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اإلجتماعيدور ممارسة النشاط البدني الریاضي المكیف في تحقیق التكیف النفسي
) أصحاب اإلعاقة الحركیة(لذوي اإلحتیاجات الخاصة

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرمخنث دمحم    

.ملخص
اتجھت معظم دول العالم إلى العنایة بصحة األفراد، والعمل على تكامل شخصیاتھم وقد أصبحت 
موضع االھتمام والرعایة حتى توفر للفرد حیاة مستقرة یشعر فیھا بالرضا واالطمئنان والسعادة واإلقبال 

اض العصر تلك األمراض التي ترجع على الحیاة وذلك من أجل توفیر الراحة النفسیة، حیث أصبحت أمر
لألسباب النفسیة أو األزمات االجتماعیة وفترات وصراعات وانفعاالت وحرمان وقسوة وضغوطات الحیاة 
الیومیة التي ألتي یعیشھا الفرد من خالل العالقات التي تربطھ بالمجتمع، وفي المجتمع نجد فئة تحیا حیاة 

ي فئة ذوي االحتیاجات الخاصة حیث نجد أن أعراضھا تتخذ مضطربة في جو من الحرمان واإلحباط وھ
شكال جسمیا ومن ھذه األعراض األمراض النفسیة كدلیل قاطع على وجود عالقة التفاعل بین الجسم 
والنفس وحدوث التأثیر المتبادل بینھما لذلك فقد دعى الباحثین في العلوم اإلنسانیة وعلماء النفس إلى 

ع والدراسات التطبیقیة والتجریبیة وتصنیف األفراد وفقا لقدراتھم من جمیع جوانبھا االھتمام بتلك المواضی
،لخدمة ھذه الفئة

كما نجد أن النشاط الحركي المكیف ھو نظام متكامل صمم للتعرف على المشكالت والمساعدة على 
ألسس الثالث األولى في حلھا من النواحي النفسیة والحركیة واالجتماعیة، حیث تبدأ خدمات ھذا النظام با

التركیبة الخاصة لھذه الخدمات والتي تشمل االختبار، القیاس ثم التقویم، وھي مكونات رئیسیة في عملیة 
التعلیم والتعلم والتي تحدث باستمرار إذ أنھا عملیة تساعد على إعداد الفرد الصالح إعدادا بدنیا، عقلیا، 

.اجتماعیا ونفسیا
ط البدني الریاضي المكیف ، التكیف النفسي  ، ذوي اإلحتیاجات الخاصة، اإلعاقة النشا:الكلمات الدالة

.الحركیة

Summary.
Most countries of the world turned to the health care of individuals and

worked to integrate their personalities and It has become a subject of attention
and care in order to provide a stable life for the person to feel the satisfaction and
confidence, happiness and appetite for life in order to provide psychological
comfort, where it became the age diseases. Those diseases due to psychological
reasons or social crises and periods and conflicts and emotions and deprivation
and cruelty and the pressures of everyday life that experienced by the person
through the relations linking him to the community.and in society we find a
group of people who live a troubled life In an atmosphere of deprivation and
frustration those are the people with the special needs Where we find that the
symptoms take shape physically and the symptoms of mental illness conclusive
evidence of the existence of the interaction relationship between the body and the
soul and the occurrence of mutual influence between them, So researchers in the
humanities and psychologists has invited to have    attention to those subjects
Applied and experimental studies and classify individuals according to their
abilities in all its aspects to serve this category.

We also find that the motor activity adjuster is an integrated system designed
to identify problems and help solve them from the psychological and motor and
social aspects, Where this system services to start in the first three foundations
own structure for these services, which include testing, measurement and then
Calendar Which is a major component in the teaching and learning process
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which continually occur as they help to process the individual good preparation
prepared physically, mentally, socially and psychologically.
Keywords: Physical sports activity conditioner, Psychological adjustment,
People with special needs, Motor disability.

مــة مقــد
حق المجتمعات البشریة قدیما وحدیثا، تعتبر قضیة المعوقین من القضایا الحساسة، التي أصبحت تال

لدرجة أن أقدر وأحكم األنظمة في العالم لم تتمكن من استئصالھا نھائیا من بلدانھا ، إال أن نسبة انتشارھا 
تختلف من مجتمع آلخر، وذلك حسب درجة االھتمام والرعایة التي یولیھا المجتمع لھا، بدایة من الوقایة 

، حیث أن العنایة )الطبیة، النفسیة، االجتماعیة والتربویة(، من جمیع النواحي منھا إل العنایة بأفرادھا
بالمعوقین تعتبر أحد الدالئل على تقدم أي مجتمع من المجتمعات، لذلك یعمل المفكرون المخلصون لخدمة 

لشكل اإلنسانیة جادین لتوفیر سبل الراحة للمعوق، ما یجعلھ كفیال في نمو وبناء شخصیتھ، وتأھیلھ با
لھذه األسباب وأخرى أنشأت المراكز الخاصة بفئة ،الصحیح والسلیم، كي یصبح قادرا على العمل واإلبداع

المعوقین، وابتكرت الطرق التي تتالءم معھم، ووضعت المادة التعلیمیة إلى تتناسب مع مستویاتھم، ومن 
بدنیة والریاضیة التي قدمت البرامج المجاالت التى أولت اھتماما ّكبیرا بھذه الفئة ، مجال األنشطة ال

المعدلة والمقننة، وأسالیب القیاس والتقویم ، ضمانا لحسن الممارسة، واستغالل جل األھداف والغایات 
.المنتظرة من ھذا المجال

وللممارسة الریاضیة تأثیر فعال على النواحي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة للمعوقین ، ذلك أنھا تمثل 
حد كبیر من القیود االجتماعیة والنفسیة، ویستطیع ىبویا من شأنھ أن یخلق بیئة تربویة خالیة إلخیارا تر

المعوق حركیا أن یحقق أسمى طموحاتھ، ویستغل أقصى حد ممكن لقدراتھ المتبقیة بتطویر االستعدادات
جتمع كاالنبساطیة السلوكات التي تنعكس إیجابا على بعض السمات الشخصیة المرغوبة والمقبولة ق المو

.واالجتماعیة، واالستقرار االنفعالي ، حتى یندمج بسھولة ویحقق التوافق النفسي االجتماعي
ولكن والجزائر ّكغیرھا من الدول اھتمت بھذه الشریحة وعملت، على محاولة إدماجھا في المجتمع

قلة الدراسات التي تھتم بھذه االھتمام بالنواحي النفسیة االجتماعیة للفرد المعوق، بدلیل غابلألسف 
الجوانب، فال شك أن الفرد المعوق یتأثر ّكثیرا من ھذه النواحي نظرا لآلثار السلبیة التي تتركھا اإلعاقة 

.وھذا ما یوثر على تكیفھ النفسي االجتماعي بصفة خاصة، وصحتھ النفسیة بصفة عامة

.اإلشكالیة. 1
المساعدة على حدھاوریاضة المعوقین ھي عملیة تربویة ھادفة  صممت للتعریف على المشكالت ،

تشمل ھذه األخیرة المساعدة الحركیةواإلجتماعیةوالحركیةوتقدیم الخدمات من النواحي النفسیةو
الوصول إلى ولیم التدریس لھذه الفئة لمساعدتھم على النمو السوالتدریبیةوالبرامج التربویة الفردیةو

أن ھذه الخدمات یجب أن تقدم من وقدراتھم سعیا لحقیق حیاة أفضل لھموأقصى مدى تؤھلھ لھم إمكانیات
.متخصصین لھذه النوع من الریاضة أو من طرف أشخاص لھم خبرة في المجالوأشخاص مؤھلة
الذي ینجم من فكرة أن الشعور بالنقصوتأقلم الفرد المعوق مع ضغوط الحیاة المعاصرةوإن تكیف

الھیئة الجیــــدة للشخص تعطي انطباعا ومزاجھ ،ومشاعروالھیئة العامة لكل شخص ھي مقیاس لتفكیره
الثقة بالنفس في حین تعكس الھیئة الضعیفة انطباعا سیئا الذي وحب للمبادرةوتعكس صورة تفاءلوجیدا

.ور بمظھر التعب الدائم الظھویتمثل في قلة الثقة بالنفس الضعیفة الشخصیة
االجتماعیة ،وأن الجسم یحتل مكانة ھامة بالنسبة للفرد من الناحیة الثقافیة" أنور الخولي "یشیر و

ھو یلعب دورا ھاما في حیاتھ ، وفي عالقتھ مع نفسیة ومع اآلخرین ، وھو وسیلة لحقیق االلتزام و
المحاولة إظھارھا  بطریقة ترضي وة الجسدیةالوجداني للفرد عن طریق االعتداء بالصورواإلنفعالي

مقاییس الصور المثالیة للمجتمع وما من شأنھ أن یحقق لھ صورة إیجابیة من حیث المقاییس المتعارف 
أمین ( سلوكھ االجتماعيوعلیھا فإن ذلك یضعفھ في  وضع ال یحسد علیھ مما یؤثر على حالتھ االنفعالیة

أن شخصیة الفرد المعوق جسمیا سریعة التأثر مما یصیب حاجات ،  كما)17، 2001أنور الخولي ، 
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تتأثر بصفة عامة باألسلوب أو بالطریقة التي یواجھ بھا ھذه والحرمان ،والمعوق أو بعضھا باإلھمال
الحاجات فشعور الفرد المعوق جسمیا بأنھ مختلف كثیرا أو قلیال عن األشخاص العادیین نتیجة اإلصابة 

أو اإلعاقات في بعض الحواس من طبیعي أن یؤثر بشكل ما على التزامھ االنفعاليببعض اإلصابات
والتعویض النفسي الزائد في قصور تقوم على رابط بین قصور األعضاء" أدلر"توافقھ النفسي فنظریة و

لكن ھذا الشعور نفسھ ھو الذي یلھب اإلدارة وعدم األمنوفقصور بعض األعضاء یزید من شعور بالقلق
.تأكیدا الذاتویستثیر الدافع إلقرار الشخصیةو

بأن المعوق كما ینمي شخصیة متوافقة ربما ینمي شخصیة سیئة التوافق " كمال الدسوقي "وقد وضح 
تحمل بعبء إضافي مادام المعوق یواألمر متوافق على الكیفیة التي یتعامل بھا اآلخرونوإلى حد خطیر ،

توافقھ االجتماعي تصبح أكثر صعوبة وھو إرضاء المجتمع على غیر ما یرید فإن المھمة تكیفھ الشخص
، 1974كمال الدسوقي ،(.  من الشخصي  وتوافقھ االجتماعي تصبح أكثر صعوبة من الشخص السوي

204(.
نتائج توصل إلیھا " مزة مختارح"الحسیة في سلوك الشخص یقدم ووعند دراسة أثر العاھات الحركیة

بعض الباحثین السیكولوجیین ، حیث وجدوا أن تأثیر ھذه العاھات یختلف باختالف شخصیة المعوق كما 
موقفھا من صاحب العاھة ھي التي تكون الصداع وأن العوامل المؤثرة في استجابة البیئة االجتماعیة

لحسن یجعل الناس یتصرفون نحوه بشكل مغایر تزید الشعور بالنقص ، فالشخص ذو المظھر اوالنفسي
.یفعلھوغیر ذي مظھر حسن ، وذلك بصدق النظر عما یقولھولتصرفات لو كان قصیرا

تأقلمھ مع ضغوط الحیاة المعاصرة یستدعي االعتماد على التربیة الخاصة ، وإن التكیف الفرد المعوق
الت حیث تساعده على تحقیق الكفایة البدنیةحیث نجد أن للنشاط البدني المكیف دور في مختلف المجا

مقاومة التعب ، لذا فإن ممارسة المعوق حركیا لألنشطة الریاضیة المكیفة یتضمن جوانب عدیدة  یفوق و
الرغبة في والصبروكونھا عالج بدنیا ، وھذا راجع لمساھمتھا في استرجاع عنصر الدافعیة الذاتیة

ھذا ما والثقة بالنفسوغرس عناصر االعتمادوة التوازن النفسيإعادواكتساب الخبرات بدور ایجابي
.االجتماعي للنھوض بشخصیة المعاق حركیا ككل والعصبيویؤدي إلى تدعیم الجانب النفسي

أنشطتھا من بینھا األنشطة البدنیةوالمشاركة في برامجھاومن ھذا فإن انضمام المعوق لألندیة
االنفعالي وھذا ماوتعزیز تكییفھ النفسيوإحساسھ بالحریةوصحتھ النفسیةالریاضیة ، تساھم في أثر و

التالؤم معھا بما یزید من تفاعلھ مع ونظھر حالیا في تعدیل سلوكھ كما توفر لھ فرص التغلب على اإلعاقة
جیدة والتعامل معھم بطریقة عادیة والمتجمع، فھي وسیلة لالحتكاك بأكبر قدر ممكن من األفراد اآلخرین

حتى یندمج مع الغیر فیزید نموه االجتماعي ، من ھذا المنظور نلتمس الدور الذي یلعب النشاط البدني 
سواء ) اجتماعیا وانفعالیاوشخصیا(الریاضي المكیف إذ یعتبر عامال أساسیا في جعل المعاق متكیفا نفسیا 

:یة ھذا ما أدى بنا إلى طرح التساؤالت التالومع نفسھ أو مع بیئتھ
ریاضة المكیفة عن المعوق حركیا ھل یختلف مستوى التكیف النفسي لدى المعوق حركیا الممارس لل- 
ممارس للریاضة المكیفة؟الغیر 
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى بعد التكیف الشخصي بین األفراد ذوي اإلعاقة - 

الحركیة 
غیر الممارسین؟والممارسین

ذات داللة إحصائیة على مستوى البعد االنفعالي بین األفراد ذوي اإلعاقة الحركیة ھل توجد فروق- 
غیر الممارسین؟والممارسین

أما .إلى وصف العالقة الموجودة بین مستویات التكیف االجتماعي واإلعاقة الحركةیھدف ھذا البحث 
ھو إبراز دور ممارسة النشاط البدني المكیف في تحقیق الھدف األول الذي فالجدید الذي جاءت بھ دراستنا 

یجاد الحلول للمشاكل التي یواجھھا إیصبوا إلیھ كل معوق وھو التكیف النفسي السلیم والمرتفع وبالتالي 
المعوقین حركیا في حیاتھم، والمساھمة في النھوض بالشخص المعاق من مختلف النواحي، النفسیة، 

وذلك عن طریق إبراز الفرق بین الممارسین وغیر الممارسین لھذا .إلخ....اعیة، البدنیة، المھنیة،االجتم
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النشاط على مستوى التكیف االنفعالي والشخصي ، إظھار العالقة بین ممارسة النشاط البدني الریاضي 
.   المكیف والتكییف النفسي

.تحدید المفاھیموالمصطلحات. 2
.البدني الریاضيالنشاط . 1.2

نقصد بالنشاط البدني الریاضي في بحثنا على ذلك البعد الذي یترك آثاره المباشرة على شخصیة 
المعوقین حركیا، ویساھم بالنھوض بھم في مختلف المجاالت حیث تعتبر الریاضة في مجتمعات الحدیثة 

دون الشعور بعقدة النقص  وجعلھ یحقق من أكثر الطرق الشائعة في إعداد الفرد للدخول إلى الحیاة  العادیة 
.النسبة األعلى من التكیف النفسي وتحقیق الرضا عن نفسھ وبالتالي اإلسھام بإیجابیة في مجتمعھ

.النشاط البدني الریاضي المكیف. 2.2
یعرفھ الدكتور أسامة ریاض بأنھ عملیة تطویر وتعدیل في طرق ممارسة األنشطة الریاضیة بما 

ات األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة، ویتناسب مع نوع ودرجة اإلعاقة لدیھم، كما یحتوي یتالءم مع قدر
على مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ في بعض النواحي األنشطة الریاضیة سواء من حیث التعدیل في 

یة بصورة األداء البدني أو تعدیل بعض النواحي القانونیة، حتى  یتسنى للمعاقین ممارسة األنشطة الریاض
)32، 2000أسامة ریاض ، . ( آمنة وفعالة

.التكیف.  3.2
یمكن تعریف التكیف بأنھ العملیة التي من خاللھا یعدل الفرد بناءه النفسي أو سلوكھ لیستجیب لشروط 

.الرضاواالجتماعي ویحقق لنفسھ الشعور بالتوازنوالمحیط الطبیعي
.التكیف النفسي. 4.2

فإن التكیف النفسي ھو الخلو النسبي من االنفعاالت السلبیة كالخوف والقلق)Wilson)1967حسب 
اإلحساس بالذنب والصراع، والشعور باالكتفاء الشخصي، والسعادة العامة، وأنھ القدرة على معرفة نفسھ و

ا بطریقة موضوعیة وحقیقیة، وبالتالي تقبلھ لنقط ضعفھ وقوتھ وتنمیة لقدراتھ إلى أقصى حد ممكن، كم
التكیف النفسي في أقصى درجاتھ یعني أن یعیش الفرد في زحمة ھذه " یعرفھ مجدي أحمد دمحم عبد هللا بأن 

الحیاة عیشة راضیة،منتجة في حدود قدراتھ واستعداداتھ، أما إذا عجز عن ذلك بالرغم مما یبذلھ من جھود 
).1996،246مجدي أحمد دمحم عبد هللا،. (فھو سيء التوافق

.االحتیاجات الخاصةذوي. 5.2
ھم مجموعات من أفراد المجتمع ینحرفون بالنسبة لخصائصھم الجسمیة والنفسیة والعقلیة األمر الذي 

إمكانیاتھم وظروفھم الخاصة، حتى یمكن ویتطلب توفیر رعایة الخاصة بھم، مما یتناسب مع قدراتھم
، 2003دمحم سالمة غباري،  (تماعي الوصول إلى مستوى أفضل من التوافق النفسي أو الشخصي أو االج

14.(
.اإلعاقة الحركیة. 6.2

البیئة والتي تنتج عن الحروب أو الحوادث أو األمراض الناتجة عن الوراثة" عرفھا سید جمعة بأنھا 
.)6، 1981سید جمعة ،(وتؤدي إلى حرمان الفرد من الوظائف العادیة لجھازه الحركي 

.عرض الدراسة. 3
.لدراسةمجتمع ا. 1.3

والعینة ختیار مجتمع البحثایواجھ الباحث عند شروعھ القیام ببحثھ مشكلة تحدید نطاق العمل، أي 
من المعروف أن أحد أھداف البحث العلمي ھو إمكانیة إقامة تعمیمات على الظاھرة موضوع الدراسة إلى و

فالعینة إذا ھي ذلك ، البحثالذي یعتمد على درجة كفایة العینة المستخدمة في وغیرھا من الظواھر،
.طرق علمیة، بحیث تمثل المجتمع تمثیال صحیحا وختیارھا وفق قواعداالجزء من المجتمع، یتم 

الریاضیة وعلى ھذا األساس یتكون مجتمع بحثنا من المعوقین حركیا، الممارسین لألنشطة البدنیةو
ني ، یقدر عددھم حسب اإلحصائیات كرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى الوط(المكیفة 
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ریاضي معوق حركیا على 400بـ 2012ذوي العاھات لسنة وللفدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین
)مستوى الوطني

لقد تم إختیار عینة من الراضین المعوقین حركیا بطریقة عشوائیة من حیث السن ، الحالة المھنیة 
طبیعة اإلعاقة وقصدیة من حیث الجنس نوعول اإلعاقةأصوالمستوى الدراسي ،واإلجتماعیة ،

المتمثلة وھذا بما یتالئم مع المجموعة الممارسة للنشاط الریاضي المكیف) المعاقین ، إعاقة حركیة سفلى(
وھذا ) ریاضي معوق حركیا 70(الذي یقدر عددھم بـ وفي العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة

الجمعیات الخاصة بفئة والذین یتوزعون على النواديوفراد المجتمع الممثل لھم ،من أ%  17بنسبة تفوق 
.المعوقین حركیا في مختلف جھات الوطن

70البالغ عددھم ویتوزع أفراد العینة الممارسة لریاضة كرة السلة بواسطة الكراسي المتحركةكما 
معوقین حركیا بمستغانم ، النادي األمال لكرة النادي النصر لل: (ریاضي معاق على كل من النوادي التالیة 

السلة على الكراسي المتحركة ببوسعادة ، النادي الریاضي آمال التیطري للمعوقین حركیا بمدیة ، جمعیة 
) .السالم لریاضة المعوقین حركیا بورقلة دائرة تقرت ، النادي الریاضي للھوات نور للمعوقین بلمسیلة

معاق حركیا غیر ممارس للنشاط البدني70المقدر عددھا بـ والممارسةأما بالنسبة للعینة غیر 
الریاضي المكیف فقد كانت موزعة على مركز التكوین المھني للمعوقین ببلدیة وادي جمعة والیة و

.غیلیزان ،و مركز التكوین المھني للمعوقین دمحم محبوبي لألغواط
.أدوات جمع البیانات. 2.3

اسة على تقدیم إستمارة معلومات مرفقة بالمقیاس المطبق كأداة لجمع المعلومات،إعتمدنا في ھذه الدر
سن المبحوث،والمقدم لكل فرد من أفراد العینة، حیث إحتوت اإلستمارة على معلومات حول جنسو
كان الھدف من ھذا كلھ وأصل اإلعاقة التي أصیب بھا،والمھنیةوحالتھ اإلجتماعیةومستواه الدراسي،و
.ئص العامة الممیزة لعینة الدراسةتعرف على الخصاال
10یتألف ھذا المقیاس في عشرین فقرة موزعة في بعدین حیث یمثل كل بعد : مقیاس التكیف النفسي) أ

: ھذه األبعاد ھيوفقرات

. مدى تقدیره لذاتھویشیر إلى حیاة المعوق الشخصیةو،البعد الشخصي- 

.المشاعر لدى المعوقوالحیاة اإلنفعالیةیشیر إلى و،البعد اإلنفعالي- 
أبدا، قلیال، : (وتتضمن استجابة للمقیاس اختیار المفحوص من كل فقرة بدیال من خمس بدائل، وھي 

).أحیانا، معظم الوقت، دائما
.الثباتوالصدق) ب

بتطبیق صدق إنطالقا من الوصول إلى نسبة تاكد من المقیاس في الدراسة الحالیة قمنا : صدق األداة - 
.اإلختبار عن طریق الوسائل التالیة مع العلم أن صدق األداة من الشروط الواجب توفرھا في أدوات القیاس

یشیر ھذا النوع من الصدق إذا ما كان ویعتبر من األنواع الشائعة استخدامھا ،:الصدق الظاھري - 
یدل ھذا النوع من الصدق على وسھ،المقیاس یبدو كما لو كان یقیس أو ال یقیس ما وضع من أجل قیا

المظھر العام للمقیاس كوسیلة من وسائل القیاس ، ولقد تم عرضھ على مجموعة من األساتذة المحكمین من 
التعدیالت من وجھة نظرھم ، حیث أجمعوا على عدم وأھل اإلختصاص ، وعلیھ أجریت بعض التغییرات
تغییر صیاغة بعض العبارات بما یتناسب مع بیئة وحذف أي فقرة من الفقرات إال أنھم ارتأو تكییف

الموجبة في والمجتمع الجزائري لیبقى المقیاس في شكلھ الظاھري العام من حیث ترتیب العبارات السالبة
.مكانھا مع اإلبقاء على العدد اإلجمالي لألسئلة

فقط، أما إذا أعد لقیاس  یعد االختبار صادقا إذا كان یقیس ما أعد لقیاسھ :صدق التكوین الفرضي - 
ولقد استخدمنا في ھذه الدراسة طریقة معامالت ، سلوك ما وقاس غیره ال ینطبق علیھ صفة الصدق

التي تؤدي إلى الحصول على الصدق التكویني ، وذلك من خالل إیجاد و)اإلتساق الداخلي(اإلرتباط 
المجموع (حدا مع نتیجة المقیاس ككل في المقیاس على) عبارة(معامالت اإلرتباط بین نتیجة كل فقرة 

0.01عند مستوى داللة ) الكلي
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.مناقشة نتائج الدراسة المیدانیةوعرض. 4
.نتائج بعد التكیف الشخصيمناقشةوتحلیل،عرض. 1.4

فیما یخص بعد التكیف Tیبین قیم المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري وقیم :1جدول رقم 
.الشخصي

نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات المعاقین حركیا على مستوى التكیف توضح لنا 
نحراف اھذا بو40.24الشخصي قد بلغ عند الممارسین لریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة 

ومن ، 3.36نحراف معیاري قدره اوب24.97أما عند غیر الممارسین فقد كان 2.30معیاري قدر ب 
خالل مقارنة النتائج یتبن أن المتوسط الحسابي لدى المعاقین حركیا الممارسین كان أكبر منھ لدى غیر 

نحراف المعیاري لدى غیر الممارسین كان أكبر أي في حین أن اال) 24.97>40.24(الممارسین أي 
ت أكبر من المجدولة أي فقد كان31.34المقدرة ب والمحسوبةT، أما في ما یخص قیمة )3.36<2.30(
ھي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة إحصائیة و)0.01(ھذا عند مستوى الداللة و)3.098>31.34(

أن الفرق بین المتوسطین ذو داللة وبین المعاقین حركیا الممارسین للریاضة مقارنة بغیر الممارسین
لصالح عینة الممارسینوإحصائیة عند نفس المستوى

خالل قراءتنا لھذه النتائج یتبین أن التقدیر اإلیجابي للمعاقین حركیا الممارسین للنشاط البدني إذا من 
المتمثل في ریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة كان أكبر على مستوى التكیف والریاضي المكیف

ارسة الریاضیة مساھمة المموالشخصي مقارنة بفئة المعاقین غیر الممارسین، مما یؤكد مدى انعكاس
المكیفة لھاتھ الفئة على بعد التكیف الشخصي، ویظھر ھذا التكیف الشخصي على المعاق حركیا في قدرتھ 

في قدرتھ على توجیھ سلوكھ دون الخضوع سھعتماد على نفاالوعلى توجیھ سلوكھ دون الخضوع للغیر
دیر الذات مھم جدا في عملیة التكیف عتماد على نفسھ وتقدیره لذاتھ، حیث یذكر كابالن أن تقاالوللغیر

النفسي، فشعور المراھق بقیمتھ وذاتھ یجعلھ قادرا على القیام بما یقوم بھ غیره وقادرا على تجمل 
كما یرى كوبر  سمیث  أن المراھقین ذوي تقدیر الذات المرتفع ناجحون في األمور التي ، المسؤولیة

یتقبلون ویغبرون عن آرائھم بحریةوالنشاطوزون بالحیویةتتعلق بالمحیط الخارجي، وقد وجد أنھم یتمی
النقد وھذا یدل على تكیفھم النفسي كما یرى كوبر  سمیث  أن المراھقین ذوي تقدیر الذات المرتفع ناجحون 

یغبرون عن آرائھم والنشاطوفي األمور التي تتعلق بالمحیط الخارجي، وقد وجد انھم یتمیزون بالحیویة
.  لون النقد وھذا یدل على تكیفھم النفسي الجیدیتقبوبحریة

تحلیل نتائج ھذا المحور نستنج أن ھناك فروقا بین المعاقین حركیا ومن خالل ما تقدم من وصف
غیر الممارسین للریاضة في بعد التكیف الشخصي إنطالقا من تأثیر تلك الممارسة على فئة والممارسین
بالتالي والتي یتناولھا ھذا المحور،وضیة المقترحة في بدایة الدراسةھذا ما یؤكد صحة الفروالمعاقین ،

نقبل الفرضیة األولى التي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى بعد التكیف  الشخصي 
.لصالح الممارسین وغیر الممارسین،وبین المعاقین حركیا الممارسین للنشاط البدني الریاضي المكیف

.نتائج بعد التكیف اإلنفعاليمناقشة وعرض، تحلیل. 2.4
.فیما یخص بعد التكیف اإلنفعاليTیبین قیم المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري وقیم :2جدول رقم 
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توضح نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة 
وھذا بانحراف معیاري ) 38.60( قد بلغ على مستوى التكیف اإلنفعالي السلة على الكراسي المتحركة

نحراف اب) 22.94(في حین نجد أن المتوسط الحسابي عند غیر الممارسین قد بلغ ) 2.046( یقدر ب 
من خالل مقارنة نتائج المتوسطات الحسابیة بین العینتین یتبین لنا أنھ قد كان .)1.933( معیاري مقداره 

نحراف المعیاري كما أن درجة اال) 22.94>38.60(الممارسین أكبر منھ عند غیر الممارسین عند
أما فیما یخص قیمة  . )1.933>2.046(كانت  كذلك على نفس اإلتجاه حیث كانت عند الممارسین أكبر 

T3.098>46.54(فقد كانت أكبر من المجدولة ) 46.54(المقدر ب والمحسوبة على مستوى ھذا البعد
ھي درجة دالة إحصائیا على وجود فروق بین المعاقین حركیا و)0.01( ھذا عند مستوى الداللة و)

غیر الممارسین حیث كان الفرق بین المتوسطات ذو داللة إحصائیة عند نفس والممارسین للریاضة
.الكراسي المتحركة ھذا لصالح عینة المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة علىوالمستوى

من خالل قراءتنا للنتائج السابقة الذكر یتضح لنا أن التكیف اإلنفعالي لفئة المعاقین حركیا الممارسین 
للریاضة كان أكبر من المستوى المسجل لدى فئة غیر الممارسین مما یؤكد مدى مساھمة الممارسة 

الصراعات النفسیة التي تقترن بمشاعر وراتخلو الحیاة من التوتوالریاضیة في تحقیق الرضا عن النفس
.بالتالي إشباع الدوافع بصورة مرضیة وال تغضب الجمیعوالنقصوالذنب، القلق

بتحلیل نتائج الدراسات 1967ألویسي وورامو1964وھو ما تؤكده الدراسة التي قام بھا  برنجل 
الجسمیة فتوصلوا إلى الحقیقة ذاتھا، فلیس ما یمكن وصفھ االجتماعیة لإلعاقات والمتعلقة باألبعاد االنفعالیة

أستنتج ھؤالء الباحثون أیضا أن ردود فعل األطفال النفسیة إلعاقتھم وبأنھ سیكولوجیة خاصة ألي إعاقة،
.ترتبط باتجاھات األسرة نحوھم أكثر مما یرتبط بفئة اإلعاقة

یف اإلنفعالي نستنج أن ھناك فروق ذات تحلیل لنتائج محور بعد التكومن خالل ما تقدم من وصف
غیر وداللة إحصائیة بین المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة

التي وھذا ما تؤكد الفرضیة الثانیة المقترحة في بدایة الدراسةوھذا على مستوى ھذا البعد ،والممارسین
فرضیة التي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى بالتالي نقبل الویتناولھا ھذا المحور

.لریاضي المكیف لصالح الممارسین غیر الممارسین للنشاط البدني اولممارسینلحركیا إلنفعاليالتكیف ا
.اإلستنتاج العام. 5

كرة الخاصة بفئتي المعاقین حركیا الممارسین لریاضةوبعد عرض ومناقشة النتائج المتحصل علیھا
غیر الممارسین یتبین لنا أنھ من خالل نتائج الفرضیة األولى وجود فروق والسلة على الكراسي المتحركة
الذي كان لصالح فئة الممارسین حیث ساھمت الممارسة ولتكیف النفسيلدى العینتین على مستوى ا

الصراعات النفسیةو بالتالي إشباع والتخلص من التوتراتوتحقیق الرضاوإكساب المعوق الراحة النفسیةب
یؤكد صحة الفرضیة یعبر عن سالم داخلي لنفسیة المعاق وھو وھذا ما الدوافع الثانویةوالدوافع األولیة

.األولى 
كما تبین لنا من خالل نتائج الفرضیة الثانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینتین على مستوى 

حیث ساھمت الریاضة وما لھا من إیجابیات ت النتیجة لصالح عینة الممارسینحیث كانالتكیف اإلنفعالي 
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غیر الممارسین حیث كان الفرق بین المتوسطات ذو داللة إحصائیة عند نفس والممارسین للریاضة
.الكراسي المتحركة ھذا لصالح عینة المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة علىوالمستوى

من خالل قراءتنا للنتائج السابقة الذكر یتضح لنا أن التكیف اإلنفعالي لفئة المعاقین حركیا الممارسین 
للریاضة كان أكبر من المستوى المسجل لدى فئة غیر الممارسین مما یؤكد مدى مساھمة الممارسة 

الصراعات النفسیة التي تقترن بمشاعر وراتخلو الحیاة من التوتوالریاضیة في تحقیق الرضا عن النفس
.بالتالي إشباع الدوافع بصورة مرضیة وال تغضب الجمیعوالنقصوالذنب، القلق

بتحلیل نتائج الدراسات 1967ألویسي وورامو1964وھو ما تؤكده الدراسة التي قام بھا  برنجل 
الجسمیة فتوصلوا إلى الحقیقة ذاتھا، فلیس ما یمكن وصفھ االجتماعیة لإلعاقات والمتعلقة باألبعاد االنفعالیة

أستنتج ھؤالء الباحثون أیضا أن ردود فعل األطفال النفسیة إلعاقتھم وبأنھ سیكولوجیة خاصة ألي إعاقة،
.ترتبط باتجاھات األسرة نحوھم أكثر مما یرتبط بفئة اإلعاقة

یف اإلنفعالي نستنج أن ھناك فروق ذات تحلیل لنتائج محور بعد التكومن خالل ما تقدم من وصف
غیر وداللة إحصائیة بین المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة

التي وھذا ما تؤكد الفرضیة الثانیة المقترحة في بدایة الدراسةوھذا على مستوى ھذا البعد ،والممارسین
فرضیة التي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى بالتالي نقبل الویتناولھا ھذا المحور

.لریاضي المكیف لصالح الممارسین غیر الممارسین للنشاط البدني اولممارسینلحركیا إلنفعاليالتكیف ا
.اإلستنتاج العام. 5

كرة الخاصة بفئتي المعاقین حركیا الممارسین لریاضةوبعد عرض ومناقشة النتائج المتحصل علیھا
غیر الممارسین یتبین لنا أنھ من خالل نتائج الفرضیة األولى وجود فروق والسلة على الكراسي المتحركة
الذي كان لصالح فئة الممارسین حیث ساھمت الممارسة ولتكیف النفسيلدى العینتین على مستوى ا

الصراعات النفسیةو بالتالي إشباع والتخلص من التوتراتوتحقیق الرضاوإكساب المعوق الراحة النفسیةب
یؤكد صحة الفرضیة یعبر عن سالم داخلي لنفسیة المعاق وھو وھذا ما الدوافع الثانویةوالدوافع األولیة

.األولى 
كما تبین لنا من خالل نتائج الفرضیة الثانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینتین على مستوى 

حیث ساھمت الریاضة وما لھا من إیجابیات ت النتیجة لصالح عینة الممارسینحیث كانالتكیف اإلنفعالي 
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توضح نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة 
وھذا بانحراف معیاري ) 38.60( قد بلغ على مستوى التكیف اإلنفعالي السلة على الكراسي المتحركة

نحراف اب) 22.94(في حین نجد أن المتوسط الحسابي عند غیر الممارسین قد بلغ ) 2.046( یقدر ب 
من خالل مقارنة نتائج المتوسطات الحسابیة بین العینتین یتبین لنا أنھ قد كان .)1.933( معیاري مقداره 

نحراف المعیاري كما أن درجة اال) 22.94>38.60(الممارسین أكبر منھ عند غیر الممارسین عند
أما فیما یخص قیمة  . )1.933>2.046(كانت  كذلك على نفس اإلتجاه حیث كانت عند الممارسین أكبر 

T3.098>46.54(فقد كانت أكبر من المجدولة ) 46.54(المقدر ب والمحسوبة على مستوى ھذا البعد
ھي درجة دالة إحصائیا على وجود فروق بین المعاقین حركیا و)0.01( ھذا عند مستوى الداللة و)

غیر الممارسین حیث كان الفرق بین المتوسطات ذو داللة إحصائیة عند نفس والممارسین للریاضة
.الكراسي المتحركة ھذا لصالح عینة المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة علىوالمستوى

من خالل قراءتنا للنتائج السابقة الذكر یتضح لنا أن التكیف اإلنفعالي لفئة المعاقین حركیا الممارسین 
للریاضة كان أكبر من المستوى المسجل لدى فئة غیر الممارسین مما یؤكد مدى مساھمة الممارسة 

الصراعات النفسیة التي تقترن بمشاعر وراتخلو الحیاة من التوتوالریاضیة في تحقیق الرضا عن النفس
.بالتالي إشباع الدوافع بصورة مرضیة وال تغضب الجمیعوالنقصوالذنب، القلق

بتحلیل نتائج الدراسات 1967ألویسي وورامو1964وھو ما تؤكده الدراسة التي قام بھا  برنجل 
الجسمیة فتوصلوا إلى الحقیقة ذاتھا، فلیس ما یمكن وصفھ االجتماعیة لإلعاقات والمتعلقة باألبعاد االنفعالیة

أستنتج ھؤالء الباحثون أیضا أن ردود فعل األطفال النفسیة إلعاقتھم وبأنھ سیكولوجیة خاصة ألي إعاقة،
.ترتبط باتجاھات األسرة نحوھم أكثر مما یرتبط بفئة اإلعاقة

یف اإلنفعالي نستنج أن ھناك فروق ذات تحلیل لنتائج محور بعد التكومن خالل ما تقدم من وصف
غیر وداللة إحصائیة بین المعاقین حركیا الممارسین لریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة

التي وھذا ما تؤكد الفرضیة الثانیة المقترحة في بدایة الدراسةوھذا على مستوى ھذا البعد ،والممارسین
فرضیة التي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى بالتالي نقبل الویتناولھا ھذا المحور

.لریاضي المكیف لصالح الممارسین غیر الممارسین للنشاط البدني اولممارسینلحركیا إلنفعاليالتكیف ا
.اإلستنتاج العام. 5

كرة الخاصة بفئتي المعاقین حركیا الممارسین لریاضةوبعد عرض ومناقشة النتائج المتحصل علیھا
غیر الممارسین یتبین لنا أنھ من خالل نتائج الفرضیة األولى وجود فروق والسلة على الكراسي المتحركة
الذي كان لصالح فئة الممارسین حیث ساھمت الممارسة ولتكیف النفسيلدى العینتین على مستوى ا

الصراعات النفسیةو بالتالي إشباع والتخلص من التوتراتوتحقیق الرضاوإكساب المعوق الراحة النفسیةب
یؤكد صحة الفرضیة یعبر عن سالم داخلي لنفسیة المعاق وھو وھذا ما الدوافع الثانویةوالدوافع األولیة

.األولى 
كما تبین لنا من خالل نتائج الفرضیة الثانیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینتین على مستوى 

حیث ساھمت الریاضة وما لھا من إیجابیات ت النتیجة لصالح عینة الممارسینحیث كانالتكیف اإلنفعالي 
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و اإلحساس بالقیمة إمكانات عقلیةوفي مساعدة المعاقین حركیا على تقدیرھم اإلیجابي لما لھم من قدرات
.ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة الذاتیة وھو

المقترحة في بدایة الدراسة نستطیع القول بعد التحقق من صحة الفرضیات الجزئیة وومما سبق ذكره
تأثر التكیف النفسي لدى المعوق حركیا بممارستھ للنشاط البدني الریاضي ببأن الفرضیة العامة والتي تقول

.الممارسین قـــد تـحـقـقـــتمقارنة بغیر تكیف مرتفعفالممارسین لھم مستوى .المكیف بمستوى إیجابي

.خاتمة
دور ممارسة النشاط البدني الریاضي المكیف في التي كان الھدف منھا معرفة واسةفي ختام ھذه الدر

على لممارسة الریاضیة المكیفة أثر یمكننا القول بأن ھناك تحقیق التكیف النفسي لدى المعاقین حركیا
تھ نتائج ھذا ما أثبتومرتفع مقارنة بغیر الممارسین،تكیف ، فالممارسین لھم مستوى مستوى التكیف النفسي

على عینتین من المعاقین ھتم تطبیقالذيمقیاس التكیف النفسيالدراسة المیدانیة التي إعتمدنا فیھا على 
تینجزئیتینعلى أساس ھذه المعطیات تم صیاغة فرضیو)ممارسة وغیر ممارسة للریاضة(حركیا

: كانت على النحو التالي وةوضعت كحلول مبدئیة مؤقت
بین المعوقین حركیا الممارسین للنشاط التكیف النفسيھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى *

.لصالح الممارسین والبدني الریاضي المكیف وغیر الممارسین،
غیر وبین المعوقین حركیا الممارسینالتكیف اإلنفعاليتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى * 

.لصالح الممارسین وني الریاضي المكیف،الممارسین للنشاط البد
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