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وضعت بغرض  عممية مترابطةالرياضي المكيؼ البدني النشاط  مقــــــــــــــــــدمة: -1
حركية حسية كشؼ المشاكؿ والمساعدة عمى حميا في مختمؼ النواحي نفسية كانت أو 

المساعدات الحركية والبرامج االستشارية والتعاونية في مجاؿ  األنشطة وتشمؿ ىذه 
 وات لتقديـ أفضؿ سبيؿ ليذه الفئة.برامج المعوقيف وتنظيـ الند

ف ىذه الخدمات التي تقع كميا في إطار رياضة المعوقيف يجب إف يتوالىا أشخاص ا  و 
مؤىموف ومتخصصوف في رياضة المعوقيف أو مف قبؿ أشخاص ليـ خبرة في ىذا 

ف تكيؼ الفرد الذي . لذوي االحتياجات الخاصة المجاؿ مثؿ يعاني مف إعاقة ما وا 
وتأقممو مع ضغوط الحياة المعاصرة ومف ثمة إدماجو في المجتمع  ياحركالمعاؽ 

يقتضي تجاوزه لعقدة الشعور  مف شأنيا واف تساعده في عدة مزايا,و بصفة فعالة
الييئة العامة لمشخص ىي مقياس لتفكيره ومشاعره واف  إفبالنقص الناجمة مف فكرة 

تفاؤؿ وحب لممبادرة والثقة  الييئة الجيدة لمشخص تعطى انطباعا جيدا وتعكس صورة
بالنفس في حيف أف الييئة الضعيفة تعكس انطباعا سيئا يتمثؿ في قمة الثقة بالنفس 

 .واليأس والبلمباالة بالحياةوضعؼ الشخصية والظيور بمظير التعب الدائـ 
تى البموغ لدى األطفاؿ منذ الصغر ح تكامؿ النمو البدنيوىذا ما يدؿ عمى أىمية 

ما يدور حولو مف مثيرات عف طريؽ أف اإلنساف يتأثر بو ، ة مف العمرمراحؿ متقدم
بدور المنبو والعكس عندما يكوف ىاتو األخيرة وتقـو  تحميؿ ذىني في خبليا الدماغ ,

ليا تأثير سمبي عمى حياتو وشخصيتو  تحميؿ الحركات والعمؿ بتفكيرالطفؿ عاجزا عف 
  ىي صعوبة االتصاؿ حركياالمعاقيف وتعتبر أىـ المشكبلت التي يعاني منيا فئة 

مف خبلؿ أساليب  يـتعمم  أماـلف تقؼ عائقا  فقمة الذكاءمع اآلخريف  والتفاعؿ والعمؿ
)أسامة رياض ،ناىد أحمد عبد الرحيـ التعمـ العادية مع االستعانة بالمعينات السمعية 

 8 مف خبلؿ ذلؾ  اعتمدنا في دراستنا عمى ثبلث جوانب ىي (20صفحة -1002
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أىمية  .فرضيات الدراسة .يمي )مشكمة الدراسة حيث حددنا فيو ما الجانب التمييدي: 
 ( تحديد المفاىيـ والمصطمحات.. أسباب اختيار الموضوع. أىداؼ الدراسة. الدراسة

 فصوؿ خمس فيو :الجانب النظري
         الرياضي المكيؼ                                البدني النشاط  الفصؿ األوؿ8

                                    8 السمات الشخصية.الثانيالفصؿ 
  الدراسات السابقة. الثالث8الفصؿ 

 والذي تطرقنا فيو إلى فصميف  الجانب التطبيقي:
الشروط العممية  -المجاؿ المكاني سنا فييا )الطرؽ المنيجية لمبحث ودر  8الفصؿ األوؿ

ضبط المتغير ألفراد  -عينة البحث وكيفية اختيارىا  -اسة ضبط متغيرات الدر  -لؤلداة 
 (    -إجراءات التطبيؽ الميداني  -أدوات الدراسة  -المنيج المستخدـ  -العينة 

 وعممنا فيو عمى8 الفصؿ الثاني8
 الخبلصة العامة لمدراسة. -عرض وتحميؿ النتائج.    -
 مشكمة الدراسة: -2
ؿ المراكز البيداغوجية أمر صعب لمغاية ويتطمب جيودا داخحركيا المعاقيف ب ف التكفؿإ

مضاعفة مف قبؿ المسئوليف والقائميف عمى تطبيؽ النشاطات البيداغوجية والرياضية 
خاصة تعد مف بيف أولويات الطاقـ القائـ عمى تسيير المركز. وعمى العمـو تـ ظيور 

 2755وؿ الغربية ففي عاـالبدنية المكيفة مف خبلؿ البرامج التي وضعتيا الد األنشطة
ات الخاصة ذوي االحتياج األطفاؿضع مخطط برنامج رياضي يشمؿ و تـ في بمجيكا 

التي صادقت عمييا الحكومة في السويد سنة  األنشطةىا دوبع مف فئة المعاقيف حركيا
الحتياجات مف فئة المعاقيف البدنية لذوي ا األنشطةوالذي يحدد بموجبو تفعيؿ  2762
تقدـ الذي عرفتو البشرية بحضاراتيا الحديثة مكف اإلنساف مف تحقيؽ الو  .حركيا

انجازات كانت في الماضي قريبة إلى الخياؿ أكثر مف قربيا إلى الواقع ،مف خبلؿ 
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والتي جعمت  والحديثحركة االختراعات واالكتشافات التي عرفيا العالـ في العصر 
االت الحياة المختمفة بما فييا المجاؿ مف العالـ اليـو أكثر تقدما وتطورا في مختمؼ مج

 الرياضي بمختمؼ أنشطة وطرؽ ممارستو والفئات الممارسة.

فإذا أردنا التطرؽ إلى رياضة المعوقيف نجد أف ىذا التقدـ كانت لو انعكاسات ايجابية 
عمى ىذه الفئة، يظير ىذا مف خبلؿ نظرة المجتمعات إلى اإلعاقة والمعاقيف بصورة 

بية "حيث أضحي المعاقوف يحضوف ف كانت النظرة سمبية صارت ايجاجذرية، بعد أ
أنواع الرعاية مف الوقاية والعبلج وتأىيؿ وتدريب واختراعات متقدمة وسريعة  بشتى

التطور تجعؿ مف اإلنساف المعاؽ إنسانا يعيش حياة قريبة مف اإلنساف السوي  وتوفر 
مة رياض، ناىد احمد عبد الرحيـ ، )أسا لو قدرا كافيا مف العناية لينعـ بالحياة".

 (20، صفحة 1002

بو نجد  تحظى فئة المعاقيف حركياولعؿ مف أىـ أشكاؿ ىذا االىتماـ التي أصبحت 
المكيؼ الذي يعتبر احد الوسائؿ اليامة التي تمعب  يالرياض البدني  ممارسة النشاط

 . خاصة حركيا لممعاقيف والحركي والبدني  دورا كبيرا في ترقية الجانب النفسي
إلى أىمية حركيا فئة المعاقيف  تشير جؿ الدراسات التي أجريت عمى وفي ىذا الصدد

الحركي مف جية ومف  يؼ كعامؿ يحقؽ التوافؽ النفسيالرياضي المكالبدني النشاط 
، ىذا لما  ذا السمات المتعمقة بالشخصيةوك جية التفاعؿ االجتماعي والنمو الحركي

مى كافة علمتغمب  مف قدرة عمى مساعدة الفرد المعاؽمف النشاط  يتميز بو ىذا النوع
وبناءا عمى والنقص  باإلعاقةعف الشعور  أساساالنفسية الناتجة  واالضطراباتالمشاكؿ 

 ا عمى النحو التالي8االىتماـ يمكف طرح السؤاؿ إشكاليتنىذا 
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) العصبية تنمية السمات الشخصية دور في  الرياضي المكيف البدني منشاطىل ل
 ؟،العدوانية ، االكتئابية ،قابمية االستثارة ( لدى المعاقين حركيا 

 التساؤالت الفرعية التالية8 العاـ نطرح وتحت ىذا التساؤؿ
  التقميؿ مف العصبية تساىـ في الرياضي المكيؼ البدني ىؿ ممارسة النشاط

 0والعدوانية لدى المعاقيف حركيا
 اضي المكيؼ تساىـ في التقميؿ مف االكتئابية ىؿ ممارسة النشاط البدني الري

 .ية لبلستثارة لدى المعاقيف حركياوالقابيم
 فرضيات الدراسة: -3
 الفرضية العامة:-3-1

السمات الشخصية لدى المعاقيف  بعض في تنميةالرياضي المكيؼ دور  البدني لمنشاط
 حركيا.

 الجزئية:الفرضيات  -3-2

 لمكيؼ تساىـ في تعديؿ السموؾ االنفعالي ممارسة النشاط البدني الرياضي ا
 والعصبية والعدوانية لدى المعاقيف حركيا.

  ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ تساىـ في التقميؿ مف االكتئاب وتعديؿ
  القابيمية لبلستثارة لدى المعاقيف حركيا .

 الدراسة : أىمية  -4
في عصرنا  الرياضةف ة وكبيرة ألعاسالعبلقة بيف الرياضة والفرد عبلقة و  أصبحتلقد 

 األطفاؿبعمؽ في حياة  جذورىا تغوص ،ىرة اجتماعية واسعة النطاؽالحالي تعتبر ظا
نفا وتحريفا لبلنفعاالت والشباب والبالغيف ولـ تعد بمفيوميا الصحيح عدوانا وع

 الشريؼ. سخمؽ لتعاوف والتفاىـ والصداقة والتناف إنيا، بؿ المكبوتة
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معايير  التي الضوابط وال ألىـصورة حقيقية   إعطاءذا الموضوع مف اجؿ فتطرقنا لي
والمجتمع مراعاة العوامؿ  واألسرةحيث يجب عمى المربي  تخص المعاقيف حركيا

داخؿ  مندمجيف يصبحوا أف إلىاجتماعيا  تأىيميـليذه الفئة ومحاولة  النفيسة
 . األخرىفئات والسعادة كغيرىـ مف ال بالكرامةمجتمعاتيـ ويتمتعوف 

 الدراسة: أىداف -5
ممارسة النشاطات الرياضية تعمؿ عمى تحسيف  أفبعض الدراسات  أظيرتلقد 

وفي بحثنا ىذا نحاوؿ حركيا واالجتماعية لدى المعاقيف  وتطوير بعض الجوانب النفسية
 ،المراكزالرياضي المكيؼ في ليذه الفئة مف خبلؿ النشاط  السمات الشخصية إبراز

 8فكشؼ العبلقة الموجودة بي إلىىدفنا مف خبلؿ دراستنا ىذه  دناوقد حد
  تنمية بعض السمات الشخصية عمى  تأثيرهممارسة النشاط الرياضي المكيؼ ومدى

 لدى المعاقيف حركيا.
  بالعدؿ والمساواة في االحساس بالذات النشاط الرياضي المكيؼ وتحقيقو 
 حركيا.ى المعاقيف شعور بالحرية لدالنشاط الرياضي المكيؼ وال 
 المعاقيف حركياباالنتماء  النشاط الرياضي المكيؼ والشعور. 
 :اختيار الموضوعدوافع و  أسباب -6
 8ذاتية أسباب -6-1

الرغبة في معالجة ىذا الموضوع نظرا لنقص الدراسات حوؿ ىذه الفئة ،مف اجؿ تقديـ  
 وجو . أحسفى في المجتمع كي تؤدي دورىا عم إلدماجيايد العوف والمساعدة 

 موضوعية: اببأس -6-2

 تنمية بعض السمات الشخصية لدى دور النشاط الرياضي المكيؼ في  إبراز
 المعاقيف حركيا.

 البحث بمثؿ ىذه المواضيع )العوامؿ النفسية ( إثراء 
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 عطاءالمكتبة بيذه البحوث العممية  إثراء  المناسبة.التوصيات  وا 
 لمعاقيف حركيانقص االىتماـ بدراسة الموضوع لفئة ا. 
  :تحديد المفاىيم والمصطمحات -7
 المكيف:الرياضي البدني  النشاط -1 -7

 الرياضيات8نعني بو كؿ الحركات والتمرينات وكؿ  storتعريؼ ستور  اصطبلحا8
لناحية البدنية محدودوف في قدراتيـ مف ا أشخاصالتي يتـ ممارستيا مف طرؼ 

 A.stor) .بعض الوظائؼ الجسمية الكبرى  يف أو إصابةوذلؾ بسبب تمؼ  ،والنفسية
u.g.l  ،2771 20، صفحة) 
 إجرائيا8

ىو نظاـ متكامؿ صمـ لتعرؼ عمى المشكبلت والمساعدة عمى حميا في النواحي  
 التقويـ. القياس باالختباريالنفسية الحركية التي تبدأ خدماتو 

 الدراسات السابقة: -8

بذلؾ أف كؿ عالـ ينبغي أف يتعاوف مع العمـ في جوىره مسألة تعاونية، ويقصد 
ذا كاف العالـ متأكد مف شيء ما ، فيو متأكد مف  اآلخريف مف أجؿ كشؼ الواقع ، وا 
أف عممو يتضمف خطأ ما ، يقـو بتصحيحو عالـ آخر في وقت ما ، والعمماء ينظروف 

 Malcolm  D .Arnold) إلى بعضيـ كعماؿ متعاونيف ونادرا ما يعتبروف أنفسيـ متنافسيف
1972, P08.) 

فإذا قبمنا ىذه العبارة عمى ما ىي عميو، فاف بحثنا ينبغي أف يتضمف دراسة البحوث 
 األخرى التي تمت في ىذا المضمار، لماذا ؟

ألف البحث العممي ال يبدأ مف الصفر، فيو حمقة مف سمسمة سبقتو حمقات وتمحقو 
ى، تحت ضوء ىذه األفكار حمقات إنو مساىمة تضاؼ إلى المساىمات العممية األخر 
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بدا لنا مفيدا أف نخصص فصبل لمدراسات السابقة حوؿ ىذا الموضوع، مف اجؿ اثراء 
ثبات أو النفي مف جية في الحكـ والمقارنة سواء باإل االدراسة مف جية واستعمالي

 اخرى.

 (1002نايؼ الحميدي حمد العنزي ، ). 2004دراسة نايف الحميدي حمد العنزي  -8-1

''فعالية الخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات الرياضية والحركية  ع الدراسة:موضو 
 والحياتية لممعاقيف حركيا في منطقة تبوؾ بالسعودية''

الخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات  ىدفت الدراسة إلى استقصاء فعالية
بوؾ بالسعودية، حيث بحثت الرياضية والحركية والحياتية لممعاقيف حركيا في منطقة ت

 الدراسة في االجابة عف التساؤالت اآلتية8

بيف افراد المجموعتيف  0.03ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
التجريبية والضابطة وفقا لمخطة التربوية الفردية في التدريب عمى الميارات الر ياضية 

 والحركية والحياتية لحاالت االعاقة؟ 
 تـ صياغة فرضية الدراسة عمى النحو اآلتي8لدراسة: فرضيات ا

بيف افراد المجموعتيف  0.03ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
التجريبية والضابطة وفقا لمخطة التربوية الفردية في التدريب عمى الميارات الر ياضية 

 والحركية الحياتية  لحاالت االعاقة التي ىي قيد الدراسة. 
طالبا ذوي إعاقة حركية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية  40لدراسة عمى قواميا أجريت ا

مقسمة إلى مجموعتيف ، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة تتكوف كؿ مجموعة مف 
 سنة . 23 – 04معاقا تتراوح أعمارىـ بيف  10
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ولتحقؽ مف صحة فرضية الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي معتمدا عمى تطبيؽ 
منياج التربية الحركية والرياضية لؤلطفاؿ الذي طوره كؿ مف فاروؽ الروساف وخولو 

 في البيئة األردنية مف اجؿ قياس مستوى األداء. 2772يحي وعبلء الديف 

يتضمف منياج التربية الحركية والرياضية لؤلطفاؿ غير العادييف اثف عشر بعد فرعيا 
سية ميارات التحكـ بحركة الرأس، ميارات تشكؿ في مجمميا الميارات الحركية االسا

الدحرجة، ميارات الجموس، ميارات الوقوؼ، ميارات المشي، ميارات اليرولة، ميارات 
الوثب، ميارات الحجؿ، ميارات التقاط الكرة ميارات رمي الكرة، ميارات ركؿ الكرة، 

قيد الدراسة، ىدفا تعميميا غطت األبعاد التي ىي  75وبمغ مجموع األىداؼ التعميمية 
حصائيا باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف  وعولجت البيانات الناتجة عف التطبيؽ بيانيا وا 

 األحادي لمقياسات المتكررة.

بيف افراد  0.03أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لتدريب عمى الميارات المجموعتيف التجريبية والضابطة وفقا لمخطة التربوية الفردية في ا

 الرياضية والحركية لحاالت االعاقة التي ىي قيد الدراسة.

الخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات  ومف خبلليا توصؿ الباحث الى فعالية
 الرياضية والحركية والحياتية لممعاقيف حركيا.

 ( .Castagno  KS  A Study of lhe effects of After) 1991دراسة الباحث كاستانجو  -2

''أثر برنامج أسبوعي لمتربية الرياضية عمى مفيـو الذات لدى األطفاؿ  موضوع الدراسة:
 المعاقيف حركيا في المدارس المتوسطة''.

ىذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج أسبوعي لمتربية الرياضية عمى مفيـو الذات  ىدفت
 طة.لدى األطفاؿ المعاقيف حركيا في المدارس المتوس
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 وبحثت ىذه الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي8

 ىؿ ىناؾ اثر لمنشاط الرياضي عمى مفيـو الذات لدى األفراد المعاقيف حركيا؟ -

 فرضية الدراسة:

 .ىناؾ اثر ايجابي لمنشاط الرياضي عمى مفيـو الذات لدى األفراد المعاقيف حركيا -

 طالبا تتكوف مف مجموعتيف )تجريبية وضابطة(. 53أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

طالبا مف  25طالبا معاقا و 26طالبا منيـ  13المجموعة التجريبية تتكوف مف  -
 غير المعاقيف.

طالبا مف  10طالبا معاقا و 10طالب منيـ  20المجموعة الضابطة تتكوف مف  -
 غير المعاقيف.

 21ج رياضي أسبوعي استمر ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى برنام
زوايسكي  –أسبوعا طبؽ عمى المجموعة التجريبية، استخدـ الباحث مقياس ماترينؾ 

لمفيـو الذات، ومقياس كراتمي لمفيـو الذات عمى المجموعتيف، لقياس التطور 
 الحاصؿ.

أظيرت نتائج الدراسة حدوث تحسف في مفيـو الذات االيجابي لممجموعتيف )المعاقيف 
ياء( الذيف خضعوا  لمبرنامج التدريبي مقارنة بالمجموعة الضابطة مف خبلؿ واألسو 

وجود فروؽ دالة إحصائيا في مفيـو الذات بيف الطمبة المعاقيف الممارسيف وغير 
الممارسيف لمبرنامج الرياضي المطبؽ لصالح المجموعة الممارسة، وىذا ما يدؿ عمى 

 حركيا.الذات لدى األفراد المعاقيف  األثر االيجابي لمنشاط الرياضي عمى مفيـو
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 .( Vassiliki Derri Qther/.2001. PP20-21 )دراسة ليبوك ىيي. -1

''أثر النشاطات اإليقاعية عمى السموؾ االنفعالي لؤلطفاؿ المعاقيف  موضوع الدراسة:
 حركيا''.

عاقيف بحثت ىذه الدراسة أثر النشاطات اإليقاعية عمى السموؾ االنفعالي لؤلطفاؿ الم
 حركيا مف خبلؿ االيجابية عف التساؤالت اآلتية8

 ىؿ ىناؾ اثر لؤلنشطة اإليقاعية عمى السموؾ العدواني لدى المعاقيف حركيا ؟ -

 ىؿ ىناؾ اثر لؤلنشطة اإليقاعية عمى الدافعية لدى األطفاؿ المعاقيف حركيا ؟ -

 معاقيف حركيا ؟ىؿ ىناؾ اثر لؤلنشطة اإليقاعية عمى الرغبة لدى األطفاؿ ال - 

 ىؿ ىناؾ اثر لؤلنشطة اإليقاعية عمى اإلحباط لدى المعاقيف حركيا ؟ -

ىؿ ىناؾ فروؽ في اثر لؤلنشطة اإليقاعية عمى المعاقيف حركيا بيف الذكور واإلناث  -
 في المتغيرات قيد الدراسة؟

 24طفبل تتكوف مف مجموعة تجريبية عددىا  15أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 
 طفؿ معوؽ. 22فؿ معوؽ، ومجموعة ضابطة ط

ولمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى تطبيؽ برنامج رياضي إيقاعي لمدة 
دقيقة عمى المجموعة  70اشير بمعدؿ مرة واحدة في كؿ أسبوع، يستغرؽ  06

التجريبية، استخدـ الباحث مقياس شيؾ لست لقياس السموؾ االنفعالي قبؿ وبعد تنفيذ 
 نامج.البر 
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أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ االنفعالي لممجموعة 
 التي طبؽ عمييا برنامج النشاطات اإليقاعية.

برنامج النشاطات اإليقاعية المقترح اظير فروؽ واضحة في الدافعية والرغبة  -
 لواقع.واإلحباط والطابع االجتماعي والسموؾ العدواني، وغياب اإلحساس با

 أظيرت نتائج الدراسة اثر األنشطة اإليقاعية أحسف عند الذكور مف اإلناث. -
 وبصفة عامة فاف النشاطات اإليقاعية أعطت تأثير ايجابي عمى المعاقيف حركيا .

لقد اعتمد الباحث عمى مجموعة مف الدراسات السابقة  التعميق عمى الدراسات المرتبطة:
ى كثير مف المعالـ ، حيث يتضح مف خبلؿ عرض والمشابية التي تمقي الضوء عم

ىذه الدراسات التي تمت في مجاؿ الميارات الحياتية األساسية وتعميـ األطفاؿ المعاقيف 
حركيا واألسوياء أنيا تتبايف مف حيث األغراض واألىداؼ ، فقد استيدفت بعض 

جانب االنفعالي الدراسات تعميـ الميارات الحركية  والحياتية بينما استيدفت أخرى ال
،وذىبت دراسات إلى الجانب الحس الحركي المتمثؿ في التوافؽ الحركي لدى االطفاؿ 

كبل عمى حده كما ىدفت أيضا إلى معرفة مدى قابمية االطفاؿ  المعاقيف حركيا.
المعاقيف حركيا لتعمـ حركات أساسية في رياضات متعددة وكانت دراستنا متشابية في 

 ىذه الدراسات في النقاط التالية8 العديد مف النقاط مع

 وكانت عينة عشوائية مف فئة المعاقيف حركيا. 8العينة

 الجوانب المستيدفة8 الجانب الحسي الحركي، الجانب االنفعالي، الجانب البدني...إلخ-

 أىم نتائج دراستنا والدراسات السابقة والمشابية المتوصل إلييا ما يمي:

مكنيـ تعمـ الميارات الحياتية األساسية في شتى الرياضات األفراد المعاقيف حركيا ي -
 .وبصورة جيدة
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أف األطفاؿ المعاقيف حركيا ال يختمفوف عف أقرانيـ األسوياء في إمكانية تدريبيـ  -
 عمى بعض الميارات الحياتية وتنمية بعض السمات الشخصية.

دة جوانب لدى أف األنشطة البدنية المكيفة ليا انعكاس ايجابي عمى مستوى ع -
 العاقيف حركيا، وبوجو عاـ ساىمت الدراسات المرتبطة في إفادتنا فيما يمي 8

ػػػػػػػ إثراء موضوع البحث حيث لـ يتسف لمباحث الحصوؿ عمى دراسات تبرز الدور 
الفعاؿ لؤلنشطة البدنية المكيفة في تنمية بعض الجوانب النفسية والحسية  لدى االطفاؿ 

 المعاقيف حركيا.

ػػػػ كما ساعدت ىذه الدراسات في تحديد منيجية البحث والخطوات الصحيحة والمبلئمة ػ
 لطبيعة البحث.

 ػػػػػ تصميـ االستبياف.

 ػػػػػ مساعدتي أثناء مناقشة النتائج.

إف المتمعف في قراءة المتغيرات المدروسة في الدراسات السابقة والمشابية  نقد الدراسات:
لـ تتطرؽ إلى أف النشاط البدني المكيؼ يساىـ في تنمية عدة  يجد أنيا كميا ونتائجيا،

جوانب لفئة المعاقيف، سواء عمى مستوى التعمـ أو األداء أو غير ذلؾ ،ومف جية 
أخرى لـ تتطرؽ جميا إلى اإلفادة الكبيرة لؤلنشطة البدنية المكيفة في شتى المجاالت 

ناه في موضوع دراستنا ىذه مف النفسية والمتعمقة بجوانب الشخصية، وىذا ما تناول
 جوانب عدة لدى فئة المعاقيف حركيا.
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 تمييد:

يعد النشاط البدني المكيؼ مف األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في أوساط 
الشباب خاصة  في المؤسسات والمدارس التربوية والمدارس البيداغوجية المتكفمة بتربية 

يف  ، ومما ساعد عمى ذلؾ أف النشاط الرياضي يعد عامبل مف عوامؿ ورعاية المعوق
الراحة اإليجابية النشطة التي تشكؿ مجاال ىاما في استثمار  وقت الفراغ ، باإلضافة 
إلى ذلؾ يعتبر مف األعماؿ التي تؤدي لبلرتقاء بالمستوى الصحي والنفسي 

لجيد ، ويمنح لو الفرح والسرور، واالجتماعي البدني لمفرد المعاؽ، إذ يكسبو القواـ ا
 ويخمصو مف التعب والكره ، وتجعمو فردا  قادرا عمى العمؿ واإلنتاج .

ء اوعميو فقد خصصنا ىذا الفصؿ لمقياـ بدراسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ ابتد
مف مفيومو وتطوره التاريخي ومجاالتو وأسس العمؿ عميو مع تعريؼ لممنظمة الدولية 

 وأىدافيا . لممعوقيف
 مفيوم النشاط البدني الرياضي المكيف: -1

يواجو مشكمة تعدد المفاىيـ  النشاط البدني الرياضي المكيؼ إف الباحث في مجاؿ 
التي تداوليا المختصوف والعامموف في الميداف, واستخداميـ المصطمح الواحد بمعاف 

لمكيؼ أو النشاط مختمفة, فقد استخدـ بعض الباحثوف مصطمحات النشاط الحركي ا
الحركي المعدؿ أو التربية الرياضية المعدلة أو التربية الرياضية المكيفة أو التربية 
الرياضية الخاصة، في حيف استخدـ البعض األخر مصطمحات األنشطة الرياضية 
العبلجية أو أنشطة إعادة التكييؼ، فبالرغـ مف اختبلؼ التسميات مف الناحية الشكمية 

واحدا، أي أنيا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات يبقى الجوىر 
 .الخاصة سواء كانوا معاقيف متأخريف دراسيا أو موىوبيف أو مضطربيف نفسيا وانفعاليف

 التعاريؼ ما يمي8 ذكر مف ىذهن
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يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي يتـ  تعريف حممي إبراىيم ليمى السيد فرحات: -
يا  لتبلئـ حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا  وشدتيا ,ويتـ ذلؾ وفقا الىتمامات تعديم

)حممي إبراىيـ ليمى السيد فرحات ،   األشخاص  غير القادريف وفي حدود قدراتيـ 
 .،(111، صفحة  2776

نعني بو كؿ الحركات والتمرينات وكؿ الرياضات التي يتـ  (: storتعريف  ستور) -
اص محدوديف في قدراتيـ مف الناحية البدنية ,النفسية ,وذلؾ ممارستيا مف طرؼ أشخ

، A.stor)  بسب أو بفعؿ تمؼ أو إصابة   مف بعض الوظائؼ الجسمية الكبرى
 .(20، صفحة 2771

 تعريف الرابطة األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية الخاصة: -

مف خبلؿ األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية لمنمو  ىي البرامج المتنوعة
 لتناسب ميوؿ وقدرات 

، ليشتركوا بنجاح وأماف ـ نقص في القدرات أو االستطبلعاتوحدود األطفاؿ الذيف لديي
 .في أنشطة البرامج العامة لمتربية

ة واأللعاب ىي تمؾ البرامج المتنوعة مف النشاطات اإلنمائي محمد عبد الحميم البواليز: -
 التي تنسجـ وميوؿ وقدرات الطفؿ المعاؽ والقيود التي تفرضيا عميو اإلعاقة .

ومف خبلؿ ىذا العرض لمختمؼ التعاريؼ فالمقصود بالنشاط الرياضي المكيؼ ىو 
مع الغايات التي وجدت إحداث تعديؿ في األنشطة الرياضية المبرمجة لتتماشى 

ية ىو تكييؼ األنشطة الرياضية حسب الفئة ، فمثبل في الرياضات التنافسألجميا
أما في حالة األمراض المزمنة كالربو  ،وتدريبيا لموصوؿ إلى المستويات العالية

والسكري فيو تكييؼ األنشطة الرياضية لتساعد عمى التقميؿ مف ىذه األمراض، 
 وبالنسبة لحاالت اإلصابات الرياضية فاف البلعب الذي يتعرض لئلصابة يحتاج إلى
برنامج حركي تأىيمي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكييؼ األنشطة الرياضية 
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النشاط ب لممعاقيف جعميا تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتالي فالمقصود
البدني الرياضي المكيؼ في ىذه الدراسة ىو مجموع األنشطة الرياضية المختمفة 

مع حاالت لعاب الرياضية التي يـ تعديميا وتكييفيا والمتعددة والتي تشمؿ التماريف واأل
 .يا البدنية واالجتماعية والعقميةبحيث تتماشى مع قدرات ،اإلعاقة ونوعيا وشدتيا

 التطور التاريخي لمنشاط البدني الرياضي المكيف: -2

تعتبر التربية والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطمبات العصرية بالنسبة لكؿ 
 لمجتمع وليا مكانة وموقع معتبر في قيـ واىتمامات الشباب خاصة.شرائح ا

 ويعود الفضؿ في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي مف طرؼ المعوقيف إلى
وىو طبيب في مستشفى   LEDWIG GEUTTMANالطبيب اإلنجميزي لدويج جوتماف  

 .  استوؿ مانديفؿ بانجمترا
ف طريؽ المعاقيف حركيا , وقد نادى ىذا الطبيب وبدأت ىذه النشاطات في الظيور ع

باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيؼ الوظيفي لممعاقيف والمصابيف بالشمؿ 
ذه النشاطات كعامؿ رئيسي إلعادة التأىيؿ البدني واعتبر ىفي األطراؼ السفمية، 

الذكاء والروح  والنفسي ألنيا تسمح لمفرد المعوؽ إلعادة الثقة بالنفس واستعماؿ
معوؽ  26التنافسية والتعاونية وقد نظـ أوؿ دورة في مدينة استوؿ مانديفؿ شارؾ فييا 

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

الكممات التي كتبيا في أوؿ رسالة وعمقيا في القاعة الرئيسية في ممعب استوؿ  ببعض
مانديفؿ في انجمترا والتي الزالت لحد اآلف وجاء فييا " إف ىدؼ ألعاب استوؿ ما نديفؿ 
ىو تنظيـ المعوقيف مف رجاؿ ونساء في جميع أنحاء العالـ في حركة رياضية عالمية 

عالمية سوؼ تزجي األمؿ والعطاء واإللياـ لممعوقيف ولـ واف سيادة الروح الرياضية ال
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يكف ىناؾ اجؿ خدمة وأعظـ عوف يمكف تديمو لممعاقيف أكثر مف مساعدتيـ مف خبلؿ 
 المجاؿ الرياضي لتحقيؽ التفاىـ والصداقة بيف األمـ ".

وبدأت المنافسة عف طريؽ األلعاب في المراكز ) المستشفى ( ثـ تطورت إلى منافسة 
المدارس ثـ بعدىا أنشأت بطولة المعوقيف وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية بيف 

 المكيفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركية.
ا ة ومعتبرا وكذا كاف بداية الستينيات النشاط الرياضي بوجو عاـ عرؼ تطورا كبير وفي 

النشاط البدني والرياضي المكيؼ نفس المسار ونفس االتجاه حيث أدمجت في 
النشاطات في المشاريع التربوية البيداغوجية في مدارس خاصة وكاف ظيورا لنشاطات 
الرياضية المكيفة لئلعاقات العقمية تأخر نوعا ما بالنسبة لئلعاقات الحركية وىذه 

في شيكاغو)الواليات المتحدة  2746يـ أولي لؤللعاب خاصة في العشرية عرفت تنظ
جويمية وعرفت مشاركة ألؼ رياضي مثموا كؿ مف  10و 27األمريكية( ما بيف 

- 2750الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا ثـ تمتيػا عدة دورات أخػرى لسنػة 
الرياضييف المشاركيف ...الخ، وقػد عرفػت ىذه الدورات تزايد مستمر في عدد 51-53

وبالتالي توسيع ىذه النشاطات الرياضية في أوساط المعوقيف لمختمؼ أنواع اإلعاقات 
وقد عرفت العشرية األخيرة في ىذا القرف تطورا كبيرا في جميع المجاالت وىناؾ 
عادة التكيؼ مع العالـ وقيمتو االتصالية  اكتشاؼ عاـ لمجسـ وأىميتو في التكيؼ وا 

يطي في تخصيص وامتبلؾ المعمومات المختمفة ميما كانت معرفية او ودوره الوس
انفعالية و كاف لغزو الرياضة مف خبلؿ المبلعب واإلعبلـ  واإلشيارات التي تظير 
األجساـ األنيقة العضمية وكؿ األفكار المتعمقة الرياضة جعمت األفراد ومنيـ المعاقيف 

عمى المستوى العبلجي ويمعب دورا كبيرا في يعتقدوف باألىمية البالغة لمنشاط الرياضي 
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) فاطمة اسعيداني ، نور الديف  النمو البدني النفسي واالجتماعي لؤلفراد الممارسيف لو.
 (21، صفحة 2774بوطيبة ، 

 :رالنشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائ -3

 2757فيفري  27تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقيف وذوي العاىات في  تـ
وعرفت ىذه  2762وتـ اعتمادىا رسميا بعد ثبلثة سنوات مف تأسيسيا في فيفري 

الفيدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسيا خاصة  في الجانب المالي وكذا مف انعداـ 
في تقصريف  اإلطارات المتخصصة في ىذا النوع مف الرياضة وكانت الفيدرالية في  

العاشور( وكذلؾ في بوسماعيؿ وتـ في نفس السنة وكذلؾ في مدرسة المكفوفيف في) 
انضمت  2762وفي سنة ، تنظيـ األلعاب الوطنية وىذا بإمكانيات محدودة جدا

الدولية  وكذلؾ لمفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقيف لبلتحادية الدوؿ االتحادية
 12ف  مف ب الوطنية في وىراتـ تنظيـ األلعا 2761وفي سنة  لممكفوفيف كميا وجزئيا

التي تمتيا في سبتمبر حيث تبعتيا عدة ألعاب وطنية أخرى في السنوات  10 لىإ
 .في مصر 2772ؿ ألعاب افريقية سنة وشاركت الجزائر في أو  .مختمؼ أنحاء الوطف

في  2771وكانت أوؿ مشاركة لمجزائر في األلعاب االولمبية الخاصة بالمعوقيف سنة 
ف ألعاب القوى وكرة المرمى وكاف لظيور عدائيف ذوي أو فريقيف يمثبل برشمونة بفوجيف

رابطة والئية تمثؿ  14المستوى العالمي دفعا قويا لرياضة المعوقيف في ببلدنا وىناؾ 
رياضي ليـ إجازات وتتراوح أعمارىـ بيف      1000مختمؼ الجمعيات تظـ أكثر مف 

 .( سنة13- 24)
طرؼ المعوقيف كؿ حسب نوع اختصاصات رياضية مكيفة مف  20وتمارس حوالي 

 إعاقتو ودرجتيا وىذه االختصاصات ىي نوع اإلعاقة8
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 المعوقيف المكفوفيف المعوقيف الحركييف المعوقيف سمعيا
 ألعاب القوى ألعاب القوى ألعاب القوى

 كرة المرمى كرة السمة فوؽ الكراسي المتحركة كرة القدـ ببلعبيف
 السباحة رفع األثقاؿ السباحة
 الجيدو السباحة الطاولةتنس 

 التنداـ ) االستعراضي ( تنس الطاولة كرة الطائرة
 (: اختصاصات المعاقين حسب درجة اإلعاقة .01الجدول رقم )

 (21، صفحة 2774) فاطمة اسعيداني ، نور الديف بوطيبة ،  
 وقد سطرت الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقيف وذوي العاىات عدة أىداؼ متكاممة

تطوير النشاطات البدنية والرياضية المكيفة الموجية لكؿ أنواع  مف بينيا وعمى رأسيا
 اإلعاقات باختبلفيا ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ 8

 العمؿ التحسيسي واإلعبلـ الموجو. -
 لمسمطات العمومية. -
 لمختمؼ الشرائح الشعبية وفي كؿ أنحاء الوطف وخاصة منيـ األشخاص المعوقيف. -
العمؿ عمى تكويف إطارات متخصصة في ىذا الميداف ) ميداف النشاط البدني  -

 والرياضي المكيؼ ( وىذا بالتعاوف مع مختمؼ المعاىد الوطنية والوزارات .
 والفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقيف منخرطة في عدة فيدراليات دولية وعالمية منيا8

 I.C.Cلعالمي لمرياضات المكيفة.  المجنة الدولية لمتنسيؽ والتنظيـ ا -
  IPCالمجنة الدولية لمتنظيـ العالمي لرياضة المعوقيف ذىنيا.  -
 INAS-FMHالجمعية الدولية لرياضة المتخمفيف والمعوقيف ذىنيا.  -
 ISMWالفيدرالية الدولية لرياضة الكراسي المتحركة.   -
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 IWPFكة. الفيدرالية الدولية لكرة السمة فوؽ الكراسي المتحر  -
  - CPالجمعية الدولية لمرياضات الخاصة لؤلشخاص ذوي إعاقات حركية مخية   -
.(ISRA) .وفييا مف الفيدراليات والجمعيات والمجاف الدولية العالمية 

وقد كاف لممشاركة الجزائرية في مختمؼ األلعاب عمى المستوى العالمي وعمى رأسيا 
في اطمنطا نجاحا كبيرا  2774ة وسنة في برشمون 2771األلعاب االولمبية سنة 

وظيور قوي لمرياضييف المعوقيف الجزائرييف وخاصة في اختصاص ألعاب القوى ومنيـ 
 ( متر وكذلؾ بوجميطية يوسؼ 200-100-200عبلؽ محمد في اختصاص ) 

متر  3000)معوؽ بصري ( وفي نفس االختصاصات وببلؿ فوزي في اختصاص) 
فاطمة اسعيداني ، نور الديف بوطيبة ، صفحة  -)  متر( . 2300و متر 600و

14)B13  الصنؼ 
 وتتمثؿ في عدة جوانب ىي8 مجاالت النشاط البدني الرياضي المكيف: -4
 النشاطات البدنية والرياضية العبلجية . -
 النشاطات البدنية والرياضية التنفسية والترويحية . -
 النشاطات البدنية والرياضية التنافسية.  -
تمارس في األوساط الطبية والمصحات و مراكز إعادة التأىيؿ  العالجي: المجال-4-1

وفي المؤسسات الخاصة ويراعي في اختيار نوع النشاطات البدنية السف واالىتماـ 
حركات رياضية  والرغبة .ويمكف استعماؿ النشاط البدني والرياضي في عدة أشكاؿ.

وممارستيا تقتضي تعمـ تقني وىدفيا  وعند تنفيذىا، وحركات نشيطة موجية ودقيقة
وتخضع عند ، الرئيسي اكتساب الشخص المعوؽ أكثر فعالية وحركية ممكنة

 استعماالتيا العبلجية لبعض الشروط وعمي سبيؿ المثاؿ8
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تصويب الكرة عند المتخمفيف ذىنيا و المرضي عقميا يمثؿ برنامج عقمي, و الكرة  -
 تمثؿ وسيمة االتصاؿ وأداة توصيؿ.

 في كرة السمة تصويب الكرة نحو السمة يسمح بإعادة تأىيؿ كمي لؤلطراؼ العموية.  -
 تمثؿ صورة حقيقية لمخطوة. (جريفي السباحة حركة الرجميف )السباحة ال -
العبلج بالمعب )األلعاب الرياضية (8ىو امتداد لمفعؿ والحركة الرياضية يغمب عميو  -

وتعد بعض النشاطات البدنية  لجياز النفسي.طابع التسمية والتأثير العاـ عمي ا
والرياضية مثؿ الجري أو الرمي ,األلعاب المائية وتمثؿ اىتماـ البحث االنتقائي لصفة 

 نفسية حركية محددة بالقوة و الدقة أو الرشاقة والسرعة أو المداومة . 
عادة الرياضات المحصورة )المضبوطة( وىذا النوع مف األنشطة تمارس في مرحمة إ -

التكيؼ البدني تتغير بالنسبة لمجيد المبذوؿ، وىدفيا تجديد الطاقة لموظائؼ الكبرى 
 ليذا المستوى. 

ردة الفعؿ، التوازف، قدرة المداومة عمى  تنس الطاولة8 تحسف وتعيد وتأىؿ التنسيؽ، -
 بذؿ الجيد. 

 ألعاب القوى بمختمؼ اختصاصاتيا. -
 . الجري يحسف مف قدرة وصفة المداومة -
 الرمي يحسف التنسيؽ والدقة. -
 تسمح بتنمية مختمؼ الوظائؼ التالية8  مستوى الجسـ كرة الطائرة8 عمى -
 .التنفس 
 .الجياز الدوراني 
 .الجياز الكموي 
  .تحسف التحكـ في الجسـ 
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ض المعاقيف في األطراؼ العموية في بعض الحاالت تستعمؿ سرعة الكرة لبع
وسير فالتكيفات الخاصة بالمعاقيف تكوف دائما ممكنة. األصابع، تكوف محددة وعموما و 

، وفي معظـ بالنسبة لرياضة العادييف، التحكيـ يكوف األنشطة يتطمب قوانيف مدققة
 الحاالت ىناؾ فقط تكيفات صغيرة مثؿ مساحات المعب التي نستطيع تقميصيا.

(BOUDOUIN ،2771 22، صفحة) 
 : المجال الترويحي: 4-2

ي ىو نشاط بناء يقـو بو الفرد مف تمقاء نفسو مدفوعا بالسعادة رويحالنشاط الت
الشخصية التي يشعر بيا قبؿ وأثناء و بعد ممارستو لذلؾ النشاط الترويحي الذي يشبع 

الشعور بالذات، االبتكار وىي سمات نفسية  بعض حاجات الفرد كالحاجة إلى االنتماء،
النشاط البدني وال يحقؽ النشاط الترويحي )المعوؽ بحاجة كبيرة إلى اكتسابيا وتعزيزىا، 

اإلمكانيات (، األىداؼ المنتظرة منو إال إذا وجد األفراد المجاؿ المناسب و الرياضي
، وكذا األفراد المؤىموف لتنظيـ النشاط البدني المادية واليياكؿ المخصصة لذلؾ

 والرياضي الترويحي.
 المجال التنافسي:-4-3

ضي أو كثير مف طرؼ المعوؽ وخاصة المعوقيف بدنيا. ممارسة نوع أو اختصاص ريا
 ذو طابع المنافسة والمسابقة لو عدة فوائد وأىداؼ8 

استرجاع بدني يكوف إلى أقصى حد ممكف لموظائؼ والعضبلت المختمفة في  -
 الجسـ.

 .إعادة التوازف النفسي لممعوؽ -
  .زواؿ ونقص العقد الدونية ومحو صورة اإلعاقة لدى الفرد -

 والنشاط الرياضي لو تأثير إيجابي عمى إعادة التأىيؿ الميني لممعوؽ.
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لنشاط البدني منيا المتطورة عبلقة وطيدة بيف ا ةيوجد في كؿ بمداف العالـ وخاص
 8 تسمح بػ. والتظاىرات الرياضية الخاصة بالمعوقيف والرياضي والعممي

الرياضي بقدر معيف مف تحسيس الجميور بأف المعوقيف يستطيعوف ممارسة النشاط  -
 .المتعة روح الفوز مثؿ العادييفاالندفاع و 

، المعوقيف يستطيعوف اسطة التدريب المستمر وباإلرادةالبرىاف لمعادييف عمى أنو بو  -
الوصوؿ وتحقيؽ نتائج معينة في مختمؼ االختصاصات الرياضة والتنافس بدوف أية 

 عقدة خجؿ.
 التركيزبميزات الرياضي العادي مف حيث الدقة و يظير لكؿ الناس أف المعاؽ يتميز  -
 .التحكـ في النفسو 

يبرىف بواسطة النشاط البدني الرياضي بأف اإلعاقة ليست حاجز يستحيؿ تجاوزىا لكوف 
بيا بدوف أي  أف المعاؽ يعيش التظاىرات الرياضية وىو مثقؿ إلعاقتو واالستعراض

مارس فالمنافسة تثير اندفاع وميما يكوف نوع النشاط الرياضي الم. مركب نقص
وصداـ شعور معيف، وعند المعوقيف يساعد ىذا العامؿ بدوف أي شؾ في تنمية الثقة 

. فسو أيضا بالنسبة لمعالـ الخارجيويقيـ ن .في نفسو ويمكنو مف إعادة تقييـ نفسو ثانية
عالقة ، فالمعوؽ يتخمص مف الصورة اللتنافسية في ىذا الميداف ىو كبيرودور الرياضة ا

. والنشاط الرياضي يسمح رد لو نصيب كامؿ وتقدير شخص عاديفي ذىنو ويصبح ف
 شخص المعوؽ الذي8باستغبلؿ كؿ استعدادات ال

يمتمؾ شيئا فشيئا بواسطة المتعة و الترويح لسيولة الحركة ودقة أكبر ويفضؿ في  -
، BOUDOUIN ،2771) يعني االندماج االجتماعي. ذلؾ االستقبللية الحركية وىذا ما

  (5-4الصفحات 
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 أسس النشاط البدني الرياضي المكيف: -5

إف أىداؼ النشاط البدني الرياضي لممعاقيف ينبع أساسا مف األىداؼ العامة لمنشاط 
الرياضي مف حيث تحقيؽ النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي ، 

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

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

، صفحة 2770حمي ، أميف أنور الخولي ، )محمد الحما نقاط ضعؼ الفرد المعاؽ
272) 

يرتكز النشاط البدني الرياضي لممعاقيف عمى وضع برنامج خاص يتكوف مف ألعاب 
وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميوؿ وقدرات وحدود المعاقيف 

د تبرمج الذيف ال يستطيعوف المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العاـ ، وق
مثؿ ىذه البرامج في المستشفيات أو ي المراكز الخاصة بالمعاقيف ، ويكوف اليدؼ 
األسمى ليا ىو تنمية أقصى قدرة ممكنة لممعاؽ وتقبمو لذاتو واعتماده عمى نفسو ، 

 باإلضافة إلى االندماج في األنشطة الرياضية المختمفة .
 يؼ ما يمي 8ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الرياضي المك

 العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمنشاط البدني الرياضي. -
إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني وتنمية الميارات الحركية  -

 األساسية والقدرات البدنية.
 إف ييدؼ البرنامج إلى التقدـ الحركي لممعاؽ والتأىيؿ والعبلج. -
 خاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العبلجية.أف ينفذ البرنامج في المدارس ال -
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مكانياتو، وحدود إعاقتو حتى ج المعاؽ مف التعرؼ عمى قدراتو و أف يمكف البرنام - ا 
 يستطيع تنمية القدرات الباقية لديو واكتشاؼ ما لديو مف قدرات.

حساسو بالقبوؿ مف  - أف يمكف البرنامج المعاؽ مف تنمية الثقة بالنفس واحتراـ الذات وا 
لمجتمع الذي يعيش فيو، وذلؾ مف خبلؿ الممارسة الرياضية لؤلنشطة الرياضية ا

 .المكيفة 
 8التالية الطرؽوبشكؿ عاـ يمكف تكييؼ األنشطة البدنية والرياضية لممعاقيف مف خبلؿ 

التقميؿ مف مدة النشاط، تعديؿ مساحة الممعب، تعديؿ ارتفاع تغيير قواعد األلعاب ) -
 (.تصغير أو تكبير أداة المعب، زيادة مساحة التيديؼ أو ىدؼ السمة، الشبكة

 تقميؿ األنشطة ذات االحتكاؾ البدني إلى حد ما. -
 .الحد مف نمط األلعاب التي تتضمف عزؿ أو إخراج البلعب -
، كاألطواؽ و مجموعة مف الوسائؿ البيداغوجيةاالستعانة بالشريؾ مف األسوياء أ -

 والحباؿ ...إلخ
كؿ األفراد في المعبة عف طريؽ السماع بالتغيير المستمر إتاحة الفرصة لمشاركة  -

 والخروج في حالة التعب.
مكانيات كؿ فرد  - )محمد  . تقسيـ النشاط عمى البلعبيف تبعا لمفروؽ الفردية وا 

 (272، صفحة 2770الحماحمي ، أميف أنور الخولي ، 
 المنظمة الدولية لرياضة المعوقين:-6

ف القدماء التفكير في إنشاء التنظيـ الرياضي يظـ العاب االتحاد الدولي لممحاربي أبد
شاممة لممعوقيف مف أصحاب القابميات المحدودة مف غير ذوي الكراسي المتحركة 
والذيف يعانوف بتور في األطراؼ العموية أو السفمية ، فتـ تأسيس المنظمة الدولية 

، وتقرر  جعؿ  2742لرياضة المعاقيف ، وذلؾ في العاصمة الفرنسية باريس عػػاـ 
، وتقبؿ في عضويتيا االتحادات و التنظيمات  مقرىا الدائـ في مدينة فارستا بالسويد 
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الدولية لرياضة المعوقيف ، وقد بمغ مجموع االتحادات الوطنية المنظمة إلى المنظمة 
كما بدأ التوجيو نحو  2763منظمة وطنية لغاية سنة  32الدولية لرياضة المعاقيف 

تحادات تجارية لممعوقيف كذلؾ بدأت بتشكيؿ المنظمة األوربية لرياضة تشكيؿ ا
 .E.C.S.O.Dالمعوقيف 

 :المنظمة الدولية لرياضة المعوقينأىداف  -5

 التعاوف مع مختمؼ تنظيمات رياضة المعوقيف الدولية.  -
مج الرياضية اقتراح البراياضية المحددة أللعاب المعوقيف و وضع البرامج الر  -

 ات المعوقيف.لمتطمب
رسـ الخطط المستقبمية مف خبلؿ نتائج المقاءات و الحمقات الدراسية الفنية التربوية ،  -

 تبادؿ الخبرات التقنية الدولية الخاصة برياضة المعوقيف . 
 تقديـ المساعدات المناسبة لؤلفراد و المنظمات العاممة بتكويف رياضة المعوقيف .  -
ي البمد الذي ينظـ تمؾ الشتوية التي تقاـ فبية الصيفية و اـ باأللعاب األولماإلسي -

اإلشراؼ عمى البطوالت الدولية والقارية بمعبة واحدة أو متعددة األلعاب التي األلعاب و 
، 2766) الخطيب منذر، المشداني عبد اهلل ،  تقاـ في الفترات بيف األلعاب األولمبي

  (225صفحة 
 خالصة:

 ما أشرنا إليو أف النشاط البدني والرياضي المكيؼ ما يمكف استخبلصو مف خبلؿ
، ويعد ىذا النشاط ضي الذي يمارسو األفراد العادييفالريامستمد مف النشاط البدني و 

الرياضي المكيؼ حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العادييف ولو عدة جوانب 
يا بصفة ية إذ تـ استغبللتعود عمى األفراد فيو يعتبر وسيمة تربوية وعبلجية ووقائ

األفراد مف جميع الجوانب، الجانب الصحي، الجانب النفسي، الجانب االجتماعي 
بالتالي تكويف شخصية متزنة بالتفاعؿ االجتماعي و االستقرار العاطفي و النظرة و 
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المتفائمة لمحياة خاصة األطفاؿ المعاقيف و الذيف تضيؽ دائرة نشاطيـ بسبب مرض أو 
أو عقمي وقد أوضح العمماء أف اليدؼ األساسي الذي يجب تحقيقو عجز جسمي 

لممعوقيف وىو تعميميـ االشتراؾ بفعالية في نشاطات الرياضة و الترويح مف خبلؿ 
برنامج تربوي يشجع عمى ممارسة كؿ ألواف النشاط البدني الرياضي و استغبلؿ أوقات 

ية تربوية ونفسية كما أف لمنشاط الفراغ و الذي يجني مف خبلؿ المعوقوف فوائد اجتماع
الرياضي المكيؼ تأثير ايجابي عمى اندماج و إعادة تأىيؿ المعاؽ وتقبمو في المجتمع 
مف خبلؿ تحسيس الجميور بأف المعاؽ يستطيع ممارسة النشاط الرياضي المكيؼ 
بميزات الرياضي العادي مف الدقة و التركيز و التحكـ في نفس النتائج المذىمة في 

 تمؼ التخصصات التي تجمب الفرح و السرور و السعادة لآلخريف. مخ
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  تمييد:

السمات الشخصية ىي مجموعة مف الصفات التي تميز األفراد عف بعضيـ البعض، 
وىي ذات ثبات نسبي، وىي قابمة لمتغير في حالة ما إذا وفرت الظروؼ المبلئمة لمفرد 

ثر عمى مختمؼ االستجابات التي يقـو بيا الفرد المعوؽ، كما أف لمسمات الشخصية أ
فيي ترجع إلى الظروؼ التي نشأ فييا وطبيعة السموكيات، التي تصدر منو  المعوؽ،

  والتي ترجع إلى عجزه الجسمي.

وكذا  امفاىيـ وتعريفات لمشخصية وسماتي وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى إعطاء
ة باألنماط والسمات، والعوامؿ المؤثرة في السمات المثيرة لمتوافؽ، والنظريات المتعمق

 .شخصية المعوؽ

 فيوم الشخصيةم .1

إف كممة الشخصية في المغة العربية مف "شخص" )محمد رمضاف 8 يالمفيوم المغو - أ
وقد ورد في لساف العرب "شخص، جماعة شخص اإلنساف  .(22، ص2771القذافي، 

(، 23ر، بدوف تاريخ، ص.وغيره" الذي يعني كؿ جسـ لو ارتفاع وظيور.)ابف المنظو 
، تقميدومعناىا  'per'مستمدة مف الكممتيف اليونانيتيف  'personnalité'أما في المغة الفرنسية 

والذي يعني  'personna' كممةالعمى ىدا يكوف تركيب ، و ومعناىا التحدث والتكمـ 'sonna'و
امي ىنا، )س .القناع الذي يضعو اإلنساف عمى وجيو لمتمثيؿ أو التقميد أو التصنع

(،  ويبدوا أف أصؿ الشخصية في المغة العربية أكثر صدقا وشفافية 31، ص.2756
مف الناحية العممية والموضوعية في التعبير عف مفيـو الشخصية ألنو يدؿ عمى 
السمات العامة الكامنة في اإلنساف كمو وما يميزه عف غيره، وليس مجرد قناع متحوؿ 

ة، وبالتالي فالمقصود لغويا كؿ الصفات الظاىرة الخاصة حسب األدوار والحياة العام
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بالفرد والتي كاف بعضيا خافيا أو داخميا ثـ ظير وىي بمجموعيا تميزه عف غيره مف 
 (.56، ص.2771الناس. )نزار الطالب، كامؿ الويس، 

 المفيوم العامي -ب

تواله مثؿ8 ي يإف كممة شخصية عند أي إنساف عادي تشير إلى المركز االجتماعي الذ
( أما مف ليس لو  21، ص.2771، المدير.....الخ )رمضاف محمد القذافي، الوزير

مثؿ ىذا المنصب فميس لو شخصية فالمفيـو العامي يربط الشخصية بقوتيا وثقميا 
 االجتماعي

 تعريف الشخصية .1.1

يقع ضمف ىذا القسـ كؿ تعريفات عمى أساس مظير السموك الخارجي:  .2.2.2
أف تصنؼ الشخصية أو الفرد حسب سموكو الخارجي بمعنى  التعاريؼ التي تحاوؿ

آخر جاذبيتو االجتماعية، كفاءتو ...الخ، وبالتالي فإف تصور الشخصية حسب ىذا 
التصنيؼ يشير إلى السمات المجتمعة والمشاركة التي تعطي انطباعا حسنا سارا، ومف 

ية نظر اجتماعية، أو بيف ىذه التعاريؼ التي قدمت في ىذا االتجاه أي التي تأخذ وج
 8يمي تأكد التأثير الخارجي لمشخصية نورد منيا ما

 و.شخاص اآلخريف لمفرد كمثير أو منبستجابات األا -

 .المجموع الكمي لتأثيرات الفرد في الجماعة -

 .عادات أو أفعاؿ تؤثر في الناس اآلخريف بنجاح -

 .فكرة اآلخريف عنؾ -
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ال نستطيع قبوؿ الرأي الذي يرى أف ىناؾ  والنقد الموجو إلى وجية النظر ىذه ىو أننا
شخصا لو شخصية أكثر مف آخر أو أقؿ منو، الف ىذا الحكـ ىو تقدير نسبي بعيد 
عف الموضوعية، فيؤالء الذيف تنقصيـ الجاذبية االجتماعية مف وجية النظر 
، السيكولوجية قد منحوا سخاء بقدر ما منح ىؤالء الذيف يتمتعوف بالجاذبية االجتماعية

 (.110 بدوف تاريخ، ص وأىميتيـ بالنسبة لمعمـ سواء.)حممي المميجي،

يفضؿ معظـ الفبلسفة، وعمماء النفس  تعريفات عمى أساس المكونات الداخمي: 1-12-
تعريؼ الشخصية كوحدة موضوعية كشيء موجود فعبل، ذو تنظيـ ديناميكي داخمي في 

أف الشخص متفتح لمعالـ حولو يتأثر ذات الفرد، فيو بناء متكامؿ قابؿ لمدراسة، ومع 
يؼ التكويف الداخمي الذي يؤكد العامؿ المعرفي ويؤثر فيو في كؿ لحظة، ومف تعار  بو

 :الذاتي الذي يعمؿ عمى التنظيـ الداخمي كما يذكر" حممي المميجي " ، نجد ما يمي

لمتوافقة الشخصية ىي نظاـ موحد لمخبرة و تنظيـ لمقيـ ا  :(Lecky) "في تعريؼ "ليكي 
الشخصية ىي بناء وجد لتنظيـ   : (Allpor) "بعضيا مع بعض، كما يعرفيا "آلبورت

القيـ المتوافقة مع بعضيا البعض أوىي تنظيـ ديناميكي داخؿ الفرد مكوف مف أجيزة 
نفس جسمية تحدد سموؾ وتفكير الفرد المميز لو، ومف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ انو 

 الذاتي الذي يعمؿ عمى التنظيـ الداخمي) المميجي حممي، يؤكد عمى البناء المعرفي
احمد عزت راجح" إلى أف الشخصية "(، ومف جية أخرى يذىب 111بدوف تاريخ،ص.

ىي نظاـ متكامؿ مف الصفات التي تميز الفرد عف غيره، كما نجد "زمباردو 
ية يؤكداف عمى أف الشخصية ىي مجموع الصفات النفس  (Zimbardo et Ruch)"وريش

المنفردة لمشخص والتي تؤثر في أنماط سموكية خاصة متنوعة وذلؾ بطرؽ ثابتة نسبيا 
في حاالت مختمفة خبلؿ الزمف وىذيف التعريفيف يوضحاف نقطة ميمة وىي الفردية 



 الفصل الثاني                                                                السمات الشخصية
 

34 
 

، 2757بمعنى أف لكؿ فرد شخصيتو التي تميزه عف اآلخريف . )احمد عزت راجح، 
 .)236ص. 

ندرجة تحت ىذا القسـ تميؿ إلى تقسيـ وتجزئة وبصفة عامة كؿ التعاريؼ الم
وتكامميا مف اجؿ تحقيؽ الدقة في القياس وثبات النتائج مف  تياالشخصية عمى وحد

جية ومف جية أخرى فمقد اىتموا بالبحث عف طرؽ القياس اإلجرائية المتبعة لمطرؽ 
 . العممية الدقيقة ناكريف بذلؾ وجود الشخصية كحقيقة وىذا ىو لب المشكمة

لقد اىتـ عمماء االجتماع بالشخصية : تعريفات من وجية نظر عمماء االجتماع    3-1-1
وانحصر عمميـ في دراسة العوامؿ الثقافية واالجتماعية فالفرد حسب رأييـ يكتسب 
شخصيتو بانتمائو إلى الجماعة أيف يتعمـ مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية اتساؽ 

ة وكذا العادات ومعايير الجماعة )سامية حسف الساعاتي، السموؾ والميارات المختمف
(، وىناؾ عدة تعاريؼ تتدرج في ىذا اإلطار ليس ىناؾ مجاؿ  227، ص.2761

فنجد ؛ لذكرىا بالتفصيؿ بؿ سوؼ نشير إلى البعض منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
)الجسمية اعات الثابتة نسبيا نز مف يؤكد عمى أف الشخصية ىي نظاـ متكامؿ مف ال

والنفسية(، بحيث تميز فردا معينا مف جية وتقرر األساليب المميزة لتكيفو مع البيئة 
المادية واالجتماعية مف جية أخرى، في حيف يذىب البعض األخر إلى أف الشخصية 
ىي التنظيـ العقمي الكامؿ لئلنساف عند مرحمة معينة مف مراحؿ نموه وىي تتضمف كؿ 

خبلؿ حياتو. )لويس  نيالنفسية أو العقمية والمزاجية التي كو النواحي، سواء كانت ا
مجموعة مف أنماط  نيا(، كما نجد مف يؤكد عمى أ6، ص.2737كامؿ وآخروف، 

، 2761السموؾ والتفكير التي تحدد تكيؼ الفرد مع محيطو ) فخري دباغ، 
و النظاـ الكامؿ أ نيا(، ومف خبلؿ ىذه التعاريؼ نبلحظ تأكيدىا عمى أ107ص.

التنظيـ العقمي الكامؿ المتكوف مف نزعات جسمية ونفسية(، يمتاز بالثبات النسبي 
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ويميز فردا معينا مف جية ومف جية أخرى تحدد وتقرر األساليب لتكيؼ الفرد مع 
في ، محيطو أي بيئتو المادية واالجتماعية بمعنى آخر الشخصية تمعب دور المؤثر

ة تنبثؽ مف خبلؿ العوامؿ البيولوجية حيف نجد تعاريؼ أخرى توضح أف الشخصي
(، أوىي مجموع 210، ص.2761واالجتماعية والثقافية )سامية حسف الساعاتي، 

الصفات وسموؾ الفرد الناتجة مف تفاعمو مع البيئة التي يعيش ضمنيا)نزار الطالب، 
(، كما نجد مف أكد عمى أف الشخصية ىي مجموع الصفات الناتجة 55،ص. 2771

لتوافؽ مع البيئة االجتماعية وتظير عمى شكؿ أساليب معينة لمتعامؿ مع عف عممية ا
العوامؿ المكونة لتمؾ البيئة إال انو ينبغي االنتباه إلى أف ىذه النظرة تختمؼ ما بيف بيئة 
وأخرى بؿ في داخؿ البيئة الواحدة الف الفرد اإلنساني مزود بمجموعة الصفات الفطرية 

عض النشاطات السموكية بطريقة متساوية، ولذا فاف اختبلؼ كالدوافع واالنعكاسات، وب
لى  شخصية فرد عف آخر إنما يعود في النياية إلى الظروؼ البيئية المحيطة بو، وا 

 (.23-24، ص.2771محمد رمضاف القذافي، . )أسموبو في التكيؼ معيا

تعدد لقد تعددت تعاريفيـ لمشخصية ب :تعريفات من وجية نظر عمماء النفس   4-1-1
فالمدرسة التحميمية ، مدارسيـ، وذلؾ لكونيا مياديف بحثيـ في مجمؿ ما تطرقوا إليو

وعمى رأسيا )فرويد سيجموند( الطبيب النفسي ترى بأف الشخصية ناتجة عف تفاعؿ أو 
صراع الفرد بيف متطمبات اليو، ونزعاتو الغريزية وقيود البيئة وأوامر األنا األعمى, 

ىذه الصراعات المتطورة المتفاعمة، والسمة الغالبة عمى نزاعات واألنا يكوف كنتيجة 
محمد سامي ) اليو الغريزية ىي غريزة الجنس وىي فطرية وتتصارع مع قيود المجتمع.

 (.26، ص.2756ىنا، 

في حيف ترى المدرسة السموكية، بأف الشخصية ىي مجموع العادات السموكية لمفرد 
مف بيف التعاريؼ ، و الكشؼ عنو بالمبلحظة وىي مجموع أوجو النشاط الذي يمكف
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مجموع أنواع النشاط الذي يمكف التعرؼ عميو مف  نياالعديدة نجد مف يؤكد عمى أ
سموؾ الفرد عبر فترة كافية مف الزمف، وبمعنى آخر الشخصية ما ىي إال النتاج 

 (.23، ص 2771محمد رمضاف القذافي، . )النيائي لمعادات المنظمة لدينا

ؿ ما سبؽ مف تعاريؼ نبلحظ أف نظرة المدرسة التحميمية تؤكد عمى أف ومف خبل
الشخصية ىي قوة مركزية داخمية توجو الفرد في حركاتو، فيي تسمـ بوجود الشخصية 
كحقيقة، عكس المدرسة السموكية وخاصة السموكية المتطرفة التي يتزعميا )سكينر( 

ؤكد عمى العناية بدراسة سموؾ الفرد التي تنفي وجود الشخصية كحقيقة موجودة، وليذا ت
بطرؽ ومنيجية عممية صارمة ودقيقة ومقارنة النتائج المتوصؿ إلييا، لكف تنبو إلى 
عدـ التعميـ ألف الشخصية ىي مجموع العادات السموكية لمفرد أو النشاط الذي نكشؼ 

 عنو بالمبلحظة وىي بدورىا تختمؼ مف فرد آلخر.

يف لنا أف اليدؼ الرئيسي الذي يسعى إليو عمماء ، تبمما سبؽ كنظرة لمشخصيةو 
االجتماع أو عمماء النفس ميما اختمفت أطرىـ النظرية ىو التوصؿ إلى الفيـ الجيد 
والتعريؼ الدقيؽ لمشخصية عمى الرغـ مف صعوبة ىذا المفيـو وتعقده خصوصا في 

ىو أف ىذه البحث التجريبي الذي ييتـ بأدنى التفاصيؿ السموكية إال أف المبلحظ 
التعاريؼ متكاممة فيما بينيا فكؿ اتجاه تناوليا حسب ما تحدده اتجاىاتو ونظرياتو وىي 

 في معظميا تتفؽ عمى أف8

 .الشخصية عبارة عف مجموعة مف السمات و الخصائص -

 .ىي جياز مسيطر عمى ىذه السمات يعمؿ كمنظـ ليا- 

 .يساعد ىذا التنظيـ الكمي في التمييز بيف األفراد -
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الصحيح الجيد يجب أف ف التعريؼ أوعمى ضوء كؿ ما طرحناه سابقا، يمكف القوؿ ب
 8يمي يتضمف ما

 .ومعناىا أف لكؿ فرد شخصيتو التي تميزه عف اآلخريف8 الفردية -

 .ومعناه أف صفات الفرد ىي وحدة متكاممة تتصؼ بالتماسؾ واالنسجاـ8 التكامل -

البيئة ومع التأكيد ة فيي نتاج تفاعؿ بيف الفرد و تسبومعناىا أف الشخصية مك8 الحركية -
 .عمى دور المكونات الجسمية الوراثية في الشخصية

ومعناه أف الشخصية ىي استعداد السموؾ في المواقؼ المختمفة والذي 8 الثبات النسبي -
 (.57، ص.2771نزار الطالب، . )يتكوف مف العادات والتقاليد والعواطؼ...الخ

 :تعريف السمة -2

قبؿ التطرؽ لبعض التعاريؼ، يمكننا أف نعرؼ السمات بشكؿ بسيػط و نقوؿ عنيا أنيا 
صفة أو عبلمة مميزة أو أنيا جممة الصفات االجتماعية والخمقية والمزاجية التي تميز 
الفرد عف غيره مضافا إلى ذلؾ ما لديو مف دوافع مختمفة فمف السمات االجتماعية قدرة 

اس، وقدرتو كذلؾ عمى ضبط نفسو والتحكـ في شيواتو ومنيا الفرد عمى معاممة الن
أسموبو في الحياة أي طريقتو الخاصة في حؿ مشاكمو، ومف ىذه السمات أيضا ما 
يتصؼ بو مف تسامح أو تشدد ،مف مثابرة أو تخاذؿ مف انطواء أو انبساط، مف 

كذب، األمانة أو استقبلؿ إلى اتكاؿ عمى الغير .....ومف السمات الخمقية الصدؽ أو ال
مع بأنيا خير أو شر الخداع....إلى غير ذلؾ مف السمات التي يحكـ عمييا المجت

 (.261، ص.2743حمد عزت راجح، )أ .صواب أو خطػأ
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 وفيما يمي نذكر تعاريؼ بعض العمماء8

يرى أف السمة نظاـ نفسي عصبي مركزي عاـ يتميز بو  Allport : تعريف البورت  1-2
مى جعؿ المثيرات المتعددة متساوية وظيفيا، كما يعمؿ عمى إصدار الفرد ويعمؿ ع

عادؿ عز الديف األشوؿ، )وتوجيو أشكاؿ متساوية مف السموؾ التكيفي والتعبيري. 
 (.217، ص.2756

السمة ىي أية طريقة مميزة ثابتة نسبيا، بيا يتميز  Guilforde:تعريف جيمفورد   2-2
 (.170.ص. 2761حسف عبلوي،  محمد. )الفرد عف غيره مف األفراد

ى أف السمة ىي مجموعة ردود األفعاؿ واالستجابات التي ير  :Cattelعريف كاتل ت 3-2
محمد . )االستجابات أف توضع تحت اسـ واحد بيذه يربطيا نوع مف الوحدة التي تسمح

 (.171، ص. 2761حسف عبلوي، 

وؾ الفرد، ومفيـو ترى أف السمة وصؼ منظـ لسم Anastasi: يف انستازيتعر  2-4
السمة أي خصمة أو خاصية أو صفة ذات دواـ نسبي يمكف أف يختمؼ فييا األفراد، 
فتميز بعضيـ عف بعض، وقد تكوف السمة وراثية أو مكتسبة ويمكف أف تكوف كذلؾ 

، 1000فوزي محمد جبؿ، )متعمقة بمواقؼ اجتماعية معينة. جسمية أو انفعالية أو 
 (.102ص.

ىي عبلقة أو صفة جسمية أو عقمية أو مزاجية أو خمقية  :اهلل سيد خيرتعريف "   5-2  
أو اجتماعية أو حركية شعورية أو ال شعورية، فطرية أو مكتسبة، تطبع سموؾ الفرد 

 بطابع خاص، وتشكمو وتعيف نوعو وكيفيتو وتميزه عف غيره مف األفراد.
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الميزة أو الصفة التي  المقصود بالسمة ىو: تعريف " صبحي عبد الحفيظ قاضي"  6-2
بيا اإلنساف أو شخص معيف عف شخص آخر بطريقة ثابتة ومتناسقة نسبيا،  يختمؼ

 "6ص ،2762وتأتي عادة مف مبلحظة السموؾ. " صبحي عبد الحفيظ قاضي، 

مف ىذه التعاريؼ نبلحظ أف البعض يرى أف السمات صفة أو خاصية يمكف تميزىا 
 ردود أفعاؿ أو استجابات بينما ىناؾ اتفاؽ كبير بيفأفعاؿ أو  نياوالبعض اآلخر يرى أ

"البورت، كاتؿ ،عبدالخالؽ" ..عمى انو يمكف عف طريؽ السمة تمييز األفراد بعضيـ 
عف بعض بينما يختمؼ " سيد خير اهلل " الذي يرى أف السمة ) بناء نفسي عصبي (، 

أورد فعؿ، فإنيا  ومف كؿ ىذا نمخص أف السمة سواء كانت صفة أو بناء نفسي أو فعؿ
مد تطبع الفرد بطابع معيف يمكف تمييزه عمى أساسيا وذات ثبات نسبي. )فوزي مح

 (.103– 101، ص. 1000جبؿ، 

 :نظريات الشخصية المتعمقة باألنماط والسمات - 3

وفقا ليذه النظرية فاألفراد يصنفوف إلى فئات أنماط الشخصية : نظرية األنماط  1-3
 8ؼ عند الوضعيات وترتكز عمى أسموبيفبمعاينة طريقة التكي

إذ يتـ االنطبلؽ مف نمط معيف مف الشخصية كنمط أساسي ثـ يحدد  مبدأ التناقض: -أ
  نقيضو لتحديد نمط ثالث ووسيط، الذي يشكؿ تركيب بينيما.

يتـ التمييز بيف عدة أبعاد مستقمة مف الشخصية ثـ يضفي قيما أو  مبدأ التركيب: -ب
كامؿ . )وبعدىا يتـ تركيب العناصر المختمفة التي تـ تحميميا درجات عدة عمييا

 (.217، ص.2762بكداش، 

يعد امتدادا لمتفكير المستخدـ في السمة فعمى حيف يمكف أف  "Type " أسموب النمطو 
بيذه السمة أو تمؾ أو مجموعة  تنسب عدة سمات إلى شخص واحد ونقوؿ انو يتصؼ
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مكف تبني خطة إجمالية أوسع وأكثر توحدا أال مف السمات فانو في أسموب النمط ي
وىي خطة التصنيؼ أو الوضع في خانات، فالفرد قد يصنؼ باعتباره ينتمي إلى نمط 
ما حسب مجموعة السمات التي يكشؼ عنيا، فإذا شارؾ في مجموعة " سمات النمط" 

إلى نمط  مع جماعة كبيرة مف األفراد اآلخريف فانو ينتمي إذف ىو وأفراد ىذه الجماعة
ما، ومف ثـ فإننا نبسط الوصؼ إلى حد بعيد طالما أننا لسنا في حاجة إلى أف نذكر 
بطريقة مستقمة كؿ سمة يشارؾ فييا كؿ فرد، مثاؿ ذلؾ إذا الحظنا أف السذاجة 
تصاحب مجموعة أخرى مف الصفات كالميؿ إلى التقمب الوجداني الشديد واإلعاقة 

المجموعة مف السمات يمكف أف يشار إلييا ببساطة  وفقداف الذاكرة وغير ذلؾ، فيذه
نو مف الممكف اآلف القوؿ بأنو إف. بقائمة واحدة شاممة تسمى " الكبت" كأسموب دفاعي

بسبب امتبلؾ الشخص ليذه المجموعة مف السمات أو تمؾ فانو ينتمي إلى ىذا النمط 
 .أو ذاؾ

يتـ تبسيطيا في مجموعة قميمة فاألنماط إذف أنظمة معقدة مف السمات المتعارضة التي 
 (.41، ص.2762 الزاروس ريتشارد،. )مف القوائـ

ويمكف بصفة مبسطة القوؿ أف النمط ىو فئة أو صنؼ مف األفراد يشتركوف في نفس 
ف اختمؼ بعضيـ عف بعض في درجة اتصافيـ ىذه الصفات، وفي  الصفات العامة، وا 

 كاآلتي8نظريات عمـ النفس معاف متمايزة لمفيـو النمط 

وىي أنماط غير قابمة لمتغير، فالبحث عف األنماط ىو عف : األنماط كسمات ثابتة -أ
 .العناصر غير المتغيرة في الطبيعة البشرية
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حيث النمط ينشأ مف االرتباط بيف  :األنماط مستمدة من الترابط بين األشخاص -ب
، 2761ؿ عباس، فيص) .تاألشخاص، بينما السمة تنشأ مف االرتباط بيف االختبارا

 .(201-201ص . 

نييأ تصنيفا أساسيا ألنواع الطبيعة البشرية، فنظرية  وىو أف :التصنيف المنيجي -ت
األنماط بنيت عمى المظاىر الخارجية، األصؿ الجنسي، العمميات الفيزيولوجية 
المختمفة، شكؿ الجسـ، الميوؿ اإلدراكية، اختيار أسموب الحياة، وتعد نظرية األنماط 

ف أقدـ النظريات التي عرفيا الفكر اإلنساني فيما يتعمؽ بالشخصية، ولقد وجد العمماء م
 . أنماطا مختمفة فقسموا الناس إلى أنماط مزاجية وجسمانية ونفسية واجتماعية

وأوؿ محاولة مف ىذا النوع ىي محاولة "ىيبوقراط" في القرف األنماط المزاجية: 1-1-3 
 ث قسـ الشخصية إلى أربعة أنماط وىيالخامس عشر قبؿ الميبلد حي

 .الدموي المتفائؿ• 

 .البمغمي المتبمد •

 .الصفراوي حاد المزاج •

 .(223، ص.1001عبد الرحمف محمد العيسوي، )السوداوي المتشائـ. • 

ىناؾ آراء عديدة في ىذه النظرية، فمف العمماء مف يقسـ  األنماط الجسمية: 2-1-3
منيـ مف يقسميا حسب جغرافية جمجمة الرأس، األشخاص، حسب شكؿ الوجو، و 

 .والسمات الجسمية أو المميزات الجسمانية مف ضخامة وسمنة وقصر

  :ومف النظريات التي حاولت تقسيـ الناس إلى أنماط تبعا لمميزات الجسمانية نذكر منيا
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قسـ الناس إلى ثبلثة أنماط وفقا لممميزات  :"Kretchmerكريتشمر "نظرية   1-2-1-3
 :جسمية، وىـ

وفقر الدـ، وجفاؼ  وصاحب ىذا النمط يتميز بالنحافة وضيؽ العظاـ،8 النمط النحيل -أ
 .الجمد، وطوؿ الذراعيف، ونحافتيما، وضعؼ العضبلت ورقة اليديف

ويتميز الفرد مف ىذا النمط بالقوة البدنية، وانتشار العضبلت في  النمط الرياضي: -ب
الصدري، ونحافة الخصر وضيؽ الحوض، واكتساء جسمو وضخامتيا، واتساع القفص 

 ساقيو وذراعيو بالعضبلت 

وفي رأيو أف ىذا النوع ال يكتمؿ النمو فيو إال في أواسط، العمر، 8 النمط السمين -ت
 ويتميز باستدارة الجسـ، واتساع الحوض، وكذا سمنة األطراؼ، مع قمة العضبلت.

 .(242، ص.1002سعد جبلؿ،)

ويقسـ شمدوف األفراد إلى أنماط جسمية ثبلثة ترتبط نماط الجسمية: نظرية األ  2-2-1-3
 : بكؿ منيا سمات شخصية معينة ويمكف إيجازىا فيما يمي

ويتميز بجسد ناعـ بديف، وبطف كبير ويظير مزاج حشوي  النمط الحشوي والبطني: -أ
الجتماع والشراىة في األكؿ وحب المرح وينشد السبلـ مع المحيطيف بو والميؿ إلى ا

 .والحنو

ويتميز بجسد عضمي صمب ويظير مزاج عضمي وىو قوي  النمط العضمي العظمي: -ب
 .البنية، وشخصيتو مناضمة صريحة مستقيمة تحب المغامرة والمخاطر

ويتميز بجسد نحيؿ ضعيؼ ويظير مزاج دماغي، وىو شخصية  النمط النحيل: -ت
 (.243، ص.1002،سعد جبلؿ) تـ بالميف واألعماؿ العممية. متوترة



 الفصل الثاني                                                                السمات الشخصية
 

43 
 

مف أىـ النظريات التي تناولت األنماط النفسية نظرية "كارؿ  األنماط النفسية: 3-1-3
لى جانب ىذا األساس فانو رأى  يونج" الذي يقسـ الناس إلى انطوائييف وانبساطييف، وا 
أف ىناؾ وظائؼ عقمية أربعة ىي التفكير واإلحساس واإللياـ والوجداف، وعمى ذلؾ 

ثمانية أنماط مف الشخصية فالشخص قد يكوف انطوائيا ومفكرا، أوانطوائيا يصبح ىناؾ 
 .وحدسيا، وذلؾ بحسب تغمب الوظائؼ العقمية عنده

عتمد ىذه األنماط عمى مفيـو التفاعؿ االجتماعي وأبرز ت األنماط االجتماعية: 4-1-3
ي يقسـ فييا النظريات في ىذا المجاؿ نظرية "سبرانجر" والمعدلة مف طرؼ "ميراي" الت

 :الناس إلى أربعة أقساـ

النظري وفيو الفبلسفة والعمماء، اإلنساني ومنيـ األطباء و االحساسي ومنو الفناف 
والعممي والذي يشمؿ الفبلح والصانع والجندي وغيرىا . )عبد الرحمف محمد 

 117). -223، ص.1001العيسوي،

ت شخصية ثابتة نسبيا، يمكف تقوؿ ىذه النظرية أف لكؿ فرد سما: نظرية السمات 2-3
أف نبلحظيا فيو، كما يمكف أف نفرؽ بيف شخص وآخر، وأف نميز بيف األشخاص عف 
طريقيا، وتعتبر السمات مف ابسط الطرؽ وأقدميا في وصؼ شخص ما بمصطمحات 
معينة، وذلؾ بالتعرؼ عمى أنماط سموكو التي تصفو وتسميتيا بأسماء السمات، 

مفاىيـ تشير نزعات لمفعؿ أو االستجابة بطرؽ  نيادادية أي أوالسمات ىي مفاىيـ استع
ذا نظرنا إلى السمات مف محتواىا، فمف الممكف القوؿ انو يوجد أنواع كثيرة  معينة، وا 

(، كما تعددت النظريات التي وضعت 32، ص.2762ممكنة.) الزاروس ريتشارد، 
فرد عمى أساس افتراض قوائـ وأنواع السمات التي تحاوؿ تفسير السموؾ الظاىري لم
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وجود ىذه االستعدادات المعينة المسؤولة عف سموكو، وعف الثبات النسبي الذي يتسـ 
 . بو سموكو

تيدؼ نظرية السمات إلى اكتشاؼ ما لدى الفرد مف سمات وقياسيا قياسا كميا دقيقا 
 :ولقد تناولت ىذه النظريات المقومات اآلتية لمشخصية

مثؿ الطوؿ، القامة، الصحة، الجماؿ وتناسب تقاسيـ  المميزات الجسمية:  1-2-3
 . الجسـ...الخ

وتشمؿ القدرة عمى التعمـ والتذكر وسبلمة الحكـ وما لديو مف المميزات العقمية:  2-2-3
 .أراء ومعتقدات

 .أو تقمبيا ودرجة تغيرىا تيابيا قوة االنفعاالت وثبا ويقصد :المميزات المزاجية 3-2-3

أي العواطؼ والميوؿ واالتجاىات النفسية مف  :االجتماعية والخمقيةالمميزات   4-2-3
 الخقسوة... انطواء أو انبساط، شفقة أو

 وتشمؿ سرعة الحركة االندفاع أو القدرة عمى الكؼ، الميارة المميزات الحركية: 5-2-3
....الخ، وجميع ىذه العوامؿ تتحد في كؿ متكامؿ كما وكيفا لتكوف الشخصية.) سامية 

 147). -226،ص. 2761سف الساعاتي، ح

ولقد اقترح أصحاب ىذه النظرية وجود استعدادات معينة عند الفرد أو استعدادات عامة 
( إلى ثبلثة أنواع مف ىذه 2715شاممة، حصرىا " البورت" في  كتاب نشره في )

 االستعدادات، واسماىا سمات أساسية أو رئيسية، سمات مركزية، سمات ثانوية8

في ىذا التصور حسب "البورت" في خطوط أو ترتيبات  السمات األساسية وتتمثؿ
عامة يعتمد عمييا الفرد في تنظيـ حياتو ككؿ، وىي استعدادات يشترؾ فييا الكثير مف 
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الناس بدرجات متفاوتة، ويمكف عمى أساسيا المقارنة بيف معظـ األفراد الذيف يعيشوف 
أساسية أو عامة يمكف أف نقارف عمى  في ثقافة معينة، فسمة السيطرة مثبل سمة

أساسيا األفراد ونحدد لكؿ منيـ درجة معينة في مقياس السيطرة، والسمة العامة متصمة 
وتتوزع بيف الناس توزيعا اعتداليا، كذلؾ مف بيف السمات العامة القوة أو القدرة عمى 

، واف كانت "centrale" المركزية السماتالتحصيؿ أو حب التضحية، وغير ذلؾ، أما 
في توجيو السموؾ ومراقبتو، وىي "cardinale"ىامة إال إنيا اقؿ مف السمات األساسية

االستعدادات أو السمات الشخصية أو الخصائص السموكية التي ال توجد لدى جميع 
نما تكوف خاصة بفرد معيف، ويمكف عمى أساسيا تميز فرد عف آخر، أما  األفراد، وا 

فيي عبارة عف سمات أو صفات ىامشية أو ضعيفة،  " secondaire" السمات الثانوية
قميمة األىمية نسبيا في تحديد الشخص وأسموب حياتو، وىي توجو السموؾ في قنوات 
أو اتجاىات محددة، وذلؾ كتفضيؿ رياضة ما، وانطبلقا مف ىذا التصور يعتبر 

واالستدالؿ عمى "البورت" أف بنية الشخصية ىي التي تحدد الحقيقة السيكولوجية ليا 
ذلؾ فاف العالـ يقوؿ أف النار التي تذيب الزبدة ىي نفسيا التي تجمد البيضة وال يخفي 
عمى احد أف ىذا المثاؿ يوضح كيؼ أف المنبو الواحد يثير استجابات متنوعة عند 

الواحد والثقافة الواحدة في سمات معينة  لمجتمعو برغـ اشتراؾ أفراد ا .مختمؼ األفراد
"البورت" اىتـ باكتشاؼ السمات الفردية لدى كؿ شخص التي تجعمو متميزا عف  إال أف

 . (22، ص. 2737لويس كامؿ وآخروف ، ) .باقي األفراد

ومف أىـ الباحثيف الذيف تناولوا موضوع الشخصية مف منظور السمات أيضا" ريموند 
ض الفرد (، ويرى أف الشخصية ليا سمات كثيرة، ولمعرفتيا ينبغي عر 2743كاتؿ")

الختبارات متعددة مف اجؿ قياس أبعاد شخصيتو، يوضح كذلؾ أف الناس يسمكوف 
سموكا متشابيا، ولكف االختبلؼ في درجة معينة في حدث ما فنحف جميعا نغضب في 
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المواقؼ التي تثير الغضب، ولكف كؿ منا يختمؼ عف اآلخر في درجة الغضب وكذلؾ 
 (.27.ص  2762الزاروس ريشارد،) .طريقة التعبير عنو

وتعتمد نظرية" كاتؿ" عمى التجريب والتعريؼ اإلجرائي لممفاىيـ والقياس، زيادة عمى 
تأخذ مف النظرية االكمنيكية تأكيدىا عمى فعالية الفرد ككؿ وعمى الفروؽ الفردية  نياأ

ومف الوسائؿ اإلحصائية التي تستعمميا النظرية التحميؿ العالمي، وتستخدـ االختبارات 
  .ـ ببنائياوتقو 

وحسبو العنصر  تياواعتمد كاتؿ في نظريتو عمى التصنيؼ لعناصر الشخصية ومكونا
األساسي ىو السمة والتي يعرفيا بأنيا اتجاه استجابي عريض ودائـ نسبيا وصنفت 

 : السمات إلى نوعيف

ذ األولى خاصة بالفرد لذلؾ لـ يوليا ىذا إ: Commune ومشتركة Unique تفريدية -أ
األفراد المشتركيف في  بيا ـ االىتماـ، وركز عمى السمات المشتركة التي يتسـالعال

 .خبرات اجتماعية معينة

 نياوركز عمى سمات المصدر أل :Surface وسمات السطح، Source سمات المصدر -ب
وراء السموؾ المبلحظ، فالسمة السطحية قد ال يكوف ليا تأثير عمى استجابات 

ات أو استجابات الفرد، فمثبل اإليثار يدر تؤثر عمى سموكالشخص، بينما سمة المص
 . كسمة سطحية وقوة األنا كسمة مصدرية

وتوصؿ "كاتؿ" إلى عدد مف السمات باستخداـ التحميؿ العاممي لعدد كبير مف المقاييس 
، 2755السموكية عمى عدد كبير مف العينات الممثمة لؤلفراد. ) نعيمة الشماع،

 :مات ثبلثة أشكاؿ ىـ( وتأخذ الس23-16ص.
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التي تظير كاستجابة لممواقؼ المعقدة، والتي عندىا يكوف اليدؼ و   :سمات القدرة •
 .واضحا وفي ذلؾ الموقؼ تكوف فاعمية في الوصوؿ إلى اليدؼ وتقابؿ القدرات العقمية

والتي تمثؿ األسموب العاـ لفعاليات الشخصية، وليا عبلقة : السمات المزاجية• 
 .لتكوينية لبلستجابة وتعالج مثبل8 النشاط، االنفعاؿ، المثابرةبالجوانب ا

لمتعمقة باالتجاىات والرغبات مثؿ سمة حب الرقص، ا :السمات الديناميكية • 
 (.224، ص.2772عمي محمد الديب، ) .الطموح، كراىية السمطة كما تتعمؽ بالدوافع

أف السمات لدى اإلنساف   : (Hartshone et May) ""ماي وىارتشونولقد وجد كؿ مف  
نوعية، إذ أف السمة تختمؼ مف محيط آلخر وعند نفس الشخص مثؿ األمانة أما 
السمات العامة تتميز بالدواـ وىي التي تغطي معظـ جوانب الشخصية8 " الزاروس 

 . "10.ص.2762ريشارد.

 ، ورغـ االختبلؼ (Eysenk,1973) " و" آيزنك ( Guilforde,1967) " "جيمفوردأما 
يوجزاف  (Zembardo et Ruch) " الموجود في أراء الباحثيف إال أف "زمباردو، و ريش

 : األسس المشتركة لنظرية جيمفورد وآيزنؾ فيما يمى

 .السمات ىي أساس تنظيـ الشخصية-

ما مصدرية -  يمكف أف تكوف السمات إما سطحية )استجابات خارجية( مترابطة، وا 
 .)جابات السطحية)تتضمف العمميات المحددة لبلست

 .تعطي السمات بواسطة إدماج السموؾ واألحداث المنبية لمشخصية- 

اليدؼ مف تقويـ الشخصية ىو تمييز السمات السطحية عف السمات األساسية - 
 .وتمحيصيا لموصوؿ إلى شرح اكبر عدد مف التنوع المبلحظ في السموؾ البشري
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تمكف مف حساب الفروؽ الفردية في  يمكف تطوير منيجية قائمة عمى اختبارات قوية- 
 .)251، ص.2770مختمؼ السمات )عشوي مصطفى، 

االستجابة " وكاف أوؿ  -تأسست عمى فكرة" المثير :نظرية التعمم االجتماعي 3-3
وقد اعتنؽ ىذه النظرية عدد مف الباحثيف منيـ  (2721مؤسسيا " كبلرؾ ىاؿ" عاـ )

عمى أف الخصائص النفسية يمكف  جتماعيباندورا، وميشيؿ وتؤكد نظرية التعمـ اال
تفسيرىا وفؽ التفاعؿ المتبادؿ والمستمر بيف المحددات الشخصية والبيئية، وتمثؿ كؿ 
مف المدرسة واألقراف والمدرب والجميور والنادي والوسط االجتماعي التي تتـ فيو 

افع، عممية التعمـ االجتماعي، ويشار إليو كمحدد لمسموؾ االجتماعي، مثؿ الدو 
االتجاىات النفسية االجتماعية، اإلدراؾ االجتماعي، المعايير والقيـ والذكاء 

 .االجتماعي

عالما النفس األمريكياف  (John Dollard et Neal Miller) وينظر دوالرد وميممر
إلى الشخصية عمى اعتبار أنو يحدث نتيجة التعمـ، أي نتيجة تدعيـ استجابات معينة 

المختمفة، فالشخصية في نظرىما ىي مجموعة مف االرتباطات بيف لكثير مف المنبيات 
منبيات واستجابات أو مجموعة مف العادات واألساليب االعتيادية لبلستجابة التي 
تعمميا الفرد ألنيا أدت مف قبؿ إلى خفض الدافع مما أدى إلى تدعيميا .)سيير أحمد 

 .)54، ص. 1001كامؿ،

 : دراسات السمات -4

ت الشخصية األولية بتحديد السمات الدائمة التي تميز سموكيات اإلنساف بدأت دراسا
 .، الطموح، اإلخبلص، المزاجية..والتي تتضمف سمات8 كالخجؿ، العدوانية، الكسؿ

ذه الطريقة إذ تبيف وجود عدد كبير منيا  الخ ولقد بدا صعبا تحديد سمات الشخصية
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ر سمات كثيرة يصعب الترابط سمة ونظرا لعدـ تحقيؽ أي جدوى مف ذك 2600نحو
 24التنبؤ بالسموؾ منيا فقد اتجيت الجيود إلى تقميصيا إلى  بينيا وبيف السموؾ أو

  : الذي يبيف ىذه السمات وأضدادىا ((2 ساسية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـسمة أ

 .)150، ص.1995سمة أساسية لمشخصية )محمد عدنان النجار، 16: يبين  -2-جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولقد وجد في الدراسات أف ىذه السمات الستة عشر لمشخصية سمحت بالتنبؤ بالسموؾ 
 .الفردي ىذا بربطيا بالظروؼ الموقفية

غير انو أمكف أيضا تجميع بعض السمات لمشخصية لتشكيؿ نمط معيف منيا، فبدال 
مف التركيز عمى سمة معينة في الشخصية، يمكف جمع ما تشابو منيا في صنؼ 

 .)231، ص.2773د. )محمد عدناف النجار،واح
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ولقد اتجو عمماء النفس إلى منيج التحميؿ العاممي لنتائج اختبارات الشخصية لمتعرؼ 
عمى السمات العامة التي تقيسيا االختبارات الشخصية، ولقد وجد "ثرستوف" أف ىناؾ 

 : سمات أساسية ومستقمة تميز الفرد وىي

 .اليا، قائد، نشيط، مندفعفكر انطوائي، ودود، ثابت انفعم

عف عددىا أو  نيائي عمى السمات المكونة لمشخصية وال ولكف ليس ىناؾ اتفاؽ
 .)211، ص.1001طبيعتيا.)عبد الرحمف محمد العيسوي، 

وىي مف التصنيفات الحديثة لمشخصية فقائمة  (Carl Yung):يونج كارل" " تصنيف 1-4
ولقد استخدـ أساسا مزدوجا لمتصنيؼ وفقا "يونج" تعد واحدة مف أكثر القوائـ طموحا 

 .ألنماط االتجاه وأنماط الوظيفية

يفرؽ "يونج" بيف نموذجيف أساسييف لمشخصية وذلؾ وفقا لما  أنماط االتجاه: 1-1-4
 يكوف عميو الفرد مف اتجاه نفسي عاـ أي مف حيث أسموبو العاـ في الحياة إلى8

في  2720وؿ مرة عند " يونج "عاـ وظير ىذا المصطمح ألاالنطواء:   1-1-1-4 
مقالة حوؿ صراعات الروح الطفمية وذكره كذلؾ في العديد مف النصوص البلحقة 

، حيث استعمؿ العالـ ىذا المصطمح 1913خصوصا في تحوالت ورموز الميبيدو عاـ 
لمداللة بشكؿ إجمالي عمى انفصاؿ الميبيدو عف الموضوعات الخارجية، وانسحابو إلى 

خص الداخمي والمشاعر الذاتية واألفكار الخاصة فالميبيدو أو الطاقة النفسية عالـ الش
  . حسب العالـ مف البلشعور، وتؤدي إلى أنماط السموؾ المختمفة

"يونج" أف الطاقة النفسية تجعؿ المنطوي يتجو نحو ذاتو و يميؿ إلى التفكير  ويذكر
لى الحذر والحساسية، كما ذكر والخياؿ، وتجده مضطربا في أعمالو وأحاديثو وأميؿ إ
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أف االنطواء عرض لمفصاـ أي أبرز ظواىر االضطرابات العقمية، وىو عبارة عف 
سحب االىتماـ مف العالـ الخارجي عالـ الحوادث واألشياء والناس والتركيز عمى العالـ 

 .)25، ص.2761الداخمي، عالـ الخياؿ والتأمؿ والمعاني الذاتية )فيصؿ عباس ،

 : زات المنطوي حسب "يونج"ومن ممي

ىو شخص يفضؿ العزلة وعدـ االختبلط وتحاشي الصبلت االجتماعية، وتؤدي - 
 .العوامؿ الذاتية أىـ دور في توجيو سموكو وىو دائـ التفكير في نفسو

 .مة دوف مراعاة لمظروؼ وببل مرونةيخضع سموكو لمبادئ مطمقة وقوانيف صار  - 

 .السريع أو التوافؽ االجتماعيتعوزه المقدرة عمى التكيؼ   -

 .كثير الشؾ في نيات الناس ودوافعيـ  -

 .يحقؽ التوافؽ عف طريؽ النكوص والخياؿ والتوىـ -

مسرؼ في مبلحظة صحتو وعبلج أمراضو ومظيره الخارجي. ) سامية حسف  -
 .143- 144 ).، ص2761الساعاتي،

اذج الشخصية يكوف فيو حسب "يونج " االنبساط نموذج مف نم االنبساط:  2-1-1-4
اىتماـ الفرد متجيا نحو العالـ الخارجي، والظواىر الخارجية أكثر مف اتجاىو نحو 
الذات والخبرات الذاتية، أي أف طاقتو النفسية تتجو نحو الغير، وبذلؾ يسيطر عميو 

، 2761الميؿ إلى الحركة والصبلت االجتماعية والجرأة والتأثر بالواقع.)فيصؿ عباس، 
 )26ص.
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 :ومن مميزات المنبسط

ىو شخص يتميز بالنشاط والميؿ إلى مشاركة الناس في أعماليـ، ال ييتـ بصحتو - 
 .أو مرضو ، قادر عمى الموائمة بسرعة بينو وبيف المواقؼ الجديدة الطارئة

 .يعتمد عمى العوامؿ الخارجية في توجيو سموكو- 

 .بسرعة يقبؿ عمى الدنيا في حيوية وصراحة ويكوف صدقات- 

 .ال يكتـ ما يجوؿ في نفسو مف انفعاؿ- 

 .يحقؽ التوافؽ عف طريؽ التعويض -

لقد رأى العالـ السويسري "كارؿ يونج" أّف كبل مف المنطوي  :الوظيفة أنماط 2-1-4
والمنبسط يتجو اتجاىا خاضعا تبعا لتسمط إحدى الوظائؼ السيكولوجية عمى غيرىا في 

التفكير، الوجداف، اإلحساس  8لـ أربعة وظائؼ ىيليذا ميز العا توجيو السموؾ،
 : والحدس، وبذلؾ يكوف لدينا ثمانية نماذج، وفيما يمي النماذج الوظيفية وفؽ "يونج"

 كوف صاحبو عمميا وواقعيا وموضوعيا، ويعتمد عمى ي :لنمط المنبسط المفكرا
 .التجارب، ويأخذ النتائج ويطبقيا في الحياة العممية الواقعية

 يتميز بالتأمؿ والتفكير والبلمباالة بالناس، فاتر اإلحساس  :المنطوي المفكر النمط
واالنفعاؿ، يميؿ إلى العزلة والبعد عف إقامة عبلقات ودية مع اآلخريف، وتتسـ أفكاره 

 .بالطابع النظري، إذ يشغؿ نفسو بالنظريات ويطبقيا في سموكو الشخصي

 إلى االنسجاـ مع العالـ الخارجي، يتناغـ يميؿ ىذا النمط  :النمط المنبسط الوجداني
لى تنمية العبلقات الودية مع اآلخريف، والمشاركة الوجدانية مع  مع البيئة الخارجية، وا 
الغير، وبذلؾ يحقؽ نزعات لبلجتماعية، وىو يتجو نحو التعبير الممموس عف حياتو 
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الظاىر وأقرب إلى  االنفعالية كأنو يفرغ شحنات، فيو أقرب إلى الييجاف االنفعالي في
 .الخموؿ االنفعالي في الداخؿ

 ميؿ إلى إقامة انسجاـ مع عالمو الداخمي، بدوف االىتماـ ي :النمط المنطوي الوجداني
بتأثير العوامؿ الخارجية كما ينطوي عمى حاالت وجدانية عنيفة مف الحب والكراىية، 

ديدة، ألنو ال يتصؿ مع ذلؾ ىو غير قادر عمى التعبير عف النواحي الوجدانية الش
بالناس اتصاال يمكنو مف أداء ىذا التعبير، لذلؾ يميؿ إلى العزلة ويحب حياتو 

 .االنفعالية بمختمؼ صورىا

 توقؼ حياتو النفسية عمى المؤثرات الحسية، وكمما ازدادت  :النمط المنبسط الحسي
ه الممؿ إذا ىذه المؤثرات وتنوعت كمما استمرت حيويتو ونشاطو، وسرعاف ما يظير عند

قّمت المؤثرات المحيطة بو، ويكوف سطحيا في حياتو الفكرية واالنفعالية، ويقيـ عبلقة 
 .صداقة

 يميؿ ىذا النمط إلى المحسوسات واالستمتاع بالفنوف  :النمط المنطوي الحسي
سقاطا  والمناظر الطبيعية، ويرى في كؿ ذلؾ انعكاسا لحالتو النفسية الوجدانية، وا 

 .عاالتو الداخمية عمى ىذا األشكاؿلمشاعره وانف

 يميؿ ىذا النمط بسرعة إلى فكرة ما مف األفكار، ويقـو  :لنمط المنبسط الحدسيا
مباشرة بتنفيذىا ليذا يتسـ بالمغامرة، واقتحاـ مجاالت تتميز بالمخاطرة مع اإليماف 

 .بالنجاح

 لى أحكاـ ال ييتـ بالمؤثرات الحسية الخارجية، يصؿ إ :النمط المنطوي الحدسي
عمى األشياء بسرعة دوف االعتماد عمى األدلة الحسية الواقعية، ليذا ينساؽ في 
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انفعاالتو بشدة مف الكره أو الحب عمى أسس وىمية ويتخذ منيا أحكاما كمية.)سامية 
 .)221- 222، ص.2761حسف الساعاتي، 

  :بناء أبعاد الشخصية اليزنك  2-4

مؿ ثنائي القطب مف حيث درجات التوزيع، يشغؿ ىو عا االنبساط واالنطواء:  1-2-4
طرفيو االنبساطية واالنطوائية الشديديف، ويجمع بينيما درجات بينية، تخص اختبلؼ 

  .األفراد

فالشخص المنبسط يحب العبلقات اإلنسانية، وصحبة اآلخريف، ويسعى لممارسة 
ص مندفع، وال األنشطة المثيرة، وىو مستعد لقبوؿ أو ارتكاب المخاطر، ولكنو شخ

يترؾ لنفسو الفرصة لمتمتع بالراحة واالسترخاء، وىو إنساف متفائؿ وىو ليس ثابتا في 
 .أحوالو وال يعتمد عميو

أما الشخص المنطوي فيو إنساف جاد دائما، يفضؿ الوحدة والعزلة واالنسحاب مف 
معترؾ الحياة االجتماعية، ويفضؿ األنشطة الفردية، وىو إنساف حريص وحذر، 
ومتشائـ، ويميؿ أف يكوف منظما ومقيدا أو منضبطا.)عبد الرحمف محمد العيسوي، 

 .)223، ص.1001

ىو االستعداد لئلصابة بالعصاب أكثر منو  :االتزان االنفعالي -بعد العصابية 2-2-4
اضطراب نفسي مف جراء توفر درجة مرتفعة مف العصابية والضغوط الشديدة عف 

و يشكؿ بعدا ثنائي القطب لصورة متصمة ومتقابمة، يضـ الحوادث والخيرات عميو، في
مظاىر حسف التوافؽ والنضج والثبات االنفعالي مف جية، وسوء التوافؽ وعدـ الثبات 
االنفعالي مف جية أخرى، وتساير الدرجات القصوى لمعصابية 8مبالغة في االستجابات 

ياف الخبرات االنفعالية األليمة االنفعالية مع صعوبة التعديؿ واستعادة الحالة السوية لطغ
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الصداع اضطراب  كالقمؽ .......إلى جانب معاناة االضطرابات الجسمية البسيطة8
األرؽ، أالـ الظير...الخ ما يؤىميـ لئلصابة باالضطرابات العصابية في  اليضـ،

، ص. 2763حاالت مرورىـ بمصاعب وضغوط شديد. ) محمد عبد الخالؽ احمد، 
21-20(. 

 :السمات وتغيرىا ثبات -5

يذىب أصحاب نظريات السمات في تفسير الشخصية إلى القوؿ باف السمات ثابتة أو 
عوامؿ داخمية في الفرد كاالنطواء أو االنبساط، وعمى ذلؾ فاف ىذه  نيادائمة وأ

السمات التي يمتمكيا الفرد تدفعو إلى القياـ بسموؾ معيف، ومعنى ذلؾ انو يتصرؼ أو 
في المواقؼ أو المناسبات المختمفة، وعمى ذلؾ نتوقع أف  بيايسمؾ سموكا متشا

وأف  بيا الشخص العدواني أو الخجوؿ سوؼ يظؿ كذلؾ في جميع المواقؼ التي يمر
الطفؿ األميف مثبل سوؼ يتصرؼ بأمانة في المدرسة وفي المترؿ وفي مجاالت المعب 

يقولوف أف اإلنساف ال والعمؿ وما إلى ذلؾ، ولكف أصحاب نظريات التعمـ االجتماعي 
يتحدد سموكو عف طريؽ ما يممؾ مف سمات ولكنو يسمؾ وفقا لما يحدث لو في البيئة، 
وليس فقط بناء عمى ما يمتمؾ مف سمات داخمية أي مف خبلؿ مبلحظتو لسموؾ 
اآلخريف ومف خبلؿ ما يتمقى مف تعزيزات أو مكافآت عف سموكو ومف خبلؿ ما يشاىد 

قميدىا ومحاكاتيا، السموؾ الذي يبلحظو الفرد يتـ تخزينو في مف نماذج يعمد إلى ت
مستودع الذاكرة ويخرج إلى العمف عندما يشعر الفرد انو سوؼ يناؿ المكافأة والتعزيز 

 .)57، ص.1001ا السموؾ.)عبد الرحمف محمد العيسوي، بيذ إذا أتى
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 : العوامل المؤثرة في شخصية المعوق -6

ضت االفتراضات القائمة باف كؿ نوع مف أنواع اإلعاقة إف الدراسات العممية دح
ف بعض األنواع أو المستويات مف  الجسمية يرتبط بنمط محدد مف الشخصية، وا 
اإلعاقة الجسمية تنتيي حتما بسوء التوافؽ النفسي، فميس صحيحا أف نفترض أف 

يكولوجي اإلعاقة ال يمكف إال أف تترؾ تأثيرات سمبية وتحدث خمبل في التنظيـ الس
المعروؼ " اإلعاقة  بياىذه الحقيقة في كتا(Wright ,1982) "لمفرد، وقد أكدت " رايت

أف البحوث العممية ال تدعـ الرأي القائؿ باف   <الجسمية واألبعاد السيكولوجية " فذكرت
أنماطا سيكولوجية محددة ترتبط بإعاقات محددة أو أف شدة اإلعاقة ترتبط بدرجة 

 .)134، ص.2776جماؿ الخطيب، > ( التكيؼ النفسي

 ,Warm et Alluisi ) وواـر و ألويسي ( Pringle , 1964) وقد قاـ برنجؿ
بتحميؿ نتائج الدراسات المتعمقة باألبعاد االنفعالية واالجتماعية لئلعاقات  (،1967

فميس ما يمكف وصفو بأنو سيكولوجية خاصة ألي  تياالجسمية، فتوصموا إلى الحقيقة ذا
واستنتج ىؤالء الباحثوف أيضا أف ردود فعؿ األطفاؿ النفسية إلعاقتيـ ترتبط  إعاقة

 .باتجاىات األسرة نحوىـ أكثر مما يرتبط بفئة اإلعاقة

 :فيما يمي بعض العوامؿ التي قد تؤثر عمى شخصية المعوؽو 

يجب التمييز بيف تأثيرات اإلعاقة الخمقية واإلعاقة المكتسبة، : ل اإلعاقةأص -6-1
عاقة الخمقية تؤثر عمى عممية النمو، واإلعاقة المكتسبة تحدث اضطرابا في أنماط فاإل

ذا حدثت اإلعاقة بعد الوالدة مثبل ونتج عنيا شمؿ أو فقداف لجزء،  الحياة المألوفة، وا 
فاف اإلحساس بالخسارة يصبح عامبل يجب مراعاتو، ففقداف جزء مف الجسـ غالبا ما 

 . وفقداف األمؿيحدث مشاعر الحداد والحزف 
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إف الناس غالبا ما يتعامموف مع الشخص المعوؽ بوصفو مختمفا، ع: تملمجنظرة ا 6-2 
و ىو غالبا ما ينظر إلى نفسو أيضا عمى أنو مختمؼ، مما يقود إلى إعطائو وضعا 

 .اجتماعيا خاصا، ويخمؽ لو صعوبات في العبلقات االجتماعية

وىذه العوامؿ تشتمؿ أنواع األعراض  :لمرضالعوامل ذات العالقة باإلعاقة أو ا3-6 
وموقعيا، فيؿ ىي مؤلمة أو في أماكف حساسة في الجسـ أو معيقة كمية عف الحركة، 

 .فاألعضاء والوظائؼ الجسمية المختمفة قد يكوف ليا دالالت نفسية خاصة

فإذا كاف الشخص اعتماديا عمى الغير قبؿ  :البنية الشخصية قبل حدوث اإلعاقة4-6 
عاقة، فاف اإلعاقة قد تزيد مف مستوى اعتماديتو، أما إذا كاف الشخص نشطا جسميا اإل

ومعتمدا عمى ذاتو، فعمى األغمب أف اإلعاقة ستجعمو يشعر باإلحباط وربما باليأس. ) 
 .)137، ص.2776جماؿ الخطيب، 

إذا كانت اإلعاقة تشكؿ خبرة جديدة لـ ف: ردود فعل الشخص لالزمات في الماضي5-6 
يمر الفرد بمثميا في الماضي، فمشاعر القمؽ واالرتباؾ ستتطور لديو، وتبقى لفترات 
طويمة، أما إذا كاف الفرد قد واجو أزمات شخصية أو أسرية في الماضي، فعمى 

 .األغمب أف يكوف لديو آليات مقبولة لمتعايش مع حالة اإلعاقة

درا عمى االحتفاظ بعممو فإذا كاف الشخص قا: مستوى الرضا الميني لدى الشخص6-6 
والمشاركة في األنشطة الترويحية فعبئ اإلعاقة سيكوف اقؿ بالنسبة لو، أما إذا فقد 
القدرة عمى العمؿ فانو يحتاج إلى عممية إعادة تأىيؿ تشكؿ لو صعوبة في التأقمـ مع 

 .الوضعية الجديدة

واالتجاىات االيجابية  إف التدخؿ العبلجي المبكر: توفر البرامج والخدمات العالجية 7-6
لدى المعالجيف قد يكوف لو اثر ىاـ في التكيؼ النفسي لمشخص، ومف الضروري في 
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ىذه الحالة أف تتوفر المراكز الخاصة بالمعوقيف عمى أخصائييف نفسانييف لمعمؿ مع 
 . الفريؽ الطبي والميني

ة حياة اإلنساف يمعب إف موعد حدوث اإلعاقة في دور  :المرحمة العمرية النمائية لمفرد8-6 
دورا ىاما، فالتياب المفاصؿ في مرحمة المراىقة ليا مضاميف مختمفة عف المراحؿ 
العمرية المتقدمة، فالشخص الذي تقدـ بو السف غالبا ما يكوف مر بخبرات متنوعة في 
حياتو، تمؾ الخبرات تساعده في الحياة وفي التعايش، أما المراىؽ فيو غالبا ما يواجو 

كبيرة، الف اإلعاقة بالنسبة لو تشكؿ عبئا إضافيا ثقيؿ كاىمو، و ىو الذي  صعوبة
 . يواجو أصبل صعوبات عمى صعيد النضج وتطور اليوية الذاتية

إف رجوع اإلنساف إلى اهلل سبحانو وتعالى، واإليماف  :الدين والفمسفة الحياتية9-6 
نفس األمؿ، وذلؾ مف بقضائو وقدره يخفض مشاعر الحزف واالكتئاب، ويبعث في ال

شأنو أف يطور اتجاىا أكثر واقعية لدى الفرد ويرفع مف تقديره لذاتو. ) جماؿ الخطيب، 
 .)140، ص.2776

يختمؼ ىذا الخوؼ مف مريض إلى آخر، غير أنو يوجد  :مدى الخوف من المرض10-6 
بعض الخوؼ يتركز حوؿ القيود التي سيفرضيا المرض عمى حركة المريض خاصة 

تمع نتياء العبلج، ويزيد ىذا الشعور عندما يتطمع المريض عمى تصرفات ابعد ا
ونوعية المعاممة نحو ذوي العجز مثبل، وىنا يبني المريض فكرة عمى أنو شخص غير 

 .)262، ص .2772كامؿ مف الناحية الجسمانية )محمد رمضاف القذافي،

 :المضامين النفسية لإلعاقات الجسمية والصحية -7

أف نظريات الشخصية المعروفة قادرة عمى تفسير  (Cook, 1981) "يرى "كوؾ
استجابات األفراد لئلعاقات الجسمية وطرؽ تكيفيـ معيا، وقد حاوؿ ىذا الكاتب تفسير 
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ىذه االستجابات وفقا لممبادئ التي تستند إلييا نظريات الشخصية لػ "سجموند فرويد"، 
 ." ، و"كروت ليويف"و"كارؿ روجرز

نظرية التحميؿ النفسي لفرويد يتمثؿ اإلسياـ األىـ ليا في فيـ تأثيرات اإلعاقة فبالنسبة ل
الجسمية في المفاىيـ التي قدميا فيما يتعمؽ بآليات الدفاع التي توظفيا األنا، ويعتقد 

أف اإلسقاط والكبت والنكوص مف أىـ اآلليات الدفاعية في  ( Cook,1981)"كوؾ"
اح األفكار والخبرات المولدة لمقمؽ مف حيز الوعي، ىذا الشأف، فمف خبلؿ الكبت تز 

 . وبذلؾ فالكبت يقود إلى تجنب القمؽ والشعور بالذنب والصراعات النفسية الداخمية

وأما اإلسقاط فيو يشتمؿ عمى تحميؿ شخص آخر مسؤولية الصراعات، فالشخص 
مشاعره المعوؽ الذي يشعر بعدـ الكفاية ويصعب عميو تحمؿ ىذا الشعور قد يسقط 

عمى اآلخريف فيدعي أف أحدا ال يريد مساعدتو، وأما النكوص فيو يعني اليروب إلى 
عالـ الخياؿ كوسيمة لمتعايش مع الضغوط النفسية، ومف الناحية العممية فاف الفرد الذي 
يمجأ إلى النكوص كوسيمة دفاعية يرتد إلى مرحمة نمائية سابقة، ويظير استجابات 

والتي تقـو عمى المنحنى  "ا لنظرية مفيـو الذات لػ "روجرزطفولية وسمبية، وتبع
الظاىراتي فاف التبايف بيف الذات والذات المثالية ىو العنصر األكثر أىمية في تفسير 

 .طبيعة تأثيرات اإلعاقة عمى الفرد

ويعطي "روجرز" اىتماما كبيرا لمخبرات الشخصية، وما يعنيو ذلؾ عند تفسير أثر 
، وبناء تيااإلعاقة بالنسبة لمفرد ومشاعره نحوىا أىـ مف اإلعاقة ذا اإلعاقة أف معنى

عمى ذلؾ تفسر ىذه النظرية الفروؽ في ردود أفعاؿ األشخاص المعوقيف حيث قد نجد 
 . أف قصورا جسميا شديدا قد تكوف لو تأثيرات بسيطة
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ا فيذه ىي نظرية نفسية اجتماعية أساس ""كورت ليويف لػ لمجاؿأخيرا فاف نظرية او  
النظرية تؤكد أىمية فيـ السموؾ مف خبلؿ مظاىره المباشرة، وفيـ السموؾ مف خبلؿ 
عبلقاتو مع البيئة الكبيرة وليس مف المبالغة في شيء القوؿ باف ىذه النظرية كانت 
األكبر في تفسير التأثيرات السيكولوجية لئلعاقة الجسمية، ومف أشيرمف كتب في ىذا 

، وقد بيف ىذاف الكاتباف (Shontz, 1971)وشونتز ( Wright,1960) الخصوص رايت
 بيا العبلقات والتأثيرات المتبادلة بيف الجسد والنفس، وحاوال توظيؼ المعمومات المتعمقة

، 2776في تفسير التأثيرات النفسية لئلعاقات الجسمية والصحية .)جماؿ الخطيب، 
 .)135-136ص.

  :سمات الشخصية المثيرة لمتوافق -8

نمو اإلنساف تبرز لديو سمات ذات ثبات نسبي تظير في مواقؼ السموؾ، ويمكف  مع
 .قياسيا ومنيا ما يشير لمتوافؽ

وتمثؿ القدرة عمى تناوؿ األمور باتزاف وثبات، ويتسـ الفرد  :الثبات االنفعالي1-8 
باليدوء والرزانة يتحكـ في انفعاالت الغضب، الخوؼ، الغيرة والكراىية، وىي سمات 

تسبة مف عممية التنشئة االجتماعية، فالبيئة العصابية والتوتر تولد سمة القمؽ مك
 . االنفعالي

وتساىـ في توافؽ الفرد مع نفسو ومع اآلخريف، فيحقؽ االنسجاـ  :اتساع اآلفاق2-8 
والقدرة عمى تحميؿ األمور وفرزىا واالتساـ بالمرونة والبلنمطية والتفكير العممي والقدرة 

وفيـ الظواىر والتقصي في األمور الراىنة، ما يجعؿ شخصيتو ىادئة  عمى تفسير
 . متزنة ومتوافقة عكس ضيؽ اآلفاؽ والمنغمؽ وقميؿ التعامؿ وسيء التوافؽ
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إذا تطابؽ مفيـو الذات مع الواقع المدرؾ كاف التوافؽ، أما إف كاف  :مفيوم الذات3-8 
تعالي أو الدونية، ويتسـ السموؾ متضخما أو متدنيا عف الواقع، فإنو يخمؽ مشاعر ال

 . بسوء التوافؽ

بتكريس  لمجتمعاإلحساس بالمسؤولية إزاء اآلخريف واوىو  :االجتماعيةالمسؤولية 4-8 
قيمو وعاداتو ومفاىيمو عمى أف يكوف غير ميتـ باآلخريف، ويبتعد عف األنانية والذاتية، 

 : فيظير سموؾ االىتماـ بمجتمعو والدفاع عنو وحمايتو

أف يكوف الشخص متوازنا في تصرفاتو، بعيدا عف التطرؼ في اتخاذ المرونة:   5-8
 بيا القرارات والحكـ عمى األمور، فيساير اآلخريف في مواقؼ أو يغاير لوجية يقتنع

كنيج ديمقراطي، يتوافؽ في السموؾ في أطراؼ االعتمادية واالستقبللية وفؽ المواقؼ، 
 .لتبعية حسب االستدعاء، ونقيض المرونة ىو التصمبويتسـ بالتوافؽ مع القيادة وا

تمثؿ مجموعة مكتسبة مف االتجاىات االيجابية  :االتجاىات االجتماعية االيجابية  6-8
التي يسير عمييا الفرد كاحتراـ العمؿ، تقدير المسؤولية، العمؿ بالقيـ واألعراؼ والتقاليد 

والتي يوافقيا .) صالح حسف  لمجتمعيا االسائدة ومسايرة استجاباتو لمبيئة التي يستدعي
 (.36، ص.2777الداىري، 
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 خالصة:

في ىذا الفصؿ الخاص بسمات الشخصية تـ التطرؽ إلى أىـ مفاىيـ الشخصية 
ميزة أو صفة أو بناء نفسي  نياوتعاريفيا، ثـ عرفنا السمة حيث اتفؽ العمماء عمى أ

ذات ثبات نسبي، كما أف  نياسيا، وأتطبع الفرد بطابع معيف، يمكف تمييزه عمى أسا
ىناؾ بعض السمات التي تبرز مع نمو الفرد يمكف مبلحظتيا في مواقؼ السموؾ منيا 
ما يشير إلى التوافؽ والسواء النفسي، وىي سمة االتزاف أو الثبات االنفعالي، واتساع 

ة وغيرىا مف اآلفاؽ والمسؤولية االجتماعية، المرونة، واالتجاىات االجتماعية االيجابي
السمات التي إذا توفرت في الفرد سواء كاف سميما أو ضريرا،ّ دؿ عمى حسف توافقو 

 . النفسي االجتماعي في حياتو
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 :تمييد

 التي اإلشكالية أبعاد تمثؿ التي اإلجابات عف تبحث تساؤالت مف أثير ما عمى بناء
 أنارت التي السابقة الدراسات عميو فرتأس لما وطبقا الحالية، الدراسة حوليا تدور

 فرضيات، صورة في صيغت التي التساؤالت لتمؾ المحتممة اإلجابات الستنتاج الطريؽ،
 حتى نفييا، أو إلثبات الفروض صحة مف لمتحقؽ وذلؾ تطبيقية بدراسة القياـ عمينا لـز

 .محددة نتائج إلى الوصوؿ تمكننا
 :البحث منيج  1-

 الذي الموضوع طبيعة عمى المناىج مف غيره دوف ما منيجل احثالب استخداـ يرتكز
 في اختبلفا يستوجب والوضوح التحديد حيث مف المواضيع فاختبلؼ دراستو، يود

 المنيج عمى الباحث اعتمد المقترح، الموضوع لطبيعة ووفقا المستعممة، المناىج
 التربوية البحوث في وخاصة استخداما، البحث مناىج أكثر مف يعتبر والذي ، الوصفي
 دقيقة عممية أوصاؼ بجمع الوصفي البحث وييتـ والرياضية، واالجتماعية والنفسية

 الممارسات تحديد وكذلؾ تفسيره، و الراىف الوضع ووصؼ المدروسة، لمظاىرات
 النمو في وطرائقيا األفراد، عند واالتجاىات والمعتقدات اآلراء عمى والتعرؼ الشائعة

 عبد إخبلص. )المختمفة الظواىر بيف القائمة العبلقات دراسة إلى يدؼي كما والتطور،
 (84 .ص ، 2000 الحفيظ،

 :وعينتو البحث مجتمع -2
 :البحث مجتمع خصائص -2-1

 :حركيا المعوقيف فئة عمى الدراسة تتمحور
( 10 - 26مف ) العمرية المرحمة في البحث مجتمع أفراد يقع :السف  حيث مف -

 سنة.
 .ذكور المجتمع أفراد جميع فاف :عالنو  حيث مف -
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 البحث: ينةع -2-2

 والتربية النفس عمـ وفي عمييا، بحثو مجمؿ الباحث يجري الذي النموذج ىي العينة إف
 1 .ص ، 1988 محجوب، اإلنساف )وجيو ىي العينة تكوف والرياضية البدنية

 :البحث عينة خصائص -2-2-1

 المينية والحالة السف حيث مف شوائيةع حركيا، معوقا فردا 20 مف العينة تكونت
 واالجتماعية
 مع يتبلءـ بما ىذا اإلعاقة، وطبيعة الجنس حيث مف وقصدية الدراسي، والمستوى
 الكراسي عمى السمة كرة العبي في والمتمثمة الرياضي لمنشاط الممارسة المجموعة

 -ممعاقيف حركيافردا معوقا مف فريؽ جمعية النصرة ل 10المتحركة، و التي بمغ عددىا 
، أما المجموعة غير الممارسة فتمثمت في طمبة مركز التكويف الميني لذوي -مستغانـ 

 فردا. 10وعددىا  –غميزاف  –االحتياجات الخاصة وادي الجمعة 
 مجاالت الدراسة: -3
  :العينة دراسة نمكا -3-1

 عمييا جريتأ التي التكوينية والمؤسسة فريؽ الجمعية توزيع بيف(: 03) رقم جدول
 .الدراسة

 غير الممارسيف الممارسيف المراكز الرياضية

 جمعية النصرة

 مركز التكويف وادي الجمعة
10 10 
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 :العينة دراسة منز  -3-2
 السنة، نفس مف أفريؿ شير نياية إلى 1024 فيفري شير أوائؿ مف الدراسة امتدت
 التكويف لمركز بالنسبة ىذاو  البحث، في المستعممة والمقاييس االستمارات طبقت حيث

الميني بالنسبة لممجموعة غير الممارسة و جمعية النصرة لممعاقيف حركيا بالنسبة 
 لممجموعة الممارسة أثناء الحصة الرياضية.

 :المتغيرات تحديد 4-

 مستقبل أحدىما اثنيف متغيريف ىناؾ أف جميا لنا تبيف البحث فرضيات إلى استنادا
 .تابعا واآلخر

 :المستقل المتغير تعريف : أوال
 في التأثير طريؽ عف وذلؾ التغير إحداث إلى قيمتيا في التغير يؤدي التي األداة وىو
 .بيا صمة ذات تكوف أخرى متغيرات قيـ

 المكيؼ الرياضي البدني النشاط :المستقل المتغير تحديد 1-4
 :المكيف الرياضي البدني النشاط مفيوم
 طبيعة مع تتبلءـ حتى وتكييفيا، تعديميا يتـ التي يةالرياض األنشطة مختمؼ وتعني
 .ممارستيا عمى القادريف غير األفراد

 :التابع المتغير تعريف :ثانيا

 أحدثت كمما أنو حيث أخرى، متغيرات قيـ تأثير مفعوؿ عمى قيمتو تتوقؼ الذي ىو
 .التابع المتغير قيـ عمى النتائج ستظير المستقؿ، المتغير قيـ عمى تعديبلت

 السالبة. الشخصية سمات ع:التاب المتغير تحديد -4-2
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 البعض بعضيـ عف األفراد تميز التي الصفات مف جممة ىي :الشخصية السمات مفيوم
 العصبية، - :اآلتية السمبية السمات في تحديدىا ويمكف السموؾ، مواقؼ في تظير

 والقابمية لبلستثارة. العدوانية االكتئابية،
 : ةالدراس أدوات 5-
 :لمشخصية فرايبرج قائمة 5-

 :بالقائمة التعريف 2-5
 رانيز"،"سيمج ىربرت" ،"فارنبرج جوف" األصؿ في وضعيا لمشخصية فرايبرج قائمة
 وتيدؼ ،( 1970 ) عاـ الغربية بألمانيا فرايبورج بجامعة النفس عمـ أساتذة"ىانبؿ
 وتتضمف فرعية، أبعاد (3 ) إلى باإلضافة لمشخصية عامة أبعاد (9 )قياس إلى القائمة
 .عبارة ( 114 )عمى منيا تشتمؿ (ب)و (أ)صورتيف وليا عبارة، ( 212 ) القائمة

 مصغرة صورة بتصميـ الغربية بألمانيا "جيسف" بجامعة النفس عمـ أستاذ ديؿ قاـ وقد
 التي واألبعاد عبارة، ( 56 ) وتتضمف القائمة مف األولى أبعاد الثمانية تتضمف لمقائمة

 :ىي المصغرة الصورة سياتقي
 .العصبية -
 .العدوانية -
 .االكتابية -
 .لبلستثار القابمية -
 .االجتماعية -
 .اليدوء -
 . السيطرة -
 الضبط) الكؼ -
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 سنة ( 12 ) مف ابتداء (واإلناث الذكور ) الجنسيف عمى لمتطبيؽ القائمة ىذه وتصمح
 (89 .ص ، 1987 عبلوي، حسف محمد) .فأكثر

 والعربية األجنبية البيئة في طبقت وقد ،"عبلوي حسف محمد" الدكتور تعريبياب قاـ قد و
 :يمي كما النتائج وكانت والصدؽ الثبات لتحديد

 : الثبات •
 النصفية التجزئة باستخداـ المصغرة الصور ثبات معامبلت إيجاد تـ األجنبية البيئة في

عادة  ( 151 )و ذكور ( 140 ) مف مكونة عينة عمى يوما عشروف بعد االختبار وا 
سنة(. وتراوحت معامبلت الثبات ما بيف  12و  25ما بيف ) أعمارىـ تتراوح إناث

(0,61 ،0,42) 
 طالبا ( 82 ) عمى االختبار إعادة بطريقة المصغرة لمصور الثبات معامبلت إيجاد

 (0,65، 0.67) بيف ما الثبات معامبلت وتراوحت أياـ 20 قدره زمف بفاصؿ
 : الصدق •
 الشخصية اختبارات أبعاد باستخداـ لمقائمة المطولة الصورة صدؽ معامبلت إيجاد تـ

 لمشخصية، كاليفورنيا وقائمة األوجو، متعدد مينسوتا اختبار مثؿ كمحكات، األخرى
 .األخرى االختبارات وبعض ( 16 ) كاتؿ واختبارات لمشخصية، آيزنؾ ومقياس

 الصور أما القائمة ألبعاد بالنسبة رتبطالم الصدؽ توافر إلى النتائج أشارت وقد
 (.0,71، 0,63) فتراوحت المصغرة،

 ،كمحؾ استخداميا عند المطولة الصورة وأبعاد أبعادىا بيف االرتباط معامبلت -
 ولقد اكتفى الباحث بأربعة ابعاد وىي8

 عبارات( 05بعد العصبية )-
 عبارات( 05بعد العدوانية )-
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 عبارات( 05بعد االكتئابية )-
 عبارات( 05بعد القابمية لبلستثارة )-

 *بعد العصبية8 
الدرجة العالية عمى ىذا البعد تميز االفراد الذيف يعانوف مف اضرابات جسمية 

واالضطرابات الحركية  مثؿ8)اضطرابات الدورة الدموية والتنفس واليضـ وغيرىا(،
 واالرىاؽ والتوتر. واالحساس بااللـ، واالضطرابات النفسجسمية العامة كاضطراب النـو

والدرجة المنخفضة عمى ىذا البعد تميز االفراد الذيف يتسموف بقمة االضطرابات 
 فرايبرج. قائمة مف عبارات (07)الجسمية واالضطرابات العامة النفسجسمية وتبينو

 لمشخصية.
 .وعباراتو تقيسو التي البنود العصبية وعدد بعد ضحيو  (:04) رقم جدول
 العبارات عدد البنود البعد

 05 العصبية

احيانا تسرع دقات قمبي او تدؽ دقات غير منتظمة بدوف 
 بذؿ مجيود عنيؼ

اشعر احيانا اف دقات قمبي تصؿ الى رقبتي دوف اف 
 اعمؿ عمبل شاقا

 اشعر احيانا بضيؽ بتنفس او بضيؽ في الصدر

معدتي حساسا )اشعر احيانا بالـ او ضغط او انتفاخ في 
 معدتي (

بانتفاخ في بطني كما لو كانت ممموءة  اشعر كثيرا
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 بالغازات

 اجد صعوبات في محاولة النـو

 غالبا ما اشعرباالنياؾ و التعب و التوتر

 
 *بعد العدوانية8

الدرجة العالية عمى ىذا البعد تشير الى االفراد الذيف يقوموف تمقائيا باعماؿ عدواني،  
 ليجـو والمشاحنات والعراؾ.بدنية او لفظية او تخيمية، ويتصدوف لآلخريف با

والدرجة المنخفضة تشير الى قمة الميؿ التمقائي لمعدواف والتحكـ في الذات والسموؾ 
 فرايبرج. قائمة مف عبارات  (07)المعتدؿ الذي يتميز باليدوء والنضج االنفعالي. وتبينو

 .وعباراتو تقيسو التي البنود العدوانية وعدد بعد يوضح(: 05قم )ر  جدول
 العبارات عدد البنود عدالب

 05 العدوانية

 احيانا اجد متعة كبيرة في مضايقة او معاكسة االخريف

سبؽ لي القياـ باداء بعض االشياء الخطيرة بغرض 
 التسمية او المزاح

 يسعدني اف ا ظير اخطاء االخريف

يدور في ذىني غالبا عندما اكوف وسط جماعة كبيرة 
 مقاومة ىذا التفكير احداث مشاجرة )خناقة(وال استطيع

 احب اف اعمؿ في الناس بعض المقالب الغير المؤذية
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 احب تنكيت عمى االخريف

 افرح احيانا عند اصابة البعض ممف احبيـ

 *بعد االكتئابية8
الدرجة العالية عمى ىذا البعد تميز االفراد الذيف يتسموف باالكتئاب، التذبذب الميزاجي 

 دـ الرضا والخوؼ وعدـ القدرة عمى التركيز.والتشاـؤ والشعور بالتعاسة وع
والدرجة المنخفضة عمى ىذا البعد تميز االفراد الذيف يتسموف بالمزاج المعتدؿ والقدرة 

 فرايبرج. قائمة مف عبارات ( 07 )عمى التركيز واالطمئناف. وتبينو
 .وعباراتو تقيسو التي البنود االكتئابية وعدد بعد يوضح(: 06) رقم جدول
 العبارات عدد البنود دالبع

 05 االكتئابية

 افعؿ اشياء كثيرة اندـ عمييا فيما بعد

 كثيرا ما افكر اف الحياة ال معنى ليا

 احمـ لعدة ليالي باشياء اعرؼ انيا لف تتحقؽ

غالبا ما تدور في ذىني افكار غير ىامة تسبب لي 
 الضيؽ

 كثيرا ما يراودني التفكير في حياتي الحالية

 الكثرة افقد القدرة عمى التفكيرفي االحياف 

 ي التفكير بانني ال اصمح ألي شيءاحيانا يراودن
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 *بعد القابمية لبلستثارة8
الدرجة العالية عمى ىذا البعد تميز االفراد الذيف يتسموف باالستثارة العالية وشدة التوتر  

 وضعؼ القدرة عمى مواجية االحباطات اليومية العادية واالنزعاج.
جة المنخفضة عمى ىذا البعد تشير الى افراد الذيف يتميزوف بقدر ضئيؿ مف و الدر 

االندفاعية والتمقائية كما يتميزوف باليدوء والمزاج المعتدؿ والقدرة عمى ضبط النفس. 
 فرايبرج. قائمة مف عبارات ( 07 )وتبينو
 .اراتووعب تقيسو التي البنود القابمية لبلستثارة وعدد بعد يوضح(: 07) رقم جدول
 العبارات عدد البنود البعد

القابمية 
 لبلستثارة

05 

افقد السيطرة عمى اعصابي بسرعة و لكنني استطيع 
 التحكـ فييا بسرعة ايضا

 عندما اغضب او اثور فانني ال اىتـ بذلؾ

 ال استطيع غالبا التحكة في ضيقي و غضبي

 انا اسوء الحظ مف الذيف يغضبوف بسرعة

 ف تفكير و اندـ عمييا فيما بعداقوؿ غالبا اشياء بدو 

 كثيرا ما استثار بسرعة مف البعض

 فسرعة مف االخريبعضب أكثيرا ما 
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 العصبية. عرض النتائج الخاصة بالمحور األول: -1

احيانا تسرع دقات قمبي او تدؽ دقات غير منتظمة بدوف بذؿ العبارة األولى:  -1-1
 مجيود عنيؼ

 العبارة االولى. ( : يوضح نتائج01جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %35 07 نعـ

 %65 13 ال

 الغير ممارسين

 %80 16 نعـ

 %20 04 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 التحميل:

مف المعاقيف % 43مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة   
ات القمب في وضع الراحة كانت منعدمة في حيف بينت ما حركيا يروف اف سرعة ضرب

عكس الغير  % اف ضربات القمب تزداد سرعة نسبيا في وضع الراحة 13نسبتو 
اف ضربات القمب تزداد حدة دوف بذؿ   %60ذيف ترى ما نسبتو منيـ ممارسيف ال

 % اقرت عكس ذلؾ.10مجيود و نسبة 
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قمبي تصؿ الى رقبتي دوف اف اعمؿ عمبل  اشعر احيانا اف دقات8 العبارة الثانية -1-2

 شاقا.

 ( : يوضح نتائج العبارة الثانية.02جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %40 08 نعـ

 %60 12 ال

 الغير ممارسين

 %85 17 نعـ

 %15 03 ال

 %100 20 المجمػػوع

 التحميل: 

مف المعاقيف % 40مييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة   مف خػبلؿ النتائج المحصؿ ع
حركيا يروف اف الشعور بدقات القمب عالية المستوى وتصؿ احيانا الى الشعور بيا في 
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% اف الشعور بضربات القمب يحسوف بيا  20اعمى الرقبة في حيف بينت ما نسبتو 
اف الشعور   %63ذيف ترى ما نسبتو منيـ عكس الغير ممارسيف ال في وضع الراحة 

 % اقرت عكس ذلؾ.23بضربات القمب تزداد حدة دوف عمؿ شاؽ و نسبة 

 
 اشعر احيانا بضيؽ بتنفس او بضيؽ في الصدر 8 العبارة الثالثة -1-3

 (: يوضح نتائج العبارة الثالثة.03جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 %30 06 نعـ  الممارسين

 %70 14 ال

 %85 17 نعـ ر ممارسينالغي

 %15 03 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 :التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة   
حركيا الممارسيف ال يروف اف الشعور بضيؽ في الصدر والتنفس في حيف بينت ما 

عكس الغير  الراحة % اف الشعور بضيؽ الصدر يحسوف بيا  في وضع 10نسبتو 
انيـ يحسوف بضيؽ الصدر والتنفس  بحدة   %63ذيف ترى ما نسبتو منيـ ممارسيف ال
 % يبنت  عكس ذلؾ.23وما نسبتو 
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و انتفاخ في أو ضغط ألـ أب حياناأمعدتي حساسة )اشعر 8 العبارة الرابعة -1-4
 .(معدتي

 ( : يوضح نتائج العبارة الرابعة.04جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات جػػػابةاإل العينة

 %30 06 نعـ  الممارسين

 %70 14 ال

 %70 14 نعـ الغير ممارسين

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع

 التحميل:

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
عدة او بيا حساسية في حيف حركيا الممارسيف ال يروف اف ىناؾ احساس باالـ في الم

ذيف ترى ما نسبتو منيـ عكس الغير ممارسيف ال% عكس ذلؾ 10بينت ما نسبتو 
 % منيـ  يبنت  عكس ذلؾ.10اف يقروف بحساسة المعدة وما نسبتو    50%
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 اشعر كثيرا بانتفاخ في بطني كما لو كانت ممموءة بالغازات العبارة الخامسة: -1-5

 الخامسة: العبارة (: يوضح نتائج05جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %30 06 نعـ

 %70 14 ال

 الغير ممارسين

 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 التحميل:

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
وف اف ىناؾ احساس باالنتفاخ في البطف  في حيف بينت ما حركيا الممارسيف ال ير 

اف    %50ذيف ترى ما نسبتو منيـ عكس الغير ممارسيف ال% عكس ذلؾ 10نسبتو 
 عكس ذلؾ.  بينت% منيـ  10يقروف بشعورىـ  بانتفاخ البطف  وما نسبتو 
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 اجد صعوبات في محاولة النـو  العبارة السادسة: -1-6

 السادسة ح نتائج العبارة: يوض(06جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %10 02 نعـ

 %90 18 ال

 الغير ممارسين

 %85 17 نعـ

 %15 03 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 :حميلالت

مف المعاقيف % 70مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
نشطة الرياضية ال يروف اف ىناؾ صعوبة في محاولتيـ النـو  في لؤلحركيا الممارسيف 

ذيف نشطة  العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  عكس ذلؾ 20حيف بينت ما نسبتو 
يجاد صعوبات في محاولتيـ النـو وما نسبتو إانيـ يقروف ب   %63ترى ما نسبتو منيـ 

 عكس ذلؾ. بينت% منيـ  23
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  .التعب والتوترنياؾ و باإل ما اشعرغالبا  العبارة السابعة: -1-7

 :السابعة : يوضح نتائج العبارة(07جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %20 04 نعـ

 %80 16 ال

 الغير ممارسين

 %80 16 نعـ

 %20 04 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 التحميل:

مف المعاقيف % 60لجدوؿ نبلحظ أف نسبػة مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في ا
نياؾ والتعب والتوتر يحسوف باإل نشطة الرياضية يروف انيـ  الحركيا الممارسيف لؤل

نشطة  عكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  عكس ذلؾ 10في حيف بينت ما نسبتو 
نياؾ والتعب والتوتر وما نسبتو انيـ يشعروف باإل   %60ذيف ترى ما نسبتو منيـ ال

 عكس ذلؾ. بينت% منيـ 23
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 عرض نتائج المحور الثاني: العدوانية -2

 احيانا اجد متعة كبيرة في مضايقة او معاكسة االخريفالعبارة الثامنة:  -2-1

 الثامنة: : يوضح نتائج العبارة(08جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %25 05 نعـ

 %75 15 ال

 ممارسين الغير

 %60 12 نعـ

 %40 08 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8 التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة 
يجدوف متعة في مضايقة االخريف  نشطة الرياضية يروف انيـ الحركيا الممارسيف لؤل

نشطة  ير ممارسيف لؤلعكس الغ% منيـ  عكس ذلؾ 13في حيف بينت ما نسبتو 
نيـ يجدوف متعة بمضايقة ومعاكسة االخريف  وما أ  %40ذيف ترى ما نسبتو منيـ ال

 % منيـ  ترى عكس ذلؾ.20نسبتو 
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و أداء بعض االشياء الخطيرة بغرض التسمية أسبؽ لي القياـ بالعبارة التاسعة:  -2-2

 المزاح

 التاسعة (: يوضح نتائج العبارة09جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات جػػػابةاإل العينة

 %25 05 نعـ  الممارسين

 %75 15 ال

 %80 16 نعـ الغير ممارسين

 %20 04 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8 التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
 اف قامو أوموف ولـ يسبؽ ليـ يق ال نشطة الرياضية يروف انيـحركيا الممارسيف لؤل

% منيـ  عكس 13شابو في حيف بينت ما نسبتو  و ماأشياء خطيرة لغرض التسمية أب
مف  اانيـ قامو    %60ذيف ترى ما نسبتو منيـ نشطة  العكس الغير ممارسيف لؤلذلؾ 

% منيـ  ترى  عكس 10ات التي ىدفيا التسمية والترويح وما نسبتو يقبؿ بياتو السموك
 ذلؾ.
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 يسعدني اف ا ظير اخطاء االخريف . :لعبارة العاشرةا -2-3

 العاشرة: (: يوضح نتائج العبارة10جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %35 07 نعـ

 %65 13 ال

 الغير ممارسين

 %75 15 نعـ

 %25 05 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 43ئج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  مف خػبلؿ النتا
يحبوف اظيار اخطاء االخريف  نشطة الرياضية يروف انيـ الحركيا الممارسيف لؤل

عكس الغير ممارسيف % منيـ عكس ذلؾ 13وافشائيا في حيف بينت ما نسبتو 
لغير وما نسبتو نيـ يحبوف اظيار اخطاء اأ %53ذيف ترى ما نسبتو منيـ نشطة  اللؤل
 % منيـ  ترى  عكس ذلؾ.10
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يدور في ذىني غالبا عندما اكوف وسط جماعة كبيرة العبارة الحادية عشر:  -2-4

 وال استطيع مقاومة ىذا التفكير. (احداث مشاجرة )خناقة

 الحادية عشر: (: يوضح نتائج العبارة11جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 سينالممار 
 %20 04 نعـ

 %80 16 ال

 الغير ممارسين

 %60 12 نعـ

 %40 08 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8 التحميل

مف المعاقيف % 60مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
يستطيعوف خمؽ شجارات وخناقات  نشطة الرياضية يروف انيـ الحركيا الممارسيف لؤل

% منيـ  10وف في تصرفاتيـ في حيف بينت ما نسبتو مانيـ يتحكوسط الجماعات 
انيـ   %40ذيف ترى ما نسبتو منيـ نشطة العكس الغير ممارسيف لؤلعكس ذلؾ 

% منيـ ترى  10في تصرفاتيـ وما نسبتو  ايحبوف خمؽ الشجارات دوف اف يتحكمو 
 عكس ذلؾ.

 
 

 

 

 



 عرض ومناقشة النتائج                                       الفصل الرابع                    
 

 90 

 لمقالب الغير المؤذية.احب اف اعمؿ في الناس بعض االعبارة الثانية عشر:  -2-5

 الثانية عشر: (: يوضح نتائج العبارة12جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 الغير ممارسين

 %50 10 نعـ

 %50 10 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50حظ أف نسبػة  مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبل
نشطة الرياضية يروف انيـ  يحبوف عمؿ مقالب غير مؤذية ىدفيا حركيا الممارسيف لؤل

عكس الغير ممارسيف % منيـ عكس ذلؾ 10المزاح مع الغير في حيف بينت ما نسبتو 
انيـ يحبوف ذلؾ والنصؼ االخر ما نسبتو   %30ذيف ترى ما نسبتو منيـ نشطة اللؤل
 نيـ  ترى عكس ذلؾ.% م30



 عرض ومناقشة النتائج                                       الفصل الرابع                    
 

 92 

 
 احب تنكيت عمى االخريفعشر:  الثالثةالعبارة  -2-6

 الثالثة عشر: (: يوضح نتائج العبارة13جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 الغير ممارسين

 %40 08 نعـ

 %60 12 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8التحميل

مف المعاقيف % 50ف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  م
نشطة الرياضية يروف انيـ  يحبوف التنكيت مع الغير في حيف حركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى ما نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  عكس ذلؾ 10بينت ما نسبتو 
 % منيـ  ترى عكس ذلؾ.20تو يحبوف ذلؾ ما نسب نيـ الأ  %40نسبتو منيـ 

 

 
 افرح احيانا عند اصابة البعض ممف احبيـ العبارة الرابعة عشر: -2-7

 الرابعة عشر: (: يوضح نتائج العبارة14جدول رقم ).

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %40 08 نعـ

 %60 12 ال



 عرض ومناقشة النتائج                                       الفصل الرابع                    
 

 94 

 الغير ممارسين

 %50 10 نعـ

 %50 10 ال

 %100 20 ػػوعالمجم

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 40مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
يحبوف اف يرو زمبلئيـ مصابوف في  نشطة الرياضية يروف انيـ الحركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  ترى عكس ذلؾ 20حيف ما نسبتو 
% منيـ ترى عكس ذلؾ أي 30انيـ يحبوف ذلؾ وما نسبتو   %30ـ ما نسبتو مني

 يحبوف رؤية االصابة بمف يحبوف.
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 المحور الثالث: االكتئابية الخاصة نتائجالعرض  -3

 افعؿ اشياء كثيرة اندـ عمييا فيما بعد . العبارة الخامسة عشر: -3-1

 الخامسة عشر: (: يوضح نتائج العبارة15جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات بةاإلجػػػا العينة

 الممارسين
 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 الغير ممارسين

 %40 08 نعـ

 %60 12 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
ء يندموف عمييا فيما بعد ياشنشطة الرياضية يروف انيـ  يعمموف احركيا الممارسيف لؤل
ذيف نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  ترى عكس ذلؾ 10في حيف ما نسبتو 
% منيـ  20يندموف عمى تمؾ االفعاؿ وما نسبتو  انيـ ال   %40ترى ما نسبتو منيـ 
 ترى  عكس ذلؾ .
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 كثيرا ما افكر اف الحياة ال معنى ليا. 8العبارة السادسة عشر -3-2

 السادسة عشر: (: يوضح نتائج العبارة16جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %35 07 نعـ

 %65 13 ال

 الغير ممارسين

 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8التحميل

مف المعاقيف % 43مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة 
نشطة الرياضية ال يروف اف الحياة عديمة المعني في حيف ما الممارسيف لؤل حركيا
ذيف ترى ما نسبتو نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ ترى عكس ذلؾ 13نسبتو 
 % منيـ  ترى  عكس ذلؾ .10انيـ يروف الحياة دوف معنى و ما نسبتو   %50منيـ 

 
 

 عرؼ انيا لف تتحقؽ.أياء شأاحمـ لعدة ليالي ب8 العبارة السابعة عشر -3-3

 السابعة عشر: (: يوضح نتائج العبارة17جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %30 06 نعـ

 %70 14 ال
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 الغير ممارسين

 %65 13 نعـ

 %35 07 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50بلحظ أف نسبػة  مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ ن
تحقؽ في حيف ما  شياء الأنشطة الرياضية ال يروف يحمموف بحركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى ما نسبتو نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ ترى عكس ذلؾ 10نسبتو 
% منيـ ترى  13انيـ يروف احبلما لف تحقؽ في الحياة وما نسبتو   %43منيـ 

 عكس ذلؾ .
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 .ىامة تسبب لي الضيؽ غالبا ما تدور في ذىني افكار غير 8العبارة الثامنة عشر -3-4

 الثامنة عشر: (: يوضح نتائج العبارة18جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %35 07 نعـ

 %65 13 ال

 الغير ممارسين

 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8 التحميل

مف المعاقيف % 43مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
ذىنيـ افكار تشعرىـ بالضيؽ تدور ب نيـ الأنشطة الرياضية يروف حركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى ما ال نشطةعكس الغير ممارسيف لؤلترى عكس ذلؾ  % منيـ13ما نسبتو و 
ترى   % منيـ10ما نسبتو و  دىـ افكار تشعر بالضيؽانيـ تراو   %50نسبتو منيـ 
 عكس ذلؾ.
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 كثيرا ما يراودني التفكير في حياتي الحالية.8 العبارة التاسعة عشر -3-5

 التاسعة عشر: (: يوضح نتائج العبارة19جدول رقم ).

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 سينالغير ممار 

 %50 10 نعـ

 %50 10 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 

 



 عرض ومناقشة النتائج                                       الفصل الرابع                    
 

 010 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة 
ما نسبتو و  نشطة الرياضية يروف انيـ يفكروف في حياتيـ الحاليةحركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى ما نسبتو منيـ ال نشطةعكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  ترى عكس ذلؾ 10
% منيـ  30ي ما نسبتو أيفكروف في حياتيـ الحالية والنصؼ االخر  انيـ ال  30%

 ترى  عكس ذلؾ.

 
 في االحياف الكثيرة افقد القدرة عمى التفكير .8 العبارة العشرون -3-6

 العشرون: (: يوضح نتائج العبارة20جدول رقم ).

 ػػػةالنسب التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 %30 06 نعـ  الممارسين

 %70 14 ال
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 %65 13 نعـ الغير ممارسين

 %35 07 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
 ماو يفقدوف القدرة عمى التركيز  نشطة الرياضية يروف انيـ الحركيا الممارسيف لؤل

ذيف ترى ما نسبتو نشطة العكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ ترى عكس ذلؾ 10نسبتو 
% 13انيـ يفقدوف القدرة عمى التركيز في االحياف الكثيرة وما نسبتو   %43منيـ 

 منيـ  ترى عكس ذلؾ.
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 احيانا يراودني التفكير بانني ال اصمح ألي شيء8 والعشرون الحادية العبارة -3-7

 الحادية والعشرون: يوضح نتائج العبارة(: 21جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %30 06 نعـ

 %70 14 ال

 الغير ممارسين

 %65 13 نعـ

 %35 07 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة 
يروف انيـ يراودىـ التفكير في اف ليس ليـ  نشطة الرياضية الا الممارسيف لؤلحركي

عكس الغير % منيـ ترى عكس ذلؾ 10ما نسبتو و يصمحوف لشيء  مكانة او ال
تصمح  نفسيـ الانيـ يروف أل  %43ذيف ترى ما نسبتو منيـ نشطة  الممارسيف لؤل

 عكس ذلؾ.  % منيـ  ترى13لشيء في االحياف الكثيرة وما نسبتو 
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 رض نتائج المحور الرابع: قابمية االستثارةع -4

افقد السيطرة عمى اعصابي بسرعة و لكنني استطيع 8 والعشرين الثانية العبارة -4-1
 التحكـ فييا بسرعة ايضا

 الثانية والعشرون: (: يوضح نتائج العبارة22جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 ممارسينال
 %75 15 نعـ

 %25 05 ال

 الغير ممارسين

 %30 06 نعـ

 %70 14 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة 
نشطة الرياضية يروف انيـ يفقدوف السيطرة عمى اعصابيـ لكنيـ حركيا الممارسيف لؤل

% منيـ ترى عكس 13ما نسبتو و  ذلؾ في الوقت المناسبيسيطروف عمى بالمقابؿ 
 انيـ يروف ال  %50ذيف ترى ما نسبتو منيـ ال نشطةسيف لؤلعكس الغير ممار ذلؾ 

 % منيـ  ترى عكس ذلؾ.10يتحكموف في عصبيتيـ وما نسبتو 
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 .ىتـ بذلؾأنني ال إثور فأو أغضب أعندما  8 الثالثة والعشرين العبارة -4-2

 الثالثة والعشرون: (: يوضح نتائج العبارة23ول رقم )جد

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %75 15 نعـ

 %25 05 ال

 الغير ممارسين

 %30 06 نعـ

 %70 14 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8 التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
ما  وحركيا الممارسيف لبلنشطة الرياضية يروف انيـ الييتموف لغضبيـ واليولونو اىمية 

ذيف ترى ما عكس الغير ممارسيف لبلنشطة  ال% منيـ  ترى عكس ذلؾ 13نسبتو 
انيـ يروف انيـ ييتموف لغضبيـ واثارتيـ العصبية     وما نسبتو    %50نسبتو منيـ 

 ذلؾ.% منيـ  ترى  عكس 10
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 ال استطيع غالبا التحكـ في ضيقي وغضبي . 8 الرابعة والعشرين العبارة -4-3

 الرابعة والعشرون (: يوضح نتائج العبارة24جدول رقم ).

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %20 04 نعـ

 %80 16 ال

 الغير ممارسين

 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع

 

 8التحميل

مف المعاقيف % 60مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
نشطة الرياضية يروف انيـ ينفوف عدـ قدرتيـ التحكـ في اوقات حركيا الممارسيف لؤل

عكس الغير % منيـ ترى عكس ذلؾ 10ما نسبتو و كثيرة في غضبيـ وضيقيـ 
انيـ يروف انيـ ال يتحكموف  في  %50ا نسبتو منيـ ذيف ترى منشطة  الممارسيف لؤل

 % منيـ  ترى  عكس ذلؾ.10غضبيـ وضيقيـ  وما نسبتو 
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 انا اسوء الحظ مف الذيف يغضبوف بسرعة8 الخامسة والعشرين العبارة -4-4

 الخامسة والعشرون: ( : يوضح نتائج العبارة25جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %30 06 نعـ

 %70 14 ال

 الغير ممارسين

 %70 14 نعـ

 %30 06 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8 التحميل

مف المعاقيف % 50مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
نشطة الرياضية يروف انيـ اف حظيـ ليس سيئا مف الذيف حركيا الممارسيف لؤل

عكس الغير ممارسيف % منيـ  ترى عكس ذلؾ 10ما نسبتو  و يغضبوف بسرعة
انيـ يروف انيـ االسوء حظا مف الديف    %50ذيف ترى ما نسبتو منيـ لبلنشطة  ال

 % منيـ  ترى  عكس ذلؾ.10يغضبوف بسرعة وما نسبتو 

 
 اقوؿ غالبا اشياء بدوف تفكير و اندـ عمييا فيما بعد  8 السادسة والعشرين العبارة -4-5

 السادسة والعشرون : يوضح نتائج العبارة(26ل رقم )جدو

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %65 13 نعـ

 %35 07 ال



 عرض ومناقشة النتائج                                       الفصل الرابع                    
 

 000 

 الغير ممارسين

 %40 08 نعـ

 %60 12 ال

 %100 20 المجمػػوع

 8 التحميل

لمعاقيف مف ا% 43مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
تقاؿ منيـ دوف حركيا الممارسيف لبلنشطة الرياضية يروف انيـ ينتابيـ الندـ عمى اشياء 

ذيف عكس الغير ممارسيف لبلنشطة  ال% منيـ  ترى عكس ذلؾ 13ما نسبتو  تفكير و
انيـ يروف انيـ اليندموف عمى االقواؿ التي تبدر منيـ    %40ترى ما نسبتو منيـ 
 % منيـ  ترى  عكس ذلؾ20دوف تفكير وما نسبتو 
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 كثيرا ما استثار بسرعة مف البعض.  8 السابعة والعشرين العبارة -4-6

 السابعة والعشروف8 : يوضح نتائج العبارة(27جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 الممارسين
 %25 05 نعـ

 %75 15 ال

 الغير ممارسين

 %65 13 نعـ

 %35 07 ال

 %100 20 جمػػوعالم

 8 التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
ثروف مف البعض بالسرعة التي أنشطة الرياضية يروف انيـ ال يتحركيا الممارسيف لؤل

نشطة  عكس الغير ممارسيف لؤل% منيـ  ترى عكس ذلؾ 13ما نسبتو  وتتبع  الكبلـ 
قواليـ انيـ يروف سرعاف ما يثيروف مف البعض أل   %43ما نسبتو منيـ  ذيف ترىال

 .% منيـ  ترى  عكس ذلؾ13او افعاؿ كانت وما نسبتو 
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 كثيرا ما اغضب بسرعة مف االخريف.  8الثامنة والعشرين العبارة -4-7

 الثامنة والعشرون : يوضح نتائج العبارة(28.جدول رقم )

 النسبػػػة التكػػػرارات اإلجػػػابة العينة

 %25 05 نعـ  الممارسين

 %75 15 ال

 %65 13 نعـ الغير ممارسين

 %35 07 ال

 %100 20 المجمػػوع
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 8 التحميل

مف المعاقيف % 53مف خػبلؿ النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ نبلحظ أف نسبػة  
مف  حركيا الممارسيف لبلنشطة الرياضية يروف انيـ ال يغضبوف في غالب االحياف

عكس الغير ممارسيف لبلنشطة  % منيـ  ترى عكس ذلؾ 13ما نسبتو  واالخريف 
انيـ يروف سرعاف ما يثيروف ويغضبوف  مف    %43ذيف ترى ما نسبتو منيـ ال

 .% منيـ  ترى  عكس ذلؾ13االخريف  وما نسبتو 
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 استنتاجات -5

ضحت اف أي البيانات التي و  06-05-04-03-02-01-01مف خبلؿ الجداوؿ -
كؿ السمات المتعمقة بالعصبية التي منيا قمة النـو وكثرة الغضب والنرفزة وكذا سرعة 
االستثارة العصبية وجدت قميمة جدا عند المعاقيف حركيا الممارسيف لبلنشطة الرياضية 
المكيفة مقارنة بالعاقيف حركيا الغير ممارسيف لبلنشطة المكيفة مما نستنتج اف النشاط 

مكيؼ لو دور ايجابي في التحكـ في العصبية وسماتيا لدى المعاقيف الرياضي ال
 حركيا.

ومف خبلؿ البيانات المقدمة  23-22-21-21-22-20-07مف خبلؿ الجداوؿ -
تبيف اف المحور الخاص بالعدوانية وبخصائصو والمميزات ىو جد قميؿ بسماتو عند 

كس الغير ممارسيف الذيف تبيف المعاقيف حركيا الممارسيف لبلنشطة الرياضية المكيفة ع
اف سمات العدوانية المبينة في المعاكسة وحب اظيار العيوب وغيرىا متفشية عندىـ 
بكثرة مما يدؿ اف النشاط المكيؼ يساىـ في التقميؿ مف سمات العدوانية السالبة لدى 

 المعاقيف حركيا.

ص يتبيف اف المحور الخا 11-12-10-27-26-25-24مف خبلؿ الجداوؿ  -
باالكتئابية متمثبل في عبارات التفكير السمبي ومراودة االفكار السيئة لدى المعاقيف 
تزداد لدى الفئة الغير ممارسة لمنشاط الرياضي المكيؼ بينما تظير االيجابية منيا لدى 
الفئة الممارسة لبلنشطة الرياضية المكيفة مما يدؿ اف النشاط المكيؼ يساىـ في 

 ية لدى المعاقيف حركيا ويغير التفكير السمبي الى ايجابي لدييـ.التقميؿ مف االكتئاب

ومف البيانات المحصمة يتضح  17-16-15-14-13-12-11مف خبلؿ الجداوؿ -
جميا اف المحور المبيف في القابيمية لبلستثارة ممثمة في التحكـ في االثارة العصبية 
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كاد تنعدـ لدى المعاقيف حركيا واالىتماـ بغضب الغير واالخطاء المسببة ليـ االزعاج ت
مما يدؿ عمى تحكميـ في قدراتيـ وضبط النفس عكس المعاقيف الغير ممارسيف 
لبلنشطة الرياضية المكيفة الذيف يثوروف التفو االسباب وال يستطيعوف ترويض انفسيـ 
عمى النسؽ االيجابي مع الغير مما نستنتج اف لمنشاط الرياضي المكيؼ دور فعاؿ في 

 لنفس والقابيمية لبلستثارة.ضبط ا
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 مقابمة النتائج بالفرضيات -6

 :ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ تساىـ في تعديؿ السموؾ  الفرضية االولى
 االنفعالي والعصبية والعدوانية لدى المعاقيف حركيا.

ا اف يتضح لن 23الى 02مف خبلؿ النتائج المحصؿ عمييا والتحميؿ في الجداوؿ مف 
النشاط الرياضي المكيؼ اعطى افضمية لممعاقيف حركيا الممارسيف في الجوانب 
السموؾ االنفعالي حيث وجد اف الممارسيف يختمفوف في درجات االنفعاؿ والتحكـ في 

ذيف لوحظ عندىـ اف مستوى التحكـ في سموكيـ عكس المعاقيف الغير ممارسيف ال
الستبياف المبينة في الجداوؿ اضافة الى االنفعاؿ ضعيؼ وىذا ما اظيرتو نتائج ا

العصبية التي وجدت انيا تزداد حدة عند المعاقيف حركيا الغير ممارسيف لمنشاط 
الرياضي المكيؼ عكس المعاقيف حركيا الممارسيف التي ظيرت عندىـ عصبية طبيعية 
ة تكاد تتقارب مع االسوياء وذلؾ لما لبلنشطة مف انعكاس عمى تعديؿ ىاتو الخاصي

في شخصية الفرد المعاؽ حركيا وكذا العدوانية التي تقؿ حدتيا عند المعاقيف 
الممارسيف حسب النتائج المحصؿ عمييا واالنعكاس عمى التقميؿ مف ىاتو السمة في 
شخصية الفرد المعاؽ حركيا حيث بينت نتائج الجداوؿ المذكورة اف المعاقيف الغير 

ة مرتفعة مقارنة مع اقرانيـ الممارسيف لبلنشطة ممارسيف لبلنشطة لدييـ حدة العدواني
اثر النشاطات الرياضية  اإليقاعية " ليبوك ىيي المكيفة ,وىذا ما توصمت اليو دراسة

حيت أظيرت نتائج الدراسة وجود  عمى السموك االنفعالي لألطفال المعاقين حركيا
عمييا برنامج  فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ االنفعالي لممجموعة التي طبؽ

 النشاطات الرياضية  اإليقاعية .

برنامج النشاطات الرياضية اإليقاعية المقترح اظير فروؽ واضحة في الدافعية  -
والرغبة واإلحباط والطابع االجتماعي والسموؾ العدواني , و غياب اإلحساس بالواقع 
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وصمنا اليو وىذا ما توافؽ مع نتائجنا لدى عينة المعاقيف حركيا. ومف خبلؿ ما ت
والنتائج المعروضة ومف خبلؿ توافؽ نتائجنا مع دراسات مشابية نصؿ الى صدؽ 

اف ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ تساىـ في  الفرضية الجزئية االولى القائمة8
 تعديؿ السموؾ االنفعالي والعصبية والعدوانية لدى المعاقيف حركيا.

النشاط البدني الرياضي المكيف تساىم في التقميل ممارسة  الفرضية الجزئية الثانية:
 من االكتئاب وتعديل القابيمية لالستثارة لدى المعاقين حركيا .

والتي بينت جميا اف ىناؾ  17الى 24مف خبلؿ نتائج المتوصؿ الييا في الجداوؿ مف 
الغير فروقا في مستوى القابيمية لبلستثارة واالكتئاب لدى المعاقيف حركيا الممارسيف و 

الممارسيف لبلنشطة البدنية المكيفة حيث وجدنا اف االكتئاب ترتفع حدتو عند المعاقيف 
حركيا الغير ممارسيف لبلنشطة المكيفة وكذا القابيمية لبلستثارة التي تزداد حدة عند 
الغير ممارسيف مف المعاقيف حركيا عكس المعاقيف الممارسيف التي لوحظ حسب 

اف درجة االكتئاب والقابمية لبلستثارة قميمة مقارنة باقرانيـ الغير النتائج المحصؿ عمييا 
لممعاقيف  الممارسيف لبلنشطة المكيفة مما يبيف االىمية الكبيرة لمنشاط البدني المكيؼ 

 الباحث كاستانجوحركيا وىذا ما توافؽ مع دراسة 

المعاقين اثر برنامج أسبوعي لمتربية الرياضية عمى مفيوم الذات  لدى األطفال 
والتي توصمت الى أظيرت نتائج الدراسة حدوث تحسف  حركيا في المدارس المتوسطة

في مفيـو الذات االيجابي لممجموعتيف ) المعاقيف واألسوياء( الذيف خضعوا  لمبرنامج 
التدريبي مقارنة بالمجموعة الضابطة مف خبلؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا في مفيـو 

قيف الممارسيف وغير الممارسيف لمبرنامج الرياضي المطبؽ الذات بيف الطمبة المعا
لصالح المجموعة الممارسة ,وىذا ما يدؿ عمى األثر االيجابي لمنشاط الرياضي عمى 

حركيا مف خبلليا تحسف السمات الشخصية نتيجة  مفيـو الذات لدى األفراد المعاقيف 
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ؽ حركيا ميما كاف عامؿ االنعكاس النشاط الرياضي المكيؼ عمى شخصية الفرد المعا
السف او الجنس وىنا نبيف اف الفرد المعاؽ حركيا كثيرا مايعاني مف اضطرابات نفسية 
وعصبية حادة جراء نظرتو لنفسو ومقارنتو مع االخريف وىذا مايولد درجة مف الحقد 
ة والعدوانية والعصبية في نفسيتو لكف النشاط المنتظـ الرياضي لو مزايا كبيرة وفوائد جم

في خمؽ التفاعؿ واالحساس باالنتماء وحب االخريف وىو مف شانو التقميؿ مف العصبية 
 واالكتئاب والعدوانية وينمي السمات الشخثية بالقدر الكافي.

ومف خبلؿ  ما توصمت اليو الدراسات المشابية ودراستنا في ىذا المحور نصؿ الى 
 صدؽ الفرضية القائمة 

ضي المكيف تساىم في التقميل من االكتئاب وتعديل ممارسة النشاط البدني الريا
 .القابيمية لالستثارة لدى المعاقين حركيا

ومف صدؽ الفرضيتيف االولى والثانية لمبحث نصؿ لى اثبات صحة الفرضية العامة 
 لمبحث القائمة8

لمنشاط  البدني الرياضي المكيؼ دور في تنمية بعض السمات الشخصية )التقميؿ مف 
 والعصبية والقابيمية لبلستثارة وتعديؿ العدوانية( لدى المعاقيف حركيا.االكتئاب 
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 خالصة:

بعد دراسة معمقة شممت مختمؼ الجداوؿ التي جاءت في الجانب التطبيقي، والتي  
تحتوي عمى المعمومات اإلحصائية لمتغيرات فرضيات دراستنا، و تتمحور حوؿ 

لذي يؤثر عمى عدة جوانب لدى المعاقيف موضوع النشاط البدني الرياضي المكيؼ ا
حركيا ،مف خبلؿ فاعمية النشاط البدني الرياضي المكيؼ،و منو يمكف أف نستخمص 
بعد تأكدنا مف تحقؽ كؿ الفرضيات التي تمت اإلجابة مف خبلليا عف التساؤالت التي 

 في تنمية بعضطرحت الدراسة، أف لمنشاط البدني الرياضي المكيؼ دور ايجابي في 
السمات الشخصية ) العصبية ،العدوانية ، االكتئابية ،قابمية االستثارة ( لدى المعاقيف 

 .حركيا
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 التوصيات واالقتراحات:

تشجيع الممارسة الرياضية المنتظمة لما ليا مف فوائد وانعكاسات عمى المعاقيف  -
 حركيا.

 ابمية لمتعمـ والتطوير.ضرورة العمؿ مع الفئة المعاقة حركيا إعاقة الف لدييا ق-
 العمؿ عمى دعـ فئات المعاقيف حركيا مف خبلؿ تخطيط برامج تدريبية متنوعة.- 
توظيؼ أكثر لؤلنشطة المكيفة الرياضية لممعاقيف حركيا خاصة في مراحؿ الطفولة -

 قصد رفع إمكانياتيـ وتطويرىا.
ة، الرياضية، تعميـ الدمج في شتى المراحؿ وفي مختمؼ األنشطة سواء التربوي-

 الثقافية...الخ
ضرورة الشروع في الدراسات العممية التي تيتـ بتطوير إمكانيات ىذه الفئة بمختمؼ -

 األساليب.
إعطاء أىمية لمبرامج التي مف شانيا تدعـ االتصاؿ بأنواعو بيف المعاقيف حركيا في -

 شتى المجاالت.
 والتبادؿ وعدـ عزليـ. اقتراح وحدات تدريبية في مرحمة  ترتكز عمى التعاوف-
 إعطاء اىتماـ كبير لمتخطيط لمبرامج الرياضية المكيفة لممعاقيف حركيا.-



-العصبية العدوانية–دور النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية 
 لدى المعاقين حركيا-القابمية لالستثارة-االكتئابية

 المعاقين حركيا.دراسة ميدانية اجريت بمركز 

 ممخص البحث

 يعتبر ورعايتيم وتربيتيم اإلعاقة وأنواع درجات باختالف بالمعاقين حركيا التكفل إن
 في  دور منيم لكل يصبح حتى لدييم التي واإلمكانات القدرات من االستفادة ابةمث

 يعيش الذي لممجتمع التنمية خطط من جزء ليكون بيا يقوم واجبات لو كمواطن الحياة
 .وسطو

 بدأ وقد الخدمات مختمف بتقديم عام كلبش الفئة  ذهى برعاية حكوماتال تيتم ولذلك
ن م تحقق وقد العشرين القرن بدايات مع ممعاقين حركيال الخاصة التربية االىتمام

 وفي التعميم تقنيات في كبيرا تقدما معاقين حركياال ورعاية تربية مجال في اللوخ
 تغيير إلى الدعوة خالل من وذلك وعالميا إقميميا الفئة هيذب االىتمام تم األخيرة السنوات
 قائم جديد منظور إلى خاصة تمؤسسا أو مدارس داخلفي المساواة  المتبع النظام

 االحتياجات ذوي فئة من معاق أي عزل عدم إلى يدعوا والذيوالتفاعل  لتواصلى اعم
 إخضاعو أو االستفادة في حقو إنكار أو المشاركة من منعو أو إعاقة بسبب الخاصة

 نا  و  والرياضية  المدرسية واألنشطة البرامج تنفيذ دنع التفرقة أو التمييز من نوع ألي
 أىداف تحقيق ال يمكن بحيث شديدة اإلعاقة طبيعة تكون عندما فقط يحدث ىذا

 التعاونخاصة وتعتمد عمى  فردية نشطةأو  برامج خالل من إال مرضية وتربوية تعميمية
ورفع مستوى االداء لتنمية توافق وسمات شخصية وميارات حياتية لدى فئة المعاقين 

اىمية النشاط الرياضي المكيف في تنمية مراعاة لذا سعينا في ىذا البحث الى  حركيا.
 بعض السمات الشخصية لدى المعاقين حركيا.



Le rôle de l'activité physique adaptée au développement de certains traits de 

personnalité -alasbah agressive-dépressive-susceptibilité excitabilité-handicapés 

physiques 

Une étude de terrain menée centre physiquement handicapés. 

Résumé de la recherche 

Les handicapés physiques prévoient différents types et degrés de handicap et de 

l'éducation et des soins est considéré comme adaptation de l'utilisation des capacités et 

le potentiel qu'ils ont jusqu'à ce que chacun d'entre eux un rôle dans sa vie en tant que 

citoyen des fonctions exercées dans le cadre de la communauté qui vit ses plans de 

développement de la taille. 

     Par conséquent, les gouvernements sont intéressés parrainés ces circonstances 

catégorie fournissent généralement divers services ont un intérêt dans l'enseignement 

spécial pour les personnes handicapées a commencé physiquement avec le début du 

XXe siècle a été réalisée grâce dans le domaine de l'éducation et le soin des progrès 

significatifs handicapés dans les techniques d'éducation et de ces dernières années a eu 

un intérêt Bhatth régional et mondial catégorie grâce l'appel à changer le système utilisé 

dans l'égalité au sein des écoles ou des institutions privées à une nouvelle perspective 

basée sur la communication et l'interaction, qui prétendent ne pas isoler les personnes 

handicapées ayant des besoins particuliers en raison d'un handicap ou empêchés de 

participer ou refuser le droit de profiter, ou soumis à toute forme de discrimination ou 

de ségrégation lorsque la mise en œuvre des programmes et activités, les sports 

scolaires et que cela ne se produit que lorsque la nature du handicap grave de sorte qu'ils 

ne peuvent pas atteindre les objectifs éducatifs et pédagogiques de satisfaire uniquement 

grâce à des programmes et des activités privées individuelles et repose sur la 

coopération et augmenter le niveau de performance pour l'élaboration d'un consensus et 

les qualités personnelles et les compétences de la vie de la catégorie handicapés 

activiste. 

Donc, nous avons cherché dans cette recherche pour prendre en compte l'importance de 

l'activité physique adaptée au développement de certains traits de personnalité avec les 

handicapés physiques. 

 

 

 

 

 



The role of physical activity adapted to the development of certain personality 

traits -alasbah aggressive-depressive susceptibility physical disabilities-excitability 

A field study conducted physically disabled center. 

Search summary 

Physical disabilities include different types and degrees of disability and education and 

care is considered adaptation of capacity utilization and the potential they have until 

each of them a role in his life as a citizen of the functions performed in the community 

setting that lives its size development plans. 

Therefore, governments are interested sponsored these circumstances category typically 

provide various services have an interest in special education for the disabled physically 

started with the beginning of the twentieth century was achieved through the education 

and care disabled recent significant advances in educational technology and those years 

had a regional and global Bhatth interest category with the call to change the system 

used in the equality in schools or private institutions in a new perspective based on 

communication and interaction, that claim does not isolate people with disabilities who 

have special needs due to disability or prevented from participating or denied the right 

to enjoy, or subjected to any form of discrimination or segregation when setting 

implement programs and activities, school sports and that this occurs only when the 

nature of the serious disabilities so that they can not achieve the educational and 

pedagogical objectives to meet only through programs and individual and private 

activities based on cooperation and raise the level of performance for the development 

of a consensus and personal qualities and life skills of disabled activist category. 

So we tried in this research to take account of the importance of physical activity 

adapted to the development of certain personality traits with physical disabilities. 
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 قـــــــــــــــــــــــــائمة الـــــجــــــــــــــــــــــــداول  

 الصفحة العنوان الرقم

 71 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 72 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 73 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 75 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 76 10ارة يبين تحميل نتائج العب 10

 78 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 79 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 81 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 82 10يبين تحميل نتائج العبارة  10

 84 01يبين تحميل نتائج العبارة  01

 85 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 87 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 88 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 89 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 91 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 92 00يبين تحميل نتائج العبارة  00



 93 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 95 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 96 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 97 01يل نتائج العبارة يبين تحم 01

 99 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 101 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 102 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 103 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 105 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 106 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 108 00ئج العبارة يبين تحميل نتا 00

 109 00يبين تحميل نتائج العبارة  00

 

 

 

 

 

 

 



 ائمـــــــــــــــــــــة األشكـــــــــــــــال البيانيــــــــــــــــــــــــةق

 الصفحة العنوان الرقم

 72 10 يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  10

 73 10لعبارة يوضح الفرق بين العينتين في مستوى ا 10

 74 10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة 10

 76 10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  10

 77 10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  10

 79 10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  10

 80   10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة 10

 82 10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  10

 83  10يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة 10

 85 01يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  01

 86 00يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 88 00يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 89 13يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 90 14يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 92 15يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 93 16يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00



 94 17وضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة ي 00

 96 18يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 97 19يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 98 20يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  01

 100 21يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 102 22وضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة ي 00

 103 23يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 105 24يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 106 25يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 107 26يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 109 27يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00

 110 28يوضح الفرق بين العينتين في مستوى العبارة  00
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