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مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2022 )3(36

تأثير ممارسة النشاط الرياضي المكيف على تقدير الذات لدى المعاقين حركيا
The effect of adapted sports activity on self-esteem among the
physically disabled
قدور باي بلخير* ،وبن صابر محمد
Kaddour Bey Belkheyr & Bensabeur Mohamed
معهد التربية البدنية ،جامعة مستغانم الجزائر ،الجزائر
Institute of Physical Education, University of Mostaganem, Algiers,
Algeria
*الباحث المراسلbelkheyr.kaddourbey@univ-mosta.dz :
تاريخ التسليم ،)2019/12/13( :تاريخ القبول)2020/5/17( :
ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير ممارسة النشاط الرياضي المكيف على مستوى تقدير
الذات لدى المعاقين حركيا ،إضافة إلى مقارنتهم مع أقرانهم غير الممارسين للنشاط الرياضي
المكيف .ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي واالستبانة التي قاما بتصميمها كأداة
لجمع البيانات والمعلومات من عينة قصديه قوامها ( )24معاق حركيا ً منهم ( )12معاق
ممارسين للنشاط الرياضي المكيف بصورة منتظمة و( )12معاق حركيا ً غير ممارسين .أظهرت
نتائج الدراسة أن مستوى تقدير الذات لدى فئة المعاقين حركيا ً الممارسين للنشاط الرياضي
المكيف كان مرتفعا ً ( ،)46.79وأن مستوى تقدير الذات لدى المعاقين الغير ممارسين كان
منخفضا ً ( ،)18.98ودلت النتائج أن لممارسة النشاط الرياضي المكيف تأثير إيجابي على
مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين للنشاط مقارنة بغير الممارسين للنشاط
الرياضي المكيف ،وأوصى الباحثان بزيادة وعي األفراد ذوي اإلعاقة الحركية بأهمية ممارسة
األنشطة الرياضية المكيفة.
الكلمات المفتاحية  :النشاط الرياضي المكيف ،تقدير الذات ،المعاقين حركيا .
Abstract
The study aimed to identify the impact of the practice of adapted
sports activity on the level of self-esteem of the physically disabled, in
addition to their comparison with their peers who are not practicing
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adapted sports activity, To achieve this, the researchers used the
descriptive approach and the questionnaire that they designed as a tool
for collecting data and information from an intentional sample consisting
of (24) physically disabled persons, (12) physically disabled practitioners
of the adapted sports activity on a regular basis, and (12) physically
disabled non-practitioners. The results of the study showed that the level
of self-esteem of the physically disabled group practicing the adapted
sports activity was high (46.79), and that the level of self-esteem of the
non-practicing disabled was low (18,98), The results indicated that the
practice of adapted sports activity has a positive effect on the level of
self-esteem of the physically disabled are practicing the activity
compared to the non-practitioners of the adapted sports activity. The
researchers recommended increasing awareness of individuals with
physically disabilities of the importance of exercising adapted sports
activity.
Keywords: Adapted sports activity, Self-esteem, Physically disabled
مقدمة الدراسة
تعتبر اإلعاقة من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات اإلنسانية قديما وحديثا ،فهي ظاهرة
عامة تشترك فيها المجتمعات ،وحسب ما جاء في تقرير منظمة األمم المتحدة لسنة ،2018
يعيش أكثر من مليار شخص ،أي ما يقرب من  %15من نسبة سكان العالم ،مع شكل من أشكال
اإلعاقة ،وتتواجد نسبة ثمانون في المائة منهم في البلدان النامية(Othman, 2018) .
وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان سنة  2018عن نسبة  ،%10قالت
أنها تمثل نسبة المعاقين على مستوى المجتمع الجزائري ،أي  4ماليين معاق ،بمعدل زيادات 45
ألف معاق سنويا ،في حين أن اإلحصائيات الرسمية تحددهم بـ  2مليون ،وهي اإلحصاءات التي
لم تجدد منذ سنة .(sara, 2018) .2010
فمن الواضح أن المشكالت التي يتعرض لها المعاق حركيا ذات صبغة نفسية واجتماعيه
أكثر ما تكون مشكالت جسمية ،فقد أشار "الروسان" أن مشاعر الخوف والقلق
والرفض والعدوانية واالنطوائية والدونية من المشاعر المميزة لسلوك ذوي اإلعاقات الحركية.
)(El-Rousan, 1996, p. 247
ويرى "السرطاوي والصمادي" ( )2014أن اإلعاقات الجسمية والصحية لها تأثير واضح
في الجوانب النفسية واالجتماعية للفرد المعوق ،وتعتمد شدة هذا التأثير على نوع اإلعاقة،
وحدتها ،وكذلك عمر الفرد عند اإلصابة باإلعاقة ،وكذلك على الظروف األسرية والمجتمعية
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التي ينتمي إليها ذلك الفرد ،وهناك افتراض أن المعاقين جسميا وصحيا يعانون من مشكالت
نفسية وصحية واجتماعية أكثر من أقرانهم األسوياء أو حتى من بقية اإلعاقات األخرى.
).(Sartawe & smadi, 2014, p. 367
فالحالة النفسية للمعاقين حركيا ً تتأثر بشكل كبير ،حيث تفرض عليهم اإلعاقة ظروفا
خاصة ،وعبئا كبيرا؛ زيادة على عدم مالءمة المرافق والمؤسسات والهياكل المجتمعية
لخصوصياتهم الجسمية والحركية ،وعدم وعي افراد المجتمع بحالتهم من خالل نظرة بعض
أفراد المجتمع له بالدونية ،ناهيك عن استغالل المعاقين من قبل بعض مؤسسات المجتمع من أجل
حصولهم على مشاريع خاصة بهذه الشريحة دون تقديم اإلضافة للمعاقين من خدمات خاصة
بهم ،وعليه يكون المعاقين عرضة للضغوط النفسية واالضطرابات ،مما يجعلهم أكثر عرضة
لحاالت االنطواء ،والعدوانية ).(Al-Najjar, 2012, p. 560
ف اإلعاقة التي تفرض حدا للنشاط لها اثار سلبية على تطور الشخصية ،فأمام السلوك المقلل
للقيمة نجد المعاق حركيا يكون الصورة غير الالئقة التي يعكسها له محيطه ،الن انواع سوء
التركيب الجسدي سواء كانت الفطرية منها أو المكتسبة هي في نفس الوقت اصابة للكمال
الجمالي و الوظيفي للجسد فهؤوالء المعاقين مظهرهم الجسدي يثير في اغلب االحيان التعجب.
)(Maisonneuve, 1981, p. 52
ان تغير مظهر الجسم بسبب االعاقة يؤدي الى شعور سلبي لدى المعاق بقصور قدراته
البدنية ،وهو ما يؤثر سلبا على مفهومه لذاته ،حيث ان التقدير االيجابي للجسم من جانب الفرد أو
من االخرين يؤدي الى تقدير ايجابي لمفهوم الذات ،والتقدير السلبي تجاه الجسم ينتج عنه مفهوم
سلبي لذات ).(Hussain, 2008, p. 89
وتشير نتائج دراسات عديدة الى انخفاض مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا
مقارنة بالعاديين وارجعت سبب هذا الى االعاقة الحركية وعدم تقبلها من طرف المعاق.
)(Farhat, 2004, p. 46
وألن تقدير الذات له تأثير على كل جوانب الحياة ،حيث يؤثر على طريقة تفاعلنا مع
األخرين وكل ما يحيط بنا ،وفي قدرتنا على التأثير على األخرين و اثبات ذاتنا ،وعلى مستوى
صحتنا النفسية واإلجتماعية ،يقول عالم علم النفس "ناثانيال براندين :"Nathanael Branden
من جميع األحكام التي نصدرها في حياتنا ليس هناك حكم أهم من حكمنا على أنفسنا .باختصار،
تقدير الذات هو مفتاح النجاح
وبالنظر الى أن للنشاط البدني الرياضي دور في تحقيق األغراض الصحية والنفسية
واإلجتماعية واإلقتصادية.
ويشير (ابراهيم) أن الرياضة تشكل جانبا هاما في نفس المعاق ،اذ تمكنه من
استرجاع العناصر الواقعية للذات والصبر ،الرغبة في اكتساب الخبرة ،التمتع بالحياة ،وتساهم
بدور ايجابي كبير في إعادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على الحياة الرتيبة والمملة
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ما بعد اإلصابة ،كما تهدف إلى غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح المنافسة والصداقة
لدى الشخص المعاق ،وبالتالي تدعيم الجانب النفسي والعصبي إلخراجه من عزلته.
)(Ibrahim, 1997, p. 111
مشكلة الدراسة
تعتبر اإلعاقة الحركية مصدرا للضغوط النفسية لكثير من المعاقين تتمثل في مشاعر القلق
واإلحباط ،وتدني مفهوم الذات وذلك بسبب اعتماده على اآلخرين في تلبية احتياجاته األساسية
وتمركزه حول ذاته وانعزاله ،وصعوبات التفاعل االجتماعي مع اآلخرين وقد أشار (الهوالمة،
 )2003بأ ن العجز أو العاهة يؤثر على شخصية الفرد نفسيا واجتماعيا ومهنيا مما يؤدي بدوره
إلى الشعور بالقلق وفقدان الثقة بالنفس واإلحساس بالدونية(Al-Hawalmeh, 2003, p. .
)99
لذا يعتبر تنمية األمن النفسي لدى المعاقين حركيا ً أمرا ً ضرورياً ،وقد أكدت كثير من
الدراسات والبحوث على أن ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكثفة تؤثر إيجابا ً على الصحة
النفسية لذوي اإلعاقات الحركية ،من هنا جاءت لدى الباحثين فكرة إجراء هذه الدراسة للتعرف
على تأثير ممارسة النشاط الرياضي المكثف على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركياً.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة التعرف إلى:
 .1مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي
المكيف.
 .2تأثير ممارسة النشاط الرياضي المكيف على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا.
 .3الفروق بين فئة المعاقين حركيا ً الممارسين وفئة غير الممارسين للنشاط الرياضي المكيف
في تقدير الذات.
تساؤالت الدراسة
 .1هل لممارسة النشاط الرياضي المكيف تأثير على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا؟
 .2هل يوجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين
للنشاط الرياضي المكيف وغير الممارسين؟
مصطلحــات الدراسة
تقدير الذات :هو تقييم الشخص لذاته على نهاية قطب موجب أو سالب أو بينهما
)(al-Fahal, 2000, p. 252
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وهو عبارة عن "مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسه وعن قدرته على كل ما يقوم
به من أعمال وتصرفات ،ويتكون هذا المدرك في إطار حاجات الطفولة ،وخاصة الحاجة إلى
االستقالل والحرية والقبول والنجاح ).(Fahmy, 1987, p. 245
التعريف اإلجرائي :تقدير الذات هو تقييم يضعه الفرد لذاته ،وهو الدرجة الكلية للفرد قيد
الدراسة على استبانة تقدير الذات.
النشاط الرياضي المكيف" :كل الحركات والتمرينات والرياضات التي يتم ممارستها من
طرف أشخاص محدودين في قدراتهم البدنية ،النفسية ،العقلية ،وذلك بسب تلف أو إصابة في
بعض الوظائف الجسمية الكبرى" ).(stor A, 1993, p. 10
التعريف اإلجرائي :هي تلك الرياضات الفردية والجماعية المكيفة والتي يمارسها ذوي
االعاقة الحركية بانتظام.
المعاقين حركيا :هم الذين يختلفون أو ينحرفون عن األفراد العاديين في النواحي
الحسية والحركية ،وغير قادرين على تحصيل اكبر عائد ممكن من استخدام مجهوداتهم
العضوية الى الحد الذي يحتاجون فيه الى خدمات طبية وتأهيلية وتربوية ونفسة واجتماعية.
).(Mustafa, 2000, p. 29
التعريف اإلجرائي :الشخص الذي لديه سبب يعوق حركته ونشاطه الحيوي في االطراف
السفلى (أحادي أو ثنائي) ،نتيجة لخلل أو عاهة أو حادث ،حيث تترواح أعمارهم بين  25و 35
سنة.
مجاالت البحث
 .1المجال المكاني :مركز التكوين المهني للمعاقين حركيا بمدينة وهران بالجزائر.
 .2المجال الزمني :الدراسة االستطالعية اجريت في الفترة الممتدة من يوم  2019/04/10الى
يوم  ،2019/04/17والدراسة األساسية اجريت يوم  ،2019/05/15ثم شرع الباحثان في
جدولة النتائج وجمعها وتبويبها وتحليلها واستخالص النتائج النهائية.
 .3المجال البشري 34 :فردا من ذوي االعاقة الحركية 10 ،معاقين في الدراسة االستطالعية
وتم استبعادهم من الدراسة األساسية ،و 24معاقا حركيا في الدراسة األساسية.
الدراسات و البحوث المشابهة
في ضوء االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة وانسجاما مع أهداف الدراسة
يعرض الباحثان بعض من هذه الدراسات:
دراسة خوجة ( )2018هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين
حركيا ،وتم استخدام المنهج الوصفي على عينة تكونت من ( )21معاقا حركيا يمارسون رياضة
كرة السلة على الكراسي المتحركة والعاب القوى من الجنسين ،من الفئة العمرية ( 19-14سنة)
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تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،واستخدم مقياس تقدير الذات ل "روزنبيرج" ،وقد اشارت نتائج
هذه الدراسة ان مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الرياضي مرتفع.
)(Khodja, 2018
التعرف إلى أثر البرنامج الرياضي المقترح
دراسة خوجة ( :)2011هدفت هذه الدراسة
ّ
في تحسين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حركيا،
وتحديد العالقة بين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لديهم .اعتمد الباحث على المنهج
التجريبي ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )20مراهق من ذوي االحتياجات الخاصة حركيا ً
تتكون من ()10
مصابين بالشلل النصفي السفلي ،ت ّم تقسيمهم إلى مجموعتين ،األولى :تجريبية ّ
كونة من
أفراد ،ويخضعون للبرنامج الرياضي المقترح في هذه الدراسة ،والثانية :ضابطة ُم ّ
( ) 10أفراد بالمؤسسة ولم يتلق أفراد هذه المجموعة التدريب على البرنامج الرياضي المقترح.
وقد تمثّلت أدوات الدراسة التي استعان بها الباحث في األدوات التالية :مقياس صورة الجسم
(إعداد الباحث) ،ومقياس تقدير الذات لـ روزنبيرج ).(Rosenberg, 1965
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≤ 0,05بين
القياس القبلي والبعدي ألثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة
ذوي االحتياجات الخاصة حركيا ولصالح القياس البعدي(Khodja, The Effect of the .
Suggested Sport Program on the Improvement of the Image of the Body
) and the Notion of Self-Esteem among Persons with Disabilities, 2011
دراسة حرب ( :)2010هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر برنامج تعليمي في تنمية
مفهوم الذات لدى الطلبة المعاقين حركيا ،وللتحقق من ذلك قام الباحث بتصميم استبانة لقياس
مستوى مفهوم الذات ،وكذلك قام ال باحث بتصميم برنامج تعليمي لتعليم بعض مهارات الريشة
الطائرة للمعاقين حركيا  ،وقد تضمنت العينة ( ) 28طالب وطالبة من ذوي اإلعاقات الحركية،
طبق عليهم البرنامج التعليمي لمدة  6أسابيع وأجابوا على مقياس مفهوم الذات الذي أعده
الباحث وأجرى عليه دالالت الصدق والثبات .وأظهرت النتائج أن البرنامج التعليمي قد أثر
بشكل ايجابي على مفهوم الذات لدى الطلبة المعاقين .وقد أوصى الباحث بإعطاء موضوع
مفهوم الذات أهمية في البرامج التعليمية.(Harb, 2010) .
دراسة بالك وجاي ) :)Blake and Jay, 2004هدفت إلى التعرف على اآلثار النفسية الناتجة
عن اإلصابة باإلعاقة الجسدية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (556معاقا حركيا ،تم استخدام مقياس
الضغوط النفسية ،ومقياس االكتئاب لدى المعوقين حركيا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الضغوط
النفسية لدى المعوقين حركيا ً مرتفعة ،وخاصة بعد الفترة التي تلي اإلصابة(Blake and Jay, .
)2004
دراسة اتاس و ميليسا ) :)Oates & Mellissa, 2004هدفت الدراسة الى معرفة فعالية
برنامج ترويحي في السباحة على تحسين تقدير الذات لدى المعاقين حركيا ،استخدم االستبيان
والمقابلة لمعرفة التغيرات في السلوك االجتماعي والحركي وتقدير الذات ،عن طريق االختبار
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القبلي والبعدي على عينة من  6معاقين حركيا ،واسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود
داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي ،بسبب تأثير برنامج السباحة الترويحي
)(Oates & Mellissa, 2004
في ضوء عرض الدراسات السابقة والمشابهة فقد أوضحت نتائجها التأثير اإليجابي للنشاط
الرياضي المكيف على تقدير الذات لدى المعاقين حركياً ،إال أن ما يميز الدراسة الحالية تناولها
لبعض المتغيرات الوسيطة للمعاقين أفراد العينة قيد الدراسة مثل :النوع االجتماعي ،المرحلة
العمرية ،المستوى التعليمي ،البيئة السكنية ،نوع ودرجة اإلعاقة)
وقد تمكن الباحثان من االستفادة من هذه الدراسات من حيث:


االستفادة من هذه البحوث فيما يتعلق بالجانب المنهجي للدراسة في تحديد المنهج وأدوات
جمع البيانات وتحديد أسئلة االستبانة.



االستعانة ببعض نتائج هذه الدراسات في ظل األفكار النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة،
ومقارنة نتائج هذه الدراسات بالنتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة :استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأحد صور الدراسة المسحية وذلك
لمالئمته وطبيعة الدراسة الحالية
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من ( )42معاق حركيا ً من مركز تكوين المعاقين
حركيا ً بالحاسي في مدينة وهران بالجزائر
عينة الدراسة :تم اختيار العينة بالطريقة القصدية من أفراد المجتمع األصلي ،حيث تكونت
من  24فردا من ذوي االعاقة الحركية لألطراف السفلية(ثنائي أو أحادي) تترواح اعمارهم بين
 25و  35سنة مقسمين كما يلي:


 12معاق من الممارسين للنشاط الرياضي المكيف منخرطين في نوادي رياضية ويتدربون
بانتظام  07رياضيين في كرة الطائرة جلوس و 05رياضيين في العاب القوى تم اختيارهم
بالطريقة القصدية .



 12معاق من غير الممارسين للنشاط الرياضي المكيف تم اختيارهم بالطريقة القصدية على
أساس التقارب مع أفراد عينة الممارسين من حيث المواصفات التالية ( السن ،المستوى
الدراسي ،شدة االعاقة)

أدوات الدراسة
تم بناء هذه االستبانة انطالقا من الخلفية النظرية المتعلقة بهذا المجال وباالستعانة
بالدراسات والبحوث السابقة والمشابهة دراسة "اتاس وميليسا" Oates and Mellissa,
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) ،)2004دراسة "خوجة" ( )2018ودراسة "خوجة" ( ")2012كما تم تحكيمها عن طريق
مجموعة من الخبراء والمختصين ،الى جانب اجراء الدراسة االستطالعية.
استبانة تقدير الذات تتألف من  15فقرة ضمن ميزان ثالثي تتراوح بين ابدا ( 0درجة)،
احيانا ( 2درجة) ،دائما ( 4درجات) ،و قد ميز الباحثان مستويات تقدير الذات كما يلي:
 اقل من  30درجة مستوى منخفض في تقدير الذات.
 بين  30و 40درجة مستوى متوسط في تقدير الذات.
 اكثر من  40درجة مستوى مرتفع في تقدير الذات.
المعامالت العلمية لالختبار
للتأكد من مالءمة استبانة تقدير الذات ،قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعية على عينة
مكونة من  08معاقين حركيا (اطراف سفلى) 04 ،من الممارسين للنشاط الرياضي المكيف و04
غير الممارسين ،تتراوح اعمارهم بين  25و 35سنة ،وبعد أسبوع أعيد تطبيق نفس االستبانة
على نفس أفراد العينة األولى تحت نفس الظروف ونفس التوقيت وبنفس الوسائل ،ولقد تم
استبعاد افراد العينة اإلستطالعية من الدراسة األساسية ،وكان هدف التجربة االستطالعية ما
يلي:
-

معرفة مدى تناسب االستبانة مع افراد عينة الدراسة.

-

معرفة الصعوبات التي يمكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها و تجنبها.

-

إبراز األسس العلمية لالستبانة (الصدق ،الثبات ،الموضوعية).

األسس العلمية لالستبانة
الثبات :قام الباحثان باستخدام معامل االرتباط "بيرسون" ،وقد اظهرت النتائج المدونة ادناه
في الجدول رقم ( )01أن استبانة تقدير الذات تتمتع بدرجة ثبات عالية حيث قدرت القيمة
المحسوبة ب  0.97وهي اكبر من القيمة الجدولية التي قدرت ب  0.66عند درجة الحرية .07
الصدق :يعد الصدق أهم شروط االختبار الجيد ،و يقصد بالصدق أن يقيس فعال القدرة أو
السمة التي وضع لقياسها ،ولغرض التأكد من صدق استبانة تقدير الذات استخدم الباحثان
طريقتين :صدق المحتوى – الصدق الذاتي.
أ.

صدق المحتوى :وذلك بعرضه على عدة خبراء في مجال النشاط الحركي المكيف واإلعاقة
الحركية وعلم النفس

ب .الصدق الذاتي :والذي يقاس بحساب الجذر ألتربيعي لمعامل الثبات ومن خالل الجدول رقم
 1قدرت القيمة المحسوبة ب  0.98وهي أكبر من القيمة الجدولية التي قدرت ب  0.66عند
مستوى الداللة  0.05وبالتالي استبانة تقدير الذات يتمتع بدرجة صدق عالية.
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الموضوعية :عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححين (Budawd Abd Al-Yamine,
) ،2009, p. 107تتمتع جميع فقرات استبانة تقدير الذات بالسهولة والوضوح والبساطة ،كما
انها غير قابلة للتخمين أو التأويل.
جدول ( :)1يمثل معامل الثبات والصدق الستبانة تقدير الذات.

استبانة تقدير الذات

حجم
العينة
08

درجة
الحرية
07

مستوى
الداللة
0.05

معامل
الثبات
0.97

معامل
الصدق
0,98

ر.جدولية
0,666

متغيرات الدراسة
اشتملت متغيرات الدراسة على اآلتي:
 المتغير المستقل :ممارسة النشاط الرياضي المكيف.
 المتغير التابع :يتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة والدرجة الكلية
لمستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا ً.
المعالجات اإلحصائية المستعملة
استخدمنا في بحثنا معادالت احصائية :
-

المتوسط الحسابي

-

االنحراف المعياري

-

معامل االرتباط بيرسون

-

اختبار الداللة االحصائية "ت" ستيودنت " "T.test de studentلمعادلة (عينتان غير
مرتبطتان متساويتان).

نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال الذي ينص على( :هل لممارسة النشاط الرياضي المكيف تأثير على
مستوى تق دير الذات لدى المعاقين حركيا ؟) .والسؤال الذي ينص على( :هل يوجد فروق دالة
إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الرياضي المكيف وغير
الممارسين؟).
ولإلجابة على التساؤالت تم ايجاد المتوسطات واالنحرافات الستجابات أفراد العينة على
استبانة تقدير الذات والفروق بين الفئتين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي المكيف.
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جدول ( :)2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات افراد العينة على استبانة تقدير
الذات والفروق بين الفئتين تبعا لمتغير ممارسة النشاط الرياضي المكيف
غير الممارسين
الممارسين
ع
س
ع
س
5.11 1.05 0.83 1.04 3.00
تم

 .1أحضى باحترام اآلخرين
 .2أشعر بالسعادة العادية شأنى
شأن الناس
 .3أملك شخصية قوية
 .4أستمتع باللقاءات مع
اآلخرين
 5.أملك مؤهالت تمكنني من
ممارسة الرياضة
 6.ال أجد صعوبة في االقتناع
بمظهري الخارجي
 7.أعتقد أنني مؤهل ألداء العديد
من األعمال
 8.أحاول دائما تطوير قدراتي
الجسمية
 9.ال يزعجني الحكم عليا من
خالل مظهري الخارجي
 10.عادة ما أشعر بالتفاؤل من
الحياة

 .11ال أحتاج موافقة ومباركة
اآلخرين ألشعر باني األفضل
 .12أشعر باني ذو قيمة وأن
هناك آخرين يحتاجون إلي
 .13أنا أتقبل نفسى كما هي
وسعيد بنفسي.
 .14ال أجد صعوبة فى أن
أصرح بمشاعرى الحقيقية.
 .15أشعر أننى مثل الناس
المجموع

تج

الداللة
دال
دال

3.54

1.50 1.73

3.50 0.90

4.42

1.00 1.34

3.16 1.02

2.73

1.33 1.55

2.50 1.73

دال
دال

7.34

0.50 0.90

3.33 0.98

دال

2.60

1.00 1.43

2.33 1.04

دال

2.86

1.83 1.03

2.50 1.73

دال

2.71

2.00 1.47

3.50 0.89

دال

2.91

1.33 1.55

 1.71 2.66 1.71دال

3.54

1.50 1.73

-. 3.50 0.90

دال

3.52

1.50 1.24

3.33 1.30

6.18

0.50 0.90

3.33 1.30

4.10

1.16 1.33

3.16 1.02

3.95

2.00 1.73

3.66 0.77

1.00 1.04 5.63
18.98
46.79

3.33 0.98

دال
دال
دال
دال
دال

من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم ( )2يتضح لنا ما يلي
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 .1بالنسبة لفئة الممارسين
من خالل الجدول رقم ( )2يتضح مجموع الدرجات إلستبانة تقدير الذات بالنسبة لفئة
الممارسين للنشاط الرياضي المكيف ب ( )46.79وهي اكبر من ( )40وحسب استبانة تقدير
الذات ،تعتبر درجة مرتفعة لتقدير الذات لدى عينة الممارسين للنشاط الرياضي المكيف
وعليه يستنتج الباحثين :أن مستوى تقدير الذات مرتفع لدى فئة المعاقين حركيا الممارسين
للنشاط الرياضي المكيف.
 .2بالنسبة لفئة غير الممارسين
يتضح لنا في الجدول رقم ( )2مجموع المتوسطات الحسابية الستبانة تقدير الذات قدر ب
( )18.98وهي أقل من ( )30ما يعني أن مستوى تقدير الذات منخفض لدى فئة غير الممارسين
للنشاط الرياضي المكيف .
وعليه يستنتج الباحثين ان مستوى تقدير الذات منخفض لدى فئة المعاقين حركيا غير
الممارسين للنشاط الرياضي المكيف
أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى منخفض لتقدير الذات لدى المعاقين حركيا غير
الممارسين للنشاط الرياضي المكيف ،وهذا ما يتطابق مع دراسات عديدة تناولت هذا الموضوع،
فقد أشار اليه "مايزوناف" ( )Maisonneuve, 1981على أن االعاقة الحركية لها اثار سلبية
على تطور الشخصية ،فأمام السلوك المقلل للقيمة نجد المعاق حركيا يكون الصورة غير الالئقة
التي يعكسها له محيطه ،ونتائج دراستنا تتفق كذلك مع ما توصل اليه "النجار" ( )2012في
دراسته أن الحالة النفسية للمعوقين حركيا ً تتأثر بشكل كبير ،حيث يكون المعاق عرضة إلى
اضطرابات في شخصيته بسبب الضغوط نفسية ،والنظرة السلبية نحوهم ،من خالل نظرة بعض
أفراد المجتمع لهم بالدونية ،وهو ما توصلت اليه دراسة "بالك ،وجاي".
) )Blake & Jay, 2004التي أكدت إلى أن نسبة الضغوط النفسية لدى المعوقين حركياًمرتفعة،
وفي ذات السياق اكد "الهواملة" ( )2003ان االعاقة الحركية مصدرا للضغوط النفسية لكثير من
المعاقين ،تتمثل في مشاعر القلق واالحباط ،وتدني مفهوم الذات.
 .3المقارنة بين الممارسين و غير الممارسين في نتائج استبانة تقدير الذات
هل يوجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين
للنشاط الرياضي المكيف وغير الممارسين؟
انحصرت قيم "ت" المحسوبة بين ( )2.60و( )7.34وفي هذا المجال كل القيم اكبر من
قيمة "ت" الجدولية التي قدرت ب ( )1.71عند درجة الحرية ( )22ومستوى الداللة (،)0.05
وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية في كل استجابات على استبانة تقدير الذات لصالح فئة
الممارسين للنشاط الرياضي المكيف.
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وعليه يمكن اإلجابة على التساؤل بالتأكيد على أن هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى
تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الرياضي المكيف وغير الممارسين لصالح
الممارسين.
بناء على كل ما سبق ،ولإلجابة على التساؤل :هل لممارسة النشاط الرياضي المكيف تأثير
على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا؟ يمكننا اإلجابة بنعم أن ممارسة النشاط
الرياضي المكيف يؤثر ايجابا على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا ،وهذا راجع لفوائد
الممارسة الرياضية وتأثيرها االيجابي متعدد الجوانب على المعاقين حركيا ،وخاصة على
مستوى تقدير الذات ،نتائج الدراسة تتفق مع ما توصلت اليه دراسة "خوجة" ( ،)2018حيث
اشارت الى ان مستوى تقدير الذات لدى المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الرياضي مرتفع ،وقد
اكدت ما توصلنا اليه دراسة دراسة "اتاس وميليسا" ) ،)Oates & Mellissa, 2004حيث
أسفرت نتائجها على ان البرنامج الترويحي المطبق في السباحة على المعاقين حركيا اثر ايجابا
في رفع تقديرهم لذاتهم ،ويؤكد ما توصلنا اليه كذلك دراسة "خوجة" ( )2012حيث خلصت
دراسته إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي ألثر البرنامج
الرياضي المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حركيا
ولصالح القياس البعدي.
االستنـتـــاجــــات
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثين اآلتي:
 .1لممارسة النشاط الرياضي المكيف تأثير ايجابي على مستوى تقدير الذات لدى المعاقين
حركياً.
 .2يمتاز المعاقين حركيا ً الممارسين للنشاط الرياضي المكيف بمستوى تقدير ذات أفضل من
غير الممارسين.
التوصيات
في ضوء أهداف الدراسة ونتاجها يوصي الباحثان اآلتي:
 .1توعية افراد ذوي االعاقة الحركية بأهمية النشاط الرياضي المكيف بشكليه الترويحي
والتنافسي في تطوير القدرات الوظيفية والفسيولوجية والنفسية واالجتماعية المتضررة من
اإلعاقة.
 .2توعية اسر ذوي االعاقة الحركية بمدى أهمية ممارسة النشاط الرياضي المكيف وتأثيره
على ابنائهم.
 .3إجراء دراسات مشابهة على فئات عمرية أخرى وإعاقات مختلفة
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