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مقراني جمال

لحـــــــواش إسمــــــاعيل

إلى من علمني النجاح و الصبر ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار...
أبي.
إلى من علمتني و عانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه ...إلى من كان
دعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي ...أمي.
إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.
إلى مالكي في الحياة أينما كان.
إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.
إلى األستاذ المشرف الدكتور مقراني جمال  ،إلى أساتذتي الكرام الذين
أناروا دروبنا بالعلم و المعرفة.
إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها ،ال يبغي بها إال
وجه هللا و منفعة الناس.
إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.
 -عبد الكريم -
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أبي.
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إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.
إلى مالكي في الحياة أينما كان.
إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.
إلى األستاذ المشرف الدكتور مقراني جمال  ،إلى أساتذتي الكرام الذين
أناروا دروبنا بالعلم و المعرفة.
إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها ،ال يبغي بها إال
وجه هللا و منفعة الناس.
إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.
 -إسمـــــــــاعيــــــــــــــــل -

أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعالمه و نسبة الفضل ألصحابه،
« :من لم يشكر الناس لم يشكر هللا».
استجابة لقول النبي
و كما قيل :
عالمة شكر المرء إعالن حمــــده
شكر

فمن كتم المعروف منهم فما

فالشكككر أوال هلل عككز و ككل علككد أن لككداني لسككلوح ريك البح ك و
التشبه بألل العلم و إن كان بيني و بينهم مفاوز.
كما أخص بالشكر أسكتاي الككريم و معلمكي الفااكل المشكرف علكد
لذا البح الدكتور مقراني مال  ،فقد كان حريصا علكد قكراءك ككل
ما أكتب ثم يو هني إلد مكا يكرى بكأرب عبكارك و أل كف إشكارك ،فلكه
مني وافر الثناء و خالص الدعاء.
كما أشكر السادك األساتذك و كل الزمالء و كل من قدم لي فائدك أو
أعانني بمر ع ،أسأل هللا أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم
في ميزان حسناتهم.

ملخص البحث
 عنوان البحث  :دور النشاط البدني المكيف في التخفيف من حدة القلق لدى المعاقين حركيا.
تهدف الدراسة إلى التعرف على دور النشاط البدني المكيف في التقليل من حدة القلق لدى المعاقين
حركيا ,و الفرض من الدراسة أنه للنشاط البدني المكيف دور فعال في التقليل من حدة القلق لدى المعاقين
حركيا  ,و عينة البحث تكونت من  30العب معاق حركيا لنشاط الكرة الطائرة جلوس لوالية الشلف  ,و
تم إختيار العينة بطريقة مقصودة و نسبتها % 30من المجتمع األصلي  .األداة المستخدمة في بحثنا هذا
هي مقياس القلق لرينز مارتيناز باإلضافة إلى إستبيان  ,و أهم إستنتاج تم التوصل إليه هو أن أغلب
الالعبين المعاقين يحاولون التقليل من حدة القلق و هذا من خالل الضبط و الوقاية الذاتية أي مراقبة نفسه
في وجوب اإللتزام باألخالق و التعليمات التي يفرضها النشاط الممارس ,و أهم إقتراح هو توفير الوسائل
المساعدة لل معاقين حركيا في المجتمع لتسهيل عملية دمجهم و تفادي العراقيل التي يمكن أن تزيد من
مشاكلهم النفسية .

Résumé de la recherche
 titre de la recherche : Le rôle de l'activité physique dans l'atténuation de
l'anxiété chez les handicapés physiques.
L’objectif de l’étude est d’identifier le rôle de l’activité physique dans la
réduction de l’anxiété chez les handicapés physiques et de supposer que
l’activité physique a été adaptée pour réduire l’anxiété des handicapés
physiques. Pour le mandat de Chlef, l'échantillon a été choisi de manière
délibérée et représente 30% de la communauté d'origine. La conclusion la
plus importante est que la plupart des joueurs handicapés essaient de
minimiser l’anxiété par le contrôle de soi et le contrôle de soi, c’est-à-dire
qu’ils se considèrent eux-mêmes liés par l’éthique et les instructions
imposées par l’activité. La suggestion la plus importante est de fournir aux
personnes handicapées de la société des aides pour faciliter leur
intégration et éviter les obstacles susceptibles d'aggraver leurs problèmes
psychologiques.
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التعريف بالبحث
مقــدمـــة :
تعتبر المهارة الحركية ذات أهمية بالغة في حياة اإلنسان فهي ضرورية لتأدية كافة النشاطات
فييي الحييياة ال ومييية و فييي تأدييية الواوبييات الحياتييية و المهنييية ي و أيضييا لهييا دور ح ييو فييي النمييو
المعرفي الذ يعتمد على مقيدرة الريرد عليى التنقيا و الحركية و التعاميا ميط المحييق بكيا تعق داتي و
تناقضات ي فحدوث اإلعاقة الحركية يعني أن المعاق قد فقد القدرة على القيام ببعض األعمال ح ث
ال تقتصيير علييى صييعوبة التنق ييا بييا تشييما وأل ييا ا األعضيياؤ الحركييية فت ييى ر بييذل اإلعاقيية عل ييى
سييلوكات الرييرد و انرعاالتي ح ييث يصييبا الشييعور بييالنق

و العوييل عييام فعيياال فييي اليينر

و تنشييأ

عنهييا اضييطرابات نرسييية متتلريية تع ييل الحييياة الطبيعييية للرييرد ان اد ار الرييرد إلعاقت ي تعتبيير بداييية
أساسية من الضغوط النرسيية و ميا يصياحبها مين الشيعور بالغضيق و القليل و اإلحبياط و الحيلن و
اإلكت اق و التوف من المستقبا ي فاضغوط النرسية التي تص ق متتلا األفراد و تاصة المعاق ن
تتطلق استوابات تكيرية مط المواقا الحياتية من الصعق مواو متطلباتها .
و تتم ييا أهمييية الد ارسيية فييي اب يرال دور النشيياط البييدني المك ييا فييي التقل ييا ميين حييدة القلييل لييد
المعاق ن حركيا  ,و الهيدف العيام مين بح نيا معرفية دور النشياط البيدني المك يا فيي التقل يا مين حيدة
القل ييل ل ييد المع يياق ن حركي ييا  ,و تمح ييورت مش ييكلة بح ن ييا ل ه ييا ل نش ييطة البدني يية المكير يية دور ف ييي
التتر ا من حدة القلل لد المعاق ن حركيا .
و قمنييا بتقسيييم بح نييا الييى بيياب ن تم ييا البيياق األول فييي الد ارسيية النألرييية التييي تطرقنييا ف هييا الييى
التعريا بالبحث يم الرصيا األول قمنيا بد ارسية تحل ليية للنشياط البيدني المك يا و فيي الرصيا ال ياني
قمنا بدراسة القلل و اإلعاقة الحركية  ,و فيي البياق ال ياني قمنيا بد ارسية م دانيية بح يث اعتميدنا عليى
الميينهل الوصييري بع نيية  30العييق معيياق حركيييا لرريييل الك يرة الطييا رة ولييو
اسييتتدمنا مقيييا

لوالييية الشييلا  ,كمييا

القلييل لرينييل مارت نييال و اسييتبيان ت م نييا لمشييكلتنا كييأداة لومييط البيانييات  ,و كانييت

نت وة بح نا هي أن أعلق ال عب ن المعاق ن يحاولون التقل ا من حدة القلل و هيذا تي ل الضيبق و
الوقاية الذاتية .
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التعريف بالبحث
 – 1المشكلة :
تع ييرض متتل ييا األفي يراد ال ييى ض ييغوطات نرس ييية و ص ييعوبات ومي يية اال أن حو ييم و نوعي يية
المشاكا تتتلا من ف ة الى أتر يو من الر ات التي تعاني مشاكا متعيددة و ضيغوطات مت اركمية
ف ة المعياق ن ي و يقصيد بالمعياق ن األشيتا

اليذ ن لهيم قصيور نت وية ميرض عضيو أو حسيي أو

عقلي أو حركي ح ث قيد رويط ذلي اليى أسيباق و ار يية أو مكتسيبة كميا قيد يحيدث نت وية أميراض أو
حوادث مما يعول الررد عن آداؤ متطلبات األساسية في الحياة .
يعتبيير النشيياط الرياضييي المك ييا شييبكة تدماتييية متكامليية صييممت بغييرض كشييا المشيياكا و
المسي يياعدة علي ييى حلهي ييا في ييي متتلي ييا الن ي يواحي نرسي ييية كاني ييت أو حركيي يية ي و تشي ييما هي ييذ التي ييدمات
المساعدات الحركية و البرامل التربوية و طرق التدريق و منياهل التيدري

ل شيتا

المعياق ن كميا

تشما أيضا على التدمات اإلستشارية و التعاونية في موال برامل المعاق ن و تنأليم الندوات لتقديم
أفض ييا س ييب ا له ييذ الر يية و ان ه ييذ الت ييدمات الت ييي تق ييط كله ييا ف ييي اط ييار رياض يية ذو اإلحتياو ييات
التاصي يية وي ييق أن توالهي ييا أشي ييتا
أشتا

مىهلي ييون و متتصصي ييون في ييي رياضي يية المعي يياق ن أو مي يين قبي ييا

لهم تبرة في هذا الموال ي ان تك يا الريرد المعيوق و تأقلمي ميط ضيغوط الحيياة المعاصيرة

و من م اندماو في الموتمط بصرة فعالة يقتضي توياول لعقيدة الشيعور بيالنق
أن اله ة العامة للشت
و ييدا و تعك ي

هي مقيا

لترك ر و مشاعر و أن اله ة الو دة للشت

صييورة تريياىل و حييق للمبييادرة و ال قيية بييالنر

انطباعا س ا تم ا في قلة ال قة بالنر

الناومية مين فكيرة
تعطي انطباعا

فييي ح ي ن أن اله يية الضييعيرة تعك ي

و الألهور بمألهر التعق و القلل الدا م .

ان القلل أحد مألاهر اإلنرعاالت السلبية التي لها دور هام في التيأ ر عليى مسيتو ال عبي ن
المعياق ن ي امييا بصييورة ا وابيية فتكييون قييوة دافعية ا وابييية تسيياعد المعياق علييى بييذل أقصيى مييا يمكني
من وهد ي أو بصورة سلبية فتكون قوة دافعة سلبية تسهم في اعاقة األداؤ و تقل ا ال قية بيالنر

يو

تتتلا استوابات القلل في شدتها و اتواهاتها ي و ح نما تلداد شدة القلل يحدث فقدان التيوالن مميا
دفط الرياضي لمحاولة استعادة هذا التوالن.
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التعريف بالبحث
و قييد تناولييت العد ييد ميين البحييوث مشييكلة اإلعاقيية و أ رهييا ممييا سيياهم فييي تشييتي

المشيياكا

النرس ييية و اإلوتماعي يية الت ييي ن ييتل عنه ييا المض يياعرات النرس ييية و اإلوتماعي يية الناتو يية ع يين الش ييعور
باإلحبيياط كاإلحسييا

بالرشييا و الشييعور بالييذنق و احتقييار اليينر

ممييا ييىد الييى انط يواؤ و قلييل و

عللة دا مةي و بما أن النشياط البيدني المك يا يعتبير أحيد الوسيا ا الهامية التيي تلعيق دو ار فيي ترقيية
الوانييق الصييحي و النرسييي و اإلوتميياعي ي فييسن الرييرد يسييتطيط أن ييدر بسييهولة الييدور الييذ
ه ييذا النش يياط ف ييي ال ييتتل

لعبيية

م يين اإلض ييطرابات و المش يياكا النرس ييية اإلوتماعي يية و ه ييذا ع يين طري ييل

ممارست ألحد األنشطة البدنية و الرياضية و هذا لتعويض اعاقت .
و انط قا من صعوبة هذا المشكا و تعدد أسباب ي نطرح التساىل التالي ل
 ها ل نشطة البدنية الرياضية المكيرية دور في التتر ا من حدة القلل لد المعاق ن حركيا ؟
و من هذا التساىل العام نطرح التساىالت الول ية التالية ل
 هييا تووييد فييروق ذات دالليية احصييا ية بي ن النتييا ل لييد المعيياق ن حركيييا فيمييا تي
المعرفي تعل لنشاط الكرة الطا رة ولو

؟

 هييا تووييد فييروق ذات دالليية احصييا ية بي ن النتييا ل لييد المعيياق ن حركيييا فيمييا تي
الوسمي تعل لنشاط الكرة الطا رة ولو
بالنر

حاليية القلييل

؟

 هييا تووييد فييروق ذات دالليية احصييا ية ب ي ن النتييا ل لييد المعيياق ن حركيييا فيمييا ت ي
تعل لنشاط الكرة الطا رة ولو

حاليية القلييل

حيياة ال قيية

؟

 – 2أهداف الدراسة :
الهدف العام :
التعرف على دور النشاط البدني المك ا في التتر ا من حدة القلل لد المعاق ن حركيا.
األهداف الفرعية :

4

التعريف بالبحث
 - 1التعييرف علييى دور النشيياط البييدني المك ييا علييى مسييتو القلييل المعرفييي لييد المعيياق ن
حركيا.
 – 2التعييرف علييى دور النشيياط البييدني المك ييا علييى مسييتو القلييل الوسييمي لييد المعيياق ن
حركيا .
 – 3التع ييرف عل ييى دور النش يياط الب ييدني المك ييا عل ييى مس ييتو ال ق يية ب ييالنر

ل ييد المع يياق ن

حركيا.
 – 3فرضيات البحث :
 – 1 – 3الفرضية العامة :
 للنشاط البدني الرياضي المك ا دور فعال في التقل ا من حدة القلل عند المعاق ن حركيا.
 – 2 – 3الفرضيات الجزئية :
 توود فروق ذات داللة احصا ية ب ن النتا ل لد المعاق ن حركيا فيما ت
تعل لنشاط الكرة الطا رة ولو

.

 تووييد فييروق ذات دالليية احصييا ية بي ن النتييا ل لييد المعيياق ن حركيييا فيمييا تي
الوسمي تعل لنشاط الكرة الطا رة ولو

حاليية القلييل

.

 تووييد فييروق ذات دالليية احصييا ية بي ن النتييا ل لييد المعيياق ن حركيييا فيمييا تي
بالنر

حالية المعرفيي

تعل لنشاط الكرة الطا رة الولو

حاليية ال قيية

.

 – 4مصطلحات البحث :
 1 – 4النشاط البدني الرياضي المكيف :
 يعرف حلمي ابراهيم ل لى الس د فرحيات بأني موموعية الرياضيات و األلعياق ليت ؤم حياالتاإلعاقيية وفقييا لنوعهييا و شييدتها ي و ييتم ذلي وفقييا إلهتمامييات األشييتا
قدراتهم ( .الس دفرحاتي  1998ي

)23

5

ي يير القييادرين و فييي حييدود

التعريف بالبحث
 يعرف ستور بأن كا الحركات و التمرينات و كا الرياضات التي تم ممارسيتها مين طيرفمحدود ن في قدراتهم من الناحية البدنية ي و النرسية ي العقلية ي وذل بسبق أو برعا تلا

أشتا

أو اصابة من بعض الوألا ا الوسمية الكبر (A.STOR, 1993 .p10).
و نعرف او ار يا ل أن النشاط البدني الرياضي المك ا هو موموع األنشطة الرياضية المتتلرة
و المتع ييددة و الت ييي تش ييما التم ييارين و األلع يياق الرياض ييية الت ييي ييتم تع ييد لها و تك يره ييا م ييط ح يياالت
اإلعاقة و شدتها و نوعها ي بح ث تتماشى مط قدراتهم البدنية و اإلوتماعية و العقلية .
 2 – 4القلق :
القلييل حاليية ميين التييوف الغييامض الييذ يمتل ي اإلنسييان ي و يسييبق ل ي الك يير ميين الكييدر و
الضي ي ل ي و القل ييل يعن ييي اإللع يياا ي و الش ييت
األعصيياق ي كمييا أن الشييت

القل ييل توق ييط الش يير دا م ييا و ب ييدو متش ييا ما مت ييوتر

القلييل يرقييد ال قيية فييي نرس ي ي و بييدو متييرددا عيياو ال عيين البحييث فييي

األمور ي و يرقد القدرة على الترك ل ( .الس دع ماني  2001ي
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 3 – 4اإلعاقة الحركية :
يعييرف الييدكتور أسييامة رييياض المعييوق حركيييا بأن ي الشييت

الييذ يعيياني ميين درويية العوييل

الب ييدني أو س ييبق يع ييل حركتي ي و نش يياط و نت و يية لتل ييا أو عاه يية أو م ييرض أص يياق عضي ي ت أو
مراصييل أو عألام ي بطريقيية تحييد ميين وأليرتي ي العادييية ي و بالتييالي تييى ر علييى العملييية التعليمي يية و
.)4

ممارسة حيات بصرة عادية ( .رياضي  2000ي
 – 5الدراسات المشابهة :

 - 1الدراسـة األللـ : :د ارسية األسييتاذ ل بشي ر حسيام ي وامعية أم البيواقي ي  2010ي موليية
علمية محمكمة تصدر عن متبر علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي .
 عنلان البحث  :تأ ر النشاط الرياضي الترويحي في التقل ا من المشاكا النرسية للمعاق نحركيا .

6

التعريف بالبحث
 المشـــكلة ل ه ييا للنش يياط الب ييدني الرياض ييي أهمي يية ف ييي التقل ييا م يين المش يياكا النرس ييية عن ييدالمعاق ن حركيا ؟
 األسئلة الفرعية : – 1ها للنشاط البدني الرياضي الترويحي دور في تحق ل ال قة بالنر

لد المعاق حركيا؟

 – 2ها للنشاط الرياضي الترويحي دور في تقل ا القلل لد المعاق حركيا ؟
* األهداف :
 معرفة واقط ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داتا مراكل التاصة بر ة المعاق ن حركيا. ا بات أن ممارسة النشاط الرياضي الترويحيي دور فيي التغليق عليى المشياكا النرسيية التييتعرض لها المعاق حركيا .
* الفرضية العامة :
للنش يياط الرياض ييي الترويح ييي دور ف ييي التقل ييا م يين المش يياكا النرس ييية عن ييد الرياض ييي المع يياق
حركيا.

* الفرضيات الجزئية :
 – 1للنشاط الرياضي الترويحي دور في تحق ل ال قة بالنر

لد المعاق حركيا .

 – 2للنشاط الرياضي الترويحي دور في التقل ا من القلل لد المعاق حركيا.
* منهل الدراسة ل المنهل الوصري .
*ع نة البحث ل  120طرا معاق حركيا ي اتتار الباحث ع نة بح بطريقة مقصودة.
النتائج :
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التعريف بالبحث
 وود دور في ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الذ يساهمبدور كب ر فيي تريض درويةالقلل عند المعاق ن حركيا .
 توصا الى ووود فروق ذات داللة احصا ية لصالا الموموعة الممارسة . التوصيات ل
 .1ضرورة العما على تصحيا و تعد ا نألرة الموتمط الى المعاق .
 .2اعطيياؤ أهمييية كبيير ل هييداف المسييطرة ل نشييطة الرياضييية الترويحييية لمييا لهييا ميين تييأ ر
على ليادة ال قة.
 – 2الدراسة الثانية  :دراسة ماجدة محمد إسماعيل  ،جامعة الملك سعلد .1992
 عن يوان البحييث ل أ يير النشيياط الرياضييي فييي وقييت الر يراس علييى القلييل كحاليية و كسييمة لييدطالبات وامعة المل سعود .
 المشـــل:ة  :هييا للنشيياط الرياضييي فييي وقييت الر يراس أ يير علييى القلييل كحاليية و كسييمة لييدطالبات وامعة المل سعود.
 الررضييية العاميية ل للنشيياط الرياضييي فييي وقييت الر يراس أ يير علييى القلييل كحاليية و كسييمة لييدطالبات وامعة المل سعود .
 أهداف الدراسة :دراسة الرروق ب ن الممارسات للنشاط الرياضي في وقت الرراس و ي ر الممارسات في تتر ا
القلل كحالة و كسمة .
 المنهل ل اتبعت الباح ة المنهل الوصري و ذل لما ت ؤم مط طبيعة المشكلة . -الع نة ل  80طالبة من كليات العلوم و اإلدارة و اآلداق بوامعة المل سعود بالرياض .
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التعريف بالبحث
 -أداة البحث ل مقيا

( سب لب رور ) للقلل كحالة و كسيمة اليذ أعيد صيورت العربيية محميد

حسن ع و
 نتا ل البحث ل* مستو سمة القلل و حالة القلل أقا لد الممارسات للنشاط الرياضي الترويحيي فيي وقيت
الرراس من ي ر الممارسات.
* ممارسة األنشطة الرياضية في وقت الرراس تساهم في ترض مستو القليل كحالية و كسيمة
لد كا من ذوات القلل العالي و المنترض.
 – 3الدراســة الثالثــة  " :بشي ر حسييام " ي لن ييا شييهادة الييدكتو ار فييي نألرييية و منهوييية التربييية
البدنية و الرياضية ي اشراف الدكتور بوداود عبد اليم ن ي .2010.2011
 عن يوان البحييث ل فعالييية النشيياط الرياضييي الترويحييي فييي تحق ييل الصييحة النرسييية و ادمييااالمعاق حركيا.
 مشكلة البحث ل في ما مد فعالية النشاط الرياضي الترويحي في تحق يل الصيحة النرسييةو ادماا المعاق حركيا اوتماعيا ؟
 هدف البحث ل معرفة أ ر النشاط الرياضي الترويحي في تحق يل الصيحة النرسيية و ادميااالمعيياق حركيييا داتييا الموتمييط ميين تي ل تب ي ن أهييم المشيياكا النرسييية التييي تعييرض لهييا المعيياق ميين
وانق ي و أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي للتتل

مين هيذ المشياكا النرسيية مين وانيق

آتر .
 فييرض البحييث ل للنشيياط الرياضييي الترويحييي تييأ ر ا وييابي فييي تحق ييل الصييحة النرسييية وادماا المعاق حركيا داتا الموتمط .
 منهل البحث ل استتدم الباحث في هذ الدراسة المنهل الوصري المقارن .-أدوات البحث ل استتدم الباحث مقيا

.
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التعريف بالبحث
 ع ن يية البح ييث ل بلي ي ع ييددها  90طر ييا مع يياق حركي ييا مم ييار ي و  90طر ييا حركي ييا ي ييرممار للنشاط الرياضي ي و تم اتتيارها بطريقة قصدية .
 النتيا ل ل ان للنشياط الرياضييي الترويحيي المووي ل طريال المعيياق ن حركييا أ يير ا ويابي فيييتحق ل الصحة النرسية و ادماا المعاق حركيا اوتماعيا.
 – 4الدراســة الرابعــة  :بيين حيياا الطيياهر عبييد القييادر ي لن ييا شييهادة الماوسييت ر فييي التربييية
البدنية ي اشراف الدكتورة للعر سامية ي . 2008 – 2007
 عني يوان البح ييث ل دور النش يياط الب ييدني المك ييا ف ييي تنمي يية بع ييض س ييمات الشتص ييية ل ييدالمعاق ن حركيا .
 المشكلة ل ها للنشاط البدني المك ا دور في تنمية بعض سمات الشتصية لد المعاق نحركيا ؟
 ه ييدف البح ييث ل معرف يية أهمي يية الممارس يية الرياض ييية و انعكاس يياتها اإل وابي يية عل ييى س ييماتالشتصية للررد معاق حركيا.
 منهل البحث ل استتدم الباحث في هذا البحث المنهل الوصري . -أدوات البحث ل استتدم الباحث مقيا

بعض سمات الشتصية .

 ع نة البحث ل عددها  45فردا معوقا لمتتليا أنديية القسيم اليوطني األول ي أميا الموموعيةال انية فتم ليت فيي طلبية م اركيل التكيوين المهنيي ليذو اإلحتياويات التاصية و عيددها  45فيرد و تيم
اتتيارها بطريقة عشوا ية.
 النتا ل ل هنييا فييروق فييي سييمات الشتصييية ق ييد البحييث ب ي ن الممارس ي ن و ي يير الممارس ي ن للنشيياط
البدني الرياضي ي فالممارسة الرياضية المكيرة تساهم في تطوير و تنمية سمات الشتصيية
للررد المعاق حركيا بصرة تاصة.
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التعريف بالبحث
 أهييم توصييية ل نشيير الييوعي الطبييي و الرياضييي و النرسييي ألهمييية ممارسيية النشيياط الب يدنيالرياضي المك ا و تووي األسرة لذل .

 – 5الد ارس ي يية التامس ي يية ل ق ت ي ييي عب ي ييد الح ي ييل ي لن ي ييا ش ي ييهادة الليس ي ييان

ي اشي ي ي يراف

األستاذةل دحماني نعيمة ي 2007/2006ي وامعة محمد بوضياف بالمس لة.
 عنوان البحث ل دوافط ألهور القلل لد العبي كرة ال د أ ناؤ المنافسة الرياضية. مشكلة البحث ل ها هنا دوافط لألهور القلل لد العبي كرة ال د؟. هدف البحث ل -لرت االنتبا لتطورة هذ الألاهرة "ألاهرة القلل" والتحسي

بمد معالوتها.

 ا واد األسباق والدوافط المىدية للقلل أ ناؤ المنافسة الرياضية . منهل البحث ل المنهل الوصري. أدوات البحث ل استبيان . ع نة البحث ل تشما ع نة الدراسة  72العبا من صنا أكابر. النتا ل ل*معألم ال عب ن يرقدون الترك ل واالنتبا .
*معألم ال عب ن ال بذلون أقصى وهد.
*معألم ال عب ن مرتبكون.
*معألم ال عب ن يستو بون بسرعة.
*معألم ال عب ن في حالة قلل نوعا ما.
 -التوصيات ل
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التعريف بالبحث
 ضرورة ادماا أتصا ن نرسان ن ضمن الطاقم الرني للرريل.
 عل ييى الم ييدرق توويي ي عوارش يياد ال عبي ي ن تي ي ل الحصي ي

التدريبي يية بح ييث ت ييدم المباري ييات

الرسمية.
 تلل وو المنافسة بنر



وت رة المنافسات الرسمية.

ترقية الشتصية والرفط من مستواها.

 – 6التعليق عل :الدراسات السابقة :
مين تي ل الد ارسيات السييابقة نير أن مين أهييم النقياط المشيتركة فيي هييذ الد ارسيات هيو الميينهل
الوص ييري ي فمعأل ييم الب يياح ن اس ييتتدموا ه ييذا الم يينهل لم م يية بح ييو هم ي أم ييا بالنس ييبة ألفي يراد الع ن يية
فمعألمهم عبارة عن معياق ن حركييا و ذلي لمحاولية تحل يا و فهيم معميل لشتصيية المعياق حركييا و
اسي ييتنباط م ي يواطن الضي ييعا و اب ي يرال الحلي ييول ي فمعألي ييم البي يياح ن في ييي هي ييذا الموي ييال كاني ييت األدوات
المستتدمة في بحو هم عبارة عن مقيا

أو استبيان أو مقابلة شتصية و هذا ما قمنا بي فيي بح نيا

و اس ييتبيان ف ييي نري ي

الوق ييت عل ييى المع يياق ن حركي ييا الممارسي ي ن للنش يياط الحرك ييي

أ تولي ييط مقي ييا

و ذلي ميين أوييا ت مي ن المشييكلة ي فكييان اتتيييار

المك ييا و المتم ييا فييي نشيياط الكيرة الطييا رة ولييو

الع نة بالنسبة للدراسات السابقة بعضها قصديا و بعضها عشوا يا و من أهم النتيا ل المتوصيا ال هيا
هي أن للنشاط الرياضي المك ا دور في حياة المعاق حركيا تاصة في ادماا الررد اوتماعيا .
 – 7نقد الدراسات ل نأل ار للدراسات السابقة نر أن لكا دراسة تتحليى باإلضيافة اليى النوعيية
و ا راؤ المعارف وفهم شتصية المعاق حركيا و تطويرها .
ان كييا مييا قييام بي الطلبيية فييي بحييو هم هييو مقبييول الييى حييد بع ييد و ذلي كييان حسييق اللمييان و
المكييان الييذ صييادفهم و هييم يقومييون بييسوراؤ هييذ الد ارسييات دون أن نترييي مييد بييذلهم لموهييودات
وبارة و ذل ألاهر وليا من ت ل البحوث ي و لكن لكا دراسة تكون هنا نقا

و أشياؤ صعبة

و عليي بقييى الموييال مرتييوح حييول كييا طالييق أو باحييث أو ماشيياب ذلي للبحييث و التعمييل الو ييد فييي
هذ الدراسة .
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التعريف بالبحث
أمييا الود ييد فييي بح نييا تم ييا فييي أهمييية النشيياط الرياضييي المك ييا فييي التقل ييا ميين القلييل لييد
المعاق ن حركيا ي فقيد تبي ن لنيا مين تي ل بح نيا أن النشياط الرياضيي المك يا مهيم فيي حيياة المعياق
حركيييا ألن ي يغ يير الك يير ميين سييلوكات الس ي ة و السييلبية ي فسن ي يشييعر بالنشيياط و الح وييية و ال قيية
بييالنر

و التغ يير ميين األسييوؤ الييى األفضييا و ميين الماضييي الييى المسييتقبا و نييدمل فييي الموتمييط و

تتغ ر نألرت الس ة توا اآلترين و يشعر بأن كباقي النا
و الواوبات .
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تمهيد :

يع ددل شاط دديا شامنيا ددط ددد شة ددبو شاال ث ددو شارم فن ددو شة ددم ش ر ددي ش ددط
شا داي

دديا

ايةدو دط شاسا دديم شاسدلش ب شارم فندو شاس شم ددا شاباثدو شااثلشكفلثدو شاسر ددو

برم ثددو ةييددو شاسعددف ثد

سددي دديةل ة ددا ناددا ي شاط دديا شامنياددط يعددل ةددي

ةفش ددل شا شما ددو شةيايبث ددو شاط ددبو شار ددط ف ددتل ا ددي لي ددي ددط ش ددر سي

دد

بيةاي و إاا ناا يعرام د شةةسدي شاردط فدالال ا ف ديل بياس درفح شا دلط
ا ددمل شاسعدديذ إن يت دداا شا دفش شااثددل نسددطا اددا شا ددم شا دم

نخ

ددد
شا د د شم
شاادل ط

ددا ددد شارع د

شا مه فاع ا ملش يل ش ة ا شاعسل شة ريج.
ة ثددا ددل ا

ددطي ل د ش شا

ددل ا ثددي بل ش ددو شاط دديا شااددل ط شامنياددط شاستث د

ل ش و فل ث ثو.
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 .1مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف:

إي شاايا د د

د ددط اد ددي شاط د دديا شااد ددل ط شامنياد ددط شاستث د د

يفشلد ددا

د ددت و فعد ددلل

شاس يلثم شاردط فدلش ا ي شاسخر دفي شاعدي في دط شاسثدلشيخ ش درخلش م شاس دب ا شافشادل
بسعدديي خر ددوخ ددل ش ددرخل بعددح شاادديا في
شاط دديا شالم ددط شاسع ددل

ددب ليم شاط دديا شالم ددط شاستث د

شارم ث ددو شامنيا ددثو شاسعلا ددو

شارم ث ددو شامنيا ددثو شاستث ددو
ددب ليم شة ددبو

شارم ث ددو شامنيا ددثو شاخية ددو ددط ا ددثد ش ددرخل شا دداعح شةا ددم
شامنياثو شاع لثو
ددبو إةدديلك شار ثث د

ادديامكم ددد شاددر ن شار ددسثيم ددد شاطياثددو شا ددت ثو

ددي

ددبو نيا ددثو ام ث ددو ف ث ددل شة د دمشل ن ال ش ارثيل دديم

يا ددا شاا ددفلم شا ددلش ال

شاخيةو فشل ي فش عي ثد رأامند ل ش ثي

فلف ثد

ثي ش عياثطي.

ضبم ثد

م د ل ه شارعي نف ي ي ط:
 تعريففح ميمففي هيفرالي لييففف التففيد رمففا  :يعطددط شامنيادديم شةاعددييددرم فعددلي ي اددر إلم اددي م شةةي ددو

ددي اطفة ددي الددلف ي خ نددرم ناددا

شااد شم

شارددط

ددي لرسي دديم

شةالخيص كثم شا يل ند ط ال ل ل شف م ( .شا ثل مايم  1998ص)223
 -تعريففح و ف و  :) storeعطددط بددا ددل شالم دديم شارسمنطدديم

ددل شامنيادديم شارددط

يددرم سي ددر ي ددد اددمن الددخيص لددل ليد ددط ددل شف م ددد شاطياثددو شاال ثددو خشاط ددثو
خشاع ثو خ ناا ب د

ب عدل ف د

إةديبو

دد بعدح شافلديإل

شاا دسثو شا ادمح.

)(A.STOR, 1993 . p 10
 .2ال طو ال ا يخي لينشاط البدني الرياضي المكيف:

فعراددم شارم ثددو شامنياددثو ددط شاع ددم شالددلي
ا ل المشإلا شاسارسع ا ي تي و

أاددل شاسرب ادديم شاع دمنو بياط دداو

ف ع عرام ط ثم شلرسي يم شا اي

17
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نعفل شا ضل ط بع
إاد ددا شاباث د د

مك سي و شاط يا شاال ط شامنيادط دد ادمن شاسعدف ثد

شة ا ث د داال اد ددل لثففسيي (

ر ا ( ش رف

GEUTTMAN

د ددط

 )LEDWIGلد ددف ااث د د

ي ل ي ل) بإ ا ر شم.

ددل م ل د ه شاط دديايم ددط شاط ددف ةددد امنددي شاسعددي ثد ام ثددي خ ددل دديلح ل د ش
شاباثد

بي

ددرعي و بياط دديايم شامنياددثو ةةدديلك شار ثد

شاددفلث ط ا سعددي ثد شاس دديبثد

بيا د ل ددط شةادمشن شا د ثو) (PARAPLIGIQUEشةراددم لد ه شاط دديايم عي ددل إلث ددط
ةةيلك شارألثل شاال ط شاط ط ة ي ف سا ا مل شاسعدفذ ةةديلك شا دو بدياط س ش درعسي
شا د يل شاددم

شارطي ددثو شارعي ثددو ددل طددم

ث ي  18عفذ

ل ك ددط ليطددو ش ددرف

ي فش د شاس فاثد شا يد فعمافش الديل

شالم شاعياسثو شا ي ثو شا يد ل ش ا شم م شا
ع
ش رف

ددياو ة ددي ددط شا يةددو شامإلث ددثو ددط

ي ل ي ل دط ش ا رد شم شاردط شتاد

ي ل ي ل لف فططثم شاسعف ثد دد لدي

نياثو ةياسثو شي ثيلك شام

اي إلدي اطديل اثديف م ادلييي

ثو ا ل شلال شادل رف ادل ج يففسديي لد ه

شامنياددو بدداعح شا سدديم شارددط را ددي ددط
ش رف

ي ددلي ل الددي

الدل شاي لديل ث دي ف إي لدلن اعدي
ديل دط لسثدع لديل شاعديام دط ام دو

شامنياثو شاعياسثو فن فالط شة دل شاعبديل شةا دي

ا سع ددف ثد ا ددم يت ددد لط ددي شل ددل ال ددو ةط ددم ة ددفي يست ددد فليس ددا ا سع ددي ثد
يةلف م د ا

ددم ددد

شاساي شامنياط ارل ثي شار يلم شا لش و بثد شة م ف.

ددل م شاسطي ددو ةددد امنددي شةاعددي
طي ددو بددثد شاس شم ددا اددم بعددللي
شامنياثو شاستث و ةط

ددط شاس شم ددا ( شاس ر د ا ) اددم فبددف م إاددا

ددأم ببفاددو شاسعددف ثد ةطددل فف ددثع شاط دديايم شاال ثددو

شاسطي و ا

فع شةةي و شالم ثو.

ط بلشيو شا رثطثيم شاط يا شامنياط بفلا ةي ةمن فبف ش اث شم ك
دديي شاط دديا شااددل ط شامنياددط شاستث د

ددس شاس ددي

ددس ش فادديه اث د

شاط يايم ط شاس ي نع شارم فنو شااثلشكفلثو ط لش ب ايةو

18
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ددط
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شامنيا ددثو شاستث ددو ا ةي دديم شاع ث ددو ف ددأام فة ددي ددي بياط دداو ا ةي دديم شالم ث ددو لد د ه
شاع دمنو ةم د

فططددثم اددط اصاعددي

ايةددو ددط  1968ددط الددثتيكف(شاف ييم شاسرلددلك

شة منتثد ددو) د ددي بد ددثد  20 19لفن ثد ددو ةم د د
...75-72شاخ

نياد ددط

طددلش م ددي اددم ف ر ددي ةددلك ل شم ا ددمح ا ط ددو - 1970

شاف يدديم شاسرلددلك شة منتثددو
دل ةم د

د ددي و ا د د

د دفش د ددل د ددد

رسم.

ل ه شال شم فاشيل

ددط ة ددلل شامنيا ددثثد شاس ددي ثد يار ددياط فف ددثع لد د ه شاط دديايم شامنيا ددثو ددط
دديا شاسعددف ثد اسخر د

شاع دمنو شةاث دمك ددط ل د ش شا ددمي

دفشع شةةي دديم ددل ةم د

فبف ش اث شم ط لسثع شاسادي م لطدي ش ر دين ةدي ا ا دم لسثردا دط شار ثد
ددع شاعدديام ثسرددا ش ف ددياثو ل ه شاف ددث

شار ث د
شاسخر ددو
شةة

س ددي ي د د

عم ث ددو ش ش عياث ددو

ددط فخ ددثم ش ددر

شاسع ف دديم

د ديي اغ ددا شامنيا ددو ددد اد د

ش ال ي شارط فط م شةل ي شة ث دو شاعضد ثو

ةديلك
شاس ةد د

دل شة دي شاسرع دو شامنيادو

شة مشل

ط م شاسعي ثد يعر ل ي بيةلسثدو شااياغدو ا ط ديا شامنيادط ة دا شاس درفح

شاع لط ن ع

ل ش اثد شم دط شاطسدف شاادل ط شاط دط ش لرسديةط اص دمشل شاسسي دثد ادا.

لع

( ط ف شا ل شاثوشاااشإلمنوامنياوشاسعي ثد )2003
 .3النشاط البدني والرياضي المكيف ي الجزائر:

فددم فأ ددثس شا ثل شاثددو شاااشإلمنددو امنياددو شاسعددف ثد ن ال شاعيلدديم ددط  19ث دمال
 1979فددم شةرسيللددي

ددسثي بعددل ا اددو ددطفشم ددد فأ ث د ي ددط ث دمال  1981ةم د

ل ه شا ثل شاثدو ةدلك ةدعف يم بعدل فأ ث د ي ايةدو دط شااي د
شةا ددي شم شاسرخ

ددو ددط لد د ش شاط ددفع ددد شامنيا ددو

شا ثل شاثو ط (  ) CHUط ف

مند

ي دد

شاسدياط
شارا ددي

د ش دد ش عدلش
شة ا ددا اط دديا

د اا دط ل دو شاست دف ثد دط شاعيالدف

ددط ( )CMPPددط ب ددف ددسيةثل ف ددم ددط ددس شا ددطو فطط ددثم شةاع ددي
بإ تي ثد دديم لد ددل لك لد ددلش خ د ددط د ددطو  1981ش ضد ددس
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شافاطث ددو لد د ش

ش فليليد ددو شاااشإلمند ددو امنياد ددو
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اا ا ثل شاثو شال اثو ا ست ف ثد ثدي لاإلثدي (

شاسعف ثد ا فليليو شال اثو ()ISMGF

 ) IBSAددط ددطو  1983فددم فططددثم شةاعددي
ارسام اث

شافاطثددو ددط ل دمشي ( ددد  24شاددا) 30

اطثو امح ط شا طفشم شاردط ف ر دي دط خر د

فاعر ي ةلك اعي

شاددفاد ( .ط ف شا ل شاثوشاااشإلمنوامنياددوشاسعي ثد )2003
اعي

ش من ثو طو  1991ط
ي

شاا شاإلددم ددط

م.

ي و ا ااشإلم ط شةاعي

ط بمالد ف و ب دفلثد

الددي

دمن ثد يسد ي اعدي

ش اساثو شاخيةو بياسعف ثد طو 1992
شا دفح

دمك شاسم دا

ديي اط دف ةدلشإلثد

ن ال شاس ددرفح شاعددياسط ل عددي فنددي امنياددو شاسعددف ثد ددط ب ل ددي لطددي  36شببددو
فس ل خر

شااسعثيم فطم

لديل

م د  2000نياط ا م إليتشم فر شم

إلثددو

ةسدي لم بدثد

(  ) 35- 16طو.
فسي ب افشاط  10شار يةيم نياثو تث دو دد ادمن شاسعدف ثد دل ا د
فع إةي را ل لر ي ل ه ش ار يةيم لط فع شةةي و:
* شاسعف ثد شاست ف ثد شاسعف ثد شالم ثثد
 -اعي

شا فح

 -اعي

شاسعف ثد شا لطثثد

شا فح

 -اعي

شا فح

 -مك شاسم ا

 -مك شا و فذ شا شم ط شاسرلم و

 -شا اياو

 -ع شةا ي

 -شا مك شابيإلمك

 -شاال

 -شا اياو

 -فطس شابي او

 -مك شا ل ب ةاثد

ددل ددبمم شا ثل شاث ددو شاااشإلمن ددو امنيا ددو شاسع ددف ثد ن ال شاعيل دديم ة ددلك ل ددلشن
ر ي دو ددط بثط ددي ة ددا
ا ل فشع شةةي يم بيار
 -شاعسل شارل

د ي فبددفنم شاط دديايم شاال ثددو

شامنياددثو شاستث ددو شاسفل ددو

ي نرم فل ثي ل ش شا لن ةد امني:

ط شةة

شاسفلا

 -ا بيم شاعسف ثو
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 -خر د د

شا د دمشإلا شا ددعاثو ددط ددل ل دديل شا ددفاد اية ددو ددط م شةال ددخيص

شاسعف ثد.
دو دط لد ش شاسثدلشي ( ثدلشي شاط ديا شاادل ط

 شاعسل ة ا ف فند إاي شم رخشامنياط شاستث ) ل ش بيارعي ي ع خر

شاسعيلل شافاطثو شاف شت شم.

شا ثل شاثددو شاااشإلمنددو امنياددو شاسعددف ثد طخماددو ددط ةددلك ثددل شاثيم ل اثددو ةياسثددو
ط ي:
 شا اطو شال اثو ا رط ثي شارططثم شاعياسط ا منيايم شاستث و ( .) I.C.C شا اطو شال اثو ا رططثم شاعياسط امنياو شاسعف ثد نلطثي ( .) IPCشاسعف ثد نلطثي ( .) INAS-FMH

 -شااسعثو شال اثو امنياو شاسرخ ثد

 شا ثل شاثو شال اثو امنيايم شا شم ط شاسرلم و ( .) ISMW شا ثل شاثو شال اثو ا مك شا و فذ شا شم ط شاسرلم و ( .) IWPF شااسعثد د د ددو شال اثد د د ددو ا منياد د د دديم شاخيةد د د ددو اصالد د د ددخيص ن ال إةي د د د دديم ام ثد د د ددوخثو( )CP-ISRAث ي د شا ثل شاثيم

شااسعثيم شا ايي شال اثو شاعياسثو.

ددل دديي ا س ددي و شاااشإلمنددو ددط خر د
ي شةاعي

ش اساثو طو  1992ط بمال ف و

شةاعددي

ة ددا شاس ددرفح شاعددياسط ة ددا

دطو  1996دط شا طبدي ايادي اثد شم

ل ف فال ا منياثثد شاسعف ثد شاااشإلمنثد ايةو ط شار يص اعي
ةد ذ لسددل ددط شار دديص (  ) 400-200-100رددم
ةد د د ددط

شا دفح

دط م

د اا بفل ثبثددو يف د

ددط

 ( B3عد د د ددفذ ب د د د دمال) د د د ددط د د د ددس ش ار يةد د د دديم د د د د

د د د ددفتال د د د ددط

شار يص( 5000رم  )1500 800رم ( .ط ف شا ل شاثوشاااشإلمنوامنيادوشاسعي ثد
.)2003
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 .4أوس النشاط البدني الرياضي المكيف:

ي ددي ددد شةل ددلشن شاعي ددو

إي ل ددلشن شاط دديا شاا ددل ط شامنيا ددط ا سع ددي ثد يطا ددع
ا ط د دديا شامنيا د ددط د ددد اثد د د

فل ث د ددي شاطس د ددف شاعض د ددفال شاع د دداط شاا د ددل ط شاط د ددط

ا ددل

ة ددد

ش لرس دديةط اثد د
شارثيليم شا مل شاعيلال

ف

شال ش دديم إي شارثيل دديم شا ددمل شاسع دديذ
اا يمنل ي ي اا يم ط ب ا.

ي ددثم ش ددي نطف ناددم ي فإي ددل ددي يلرفنددا شاام ددي
ا ددد ياد د
إةيبو

شاعدديلال

ددبو نياددثو ام دديم إي يةثددو فف ثرثددا فرطي د

شاسعددي ثد شا د يط ي ددربثعفي شاس ددي و ددط بم ددي
ل ل ه شاا شم

فد د ل

شا مل شاسعيذف (شاخفاط  1990ص )194
ادديص ير ددفي ددد

يمف ددا شاط دديا شااددل ط شامنياددط ا سعددي ثد ة ددا اددع بم ددي

فام

إلددم ا ددمل شاسعدديذ

ا ددع ا ددل ل عثط ددو اس ددرفنيم شاسسي ددو شاس ددي و ددط شاام ددي
يا اع

اعددي

فخر د د

ددع ثددف

ددل شم اددل ل

شاط دديا شااددل ط شامنياددط شاعددي

ددل

ط شاس ر ثيم

دط شاس شم دا شاخيةددو بياسعدي ثد نتدفي شا ددلن شة دسا ا دي لددف فطسثدو
ددل ك ستط ددو ا سع دديذ ف ا ددا ا شف ددا شةرس دديله ة ددا
شة بو شامنياثو شاسخر و نمةدا ةطدل ادع

ددا

ددا بيةا ددي و إا ددا ش ددل يج ددط
دس شاط ديا شاادل ط شامنيادط شاستثد

ي ي ط:
 شاعسل ة ا فل ثي شةللشن شاعي و ا ط يا شاال ط شامنياط-

إي ي لن شاام ي

-

ي يط شاام ي

-

ي يستددد شاام ددي

إاا شار ل شالم ط ا سعيذ شارألثل
ط شاسلش ب شاخيةو

شاع ج

ط شاس ر ثيم شاسا

شاسعدديذ ددد شارعددمن ة ددا ل شفددا

إ تي ثيفددا اددل ل إةي رددا

ارا ي ربثع فطسثو شا ل شم شااي ثو اليا ش ر ين ي اليا د ل شم.
ف ثث

شة بو شاال ثو شامنياثو ا سعي ثد د ا
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 فغثثم فشةل شةاعيش ف يع شا اتو

للن شا و ف غثم

 شالل د س شةاعي -ش

( شار ثل دد دلك شاط ديا فعدليل
ف اثم لشك شا ع

شارط فرضسد ةا

رعي و بيا منا د شة فنيل

دياو شاس عد

تنيلك

فعدليل

ياو شار ليف

إامشج شا ة
ديةافشذ

اسفةو د شاف يإلل شااثلشكفلثدو

شالاي .
 -ف ثم شاط يا ة ا شا ةاثد فاعي ا دم ذ شا مليدو

إ تي ثديم دل دمل ( .ماديم

 1998ص . )50-49-47
 .5تصنيفا النشاط البدني الرياضي المكيف:

ا ل فعللم شة بو شامنياثو
شاع لثو شارم نلثو
ة ا يو اي

فطفة

التيا ي سط ي شارم فنو

شارطي دثو

ط دي

شا مليو شااسيةثو.
إ طي طرعمض إاا لم شار ثسيم

سا ال شاايا ثد إاا:

ل

.1-5النشاط الرياضي ال رويحي:

لددف

دديا ي ددف بددا شا ددمل ددد ف دديإلط

ي عم ب ي ال اطيل

ددا بغددمض فل ثددي شا ددعيلك شا خ ددثو شارددط

بعل شاسسي و ف اثو ايليفا شاط ثو ش لرسيةثو لط

دسيم

ط ايلو اثمك إاا فطسثر ي فعانالي ا سعي ثد ( .اسو  1998ص .)09
إي شا اددو شاط دديا شااددل ط دفشل دديي بغددمض ش ددرغ
شار ددل ن

د

دديي بغددمض

شا د شم

ا فة ددف إا ددا شاس ددرفنيم شاعياث ددو يعرا ددم امن ددي د د ثسي ل ددف فل ث ددي شا ددلو

شاعي ددو اث د

ددا ا د

شا اددو ناددا شاط دديا يرل ددي ا ددمل شاطسددف شا ي ددل ددد شاط دفشاط

شاال ثددو شاط ددثو ش لرسيةثددو بيةاددي و إاددا فل ددثد ةسددل دديلك ل داك شاا ددم شاسخر ددو
ياا يت شال ال شارط ط شاعض ط شاع اط ( اسو  1998ص )10

.

يددمح

ددط ةادديب ي شاط دديا شااددل ط شامنياددط يخددل ةددلك لدديإل

ي عددوخ إن ي

شاط دديا شاعضد ط شالددم يسددطا شةا ددي إالددايةي ةيا ثددي سددي يددا للم بف دديإلل شارعاثددم ةددد
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شاط س خ شاخ ي ش بر ي

شةا يب بيا و شا ل ك ة ا شة ايت فسدل شةك اثدو بديارم نا

شا دديلن بددل ثي ة ثددي ....شاغددمض شة ي ددط لددف فعانددا لدديإل

شاا ددم ددد شلددل اثي ددو

افاو العف بيا عيلك شام يلثو ( .الليفو  1991ص .)79
سددي ددل ف ددم شي ع شاساثددل ف ي شاط دديا شااددل ط شامنياددط شارم نلددط ي ددتل لي اددي
لي ي ط س شاسعيذ شن يستطا دد ش درمليع شاعطيةدم شافش عثدو ا د شم شا دام خ شامكادو
طشر ي

شاخامك خ شارسرع بيالثيك ن يلم بل

ا سعد دديذ شارغ د د

شيايبط اثم دط إةديلك شاردفشتي شاط دط

ة د ددا شالثد دديك شامفثاد ددو شاسس د ددو د ددي بعد ددل شةة د ديبو خ ف د ددلن شامنياد ددو

شارم نلثددو إاددا كددمب ش ةرسدديل ة ددا شاددط س ش ضددايا
شاب ددل شاسعددفذ
شارط ما ي ة ا

يارددياط فددلةثم شااي د

شاسطي ددو شا ددلش و اددلح

شاط ددط شاع دداط ةا دمشج شاسعددفذ ددد ةاارددا

ا ط شاسارسع ( .إبمشلثم  1997ص )112-111

نستد ف ثم شارم نا شامنياط سي ي ط:
 .1-1-5األلعاب الصغيرة ال رويحية:

لددط ةاددي ك ةددد اسفةددو رعددللك ددد شةاعددي
اعددي

شامالددي و

ددي إاددا كثددم ناددا ددد شةاعددي

شارطي س ع م و فشةللي

و ل شف ي

شاا دمال

اعددي

شا دمشم شا ددغثمك

شارددط فرسثددا ببدديبع شا ددم

شاسددم

فاو سي ر ي.

 2-1-5اال لعاب الرياضية الكبيرة :لط شة بو شالم ثو شاردط فسدي ب بي درخلش
شا دمك نستددد ف دثس ي اا ددي افل ديم طددم خر دو اعددي
بياط او اسف م شا عاو اعي

الرفنو

3-1-5الرياضففا المائيففة :لددط
دمك شاسديل
ا

ةث ثو

مليدو

ت لثددو لسيةثددو

فسي ب افش شاعي .

ددبو فم نلثددو فسددي ب ددط شاسدديل ددل شا دداياو

شارادليف شاثخددفم شادا ش ذ فعرادم لد ه شة ددبو ايةدو شا داياو ددد

افشي شارم نا ايةو ط ب ل ي( .شا ثل مايم  1998ص.)9
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 .2-5النشاط الرياضي العالجي:

ةم

شااسعثو شةل ثو ا رم نا شاع لط بأ ا ال و ايةو لشادل شاسادي شافش دع

ا خل يم شارم نلثو شارط ف رخل ا رلال شةيايبط ط بعدح دفشاط شا د ف شاادل ط
ع ددياط

ش

ش لرس دديةط ةا ددلش

ف ددأاثم ب ددف

شا خ ثو اا ثسو يإلثو ة لثو

ددط شا د د ف

يط ملي شةاايل ( .ابي

ارط ددث

س ددف فب ددف

 1990ص.)64

سي ةاا شاط يا شامنياط يسي ب دط عطدم شاس ر د ثيم شاس دليم شاعسف ثدو
شاخيةددو ددط شم ددا إةدديلك شارألثددل شاس شم ددا شاباثددو شااثلشكفلثددو ايةددو ددط شا ددل
شاسر ل ددو ن شمةددا ددط ناددا ددفع شاط دديا شامنياددط ااثعددو ددفع شةةدديبو
ام دديم فل ددو ل ث ددو لددل ي ش ر ددي
ةض م

امشن

ددل ف ددرخل

شا ددخم شاسعددفذ فلتددم ددط شالم ددو ش ددرخلش

فلك). (Raidan, 1993 . p5-6

 .3-5النشاط الرياضي ال نا تي:

ن ددسا يض ددي بيامنيا ددو شاطخا ددو

نيا ددو شاس ددرفنيم شاعياث ددو ،ل ددط شاط دديايم

شامنيادثو شاسمفابدو بيا ثي ددو شا ديلك شاال ثدو بل لددو اثدمك
بس ددرفح شا ثي د ددو شا دديلك شاال ثد ددو ش ددرمليع

داثي لل ددا شة ي دط ش ف دديل

د ددا ا ددل ستد ددد ا فل دديإل

شاعض د د م

شاسخر و ا ا م.
 .6ألمية النشاط البدني الرياضي المكيف:

ددم م شااسعثددو شة منتثددو ا

ددلو شارم ثددو شاال ثددو شارددم نا ددط شلرسية ددي شا ددطفال

ةددي  1978بددأي ا ددفذ شة دديي ف ددسل ا ددا ددط شارددم نا شا د ال يرضددسد شامنياددو إاددا
لي د

شة ددبو شارم نلثددو شةاددمح

ددع ددم

شاف د

بددل م شاسارسعدديم شاسخر ددو ددط

ةدلك دي شم خر دو فعسدل ة دا ي ي دسل لد ش شالدي شاخدفشص
خر د د

فخ

دل شلرسدع شاع سديل ة ددا

دديف م ددط ة ددم شااثفافلث ددي شا ددط س ش لرس دديع ب ددأي شة ددبو شامنيا ددثو
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شارم نلثد ددو لي د ددو ةسف د ددي ا خ د دفشص بيا د د شم ناد ددا ةلسثد ددو ل د د ه شة د ددبو بثفافلثد ددي
شلرسيةثي

ثي فم فني ش ر يليي

ثي ثي.

 .1-6األلمية البيولوجية:

إي شااط دديل شااثفا ددفلط ا ا ددم شاا د دمال يل ددرم ا ددم ك شالم ددو اثد د

شلس ددع ة س دديل

ددثد ددط ل ش ددو شاا ددم شاا دمال ة ددا لسثر ددي ددط ش ار ددي ب د و

شااثفافلثددي شاسرخ

شةلشل شاث ددف ط شاسب ددف

ددد شا ددخم شاع دديلال

شاس ت م شارط ل يعي ط ط ي شاخفشص ة اي

شا ددخم شاخ دديص ب ددمكم شا ددر ن
ةضدفنو شلرسيةثدو ة ثدو ديي لسثردا

شااثفافلث ددو ا خد دفشص ل ددف ا ددم ك شارأ ث ددل ة ددا شالم ددو  ( .اس ددلبم يم  1984ص
)61
 .2-6األلمية االج ماعية:

إي اد د ددي شةةي د د ددو يستد د ددد ا ط د د دديا شامنياد د ددط ي ي د د دداع ة د د ددا فطسثد د ددو شاع د د ددو
ش لرسيةثد ددو بد ددثد شة د دمشل نخ د د

د ددد شاعااد ددو ش غ د د ذ ( ش ب د دفشل) ة د ددا شا د د شم

ن ددربثع ي يل ددي ش دداي ي ففش ددي بددثد شة دمشل ددياا فب لسيةددو ددط م ددا
ددط دديلال

ددع دمشل شة دمك فادديل شا شل شةايليد

عد

ددد الددأ ا ي ي ددفال شاع دديم

شااثلك بثد شة مشل.
ددل بددثد دا د  Veblenددط ريبيفددا ةددد شارددم نا ددط ارسددع شا ددمي شاري ددع ة ددم
بأ ددي ي سي ددو شامنياددو ي د

فعاددم ةددد ش رسدديلشم شا ددمل شابا ثددو

ابا ددو شلرسيةثددو ا فةددي ا با ددو شااف لفشتنددو إن يرسرددع مشللددي ب ددل
شالددم ي ددرغم ف ا ددط شا ددف شا ع د
م

م ا فش

ددم ددد شاف د

ددم ي رطي ددفي ة ددا

شم ي. (R.sue, p63).

ددل ش ددرعمض ددف ث ط شاافش د
شام

ط ددفي دفش ايإل ددو د اي

بس يبددو

ددا

شا ددثم ش لرسيةثددو ا منياددو

شارددم ن

ثسددي ي ددط:

شامنيادثو شارعدي ي ف ادل شاادمند بغدح شاططدم ةدد شاادمند شارطسثدو ش لرسيةثدو
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شاسرعد ددو شاا اد ددو ش ر د ددي
شار ث

شاسفشاطد ددو شا د دديالو شارعد ددفل ة اليا ثد دديلك شاراعثد ددو ش ف د دديل

ش لرسيةط ( اسلبم يم .)65 1984
 .3-6األلمية النفتية:

بل ش لرسي بيال ش يم شاط ثو ط
اثد شم ددط ددم شا د ف شة ددي ط
شااثفاددفلط ددط شا د ف

دديي شارأ ثددل ددط بلشيددو شال ش دديم شاط ددثو ة ددا شارددأاثم

شاراي

ا رغث ددم فلد د

سو شاغمناك دط ف دثم شا د ف

ل ددم ن عثط ددو إن ي لط ددي

ماد د م ةض ددفني

ة ث ددي

ي لطددي لش ددع ب دمال يدداام ة ددا د ف

دي شادلش ع شة ي دط ا د ف شاا دمال

شا مل شاري لدا ل ا دا شاغمنداك ة دا
شارط لمن

ثم

دديي ش ف دديذ اثط د ش
بعل ش رخلش

ع ناا ا ي ة م شاط س اياي

دل اارد

ي لد ش شةاثدم يبدل

ي عا ددفي ددط ا ددي م عثط ددو ةط ددل

ا ددي

ددل شفا ددا شااث ددل شا ددي ط إا ددا ش ددرخلش شا ددل ش ع ددط ف ددثم

شا د د ف شة ددي ط م د دفش ب ددثد شا ددلش ع شاغمند داك ب دديي لط ددي ل ش ددع تر دداو ة ددا اد د ن
شاغ شمإل ددا شاسف ا ددو ا د د ش يست ددد ي د ددف ي لط ددي

ل ددرثد

ل ددو شارل ثددل شاط ددط ( ددثغسفي م نددل ) ف ددع لسثددو ل د ه شاططمنددو بياط دداو

شاط ددثو

ا منياو شارم نا

ي فا ل الإلثد لي ثد:

 .1شا سي ا غي شا د ا رعاثم ةد
 .2لسث د ددو ش ف د ددي م د ددط فب د ددفنم شا د د د ف

م ا فةي ا
اثد د د

شارم نلثو فعبط مةي ليإل و ا ف ي م بثد شاس رم
ي طمنو ي
شا

ي ددثرثد ددط شال ش د دديم

و

ف فف ةا

د ددد شافشا د ددا ي شة د ددبو

شامشإلل شاس رم شةام.

يب إالايع شاليلديم شاط دثو

الايع شاليلو إاا ش رسيل فل ثي شاد شم اايف دي شاس

ي ي ل شا خم إاا

رفح ةي

شا ع .

ياليلدو إادا شة دد
دفل بإااديم شاد شم

د شاماي شاط ط شا عف بية د ش رسديل

سدي

الددا ثددا ي شة ددبو شارم نلثددو فس ددل اددي لي ددي يستددد ا ددخم فل ثددي نشفددا ددد
ا اا ( .شا انف ط  1978ص .)20
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 .4-6األلمية االق صادية:

ال ددا ي شة ر دديج يد دمفا بس ددلح دديلك شاعي ددل
شاط ددط شاا ددل ط لد د ش

ي ددأفط إ ب ض دديل

يبمف ددا ة ددا شاعس ددل ش ددرعلشله
د د ثو شي

دديم د د شم لث ددلك ددط شا ددو

ش لرسددي بيابا ددو شاعي ددو ددط فم نل ددي ف فنط ددي ف فنطددي د ثسي ددل يددرستد ددد شة ريلثددو
شاعي ددو ا سارسددع ثانددل سثر ددي نل ددد فةثر ددي ا ددل بددثد ف م ددي لف ددط ل د ش شاساددي

ي

فخ ددثح دديةيم شاعسددل ددد  96دديةو إاددا  55دديةو ددط شة ددافع ددل يم ددع شة ردديج
بس لش  % 15ط شة افع( .فف ثي  1967ص .)56
دديارم نا إنش ردديج ش ر دديلال شاسعيةددم ي دمفا بددا الددل ش فادديا

دمند نادمند يددم ي لسثددو شارددم نا راد

لسثرددا ش ر دديليو ددط اثدديك شاسارسددع ا ددد
د ددد لد ددم ن شاعسد ددل
شة ليذ شاع اط

ددد لطددي فاددل

د ددا ال د ددد ناد ددي ه شا د ددثرو ة د ددا شة د دديي
ا ليد ة ا ي شارم نا يانل ف ا شاادي

د ددي كر شم

شارع د د

نعفاد ي بيا شمادو شاط دثو

شار ثو. (R.sue, p 49-50).
 .5-6األلمية ال ربوية:

بيامكم د ي شامنياو شارم نا ي س ي شة بو شار يإلثو ل شلسع شاع سديل ة دا
فشإلل فم فنو فعفل ة ا شاس رم

ي لطي
•

ا

سد بثط ي ي ي ط:

تعي مهفا ا ووفيوج جديفدي  :لطدي

شة بو شامنياثو ة ا اثل شاس ي

شا ددخم

دي شم لليدلك يتر دا ي شة دمشل دد
لشةاو شا مك ط ديا فم نلدط ف د

ددي ك لليددلك اغفنددو لفنددو يستددد ش ددرخلش ي ددط شاسليلاددو شاستيفاددو

را .
•

تقويفففففة الففففف ا رة :لطد ددي

د دديا عثطد ددو يرع س د ددي شا د ددخم اطد دديل

د ددياا

شامنياددط شارم نلددط يتددفي ا ددي شاددم عددي ة ددا شا د ش مك ة ددا دداثل شاس ددي إنش
شالددرم شا ددخم ددط اعددي

فس ث ثددو دديي ا ددا شاددل
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ي شا ثدم دد شاسع ف ديم شاردط فدملل اطديل شةا ديل فادل تديي دط »

شا ش مك اث

خ دديتي « شاسد ددخ ن ددرم ش د ددرمليع شاسع ف ددو د ددد » خيت ددي « د ددط شاس ددخ ةطد ددل
شاليلو إاث ي ةطل ش ر يل د شال
•

شارس ث ط اطيل

ا تفففاب القففففي  :إي ش ر ددي

ع ف دديم ااد دمشم ة ددد امن ددي شامنيا ددو

شارددم نا ي دديةل شا ددخم ة ددا ش ر ددي
ةا ش ر ي

ي شالثيك شاعيليو.

ددثم لليددلك شيايبثددو

ع ف يم ةد ل ش شاط م لطي ش ر ي

ف دديةل ا ددو

د

ا ثسو ل ش شاط دم دط شالثديك

شاثف ثدو شا ثسدو ش ر دديليو شا ثسدو ش لرسيةثدو د ش شا ثسدو شا ثي دثو( .شا انددف ط
شارم ثو شارم نلثو  1978ص .)32-31
 .6-6األلمية العالجية:
يددمح بعددح شاسخر ددثد ددط شا ددلو شاع ثددو ي شامنياددو شارددم نا يتدديل يتددفي شاساددي
شافاثل شا ال فرم ثا ةس ثو فشارفشتي شاط طف اثطسي ف درخل
ددط شار د شم نا (:ف انددفي
ط ددي فسضددثو د

ف ددث ا

شا د شم

ددثطسيي نياددو

ديم مشكطدي ش درخلش ي لثدلش
يتددفي شا ددلن

ددثياو) ال دمنبو

ددل ل د ش ددد الددأ ا ي ياعددل شة دديي

ددم ففش ددي ددع شااثرددو

يل ش ة ا شاخ ي شةبلشع.
ددل فعث ددل شةاع ددي
شارففمشم شاع اثو

شامنيا ددثو شالم دديم شالد دمك فد دفشتي شاا ددم

د شاعسل شااط فاع ا يإلطي

فع ل شالثديك دل ياليديي إادا ش ل شم ديم ثدمك
شالسي دديم شاسعل ثددو
اثم

ددط فخ

م ماي ش فثياي يااثردو شا دطيةثو

دية مشا دط الدم شا لدف

ل د د ه شالياد ددو يتد ددفي شا اد ددفل إاد ددا سي د ددو شامنياد ددو

شاعطد

دط

شااثرد ددو شاخض د دمشل شا د دفشل شاب د ددي

ددث و لي ددو ا ددرخ م ددد ل د ه شة دمشض شاع دداثو

ث و اع ج بعح ش ابمشبيم شاع اثو)(al, 1986, p. 589
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ددا ددد

سددي ف ددفي

النشاط البدني الرياضي المكيف

الفصل األول
خاتمة:

ددي يست ددد ش رخ ة ددا ددد اد د
شاسفل ددو ا سعددي ثد
ا طا يتث

ا

ددي ال ددم ي إاث ددا ي شاط دديا شاا ددل ط شامنيا ددط

ددرسل ددد شاط دديا شااددل ط شامنياددط شا د ال يسي ددا شة دمشل شاعدديليثد
فع ل لو شةةي و ااثعو شا دمل شاسعديذ دد اثد

شاس ددرعس و نعددل ل د ه شاط دديا شامنياددط اددلي
شاع دديليثد ا ددا لفش د د
ة لثو

يإلثو إنش فم ش رغ ا ي ب

شة د دمشل د ددد لسثد ددع شاافش د د
ش لرس دديةط

شاط ددأك ي ددو بياط دديا شامنياددط ةطددل

ةلي ددلك فع ددفل بيا يإل ددلك ة ددا شة د دمشل
شااي د د

و طرطسو

شا دفش ثد شاف ديإلل

ددف يعرا ددم

ددث و فم فن ددو

رسمك إن ي م ط ف دفند الخ دثو

شا د ددلط شااي د د

شاط د ددط شااي د د

يار ددياط ف ددفند الخ ددثو را ددو فرسث ددا بيار ية ددل ش لرس دديةط ش

شاخ د ددط
ددر شم

شاعيا ط شاططمك شاسر يإل و ا لثيك.
ل ه شا ثسو ا ط يا شاال ط شامنياط شاستث

ف را اطي إ تي ثو ل ش درا ة دا

شةا ي شاسرخ في ة ثي شا يذ شارط يستد ف بثملي ط ل ش شاساي .
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القلق و اإلعاقة الحركية

الفصل الثاني
تمهيد:

يعتبر القلق أكثر شيوعا لدى البشر ،خاصة في عصرنا الحالي الذي يللذق
عليذذل الرثيذذر عصذذر القلذذق ،ولقذذد اختلذذم العل ذذاء فذذي لعلذذاء

ذذو للقلذذق ذذو

ال قو ات التي ي كن للشخص االعت اد عليل للتخلص ن القلق الن سي ،ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
تن ذذرد ع ذذن الن راذذات السذذيكولوةية ل ذذالرا القلذذق ،ل ذذا ل ذذا ذذن كانذذة يبي ذرا فذذي
ن ا ا الن ر وفي دراست ا للشخصية.
فذ ذذالقلق قيقذ ذذة ذ ذذن قذ ذذايق الوةذ ذذود ا نسذ ذذاني ،ب ذ ذ أف ال يلسذ ذذوي ا نسذ ذذاني
الوةود "ليدةر

"Heidegger

 ، 1927يعتبر أف الوةود يك لذو ووذوق قلذق،

وأف ا ت اليذذة ال نذذاء والذذد ار والعد يذذة لذذي ةذذالرا ل ذ

القلذذق( .كاسذذتانيدا1987 ،

ص .)05

ليلك تلرقنا في ليا ال ص للى تعراف القلذق ،أنواعذل ،أع اروذل ،سذتوااتل،
كوناتل ،أسبا ل ،وييلك القلق في ال جا الرااوي.
س ذذنتناو ي ذذيلك ف ذذي ل ذذيا ال صذ ذ
البذذا ثين و تصذذني ات ا ،ي ذذا نتنذذاو

ذذو ا عاق ذذة الحريي ذذة عن ذذد العد ذذد ذذن
ختلذذم ال شذذاك و الصذذعو ات التذذي اقي ذذا

ال عاقوف و ن را ال جت ع للي ن و أل ية الرااوة النسبة للى ليه ال ئة.
تلعذ

ال ذذارات الحرييذذة دور ذذال ا ل يذذة فذذي يذذاا ا نسذذاف ف ذذي وذذروراة

لتأديذذة يافذذة النشذذا ات فذذي الحيذذاا اليو يذذة  ،و تعتبذذر أساسذذية فذذي تأديذذة الواةبذذات
الحياتيذذة و ال نيذذة يذذيلك فلن ذذا تلع ذ

دو ار يواذذا فذذي الن ذذو ال عرفذذي الذذي تعت ذذد

قذذدرا ال ذذرد علذذى التنقذ  ،فحذذدول ا عاقذذة الحرييذذة يعنذذي أف ال عذذا قذذد فقذذد القذذدرا
على التنق  ،فتؤثر ا عاقة الحريية على سلوك ال رد  ،و تصرفاتل .
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القلق و اإلعاقة الحركية

الفصل الثاني
 -1تعريف القلق:

لقذد اختلذذم عل ذاء الذذن
ك ذذا تبين ذ

في ذذا بيذن ن فذذي تعراذذف القلذق ،لت تنوعذ

ت سذذيرات ن

هراي ذذن ذذو الوسذذاي التذذي يسذذتخد ا للذذتخلص نذذل ،وعلذذى الذذر ن ذذن

اخذذتاي عل ذذاء الذذن

ذذو لذذيه النقذذا  ،لال أن ذذن ات قذوا علذذى أف القلذذق لذذو نقلذذة

البداية لأل راض الن سية والعقلية (عبدالطاهرالطيب ،1994 ،ص.)281

ذذرى الذذديتور محمدددد عبدددد الطددداهر الطيدددب " :أف القلذذق لذذو ارتيذذاف ن سذذي
وةس ي ،ت يز خوي نتشر و شذعور ذن انعذدا ا ذن وتوقذع ذدول يارثذة ،أو
ي كن أف تصاعد القلق للى د اليعر (الطيب 1994 ،ص .)282

أ ذذا الذذديتور فدداقوا الددديد عثمددا  " :يقذذو أف ف ذذن ووذذوق القلذذق يجعلنذذا
نضذذع تصذذو ار شذذا ا حيذذل ترذذوف الرتاذذة أوسذذع تذذى نسذذتليع أف ن
لي

ذذل ،فذذالقلق

صللحا سيلا ن رد بياتل ،ب ي كن أف نتصوره خرالة عرفية.
و ذذن لذذيا نسذذتنتل أف القلذذق رت ذذع واذذنخ ا سذ

ال حذذي  ،والقلذذق نذذاتل ذذن عذذد

ال عليذذات ال وةذذودا فذذي

عرفذذة ذذا ي كذذن أف يكذذوف فذذي ال سذذتقب القراذ

أو

البعيد.
 -2أنواع القلق:

ي يذذز فرويددد بذذين نذذوعين ذذن القلذق ل ذذا :القلذذق ال ووذذوعي والقلذذق العصذذابي
واضيم للى تلك عا العل اء القلق الياتي العاد .
 -1-2القلق الموضوعي:
ذذرى فرويددد " :أف القلذذق ال ووذذوعي لذذو رد فع ذ لقلذذق خذذارةي عذذروي أ
الخلذذر فذذي لذذيا النذذوق ذذن القلذذق يك ذذن فذذي العذذالن الخذذارةي ،وي ذذا ي كذذن تس ذ يتل
القلق العاد

أو الحقيقي (عالوي ، 1992 ،ص.)278
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الفصل الثاني
 -2-2القلق العصابي:

ولذذو اعقذذد أنذواق القلذذق ،يذذل أف سذذببل داخلذذي يذذر عذذروي واس ذ يل عذذا
البس ذيكولوةيين الق ذ ذلق الاشذذعور ال كبذذوت ،واعرفذذل فرويدددد أنذذل خذذوي ذذا ا
يذ ذذر

ذ ذذو ال يسذ ذذتليع ال ذ ذذرد أف يشذ ذذعر ذ ذذل أو يعرفذ ذ ذل ،لت أنذ ذذل رد فع ذ ذ

داخلي ،أ أف صدر القلق العصابي يكوف داخذ ال ذرد فذي الجانذ

راذ ذذز

اليراذز فذي

الشخصية (عاو  ، 1992 ،ص.)287
وا يز فرويد بين ثاثة أنواق ن القلق العصابي لي:
• القلق ال اين اللليق.
• قلق ال خاوي الشاتا.
• قلق ال ستيراا.
 -3-2القلق الذاتي العادي:

وفيل يكوف القلق داخليا ،يخوي ال رد ن تأنيذ

الضذ ير لتا أخلذأ واعتذز

الخلأ (عبداللالراللي  ،1994 ،ص.)391
 -4-2قلق الحالة:

ولذذو ةذذري أو الذذة ان عاليذذة تيي ذرا تعتذذر ا نسذذاف وتتييذذر شذذاعر تاتيذذة
ن التوتر والتوة

دري ا ال رد العاد واصا ب ا نشا في الج از العصبي.

 -5-2قلق الدمة:

عبذذارا عذذن فذذرو ثابتذذة ف ذي القابليذذة للقلذذق ،أ تشذذير للذذى االختافذذات بذذين
الناس في يل ن للى االستجا ة اتجاه ال واقم التي دريون ا ي واقم
ارت اق في شدا القلق.
 -3أغراض القلق:

لف صورا راا القلق تش

أعراض ن سية وةس انية.
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القلق و اإلعاقة الحركية

الفصل الثاني
 -1-3األعراض الجدمانية الفيزيولوجية:

ت ذذر ا عذ ذراض الجسذ ذ انية ف ذذي تص ذذب

الع ذذر وارتع ذذا

الي ذذد ن ،ارت ذذاق

وي الد  ،توتر العضات ،النشا الحريي ال ازيذد ،الذدوار ،اليثيذاف والقذي وزاذادا
عذذدد ذرات ا خ ذراا ،فقذذداف الش ذ ية ،وعسذذر ال ضذذن ،ة ذذاي ال ذذن ،اوذذل ار
النذذو  ،التعذ
تقلي ذ

والصذذداق ال سذذت ر ،ا ز ذذات العصذذبية ،ثذ

فذذي

ذذص وقصذذن ا صذذا ع،

الجب ذذة ووذذر ال ذرأس وعذذا الش ذ اه ،و ذذا للذذى تلذذك ويذذيلك االوذذل ار ات

الجنسية( .عاو  ، 1992 ،ص)280
 -2-3األعراض النفدية:

لي الشعور الخوي وعد ال ار ة الداخلية وترق
علذى تلذذك تشذذت

دول كروه،

ا ترتذ

انتبذاه ال ذراا وعذذد قدرتذل علذذى الترييذذز في ذا ي عذ  ،واتبذذع تلذذك

النسياف اختا أداء التسجي في الياكرا( .عبداللالراللي  ،1994 ،ص)386
 -4مدتويات القلق:

رى عا عل ذاء الذن

أف هداء وسذلوك ا نسذاف وخاصذة واقذم التذي ل ذا

عاقذذة سذذتقبل ن تذذأثر لحذذد يبيذذر سذذتواات القلذذق الذذي

ت يذذز ذذل ال ذذرد ،ولنذذاك

على ا ق ثاثة ستواات ولي:
 -1-4المدتوى المنخفض:

في ليا ال سذتوى يحذدل التنبيذل العذا لل ذرد ذع ارت ذاق درةذة الحساسذية نحذو
ا

دال الخارةية ،ي ا تزداد درةة استعداده وتألبل ل جاب ة صذادر الخلذر فذي

البيئة التي يعيش في ا ،واشذار للذى لذيا ال سذتوى ذن القلذق أنذل عاقذة لنذيار ل ذ
وشيك الوقوق.
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 -2-4المدتوى المتوسط:

فذي ال سذذتواات ال توسذذلة للقلذذق يصذذبق ال ذرد أقذ قذذدرا علذذى السذذيلرا ،يذذل
ي قذذد السذذلوك رونتذذل واتذذولى الج ذذود بوةذذل عذذا علذذى اسذذتجا ة ال ذذرد فذذي ال واقذذم
ال ختل ذ ذذة ،واحتذ ذذاا ال ذ ذذرد للذ ذذى بذ ذذي ال زاذ ذذد ذ ذذن الج ذ ذذد لل حاف ذ ذ ذة علذ ذذى السذ ذذلوك
ال ناس

وال اين في واقم الحياا ال تعددا.

 -3-4المدتوى العالي:

ذذؤثر ال سذذتوى العذذالي للقلذذق علذذى التن ذذين السذذلويي لل ذذرد صذذورا سذذلبية ،أو
يقذذو أسذذالي

سذذلويية ي ذذر اي ذذة لل واقذذم ال ختل ذذة ،ال يسذذتليع ال ذذرد الت ييذذز

بذذين ال ثي ذرات أو ال نب ذذات الضذذارا والييذذر وذذارا ،وا ذرتب تلذذك عذذد القذذدرا علذذى
الترييز واالنتباه وسرعة الت يل والسلوك العشوايي( .عاو  ، 1992 ،ص)280
 -5مكونات القلق:
 -1-5مكونات انفعالية:

ت ث ذ ذ فذ ذذي ا

اسذ ذذي

ذ ذذن ال شذ ذذاعر يذ ذذالخوي ،ال ذ ذذزق ،التذ ذذوتر ،التذ ذذوة ،

االنزعاا ،وال لع الياتي.
 -2-5مكونات معرفية:

ت ث ذ فذذي التذذأثيرات السذذلبية ل ذذيه ا

اسذذي

علذذى ا دراك السذذلين لل وقذذم

واالنتبذذاه ،الترييذذز ،التذذيير والت ريذذر ال ووذذوعي و ذ ال شذذكلة سذذييرقل االنشذذيا
ال ذذيات والراذ ذ

ف ذذي قدرت ذذل عل ذذى ا داء الجي ذذد والش ذذعور ذذالعجز بت ريذ ذره عواقذ ذ

ال ش وعد الر اءا والخشية ن فقداف التقد ر.
 -3-5مكو فيزيولوجي:

ترتذ ذ

ع ذذن ال ذذة ذذن تنش ذذي الج ذذاز العص ذذبي ال س ذذتقب ،

تييرات فيزاولوةية عد دا ن ا زاادا نبضات القل
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سرعة التذن

ذذا نج ذذر لل ذذى
والعذر  ،ارت ذاق

القلق و اإلعاقة الحركية

الفصل الثاني

وي الد وانقباض الش ار ين الد واة ،ي ا ووذح ا البذا ثوف لال أنذل ي كذن ت ييذز
القلذذق صذذورا واوذذحة علذذى االن عذذاالت ا خذذرى بوةذذود ال صذذا بات ال يزاولوةيذذة.
(عاو  ، 1992 ،ص)281
 -6أسباب القلق:
 -1-6أسباب وقاثية:

أ ذذدل الد ارسذذات وا حذذال التذذي قذذا ب ذذا عل ذذاء الذذن

علذذى الت ذواين وعلذذى

العايات  %10ن اآل اء وا خوا ن رض القلق يعانوف ن ن

ال ذرض ولقذد

وةذذد "شذذلير وشذذلدز" أف نسذذبة القلذذق فذذي الت ذواين ال تشذذاب ة تص ذ للذذى  ،%50وأف
ذ ذوالي  %60يع ذذانوف ذذن صذ ذ ات القل ذذق ،وق ذذد اختل ذ ذ
الحقيقي ذذة وص ذذل

النس ذذبة ف ذذي التذ ذواين ي ذذر

لل ذذى  %4فقذ ذ  ،أ ذذا سذ ذ ات القل ذذق فق ذذد ة ذذرت ف ذذي  %13ذذن

الحاالت ،و يه العوا

ا

أف الو ارثذة تلعذ

صايية قرر عل اء الن

دو ار فعذاال

في استعداد لل روى ( .ال  ، 1980 ،ص)80
 -2-6أسباب فيزيولوجية:

نشأ القلق ذن نشذا الج ذازان العصذبيين :السذ بتاو والبارسذ بتاو خاصذة
السذ ذ بتاو وال ذذي

ذ ذريزه ف ذذي ال ذذد او ذذال يبوتا وس ول ذذو وسذ ذ داخذ ذ ا لي ذذاي

العص ذذبية الخاص ذذة االنتق ذذا  ،ل ذذيه ا خ ذ ذيرا س ذذب

نش ذذا ا ال ير ون ذذات العص ذذبية

كا دران ذذالين والنوادرا ذذالين الت ذذي ذذزداد نس ذذبت ا ف ذذي ال ذذد فين ذذتل ض ذذاع ات( .أ ذذا،
 ،1981ص .)311
 -3-6نزع غرائز قوية:

عنذذد ا تنذذزق الي اريذذز القواذذة ثذ

رازتذذي :الجذذن

والعذذدواف نحذذو التحقذذق أو

يعج ذذز يبح ذذا ،ف ذذال جت ع ي ن ذذع ا نس ذذاف ذذن ثذ ذ ل ذذيه الي اري ذذز وتج ذذدد أنذ ذواق ذذن
العقو ات ال ادية وال عنواة لل حاف ة على ستواات قبولذة ذن السذلوك ،فذي لذيه
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الحالة يجد ا نساف ن سل بين تحد
تلذذك ذذن عقذذا

جت عل ال حلذي وأن تذل ذع ذا ترتذ

ويذذبق ة يذذع اري ذزه وا ت ذ ار لذذيه ا ن ذذة ليجن ذ

علذى

ن سذذل ا لانذذة.

(الد او، 1983 ،ص)97
 -4-6تبني معتقدات فاسدة:

ذذن س ذذبباتل أف تبن ذذى ا نس ذذاف عتق ذذدات تناقض ذذة خال ذذة لس ذذلويل ،ي ذذأف
ي ذذر ا ذذاف والت س ذذك ذذا خا وااللتذ ذ از ا ن ذذة والتقالي ذذد فيعتق ذذد الن ذذاس في ذذل
الخير والصاف ،بين ا في ق اررات ن سل عك
تر ذذوف ص ذذد ار للقل ذذق وتلعذ ذ

تلك ف يه ال وا بين ةذالره و ا نذل

الض ذذيو الثقافي ذذة الت ذذي يعيشذ ذ ا ال ذذرد ال ش ذذبعة ذذن

عوا ذ عذذدا ث ذ الخذذوي ولذذو ألذذن دور فذذي خلذذق لذذيا القلذذق( .زل ذراف، 1979 ،
ص.)397
 -5-6أفكاق ومشاعر مكبوتة:

ذذن ا فر ذذار وال ش ذذاعر ال كبوت ذذة :الخي ذذاالت ،التص ذذورات الش ذذاتا وال ذذييراات
ا خاقيذذة التذذي تتذذرك شذذعور أف ذراد الذذين

وأفرذذار أن ذذا كرولذذة أو حر ذذة ،ذذاو

ال ذذرء أف بقذذي لذذيه ا ع ذذا وا فرذذار ال نوعذذة س ذراة ،ولذذيا يكل ذذل ة ذدا واحذذو
ةزء ن توتره وانلوايل أو ثق فعاليتل وإنتاةل( .ا زر  ، 1993 ،ص)76
-6-6عامل الدن:

لف عا ذ السذذن لذذل أثذذر ذذال فذذي نشذذا القلذذق ،ف ذذو ي ذذر عنذذد ا

ذذا

ذذأعراض قذذد تختلذذم عنذذد الناوذذجين فيكذذوف فذذي ليئذذة الخذذوي ذذن ال لذذن .أ ذذا فذذي
ال رالقذذة فيأخذذي القلذذق

ذذر هخذذر ذذن الشذذعور االسذذتقرار أو الحذذرا االةت ذذاعي

وخصوصا عند قابلتل للجن

اآلخر( .الحاف  ، 1995 ،ص .)190
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 -7-6حاالت قلق الشعوق بالذنب:

تتوق ذذم عل ذذى ة ذذروي خاص ذذة ذذن الح ذذاالت ال ردي ذذة ،ف ذذالييرا أو ال ذذبيا
الواعي أو الاوعي سب

والدا التذوتر الذيلني ،ا ر والقلذق ،ولذيا ا خيذر تبلذور

خوفا نوعيا أو ةنونيا.
 -8-6حاالت قلق مركب نقص:

لف الحيذذاا خصذذن ،و ذذا أن ذذا يذذيلك ف ذذي تثيذذر اريذذز عاديذذة تذذوق الي اريذذز
العدايية ا صلية فتحرر القلق بترع ا ع الوعي( .شبعاف ،بدوف سنة  ،ص)24
 -7القلق في المجال الرياضي:
 :1-7مفهوم القلق في المجال الرياضي:

القلذذق الذذة ذذن الخذذوي اليذذا ا الشذذد د الذذي ي تلذذك ا نسذذاف واسذذب

لذذل

كثير ن الردر ،الضيق وا لن .ي ا يعتبر االن عذاالت العا ذة علذى أسذاس أنذل ذن
ألن ال والر الن سية التي تأثر على أداء الرااويين.
قذد يكذذوف لذذيا التذذأثير ليجابيذذا ذذدفع ن لبذذي ال زاذذد ذذن الج ذذد ،و صذذورا سذذلبية
ت و ا داء ي ا يستخد

صللق القلق في وصم كوف ن شدا السذلوك واتجذاه

االن عا وللقلق أنواق:
 الة القلق :ص ة ؤقتة تييرا تعبر عن درةة القلق. س ة القلق :لي ثابتة وتشترك في تشكي شخصية ال رد.(الرات  ، 1997 ،ص )157
 -2-7تأثير القلق في المجال الرياضي:

يعبذذر ال ذذرد عذذن ة يذذع ةوانبذذل فذذي ي ذ ا نجذذازات ذذا في ذذا ذذن ان عذذاالت
وسلويات ،فا نجازات الرااوية ال تعت د على تلور البنية البدنية وال اراة فقذ ،
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بذ ذ تت ذذأثر أيض ذذا عوا ذ ذ ن س ذذية ثذ ذ ال ذذدوافع ،الت ري ذذر ،القل ذذق....ال ( .ال ذذوا ،
 ، 1980ص)14
ك ا نجد نوعين ن الة القلق في ال جا الرااوي:
 -النددددوع األول :عنذ ذذد ا يكذ ذذوف القلذ ذذق يس ذ ذ ار لع ذ ذ

دور ال ح ذ ذذز وال سذ ذذاعد

للرااوي في عرفتل وإدراكل ل صدر القلق و التالي يئ ن سل.
 النوع الثاني :عند ا يكوف القلق عرقا واؤثر سلبا على ن سل. -8أساليب التعرف على القلق لدى الرياضيين:

ذذن ا

ذذة ال ذذدر للسذذلويات أثنذذاء ا داء ،يسذذتليع التعذذري علذذى زاذذادا

درةة القلق عند الرااوي على سبي ال ثا :
أ -ي ك ذذن ت سذ ذذير يث ذ ذرا أخل ذذاء الرااوذ ذذي فذ ذذي ي ذ ذرا الي ذذد ذ ذذثا وخاصذ ذذة فذ ذذي
ال نافسات.
 ي كذذن أف يكذذوف أداء الرااوذذي فذذي ال واقذذم الحرةذذة أو الحاس ذ ة ث ذالتسد د العشوايي.
ا -يعتبذ ذذر عذ ذذد الت ذ ذ از الرااوذ ذذي الواةبذ ذذات الخلليذ ذذة ونسذ ذذيانل ل ذ ذذا أثنذ ذذاء
ال نافسة ؤشر الرت اق ؤشر القلق.
د -ي كذذن أف يكذذوف ي ذ الرااوذذي الدعايذذل ا صذذا ة ؤش ذ ار لقلذذق ال نافسذذة
الرااوية.
 -1-8التعرف على نوع القلق "جدمي -معرفي" المميز للرياضي:

تشذذير الذذدالي للذذى وةذذود نذذوعين شذذايعين ذذن القلذذق يحذذدل لذذدى الرااوذذيين
ل ا:
-القلق الجس

ي.somatic ausciety.:
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 -القلق ال عرفي:

.cognitive ausciety

أ ذ ذذا ال ذ ذذالر ال ي ذ ذزا للقلذ ذذق الجس ذ ذ ي :اوذ ذذل ار

ال عذ ذذدا ،زاذ ذذادا العذ ذذر ،

نبضات القل .......
أ ذ ذا ال ذ ذذالر ال ي ذ ذزا للقلذ ذذق ال عرفذ ذذي :ف ذ ذذي زاذ ذذادا ا فرذ ذذار السذ ذذلبية يذ ذذر
ال ر و في ا التذي يعذاني ن ذا الرااوذي ،و ذن ال توقذع أف القلذق الجسذ ي سذوي
ذذؤثر أكث ذذر عل ذذى ا داء الب ذذدني ،بين ذذا القل ذذق ال عرف ذذي يك ذذوف ت ذذأثيره أوو ذذق عل ذذى
الع ليات اليلنية( .الرات  ، 1997 ،ص )299
 -2-8التعرف على مدتوى القلق المالئم للرياضي:

ر ا ال وةد اختاي في ذا بذين ال ت ذين ا عذداد الن سذي للرااوذيين علذى
أل ي ذذة دور ان ع ذذاالت الاعذ ذ

ف ذذي الت ذذأثير عل ذذى س ذذتوى أداي ذذل ،ولر ذذن االس ذذت ا

بحل عن ا ةا ة داي ا ولي :ييذم تذؤثر ان عذاالت الرااوذي علذى أدايذلف توقذم
توةيل ان عاالت الرااوي على عا لين أساسيين ل ا:
 بيعة الشخصية الرااوية. بيعة ال وقم.لنل ن ا ل ية أف درك ال در أو الرااوي أف القلق لي
في ا داء ولرن الذي
القلق .لف ال
شيء وار يج

لذو الذي

ذؤثر

ذؤثر قذا فذي ا داء لذي راقذة اسذتجا ة الرااوذي الن عذا

و السايد في الوس الرااوي ولدى العد د ن ال در ين أف القلق
تجاللل أو حاولة نسيانل ،ف ا لو لال

ذو خذا ئ ،قذد ترتذ

على تلك أف يصبق الرااوي أكثر قلقا وتوت ار قب ال نافسة.
تواصذ

أل يذة ال نافسذة ووذرورا الت ذو وتحقيذق

فتشجيع الرااوذي شذك

ا نجذذازات وتر ذرار الحذذد ل عذذن الث ذوا

سذذلبية

والعقذذا  ،قذذد ترت ذ
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علذذى ا داء ،لذذيا وةذ

علذذى ال ت ذذين التذذدرا

وا عذذداد الن سذذي وا ل ذذا

الت ذذأثيرات ال حت ل ذذة ف ذذي و ذذوء ارع ذذاا ال ذذرو ال ردي ذذة( .الس ذذيدعث اف، 2001 ،
ص)199
 -9عالج القلق:

س

ال رد وشدا القلق يختلم عاا القلق ،و س

الوسذاي ال تا ذة ي كذن

عاا القلق بذ:
 -1-9العالج النفدي:

يعت د على لعادا ال راا للى التل ا صلية يي يشعر اال ئناف الن سذي
وتلك بل في ن سذل عذا اآلراء والتوةي ذات ،و التذالي تسذاعده علذى تخ ذيا ذا
يعانيل ن التوتر الن سي ،ي ا يعت د على التشجيع قابليتل للش اء.
 -2-9العالج االجتماعي:

ل ع ذذاد ال ذ ذراا ذذن ك ذذاف الصذ ذراق الن س ذذي وع ذذن ال ذذؤثرات ال س ذذببة لألل ذذن
واالن عاالت.
 -3-9العالج الكيميائي:

تذولي أل يذة اليذذة وتلذك لعلذذاء عذا العقذذاقير ال نو ذة وال ديذذة فذي ذذاد
ا ذذر ،ث ذذن ع ذذد ال ار ذذة الجسذ ذ ية ب ذذدأ الع ذذاا الن س ذذي وتل ذذك للتقليذ ذ

ذذن الت ذذوتر

العصبي.
 -4-9العالج الدلوكي للقلق:

تن بتذدرا

ال ذراا علذى ع ليذة االسذترخاء ثذن يقذد لذل ال نبذر ال ثيذر للقلذق

بدرةات ت اوتة ن الشذدا حيل يجنبل ختلم درةات القلق واالن عا .
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 -5-9العالج الكهربائي:

التجذذار أف الصذذد ات الر ر اييذذة أصذذبح

أثبت ذ

الن س ذ ذذي ،لال لتا ي ذ ذذاف يص ذ ذذا

ال ت يذذد فذذي عذذاا القلذذق

تل ذ ذذك أعذ ذ ذراض اكتئابي ذ ذذة ش ذ ذذد دا ،ولن ذ ذذا س ذ ذذيخت ي

االكتئا .
 -6-9العالج الجراحي:

لجذذأ عذذادا للذذى الع ليذذة الج ار يذذة فذذي الذذة ذذا ل ذن تتحسذذن ذذاللر العاةيذذة
السا قة ،وتروف ليه الع لية على ستوى ال

للتقلي

ن شدا القلق ،وتلذك قلذع

ا لياي العصبية الخاصة االن عا  ،أ ن يصبق ير قاب لان عذاالت ال ؤل ذة وال
تأثر ب ا( .الزراد ،2000 ،ص . )76
 -10دوق المدقب في توجيه القلق المرتبط بالمنافدة الرياضية:

يجذ

أف يكذذوف ال ذذدر قذذاد ار علذذى اسذذتخدا ا سذذالي

ال ناسذذبة التذذي تسذذالن

في خ ا القلق والتوتر لدى الرااويين.
أ -ن ار الختاي الرااويين في أسلو استجابت ن ف ن ا ل يذة أف تعذري
ال در على بيعة تأثير القلق لر وا د ن ن.
 -يج ذ

أف تع ذذري ال ذذدر علذذى س ذذتوى القل ذذق يس ذ ة ويحال ذذة تنافس ذذية

ونوق القلق ،ي ا ا

ال در واسج

ا -عنذذد ا ا ذ

ذذالر الخذذوي الشذذد د لذذدى الع ذ

يسذذعى للذذى عرفذذة ا سذذبا
الرااوي في

ا

تل ل الر القلق .
أو أكثذذر ،يج ذ

أف

ج ذذع علو ذذات وافيذذة عذذن الذذة الرااوذذي وتاراخذذل

ارسة اللعبة .

د -يقترف أف يعقد ال در ةلسذات التوعيذة الن سذية ذع الرااوذيين ،واعذرف ن
أف الة القلق التي تنتا

الرااوي قبذ ال نافسذة ي كذن أف تذنخ ا شذدت ا أثنذاء

ال نافسة.
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ل ذ -يجذ

ذذع الذذة القلذذق قب ذ

أف يعذذد ال ذذدر العبيذذل لعذذدادا ن سذذيا ذذتاء

وأثناء ال نافسة.
مثددددددال :اسذ ذ ذذتخدا التذ ذ ذذدرابات التذ ذ ذذي تشذ ذ ذذبل أ ذ ذ ذذدال اللع ذ ذ ذ

للذ ذ ذذى ذ ذ ذذد ذ ذ ذذا.

(السيدعث اف ، 2001 ،ص)203
ترييذذز ال ذذدر علذذى أل يذذة ي ذ

بذذاراا أو نافسذذة رااوذذية يشذذترك

و -يج ذ

في ذذا الرااوذذي ،حيذذل الضذذي االن عذذالي الذذي

تعذذرض لذذل الرااوذذي ت ذذاثا ذذع

ك ال باراات.
ذر لتوقذذع زاذذادا القلذذق لذذدى الرااوذذي عنذذد ا ي تقذذد للذذى السذذيلرا علذذى
ن ذاا لذذداي التذذي ت يذذز ال نافسذذة التذذي يشذذترك في ذذا ،لذذيا يجذ
عا الوساي
•

علذذى ال ذذدر اسذذتخدا

ن ا:

ارسة التدرا

في ا اكن التي سوي تجر في ا ال نافسة.

• عرفة خصايص ال ناف

و ا ت يز ل ن نوا ي القوا والضعم.

• استخدا ا دوات وا ة زا ال ستع لة في ال نافسة.
• يجذ

علذذى ال ذذدر أف يسذذتخد اللذذر ال تبا نذذة لترشذذاد عنذذد التعا ذ

الاعبين ن ار ف لر الع

ذذع

فرد تل التي ت يزه علذى الاعبذين اآلخذران،

ا ر الي يستلز عد لتباق أسلو وا د لترشاد ع ة يع الاعبين
• التعذ ذذاوف التذ ذذا

ذ ذذع الج ذ ذذاز اللبذ ذذي ،يذ ذذل علذ ذذى ال ذ ذذدر عذ ذذد تشذ ذذخيص

الحاالت ال روية لاع  ،أو وصم عذا ا دواذة والعقذاقير ،بذ يجذ
أف تولى تلك ال

ة بي

أخصايي.
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ذذع ا خصذذايي الن سذذي الرااوذذي ،يذذل يجذ

عرف ذذة قيق ذذة لا ذذة ول ذذي أف ا خص ذذايي الن س ذذي ل ذذي

علذذى ال ذذدر
نافس ذذا ل ذذل ،بذ ذ

ساعدا و عاونا لل في ع لية لرشاد وتوةيل الاعبين.
• االلت ا والحرص الزايد للتعري عن ال تللبات االن عالية والسذلويية وردود
ا فعا وال شاك الخاصة الاعبين( .عبدالح ي ،2001 ،ص.)149
 -11القلق واألداء الرياضي التنافدي:

لقذد الذتن عذا البذا ثوف بد ارسذذة العاقذة بذين سذتوى القلذق وا داا الرااوذذي
التنافسي ،وأس رت نتايل حوث ن على أنل ال وةد ستوى حذدد ذن القلذق يسذاعد
ستوى عذين ذن القلذق للذى باعذدا

على لة ار أفض أداء للرااوي ،فقد ؤد

أ د الرااويين على تحقيق أفض لنجاز لل ،بين ا ؤد ن

ال ستوى ذن القلذق

للى لعاقة رااوي هخر عذن تحقيذق ا نجذاز ال توقذع ،ولذيا التبذا ن فذي تذأثير ن ذ
ال ستوى ن القلق على ختلم الرااويين ،رةعل الشذخص الرااوذي فذي تقذد ره
لقدراتل الياتية ،وييلك لدراكل للبيعة ال وقم الرااوي التنافسي الي
ك ذذا أسذ ذ رت ا

واة ل.

ذذات الع ذذا لين ف ذذي ذذق ا ع ذذداد الن سذ ذي للرااو ذذيين أف

الرااوذذيين الذذي ن تص ذ وف ذذالقلق يس ذ ة

ي ذزا لشخصذذيت ن ،يكذذوف أداتلذذن أفض ذ

عن ذذد ا يكون ذذوف عل ذذى ل ذذيه الحال ذذة قبذ ذ التن ذذاف  ،بين ذذا يض ذذعم أداتل ذذن عن ذذد ا ال
يكونوف في ليه الحالة ،فالقلق لدى ث ليا الرااوي يعتبر ةزءا ن أسذلو ل فذي
الحياا ون لا سلوييا يعت د عليل ،وابتعاده عن الة القلق ال ي يده في التناف .
و ذذن ة ذذة أخ ذذرى ف ذذلف لن ذذاك ع ذذا الرااو ذذيين ال ذذي ن تنت ذذاب ن ال ذذة القل ذذق
الشذذد د قب ذ بداي ذذة ي ذ

نافسذذة ،لدرة ذذة يصذذع

علذذي ن التعا ذ ذ

ذذع اآلخذ ذران ،أو

التحذذدل للذذي ن أو االسذذت اق للذذى ةد ذذد وةذذل ل ذن ،وقذذد يصذذابوف اليثيذذاف والقذذيء،
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ول ذذيه ال ذ ذوالر ل ذذدى لذ ذؤالء الرااو ذذيين ل ذذي ثا ذذة ؤشذ ذرات ليجابي ذذة الس ذذتعدادلن
الن سذذي الخذذاص التنذذاف  ،و يذذا

لذذيه ال ذوالر لحالذذة القلذذق قب ذ التنذذاف

تعتبذذر

ؤشرات سلبية الستعدادلن الن سي.
والخاصذذة التذذي ي كذذن الوصذذو للي ذذا ذذن العذذرض السذذابق أف سذذتوى القلذذق
ال ناس ذ ذ

الذ ذذي يسذ ذذاعد الرااوذ ذذي علذ ذذى تقذ ذذدين أفض ذ ذ أداء سذ ذذتوى خذ ذذاص ك ذ ذ

رااوذذي ،و ذذن لنذذا تر ذذن أل يذذة وةذذود ا خصذذايي الن سذذي الرااوذذي ،الذذي يحذذدد
ستوى القلق ال ناس

لر رااوي الي يساعده على لصدار أفضذ أداء ريذي

خا ال باراات( .فوز ،2003 ،ص)252
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 -12الخريطة المعرفية للقلق:
الخلية الخارجية

اإلنهاك
التوتر
الفشل
عدم التكيف

السوي المرض

أنواع
القلق

النفسية
البيئة

الضغو
ط
النفسية

مصدر
القلق

الجوان
ب
السلبية
للقلق

الجوانب

القلق

االيجابي
ة
للقلق

المفاهيم
والمصطلحا
ت

المصطلح
اإلجرائ

الشخصية
المتوترة
القلقة

النجاح
التفوق
التكيف
اإلنجاز

ر
االغتاب

قوائم الشخصية

(السيدعث اف ،2001،ص)17
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 – IIاإلعاقة الحركية :
تحديد مفهوم اإلعاقة الحركية :

ا عاقذذة الحرييذذة شذذل لنسذذاني ك ذ ار علذذى فئذذة دوف ا خذذرى  ،ب ذ ت ذ
فئات ا

ا ال رالقين و الراشد ن  ،ي ا أن ذا ت ذ

التع ذذاراف الت ذذي تلرقذ ذ

يذ الجنسذين و ذن بذين ألذن

لتعاق ذذة الحريي ذذة ذذا ل ذذي  :تلذ ذ

سذ ذذلي اف و ز ذ ذذاته " (  )2001فذ ذذي ن ذ ذ

يذ

" عب ذذد ال ذذر ن س ذذيد

لتجذ ذذاه التعراذ ذذف الليذ ذذو لتعاقذ ذذة  ،و

عرفولا ال الين اآلتية :
أ – الضددد:
الترواني و الي

 :الخل ذ أو العي ذ
تعرض لل الل

الحذذادل ذذن لصذذا ة أو العي ذ

الخلقذذي أو

أثناء أو عد ال ياد.

ب–العجدددددز :ال ذ ذذنقص ف ذ ذذي س ذ ذذتوى أداء الوةي ذ ذذة أو الوة ذ ذذايم الت ذ ذذي ت ذ ذذأثرت
ال سب

أو ا صا ة الحادثة قارنة العاد ين .

ج – اإلعاقددة  :العسذذر أو الصذذعو ة التذذي تلقالذذا ال ذذرد ذذن ة ذراء عذذد القذذدرا
علذذى تلبيذذة تللباتذذل  ،فذذي أداء دوره اللبيعذذي فذذي الحيذذاا الذذي ي تروذذل ع ذره و
ةنسل .
و يعذذري " ةذذوف يينذذي " ال عذذا

رييذذا أنذذل الشذذخص الذذي يعذذاني ص ذ ة

داي ذذة أو ز نذذة ذذن لصذذا ة علذذى سذذتوى الحريذذة

ذذا ذذؤد للذذى تحد ذذد نشذذا ل و

سلوياتل( .السيدأ د ، 1995 ،ص.)190
ك ذذا ذذرى عبذذد العزاذذز ةذذا أف ال عذذاقين رييذذا لذذن أشذذخاص صذذابوف فذذي
الج از ال حرك و يعذانوف ذن قصذور وةي ذي و الشذيء الذي ي يذزلن لذو صذعو ة
التحرك أو لستحالتل (.عبدالعزاز،1988 ،ص)121
 -2مدببات اإلعاقة الحركية
 – 2 -1اإلعاقة الحركية الناتجة عن حادث :
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يعتبذذر الشذذخص ال عذذا

رييذذا تلذذك الشذذخص الييذذر ؤل ذ أو العذذاةز عذذن

و ذ اف لسذذتقالل الجسذذد و ترذذوف ع ليذذة ال شذذي عنذذده ةذذد حذذدودا أو نعد ذذة
قارنة ع ا شخاص العاد ين.
 2 – 2اإلعاقة ذات المنبع الوقاثي :

ترذذوف لذذيه ا عاقذذة راةعذذة سذذبا

قذذد ترذذوف قب ذ ال ذوالدا  ،خذذا ال ذوالدا أ

عذذد ال ذوالدا  ،و ا ذراض الوراثيذذة لذذي نق ذ عذذن راذذق االةيذذا و ال يخذذص لذذيا
النقذ خاصذذية وا ذذدا ب ذ يش ذ

يذذيلك عذذا الص ذ ات ال رديذذة الجس ذ ية و العقليذذة

(c.tomas, 1973.p28).
 – 3تصني

اإلعاقة الحركية :

و تصنم ا عاقة الحريية للى أر عة فئات لي:
 – 1- 3المصابو بأمراض تكوينية :

و يقصذذد ب ذذا توقذذم ن ذذو ا

ذراي لذذد ن أو أثذذرت لذذيه ا صذذا ة علذذى قذذدرا

ا داء.
 2 – 3المصابو بشلل األطفال :

و لذذن ال صذذابوف فذذي ة ذذازلن العصذذبي
الجسن و خاصة ا

ذذا ذذؤد للذذى شذذل

عذذا أة ذزاء

راي العليا و الس لى .

 3 – 3المصابو بالشلل المخي :

و لذذو لوذذل ار

عصذذبي يحذذدل سذذب

الخل ذ الذذي يصذذي

عذذا نذذا ق

ال ذ و البذذا ذذا يكذذوف صذذحو ا ذذالتخلم الذذيلني علذذى الذذر ن ذذن أف يثيذذر ذذن
ال صابين ذل قذد يت تعذوف بذيياء عذاد ي ذا قذد يكذوف ل كذان ن العنايذة أن سذ ن و
الوصو للى الر اية ا قتصادية .
 4 – 3المعاقو حركيا :
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سب
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الحوادل و الحرو و الروارل اللبيعيذة و لصذا ات الع ذ و لذؤوالء

قذذد يعذذانوف ذذن فقذذد ذذري أو أكثذذر و لفتقذذارلن للذذى القذذدرا علذذى تحراذذك عضذذو أو
عجذذز العضذذو ال صذذا

ج وعذذة ذذن أعضذذاء الجسذذن لختياراذذا سذذب

عذذن الحريذذة

(.الز بي، 2002 ،ص .)122
 -4أقدام اإلعاقة الحركية :

تنقسن ا عاقة الحريية تبعا سباب ا ي ا لي :
* إعاقات الجهاز الحركي ( العضدلي – العصدبي )  :ثذ الشذل  ،البتذر  ،الشذل
النص ذ ذ ي الس ذ ذ لي  ،الشذ ذذل النص ذ ذ ي اللذ ذذولي  ،خلذ ذذع ص ذ ذ ال خذ ذذي  ،الض ذ ذ ور
العضلي  ،سوء الترذوان التشذراحي الذوراثي ذالع ود ال قذر  ،تشذقق الع ذود ال قذر
 ،للتواء العنق ........ال .
 1 – 4إعاقات الجهاز العصبي :

ث الشل ال خي  ،الصرق  ،الشذل التذوافقي  ،صذدرت تقسذي ات ختل ذة و
عد ذذدا صذذا

ا عاقذذات البدنيذذة أو الحرييذذة شذذك عذذا

ليا ال جا ف ن ن ن قس ن تبعا سبا
ح

ذذن ةان ذ

البذذا ثين ف ذي

 ،و ن ن ن قس ن ع أسذبا

بيذة

....
ر ن وةود العد د ن الحاالت التي تجع ال رد في عداد ال عاقين رييذا لال

أف لن ذذاك ث ذذال ذذات أساس ذذية تع ذذد ال س ذذؤولة ع ذذن ا عاق ذذات الحريي ذذة ي ع ذذن
ا

ا و لي :
 2 – 4إصابات العمود الفقري :

لف ا عاقذ ذذة الخاصذ ذذة لصذ ذذا ات الع ذ ذذود ال قذ ذذر تذ ذذزداد شذ ذذدت ا يا ذ ذذا يان ذ ذ
ا صا ة في ستوى أعلى و التي يصا ب ا البا فقداف القذدرا الوةي يذة و الحسذية
خاصذذة فقذذداف ا

سذذاس الووذذع العذذا للجسذذن  ....و قذذد صذذن
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بق ذذا لقواع ذذد وةي ي ذذة أو لتعاق ذذة العص ذذبية الحادث ذذة لرذ ذ لص ذذا ة و تتضذ ذ ن ل ذذيه
التقسذذي ات ثذذال سذذتواات صذذا ات ال ق ذرات العنقيذذة و لثنذذين للجذذيق ( ال ق ذرات
الصدراة ) و ثال لل قرات القلنية على اال راي الس لى .
 3 – 4المنطقة العنقية :

لصا ات ال قرات العليا و تح

ال قرا العنقية السادسذة و فقذداف الوةي ذة وذد

الجاتبيذ ذذة للعضذ ذذلة الثاثيذ ذذة  ،لصذ ذذا ات ال ق ذ ذرات العنقيذ ذذة تح ذ ذ

ال ق ذ ذرا السادسذ ذذة و

السذذا عة ذذع فقذذداف لحريذذة الوةي ذذة الثاثيذذة ذذع فقذذداف وةي ذذي نسذذبي لثنذذي و فذذرد
ا صا ع .
 4-4فقرات المنطقة الصدقية :

إصا ات ال قرات الصدراة ن ال قرا ا ولذى تذى ال قذرا الخا سذة ال يسذتليع
صا ب ا

التوازف عند الجلوس و عد ي اءا عضات أس

البلن .

لصا ات ن ال قرا الصدراة الحاد عشر تى القلنية الثالثة ( عذد ي ذاءا
عضات ال خي ا ا ية و عضات ال خي الخل ية ).
فقذ ذرات ال نلق ذذة القلني ذذة  :لص ذذا ات ال قذ ذرات القلني ذذة و العجزا ذذة ذذن ال قذ ذرا
ال ار عذذة تذذى ال ق ذرا الثانيذذة العجزاذذة و ع و ذذا البذذا ذذا تصذذا

لصذذا ات الع ذذود

ال قر تأثيرات سلبية على القوا العقلية ث :
 فقداف القدرا على ا نقباض العضلي . -لنقب ذ ذ ذ ذذاض عض ذ ذ ذ ذذلي و ذ ذ ذ ذذئي

ذ ذ ذ ذذع ق ذ ذ ذ ذذدرا ريي ذ ذ ذ ذذة و ذ ذ ذ ذذعي ة (.را ذ ذ ذ ذذاض،

،1976ص)23،24، 22
 – 5اآلثاق الناتجة عن اإلعاقة الحركية :
 1 – 5اآلثاق النفدية :
 1 – 1 - 5اإلحداس الدائم بالنقص :
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يعذذد الشذذعور ذذالنقص ذذن ألذذن اآلثذذار التذذي تخل ذذا ا عاقذذة الجس ذ ية يذذا
الن ر عن نوق ا عاقة أو درةت ا  ،فر ن أف "أدلر" يجعذ ا

سذاس ذالنقص ذن

ال شذذاعر العا ذذة التذذي تثيرلذذا ال ذذروي ال ختل ذذة ال ووذذوعية و الياتيذذة التذذي وةذذد
ب ذذا ا نسذذاف فلنذذل يعتبذذر لذذيا الشذذعور رتبلذذا لرتبا ذذا وثيقذذا ا عاقذذة الجس ذ ية لت
رى " 1954 "VAN ROYال رةع الشعور ذالنقص للذى القصذور الجسذ ي و لن ذا
لل ذذى العاق ذذة ال وة ذذودا ب ذذين ق ذذوا ال ثي ذذر و درة ذذة العج ذذز ف ذذألن ذذا يح ذذدد خل ذذورا
القصور سب ا لو قي ة الشعور ا

با ال ترت

عن قوا ال ثير الي

ذوق فذي

ال رد لدراكل العجز (.فتا ين ، 2004 ،ص)31
 2 – 1 – 5عدم الشعوق باألمن :

و بذذدو تلذذك ا

سذذاس العذذا ذذالقلق و الخذذوي ذذن ال ج ذذو و توقذذع الشذذر

الداين  ،و قد يكوف لذيلك الشذعور أعذراض ةالراذة يذالتوترات أو ا ز ذات الحرييذة
أو التقلذ ذ ذ ذ ذ

ا ن ع ذ ذ ذ ذذالي  ،و أعذ ذ ذ ذ ذراض ي ذ ذ ذ ذذر ة ذ ذ ذ ذذالرا يا و ذ ذ ذ ذذل ار ات الجسذ ذ ذ ذ ذ ية

السيكوسو اتية .
 3 – 1 – 5الشعوق الدائم بالعجز :

و تلذذك ا ستسذذا للعالذذة و قبول ذذا بواقع ذذا ي ذذا تولذذد لذذدى ال ذذرد ا

سذذاس

الضعم و ا ستسا لل ذع ر بذة لنسذحابية شذبل داي ذة و سذلوك سذلبي لعت ذاد
 (.ل ي،1998 ،ص)41
 4 – 1 – 5عدم المباالة :

تضذ ي ا عاقة الجسدية على ال عذو
عواق

وخي ة فذي عذا ا

عذا العذادات القاتلذة التذي تذؤد للذى

يذاف فنجذد ا سذت تار ذا ور تذى ال ا ذة ةذدا ن ذا

و عد ال باالا و ا كترال و عد لعلاء ا ور قي ت ا الحقيقية بذ ترذوف صذورا
سلحية.
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 5–1–5اإلتجاهات الدلوكية غير الدوية :

ف ذذي ع ذذا الح ذذاالت نج ذذد أف ال ع ذذا
النس ذذبة للتعا ذ ذ

تص ذذري تص ذذرفا س ذذلوييا ي ذذر ع ذذاد

ذذع اآلخذ ذران عتق ذذدا أف الحال ذذة الت ذذي تواة ذذد علي ذذا س ذذندا ل ذذيه

التصذذرفات و ذذرةق لذذيا التصذذري للشذذعور ذذالنقص و شذذعور ال تعا ذ
الشعور و ا

عذذل بذذن

ساس و تلك للى عد التريم ا ةت اعي العاد .

 6–1–5صعوبة اإلنتقال :

خاصة لدى ا

ا الي ن تتواةد لد ن لعاقات ا

الحرية وئيلة  ،و في عا ا
في اةة للى ساعدا اآلخران

ذا يجعذ

راي الس لى

ياف تنعد الحريذة و ا نتقذا ن اييذا  ،لذيلك ف ذن
ذا ذؤد للذى التعذ

الن سذي الشذد د الذي

ذرتب

ج يذ ذذع الن ذ ذوا ي ا خذ ذذرى لل عذ ذذو  ،و يعتبذ ذذر ال جت ذ ذذع بذ ذذبعا ذ ذذن خواصذ ذذل و
خصايص الحواةز ال وةودا فيل عا ا ساعدا لتعاقذة الحرييذة  ،لت أف أصذع
ال شذذاك فذذي التريذذم ليجذذابي لل عذذو

رييذذا ليس ذ

نتيجذذة خل ذ فذذي ن ذ السذذلوك

التريذذم عنذذده  ،و ال عذذن عوا ذ سذذلبية فذذي شخصذذيتل قذذدر ذذا لذذي نتذذاا لبنذذاء
لةت ذذاعي قاصذذي نرذذر عليذذل عذذا ذذن قوقذذل ا ساسذذية و تت ث ذ لذذيه الح ذواةز
ك ا تووح ا " اةدا السيد عبيد" في (:السيدعبيد ،1999 ،ص )153-152
* الح دواجز البنائيددة  :تشذذك
تعتبر ن أشد العوا

جذذر عثذرا فذذي راذذق تريذذم ال عذذا

رييذذا  ،و

ال حيلة ل ف ي ت نعل ذن ال شذارية فذي بذ ار ل التعلذين أو

الحصذذو علذذى وةي ذذة  ،و تحذذدده فذذي ت اعلذذل ا ةت ذذاعي ،

ذذا ذذؤد للذذى نقذذص

فذذي الخب ذرات اليو يذذة  ،و التذذالي نقذذص فذذي القذذدرات العقليذذة و الشذذعور اليذذأس و
العزل ذذة و ر ذذا ا ص ذذا ة ذذرض ن س ذذي ذذز ن  ،و اللبيع ذذة الجيرافي ذذة لل نلق ذذة و
صذذعو ة الحري ذذة ب ذذا  ،ت ذذى ا نسذذاف ي ذذر ال ص ذذا
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تحقيذق ألذذداي التأليذ الشذذا
تص

ار

و تجعلذذل بتذذو ار فذذي يثيذذر ذذن ا وقذذات  ،لت ذذا أف

التألي للى ن ا ت ا  ،تى نجد أن سنا أ ذا لذيا الحذاةز الذي ي كذن

الس ذذيلرا علي ذذل  ،و لف أ ك ذذن ف ذذو يحت ذذاا لل ذذى ن ق ذذات عالي ذذة للتع ذذد
واةذذل ال عذذا

البن ذذايي  ،و

رييذذا لذذيا الحذذاةز فذذي اللراذذق للذذى بيتذذل و داخ ذ بيتذذل  ،و أثنذذاء

لنتقالذذل بذذين رفتذذل و أخذذرى  ،و فذذي الح ذذا و واة ذذا فذذي ال درسذذة و الجا عذذة و
البنك و ال سجد (.السيدعبيد،1999 ،ص)178
 7 – 1 – 5اإلتجاهات الدلبية :

و لي ن العوايق الرييسية التي ي رو ا ال جت ذع
تجاه ال عا

رييا فلي

ذثا قلاعاتذل ال ختل ذة

لناك ف ن لذا للبيعذة ا عاقذة و قذدرات ال ذرد ال تبقيذة ،

و لنذذاك ي ذ لتعتقذذاد ذذأف الذذي يسذذتع

الررسذذي تات العجذذات أو ذذن ي شذذي

ج از خاص أو عكاكيز راا  ،و يحتاا للى عنايذة بيذة سذت را  ،بذ يضذن
الذذبعا أنذذل حاةذذة للذذى ال سذذاعدا و الش ذ قة و ا

سذذاف  ،و ن ذ ار ف ال عذذا

ريي ذذا ق ذذادر عل ذذى ت ي ذذز ع ذذا ا تجال ذذات و الس ذذلوييات الس ذذلبية ل خذ ذران ن ذذل
يس ذذتليع أف ذذرى و يسذ ذ ع و ي ذذن ذذا يق ذذا عن ذذل  ،ف ذذلف تل ذذك دفع ذذل ف ذذي ع ذذا
ا

ياف للى العزلة و عد ال بادرا في الت اع ا ةت اعي  ،و يقل

ال قد ذذة ل ذذن و لنذذاك عذذا ال ا

ذن الخذد ات

ذذات التذذي تؤيذذد ا تجذذاه السذذلبي نحذذو ال عذذاقين

رييا :
 -أن ذذن يعذذا لوف يا

ذذا

ذذالر ن ذذن أن ذذن ارشذذدوف و ت ثذ تلذذك لسذذتخدا

ع ذذا الرل ذذات الت ذذي تق ذذا لأل ذذا أو تيي ذذر نبذ ذرات الص ذذوت  ،تجنذ ذ
للحذذد ل ذذع أولئذذك الذذي أصذذيبوا لعاقذذة واوذذحة  ،عذذد ر بذذة أر ذذا
كثير ن ا

ياف تشييل ن .
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 عد تقب العايلذة بن ذا ال عذا و البحذل عذن السذب التذي تبعذده عن ذا أوتخ يل عن اآلخران (.السيدعبيد ، 1999 ،ص )179
 – 6الفائدة النفدية للرياضة عند المعاا حركيا :

تع ذ ذ الرااوذ ذذة علذ ذذى خ ذ ذذا درةذ ذذة ا كتئذ ذذا

الن سذ ذذي و ة يذ ذذع الحذ ذذاالت

الن سذذية السذذلبية ا خذذرى يذذالقلق و الخذذوي و الشذذعور ذذالنقص ذذن خذذا الصذ ات
الت ذذي تن ي ذذا الرااو ذذة ف ذذي ن س ذذية ال ع ذذا

ريي ذذا يالثق ذذة ذذالن

و الش ذذعور ب ذذروف

ال سؤولية و بل روف الج اعة و التعاوف .
لف الرااوذذة تجع ذ ال عذذا
ألعا

ت تذذع الشذذعور بتعذذواا عج ذزه يلع ذ

القوى و السبا ة التي تعت ذد علذى قذوا ا

ن ثن نرسبل الثقة ذالن
ذذد س ذواء خاصذذة لتا يان ذ

السذذلة و

ذراي سذواء السذ لية أو العلواذة و

و التذالي ل ساسذل كانتذل فذي ال جت ذع و العئلذة علذى
لذذيه النتذذايل بذذررا بنتذذايل اديذذة ل وسذذة أو عنواذذة

كرفذذع العلذذن الذذو ني و فذذي ال نافسذذات الدوليذذة التذذالي تسذذتليع القذذو أف الرااوذذة
تساعد ال عا على لخ ارةذل ذن عزلتذل و تحراذره ذن عقدتذل و تح ذزه علذى تلذوار
قدراتل و لثبات وةوده أ ا دخولذل فذي ال نافسذة و بذي ة ذد فذي تلذك يعتبذر يعا ذ
تعذ ذذواا و يعتبذ ذذر النشذ ذذا البذ ذذدني عا ذ ذ
العضلية لل عا

ذ ذذن لحيواذ ذذة الجسذ ذذن و زاذ ذذد فذ ذذي القذ ذذوا

رييا (.سيدف ي)85 ، 1998 ،

ا يس ق لل واة ة أفضذ للحيذاا ل ذؤوالء ا فذراد و أنذل يسذتليع أف يقذدر
الحالذذة ذذق قذذدرلا ت ا ذذا لال الشذذخص الذذي وقذذع في ذذا و ذذر ال ذذا و قسذذاوت ا و
لنا تضق لنذا ذا تخل ذل ا عاقذة الحرييذة ذن شذاعر ألي ذة فذي ن سذية ال عذاقين ،
فال عذذا

رييذذا لنسذذاف يشذذعر أنذذل لذذي

يييذره و بذذدأ للت ا ذذل ذذو تاتذذل و يصذبق
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القلذذق يسذذاوره نذذل ال ي لذذك ذذا ي لرذذل يذره يذذل بذذدو لذذيا القلذذق لثذذارا و نذذوق ذذن
الح ز.
و يستع

رييذا أسذلو ا فذي التخلذي يذل ي ذر أ يانذا للذى لخ ذاء

ال عا

ب ذا لرذي بذدو فذي أعذين النذاس سذلبيا و لذو

نوا ي العجز و القصور التي أصذي

ن أة تلك بي ة ودا يثيرا ي ا  ،لجأ ال عا

رييذا للذى النسذياف ال ؤقذ

أو

الذذداين للعالذذة لال أف تلذذك بقذذى سذذتحيا و لذذيا ن ذ ار لرتاذذة اآلخ ذران التذذي تذذييره
داي ا العجز الي

وةد فيل (.السبيعي ، 1982 ،ص.)128

 -6عالج اإلعاقات الحركية :

ذذرى سذذيد ف ذذي أنذذل ال ي كذذن لل عذذا

رييذذا أف يش ذ ى يليذذا بذ تبنذذي عذذا

اآلثذذار لال أف عذذا ا عاقذذات الحرييذذة ذذتن تحسذذين ا لتا يذذاف العذذاا بك ذ ار  ،و
عض ذ ا بقذذى علذذى الذذل ر ذذن العذذاا و أخذذرى تتلذذور ذذن سذذيء للذذى أسذذوء ر ذذن
الع ذذاا و عل ذذى أ

ذذا ف ذذلف الع ذذاا و الت ذذدرا

الحري ذذي ن ع ذذاف ال ع ذذا

ي ذذل

يخ ذذاف ذذن ذذدا ت ذذاقن ا عاقذذة و بلئذذاف بذذيلك تلورلذذا حيذذل يعليذذاف الشذذخص
فرصذذة لتلذذوار ل كانياتذذل الوةاي يذذة ال تبقيذذة و تلذذك التعذذواا عذذن الصذذعو ات و
ال شاك التي تعترول .
 – 7أهمية الرياضة بالندبة للمعاا حركيا :

يزات تخص جاالت عدا أل ا :

للرااوة البدنية عدا فوايد و
 الجس ية أو البدنية ال يزاولوةية النوا ي الرو ية و الخلقية النا ية العقلية ال رراة العقايدية -النا ية ا ةت اعية و الجوان

الن سية (.سيدف ي)193 ، 1998 ،
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الخالصة:

نستنتل أف القلق ن أشد االن عاالت التي تعرض للي ا الرااوي قب وأثنذاء
ال نافسة ،والي

ترك أثذر يبيذر فذي ن سذية و ذردود الاعذ  ،يذل أنذل ترذوف ذن

عدا تييرات ةس ية ،ن سية ،وسيكولوةية ختل ة ،ولقد ق نا في ليا ال ص
ليه ال ار

ذلبراز

ال كونة للقلق ويي ية عالجت ا.

ك ا ووحنا فيل أيضا عا الن راات التي تبذين أف القلذق عنصذر ال ي كذن
لل الذ ذذل ،ولذ ذذيا ل ذ ذذا فيذ ذذل ذ ذذن تذ ذذأثير علذ ذذى الرااوذ ذذي ،لذ ذذيا يج ذ ذ
وا خص ذذاييين ا خ ذذي ع ذذين ا عتب ذذار ل ذذيا العا ذ ذ و حاول ذذة التقليذ ذ

علذ ذذى ال ذ ذذدر ين
ن ذذل الوس ذذاي

الاز ة للوصو للى تحقيق ألداف ن.
ك ذذا نسذذتنتل أف ا عاقذذة صذ ة عا ذذة و الحرييذذة صذ ة خاصذذة ترذذوف ذذاة از
أ ا الشخص  ،يذا الن ذر عذن أصذل ا ،فتحذد ذن ل كانيتذل و خاصذة العاقذات
ا ةت اعية  ،و تؤثر سلبا على س اتل الشخصية  ،فن را ال جت ع لليذل و الترييذز
علذذى لعاقتذذل  ،ي ذ لذذيا يحذذد ذذن لند اةذذل فذذي ال جت ذذع الذذي أصذذبق ذذاد فذذي
ت ريره ،ييلك فلف شاعر النقص و العجز تنتا

ال عا

ذن ذين آلخذر قذد تذؤثر

علذذى سذذتوى تري ذذل الن سذذي  ،فا عاقذذة التذذي ت ذذرض ذذد للنشذذا ل ذذا هثذذار سذذلبية
على تلور الشخصية ا نسانية التي تتصم ا تزاف و الترا .
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تمهيد :

إن أهمية أي دراسة و دقتها تتعدى الجانب النظري المنطلق منه و يتطلب
تدعيمها ميدانيا من أجل التحقق من فرضيات الموضوع  ،هذا ما يتطلب من الباحث
توخي الدقة في إختيار المنهج العلمي المالئم و المناسب لموضوع الدراسة  ،و
األدوات المناسبة لجمع المعلومات التي يعتمد عليها في ما بعد  ،و كذا حسن إستخدام
الوسائل اإلحصائية و توظيفها ،هذا من أجل الوصول إلى نتائج ذات داللة و دقة
علمية تساهم كلها في تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة المدروسة  ،و في تقدم
البحث العلمي بصفة عامة .
و في هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات الميدانية التي إتبعناها في
الدراسة و األدوات و الوسائل اإلحصائية المستخدمة  ،و المنهج العلمي المتبع حسب
متطلبات الدراسة و تصنيفها  ،كل هذا من أجل الحصول على نتائج علمية يمكن
الوثوق بها و إعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى  ،و كما هو معروف
فإن الذي يميز أي بحث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية و هذا ال يتحقق
إال إذا إتبع الباحث منهجية علمية دقيقة و موضوعية .
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 – 1منهج البحث :

إعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي المسحي إلجراء بحثنا الميداني عن
طريق جمع البيانات و المعلومات و اآلراء و الحقائق التي تعمل على وصف الظاهرة
أو المشكلة التي هي محل الدراسة .
 – 2مجتمع و عينة البحث :

إعتمدنا في بحثنا على العبي الكرة الطائرة جلوس لفئة المعاقين حركيا و كان
عددهم  100العب  ،وتم إختيار ابعينة بطريقة مقصودة و نسبتها من المجتمع
األصلي  %30بمجموع  30العب معاق حركيا لضبط المتغيرات المشوشة  ،و لقد
كان إختيار العينة بطريقة مقصودة .
 – 3متغيرات البحث :

 1 – 3المتغير المستقل :النشاط الحركي المكيف ( الكرة الطائرة جلوس )
 2 – 3المتغير التابع  :القلق
 3 – 3المتغيرات المشوشة  :السن  ،الجنس ،الحالة العائلية ،درجة اإلعاقة .
 – 4مجاالت البحث :
 1 – 4المجال البشري :

تم توزيع اإلستمارات اللخاصة بالمقياس و اإلستبيان على  30العبا معاقا ( 15
العبا معاقا من النادي الرياضي الهاوي للمعاقين حركيا في وسط مدينة الشلف و 15
العبا م عاقا أيضا لفريق الكرة الطائرة للمعاقين داخل المركب الرياضي في بلدية عين
أمران )
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 2 – 4المجال المكاني :

أجريت هذه الدراسة بوالية الشلف ممثلة في ناديين للهواة ( النادي الرياضي
الهاوي للمعاقين حركيا في وسط مدينة الشلف و فريق الكرة الطائرة للمعوقين حركيا
الموجود في المركب الرياضي في بلدية عين أمران )
 3 – 4المجال الزماني :

بدأت الدراسة منذ إعتماد العنوان و تم ملء اإلستمارات من طرف الالعبين
المعاقين الموجودين داخل النوادي الرياضية و قد إمتدت الدراسة من أوائل شهر فيفري
 2018إلى نهاية شهر ماي . 2018
 –5أدوات البحث :
 1-5مقياس القلق :

إستعمل الباحث مقياس القلق الذي وضعه العالم " رينز مارتينيز " و آخرين و
قام بإع داد صورته العربية الدكتور " أسامة كامل الراتب " و قد تم إختيار هذا المقياس
ألنه األنسب لموضوعنا الذي يدور موضوعه حول دور النشاط الرياضي المكيف في
التقليل من حدة القلق لدى المعاقين حركيا  ،و هو مكون من  24سؤال مقسمة إلى
ثالثة أجزاء  ،الجزء األول ثمانية أسئلة و هي مقياس لحالة القلق المعرفي  ،أما الجزء
الثاني فيحتوي على ثمانية أسئلة كذلك و هي مقياس القلق الجسمي  ،و أما الجزء
الثالث و االخير يحتوي أيضا على ثمانية أسئلة و هي مقياس لحالة الثقة بالنفس .
و يتراوح مدى الدرجات لكل مقياس فرعي بين  8درجات و  32درجة حيث تعني
 8أقل مستوى و الدرجة  32أعلى مستوى  ،و العكس إرتفاع الدرجة زيادة حالة القلق
المعرفي أو الجسمي أو حالة الثقة بالنفس و يقيس حالة القلق المعرفي العبارات
الثمانية التالية . 22 ، 19 ، 16 ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 :
بينما يقيس حالة القلق الجسمي العبارات الثمانية التالية :
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. 23 ، 20 ، 17 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 ، 2
و أخي ار يقيس حالة الثقة بالنفس العبارات الثمانية التالية :
. 24 ، 21 ، 18 ، 15 ، 12 ، 9 ، 6 ، 3
و يجيب المبحوث عن المقياس كما يلي :
ناد ار  :درجة واحدة .
أحيانا  :درجتين .
غالبا  :ثالث درجات .
دائما  :أربع درجات ( .راتب ، 1997 ،ص )181 -180
 2 – 5اإلستبيان :

من األدوات المستعملة كثي ار في المنهج الوصفي نجد اإلستبيان خاصة في
البحوث السيكولوجية في المجال الرياضي و يحكم طبيعة موضوع الدراسة المتناولة ،
و يعرف اإل ستبيان على أنه عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبطة بطريقة منهجية ،
و هو كذلك وسيلة لجمع المعلومات من المصدر األصلي حيث يتضمن مجموعة من
األسئلة  ،و يعتبر كبديل للمقابلة الشخصية  ،لذا إستخدمنا تقنية اإلستبيان بإعتباره
أنجع الطرق للتحقق من اإلشكالية التي قمنا بطرحها  ،مكون من  15سؤال خاص
بمجموعة من الحاالت و المواقف التي تؤدي إلى شعور المعاق بالقلق قبل و أثناء و
بعد ممارسة النشاط البدني المكيف الممارس موجهة لالعبين المعاقين .
 3 - 5تحديد شكل األسئلة :

و هي تلك التي يحدد فيها الباحث إجابته مسبقا و تحديد هذه اإلجابات يعتمد
على أفكار الباحث و أغراض البحث و النتائج المستوحاة من البحث و تتضمن إجابة
المستوجب من البحث و تتضمن إجابة المستوجب اإلجابة التي يراها تنطبق عليه .
 : 4 – 5توزيع و جمع اإلستبيان :
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بعد التأكد من صدق اإلستبيان توجهنا مباشرة إلى المالعب التي يتدرب فيها
الفرق التي تم إختيارها  ،حيث تم توزيعها على الالعبين بحضور الباحثين في هذه
الدراسة و قد تم اإلستعانة بالطاقم الفني للفريق كي ال نأخذ وقتا كبي ار من الالعبين و
كي نتحصل على أكبر عدد منهم  ،و منه قمنا بتوزيع  30إستمارة تم إسترجاعها
كلها .
 5 – 5صدق اإلستبيان :

إن صدق القياس المستخدم في البحث مهما إختلف أسلوب القياس يعني قدرته
على قياس ما وضع من أجله أو الصفة المراد قياسها ( .ناجي ، 1990 ،ص )87
 – 6حساب صدق و ثبات مقياس القلق :
 1 – 6حساب ثبات مقياس القلق :
 1 – 1 – 6تعريف الثبات :

يكون المقياس جيدا و صالحا إذا إتصف بمقدار كبير من الثبات عند الحصول
على معامل اإلرتباط فإنه يمكن حساب ثبات اإلختبار بالطرق التالية :
 إعادة اإلختبار طريقة التجزئة النصفية الثبات عن طريق الصور المتكافئةو في بحثنا هذا قمنا بتطبيق طريقة التجزئة النصفية حيث يقسم اإلختبار إلى
نصفين دون معرفة المفحوص  ،و يقدم إلى المفحوصين على أنه إختبار واحد  .ثم
يضع المصحح درجتيم لكل مفحوص درجة عن النصف األول و درجة عن النصف
الثاني ثم يحسب معامل اإلرتباط بين درجات المفحوصين على نصفي اإلختبار  ،و
يكون اإلختبار ثابتا إذا كان معامل اإلرتباط عاليا .
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إن ميزة هذه الطريقة هي أن الباحث يتمكن من تطبيق اإلختبار ( بنصفية ) في
وقت واحد و تكون ظروف إجراء اإلختبار موحدة تماما ( .عدس ، 2004 ،ص
)180
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 2 – 1 –6ثبات مقياس القلق :
جدول رقم : 01
س العبارات

ص العبارت

الفردية

الزوجية

س

2

ص

2

س.ص

1

64

2

67

4096

4489

4288

3

71

4

68

5041

4624

4828

5

70

6

84

4900

7056

5880

7

73

8

63

5329

3969

4599

9

86

10

92

7396

8464

7912

11

88

12

80

7744

6400

7040

13

64

14

65

4096

4225

4160

15

89

16

95

7921

9025

8455

17

44

18

82

1936

6724

3608

19

82

20

54

6724

2916

4428

21

82

22

65

6724

4225

5330

23

68

24

88

4624

7744

5984
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حساب معامل اإلرتباط :

و منه معامل اإلرتباط = 0.70
ر = 0.70
معامل الثبات =

اإلرتباط معامل2 .
اإلرتباط معامل 1 +

ومنه معامل الثبات = 0.82
جدول رقم  : 02يمثل نتائج معامل اإلرتباط و الثبات لمقياس القلق.
المقياس

مقياس القلق

المعطيات

0.70

معامل اإلرتباط

0.82

معامل الثبات

نالحظ من خالل القيم التي تم الوصول إليها فيما يخص درجات الثبات أنها
عالية في المقياس  ،و بذلك فهي تشير إلى مدى ثبات المقياس و بالتالي هي صالحة
لإلستعمال لغرض البحث .
 2 – 6حساب معامل الصدق الذاتي :
 1 – 2 – 6تعريف الصدق الذاتي :

و يقصد به الصدق الداخلي لإلختبار  ،و هو عبارة عن الدرجات التجريبية
لإلختبار منسوبة للدرجات الحقيقية الخالي من أخطاء القياس  ،و يقاس عن طريق
حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات لألداة .
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معامل الصدق الذاتي = معامل الثبات√
و منه معامل الصدق الذاتي =0.90
 – 7الدراسة اإلحصائية :
المتوسط الحسابي =

القيم مجموع
القيم عدد

-

ع100x
ن

معامل اإلرتباط لبيرسون

النسبة المئوية =

كا= 2

مج) المتوقع التكرار – المشاهد التكرار (2
المتوقع التكرار
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 – 1عرض و تحليل و مناقشة نتائج مقياس القلق ( لرينز مارتينز) :

جدول رقم : 03
نوع حالة القلق

حالة القلق المعرفي

حالة الثقة بالنفس

حالة القلق الجسمي

المعطيات

مجموع الدرجات

613

519

662

المتوسط الحسابي

20.43

17.3

22.06

النسبة المئوية

34.16%

28.92%

36.91%

الشكل رقم  : 01عرض نتائج مقياس القلق لرينز مارتينز

القلق المعرفي

الثقة بالنفس,
36.91%

القلق المعرفي,
34.16%

القلق الجسمي
الثقة بالنفس

القلق الجسمي,
28.92%

تحليل و مناقشة :

من خالل نتائج الجدول نالحظ أن أكبر نسبة و التي تقدر ب  %36.91و التي
تعبر عن حالة الثقة بالنفس أين بلغت عدد الدرجات لحالة الثقة بالنفس  662درجة
من مجموع  1794درجة و جاء المتوسط الحسابي ب  22.06ليؤكد على ذلك .
أما النسبة الثانية و التي تقدر ب  %18.92و التي تمثل حالة القلق المعرفي
بمجموع درجات  613من المجموع الكلي  ،بينما بلغ المتوسط الحسابي لهذا القلق
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المعرفي  ،20.43في حين أن النسبة األخيرة و التي تمثل حالة القلق الجسمي تقدر
ب  %28.92بمجموع درجات  519و بمتوسط حسابي . 17.3
مما سبق نالحظ أن النسبة المؤوية متقاربة إلى حد ما بين حالة الثقة بالنفس و
حالة القلق المعرفي  ،أما حالة القلق الجسمي فهي منخفضة و لو قليال عن الحالتين
السابقتين و هذا ما تؤكده المتوسطات الحسابية أين نجد فروقا واضحة بين الحاالت
الثالثة .
و منه نستنتج أن الالعب يتعرض إلى حالة الثقة بالنفس أكبر من حالة القلق
المعرفي أما حالة القلق الجسمي فجاءت في المرتبة الثالثة و هذا يؤثر سلبا على
الالعب فيخوض المقابلة بقلق و خوف و توتر مما ال يساعده على تحدي الضغوطات
التي يتعرض لها .
جدول رقم  : 04يمثل توزيع الالعبين المعاقين حسب الفئات من خالل نتائج المقياس حسب
كل مقياس فرعي
 8-0درجة

 16-8درجة

24-16
درجة

30-24
درجة

المجموع

عدد
الالعبين

00

05

23

02

30

النسبة
المئوية

%00

16.66%

76.66%

6.66%

100%

عدد
الالعبين

00

16

14

00

30

النسبة
المئوية

%00

53.33%

46.66%

00%

100%

عدد
الالعبين

00

04

17

09

30

النسبة
المئوية

%00

13.33%

56.66%

30%

100%

الدرجات
نوع حالة القلق
حالة
الثقة
بالنفس
حالة
القلق
المعرفي
حالة
القلق
الجسمي
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الشكل رقم:02
يمثل توزيع الالعبين حسب الفئات من خالل نتائج المقياس حسب كل مقياس فرعي
90%
76.66%

80%
70%

56.66%

60%

53.33%

46.66%

القلق المعرفي

50%

القلق الجسمي

40%

الثقة بالنفس

30%
30%
13.33%

16.66%

6.66%
0%

20%
10%
0% 0% 0%
0%

 24-32درجة

 16-24درجة

 8-16درجة

 0-8درجة

الجدول رقم  : 05يمثل توزيع الالعبين حسب الفئات من خالل نتائج مقياس حالة الثقة
بالنفس
الدرجات

 16-8درجة

24 -16
درجة

32 -24
درجة

00

04

17

09

30

%00

%13.33

56.66%

30%

%100

واطئ

منخفض

متوسط

عالي

/

 8-0درجة
نوع حالة القلق

حالة

عدد
الالعبين
النسبة
المئوية

بالنفس

المؤشر

الثقة

المجموع

تحليل و مناقشة :

من خالل النتائج المدونة في الجدول نالحظ أن هناك أغلبية الالعبين المعاقين
بنسبة  %56.66و بمجموع  17العب معاق كان مؤشر الثقة بالنفس متوسط حيث
تتراوح درجاتهم مابين ( ) 24 – 16درجة .
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في حين نجد نسبة  %30بمجموع  09العبين معاقين مؤشر الحالة لديهم
مرتفع (عالي) و تتراوح درجاتهم ما بين (  ) 32 – 24درجة .
في حين نجد نسبة  %13.33بمجموع  04العبين معاقين كان مؤشر الحالة
لديهم منخفض و تتراوح درجاتهم ما بين (  ) 16 – 8درجة .
مما سبق نستنتج أن مستوى حالة الثقة بالنفس كان متوسطا و تلعب دو ار كبي ار
في إحداث التوازن بين فرعي المقياس  ،و من األسباب التي تؤدي إلى إرتفاع مستوى
الثقة بالنفس لدى الالعب المعاق هي ممارسته الدائمة لألنشطة البدنية المكيفة و
األلعاب الجماعية حيث تجعله هذه األخيرة متزنا و هادئا و متحكما في إنفعاالته .
جدول رقم  : 06يمثل توزيع الالعبين حسب الفئات من خالل نتائج مقياس حالة
القلق المعرفي
الدرجات
نوع حالة القلق

حالة
القلق
المعرفي

عدد
الالعبين
النسبة
المئوية
المؤشر

 8-0درجة

 16-8درجة

 24 -16درجة

 32 -24درجة

المجموع

00

50

23

02

30

%00

16.66%

76.66%

6.66%

%100

واطئ

منخفض

متوسط

عالي

/

تحليل و مناقشة :

من خالل النتائج المدونة في الجدول نالحظ أن هناك تباين في مستوى القلق
المعرفي بين الالعبين المعاقين حيث نجد نسبة  6.66بمجموع العبين كان مستوى
القلق لديهم عالي حيث تتراوح درجاتهم ما بين (  ) 32 – 24درجة  ،في حين نجد أن
نسبة  %76.66بمجموع  23العبا معاق تتراوح درجاتهم ما بين (  ) 24 – 16درجة
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 ،في حين نسبة  %16.66بمجموع  05العبين معاقين كان مستوى القلق لديهم
منخفض و تتراوح درجاتهم ما بين (  ) 16 – 08درجة .
مما سبق نستنتج أن مستوى القلق المعرفي لدى أغلب الالعبين المعاقين كان
متوسط و قد يحدث هذا النوع من القلق نتيجة التوقع السلبي ألداء الالعب المعاق و
توقع سوء المستوى و الفشل و عدم اإلجادة في المباراة و اإلفتقار للتركيز و اإلنتباه و
تصور الهزيمة  ،و يكون تأثير القلق المعرفي أوضح على العمليات الذهنية و التي لها
تأثير على النشاط الجسمي و البدني للرياضي المعاق .
جدول رقم  : 07يمثل توزيع الالعبين حسب الفئات من خالل نتائج مقياس
حالة القلق الجسمي
الدرجات

 8-0درجة

 16-8درجة

 24 -16درجة

 32 -24درجة

المجموع

نوع حالة القلق
حالة

عدد
الالعبين

القلق

النسبة

الجسمي

المؤشر

المئوية

00

16

14

00

30

%00

53.33%

46.66%

00%

%100

واطئ

منخفض

متوسط

عالي

/

تحليل و مناقشة :

من خالل النتائج المدونة في الجدول نالحظ أن هناك تباين في مستوى القلق
الجسمي بين الالعبين المعاقين حيث نالحظ أغلبية الالعبين بنسبة  %53.33بمجموع
 16العب معاق أن مستوى القلق الجسمي كان منخفض  ،تتراوح درجاتهم ما بين ( 8
–  ) 16درجة  ،في حين نجد نسبة  %46.66بمجموع  14العب معاق كان مستوى
القلق الجسمي لديهم متوسطا،و تتراوح درجاتهم ما بين ( )24 – 16درجة
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مما سبق نستنتج أن مستوى القلق الجسمي لدى أغلب الالعبين كان ما بين
المنخفض و المتوسط و قد يحدث هذا النوع نتيجة تعرض الالعب المعاق لبعض
المثيرات المرتبطة بمواقف المباراة  ،مكان الملعب  ،الجمهور  ،اإلحماء ( كما أن
األعراض الجسمية للقلق من إرتفاع نبضات القلب أو زيادة معدل تنفسي  ،أو تعرق
راحة اليدين أو إرتعاش األطراف قد تمثل مصدر لحدوث القلق الجسمي  ،و من ثم
يتدخل النشاط الرياضي الممارس من طرف هذه الفئة المعاقة للتقليل من هذه
األعراض .
 1 – 1تحليل و مناقشة نتائج مقياس القلق :

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها نالحظ أن مجموع درجات حالة الثقة
بالنفس كانت مرتفعة و هذا بمجموع  662درجة و بمتوسط حسابي  ، 22.06في
حين نجد أن مجموع درجات القلق المعرفي بلغت  613درجة و بمتوسط حسابي
 ، 20.43أما حالة القلق الجسمي فكان مجموع الدرجات قد بلغ  519و بمتوسط
حسابي  17.3و هذا ما تؤكده النسب المئوية لكل حالة حيث بلغت النسبة المئوية
لحالة الثقة بالنفس  %36.91أما حالة القلق المعرفي فبلغت  ، %34.16في حين
نجد أن حالة القلق الجسمي بلغت .% 28.92
و هذا ما يبين أن معظم الالعبين المعاقين يتعرضون إلى حالة الثقة بالنفس
بدرجة أكبر من تعرضهم إلى القلق الجسمي و القلق المعرفي .
أما نتائج الجدول رقم  04فتبين بوضوح كل حالة على حدى  ،ففي الجدول رقم
 05تبين أن أغلبية الالعبين المعاقين بمجموع  17العب و بنسبة مئوية %56.66
كان مستوى الثقة بالنفس لديهم متوسط  ،في حين نجد أن نسبة  %30و بمجموع
 09العبين كان مستوى الثقة بالنفس عاليا  ،أما النسبة األخيرة و المقدرة ب
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 %13.33كان مستوى الثقة بالنفس لديهم منخفض  ،هذا ما يؤكد أن مستوى الثقة
بالنفس لدى الالعبين كان بين المتوسط و العالي .
أما الجدول رقم  06فيبين أن أغلبية الالعبين المعاقين بمجموع  23العب و
بنسبة مئوية  %76.66كان مستوى القلق المعرفي لديهم متوسط  ،في حين نجد أن
نسبة  %16.66بمجموع  05العبين كان مستوى القلق المعرفي لديهم منخفض  ،في
حين نجد أن نسبة  % 6.66بمجموع العبين كان مستو القلق المعرفي لديهم عالي و
مرتفع  ،و قد ينتج هذا النوع من القلق نتيجة التوقع السلبي ألداء الالعب و توقع سوء
المستوى و عدم الفعالية في المباراة و عموما المظاهر المميزة للقلق المعرفي هي زيادة
األفكار السلبية غير المرغوبة التي يعاني منها الرياضي المعاق  ،و يؤدي ذلك عادة
إلى ضعف التركيز و اإلنتباه .
أما نتائج الجدول رقم  07تبين أن أغلب الالعبين المعاقين كان مؤشر مستوى
القلق لديهم يتراوح ما بين المنخفض و المتوسط(  53.33مستوى منخفض – 46.66
مستوى متوسط) و قد يحدث هذا النوع نتيجة تعرض الالعب المعاق لبعض المثيرات
المرتبطة بمواقف المباراة  ،مكان المنافسة  ،الجمهور  ،اإلحماء  ،كما أن األعراض
الجسمية للقلق من إرتفاع نبضات القلب أو زيادة معدل التنفس أو تعرق راحتي اليدين
أو إرتعاش األطراف قد تمثل مصد ار لحدوث القلق الجسمي  ،فمن المتوقع أن القلق
الجسمي سوف يؤثر أكثر على األداء البدني  ،بينما القلق المعرفي يكون تأثيره أوضح
على الع مليات الذهنية  ،و من ثم يقوم النشاط البدني المكيف الممارس أثناء الحصة
بالعمل على محاولة التقليل من سلوكيات القلق التي تصيب الرياضي المعاق أثناء
ممارسته للنشاط .
من خالل هذا العرض يتبين لنا أن أكبر نسبة من الالعبين المعاقين كان
مؤشرهم متباين ما بين المتوسط و المنخفض فبالنسبة لحالة القلق المعرفي و القلق
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الجسمي  ،في حين حالة الثقة بالنفس كان المؤشر يتراوح ما بين المتوسط و العالي ،
و هذا بالطبع يؤثر على نفسية الالعبين نظ ار لما يتركه من تأثيرات نفسية و
فيزيولوجية .
فمثال نالحظ أن الالعب يستجيب داخل المباراة بشكل يغلب عليه أعراض القلق
الجسمي  ،بينما يستجيب آخر داخل المباراة بشكل يغلب عليه القلق المعرفي  ،كما أن
الالعب نفسه تتنوع إستجابته من حيث نوع القلق المعرفي أو الجسمي تبعا إلختالف
الموقف أو المثير  ،إنه من الصعب جدا أن نالحظ العبا معاقا يعاني من بعض
أعراض القلق الجسمي و في نفس الوقت يتميز بالهدوء و الراحة  ،و في المقابل قد ال
يعاني الالعب المعاق من أعراض القلق الجسمي و لكنه ال يستطيع النوم ألنه مشغول
ببعض األفكار أو التوقعات السلبية المرتبطة بالمباراة و هذا ما أكده بعض المعاقين
في اإلجابة على أسئلة المقياس  ،و منه ال يمكن أن نتصور أن القلق الجسمي مستقل
عن القلق المعرفي .
 2 – 1إستنتاج تحليل نتائج مقياس القلق :

من خالل النتائج التي توصلنا أليها من خالل تحليل مقياس قلق المنافسة بفروعه
الثالثة (قلق معرفي – قلق جسمي – ثقة بالنفس ) توصلنا إلى أن مستوى القلق
المعرفي كان متوسطا  ،حيث يعتبر هذا البعد من أهم الظواهر النفسية المصاحبة
لتنظيم المباريات الرياضية نتيجة تراكم الضغط العصبي  ،حيث يلعب دو ار هاما في
التأثير على أداء المعاقين خاصة  ،و هذا ما يؤكده محمد حسن عالوي من أن القلق
المعرفي قد يكون له تأثير إيجابي يساعد الالعب المعاق على بذل المزيد من
المجهودات أو يكون له تأثير سلبي.
أما بالنسبة للقلق الجسمي فكان مستواه يتراوح ما بين المنخفض و المتوسط حيث
يرتبط بدرجة اإلستثارة و الضغوطات اإلنفعالية و حالة التوتر لدى معظم المعاقين
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أثناء المباريات ،و تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه " كامل راتب " الذي يرى أنه
من البديهي أن تكون هناك ضغوطات نفسية في جميع المباريات الرياضية و التي
تؤدي إلى نوع من التنشيط الفيزيولوجي عند الرياضي المعاق .
أما بالنسبة لحالة الثقة بالنفس فكان مستواها فكان مستواها يتراوح ما بين
المتوسط و العالي  ،حيث أن هذه المهارة البد أن تتوفر عند المعاق حيث تساعدهم
على تطوير أدائهم و تميز حركاتهم بالقوة و السرعة و التركيز أثناء المباراة  ،و أيضا
بذل الكثير من الجهد و المثابرة و العطاء نظ ار إلختالف رياضة المعاقين عن رياضة
العاديين  ،و هذا ما توصلت إليه دراسة " صدقي نور " التي أشارت إلى الثقة بالنفس
من المهارات الهامة في المجال الرياضي نظ ار لما لها من تأثير على أداء الرياضيين
المعاقين فثقة المعاق في قدراته تمثل مصد ار هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإليجابية .
 – 2عرض و تحليل نتائج اإلستبيان :

 السؤال رقم (  : ) 01قبل دخولك المباراة بماذا تشعر ؟الجدول رقم ( : ) 08

اإلجابة

التكرار

قلق و توتر

15
01
00
08

خوف
فقدان الثقة
شعور عادي
بالنشاط و
الحيوية
المجموع

النسبة
المئوية

2
كا
كا
المحسوبة الجدولية
2

50 %
3.33 %
00 %
22.66 26.66 %

06

20 %

30

100 %
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9.48

الداللة

دال

مستوى درجة
الداللة الحرية

0.05

4

عرض و تحليل و مناقشة النتائج

الفصل الثاني

الشكل رقم  : 03تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 01

النشاط و الحيوية
20%
قلق و توتر
خوف
فقدان الثقة

قلق و توتر
50%

شعور عادي

26,66%
شعور عادي

بالنشاط و الحيوية

3,33%
خوف

0%

تحليل و مناقشة :

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم  08أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة (  ) 0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة  22.66و هي أكبر من كا 2الجدولية و التي بلغت  9.48و معنى ذلك أن
أغلب الالعبين المعاقين يشعرون بالقلق و التوتر قبل دخول المباراة و نسبتهم مقدرة ب
(  ) %50أنها تشعر بالقلق و التوتر في حين نجد النسبة الثانية (  ) %26.66لها
شعور عادي و قد نفسره بعدم مباالة هؤوالء الالعبين المعاقين بالمباراة أو عدم
أهميتها ،في حين نجد النسبة الثالثة ( )%20يشعرون بالنشاط و الحيوية و هذا ما
يعكس دور النشاط الحركي الممارس للتخفيف من الضغوطات النفسية التي يتعرض
لها مختلف الرياضيين قبل دخول المباراة  ،في حين نجد النسبة الرابعة و المقدرة ب
( )%3.33ما يعادل العب معاق واحد يشعر بالخوف قبل دخول المباراة .
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الفصل الثاني

 السؤال رقم (  : ) 02قبل دخولك المباراة ما هي التغيرات التي تصيبك ؟الجدول رقم (: )09

اإلجابة

التكرار

النسبةالمئوية

2

2

كا

المحسوبة

كا

الجدولية

الداللة

مستوى
الداللة

درجة

الحرية

زيادة سرعة
نبضات

16

%53.33

القلب
إرتعاش
أطراف

02

%6.66

اليدين
الحاجة إلى

05

%16.66

شيئ آخر

07

%23.33

المجموع

30

%100

التبول

14.53

7.81

دال

0.05

الشكل رقم  : 04مخطط بياني يوضح نتائج السؤال رقم 02

زيادة سرعة نبضات القلب
إرتعاش أطراف اليدين

; زيادة سرعة نبضات
القلب; %35,33

%شيء آخر23.33 ,

الحاجة إلى التبول
شيء آخر

الحاجة إلى التبول,
16.66%

إرتعاش أطراف اليدين,
6.66%
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3
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الفصل الثاني
تحليل و مناقشة :

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )09أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذا بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )14.53و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )7.81و
معنى ذلك أن أغلب الالعبين المعاقين يصابون بزيادة غير عادية لسرعة نبضات
القلب قبل دخول المباراة و المقدرة ب ( ، )%53.33في حين النسبة الثانية يشعرون
بأشياء أخرى لم نذكرها ضمن اإلجابات المحتملة في اإلستبيان و المقدرة ب
( )%23.33مما يفسر أن الالعب المعاق قبل دخوله المباراة تعترضه عدة ضغوطات
ال يعرف مصدرها مما يسبب له القلق و الخوف  ،في حين النسبة الثالثة يشعرون
بالحاجة إلى التبول بنسبة تقدر ب (  ، )%16.66في حين نجد نسبة ()%6.66
بمعدل العبين يشعرون بإرتعاش في أطراف اليدين .
السؤال رقم ( : )03هل هذه التغيرات و اإلحساسات تؤثر على نشاطك البدني؟
الجدول رقم (: )10
2

2

النسبة

كا

المئوية

المحسوبة

اإلجابة

التكرار

نعم

22

%73.33

ال

08

%26.66

المجموع

30

%100

كا

6.53

الجدولية

3.84
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الداللة

دال

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

1

عرض و تحليل و مناقشة النتائج

الفصل الثاني

الشكل رقم  : 05مخطط بياني يوضح نتائج السؤال رقم 03

%ال26.66 ,

نعم
ال
%نعم 73.33 ,

تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم( )10أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذا بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )6.53و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى
ذلك أن التغيرات الفيزيولوجية النفسية تؤثر على النشاط البدني للرياضيين المعاقين و
هذا بنسبة ( ، )%73.33في حين نجد النسبة الثانية و المقدرة ب ( )%26.66ال
تؤثر التغيرات الفيزيولوجية على آدائهم البدني  ،و هذا ما يؤدي حتما إلى تأثر أداء
المعاقين و ال يصلون إلى المستوى الحقيقي  ،حيث يشير العديد من المختصين أن
الالعب المعاق يكون محض ار جيدا سواء من الناحية البدنية أو المهارية أو الخططية
لكن الحالة النفسية التي يكون عليها المعاق لحظة المباراة مهمة جدا تعكس باإليجاب
على أداء الالعبين المعاقين و على نشاطهم البدني و الرياضي .
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الفصل الثاني
السؤال رقم ( : )04هل ينقص أداؤك أثناء المباراة ؟
الجدول رقم (: )11

اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

نعم

24

80%

ال

06

20%

المجموع

30

100%

كا
الجدولية

كا
المحسوبة

2

2

3.84

10.8

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

درجة
الحرية

1

الشكل رقم  : 06تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 04

%ال20 ,

نعم
ال

%نعم80 ,

تحليل و مناقشة :

يتبن لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )11أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )10.8و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى
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عرض و تحليل و مناقشة النتائج

الفصل الثاني

ذلك أن معظم الالعبين ينقص أداؤهم أثناء المباراة وهذا بنسبة  %80وهذا راجع إلى
عدة عوامل نفسية و فزيولوجية التي تصادف الالعب أثناء المباراة  ،عكس الالعبين
اللذين ال ينقص أداؤهم أثناء المباراة و هذا بنسبة  %20و هذا راجع إلى الثقة بالنفس
أو الالمباة التي تعود باإليجابية على الالعب و الفريق.
السؤال رقم ( : )05إلى ماذا يرجع سبب نقص أدائك في المباراة في رأيك ؟
الجدول رقم (: )12
النسبة

كا

المئوية

المحسوبة

اإلجابة

التكرار

نقص في التحضير البدني

07

%23.33

نقص في التحضير التكتيكي

02

%6.66

نقص في التحضير النفسي

21

%70

نقص في التحضير المهاري

00

%00

المجموع

30

%100

كا

2

28.33

الداللة

2

الجدولية

دال

7.81

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

الشكل رقم  : 07تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 05
نقص في التحضير
%المهاري0 ,

نقص في التحضير
%البدني23.33 ,

نقص في التحضير البدني
نقص في التحضير التكتيكي
نقص في التحضير النفسي

نقص في التحضير
%النفسي 70 ,

نقص في التحضير المهاري
نقص في التحضير
%التكتيكي6.66 ,
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الفصل الثاني
تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )12أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذا بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )28.33و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )7.81و
معنى ذلك أن هنالك إجماع من طرف الالعبين المعاقين عن السبب الذي يؤدي إلى
نقص أدائهم أثناء المباراة و هذا النقص هو نقص في التحضير النفسي و البدني  ،و
هذا ما يفسر أهمية كل جانب و ال يمكن إهمال أحد منهما  ،و في الكثير من المرات
نالحظ أن الجانب النفسي هو الذي يعمل الفارق و يقلب النتيجة لصالح الفريق الذي
تم إعداده نفسيا .
السؤال رقم ( : )06هل شعورك بالنقص و التوتر أثناء المباراة يؤثر على ؟
الجدول رقم (: )13
اإلجابة

التكرار

مردودك الرياضي

17

النسبة

كا

المئوية

المحسوبة

كا

2

2

الجدولية

نتيجة المقابلة

06

فقدان السيطرة و

07

%23.33

5.99

7.4

التحكم في أعصابك
المجموع

الداللة

الحرية

%56.66
%20

30

الداللة

مستوى

درجة

%100

85

دال

0.05

2
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الفصل الثاني

الشكل رقم  : 08تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 06

فقدان السيطرة
و التحكم في
األعصاب,
23.33%
المردود الرياضي
نتيجة المقابلة

المردود الرياضي,
56.66%

فقدان السيطرة و التحكم في األعصاب

%نتيجة المقابلة20 ,

تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )13أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )7.4و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )5.99و معنى
ذلك أن أغلب الالعبين يؤثر شعورهم بالنقص و التوتر على فقدان السيطرة و التحكم
في األعصاب و هذا ما يؤدي إلى تأثر النشاط البدني و الرياضي و األداء ككل  ،و
هذا ما يؤكد نتيجة الجواب في الجدول رقم ( )10أين أجاب الالعبين بأن التغيرات
النفسية و الفيزيولوجية تؤثر على نشاطهم البدني .
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الفصل الثاني

 السؤال رقم ( : )07ما هو العامل الذي يؤثر على توترك و زيادة القلق أثناء المقابلةفي حالة النقص في التحضير له ؟
الجدول رقم (: )14
اإلجابة
التحضير البدني
التحضير التكتيكي
التحضير المهاري
التحضير النفسي
المجموع

النسبة
التكرار
المئوية
%33.33
10
%16.66
05
%00
00
%50
15
%100
30

كا
الجدولية

كا
المحسوبة

2

2

7.81

9.16

الداللة

دال

مستوى درجة
الداللة الحرية

0.05

3

الشكل رقم  : 09تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 07

التحضير البدني

التحضير البدني,
33.33%
التحضير النفسي,
50%

التحضير التكتيكي
التحضير المهاري

التحضير النفسي
التحضير التكتيكي,
16.66%

%التحضير المهاري0 ,

تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )14أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة
كا2المحسوبة ( )9.16و هي أكبر من كا 2الجدولية و التي بلغت ( )7.81و معنى
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الفصل الثاني

ذلك أن النقص في التحضير النفسي و البدني بدرجة أقل يؤثر على توتر الالعبين و
زيادة القلق و هذا ما يفسر إدراك الالعبين ألهمية التحضير النفسي و البدني و
إنعكاساته على أهم اإلنفعاالت التي يتعرضون لها أثناء المقابالت  ،و هذا ما تم تأكيده
في السؤالين األول و الثاني أين يتعرض الالعبين إلى تغيرات فيزيولوجية و توتر
العضالت باإلضافة إلى تغيرات نفسية و التي تؤدي حتما إلى وجود القلق المعرفي
البدني و الرياضي و ينعكس ذلك على األداء عموما.
السؤال رقم ( : )08هل فكرت يوما في طريقة للتخلص من القلق في األوقات الصعبة ؟
الجدول رقم (: )15

اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

نعم

28

93.33%

ال

02

6.66%

المجموع

30

100%

كا
المحسوبة
2

22.53

كا
الجدولية
2

3.84

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

الشكل رقم  : 10تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 08
%ال6.66 ,

نعم
ال

%نعم93.33 ,
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الفصل الثاني
تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )15أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )22.63و هي أكبر من الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى ذلك أن
أغلب الالعبين بنسبة ( )%93.33يحاولون التخلص من القلق الذي يصيبهم قبل و
أثناء المباراة  ،حيث نجد أغلبية المعاقين يحاولون التقليل من حدة القلق و هذا من
خالل الضبط و الوقاية الذاتية أي مراقبة نفسه في وجوب اإللتزام باألخالق و
التعليمات التي تفرضها لعبة الكرة الطائرة  ،في حين نجد نسبة ( )%6.66من
الالعبين المعاقين ال يجدون وسيلة للتخلص أو التقليل من حدة القلق مما يزيد من
تعرضهم إلى اآلثار السلبية التي يتركها هذا األخير.
السؤال رقم ( : )09ما هو تصرفك عندما تشعر بالغضب و النرفزة أثناء المباراة؟
الجدول رقم (: )16

اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

أنسحب من المباراة

04

13.33%

أرتكب أخطاء كثيرة

18

60%

ألقي باللوم على
زمالئي

08

26.66%

المجموع

30

%100

كا
المحسوبة
2

10.4

كا
الجدولية
2

5.99

89

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

درجة
الحرية

2

عرض و تحليل و مناقشة النتائج

الفصل الثاني

الشكل رقم  : 11تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 09
أنسحب من المباراة,
13.33%

ألقي باللوم على
%زمالئي26.66 ,
أنسحب من المباراة
أرتكب أخطاء كثيرة
ألقي باللوم على زمالئي
أرتكب أخطاء كثيرة ,
60%

تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )16أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )10.4و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )5.99و معنى
أن الالعب المعاق يرتكب اخطاء كثيرة بدرجة أولى عند شعوره بالغضب و النرفزة و
هو ما يفسر لنا القلق الذي يشعر به  ،و بدرجة أقل يلقي باللوم على زمالئه حيث
تجده كثير اللوم و العتاب عليهم.
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الفصل الثاني

السؤال رقم ( : )10عندما تكون عصبيا قبل المباراة  ،هل هذا يفقدك التركيز و اإلنتباه
أثناء المباراة ؟
الجدول رقم (: )17
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

نعم

20

66.66%

ال

10

33.33%

المجموع

30

100%

كا

كا

2

2

الجدولية

المحسوبة

3.84

8.33

الداللة

دال

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

1

الشكل رقم  : 12تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 10

%ال33.33 ,

نعم
ال
%نعم66.66 ,

تحليل و مناقشة:

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )17أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )6.53و هي أكبر من الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى ذلك أن
أغلب الالعبين بنسبة ( )%66.66يفقدون التركيز و اإلنتباه أثناء المباراة عندما يكونوا
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عصبيين قبل المباراة  ،و بنسبة  %33.33تعني أن العصبية التي يشعر بها الرياضي
المعاق قبيل المباراة ال تفقده التركيز و اإلنتباه أثناء بدايتها فبمجرد بداية المباراة يعمل
المعاق على التركيز في المباراة .
السؤال رقم ( : )11عندما تزداد دقات قلبك بتنفس أسرع من المعتاد  ،فهل ذلك ال

يساعدك على بذل أقصى جهد في المبارة ؟
الجدول رقم (: )18

اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

نعم

08

26.66%

ال

22

73.33%

المجموع

30

100%

كا
المحسوبة
2

6.53

كا
الجدولية
2

3.84

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

الشكل رقم  : 13تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 11

نعم%26.66 ,

نعم
ال
ال%73.33 ,
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تحليل و مناقشة :

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )15أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )6.53و هي أكبر من الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى ذلك إذا
إزدادت دقات قلب الرياضي المعاق بشكل أسرع من المعتاد ال يعمل على إعاقة بذل
جهد إضافي من طرف المعاق في المباراة بل العكس يعمل على منح الالعب المعاق
الدافع للفوز في المباراة.
السؤال رقم ( : )12ما هي النشاطات الرياضية التي تشعر بالراحة فيها أثناء المباراة ؟
الجدول رقم (: )19
اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

نشاطات فردية

03

10%

نشاطات جماعية

27

90%

المجموع

30

100%

كا
المحسوبة
2

9.6

كا
الجدولية
2

3.84

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

الشكل رقم  : 14تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 12
نشاطات فردية %10 ,

نشاطات فردية
نشاطات جماعية
نشاطات جماعية%90 ,
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تحليل و مناقشة :

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )15أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )9.6و هي أكبر من الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى ذلك أن
المعاق يفضل و يحب األلعاب الجماعية و ممارستها داخل الجماعة بنسبة % 90
ألنه إجتماعه بطبعه  ،مما يبرز دور النشاطات الحركية المكيفة ضمن الجماعة تجعل
المعاق يشعر بالراحة النفسية و اإلبتعاد عن الضغوطات النفسية  ،في حين نجد نسبة
 %10من الالعبين المعاقين حركيا يفضلون ممارسة النشاطات الفردية  ،و هذا راجع
إلى بعض الضغوطات التي تفرضها الجماعة على الفرد .
السؤال رقم ( : )13هل تحب أداء التمارين الرياضية بمفردك ؟
الجدول رقم (: )20

اإلجابة

التكرار

النسبة
المئوية

نادرا

12

40%

أحيانا

16

53.33%

كثيرا

02

6.66%

المجموع

30

%100

كا
المحسوبة
2

10.4

كا
الجدولية
2

5.99

94

الداللة

دال

مستوى
الداللة

0.05

درجة
الحرية

2
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الشكل رقم  : 15تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 13
%كثيرا6.66 ,

نادرا

%نادرا40 ,

أحيانا
كثيرا

%أحيانا53.33 ,

تحليل و مناقشة:
يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )16أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )10.4و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )5.99و معنى
أن أغلب الالعبين المعاقين التي تقدر نسبتهم ب ( )%53.33في بعض االحيان
يفضلون أداء التمارين الرياضية بمفردهم  ،في حين نجد نسبة ( )%40ناد ار ما تكون
لهم الرغبة في ممارسة التمارين الرياضية بمفردهم  ،في حين نجد نسبة قليلة تفضل
كثي ار أداء التمارين الرياضية بمفردها و بلغت نسبتها (.)%6.66
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السؤال رقم (  : ) 14هل ثقتك بنفسك تساعدك على تقديم أداء جيد أثناء المباراة؟
الجدول رقم (: )21

التكرار النسبة المئوية

اإلجابة
نعم

29

96.66%

ال

01

03.33%

المجموع

30

100%

2

2

كا

المحسوبة

26.13

كا

الجدولية

الداللة

3.84

دال

مستوى
الداللة

0.05

درجة

الحرية

1

الشكل رقم  : 16تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 14
%ال3.33 ,

نعم
ال

نعم; %96,66

تحليل و مناقشة :
يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )15أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )26.13و هي أكبر من الجدولية و التي بلغت ( )3.84و معنى ذلك أن
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المعاق عندما يكون واثقا في قدراته يقدم أداء جيد أثناء المباراة لهذا ثقة المعاق في
نفسة عامال مهما و فعاال في الرفع من مستوى الرياضي المعاق أثناء المباريات.
السؤال رقم ( : )15هل يقلقك عدم إشراك المدرب لك أساسيا في المباراة ؟
الجدول رقم ( : ) 22
2

2

النسبة

كا

المئوية

المحسوبة

اإلجابة

التكرار

ناد ار

03

10%

أحيانا

15

50%

كثيرا

12

40%

المجموع

30

%100

كا

الجدولية

5.99

7.8

الداللة

دال

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

الشكل رقم : 17تمثيل بياني يوضح نتائج السؤال رقم 15

نادرا%10 ,

كثيرا%40 ,
نادرا
أحيانا
كثيرا
أحيانا%50 ,
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تحليل و مناقشة :

يتبين لنا من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )16أن هناك فروق ذات
داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة ( )0.05إذ بلغت قيمة كا

2

المحسوبة ( )7.8و هي أكبر من قيمة كا 2الجدولية و التي بلغت ( )5.99و معنى
ذلك أن عدم إشراك المدرب المعاق في المباراة كأساسي أحيانا ما يزيد من حدة القلق
لدى المعاق و يزيد من توتره حيث قدرت النسبة ب (. )%50
في حين نجد نسبة ( )%40تقول أنه كثي ار ما يقلقهم عدم إشراك المدرب لهم
كأساسيين في المباراة  ،في حين نجد نسبة ( )%10من مجموع الالعبين تقول أنه
ناد ار ما يقلقهم عدم إشراك المدرب لهم كأساسيين في المباراة .
 -3تحليل نتائج اإلستبيان :

من خالل النتائج التي توصلنا إليها تبين أن أغلب الالعبين يصيبهم القلق و
التوتر قبل الدخول في المباراة  ،و هذا ما يؤكده الجدول رقم ( )08حيث أن أغلب
الالعبين تصيبهم تغيرات فيزيولوجية و التي إنحصرت إجاباتهم على وجود القلق و
التوتر قبل المباراة .
كما تبين أن هذه التغيرات و اإلحساسات التي تصيب الالعبين تأثر على
نشاطهم الجسمي و البدني  ،و ال تسمح لهم بإضهار مستواهم الحقيقي ألن ثمت شيئ
يعيقهم على ذلك و قد أوضح محمد حسن عالوي أن القلق قد يكون له قوة دافعة
إيجابية تساعد الرياضي على بذل المزيد من الجهد و تعبئة كل قواه و قد تكون له قوة
دافعة سلبية إذ يسهم في إعاقة األداء.
و هنا نشير إلى الحالة النفسية لالعب فمهما كان تحضيره البدني و الخططي و
المهاري كبي ار  ،فالتحضير النفسي في كثير من المرات يصنع الفارق فعندما تتقارب
مستويات الفرق فمن الممكن جدا أن تؤدي مبادئ علم النفس الرياضي الدور الفعال
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في فوز الفريق  ،ألن التحضير النفسي و البدني متداخالن و لهما إرتباط وثيق
فنشاطه الجسمي و جهده البدني تأثر فيه عوامل نفسية متعددة كما أن سلوكه و
تصرفاته تتأثر بمقدار الطاقة البدنية التي يبذلها  ،و هذا ما تأكده نتائج الجدول رقم
( )12أين أرجع أغلب الالعبين إلى نقص أدائهم و تأثر نشاطهم الجسمي و البدني
خالل المنافسة إلى نقص التحضير البدني و النفسي .
و هذا النقص في التحضير يؤثر على توتر الالعبين و زيادة درجة القلق و هذا
ما يؤكده الجدول رقم ( ) 09بحيث يتعرض الالعبين إلى تغيرات فيزيولوجية و نفسية.
كما أشارنا في نتائج المقياس أن هناك تأثير و تأثر على اآلخر حيث يمثل القلق
المعرفي الجانب العقلي للقلق و يحدث عادة نتيجة التوقع أو التقييم الذاتي السلبي
للرياضي نحو مستوى أدائه  ،و يظهر في ضعف مقدرته على التركيز و اإلنتباه  ،إال
القلق الجسمي فإنه يمثل كال من الجانبين الفيزيولوجي و الوجداني للقلق و من مظاهره
زيادة سرعة نبضات القلب  ،تعرق اليدين  ،إضطرابات في المعدة .
و بالنظر إلى إرتفاع الثقة بالنفس و القلق المعرفي لدى المعرفي نجد ممارسة
األنشطة الرياضية أحسن سبيل للتخلص من مسببات القلق .
 -4إستنتاج نتائج اإلستبيان :

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل و مناقشة اإلستبيان
الموجه إلى الالعبين نستنتج ما يلي :
 أن أغلب الالعبين يصيبهم التوتر و القلق قبل الدخول في المنافسة حيثتصيبهم تغيرات فيزيولوجية و نفسية كما أشاروا أن هذه التغيرات تأثر على نشاطهم
الجسمي و البدني و على األداء عموما  ،و ال تسمح لهم بالظهور بمستواهم الحقيقي
أثناء المنافسات ذات المستوى العالي و التي تستلزم من الالعب أن يكون حاض ار بدنيا
و نفسيا .
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 أن أغلب الالعبين أرجعوا السبب في عدم ظهورهم بمستواهم الحقيقي أثناءالمنافسات إلى نقص في التحضير النفسي و يرجع سبب ذلك إلى إهتمام المدربين
بالجانب البدني أكثر منه من الجانب النفسي و كذا تخصيص وقتا كبي ار للتحضير
البدني مقارنة بالتحضيرات األخرى .
 كما أشار معظم الالعبين أن النقص في التحضير النفسي من العوامل التيتزيد من قلقهم و توترهم إذ يؤكد جلهم محدودية و عدم فعالية األساليب المستخدمة في
التحضير النفسي إذ أحيانا ما يكون إيجابيا .
 أغلب الالعبين المعاقين يحاولون التقليل من حدة القلق و هذا من خاللالضبط و الوقاية الذاتية أي مراقبة نفسه في وجوب اإللتزام باألخالق و التعليمات التي
تفرضها لعبة الكرة الطائرة .
 الالعب المعاق يقوم بإرتكاب أخطاء كثيرة و هذا نتيجة لشعوره بالغضب والنرفزة أثناء المباراة .
 العصبية التي يشعر بها الالعب المعاق قبل المباراة تفقده التركيز و اإلنتباهأثناء بداية النشاط الممارس .
 الثقة بالنفس تساعد المعاق على األداء الجيد أثناء المباراة. الالعب المعاق يشعر بالقلق لعدم إشراكه كأساسي في المباراة من طرفالمدرب .
 – 5مناقشة الفرضيات :
بينت نتائج الجدول رقم ( )04حسب مقياس رينز مارتينز  ،و نتائج الجدول رقم
( )12حسب اإلستبيان عن الدور الفعال الذي تلعبه االنشطة البدنية في التقليل من
حدة القلق لدى الالعبين المعاقين و هذا ما يثبت صحة الفرضية العامة التي تنص
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على أن للنشاط البدني الرياضي المكيف دور فعال في التقليل من حدة القلق لدى
المعاق حركيا.
بينت نتائج الجدول رقم( )06حسب مقياس رينز مارتينز  ،و نتائج الجدول رقم
( )14حسب اإلستبيان وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستوى اإلستداللي
 0.05بين المعاقين حركيا فيما يخص حالة القلق المعرفي  ،و هذا ما يثبت صحة
الفرضية الجزئية األولى التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين
حركيا فيما يخص حالة القلق المعرفي .
بينت نتائج الجدول رقم ( )07حسب نتائج مقياس رينز مارتينز و نتائج
الجدول رقم ( )09حسب اإلستبيان وجود فروق دالة إحصائيا في المستوى اإلستداللي
 0.05بين المعاقين حركيا فيما يخص حالة القلق الجسمي  ،و هذا ما يثبت صحة
الجزئية الثانية و التي تنص على وجود فروق ذات دالة إحصائيا بين المعاقين حركيا
فيما يخص حالة القلق الجسمي .
كما بينت نتائج الجدول رقم ( )05حسب نتائج مقياس القلق لرينز مارتينز و
نتائج الجدول رقم ( )21حسب اإلستبيان عن وجود فروق دالة إحصائيا في المستوى
اإلستداللي  0.05بين المعاقين حركيا فيما يخص حالة الثقة بالنفس  ،و هذا يثبت
صحة الفرضية الثالثة التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يخص
حالة الثقة بالنفس .
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 –6إقـــتراحــــــــات :

 البحث في مشكلة القلق لدى المعاقين عموما و المعاقين حركيا بشكل خاصهي مسؤولية تتطلب تعاون و تكاثف األسرة و مراكز التأهيل و الجهات المختصة
لعالج هذه المشكلة.
 إتاحة الفرصة لالعبين لممارسة بعض األنشطة الذهنية البديلة و بعضتدريبات اإلسترخاء و التدليك من أجل التخفيف من القلق المعرفي .
 على الالعبين مزاولة بعض األنشطة الترفيهية البدنية الخفيفة و إستخدامتدريبات اإلسترخاء و التدليك من أجل التخفيف من القلق الجسمي .
 توفير الوسائل المساعدة للمعاقين حركيا في المجتمع لتسهيل عملية دمجهم وتفادي العراقيل التي يمكن أن تزيد من مشاكلهم النفسية.
 تشجيع البحث العلمي في كل الميادين التي لها عالقة بالرياضة خاصة فيمجال اإلعاقة من أجل مواكبة العصر
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 – 7خالصة عامة :

يتمحور الهدف الرئيسي في هذه الدراسة حول دور النشاط المكيف في التقليل
من حدة القلق لدى المعاقين حركيا  ،إن لكل نوع من القلق األسلوب المالئم له للتقليل
و التخفيف منه .
و قد أجريت الدراسة فلى فرق الكرة الطائرة جلوس للهواة لوالية الشلف على عينة
قوامها  30العبال معاق حركيا  ،و بعد جمع المعطيات و إجراء التحليل و المعالجة
اإلحصائية  ،توصلنا إلى عدة نتائج أهمها :
 أن مستوى الثقة بالنفس كان عاليا حيث يعتبر من أهم الظواهر النفسيةالمصاحبة لتنظيم المباريات الرياضية نتيجة تراكم الضغط العصبي حيث يلعب دو ار
هاما في التأثير على أداء الالعبين المعاقين.
أما بالنسبة للقلق الجسمي فكان مستواه يتراوح ما بين المنخفض و المتوسط حيث
يرتبط بدرجة اإلستشارة و الضغطات اإلنفعالية و حالة التوتر لدى الالعبين أثناء
المنافسات هذا ناهيك على حالة القلق المعرفي كان متوسطا .
أما فيما يخص اإلستبيان الموجه إلى الالعبين المعاقين فقد توصلنا إلى أن أغلب
الالعبين المعاقين يتعرضون إلى إنفعاالت سلبية خاصة القلق و أن النشاط البدني
يعمل على الحد من هذه السلبيات مما يزيد من حماس الالعبين و جعلهم يبذلون
قصارى جهودهم من أجل الفوز .
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