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 مقدمة:

مف القضايا الحساسة، التي أصبحت تالحؽ  ذكم اإلحتياجات الخاصةتعتبر قضية 
المجتمعات البشرية قديما ك حديثا، لدرجة أف أقدر ك أحكـ األنظمة في العالـ لـ تتمكف 
مف استئصاليا نيائيا مف بمدانيا، إال أف نسبة انتشارىا يختمؼ مف مجتمع آلخر، ك 

ة مف الكقاية منيا ذلؾ حسب درجة اإلىتماـ ك الرعاية التي يكلييا المجتمع ليا، بداي
فرادىا، مف جميع النكاحي ) الطبية،النفسية،اإلجتماعية ك التربكية ( حيث أإلى العناية ب
تعتبر أحد الدالئؿ عمى تقدـ أم مجتمع مف المجتمعات، لذلؾ  بيذه الفئةأف العناية 

، ما ليذه الفئةيعمؿ المفكركف المخمصكف لخدمة اإلنسانية جاديف لتكفير سبؿ الراحة 
يجعمو كفيال في نمك ك بناء شخصيتو، ك تأىيمو بالشكؿ الصحيح ك السميـ، كي يصبح 

  .قادرا عمى العمؿ ك اإلبداع

بتكرت الطرؽ التي تتالءـ معيـ، ك كضعت المادة التعميمية التي تتناسب مع أ
مستكياتيـ، ك مف المجاالت التي أكلت اىتماما كبيرا بيذه الفئة، مجاؿ األنشطة البدنية 

الرياضة التي قدمت البرامج المعدلة ك المقننة، ك أساليب القياس ك التقكيـ، ضمانا  ك
عمى ،لحسف الممارسة، ك استغالؿ جؿ األىداؼ ك الغايات المنتظرة مف ىذا المجاؿ 

غرار الكاليات المتحدة األمريكية أيف تـ الدمج بيف المعاقيف ك األسكياء لبعض الكقت 
لؾ تجربة بريطانيا التي تكفر تعميما إلزاميا لممعاقيف مف في الفصكؿ العادية، ك كذ

السف الخامسة حتى السادسة عشرة، ك يتعمـ األطفاؿ المعاقيف بالمدارس العادية 
مادامت ىذه المدارس تستطيع سد احتياجاتيـ بالتسييالت التعميمية المناسبة مع طبيعة 

أثر دمج دكتكراه بعنكاف 8 مذكرة لنيؿ شيادة)سيفي بمقاسـ، .إعاقاتيـ ك مستكاىا
باألسمكب التعاكني عمى تعمـ بعض الميارات األساسية في نشاط كرة السمة ك تنمية 

 .(2103، 2تفاعؿ اإلجتماعي عند األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة،صفحة 



 اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش  

2 

 

في حصة التربية البدنية ك الرياضية تأثير فعاؿ عمى النكاحي  ك لممارسة الرياضية
النفسية ك اإلجتماعية لذكم اإلحتياجات الخاصة في عدة بمداف ذلؾ أنيا  البدينة ك

مف شأنو أف يخمؽ بيئة تربكية خالية إلى حد كبير مف القيكد تمثؿ خيارا تربكيا 
اإلجتماعية ك النفسية، ك الجزائر كغيرىا مف الدكؿ اىتمت بيذه الشريحة ك عممت عمى 

لإلدماج في الجزائر يرجع إلى سنة  محاكلة إدماجيا في المجتمع، ك أكؿ ظيكر
ـ، حيث أكدت الجزائر رغبتيا في إدماج األطفاؿ، ك المراىقيف 0774ـ ثـ 0762

المعاقيف في المدارس العادية، ك ذلؾ بداية مف تطبيؽ التعميـ األساسي، حيث صدرت 
في الجزائر عدة قكانيف خاصة بحماية ذكم اإلحتياجات الخاصة، ك يأتي عمى رأسيا 

ـ، ك 2112مايك  16ق المكافؽ لػ 0221صفر  23المؤرخ في  17-12كف رقـ8 قان
المتعمؽ بحماية االشخاص المعكقيف، ك الذم نص عمى ضماف  تعميـ إجبارم لألطفاؿ 

 )نفس المرجع السابؽ(.. ك المراىقيف المعكقيف

ية، ( أنو نظرا ألىمية اإلتجاىات في ميدا التربية الرياض 0771ك يرل  أبك حميمة ) 
فقد تطرؽ العديد مف العمماء في مجاؿ التربية ك عمـ النفس، ك التربية الرياضية إلى 
دراسة مكضكع اإلتجاىات لما لو مف أىمية كبيرة في تحديد دكافع ك خمفيات القبكؿ أك 
الرفض لمجكانب المختمفة ك المتصمة في العممية التربكية، مما يمكننا مف دعـ 

رغكبة، ك العمؿ عمى تعديؿ اإلتجاىات السمبية، بما يخدـ مينة اإلتجاىات اإليجابية الم
 نحك الخاصة اإلحتياجات كمذ إتجاىات8 الحكيـ عبد عركس) .التربية الرياضية

 .2009) الماجستر، شيادة لنيؿ مقدمة رسالة ، الرياضية البدنية األنشطة

بدرجة إعاقة  خفيفة دراستنا أجريت عمى عينة مف التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  
ممارسيف لنشاط الرياضي عمى مستكل المؤسسات التعميمية في بعض الثانكيات بكالية 

 سيدم بمعباس.
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غرضنا مف ىذه الدراسة معرفة نكع اتجاىات ىذه الفئة نحك الممارسة الرياضية في 
 نظرم جانبيف 8 جانب إلى بحثنا بتقسيـ قمنا ليذا حصة التربية البدنية ك الرياضية، ك

 التالي8 عمى النظرية الدراسة اشتممت عميو تطبيقي كجانب

 أىمية عرض تـ بعدىا كضبطيا الدراسة إشكالية تحديد تضمف أكال الدراسة إلى مدخؿ
 المفاىيـ تحديد ك تعريؼ ثـ كمف أىدافيا ذكرنا سباب اختيارنا لمبحث كأثـ  الدراسة

الفرضيات كفي الفصكؿ تطرقنا الى ما الدراسات المشابية ثـ  كبعض لمدراسة األساسية
 مكضكع اإلتجاىات ك الفصؿ الثاني تضمف إلى فيو التطرؽ يمي8الفصؿ االكؿ  تـ

النشاط الرياضي  مكضكع إلى فيو ذكم اإلحتياجات الخاصة ، الفصؿ الثالث  تطرقنا
 ك التربية البدنية ك الرياضية .

 المستخدـ ك المنيج االكؿ  تحديد فصميف ،الفصؿ فيو فتناكلنا التطبيقي الجانب أما
بعدىا الدراسة اإلستطالعية، مجتمع البحث ك عينتو ،حدكد البحث ،تحديد المتغيرات، 

 إلييا المتكصؿ النتائج مناقشة أدكات البحث ، األساليب اإلحصائية، الفصؿ الثاني تـ
 تاجاتاستن إلى تكصمنا خالليا مف كالتي الدراسة فرضيات تحقيؽ مدل عمى كالتعميؽ
 دراستيا مستقبال. يمكف التي المستقبمية االقتراحات بعض طرح تـ أيف عامة كخالصة
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: ذغاؤالذّ ٔ انثسث ئشكانٛح-1  

بعد أف تـ االطالع عمى الدراسات السابقة بمكضكع البحث ، لكحظ أف ىناؾ              
عدة دراسات تناكلت إتجاىات ذكم االحتياجات الخاصة نحك ممارسة الرياضة في 
النكادم الرياضية ، ك لكف لـ يتـ دراستيا في المؤسسات التعميمية  في مادة التربية 

أم برامج مكيفة في المؤسسات التعميمية  البدنية ك الرياضية بشكؿ كافي ، ك لـ نجد
ليذه الفئة  ، رغـ أنيـ يشكمكف كيانا ضمف الجسـ االجتماعي ، إضافة إلى مدل 

 أىمية ىذه الفئة ألف العديد منيـ متفكقيف في الدراسة مقارنة مع زمالئيـ األسكياء . 
أف ىناؾ ك مف خالؿ القياـ بالدراسة االستطالعية في عدة مؤسسات تعميمية لكحظ 

إختالؼ كاضح في كجيات نظر ىذه الفئة نحك الممارسة الرياضية في مادة التربية 
البدنية ك الرياضية مف خالؿ االتصاؿ بيـ ، ك لكف الحظنا أف ىناؾ عدد كبير منيـ 
كاف لديو اتجاىات إيجابية نحك ممارسة األنشطة الرياضية ك البعض منيـ كاف لديو 

دفعنا إلى إجراء ىذه الدراسة .اتجاه سمبي ، األمر الذم   
ه الدراسة نحاكؿ البحث في السؤاؿ الجكىرم 8 ذك في ى   
درس التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة نحك ممارسة  النفسية إتجاىات طبيعةما ىي -

 ؟. التربية البدنية ك الرياضية

التجاه ك مف ىذا السؤاؿ تتفرع عدة تساؤالت إستنادا عمى مقياس كينكف الذم يدرس ا 
 نحك النشاط الرياضي في عدة ابعاد سنذكرىا في ىذه التساؤالت 8 

اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحك ممارسة  النشاط  طبيعةما  -0
.الرياضي مف أجؿ الخبرة اإلجتماعية )التفاعؿ اإلجتماعي( ؟  

اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحك ممارسة  النشاط  طبيعةما  -2
.الرياضي مف أجؿ الصحة ك المياقة؟  
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اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحك ممارسة النشاط  طبيعةما  -1
 الرياضي الذم يشمؿ جكانب معينة مف المخاطر؟

نحك ممارسة النشاط  اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  طبيعةما  -2
.الرياضي الذم  لو قيمة جمالية؟  

اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحك ممارسة النشاط  طبيعةما  -3
.الرياضي الذم يخفض التكتر؟  

اتجاىات التالميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحك ممارسة  النشاط  طبيعة ما -4
.؟الرياضي الذم يتميز بالمنافسة   

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية نحك ممارسة النشاط الرياضي في حصة ىؿ -5
.التربية البدنية ك الرياضية تعزل لنكع اإلعاقة؟  

 فرضيات البحث :2-
ال تكجد إتجاىات عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحك النشاط الرياضي مف أجؿ -1

.الخبرة االجتماعية )التفاعؿ  االجتماعي(  

عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحك النشاط الرياضي مف أجؿ ال تكجد إتجاىات -2
.الصحة ك المياقة  

ال تكجد إتجاىات عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحك النشاط الرياضي مف أجؿ  -1
.خبرة التكتر ك المخاطرة )أنشطة تشمؿ جكانب معينة مف المخاطر(  

النشاط الرياضي مف أجؿ خبرة  ال تكجد إتجاىات عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحك-2
.الجمالية )انشطة ذات الطابع الجمالي(  
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ال تكجد إتجاىات عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحك النشاط الرياضي التي تخفض  -3
 التكتر.

ال تكجد إتجاىات عالية لتالميذ المعاقيف حركيا نحكالنشاط الرياضي الذم يتميز  -4
 بالتفكؽ الرياضي .

 
فركؽ ذات داللة إحصائية نحك ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية تكجد  -5

 البدنية ك الرياضية تعزل لنكع اإلعاقة.
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:  انثســــث أًْٛح-3  

تعتبر التربية البدنية ك الرياضية ذات أىمية كبيرة لمتالميذ حيث تساىـ في بناء  
 شخصية الفرد ك تطكيره في مختمؼ جكانبو الجسمية ك الحسية ك النفسية ك االجتماعية 
فمف الناحية الصحية تساىـ في بناء جسـ صحي سميـ ، ك مف الناحية النفسية تساىـ 

ف شخصية متزنة تتكيؼ مع مختمؼ المكاقؼ التي يتعرض ليا التمميذ ، في تككي
ككذلؾ تساىـ التربية البدنية ك الرياضية في الرقي الثقافي ك التنمية االجتماعية لمفرد ، 

ذكم اإلحتياجات ك مف ىنا فالتربية البدنية ك الرياضية ميمة لكؿ التالميذ خاصة 
مشاكؿ في إخفاء  سابقا ، إضافة إلى دكرىالما ليا مف دكر كبير ذكرناه الخاصة 

ناجمة عف اإلعاقة ، ك التغمب عمييا ك إبراز كجكدىـ كأفراد يمعبكف دكرا ميما مع 
 أقرانيـ األسكياء . 

ك مف ىذا المنطمؽ تظير أىمية ىدا البحث ك الذم تناكؿ إتجاىات تالميذ ذكم 
التربية البدنية ك الرياضية  اإلحتياجات الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي في مادة

، ك ذلؾ مف أجؿ تعديؿ االتجاه نحك األحسف ليذه الفئة حتى يشارؾ في جميع 
 النشاطات مثؿ زمالئو االسكياء.

  

:خرٛاس انثسث ئأعثاب -3  

 يعكد إختيار البحث لعدة أسباب 8  
الفضكؿ إلى معرفة إتجاىات تالميذ مف ذكم اإلحتياجات الخاصة نحك الممارسة  -

 الرياضية . 
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الحظنا أثناء حصة التربية البدنية ك الرياضية أف ىذه الفئة لدييا إتجاىات عالية  -
نحك الممارسة في بعض المكاقؼ ك إتجاىات منخفضة نحك الممارسة في  مكاقؼ 

 أخرل .
صص نشاط حركي مكيؼ يعممكف كأساتدة  في تسييؿ ممارسة  إستغالؿ إطارات تخ–

 ليذه الفئة في حصة التربية البدنية كالرياضية .
تعديؿ اإلتجاىات السمبية  لتالميذ مف ىذه الفئة نحك الممارسة الرياضية في حصة –

 التربية البدنية ك الرياضية. 
:أىداف البحث  -4 

تستند دراستنا عمى عدة أىداؼ ترمي إلى تحقيقيا ك التي تتمثؿ فيما يمي 8     
معرفة نكع إتجاىات ىذه الفئة نحك ممارسة الرياضية في حصة التربية البدنية ك -

 الرياضية.
. ذكم اإلحتياجات الخاصةالمساىمة الفعمية في تقكيـ رعاية تربكية ليذه الفئة مف -  
بكتة ليذه الفئة في األنشطة الرياضية . إستخراج  القدرات المك-  
منحيـ الفرصة لممارسة كؿ  األنشطة الرياضية التي تكفرىا مادة التربية البدنية ك  -

 الرياضية . 
تحديد ك تعديؿ االتجاىات نحك االنشطة  الرياضية في حصة التربية البدنية ك -

.الرياضية  
تالميذ االسكياء في تعمـ االنشطة  كذكم اإلحتياجات الخاصة المساكاة بيف تالميذ -

 الرياضية التي تكفرىا حصة التربية البدنية ك الرياضية.
 

تحديد مصطمحات البحث :- 5 

: تعريف االتجاىات   
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تعددت التعاريؼ كاآلراء كالبحكث الخاصة بمكضكع االتجاىات، كذلؾ  
 إلختالؼ اإلطار المرجعي لصاحب التعريؼ، كمف ىذه التعاريؼ 8  

ىػػك إسػػتعداد مركػػب ثابػػت نسػػبيا يعكػػس كػػا مػػف كجيػػة ك شػػدة الشػػعكر  ))كنيففون::: تعريففف
)محمػد .abstractأك مجػردا   concreteنحػك مكضػكع نفسػي معػيف سػكاء أكػاف عمنيػا 

حسػػف عػػالكم ،محمػػد نصػػر الػػديف رضػػكاف ،اإلختبػػارات المياريػػة ك النفسػػية فػػي المجػػاؿ 
 (.   0761، 221الرياضي صفحة 

"بأنيا أكلئؾ األفراد الذيف يقعكف في طرفي التكزيع ياجات الخاصةتعرف فئة ذوي االحت
الطبيعي بناءعمى السمة النفسية أك البدنية أك الطبية التي تميزكىا، كقد أطمؽ عمييـ 
ذكم االحتياجات الخاصة نظرا ألف حاجاتيـ النفسية كالذىنية كالتربكية تختمؼ عف 

دكر 8 ،مذكرة لنيؿ شيادة دكتكراه بعنكافىادؼ)نجاة ساسي  حاجات األفراد العادييف. "
التككيف الميني في تأىيؿ ذكم اإلحتياجات الخاصة مف كجية نظر اإلدارييف ك 

(.  2101، 26ة حصف األساتذة،  

    : اإلعاقة الحركية

تعرؼ منظمة العدؿ الدكلية المعكؽ عمى انو 8 كؿ فرد نقصت امكاناتو  :المعوق 
ك ألمحصكؿ عمى عمؿ مناسب ك االستقرار فيو نقصا فعميا نتيجة نتيجة لعاىة جسمية 

 (. 2113، 01)محمد سيد فيمي،كاقع رعاية المعكقيف في الكطف العربي،صفحة عقمية

 تعريف االعاقة الحركية :

يف يعانكف  مف خمؿ ما ذالحركية 8 أنيا حاالت االفراد الك يعرؼ حابس االعاقة 
لؾ عمى مظاىر نمكىـ العقمي ذلقدرتيـ الحركية  ك نشاطيـ الحركي بحيث يؤثر 
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 ،) حابس العكاممة  لى التربية الخاصةإاالجتماعي ك االنفعالي ك يستدعي الحاجة 
 (.2111،  24ص عاقة الحركية( ، سيككلكجية االطفاؿ الغير العادييف )اإل

8ىي حالة طبية يككف نتيجتيا الفرد أك الحيكاف قصير القامة كغالبان  القزامة أو داء التقزم
ما تككف تمؾ الحالة ناجمة عف النمك البطيء. في البشر، يتـ تعريؼ التقـز في بعض 

مف مكقع    ). سـ( 013األحياف باعتباره طكؿ قامة البالغيف األقؿ مف )
 مف مرجع 8 2105،،القزامة ككيبيديا

  MedlinePlus: Dwarfism". MedlinePlus. National Institute of  
Health.) 

 8 الممارسة لغة  

، مارس األمكر كاألعماؿ8  يقاؿ، عالجو كزاكلو8  كممارسة. مارس الشيء مراسا 
الجزء ،المعجـ الكسيط،)جماعة مف الباحثيفاحتؾ بو كتدرب عميو8  تمرس بالشيء
 (.www.bohot.ml.2105مكقع االنترنت 8 251ص. –االكؿ كالثاني 

 8 أما الممارسة في الحقؿ األدبي

يتناسب كالفعؿ، فالممارسة  ىي القكامة الفعاؿ، ما قكامو الفعؿ، ما يتعمؽ باألعماؿ، ما
 ) د.خميؿ احمد التي تككف فنا أك عمماقكاميا نشاط فارؽ لمجمؿ األحكاـ أك القكانيف 

 معجـ عربي فرنسي انجميزم،العمـك االنسانية  خميؿ،مفاتيح
 (.www.bohot.ml.2105،بيركت

 :النشاط الرياضي 

 :تعريف النشاط الرياضي

http://www.bohot.ml/
http://www.bohot.ml/
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 ) الكائف الحي.ك ىك كؿ عممية عقمية أك بيكلكجية متكقفة عمى إستخداـ طاقة 8نشاط 
إتجاىات ذكم اإلحتياجات الخاصة نحك األنشطة البدنية الرياضية 8عركس عبد الحكيـ 

 (.17،2117، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستر صفحة 

م يؤدم الى تحقيؽ االىداؼ التربكية الرياضية ذالسمكؾ ال8  تعريف النشاط الرياضي
اليامة لمتربية الرياضية المتزنة ، بحيث يقـك بدكر فعاؿ عف الطريؽ الممارسة 

الرياضية التي يؤمؿ أف تحدث في جسـ الفرد تغيرات كظيفية تؤثر إيجابا عمى أجيزتو 
القدرات النفس إكتساب الميارات ك المختمفة ،ك تعمؿ عمى تنمية الميمقة البدنية ك 

ا بيدؼ تنمية ك تطكير السمات الخمقية ، ك بالتالي فإنو يسيـ في تحقيؽ ذحركية ، ى
 )نفس المرجع السابؽ(. السعادة ك تحقيؽ حدة التكتر النفسي لدل الممارسيف .

 إشباع عمى تساعد، مكجية رسات مما تتضمف تربكية؛ كسيمة " بأنو "الخولي أمين" يعرفو
 في الفرد يتمقاىا التي كاقؼ لمـ المماثمة التعميمية المكاقؼ بتييئة كدكافعو، الفرد حاجات
 ."حياتو

 -الفرد كقيادة بتنظيـ ييتـ الذم التربية جانب" أنو " Clark.w.hethrvington " ويعرفو
تاحة المستكيات، كؿ في كالتكيؼ التنمية الكتساب -العضالت أنشطة خالؿ مف  كا 

مجمة الدراسات ك البحكث  بكمعراؼ نسيمة 8 ) الطبيعي لمنمك المالئمة الظركؼ
تحت عنكاف تأثير النشاط البدني الرياضي في تحقيؽ التكافؽ النفسي اإلجتماعية 

 (. 2102،  021-023صفحة  اإلجتماعي لممراىؽ

 اإلنساف لقدرة المنمي النشاط مف نكع" بأنو"Bucher T بيوكر تشارلز" عرفو كما
 كمقاكمة الشفاء عمى القدرة عنيا كينتج المختمفة العضكية األجيزة طريؽ عف الجسمية
 .)نفس المرجع السابؽ( التعب
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 : التربية البدنية و الرياضية

 : تعريف التربية البدنية

النشاط  طريؽ عف يتـ الذم التربية مف الجزء بأنياذلؾ :" كاسيمنجر فكلتمر" يعرفيا
 00الرياضية،صفحة  التربية درس تطكيركتنفيذ أساليب :عزمي سعيد محمد ). البدني
 ( 2112،سنة 

  ك التي النشاط أكجو ممارسة عند تتـ التي التربكية العممية تمؾ ىي8 التربيةالرياضية
لتشغؿ  المدرسي ككسيمة البرنامج إلى يضاؼ جزءا كليست الفرد شخصيةتنمي 

 منياج طريؽ فعف ، التربية مف حيكم جزء ذلؾ مف العكس عمى لكنو ك الطالب
 لقضاء الالزمة الميارات الطالب صحيحا،يكتسب تكجييا كتكجيييا التربية الرياضية

 النكع مف نشاط كما أنيـ يشترككف في اجتماعيا ،كينمكف مفيدة فراغيـ بطريقة كقت
نفس المرجع )كالعقمية الجسمية الصحة ىـ باكتساب السعادة عمى حياتيـ سيسبغ الذم

 السابؽ(.

عرفيا كيست بكتشر ك كثير مف المفكريف 8 ىي تمؾ :  التربية البدنية و الرياضيةتعريف 
ثراء الجكانب البدنية كالعقمية  العممية التربكية التي تيدؼ إلى تحسيف األداء اإلنساني كا 

أميف  ) كاإلجتماعية كالكجدانية لمفرد باستخداـ النشاط البدني كأداة لتحقيؽ أىدافيا
 (.0776،سنة012كالرياضية، ص  البدنية التربية أصكؿ :أنكرالخكلي

أما بالنسبة لمدراسات المتشابية فإنيا لـ تكف كاسعة ما يتطمبو : الدراسات المشابية -6
 المكضكع، كقد كجدت بعض دراسات منيا 8

اتجاىات ذكم االحتياجات الخاصة نحك االنشطة البدنية الرياضية الدراسة األولى :  

.2117عبد الحكيـ   صاحب الدراسة 8 عركس  
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التعرؼ عمى مايمي 8 اتجاىات ذكم االحتياجات الخاصة :  اليدؼ مف الدراسة -أ 
نحكالنشاط البدني الرياضي لميكاة نكر لممعاقيف حركيا ، الفركؽ في ذكم 

حتياجات الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي تبعا لممتغيرات التالية 8السف اإل
   .درجة االعاقة الممارسة 

 فقرة. 12استمارة استبياف تتككف مف خمسة اتجاىات ك :  ة البحثأدا -ب 
معكقاحركيا ممارسيف كغير ممارسيف لنادم   32تككنت العينة مف :  العينة -ج 

 الرياضي لميكاة نكر لممعاقيف حركيا.
كجكد فركؽ دات داللة احصائية تعزل لمتغير السف ، عدـ :  نتائج الدراسة -د 

ات ذات داللة احصائية تبعا لمتغير درجة االعاقة ، كجكد فركؽ ذ كجكد فركؽ
 الممارسة.   حصائية تعزل لمتغيرإ داللة

  

8 اتجاىات ذكم االحتياجات الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي الدراسة  الثانية 
 البدني في الجامعات الحككمية.

(2112صاحب الدراسة 8 عمي عبد الرحماف إبراىيـ الربيحات )  

اليدؼ مف الدراسة 8 كتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة ذكم االحتياجات الخاصة  -أ 
المستكل  –نحك ممارسة النشاط الرياضي البدني تبعا لممتغيرات 8 الجنس 

 الممارسة. –نكع اإلعاقة  –الجامعة التي يدرسكف فييا  –الدراسي 
و كطبيعة ىذه ب المنيج المستخدـ 8 كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمناسبت

 الدراسة.
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ج عينة الدراسة 8 اختار الباحث بطريقة عمدية، عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة 
( حسب إحصائيات عمادات شؤكف الطمبة في تمؾ الجامعة. 110الذم يبمغ )
 .%26طالب كطالبة، أم بنسبة  031تككنت مف 

س اتجاىات الطالب د األداة المستخدمة 8 قاـ الباحث بتصميـ استبانة خاصة، تقي
ذكم االحتياجات الخاصة في الجامعات الحككمية، نحك ممارسة النشاط الرياضي 

 البدني، تشمؿ عمى مجاالت الدراسة.
 تساؤالت لمدراسة ىي 8 

ما ىي اتجاىات ذكم االحتياجات الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي  (0
 البدني في الجامعات الحككمية؟

 حصائية تعزل لمتغير الجنس؟ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إ (2
 ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية تعزل لمتغير الجامعة؟ (1
 ىؿ تكجد فركؽ ذات دالة إحصائية تعزل لمتغير نكع اإلعاقة؟ (2
 ؟ىؿ تكجد فركؽ دات داللة احصائية تعزل لمتغير الممارسة (3

كؿ  نتائج الدراسة 8كجكد اتجاىات ايجابية نحك ممارسة النشاط الرياضي البدني في
 مجاالت الدراسة

حصائية تعزل لمتغير الجامعةإات داللة ذكجكد فركؽ  عدـ-  

ت الخاصة )سمعي ، ذكم االحتياجا 8 التعرؼ عمى اتجاىات طالبالدراسة الثالثة
 بصرم( نحك ممارسة النشاط الرياضي البدني ك اثرىا عمى امنيـ النفسي 

(2112صاحب الدراسة 8الدكسرم )-  

ستبياف إستمارة إأداة الدراسة 8  
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طالب مكفكؼ مف طالب معيد النكر الثانكم لممكفكفيف بالرياض ،  11عينة الدراسة 8
طالب اصـ معيد االمؿ لصـ البكـ الثانكم بالرياض 51ك  نتائج الدراسة 8 اف  

اتجاىات طمبة ذكم االحتياجات الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي البدني تتسـ 
يكجد اختالؼ في االمف النفسي لدل افراد العينة نحك ممارسة  بااليجابية ك اشارت انو

 االنشطة الرياضية.
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:المكونات األساسية لإلتجاه  -1 

8  يبدأ الفرد في التعرؼ عمى محيطو االجتماعي ،ك عندئذ يبدأ المكون اإلدراكي -1-1
بادراؾ المثيرات  في تككيف االتجاىات نحك عناصر ك مككنات ىدا المحيط ،ك يتـ ىدا

 الخارجية مف خالؿ المكاقؼ التي يعيشيا .

ىك عبارة عف معمكمات ك حقائؽ متكفرة لدل الفرد عف  المكون المعرفي )العقمي ::-1-2
مكضكع االتجاه ، التي كصمت إلى الفرد إما بكاسطة التربية أك التنشأة أك عف طريؽ 

 التكاصؿ الثقافي ك الحضارم .

يشير ىدا المككف إلى شعكر عاـ يؤثر  :المكون العاطفي )االنفعالي و الوجداني : -1-3
في استجابة الفرد ، مف قبكؿ أك رفض فكرة أك مكقؼ ما ف بمعنى أف ىدا المككف 
يرتبط بالتككيف العاطفي لمفرد ، فيك يتضمف مشاعر الحب ك الكراىية المرتبطة 

دارييف نحك برامج جميكر الطمبة ك المكظفيف اإلتجاىات  إ8بكدربالة محمد ) .باالتجاه
  (.0774 ، 06التمفزيكف الكطني ،رسالة لنيؿ شيادة الماجستير، ص 

عبارة عف استجابات سمككية يقـك بيا الفرد نحك مكضكع ما : المكون السموكي -1-4
    الذم يحمؿ اتجاه سمبي نحك مكضكع ما )مثؿ جماعة (، فإنو يتحاشى المقاء معيـ 

التفاعؿ  ،ك يعكس دلؾ إف كاف لديو اتجاه ايجابي نحكىـ فإنو يككف مستعد لمقائيـ ك
(. 23ص ،)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ ذكره.معيـ  

 

: تصنيف اإلتجاىات - 2 

:رظٕف اإلرغب٘بد ػٍٝ ػذح أعظ ٟ٘   

ِٛعت ٚ عبٌت :ػٍٝ أعبط اٌٙذف – 2-1  

لٛٞ ، ػؼ١ف :ػٍٝ أعبط اٌمٛح – 2-2  

عش٠خ ، ػ١ٍٕخ: ػٍٝ أعبط اٌٛػٛػ – 2-3  
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)ػشٚط ػجذ اٌؾى١ُ ِشعغ عجك روشٖ  .خفشد٠خ ، عّبػ١:ػٍٝ أعبط األفشاد – 2-4

(.03ص  

: ٚ ف١ّب ٠ٍٟ ششػ ٘ذٖ اٌزظ١ٕفبد   

: عمى أساس اليدف – 2-1  

فالقبكؿ يعبر عنو بااليجابية ، ك الرفض يعبر عنو 8 إتجاىات مكجبة ك سالبة *
. التأييد يعبر عنو بااليجابية ، بينما المعارضة ك السمبيةبالسمبية،كما أف   

  :عمى أساس القوة – 2-2

إف االتجاىات القكية ك الضعيفة تنعكس في سمكؾ الفرد ك :إتجاىات قوية و ضعيفة *
تفاعمو مع اآلخريف ، فالسمكؾ الذم يتصؼ بالقكة ك الحدة ك االنفعاؿ الشديد ،في 

اتجاه قكم ك العكس صحيح بطبيعة الحاؿ ، أم إدا مكقؼ اجتماعي خاص ،يدؿ عمى 
. كاف السمكؾ ضعيؼ متراضيا غير شديد دؿ دلؾ عمى اتجاه ضعيؼ  

:عمى أساس الوضوح 3– 2  

فالعمنية ىي التي ال يجد الفرد حرجا في إظيارىا ك التحدث : إتجاىات عمنية و سرية *
الفرد أف يخفييا عف الناس ك عنيا أماـ الناس أما االتجاىات السرية فيي التي يحاكؿ 

.ويحتفظ بيا في قرارات نفس  

: عمى أساس األفراد 4- 2  

فاالتجاىات الجماعية ىي التي تصدر مف جميع أفراد  :إتجاىات جماعية و فردية *
المجتمع حكؿ قضية أك مكقؼ معيف ،ييتـ بو جميع األفراد ك يمتاز بالقكة ك 

يصد عف فرد معيف حكؿ مكضكع  معيف   ك االتجاه الفردم ىك الذم  االستمرارية
.ييمو شخصيا دكف غيره  
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: طريقة قياس اإلتجاىات  -3    

مف يتفؽ عمماء النفس االجتماعيكف أف قياس االتجاه يعني تسجيؿ استجابات الفرد 
األساليب المنظمة الستنتاج ك قياس االتجاه ،تمييدا لتعديميا أك تغييرىا ،ك سكؼ 

)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ 8المقاييس ، ك أكثر شيكعا ك أىميانتناكؿ أىـ ىده 
(. 10ذكره ص  

،لقياس البعد االجتماعي  0723ظيرت طريقة بكجاردس عاـ  :مقياس بوجاردس – 3-1
ك يعتبر أكؿ مقياس (المسافة االجتماعية بيف الجماعات القكمية أك العنصرية المختمفة)

تجاىات يحتكم عمى مجمكعة مف الكحدات تمثؿ بعض مكاقؼ الحياة لقياس اإل
الحقيقية ، لمتعبير عف مدل البعد االجتماعي لقياس تسامح الفرد أك تعصبو أك تقمبو 

.أك نفكره ك قربو ك بعده ،بالنسبة لجنس أك لشعب معيف   

:ِم١بط ثٛعبسدط ، ٌم١بط اٌجؼذ االعزّبػٟ ( 1)عذٚي   

 

 أعزجؼـــذُ٘ 

 

ٕٟ فٟ ٚؽ  

 

 ألجٍـــــــــُٙ 

 

 وضائش٠ٓ 

 ٌجٍذٞ 

 

 ألجٍـــــــُٙ 

 

وّٛاؽ١ٕٓ 

 فٟ ثٍذٞ 

  

أصاٍُِٙ 

 فٟ 

 

 اٌؼًّ 

 

أعبٚسُ٘ 

 فٟ 

 اٌّغىٓ 

 

 أطبدلُٙ 
 

أرضٚط 

  

 

 ُِٕٙ 

 

(1)  
 

(2)  
 

(3)  
 

(4)  
 

(5)  
 

(6)  
 

(7)  

 

:ا اٌّم١بط رؼجش ػٓ االرغبٖ ٔؾٛ وً ِٓ اٌغّبػبد اٌزب١ٌخ زٚ رٛػغ ػالِخ ػٍٝ ٘  

إٌخ ...اٌضٔٛط ، ا١ٌٙٛد ، االٔغ١ٍض ،   
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قترح ثرستكف ىدا المقياس إ ::مقياس الوحدات المتساوية الظيور )مقياس ثرستون – 3-2
لقياس االتجاىات نحك عدد مف المكضكعات ، ك يتككف المقياس مف عدد  0727في 

.مف الكحدات ، لكؿ منيا كزف خاص ك قيمة معبرة عف كضعيا بالنسبة لممقياس ككؿ   

خانة ، تبدأ باألكثر  ايجابية ك  00ك فيو يطرح أسئمة كاضحة دكف غمكض ، حتى  
ـ تمييا الخمسة األخرل ،كىي تتدرج نحك األقؿ مف السادسة التي تككف محايدة ، ث

. تتسمسؿ بشكؿ تصاعدم نحك السمبية ،ك مف ثمة يحصر العدد المراد في كؿ خانة   

تمتاز عف طريقة ثرستكف بسيكلة كضع السمـ ك ثبات نتائجو ،ك : طريقة ليكرت– 3-3
مكافؽ جدا ،مكافؽ ، محايد )تصنؼ خمسة اختيارات تعبر عف درجات مختمفة 

(.،معارض ،معارض جدا   

إدا كانت األغمبية تعبر عف معنى مؤيد  0إلى  3ه اإلجابات درجات مف ذك تعطي ى
. إدا كاف معناىا معارضا  3إلى  0لالتجاه ك تعطي عكس ىده االتجاىات مف   

:أىمية قياس اإلتجاه نحو التربية الرياضية -4  

لقد أشارت الكثير مف الدراسات ك البحكث العممية إلى قياس االتجاىات في كافة  
 مياديف الحياة ، لدكرىا الفعاؿ في إحداث عممية التغييركالتعديؿ في متطمبات الحياة 

8إلى أىمية قياس االتجاىات نحك التربية الرياضية تكمف فيمايمي  0772كيرل عالكم  

نحك األنشطة الرياضية ألف االتجاه يكجو استجابات الفرد أنيا تسمح بتكقع سمكؾ الفرد 
.بطريقة تكاد تككف ثابتة   

تساعد المربي الرياضي عمى تشجيع االتجاىات االيجابية الرياضية لدل األفراد ك -
.تغير االتجاىات السمبية   
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ِشعغ : ػشٚط ػجذ اٌؾى١ُ). تجاىات رياضية جديدةإأنيا تساعد في إكساب الفرد -

 .)19وشٖ ، ص رعجك 

:تعديل اإلتجاه – 5  

لؾ فتعديؿ ذإف تعديؿ االتجاىات ك بخاصة المستقرة منيا مف األمكر العسيرة ، ك مع 
االتجاىات يظؿ في نطاؽ الممكف ك تمعب العكامؿ التالية ك دكرا ميما في تغييرىا 

  (.11)نفس المرجع السابؽ ص8كىي

: تعديل الخبرة المعرفية و اإلدراكية لموضوع االتجاه – 5-1  

ىناؾ بعض االتجاىات تتككف نتيجة معمكمات خاطئة ، أك إدراكات خاطئة ، ك عميو 
تصبح األساس في تعديؿ االتجاه ىك إعطاء المعمكمات الصحيحة عف المكضكع ، ك 

.التجاه الفرد  بدلؾ يكتسب الفرد خبرة جديدة تعدؿ مف المحتكل المعرفي اإلدراكي  

تساعد كسائؿ اإلعالـ عمى تقديـ المعمكمات ، ك الحقائؽ عف :أثر وسائل اإلعالم – 5-2
مكضكع االتجاه الذم مف شأنو أف يمقي الضكء أكثر ، ك يساعد بطريقة مباشرة عمى 

. تغيير االتجاه  

ألف الفرد مدفكع لمتطابؽ مع معايير الجماعة التي تنتمي  :تغيير معايير الجماعة – 5-3
إلييا فإف التغيرات التي تصيب المعايير السائدة فييا تنسحب بالمثؿ عمى معايير الفرد 

.ك مكاقفو  ك اتجاىاتو   
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21 

 

 

ثمانية فئات تنطكم تحت مظمة التربية الخاصة  يكجد8 فئات ذوي اإلحتياجات الخاصة -1
المكىبة ك اإلبداع ،اإلعاقة العقمية ،اإلعاقة البصرية،اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة )كىي 8

مصطفى (.) ،اإلعاقة الحركيةالسمككية)اإلنفعالية(،صعكبات التعمـ ،إضطرابات النطؽ
ؿ ذكم اإلحتياجات نكرم القمش ،خميؿ عبد الرحمف المعايطة 8سيككلكجية األطفا

 (.21،ص2115الخاصة8مقدمة في التربية الخاصة،

  8مايمي سكؼ نذكرمف بعض ىذه الفئات

8 يعرؼ فاركؽ الركساف اإلعاقة العقمية 8 عمى أنيا مستكل مف  اإلعاقة العقمية-1-1
األداء الكظيفي العقمي ، الدم يقؿ عف متكسط الدكاء بإنحرافيف معيارييف ، ك 

يصاحبيا خمؿ في سمكؾ التكيفي ، ك تظير في مراحؿ العمر النمائية مند الميالد ك 
 سنة. 06حتى سف 

8 التعريؼ التربكم 8 ىك ذلؾ الشخص الذم ال يستطيع يكتب  اإلعاقة البصرية -1-2
 إال بطريقة برايؿ .

8 تعريؼ اإلعاقة السمعية 8 ىي مصطمح يدؿ عمى اإلعاقة  اإلعاقة السمعية -1-3
السمعية ، التي يتراكح مداىا مف فقد سمع خفيؼ مركرا بفقد سمع متكسط ، ك حتى فقد 

 مـ الكمي ( .سمع العميؽ ك يعبر عنو بمصطمح ) الص

8 تعريؼ اإلعاقة النطقية 8 ىي خمؿ كظيفي أك فسيكلكجي اإلعاقة النطقية  -1-4
يصيب الجياز العصبي ك الجياز التنفسي  كيؤدم الى إضطراب في عممية الكالـ ، 

الصعكبة المفظية ، ك الخمؿ الصكتي ك المعثمة ك التأتأة ، ك يمكف أف تؤدم ك
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)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ  .نفسية أك إجتماعية  اإلضطرابات النطقية إلى إعاقة
 (. 26ذكره ص

يف يعانكف  مف خمؿ ما لقدرتيـ الحركية  ذأنيا حاالت االفراد ال اإلعاقة الحركية:-1-5
لؾ عمى مظاىر نمكىـ العقمي االجتماعي ك االنفعالي ذك نشاطيـ الحركي بحيث يؤثر 

العكاممة ، سيككلكجية االطفاؿ الغير  لى التربية الخاصة ) حابسإك يستدعي الحاجة 
 (.2111،  24عاقة الحركية( ، ص العادييف )اإل

 (. 32)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ ذكره ص 8مشكالت ذوي اإلحتياجات الخاصة-2

8كنعني بيا المكاقؼ التي تضطرب فييا عالقة الفرد بمحيطو  المشكالت اإلجتماعية 2-1
 ك مف بينيا 8

8إف اإلعاقة لمفرد ىي إعاقة ألسرتو في نفس الكقت ،كما أف سمكؾ  المشكالت األسرية
المعكؽ المسرؽ في الغضب أك القمؽ أك اإلكتىاب تقابؿ بالمحيطيف بو بسمكؾ مسرؼ 

 مما يقمؿ مف تكازف األسرة،كىذا يتكقؼ عمى مستكل ثقافة الكالديف

ؤدم إلى إستجابات 8إف عدـ شعكر المعكؽ بعدـ المساكاة مع زمالئو ي مشكالت الصداقة
 سمبية تؤدم بإنكماش المعكؽ عمى نفسو ك ينسحب مف ىذه الصداقات.

 بنيكيكرؾ 0746لرعاية المعكقيف عاـ المؤتمر الدكلي الثامف  حدد8مشكالت نفسية 2-2

 8مف بيتيامجمكعة مف السمات لخصيا دكتكر "كميمؾ"

 الشعكر الزائد بالنقص-

 الشعكر الزائد بالعجز -
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 باألمف عدـ الشعكر-

 تزاف اإلنفعاليعدـ اإل-

 مف بينيا8المشكالت التعميمية: 2-3

 عدـ تكفر مدارس خاصةك كافية لممعكقيف عف إختالؼ أنكاعيـ-

 األثار السمبية النفسيةأللحاؽ الطفؿ المعكؽ بالمدارس العادية-

نعكاس ذلؾ عمى - شعكر الرىبة ك الخكؼ الذم ينتاب التالميذ عند رؤية المعكؽ كا 
 عدكانيا المعكؽ سمكؾ

 تؤثر بعض العاىات عمى قدرة المعكؽ عمى إستعاب الدركس-

 (. 31)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ ذكره ص8  إحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة-3

لؾ ذ8 يحتاج المعاقكف إلى إشباع إحتياجاتيـ التعميمية ، ك  اإلحتياجات التعميمية -3-1
التعميـ المتكافىء ، أك إلحاقيـ بفصكؿ المدارس ستفادة مف بإتاحة الفرصة أماميـ لإل

العادية ، إدا كانت ظركفيـ تسمح بدلؾ ، كما يمكف إشباع حاجياتيـ الثقافية مثؿ 
 القراءة ك الكتابة ، ك برامج أنشطة ثقافية مناسبة .

8 يحتاج المعقكف لخدمات فنية لتمكينيـ مف اإلستفادة الطبية  إحتياجات صحية-3-2
يـ ، كمف إحتياجاتيـ كدلؾ إستعادة المياقة البدنية ، ك الحصكؿ عمى كحؽ مف حقكق

 األجيزة التعكيضية المناسبة إلعاقتيـ .

 8مف بينيا 8 إحتياجات نفسية 3-3
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الحاجة إلى الشعكر باإلنتماء8يجب أف يحس بإنتمائو لمجماعة ك أف يحس بالرضا ك -
 اإلطمئناف

الكجداني8فيك يحتاج إلى كؿ فرد في المجتمع الحاجة إلى الشعكر بالحب ك التناغـ -
 يقؼ غمى جانبو

الحاجة إلى إحتراـ الذات8مف خالؿ قيامو بأعماؿ منتجة في المجتمع،ترفع مف ذاتو -
 التي حطمتيا اإلعاقة

 8 يمكف إيجازىا في ما يمي 8  إحتياجات إجتماعية4-3

انتيـ بسبب اإلصابة ك الحاجة إلى اإلحتفاظ بالمكانة اإلجتماعية بعد أف إىتزت مك-
 فقداف ك ظائفيـ.

إحتياج المعاقيف إلى شبكة مف العالقات اإلجتمكاعية ، فيدا يزيد شعكرىـ باألمف ك -
 اإلنتماء .

الحاجة إلى التكافؽ مع ظركؼ الحياة الجديدة ، ك دلؾ بعد أف فرضت الغعاقة عمييـ -
 تغيرات جديدة .

تسببت ليـ اإلعاقة الحساسي الشديدة ، ك الحاجة إلى الحب ك التعاطؼ بعد أف  -
 (.31)نفس المرجع السابؽ ص الخكؼ ك الخجؿ .
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إف اإلعاقة الحركية بأنكاعيا كأشكاليا لدييا عدة درجات  :الحركيةدرجات اإلعاقة-1
كمستكيات كالتي أتفؽ عمييا بعض االخصائييف في المجاؿ فصنفت إلى مستكيات 

 كىي8

في ىذا المستكل مف اإلعاقة نجد األشخاص ممتنعكف مف :اإلعاقة الحركية الخطيرة -1.1
الحصكؿ عمى درجة كافية مف الحركة، فالمعكؽ ىنا في حاجة ماسة إلى مساعدة 
اآلخريف لقضاء حاجاتو كخاصة الضركرية منيا، كالسبب في ذلؾ ىك أف ىاتو اإلعاقة 

لعصبية المركزية، كالنخاع الشككي، خطيرة كيكمف خطرىا في إصابتيا لممناطؽ ا
الممر الحركي العصبي، أك مناطؽ أخرل كىذا يؤدم في أغمب األحياف إلى شمؿ 

عبكرة  ) الحمض الميكباتي الذم يصيب األطراؼ األربعة أك إلى يصيب نخاع العظاـ
رابح ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر تحت عنكاف 8 عالقة النشاطات الرياضية التنافسية 

 (. 2115،يعة المستكل في التقميؿ مف العدكانية لمرياضييف المعاقيف رف

في ىذا المستكل مف اإلعاقة نجد لمشخص فرصة :اإلعاقة الحركية المتوسطة -1.2
تكييفي الميني كاالجتماعي، كىنا يككف بكاسطة متخصصيف، كسيخص ىذا النكع مف 

المحاطة بعصب أك عدة اإلعاقة لألشخاص الذيف يعانكف مف النقص في المناطؽ 
 .أعصاب كيككف مصحكبا بانخفاض في القكة العضمية مثؿ شمؿ االطفاؿ

في ىذا المستكل مف اإلعاقة نجد الشخص غير مستعينا :اإلعاقة الحركية الخفيفة -3. 1
عمى اآلخريف كىذا بسبب قدراتو عمى تمبية حاجاتو بمفرده، كيخص ىذا النكع مف 

يعانكف مف آالـ العظاـ كالمفاصؿ دكف النقاط العصبية عمى اإلعاقة األشخاص الذيف 
 )نفس المرجع السابؽ(.سبيؿ الحصر8 انحراؼ العمكد الفقرم
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8يمكف تقسيـ األسباب كالعكامؿ المسببة لإلعاقة الحركية إلى أسباب اإلعاقة الحركية2-
 قسميف ىما8

خر، بسبب نكع 8 كينحدر ىذا الشذكذ مف جيؿ آل8Génétique األسباب الوراثية2-1
مف االضطراب في عمؿ آلية الصبغيات الكراثية، كليذه العكامؿ عالقة بخمؿ 
كركمكزكمي، ينتقؿ مف اآلباء إلى األبناء، إما بشكؿ متنحي أك سائد، يحدث ىذا 

)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ ذكره الخمؿ إعاقة جسدية لدل الطفؿ المكلكد حديثا
 (.33ص

حابس العكالمة8 سيككلكجية األطفاؿ الغير العادييف  )قسـ إلى88 كتناألسباب البيئية2-2
 (. 2111، 27-26،ص()اإلعاقة الحركية

 8سباب ما قبل الوالدة2-2-1

تسمـ الحمؿ8 نتيجة تكـر القدميف، عند األـ كارتفاع ضغط الدـ، ككجكد كمية كبيرة -
 مف البركتيف في البكؿ في الشيكر الثالثة األخيرة مف الحمؿ.

  التغذية.سكء 
  ،إصابة األـ الحامؿ باألمراض المعدية مثؿ8 الحصبة األلمانية، مرض الزىرم

 مرض السؿ.
  تعرض الحامؿ لألشعة8 خاصة في فترة التككيف، أم ما بيف األسبكع الثاني

 كالسادس مف الحمؿ.
  كىذا ما ظير كنتائج لقنبمة ىيركشيما، حيث ظيرت بالمكاليد تشكىات خمقية

 ة.لألطراؼ العمكي
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 كمثاؿ ذلؾ عقار )الثالديمايد(  تناكؿ األـ الحامؿ العقاقير، كالمكاد الكيميائية   
كالذم كاف لو تأثيرات مشؤكمة عمى األطفاؿ، كأدل  0736الذم اكتشؼ عاـ 

كالدة أطفاؿ )بزعانؼ قصيرة( بدال مف األذرع كاألرجؿ، كما أف تناكؿ عقار  إلى
 إذا تناكلتو األـ الحامؿ.األسبريف، يحدث تشكىات خمقية لمجنيف 

 8. أسباب مرحمة الوالدة2-2-2

 .الكالدة المبكرة 
 .ميكانيكية عممية الكضع 
 .كضع الجنيف أثناء الكالدة 
 .كضع المشيمة 
 .)العقاقير كالبنج )لما لو مف تأثير عمى الجياز العصبي المركزم لممكلكد 
 )نفس المرجع السابؽ(الكالدة المتعددة )كالدة التكأـ( 
 2-2-3-8أسباب مرحمة ما بعد الوالدة 
 .صعكبات الكالدة كاستخداـ كسائؿ سحب الجنيف 
 - ،الحكادث8 كىي مف األسباب التي تؤدم إلى إصابة الكثير مف األطفاؿ

بالتمؼ المخي، عالكة عمى اإلصابة في األطراؼ، كفي منطقة الرأس، كغير 
 ذلؾ مف اإلصابات )الجسمية المباشرة(.

 )نفس المرجع السابؽ(نتيجة العدكل، أك بعض األمراض العصبية.العجز الدائـ -

8تصدل الكثير مف الباحثيف كالميتميف بسيككلكجية اإلعاقة، تصنيف اإلعاقة الحركية-3
إلى تقسيمات متباينة لإلعاقة الحركية، غير أف ىذه التقسيمات، ال تختمؼ في عناصر 
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يا كثيرا مف التشابو كالتداخؿ أساسية ىي صكر اإلعاقات الحركية، حيث يكجد بين
 كسكؼ نتناكؿ أحد ىذه التصنيفات8

 مف بينيا 8 8اإلعاقات الحركية الناجمة عن إصابة الجياز العصبي المركزي-3-1

 8cerebrale palsy الشمل الدماغي-3-1-1

كيقصد بو االضطرابات النمائية أك العصبية التي تصيب المخ في مراحؿ مبكرة 
مف حياة الطفؿ، خاصة في فترة عدـ اكتماؿ نمك القشرة الدماغية المسؤكلة عف 
الحركة، كتنجـ ىذه االضطرابات عف خمؿ أك تمؼ في الدماغ، كيؤدم إلى عدد غير 

كالعصبية، كالتي تظير عمى شكؿ محدكد مف األعراض كالمشكالت الحركية كالحسية 
تشنج أك تكتر في الحركة أك األكضاع الجسمية كما يصاحبيا مف تشكىات في 
األطراؼ، ككذلؾ اضطرابات عقمية كنكبات صرع أك صعكبات نطؽ ككالـ، أك ضعؼ 
في األجيزة الحسية، كالسمع كالبصر، كتجدر اإلشارة إلى أف حالة المصاب بالشمؿ ال 

ىي عميو، كما أف التمؼ الذم يحدث ال يسكء كال يتحسف، كيحصؿ  تتطكر أكثر مما
 معظـ المصابيف عمى تحكـ أكثر في عضالتيـ نتيجة لمعالج الخاص. 

 8 ىناؾ أنكاع كثيرة مف تصنيفات الشمؿ الدماغي كمنيا8أنكاع الشمؿ الدماغي-

 * شمؿ طرؼ كاحد8 أم شمؿ يصيب الذراع أك الساؽ.

 لذراعيف أك الساقيف كعادة تككف إصابة الساقيف أكثر.*شمؿ طرفيف8 أم إصابة ا
 *شمؿ ثالثي8 تككف فيو اإلصابة لثالثة أطراؼ كالساقيف كذراع كاحد.

 *شمؿ رباعي8 تشمؿ اإلصابة لكؿ األطراؼ )الساقيف كالذراعيف(
*شمؿ نصفي8 كتككف اإلصابة فيو لمذراع األيمف مع الساؽ اليمنى أك الذراع األيسر 

 اليسرل.مع الساؽ 
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 8شمل األطفال-3-1-2

ىك تمؾ اإلصابة التي تؤدم إلى ضعؼ شديد في العضالت، كتشنجات قكية  تعريفو:
كشمؿ كامؿ كتشكىات في الييكؿ العظمي، نتيجة إصابة الجياز العصبي المركزم 

 سنة. 03-0كأغمب المصابيف بيذا المرض ىـ أطفاؿ ما بيف 

األمراض المعدية، كسبب ىذا المرض  8يعتبر ىذا المرض مفأسباب شمل األطفال
فيركس خاص، ينتقؿ مف المريض مباشرة عف طريؽ البراز أك بطرؽ غير مباشرة 

)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ  مثؿ8 الذباب الذم ينقمو مف مادة ممكثة إلى األطعمة.
 (.41ذكره ص

 :اإلعاقات الحركية الناجمة عن حدوث عاىات بالييكل العظمي -3-2

 8البتر-3-2-1

8 ىك عبارة عف فقد أك إزالة أحد األطراؼ أك جزء منيا، كقد يككف البتر مفيوم البتر-أ
منذ  الكالدة )نتيجة عدـ نمك طرؼ مف األطراؼ بشكؿ طبيعي، كقد يحدث بفعؿ تناكؿ 
األـ الحامؿ لمعقاقير كسكء التغذية(، كقد يككف مكتسبا نتيجة اإلصابة بالحكادث 

 كاألمراض.

 8 كيمكف حصرىا في ثالثة عناصر8أسباب البتر-ب

 الحكادث8 مثؿ8 حكادث المركر، الحرائؽ، حكادث العمؿ، اإلصابة أثناء المعب.-

 الحركب كالككارث8-

األكراـ كاألمراض الخبيثة8 كاألكراـ السرطانية كما تتطمبو مف بتر العضك المصاب -
 (. 42)نفس المرجع السابؽ ص لممحافظة عمى سالمة الجسد مف انتشار المرض فيو.
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 8 يشير حممي إبراىيـ كليمى فرحات إلى أنكاع  البتر كما يمي8أنواع البتر-ج

البتر األكلي8 يككف في مستكل مختمؼ كذلؾ لمسيطرة عمى العدكل كمنع التسمـ كىك -
 ثالثة أشكاؿ فرعية8

 *طريقة المقصمة8 كتعني القطع لمطرؼ في مستكل كاحد.

 يتـ بدكف إغالؽ الجرح.*البتر الدائرم8 

الخياطة الجزئية ألطراؼ الجرح مع البذؿ8كذلؾ عندما يككف البتر نيائيا، كتخاط -
 أطراؼ الجمد كسط الجرح فكؽ طرؼ العظـ.

البتر النيائي8 كيتـ بعد االنتياء مف البتر األكلي االبتدائي، حتى يككف الجزء المتبقي -
 ىي8نمكذجيا كالطرؽ المتبعة في ىذه العممية 

 *طريقة المقصمة.

 *الطريقة الدائرية.

 *الطريقة المائمة الياللية.

 *طريقة الضرب.

 (. 42)نفس المرجع السابؽ ص8 *طريقة التغطية بشريحة مف الجمد.

 :القدم المشوىة-3-2-2

8 كتتصؼ بالتكائيا أك خركجيا عمى الكضع السكم، فقد تمكم تعريف القدم المشوىة-
 .القدـ إلى الداخؿ أك إلى الخارج أك إلى األسفؿ أك إلى الخارج أك إلى أشكاؿ أخرل 
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8 كيسمى8 عدـ اكتماؿ نمك العظاـ اليشة، تككف العظاـ تشوه مكونات العظام3-2-3
 الناقص8

عزل إلى ككف العظاـ ىشة، لينة كىك نكع مف االختالؿ العظمي كيتسـ بتشكىات ت
تكسر نتيجة إلصابات بسيطة، كقد يككف المرض كراثيا عف طريؽ سمة صبغية 

 )نفس المرجع السابؽ(. مسيطرة.

 8االعاقة الحركية في مرحمة المراىقة-4

يعرفيا راجح 8 تمؾ المرحمة التي يمكف تحديدىا ببدئ نضج الكظائؼ   المراىقة
شراؼ القكل العقمية ا  الجنسية ، ك قدرة الفرد عمى التناسؿ ، ك تنتيي بسف الرشد ، ك 

،  03صع١ىٌٛٛع١خ ّٔٛ اٌطفً ،:ع١ّش وبًِ اؽّذ .)المختمفةعمى اتماـ النضج

1987.) 

سنة( ، ك المراىقة 02-00المرحمة المبكرة )لى ثالث مراحؿ تتمثؿ في إالمراىقة تنقسـ 
ػجذ اٌشؽّبْ  .)سنة(20-06سنة( ، ك المراىقة المتؤخرة )06-02المتكسطة ، )

 (. 2004،  94صٌٝ اٌّشا٘مخ ، إإٌّٛ ِٓ اٌطفٌٛخ : اٌٛافٟ ٚ ص٠بْ عؼ١ذ،

لؾ بالنسبة لشخص ذف مرحمة المراىقة بالغة الصعكبة في حياة االنساف ك ىي كإ
 في اإلنساف يبدأ المرحمة ىذه ففيكيا بؿ ك ربما تككف اكثر صعكبة . المعكؽ حر 

معيـ  عالقات يبني أف ك اآلخريف بتقدير يحظى يحاكؿ أف ك الذاتية ىكيتو عف البحث
 يتمقى جمة ، كما نفسية ضغكطات لو فأكثرمسببا أكثر الشخص إلعاقتو كعي ، فيزداد
 مف كغيره يككف في أف يرغب اإلعاقة ، فيك "ديمكمة" لمعنى معرفي إدراؾ

 القمؽ مف مستكل يزيد ىذا ك عميو إعاقتو تفرضيا التي القيكد مف يتخمص أف األفراد ك
كالعدكاف ، االكتئاب  اإلعاقة ىذه جراء الناجمة مف االضطرابات بعض ىذا إلى. لديو 
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دٚس االػبلخ اٌؾشو١خ  فٟ ظٙٛس اٌغٍٛوبد اٌؼذٚا١ٔخ ػٕذ  عككش مريـ ،) .غيرىا ك

 (.94،9313اٌّشا٘ك،ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش،ص

8 يحتاج الطفؿ المعاؽ حركيا إلى أجيزة تعكيضية، الحاجات التعميمية لممعاقين حركيا-5
كأجيزة مساعدة، كبالتالي يحسب عمى المعمـ مالحظة ىذه األجيزة كمعرفة مدل 

 لمطفؿ.مالئمتيا 

يحتاج المعاؽ حركيا أجيزة معينة لمحركة، كالطعاـ، كالتنقؿ، كالفيـ كالتكاصؿ كلدل 
جميع األطفاؿ الحاجة إلى االستطالع، كاالكتشاؼ، كالتعمـ، يحتاج ىؤالء األطفاؿ إلى 
فصؿ دراسي متسع، كخاصة مف يستعمؿ الكرسي منيـ، كما يجب أف تزكد المباني 

ائية. يحتاج ىؤالء إلى تعديالت في نظـ االختبارات مثؿ8 المدرسية بالصاعد الكيرب
عاقة  زيادة الكقت المخصص لالختبار، كتعديؿ أسمكب االختبار، بما يتناسب كا 

 ( 32)عركس عبد الحكيـ مرجع سبؽ ذكره ص الطفؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلؽز١بعبد اٌخبطخرٚٞ   اٌغبٔت إٌظشٞ  اٌفظً اٌضبٟٔ 
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8أنواع القزامة  -1 

الجسـ المتناسقة كلكنيا 8 يتـ تمييز القـز المتناسؽ عف طريؽ أجزاء  القزم المتناسق1-1
تككف أصغر. يككف الطكؿ أقؿ بكثير مف المتكسط، كيمكف أف تككف ىناؾ فترات 

طكيمة دكف أم نمك كاضح. غالبان ما يتأخر النمك الجنسي أك ينخفض في مرحمة البمكغ 
قد تككف اإلعاقة الذىنية جزءان في بعض حاالت القـز المتناسؽ عمى عكس القـز 

 ،مرجع 8 82105القزامة،كقع ككيبيديام (.متناسؽالغير 

( Dwarfism: Symptoms". MayoClinic.com. Mayo Foundationmedical 

8 يتميز القـز الغير متناسؽ بكجكد جزء كاحد أك أكثر مف  القزم الغير المتناسق1-2
أجزاء الجسـ كبيرة أك صغيرة بشكؿ غير عادم بالمقارنة مع باقي الجسـ. في حالة 

يككف الجذع في الحجـ المكسط ، كيككف احد األطراؼ أقصر نسبيان، كتككف الكدانة 
 نفس المرجع السابؽ(.(رأسو عادة أكبر، كتككف جبيتو بارزة.

 8 أسباب القزامة 2-

8 الشكؿ األكثر تميزا كاألكثر شيكعا مف القزامة في البشر ىك الكدانة، كىك الودانة 2-1
٪ مف حاالت التقـز .51ما يمثؿ   

عنو أطراؼ قصيرة، كزيادة انحناء العمكد الفقرم، كتشكيو نمك الجمجمة. تككف  ينتج
أطراؼ الجسـ في حالة الكدانة أقصر نسبيا مف الجذع )منطقة البطف(، مع رأس أكبر 
مف المتكسط كمالمح كجو مميزة . الكدانة ىك مرض كراثي ينتقؿ كصفة جسدية سائدة 

ا كاف زكج مف أليالت الكدانة تظير بسبب حدكث خمؿ في جيف محدد . إذ
مكجكد،تككف النتيجة ىي الكفاة. الكدانة ىي تحكر في مستقبالت عامؿ النمك الخاليا 

ِشعغ :،9312،:اٌمضاِخ ِٓ ِٛلغ ٚو١ج١ذ٠ب )الميفية .
 FGFR3.) 
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البحث عف طريؽ بكاسطة أخصائي المسالؾ البكلية ىارم فيش لمجياز التناسمي لرجؿ 
في مستشفى ككلكمبيا المشيخي يشير إلى أف ىذا العيب في البشر قد يككف مكركث 
مف األب فقط كيصبح أكثر احتماال مع عمر االب8 عمى كجو التحديد الذككر ما بعد 

 ِؤخٛرح ِٓ ِشعغ :،9312: اٌمضاِخ،ِٛلغ ٚو١ج١ذ٠ب)سنة. 13ُعمر 

Harry Fisch (24 September 2013). The Male Biological Clock) 

نقص ىرمكف النمك ىك حالة طبية يحدث فييا أف ينتج الجسـ  8 نقص ىرمون النمو2-2
ىرمكف النمك بكمية غير كافية. ىرمكف النمك، كما يدعى سكماتكتركفيف، ىك ىرمكف 

الخاليا. إذا كاف ىذا اليرمكف ُينتج بكمية قميمة، أك تكقؼ قد ببتيد يحفز نمك كتكاثر 
يتكقؼ النمك بشكؿ كاضح. األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب قد ينمكا ببطء 
كقد يتأجؿ البمكغ لعدة سنكات أك إلى أجؿ غير مسمى. ال يكجد سبب كاحد كاضح 

ات معينة، تمؼ الغدة لنقص ىرمكف النمك. يمكف أف ُيسَبب بكاسطة طفرات في جين
 ،اٌّشعغ:9312اٌمضاِخ، ِٛلغ ٠ٚى١ج١ذ٠ب).ة كمتالزمة تيرنر، كسكء التغذيةالنخامي

Growth Hormone Deficiency". UK Child Growth Foundation)  

غالبا ما ُيشخص التقـز في الطفكلة عمى أساس أعراض كاضحة.  8التشخيص -3
، كلكف كعادة يمكف أف يككف الفحص الجسدم كافي  لتشخيص أنكاع معينة مف التقـز

مكقع )يمكف استخداـ االختبارات الجينية كالتصكير التشخيصي لتحديد الحالة بالضبط.
المرجع2105،8،ا، القزامةككيبيدي  

DWARFISM (Algorithmic Diagnosis of Symptoms and 

Signs wrongDiagnosis.com(. 
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كفي فترة شباب الشخص، يمكف أف تستخدـ الرسـك البيانية الخاصة بالنمك التي تتبع  
الطكؿ لتشخيص أشكاؿ خفية مف القزامة التي ليس ليا الخصائص الفيزيائية الممفتة 

 (Dwarfism. KidsHealth مرجع2105،8)مكقع ككيبيديا 8القزامة،أخرل.

أنكاع القزامة حاليان ألنيا تككف بسبب كراثي. مف المستحيؿ منع العديد مف  8الوقاية -4
يمكف تحديد الحاالت الكراثية التي تسبب التقـز عف طريؽ االختبارات الجينية، كمف 
خالؿ الكشؼ عف االختالؼ المحدد الذم يؤدم إلى ىذه الحالة. مع ذلؾ، قد يككف 

 كيرجع ذلؾ إلى مف المستحيؿ التحديد بشكؿ قاطع ما إذا كاف الطفؿ سيكلد قزمان أـ ال
.عدد حاالت التقـز  

يمكف عالج التقـز الناتج عف سكء التغذية أك خمؿ اليرمكني عف طريؽ نظاـ غذائي 
مناسب أك العالج اليرمكني. كما يمكف تدارؾ نقص ىرمكف النمك عف طريؽ حقف 

ة.)نفس المرجع السابؽ(.ىرمكف النمك البشريفي خالؿ كقت مبكر مف الحيا  
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  :أنواع االنشطة الرياضية 1-

: النشاط الرياضي الترويحي   1-1 

 تحقيؽ في المساىمة اليادفة البدنية التركيحية الكسائؿ أبرز الرياضية الممارسة تعد
 كقت في الفرد يستثمره تركيحي نشاط الرياضي النشاط يصبح كعميو متكازنة حياة
 ).االجتماعي كاالنسجاـ  النفسي االرتياح ك الجيدة  بالصحة عميو يعكد ما غو،ار ف

رأص١ش إٌشبؽ اٌجذٟٔ اٌش٠بػٟ فٟ رؾم١ك اٌزٛافك إٌفغٟ اإلعزّبػٟ : ثِٛؼشاف ٔغ١ّخ 

 (. 193،9319-193ٌٍّشا٘ك ،ِغٍخ اٌذساعبد ٚ اٌجؾٛس االعزّبػ١خ،ص

 يتسـ األداء، تحدد بقكاعد مشركط حركي نزاؿ مكقؼ8 الرياضي التنافسيالنشاط 2-1
 البدنية،لتحقيؽ طاقاتو كتكظيؼ تعبئة إلى الرياضي تدفع التي االنفعالية باالستثارة عادة
 .كتمييزىاعمى مف ينافسو كتأكيدىا الرياضية ذاتو

 العقمية كعممياتو رتواقد ألقصى الرياضي ستخداـأ الرياضية المنافسة تتطمب 
  باالنتباه، االرتقاء في يسيـ ممكف،مما مستكل أفضؿ تسجيؿ لمحاكلة كالبدنية،
  )نفس المرجع السابؽ(. الرياضي لدل كالتخيؿ التصكر التذكر،

 النشء تربية عمى يعمؿ تربكم نشاط ىك الرياضي النشاط :التربوي الرياضي النشاط3-1
 طريؽ عف كالعقمية، كالبدنية كاالجتماعية الكجدانية :النكاحي مف كمتكاممة متزنة تربية
 تحقيؽ عمى تعمؿ متخصصة قيادة ؼ إشرا تحت متعددة، رياضية كمجاالت مج برا

 مراحؿ في البدنية لمتربية العامة األىداؼ تحقيؽ في يسيـ بما الرياضي النشاط أىداؼ
  )نفس المرجع السابؽ( .العاـ التعميـ

  8الرياضي النشاط أىداؼ -2
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 في البدنية لمتربية العامة األىداؼ تحقيؽ في اإلسياـ إلى الرياضي النشاط يسعى
 8 يمي ما خالؿ مف التعميـ حؿمرا

 .المفيدة الرياضية النشاطات ببعض اغ الفر كقت استثمار أىمية تقدير .أ

 القكاعد إلى تستند التي الحركية رت ا القد ك رت ا الميا التالميذ إكساب . ب
 . السميـ الجسـ لبناء كالِصحية، الرياضية

 البدنية المياقة لكسب الرياضة ممارسة إلى الداعي المكجو الرياضي الكعي نشر . ج
 .الجسـ كتقكية الدائـ كالنشاط

 المنمية التمرينات مف مناسبة جرعات بإعطائيـ لمطالب البدنية الكفاءة مستكل رفع . د
 (.193-193)ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك ص . السمي القكاـ عمى الجسـ،كالمحافظة

 8أىداف رياضة ذوي اإلحتياجات الخاصة3-

 8كم اإلحتياجات الخاصة فيما يميذيمكف تحديد أىداؼ رياضة 

جتماعيا ، كتنمي مكاىبو ، ك قدراتو - تساعد الفرد عمى النمك جسديا ك نفسيا كا 
 .ػنشطتو اليكمية بكفاءةالشخصية ، ك تكسبو الميارات الحركية ، التي تساعده عمى 

 .إف الرياضة تشجع الفرد عمى زيادة ثقتو بنفسو ، ك بناء صكرة إيجابية عنيا -

عمى قدراتو المتبقية كعمى ما يستطيع أف يقكـ بو  إنيا تعطي الفرد الفرصة لتركيز -
 .أكثر مما تركز عمى اإلعاقة ك الصعكبات الناجمة عنيا 

.كم اإلحتياجات الخاصة ك إلتحاقيـ ببيئتيـ المحيطة بيـ ذقمـ أإعادة ت -  
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مساعدة الفرد عمى رفع الركح المعنكية عف طريؽ ممارسة األنشطة الرياضية  -
.المعدلة   

.)عركس عبد اإلبتعاد عف اإلنطكائية ، ك تنمية اإلنفعاالت اإلجابية مع الجماعة -
(.66الحكيـ مرجع سبؽ ذكره ص  

 8 حركيا المعاقين عند اضيالري النشاط أىمية4-

 باإلضافة التناسؽ الحركي، عمى كالمحافظة الجسـ تقكية في كميـ فعاؿ اثر لمرياضة
 حركيا المعاقيف رعاية عمى القائميف عمى كنفسية، كيجب اجتماعية فكائد مف ماليا إلى
 حسف صالح ).الطائرة  ككرة كالسباحة الرياضة مف متعددة أنكاع عمى ممارسة حثيـ

الخاصة ،  االحتياجات كذكم المتميزيف ك المكىكبيف رعاية سيككلكجية8 أحمد الداىرم
 (57، ص 2113،  1 ط
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 التربية البدنية و الرياضية في المرحمة الثانوية :1

 تعريف المرحمة الثانوية :1-1

 ، التمميذ عمر مف سنة 18 إلي 15 مف تمتد ك الثانكم بالطكر المرحمة ىذه كتدعى
 ىي القدرات ، إذف في التحكـ ك الضبط عمي قدرة ك في نيايتيا قكة المراىؽ يزداد
 تقريبا المرحمة ىذه في الذكاء نمك كذالؾ يصؿ ك الحركية الميارات لتمقينو فرصة

)نصير  .التجارب ك الخبرات بعض نتيجة اإلدراؾ ك الفيـ عممية تزداد أقصاه ، ك
كاقع استخداـ طرؽ التدريس الحديثة في التربية البدنية ك بكلرباح ك غريب نجيب 8 

 (. 04،ص2102كرة لنيؿ شيادة الماستر اكاديمي ،ذالرياضية في الطكر الثانكم ، م

 : التربية البدنية والرياضيةتعميمية مادة  1-2

إف تدريس مادة التربية البدنية ك الرياضية عممية مخططة ك مقصكدة،تيدؼ إلى 
جتماعية(في سمكؾ المتعمـ  إحداث تغيرات إيجابية مرغكبة)تربكية،معرفية،حركية،نفسيةكا 

 كفي تفكيره ككجدانو.كمف خصكصياتيا8

 أنيا تغرس فيو القدرة عمى الربط بيف النشاط المفيد ك الغير المفيد

 أنيا أكثر النشاطات تربكية كصحية خضكعا لمممارسة المقننة

 أنيا مبنية عمى أسس بيكلكجية ك نفسية

كزارة التربية  مكقع.)أنيا مرتبطة بظركؼ بسيككلكجية،مرافقة لمراحؿ النمك
الكطنية8المجنة الكطنية لممناىج،الكثيقة المرافقة لمنياج التربية البدنية 

 (.06،2105كالرياضية،ص

  : محتوى درس التربية البدنية والرياضية-1-3
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تييئو التالميذ  الغرض منيا ىككتسمى أيضا ،المرحمة التمييدية ، 8المرحمة التسخينية-أ
  .مف الناحية الكظيفية كالتقنية لألداء كتييئو مختمؼ أعضاء الجسـ

تعتبر ىذه المرحمة ىي الركف األساسي لدرس التربية البدنية : المرحمة الرئيسية-ب
كمف خالؿ تحكـ كتقيـ مدل تحقيؽ أىداؼ  كالرياضية في جميع المراحؿ التعميمية

التربية البدنية  تمقي الكثير مف االىتماـ كالعناية مف أستاذالدرس، لذلؾ فيي 
 .( غرض تعممي ،غرض تطبيقي) كالرياضية، كتحقؽ غرضيف أساسييف 

تتميز ىذه المرحمة بإجراء تمرينات ىادفة لمرجكع بأجيزة الجسـ : المرحمة الختامية-ج
إلى حالتيا الطبيعية كتمرينات التنفس العميؽ كاالرتخاء ، بعد الجيكد المبذكؿ في 
أنشطة أجزاء الدرس السابقة كيستغميا األستاذ لإلجابة عف استفسارات التالميذ 

كاقع استخداـ طرؽ التدريس  ) نصير بكلرباح ك غريب نجيب 8 .المرتبطة بالنشاط 
كرة لنيؿ شيادة الماستر ذالحديثة في التربية البدنية ك الرياضية في الطكر الثانكم ، م

 (2102، 6كاديمي،ص أ

  مادة التربية البدنية و الرياضية:نشطة الرياضية في أنواع األ  1-4

 رؾغ١ٓ ػٍٝ رؼًّ رّش٠ٕبد فٟ اٌّشؽٍخ ٘زٖ فٟ اٌش٠بػ١خ ٚ اٌجذ١ٔخ إٌشبؽبد رىّٓ

 ِضً فشد٠خ س٠بػبد ثٛاعطخ ٘زا ٚ اٌزال١ِز ٌذٜ اٌزؾًّ لٛح فٟ اٌض٠بدح ٚ اٌجذ١ٔخ ا١ٌٍبلخ

 وشح ِضً عّبػ١خ ٚس٠بػبد ، اٌغٍخ سِٟ ، اٌط٠ًٛاٌمفض ، اٌغش٠غ ٚ اٌط٠ًٛ  اٌغشٞ

 ٌشغً أ٠ؼب ٚ ، اٌم١بدح ٚ اٌّغؤ١ٌٚخ ر١ٍّز زؼ١ٌٍُ ٘زا ٚ ، اٌطبئشح اٌىشح، اٌغٍخ وشح ا١ٌذ،

 ٚاعغ ِغبي ٚعٛد رٌه عبٔت إٌٝ.  إٌبفؼخ اٌّٙبساد ِٓ اٌىض١ش إوغبثٗ ٚ فشاغٗ أٚلبد

نصير بكلرباح ك  ). ٔفغٗ فٟ ِب ٌٕٚغ١بْ األخشٜ اٌذساع١خ اٌّٛاد أػجبء ِٓ ٌٍزخٍض
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غريب نجيب 8 كاقع استخداـ طرؽ التدريس الحديثة في التربية البدنية ك الرياضية في 

 (.04،ص2102 ،لنيؿ شيادة الماستر اكاديميكرة ذالطكر الثانكم ، م

 : التربية البدنية والرياضية في مادةتقويم ال  1-5

 ينقسـ إلى8 

 تقكيـ التشخيصي8معينة كتحديد مستكل المتعمـ

 تقكيـ تككيني8مساير لعممية التعمـ قصد ضبط كتعديؿ

 تقكيـ تحصيمي8تحديد مدل إكتساب التعممات المبرمجة

كزارة التربية ع قمك تقكيـ معيارم8تتكج تعممات بتحقيؽ نتائج ك أرقاـ متعمقة بشيادة.) 
التربية البدنية  لمنياج المرافقةالكثيقة  ، لممناىج الكطنية المجنة الكطنية8

 (.02،ص2105كالرياضية،

 :التالميذ المعوقين في ممارسة التربية البدنية و الرياضية وقحق-2

التربية البدنية ك الرياضية إجبارم في مؤسسات التربية ك التعميـ لتالميذ 8تعميـ 1المادة
ك درجتيا،يحدد بالتنسيؽ مع  المعكقيف،كفؽ برنامج مكيؼ حسب طبيعة اإلعاقة
)الجريدة الرسمية لمجميكرية  الكزارات المكمفة بالرياضة ك الصحة ك التضامف.

 (.2104ديسمبر01،16،صفحة51الجزائرية،العدد
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8 إف دراستنا أثيرت فييا عدة تساؤالت تبحث عف إجابات التي تمثؿ أبعاد  تمييد
اإلشكالية التي تدكر حكليا الدراسة ، ك طبقا لمعرفتي المتكاضعة ألنني درست تالميذ 
مف ىده الفئة كاعرؼ بعض مف سمات شخصيتيـ نحك ميكليـ الى االنشطة الرياضية 

تي أنارت الطريؽ إلستنتاج االجابات ك كدلؾ  لما أسفرت عميو دراسات سابقة ال
المحتممة لتمؾ التساؤالت التي صيغت في صكرة فرضيات ، لـز عمينا القياـ بدراسة 

لؾ لتحقؽ مف صحة الفرضيات إلثباتيا أك نفييا ، حتى تمكننا لمكصكؿ ذتطبيقية ، ك 
 إلى نتائج محددة . 

لى التعرؼ بمنيج البحث ، الدراسة االستطالعية ، عرض إكسنتطرؽ في ىدا الفصؿ 
مجتمع البحث ك عينتو ،ك حدكد الدراسة ، مع تحديد متغيرات الدراسة ، ك في األخير 

.عرض األساليب اإلحصائية المستعممة في البحث   

 :منيج البحث-1

يكد  الذم المكضكع طبيعة عمى المناىج مف غيره دكف ما لمنيجيرتكز استخداـ لباحث 
 المناىج اختالفا في يستكجب كالكضكح التحديد حيث مف المكاضيع فاختالؼ دراستو،

 ، الكصفي المنيج عمى الباحث اعتمد المقترح، المكضكع لطبيعة المستعممة، ككفقا
 كالنفسية التربكية البحكث في كخاصة استخداما، مناىج البحث أكثر مف يعتبر كالذم

 لمظاىرات دقيقة عممية أكصاؼ بجمع البحث الكصفي كييتـ كالرياضية، كاالجتماعية
 كالتعرؼ الشائعة الممارسات تحديد تفسيره، ككذلؾ ك الراىف الكضع ككصؼ المدركسة،

 كما كالتطكر، النمك في األفراد، كطرائقيا عند كاالتجاىات كالمعتقدات اآلراء عمى
اخالص محمد عبد الحفيظ  .)ةالمختمف الظكاىر بيف القائمة العالقات درا سة إلى ييدؼ

، مصطفى حسيف الباىي ، طرؽ البحث العممي ك التحميؿ االحصائي في المجاالت 
 (.62ص، 2111التربكية كالنفسية كالرياضية ، 
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 8 الدراسة االستطالعية -2

  تقابؿ حيث البحكث، مف كثير في ضركريا أمرا يعد االستكشافية الدراسات إجراء إف
 اليامة المشكالت تحديد في سكاء بحثو، مراحؿ مختمؼ في تكاجيو صعكبات الباحث
 المحيطة كبالظركؼ بالدراسة الجديدة الظكاىر عمى التعرؼ في أك العممية، القيمة ذات
 تطغي التي فركضيا تحديد في أك دقيقة، صياغة التساؤالت صياغة مرحمة في أك ،بيا

 المتعمقة األخرل الصعكبات إلى باإلضافة ىذا استفساراتو، عف كتجيب البحث جكانب
 جمع كطرؽ الدراسة كمجاالت المختارة كالعينة المستخدمة كاألدكات البحث بمنيج
 :يمي فيما نمخصيا خطكات عدة المرحمة ىذه شممت كقد كمعالجتيا البيانات

بيـ رؤساء مؤسسات التعميـ الثانكم عمى مستكل كالية  كنقصد 8 االتصال بالمسؤولين -أ
سيدم بمعباس عف طريؽ رخصة مف مديرية التربية لكالية سيدم بمعباس كىده الرخصة 

 .سكؼ نقدميا مع المدكرة 

8 ك نقصد بيـ األسأتذة الذيف يدرسكف  ة التربية البدنية و الرياضيةذاالتصال بأسات -ب
عف كيؼ ىي ممارستيـ لنشاط رياضي   حتى أخذ منيـ معطيات أكلية عينة البحث 

 في  حصة التربية البدنية ك الرياضية.

 83 حيث إتصمنا بعينة مف التالميذ البحث  عددىـ اإلتصال بالعينة اإلستطالعية   ج-
بفترة بيف اإلختبار اإلكؿ ك  طريقة اعادة تطبيؽ االختبارأفراد ك جربنا عمييـ المقياس 

أياـ ككجدنا أف معامؿ اإلرتباط  قكم  ك كانت عبارات المقياس كاضحة  01لثاني ا
  بالنسبة ليـ .

٠ٛػؼ اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ اٌزٟ عشة ػ١ٍٙب اٌّم١بط ٚ اٌؼ١ٕخ  (39سلُ )  عذٚي -

 اٌزٟ ؽجك ػ١ٍٙب اٌّم١بط

 



 اٌغبٔت اٌزطج١مٟ اٌفظً األٚي ِٕٙغ١خ اٌجؾش

44 

 

 الصفة العينة اإلستطالعية العينة التطبيقية

ذتممي 3 09  

يةك النسبة المئ 26.31 % %100  
 

 مجتمع البحث و عينتو: 3

مجتمع البحث مصطمح عممي منيجي يراد بو كؿ مف يمكف  تعريف مجتمع البحث : -أ
اف تصمـ عميو نتائج البحث سكاء اكاف مجمكعة افراد اك كتب اك مباني مدرسية...الخ 

دكتكر صالح بف حمد العساؼ ، )، كدلؾ طبقا لممجاؿ المكضكعي لمشكمة البحث . 
 (.70،ص  2114المدخؿ الى البحث في  العمـك السمككية ، 

 عينة البحث:-ب

تعريؼ العينة 8 العينة ببساطة ىي جزء مف مجتمع اكبر ، كعندما يتـ اختيار العينة 
اختيارا مناسبا فانو يمكف استخداـ الكصؼ لممجتمع االكبر، بقدر كبير مف الدقة، 

 كء الى العينات عديدة ، منيا كاسباب المج

 (.71نفس المرجع السابؽ ص )تكفير الجيد ، كالكقت ، ك النفقات.

 خصائص عينة بحث:-ج

مف حيث طبيعة االعاقة ، ك فيما يمي سكؼ  طبقيةفردا ،  07تككنت العينة مف  
 نعرضيا بالتفاصيؿ 8

 سنة (06-03مف حيث السف 8 يقع افراد العينة في المرحمة العمرية مف )
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مف حيث المستكل الدراسي 8 يقع افراد العينة ما بيف المستكل الدراسي مف )االكلى 
 الثالثة ثانكم(. –ثانكم 

 ذككر . 07مف حيث الجنس 8يكجد 

 8 مكان دراسة العينة -د

سكؼ نذكر المؤسسات التي اجرم فييا البحث ك كدلؾ سكؼ ندكر عدد الممارسيف 
 (التالي 8 11في الجدكؿ رقـ ) في كؿ مؤسسة ك كدلؾ نكع االعاقة

اٌّؤعغبد اٌزٟ اعشٞ ف١ٙب 

 اٌجؾش

١ٓ بل١ِذ اٌّؼالػذد اٌز

ؽشو١ب اٌذ٠ٓ ٠ّبسعْٛ 

 اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بػ١خ

 ٔٛع االػبلخ اٌؾشو١خ

)ع١ذٞ صب٠ٛٔخ ؽغ١ٕٟ ؽغ١ٓ 

 ثٍؼجبط(
ا١ٌغشٜ  رشٖٛ فٟ اطبثغ ا١ٌذ 31

  ، )ٔمض ّٔٛ(

ِفزبؽٟ ِؾّذ)ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط(
رشٖٛ عبلٓ لض فٟ ّٔٛ ؽشف  31

 عفٍٟ اال٠غش )أػشط(

ػضح ػجذ اٌمبدس)ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ
 ثٍؼجبط (

 ، ا١ٌغشٜ  ؽٕف اٌمذَ 31

ثٛخبسٞ ػجذ  صب٠ٛٔخ

 اٌمبدس)ع١ذٞ ثٍؼجبٞ(
 اٌمضاِخ 01

ػمجٟ ػٍٟ )ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط(
فٟ اٌّشفك ِفظً  إػبلخ  01

 اٌطشف اٌؼٍٛٞ اال٠ّٓ

دساع فبؽّخ )ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط(
ا١ٌغشٜ  رشٖٛ فٟ اطبثغ ا١ٌذ 31

 )إٌزظبق االطبثغ(

ثٓ ِب٠غخ اٌجش١ش )ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط(
 ؽٕف اٌمذَ ا١ٌغشٜ 31

صب٠ٛٔخ داس ػج١ذ )ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط(
ا١ٌذ ر١جظ فٟ ِفظً ؽٕف ا١ٌذ ) 31

 ا١ٌّٕٝ(

أبي ع١ذ اؽّذ )ع١ذٞ  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼجبط (
ػٍٛٞ ا٠غش )ٔمض رشٖٛ ؽشف  31

 فٟ ّٔٛ ؽشف(
 صب٠ٛٔخ ِؾّذ ثٛػ١بف )ع١ذٞ

 ٌؾغٓ(
 اٌمضاِخ 31

ِؾّذ    شش٠ف   صب٠ٛٔخ

 )ثٛشجىخ( 
رشٖٛ فٟ اطبثغ ا١ٌذ )اٌزظبق  31

 االطبثغ(

ثٛسِٟٚ   ػٍٟ      صب٠ٛٔخ

 )رغبٌخ(
 ،  ا١ٌّٕٝ ؽٕف اٌمذَ 31
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عالِٟ    ِؾّذ      صب٠ٛٔخ

 )ر١ٕشح(
 ؽٕف ا١ٌذ اٌىؼجشٞ 31

ػٛاد ػجذ اٌمبدس )ؽبعٟ   صب٠ٛٔخ

 ص٘بٔخ(
ِٓ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ  رشٖٛ أطبثغ 31

 )ٔمض فٟ ّٔٛ(

٠بسٚ ػىبشخ )ع١ذٞ ػٍٟ  صب٠ٛٔخ

 ثٛع١ذٞ(
رشٖٛ عبق ٔمض فٟ ّٔٛ ؽشف  31

 عفٍٟ ا٠غش )أػشط(

عؼ١ذ اؽّذ )ػ١ٓ اٌجشد    صب٠ٛٔخ

 اٌمذ٠ّخ(
 اٌمضاِخ 31

ػٍٛاْ خ١شح ) ِٛالٞ   صب٠ٛٔخ

 ع١ٍغٓ(
ؽشف ػٍٛٞ ٔمض فٟ رشٖٛ  31

ّٔٛ ؽشف ػٍٛٞ ِغ رشٖٛ 

 األطبثغ

ٔٙبسٞ ػجذ اٌمذس )  صب٠ٛٔخ

 ثٍؼشثٟ(
 فٟ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝرشٖٛ اٌغبػذ  31

 )إػٛعبط(

 اٌمضاِخ 31 صب٠ٛٔخ عب٠ؼ ِؾّذ )ساط اٌّبء(

 

 حدود البحث :-4

ثانكية بكالية سيدم بمعباس07المجاؿ المكاني 8 تمت الدراسة عمى  -  
المجاؿ البشرم 8 قمنا بتكجيو مقياس الدراسة إلى تالميد دكم اإلحتياجات الخاصة ما -

تمميد ، دككر ، تتراكح  اعمارىـ مابيف  07بيف ثانكيات السابؽ دكرىا ك بمغ عددىـ 
سنة  06حتى  03  
المجاؿ الزماني 8 بعد القياـ بالدراسة االستطالعية في اخر اسبكع مف الثالثي الثاني -

كزعنا المقياس  2105 11 13االختبارات الكتابية لمفصؿ الثاني مف يكـ االحد بعد 
 2105 11 03عمى العينة اإلستطالعية  ثـ كزعنا المقياس لممرة الثانية يـك األربعاء 
يـك   2105-2104ـ. انطمقت الدراسة النظرية في الثالثي الثالث  مف السنة الدراسية 

ـ  2105 -12 -13االربعاء   
  2105-2104الدراسة الميدانية فانطمقت في  الثالثي الثالث مف السنة الدراسية  أما

 ـ. 2105 13 03حتى يـك االثنيف  2105   13 17مف يـك الثالثاء 
 تحديد المتغيرات البحث : -5
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إستنادا إلى  فرضيات البحث تبيف لنا أف ىناؾ متغيريف إثنيف أحدىما مستقؿ ك األخر 
 تابع

8 حسب ما درسنا في مقياس االحصاء في السنة الثانتية ماستر نشاط المتغيرتعريف  -أ
  8بدني مكيؼ عرفنا كؿ مف المتغير ك المتغير التابع ك المتغير المستقؿ كما يمي

 تعريؼ المتغير 8ىك كؿ ما يمكف قياسو

 المتغير المستقؿ 8 ىك المتغير الدم يراد بو الكصكؿ إلى المتغير التابع 

 لتابع 8 النتيجة التي تتغير بتأثير المتغيرالمستقؿالمتغير ا

 8تحديد المتغير المستقل في دراستنا -ب

 إتجاىات 

 8تحديد المتغير التابع في دراستنا -ج

   يالنشاط الرياض

 :المتغيرات الوسيطية -د

متغير نكع اإلعاقة 8 يشمؿ ثالثة فئات 8 إعاقة األطراؼ العميا ، إعاقة األطراؼ 
 القزامةالسفمى ، 

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة تبعا لمتغيرات نكع اإلعاقة 8 12جدكؿ رقـ )
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 ٔٛع اإلػبلخ اٌؼذد إٌغجخ

52.63%  إػبلخ األؽشاف اٌؼ١ٍب 10 

26.31%  إػبلخ األؽشاف اٌغفٍٝ 5 

21.05%  اٌمضاِخ 4 

 

الكصكؿ ا البحث لمحصكؿ عمى معمكمات التي تفيد في ذ8أستخدـ في ىأدوات البحث-6
الى اليدؼ  ليدا البحث ، ك كاف االعتماد في جمع المادة العممية عمى نكعيف مف 

 المصادر 8

كرات ذ8الكتب ك مجالت ، رسائؿ الماجسترك الدكتكراه  ك م أدوات الجانب النظري-أ
 الماستر ك مكاقع االنترنت.

ي ،مقياس 8مقياس كينيكف لإلتجاىات نحك النشاط الرياضأدوات الجانب التطبيقي-ب
 اتي ،معامؿ إرتباط بيرسكف .ذالثبات ، الصدؽ ال

ا ذ8سبب إختيارنا ليدا المقياس كجكد العديد مف دراسات إستخدمت ىأداة القياس 6-1
المقياس لقياس اإلتجاىات طمبة ممارسيف لمنشاط رياضي ما ىك إتجاىيـ نحك ممارسة 

سو نجيب تحت عنكاف النشاط الرياضي ك مف بيف الدراسات 8 دراسة دكتكر عباب
إتجاىات طمبة معيد عمـك ك تقنيات نشاطات البدنية ك رياضية نحك ممارسة االنشطة 

. ك كدلؾ دراسة 2103البدنية ك الرياضية )جامعة قاصدم مرباح كرقمة ، الجزائر ، 
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تحرير ابراىيـ اسماعيؿ تحت عنكاف إتجاىات طمبة كمية المغات جامعة بغداد نحك 
 ( .2104لرياضي )جامعة بغداد كمية المغات ،العراؽ ،ممارسة النشاط ا

م يناسب ذا المقياس الذكرىا   إخترنا ىذكبالتالي  استنادا عمى ىده الدراسات السابؽ 
 دراستنا ك سكؼ نعرضو بالتفصيؿ 8 

8مقياس كينيون لإلتجاىات  1-1-6 

يرالد ( كضعو في األصؿ ))ج8atpaمقياس اإلتجاىات نحك النشاط البدني ) الغرض
 ـ ك أعد صكرتو العربية دكتكر محمد حسف عالكم. 0746كنيكف(( عاـ 

ك قد تـ كضع المقياس عمى أساس إفتراض النشاط البدني )النشاط الرياضي( يمكف 
تبسيطو الى مككنات أكثر تحديدا ك أكضح معنى ، كما يمكف تقسيمو إلى فئات فرعية 

 غير متجانسة تقريبا .

يحدد ستة أبعاد لإلتجاىات نحك النشاط البدني )النشاط إستطاع ))كنيكف(( أف 
 الرياضي( عمى النحك التالي8

8 نشاط بدني يشترؾ فيو جماعة مف إثنيف فأكثر ،  النشاط البدني كخبرة إجتماعية-أ
كعمى دلؾ فإف النشاط البدني كخبرة إجتماعية يتميز مف خالؿ األنشطة الرياضية التي 

اعؿ اإلجتماعي ك التي تسمح بإمكانية التعرؼ عمى أفراد تسيـ غالبا في تكفير التف
 جدد ك تككيف عالقات بيف الناس .

8 ىدا المكف مف النشاط يمكف أف يفيد الصحة ك يسيـ  النشاط البدني لمصحة و المياقة-ب
في إكتساب المياقة البدنية ، فمف المعتقد أف ىناؾ بعض االنشطة البدنية يمكف أف 

 ميا ك بدرجة كبيرة في تحسيف صحة الفرد ك لياقتو البدنية .تتميز أساسا بإسيا
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8 المقصك د بتمؾ األنشطة الرياضية التي  النشاط الرياضي كخبرة التوتر و المخاطرة -ج
تشمؿ جكانب معينة مف المخاطر ك التي تظير في بعضاألنشطة الرياضية التي تتميز 

اجىء لمحركات أك تكقع تعرض لبعض بإستخداـ السرعة الزائدة أك التغيير السريع المف
 األخطارمع إفتراض قدرة الفرد عمى التحكـ في مثؿ ىده المكاقؼ.

8 يرل الكثير مف األفراد أف ىناؾ أنشطة رياضية ليا قيمة  النشاط البدني كخبرة جمالية-د
جمالية عالية ، أك فد ترتبط بنكعيات فنية أك جمالية معينة أك قد تمتمؾ القدرة عمى 

حمد حسف عالكم ، محمد نصر ) مع التدكؽ الجمالي أك الفني لدل البعض.إشبا
، ص 0765اإلختبارات الميارية ك النفسية في المجاؿ الرياضي ، 8الديف رضكاف 

474  ،475  ،476.) 

8 قد يككف النشاط البدني في نظر البعض كسيمة  النشاط البدني لخفض التوتر -ه
باط مف ضغكط الحياة ، ك عمى دلؾ يصبح النشاط لتخفيؼ التكترات الناجمة عف اإلح

 البدني كعامؿ مساعد في تفريغ اإلنفعاالت المكبكتة ك بالتالي خفض التكتر.

8 يرل البعض أف النشاط الرياضي )البدني ( قد  النشاط البدني كخبرة التفوق الرياضي -و
ية ، كقد يبدك أف يكفر المجاؿ إلشباع الحاجة الى التفكؽ الرياضي ك المنافسة الرياض

ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية ترتبط بنكع مف الخبرات تدفع إلى المثابرة  ك بدؿ 
 الجيد ك كبح جماح النفس في العديد مف المكاقؼ .

سنة فأكثر لمبنيف  802 يصمح لتطبيؽ عمى المراحؿ السنية مف  مستوى السن و الجنس.
 (. 476نفس المرجع السابؽ ص )ك البنات.
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تـ إحتساب معامؿ ثبات الصكرة األصمية لممقياس عمى أساس  ثبات المقياس :-
طالبا ك طالبة مف الجامعات  203عمى     hoyts procedureإجراءات ىكايت 

( يبيف معامؿ ثبات الصكرة األصمية لمقياس كنيكف  13األمريكية ، ك الجدكؿ رقـ )
 لإلتجاىات نحك النشاط البدني 

 

ػذد  أثؼبد اٌم١بط

 اٌؼجبساد

اإلٔؾشاف  اٌّزٛعؾ

 اٌّؼ١بسٞ

ِؼبًِ صجبد 

 )٘ٛا٠ذ(

 3729 0 09 8 إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح إعزّبػ١خ

 3780 974 9379 11 إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح اٌزٛرش ٚ 

 اٌّخبؽشح
4 0279 979 3780 

 3724 979 0371 4 إٌشبؽ اٌجذٟٔ  وخجشح عّب١ٌخ

 3724 971 0072 4 اٌجذٟٔ ٌخفغ اٌزٛرشإٌشبؽ 

 3728 971 0173 8 إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ

 

( بأستخراج معامالت ثبات الصكرة العربية لممقياس 0757كما قامت ماجدة أسماعيؿ )
طالبة مف طالبات كمية التربية الرياضية 31بطريقة إعادة اإلختبار بعد أسبكعيف عمى 

 1.72،  1.66معامالت ثبات المقياس ما بيف بالجحزيرة ك تراكحت 

( بإيجاد معامؿ ثبات مقياس بطريقة إعادة اإلختبار عمى 0761ك قامت تياني جرانة )
 170، . 1.5طالبة مف كمية اإلسكندرية ك تراكحت معامالت ثبات  31طالب ك  31

 (.477نفس المرجع ص )لمطمبة. 1.65،  1.56لمطالبات ك 
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تـ إحتساب صدؽ األبعد الستة لممقياس عمى أساس مدل العالقة بيف  :صدق المقياس-
نتائج درجات كؿ بعد ك نتائج درجة التفضيؿ العالي ك التفضيؿ المنخفض لكؿ بعد 

ات التفضيؿ ( يكضح صدؽ مقياس كنيكف بإستخداـ درجات مجمكع 14جدكؿ رقـ ) 
 (.511،510نفس المرجع السابؽ ص  كمحؾ خارجي.)

 

 

 

ِغزٜٛ  ِغّٛػخ اٌزفؼ١ً إٌّخفغ  ِغّٛػخ اٌزفؼ١ً اٌؼبٌٟ  اٌم١بطأثؼبد 

 ع َ ْ ع َ ْ اٌذالٌخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 وخجشح إعزّبػ١خ 
111 0978 978 00 0970 070 37331 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 ٌٍظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ
28 9274 979 98 9970 972 37331 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

وخجشح اٌزٛرش ٚ 

 اٌّخبؽشح

92 9170 070 48 0974 078 37331 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ  

 وخجشح عّب١ٌخ
03 93 378 49 0079 079 37331 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 ٌخفغ اٌزٛرش
198 0378 970 93 0471 970 37331 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ
92 0374 978 194 0378 071 37331 

 

ـ بإيجاد صدؽ المقياس بإستخداـ  0755ك في البيئة المصرية قامت عزيزة سالـ 
خبيرا بكميات التربية الرياضية ك دلت عمى إتفاؽ  21الصدؽ المنطقي عف طريؽ 

نفس المرجع السابؽ )% فأكثر أنيا عبارات صادقة منطقيا 63الحكاـ بنسبة 
 (.510ص
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طالب  203بيف األبعاد الستة لممقياس لعينة 8 حسب معامؿ اإلرتباط العالقة بين األبعاد
( يكضح معامالت إرتباط   15ك طالبة مف الجامعات األمريكية ك الجدكؿ رقـ )

لمقياس كنيكف يالحظ معامالت اإلرتباط منخفضة يعني أف كؿ بعد مستقؿ عف البعد 
 (.511،  512نفس المرجع ص  )اإلخر .

 

 بين األبعاد الستة لمقياس كنيون ( يوضح معامالت اإلرتباط32جدول رقم )  

 0 3 9 0 9 1 أثؼبد اٌم١بط

 3799 3782 3732 3793 3793 - إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح إعزّبػ١خ

 3711 3738 3711 3739 - - إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح اٌزٛرش ٚ 

 اٌّخبؽشح
- - - 3798 3794 3710 

 3719 3708 - - - - عّب١ٌخإٌشبؽ اٌجذٟٔ  وخجشح 

 3709 - - - - - إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌخفغ اٌزٛرش

 - - - - - - إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ

 

عبارة ك األخرل  37.يتضمف المقياس األصمي صكرتيف أحدىما لمبنيف ك تشمؿ 
، ك قد تـ تكحيد الصكرتيف في نسخة العربية لممقياس ك تتضمف  32لمبنات ك تتضمف 

 عبارة لكؿ مف البنيف ك البنات .  32

(  أبعاد المقياس ك أرقاـ كؿ العبارات مف اإلجابات  16يكضح الجدكؿ رقـ ) 
 ة ك السمبية اإليجابي



 اٌغبٔت اٌزطج١مٟ اٌفظً األٚي ِٕٙغ١خ اٌجؾش

54 

 

نفس  )( يكضح أبعاد المقياس ك أرقاـ عبارات اإليجابية  ك السمبية  16الجدكؿ رقـ ) 
 (.512، 511المرجع السابؽ ص 

أرقام العبارات  أرقام العبارات اإليجابية األبعاد
 السلبية

 عدد العبارات

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 وخجشح إعزّبػ١خ
11712793793794 14704794 8 

اٌجذٟٔ إٌشبؽ 

 ٌٍظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ
9713713718790709793798 0792709 11 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

وخجشح اٌزٛرش ٚ 

 اٌّخبؽشح

2798799733730 1710799708 4 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ  

 وخجشح عّب١ٌخ
078719703700703791793798  4 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 ٌخفغ اٌزٛرش
19710791790720799 01739 4 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 اٌش٠بػٌٍٟزفٛق 
974709790 3799790739 8 

 

 8  أوزان العبارات اإليجابية

 درجات عند اإلجابة 8 أكافؽ بدرجة كبيرة  3تمنح 

 درجات عند اإلجابة 8 أكافؽ  2تمنح 

 درجات عند اإلجابة8 لـ أككف رأم  1تمنح 

 درجات عند اإلجابة 8 أعارض  2تمنح 
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 درجات عند اإلجابة 8 أعارض بدرجة كبيرة  0تمنح 

 8 أوزان العبارات السمبية

 درجات عند اإلجابة 8 أكافؽ بدرجة كبيرة  0تمنح 

 درجات عند اإلجابة 8 أكافؽ  2تمنح 

 درجات عند اإلجابة8 لـ أككف رأم بعد 1تمنح 

 درجات عند اإلجابة 8 أعارض  2تمنح 

 ارض بدرجة كبيرة درجات عند اإلجابة 8 أع 3تمنح 

.درجات أبعاد القياس ىي مجمكع درجات كؿ بعد عمى حدة كال تجمع درجات األبعاد 
الستة ك الدرجة العالية تشير إلى األتجاىات العالية ك الرجة المنخفضة تشير إلى 

 (.513نفس المرجع السابؽ ص)اإلتجاىات المنخفضة نحك كؿ بعد

8 طالعية لدراستناثبات و صدق المقياس عمى العينة اإلست -7 

8طريقة اعادة تطبيؽ االختبار8تتطمب ىده الطريقة تطبيؽ  ثبات المقياس1-7
األختبارمرتيف عمى نفس المجمكعة االفراد تحت نفس الشركط  كبفرؽ زمني مناسب ، 

محمد حسف عالكم ،محمد نصر )حدل صكر معامؿ ارتباط بيرسكف إك عادة تستخدـ 
 0765الميارية ك النفسية في المجاؿ الرياضي، ،األختبارات 8الديف رضكاف

 (.000،002ص

عطت النتائج نفسيا في قياسيا لمظاىرة لمرات عديدة ، كبغية أذاإداة ثابتة تعد األ
تالميذ عمى ( 3)الحصكؿ عمى ثبات المقياس قمنا بتكزيع المقياس عمى عينو مف
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ثـ اعيد االختبارنفسو كلي أ ختبارإخمسة ثانكيات مف كالية سيدم بمعباس  ك مستكل
اياـ مف االختبار االكؿ عمى العينة نفسيا ، كبعد جمع البيانات تمت ( 01)بعد مركر 

( ر)معالجتيا احصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف ظيرت قيمة 
بيف العينات الخمسة كىذا يدؿ عمى كجكد ارتباط بيف القياس القبمي  ( 1.63)المحتسبة

. ك البعدم يعني المقياس يتميز بدرجة عالية مف الثبات   

 

٠ج١ٓ ل١ُ دسعبد اٌم١بط اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٚل١ّخ ِؼبًِ اإلسرجبؽ اٌّؾغٛة ( 09)اٌغذٚي سلُ 

01ٌفمشاد اإلعزج١بْ ٌٍؼ١ٕخ اإلعزطالػ١خ سلُ  

 

 

 

 

 االرتباط كقيمة البعدم القياس درجات ك القبمي القياس درجات قيـ يبيف( 01) جدكؿ
 12 رقـ لمعينة االستبياف لفقرات المحسكب

ِؼبًِ 

ً اسرجبؽ و

 االثؼبد

ِؼبًِ 

 أسرجبؽ 

ِغّٛع 

دسعبد 

 اٌم١بط اٌجؼذٞ

ِغّٛع 

دسعبد اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ

 األثؼبد

 
 

1.31 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح  13 12 1.01
 اعزّبػ١خ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍظؾخ  22 24 1.76
 ٚا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح  05 07 1.22
 رٛرش ِٚخبؽشح

إٌشبؽ اٌجذٟٔ خجشح  02 04 1.45
 عّب١ٌخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌخفغ  20 21 1.37
 اٌزٛرش

إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍزفٛق  17 16 1.42
 اٌش٠بػٟ
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 االرتباط كقيمة البعدم القياس درجات ك القبمي القياس درجات قيـ يبيف( 00) جدكؿ
03 رقـ لعينة لفقرات المحسكب  

 

 

 

ِؼبًِ 

اسرجبؽ وً 

 االثؼبد

ِؼبًِ 

 أسرجبؽ 

ِغّٛع 

دسعبد 

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ

ِغّٛع 

دسعبد اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ

 األثؼبد

 
 

1.56 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح  12 12 0.11
 اعزّبػ١خ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍظؾخ  22 17 1.44
 ٚا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح  06 06 0.11
 رٛرش ِٚخبؽشح

إٌشبؽ اٌجذٟٔ خجشح  21 04 1.40
 عّب١ٌخ

ٌخفغ إٌشبؽ اٌجذٟٔ  15 21 1.52
 اٌزٛرش

إٌشبؽ اٌجذٟٔ ٌٍزفٛق  14 11 1.52
 اٌش٠بػٟ
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 االرتباط كقيمة البعدم القياس درجات ك القبمي القياس درجات قيـ يبيف( 02) جدكؿ
لفقرات المحسكب  

12اإلستبياف لمعينة رقـ  

 

 

ِغّٛع دسعبد  األثؼبد

 اٌم١بط اٌمجٍٟ

ِغّٛع دسعبد 

 اٌم١بط اٌجؼذٞ

ِؼبًِ اسرجبؽ وً  ِؼبًِ أسرجبؽ

 االثؼبد

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 وخجشح اعزّبػ١خ
16 15 1.00  

 

 

0.99 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 0.98 34 36 ٌٍظؾخ ٚا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح 
 0.99 19 18 رٛرش ِٚخبؽشح

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 خجشح عّب١ٌخ

17 16 0.99 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌخفغ اٌزٛرش

25 24 1.00 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ

30 31 .098 

ِغّٛع دسعبد  األثؼبد

 اٌم١بط اٌمجٍٟ

ِغّٛع دسعبد 

 اٌم١بط اٌجؼذٞ

ِؼبًِ اسرجبؽ وً  ِؼبًِ أسرجبؽ

 االثؼبد

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 وخجشح اعزّبػ١خ
21 20 0.99  

 

 

0.98 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 0.98 36 33 ٌٍظؾخ ٚا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح 
 0.99 21 20 رٛرش ِٚخبؽشح

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 خجشح عّب١ٌخ

25 25 0.99 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌخفغ اٌزٛرش

30 32 1.00 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ

43 41 0.98 
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يبيف قيـ درجات القياس القبمي ك درجات القياس البعدم كقيمة االرتباط  (01)جدكؿ 
 13المحسكب لفقرات االستبياف لمعينة رقـ 

 

 : صدق المقياس 2-7

التي نستخدميا صادقة فإننا نعني أف ىده األداة تقيس ما حينما نقكؿ أف أداة القياس 
محمد حسف عالكم ،محمد نصر الديف )كضعت مف أجمو أك ما يفترض أنيا تقيسو

 (.011ص ،0765األختبارات الميارية ك النفسية في المجاؿ الرياضي، ،8رضكاف

 .كقد إعتمدنا في دراستنا عمى الصدؽ الداتي 

يمكف حساب معامؿ الصدؽ الداتي مف خالؿ عالقتو بمعامؿ الثبات 8اتي ذالصدؽ ال
 8بإستخداـ القانكف التالي 

ِغّٛع دسعبد  األثؼبد

 اٌم١بط اٌمجٍٟ

ِغّٛع دسعبد 

 اٌم١بط اٌجؼذٞ

ِؼبًِ اسرجبؽ وً  ِؼبًِ أسرجبؽ

 االثؼبد

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 

 وخجشح اعزّبػ١خ
17 17 0.99  

 

 

0.99 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 0.99 36 35 ٌٍظؾخ ٚا١ٌٍبلخ

إٌشبؽ اٌجذٟٔ وخجشح 
 1.00 20 19 رٛرش ِٚخبؽشح

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 خجشح عّب١ٌخ

15 14 0.98 

إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌخفغ اٌزٛرش

28 28 1.00 

 إٌشبؽ اٌجذٟٔ 
 ٌٍزفٛق اٌش٠بػٟ

34 35 0.98 
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مقدـ عبد الحفيظ8اإلحصاء ك القياس  ).   معامؿ ثبات =اتي ذمعامؿ الصدؽ ال
  (.032،ص0771التربكم ،ديكاف المطبكعات الجامعية،الجزائر،النفسي 

 8بالتعكيض في المعادلة  81.63 معامل ثبات في دراستنا يساوي

  58.5 = اذٙزيؼايم انصذق ان

 

 1.72= معامؿ الصدؽ الداتي

 . يعني  المقياس يتميز بدرجة عالية من الصدق 

 

 8- األساليب اإلحصائية :

 .اإلحصاء الكصفي 8جداكؿ إحصائية ك رسـك بيانية بالدكائر ك االعمدة 

النسب المئكية .  

المتكسط الحسابي.  

اإلنحراؼ المعيارم .  

 

 (anova)تحميؿ تبايف األحادم .

 

 الكسيط.

 



 اٌغبٔت اٌزطج١مٟ اٌفظً األٚي ِٕٙغ١خ اٌجؾش

61 

 

اٌزجب٠ٓ.  

 

ِؼبًِ إسرجبؽ ث١شعْٛ.  
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 8البحث لعينة القياس نتائج تحميؿ ك عرض -0

اإلحتياجات عرض ك تحميؿ نتائج القياس في اتجاىات التالميذ مف ذكم  -0-0
  (التفاعؿ االجتماعي)الخاصة نحك ممارسة النشاط الرياضي في بعد الخبرة االجتماعية

مف ذكم اإلحتياجات الخاصة اتجاىات التالميذ يكضح نتائج قياس  (02)جدكؿ رقـ 
 االجتماعية بعدالخبرة نحك ممارسة النشاط الرياضي في

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
11.41 1.14 10 68.42 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
362 11 26 2.24 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
.20 1 النسبة المئوية 72 56. 28 

       40    32                    31    17          16        08    
 مرتفع                            متكسط                منخفض
مف  ( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ02مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

الخبرة االجتماعية  ممارسةالنشاط الرياضي  في بعد نحك ذكم اإلحتياجات الخاصة
،كما  0.36بانحراؼ معيارم قدره 30.63   بػ  ،حيث قدرت قيمة المتكسط الحسابي لو

ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ  31حددت قيمة الكسيط الحسابي بػ 
 33لدرجة تقييـ اعمى ىي  582،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ  68.42%

 2.46،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة  28ىي  كدرجة تقييـ ادنى
لممستكل القياس المتكسط في %21.72 ،لتمثؿ نسب مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة  

مستكل القياس المرتفع حسب مستكيات القياس النظرم % 2856.حيف مثمت نسبة 
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نسب في التقييـ العالي ك ألداة البحث ك الشكالف البيانياف المكالياف يبيناف فارؽ ال
 المنخفض ،ك فارؽ القيـ في مستكيات القياس لعينة البحث عمى التكالي 

 البعد اإلجتماعي 8 

فردا  07العينة 8      
      

عبارات  6عبارات البعد اإلجتماعي  8       

عبارة  032( 078إذا عبارات العينة)  

في المجاؿ المنخفض ك ( كيؼ تتكزع العبارات 03سكؼ نكضح في جدكؿ رقـ )
يعالمتكسط ك المرتفع في البعد اإلجتما  

 

 دسعبد ل١بط ِشرفؼخ
 

[ 32-40 ] 

 دسعبد ل١بط ِزٛعطخ
 

[ 19-31 ] 

 دسعبد ل١بط ِٕخفؼخ
 

[ 9-18 ] 

ِغّٛع ػجبسد اٌجؼذ 

 اإلعزّبػٟ

ػجبسح 114 ػجبسح 00  ػجبسح 3  ػجبسح 121   

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %3 %91729 %28798
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من  اتجاىات التالميذقياس  فارق نسب التقييم العالي و المنخفض في يبين 11رقم  شكل بياني
 الخبرة االجتماعية نحو ممارسة النشاط الرياضي في بعدذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
من ذوي  اتجاىات التالميذ قياس فارق نسب التقييم مستوى التقييم في يبين 12رقم  شكل بياني

 االجتماعية  بعدالخبرة  في النشاط الرياضي نحو ممارسةاإلحتياجات الخاصة 

 

68% 

32% 

 التقييم المنخفض التقييم العالي
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 نحو الخاصة اإلحتياجات ذوي من التالميذ اتجاىات في القياس نتائج تحميل و عرض -1-2
 :المياقة و الصحة بعد في الرياضي النشاط ممارسة

 نحومن ذوي اإلحتياجات الخاصة  التالميذ اتجاىاتيوضح نتائج قياس  :16)جدول رقم 
 والمياقة بعدالصحة فيالنشاط الرياضي  ممارسة

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
17.10 0.51 21 57.89 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
525 22 13 1.11 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 71.77 28.23 1 النسبة المئوية

00  22               23            43            44  33 
 مرتفع                  متكسط                   منخفض
مف ( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ 04مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

نحك الممارسة الرياضية في بعدالصحة كالمياقة ،حيث قدرت  ذكم اإلحتياجات الخاصة
،كما حددت قيمة  0.51بانحراؼ معيارم قدره 17.10قيمة المتكسط الحسابي ليا بػ 

 %35.67ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ  21الكسيط الحسابي بػ 
كدرجة تقييـ  22ى ىي لدرجة تقييـ اعم 525،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ 

،لتمثؿ نسب  1.11،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة  13ادنى ىي 
لممستكل القياس المرتفع في حيف مثمت %71.77مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة   

لمستكل القياس متكسط  حسب مستكيات القياس النظرم ألداة  % 28.23نسبة 
المكالياف يبيناف فارؽ النسب في التقييـ العالي ك المنخفض  البحث ك الشكالف البيانياف

 ،ك فارؽ القيـ في مستكيات القياس لعينة البحث عمى التكالي 
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 :  بعد الصحة ك المياقة

فردا  07العينة 8      
      

ػجبساد  11 اٌظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ  :ػجبساد ثؼذ        

ػجبسح  934( :14إرا ػجبساد اٌؼ١ٕخ)  

( كيؼ تتكزع العبارات في المجاؿ المنخفض ك 05في جدكؿ رقـ )سكؼ نكضح 
 المتكسط ك المرتفع

 

 دسعبد ل١بط ِشرفؼخ
 

[ 44-55 ] 

 دسعبد ل١بط ِزٛعطخ
 

[ 23-43 ] 

 دسعبد ل١بط ِٕخفؼخ
 

[ 11-22 ] 

ِغّٛع ػجبسد ثؼذ 

 اٌظؾخ ٚ ا١ٌٍبلخ

ػجبسح 133 ػجبسح 34  ػجبسح 3  ػجبسح934   

اٌّئ٠ٛخإٌغجخ  %3 %98790 %21722  
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من اتجاىات التالميذ قياس  يبين فارق نسب التقييم العالي و المنخفض في 13رقم  شكل بياني
 نحو ممارسة النشاط الرياضي في بعدالصحة والمياقةذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
من  لتالميذا تجاىات ا قياس يبين فارق نسب التقييم مستوى التقييم في 14رقم  شكل بياني

 والمياقة بعدالصحة فيالنشاط الرياضي  ممارسة نحوذوي اإلحتياجات الخاصة 
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68 

 

 نحو الخاصة اإلحتياجات ذوي من التالميذ اتجاىات في القياس نتائج تحميل و عرض -1-3
 :المخاطرة و التوتر كخبرة الرياضي النشاط ممارسة

 اإلحتياجات الخاصةمف ذكم  اتجاىات التالميذيكضح نتائج قياس  (06)جدكؿ رقـ 
 نحك ممارسة النشاط الرياضي في بعد خبرة التكتر ك المخاطرة

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
23.01 00.11 07 32.41 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
236 23 7 020.45 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 02.41 12.52 32.41 النسبة المئوية

17    06                   19     35                   14   23 
 مرتفع                        متكسط          منخفض                

مف ذكم ( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات 06مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
حركيا نحك الممارسة الرياضية في بعد خبرة التكتر كالمخاطرة اإلحتياجات الخاصة 

،كما  00.11بانحراؼ معيارم قدره 23.01،حيث قدرت قيمة المتكسط الحسابي ليا بػ 
اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ ك التي عمى  07حددت قيمة الكسيط الحسابي بػ 

 23لدرجة تقييـ اعمى ىي  236،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ  32.41%
 020.45،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة  7كدرجة تقييـ ادنى ىي 

لممستكل القياس المرتفع في %02.41،لتمثؿ نسب مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة  
 مستكل القياس المتكسط ،اما مستكل القياس المنخفض ؼ% 12.52مثمت نسبة  حيف

حسب مستكيات القياس النظرم ألداة البحث ك % 32.41قفد مقمتو نسبة التقييـ 
الشكالف البيانياف المكالياف يبيناف فارؽ النسب في التقييـ العالي ك المنخفض ،ك فارؽ 

 مى التكالي القيـ في مستكيات القياس لعينة البحث ع
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فشدا    11تؼذ انرٕذش ٔ انًخاطشج : انؼُٛح : -  

ػجبساد  4 اٌزٛرش ٚ اٌّخبؽشح  :ػجبساد    

ػجبسح  121( :14إرا ػجبساد اٌؼ١ٕخ)  

( و١ف رزٛصع اٌؼجبساد فٟ اٌّغبي إٌّخفغ ٚ 14عٛف ٔٛػؼ فٟ عذٚي سلُ )

 اٌّزٛعؾ ٚ اٌّشرفغ

 
 

 
 
 
 
 
 

 دسعبد ل١بط ِشرفؼخ
 

[ 36-45 ] 

ِزٛعطخدسعبد ل١بط   
 

[ 19-35 ] 

 دسعبد ل١بط ِٕخفؼخ
 

[ 9-18 ] 

ِغّٛع ػجبسد ثؼذ 

 اٌزٛرش ٚ اٌّخبؽشح

ػجبسح 93 ػجبسح 30  ػجبسح 43  ػجبسح 121   

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %39700 %09729 %19700
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من اتجاىات التالميذ قياس  يبين فارق نسب التقييم العالي و المنخفض في 15رقم  شكل بياني
 نحو ممارسة النشاط الرياضي في بعد خبرة التوتر والمخاطرة اإلحتياجات الخاصةذوي 

 
من ذوي اتجاىات التالميذ  قياس يبين فارق نسب التقييم مستوى التقييم في 16رقم  شكل بياني

 نحو ممارسة النشاط الرياضي في بعد خبرة التوتر والمخاطرةاإلحتياجات الخاصة 
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 نحو الخاصة اإلحتياجات ذوي من التالميذ اتجاىات في القياس نتائج تحميل و عرض -1-4
 :الجمالية الخبرة بعد في الرياضي النشاط ممارسة

مف ذكم اإلحتياجات الخاصة  اتجاىات التالميذيكضح نتائج قياس  (21)جدكؿ رقـ 
 الخبرة الجمالية نحكممارسة النشاط الرياضي في بعد

 قياس العينة 
(19: 

 نسبة التقييم العالي الوسيط االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط 
26.05 8.00 28 52.63 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
495 39 16 64.05 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 29.23 20.48 50.29 النسبة المئوية

   مرتفع     36   45 متكسط 35   19                     18       9منخفض   
                          

مف ( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ 21مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
،حيث قدرت  الخبرة الجمالية نحكالممارسة الرياضية في بعدذكم اإلحتياجات الخاصة 

،كما حددت قيمة 8.00بانحراؼ معيارم قدره 26.05 قيمة المتكسط الحسابي ليا بػ 
ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ  26.05الكسيط الحسابي بػ 

 39لدرجة تقييـ اعمى ىي  495،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ  32.41%
،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة  16كدرجة تقييـ ادنى ىي 

لممستكل القياس %29.23،لتمثؿ نسب مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة  64.05
مستكل القياس المتكسط ،في حيف مثمت نسبة % 21.26المرتفع في حيف مثمت نسبة 

مستكم قياس المنخفض حسب مستكيات القياس النظرم ألداة البحث ك   31.27%
تقييـ العالي ك المنخفض ،ك فارؽ الشكالف البيانياف المكالياف يبيناف فارؽ النسب في ال
 القيـ في مستكيات القياس لعينة البحث عمى التكالي 
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فردا       19بعد الخبرة الجمالية: العينة :   

ػجبساد  4 ثؼذ اٌخجشح اٌغّب١ٌخ:ػجبساد   

ػجبسح  121( :14إرا ػجبساد اٌؼ١ٕخ)  

فغ ٚ ( و١ف رزٛصع اٌؼجبساد فٟ اٌّغبي إٌّخ91عٛف ٔٛػؼ فٟ عذٚي سلُ )

 اٌّزٛعؾ ٚ اٌّشرفغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجات قياس مرتفعة
 

[ 14-23 ] 

 درجات قياس متكسطة
 

[ 07-13 ] 

 درجات قياس منخفضة
 

[ 7-06 ] 

مجمكع عبارت بعد 
 الخبرة الجمالية

عبارة 31 عبارة 13  عبارة 64  عبارة 050   

 النسبة المئكية %31.27 %21.26 %27.21
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من  اتجاىات التالميذقياس  التقييم العالي و المنخفض فييبين فارق نسب  17رقم  شكل بياني
 الخبرة الجمالية نحو ممارسةالنشاط الرياضي في بعدذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
من ذوي  التالميذ اتجاىات قياس يبين فارق نسب التقييم مستوى التقييم في 18رقم  شكل بياني

 الخبرة الجمالية بعد فيالنشاط الرياضي  ممارسة نحواإلحتياجات الخاصة 
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74 

 

 نحو الخاصة اإلحتياجات ذوي من التالميذ اتجاىات في القياس نتائج تحميل و عرض -1-5
 :التوتر خفض بعد في الرياضي النشاط ممارسة

مف ذكم اإلحتياجات الخاصة اتجاىات التالميذ يكضح نتائج قياس  (22)جدكؿ رقـ 
 التكتر نحك ممارسة النشاط الرياضي في بعد خفض

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
11.41 0.23 12 73.68 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
417 13 10 0.35 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 51.47 24.10 1 النسبة المئوية

17      06            07        13                  14     23   
 مرتفع                    متكسط  منخفض                

( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ مف 22مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
رت ذكم اإلحتياجات الخاصة  نحكالممارسة الرياضية في بعدخفض التكتر،حيث قد

،كما حددت قيمة  0.23بانحراؼ معيارم قدره 11.41قيمة المتكسط الحسابي ليا بػ 
 %51.46ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ  12الكسيط الحسابي بػ 

كدرجة تقييـ  13لدرجة تقييـ اعمى ىي  417،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ 
،لتمثؿ نسب  0.35،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة  10ادنى ىي 

لممستكل القياس المتكسطفي حيف مثمت نسبة %24.10مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة  
مستكيات القياس النظرم ألداة البحثك مستكل القياس المرتفع  حسب % 51.47

الشكالف البيانياف المكالياف يبيناف فارؽ النسب في التقييـ العالي ك المنخفض ،ك فارؽ 
 .القيـ في مستكيات القياس لعينة البحث عمى التكالي 
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فردا       19بعد خفض التوتر: العينة :   

ػجبساد  4 ثؼذ خفغ اٌزٛرش:ػجبساد   

ػجبسح  121( :14إرا ػجبساد اٌؼ١ٕخ)  

( كيؼ تتكزع العبارات في المجاؿ المنخفض ك 21سكؼ نكضح في جدكؿ رقـ )
 المتكسط ك المرتفع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجات قياس مرتفعة
 

[ 14-23 ] 

 درجات قياس متكسطة
 

[ 07-13 ] 

 درجات قياس منخفضة
 

[ 7-06 ] 

مجمكع عبارت بعد 
 الخبرة الجمالية

عبارة 023 عبارة 24  عبارة 1  عبارة 050   

 النسبة المئكية %1 %24.10 %51.47
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من التالميذ اتجاىاتقياس  يبين فارق نسب التقييم العالي و المنخفض في 19رقم  شكل بياني
 التوتر خفض بعد فيالنشاط الرياضي  ممارسة نحوذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
من دوي التالميذ اتجاىات قياس التقييم فييبين فارق نسب التقييم مستوى  11رقم  شكل بياني

  التوتر خفض بعد في الرياضية الممارسة نحواإلحتياجات الخاصة  
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نحو  من ذوي اإلحتياجات الخاصةعرض و تحميل نتائج القياس في اتجاىات التالميذ  6 -1-
 . التفوق الرياضيالممارسة الرياضية في بعد 

 نحك دكم اإلحتياجات الخاصةيكضح نتائج قياس اتجاىات التالميذ  (22)جدكؿ رقـ 
 الرياضي التفكؽ  بعد فيالنشاط الرياضي ممارسة 

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
11.35 0.27 10 68.42 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
360 11 26 2.21 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 57.31 03.10 3.04 النسبة المئوية

16   04              05       10                 12           21    
 مرتفع                           متكسط                  منخفض

ذكم  اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ (22)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
،حيث قدرت التفكؽ الرياضي د الرياضية في بع الممارسة نحك اإلحتياجات الخاصة

،كما حددت قيمة  0.27بانحراؼ معيارم قدره 11.35  قيمة المتكسط الحسابي ليا بػ 
31الكسيط الحسابي بػ  لي بػ ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العا  68.42% 
0،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ  8 عمى ىي ألدرجة تقييـ  3 33 كدرجة تقييـ  

دنى ىي أ 28 21،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة   2. ،لتمثؿ نسب  
% 3.04مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة   في حيف مثمت  المنخفضلمستكل القياس 

% 03.10نسبة  لمتكسط ، في حيف تمثمت نسبة القياس المرتفع امستكل القياس 
%ب حسب مستكيات القياس النظرم ألداة البحث ك الشكالف البيانياف  57.31

ك المنخفض ،ك فارؽ القيـ في مستكيات  المكالياف يبيناف فارؽ النسب في التقييـ العالي
  .القياس لعينة البحث عمى التكالي
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فردا       19بعد التفوق الرياضي: العينة :   

عبارات  6عبارات بعد التفكؽ الرياضي8   

عبارة  032( 078إذا عبارات العينة)  

( كيؼ تتكزع العبارات في المجاؿ المنخفض ك 23سكؼ نكضح في جدكؿ رقـ )
 المتكسط ك المرتفع

 

 

 

 

 

 

 

 دسعبد ل١بط ِشرفؼخ
 

[ 32-40 ] 

 دسعبد ل١بط ِزٛعطخ
 

[ 17-31 ] 

ل١بط ِٕخفؼخ دسعبد  
 

[ 8-16 ] 

ِغّٛع ػجبسد ثؼذ 

 اٌخجشح اٌغّب١ٌخ

ػجبسح 111 ػجبسح 90  ػجبسح 18  ػجبسح 139   

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %3710 %13701 %24730
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اتجاىات التالميذ قياس  فارق نسب التقييم العالي و المنخفض في يبين 11رقم  شكل بياني
 الرياضية في النفوق الرياضينحو الممارسة  ذوي اإلحتياجات الخاصة

 
ذوي  التالميذ اتجاىات قياس فارق نسب التقييم مستوى التقييم في يبين12رقم  شكل بياني

 التفوق الرياضيبعد في اتمنشاط الرياضي ممارسة نحو اإلحتياجات الخاصة
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نحو  عرض و تحميل نتائج القياس في اتجاىات التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة -1-7
 :في القياس الكمي النشاط الرياضي الممارسة 

 ذكم اإلحتياجات الخاصةاتجاىات التالميذ يكضح نتائج قياس  (24)جدكؿ رقـ 
 نحكالممارس النشاط الرياضي في القياس الكمي

 قياس العينة 
(19: 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
نسبة التقييم  الوسيط المعياري

 العالي
063.10 03.05 063 52.63 

 تباين العينة ادنى قيمة اعمى قيمة مجموع الدرجات
1320 203 042 211.22 

 مستوى القياس 

 مرتفع متوسط منخفض مستويات التقييم
 35.63 21.36 06.40 النسبة المئوية

32     016                               042          203   204   
251 

                        مكقع عينة     متكسطمنخفض                             
 مرتفع

( اعاله المكضح لنتائج قياس اتجاىات التالميذ مف ذكم 24مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
األحتياجات الخاصة نحك الممارسة الرياضية في القياس الكمي،حيث قدرت قيمة 

،كما حددت قيمة  03.05بانحراؼ معيارم قدره 063.10المتكسط الحسابي ليا بػ  
35.67ك التي عمى اساسيا تمثمت نسبة التقييـ العالي بػ  063الكسيط الحسابي بػ  % 

كدرجة  203لدرجة تقييـ اعمى ىي  1320،اذ كاف مجمكع درجات القياس مقدر بػ 
،لتمثؿ  211.22 ،في حيف تبايف العينة كاف ممثؿ بالقيمة المعبرة 042تقييـ ادنى ىي 

مستكل %ك القياس المرتفع نسبة % 35.63نسب مستكيات التقييـ لمقياس بنسبة  
 تقييـ المنخفض  مستكيات القياس النظرم ألداة 06.40ك 21.36القياس المتكسط 
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البحث ك الشكالف البيانياف المكالياف يبيناف فارؽ النسب في التقييـ العالي ك المنخفض 
ستكيات القياس لعينة البحث عمى التكالي.،ك فارؽ القيـ في م  

فردا 19جميع األبعاد :العينة :   

ػجبساد  39 ع١ّغ األثؼبد: ػجبساد  

ػجبسح  1390( :14إرا ػجبساد اٌؼ١ٕخ)  

( و١ف رزٛصع اٌؼجبساد فٟ اٌّغبي إٌّخفغ ٚ 92عٛف ٔٛػؼ فٟ عذٚي سلُ )

 اٌّزٛعؾ ٚ اٌّشرفغ

 

 

 

 

 

 

 دسعبد ل١بط ِشرفؼخ
 

[ 216-270 ] 

ل١بط ِزٛعطخدسعبد   
 

[ 109-215 ] 

 دسعبد ل١بط ِٕخفؼخ
 

[ 54-108 ] 

ِغّٛع ػجبسد وً 

 األثؼبد

ػجبسح 383 ػجبسح 939  ػجبسح 149  ػجبسح 1390   

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ %18701 %90738 %32783
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ذوي اتجاىات التالميذ قياس  يبينفارق نسب التقييم العالي و المنخفض في 13رقم  شكل بياني
 نحو ممارسة النشاط الرياضي في القياس الكمي الخاصةاإلحتياجات 

 
ذوي  التالميذ اتجاىات قياس يبين فارق نسب التقييم مستوى التقييم في 14رقم  شكل بياني

  الكمي القياس فيالنشاط الرياضي ممارسة نحو اإلحتياجات الخاصة
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ممارسة النشاط  نحو الخاصة اإلحتياجات ذوي التالميذ اتجاىات في القياس نتائج تحميل و عرض 1-8
 :28:جدول رقم )تعزى لمتغيرنوع اإلعاقةالرياضي 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
ل١ّخ ف 

 اٌّؾغٛثخ
ِزٛعؾ 

 اٌّشثؼبد
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد
ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ
 االثؼبد دسعبد اٌؼ١ٕخ

اٌّظبثْٛ 

 ثبٌمضاِخ

اػبلخ 

اؽشاف 

 عفٍٝ

اػبلخ 

اؽشاف 

 ػ١ٍب

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  1.27 2 0.63 0.12 0.05

 اٌّغّٛػبد
اٌجؼذ  30 28 32

 32 33 31 اإلعزّبػٟ
28 31 31 

اٌزجب٠ٓ  78.16 16 1.88

داخً 

 اٌّغّٛػبد

32 31 31 
 28 30 
  32 

  31 
اٌزجب٠ٓ  79.43 18 1.25

 اٌىٍٟ
  28 
  32 

  31 
اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  1.65 2 0.82 0.25 0.05

 اٌّغّٛػبد
ثؼذ اٌظؾخ  40 40 38

 37 39 41 ٚ ا١ٌٍبلخ
40 40 38 

اٌزجب٠ٓ  51.46 16 3.21

داخً 

 اٌّغّٛػبد

38 40 38 
 40 35 

  41 
  42 

اٌزجب٠ٓ  53.11 18 2.01

 اٌىٍٟ
  41 

  38 

  41 
اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  2862.79 2 1431.39 22.43 0.05

 اٌّغّٛػبد
ثؼذ رٛرش ٚ  16 26 45

 18 09 44 اٌّخبؽشح
43 19 10 

اٌزجب٠ٓ  1020.95 16 63.80

داخً 

 اٌّغّٛػبد

35 32 17 
 18 17 

  16 

  18 
اٌزجب٠ٓ  3883.74 18 747.59

 اٌىٍٟ
  27 

  30 
  37 

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  731.45 2 365.72 10.31 0.05

 اٌّغّٛػبد
ثؼذ اٌخجشح  18 30 39

 17 34 37 اٌغّب١ٌخ
38 18 22 

اٌزجب٠ٓ  567.5 16 35.46

داخً 

 اٌّغّٛػبد

36 31 17 
 17 28 

  18 

  18 
اٌزجب٠ٓ  1298.95 18 200.59

 اٌىٍٟ
  31 

  30 
  16 
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ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
ل١ّخ ف 

 اٌّؾغٛثخ
ِزٛعؾ 

 اٌّشثؼبد
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد
ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ
 االثؼبد دسعبد اٌؼ١ٕخ

اٌّظبثْٛ 

 ثبٌمضاِخ

اػبلخ 

اؽشاف 

 عفٍٝ

اػبلخ 

اؽشاف 

 ػ١ٍب

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  0.08 2 0.04 0.00 0.05

 اٌّغّٛػبد
 خفغ 35 34 32

 اٌزٛرش
35 31 31 
34 34 35 

اٌزجب٠ٓ داخً  19369.35 16 1210.58

 34 34 34 اٌّغّٛػبد
 35 34 

  33 
 34   اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ 19369.43 18 605.31

  32 
  34 

  34 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
ل١ّخ ف 

 اٌّؾغٛثخ
ِزٛعؾ 

 اٌّشثؼبد
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد
ِظذس 

 اٌزجب٠ٓ
 االثؼبد دسعبد اٌؼ١ٕخ

اٌّظبثْٛ 

 ثبٌمضاِخ

اػبلخ 

اؽشاف 

 عفٍٝ

اػبلخ 

اؽشاف 

 ػ١ٍب

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ  0.69 2 0.34 0.12 0.05

 اٌّغّٛػبد
ثؼذ اٌزفٛق  32 31 31

 اٌش٠بػٟ
31 32 28 
31 32 31 

اٌزجب٠ٓ داخً  41.95 16 2.62

 31 28 28 اٌّغّٛػبد
 31 33 

  32 
 30   اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ 42.64 18 2.96

  30 
  28 

  31 



 اٌغبٔت اٌزطج١مٟ اٌفظً اٌضبٟٔ ػشع ٚ رؾ١ًٍ إٌزبئظ
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 مجمكعات ثالث بيف لممقارنة األحادم تبايف تحميؿ نتمئج ( يكضح26جدكؿ رقـ )
   اإلعاقة نكع حسب

 1.41( ىي 2،04ك عند درجة الحرية ) 1.13قيمة ؼ الجدكلية عند مستكل الداللة 

( نتائج إختبار تحميؿ التبايف األحادم لكؿ األبعاد تبعا  26يبيف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
 لمتغير نكع اإلعاقة 

نجد أف قيمة ؼ  1.41ة ك عند إستعراض قيـ ؼ المحسكبة ك مقارنتيا بقيمة ؼ الجدكلية البالغ
 المحسكبة 

ك بعد    1.11كبعد خفض التكتر 1.23ك بعد الصحة ك المياقة  1.02في البعد اإلجتماعي 
 ك ىي قيـ غير دالة . 1.02التفكؽ الرياضي 

ىي دالة  01.10ك بعد الخبرة الجمالية  22.21بينما قيمة ؼ المحسكبة في بعد تكتر ك المخاطرة 
ك ىي دالة احصائيا لصالح المتكسط  1.41كبة أكبر مف ؼ الجدكلية احصائيا ألف ؼ المحس

الحسابي االكبر بيف الثالث عينات حيث بمغ متكسط حسابي عينة معاقيف اطراؼ العميا في بعد 
،بينما معاقيف أطراؼ السفمى في بعد  20.3ك في بعد الخبرة الجمالية ب 21.4المخاطرة ب
، ك المتكسط الحسابي األكبر لصالح  24لجمالية بك في بعد الخبرة ا 21.6المخاطرة ب

 .15.3ك في بعد الخبرة الجمالية  20.53المصابيف بالقزامة في بعد المخاطرة 
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86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 اٌغبٔت اٌزطج١مٟ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١بد

80 

 

8مناقشة نتائج الفرضيات -2

النشاط نحك ممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصة ذلتالمياالفرض االكؿ8 اتجاىات  •
ذات مستكل تقييـ عالي الرياضي مف اجؿ تفاعؿ االجتماعي

( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 02مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد التفاعؿ االجتماعي يتأكد لنا نفي الفرض المدكف 

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةأعاله ك الذم يدلي باف تكجو التالميذ 
حيف مثمت مستكل تقييـ عالي ،حيث الرياضية مف اجؿ التفاعؿ االجتماعي ذات 

 %1مستكل التقييـ المتكسط ك%20.52كمستكل القياس المرتفع % 2856.نسبة 
 المنخفض.مستكل التقييـ 

نحك ممارسة  الخاصة اإلحتياجات ذكم ذالفرض الثاني8  اتجاىات لتالمي
 ذات مستكل تقييـ متكسط الرياضي مف اجؿ الصحة ك المياقةالنشاط 

( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 04مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد الصحة ك المياقة يتأكد لنا نفي الفرض المدكف 

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةعاله ك الذم يدلي باف تكجو التالميذ أ
  71.77مثمتل تقييـ عالي، حيث الرياضية مف اجؿ الصحة ك المياقة ذات مستك 

 مستكل التقييـ المنخفض.%1ك28.23%مستكل التقييـ المتكسط  ك%

النشاط نحك ممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصة ذالفرض الثالث8 اتجاىات لتالمي •
ذات مستكل تقييـ منخفضالرياضي التي تشمؿ جكانب معينة مف المخاطر 

( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 06مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد المخاطرة يتأكد لنا تأكيد الفرض المدكف اعاله ك 

نحك الممارسة الرياضية التي  ذكم اإلحتياجات الخاصةالذم يدلي باف تكجو التالميذ 
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ت مستكل تقييـ منخفض  ،لتأكد لنا تأكيد تشمؿ جكانب معينة مف المخاطرة ذا
نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةالفرضية ك الذم يدلي بأف اتجاىات لتالميذ 

 الرياضية التي تشمؿ جكانب معينة مف المخاطر ذات مستكل تقييـ منخفض
  % 02.41ك مستكل التقييـ المرتفع%12.52كمستكل التقييـ المتكسط%32.41بنسبة

الرياضي النشاط ممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصة ذلتالمياالفرض الرابع8 اتجاىات 
 .الجمالي الطابع اتذ

( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 21مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد الطابع الجمالي يتأكد لنا تاكيد الفرض المدكف 
اعاله ك الذم يدلي باف تكجو التالميذ المعاقيف حركيا نحك الممارسة الرياضية ذات 

ك مستكل التقييـ ،50.29% خفض بنسبةمنالطابع الجمالي ذات مستكل تقييـ 
 29.23%ك مستكل التقييـ المرتفع 20.48%المتكسط 

نحك ممارسة  الخاصة اإلحتياجات ذكم ذالفرض الخامس8 اتجاىات لتالمي
 ذات مستكل تقييـ عاليخفض التكتر مف اجؿ الرياضي النشاط 

( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 22مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد خفض التكتر، يتأكد لنا نفي الفرض المدكف اعاله 

ك الذم يدلي بأف اتجاىات لتالميذ مف ىده الفئة نحك الممارسة الرياضية مف اجؿ 
مستكل التقييـ المتكسط ،ك %51.47بة بنسخفض التكتر ذات مستكل تقييـ عالي 

 .%1 ك مستكل التقييـ المنخفض 24.10%

نحك ممارسة النشاط  دكم اإلحتياجات الخاصة.الفرض السادس8 اتجاىات التالميد  •
.الرياضي مف اجؿ التفكؽ الرياضي ذات مستكل تقييـ عالي
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( ك المكضح لنتائج قياس العينة في 22مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 
التكجو نحك الممارسة الرياضية لبعد التفكؽ الرياضي يتأكد لنا نفي الفرض المدكف 

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةأعاله ك الذم يدلي بأف تكجو التالميذ 
ك نسبة %57.31بنسبة  تقييـ عاليالرياضية مف اجؿ التفكؽ الرياضي ذات مستكل 

 .%3.04ك مستكل التقييـ المنخفض ،% 03.10تقييـ المتكسط 

.الفرض السابع 8كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا نحك ممارسة النشاط الرياضي تعزل 
لنتائج قياس ( ك المكضح 26لمتغير نكع اإلعاقة مف خالؿ الجدكؿ السابؽ الذكر )رقـ 

العينة نحك ممارسة النشاط الرياضي تبعا لمتغير نكع اإلعاقة يتأكد لنا تأكيد الفرض المدكف 
 أعاله ك الذم يدلي بأف تكجد فركؽ ذات داللة احصائية نحك ممارسة النشاط الرياضي تبعا

ؼ الحسكبة  الصحة ك المياقةك 0.12 ؼ الحسكبة االجتماعيلمتغير نكع اإلعاقة في بعد 
في ؿ  1.02كبعد التفكؽ الرياضي ؼ المحسكبة  1ؼ الحسكبة خفض التكترك بعد 0.25

بينما ؼ 1.41ىذه االبعاد ؼ المحسكبة اقؿ مف ؼ الجدكلية الف ؼ الجدكلية ىي 
اكبر مف ؼ 01.10ك بعد الخبرة الجمالية ك 22.21المحسكبة في بعد المخاطرة  

 المصابيف بالقزامة الف متكسطيـ الحسابي اكبر.الجدكليةيعني ىنا الفرؽ داؿ لصالح 
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 اإلستنتاجات: -3-

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •
%   56.26 العالي بنسبة الرياضية لبعد التفاعؿ االجتماعي في تقيمو

.،كبمستكل تقييـ مرتفع
نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •

%   50.55 العالي بنسبة الرياضية لبعدالصحة كالمياقة في تقيمو
 ،كبمستكل تقييـ مرتفع

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •
،كبمستكل تقييـ %   02.41 الرياضية لبعدالمخاطرة في تقيمو العالي بنسبة

 .منخفض
نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •

%   27.21 اضية لبعد الطابع الجمالي في تقيمو العالي بنسبةالري
 ،كبمستكل تقييـ منخفض .

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •
%   51.46  الرياضية لبعد خفض التكتر في تقيمو العالي بنسبة

 .،كبمستكل تقييـ مرتفع
نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصة تحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ •

%  57.31  الرياضية لبعد التفكؽ الرياضي في تقيمو العالي بنسبة
 .،كبمستكل تقييـ مرتفع

نحك الممارسة  ذكم اإلحتياجات الخاصةتحدد نسبة قياس اتجاىات التالميذ  •
.،كبمستكل تقييـ مرتفع%   35.63  الرياضية في تقيمو العالي بنسبة
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 نحك ممارسة النشاط الرياضي  ذكم اإلحتياجات الخاصةإتجاىات التالميد  .

 تعزل لمتغير نكع اإلعاقة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المصابيف  

 بالقزامة قي بعد التكتر ك المخاطرة ك بعد الخبرة الجمالية حيث بمغت ؼ  

 في بعد الخبرة 01.10في بعد التكتر ك المخاطرة ك  22.21الحسكبة  

 ك كاف متكسط حسابي االكبر لصالح  1.41الجمالية ك ؼ الجدكلية  

 في بعد  15.3في بعد المخاطرة ك  20.53المصابيف بالقزامة حيث بمغ  

 الخبرة الجمالية .
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اإلقتراحات :

في ضكء اإلستنتاجات التي تكصمنا إلييا مف خالؿ نتائج البحث يمكف أف نقترح ما 
 يمي 8

 .تكييؼ البرامج التربكية لذكم االحتياجات الخاصة ضركرة   -

الذيف لدييـ إتجاىات سمبية نحك األنشطة  معاقيف حركياإيجاد حمكؿ مناسبة لتالميذ -
 التي تتميز بجماؿ الحركي ك الخطكرة .

ذكم العمؿ عمى تأىيؿ أساتذة التربية البدنية في تنفيد برامج رياضية معدلة لتالميذ -
 .حصة التربية البدنيةفي  الخاصةاإلحتياجات 

 

 



   

 
 

 اٌّالؽك :
ِغزغبُٔ -عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ   

 ِؼٙذ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بػ١خ

ِى١ف بدني رياضيلغُ ٔشبؽ   

   

إٌشبؽ اٌجذٟٔ )اٌش٠بػٟ( فٟ ؽظخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚ ِم١بط ٌم١بط اإلرغب٘بد ٔؾٛ ِّبسعخ  

 اٌش٠بػ١خ

 رؾ١خ ؽ١جخ  ٚ ثؼذ ...

م١بَ ثجؾش ػٍّٟ رؾذ ػٕٛاْ : إرغب٘بد دٚٞ اإلؽز١بعبد اٌخبطخ ٔؾٛ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌفٟ إؽبس 

 اٌجذٟٔ فٟ ؽظخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بػ١خ .

خ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ .ٔمذَ إ١ٌىُ ٘ذا اٌّم١بط اٌذٞ ٔزّٕٝ ِألٖ ثؼٕب٠خ خذِ  

 اٌزؼ١ٍّبد :

ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ اٌؼجبساد اٌّشرجطخ ثجؼغ اٌّٛالف اٌش٠بػ١خ ٚ اٌّطٍٛة ِٕه أْ رؾذد فٟ ٚسلخ 

 اإلعبثخ ِذٜ ِٛافمزه أٚ ػذَ ِٛافمزه ػٍٝ وً ػجبسح ثبٌظٛسح اٌزب١ٌخ :

 - إرا وٕذ رٛافك ثذسعخ وج١شح ػٍٝ اٌؼجبسح ، ػغ دائشح ؽٛي اٌشلُ 3

 - إرا وٕذ رٛافك ػٍٝ اٌؼجبسح ، ػغ دائشح ؽٛي اٌشلُ 9

 - إرا وٕذ ال رغزط١غ إرخبد لشاس ثبٌّٛافمخ أٚ ػذَ اٌّٛافمخ  ،ػغ دائشح ؽٛي اٌشلُ 0

 - إرا وٕذ غ١ش ِٛافك  ػٍٝ اٌؼجبسح ، ػغ دائشح ؽٛي اٌشلُ 9

 - إرا وٕذ غ١ش  ِٛافك ثذسعخ وج١شح ػٍٝ اٌؼجبسح ، ػغ دائشح ؽٛي اٌشلُ 1

ٌم١بط ِؼٍِٛبره ٚ ٌىٕٗ ِؾبٌٚخ ٌٍزؼشف ػٍٝ سأ٠ه رغبٖ ثؼغ اٌّٛالف أٚ  ا ١ٌظ إخزجبسز٘ -

 اٌزظشفبد اٌّشرجطخ ثبٌش٠بػخ .

رغزط١غ . ١ٌظ ٕ٘بن ٚلذ ِؾذد ٌإلعبثخ ٚ ٌىٓ ؽبٚي اإلعبثخ ثأعشع ِب -  

 

:بيانات أولية   



   

 
 

 ٔٛع اإلػبلخ : فٟ األؽشاف اٌؼ١ٍب 

 

    فٟ اإلؽشاف اٌغفٍٝ   

 

  اٌمضاِخ  

 اٌغٓ : 

 

 :نخٛاسن انز٘ ذشاِ يُاعــثا  زٕل  انشلى  (     ) )ضغ دائشج  -

 اٌفمـــشاد اٌؼجبسح سلُ

ِٛافك 

ثذسعخ 

 وج١شح

ِٛا

 فك

 ٌُ

أوْٛ 

 سأٞ

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

ثذسعخ 

 وج١شح

أفضم األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذشذثظ تمذس تغٛظ يٍ انخطٕسج  31

 ػٍ األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذشذثظ تمذس كثٛش يٍ انخطٕسج 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

أعزط١غ أْ أِبسط اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ اٌشبق ١ِٛ٠ب إدا وبْ دٌه  02

 ٠ؼط١ٕٟ فشطخ ػؼ٠ٛخ إؽذٜ اٌفشق اٌش٠بػ١خ اٌم١ِٛخ
5 4 3 2 1 

أػظى لًٛح نهُشاط انشٚاضٙ ْٙ خًال انسشكاخ انرٙ ٚإدٚٓا  30

 انرهًٛز 

5 4 3 2 1 

فٙ دسط انرشتٛح انشٚاضٛح ُٚثغٙ انرشكٛض ػهٗ انمًٛح انصسٛح  39

 نهشٚاضح 8

5 4 3 2 1 

ال أعزط١غ أْ أرؾًّ اٌزذس٠ت ا١ٌِٟٛ اٌؼ١ٕف ؽٛاي اٌؼبَ ٌىٟ  33

 أعزؼذ ٌإلششان فٟ إٌّبفغبد اٌش٠بػ١خ
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ال أفضم األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذًاسط الكرغاب انصسح ٔ  30

 انهٛالح انثذَٛح 8

1 2 3 4 5 

أفضم األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذرضًٍ انمذس انكثٛش يٍ  32

 انخطٕسج 8

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ذؼدثُٙ األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذظٓش خًال زشكاخ انرهًٛز 8 38

اٌزٟ رؾزبط إٌٝ رذس٠ت ِٕزظُ  اٌش٠بػ١خرؼغجٕٟ األٔشطخ  34

ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ ٚ اٌزٟ ٠م١ظ ف١ٙب الػت لذسرٗ فٟ ِٕبفغبد ػذ 

  ِٕبفغ١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ ػبي ِٓ ِٙبسح

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 انٓذف انشئٛغٙ نًًاسعرٙ نهشٚاضح ْٕ اكرغاب انصسح 8 13

 1 2 3 4 5 كثشٖ تانُغثح نٙ  االذصال االخرًاػٙ انُاذح ػٍ يًاسعرٙ نهشٚاضح نّ أًْٛح 11

انًًاسعح انشٚاضٛح ْٙ غانثا انطشٚك انٕزٛذ إلصانح  19

 انرٕذشاخ انُفغٛح انشذٚذج 8 
5 4 3 2 1 

 اٌفمـــشاد اٌؼجبسح سلُ

 ِٛافك

 

ثذسعخ 

 وج١شح

 

 ِٛافك

 ٌُ

أوْٛ 

 سأٞ

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

ثذسعخ 

 وج١شح

 5 4 3 2 1ال ذُاعثُٙ انًًاسعح انًركشسج نألَشطح انشٚاضٛح  10



   

 
 

 انخطشج 

فٙ دسط انرشتٛح انشٚاضٛح ُٚثغٙ ٔضغ أًْٛح كثشٖ  19

 ػهٗ خًال انسشكاخ 8 

5 4 3 2 1 

أفضم األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذسافع ػهٗ انهٛالح انثذَٛح  13

8 

5 4 3 2 1 

ُْان فشص كثٛشج ذرٛر نهرهًٛز االعرشخاء يٍ يراػة  10

انذساعح يثم يًاسعح انشٚاضح أٔ يشاْذج انًثاسٚاخ 

 انشٚاضٛح 8 

5 4 3 2 1 

أفضم يًاسعح األَشطح انشٚاضٛح اندًاػٛح انرٙ ٚشرشن  12

 فٛٓا ػذد كثٛش يٍ انراليٛز  8

5 4 3 2 1 

ػُذ اخرٛاس٘ نُشاط سٚاضٙ ًُٚٓٙ خذا فائذذّ يٍ  18

 انُازٛح انصسٛح 8

5 4 3 2 1 

ال ذؼدثُٙ تصفح خاصح األَشطح انشٚاضٛح اندًاػٛح  14

 انرٙ ٚشرشن فٛٓا ػذد كثٛش يٍ انراليٛز 8

1 2 3 4 5 

فٙ انًذسعح ُٚثغٙ االْرًاو تذسخح كثٛشج تًًاسعح  93

 األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذرطهة انؼًم اندًاػٙ ٔ انرؼأٌ 

5 4 3 2 1 

انشٚاضٛح ذؼرثش تانُغثح نٙ أزغٍ فشصح انًًاسعح  91

 نالعرشخاء 8

5 4 3 2 1 

ال أيٛم ئنٗ األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذشذثظ تانًخاطش ٔ  99

 االزرًاالخ انكثٛشج نإلصاتاخ 8 

1 2 3 4 5 

انصسح فمظ تانُغثح نٙ ْٙ انذافغ انشئٛغٙ نًًاسعح  90

 انشٚاضح 

5 4 3 2 1 

فّٛ طاتغ ذُافغٙ تذسخح ال افضم أ٘ َشاط سٚاضٙ ٚضداد  99

 كثٛشج

1 2 3 4 5 

أْى َازٛح ذدؼهُٙ أياسط انشٚاضح أَٙ أعرطٛغ يٍ خالل  93

 يًاسعرٙ نهشٚاضح أٌ أذصم تانُاط 8

5 4 3 2 1 

انًًاسعح انشٚاضٛح ْٙ انطشٚك انؼًهٙ نهرسشس يٍ  90

 انصشاػاخ انُفغٛح ٔ انؼذٔاٌ 8

5 4 3 2 1 

انرًشُٚاخ انصثازٛح انٕلد انذ٘ ايضّٛ فٙ يًاسعح  27

 ًٚكٍ اعرغالنّ تصٕسج ازغٍ فٙ اَشطح اخشٖ

1 2 3 4 5 

ئدا طهة يُٙ االخرٛاس فاَُٙ أفضم األَشطح انخطشج ػٍ  98

 األَشطح انشٚاضٛح غٛش انخطشج أٔ األلم خطٕسج 8 

5 4 3 2 1 

يٍ تٍٛ األَشطح انشٚاضٛح أفضم تصفح خاصح انُشطح  94

 انرٙ أعرطٛغ يًاسعرٓا يغ اٜخشٍٚ 8 

5 4 3 2 1 

انشٚاضح ذرٛر انفشص انًرؼذدج إلظٓاس خًال انسشكاخ  03

 انثششٚح 8 
5 4 3 2 1 

ُْان انؼذٚذ يٍ األَشطح ذًُسُٙ االعرشخاء تذسخح أزغٍ يٍ  01

 يًاسعح انشٚاضح 8 
1 2 3 4 5 

أػرمذ أَّ يٍ األًْٛح انمصٕٖ يًاسعح األَشطح انشٚاضٛح انرٙ نٓا  09

 فائذج كثشٖ تانُغثح نهصسح 8 
5 4 3 2 1 

 ئشثاع انرزٔق أفضم تصفح خاصح األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذٓذف ئنٗ 00
 اندًانٙ أٔ انفُٙ 8 

5 4 3 2 1 

 انفمـــشاخ اٌؼجبسح سلُ

 ِٛافك

 

ثذسعخ 

 وج١شح

 

 ِٛافك

 ٌُ

أوْٛ 

 سأٞ

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

ثذسعخ 

 وج١شح

أػرمذ أٌ انُداذ فٙ انثطٕالخ انشٚاضٛح ٚرأعظ ػهٗ ئَكاس  09

 داخ ٔ انرضسٛح ٔ تذل اندٓذ

5 4 3 2 1 



   

 
 

 ٚصبئك رغ١ًٙ ِّٙخ ِشخظخ ِٓ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٌٛال٠خ ع١ذٞ ثٍؼجبط : 

أزظ تغؼادج ال زذٔد نٓا ػُذيا أشاْذ لٕج انرؼثٛش ٔ خًال  03

 انرسشكاخ انشٚاضٛح 8 

5 4 3 2 1 

 5 4 3 9 1 انصسح فمظال افضم انًًاسعح انٕٛيٛح نهشٚاضح الخم  00

أشؼش تأٌ انشٚاضح ذؼضنُٙ ذًايا ػٍ انًشاكم انًرؼذدج نهسٛاج  02

 انٕٛيٛح 8 

5 4 3 2 1 

ئدا طهة يُٙ اإلزرٛاس فاَُٙ أفضم انغثازح فٙ انٛاِ انٓادئح  08

 ػٍ انغثازح فٙ انًٛاِ داخ األيٕاج انؼانٛح

1 9 3 4 5 

أفضم يًاسعح األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ٚغرطٛغ اإلَغاٌ  04

 يًاسعرٓا تًفشدِ 8 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 انًضاٚا انصسٛح نًًاسعح انشٚاضح ْايح خذا تانُغثح نٙ 8  93

األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذرطهة فٍ ٔ خًال انسشكاخ أػطٛٓا  91

 انكثٛش يٍ اْرًايٙ 8 

5 4 3 2 1 

األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذرطهة اندشأج ٔ انًغايشج أفضهٓا ئنٗ  99

 ألصٗ يذٖ 8 

5 4 3 2 1 

َظشا الٌ انًُافغح يثذأاعاعٙ ُٚثغٙ ذشدٛغ ػهٗ يًاسعح  90

 األَشطح راخ طاتغ ذُافغٙ

5 4 3 2 1 

انًًاسعح انشٚاضٛح ذغرطٛغ أٌ ذدؼهُٙ عؼٛذا تصٕسج زمٛمٛح  99

 8 

5 4 3 2 1 

األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذغرخذو اندغى كٕعٛهح نهرؼثٛش يثم  93

 انسشكاخ انرؼثٛشٚح أػرثشْا يٍ أزغٍ إَٔاع األَشطح 

5 4 3 2 1 

أفضم يشاْذج أٔ يًاسعح إَٔاع األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ال  90

 ذأخذ طاتغ اندذٚح ٔ ال ذسراج ئنٗ ٔلد طٕٚم ٔ يدٕٓد كثٛش

1 2 3 4 5 

يًاسعح انرًشُٚاخ انشٚاضٛح انٕٛيٛح راخ أًْٛح لصٕٖ  92

 تانُغثح نٙ 8 

5 4 3 2 1 

أعرطٛغ أٌ أيضٙ ػذج عاػاخ فٙ يشاْذج تؼض زشكاخ انششالح  98

 أٔ انسشكاخ انرٙ ذرًٛض تانرٕافك اندٛذ يثم زشكاخ اندًثاص 8
5 4 3 2 1 

ئٌ االذصال االخرًاػٙ انرٙ ذرٛسّ يًاسعح انشٚاضح ال ًٚثم  94

 تانُغثح نٙ أًْٛح لصٕٖ 8 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 أفضم األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذشذثظ تهسظاخ يٍ انخطٕسج 8  33

 1 2 3 4 5 ػذو يًاسعح انُشاط انشٚاضٙ ذضٛغ يُٙ فشصح ْايح نالعرشخاء 8  31

 5 4 3 2 1 تًسأنح انفٕص فٙ انشٚاضح تذسخح صائذج ػٍ انسذٚدة ػذو اإلْرًاو  39

ذؼدثُٙ األَشطح انشٚاضٛح انرٙ ذرطهة يٍ انرهًٛذ انغٛطشج  30

 ػهٗ انًٕالف انخطشج8 

5 4 3 2 1 

انًًاسعح انشٚاضٛح ال اػرثشْا ٔعٛهح ْايح يٍ ٔعائم  39

 انرشٔٚر

1 2 3 4 5 



   

 
 

 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 

 



   

 
 

 عذٚي ٠ّضً ٔزبئظ اٌخبَ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش :

 

 

 10 ػ١ٕخ إػبلخ اإلؽشاف اٌؼ١ٍب  اٌؼذد :

 5ػ١ٕخ إػبلخ األؽشاف اٌغفٍٝ : اٌؼذد 

 4 ػ١ٕخ اٌّظبث١ٓ ثبٌمضاِخ : اٌؼذد

القياس 
 الكمي

االبعاد  1 2 3 4 5 6
 العينة

171 32 35 18 16 40 30 1 

163 28 31 17 18 37 32 2 

167 31 35 22 10 38 31 3 

168 31 34 17 17 38 31 4 

177 33 34 28 17 35 30 5 

172 32 33 18 16 41 32 6 

173 31 34 18 18 42 31 7 

189 31 32 31 27 41 28 8 

192 28 34 30 30 38 32 9 

190 31 34 16 37 41 31 10 

189 31 34 30 26 40 28 11 

177 32 31 34 9 39 33 12 

174 32 34 18 19 40 31 13 

196 28 34 31 32 40 31 14 

169 31 35 17 18 40 28 15 

217 31 32 39 45 38 32 16 
249 31 35 37 44 41 31 17 
206 31 34 38 43 40 28 18 
203 28 34 36 35 38 32 19 
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 خالصة عامة :

الخاصة  االحتياجاتذوي  لمتالميذعالية  اتجاىاتنستنتج من نتائج البحث أن ىناك 
 اتجاىاتنحو ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية ، و ىناك فروقا في 

نحو ممارسة الرياضية حسب نوع اإلعاقة و يجب تعديل ىده الفروق ، و تساىم 
 خاصة، بصفة المعوق لمفرد السمات الشخصية وتنميةالممارسة الرياضية في تطوير 

النفسية،  القيود من خاليا تربويا موجيا خيارا تمثل أنيا عامة،ذلك بصفة وشخصيتو
 االجتماعي اآلخرين، وتحسين السموك مع تعاممو وحسن تفتحو في الفرد فتساعد

 كما تحقيق النجاح، أجل الشريف من والتنافس والمشاركة والتماسك كالتعاون االيجابي
 وتكسبو التفاؤل الغير، مع والصداقات ،االجتماعية العالقات إقامة عمى قدرتو من تزيد
مما  الحياة، متطمبات مختمف في لديو، المسؤولية صفة وتنمي والمستقبل، الحاضر في

 .في المجتمع ندماجواو  تفاعمو عمى إيجابا ينعكس

خضاعيا نفعاالتوا في لمتحكمو تتيح حصة التربية البدنية ليذه الفئة  فرصا  لسيطرتو  وا 
 بنفسو، ثقتو وينمي لديو، الواقعية درجة مثيراتيا، وتحسين مع وتالؤميا واستقرارىا

 في بيا يمر التي المواقف مختمف في والثابتة السميمة القرارات عمى اتخاذ يصبح قادرا
 والتوتر والفشل اإلحباط مواقف تجاوز عمى أنيا تساعده إلى االجتماعية،إضافة حياتو
 واآلثار النفسي الرسوب بسبب حين آلخر، من الفرد تنتاب التي واالستسالم واليأس
.اإلعاقة تتركيا التي السمبية

من خالل ما سبق ذكره تعد ممارسة النشاط الرياضي في حصة التربية البدنية ذات 
 واالنبساطية االجتماعيةمثل  ىذه الفئةأىمية كبيرة في تنمية سمات الموجبة لدى 

تساعده متكاممة، متزنة قوية شخصية المعوق لمفردن  تكو  وبالتالي االنفعالي، والثبات
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 وقدراتو طاقاتو من االستفادة من يمكننا مما النفسي  االجتماعي، والتكيف االندماج في 
. في المجتمع فعاال عضوا ليصبح
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 كتب :

 و العممي البحث طرق : الباىي حسين مصطفى ، الحفيظ عبد محمد إخالص-1
 ، لنشر الكتاب مركز ، والرياضية والنفسية التربوية المجاالت في اإلحصائي التحميل
  2000 القاىرة

 ستة ، القاىرة الفكر دار ، 1 ،طةالبدنية والرياضي التربية أصول: للخو ا أنور أمين-2
1998 

حابس العوالمة: سيكولوجية األطفال الغير العاديين )اإلعاقة الحركية( الطبعة -3
2003األولى األىمية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،   

 ، لمكتاب،القاىرة اإلسكندرية مركز ، الطفل نمو سيكولوجية: احمد كامل سمير4
1987  

 الرابعة الطبعة ، السموكية العموم  في البحث إلى المدخل : العساف حمد بن صالح-5
  2006 الناشر عبيكان

 وذوي المتميزين و الموىوبين رعاية سيكولوجية: الداىري أحمد حسن صالح-6
  2005 ، لمنشر،عمان وائل ،دار1 ط ، الخاصة االحتياجات

 الخنساء ، المراىقة إلى الطفولة من النمو: سعيد، زيان و الوافي الرحمان عبد-7
  2004 ، التوزيع و النشر

 ، العممية الكتب دار ، 1 ط ، االجتماعي النفس عمم:  عويضة محمد كامل-8
  1996 ، بيروت
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