الطالب، المجموعات الثالث 

 بصريا،) ىناك فروق ذات داللة إحصائية في دوافع ممارسة النشاط البدني المكيف لدى
 .تحقق مل  ( سمعيا ، حركيا
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 : و توصيات اقتراحات.2-2-6

 :بما يمي هذا البحث نوصينتائج المستخمصة من عمى ال ابناء -

سمعيا( عمى ممارسة النشاط البدني المكيف ذات  ،تشجيع المعاقين )بصريا، حركيا-
 طابع التنافسي في ىذه المرحمة.ال

توفير الوسائل الرياضية والترفييية لممارسة النشاط الرياضي سواء في المؤسسات -
 التربوية التعميمية أو غير التعميمية وذلك ال كتساب األفراد الثقافة الرياضية.

 الرفع من دوافع الممارسة لممعاقين)بصريا، حركيا ،سمعيا(اجراء بحوث عممية من شأنيا -

أىمية كبيرة لدوافع  ولي التربية أن يعطواة ومسؤ أساتذة التربية البدنية والرياض عمى-
 المعاقين المختمفة.

االىتمام بالجانب النفسي لممعاقين ومحاولة تجنب االصطدام معيم والتدخل فييم  -
 بقوة.

 العمل عمى تحفيز المعاقين من خالل دعوة األولياء لمشاىدة النشاطات الرياضية. -

 ضرورة االىتمام برياضة المعاقين. -

تكفل الجيات الحرصة بتشجيع الممارسة الرياضية لممعاقين عن طريق الداعية  -
 . اإلسالمية

ارس والجامعات سمعيا( في المد ،حركيا ،فع الممارسة لدى المعاقين )بصرياتعزيز دوا-
 ونشرىا وتنشيطيا.
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 الخالصة العامة:.2-2-7 

يا حركيا" التي ل، بصريا ،إن النشاط البدني المكيف لو إسيامات اتجاه المعاقين "سمعيا
فيم بحاجة ماسة إلى وسيمة تنمي لدييم جميع الصفات  ،جوانب سمبية ناجمة عن اإلعاقة

والخصائص سواء كانت بدنية، نفسية، إجتماعية باإلضافة إلى تنمية الميارات الخاصة 
الحياة اليومية والنشاط الرياضي باستعمال الحواس األخرى المتبقية لالستفادة منيا في 

وجيا من وجوه اكتساب الذات حيث يعتبر ممارسة النشاط الرياضي  ،نسب وسيمة لذلكأ
وتوازنيا وتيذيبيا وصقل الكفاءات البدنية والعقمية باعتبارىا تمرينا لمحياة التي تقتضي بذل 

ولقد قام الطالبان بيذه الدراسة  جيد ونشاط والمشاركة في العمل الجماعي وضبط النفس،
تمعب الدوافع دورا ي التلممارسة لمنشاط البدني المكيف  و  التي تيدف إلى معرفة الدوافع

ىاما في تحديد الممارسة الرياضية لما ليا من أىمية وليذا الغرض جاءت دراستنا بعنوان 
لى "دوافع ممارسة ذوي االحتياجات الخاصة لمنشاط البدني المكيف "وييدف البعض إ

 امعاق 83شممت عينة البحث عمى  ،ئة وتحقيقا ليذه الدراسةمعرفة مستوى الدوافع ليذه الف
" بصريا حركيا سمعيا " لتحديد الدوافع التي تدفعيم لممارسة النشاط البدني المكيف وكان 
ذلك في كل من المناطق التالية "النعامة البيض مستغانم" ولقد تم تطبيق المنيج المسحي 

الصالح " مقياس الدوافع لممارسة لمنشاط  سالم الوصفي الذي استخدمنا فيو مقياس "ماجد
 . الرياضي
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 بالمغة العربية:
( تأثير الجوانب الصحية عمى النشاط البدني الرياضي واالنفعاالت، 1998ابراهيم رحمة) (1

 .1عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر، ط
التأهيل المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة، المكتب  (2005أحمد محمد سيد فهمي) (2

 الجامعي الحديث.
( سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مركز االسكندرية 2002أ.سمير كامل أحمد) (3

 .2لمكتاب،ط
 دار، الحكمة اليمانية. االجتماعي ،صنعاء( أسس عمم النفس 1994الزغبي أحمد محمد)  (4
( أسس بناء البرامج الرياضية، القاهرة، دار الفكر 1990لحمامي)أمين أنور الخولي، محمد ا (5

 العربي.
 ( الدافعية، القاهرة، مركز الكتاب لمنشر. 1999أمينة ابراهيم شبمي، مصطفي حسن باهي) (6
 ( دوافع التفوق في النشاط الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي.1990أسامة كامل راتب) (7
نفس الرياضي، )المفاهيم والمصطمحات(، القاهرة، دار ( عمم ال1997أسامة كامل راتب) (8

 .2الفكر العربي، ط
( التربية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة "تأهيل 2001أسامة رياض، مصطفي طاهر) (9

 .2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،طاضي تغذية"ير 
لممعوقين، القاهرة، ( القياس والتاهيل الحركي 2001أسامة رياض، ناهد أحمد عبد الرحيم)(10

 .1دار الفكر العربي، ط
 ( الرعاية االجتماعية وخدمات المعوقين، االسكندرية، دار المعرفة.1991اقبال مخموف)(11
( التربية الرياضية والتربية لممعاقين، القاهرة، 1998حممي ابراهيم، وليمي السيد فرحات)(12

 مصر، دار الفكر العربي.
( الدوافع الرياضية وعالقتها باألداء الرقمي لدى 1992محمد صبحي وسالم نجيب) حسانين،(13

 جامعة المينا. ، مصر،مسابقات العدو والجري
( دافعية االنجاز والقياس، القاهرة، مكتبة االنجمو 1979طمعت منصور، ابراهيم قشقوش)(14

 .2المصرية، المجمد
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 .1الصحة النفسية، القاهرة، دار قباء،ط( دراسات في 1985محمد السيد عبد الرحمان)(15
( سيكولوجية النمو لممربي الرياضي، القاهرة، مركز الكتاب 1998محمد حسن عالوي)(16

 لمنشر.
( مدخل الى عمم النفس الرياضي، الجزائر، ديوان المطبوعات 2002محمد حسن عالوي)(17

 الجامعية.
ة لمرياضيين، القاهرة، مركز الكتاب ( موسوعة االختبارات النفسي1998محمد حسن عالوي)(18

 .2لمنشر، ط
( اختبارات األداء الحركي، القاهرة، مصر، 1986)ونصر الدين محمد محمد حسن عالوي(19

 دار الفكر العربي.
( سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت، عمان، األردن، دار 2006ونس)محمد محمود بني ي(20

 المسير لمنشر والتوزيع.
( سيكولوجية التربية البدنية والرياضية"النظرية التطبيق 1995الفتاح عنان)محمود عبد (21

 .1والتجريب، القاهر،مصر، دار الفكر العربي،ط
( رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمات االجتماعية)رعاية 2003محمد سالمة غباري)(22

 المعوقين(، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
 ( مدخل الى عمم النفس الرياضي، ديوان المطبوعات الجامعية.1994مصطفى عشوي)(23
 ( المعوقين، الكويت، م{سة الكويت لمتقدم.1985منال منصور بوحميد)(24
( االحصاء والقياس النفسي والتربوي، الجزائر، ديوان المطبوعات 1993مقدم عبد الحفيظ)(25

 الجامعية.
ية البدنية والرياضية لذوي االحتياجات الخاصة، ( الترب2005د.سعد عمي، د.أحمد ابو الميل)(26

 .1مدينة العالج لمنشر والتوزيع، ط
 .3،ط( أوقات الفراغ والترويح، القاهرة، دار المعارف1982عطيات محمد خطاب)(27
( التربية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة "تأهيل رياضي 2006عالء الدين محمد عميوة) (28

 .1يا الطباعة والنشر،طتغذية"، دار الوفاء ادن
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( دراسات وبحوث لمتربية الخاصة، عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر 2000فاروق الروسان)(29
 1والتوزيع،ط

 فريق عبد المحسن وآخرون، رياضة المعوقين، بيت الحكمة جامعة بغداد.(30
اد، دار ( رياضة المعوقين جامعة بغد1992فريق عبد المحسن لهوثة، السيد محمد صبري)(31

 .1النشر،ط
( الدافعية النظرية والتطبيق، عمان، األردن، دار المسير لمنشر 2008ثائر أحمد غباري)(32

 .1والتوزيع والطباعة،ط
( سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مركز 2002خالد عبد الرزاق السيد)(33

 .االسكندرية لمكتاب
 المذكرات:

وصفية لمنشاط الحركي المكيف في مراكز األطفال  دراسة –د. دويمي منصورية -1 
 ذوي االحتياجات الحركية الخاصة في الجزائر.

 دوافع تفضيل بعض فئة التالميذ الصم والبكم لمرياضة الترويحية.-2
 دوافع تفضيل فئة المعاقين عقميا لممارسة الرياضة الجماعية.-3
 تياجات الخاصة. دوافع ممارسة رياضة السباحة عند مراهقي ذوي االح-4

 المعاجم والقواميس:
  العموم .ساسي :المنظمة العربية لمتربية والثقافة و المعجم العربي األ-1
 . 2005النشر.دار صادر لمطباعة و  4،ط 2،ج 1ابن منظور: لسان العرب،ج-2
 . 2005النشر.دار صادر لمطباعة و  4،ط 4،ج 3ابن منظور: لسان العرب،ج-3
 .آخرون :المنجد في المغة العربيةصبحي حمودي و  -4

  األجنبية: بالمغة مصادر والمراجع

1-A.stor:U.C.L:ET Outer activité physique et sportives adaptées pour personne 

handicapes mentale :print marketing sprl : belgique :1993.                                                   

2-Marie – Chorlotte Busch : La Sociologie Du Temps Libre Mouton , Paris , 1975 ,. 

3-Roi randiaim : sur le chemin in de sport avec les  personnes handicapes physique, 

plint marking sport, 1993. 
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 الــــــــجمهورية الـــــــــــجزائرية الــــــــــديمقراطية الــــــــــــشعبية

 وزارة الـــــــتعميم العــــــــــالي و الـــــــبحث الــــــــــعممــــــــــــــــــــــي

 جامعــــــــــــــة عبـــد الـــــحميد بن باديـــــس.مستغانــــــم.

 .البدنية و الرياضية التربيةمعهد 

 قسم: النشاط البدني المكيف.

 

 

 

 استمارة االستبيان الموجه لممعاقين.

في اطار انجاز بحث عممي، نضع بين يديك ىذه االستمارة التي ىي مؤلفة مجموعة من العبارات والفقرات 
وانعكاساتو عمى  "دوافع ممارسة ذوي االحتياجات الخاصة لمنشاط البدني المكيف"التي نتناول فييا 

الجوانب المياقة البدنية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والفنية والمينية لدى ىذه الفئة ،حيث أنو أمام كل 
عبارة توجد خمسة خانات لإلجابة : أوافق بدرجة كبيرة جدا، أوافق بدرجة كبيرة، أوافق بدرجة متوسطة، 

 .أوافق بدرجة قميمة، أوافق بدرجة قميمة جدا 

 

 ( في الخانة المناسبة.  Xضع عالمة )مالحظة : 

   

 تحت إشراف:                                           :  من إعداد الطالبين
 خالد وليدد/قي عبد الرحمان.                                                   ات-

 بوشافة أحمد.-
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 موافق مجال المياقة البدنية
بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      محافظة عمى لياقتي البدنية .لم

      لجسمي . إلفرادلتحسين الكفاءة الوظيفية 
      النشاط الالزمين لجسمي وفر لى الحركة و ألنيا ت

      من االمراض .ألنيا تساىم في وقايتي 
      لممحافظة عمى اعتدال قوامي . 
      لتطوير مياراتي الفنية و البدنية 

      تتفق وقدراتي الجسمية ال
موافق  مجال الدوافع االجتماعية

بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      توفر لي الشيرة محميا ألنيا

      الن اصدقائي يمارسونيا ايضا
      ليزداد اصدقائي و معارفي 

      وجدة تشجيعا من اقاربي و أصدقائي ألنني
      شعبية في بمدي ألنيا تعتبر الرياضة األكثر 
      لتحسين وضعي االجتماعي 

موافق  مجال الدوافع النفسية
بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      تكسبني االعتماد عمى نفسي  ألنيا

      ليكون لدي شخصية مؤثرة
      ألنيا تزيل مظاىر القمق و التوتر عندي

      ألنيا تشعني بالرضا و السرور
      الشجاعةو  كالجرأةحتى أكتسب سمات سموكية جيدة 

      لمحصول عمى احترام االخرين
      تبعدني عن مشاكل الحياة اليومية  ألنيا
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موافق  مجال الدوافع االقتصادية
بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      ألنيا تعود عمي بالكسب المادي

      لمحصول عمى الحوافز المادية و المعنوية 
      لتوفير االدوات الخاصة ال رياضة

      لكثرة االمتيازات المادية الممنوحة لالعبين
      ألنيا تتيح لى فرصة السفر لمخارج مجانا

      ألنيا غير مكمفة ماديا
موافق  مجال الدوافع الفنية

بدرجة 
 كبيرة جدا

 موافق
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      من أجل الوصول إلى درجة التفوق والتميز الرياضي

      لرفع اسم بالدي عاليا في المحافل الدولية 
لتتاح لي فرصة االحتكاك مع فرق خارجية لتحسين 

 مستواي الفني 
     

      ألنني أتقن ميارات ىذه الرياضة 
      لمعرفتي بقوانينيا 

      ألنيا تيدف إلى إشباع التذوق الفني والجمال لدي
موافق  مجال الدوافع المهنية  

بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا
      أن أكون مدرب في المستقبل ألني أرغب

      ألنيا تتيح لي المجال لمحصول عمى العمل
ألن الكثير من المؤسسات في بمدي تيتم بيذه الرياضة 

 أكثر من غيرىا
     

      ألنيا تؤىمني أن أصبح حكما في المستقبل
      حتى أتمكن من القيام بعممى بصورة جيدة

      رئيسي في العمل حتى أفوز عمى رضا و تقدير
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