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ممخص البحث

لقد حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة معرفة الدور الكبير الذي قد يمعبو النشاط الرياضي
 و بالتالي التخمص مف مختمؼ المشاكؿ،الترويحي في تحقيؽ الصحة النفسية لممعاؽ حركيا

النفسية التي يتعرض ليا المعاؽ حركيا لذا فاالىتماـ بممارسة االنشطة الرياضية الترويحية ليا
.اىمية كبيرة عمى نفسية المعاؽ حركيا في تحقيؽ صحتو النفسية

The importance of exercise in recreational sports activity to achieve
the mental health of a handicapped

Dr. Bashir Hossam

Dr. Hamlaoui Amer

Arab League M'hidi Ben-Or Albwaqa- Algeria
Abstract

Through this research, we tried to know more about the great role that

the Recreational sports activity to achieve a good psychological health of
the motor handicap, and so that to keep away from different

psychological problems which the motor handicap faces, so to give a
great importance for practising these kinds of sports because it has a
big contribution on the psychological aspect of the motor handicap.
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 -1الم قدمة :

خمؽ اهلل اإلنساف في أحسف تقويـ و في أحسف صورة و لحكمة ما يراىا الخػالؽ سبحانو و

تعالى يسمب اإلنساف إحدى تمؾ النعـ أو بعضيا القميؿ أو الكثير ،وسمب إحدى ىذه النعـ الكثيرة

ىو في حقيقتو نوع مف اإلعاقة ،و المعاؽ ىو ذلؾ اإلنساف الذي سمب منو وظيفة أحد األعضاء

الحيوية في جسمو نتيجة مرض أو إصابة أو بالوراثة ،و نتج عف ذلؾ أنو أصبح عاج از في

تحقيؽ احتياجاتو ،فاإلنساف آية مف آيات اهلل تعالى جباه قدرات فائقة و مواىب كامنة .

لقد حظي في مجاؿ التربية ذوي الحاجات الخاصة اىتماما بالغا في السنوات األخيرة ويرجع

ىذا االىتماـ إلى االقتناع المتزايد في المجتمعات المختمفة بأف ذوي الحاجات الخاصة ليـ الحؽ

في الحياة ،وفي النمو إلى أقصى ما تمكنيـ منو قدراتيـ و إمكانياتيـ ىذا ويقاس تقدـ األمـ اليوـ
بما تقدمو لذوي الحاجات الخاصة لموصوؿ بيـ إلى استعداداتيـ الحقيقية ،وتنميتيا عمى وفؽ ما

يستطيعوف .

لذا تبنى المجتمع الدولي مف خالؿ اإلعالف العالمي " التربية لمجميع " إلزاـ الدوؿ

المختمفة بتوفير حاجات التعمـ األساسية التي يحتاجيا المعاؽ مف أجؿ البقاء وتنمية كافة قدراتيـ

والعيش والعمؿ بكرامة و المساىمة الفعالة في عممية التنمية وتحسيف نوعي ػػة حياتي ػـ ،واتخاذ
الق اررات الالزمة لتأميف فرص تعميمية متكافئة لجميع فئات المعاقيف باعتبارىا جزء مف النظاـ

التربوي .

وقد عرؼ اإلنساف منذ القدـ القيمة اإليجابية لممارسة الرياضة كعالج لممرض والمعاقيف ،اذ

أف حركة الجسـ ذو تأثير فعاؿ في تخفيؼ األلـ ،كما أف ليا دو ار في عالج كثير مف األمراض

في مختمؼ مراحؿ العمر لألصحاء والمعاقيف ،اذ ثبت أنيا أحسف وسيمة لالحتفاظ بالمياقة و
القدرة عمى أداء األعماؿ بكفاءة ،وقد بدأت المجتمعات منذ الحرب العالمية الثانية في االىتماـ

بالمعاقيف عندما أصيب مالييف مف األفراد بإعاقات مختمفة نتيجة الحروب و أصبح ىناؾ
ضرورة لتأىيؿ ىؤالء األفراد حتى تتالءـ مع قدراتيـ و درجة إعاقاتيـ ،لدلؾ بدأ االىتماـ بالتأىيؿ
الطبي و االجتماعي لممعاقيف و بدأت الحكومات تيتـ برعايتيـ و تأىيميـ و ذلؾ بتوفير العديد

مف المجاالت الرياضية و الترويحية .

وكاف لمرياضة دور أساسي في حياة المعاقيف ،فيي أىـ مطمب ضمف متطمبات الحياة

البيولوجية و إال دفعوا ثمف عدـ الحركة مف صحتيـ و أعمارىـ ،فالمعاؽ الذي يجمس عمى
كرسيو و ينعزؿ عف عالمو بدوف حركة و نشاط فتتصمب شرايينو و تخور عظامو ،و تحدث لو

أمراض القمب و السكر و السمنة فالرياضة البدنية ضرورية لممعاؽ في جميع مراحمو و أنواع
إعاقتو ألنيا خير وسيمة لممحافظة عمى الصحة العامة .
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ويرى " جوف ديوي " أف النشاط الرياضي يعد نشاطا ىادفا وبناءا ،إذ يساىـ في تنمية

الميارات والقيـ واالتجاىات التربوية والمعرفية لدى الفرد الممارس لنشاطو ومف ثـ فإنو يساىـ في
تنمية وتطوير الشخصية عند الفرد ،لذا فقد تزايد االىتماـ بالنشاط الرياضي وتعددت مجاالتو،

ونذكر منيا النشاط الرياضي الترويحي .

ا ف النشاط الرياضي الترويحي يعد وسيمة ناجحة لمترويح النفسي لممعاؽ فيو يكسبو خب ارت

تساعده عمى التمتع بالحياة وتحقيؽ الصحة النفسية و يتعدى أثر الميارات الترويحية إلى

االستمتاع بوقت الفراغ في تنمية الثقة بالنفس ،وكذا التفاؤؿ بمستقبؿ زاىر ،وعمؿ صداقات
تخرجو مف عزلتو و تدمجو في المجتمع .

ويعد عامال مف العوامؿ التي تؤدي إلى االرتفاع بالمستوى النفسي إذ تكسبو الفرح والسرور،

وتمنح لو الشعور بالسعادة والرضا و تخمصو مف الممؿ و الكرة .

ولقد أصبح النشاط الرياضي الترويحي يشكؿ مجاال ىاما في حياة األطفاؿ المعاقيف إذ عرؼ

تطو ار مذىال نظ ار لالىتماـ المتزايد مف طرؼ المربيف واألخصائييف االجتماعييف بيذا الجانب
باعتباره وسيمة تربوية عالجية في رعايتيـ و تأىيميـ في المركز التربوية المتكمفة بتربية ورعاية

األطفاؿ والمعاقيف حركيا .

إف إيماننا القوي بأىمية برمجة ىا النشاط ضمف البرنامج التربوي الشامؿ ليذه الفئة بما

تعانيو مف معوقات جسدية ،حركية ،نفسية واجتماعية جعمنا نقوـ بدراسة ىذا الموضوع والذي
نتناوؿ فيو فعالية النشاط الرياضي الترويحي لألطفاؿ المعاقيف حركيا في المراكز التربوية بيدؼ

تحقيؽ الصحة النفسية .

لقد ناؿ مجاؿ اإلعاقة اىتماما بالغا مف جميع النواحي بسبب اقتناع المجتمعات بأف ذوي

االحتياجات الخ اصة كغيرىـ مف أفراد المجتمع ليـ الحؽ في الحياة وارتبط ىذا االىتماـ بتغيير
النظرة المجتمعية تجاىيـ ،وعف اعتبارىـ عالة عمى مجتمعاتيـ ،إلى اعتبارىـ جزءا مف الثروة

البشرية ولكف بحاجة إلى تنمية قدراتيـ وتحقيؽ القدر األكبر مف مطالبيـ و احتياجاتيـ .

إف نظرة المجتمع السمبية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة كعامؿ اجتماعي تؤدي إلى زيادة

إعاقة األفراد ألنيـ يشكموف اتجاىات ومشاعر خاصة إزاء أنفسيـ مما يؤدي إلى احباطات
واضطرابات انفعالية تؤدي إلى ازدواج في اإلعاقة )فالطفؿ معوؽ و في مجتمع معوؽ( فنظرة

الناس السمبية تمثؿ عائقا يحوؿ دوف تمكيف المعوؽ مف التكيؼ و بالتالي قد تظير انحرافات

وأ ثار سموكية ونفسية مثؿ الجنوح واالنحراؼ ،والشعور بالفشؿ والعدوانية ،وعدـ التوافؽ النفسي،
والقمؽ وعدـ الثقة بالنفس (.عبد التواب .)46 : 2006 :

تنتج اإلعاقة آثا ار نفسية قد تحدث تغييرات كبيرة في شخصية الفرد وتؤثر بصورة خاصة

عمى صحتو النفسية ،لذلؾ يجب توفير الرعاية المناسبة لممعاقيف ،وبالطبع يوجد اختالؼ بيف
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المعاقيف في تقبميـ اإلعاقة كما قد تبرز لدييـ سمات شخصية معينة بصورة واضحة مثؿ :

ضعؼ الثقة في النفس ،عدـ التفاؤؿ وعدـ الشعور بالسعادة والرضا وكذلؾ عدـ اكتماؿ نمو
الفاعمية ووضوح التفكير لدييـ ،ىذه السمات تنشأ مف اإلحباط المتكرر والفشؿ في مواجية
متطمبات الحياة بصورة عادية ،كما قد يمجأ بعض المعاقيف إلى الحد مف النكوص ،ومحاولة

التعويض و اندماجو ضمف الجماعة .

إف المدرسة واألسرة يقدماف العوف لممعوؽ لمتخمص مف ىذه المشاكؿ النفسية والتمتع بصحة

نفسية جيدة ،كاالنتفاع بكؿ أوقاتو حتى ال يصبح خامال ،أو يحيد عف الطريؽ السوي فيفسد،
وتقدر المجتمعات الناىضة في ىذا االتجاه فتيتـ باألوقات الحرة و إلحاقيا بالترويح.

وبناء إذ يساىـ في تنمية الميارات
يرى " جوف ديوي " أف الترويح يعد نشاطا ىاما
ً
والقيـ واالتجاىات التربوية والنفسية لدى الفرد الممارس لنشاطو ،ومف ثـ فإنو يساىـ في تنمية

وتطوير الصحة النفسية لمفرد المعاؽ .

أثر عمى نفسية المعوؽ ألنو خير وسيمة لممحافظة عمى
إف لمنشاط الرياضي الترويحي ً
الصحة النفسية وبالتالي تحقيؽ الثقة بالنفس فتحقيؽ المعوؽ لمنجاح خالؿ ممارستو لمنشاط

الرياضي يمثؿ أىمية كبيرة تشغؿ فكره ،وتؤثر عمى مستوى تركيزه ،ومف ناحية أخرى فقد أكد "

ماير  " Maeherو" نيكولز  " Nicollsجانب آخر ىاـ في حياة المعوؽ ،ىو أف النجاح يختمؼ

معناه مف معوؽ آلخر ،بمعنى أف ما يعده المعوؽ نجاحا قد ال يمثؿ نجاحا بالنسبة لمعوؽ غيره،

وقد وجد أف سبب ىذا االختالؼ في مفيوـ النجاح يرجع إلى اختالؼ اليدؼ ،وبالتالي فإف
تحقيؽ اليدؼ المنشود بالنسبة لمطفؿ المعوؽ يعزز مف ثقتو في نفسو والشعور بصحة نفسية

عالية .

وقد كاف لمنشاط الرياضي الترويحي دور في تحقيؽ المعوؽ لصفة التفاؤؿ ،فالتفاؤؿ مف

الصفات الرئيسة ألي معوؽ ناجح ،فالتفاؤؿ يزرع األمؿ و يعمؽ الثقة بالنفس ،ويحفز المعوؽ
عمى النشاط والعمؿ ،وىذه كميا عناصر ال غنى عنيا لتحقيؽ النجاح والمحافظة عمى الصحة

النفسية ويعد التفاؤؿ تعبي ار صادقا عف الرؤية اإليجابية لمحياة فالمعوؽ المتفائؿ ينظر لمحياة بأمؿ
وايجابية لمحاضر والمستقبؿ وأيضا لمماضي حيث الدروس والعبر(محمد.)86 :2001 :

كبير في تبياف الفرد المعوؽ لقدرات تكشؼ عف مدى
دور
اً
إف لمنشاط الرياضي الترويحي اً

الحساسي ة االجتماعية لديو ومدى فيمو لمتعبيرات و اإليماءات واإلرشادات االجتماعية ،ومدى
وعيو باألعراؼ و التقاليد السائدة ،و مدى إلمامو بحدود المسافات النفسية و االجتماعية المالئمة

في عالقتو باآلخريف ،وبالتالي قدرتو عمى تأكيد ذاتو وامتالكو لمشجاعة في إبداء آرائو دوف

الشعور بالنقص ،وبناء عالقات ناجحة مع اآلخريف والقدرة عمى التعاطؼ الوجداني تجاه
اآلخريف.
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دور في شعور المعوؽ بالسعادة والرضا بحيث تصبح لو المقدرة
وأف لمنشاط الترويحي اً

عمى إظيار انفعاالت إيجابية ويظير أكثر ابتساما وفرحا في أثناء ممارستو لمختمؼ األنشطة
الرياضية الترويحية وبالتالي يصبح أقؿ أنانية و أقؿ عدوانية وأقؿ عرضة لألمراض ،إذا ما قورف

بأقرانو الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي.

كذلؾ نجد أف النشاط الرياضي الترويحي يساىـ وبشكؿ فعاؿ في تنمية الفاعمية لدى

المعوؽ و ذلؾ مف خالؿ االستجابة لمختمؼ التحديات والمشاكؿ التي تواجيو وبالتالي التوصؿ

إلى تنمية الفاعمية عمى أسس صمبة و بناءة .

لقد زاد االىتماـ العالمي باألفراد المعاقيف في السنوات األخيرة ،وتغيرت نظرة المجتمع

تجاه ىؤالء األفراد ،مما أدى إلى تحديث أساليب تعميميـ والتعامؿ معيـ ومنيا أسموب الدمج بيف
األفراد المعاقيف واألفراد األسوياء ،وبالتالي تـ العمؿ عمى تغيير ماىو متبع مف عزؿ األفراد

المعاقيف في المدارس والمؤسسات مف خالؿ انضماميـ لجميع األنشطة المدرسية وأىميا
األنشطة الرياضية الترويحية التي تعمؿ عمى زيادة التدخؿ بيف األفراد المعاقيف واألسوياء مف

خالؿ ما يتيحو المعب الجماعي مف تفاعؿ و مشاركة فيما بينيـ.

وفي وقتنا الحاضر ما فتى الخبراء والباحثوف في ميداف الرياضة والترويح لممعاقيف وغيرىـ

يمدوننا بأحدث الطرؽ والمناىج التربوية مستنديف بذلؾ إلى جممة مف العموـ واألبحاث التي

جعمت الفرد الممارس لمنشاط الرياضي موضوعا ليا مما جعؿ الدوؿ المتقدمة تشيد تطو ار كبي ار
في تربية ورعاية ىؤالء األطفاؿ المعاقيف .

ومف خالؿ مالحظتنا الميدانية ونتائج الدراسة األولية لواقع النشاط الرياضي الترويحي

لألطفاؿ المعاقيف حركيا في المراكز النفسية التربوية ،وفي المدارس التعميمية ،الحظنا أف ىناؾ
نقصا واىماال لواقع النشاط الرياضي الترويحي ضمف البرنامج التربوي والتعميمي الشامؿ سواء
في المركز النفسية التربوية أو في المدارس التعميمية ،ويرجع ىذا أساسا إلى أف القائميف عمى

تربية ورعاية ىذه الفئة ليس ليـ دراية كافية بأىمية ىذا النشاط ليذه الفئة في تحقيؽ الصحة
النفسية .

ووعيا منا بأىمية ىذا النشاط ليذه الفئة ولما تعانيو مف معوقات بدنية واجتماعية ونفسية،

جعمنا نقوـ بيذا البحث .

وقصد إنارة ىذا الموضوع قمنا بطرح اإلشكالية مقدما إياىا كاالتي :

ما مدى فاعمية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيؽ الصحة النفسية ؟

و لكي نتمكف مف اإلجابة عف السؤاؿ يجب اإلجابة عف التساؤالت الفرعية االتية :

 -1ىؿ ىناؾ فروؽ بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف لمنشاط
الرياضي الترويحي فيما يخص تحقيؽ الثقة بالنفس ؟
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 -2ىؿ ىناؾ فروؽ بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط الرياضي
الترويحي فيما يخص تحقيؽ صفة التفاؤؿ ؟

 -3ىؿ ىناؾ فروؽ بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا

الممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط

 -4ىؿ ىناؾ فروؽ بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا

الممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط

 -5ىؿ ىناؾ فروؽ بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا

الممارسيف وغير ممارسيف لمنشاط

الرياضي الترويحي فيما يخص نمو الفاعمية ووضوح التفكير لدييـ ؟

الرياضي الترويحي فيما يخص الشعور بالسعادة والرضا ؟

الرياضي الترويحي فيما يخص العالقة باآلخريف والتفاعؿ معيـ ؟

الفرضي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات :

تنبع فرضيات ىذه الدراسة مف المالحظات الميدانية ومف القراءات والدراسات واألبحاث التي

دارت في سيكولوجية األطفاؿ المعوقيف وطرؽ تعميميـ ومف مدارس عمـ النفس الرياضي

والترويح لمخواص .

سنحاوؿ التحقؽ مف ىذه الفرضيات مف خالؿ التجربة الميدانية التي سنقوـ بيا وىي عمى

التوالي :

 -1لمنشاط الرياضي الترويحي تأثير إيجابي في تحقيؽ الصحة النفسية.

 -1-1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف
لمنشاط الرياضي الترويحي فيما يخص تحقيؽ الثقة بالنفس.

 -2-1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف
لمنشاط الرياضي الترويحي فيما يخص تحقيؽ صفة التفاؤؿ.

 -3-1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف
لمنشاط الرياضي الترويحي فيما يخص نمو الفاعمية ووضوح التفكير لدييـ.

 -4-1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف
لمنشاط الرياضي الترويحي فيما يخص الشعور بالسعادة .

 -5-1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المعاقيف حركيا الممارسيف وغير الممارسيف
لمنشاط الرياضي الترويحي فيما يخص العالقة باآلخريف والتفاعؿ معيـ .
أىػ ػ ػ ػ ػػداؼ البحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث :

تيدؼ ىذه الدراسة أساسا إلى معرفة أثر النشاط الرياضي الترويحي في تحقيؽ الصحة النفسية

لم معاؽ حركيا مف خالؿ تبييف أىـ المشاكؿ النفسية التي يتعرض ليا المعاؽ مف جانب ،وأىمية
ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لمتخمص مف ىذه المشاكؿ النفسية مف جانب آخر،
ولمتوضيح أكثر فإف ىذا البحث ييدؼ إلى :
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 معرفة واقع ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخؿ المراكز الخاصة بفئة المعوقيفحركيا .

دور في تحقيؽ الصحة النفسية .
 -إثبات أف لممارسة النشاط الرياضي الترويحي اً

 المساىمة الفعمية في تقديـ الرعاية التربوية ليذه الفئة وتطوير البحث العممي لمواجيةالتطور والتزايد المستمر لحاالت اإلعاقة الحركية بصفة خاصة وذوي االحتياجات

الخاصة بصفة عامة ،اذ اف ىذه الفئة أصبحت تمثؿ اآلف تقريبا  % 10مف المجتمع

الدولي .

أسبػ ػػاب اختيػ ػ ػػار الموضػ ػ ػػوع :

إف الدوافع التي أدت بنا إلى القياـ بيذا البحث ىو أف الدراسات الجادة حوؿ ىذا الموضوع

تكاد تكوف منعدمة خاصة في الجزائر ،وبصفتنا مختصيف في عمـ النشاط البدني الرياضي

المكيؼ وكذا إيماننا القوي بصحة الفرض القائؿ أف الطفؿ المعاؽ إذا لـ يتمكف مف الحصوؿ
عمى الراحة اإليجابية والترفيو الالزميف فإف ذلؾ يعرقؿ مف الحصوؿ عمى الصحة النفسية و كذا
عدـ اندماجو داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو ،ومف خالؿ مالحظتنا الميدانية مف جراء الدراسات

االستطالعية التي قمنا بيا عمى مستوى المراكز النفسية التربوية  ،جاءت فكرة القياـ بيذا البحث
إلبراز أىمية النشاط الرياضي الترويحي داخؿ المراكز النفسية التربوية ،وبالتالي اقتراح برنامج
تربوي عمى السمطات المعنية ولفت انتباىيـ إلى العناية بتربية ىؤالء األطفاؿ وبرمجة النشاط

الرياضي ضمف البرنامج التربوي والتعميمي الشامؿ ،ومف جية أخرى ىناؾ باعث شخصي
واىتماـ خاص بيذه الفئة ألىمية ىذا المشكؿ في الحياة المدرسية ،اذ أف اإلعاقة الحركية يعد

كبير في الحياة المدرسية .
سبباً اً

-2اجراءات البحث:

إف أصؿ مشكمتنا تتمحور أساسا حوؿ المالحظات الميدانية التي حصمنا عمييا والمتمثمة في

عدـ استعماؿ المناىج العممية الحديثة في المراكز النفسية التربوية المتكفمة بتربية ورعاية األطفاؿ
المعاقيف حركيا ،والمتعمقة أساسا بالنشاط الرياضي الترويحي ،والتشبث بالطرؽ القديمة التي
تعتمد عمى الشرح الشفوي و النظري دوف مراعاة العوامؿ األخرى والتي ليا تأثير إيجابي في

تحقيؽ الصحة النفسية .

لذا يبدو لنا مف الضروري وذلؾ قصد الحصوؿ عمى نتائج ومعمومات تثبت ضرورة برمجة

ىذا النشاط ضمف البرنامج التعميمي الشامؿ .

1-2عينة البحث:

يتـ اختيار عينة البحث في المراكز النفسية بالحراش يمثؿ شماؿ الجزائر .
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المركز النفسي التربوي لسوؽ أىراس يمثؿ شرؽ الجزائر .
المركز النفسي التربوي لبسكرة يمثؿ جنػػوب الجػ ػ ػزائر .

المركز النفسي التربوي لمستغانـ يمثؿ غ ػػرب الجػ ػزائر .
حيث أف كؿ مركز يتكوف مف مجموعتيف :

مجموعة تجريبية ،ومجموعة ضابطة )شاىدة (

 1-1-2ضبط المتغيرات ألفراد العينة :

لكي تكوف نتا ئجيا مستقمة عف أي متغيرات أخرى ،يجب أف نأخذ بعيف االعتبار ضبط

المتغيرات ألفراد العينة فاخترنا معاقيف ليـ نفس اإلعاقة أي " مبتوري الساؽ " .

2-1-2المني ج المستخ دم :

المنيج التجريبي  :انطالقا مف إشكالية البحث المطروحة و نظ ار لطبيعة الموضوع فقد قمنا

باستخداـ المنيج التجريبي واألخذ بعيف االعتبار نتائج دراستنا السابقة عمى مستوى الماجستير

وآراء بعض المربيف التي تكوف في بعض األحياف منافية لفكرة بحثنا بدا لنا أنو مف الضروري
التأكد مف صحة ىذه الفكرة وذلؾ بواسطة إخضاعيا لمتجربة الميدانية التي قد تكشؼ لنا عف

متغيرات أخرى ليا دور إيجابي في تحقيؽ اليدؼ المنشود .

3-1-2أدوات البح

ث:

 مقياس الصحة النفسية  :أعده في األصؿ كؿ مف KAMMANN et FLETT

سنة  1983و ييدؼ إلى تعرؼ الحالة النفسية العامة لمفرد استنادا عمى مدى السعادة
والرضا الذيف يشعر بيما وذلؾ اعتمادا عمى التوازف بيف المشاعر اإليجابية

والسمبية في الخبرات السابقة ،ويتألؼ ىذا المقياس مف  40عبارة تمثؿ تقري ار ذاتيا عمى
غرار مقياس االتزاف االنفعالي الذي أعده " براد بورف " وقد تـ استخداـ ىذا المقياس

عمى عينة عددىا  285معاؽ حركيا ( إعاقة أطراؼ سفمى ).

 4-1-2إجراء االختب ار عم ى مجموعتي ن :
 االختب ػػار القبمػ ػػي :

يتـ إجراء االختبار عمى المجموعتيف ) التجريبية و الضابطة ( قبؿ إيجاد التجربة وايجاد

داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المجموعتيف في االختبار القبمي .

 االختبػػار البعػ ػػدي :

يتـ إجراء االختبار عمى المجموعتيف ،التجريبية والضابطة في كؿ مركز تربوي بعد

إجراء التجربة ،ثـ إيجاد مايمي :

داللة الفروؽ اإلحصائية لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي .
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داللة الفروؽ اإلحصائية لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي والبعدي .

داللػ ػػة الف ػػروؽ اإلحصائية لممجمػ ػػوعتيف ف ػ ػ ػ ػػي االختبػ ػػار البعدي .
بعدىا نقوـ بتحميؿ النتائج المحصؿ عمييا ومقارنتيا .

مقياس الصحة النفسية ويشمؿ خمسة بنود :

 -1الثقة بالنفس :وتتشبع عميو العبارات 32.، 27 ، 26 ، 22 ، 19 ، 15 ، 8 ، 5 ، 2
 -2التفاؤؿ :وتتشبع عميو العبارات . 30 ، 28 ، 20 ، 18 ، 17 ، 9 ، 4 ،1

 -3وضوح التفكير :وتتشبع عميو العبارات 40 ، 35 ، 34 ، 32 ، 25 ، 16 ، 12 ، 7
 -4الشعور بالسعادة والرضا  :وتتشبع عميو العبارات . 38 ، 31 ، 23 ، 13 ، 11 ، 6

 -6العالقة باآلخريف والتفاعؿ معيـ  :وتتشبع عميو العبارات 29 24 ، 21 ، 14 ، 10 ،3
. 39 ، 37 ، 33 ،

الجدول ( )1يبين داللة الفروق االحصائية لمقياس الصحة النفسية

النتائج

الصحة النفسية
الثقة بالنفس
التفاشل
نمو الفاعمية

ووضوح التفكير
الشعور بالسعادة
والرضا

العالقة باألخرين
والتفاعل معيم

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع1

م2

ع2

T

5.1

1.3

6.75

1.7

7

دال

4.1

1.3

8.02

1.57

12.25

دال

4.87

1.56

5.87

1.32

10

دال

6.4

1.41

8.32

1.32

6.4

دال

5.20

1.02

8.17

1.41

13.5

دال

م

1

مستوى
الدالة

0.05

 -3تحميل ومناقشة النتائج :

جاءت معامالت االرتباط لمختمؼ مقاييس الدراسة الحالية ذات داللة إحصائية مما يمكف

القوؿ بأف المقاييس قد استوفت شروط الثبات والثقة في نتائجيا وصالحية استخداميا في البحث
الحالي ،إذا تؤكد ىذه النتائج الثقة في ثبات المقاييس ،وبالتالي يعد النشاط الرياضي الترويحي
مف األنشطة التي تحتؿ مكانة تربوية ميمة ،وذلؾ بعد أف اتضح دورىا التطبيقي لممعوقيف حركيا
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وذلؾ في سبيؿ تحقيؽ الصحة النفسية ليذه الفئة ومف النتائج التي توصمنا إلييا بعد تطبيؽ
مقياس الصحة النفسية لمعرفة أثر األنشطة الترويحية عمى أبعاد الصحة النفسية :
 -بعد التفاؤؿ .

 -بعد الثقة بالنفس .

 -بعد الشعور بالسعادة و الرضا .

 بعد نمو الفاعمية و وضوح التفكير -بعد العالقة مع اآلخريف و التفاعؿ معيـ .

توصمنا إلى أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية لممجموعة الممارسة وبذلؾ نستنتج أىمية

ممارسة النشاط الرياضي الترويحي والذي يمعب دو ار إيجابيا في تحقيؽ الصحة النفسية لممعاقيف
حركيا وىذا ما يثبت صحة فرضياتنا .

 -4الخاتمة:

عمى ضوء النتائج التي تحصمنا عمييا مف خالؿ ىذه الدراسة ومف أراء المربيف فيما يتعمؽ

بأىمية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيؽ الصحة النفسية لممعاقيف حركيا ،ومف أجؿ الوصوؿ
إلى تحقيؽ ىذه الغاية نقترح عمى القائميف في ىذا الميداف ما يمي:

 .1ضرورة العمؿ عمى تصحيح وتعديؿ نظرة المجتمع إلى المعاؽ.

 .2االىتماـ باألنشطة الرياضية الترويحية لما ليا مف أىمية عمى نفسية المعاؽ حركيا في
تحقيؽ الصحة النفسية لممعاؽ حركيا .

 .3االفادة مف الخب ارء واألساتذة في مجاؿ الترويح في إعداد برامج تخصص األنشطة
الترويحية قصد العناية الجيدة بفئة المعاقيف خاصة مف الناحية النفسية.

 .4إعطاء أىمية قصوى لألىداؼ المسطرة لألنشطة الرياضية الترويحية لما ليا تأثير عمى

زيادة الثقة في نفس المعوؽ ،ونقص حدة القمؽ لديو.

 .5ال بد عمى المختصيف في ميداف الترويح ومنيـ ،الرياضييف والمربيف أف يكثفوا مف

مجيوداتيـ إلقامة شبكة عممية تختص بالبحوث المختصة في رياضة الترويح لفئة المعاقيف

حركيا ،وفتح األبواب أماـ الجميع لممساىمة واإلثراء.

 .6توفير الحيز المالئـ لممارسة النشاط الترويحي داخؿ مراكز التربية لفئة المعاقيف حركيا،
وتعميـ النشاط الترويحي داخؿ كؿ المراكز التربوية لفئة المعاقيف.

 .7يجب عمى المربي استخداـ مختمؼ االختبارات النفسية لمعرفة تأثير النشاط الترويحي
عمى فئة المعاقيف حركيا.

إف النشاط الرياضي الترويحي مف أىـ النشاطات التي اعتنى بيا كثير مف الباحثيف

والمتخصصيف لما لو مف أىمية ومنفعة كبيرة لجميع شرائح المجتمع ،أطفاؿ ،مراىقيف مسنيف

إضافة إلى فئة المعاقيف التي تتطمب منيـ عناية كبيرة إلخراج ىذه الفئة مف أزماتيـ ومحاولة
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تحقيؽ الصحة النفسية ليـ ،وبالطبع لف يتأتى ذلؾ إال بممارسة النشاط الترويحي بمختمؼ

إشكالو ،لمنشاط الرياضي الترويحي أىمية كبيرة في حياة الطفؿ المعاؽ حركيا فمو أثر ايجابي
عمى الحياة االنفعالية لمطفؿ المعوؽ ،فيو يتغمغؿ إلى أعماؽ مستويات السموؾ ويؤدي بالطفؿ

المعوؽ إلى التخمص مف مختمؼ العقبات التي تواجيو وأىـ ىذه العقبات ىي مختمؼ المشاكؿ
النفسية التي يتعرض ليا.

وما ىذا البحث المتواضع إال ثمرة جيد في حقؿ الرعاية بالمعاقيف حركيا المتواجديف بمراكز

التربية لممعاقيف حركيا ،و الذي أردنا مف خاللو إظيار أىمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي
دور في التقميؿ مف المشاكؿ النفسية التي يتعرض ليا المعاقيف حركيا؟

ومف أىداؼ البحث في كونو عبارة عف دراسة تحميمية لمجانب النفسي لممعاؽ وبالتحديد

االنفعاالت التي تحدث لممعوؽ حركيا في أثناء ممارستو لمنشاط الرياضي الترويحي ولألىمية
التي يمعبيا النشاط الرياضي الترويحي عمى نفسية المعوؽ حركيا مف خالؿ زيادة التفاؤؿ ونمو

الفاعمية ووضوح التفكير لدييـ .

وقد قمنا بيذا البحث إلثبات أو نفي ىذه األىمية ،وذلؾ بوضع فرضيات كحموؿ مؤقتة

واعتمدنا في ذلؾ عمى مقياس الصحة النفسية .
ونتائج بحثنا ىذا يمكف تمخيصيا في ما يأتي:

 اإلجماع عمى أىمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الذي يساعد ويساىـ بدرجة كبيرة في:* زيادة الشعور بالثقة في النفس .
*تحقيؽ الصحة النفسية عامة .

و تأتى ذلؾ جميا مف خالؿ تطبيؽ االختبارات النفسية عمى عينة البحث المدروسة التي أكدت لنا

كبير في تحقيؽ الصحة النفسية .
دور اً
صحة فرضياتنا أال وىي أف لمنشاط الرياضي الترويحي اً

المصادر والمراجع:


عبد التواب ،محمود عبد التواب؛ فعالية برنامج ترويحي رياضي عمى ترشيد السموكيات



محمد ،تياني عبد السالـ؛ الترويح و التربية الترويحية ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية ،ط،3

الصحية لألطفاؿ المعاقيف عقميا ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية الرياضية ،جامعة طنطا2006 ،

in

.2001

method

scientific

of

fundamental

d.arnoule :

 Malcom

psychology, W.C.Brown,20m Ed, Dubuque, 1972.

 Houston – Wilson : the effect of peer tutorson motor performance
in integrated physical education classes, 1998.
71

ISSN 62074-6032

02

اختبار الصحة النفسية
ت

نعـ

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

1

تسير حياتي عمى النحو الذي كنت أتمناه

2

أستطيع أف أتعامؿ بميارة مع أي مشكمة تصادفني أو تعترض أمامي

4

أشعر و كأف أفضؿ سنوات حياتي قد انقضت .

6

أبتسـ و أضحؾ كثي ار .

3
5

أرى أف اآلخريف يحبونني و يثقوف بي .

أقيـ نفسي و أقدرىا حؽ قدرىا .

7

ال أكترث أو أبالي يعمؿ أي شيء ميما كانت قيمتو و ميما فكرت فيو

9

أتمنى لو استطعت أف أغير جانبا ما مف حياتي .

8

يتممكني إحساس قوي بالفشؿ و اإلخفاؽ .

 10أشعر أني قريب جدا ممف حولي .

 11أظؿ مشدودا و متوت ار في المواقؼ المختمفة .
 12أوزع طاقتي و مجيودي عمى المواقؼ التي أفكر فييا .

 13يضيؽ صدري بسرعة حتى و إف لـ يكف ىناؾ ما يستدعي ذلؾ.
 14أرى أف اآلخريف يفيمونني جيدا .

 15أشعر بأنني عاجز و ال حيمة لي .

 16تسير أفكاري في حمقة مفرغة ال جدوى منيا .
 17يبدو مستقبمي باى ار .

 18أشعر بالرضى و الراحة لما حققتو في حياتي .
 19لدي إحساس بأنني ضئيؿ القدر و ليست ىناؾ فائدة أو جدوى مني
 20يغمرني إحساس بالتفاؤؿ .

 21أحب اآلخريف و أحنو عمييـ
 22أعتقد أف باستطاعتي أف أفعؿ ما أريده
 23أشعر بالممؿ و االكتئاب .

 24أفضؿ العمؿ الفردي عمى العمؿ الجماعي .
 25أرى أف فكري مشوش و مضطرب .

 26يشعر اآلخروف بأىميتي بالنسبة ليـ .
 27أنا واثؽ مف نفسي ومف قدراتي .
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 28أشعر بالسخط و االستياء مف كؿ ما حولي .

 29أتميز برفع الكمفة عف اآلخريف و أتعامؿ معيـ بكب بساطة ووضوح.
 30يتممكني شعور باليأس .

 31أميؿ بطبعي إلى البشاشة و المرح و السرور .

 32تسير حياتي عمى وفؽ روتيف معيف ال يختمؼ ألي سبب .
 33أنا منطوي عمى نفسي .

 34يتسـ تفكيري بالوضوح و اإلبداع .

 35إذا ما قررت القيـ بعمؿ ما فإنني أبدي قد ار كبي ار مف الحماس لو .
 36يبدو أف ىناؾ شيئا ما خاطئ في شخصيتي .

 37فقدت اىتمامي باآلخريف و لـ تعد تشغمني أمورىـ .
 38لـ عد ىناؾ ما يمثؿ الكثير مف البيجة بالنسبة لي .
 39يبدو أف اآلخريف يفضموف االبتعاد عني .
 40أتسـ بصفاء الذىف و حدة اإلدراؾ .
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