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 ) س نة (19 برصاي املعاقني الاطفال دل  اذلات تقدير ع ى الرايضية البدنية نشطةلأ ا ممارسة أأثريت

 املس يةلجامعة                                                                                                        متار محمد .أأ 

  اجلزائر جامعة                                                                                                  رايم عزادلين . أأ 

  

 :امللخص

 واجامتعياً  ايً  ونفس جسمياً  لطفال أأ  ا منو خصائص ضوء يف وذكل وجسمية واجامتعية ية ونفس تربوية أأس أأ  ع ى تقوم املعاق الطفل تربية ان

 و احلركية وهماراته حواسه تمنية خالل من تعلميهم ع ى الرتكزي يف الرائدة الطرق مع برصايً  املعاقني تعلمي يف احلديثة الطرق منوتتض ، وعقلياً 

 ويف اليومية املامرسة خالل من اللغوية وحصيلته ية والنفس والبدنية العقلية قدراته وتمنية معلوماته وزايدة املقبول الاجامتعي السلوك اكسابه

 . والاجامتعي والنفيس والبدين العقيل منوه خصائص وءض

 9 21 ( برصايً  املعاقني لطفال أأ  ا دل  اذلات تقدير ع ى الرايضية البدنية لنشطة أأ  ا ممارسة تأأأأثري مد  اجياد اىل ادلراسة هذه هدفت حيث

 اذلات العام، واملظهر الأاكدميي اذلات ( اذلات - تقدير توايت مس يف الفردية الفروق حول متحورة تساؤلت عدة خالل من وهذا نة، س )

 عينة ع ى ادلراسة هذه ومشلت ادلراسة، لهذه املالمئ التحلييل الوصفي املهنج ختدام اس ومت )لرسي أأ  وا املظهري والرتوحيي، الاجامتعي

 ممارس غري تلميذ 11 و لنشطة أأ  ا لهذه سممار  تلميذ 11 اكن حيث اجلزائر، ابلعاشور املكفوفني ابن الش مدرسة من تلميذ 91 من متكونة

 واكنت لنشطة أأ  ا لهذه

 أأم أأ  يف يه اليت الفئة لهذه الراييض التدريب أأمهية أأ  يثبت مما املامرسني � لثبات متع البدنية لنشطة أأ  ل املامرسني التالميذ لصاحل النتاجئ

 .مهنا املنتظر وادلور الوجود يف ادماهجا لعادة احلاجة

 

 :املداخةل

ذ أأن  مقدمة: متثل حاّسة البرص أأمهية خاصة للك فرد، حيث أأهنا تساعده ع ى التفاعل الواقعي مع بيئتـه سـواًءا اكنـت طبيعيـة أأو اجامتعيـة، ا 

 (.    20: 2110حوايل ثليث معلومات الفرد عن العامل ادليط به تأأي عن طريق حاسة البرص)مدحت محمد أأبو النرص،

برصه معناه يفقد قناة رئيس ية من قنوات تواصهل مع العامل من حوهل، ويصبح مرغام ع ى الاعامتد ع ى احلواس  فاال نسان اذلي يفقد       

الأخر  وخاصة حاس يت السمع واللمس، ولكن هاتني احلاس تني وغريهام من احلواس الأخر  ال تعوضه مبا يكفي ليكسب املعلومات مما جيعل 

 (.20: 2110أأبو النرص،خربته حمدودة ًّمكا ونوعا)مدحت محمد 

بصار أأكرث من  ن أأيَّ خلل يف اجلهاز البرصي قد يؤثر ع ى تطوره العقيل 01ويكتسب الفرد من خالل حاّسة اال  % من معلوماته ومن مّث فا 

: 0000،واحليس والنفيس لأن بيئته تصبح حمصورة مبا ميكنه ملسه أأو سامعه أأو مّشه وينعكس ذكل ع ى اكفّة نواالا حياته)الس يد رمضان

00.) 

ت هذه وقد سارعت اجملمتعات احلديثة ا ىل الاهامتم هباته الرشحية املناس بة وحماوةل مساعدهتا ورعايهتا ليك تصبح فئة عادية ومّ نة، واس تعان

عاقة البرصية ، أأس باب حدوهثا، أأاثر فقداهنا ع ى الفرد  اجملمتعات ليه العمل احلديث من معلومات حول أأنواع اال  واجملمتع، فتغريت مبا توصل ا 

برضورة توفري اخلدمات الالزمة ال دماهجم وتكييفهم يف اجملمتعات وظهر هذا الاهامتم  املعاقني برصاًي( وبدأأ الاهامتم نظرات اجملمتعات جتاههم)

براهمي ولي ى الس يد،  (.00: 0000من خالل البحث ع ى توفري س بل الراحة للمعاقني برصاًي خاصة يف سن الطفوةل) حلمي ا 

دماج املعاقني برصاًي جند النشاط البدين الراييض الأكرث انتشارًا يف أأوساط الش باب خاصة يف  ومن بني هذه الوسائل اليت تساعد يف ا 

يساعد ع ى ذكل أأنَّ النشاط البدين الراييض  يعّد عامال من عوامل الراحة اال جيابية النشطة اليت تشلك  املؤسسات واملدارس الرتبوية ومما

هاما من وقت الفراا، ابال ضافة ا ىل ذكل يعترب من الأعامل اليت تؤدي لالرتقاء ابملس تو  الصحي والبدين للفرد وتكس به القوام اجليد،  جماال

براهمي ولي ى الس يد، نتاج) حلمي ا   (.23: 0000ومتنح هل الفرح والرسور، وختلصه من التعب والكره، وجتعهل قادرا ع ى العمل واال 

ذا اكن        نه أأجدُر بأأن يكون جماال هامًا يف تربية ورعاية  وا  النشاط البدين الراييض يشلك حمورًا جوهراًي من حياة الأطفال العاديني فا 

ذ جند يميع العمليات الرتبوية والأساليب املس تخدمة يف تربية هذه الفئة تقوم أأساسا ع ى اللعب والنشاط واحلركة  لأجل الأطفال املكفوفني، ا 

عاقة والأنشطة البدنية بأأمهيهتا ذلوي الرتوحي وا لتخلص من املكبواتت وخاصة يف املراكز اخلاصة اليت اندت معظم ادلراسات اليت تناولت اال 

براهمي ولي ى الس يد،        (23: 0000العاهات ومن بيهنم الأطفال املعاقني برصاًي من أأجل تمنية قدراهتم البدنية والعقلية وحىت الاجامتعية) حلمي ا 

مياان منّا بأأن  هل أأثر وانطالقا من أأن النشاط البدين الراييض هل فائدة ع ى تقوية العضالت والمنو اجلسمي واحلريك وزايدة التوافق العص  وا 
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جيايب يف المنو الاجامتعي للطفل وخاصة يف مرحةل الطفوةل املتأأخرة، اليت يعد المنو الاجامتعي كأمه مظهر من مظاهر المنو فهيا دل   الأطفال، ا 

جيابيا ذلاته. ىل تقدير لك واحد منّا قمية ذاته،لأن ثقة الفرد يف ذاته متنحه تقديرًا ا   وكذا حيتاج النجاح يف حياة الفرد ا 

ويسامه تقدير اذلات العام اجليد يف اال حساس ابلفعالية أأو الاعتقاد أأن الفرد يس تطيع أأن ينجز معهل وهو عامل هام يف النجاح يف        

كام يسامه يف منو هوية اذلات ووهجات النظر اخملتلفة للأشخاص عن أأنفسهم يشمل ذكل الشخصية والأدوار والعالقات واخلصائص  معهل،

 اجلسمية.

ىل تقدير ذات عام         جيابية تقيمي مفهوم اذلات البدين من هجة وتؤدي ا  وقد أأو  جرونو واوجيست أأن " الكفاءة البدنية تزيد من ا 

جيايب من  براهمي ولي ى الس يد،ا   (.23: 0000هجة أأخر  دل  املعاقني برصاًي"      ) حلمي ا 

عاقـة والـيت بـدورها تفقـده الثقـة يف نفسـه ولـو         نه ميكن القول أأن املعاق برصاًي يواجه مشلكة انجتة عـن هـذه اال  وبناءا ع ى ما س بق فا 

براهمي ولي ى  ابلقليل وكذا تؤثر ع ى تقديره ذلاته) حلمي   (.00: 0000الس يد،ا 

 اال شاكلية:

ل يعترب النشاط البدين الراييض من العمليات الرتبوية اليت تمني اجلوانب البدنية والعقلية والاجامتعية والنفس ية لتحقيق المنو املتاكم       

 للفرد.

ىل أأهداف سامية، واهمتت حديثا فعندما مت صياغة الأسس والقوانني اليت تنظم النشاط البدين الراييض وهجت أأهدافها وف         لسفهتا ا 

ىل مساعدة هذه الفئة يف الاندماج يف اجملمتع،وتمنية  مبعاجلة قضااي اال نسانية،ومهنا بشلك خاص فئة ذوي الاحتياجات ،فأأصبحت هتدف ا 

عاقة.  الصفات املرغوبة لتشكيل خشصية الفرد املعوق،والتغلب ع ى ال اثر النفس ية السلبية اليت تفرضها اال 

 ولقد اهمتت ادلول املتقدمة ابلأنشطة الرايضية ال دراوها بأأهنا تعد أأفضل وس يةل الستامثر الطاقة الزائدة والقضاء ع ى تكل ال اثر اليت       

 ة.جند مهنا الانطواء الانعزال... ومن خالل ممارس هتا يس تطيع املعاق اكتساب العديد من القمي البدنية واخللقية والاجامتعية واملعرفي

ذ يسامه يف تمنية املهارات والقمي والاجتاهات الرتبوية واملعرفية         " ير  جون ديوي أأن ممارسة هذه الانشطة يعد نشاطا هادفًا وبناًء ا 

نه يسهم يف تمنية وتطوير خشصية الفرد ".) كامل درويش، محمد امحلايم،   (00: 0000دل  الفرد املامرس لنشاطاته ومن مث فا 

ن "         نه ملن املسلامت الرتبوية أأن للك طفل احلق يف ممارسة هذه الانشطة،وال فرق يف ذكل بني الطفل السوّي وغري السوي،بل ا  ا 

معظم ادلراسات اليت تناولت الرايضة ، اكنت  تنادي بأأمهيهتا للأطفال ذوي العاهات بصفة عامة واملكفوفني بصفة خاصة يف منو اجلانب 

 املعريف،حيث أأن النشاطات الرايضية ابلنس بة للمكفوفني تعترب جزء من حياهتم، وفضاًء واسًعا للتخلص من البدين والاجامتعي وحىت

 مهوهمم ومشالكهم ذلكل جيب الاهامتم هبذا اجلانب هبدف حتسني حالهتم البدنية والاجامتعية والنفس ية ".) محمد عادل اخلطيب، كامل ادلين

 ( .   000-000: 0000زيك،

عاقة البرصية حاةل يفقد الفرد فهيا القدرة ع ى اس تخدام حاسة البرص بفعالية مما يؤثر سلبا يف أأدائه ومنوه، " والطفل املعاو         ق تعترب اال 

حداث تعديالت خاصة ع ى أأساليب التدريس  ىل تربية خاصة بسبب مشالكته البرصية الأمر اذلي يس تدعي ا  برصاًي هو اذلي حيتاج ا 

 (01: 0000النجاح تربواي".) مأ صبحي، واملهناج ليس تطيع

ن اال شـاكل يف هـذا البحـث هـو معرفـة مـد  تـأأثري ممارسـة الأنشـطة البدنيـة الرايضـية عـ ى تقـدير اذلات دل          بناًء ع ى ما س بق فـا 

ىل اال جابـة عـ ى هـذه اال شـاكلية بصـورة موضـو 02-0فئة ) الأطفال املعاقني برصايً  ىل س نة( وحىت نمتكن من الوصـول ا  عية، ينبغـي أأن نعـود ا 

 الطفل يف حد ذاته لبحث واقعه من هجة خصائصه البدنية والاجامتعية ومد  تفاعهل مع هذه الأنشطة من هجة أأخر .

مياان منا مبد  تأأثري ممارسة الأنشطة البدنية الرايضية ع ى تقدير اذلات دل  الأطفال املعاقني برصاًي فئة)         ىل س نة( ، تطرقنا ا   02-0وا 

 تقدي دراسة عن هذا املوضوع انطالقا من التساؤل العام التايل:

 س نة(؟ 02-0هل تؤثر ممارسة الأنشطة البدنية الرايضية ع ى تقدير اذلات دل  الأطفال املعاقني برصاًي)* 

ندرجت حتت هذا التساؤل العام عدة تساؤالت فرعية اكلتايل:  ا 

حصائية يف -0       مس تو  اذلات الاجامتعي والرتوحيي بني املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية هل هناك فروق ذات دالةل ا 

 والرايضية وأأمرياهلم من غري املامرسني لها؟
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حصائية يف مس تو  اذلات املظهري بني املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية وأأمرياهلم  -2      هل هناك فروق ذات دالةل ا 

 املامرسني لها؟من غري 

 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة: -2-0

جيابيي ع ى تقدير اذلات دل  الأطفال املعاقني برصاًي املامرسني لهذه الانشطة،فاملامرسني هلم مس تو        للنشاط البدين والراييض تأأثري ا 

                                                  مرتفع لتقدير اذلات مقارنة بغري املامرسني.                                    

 وانطوت عن هذه الفرضية العامة عدة فرضيات جزئية جاءت كام ييل:

حصائية يف مس تو  اذلات الاجامتعي والرتوحيي بني املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية  -0      هناك فروق ذات دالةل ا 

 ولصاحل الفئة املامرسة.وغري املامرسني لها 

حصائية يف مس تو  اذلات املظهري بني املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية وغري ممارسني  -2      هناك فروق ذات دالةل ا 

 لها ولصاحل الفئة املامرسة.

 أأس باب اختيار املوضوع: -3

 يج جتاه هذه الفئة.التعرف ع ى مد  قيام مركز املكفوفني بواجبه اال دما*    

براز أأمهية ممارسة هذه الأنشطة داخل مراكز املكفوفني وأأثره ع ى تقدير اذلات دل  هذه الفئة.     * ا 

 أأهنم جزء ال يتجزأأ من اجملمتع. * لفت الانتباه ا ىل رضورة الاهامتم ورعاية الأطفال املعاقني برصاًي مبا   

 أأهداف البحث: -0

ىل التعرف ع ى الأثر اذلي ميكن أأن حتدثه ممارسة الأنشطة الرايضية  يف تمنية بعا املهارات الاجامتعية، وكذا هتدف هذه ادلراسة ا         

 رفع مس تو  تقدير اذلات دل  عينة من الأطفال املعاقني برصاًي.

، وكذا التعرف ع ى الفروق الفردية التعرف ع ى العالقة بني تقدير اذلات والأنشطة البدنية والرايضية دل  الأطفال املعاقني برصايً        

بيهنم وذوو تقدير اذلات الاجيايب والسل ، ودور لك من الأرسة واملراكز اخلاصة وكذا جامعة الرفاق) الأصدقاء( يف التأأثري ع ى تقدير 

 اذلات.

 رشح املفردات واملصطلحات: -0

وحضها وأأن يزيل عهنا اللَّبْس  والغموض  حىت يتس أ للقارئ العام لقد وردت يف حبثنا هذا عدة مصطلحات تفرض ع ى الباحث أأن ي       

 واخلاص أأن يس توعب ما جاء فيه دون عناء أأو مغوض أأمهها:

 تقدير اذلات:  -0-0

 عرف كوبر  يث تقدير اذلات ع ى أأنه " تقيمي يضعه الفرد لنفسه ويعمل ع ى ادلافظة عليه" ويتضمن تقدير اذلات اجتاهات الفرد       

 اال جيابية أأو السلبية حنو ذاته، كام يو  مد  اعتقاد الفرد بأأنه هام وقادر وانحج وكفؤ، أأي أأن تقدير اذلات هو ) حمك الفرد ع ى درجة

ىل  كفاءته الشخصية( كام يعرب عن اجتاهات الفرد حنو نفسه أأو معتقداته عهنا، وهكذا يكون تقدير اذلات مبثابة خربة ذاتية ينقلها الفرد ا 

خرين عن طريق التقارير اللفظية والسلوك الظاهر، كام عرفه روزنربج "بأأنه اجتاهات الفرد الشامةل سالبة اكنت أأو موجبة حنو نفسه" ال  

 40)  : 1992 دويدار، الفتاح عبد(تقيمي ينشأأ ويتطور من خالل اال طار الاجامتعي للفرد" بأأنه"  وعرفه زيلر

جرائيا: -0-2  تعريف تقدير اذلات ا 

جاابته ع ى مجموعة العبارات الواردة يف مقياس تقدير اذلات لدلكتور         } هو التقيمي اذلي يضعه الطفل املعاق برصاًي لنفسه من خالل ا 

 عبد الرحامن صاحل الأزرق بعد تقنينه ع ى البيئة اال سالمية والعربية واملس تخدم يف ادلراسة احلالية{.

 النشاط البدين الراييض: -0-3

نسان،وكذكل معلية " ير         أأمني أأنور اخلويل" أأن اس تخدام لكمة النشاط البدين كتعبري يقصد به اجملال اللكي و اال جاميل حلركة اال 

 التدريب والتنش يط والرتبص يف مقابل الكسل والوهن وامخلول.

ن النشاط البدين مبفهومه العريا هو تعبري عام يتسع ليشمل لك أألو         نسان واليت ويف الواقع فا  ان النشاط البدين اليت يقوم هبا اال 

اجامتعي،لأنه جزء ممكل،ومظهر رئييس خملتلف اجلوانب الثقافية لبين  يس تخدم فهيا بدنه بشلك عام،وهو مفهوم انرثبولويج أأكرث منه

 (.22: 0000اال نسان،فنجد أأنه تغلغل يف لك املظاهر والأنشطة الاجامتعية)اخلويل،
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لز بيوترش" أأن النشاط البدين الراييض ذكل اجلزء املتاكمل من الرتبية العامة،وميدان جتري  هدفه تكوين املواطن وير  "تشار        

ق الصاحل الالئق من الناحية البدنية والعقلية والانفعالية والاجامتعية،وذكل عن طريق خمتلف أألوان النشاط البدين اذلي اختري هبدف حتقي

 ( 10: 0002يوين،هذه املهام)محمود عوض بس  

 :اال عاقة مفهوم -0-0

ن مصطلح املعاق أأصبح فيه خصخصة من مصطلح اال عاقة،مفصطلح املعاق يطلق ع ى خشص ليس دليه القدرة ع ى ممارسة نشاط         ا 

صابة ودل هبا أأو حلق صابة وظائفه احلس ية أأو العقلية أأو احلركية، ا  ت به بعد الوالدة. )عادل أأو عدة أأنشطة أأساس ية للحياة العادية انجت عن ا 

 (00: 2110عبد هللا، 

 املعوق برصاًي: 

هو الشخص اذلي ال يس تطيع أأن جيد طريقه دون قيادة يف بيئة غري معروفة دليه، أأو اكنت قدرته ع ى اال بصار عدمية القمية اقتصاداي،        

يف لكتا العينني معًا، أأو  2/21بلغت حدة اال بصار دلهيم أأقل من واملعوقون برصاًي أأو املكفوفون مه: الأشخاص اذلين فقدوا برصمه لكية أأو 

 ( 01: 2110يف العني الأقو  بعد العالج والتصحيح ابلنظارات الطبية".)عادل عبد هللا، 

 املهنج املتبع: -0

ين الراييض ع ى تقدير اذلات دل  انطالقا من طبيعة ادلراسة والبياانت املراد احلصول علهيا ملعرفة مد  تأأثري ممارسة النشاط البد       

( س نة, فقد اس تخدمنا "املهنج الوصفي" اذلي يعمتد ع ى دراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع ويسهم بوصفها 02-0الأطفال املعاقني برصاًي )

 (.000: 0000) عبيدات ، وصفها دقيقا, ويو  خصائصها عن طريق يمع املعلومات وحتليلها وتفسريها, ومن مث تقدي النتاجئ يف ضواكا".

وانطالقا من هذه ادلراسة مقنا بدراسة اس تطالعية ملدرسة الش بان املكفوفني ابلعاشور)اجلزائر العامصة( من اجل تعيني جممتع ادلراسة        

ذا اجملمتع املكون من تالميذ اذلي هو الفئة املراد تطبيق هذه ادلراسة علهيا من خالل املهنج اخملتار واملناسب لهذه ادلراسة،فاكن اختيار ه

 هذه املدرسة املامرسني والغري ممارسني للأنشطة الرايضية.

تلميـذ غـري ممـارس  00تلميـذ ممـارس و 00وابلتايل مت اس تخراج عينة البحث املمثةل للمجمتع الأصيل للبحث بطريقـة عشـوائية ومضـت        

 . للأنشطة البدنية والرايضية  داخل املدرسة

 تغريات لأفراد العينة:ضبط امل  -0

 ليك تكون نتاجئها مس تقةل عن أأي متغريات أأخر , أأخذان بعني الاعتبار ضبط املتغريات بني أأفراد اجملموعتني لتحقيق التوازن بيهنام       

 تني.من حيث السن, عدد الس نوات داخل املدرسة, طبيعة اال صابة)مكتس بة, وراثية( واجلدول التايل يبني الفروق بني مجموع 

 (: يبني اجلدول الفروق بني اجملموعة املامرسة والغري املامرسة للأنشطة الرايضية الرتوجيية:10اجلدول رمق )

 اجملموعة الغري ممارسة اجملموعة املامرسة املتغريات

 01.00 01.01 السن

 طبيعة اال صابة

 

 21 00 مكتس بة

 20 20 وراثية

 أأشهر 0س نوات و0 رأأشه 0س نوات و0 املدرسة يف الس نوات عدد

ابلنسـ بة للعينـة املامرسـة  01,01نالحي من خالل اجلدول التايل أأن متوسـط السـن للمجمـوعتني اكن تقريبـا متعـادال قـدرة نسـبته بــــ       

 20ملكتسـ بة وتلميـذ لطبيعـة اال صـابة ا 00للعينة الغري ممارسة، بيامن جاءت طبيعة اال صابة بني املكتس بة والوراثية حيث جاء العـدد 01,00و

للوراثيـة، أأمـا عـدد  20للمكتسـ بة و 21العينة الغري ممارسـة فقـد جـاءت كـام يـيل  تلميذ للوراثية وهذا ابلنس بة للعينة املامرسة، أأما فامي خيص

 أأشهر للعينة الغري ممارسة. 0س نوات و 0أأشهر ابلنس بة للعينة املامرسة و 0س نوات و 0الس نوات يف املدرسة فرتاوحت بني

 ت البحث: أأدوا -0

ن أأداة البحث وس يةل أأو طريقة تس تطيع من خاللها حل أأو اال جابة عن مشلكة حبثنا ابالعامتد علهيا وابلنس بة لبحثنا اس تخدمنا مقياس  ا 

 تقدير اذلات.
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 وصف مقياس تقدير اذلات: -0-0 

لعديـد مـن البـاحريني يف جمـال عـمل الـنفس مقياس تقدير اذلات عبارة عن مقياس موضوعي لقياس درجـة تقـدير اذلات حيـث اعمتـده ا       

وذكل يف خمتلف البيئات العربية والعاملية, ولكون فقرات املقياس ذات طبيعة موجبة وأأخر  سـالبة اكن لزمـا عـ ى املفحـوص قراءهتـا بـمتعن، 

ة املوجـودة أأمـام لك عبـارة الـيت يف اخلانـ×( أأن جييب ع ى لك عبارة بوضع عالمة) حيث ميكن تطبيق املقياس فرداي أأو جامعيا، وع ى اجمليب

 (00: 0000يراها تنطبق عليه أأو ال تنطبق.)فاروق عبد الفتاح، محمد دسويق،

جراءات ادلراسة:  ا 

 * الثبات: 

ذ يعرفه مقدم عبد احلفيي )        ( "بأأنه مد  ادلقة 0003يعترب ثبات الاختيار صفة أأساس ية، جيب أأن يمتتع هبا الاختيار اجليد ا 

: 0003اس تقرار النتاجئ عند تطبيق أأدوت يمع املعلومات ع ى عتبة من الأفراد يف مناس بتني خمتلفتني".)مقدم عبد احلفيي،والاتساق و 

002 ) 

اذلي أأعده ادلكتور "عبد الرمحن صاحل الأزرق" واملطبق يف حبثنا للتأأكد  أأما يف هذه ادلراسة أأعيد حساب ثبات مقياس تقدير اذلات       

 كرومباخ. αمئته ملوضوع ادلراسة, وذكل عن طريق تطبيق معامل من سالمته ومال

عادة تطبيق        ( لأننا بصدد دراسة عينتني خمتلفتني)ممارسة وغري ممارسة( Test.Retestالاختيار ) مت حساب معامل الثبات بطريقة ا 

اد الارتباط بني درجات املقياس مث طبقنا عالقة معامل يوم  بني ادلرجات الأوىل والثانية ال جي21واكنت املدة بني التطبيق الأول والثاين 

 كرومباخ( من أأمه مقاييس الاتساق ادلاخيل لالختيار املكون من درجات مركبة. αالثبات )

حصائيا, 1.00كرومباخ(  α( تالميذ حيث بلغت قمية)01مقنا بتطبيق اخلطوات السابقة مرة ع ى العينة املامرسة )         ويه درجة داةل ا 

حصائيا ع ى العينة اللكية) 1.00كرومباخ( α( تالميذ فاكنت )01ومرة ع ى العينة الغري املامرسة ) ( تلميذ حيث 21ويه كذكل  درجة داةل ا 

حصائيا ع ى معامل ثبات مرتفع يطمنئ ثبات املقياس ولك.   1,00كرومباخ( اال جاملية  αبلغت قمية)  كذكل يه درجة داةل ا 

 املس تعمةل:   الأساليب اال حصائية -0

تباط احتمك الباحث يف حبثه هذا ع ى الأدوات اال حصائية املمتثةل يف املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املؤوية وكذا معامل الار 

ىل اس تخدام برانمج حزمة الأدوات اال حصائية للعلوم الاجامتعية   من اجل حتديد قمية "ت". spssالبس يط لبريسون مع اللجوء ا 

 اس تعراض نتاجئ ادلراسة: -01

يبني املقارنة بني املتوسط احلسـايب احلقيقـي والمنـوذيج للفقـرات  اخلاصـة ابلفرضـية الأوىل دل  الفئتـني املامرسـني والغـري  (:12اجلدول رمق ) 

 ممارسني للأنشطة الرايضية الرتوحيية:
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  الفقرات مع الرتقمي

ـــــاقني  درجـــــات املع

 برصاًي  املامرسني

درجات املعاقني 

 برصاًي غري ممارسني

 01 00 أأحرص ع ى ا جناز واجباي املدرس ية -10

 00 00 أأشعر أأين طالب جمهتد -10

 00 00 أأفضل الاشرتاك مع ال خرين يف كثري من الأنشطة -10

 00 010 أأحرص ع ى أأن أأكون متفوقا يف دراس يت -00

 00 00 يعجب زماليئ بأأفاكري وأأرايئ -20

 02 00 تقد بأأين جيد يف معظم الألعاب الرايضية الرتوحييةأأع  -20

 03 00 أأحصل ع ى درجات جيدة يف الاختبار  -20

 00 00 أأان أأكرث تفوقا من زماليئ يف القسم -32

 00 001 دل  القوة اجلسمية املطلوبة للمشاركة يف الأنشطة الرايضية الرتوحيية -33

 02 010 يأأحب الامتحاانت لأهنا تظهر قدرا -30

 02 000 أأحب أأن أأكون ممزيا يف القسم -30

 03 021 أأحب الاشرتاك يف النوادي الاجامتعية و الرايضية -03

 X1  = 25.36 املتوسط احلسايب احلقيقي للفئة املامرسة 

 X2  = 16.51 املتوسط احلسايب احلقيقي للفئة الغري ممارسة

 X  = 20 املتوسط احلسايب المنوذيج

 X1 > X>X2 قارنة بيهنامامل

[ بيامن جاءت 021-00من خالل اجلدول تتبني لنا أأن درجات املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية تراوحت بني]       

البعد قدر بـــــ  [ ، يف حني جند املتوسط احلسايب احلقيقي لفقرات هذا00-02درجات الفئة الغري ممارسة للأنشطة الرايضية تراوحت بني ]

 ( . 00.00<21<20.30( أأي )21( بيامن املتوسط احلسايب المنوذيج قدر بــــــ )00.00( للفئة املامرسة و)20.30)

ة ومن خالل مقارنة املتوسط احلسايب احلقيقي بني العينتني يتبني لنا أأن املتوسط احلسايب  احلقيقي  للمعاقني  برصاًي املامرسني للأنشط       

( وهذا ع ى مس تو   بعد اذلات  00.00<20.30لرايضية  اكن أأكرب من قمية املتوسط احلسايب  احلقيقي  دل   الفئة الغري ممارسة أأي )ا

خراج املعاق برصاًي من دائرة احتقاره  لنفسه ، و  كذا الاجامتعي  والرتوحيي، مما ينب أأن ممارسة الأنشطة البدنية  والرايضية  تسامه  يف ا 

ىل حماوةل  الرفع من درجة ثقته بنفسه وتقميه الاجيايب  ال ماكنياته اذلاتية وصقلها،  العقلية  والفكرية وحىت اجلسمية واليت قدراته  تدفعه  ا 

ثبات وجوده اجامتعيا.  وكذكل ا 



 

75 

 

2702 نوفمبر  70مجلة اإلبداع الرياضي العدد  جامعة المسيلة  

 نشطة  الرايضية الرتوحيية .دراسة دالةل الفروق يف مس تو  تقدير اذلات الااكدميي واملظهر العام  بني املعاقني  برصاًي  املامرسني  للأ 

 . فامي خيص  بعد تقدير اذلات  الاجامتعي والرتوحيي  Tيبني قمي املتوسط  احلسايب  والاحنراف املعياري  وقمي  (: 13اجلدول رمق ) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أأن املتوسط احلسايب دلرجات املعاقني برصاًي ع ى مس تو  بعد تقدير اذلات 03نالحي من خالل النتاجئ ادلصل علهيا يف اجلدول رمق ) 

 00,01)( وذكل ابحنراف معياري قدر بـ  00,33املعاقني برصاي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية قد بلغ )الاجامتعي والرتوحيي عند فئة 

 (.0,20( وهذا ابحنراف معياري قد بلغ ) 00,01( بيامن بلغ املتوسط احلسايب عند الفئة الغري ممارسة للأنشطة البدنية والرايضية ) 

بية  للعينتني يتبني أأن درجات فئة املعاقني برصاي ً املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية اكنت أأكرب من عند مقارنة املتوسطات احلسا       

(كام جاءت قمية الاحنراف املعياري كبرية للفئة املامرسة مقارنة ابلفئة الغري ممارسة  00.01<00,33درجات الفئة الغري ممارسة أأي )

( وهذا عند مس تو  ادلالةل 2.11< 0,03اجملدوةل  أأي )  Tادلسوبة  أأكرب من قمية  Tقمية  ( ،ومن هجة أأخر   جاءت 0,20<00,01أأي)

(1.10.) 

 اذلات الأرسية  تقدير* عرض وحتليل نتاجئ بعد 

سني والغري (: يبني املقارنة بني املتوسط احلسايب احلقيقي والمنوذيج للفقرات  اخلاص ابلفرضية  الثانية دل  الفئتني املامر 10اجلدول رمق ) 

 املامرسني للأنشطة الرايضية الرتوحيية.

 

 الفقرات مع الرتقمي

  

درجات املعاقني 

 برصاًي  املامرسني

درجات املعاقني 

برصاًي الغري 

 ممارسني

 00 01 أأعامل أأهيل بطريقة ال تليق هبم -20

 00 02 عالقيت مع ا خوي حس نة -30

 03 00 دلي رأأي يف املوضوعات اخلاصة ابلأرسة -30

 00 00 أأستشري أأرسي عند القيام بأأمر من الأمور الهامة -01

 02 00 أأتضايق من زايرات الأقارب -02

 00 00 يسعدين دامئا حضور اجللسات العائلية مع أأفراد أأرسي -00

 X1  = 11.04 املتوسط احلسايب احلقيقي للفئة املامرسة 

 X2  = 7.51 املتوسط احلسايب احلقيقي للفئة الغري ممارسة

 X  = 10 املتوسط احلسايب المنوذيج

 X1 > X>X2 املقارنة بيهنام

 

                                                      املعامالت                                                                                                 

         

 اال حصائية

 

 أأبعاد    

 تقدير 

 اذلات

املعاقني برصاًي 

 املامرسني للأنشطة

املعاقني برصاًي الغري 

 ممارسني للأنشطة

 (Tاختبار)
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( أأن درجات املعاقني برصاًي املامرسني والغري ممارسني للأنشطة الرايضية الرتوحيية قد تفاوتت من حيث 10يو  لنا اجلدول رمق )        

 [ للفئة الغري ممارسة.00-02[ للفئة املامرسة و]00-01احنرصت بني ] ادلرجات، وهذا ع ى مس تو  بعد تقدير اذلات  املظهري، حيث

أأما يف ما خيص نتاجئ املتوسطات احلسابية جند أأن املتوسط احلسايب احلقيقي دلرجات املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة الرايضية        

( وعند مقارنة جند 01أأما املتوسط احلسايب المنوذيج قدر بــــــــ ) ( 0,00( بيامن للفئة الغري ممارسة فقدرة بـ)00,10الرتوحيية قدر بـ )

 ( وهذا ع ى مس تو  نفس البعد. 0,00<01<00,10)

 دراسة دالةل الفروق يف مس تو  تقدير اذلات الأرسية يبني املعاقني برصاًي املامرسني وغري املامرسني للأنشطة الرايضية الرتوحيية .

 فامي خيص بعد اذلات املظهري.  Tمي املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمي يبني ق  (:10اجلدول رمق ) 

                              املعامالت                                                                                                                         

 اال حصائية       
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تبني لنا نتاجئ اجلدول أأعاله أأن املتوسط احلسايب دلرجات املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة الرايضية  قد بلغ ع ى مس تو  بعد         

ارسني ( بيامن جند املتوسط احلسايب لعينة املعاقني برصاًي الغري مم0,00( وذكل ابحنراف معياري قدر بــــ )00,01تقدير  اذلات املظهري )

 (.0,00( وهذا ابحنراف معياري قد بلغ )00,03للأنشطة الرايضية قد بلغ )

عند مقارنة نتاجئ املتوسطات احلسابية  جند أأن املتوسط  احلسايب  للعينة املامرسة أأكرب منه عند العينة الغري ممارسة أأي        

 (.0,00<0,00 منه عند العينة  الغري ممارسة               ) ( ،  كام جند الاحنراف املعياري للعينة املامرسة أأكرب00,03<00,01)

اجملدوةل املقدرة بـ  T( فقد جاءت أأكرب من قمية 0,23ادلسوبة ع ى هذا البعد ة املقدرة بـ)  T( جند أأن قمية Tأأما فامي خيص اختبار )       

 (..1.10(  وهذا عند مس تو  ادلالةل )2,11)

 تفسري ومناقشة النتاجئ

 تفسري ومناقشة نتاجئ الفرضية الأوىل: -0

حصائية يف مس تو  اذلات الأاكدميي واملظهر العام  من اجل التحقيق من درجة حصة الفرضية الأوىل اليت مفادها انه توجد فروق ذات دالةل ا 

علهيا من حتليلينا لنتاجئ الاس تبيان ومن بني العينتني) املامرسة والغري ممارسة( للأنشطة البدنية والرايضية وهذا ما أأظهرته النتاجئ املتحصل 

ثبات هذه الفرضية.  هذا نس تطيع ا 

يظهر من خالل ما س بق نس تنتج أأن املعاقني برصاي املامرسني للأنشطة البدنية والرايضية  هلم تقدير ذات اجيايب مقارنة بغري املامرسني وهذا  

 الأمهية وادلور الفعال ملامرسة هذه الأنشطة.

( من خالل تناوهل ملوضوع اثر ممارسة النشاط الراييض الرتوحيي ع ى المنو الاجامتعي 2110دراسة )غندير نو ادلين س نة هذا ما أأكدته 

ىل أأمهية النشاط الراييض الرتوحيي للعاديني عامة واملتخلفون عقليا 02-0للأطفال املتخلفني عقليا ختلف عقيل بس يط) (س نة حيث توصل ا 

توامه وقدراهتم ادلدودة وهو اذلي ال يتطلب التحديد وادلقة والانضباط يف القوانني والوقت وليس هدفه خاصة حيث انه يتناسب مع مس  

 الرحب وحتقيق النتيجة خبالف النشاط الراييض التنافيس.

 من خالل النتاجئ املتحصل علهيا وحسب مالحظتنا للفروق ميكن القول انه قد حتققت نتاجئ الفرضية الأوىل.
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 اقشة نتاجئ الفرضية الثانية:تفسري ومن

حصائيا ع ى وجود فروق بني املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة الرايضية والغري ممارسني  لنفس هذه الأنشطة هذا من  ويه درجة داةل ا 

حصائية عند  نفس املس تو   وهذا لصاحل العينة املامرسة    للأنشطة الرايضية .هجة، ومن هجة أأخر  جاء الفرق بني املتوسطات ذو دالةل ا 

 من خالل ما س بق وعند قراءتنا للنتاجئ ادلصل علهيا يتضح لنا أأن التقدير الاجيايب لفئة املعاقني برصاًي املامرسني للأنشطة البدنية        

 ى ادلور الهام والرايضية ع ى مس تو  بعد تقدير اذلات الأرسي اكن  أأكرب  من املس تو   املسجل دل  فئة الغري  ممارسة،هذا يدل ع

 والفعال للأنشطة البدنية والرايضية. تعد هذه النتيجة منطقية للشخص الأكرث تقديرًا  ذلاته من انحية لأن تقدير  اذلات الأرسي يتعلق 

جيابيا  ب  توافقه الصحي ابذلات اجلسمية  من حيث الشلك واحلجم  والوزن وجاذبية اجلسم والكفاءة الرايضية , فتقدير  الفرد ذلاته  يرتبط ا 

جيابية خصوصًا لالستامثر  الفع ال لوقت والاجامتعي  والانفعايل، وهذا ما جيعل  الفرد يُقبل ع ى ممارسة الأنشطة الرايضية  معومًا بدافعية وا 

والعالقات الاجامتعية  الفراا والابتعاد عن ال فات  السلبية اليت ترض  ابلفرد واجملمتع وكذكل اخلروج من العزةل والانطواء  وزايدة القدرات

 اليت تعود ابلنفع للفرد املعاق واجملمتع اذلي يعيش فيه.

حصائية بني املعاقني         ذًا من خالل لك ما تقدم ذكره وحتليهل لنتاجئ حمور بعد تقدير اذلات الأرسي نستنج أأن هناك فروق ذات دالةل ا  ا 

ذه الأنشطة وع ى مس تو  هذا البعد ، وهذا ما يؤكد حصة الفرضية الثالثة اليت تشري برصاًي املامرسني للأنشطة الرايضية وغري املامرسني له

حصائية ع ى مس تو  تقدير اذلات املظهري بني املعاقني برصاًي املامرسني والغري املامرسني  للأنشطة  الرايض  ية   ا ىل وجود فروق ذات دالةل ا 

 ولصاحل فئة املامرسني.

 العام الاس تنتاج -

ترب فقدان حاسة البرص أأمر صعب املراس ع ى اجملمتع معومًا وع ى الفرد خصوصًا،وذكل من خالل عديد املشالكت واملواقف اليت يع        

 يتعرض لها الفرد املعاق من خالل تفاعلهم مع من حوهلم من الأفراد سواء يف الأرسة أأو املدرسة أأو حىت يف نطاق اجملمتع.

عرضية يف حد ذاهتا،بل يه ذات طابع نفيس واجامتعي مما حيمت توفري لك الس بل اليت تتيح الفرص مشلكة فقدان البرص ليست        

 للمعوقني برصاًي،ليك يشقوا طريقهم يف احلياة لتأأدية وظائفهم وحيققوا ذواهتم داخل هذا اجملمتع.

دماهجا يف اجملمتع         نسانية فاعةل ميكن استامثرها وتوجهيها لتكوين ذلكل سارعت اجملمتعات احلديثة لالهامتم هبذه الرشحية وا  ابعتبارها ثروة ا 

 مواطنني صاحلني وعنارص قوية يف اجملمتع ابالعامتد ع ى اكفة الأهجزة واملؤسسات الرتبوية والتأأهيلية ملساعدة هؤالء الأطفال.

ىل مساعده هذه الرشحية ع ى تطوي        رها ومنوها السلمي، وكذا فرض أأنفسهم كأشخاص ومنه جاء موضوع حبثنا اذلي نريم من خالهل ا 

ثبات والرفع من تقدير ذاهتم.  أأسوايء من خالل اقرتاح الأنشطة الرايضية ال 

 ومن خالل حتليلنا للنتاجئ املتحصل علهيا نس تنتج ما ييل:       

 تلعب الأنشطة البدنية والرايضية دور هام وفعال يف تقدير املعاق برصاًي ذلاته.

 نشطة البدنية والرايضية يف القضاء ع ى الانطواء والعزةل والهروب من الواقع والتخوف منه.تسامه الأ 

ثبات  وجوده وأأمهيته يف اجملمتع. تساعد هذه الأنشطة املعاق برصاًي من ا 

موية وكذا ادلافظة ع ى تساعد هذه الأنشطة املعاق برصاًي يف معل الأهجزة احليوية بشلك جيد وفعال مريل: دقات القلب والكبد وادلورة ادل

 الأعضاء اجلسمية مريل: اليد والرجلني ... من الضمور والنحافة .

 تقوي هذه الأنشطة العالقات الاجامتعية والتفاعل الاجامتعي والتأأثري والتأأثر وكذا تقبل الفوز واخلسارة.

 ىل  تسامه هذه الأنشطة يف حصول املعاق برصاًي ع ى درجات عليا يف الامتحان مـن خـالل بـث فيـه روح اجلـد والعمـل والتطلـع ا 

 مريهل مريل الأشخاص الأسوايء. مس تقبل زاهر

 اخلامتة

يف ختام هذه ادلراسة واليت اكن الغرض مهنا معرفة مد  تأأثري الأنشطة البدنية والرايضية ع ى تقدير اذلات دل  الأطفال املعاقني        

ىل أأنه توج رتباطية بني ممارسة الأنشطة البدنية والرايضية ومس تو  تقدير املعاق برصاًي برصاًي،ويف حدود هذه ادلراسة توصلنا ا  د عالقة ا 

فهيا مقياس  ذلاته،فاملامرسني هلم مس تو  مرتفع مقارنة بغري املامرسني، وهذا من خالل النتاجئ املتحصل علهيا يف ادلراسة امليدانية واليت اعمتدان
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حداهام ممارسة وأأخر  غري ممارسة للأنشطة تقدير اذلات لدلكتور عبد الرحامن صاحل ا لأزرق، فامي مت تطبيق هذا املقياس ع ى عينتني ا 

 الرايضية الرتوحيية، ومنه مت صياغة فرضيتني  جزئيتني وضعت وحلول مؤقتة ويه كامييل:

رسني وغري املامرسني الأنشطة البدنية وجود فروق ذات دالةل ا حصائية ع ى مس تو  اذلات الأاكدميي واملظهر العام بني املعاقني برصاًي املام

 والرايضية ولصاحل الفئة املامرسة.

وجود فروق ذات دالةل ا حصائية ع ى مس تو  اذلات الأرسية بني املعاقني برصاًي املامرسني وغري املامرسني الأنشطة البدنية والرايضية 

 ولصاحل الفئة املامرسة.

 

علهيا يف ختام هذه ادلراسة واليت أأثبتت أأنه توجد فروق ذات دالةل ا حصائية بني العينتني  ومن خالل حتليلنا للنتاجئ املتحصل       

امرسة )املامرسة والغري ممارسة( ع ى مس تو  لك من اذلات الأاكدميي واملظهر العام،واذلات الأرسية ،فقد جاءت النتاجئ لكها لصاحل العينة امل

 ة الفرضيات اجلزئية وابلتايل تقبل حصة الفرضية العامة.(وهذا ما يثبت حص1,10عند نفس مس تو  ادلالةل)
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