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Résumé de la recherche  :  

 •Titre de l'étude: étude de la relation entre la satisfaction 
de la vie et l'adaptation psychologique pour les 
personnes handicapées physiquement - une enquête 
menée sur les pratiquants et non-pratiquants activité 
motrice de réglage. 

 •L'objectif de l'étude: L'étude vise à déterminer la 
relation entre la satisfaction de la vie et la compatibilité 
psychologique avec les handicapés physiques. 

 •hypothèse de l'étude: Il existe une corrélation entre la 
satisfaction de la vie et l'adaptation psychologique de la 
relation aux handicapés physiques. 

 •Exemple: Nous avons utilisé un échantillon de 40 
personnes physiquement handicapées 0.20 praticiens et 
20 non-pratiquants activité motrice de réglage. 

 •outil utilisé: un questionnaire sur la satisfaction de la 
vie et de la mesure psychologique de compatibilité. 

 •La conclusion la plus importante: Il existe une 
corrélation entre la satisfaction de la vie et la 
compatibilité psychologique 



 •Les suggestions les plus importantes: 

- - La nécessité de prêter attention à l'aspect 
psychologique handicap physique grâce à un suivi. 

- - Sensibilisation de l'océan et les parents à 
l'importance des activités sportives de l'exercice 

physique. 
- - La conscience de l'importance des activités 

sportives pour handicapés physiques. 
- Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du 

traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export 
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  مقدمة : 

القوى المنتجة في المجتمع ، فيو المحرك الفعمي لتطوره وتقدمو  من أىم اإلنسانيعتبر 
في نيضتو وحريتو الدائمة ، وقد تحدث لو عدة مشكالت سمبية  األساسيةوالدعامة 

زائمة تغير من نمط معيشتو وتجعمو شخص أخر يتميز بصفات أخرى غير  أودائمة 
 ". اإلعاقةالتي كان يتميز بيا من قبل ، ومن بين ىاتو المشكالت " 

تعتبر فئة ذوي االحتياجات الخاصة من بين الفئات المكونة لممجتمعات بصفة عامة ، 
عمى تحقيق التكيف حيث عانت من عدة مشاكل نفسية و اجتماعية ....إلخ ، فعممت 

يجاد حمول ليا االبتعاد عن المشكالت  أيمع ىذا الوضع الخاص الذي ألم بيا   أيوا 
الفئة تحقيق ىذا اليدف "  تحقيق السعادة والرضا عن الحياة ، ويسعى كل فرد من ىاتو

لمتكيف والصحة النفسية حيث يرى العديد  الرضا عن الحياة " ، باعتباره مؤشرا ميما
،وقد  أىدافوحاجاتو وتحقيق  إشباعمفيوم الرضا ىو شعور الفرد بعد  أنمن العمماء 

المتغيرات التي تساعد  أىممفيوم الرضا عن الحياة يعد من  أنبعض الدراسات  أشارت
ن شعور الفرد الفرد المعاق عمى تحقيق القدر المناسب من الصحة النفسية والتوافق ، وا

بالرضا عن حياتو ينمي لديو الثقة ، مما يساعده في قدرتو عمى مواجية المشكالت 
حمول توافقية مناسبة ،وان التوافق كما يشير "حامد زىران  بإيجادوضغوطات الحياة 

 باألمنيتمتع بو الفرد من القدرة عمى السيطرة عمى القمق والشعور  "ىو مدى ما
 .(44ص 2005التوتر )حامد زىران ، واالطمئنان بعيدا عن 

وباعتبار النشاط البدني المكيف ال يؤثر فقط عمى النمو واإلعداد البدني ولكن يمتد 
 ألىمالنفسية يمكن ان تعطي تحميال  األسسومعرفة   واإلراديةليشمل الصفات الخمقية 

ان الرياضة  العديد من الدراسات العممية أثبتتط البدني والرياضي ،حيث لمنشاالنواحي 
ايجابية عمى الصحة النفسية من خالل التحكم النفسي والثقة بالنفس  أثار إلى تؤدي

 (.  217،ص 2005والقدرة عمى التكيف والتوافق )محمد حسن غاني ،
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عمى ضوء الدراسات السابقة نتناول ىذا البحث بعنوان "مقارنة الرضا عن الحياة 
لممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي والتوافق النفسي عند المعاقين حركيا ا

 األىدافالمكيف "قصد التعرف عمى فاعمية النشاط الحركي المكيف في تحقيق ىذه 
 .وقد تناولنا في ىذه الدراسة :جانبين : جانب نظري وجانب تطبيقي .

 
 مشكمة الدراسة : 
ىي عممية ىادفة ، صممت لمتعرف عمى المشكالت والمساعدة عمى  رياضة المعاقين

 األخيرةالنفسية والحركية واالجتماعية ، وتشمل ىذه  حميا، وتقديم الخدمات من النواحي
عمى المساعدات الحركية والبرامج التربوية الفردية والتدريب والتدريس ليذه الفئة 

وقدراتيم  إمكاناتيمليم  أقصى مدى تؤلو إلىلمساعدتيم عمى النمو السميم ، والوصول 
 أشخاصليم وان ىذه الخدمات يجب ان تقدم من طرف  أفضلسعيا لتحقيق حياة 

 مؤىمين ومتخصصين ليذا النوع من الرياضة أومن طرف المذين ليم خبرة في المجال.
" أن الجسم يحتل مكانة ىامة بالنسب لمفرد من الناحية الثقافية و  يشير " أنور الخولي

، فيو اآلخريناالجتماعية، و ىو يمعب دور ىام في حياتو و في عالقتو مع نفسو و 
تناء بالصورة الجسدية االنفعالي و الوجداني لمفرد عن طريق االع االتزانوسيمة لتحقيق 

يارىا بطريقة ترضي مقاييس الصورة المثالية لممجتمع، وما من شأنو أن ظو محاولة إ
يحقق لو الرضا  عن الذات و الثقة في النفس فإذا وجد أن جسمو ينمو بشكل ال يحقق 

من حيث المقاييس المتعارف عمييا فإن ذالك يضعو في و ضع ال  إيجابيةلو صورة 
 موكو االجتماعي و قد أوضحت دراسة يحمد عميو مما يؤثر عمى حالتو االنفعالية و س

WATSON  وJONSON   أن األفراد الذين لدييم اتجاىات إيجابية عن أجسادىم
فئة ذوي  ( لذلك 168ص، 2001ذات )الخولي ، تقدير ال بارتفاعيتصفون 

الخاصة إحدى الفئات التي تعاني من النظرة السمبية لممجتمع التي  جاتااالحتي
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عن الحياة وىذا ما الحظناه  الرضاق النفسي و الشعور بعدم تصاحبيا سوء في التواف
كز التي تيتم بفئة المعاقين من خالل نظرتنا لمواقع وزيارتنا الميدانية لبعض المرا

  .كياحر 
الرضا عن الحياة عمى  تأثيردراسة  إلىومن خالل دراستنا لبعض البحوث ارتأينا 

التوافق النفسي لدى فئة المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين  لمنشاط الحركي 
 المكيف ومن ىنا أمكننا طرح التساؤل العام :

 .؟العالقة بين الرضا عن الحياة و التوافق النفسي عند فئة المعاقين حركيا  ماىية
 الفرعية :  التساؤالت

فروق في مستوى الرضا عن الحياة لدى فئة المعاقين حركيا  دىل توج -
 الممارسين و غير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف ؟

ىل توجد فروق في مستوى التوافق النفسي لدى فئة المعاقين حركيا الممارسين  -
 و غير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف ؟

النفسي لدى المعاقين حركيا ىل ىناك عالقة بين الرضا عن الحياة و التوافق  -
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف ؟

 أهداف البحث :
معرفة الفروق اإلحصائية في سمة الرضا عن الحياة و التوافق النفسي لدى فئة  -

 المعاقين حركيا الممارسين و غير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف .
سي لدى فئة المعاقين حركيا معرفة العالقة بين الرضا عن الحياة و التوافق النف -

 الممارسين و غير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف .
 معرفة العالقة بين النشاط الحركي المكيف و الرضا ع الحياة و التوافق النفسي  -
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 الفرضيات :
 الفرضية العامة : 

بين الرضا عن الحياة و التوافق النفسي لدى المعاقين  ىناك عالقة إرتباطية -
 حركيا .

  الفرضيات الجزئية : 
ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين الممارسين لمنشاط الحركي  -

 المكيف و الغير الممارسين في الرضا عن الحياة  .
 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين الممارسين لمنشاط الحركي -

 المكيف و غير الممارسين في التوافق النفسي .
ىناك عالقة إرتباطية بين الرضا عن الحياة و التوافق النفسي عند المعاقين  -

 الممارسين لمنشاط الحركي الكيف .
 
 أهمية البحث : 

حركيا و رعايتيم و  بفئة المعاقين االىتمامالبحث في معرفة ضرورة  أىميةتتجمى 
الجوانب ، قصد تحقيق أعمى درجة من الرضا عن الحياة لدييم ن متابعتيم من كل 

سط حياة مميئة النفسي و اندماجيم بصفة طبيعية و ومن ثم تحقيق التكيف و التوافق 
  .بالضغوط و التوترات

عمى الرضا عن  تأثيرهمنا دراسة و معرفة أىمية النشاط الحركي المكيف و لذا كان 
 المعاقين حركيا .الحياة و التوافق النفسي لدى 
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 مصطمحات البحث :
 : اإلعاقة الحركية -
عدم قدرة الشخص عمى القيام ببعض النشاطات والوظائف في حياتو  إجرائيا : -

 نتيجة العجز او الضرر. اليومية 
يعرفيا " كالربرجير " ىي فقدان القدرة عمى القيام ببعض العمال اصطالحا :  -

ور صو ىذا الق أيضاطراف العموية األائف ظتخص التنقل بل تشمل و  حيث ال
 في العضالت اإلرادية . و إلى ضعف تحكم  خمقييرجع إلصابة أو تشوه 

 الرضا عن الحياة : -
 اجرائيا :ىي شعور الفرد بالرضا والقناعة عن مجاالت الحياة اليومية . -
يعرفو " عبد الوىاب " بأنو حالة داخمية يشعر بيا الفرد و تظير  اصطالحا : -

وكو و استجابتو و تشير إلى ارتياحو و تقبمو لجميع مظاىر الحياة من في سم
و لآلخرين و لبيئتو المدركة و تفاعمو مع خبراتيا  ألسرتوخالل تقبمو لذاتو و 

 (  247ص  2008بصورة متوافقة )عبد الوىاب 
 التوافق النفسي : -
 اجرائيا : شعور الفرد باالنسجام واالتزان مع ذاتو . -
" بالعمميات النفسية البنائية و التحرر من الضغوط  كارتليعرفو "  اصطالحا : -

و الصراعات النفسية و انسجام البناء الديناميكي لمفرد ) عبد الحميد محمد 
 .( 75ص 2001الشادلي 
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 راسات و البحوث المشابهة :الد 
 تحت عنوان : أثر النشاط البدني  ماجستر 2002جبوري بن عمر  دراسة

الرياضي عمى التوافق النفسي العام لمتالميذ المرحمة الثاوية . ىدفت الدراسة 
إلى معرفة النشاط البدني الرياضي عمى درجة التوافق النفسي العام لمتالميذ 

الباحث المنيج  استخدمحسب متغير الممارسة عند مختمف الجنسين و 
 اختيارىاتمميذ و تمميذة وتم  316عمى عينة قواميا الوصفي و تمت الدراسة 

النتائج التي  أىمالباحث مقياس التوافق النفسي و من  استخدمعشوائيا كما 
 : توصل إلييا 

جابا عمى درجة التوافق النفسي العام لدى تالميذ يالنشاط البدني الرياضي إ يؤثر -
 المرحمة الثانوية ذكور و إناث لمممارسين مقارنة بغير الممارسين 

  تحت عنوان : تأثير الممارسة الرياضية عمة  1221دراسة عبد الرحيم دباب
 التوافق النفسي لمطالب المرحمة الثانوية بدولة الكويت :

وق في درجات التوافق النفسي بين الممارسين و ىدفت الدراسة إلى معرفة الفر  -
الرياضية لدى طالب المرحمة الثانوية، و استخدم  لؤلنشطةغير الممارسين 

طالب، و تم  368الباحث المنيج الوصفي و تمت الدراسة عمى عينة قواميا 
عشوائيا ، كما استخدم الباحث مقياس التوافق النفسي لدكتور" محمود  اختيارىا

 " و من أىم النتائج التي توصل إلييا : عطية ىنا
أن الممارسة الرياضية بصفة عامة و ممارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة  -

 ليا تأثير إيجابي في رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب المرحمة الثانوية .
  تحت عنوان تأثير النشاط  1221طاوع " مدراسة " سامي غنيم محمد

 ق النفسي العام لدى طالب بجامعة عين الشمس .الرياضي عمى التواف
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ىدفت الدراسة غمى معرفة الفروق بين الطالب و الطالبات الممارسين و غير  -
الممارسين لمنشاط الرياضي في التوافق النفسي العام ، و استخدم الباحث 

طالب و طالبة و تم  180المنيج الوصفي، و تمت الدراسة عمى عينة قواميا 
التوافق النفسي و استمارة  اختبارالباحث مقياس  استخدمعشوائيا كما  اختيارىا
 و االجتماعي و الثقافي و من النتائج  التي توصل إلييا : االقتصاديالمستوى 

 بين أبعاد التوافق النفسي العام . ارتباطو جود  -
 تأثير النشاط الرياضي عمى التوافق النفسي العام . -
  " تحت عنوان : مقارنة  2012"بن حامد  اسامة "  –دراسة " حاجي عبد الغني

ضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا الممارسين  و غير الممارسين لنشاط ر ال
 الحركي المكيف جامعة مستغانم .

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الرضا عن الحياة عند المعاقين حركيا  -
البحثان  استخدمالمنشاط الحركي المكيف ، و الممارسين و غير الممارسين 

فرد من فئة المعاقين  49المنيج الوصفي، كما تمت الدراسة عمى عين قواميا 
عشوائيا كما إستخدم الباحث مقياس إستبانة الرضا عن  اختيارىاحركيا و تم 
 النتائج المتوصل إلييا . أىمالحياة و من 

ن الممارسين وغير الممارسين ىناك فروق في مستوى الرضا عن الحياة بي -
 لمنشاط الكيف وىذا لصالح الممارسين .
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 التعميق عمى الدراسات :
ما سبق يتضح أن كل الدراسات السابقة أكدت عمى أىمية النشاط الرياضي في تحقيق 

 التوازن االنفعالي و تطوير مفيوم الذات و الثقة بالنفس و الرغبة في الحياة .
جل الباحثين عمى أن الممارسة الرياضية بمختمف األنشطة ليا تأثير  و قد إفترض

إيجابي عمى درجة التوافق النفسي بأبعاده . و أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
 الممارسين و غير الممارسين لصالح الممارسين .

ذه المنيج الوصفي لالئمتو مثل ى أستخدمو بالنسبة لممنيج المستخدم فإن أغمبيم 
لمنشاط  اإليجابيجمع الدراسات عمى التأثير  د أسفرت، أما نتائجيا فق الدراسات

 الرياضي في التحقيق التوافق النفسي .
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  : تمييد

وطمأنينة النفس  واإلشباع يعتبر الشعور بالرضا عن الحياة عند البعض ىو السعادة
شعور بالبيجة و االستمتاع والمذة ،كما يمكن تقسيم الشعور  أنيا أووتحقيق الذات 

بالرضا عن الحياة في جوانب محددة مثل العمل ،الزواج ،والصحة ،والقدرات الذاتية 
عن الحياة المقترن بالحاجة النفسية  الشعور بالرضا،وتحقيق الذات كما تجد أن 

جتماعية معينة ،ليذا قد عرض والجسدية لمفرد ،كما يزداد ىذا الشعور بوجود عالقات ا
الباحثون في فصل الرضا عن الحياة لذوي االحتياجات الخاصة الظروف التي من 

ذوي االحتياجات الخاصة يحققون نوعا من الرضا عن حياتيم  األفرادشأنيا أن تجعل 
بشكل عام في ظل تحقيق الرضا عن العمل ،والسعادة العائمية ،والتوافق الزواجي 

بعض الظروف االخرى التي من  إلىام داخل المجتمع .كل ىذا إضافة ،ووجود اىتم
 شأنيا أن تؤثر عمى الشعور بالرضا عن الحياة لذوي االحتياجات الخاصة.
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 الرضا عن الحياة : -1-1
 تعريف الرضا عن الحياة : - 1 – 1 –1

في   اىايحيديب الرضا عن الحياة بأنو تقبل الفرد لذاتو و أسموب الحياة التي اليعرف 
فيو متوافق مع ربو وذاتو وأسرتو سعيدا في عممو  المجال الحيوي الذي يحيط بو،

،متقبال ألصدقائو وزمالئو راضيا عن انجازاتو الماضية ،متفائال بما ينتظره من مستقبل 
 ، 8433 ،،قادرا عمى تحقيق أىدافو)الديب مسيطرا عمى بيئتو ،فيو صاحب القرار 

 (. 94ص 

ويعرف مايكل أرجايل الرضا عن الحياة بأنو تقدير عقمي لنوعية الحياة التي يعيشيا 
،حيث يمثل مفيوم الرضا عديدا من المقاييس  الفرد ككل ،أو حكم بالرضا عن الحياة

النوعية لمرضا ، فيناك الشعور بالرضا عن الحياة بصفة عامة وعن العمل وعن 
ص  – 8441 –)مايكل أرجايل  المختمفة  الزواج ، وعن الصحة ، ومقاييس الصحة

89 .) 

وقي بأنو تقييم الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا طبقا لنسقو القيم ،ويعتمد ويعرفو الدس
ىذا التقييم عمى مقارنة الفرد لظروفو الحياتية بالمستوى األمثل الذي يعتقد أنو مناسب 

 .( 851ص – 8444 –سوقي دلحياتو)ال

( 5 الرضا عن الحياة بأنو شعور الفرد باالرتياح اتجاه حالتو 1008ويعرفو زايد )
الصحية )الجسم والنفس (، وعالقتو االجتماعية والعمل الذي يؤديو وتقبمو لذاتو ، وأن 
يكون مجالو الحيوي مشبعا لحاجاتو األولية والثانوية ولديو قدر من اإليمان باهلل ، وأن 

 يكون متوافقا مع أسرتو ومجتمعو .
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ف منظمة الصحة العالمية الرضا عن الحياة بأنو معتقدات الفرد في المجتمع وتص
بطريقة مركبة بالصحة الجسمية لمفرد وبحالتو الذي يعيش فيو ، وىو مفيوم واسع يتأثر 

النفسية وباستقالليتو وعالقاتو االجتماعية وعالقتو بكل مكونات البيئة التي يعيش فييا 
 (.122،ص  1002)عموان ،

 المفاىيم المرتبطة بالرضا عن الحياة : - 2 -1

أنو يمكن فيم السعادة بوصفيا انعكاس لدرجة الرضا عن   arajilيرى السعادة :  –أ 
ى دوث االنفعاالت السارة وشدتيا ،لدالحياة أو بوصفيا انعكاس لمعدالت تكرار ح

 ينبغي أن نأخذ ثالثة عناصر لمسعادة في االعتبار5

 االتو المختمفة.الرضا عن الحياة ومج -
 االستمتاع والشعور بالبيجة. -
 واكتئاب. قالعناء بما يتضمنو من قم -

تقبل الحياة ىو مفيوم عام وشامل ويشمل قدرة الفرد عمى التكيف  تقبل الحياة : –ب 
 ( 10ص  – 1080 –والتوافق مع ذاتو ومع اآلخرين المحيطين بو )عبد المنعم 

تعرف منظمة الصحة العالمية نوعية الحياة بأنيا إدراك الفرد نوعية الحياة :  –ج 
لوضعو في الحياة في السباق أو المحيط الثقافي والنظم القيمية التي يعيش فييا ،وىو 
يتسع ليشمل اإلشباع المادي لمحاجات األساسية أو اإلشباع المعنوي الذي يحقق 

عمى ذلك فإن نوعية الحياة كميا التوافق لمفرد ويمكن قياس ىذا اإلشباع الذي تحقق،و 
 .( 11ص ،  1001 ،موضوعية ومكونات ذاتية )حسن ظروف 
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التدين ىو االتجاه الذي يتبناه الفرد ويسمكو و يشكل من خاللو مفاىيمو التدين :  –د 
ومبادئو في الحياة ،وىو عامل ىام من عوامل شعور الفرد بالرضا والسعادة والتوافق 

اآلخرين ويعد التدين من أىم الحاجات المشبعة لدى اإلنسان التي تبعث مع نفسو ومع 
عض حاجة نفسية عمى الشعور بالرضا عن الحياة واإلحساس بالسعادة ،حيث يعتبره الب

،ويرى  ليويتيم وسببا من أجمو يعيشون أو في سبيمو يموتون اددموروثة ،ويمثل مح
مل التي تجعل اإلنسان يشعر بالرضا عن الباحث أن قوة اإليمان والتدين من أىم العوا

الحياة ألن قوة اإليمان من أىم الحاجات المشبعة لدى اإلنسان والتي تبعث في النفس 
الطمأنينة واإلحساس بالرضا ، خاصة أثناء المرور باألزمات والظغوطات الحياتية ، 

و خوف لذلك فالفرد يعمل بقدر ما يستطيع ثم يفوض األمر هلل والتسميم لو دون قمق أ
والسعادة والرضا يجب التمسك بالدين حيث يدخل عمى الفرد السرور ، والراحة النفسية 

 .( 148ص ، 1002،)مبروك عن حياتو 

 الرضا عن الحياة : اتنظري -3 - 1

تتمخص ىذه النظرية في فرضية أن األفراد يتصرفون بشكل  نظرية التكيف أو التعود : – 
مختمف اتجاه األحداث الجديدة التي تمر عمييم في حياتيم وذلك اعتمادا عمى نمط 

ولكن نتيجة التعود والتأقمم مع األحداث في الحياة شخصياتيم وردود أفعاليم وأىدافيم 
ي كانوا عمييا قبل وقوع ومع مرور الوقت فإنيم يعودون إلى النقطة األساسية الت

األحداث ،كما أن األفراد المختمفون ال يتكيفون بنفس الطريقة أو بشكل مطمق مع 
 (  diener and rahtz – 2000)األحداث و الظروف المحيطة بيم 
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واآلخرون أن األفراد الذين  (oish)يش تبين دراسة أو  نظرية القيم واألىداف والمعاني : – 
ينجحون في تحقيقيا ويتمتعون م وطموحاتيم وأىميتيا بالنسبة ليم أىدافييدركون حقيقة 

بدرجة أعمى من الرضا عن الحياة مقارنة بأولئك الذين ال يدركون حقيقة أىدافيم أو 
الذين تتعارض أىدافيم ،مما يؤدي إلى الفشل في تحقيقيا والشعور بعدم الرضا 

 ( 81ص  1001 –)سميمان 

يبين ايسترلين أن األفراد يقارنون أنفسيم مع اآلخرين  تجتماعية :نموذج المقارنة اال – 
أكثر سعادة إذا كانت ظروفيم أفضل ممن يحيطون  ونضمن الثقافة الواحدة ويكون

فالمقارنة تخمق درجات مختمفة من الرضا ضمن المجتمع والثقافة الواحدة والرضا  ،بيم
عن الحياة يعتمد عمى المقارنة بين المعايير الموضوعية أو المتوقعة من ناحية ،وما تم 

 تحقيقو عمى أرض الواقع من ناحية أخرى.

اة عندما ضى عن الحييرى أصحاب ىذه النظرية أن اإلنسان ير  نظرية المواقف : – 
يعيش في ظروف طيبة ويشعر فييا باألمن والنجاح في تحقيق ما يريد من أىداف 

اسكة ويحصل عمى عمل ة الطبية ويتزوج امرأة صالحة ،ويكون أسرة متمبفيجد الصح
اة في البدن ففي ىذه الظروف يكون اإلنسان راضيا وسعيدا ومتمتعا جيد مع المعاف

 .( 92ص،  1000،بصحة نفسية )مرسي 
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 النظر التي فسرت الرضا عن الحياة :  وتجيات -4 - 1

رضا ليفترض ىذا االتجاه أن الرضا الكمي عن الحياة ىو نتيجة  القمة : –اتتجاه القاع 
تحتوي عمى  تمك المجاالت التي تشكل مدخالت، الفرد عن مجاالت الحياة المختمفة 

 معمومات رئيسية يستخدميا الفرد في التقييم الكمي لمرضا عن الحياة 

فمستوى الرضا عن الحياة يعتمد عمى عوامل خارجية تتعمق بالبيئة المحيطة بالفرد 
ر عمى مستوى رضا الفرد سمبية ليا تأثياة المختمفة سواء كانت إيجابية أم ،فأحداث الحي
 عن حياتو .

أىمية سمات  يركز عمىالقاع –اتجاه القيمة  أنىيمر  يذكر  القاع:–اتتجاه القمة -
تحديد مستوى الرضا عن الحياة لدى األفراد ،ويرى أن الرضا عن الحياة  الشخصية في

ىو نتاج لعمميات ذاتية داخمية أكثر منو نتاج لعوامل خارجية موضوعية ، وطبقا ليذا 
من تأثيرىا عمى تقييم الفرد الذاتي وما يمر  الحياة اليومية وبالرغم فإن أحداث االتجاه

والتغيرات التي تحدثيا في مستوى الرضا عن  األحداثبو من خبرات إال أن تأثير ىذه 
الشخصية في الرضا الحياة عمى المدى الطويل ىو تأثير محدود إذا ما قورن بتأثير 

 عن الحياة.

التفاعل منطمقا لو  وويرنج" ويتخذ منظور"ىيدي  تجاهاقترح ىذا اال تتجاه التفاعمي :اال - 
العوامل الشخصية والعوامل البيئية عمى قدر متساو في عالقتيا  لكل من وينظر

يو الرضا الكمي عن الحياة بالسعادة ويفترض ىذا االتجاه أنو في الوقت الذي يتسبب ف
ىذا االتجاه بأىمية كل من  مرضا عن ىذه المجاالت ،و بالتالي يعترفل نتيجة
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االستعداد الراسخ لدى الفرد الذي يؤثر عمى تقيمو لمرضا سواء عن الرضا الكمي أو 
 الرضا عن مجاالت محددة في حياتو .

يعتبر الرضا ىو أحد عالمات التوافق  النواحي النفسية :الرضا وعالقتو ببعض  -1-5
توافق اإلنسان في جوانب حياتو المختمفة النفسي لمفرد ولظاىرة الرضا أىمية في معرفة 

بو يكون الفرد أكثر إنتاجية وأكثر إيجابية في التفاعل ويرتبط التفاعل ببعض  و ،
 النواحي النفسية منيا 5

 وال 5الرضا ذو عالقة بالتوتر ،فكمما انخفض التوتر كمما ارتفعت درجة الرضا.أ

 ضعو كمما زادت درجة الرضا .ثانيا 5عالقتو بالتقبل ،فكمما زاد تقبل الفرد بو 

،الرضا مرتبط بمدى ما يتوقعو الفرد من عائد أو إثابة نتيجة ما  وقعثالثا 5عالقتو بالت
،ويعد الرضا عن الحياة عامال  يقوم بو وكمما كان توقع الفرد إيجابيا كان رضاه أعمى

ة ،لذلك فإن أساسيا في توافق الفرد النفسي ،وقبمو لألحداث اليومية والمواقف الحياتي
انخفاض مستوى الرضا يدل عمى عدم التوافق النفسي، والتأزم عند مواجية ظغوط 
الحياة باإلضافة إلى المواقف الضاغطة التي يتعرض ليا في األسرة أو حتى الذاتية 
،فإن ىذه العوامل يمكن أن تؤثر عمى توافق الطالب ، وصحتيم النفسية ورضاىم عن 

 .(10ص  ، 1004 ،)سميمان حياتيم  

 الرضا عن الحياة والصحة النفسية : -1-6

بالرضا عن الحياة يشير إلى تقييم الفرد  لعديد من الباحثين عمى أن اإلحساسيتفق ا
أن الرضا لمدى صحتو النفسية وسعادتو في الحياة استنادا إلى سماتو الشخصية كما 

بتقدير الفرد لذاتو،وأن تقدير الفرد لذاتو يعد أحد أىم العوامل  عن الحياة يرتبط إيجابا
 عن إحساس الفرد بالرضا عن الحياة. المسؤولية
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إن الصحة النفسية لمفرد وقدرتو عمى التكيف الشخصي واالجتماعي تبدو في استمتاع 
الفرد بالحياة بعممو وأسرتو وأصدقائو وشعوره بالطمأنينة والسعادة والرضا وراحة 

الرضا  أن( عمى (Scott and carolynويؤكد  881ص  – 8432 –البال)فيمي 
عن الحياة لدى المراىقين يرتبط بالصحة النفسية و بزيادة نوعية الحياة وجودتيا وزيادة 

و  األسرة أفرادوزيادة االتصال بين  األسرةاكبر في طبيعة العالقات االيجابية داخل 
 (.11،ص1088، إبراىيمالمجتمع )
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                                                                                                                                                                                                                                                                                         5خالصة

ذوي  الحياة عندمن خالل ىذا الفصل بين الباحثون المعنى الحقيقي لمرضا عن 
االحتياجات الخاصة والعوامل المؤثرة فيو،حيث تأكد الباحثون من أن عممية الرضا عن 

 إنالحياة ليا عدة ارتباطات مع عوامل أخرى عمى غرار الرضا الوظيفي والنفسي ،كما 
منيا خارجية، فذوي االحتياجات الخاصة  أكثرالرضا ىي عممية داخمية نفسية عممية 

الوصول إلى  فيجزئ  حققوا أكبر يكونون قد وتقبموا إعاقتيمحققوا تقدير لذاتيم  إذا
 الرضا عن الحياة.

لكن ىذا ال ينفي ما لمظروف الخارجية من تأثير عمى المعاق  والتي تجعمو أكثر رضا 
( دور فعال في األصدقاء،األبناء، األسرةالزواج ، لمجانب االجتماعي )وسعادة، كما أن 

 تحقيق جزء من الرضا عن الحياة.

تحقيق الرضا عن الحياة ىو نتاج مجموعة من العوامل  أنومن خالل ىذا يتضح 
 الداخمية والخارجية خاصة لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
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  تمهيد :

في حياتو يواجو سمسمة من المشاكل والحاجات والمواقف  اإلنسانمما ال شك فيو أن 
عادة التوازن واالحتفاظ ،التي تحتاج إلى سموك مناسب  مما يؤدي إلى خفض التوتر وا 

في  ومسايرتيا ،وعمى ىذا فإن الفرد حتى يتمكن من التكيف معيا ،بالعالقة مع البيئة
مختمف مراحل حياتو نجده يسعى إلشباع ىذه الحاجيات لكي يستطيع إحداث نوع من 

 التوافق.
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 التوافق النفسي : -1- 2

 مفهوم التوافق النفسي : -2-1-1

بأنو :عممية مستمرة يحاول الفرد من خالليا التحصيل و  يعرفو داوبسير و لوفكويس
 dawsir and lofquist  ،4891المحافظة عمى انسجامو مع البيئة المحيطة )

 (. 839ص

حيث يعتبر الحياة سمسمة من عمميات التوافق التي يعدل فييا الفرد  4888يعرفو شافر 
 إشباعحاجاتو وقدراتو عمى سموكو في سبل االستجابة لمموقف المركب الذي ينتج عنو 

وينبغي أن يكون لديو القدرة عمى ،ولكن يكون سويا ال بد أن يكون توافقو مرنا ،تمك 
 المواقف المختمفة . تالؤماستجابات منوعة 

يعرفو كاتل :التوافق بالعمميات النفسية البنائية والتحرر من الضغوط والصراعات 
 (. 78ص  1004،لمفرد )عبد الحميد محمد الشاذليالنفسية وانسجام البناء الديناميكي 

بأنو عممية ديناميكية مستمرة تتناول السموك والبيئة الطبيعية  4873يعرفو حامد زىوان 
 ،واالجتماعية بالتغيير و التعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئتو 

د السالم البيئة )حامد عب حاجات الفرد وتحقيق متطمبات إشباعوىذا التوازن يضمن 
 (. 17ص  ، 4887 ،زىران 

: بأنو السموك الذي بواسطتو يصبح  4874في حين يعرفو عبد المنعم المميجي وأفرون 
 ، 4874 ،ئة )عبد المنعم المميجي و أفرون الشخص أكثر كفاءة في عالقتو مع البي

 (. 398ص 
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 التوافق النفسي : اتنظري -2-2-2

 النظرية البيولوجية الطبية : –أ

يرى أصحاب ىذه النظرية أن جميع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أمراض تصيب 
ومثل ىذه األمراض توارثيا أو اكتسابيا خالل الحياة عن طريق  الجسد خاصة المخ،

أو الخمل اليرموني الناتج عن الضغط الواقع عمى الفرد ،والجروح والعدوى  اإلصابات
 dorant andكل من )داروين ،ىالمن ( وغيرىم)،ويرجع أصل ىذه النظرية إلى جيود 

j – 1981 – p 521  .) 

 النظرية النفسية : –ب 

 أن التكيف أو التوافق الشخصي غالب   fradنظرية التحميل النفسي :يرى  – 1 –ب 

أي أننا ال نعي األسباب (، 98ص – 4880 –رية )عوض عو ما يكون عممية ال ش
المتطمبات  إشباعفالشخص المتوافق الذي يستطيع الحقيقية لمكثير من سموكياتنا ، 

فالعصاب والذىان ما ىما إال شكل من أشكال ، الضرورية لو بوسائل مقبولة اجتماعيا 
 سوء التوافق.

يرى السموكيون أن التوافق مكتسب وذلك من خالل تعمم  النظرية السموكية : – 2 –ب 
الفرد لمخبرات والسموك ،فالتكيف يشمل عمى خبرات تشير إلى كيفية االستجابة 

 ،لتحديات الحياة 

أن عممية التوافق  brusner schiferوالتي سوف تقابل بالتعزيز والتدعيم ،وقد اعتبر 
عن  إليةبطريقة  ياالشخصي ال يمكن ليا أن تنمو عن طريق الجيد الشعوري ولكن

تفسير   bandura makoveyطريق تمميحات البيئة وأثارتيا وقد رفض كل من 
 ميكانيكية . إليةبطريقة  اإلنسانتشكيل طبيعة 
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( أن سوء التوافق يحدث   rojersيرى روجرز ) : اإلنسانينظرية عمم النفس  – 3 –ب 
وكذلك بعد التطابق بين المجال ،عندما يكبر الفاصل بين الذات والذات المثمى 

الظاىري والواقع الخارجي ،لكن حاالت عدم التوافق األكثر خطورة تحدث عندما يكون 
ىناك تطابق بين الذات والكائن الحي ،أما سوء التوافق فيو يحدث عندما يكون ىناك 

،وبيذا الصور الرمزية لمخبرات التي تكون الذات وخبرات الكائن الحقيقية  تطابق بين
 يصبح يفكر بدون أن يشعر بالتيديد والقمق.

 النظرية االجتماعية : –ج 

يرى أصحاب ىذه النظرية أن ىناك عالقة بين الثقافة وأنماط التوافق ويؤكد أصحاب 
تؤثر في التكيف حيث صاغ أرباب ىذه النظرية أن الطبقات االجتماعية في المجتمع 

أظيروا ميال أقل لممعوقات ميا بصياغة مشاكميم بطابع نفسي و الطبقات االجتماعية الع
 ،()عوض   redhlek,dohmen ,frezالفيزيقية ومن أشير رواد ىذه النظرية )

 (. 89ص  ، 4880

 مجاالت التوافق النفسي : -2-3

 : التوافق العقمي -أ 

الحسي والتعميم والتذكر والتفكير والذكاء  اإلدراكالعقمي ىي  عناصر التوافق
بدوره كامال ومتعاونا  اإلبعادواالستعدادات ويتحقق التوافق العقمي بقيام كل بعد من ىذه 

 مع بقية العناصر .

 التوافق الديني:  -ب 

يكون مسرحا لمتعبير عن سي لمفرد وكثيرا ما الجانب الديني جزئ من التركيب النف
ذلك ما نجده عند كثير من الشباب االتجاىات فة مثال : صراعات داخمية عني

ذلك أن الدين من حيث ،الصادق  باإليمانويتحقق التوافق الديني ،والتعصبية  اإللحادية
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ىو عقيدة وتنظيم لممعامالت بين الناس ذو أثر عميق في تكامل الشخصية واتزانيا 
في التمسك بيذا السند  اإلنسانأما إذا فشل ،إلى األمن  اإلنسانفيو يرضي حاجة ،

 نفسو وأصبح نيبا لمقمق . واضطربتساء توافقو 

 التوافق السياسي :   -ج 

يتحقق التوافق السياسي عندما يعتنق الفرد المبادئ األساسية التي تتماشى مع تمك التي 
أي عندما يساير معايير الجماعة التي تعيش فييا ،يعتنقيا المجتمع أو يوافق عمييا 

ذا ما خالف تمك المعايير تعرض لكثير من الضغوط المادية والنفسية ، أوقد ينشأ ،وا 
و عميو ،لديو صراع داخمي يعوق إشباع الكثير من حاجاتو ويصيبو التوتر والقمق 

بين التي تسود مسايرة معايير الجماعة أو يغير مبادئو السياسية أو يوفق بينيما و 
آخر يرحب بمبادئو جتمع بادئ واألفكار أو أن ينتقل إلى مأو أن يقمع ىذه الم،مجتمعو 

 (. 418ص  – 1003 –حتى يتحقق لو التوافق بينو وبين مجتمعو )أشرف 

 التوافق الجنسي : -د 

ويتمثل ذلك األثر في التأثير عمى ،لمجنس أثر كبير جدا وبالغ األىمية في حياة الفرد 
وكثيرا من ،وك والصحة النفسية باعتبار النشاط الجنسي يشبع الحاجات البيولوجية السم

يؤدي إلى اإلحباط  اإلشباعالحاجات سواء كانت شخصية أو اجتماعية وعدم 
 وصراعات مما يدل عمى عدم التوافق العام.

 : الزواجيالتوافق   -ه 

 ،ويتمثل في االختيار المناسب لمزواج الزواجييتضمن عادة السعادة الزوجية والرضا 
 واإلشباع،والدخول فييا والحب المتبادل بين الجنسين ،واالستعدادات لمحياة الزوجية 

 -الجنسي وحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والقدرة عمى مشكالتيم )صالح العبيدي  
 (. 88ص  4888
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 التوافق االنفعالي : -و 

والتعبير ،يتمثل في اليدوء واالستقرار والثبات والضبط والسموك االنفعالي الناضج 
 المناسب لمثيرات االنفعال والتماسك لمواجية الصدمات االنفعالية وحل المشكالت .

    التوافق األسري :  -ز 

يتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في االستقرار و التماسك األسري وسالمة العالقات 
وسالمة العالقة بين ،من جية أخرى  األبناءوبينيما وبين ،الوالدين من جية  بين

حيث تسود المحبة ،والقدرة عمى تحقيق المطالب األسرية  ،األبناء بعضيم البعض
كذلك لكي يشمل سالمة  األسريويمتد التوافق ،والثقة واالحترام المتبادل بين المجتمع 

 (. 18ص  – 4880 –)سري  األسريةالعالقات وحل المشكالت 

 التوافق االقتصادي : -ح 

إن التغير المفاجئ باالرتفاع واالنخفاض في سمم القدرات االقتصادية يحدث اضطرابا 
في تحديد شعور  األىميةدورا بالغ  اإلشباعب حد ميقا في أساليب توافق الفرد ،ويمعع

والحرمان إذا كان حد  طباإلحباالشعور و  فيغمب عمى الفرد ، اإلحباطالفرد بالرضا أو 
 عنده مرتفعا. اإلشباعمنخفضا ،ويغمب عميو الشعور بالرضا إذا كان حد  اإلشباع

 التوافق المهني : -ط 

 يتضمن الرضا عند العمل و إرضاء اآلخرين في االختبار المناسب لممينة عن قدرة 

والصالحية المينية االقتناع الشخصي واالستعداد ليا عمما و تدريبا لمدخول فييا ،
والشعور بالنجاح والعالقات الحسنة مع الرؤساء والتغمب عمى  واإلنتاجوالكفاءة 

المشكالت ،وال ينبغي أن نتصور أن التوافق يعني التوافق الفردي لواجبات عممو 
 المحدودة.
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 التوافق الترويحي : -ي 

باء العمل التخمص مؤقتا من أع إمكانيةيقوم التوافق الترويحي في حقيقتو عمى 
و التصرف في الوقت بحرية وممارسة ،ومسؤوليتو أو التفكير خارج أوقات مكان العمل 

السموك الحر التمقائي الذي يحقق فيو الفرد فرديتو ،ويمارس ىوايتو الرياضية كانت أم 
 (. 43ص  – 1003 –عقمية ويتحقق بذلك باالستجماع )أشرف 

 التوافق المدرسي : -ك 

تبدو حالة التوافق المدرسي في العممية الديناميكية المستمرة التي يقوم بيا الطالب 
بينو وبين البيئة المدرسية ومكوناتو األساسية ،والتوافق المدرسي الستيعاب الدروس 

تبعا ليذا المفيوم "قدرة مركبة تتوقف عمى بعدين أساسين عقمي و بعد اجتماعي 
 (. 83ص  – 4888 –")شاذلي 

 خصائص التوافق : -2-4

 التوافق عممية كمية: 

ر إلى ىذه العممية وحدتيا الكمية مما ينطوي عمى الديناميكية والوظيفية معا ينبغي النظ
من حيث ىو كائن حي مع بيئتو ، اإلنسان،التوافق يشير إلى الداللة الوظيفية لعالقة 

،معنى ىذا أن التوافق خاصية ليذه العالقة ليس ليا أن تصدق عمى مجال جزئي من 
أن تقتصر عمى المسالك الخارجية لمفرد في المجاالت المختمفة لحياة الفرد وليس ليا 

 تجاربو الشعورية ومدى استشعاره من الرضا اتجاه ذاتو. إغفال

 كية :التوافق عممية دينامي 

أي أن التوافق ال يتم مرة واحدة وبصفة نيائية ،بل يستمر ذلك ألن الحياة سمسمة من 
فكميا توترات ، إرضائياأي من الدوافع والرغبات ومحاولة  إشباعالحاجات و محاولة 
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من  االتزانتيدد اتزان الكائن الحي ،ومن ثم تكون محاوالتو إلزالة التوترات إلعادة 
ة تعني في أساسيا أن التوافق يمثل تمك المحصمة وكذلك النتاج جديد ،والديناميكي

وىذه القوى بعضيا ذاتي والبعض اآلخر بيئي ،يتمخض عن صراع القوى المختمفة 
فطري )بيولوجي(و بعضيا مكتسب ،و بعضيا ينتمي  القوى الذاتية بعضيا أن،كما 
المستقبل،و القوى البيئية بعضيا فيزيائي و بعضيا  إلىالماضي و بعضيا ينتمي  إلى

 اجتماعي و التوافق ىو المحصمة النيائية لكل ىذه القوى عمى نحوي ما تقدم .

 التوافق عممية و وظيفية : 

ىناك ،و التوافق ينطوي عمى و وظيفة ىي تحقيق االتزان من جديد مع البيئة  إنبمعنى 
الذي ىو مجرد تكيف فيزيائي  التالؤمبين البعض مستويات متباينة من االتزان و يفرق 

و تفسير ىذه العممية في ،و كمية مما يسمح بفيم  وو بين التوافق بمعنى الكممة في
متعددة فتوافق عممية محورية سواء  مظاىر سموكيةتبدلتيا المختمفة و يتولد عنيا من 

لفرد في صد صراعات نجحا ا إذاو تكون السوية أو الالسوية ،كانت بالنسبة بالسوية 
فشل الفرد في ذالك و يمجأ إلى كبت  إذاأو الدفاع الناجح ،و تكون الالسوية  اإلشباع

مصطفى حسن الصراع بوسائل و فاعمية ألية بيدائية )حسين احمد حشمت،
 .(87،89باىي،مرجع سبق ذكره،ص 

 صحة النفسية:الالتوافق و  - 5 -2

الصحة النفسية وحسن التوافق ،ويرون أن الحظ أن كثير من المؤلفين يوحدون بين 
دراسة الصحة النفسية ما ىي إال دراسة لمتوافق،وأن حاالت عدم التوافق مؤشر اختالل 
الصحة النفسية ،ويرى باحثون آخرون أن السموك التوافقي ليس ىو الصحة النفسية بل 

لتوافرىا أحد مظاىرىا ،فالصحة النفسية حالة أو مجموعة شروط والسموك التوافقي 
 ،عمى حين يرى آخرون أن الشخصية السوية مرادف لمصطمح الصحة النفسية.
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 :خالصة 

التوافق عموما ىو توافق الشخص مع بيئتو الخارجية في مجال مشكالت حياتو مع 
اآلخرين التي ترجع إلى أسرتو ومعايير بيئتو االقتصادية والسياسية والخمقية،كما أن 

مور التي يدركيا بما في ذلك ذاتو ،ثم العمل عمى تبنييا عمى تقبل األقدرة الشخص 
مثل في مدى رضا في تنظيم شخصيتو ،وعمى ذلك يمكننا القول أن التوافق النفسي يت

  حساس وباألمن واالنتماء والتقدير والحرية . شباع دوافعو واإلا  الفرد عمى نفسو و 
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   : تمهيد

دية كافة فيي ضرورية لتأ،ة في حياة اإلنساف ىميدور بالغ األ تمعب الميارات الحركية
. دية الواجبات الحياتية و المينية اسية في تأسوتعتبر أ،شاطات في الحياة اليومية الن
لؾ فإنيا تمعب دورا حيويا في النمو المعرفي الذي يعتمد عمى قدرة الفرد عمى التنقؿ كذ
فحدوث اإلعاقة الحركية يعني أف  ،و التعامؿ مع المحيط بكؿ تعقيداتو،والحركة ،

المعوؽ فقد القدرة عمى القياـ ببعض األعماؿ حيث ال يقتصر فقط عمى صعوبة التنقؿ 
تعتمد عمى عممية التحرؾ فتؤثر عمى سموؾ الفرد بؿ تشمؿ وظائؼ األطراؼ التي 

وتصرفاتو حيث يصبح الشعور بالنقص و العجز عامال فعاال في النمو النفسي لمفرد 
 وتنشأ عنيا اضطرابات نفسية مختمفة تعيؽ الحياة الطبيعية لمفرد .

  :الحركية  مفهوم اإلعاقة - 1 – 3

التي يسببيا العجز باعتباره نقص أو ىي مف القصور أو القيود في القياـ باألنشطة 
(.أو ىي نقص في القدرات  الوظيفية لمجسـ لما  wingeخمؿ في القدرة الوظيفية )ونج،

 (. 49،ص 2002)مرواف  يقصد لمفرد

 ( .49، ص 2009أو ىي نقص مف القدرات الوصفية لمجسـ لما يقصد لمفرد )مرواف،

ذلؾ النقص أو القصور أو العمة المزمنة التي تؤثر عمى قدرات الشخص سواء  إنياأو 
كانت جسمية أو عقمية أو حسية فيي تجعؿ أدائو غير متكافئ مع غيره مف األفراد مما 

 يجعمو بحاجة إلى برامج تربوية و تأىيمية إلعادة تدريبو ودمجو و تنمية قدراتو .
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ناتج عف  نيا عبارة عف ضررقة الحركية بأالصحة العالمية اإلعا عرفت منظمةو 
جزئيا مف القياـ بأعمالو العادية  و  أوقصور حيث تمنع اإلنساف كميا و صابة أإ

 المناسبة لنفسو  و وضعيتو بشتى مجاالت الحياة .

حيث ال تخص ،كما عرفيا كالربرجير بأنيا فقداف القدرة عمى القياـ ببعض األعماؿ 
وىذا القصور يرجع إلصابة أو تشويو ،التنقؿ بؿ تشمؿ وظائؼ األطراؼ العموية أيضا 
لى ضعؼ التحكـ في العضالت اإلرادية   .وىذا نتيجة خمؿ في الجياز العصبيخمقي وا 

  : تعريف المعوقون - 2 - 3

المعوؽ ىو كؿ شخص لو قصور أو إعاقة ترىؽ مف قدراتو مف جانب أو أكثر مف 
انب حيث يحتاج إلى مساعدتو عمى استعادة قدراتو أو تعويضو باستثمار قدرات ج

 أخرى متبقية لديو أو التكيؼ مع الوضع الحالي و أسباب ىذا القصور
رتبط إماوراثية،خمقية،حادثة،مرضية،اجتماعية يترتب عنيا خمؿ لدى المعاؽ و ي

 (. 22ص 2002)محمد، المجتمع و مشاكؿ في حياتو،و حياة أسرتو أباضطرابات و 

  : درجات اإلعاقة - 3 – 3

  : اإلعاقة الحركية الخطيرة -أ 

في ىذا المستوى نجد األشخاص ممتنعوف مف الحصوؿ عمى درجة كافية مف الحركة 
لقضاء حاجاتو وخاصة الضرورية  اآلخريففالمعوؽ ىنا في حاجة ماسة إلى مساعدة ،

و السبب في ذلؾ ىو أف ىذه اإلعاقة خطيرة و يكمف خطرىا في إصابتيا ،منيا 
،الممر الحركي العصبي،أو مناطؽ  ألشوكيبالمناطؽ العصبية المركزية كالنخاع 

أخرى و ىذا يؤدي في أغمب األحياف إلى شمؿ الحمض الميوباتي الذي يصيب 
 .اـيصيب نخاع العظ األطراؼ األربعة أو
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  : الحركية المتوسطة اإلعاقة –ب 

ؼ ميني و اجتماعي وىنا يكوف مف اإلعاقة نجد لمشخص فرصة تكيي في ىذا المستوى
بواسطة متخصصيف،ويخص ىذا النوع مف اإلعاقة لألشخاص المذيف يعانوف مف 
النقص في المناطؽ المحاطة بعصب أو عدة أعصاب ويكوف مصحوبا بانخفاض في 

 القوة العضمية مثؿ شمؿ األطفاؿ.

  الخفيفة : :اإلعاقة الحركية –ج 

 قدراتو،وىذا بسبب  باآلخريففي ىذا المستوى مف اإلعاقة نجد الشخص غير مستعيف  
ويخص ىذا النوع مف اإلعاقة األشخاص الذيف يعانوف مف  عمى تمبية حاجاتو بمفرده،

انحراؼ العمود  : أالـ العظاـ والمفاصؿ دوف النقاط العصبية عمى سبيؿ المثاؿ
loxation  وانفصاـ العظاـscoliose (p 012492 . (lpiere ,aileron, 

 أسباب اإلعاقة الحركية : - 4 – 3

 ذه األمراض ىو إصابة أحد األجيزةسبب ى األمراض الخمقية واالضطرابات التكوينية : - 1

فيصبح قاصرا عمى أداء ميامو بصفة  كالجياز العصبي الذي يصاب بعيب فيزيولوجي
طبيعية مما يجعؿ المريض عاجزا عف الحركة وحتى القدرات الحسية وبعد عدة دراسات 
تأكد أف ىذه األمراض سببيا الزواج بيف األقارب أي تصيب بنسبة كبيرة األطفاؿ الذيف 

ىو لدييـ أبويف مف نفس النسب ،ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ مرض ارتخاء العضالت و 
 :ما أكده األخصائيوف كما يمكف ذكر أسباب أخرى مثؿ 

 ناقالت العاىات الوراثية. ػ- 

 األسباب البيئية كاألشعة واألدوية - 
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)منصؼ  تعقديةسوء أو بطئ نمو الجنيف،إصابات أجيزة الجنيف باضطرابات  -  
 (. 242ص،  2492 المرزوؽ ،

تسبب  آالتتتمثؿ في طوؿ مدة الوالدة أو استخداـ الجراح الوالدات الصحية :  - 2
 (. 22ص،  2492 ، رضوض دماغية)شاذلي بف جعفر

 ىذه األمراض في المحيط الذي يعيشوتكـو  األمراض اإلنشائية و مشكمة التمقيح : - 3

فيو الطفؿ ويقصد بالوسط الذي تكثر فيو األمراض وىذا عند العائمة قميمة أو منعدمة 
يصبح الطفؿ ال الحصبة التي تؤثر عمى الدماغ بما فيو الصحية ونجد مثانيات اإلمك

 عاجزا عف الحركة كميا أو جزئيا.

إضافة إلى ذلؾ مشكمة التمقيح ،ويقصد بالتمقيح ضد الشمؿ مما يؤدي إلى التخمؼ في 
األخرى مثؿ حوادث الطرقات المشي أو الشمؿ الكمي كما توجد بعض األسباب 

الفقري و التياب العضالت ويقصد اإلرادية منيا وتصمب المفاصؿ  العمودكإصابة 
 نزؼ الدـ داخؿ المفاصؿ وينتج ىذاومرض النعورية وىو مرض نزفي والمقصود ىنا 

الجياز العصبي مثؿ الكساح  أمراض إلىباإلضافة المرض عف طريؽ الوراثة مف األـ 
 (. 69ص ،  2449 ، واإلرتعاش)محمد رضواف

 خصائص اإلعاقة الحركية :  – 5 – 3

بالعديد مف الخصائص التي تظير بوضوح في سموكاتيـ  يتميز المعاقوف حركيا
وتصرفاتيـ مما يجعؿ اآلخروف يعرفوف أف أولئؾ األشخاص لدييـ وضع غير طبيعي 

 و مف أىـ ىذه الخصائص :
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في  بنواحي العجز المختمفةيتصؼ األشخاص المعاقيف حركيا  الخصائص الجسمية :
اضطراب ونمو عضالت الجسـ التي تشمؿ اليديف واألصابع والقدميف والعمود الفقري ، 
والصعوبات تتصؼ بعدـ التوازف في الجموس والوقوؼ وعدـ مرونة العضالت الناتجة 
عف أمراض مثؿ : الروماتيـز والكسور و غيرىا ،وقد تكوف ناتجة عف اضطرابات في 

كميـ الجسمية أيضا : ىشاشة العظاـ والتوائيا الجياز العصبي المركزي، ومف مشا
ومشاكؿ في الجسـ وشكؿ العظاـ ،ومشاكؿ في عضالت الجسـ كالوىف العضمي ، 
عدـ وجود توتر مناسب في العضالت وارتخائيا ،األمر الذي يترتب عميو عدـ قدرتيـ 

 عمى حمؿ األجساـ مثؿ األسوياء.بعض الخصائص والسمات النفسية لممعاقيف:

ور الزائد بالنقص،الشعور يرفض الذات ومف ثـ كراىيتيا ليتولد لديو شعور الشع -
 .واضح بالدونية مما يعيؽ تكيفو

 الشعور الزائد بالعجز مما يولد لديو اإلحساس بالضعؼ و االستسالـ لإلعاقة. -
عدـ الشعور باألمف مما يولد فيو اإلحساس بالقمؽ والخوؼ مف المجيوؿ ،  -

 نطوائية .والرفض والعدوانية واإل
الشعور بعدـ االتزاف االنفعالي مما يولد لديو حاالت الخياؿ واالنسحاب  -

 والمخاوؼ الوىمية .
تظير لديو مظاىر سموكية دفاعية مثؿ التعويض واإلسقاط واألفعاؿ العكسية  -

 والتبرير كميكانيزمات دفاعية .

ني مف مشكالت يتسـ المعاؽ حركيا بالخجؿ واالنطواء ويعا  الخصائص االجتماعية :
ىامة تواجيو في الطعاـ وأيضا في التبوؿ ، ويمتازوف بالضعؼ االجتماعي ، واألفكار 

نظرتيـ إلى المجتمع نظرة دونية ألف ىذا المجتمع مف منظورىـ المحيطة لذواتيـ و 
ينظر إلييـ عمى أنيـ عجزة وال يستطيعوف القياـ باألعماؿ بشكؿ صحيح ، وشعورىـ 

تحمميـ خريف وعدـ عمى المشاركة االجتماعية واعتمادىـ عمى اآل الذاتي يعني قدرتيـ
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المسؤولية اتجاه أنفسيـ ،ومف المظاىر فقداف الشيية أيضا أو اإلفراط في الطعاـ مما 
 يؤدي إلى السمنة ،وىذا يؤثر تأثيرا عكسيا عمى أجساميـ .

يتصؼ اإلنساف المعاؽ حركيا بعدـ قدرتو عمى االلتحاؽ بأي عمؿ  الخصائص المهنية :
يسبب العجز الجسمي الموجود لديو وىـ غير قادريف عمى القياـ باألعماؿ التي يقوـ 
بيا اإلنساف العادي ،كما تحد إعاقتيـ مف استعدادىـ وميوليـ وقدراتيـ المينية التي 

بة في تشغيميـ بسبب تدني انجازىـ يرغبوف فييا إلى االبتعاد عف العمؿ وعدـ الرغ
 (. 92،ص  2002وعطائيـ )رياف سميـ ، 

 (2499كميمؾ ) لخص العالـ  الخصائص النفسية :

 األثار الناتجة عن اإلعاقة الحركية : - 6 – 3

  اليمكننا وصؼ االثار وصفا دقيقا ومحددا وىذا الختالفات ولمعايير يجب التقيد بيا
حسب نوع اإلعاقة مثال :السف ،فالمعوؽ الراشد ليس كالمعوؽ الطفؿ ، و 

 وصنفيا،فالمعوؽ إعاقة خمقية ليس كحامؿ لإلعاقة المكتسبة .

 وىذا ما سيوضح عند تقسيـ ىذه األثار :

االجتماعية يتطمب منا التحدث عف مجتمع  إف تحدثنا عف األثار جتماعية :االثار اآل
المعوؽ الذي نحف بصدد دراستو ،فالمجتمع اإلسالمي ىو عبارة عف مجتمع خمقي 

آخي ،إال أف البعض أخمط بيف الشعور مبني عمى التكامؿ والتالحـ االجتماعي والت
بالرحمة واإلحساس ،وبيف واجب خمقتو الظروؼ وىنا تظير سيطرة النظرة العاطفية 

فمنيـ مف يحسف لممعوؽ ببعض  مى شخصية المعوؽ عمى حساب الجانب العممي ،ع
الشفقة ولذلؾ أسندت ميمة رعاية وتأىيؿ المعوقيف لمجمعيات الخيرية ، وىذا الحتوائيا 

 عمى أخصائييف أكفاء في مجاؿ التأىيؿ .
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أو استحالة إف الحالة الوظيفية والبيولوجية لممعوؽ تؤدي بو إلى صعوبة  البدنية: اآلثار
القياـ ببعض األشياء التي يقوـ بيا الشخص العادي فالمعوؽ عند رؤية ما يقـو بو 
األشخاص العادييف يتأثر لذا يستوجب عميو القياـ ببعض النشاطات المالئمة مع 
إعاقتو فالذي لديو شمؿ نصفي ال يمنع مف لعب كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 دي.وتحقيؽ مايحققو الشخص العا

تنتج عف اإلعاقة أثار نفسية قد تحدث تغيرات في شخصية الفرد ،لذلؾ  ثار النفسية :اآل
 يجب توفير أساليب الرعاية النفسية المناسبة لممعاقيف.

سببيا ،فالمعوؽ إعاقة مكتسبة يتأثر نفسيا إف الواقع النفسي لإلعاقة يختمؼ باختالؼ 
أكثر مف الذي لديو إعاقة خمقية ىذا األخير تعود عمى إعاقتو منذ والدتو،فرغـ ما تؤثر 
بو اإلعاقة فيذا ليس معنى أنيا تنقص مف قدراتو أو تضعؼ معنوياتو فمقد أثبتت عدة 

تحدي الصعوبات تجارب أف المعاؽ إعاقة حسية أو حركية تكوف لديو دوافع قوية ل
 (. 29ص ،  2492 ،وتنمية مواىبو وقدراتو )شاذلي بف جعفر

 : الوقاية من اإلعاقة وبرامجها -7 – 3

 مفيوما جديدا  2424ثبتت منظمة الصحة العالمية في عاـ  مفهوم الوقاية من اإلعاقة :
والمنظمة التي تيدؼ ،لموقاية عمى أنيا مجموعة مف اإلجراءات والخدمات المقصودة 
في الوظائؼ الفيزيولوجية إلى التقميؿ مف حدوث الخمؿ أو القصور المؤدي إلى العجز 

الفرصة لمفرد  إتاحةالمترتبة عمى حاالت العجز بيدؼ  اآلثاروالسيكولوجية ،والحد مف 
 2441)القيروني وأفروف، كي يحقؽ أقصى درجة ممكنة مف التفاعؿ المثمر مع بيئتو

 (. 201ص 
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 : برامج الوقاية من اإلعاقة

  .برنامج اإلرشاد الجيني 
 .برنامج العناية الطبية أثناء الحمؿ 
  .برنامج توعية األباء واألميات حوؿ التشخيص المبكر 
   2449برنامج توعية األولياء حوؿ موضوع السالمة العامة)الروساف فاروف 

 (. 221ص

 عوامل التنمية النفسية لممعاقين : - 8 – 3

التبرير الجدلي ة و جأ إلى الكبت وأحالـ اليقظاإلنساف العاقؿ ال يم العوامل الذاتية :
ولكف ىو يرضى رضا قانعا بقدره ،يحقؽ التكيؼ الكامؿ بينو وبيف نفسو ثـ ىو أيضا 
يواصؿ شوطا جديدا في الحياة بالمعاناة السامية ،وقير العجز ،التفاعؿ الحي مع البيئة 
والمجتمع،وال يمكف أف ينجح الفرد في تحقيؽ ذلؾ إال أذا أعاد تنظيـ الشخصية بأكمميا 

ناضج عمى أساس جديد لتحقيؽ وحدتيا وتكامميا بتأثير المثؿ العميا األخالقية بوعي 
والبدنية أو الروحانية وعميو أيضا القياـ بعممية التربية الذاتية لتنمية ميولو بما يستويو 

 .واالستسالـمف عوامؿ الضعؼ 

مما ال شؾ فيو أف نظرة المجتمع إلى المعوؽ بؿ الفكرة السائدة  : االجتماعيةالعوامل 
اجتماعيا عف الشمؿ بالذات تشكؿ جانبا مف النظرة االجتماعية لممعوؽ فالشمؿ ليس 

ف ىذه اإلصابة  أو ذاؾ ينبغي اعتبار كميا مسائؿ نسبية بأقصى ما يصاب بو الفرد وا 
مشكمة في إطار الظروؼ ترجع إلى قدرة الفرد نفسو عمى استيعاب وتمثيؿ ال

االجتماعية المحيطة بو وعمى المجتمع واألفراد أف يدركوا بأف الشمؿ قد يكوف أىوف مف 
 (.99ص  2442بعض ألواف الفقد والعوز والحرماف)مرواف عبد المجيد ابراىيـ،
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 : الخالصة

مما سبؽ ذكره نتفؽ عمى أف اإلعاقة بصفة عامة وحركية بصفة خاصة تكوف حاجزا 
العممية وخاصة العالقات  إمكانياتوأماـ الشخص بغض النظر مف أصميا فتحد مف 

سماتو الشخصية فنظرة المجتمع إليو والتركيز عمى إعاقتو االجتماعية وتؤثر سمبا عمى 
ذي أصبح مادي في تفكيره فاإلعاقة التي كؿ ىذا يحد مف اندماجو في المجتمع ال

تفرض حدا لمنشاط ليا أثار سمبية عمى تطور الشخصية اإلنسانية التي تتصؼ باالتزاف 
  والتكامؿ. 
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  مهيد :ت

تتجو البحوث المعاصرة في مجال العموم االجتماعية والتربوية والنفسية بصفة عامة 
،وبحوث التربية البدنية بصفة خاصة إلى التركيز عمى الدراسة الميدانية ،ذلك أن 

عممية أو ما يسمى بالتحميل ة تيدف إلى الحصول عمى النتائج البحوث المعاصر 
،لذلك يحتاج االختبار والقياس في التربية البدنية والرياضية إلى استخدام وحدات 
)أدوات(اختبار و قياس مناسبة ،كما يجب أن يعي الباحث كل العناية أن تكون 

ابمة لالختالف وحدات القياس التي يستخدميا حقيقية ومناسبة لمغرض وغير ق
لألساليب والتقنيات اإلحصائية في القياس ثم فتوظيف التربية البدنية والرياضية ،

التحميل والنقد قصد التحقق من مدى صحة الفرضية أو خطتيا ،ىنا تتجمى أىمية 
اختبار أدوات القياس واالختبار المناسبة والسميمة لجميع المعمومات)البيانات(ثم 

 التعميق عمييا . تنظيميا وترجمتيا ثم

 االستطالعية:الدراسة  -1-1

،فيي  األساسيةالدراسة االستطالعية ىي مرحمة أولية أو دراسة قبمية تسبق الدراسة 
تيدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات عمى موضوع الدراسة كما تيدف 

 (.  111ص  2003أيضا إلى التجريب و التدريب )مصطفى عشوي

 : الغرض من الدراسة -1-1-1

نظرا الرتباطيا بالميدان و  تعتبر الدراسة االستطالعية مرحمة ميمة في البحث العممي
 إلجراءمن خالليا نتأكد من وجود عينة الدراسة و الوصول إلى أفضل طريقة 

االختبارات و تييئة الظروف التي تؤدي بدورىا إلى نتائج مضبوطة لذا توجب عمى 
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ئق التي عية قصد االطالع عمى الصعوبات و العواالطالبان القيام بالدراسة االستطال
 عمى سبيل المثال: األساسيةقد تواجيو في الدراسة 

 التأكد من صدق و ثبات المقياس . -
 . األساسيةمعرفة الصعوبات التي قد تواجينا في الدراسة  -
 تفيم العينة لمعبارات المطروحة. إمكانية -
 لعينة البحث . االختبارمدى تناسب  -
 من طرف العينة المختبرة. لإلجابةالالزم و المستغرق  ضبط الوقت -

 ة الدراسة :نعيوصف  -1-1-2

لممنيجية العممية في إجراء البحوث و قصد الوصول إلى نتائج دقيقة  إتباعا
عطاءضمونة لالختبارات وم مصداقية وموضوعية لمبحث وقف الطالبان الباحثان  وا 

عمى عينة متكونة من  إجرائياعمى التجربة االستطالعية حيث أشرفا عمى 
 معاقين حركيا. ( أشخاص10عشرة)

 إجراءات الدراسة : -1-1-3

عمى الساعة  01/2016/ 12تمت المرحمة من االختبار بتاريخ  : األولىالمرحمة  –أ 
 العاشرة صباحا.

عمى  19/01/2016تمت المرحمة الثانية من االختبار بتاريخ  المرحمة الثانية : –ب 
 العاشرة صباحا.الساعة 

 أدوات الدراسة : -1-1-4
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لقد اعتمدنا في دراستنا عمى أدوات بيدف جمع البيانات وتتمثل في استبيان الرضا 
 .عن الحياة واستبيان التوافق النفسي 

اتفق مجمل :أبعاد  (06يتكون من ست ) :استبيان الرضا عن الحياة  -1-1-4-1
،اقتبسو الباحثان من دراسة حاجي عبد المحكمين عمى صالحيتو ومناسبتو لمدراسة 

الغني اسامة بعنوان مقارنة الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير 
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف )جامعة مستغانم (.

 يوضح أبعاد الرضا عن الحياة والعبارات التي تقيس كل بعد : (11رقم) جدول

 العبارات التي تقيس كل بعد أبعاد الرضا عن الحياة
    29 ،23 ،16 ،11 ،10 ،02 بعد الحالة االجتماعية

   23 ،17، ،13 ،12 ،01 البعد الصحي
  35 ،34 ،33 ،31 ،09 ،03 البعد العائمي

  30، 29، 27، 24، 22، 20، 15، 07، 05 لعالقات االجتماعيةا بعد
  26، 21، 14، 06 بعد األصدقاء

  36، 32 ،19 ،18 ،08 ،04 الرياضيالبعد الترويحي 
 طريقة تقييم مقياس الرضا عن الحياة : -

 وما يحتويو من عبارات . حدايتم التفريغ وذلك بتفريغ كل مجال عمى 

 يمثل طريقة تنقيط مقياس الرضا عن الحياة.: (12 رقم) الجدول

 منخفض جدا منخفض متوسط عالي عالي جدا السمم
 درجة 1 درجة 2 درجات  3 درجات 4 درجات 5 الدرجة
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 ن التوافق النفسي :ااستبي-1-1-4-2

أبعاد وأعده الباحث الدكتور"محمود عطية ىنا"بحيث أخذ منو  أربعةيتكون من 
 الباحثان بما يناسبيما مع موضوع الدراسة .

 يوضح أبعاد التوافق النفسي والعبارات التي تقيس كل بعد . : (  13جدول رقم ) 

 العبارات التي تقيس كل بعد                       النفسي أبعاد التوافق
بعد التوافق الشخصي   

 واالنفعالي
 

01، 09، 10، 15، 20، 21، 27، 30، 32، 36  

   39 ،34، 33 ،26 ،25 ،19 ،16 ،11 ،08 ،04 بعد التوافق الصحي
  38 ،31 ،24 ،23 ،18 ،14 ،13 ،07 ،03 ،02 األسريبعد التوافق 

   40 ،37 ،35 ،29 ،28 ،22 ،17 ،12 ،06 ،05 بعد التوافق االجتماعي 
 

 طريقة تقييم مقياس التوافق النفسي :

 وما يحتويو من عبارات. حدايتم التفريغ وذلك بتفريغ كل مجال عمى 

 يبين طريقة تنقيط مقياس التوافق النفسي : (14جدول رقم ) 

 السمم
 

ينطبق عمي 
 بدرجة كبيرة جدا

ينطبق   
بدرجة  عمي 
 كبيرة

ينطبق عمي   
 بدرجة قميمة

ينطبق عمي    
 بدرجة قميمة جدا

ال ينطبق عمي 
 أبدا

 الدرجة
 

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
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 :المستخدمة في الدراسة االستطالعية  اإلحصائيةالوسائل  -1-1-5

لمعالجة المتغيرات وقد اعتمدنا عمى  إحصائية أساليبال يخمو أي بحث من استعمال 
 التالية : اإلحصائيةالوسائل 

                    المتوسط الحسابي :

 مج  سس = 
ن

 ( 135ص  1999، إبراىيم)       

 االنحراف المعياري :

√
  س س  مج

ن
  =ع   

 ( 132ص  1995)الشربيني : عامل االرتباطم

ر  
 (ص س) مج

ص مج س مج

ن

س مج √
 
 

  س مج 

ن
ص مج  

 
  

  ص مج 

ن
  

  

 مجموع قيم االختبار األول مج س = 

 مجموع قيم االختبار الثانيج ص = م

 مجموع مربع االختبار األول = 2مج س

 مجموع مربع االختبار الثاني = 2مج ص

 مربع مجموع قيم االختبار األول=  2مج س()



منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                                        الفصل األول     

 

 

 47 

 مجموع مربع قيم االختبار الثاني=  2)مج ص(

 العينةعدد أفراد ن = 

 ( 132)محمد صبحي حسنين ص                    الثبات √لصدق الذاتي = ا

 درجة الحرية :

 )زيان ميمود بدون سنة( 1 –ن دح = 

 عرض وتحميل و مناقشة نتائج التجربة االستطالعية :

يبين نتائج االختبار لقيم المتوسط واالنحراف المعياري لالختبار القبمي  : (15الجدول )
 والبعدي لمقياس الرضا عن الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية.

 المجاالت
المرحمة األولى من   

 االختبار
المرحمة الثانية من 

 معامل االرتباط االختبار
 ع س ع س

  الحالة بعد
 االجتماعية

23.7 4.00 24.9 3.28 0.75 

 0.80 3.04 20.8 2.78 18.2 البعد الصحي
 0.73 3.55 23.8 4.05 21.3 البعد العائمي
بعدالعالقات 
 0.85 5.31 35 5.59 31.8 االجتماعية

 0.54 1.81 17.2 2.91 16.6 بعد األصدقاء
الترويحي  البعد

 الرياضي
22 4.78 23.6 4.03 0.86 
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يبين نتائج االختبار لقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :(16رقم)لجدول ا
الختبار القبمي والبعدي لمقياس التوافق النفسي الموجو لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 الحركية.

 

 المجاالت

 

المرحمة االولى من 
 االختبار

المرحمة الثانية من 
 معامل االرتباط االختبار

 ع س ع س
التوافق الشخصي 

 واالنفعالي
31.4 5.12 31.5 3.06 0.84 

 0.89 3.71 29.4 4.56 28.2 التوافق الصحي
 0.89 4.37 30 4.02 28.8 التوافق االسري

 0.74 4.47 31.3 4.69 30 التوافق االجتماعي
( والتي تبين أن قيمة 06رقم ) ( و05ائج المدونة في الجدول رقم )من خالل النت

المحسوبة لالختبار القبمي والبعدي لكل من مجاالت الرضا عن )ر( معامل االرتباط 
( وىي 0.89( و )0.73نفسي جاءت محصورة ما بين )الحياة ومجاالت التوافق ال

( و  1 –عند درجة الحرية )ن  (0.60بر من )ر( الجدولية التي بمغت )قيم أك
 (.0.05مستوى الداللة )

مقياس الرضا عن الحياة ومقياس التوافق وىذا ما يدل عمى أن نتائج الدراسة لكل من 
 النفسي كانت مستقرة باعتبار أن قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية.
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 الخصائص السيكوميترية ألداة القياس : -1-1-7

 الصدق: -1_1-1-7

صدق المقياس أو االختبار يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع من 
 تبار أو الصدق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمم لقياسيافاالخ أجمو

يعتبر الصدق أىم شروط االختبار الجيد،االختبار الصادق ىو الذي ينجح في قياس 
 .( 1999ما وضع من أجمو)حسين محمد صبحي 

يبين صدق اختباري مقياس الرضا عن الحياة ومقياس التوافق  : (17الجدول رقم)
 النفسي 

 المجاالت
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل صدق 
 االختبار)ر(

القيمة 
 الجدولية

 الحالة االجتماعية

10 09 0.05 

0.86 

0.602 

 0.89 الصحي
 0.85 العائمي

 0.92 العالقات االجتماعية
 0.91 االصدقاء

 0.92 الترويحي الرياضي
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حجم  لمجاالتا
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل صدق 
 االختبار

القيمة 
 الجدولية

التوافق الشخصي و 
 االنفعالي

10 09 0.05 

0.91 

 التوافق الصحي 0.60
 

0.94 
 0.94 التوافق األسري

 0.86 االجتماعيالتوافق 
يتصف بدرجة عالية  الرضا عن الحياة( أن إختبار 07تبين من خالل الجدول رقم )

الت الرضا ابالنسبة لمج( 0.92( و )0.85من الصدق، الذاتي كانت تتراوح مابين )
لى قيمتيا ) ( 0.602عن الحياة، و ىي أكبر من القيمة الجدولية لمعامل الصدق وا 

 (.0.05( و مستوى الداللة )1-عند درجة الحرية )ن

من الصدق كون القيمة المحسوبة  كما أن إختبار التوافق النفسي يتميز بدرجة عالية
( و ىي أكبر من القيمة 0.94( و )0.86لمعامل الصدق الذي كانت تتراوح مابين )

( و 4-( عند درجة الحرية )ن0.433الجدولية لمعامل الصدق الذاتي و التي قيمتيا )
 (.ومن أجل التأكد من اإلختبار استخدمنا صدق المحتوى .0.05مستوى الداللة )

 صدق المحتوى : -1-7.1-1-1

ييتم بتحميل المضمون أو الفقرات فرديا أو جماعيا، فكل فقرة من الفقرات إلختبار 
يجب أن تمثل مقياس صحيحا و مناسبا لمقدرة أو القيمة، أو المتغير الذي تسأل عنو 
الفقرة، و أن يتضمن االختبار ككل الفقرات التي تمثل السيمات المطموبة قياسيا 

 تبار .بواسطة، االخ
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بعد تكيف مقياس الرضا عن الحياة و مقياس التوافق النفسي عمى األشخاص ذوي  
( محكمين 05جاد المحتوى ثم عرض اإلستبيان عمى )ياإلعاقة الحركية، و قصد إ

 مختصين مشيود ليم بالخبرة و الكفاءة و ىذا : 

 لتعديل و صياغة العبارات و توضيحيا . -
 مناسبة .إضافة أو حذف العبارات الغير  -

يوضح نسبة إتفاق المحكمين عمى محتوى استبيان الرضا عن الحياة  :(18جدول رقم )
 و استبيان التوافق النفسي .

 النسبة المئوية االستبيان
 % 100 الرضا عن الحياة
 % 100 التوافق النفسي

( لكل إستبيان، مما يدل عمى عدم % 100من خالل النسبة المئوية المحصل عمييا )
وجود أي تعديل أو حذف لعبارة من العبارات ووجود أنيا مالئمة و تخدم استبيان 

ي تالرضا عن الحياة و استبيان التوافق النفسي و منو يتم التأكد من الصدق الذا
 بحساب ثبات االختيار.

 الثبات :  -1-1-7-2

يعطي نفس ثابتا إذا كان  االختباراالختبار :  يعتبر  تيقول '' فان راني '' عن ثبا
ت نفس الشروط .) محمد حسن النتائج إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصين و تح

 ( . 86. ص200،عالوي 

وجد محصور  -بيرسون–عند حساب معامل االرتباط ( 05من خالل الجدول رقم )
الت التوافق االت الرضا عن الحياة و مجن مجام ( لكل0.89( و )0.73بين )
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ول دالالت االرتباط البسيط لمعرفة ثبات االختبار عند النفسي و بعد الكشف في الجد
( تبين أن االختبار يتميز بدرجة ثبات 0.05( و بمستوى الداللة )1-درجة الحرية )ن

دولية و عالية تكون الدرجة المحسوبة لمعامل الثبات )بيرسون( و اكبر من القيمة الج
 .( 0.602التي بمغت )

 الموضوعية :  -1-1-7-3

بالموضوعية التحرر من التحيز أو العصب، و عدم إدخال العوامل الشخصية يقصد 
 (. 332، ص  2003فيما يصدر الباحث من أحكام ) عبد الرحمن محمد عيسى ،

و بما أنو عرض استبيان الرضا عن الحياة و استبيان التوافق النفسي عمى األساتذة 
فيومة و سيمة و تعديل المحكمين من أجل توضيح العبرات و صياغتيا بطريقة م

العبرات الغير مناسبة، باإلضافة إلى إيجاد ثباتيا عن طريق تطبيق االختبار و إعادة 
تطبيقو تبين لنا أن استبيان الرضا عن الحياة و استبيان التوافق النفسي يتميز بدرجة 

 عالية من الموضوعية .

 االستنتاجات المحصل عميها : -1-1-8

االستطالعية كانت تيدف لمحصول عمى أفضل طريقة إلجراء إن إجراء الدراسة 
 الدراسة األساسية و قد توصمنا إلى :

األول لم تختمف عن نتائج االختبار الثاني و ىو مالم يؤثر عمى  االختبارنتائج 
  .درجات التقييم و ىذا ما تبين لنا عن طريق إعادة االختبار

رين الخاصة بقياس الرضا عن الحياة وضوح العبارات و المفردات  من طرف المختب
 و مقياس التوافق النفسي .
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 الدراسة األساسية : -1-2

ىو الطريقة التي يستخدميا الباحث لإلجابة عن األسئمة التي  منهج البحث : -1-2-1
تثيرىا المشكمة و موضوع الدراسة، و بما أن الموضوع الذي نريد معالجتو ىو العالقة 

و التوافق النفسي لدى المعاقين حركيا، فنحن بصدد استقصاء بين الرضا عن الحياة 
 العالقة ووصفيا من خالل جمع المعمومات بالوسائل التي سنبنييا الحقا .

و المنيج المناسب عمى ماسبق ىو المنيج الوصفي بأسموب المسح و الذي يمكن 
الحاضر  تعريفو عمة أنو كل استقصاء ينصب عمى دراسة الظاىرة، كما ىي قائمة في
، 2005لقصد تشجيعيا و كشف جوانبيا و تحديد العالقات بين عناصره . ) مرسمي 

 (.128ص 

و يعتبر المنيج الوصفي من أكثر مناىج البحث استخداما و خاصة في مجال 
البحوث التربوية و الفنية و االجتماعية و الرياضية، و ييتم البحث الوصفي بجمع 

 لمدروسة، ووصف الوضع الراىن و تفسيره .أوصاف حقيقية عممية لمظاىرة ا

كما ييدف إلى دراسة العالقة القائمة بين الظواىر المختمفة، أما الجانب التطبيقي 
يتمثل في تقييم أساليب جمع البيانات و عرض النتائج المتوصل إلييا وتحميميا و 

 تفسيرىا في عبارات واضحة و محددة .

الدراسة يمثل الفئة االجتماعية التي نريد إقامة إن مجتمع  مجتمع الدراسة : -1-2-2
الدراسة التطبيقية عمييا و فق المنيج المختار و المناسب ليذه الدراسة، و في ىذه 
الدراسة مجتمع البحث ىو : فئة المعاقين حركيا الممارسين و غير الممارسين لمنشاط 

 الحركي المكيف لوالية مستغانم و غميزان .
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تم إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، حيث بمغ عدد  ث :عينة البح -1-2-3
د ممارسين لمنشاط فر  20( فرد معا من المعاقين حركيا الممارسين و 20العينة )

 .الحركي المكيف 

 مجاالت البحث : -1-2-4         

اختار الباحثان مجموعة من المعاقين حركيا عددىا : المجال المكاني  -1-2-4-1
( فردا ممارسين منتمين في فريق النصر لسباحة المعاقين بالمركب  20)عشرون 

( فرد غير ممارسين بمركز التكوين الميني  20الرياضي "مستغانم " وعشرون )
 لممعاقين حركيا ببمدية واد الجمعة والية غميزان .

تمثل المجال البشري ليذه الدراسة في مجتمع دراسة  المجال البشري : -1-2-4-2
األفراد المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف حيث  وىو

 ( شخص غير ممارسين .20( شخص ممارسين وعشرون ) 20بمغ عشرون )

 1/12/2015تم إجراء ىذه الدراسة ابتداء من تاريخ : المجال الزماني  -1-2-4-3
ري ،أما الجانب النظ الدراسة بدقة وانجاز الجانب بط وتحديد موضوعتم ض ،حيث

 2016/ 30/04إلى غاية  02/03/2016التطبيقي فقد تم االنطالق فيو من 
ة جمعيا ثم تفريغيا ثم معالجتيا ،وخالل ىذه المرحمة تم توزيع  االستمارة ثم عممي

 حصائيا لضبط النتائج و إجراء العرض والتحميل والوصول إلى االستنتاجات العامة .إ

  حث :متغيرات الب -1-2-5

ىو الذي يؤثر بالعالقة بين المتغيرين وال يؤثر بيا وفي بحثنا ىذا  المتغير المستقل :
 لنشاط الحركي المكيف. ىو :ا
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ىو متغيرات ال تخضع لتحكم الباحث وفي دراستنا ىذه يتمثل في  المتغير التابع :
 :الرضا عن الحياة والتوافق النفسي.

إن عممية ضبط المتغيرات في أي دراسة تيدف إلى التحكم فييا ضبط متغيرات البحث :
وعزل المتغيرات المشوىة ،كما يذكر كل من أسامة راتب ومحمد حسن عالوي 
يصعب عمى الباحث التعرض عمى المسببات الحقيقية لمنتائج بدون ممارسة الباحث 

ص  – 1987 –إلجراءات الضبط الحقيقية )محمد حسن عالوي،أسامة كامل راتب 
243 ). 

  :قمنا بضبط المتغيرات عمى األسس التالية االعتباروانطالقا من ىذا 

 ضخمة أو مكمفة. تإجراءا وال يتطمبكان سيال  االستبيان اختيارـ  

 ـ مناسبة لمستوى العينة التي طبق عمييا المقياس.

 .االستطالعيةــ تم التأكد منيا بإجراء الدراسة 

 .والدراسات السابقةـ  تم إجراء البحث بعد اإلطالع عمى مجموعة من البحوث 

 الوسائل  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : -1-2-6

 المتوسط الحسابي :-

 مج  سس = 
ن
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 المعياري: االنحراف-     

√
  س س  مج

ن
 =ع   

 ع= اإلنحراف المعياري .

 س = الدراجات المعيارية .

 الحسابي . المتوسط س =

 (1995) عبد القادرحممي ، مدخل إلى عمم اإلحصاء ،الوسيط : -

اعمى درجة في المقياس ادني درجة في المقياس= الوسيط
 

 

 (.1999مقدم عبد الحفيظ ،اإلحصاء و القياس النفسي ،)معامل االلتواء :  -

 المتوسط الحسابي الوسيط  = معامل االلتواء-
االنحراف المعياري

 

  : %المئوية النسبة -
المتوسط الحسابي    
الوسيط النظري لكل محور

 

ص  1997) محمد عمر،اإلحصاء النفسي،دار الفكر ،القاىرة ، ت ستيودنت :-
222.) 
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ت  
  س    س

√[
   ع  ن     ع  ن

    ن  ن
] [

 

 ن
 

 

 ن
]

          

 

 متوسط المتغير االول. = 1س

 = متوسط المتغير الثاني .2س

 االول . = تباين المتغير1ع

 = تباين المتغير الثاني .2ع

 معامل االرتباط بيرسون :

ر  
 (ص س) مج

ص مج س مج

ن

س مج √
 
 

  س مج 

ن
ص مج  

 
  

  ص مج 

ن
  

  

 صعوبات البحث : -1-2-7

 . االستماراتبعض  استرجاعصعوبة   -

صعوبة في التحصل عمى المعمومات الخاصة بمجتمع البحث بمديرية التضامن   -
 .االجتماعي لوالية مستغانم و والية غميزان

 نقص المراجع الخاصة بالرضا عن الحياة -
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 الخالصة:

إن قيمة البحث العممي تمكن في مدى مالمسة لمواقع باعتباره المرجع الحقيقي لقياس 
درجة تطابق المعارف النظرية و الميدانية و الدراسة الميدانية تتحقق بإتباع مناىج 

مع طريقة البحث ،و في ىذا الفصل تناولنا أىم  تالؤمأدوات  اختيارمعين و 
تطبيقية ،بداية من المنيج المتبع مجتمع ،البحث العناصر التي أنجزت في الدراسة ال

مجاالت البحث متغيرات البحث مختمف البحث ثم  اختيارىاعينة البحث و كيفية 
العمميات اإلحصائية و يعتبر ىذا الفصل الدليل و المرشد الذي ساعدنا عمى تخطي 

 البحث.  أىدافكل الصعوبات و بالتالي الوصول إلى 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني :
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 تمهيد

 عرض وتحليل النتائج – 1 – 2

 عرض وتحليل نتائج مقياس الرضا عن الحياة – 1 – 1 – 2

 عرض وتحليل مقياس التوافق النفسي – 2 – 1 – 2

 معامالت االرتباط بين الرضا عن الحياة والتوافق النفسي – 3 – 1 – 2

 مناقشة فرضيات البحث – 2 – 2

 االستنتاجات – 3 – 2

 التوصيات واالقتراحات – 4 – 2

 خالصة
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 تمهيد :

 اإلحصائيةالمعالجة  بعد عرض نتائج الدراسة الميدانية  إلىسنتطرق في ىذا الفصل 
باألسموب المسحي المنيج الوصفي  بإتباعالعينة المفحوصة في البحث   إلجابات

البحث المتمثمة في مقياس الرضا عن الحياة والتوافق النفسي ، كما  أدواتوباستعمال 
 . اإلحصائيةسنقوم بمناقشة ىذه النتائج بتحميل القيم المحسوبة بمختمف الطرق 

 عرض وتحميل النتائج : -2-1

عرض وتحميل نتائج مقياس الرضا عن الحياة عند المعاقين الممارسين وغير  -2-1-1
 . ركي المكيفلمنشاط الح الممارسين

 عرض وتحميل نتائج بعد الحالة االجتماعية عند الممارسين وغير الممارسين . -2-1-1-1

يبين نتائج بعد الحالة االجتماعية عند الممارسين وغير ( : 99 )الجدول رقم-
 الممارسين. 

 العينة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

ا
لحالة

االجتماعية 
  0. 0..1 32.2 3..2 2..3 ممارسين 

0..2 
 

0... 
 

1.12 
غير 

 ممارسين
30.0 2... 33 1.1. .2... 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

( بمغ المتوسط الحسابي لبعد الحالة االجتماعية لمممارسين 09من خالل الجدول رقم )
 ( وبمعامل التواء 3..2( وانحراف معياري بمغ )2..3لمنشاط الحركي المكيف )
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 اعتدا لياالنتائج تتوزع  أن+ ( مما يبين 2، -2( ،وىذه القيمة محصورة بين )0..1)
( 30.0(، في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير الممارسين )0.وبنسبة مئوية بمغت )
    ( و وىذه القيمة محصورة بين.1.1) التواء( وبمعامل ...2وانحراف معياري )

 ( .%...2.وبنسبة مئوية بمغت) لياداعتإ+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع 2، -2)

المقدرة  جد وليةال( وىي أكبر من قيمة )ت (2..0بمغت قيمة )ت (المحسوبة ) ىذا و
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد الحالة االجتماعية بين الممارسين 
 وغير الممارسين لمنشاط الحركي ،وىذا لصالح الممارسين .

ي النسب المئوية بين الممارسين وغير يوضح الفروق ف (:91المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لبعد الحالة االجتماعية .

 
                                                                                         

 

 ممارسين  %81

 غير ممارسين   %73,66

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

 غير ممارسين ممارسين

 الحالة اإلجتماعية 
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 إستنتاج :

( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 13من خالل الجدول رقم )
الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في بعد الحالة االجتماعية ،وىذا 

النشاط البدني الرياضي أثر إيجابا في رفع درجة  أنلصالح الممارسين ،مما يعني 
 الحالة االجتماعية لمممارسين.

 الصحي عند الممارسين وغير الممارسين .عرض وتحميل نتائج البعد  -2-1-1-2

 البعد الصحي عند الممارسين وغير الممارسين. يبين نتائج( : 19الجدول رقم ) 

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

البعد 
 الصحي

  .. -0..1 33.2 2..2 33 ممارسين
2.0 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

0...2 3... 03 1.0. .2.. 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

من خالل الجدول بمغ المتوسط الحسابي لمبعد الصحي عند الممارسين لمنشاط الحركي 
( ،وىذه القيمة -0..1معامل التواء )( وب2..2( وانحراف معياري بمغ )33المكيف )

وبنسبة مئوية بمغت  اعتدا لياالنتائج تتوزع  أن+ ( مما يبين 2، -2محصورة بين )
( وانحراف معياري 2...0(، في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير الممارسين)%..)
+ ( مما يبين أن 2، -2( و وىذه القيمة محصورة بين ).1.0)التواء( وبمعامل ...3)
 ( .%..2.وبنسبة مئوية بمغت) اعتدا ليالنتائج تتوزع ا
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المقدرة  الجد ولية( وىي أكبر من قيمة )ت (2.01ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

ارسين وغير مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد الصحي بين المم
 الممارسين لمنشاط الحركي ،وىذا لصالح الممارسين .

يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:92المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لمبعد الصحي.

 
 إستنتاج :

( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 01من خالل الجدول رقم )
الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في البعد الصحي ،وىذا لصالح 

النشاط البدني الرياضي أثر إيجابا في رفع درجة البعد  أنالممارسين ،مما يعني 
 الصحي لمممارسين.

 

 ممارسين  %88

 غير ممارسين   %75,4
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 غير ممارسين ممارسين
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ين وغير الممارسين لمنشاط الحركي عرض وتحميل نتائج البعد العائمي لمممارس -2-1-1-3
 المكيف.

 يبين نتائج البعد العائمي عند الممارسين وغير الممارسين.: ( 11الجدول رقم) 

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

البعد 
 العائمي

  1.2. .1.1 .3 1..2 02..3 ممارسين
2.0 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

30.2 2..3 33 1.03- .0... 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

من خالل الجدول بمغ المتوسط الحسابي لمبعد العائمي عند الممارسين لمنشاط الحركي 
( ،وىذه القيمة .1.1( وبمعامل التواء )1..2( وانحراف معياري بمغ )02..3المكيف )

وبنسبة مئوية بمغت  اعتدالياالنتائج تتوزع  أن+ ( مما يبين 2، -2محصورة بين )
( وانحراف معياري 30.2لحسابي لغير الممارسين)(، في حين بمغ المتوسط ا1.2%.)
+ ( مما يبين 2، -2( و وىذه القيمة محصورة بين )-1.03( وبمعامل إلتواء)3..2)

 ( .%..2.أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت)

المقدرة  ( وىي أكبر من قيمة )ت (الجدولية2.01ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتى قد بمغت ) -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد العائمي بين الممارسين وغير 
 الممارسين لمنشاط الحركي ،وىذا لصالح الممارسين .

بين الممارسين وغير  يوضح الفروق في النسب المئوية (:93المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لمبعد العائمي .
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( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 00من خالل الجدول رقم ) إستنتاج :

وىذا لصالح الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في البعد العائمي، 
رياضي أثر إيجابا في رفع درجة البعد العائمي النشاط البدني ال الممارسين ،مما يعني

 لمممارس

 عرض وتحميل نتائج بعد العالقات االجتماعية عند الممارسين وغير الممارسين . -2-1-1-4

عند الممارسين وغير  بعد العالقات االجتماعية يبين نتائج ( :12الجدول رقم ) 
 الممارسين.

المتوسط  العينة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد 
العالقات 
 االجتماعية

  11 .2 3..2 .2 ممارسين
.2.32   

 
1..2 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

23..2 2..0 20.2 1.13 .3.. 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

 ممارسين  %80.5

 غير ممارسين   %71.66

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

 غير ممارسين ممارسين

 البعد العائلي 
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( بمغ المتوسط الحسابي لبعد العالقات االجتماعية عند 03) من خالل الجدول رقم
( وبمعامل 3..2( وانحراف معياري بمغ ).2الممارسين لمنشاط الحركي المكيف )

النتائج تتوزع اعتداليا  أن+ ( مما يبين 2، -2( ،وىذه القيمة محصورة بين )11التواء)
لغير (، في حين بمغ المتوسط الحسابي %2.32.وبنسبة مئوية بمغت )

( و وىذه القيمة 1.13( وبمعامل التواء)0..2( وانحراف معياري )2..23الممارسين)
ليا وبنسبة مئوية + ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتدا2، -2محصورة بين )

 ( .%..2.بمغت)

المقدرة  الجد ولية( وىي أصغر من قيمة )ت (2..1ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة)
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتي قد بمغت ) -ن3ية ( عند درجة الحر ...0ب)

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد العالقات االجتماعية بين 
 الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي ،وىذا لصالح الممارسين .

غير يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين و  (:94المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف بعد العالقات االجتماعية.
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 إستنتاج :

( نستنتج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 03من خالل الجدول رقم )
 كيف في بعد العالقات االجتماعية الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي الم

 عند الممارسين وغير الممارسين .عرض وتحميل نتائج بعد األصدقاء  -0-1-1-5

 عند الممارسين وغير الممارسين. بعد األصدقاء يبين نتائج( : 13الجدول رقم ) 

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

ت     
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد 
 االصدقاء

 32... -.1.2 32..0 .3.1 32..0 ممارسين
 

 
3..3 

 
0... 

 
1.12 

غير  
 ممارسين

02.2 3.2. 02 1..2- ...2 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

 ممارسين  %75.25

 غير ممارسين   %72.4

70%

71%

72%

73%

74%

75%
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77%

 غير ممارسين ممارسين

 العالقات اإلجتماعية 
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عند الممارسين لمنشاط  األصدقاء لبعدمن خالل الجدول بمغ المتوسط الحسابي 
( -.1.2( وبمعامل التواء ).301( وانحراف معياري بمغ )32..0الحركي المكيف )

النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة  أن+ ( مما يبين 2، -2،وىذه القيمة محصورة بين )
( 02.2(، في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير الممارسين)%32...مئوية بمغت )

 -2( و وىذه القيمة محصورة بين )-2..1)التواء( وبمعامل .3.2وانحراف معياري )
 ( .%2...+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت)2،

 ( وىي أكبر من قيمة )ت (الجدولية المقدرة 3..3ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )

(، 1.12اللة )( ومستوى الد.2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)
بين الممارسين وغير  األصدقاءمما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد 

 الممارسين لمنشاط الحركي ،وىذا لصالح الممارسين 

يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:95المدرج التكراري رقم )
 .األصدقاءالممارسين لمنشاط الحركي المكيف في بعد 

 

 ممارسين  %86.25

 غير ممارسين   %77.5

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

 غير ممارسين ممارسين

 البعد ااألصدقاء 
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 إستنتاج :

( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 02من خالل الجدول رقم )
،وىذا لصالح  األصدقاءالممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في بعد 

 بعدالنشاط البدني الرياضي أثر إيجابا في رفع درجة  أنالممارسين ،مما يعني 
 لمممارسين. األصدقاء

 عرض وتحميل نتائج البعد الترويحي الرياضي عند الممارسين وغير الممارسين .  -2-1-1-6

 الترويحي الرياضي لمممارسين وغير الممارسين. البعد يبين نتائج( : 14الجدول رقم ) 

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

البعد 
الترويحي 
 الرياضي

  22... 1.22 .3 22.. 32.2 ممارسين
0..3 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

33.. 2.. 30 1.3. .2..2 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

بمغ المتوسط الحسابي لمبعد الترويحي الرياضي عند الممارسين من خالل الجدول 
( وبمعامل التواء 22..( وانحراف معياري بمغ )32.2لمنشاط الحركي المكيف )

النتائج تتوزع اعتداليا  أن+ ( مما يبين 2، -2( ،وىذه القيمة محصورة بين )1.22)
(، في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير %22...وبنسبة مئوية بمغت )

( و وىذه القيمة .1.3)التواء( وبمعامل ..2( وانحراف معياري )33.22الممارسين)
+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية 2، -2محصورة بين )

 ( .%2..2.بمغت)



  عرض وتحليل ومناقشة النتائجالفصل الثاني                                                    

 

 70 

المقدرة  ةالجد ولي( وىي أكبر من قيمة )ت (3..0ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في البعد الترويحي الرياضي بين 
 الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف.

ين الممارسين وغير يوضح الفروق في النسب المئوية ب (:96المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لمبعد الترويحي الرياضي.

 

 

 إستنتاج :

( نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين .0من خالل الجدول رقم )
  الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في البعد الترويحي الرياضي.

 

 ممارسين  %78.33
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استبيان الرضا عن الحياة ككل بالنسبة لمممارسين وغير عرض وتحميل نتائج  -2-1-1-7
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف.

يبين نتائج استبيان الرضا عن الحياة عند الممارسين وغير  ( :15الجدول رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي .

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 ويةالمئ

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

استبيان 
الرضا 

عن 
 الحياة 

  ...1. 3..1 ..0 .... 0.2.3 ممارسين
.... 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

020..2 3.30 021 1.2. .2.03 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

خالل الجدول الذي يبين نتائج اختبار الرضا عن الحياة حيث بمغ المتوسط  من
( وانحراف معياري بمغ 0.2.3الحسابي عند الممارسين لمنشاط الحركي المكيف )

 آن+ ( مما يبين 2، -2( ،وىذه القيمة محصورة بين )3..1( وبمعامل التواء )....)
(، في حين بمغ المتوسط %...1.النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت )

 ( .1.2)التواء( وبمعامل 3.30( وانحراف معياري )2..020الحسابي لغير الممارسين)

+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة 2، -2و وىذه القيمة محصورة بين )
 ( .%2.03.مئوية بمغت)

الجدولية المقدرة ( وىي أكبر من قيمة )ت (....ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة بين الممارسين وغير 
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف،وىذا لصالح الممارسين.
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في النسب المئوية بين الممارسين وغير يوضح الفروق  (:97المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف الختبار الرضا عن الحياة.

 
  استنتاج :

( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 02من خالل الجدول رقم )
الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في مستوى الرضا عن الحياة،مما 

النشاط البدني الرياضي قد اثر إيجابا في درجة الرضا عن الحياة لدى يعني أن 
 الممارسين .

 حيث نجد أن الممارسون لمنشاط الحركي المكيف يتميزون بدرجة عالية في أبعاد: 

الحالة االجتماعية، البعد الصحي ،البعد العائمي ،بعد األصدقاء ،مقارنة بغير 
 الممارسين .

ج مقياس التوافق النفسي عند المعاقيق الممارسين وغير عرض وتحميل نتائ -2-1-2
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف .

 ممارسين  %80.66

 غير ممارسين   %73.19

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

 غير ممارسين ممارسين

 الرضا عن الحياة
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عرض وتحميل نتائج بعد التوافق الشخصي عند الممارسين وغير الممارسين  -2-1-2-1
 لمنشاط الحركي المكيف.

 يبين نتائج بعد التوافق الشخصي عند الممارسين وغير الممارسين(:  16الجدول رقم )
 المكي لمنشاط الحركي

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد التوافق 
الشخصي 

 واالنفعالي  

  3.0. -0.12 .2 ...2 12..2 ممارسين
0.30 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

20.. ...3 23 1.3- .2.. 

بمغ المتوسط الحسابي لبعد التوافق الشخصي لدى الممارسين لمنشاط خالل الجدول  من
( 0.12( وبمعامل التواء )...2( وانحراف معياري بمغ )12..2الحركي المكيف )

النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة  أن+ ( مما يبين 2، -2،وىذه القيمة محصورة بين )
( ..20( في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير الممارسين)%3.0.مئوية بمغت )

 (  وىذه القيمة 1.3)التواء( وبمعامل 3...وانحراف معياري )

+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية 2، -2محصورة بين )
 ( .%..2.بمغت)

لمقدرة ا الجد ولية( وىي أكبر من قيمة )ت (0.30ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2قد بمغت ) والتين  -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد التوافق الشخصي بين الممارسين 
 وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف،وىذا لصالح الممارسين.
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ب المئوية بين الممارسين وغير يوضح الفروق في النس (:98المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لبعد التوافق الشخصي واالنفعالي.

 
  استنتاج :

( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين .0من خالل الجدول رقم )
الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في بعد التوافق الشخصي وىذا 

الممارسين ،مما يعني أن النشاط البدني الرياضي قد اثر إيجابا في رفع درجة الصالح 
 التوافق الشخصي واالنفعالي لدى الممارسين .

 

 

 

 

 ممارسين  %72.1

 غير ممارسين   %63.4

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

 غير ممارسين ممارسين

 التوافق الشخصي واإلنفعالي
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عرض وتحميل نتائج بعد التوافق  األسري عند الممارسين وغير الممارسين  -2-1-2-2
 لمنشاط الحركي المكيف 

ألسري عند الممارسين وغير الممارسين يبين نتائج بعد التوافق ا(:  17الجدول رقم )
 المكيف. لمنشاط الحركي

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد 
التوافق 
 االسري

  2.3. 1.33 21 0..2 32..2 ممارسين
...1 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

2..32 2..3 32 1.23 ...2 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

بمغ المتوسط الحسابي لبعد التوافق األسري لدى الممارسين لمنشاط من خالل الجدول 
( 1.33( وبمعامل التواء )0..2( وانحراف معياري بمغ )32..الحركي المكيف )

النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة  أن+ ( مما يبين 2، -2،وىذه القيمة محصورة بين )
( 32..2( في حين بمغ المتوسط الحسابي لغير الممارسين)%2.3.مئوية بمغت )

 -2(  وىذه القيمة محصورة بين )1.23( وبمعامل إلتواء)3..2وانحراف معياري )
 ( .%2...+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت)2،

( وىي أكبر من قيمة )ت (الجدولية المقدرة ...(المحسوبة )ىذا وبمغت قيمة )ت 
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتي قد بمغت ) -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد التوافق األسري بين الممارسين 
 وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف،وىذا لصالح الممارسين.
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يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:99المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لبعد التوافق األسري.

 
  استنتاج :

إحصائية بين  ( نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة.0من خالل الجدول رقم )
بعد التوافق األسري ىذا  الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في

الصالح الممارسين ،مما يعني أن النشاط البدني الرياضي قد اثر إيجابا في رفع درجة 
 التوافق األسري لدى الممارسين.

عند الممارسين وغير الممارسين االجتماعي  عرض وتحميل نتائج بعد التوافق  -2-1-2-3
 الحركي المكيف  لمنشاط

عند الممارسين وغير الممارسين االجتماعي يبين نتائج بعد التوافق  (:18الجدول رقم ) 
 .المكيف لمنشاط الحركي

 ممارسين  %75.9

 غير ممارسين   %68.5

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

 غير ممارسين ممارسين

 التوافق األسري
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المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد التوافق 
 االجتماعي

  0... 0.12 .2 ...2 12..2 ممارسين
0..2 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

20.. ...3 23 1.3 .2.. 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

الممارسين  لدىلبعد التوافق االجتماعي  بمغ المتوسط الحسابيمن خالل الجدول 
التواء وبمعامل  (...2مغ )( وانحراف معياري ب12..2لمنشاط الحركي المكيف )

ع اعتداليا + ( مما يبين أن النتائج تتوز 2، -2) ( ،وىذه القيمة محصورة بين0.12)
( ..20لغير الممارسين)في حين بمغ المتوسط الحسابي  (%..وبنسبة مئوية بمغت )

+ 2، -2وىذه القيمة محصورة بين ) ( 1.3( وبمعامل التواء)3...وانحراف معياري )
 ( .%..2.اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت)( مما يبين أن النتائج تتوزع 

( وىي اصغر من قيمة )ت (الجدولية المقدرة 2..0ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتي قد بمغت ) -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

بعد التوافق االجتماعي  بين  مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
 لمكيف.الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي ا

يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:19المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لبعد التوافق االجتماعي .
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  استنتاج :

روق ذات داللة إحصائية بين أنو ال توجد ف ( نستنتج.0من خالل الجدول رقم )
 بعد التوافق االجتماعي . الحركي المكيف فيالممارسين وغير الممارسين لمنشاط 

عند الممارسين وغير الممارسين الصحي  عرض وتحميل نتائج بعد التوافق  -2-1-2-4
 الحركي المكيف  لمنشاط

عند الممارسين وغير الممارسين الصحي يبين نتائج بعد التوافق (: 19الجدول رقم ) 
 .المكيف لمنشاط الحركي

 المتوسط العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

بعد 
التوافق 
 الصحي

  .0.1. ..1 33.2 .... 2..21 ممارسين
...1 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

3...2 3..2 32 1.0. 22.2 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

 ممارسين  %68.1

 غير ممارسين   %63.4

63%

64%

65%

66%

67%

68%

 غير ممارسين ممارسين

 التوافق اإلجتماعي 
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الممارسين لمنشاط  لدىلبعد التوافق الصحي  بمغ المتوسط الحسابيمن خالل الجدول 
( ..1التواء )وبمعامل  (....مغ )( وانحراف معياري ب2..21الحركي المكيف )

ع اعتداليا وبنسبة + ( مما يبين أن النتائج تتوز 2، -2،وىذه القيمة محصورة بين )
( 2...3الممارسين) لغيرفي حين بمغ المتوسط الحسابي  (%.0.1.مئوية بمغت )

 -2وىذه القيمة محصورة بين ) ( .1.0( وبمعامل التواء)2..3وانحراف معياري )
 ( .%22.2اعتداليا وبنسبة مئوية بمغت)+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع 2،

( وىي أكبر من قيمة )ت (الجدولية المقدرة 3.20ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتي قد بمغت ) -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

بعد التوافق الصحي بين الممارسين  مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في
 وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف،وىذا لصالح الممارسين.

يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:11المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لبعد التوافق الصحي.

 

 ممارسين  %61.08

 غير ممارسين   %55.3

52%

54%

56%

58%

60%

62%

 غير ممارسين ممارسين

 التوافق الصحي
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  استنتاج :

روق ذات داللة إحصائية بين أن ىناك ف ( نستنتج03من خالل الجدول رقم )
بعد التوافق الصحي ىذا  الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في

الصالح الممارسين ،مما يعني أن النشاط البدني الرياضي قد اثر إيجابا في رفع درجة 
 التوافق الصحي لدى الممارسين.

 

عند الممارسين وغير النفسي ككل التوافق استبيان  عرض وتحميل نتائج -2-1-2-5
 الحركي المكيف  الممارسين لمنشاط

عند الممارسين وغير  استبيان التوافق النفسي ككليبين نتائج  (:29الجدول رقم ) 
 .المكيف الممارسين لمنشاط الحركي

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 المئوية

 ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

التوافق 
النفسي 

 ككل

  3.32. .1.2 021 ...00 2..02 ممارسين
3.20 

 
0... 

 
1.12 

غير 
 ممارسين

032.2 3.23 031.2 1.03 .3..2 

 38= 2_40=2ن_2درجة الحرية:

الممارسين  لدىلمقياس التوافق النفسي  مغ المتوسط الحسابيبمن خالل الجدول 
التواء وبمعامل  (...00مغ )( وانحراف معياري ب2..02لمنشاط الحركي المكيف )

ع اعتداليا + ( مما يبين أن النتائج تتوز 2، -2القيمة محصورة بين )( ،وىذه .1.2)
لغير في حين بمغ المتوسط الحسابي  (%3.32.وبنسبة مئوية بمغت )
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وىذه القيمة  ( 1.03( وبمعامل التواء)3.23( وانحراف معياري )032.2الممارسين)
ة مئوية اعتداليا وبنسب+ ( مما يبين أن النتائج تتوزع 2، -2محصورة بين )

 ( .%2..3.بمغت)

( وىي أكبر من قيمة )ت (الجدولية المقدرة 3.20ىذا وبمغت قيمة )ت (المحسوبة )
(، 1.12( ومستوى الداللة ).2ن والتي قد بمغت ) -ن3( عند درجة الحرية ...0ب)

التوافق النفسي ككل بين الممارسين  مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في
 لمنشاط الحركي المكيف،وىذا لصالح الممارسين.وغير الممارسين 

يوضح الفروق في النسب المئوية بين الممارسين وغير  (:12المدرج التكراري رقم )
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف الختبار التوافق النفسي.

 
  استنتاج :

روق ذات داللة إحصائية بين أن ىناك ف ( نستنتج31من خالل الجدول رقم ) 
التوافق النفسي وىذا لصالح  الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في

 ممارسين  %69.25 

 غير ممارسين   %62.65

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

 غير ممارسين ممارسين

 التوافق النفسي العام 
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الممارسين ،مما يعني أن النشاط البدني الرياضي قد اثر إيجابا في رفع درجة التوافق 
النفسي لدى الممارسين حيث نجد أن  الممارسين لمنشاط الحركي المكيف يتميزون 

 لنفسي.بدرجة عالية في أبعاد التوافق ا

 معامالت االرتباط بين الرضا عن الحياة والتوافق النفسي : -2-1-3

 يوضح معامل االرتباط بين الرضا عن الحياة و التوافق النفسي لدى( : 21جدول رقم ) 

 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف

 مستوى الداللة معامل االرتباط العدد المقياس
  الرضا عن الحياة

31 
 

        1.20    
 
 التوافق النفسي 1.12     

يتضح من خالل الجدول المبين أعاله معامل االرتباط بين الرضا عن الحياة والتوافق 
 ( وىي أكبر من قيمة )ر( الجدولية1.20النفسي،حيث بمغت قيمة )ر( المحسوبة )

( وبالتالي 1.12( ومستوى الداللة ).0( عند درجة الحرية ).1.2التي بمغت قيمتيا )
وجود فروق ذات داللة .وبما أن)ر(المحسوبة أكبر من )ر( الجدولية ىذا يعني وجود 

 عالقة ارتباطيو ايجابية بين الرضا عن الحياة والتوافق النفسي .

 : البحث فرضياتمناقشة  -2-2

 :  األولى مناقشة الفرضية

والتي افترض فييا الباحثان :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير 
 الممارسين لمنشاط الحركي المكيف في الرضا عن الحياة.
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( .0بعد المعالجة اإلحصائية وذلك بحساب )ت( المحسوبة الموجودة في الجدول ) 
( وىذا ما ...0ية التي بمغت )(وىي أكبر من )ت(الجدول..0.تبين لنا أنيا قد بمغت )

يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وىذه النتيجة التي توصل إلييا الباحثان 
تتماشى مع ما توصل إليو الباحث حاجي عبد الغاني في دراستو : مقارنة الرضا عن 
الحياة عند الممارسين وغير الممارسين بحيث توصل إلى أن ىناك فروق ذات داللة 

ة في مستوى الرضا عن الحياة بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي إحصائي
 المكيف،وىذا لصالح الممارسين.

 ومنو نستنتج أن الفرضية قد تحققت.

 : الثانية مناقشة الفرضية

والتي افترض فييا الباحثان :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير 
لمكيف في التوافق النفسي وبعد المعالجة اإلحصائية وذلك الممارسين لمنشاط الحركي ا

( وىي 3.20( تبين أنيا قد بمغت )30بحساب)ت( المحسوبة الموجودة في الجدول) 
( وىذا ما يدل عمى وجود فروق ذات ...0أكبر من قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )

مع ما توصل إليو داللة إحصائية وىذه النتيجة التي توصل إلييا الباحثان تتماشى 
الباحث عبد الرحيم دياب في دراستو : تأثير الممارسة الرياضية عمى التوافق النفسي 
بحيث توصل إلى أن ىناك فروق في درجات التوافق النفسي بين الممارسين وغير 

 الممارسين لألنشطة الرياضية وىذا لصالح الممارسين .

 ومنو نستنتج أن الفرضية قد تحققت.
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 الفرضية العامة :مناقشة 

والتي افترض الباحثان فييا : ىناك عالقة ارتباطية بين الرضا عن الحياة والتوافق 
 النفسي لدى المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط الحركي المكيف .

( بين الرضا عن الحياة 1.12أثبتت النتائج ارتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة )
قين حركيا ،مما يدل عمى وجود عالقة بين الرضا عن الحياة والتوافق النفسي لدى المعا

 والتوافق النفسي .أي كمما زادت درجة الرضا زاد التوافق النفسي عند األفراد .

 بق لمنتائج نستنتج أن الفرضية قد تحققت.اومن خالل العرض الس

 :االستنتاجات -2-3

النتائج المتوصل إلييا من خالل أدوات البحث المستعممة )مقياس الرضا عن الحياة 
المطبقة عمى فئة المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين  ،مقياس التوافق النفسي (

 لمنشاط الحركي المكيف تتمثل فيما يمي :

ير ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن الحياة بين الممارسين وغ -
 الممارسين  لمنشاط الحركي المكيف 

بين الممارسين وغير  التوافق النفسيىناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
 .الممارسين  لمنشاط الحركي المكيف

ىناك عالقة ارتباطيو بين الرضا عن الحياة والتوافق النفسي لدى فئة المعاقين  -
 حركيا لمنشاط الحركي المكيف .

يمكننا أن نستنتج في بحثنا أن ىناك عالقة ارتباطيو بين الرضا عن الحياة  -
 والتوافق النفسي لدى فئة المعاقين حركيا .
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 االقتراحات والتوصيات : -2-4

معاقين الى جانب زيادة االىتمام بالحاجات النفسية والمعنوية لم .0
 االحتياجات المادية .

توعية المحيط واألولياء والمربين إلى أىمية ممارسة األنشطة الرياضية  .3
 وأثرىا عمى التوافق النفسي .

توعية المحيط عمى توفير ظروف االندماج والتكيف مع فئة المعاقين  .2
 حركيا .

ضرورة االىتمام بالجانب النفسي لممعاق عن طريق المتابعة من جميع  ..
 أطراف المجتمع .

ف تعرف عمى المشكالت التي تعيق تحقيق التكيإجراء دراسات لم .2
 والصحة النفسية لدى المعاقين .
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 : صة عامةخال

والتي حاولنا من خالليا إظيار العالقة بين الرضا عن  من خالل الدراسة التي قمنا بيا
الحياة والتوافق النفسي لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الحركي 

قمنا فييا  بحثنا مدعمة بدراسة تطبيقية والتيالمكيف ، كانت فكرتنا األساسية من 
قين حركيا الممارسين وغير أسئمة استبيانية موجية لفئة المعاباستعمال وتوزيع 

الممارسين لمنشاط الحركي المكيف ، وبعد تحميل النتائج توصمنا الى ان النشاط 
الحركي المكيف يمعب دورا ىاما بالنسبة لممعاق في رفع مستوى الرضا عن الحياة 

توفر جوا مساعدا والتوافق النفسي ، فاألسباب التي تنشأ من خالل ممارسة الرياضة 
 ي رفع درجة الرضا عن الحياة ومن ثم تحقيق توافق نفسي ومساىما ف

النشاط الحركي المكيف ليس نشاط ترفييي واستعراضي فحسب  أننقول  أنليذا يمكن 
  توفرت شروطو ووسائمو الالزمة . إذا، بل ىو نشاط تربوي ىادف 
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 قائمة األساتذة المحكمين باالستمارة اإلستبيانية

 عنوان: الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا  تحت

 "الممارسين وغير الممارسين"

 الجامعة الدرجة العممية األستاذ
 مستغانم دكتوراه عتوتي نور الدين-1
 مستغانم دكتوراه جبوري بن عمر-2
 مستغانم دكتوراه زبشي نور الدين-3
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معيد التربية البدنية والرياضية

 قسم نشاط حركي مكيف

 مقياس الرضا عن الحياة

 أخي الكريم. أختي الكريمة. تحية طيبة وبعد...

 في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر تحت عنوان:

الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا "الممارسين وغير 

الممارسين"، نتوجو إليك بيذه االستمارة التي تحتوي عمى مجموعة من الفقرات والتي تقيس 

 الرضا عن الحياة. 

( في الخانة التي تناسبك من الخانات Xالفقرات وتضع عالمة ) فرجاؤنا أن تقرأ كل ىذه

 الخمس )عالي جدا، عالي، متوسط، منخفض، منخفض جدا(.

 

 من إعداد الطالبين:                                     األستاذ المشرف

 الدكتور أحمد بن قالوز التواتي                    عمي شريف فيصل          -

 إبراىيميسعد  -

 



 : الحياةااستمارة الرضا عن 

عالي  العبارات
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

      حالتك الصحية العامة -1
      السكن الذي تعيش فيو -2
      اىتمام األخوة بك -3
      مشاركتك في رحالت ترفييية واجتماعية -4
      تقبل اآلخرين بك -5
      من طرف األصدقاء الدعم االجتماعي لك-6
      عالقتك االجتماعية مع أفراد المجتمع -7
توفر فرص المشاركة في رحالت ترفييية  -8

 واجتماعية
     

      تكيفك مع الوالدين -9
      توفر الغذاء الصحي السميم -11
      توفر المالبس الشخصية المناسبة -11
      وزن جسمك -12
      الجسمي الخارجي مظيرك -13
      اىتمام األصدقاء بك -14
      عالقاتك االجتماعية مع األصدقاء -15
      وضعك المادي حاليا -16
      توفر العالجات الضرورية لحالتك -17
مدى مالئمة األلعاب الرياضية لنوع  -18

 اإلعاقة التي تعاني
     

توفر فرص الممارسة لألنشطة  -19
 الرياضية

     

النشاطات االجتماعية التي تشارك بيا  -21
 مع اآلخرين

     



الدعم النفسي الذي تتمقاه من طرف  -21
 أصدقائك

     

مقدار العون الذي تحصل عميو من  -22
 اآلخرين

     

توفر المواصالت ووسائل النقل  -23
 المناسبة

     

      ثقة اآلخرين بك -24
      الصحية المتوفرة لديكالرعاية  -25
      تقبل األصدقاء بك -26
      ثقتك بنفسك -27
      توفر تكاليف المعيشة اليومية -28
      درجة تقبمك إلعاقتك -29
      مع اآلخرين عالقتك االجتماعية -31
      اىتمام الوالدين بك -31
      توفر وسائل الترفيو المناسبة لك -32
      اىتمام األقارب بك -33
      تكيفك مع األقارب -34
      تكيفك مع اإلخوة -35
توفر فرص المشاركة في الحفالت  -36

 االجتماعية
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 جامعة عبد الحميد بن باديس

 والرياضيةمعيد التربية البدنية 

 قسم نشاط حركي مكيف

 مقياس التوافق النفسي

 أخي الكريم. أختي الكريمة. تحية طيبة وبعد...

 في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر تحت عنوان:

"الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين"، 

االستمارة التي تحتوي عمى مجموعة من الفقرات والتي تقيس التوافق النفسي نتوجو إليك بيذه 

( في الخانة التي تناسبك من الخانات الخمس Xفرجاؤنا أن تقرأ كل ىذه الفقرات وتضع عالمة )

)ينطبق عمي بدرجة كبيرة جدا، ينطبق عمي بدرجة كبيرة، ينطبق عمي بدرجة قميمة، ينطبق عمي 

  ينطبق عمي أبدا(.بدرجة قميمة جدا، ال

 من إعداد الطالبين:                                     األستاذ المشرف

 عمي شريف فيصل                              الدكتور أحمد بن قالوز التواتي -

 يسعد إبراىيم -

 

 



 :ا لتوافق ا لنفسي استمارة

ينطبق عمي  العبارات
 بدرجة كبيرة جدا

ينطبق عمي 
 كبيرةبدرجة 

ينطبق عمي 
 بدرجة قميمة

ينطبق عمي 
 بدرجة قميمة جدا

ال ينطبق 
 عمي أبدا

 صخريأشعر بالضيق عندما -1
 مني أصدقائي

     

أفراد أسرتي يميمون إلى  -2
 المشاجرة بدرجة كبيرة جدا

     

يتفق معي والدي في  -3
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من السيل أن أطمب  -5
المساعدة من اآلخرين إذا 

 احتجت 

     

أشعر أن معظم الناس  -6
 يغشون عندما يستطيعون ذلك

     

          أشعر بعدم اىتمام األسرة  -7
 بي

     

أحرس عمى نظافة جسمي  -8
 دائما

     

أشعر باالرتياح عندما أكون  -9
 مع المجموعة

     

يصعب عمي االحتفاظ  -11
 بيدوئي عندما تسوء األمور 

     

أعتني بصحتي عناية  -11
 دقيقة

     

أشعر بالوحدة حتى مع  -12
 وجود الناس معي

     



أشعر أحيانا في رغبة  -13
 كبيرة في اليروب من البيت

     

أحس بالسعادة عندما  -14
 أكون بالبيت

     

يعتبرونني أصدقائي  -15
 شجاعا و قويا

     

أصاب بنوبات البرد -16
 )الزكام( كثيرا  

     

من السيل عمي تكوين  -17
  عالقات جديدة

     

أحافظ عمى العالقات  -18
 الطيبة مع المقربين من عائمتي

     

أشعر بالتعب أحيانا حتى  -19
 بدون بذل أي جيد

     

أستمر في العمل الذي  -21
 أقوم بو حتى ولو كان متعبا

     

أصدقائي يطمبون مني  -21
 المساعدة في حل مشكالتيم

     

من الواجب أن أحافظ  -22
 عمى وعودي

     

أجد صعوبة في أن أكون  -23
سببا في إدخال الفرح والسرور 

 عمى والدي

     

 يرى والدي أنني سأكون -24
 ناجحا في حياتي 

     

 أشعر بالضيق في التنفس -25
 أحيانا

  

     



أعاني من فقدان الشيية  -26
  لمطعام في معظم األحيان

أعتقد أنني محبوب من  -27
 قبل أصدقائي

     

ال أسمح بتدخل غيري في  -28
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 جزائرية الديمقراطية الشعبيةميورية الالج           

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معيد التربية البدنية والرياضية

 قسم نشاط حركي مكيف

 قائمة األساتذة المحكمين باالستمارة اإلستبيانية

 عنوان: الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا  تحت

 "الممارسين وغير الممارسين"

 الجامعة الدرجة العممية األستاذ
 مستغانم دكتوراه عتوتي نور الدين-1
 مستغانم دكتوراه جبوري بن عمر-2
 مستغانم دكتوراه زبشي نور الدين-3
 مستغانم دكتوراه كحلي كمال-4
   
 

 

 

 

 

 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معيد التربية البدنية والرياضية

 قسم نشاط حركي مكيف

 مقياس الرضا عن الحياة

 أخي الكريم. أختي الكريمة. تحية طيبة وبعد...

 في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر تحت عنوان:

الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا "الممارسين وغير 

الممارسين"، نتوجو إليك بيذه االستمارة التي تحتوي عمى مجموعة من الفقرات والتي 

 تقيس الرضا عن الحياة. 

( في الخانة التي تناسبك من Xأن تقرأ كل ىذه الفقرات وتضع عالمة ) فرجاؤنا

 الخانات الخمس )عالي جدا، عالي، متوسط، منخفض، منخفض جدا(.

 

 من إعداد الطالبين:                                     األستاذ المشرف

 التواتيالدكتور أحمد بن قالوز                     عمي شريف فيصل          -

 يسعد إبراىيم -

 



 : الحياةااستمارة الرضا عن 

عالي  العبارات
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي
 جدا

      حالتك الصحية العامة -1
      السكن الذي تعيش فيو -2
      اىتمام األخوة بك -3
      مشاركتك في رحالت ترفييية واجتماعية -4
      تقبل اآلخرين بك -5
      الدعم االجتماعي لك من طرف األصدقاء-6
      عالقتك االجتماعية مع أفراد المجتمع -7
توفر فرص المشاركة في رحالت ترفييية  -8

 واجتماعية
     

      تكيفك مع الوالدين -9
      توفر الغذاء الصحي السميم -11
      توفر المالبس الشخصية المناسبة -11
      وزن جسمك -12
      مظيرك الجسمي الخارجي -13
      اىتمام األصدقاء بك -14
      عالقاتك االجتماعية مع األصدقاء -15
      وضعك المادي حاليا -16
      توفر العالجات الضرورية لحالتك -17
مدى مالئمة األلعاب الرياضية لنوع  -18

 اإلعاقة التي تعاني
     

الممارسة لألنشطة توفر فرص  -19
 الرياضية

     

النشاطات االجتماعية التي تشارك بيا  -21
 مع اآلخرين

     

     الدعم النفسي الذي تتمقاه من طرف  -21



 أصدقائك
مقدار العون الذي تحصل عميو من  -22

 اآلخرين
     

توفر المواصالت ووسائل النقل  -23
 المناسبة

     

      ثقة اآلخرين بك -24
      الرعاية الصحية المتوفرة لديك -25
      تقبل األصدقاء بك -26
      ثقتك بنفسك -27
      توفر تكاليف المعيشة اليومية -28
      درجة تقبمك إلعاقتك -29
      مع اآلخرين عالقتك االجتماعية -31
      اىتمام الوالدين بك -31
      لكتوفر وسائل الترفيو المناسبة  -32
      اىتمام األقارب بك -33
      تكيفك مع األقارب -34
      تكيفك مع اإلخوة -35
توفر فرص المشاركة في الحفالت  -36

 االجتماعية
     

 

 

 

 

 

 



 

 جزائرية الديمقراطية الشعبيةميورية الالج

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 التربية البدنية والرياضيةمعيد 

 قسم نشاط حركي مكيف

 مقياس التوافق النفسي

 أخي الكريم. أختي الكريمة. تحية طيبة وبعد...

 في إطار تحضير مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر تحت عنوان:

"الرضا عن الحياة وأثرىا عمى التوافق النفسي عند المعاقين حركيا الممارسين وغير 

نتوجو إليك بيذه االستمارة التي تحتوي عمى مجموعة من الفقرات والتي الممارسين"، 

( في الخانة Xتقيس التوافق النفسي فرجاؤنا أن تقرأ كل ىذه الفقرات وتضع عالمة )

التي تناسبك من الخانات الخمس )ينطبق عمي بدرجة كبيرة جدا، ينطبق عمي بدرجة 

 رجة قميمة جدا، ال ينطبق عمي أبدا(.كبيرة، ينطبق عمي بدرجة قميمة، ينطبق عمي بد

 من إعداد الطالبين:                                     األستاذ المشرف

 الدكتور أحمد بن قالوز التواتي    ف فيصل                         عمي شري -

 يسعد إبراىيم -

 



 :ا لتوافق ا لنفسي استمارة

 
 

 العبارات

ينطبق عمي 
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق 
عمي 

بدرجة 
 كبيرة

ينطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة

ينطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة جدا

ال ينطبق 
 عمي أبدا

أشعر بالضيق عندما يصخر -1
 مني أصدقائي

      

أفراد أسرتي يميمون إلى  -2
 المشاجرة بدرجة كبيرة جدا

     

يتفق معي والدي في  -3
 األشياء التي أحبيا 

     

أتناول الكثير من الوجبات  -4
 الغذائية بدون أن أكون جائعا

     

من السيل أن أطمب  -5
المساعدة من اآلخرين إذا 

 احتجت 

     

أشعر أن معظم الناس  -6
 يغشون عندما يستطيعون ذلك

     

أشعر بعدم اىتمام األسرة            -7
 بي

     

أحرس عمى نظافة جسمي  -8
 دائما

     

أشعر باالرتياح عندما أكون  -9
 مع المجموعة

     

يصعب عمي االحتفاظ  -11
 بيدوئي عندما تسوء األمور 

     

أعتني بصحتي عناية  -11
 دقيقة

     

أشعر بالوحدة حتى مع  -12
 وجود الناس معي

     



أشعر أحيانا في رغبة  -13
 كبيرة في اليروب من البيت

     

بالسعادة عندما أحس  -14
 أكون بالبيت

     

يعتبرونني أصدقائي  -15
 شجاعا و قويا

     

أصاب بنوبات البرد -16
 )الزكام( كثيرا  

     

من السيل عمي تكوين  -17
 عالقات جديدة 

     

أحافظ عمى العالقات  -18
 الطيبة مع المقربين من عائمتي

     

بالتعب أحيانا حتى  أشعر -19
 بدون بذل أي جيد

     

أستمر في العمل الذي  -21
 أقوم بو حتى ولو كان متعبا

     

أصدقائي يطمبون مني  -21
 المساعدة في حل مشكالتيم

     

من الواجب أن أحافظ  -22
 عمى وعودي

     

أجد صعوبة في أن أكون  -23
سببا في إدخال الفرح والسرور 

 عمى والدي

     

يرى والدي أنني سأكون  -24
 ناجحا في حياتي 

      

أشعر بالضيق في -25
 التنفس أحيانا

     

أعاني من فقدان الشيية  -26
 لمطعام في معظم األحيان 

     



أعتقد أنني محبوب من  -27
 قبل أصدقائي

     

ال أسمح بتدخل غيري في  -28
 شؤوني الخاصة

     

أن أكون لطيفا مع  أحب -29
 من أكرىيم

     

يصعب عمي االعتراف  -31
 بالخطأ

     

أعيش أوقات سعيدة مع  -31
 عائمتي في المنزل

     

أعتقد أن الناس ال  -32
 يعاممونني معاممة حسنة

     

أشعر بأن وزني ال  -33
 يتناسب مع نفسي

     

أعاني من صداع الرأس  -34
 في معظم األحيان

     

بإمكاني أن أتحدث عن  -35
 الجنس اآلخر بدون خجل

     

أعتقد أن كل الناس ليم  -36
 أساليب حقيرة 

     

أرى أنو من األىم تكوين  -37
 عالقة حب ومودة مع كل الناس

      

أن والدي عمى حق أحس -38
 عندما يرغماني عمى القيام بعمل 

     

أجد صعوبة في النوم  -39
 في معظم األحيان 

     

أشعر أن معظم الناس  -41
 ييميم جرح شعوري
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