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  ملخص
رح في تحسين صورة الجسم          هدفت هذه الدراسة التعّرف إلى أث      امج الرياضي المقت ر البرن

ين صورة                  ومفهوم تقدير الذات لدى    ة ب د العالق ذا تحدي ا، وآ  فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآي
ديهم   ذات ل دير ال وم تق سم ومفه ة     .الج تملت عين د اش ي، وق نهج التجريب ى الم ث عل د الباح  اعتم

ى   ة عل ات ال  ) ٢٠(الدراس ن ذوي االحتياج ق م صفي     مراه شلل الن صابين بال ًا م ة حرآي خاص
ى   وعتين، األول ى مجم سيمهم إل ّم تق سفلي، ت ن  : ال ّون م ة تتك سة ) ١٠(تجريبي راد بالمؤس أف

ر   وبي زهي شفائية يعق شاطئ األزرق-اإلست امج الرياضي  -  ال ازة، ويخضعون للبرن ة تيب  بوالي
 بالمؤسسة اإلستشفائية قاصدي    أفراد) ١٠(ضابطة ُمكّونة من    : المقترح في هذه الدراسة، والثانية    

اح  صراين-مرب ى        - تق دريب عل ة الت ذه المجموع راد ه ق أف م يتل مة ول ر العاص ة الجزائ  بوالي
رحالب امج الرياضي المقت ي األدوات   . رن ا الباحث ف تعان به ي اس ة الت ت أدوات الدراس د تمّثل وق

ة سم   : التالي ورة الج اس ص ث (مقي داد الباح ـ   )إع ذات ل دير ال اس تق رج ، ومقي  روزنبي
)Rosenberg, 1965(  رح ي المقت امج الرياض ذا البرن ث(، وآ داد الباح لت )إع د توص ، وق

ة ائج التالي ى النت ة إل ستوى  - :الدراس د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ين  )α ≥ 0,05( توج ب
ة ذوي          القياس القبلي والبعدي ألثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين           دى فئ صورة الجسم ل

دي اال اس البع صالح القي ا ول د  - .حتياجات الخاصة حرآي ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف  توج
ستوى  ي تحسين ) α ≥ 0,05(م رح ف امج الرياضي المقت ر البرن ي والبعدي ألث اس القبل ين القي ب

اس البعدي                   صالح القي ا ول ة ذوي االحتياجات الخاصة حرآي دى فئ ذات ل دير ال  توجد  - .مفهوم تق
وم      ) α ≥ 0,05( موجبة وغير دالة إحصائيًا عند مستوى        عالقة إرتباطية  بين صورة الجسم ومفه

  .تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا

ة ات المفتاحي ة، :الكلم ات الخاص ذات  ذوي االحتياج دير ال سم، تق ورة الج ة ص ، التربي
 .الرياضية المعّدلة



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٨٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

Abstract 

This study aims to know 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 as well as the determination of the 
relationship that exists between the image of the body and the notion of 
the self-esteem to these persons. The research is based on the 
experimental method. Indeed, the sample of the study comprises (20) 
teenagers belonging to the category of people with disabilities, suffering 
from paraplegia which we divided into two groups, the first: the 
experimental group composed of (10) youngsters at the hospital Yagoubi 
Zouhir - Azur Plage -   Province of Tipaza, which are submitted to the 
suggested sport program and the second: the controlling group composed 
of (10) youngsters at the hospital Kasdi Merbah - Tikesraine- Province of 
Algiers. Also, the members of this group did not have any training on the 
suggested sport program in the study. The teaching tools that the 
researcher used consist of: - The measuring scale of the body 
(Preparation of the researcher). - The Rosenberg self-esteem Scale 1965. 
- The suggested program (Preparation of the researcher). Indeed, the 
study led to the following results: - Existence of variations which have a 
statistical meaning at the level (α≤0.05) between anterior and 
dimensional measure from the effect of the suggested sport program in 
the improvement of the image of the body of people with disabilities and 
in favor of the dimensional measure. -Existence of variations which have 
a statistical meaning at the level (α≤0.05) between anterior and 
dimensional measurement from the effect of the suggested sport program 
in the improvement of self-esteem among persons with disabilities and in 
favor of dimensional measure. - Existence of a positive connection 
relationship which does not have a meaning at the level (α≤0.05) between 
the image of the body and the notion of self-esteem among people with 
disabilities. 

Key Words: Disabled Persons, Body image, Self-Esteem, Adjusted 
Sport activity.  
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  مقدمة

ة،     لقد اقتضت حكمة اهللا عّز وَ    درات معين نقص في ق جّل أن يوجد من بين خلقه من يعانون ب
ل                 م شر ب ى أنه يهم عل وهم ما ٌيَسّمون بالمعاقين أو ذوي االحتياجات الخاصة، وال يمكن النظر إل

يدنا               ى س ان أبتل ا آ يدنا     " موسى "هو امتحان من اهللا لخلقه، وأال لم ى س ة التخاطب، وال أبتل بإعاق
ّل ﴿         " أيوب"يدنا  بكّف البصر وال س   " شعيب" ّز وج ول ع ِسُموَن    بإعاقة جسدية مرضية، يق ْم َيْق َأُه

َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ  َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَِّعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َرْحَمة
كَ    َبْعُضُهم َبْعضًا ُت َربِّ ْخِرّيًا َوَرْحَم ونَ   ُس ا َيْجَمُع ٌر مِّمَّ راهم    ]٣٢الزخرف،  [﴾  َخْي ذين ن ، فهؤالء ال

ادر                    معاقين يعطوننا الدليل على قدرة اهللا في آونه، وأنه يخلق ما يشاء بالكيفية التي يراها، وهو ق
ا الحق في وصفهم                    على تعويضهم بقدرات تجعلهم متساويين بغيرهم من األسوياء، وال يعطي لن

ادر  ر ق زة غي أنهم عج ة    ب ي الرعاي م الحق ف اء، وله ى العط ادرين عل م ق ل ه اء، ب ى العط ين عل
اهر       ن مظ ة م ون اإلعاق سان، وِلَك وة اإلن صبر وق ي بال ل للتحل تالئهم مث ي اب ا أن ف ل آم والتأهي
سمية من                      ذه الت ه ه د تحمل ا ق االبتالء نهى اإلسالم عن تسمية الشخص باسم يّدل على عاهة فيه لم

وِلما قد ُتحدٌثه في نفس الُمبتلى ] ٠١الهمزة، [﴾ َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ ﴿: الىلمّز وُسخرية وقد قال تع    
النظرة                         ى اآلخرين، وب د عل الي الحق سية وبالت ًدا نف ه ُعق سبب ل من شعور بالنقص األمر الذي قد ي

 . المتشائمة للحياة

ا وهناك مصطلحات مختلفة ُتستخدم لإلشارة إلى حاالت العجز واإلعاقة من          االضطرابات  : ه
)Disorders(    والحاالت الخاصة ،)Exceptionality(          ستخدم مصطلحات أخرى في ، آذلك ت

ا   ة ومنه وم الطبي شوهات : العل وب  ) Deformities(الت ى أي ) Defects(والعي   وعل
ة       ات الخاص راد ذوو الحاج صطلح األف و م ا ه وال حالي ر قب صطلح األآث ال، فالم   ح

)Individuals with Special Needs(     لبية ْدٌلوالت س ا من َم ، ِلَما للمصطلحات السابقة جميع
 ). ١٩: ٢٠٠٥الخطيب والحديدي، (

ون عن        : جات الخاصة األفراد ذوو الحا  " يالقريط "عرفوُي بأنهم أولئك األفراد الذين ينحرف
ا                       ا من الخصائص، أو في جانب م ر -المستوى العادي أو المتوسط في خصيصة م  من  - أو أآث

ى                         جوانب ا  ّدم إل ا يق ى خدمات خاصة، تختلف عم اجهم إل ّتم احتي ي ُتح ى الدرجة الت لشخصية، إل
ه م      نهم بلوغ ا يمك صى م ق أق ى تحقي ساعدتهم عل ك لم اديين، وذل رانهم الع ق  أق و والتواف ن النم

  ).٢٥: ٢٠٠٥ي، القريط(

م               رن   وقد تطورت النظرة الٌمْجَتَمِعَية لهؤالء األفراد عبر مراحل تدّرجت من سوء الفه  المقت
شفقة            دافع ال ة ب ّزل داخل مالجئ ومؤسسات إيوائي اد والع إما باستخدام العنف أو االزدراء واإلبع
ة            صحية واالجتماعي ة ال ي الرعاي وقهم ف راف بحق ى االعت ة، إل اتهم األولي باع احتياج م إلش به

د              دة أساسها التكامل واالن ع نحو     والتعليمية والتأهيلية والتشغيلية، إلى تبّني فلسفة جدي ماج والتطبي
اديين، وأن         ة للع ة الطبيعي اة اليومي رص الحي ن ف راد م ؤالء األف اْح له أن ٌيَت اداة ب ة، والمن العادي
ا                            ة ألقصى م ديهم من استعدادات فعلي ا ل تثمار م ة واس م بتنمي سمح له ا ي يشارآوا في أنشطتها بم

در ممكن من ال                        ل ق ّسم بأق ة تت ّل أوضاع بيئي ه في ِظ سية     ٌيمكن الوصول إلي ّددات النف ود والمح قي
  . واالجتماعية
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ى               وتختلف الِمّحكات التي ُتتََّخذ لتحديد ذوي االحتياجات الخاصة من بلد آلخر، إذ تتوّقف عل
ده              ذه الظاهرة ومدى تعّق التقاليد السائدة في المجتمع والفلسفة التي يعتنقها، وبالتالي درجة تقّبله له

ن أن ُتقَ   ي يمك دمات الت ود الخ دى وج ون    وم ن تك ثال ِممَّ راد م بعض األف ة، ف ذه الفئ راد ه َدم ألف
ر أن                           َضِرَية أو صناعية غي ة َح اة في بيئ د يجدون صعوبات في الحي إصابتهم خفيفة أو بسيطة ق
ات      ين الثقاف ات ب تالف الِمحَّك د، واخ ر معّق ي غي ع زراع ي مجتم ة ف ر دون مالحظ ابتهم َتمٌّ إص

َسِوي،    المختلفة يكون ملحوظا حين محاولة تطب    يقها على المصابين الذين يقتربون من المستوى ال
ذا نالحظ أن الِمحَّكات ال تتوقف                  ادَّة ل غير أن االتفاق سيكون موجودا على من تكون إصابتهم ح
رد،                    ى الف ي يفرضها عل ه الت د المجتمع ومطالب ى مدى َتَعقٌّ ا تتوقف عل ه ولكنه رد وعاهت على الف

   .ودرجة َتَحٌمِله لالنحراف

ه    ) Le Breton,1997" (لوبروتون"آر ويذ ة ال ُينظر إلي أن الشخص الذي يعاني من إعاق
شفقة أو    ّشّوه لل ور الُم ر الَمْوُش ا عب ة، وإنم سانا بحصة آامل اره إن ة، باعتب ات الغربي ي المجتمع ف
ا        اق، آم لإلبعاد، إّن شاشة نفسانية تنتصب بينهما، فالحديث ال يجري عن اإلعاقة، وإنما عن الُمع

و آان من جوهره آشخص أن يكون معاقا، أآثر من أن يكون لديه إعاقة، إن اإلنسان ٌيختزل هنا            ل
 ). ١٣٧: ١٩٩٧لو بروتون، (في حالة جسده فقط، المطروحة آمطلق 

ا             ) Maisonneuve,1981" (ميزونوف" ِضيفُيو شاط له ًدا للن ي تفرض ح ة الت أن اإلعاق
سل   ام ال صية، فأم ور الشخ ى تط لبية عل ار س سَتْبِطن   آث ا َي اق حرآي د المع ة نج نقص للقيم وك الُم

)Intériorise (         واع سوء الترآيب الجسدي الصورة غير الالئقة التي يعكسها له محيطه، ألن أن
وظيفي     الي وال ال الجم ت إصابة للكم ي نفس الوق ي ف سبة ه ا أو المكت ة منه ت الفطري واء آان س

ي أ ر ف رهم الجسدي يثي وقين مظه ؤالء المع ر للجسد فه ا يثي ّزز، آم ان الخوف والتق ب األحي غل
ة    ة العادي ات االجتماعي اة العالق ا ُمناف ن بينه ذآر م ي ن ز الت ه التمّي مواقف

)Maisoneuve,1981 :52.(  

رّد ًا وآ ل قلق ر الطف سلوآات يظه ذه ال سب له ه، فح ل إلعاقت دم التقّب اس" وع " توم
)Thomas,1972 (      الطفل يعي إعاقته بين سن)تجيب لها بطريقة حية، وهذا     سنوات فيس ) ١٠-٧

ا هو                                ا من آل م ه محروًم ه عن اآلخرين لكون أّلم الختالف و يت ه، فه ر عن اضطرابه وقلق ما يعّب
ين    ا ب ه، أّم سموح لزمالئ لوآه ليث  ) ١٢ - ١٠(م دل س نة فيعت وغْ  س ة البل داء مرحل ًة بابت  ور ثاني

)Thomas, 1972: 189.(   

ر م      سم        فالّنظرة إلى الجسم ال تكون واحدة عب ة تت ة الطفول ي مرحل ة، فف اة المختلف راحل الحي
ا مع            النظرة إلى الجسم بالكلية، ولكن في مرحلة المراهقة تبدأ النظرة إلى أجزاء الجسم ومقارنته

  ).١٤٩: ٢٠٠٤الظاهر، (بعضها آما تقارن مع األقران 

ا           ) Kash,1990" (آاش"وُيعّد المظهر الجسمي حسب      شغل ب ي ت سة الت ل من األمور الرئي
ة       أثيرات االجتماعي تص بالت ي تخ ة الت رة الخارجي ي النظ ًا ف ك جلي ر ذل اس، ويظه ن الن ر م آثي
المظهر أو               للمظهر والنظرة الداخلية التي تشير إلى التجارب أو الخبرات الشخصية التي تختص ب

اء ا                 ه علم ق علي ا أطل نفس  بما يبدو عليه الفرد في الواقع، والنظرة الداخلية بمعناها الواسع هي م ل
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سمى صورة الجسم  ا ي ة ) Body image(بم ة، والنظرة الخارجي ين النظرة الداخلي ز ب والتميي
ا اآلخرون                      ا به ي يران ة الت سنا بالطريق رى أنف  :٢٠٠٦الدسوقي،   (يعتبر ذو أهمية بالغة ألننا ال ن

١٥.(  

ون "ويعّرف   ه   :  صورة الجسم )Le Breton, 1997" (لوبروت ذي ُيكّون صّور ال ا الت بأنه
اعي                     ال ر سياق اجتم ّد أو ذاك عب شخص عن جسده والطريقة التي يبدو بها بشكل واع إلى هذا الح

   ).١٤٥: ١٩٩٧بروتون، لو(  خاصًاوثقافي ُيضفي تاريخه الشخصي عليه طابعًا

 أن صورة الجسد اإلنساني هي صورة جسدنا الخاص         )Schilder,1968" (شيلدر"ويرى  
ّون                  التي ُنشّكلها بداخل ذهننا، أي بمع      ا جسدنا، فكل شخص ُيك ا به نى آخر الطريقة التي يظهر لن

ى مظهر الجسد              ة ال تقتصر عل ذه الصورة المتكون صورة عن شكل جسده المتخيل والمدرك وه
  ). Schilder, 1968:35(آما يدرآه آل فرد بل تحتوي على عناصر متعلقة بالوظائف الجسدية 

ا    أن  " شيلدر"ويضيف   واردات البصرية دورا ه ى       لل سنة األول ل في ال دا بحيث أن الطف م ج
من عمره يفهم بأن الصورة المرآوية ما هي سوى صورته الجسدية المسقطة في المرآة، وبالنسبة               
اطق         ن المن ا م ون انطالق ر ويتك سدي يتغي يط الج رى أن التخط ي ت سي فه ل النف ة التحلي لنظري

اطق م ى من ا عل ّزة أساس صورة الجسدية ُمرآ سية، وتكون ال ق مراحل الجن ة من الجسم وف ختلف
شرجية            ة ال ى المنطق ة، وعل ة الفّمي ة في المرحل التطور الليبيدي، فتكون مرآّزة على الفجوة الفّمي

شرجية  ة ال ؤثّ   ...خالل المرحل ة ي ة الليبيدي دّفق الطاق إن ت ذا ف ذا، وبه صورة وهك ى ال وة عل ر بق
شاط العضلي، وتطو                ال للن دور الفع ال ال ذلك         الجسدية لكن دون إهم ر الصورة الجسدية تكون آ

سد             ورة الج وين ص ي تك اًال ف ا دوًرا فع ي له ات والت دوافع والرغب والت وال ه المي ت توجي تح
)Schilder, 1968: 143.(  

وقد يحدث أن تضطرب صورة الجسد لعّدم اآتمالها بسبب خلقي أو نتيجة لحادث أو مرض                
ر       صورة للتغي رض ال صاب، فتتع ضو الم ر الع وع ببت زمن متب دة    م ر الوح ا ٌيَغيِّ ل م ات ألن آ

سها،    سدية نف ادة الج دان للم و فق شوه جسدي ه أي ت سدية ف صورة الج ى ال نعكس عل ة ي البيولوجي
سيـى صدمـذا إلـؤدي هـوي ريض      ـة نف سدية للم صورة الج د ال ى تهدي دورها إل ؤدي ب ة ت
)Schilder, 1968: 205 .(  

صّرف الشخص، وقد أضاف إلى آما أن هناك عالقة مباشرة بين إدراك صورة الجسم وت
ذلك المفهوم الخاص بصورة الجسم بعض علماء النفس فبّينوا أن اإلخالل بتلك الصورة قد يحدث 
في أية فترة من فترات نمو الفرد أو عند أي مستوى في النمو اإلدراآي أو التكاملي للشخص، 

نتباه اآلخرين إليه ففي نموه المبكر يختلف إصابة جزء معين من الجسم بالمرض أو يجذب ا
" ماآوفر" صورة الجسم، ولقد قامت ويعطي قيمة سيكولوجية متزايدة لذلك الجزء بما يّخل بنظام

)Machover(  بدراسة أساسها اإلسقاط آما يتمثل في الرسوم للمحددات الالشعورية التي تتعلق
اص عن العجز بصورة الجسم فبيّنت من دراسة رسوم عشرين شخصا معاقا أن ما أسقطه األشخ
: ٢٠٠٨مجيد، (البدني في رسومهم اختلف حسب شخصية الٌمّصاب ودرجة ّعْجِزه ومدة إصابته 

٢١٠.(  
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ة وهو يلعب دوًرا                ة واالجتماعي ة الثقافي رد من الناحي سبة للف ة بالن ة هام ويحتّل الجسم مكان
زان       ق االت يلة لتحقي و وس رين، فه ع اآلخ سه وم ع نف ه م ي عالقت ه، وف ي حيات ًا ف الي هام  االنفع

ة ترضي         ا بطريق ة إظهاره سدية ومحاول صورة الج اء بال ق االعتن ن طري رد ع داني للف والوج
إذا          النفس، ف ة ب ذات والثق مقاييس الصورة المثالية للمجتمع وما من شأنه أن يحقق له الرضا عن ال

ن ذلك ا فإ وجد أن جسمه ينمو بشكل ال يحقق له صورة إيجابية من حيث المقاييس المتعارف عليه              
اعي                ال يحسد عليه ممّ    يضعه في وضع   ة وسلوآه االجتم ه االنفعالي ى حالت ؤثر عل الخولي،  (ا قد ي

١٦٨: ١٩٩٦.( 

أن أظهرت ب  ) Bersheid" (بيرشيد" نتائج دراسة    نأ) ١٣١: ١٩٩٨(آما ورد في عالوي     
ة مع                ة وألف  اآلخرين   األفراد الذين لديهم صورة إيجابية نحو أجسامهم يرون أنفسهم أآثر اجتماعي

وأآثر ذآاء، وأآثر قدرة على تحّمل المسؤولية وذلك بعكس األفراد الذين لديهم صورة سلبية عن                
ار  د أش شر"أجسامهم، وق ا  ) Fisher" (في ًرا هاًم ل ُمؤش رد نحو جسمه ُتمّث ات الف ى أن اتجاه إل

ذا                          ر ج ر أم صغير، جذاب أم غي أن جسمه آبي رد ب ة لشخصيته وأن شعور الف ب، لجوانب مختلف
راً     د آثي د يفي عيف، ق وي أو ض لوآه         ق ط س ى نم ّرف إل ه والتع ه لذات ى مفهوم ّرف إل ي التع    ف

   "رزـز وتيرنـهيلم "نـع )١٣١: ١٩٩٨(الوي ـي عـا ورد فـوآمن، ـاه اآلخريـتج
)Helms & Turners (ة     أوضحا ب سه وفي طريق أن شعور الفرد نحو جسمه يرتبط بثقته في نف

ة المحيط      ديهم اتجاهات أو تصورات                تعامله مع البيئ ذين ل راد ال إن األف ة أخرى ف ه ومن ناحي ة ب
  .ن بدرجة مرتفعة لتقديرهم لذواتهمإيجابية نحو أجسامهم يتمتعو

ستمر                  ه أن ي ل يمكن فاإلنسان الحامل إلعاقة ال يقيم بالضرورة انقطاعًا مع الرمز الجسدي، ب
ه، أو من الحرج    في اإلحساس بأنه طبيعي، وأن يعاني من النظرات التي ال           تكّف عن اإلثقال علي

ه،     ا ورد في    الذي ُيحدث ون،   ( آم ان "عن   ) ١٣٧-١٣٦: ١٩٩٧لوبروت ن أ) Kauffman" (آوفم
ومن المؤّآد، أّن   ... الفرد الموُصوم بالعاهة يتَّجه ألن يكون لديه نفس األفكار التي لدينا عن الهوية            

شعور بأنَّ    ون ال ا يك سه ربم اق نف ي أعم ه ف اني من ا يع ي(ه شخص م ل  )طبيع شابه لك ل م ، رج
  .اآلخرين، أي شخص يستحق فرصته وقليال من الراحة

ذات   دير ال ضح أن تق سم، إت ال صورة الج ي مج سيكولوجي ف راث ال ة الباحث للت وبمراجع
ا ورد    يعتبر من أهم المتغيرات وثيقة الصلة بصورة الجسم من حيث الرضا أو عدم الرضا،                   آم

ي الوي،  (ف ن) ١٣١: ١٩٩٨ع ر "ع سماني  ) Fleker" (فليك وين الج ي التك تالف ف أن االخ
د أسفرت دراسة  ذات، وق وم ال ي مفه صاحبه اختالف ف ون"ي ات ) Zion" (زي ود عالق عن وج

ا           ذات، آم ل ال ين تقب سم وب ورة الج سمية أو ص ذات الج وم ال ين مفه سبيا ب ة ن ي مرتفع  ورد ف
سبيعي، ( ن) ٢٢: ٢٠٠٠ال سون" ع سون ووات تهما أنب) Jonson & Watson" (جون  دراس

ذات أوضحت أن دير ال اع تق ِصٌفون بارتف ة عن أجسامهم يّت ديهم اتجاهات إيجابي ذين ل راد ال  األف
ولي، ( ا      )١٦٨: ١٩٩٦الخ ا وأهّمه سية وأبرزه ه النف ال حاجات ة الح ه بطبيع وق ل رد المع ، والف

   .اإلعاقةحاجته إلى تقدير الناس له رغم الظروف التي خرجت عن إرادته وتسبّبت عنها 

رج "وٌيعّرف   ة           ) Rosenberg" (روزنبي شعور بالقيم ه ال ذات بأن دير ال ) Self-Worth(تق
ل                              ذي يتمّث لبيًا وال ًا أو س ا أن يكون ايجابي ذات، إم ًا نحو ال ل اتجاه ذات يمّث دير ال حيث يرى أن تق
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ذات حسب          دير ال ا يلعب تق ه، آم ا هي علي ه لم رم ذات ة ويحت ه ذو قيم رد بأن شعور الف كمر"ب " ي
)Mruk,1995 (ا              دوًر ا مهًما في زيادة دافعية الفرد لإلنجاز والتعلم وفي تطور شخصيته وجعله

سية                أقل ُعرضة لالضطرابات النفسية المختلفة فقد تبّين أن تقدير الذات العالي يرتبط بالصحة النف
ر والمشكالت والشعور بالسعادة في حين أن تقدير الذات المنخفض يرتبط باالآتئاب والقلق والتوت        

  ).٦٩: ٢٠٠٩أبوأسعد، (النفسية 

) ٨٩: ٢٠٠٨حسين، ( آما ورد فيونظًرا لما ٌتسّببه اإلعاقة من تغّيْر ظاهر في شكل الجسم 
فإن ذلك يؤدي إلى إيجاد شعور سلبي لدى المعاق تجاه جسمه، حيث ) ١٩٨٤" (مرعي "عن

وم سلبي عن ذاته آكل، حيث أن يشعر بقصور قدراته البدنية، األمر الذي يؤدي إلى تكوين مفه
التقدير اإليجابي للجسم من جانب الفرد أو من جانب اآلخرين يؤدي إلى تقدير إيجابي لمفهوم 

  .الذات، وبالعكس فإن التقدير السلبي تجاه الجسم يتوّلد عنه مفهوم سلبي للذات

ي   ذات والت وم ال شكيل مفه ي ت ة ف ن المصادر الحيوي ّد م ة الجسمية ُتع ة فالناحي ضمن بني تت
الجسم ومظهره وحجمه، إن طول الجسم وتناسقه ومظهره ومالمحه الجميلة لها تأثير إيجابي في            
ب         دير والح ا والتق ول والرض تجابات القب ى اس ا إل دعو غالب ك ي سه ألن ذل رد لنف ة الف رؤي

ى التجاوب مع قدرات            رد إل دفع الف ة ت ة  واالستحسان وُيعّد ذلك تعزيزا ذاتيا وقويا وقوة ذاتي ه الذاتي
ل            ر فاع ا أث سم له ورة الج إن ص ذلك ف ستمر ل شكل م اعي ب اخ االجتم رد   والمن ل الف ي تفاع ف

  ).١٤٧: ٢٠٠٤الظاهر،  (االجتماعي

راد             نتائج العديد من البحوث والدراسات إلى      وتشير دى األف ذات ل دير ال انخفاض مستوى تق
ري "المعوقين مقارنتهم باألفراد العاديين، منها دراسة         ة       )Teri,2000" (تي ي بّينت أن اإلعاق  الت

ى              ؤثر عل ا ي سه مم ارتبطت سلبيا بتقدير الذات، حيث أن الطفل المعوق عنده تصور سلبي عن نف
ضا            ة، أي ه االجتماعي ق تفاعالت ة           آفاءته االجتماعية وذلك قد يعي شارآة االجتماعي ل في الم هو أّق

)Teri, 2000, 476-488( ة رت دراس ا أظه سون"، آم وقين ) Dixon,1974" (ديك أن المع
وقين                     دى المع نخفض ل دير ذات م اديين، ووجود تق جسميا يظهرون تقييم ذات أقل من مستوى الع

  ).٤٦: ٢٠٠٤فرحات، (جسميا، وهذا راجع إلى رفض المعوق إلعاقته 

أن اإلعاقات الجسمية  ) Parker,1970" (بارآر"عن ) ٣٣: ٢٠٠٤فرحات، (آما ورد في    
ه،                  ومتغيرات الشخصية لألشخا    ى إدراك المعوق لذات رًا عل أثيرا آبي ؤثر ت وقين جسميا ت ص المع

ة                  ذه اإلعاق ه له ى مدى قبول وأن تقّبل الشخص المعوق جسميا لذاته، يتوقف على مدى إعاقته وعل
  .ونظرة المحيطين به على أنه شخص ناقص عن األشخاص العاديين

الخزرجي :  منها دراسةهذا، وقد آشفت نتائج العديد من الدراسات واألبحاث العلمية
) ٢٠٠٦(، العلوان )Oates, 2004(، أوتيس )٢٠٠٣(، الصمادي )٢٠٠٣(، أبو عبيد )٢٠٠٠(

 إلى فاعلية ممارسة النشاط الرياضي في )Cazenave, et al., 2006(وآازيناف وآخرون 
 مفهوم الذات عند األفراد ذوو اإلحتياجاتإعطاء الفرص الكبيرة لالرتقاء بتقدير الذات و

  .الخاصة



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة               وباعتبار النشاط البدني والرياضي أحد مقومات الشخصية السوية لألفراد سواء من الناحي
شاًطا    صبح ن ّدي لُي شكل ج سيد دوره ب ي تج ر ف ى التفكي ا إل ؤدي بن ذا ي ة، ه سية أو االجتماعي النف

ًا أن ع                 لوآاتهم، علم راد وس زان األف ق ات اقين  معترًفا به في آل مؤسساتنا االجتماعية ليحّق دد المع
سكان        امس لل وطني الخ صاء ال ائج اإلح سب نت م ح غ حجُمه ستمر إذ بل اع م ي ارتف ا ف ي بالدن ف

سنة  سكن ل نهم ـ مع)١٨٩١٦٦٦( ٢٠٠٨وال ور ـ ذآ)٩٦٩٩٤٤(اث وـ إن)٩٢١٧٢٢(اق م
  ).٢٠٠٨الديوان الوطني لإلحصاء، (

سبباته              شكلة ذوي الحاجات الخاصة وم ى ُيمكن     لذلك أصبح من الضروري االهتمام بم ا حت
ا                تخطيط البرامج الوقائية والعالجية وتأهيلهم وتقديم الخدمات الالزمة لهم في آافة المجاالت، آم
ّيفهم   ن تك ى يمك ر، حت ي الجزائ ذوي االحتياجات الخاصة ف تراتيجية للنهوض ب ن وضع إس يمك

  .وإدماجهم ليتحولوا إلى قطاع منتج لهم دورهم في الحياة وليس عبًئا على المجتمع
  

  مشكلة الدراسة

وم               تستقصي الدراسة الحالية أثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين صورة الجسم ومفه
وحظ  ا ل ًا لم ة ذوي االحتياجات الخاصة حرآي دى فئ ذات ل دير ال م الباحث–تق ى حد عل  من -عل

  : نقص المجال من مثل هذه الدراسات، وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة على النحو التالي

                        ة ذوي دى فئ دير ل وم تق رح في تحسين صورة الجسم ومفه ما أثر البرنامج الرياضي المقت
 االحتياجات الخاصة حرآيا؟

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

                     امج الرياضي ر البرن ي والبعدي ألث ين القياسين القبل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا؟المقترح في تحسين صورة الجسم لدى 

                     امج الرياضي ر البرن ي والبعدي ألث ين القياسين القبل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
 المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا؟

                 ذات دير ال وم تق ين صورة الجسم ومفه ة إحصائيًا ب ة دال ة إرتباطي ة   هل توجد عالق دى فئ  ل
 ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا؟ 

  أهمية الدراسة

   :ترِجع أهمية هذه الدراسة إلى النقاط التالية

  مسايرتها لالتجاهات العالمية المعاصرة في االهتمام برعاية ذوي االحتياجات الخاصة
  .بشكل عام وذوي اإلعاقات الحرآية على وجه الخصوص

 ني والرياضي يعتبر من أهم القضايا في مجال أهمية موضوعها، فموضوع النشاط البد
اإلعاقة، ذلك أنه يمثل خياًرا تربوًيا من شأنه أن يخلق بيئة تربوية خالية إلى حد آبير من 
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القيود النفسية واالجتماعية ويستطيع ذوو االحتياجات الخاصة أن يحققوا أسمى طموحاتهم 
تلعبه ممارسة األنشطة البدنية ويستغلوا أقصى قدراتهم، آذلك الجانب الوقائي الذي 

والرياضية في اآتشاف الجوانب غير الصحية وتقليل فرص اإلعاقة والمحافظة على 
التطور الحرآي النفسي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي وإآساب اللياقة البدنية وتجنب 

  .السمنة واألمراض المصاحبة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة

 تناولها الدراسة، فالدراسة تتناول صورة الجسم التي ُتَعدُّ بمثابة أهمية المتغيرات التي ت
األساس لخلق الهوية السليمة وغير السليمة في ظروف بعينها، فصورة الجسم في عالقتها 

آما  إنما هي جوهر الظاهرة النفسية،) األشكال الجسمية ووظائفها(بالواقع الموضوعي 
ٌيعتبر من األبعاد الهامة في حياة الفرد المعاق حيث تتناول آذلك مفهوم تقدير الذات الذي 

آثير من المواقف أنه ُيعّبر عن اعتزازه بنفسه وثقته بها، وهو ما قد ُيحّدد أفعاله وسلوآه في 
  .التي يتّعرض لها

 وهي مرحلة المراهقة، والتي ُتمّثل في : أهمية المرحلة العمرية التي تتعّرض لها الدراسة
مراحل الِنَماِئَية التي تتمّيز بتغيرات فسيولوجية ونفسية من شأنها أن ٌتَوِلد حّد ذاتها أآثر ال

لدى الفرد العديد من الضغوط والصراعات واالضطرابات النفسية آالشعور باليأس والقلق، 
واالآتئاب واالغتراب والوحدة النفسية، وتزداد ِحّدة هذه الصراعات واالضطرابات 

 المعاق حرآيا نظرا للقيود التي تفِرضها اإلعاقة الحرآية ويتضاعف أثرها لدى المراهق
عليه، والتي ُتْشِعره بالعجز والنقص وعدم الكفاءة واالرتباك في حياته، أي أنها المرحلة 
التي يشعر فيها بمدى قسوة اإلعاقة التي تحٌّد من حريته في مرحلة عمرية تتميز باالنطالق 

  . ةواالستقالل والسعي نحو تحديد الهوي

 أن أدبيات البحث في مجال ذوي االحتياجات الخاصة - على حد ِعلمه –ويرى الباحث 
يخلو من دراسة هذا الجانب من موضوع الدراسة حيث ال توجد دراسات في البيئة العربية، وفي 
الجزائر بشكل خاص، تناولت هذا الموضوع، وبالتالي فإن ما َسٌتْسِفْر عنه من نتائج ٌيْعَتبر إضافة 

 ).الرياضية الٌمعّدلةلتربية الخاصة والتربية ميدان ا(جديدة إلى المجال العلمي 

  أسباب اختيار موضوع الدراسة

  : ُيمكن حصر مبررات اختيار موضوع الدراسة الحالية في ما يلي

  إن الفلسفة العامة التي يتم من خاللها تناول قضايا ومشكالت األفراد ذوي االحتياجات
لمعاقين حرآيا بالتحديد، ينبغي أن تستند إلى قاعدة أساسية تتلخص في أن الخاصة عموما وا

اإلنسان هو غاية في حد ذاته، وأن الحفاظ على آرامة هذا اإلنسان وحقوقه هو أثمن ما 
  . ُيْمِكن أن ننشده مهما اختلفت ظروفه واحتياجاته

 ي والطبيعة احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة آجزء من التنوع البشر
  .البشرية
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  العناية بهذه الفئة يمثل ضرورة دينية اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية من أجل تطوير
  .قدراتها وإمكاناتها وإشباع حاجاتها

 ازدياد أعداد ذوي االحتياجات الخاصة وخاصًة في الدول النامية .  

 ليهمالمفاهيم الخاطئة التي َتْلَتف حول هذه الفئة ونظرة المجتمع إ.  

  ِقّلة البرامج واألنشطة الرياضية والترويحية والدراسات العلمية التي ُعِنَيْت بفئة ذوي
االحتياجات الخاصة على المستوى المحلي والعربي، على الرغم من الحقائق العلمية التي 
ٌتؤآِّد على األثر اإليجابي والمباشر لممارسة األنشطة الرياضية والترويحية في حياة 

 .ن بصفة عامة وفي حياة ذوي االحتياجات الخاصة بصفة خاصةاإلنسا
  

  مصطلحات الدراسة

ا تعني آلمة البرنامج حسب استعمالها العام ترتيبًا ُمحّددًا سلًف :البرنامج الرياضي المقترح
نبيل غطاس "أو التطورات المزمع إجرائها لتحقيق نتيجة معينة، وعّرف لألعمال أو األحداث 

مج بأنه مجموعة من عناصر مخططة ومتكاملة ومتفاعلة مع بعضها البعض البرنا" وآخرون
 النحاس وآخرون،(موّجهة لعدد من األعضاء لتحقيق أهداف معينة خالل فترة زمنية ُمحددة 

٢٥٨-٢٥٧: ٢٠٠١.( 

شطة                 ات والحرآات واألن ويقصد بالبرنامج الرياضي في هذه الدراسة مجموعة من التمرين
ا         واأللعاب واإلجراءات   التي تّم تطبيقها على ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا، بحيث يجدون فيه

ى          متعة وإشباعا لرغباتهم وإثراء    راتهم والتي تهدف إل دير           لخب وم تق تحسين صورة الجسم ومفه
 حصص أسبوعيا، بحيث       )٣( أسابيع بمعّدل    )١٠(دة تستغرق   الذات لديهم، وفق فترة زمنية ُمحدّ     

امج أ   ذا البرن ّدد له ة،        ُيح صائص العين ع خ ب م ا يتناس ة بم شاطات الالزم واه والن ه ومحت هداف
   .وتتضمن األهداف التعليمية واألساليب ووسائل القياس والتشخيص والتقييم

بأنها استعادة : ُلغويا) Imogo(وبالالتينية ) Image(ُتعّرف الصورة  :صورة الجسم
أو عن طريق الرسم مثل لوحة زيتية المرآة العاآسة، : صورة لشيء عن طريق استعمال آلة مثل

أما قاموس علم النفس فُيعّبر عن ، )Micro Robert, 1985 :542(أو عن طريق الخيال 
دع من الفرد بالنسبة لفكرة، تالصورة على أنها عبارة عن تصوُّر داخلي لشيء عرف سابقا أو مب

  ).Sillamy, 1980: 593(رة طابع ُمجّسد بقربها من الحواس وللصو

ي    :صورة الجسم) ١٩٩٥" (آفافي والنيال"عّرف آل من    وُي ارة عن تصّور عقل  أو  بأنها عب
ه من أحداث       صورة ذهنية يكونها الفرد، وتسهم في تكوينها خبرات الفرد من خالل ما يتعرض ل
رد           ه الف ا يكون ا، وم ومواقف، آما أن صورة الجسم تؤثر تأثيرا آبيرا في نمو الشخصية وتطوره

و ات نح ن اتجاه سم  م صورة الج ة ب ات المتعلق ذه االتجاه ة وه لبية أو إيجابي ون س د تك  جسمه، ق
اعالت       ة لتف سرة أو معوق ون مي ا أن تك سلبي، إم ابي أو ال شقيها االيج ع    ب ه وم ع ذات سان م  اإلن
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ويتحّدد مفهوم صورة الجسم في الدراسة الحالية بالدرجة  ،  )٢١: ١٩٩٥آفافي والنيال،   ( اآلخرين
  .المستخدم) من إعداد الباحث(مفحوص في مقياس صورة الجسم التي يحصل عليها ال

آما ذآر عند ) Cooper Smith" (آوبر سميث"يتبنى الباحث تعريف  :تقدير الذات
بأّنه الحكم الشخصي للفرد عن قيمته الذاتية والتي يتم التعبير عنها من ) ٦٠: ٢٠٠٠محمد، (

يعتقد الفرد أن لديه القدرة واإلمكانيات خالل اتجاهات الفرد عن نفسه، ويوّضح إلى أي مدى 
وآذلك اإلحساس بالنجاح والقيمة في الحياة، وهو خبرة موضوعية يقدمها الفرد لآلخرين من 

  .خالل التعليق اللفظي والسلوآيات األخرى

ف الباحث تقدير الذات بأنه تقييم ذاتي في ضوء مدى تقبُّل الفرد المعاق حرآيا لذاته أو  ُيعّرو
ستخدم في الدراسة                       رفضه له  رج الم اس روزنبي ى مقي ا عل ي يحصل عليه ا من خالل الدرجة الت
   .الحالية

ة  ات الخاص ون  :ذوي االحتياج ة       يعرف دمات التربي ى خ اجون إل ذين يحت راد ال أنهم األف ب
ات          ن قابلي نهم م ا يمك صى م ق أق م تحقي سنى له ا ليت ة لهم دمات الداعم ل والخ ة والتأهي الخاص

تلفون جوهريًا عن األفراد اآلخرين في واحدة أو أآثر من مجاالت النمو واألداء            إنسانية، إنهم يخ  
ة ال  : التالي سلوآي، والمج ال ال سي، والمج ال الح سدي، والمج ال الج ي والمج ال المعرف المج

  ).١٦: ٢٠٠٥الخطيب والحديدي، (اللغوي، والمجال التعليمي 

 الذين لديهم عائق جسدي يمنعهم من  أولئك المراهقين)إجرائيًا ( االحتياجات الخاصةذوي
القيام بوظائفهم الحرآية بشكل طبيعي، سواء أآان هذا العائق محّصلة ألسباب وراثية أم مكتسبة 
نتيجة مرض أو إصابة أّدت إلى ضمور في العضالت، أو فقدان في القدرة على الحرآة في 

جتماعية فيجدون صعوبات في األطراف السفلية، فأصبح لديهم نقص من حيث إقامة العالقات اإل
القيام بنشاطاتهم اليومية منها ممارسة النشاط الرياضي، وهم يحتاجون إلى برامج طبية ونفسية 
واجتماعية وتربوية ورياضية ومهنية لمساعدتهم على إستعادة قدراتهم، أو تعويضهم باستثمار 

 الحياتية والعيش بأآبر قدر من  لتحقيق أهدافهمقية، أو التكّيف مع الوضع الحاليالقدرات المتب
  .ليةاإلستقال

  
  الدراسات السابقة

بدراسة هدفت إلى استكشاف صورة الجسم ومفهوم الذات ) Beatus,1996 (بيتوسقام 
ف مع اإلعاقة لدى المعاقين بإصابات النخاع الشوآي ومقارنتهم وآذا العوامل المؤثرة في التكّي

 )٢١(تكونت عينة الدراسة من ظهر واألفراد العاديين، ات أسفل المع األفراد المعاقين بإصاب
 معاق بالشلل )٢٥( سنة، و)٦٦-١٨(معاق بالشلل النصفي السفلي تراوحت أعمارهم بين 

 مرضى أسفل الظهر تراوحت )٢٢( سنة، و)٥٧-١٩(الرباعي تراوحت أعمارهم ما بين 
 سنة، )٤٤-٢٠( هم بين شاب غير معاقين تراوحت أعمار)٣٠( سنة، و)٨٠-٢٩(أعمارهم بين 

ق على آل من األفراد المعوقين والعاديين مقياس صورة الجسم، مفهوم الذات وتصور ُطّب
  . الجسم، وآذا مقياس االآتئاب والتكيف مع اإلعاقة
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أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف بين المعوقين بإصابات الحبل الشوآي 
اديين في تقديرهم لصورة الجسم ومفهوم الذات، آما ال المشارآين في هذه الدراسة مع األفراد الع

يوجد اختالف بين األفراد المعوقين المصابين بالشلل النصفي السفلي مع أقرانهم المصابين 
ة دالة بين  عالقوجودبالشلل الرباعي في تقديرهم لصورة الجسم ومفهوم الذات، آما أظهرت 

 يشير إلى أن المتغيرات هي قادرة لنموذج الشاملالتكيف مع اإلعاقة، واالمتغيرات المستقلة و
ما ُأعتبر تقدير الذات وسنوات  من التباين في التكيف مع اإلعاقة، آ)%٥٧(على شرح ما يقرب 
  .ين في التنبؤ للتكيف مع اإلعاقةالتعليم آمتغيرين هاّم

دراسة هدفت التعّرف إلى أثر ) Behr & Menotti, 2000 (بار ومُنوتيأجرى آل من 
ممارسة آرة السلة على الكراسي المتحرآة لالعبي النخبة المعوقين حرآيا على تقدير الذات 

 العب ذآور من المنتخب )١٤(لديهم استخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينة تكونت من 
 سنة، )٢٢-١٧(الفرنسي لآلمال لكرة السلة على الكراسي المتحرآة تراوحت أعمارهم بين 

إعاقة (عت إعاقتهم  سنة، حيث تنّو)٣٩-١٧( العب بعمر )١٢(ن من ُمكّووفريق األآابر 
مكون من ستة ، واستخدما استبيان )لألطراف السفلية، شلل أطفال، بتر، إصابات العمود الفقري

  .الهوية، الذات، الذات والدوافع، الذات والمنافسة، الذات والجسم، الذات واآلخرين:  أبعاد)٠٦(

سة أن الدافع نحو التدريب وإلى المقابالت يكاد يكون متساوي لكال أظهرت نتائج الدرا
م التقني هو وأن اآتساب مستوى عالي من التحّك ،)%٩٠(الفريقين حيث وصل إلى درجة 

آما أن تقدير الذات بالنسبة لبقية الالعبين  المحرك لتقدير ذات إيجابي عند العبي فريق األآابر،
المحيط االجتماعي، الجو السائد داخل الفريق وآذا : ارجية منهار بدرجة آبيرة بعوامل خيتأّث

نتائجه، وأن الثقة بالنفس هي أعلى عند العبي فريق األآابر، آما سمحت ممارسة آرة السلة 
 .     ل إعاقتهمعلى الكراسي المتحرآة لالعبي آال الفريقين بتقّب

ذات البدنية والمهارية لالعبي بدراسة هدفت التعّرف إلى تقدير ال )٢٠٠١(  الخزرجيقامت
الساحة والميدان المعاقين المصابين ببتر سفلي في العراق، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي 
على عينة تم اختيارها بالطريقة العمدية من أعضاء الفريق الوطني للساحة والميدان وعددهم 

  . سنة)٢٥.٦( الحسابي ألعمارهما، وآان الوسط العًب) ١٣( العبا وتم تطبيق البحث على )١٦(

الذات المهارية، آما طبقت الباحثة استمارتين، واحدة لقياس الذات البدنية واألخرى لقياس 
تقدير الذات البدنية والمهارية ، أظهرت نتائج الدراسة أن امت بإجراء اختبار لإلدراك الحسيق

ا أن الثقة بالنفس لتقّبل المجتمع لدى آان إيجابيا وجّيدا لدى العبي المنتخب للساحة والميدان، آم
الالعبين في أدائهم الرياضي ومعّدل اإلحساس الحرآي بنصف قوة القبضة لكال اليدين آان 

  . مرتفعًا

بدراسة هدفت التعّرف إلى فهم سلوك األفراد المراهقين ) Lalkhen, 2001 (اللكانقام 
، حيث تّم تسجيل )البيئة العادية(ر المعاقين المعاقين بالشلل الدماغي وتقديرهم لذاتهم في بيئة غي

  .وتحليل استجاباتهم التلقائية
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك دراسات قليلة اهتمت بتقدير  )Phénoménologie(*)(نولوجياوفي مجال الفينوم
الذات وخاصة عند المعاقين، آما وجد أن التغيرات التي تحدث في فترة المراهقة هي مرتبطة 

ث أن صورة الجسم عامل هام في تطور مفهوم الذات خالل بتغيرات في مفهوم الذات، وحي
ثر على مفهوم الذات مرحلة المراهقة فإنه من المنطقي افتراض أن اإلعاقة الجسدية سوف تؤ

، وتشير الدالئل آذلك إلى أن األطفال الذين لديهم شلل دماغي وديمومة اإلعاقة يتم وتقدير الذات
خبرة الجسد واإلحساس به عامل فّعال ومهم في مفهوم مالحظتها واإلحساس بها، وقد وجد أن 

الذات عند المراهقين المعاقين جسديا، وفي حين يتم اإلحساس بالجسد آمفهوم واضح وغير طيِّع 
وغير معتمد عليه، فإنه يتم النظر إليه آعامل معيق َيُحّد من ممارسة النشاط البدني، وآمعيق 

  .للعالقة مع العالم الخارجي

نولوجيا، فإن اإلعاقة أآثر بكثير من أمراض الجسم، آما أنها عنصر ر الفينومومن منظو
أساسي في تكوين هوية المراهق المعاق، نظرا لطبيعة االضطرابات التي تحدث له، وخالل 
مواجهته الكثير من مواقف اإلحباط وخيبات األمل فإن المراهق المعوق حرآيا يدرك أنه من 

ين والتعامل معهم سوف تتطور وتتحسن قدراته وآفاياته وسوف خالل مواجهته لغير المعاق
والمراهق المعوق الذين يحرم من فرص االندماج واالنخراط مع أقرانهم لذاته بتقديره  يشعر

العاديين ويحرم من حرية االختيار واتخاذ القرار بشكل مستقل يكون غير قادر على تنمية 
لنفس، ولذلك فإنه سيكون أقل مشارآة في الحياة العامة وتطوير اإلحساس بتقدير الذات والثقة با
  .وتكوين عالقات مع اآلخرين في المجتمع

دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين مفهوم الذات وتقدير ) Rader, 2003(رادر وأجرت 
الذات ومرآز الضبط والكفاءة الذاتية واإلرادة الذاتية عند الطالب ذوي اإلعاقة الحرآية، من 

 المقارنة بين تصميم المجموعات الستيضاح خبرات المراهقين من المعاقين حرآيا وغير خالل
طالبا  )٥٠(المعاقين بالترآيز على مؤثرات النفس وعالقتها باإلرادة، وقد شملت عينة الدراسة 

طالبا معاقا حرآيا ) ٢٥(سنة وآانت مقّسمة إلى مجموعتين يضم آل منها  )١٧-١٣(من سن 
مفهوم :  وقد قام الطالب بإآمال الفقرات الخاصة بتقييم الذات وهيير معاق غ)٢٥(وأخرى 

  .الذات، تقدير الذات، مرآز الضبط، آفاءة الذات، إدارة الذات

وبعد مقارنة نتائج المجموعات أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة بين المجموعات 
الذات وتقدير الذات، أما الطلبة فالطلبة غير المعاقين آان لديهم مستويات أعلى في مفهوم 

 فقد آان لديهم مستويات أعلى في وجهة الضبط الداخلي ولديهم فرص أآبر في المعاقين حرآيًا
الكفاءة الذاتية واإلرادة الذاتية آما أثبتت الدراسة أن الفاعلية االجتماعية آانت المؤشر الوحيد 

                                                 
ة،              :الفينومنولوجيا  )*(  تعني دراسة الوعي وأفعاله وموضوعاته المختلفة آما تظهر للعقل في خصائصها الجوهري

ة هو م Phainomaiإن أصل الكلم ر، ث ر الموضوعات  Logs  أي ُيظه ة، فهي إذًا دراسة تظه أي دراس
ى                 ياء  للعيان، وهي تعتبر الموضوعات قائمة للوعي وأمامه، ذلك أن الوعي في الفينومنولوجيا ال يتجه إل  األش

ذلك، أي من حيث هي                ات آ من حيث ظاهرات فحسب، أي من حيث هي محسوسة، وإنما من حيث هي ماهي
  ).٤٤: ٢٠٠٩الشاروني، (مدرآة آأشياء حقيقية 



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٩٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ؤشر رسمي لإلرادة عند الطالب غير لإلرادة عند الطلبة المعوقين حرآيا وأنه ال يوجد م
  .المعوقين حرآيًا

بدراسة هدفت إلى التعّرف على أثر برنامج تدريبي على تنمية ) ٢٠٠٣ ( الصماديقام
المهارات الحرآية، ومفهوم الذات والكفاية االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم الملحقين في 

، اعتمد الباحث على المنهج التجريبي )ردناأل(غرف مصادر التعلم في مديرية تربية الزرقاء 
) ٢٤(طالبا وطالبة آمجموعة تجريبية و) ٢٤(طالبا وطالبة منهم ) ٤٨(على عينة تكونت من 

، وتم الكشف عن مستوى المهارات )الذين لديهم صعوبات تعلم(طالبا وطالبة آمجموعة ضابطة 
، والمهارات الحرآية الدقيقة، أما الحرآية من خالل اختبار تضّمن المهارات الحرآية الكبيرة

للكفاية المدرآة، وتم ) Harter,1982" (هارتر"مستوى مفهوم الذات فتم من خالل مقياس 
 "ميريل"الكشف عن الكفاية االجتماعية من خالل مقياس السلوك االجتماعي المدرسي لـ 

)Merril,1993(دريبي على المجموعة ، وبعد تطبيق االختبارات القبلية تم تطبيق البرنامج الت
التجريبية لمدة فصل دراسي آامل، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم إجراء القياس البعدي 
لكافة متغيرات الدراسة للمجموعتين الضابطة والتجريبية، وبعد شهر من إجراء القياس البعدي 

ارات التي تّم تعليمها في تمت إعادة تطبيق االختبارات الثالثة للتعّرف على درجة االحتفاظ بالمه
  . مجالبرنا

 لصالح المجموعة التجريبية على وقد توّصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا
مقياس المهارات الحرآية الكبيرة والمهارات الحرآية الدقيقة، آذلك توصلت الدراسة إلى وجود 

  .وم الذات والكفاية االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية على متغيري مفهفروق دالة إحصائيًا

بدراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي في السباحة ومعرفة أثره على ) ٢٠٠٤ (أبوعبيدقام 
المستوى المهاري ومفهوم الذات لدى ذوو التحديات الحرآية، وقد اشتملت عينة الدراسة على 

  .من المصابين بشلل األطفال في الجامعة الهاشمية معاقا حرآيا )١٤(

استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة وإجراء اختبارات قبلية وبعدية 
الربضي (للمستوى المهاري في السباحة ومفهوم الذات مستخدما مقياس مفهوم الذات إعداد 

  . من إعدادهميًا تعليلجمع البيانات، آما استخدم الباحث برنامجًا) ١٩٩٢والمومني، 

ج الدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي وقد أظهرت نتائ
لمقياس مفهوم الذات لذوي التحديات الحرآية لصالح القياس البعدي، وآذلك أظهرت نتائج 
الدراسة فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي للمستوى المهاري في السباحة لصالح 

  . القياس البعدي

دراسة هدفت التعّرف إلى فاعلية برنامج ترويحي في ) Oates, 2004 (أوتيسأجرت 
السباحة على تحسين تقدير الذات للمعاقين حرآيا، استخدمت الباحثة المالحظات واالستبيانات 

 ثم التقييم القبليوالمقابالت لتحديد التغيرات في السلوك االجتماعي والحرآي وتقدير الذات 
 طفلين وأربعة مراهقين يعانون من الشلل المخي وإصابات الحبل والبعدي على عينة تكونت من

  .الشوآي
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تحسن دال إحصائيا في تقديرهم لذاتهم، وأظهرت بيانات 
المالحظة َتَحسُّن واضح في النشاط الحرآي والتفاعل االجتماعي، وقد دعّمت المقابالت هذه 

سة آذلك على أهمية األنشطة الحرآية للنمو النفسي واالجتماعي النتائج  آما أآّدت هذه الدرا
   .والحرآي لألطفال والمراهقين ذوي اإلعاقات الحرآية

 ,Cazenave & Peultier & lefort (آازيناف وبولتيير ولوفورتآل من أجرى 
دراسة هدفت إلى معرفة أثر ممارسة النشاط البدني والرياضي على تقدير الذات عند ) 2006

مراهق  )١٩(المراهقين المعاقين بإصابة القدم الحنفاء، أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
" ميمورال"سنة، تم اختيارهم من آشوفات مستشفى ) ١٢.٣٦(متوسط أعمارهم  معاق بلغ

المجموعة األولى عدد : األمريكي المتواجد بمقاطعة ريمس بفرنسا، قسّمت إلى مجموعتين
، أما المجموعة ذآور لم يمارسوا الرياضة تمامًا) ٥(إناث و) ٤(مكونة من أفراد ) ٩(أفرادها 

ذآور يمارسون الرياضة بصفة منتظمة داخل ) ٦(إناث و) ٤(أفراد منهم ) ١٠(الثانية فعددها 
إشراك آلتا  تّم ساعة،) ٤.١٣(النوادي الرياضية بلغ متوسط زمن ممارستهم في األسبوع 

ة متنوعة من الرياضات منها السباحة، آرة القدم، الجيدو، المجموعتين في ممارسة مجموع
الخ، استخدم الباحثون مقياس تقدير الذات لـ روزنبيرج ومقياس تصور الذات ...ألعاب القوى

  . البدنية

أن الممارسة الرياضية مرتبطة مع الزيادة في نتائج مقياس أظهرت نتائج الدراسة 
 الكلي، القيمة البدنية المدرآة والكفاءة الرياضية، وإلىروزنبيرج لتقدير الذات وتقدير الذات 

تقدير الذات لمقياس روزنبيرج والتقدير الكلي للذات، وتّمت  وجود ارتباط دال بين درجة
مالحظة نفس العالقة بين تقدير الذات لمقياس روزنبيرج والتقدير الكلي للذات مع القيمة البدنية 

 أن المراهقين المعاقين الممارسين لألنشطة الرياضية آان المدرآة، والكفاءة الرياضية، آما
لديهم تقدير ذات عالي على مقياس روزنبيرج بالمقارنة مع المراهقين المعاقين الذين ال يمارسون 

تقدير الذات اإلجمالي، القيمة : أي نشاط رياضي، وآذا على متغيرات مقياس تصور الذات البدنية
اللياقة البدنية، : لمدرآة، آما لم تظهر فروق ذات داللة على متغيراتالبدنية المدرآة، الكفاءة ا
  .والمظهر البدني والقوة

بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة الرضا عن الحياة وعالقته ) ٢٠٠٦ (العلوانقام 
بتقدير الذات لدى المعاقين حرآيا الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي في األردن، 

المؤهل العلمي والحالة االجتماعية والدخل الشهري ومكان اإلقامة ( من متغيرات وبيان أثر آل
على مستوى الرضا عن الحياة وتقدير الذات لدى ) والجنس وسبب اإلعاقة ونوع اإلعاقة

الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي من المعاقين حرآيا في األردن، وقد تكونت عينة 
سنة، حيث بلغ عدد ) ١٨(والذين تجاوزت أعمارهم ) ذآور وإناث (معاق) ٢٥٣(الدراسة من 

معاقا تم اختيارهم بالطريقة العمدية عن ) ٩٧(المعاقين حرآيا والممارسين للنشاط الرياضي 
معاقا من غير الممارسين للنشاط الرياضي تم ) ١٥٦(طريق اللجنة البارالمبية األردنية و
ن آشوفات وزارة التنمية االجتماعية، واعتمد الباحث على اختيارهم بالطريقة العشوائية من ضم

  . المنهج الوصفي بصورته المسحية آما استخدم أداة االستبيان
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أظهرت نتائج الدراسة أن الفروق في جميع المحاور المتعلقة بدرجة الرضا عن الحياة 
  .ياضيودرجة تقدير الذات للمعاقين حرآيا في األردن لصالح الممارسين للنشاط الر

دراسة هدفت التعّرف إلى الفروق  في صورة الجسم وتقدير ) Wade, 2007 (وايدأجرت 
) scoliosis (- تقوس جانبي في العمود الفقري-الذات بين المراهقين المعاقين بالَجَنْف 

والمراهقين العاديين، وآذلك التعّرف إلى أثر طريقة معالجة االنحناء الجانبي لدى المراهقين 
رة الجسم وتقدير الذات، استخدمت الباحثة مقياس صورة الجسم للمراهقين والبالغين على صو

المظهر، الرضا عن الوزن، الصفات الَمْعُزَوة، ولقياس تقدير الذات : المكون من ثالثة أبعاد
طالب تراوحت ) ٧٤(استخدمت الباحثة مقياس روزنبيرج لتقدير الذات على عينة تكونت من 

سنة من إحدى المدارس الثانوية الخاصة في الوسط األمريكي ) ١٨-١٥(أعمارهم ما بين 
وجميعهم ال يعانون من أية انحرافات في العمود الفقري وهم يشّكلون العينة الضابطة، أما 

  . يعانون من االنحراف الجانبي للعمود الفقريمراهقًا) ٣٩(المجموعة التجريبية فقد تكونت من 

لمراهقين الذين يعانون من انحراف جانبي للعمود الفقري آان أظهرت نتائج الدراسة أن ا
الذين ال يعانون من  -لديهم صورة إيجابية للجسم وتقدير أعلى للذات من العينة الضابطة 

 وأن طريقة العالج المستخدمة لعالج االنحراف الجانبي -االنحراف الجانبي للعمود الفقري
ر الذات، آما توجود فروق ذات داللة إحصائية بين أظهرت عالقة دالة مع صورة الجسم وتقدي

المجموعة التي استخدمت الُمقويات والجراحة معا وبين المجموعة التي استخدمت الجراحة فقط، 
حيث تبّين أن األفراد الذين خضعوا للعملية الجراحية فقط أظهروا درجات أعلى من تقدير الجسم 

جراحية وتناولوا الُمقويات معا، إضافة إلى ذلك فإن مقارنة باألفراد الذين خضعوا للعملية ال
الدراسة أظهرت أن تقدير الذات آان أعلى لدى األفراد الذين خضعوا لعملية الجراحة لعالج 
االنحناء الجانبي عند مقارنتهم باألفراد الذين أجروا العملية الجراحية وتعاطوا الُمقويات، وأن 

وى أعلى لتقدير الذات مقارنة باألفراد الذين أجروا العملية أفراد المجموعة الضابطة أظهروا مست
وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن لُمقويات لعالج االنحناء الجانبي، الجراحية وتعاطوا ا

تشخيص وعالج االنحناء الجانبي للعمود الفقري عند المراهقين المعوقين له أثر إيجابي على 
  .صورة الجسم وتقدير الذات لديهم

أن مجال البحث في البرامج الرياضية ح لنا  خالل هذا العرض للدراسات السابقة، يتّضمن
لذوي االحتياجات الخاصة مازال بحاجة لمزيد من الدراسات والبحوث وذلك إلضافة آفاق 

 في الدراسات -على حد علم الباحث -تدريبية جديدة وبأساليب متنوعة، وأن هناك ٌنقص واضح 
  .ذات لذوي االحتياجات الخاصةلت صورة الجسم ومفهوم تقدير الالعلمية التي تناو

  
  ه الميدانيةإجراءاتو منهج البحث

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة بتصميم  :المنهج المستخدم
  .مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة مع قياس قبلي وقياس بعدي لكل منهما
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  عينتها والدراسةمجتمع 

) ١٧-١٣( من سن تكون مجتمع الدراسة من جميع األفراد ذوو االحتياجات الخاصة حرآيًا
 بوالية تيبازة -الشاطئ األزرق-سنة المتواجدين داخل المؤسسة اإلستشفائية يعقوبي زهير 

 - تقصراين–فردا، باإلضافة إلى المؤسسة االستشفائية قاصدي مرباح ) ٢٩(والبالغ عددهم 
فرد، وفقًا الستمارة اإلحصائيات بالمؤسستين ) ٢٤(جزائر العاصمة والبالغ عددهم بوالية ال

 من الذآور مصابين فرد )٢٠(عينة الدراسة من ، في حين تكونت ٢٠٠٩اإلستشفائيتين لسنة 
من مجتمع الدراسة، ٌيَمِثٌلون مرحلة ) %٣٧،٧٣(مّما يشّكلون ما نسبته  بالشلل النصفي السفلي،

  : اختيارهم بالطريقة العمدية وفق الشروط التاليةالمراهقة، تّم

 أفراد العينة آُلهم ذآور.  

 شلل نصفي سفلي: نوعية اإلعاقة.   

 خُلو أفراد العينة من اإلعاقات األخرى غير الحرآية ومن أية أمراض مصاحبة.  

 أفراد العينة هم تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية: المستوى التعليمي.  

 وفقا لمؤشرات المستوى لعينة إلى المستوى االجتماعي واالقتصادي المتوسطينتمي أفراد ا ،
  .االقتصادي واالجتماعي ألسرهم المدوّنة في سجالتهم بالمؤسستين االستشفائيتين

  أفراد عينة الدراسة ال يمارسون أي نشاط رياضي ما عدا حصص التأهيل الحرآي داخل
  .المؤسسة اإلستشفائية

بالمؤسسة ) التجريبية(سة إلى مجموعتين إذ آانت المجموعة األولى وقّسمت عينة الدرا
 أفراد يتعّرضون إلى البرنامج الرياضي المقترح في ١٠وعددها " يعقوبي زهير"اإلستشفائية 

بالمؤسسة اإلستشفائية قاصدي مرباح وعددها ) ضابطة(هذه الدراسة، بينما المجموعة الثانية 
امج الرياضي المقترح في الدراسة، نالمجموعة التدريب على البر أفراد ولم يتلق أفراد هذه ١٠

التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي قبل البدء في تطبيق وأجري 
البرنامج الرياضي المقترح لمتغيرة العمر الزمني وعلى مقياس صورة الجسم ومقياس تقدير 

  .ح ذلكيوّض) ١(الذات، والجدول رقم 
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وعتين  نحراف المعياري ومعامل االلتواء ن المتوسط الحسابي والوسيط واال يبّي :)١(جدول   للمجم
اس صورة الجسم                   اد مقي ي وأبع التجريبية والضابطة قبل تنفيذ البرنامج في متغيرات العمر الزمن

  .وتقدير الذات
  .١٠ = ²ن = ¹ن       

  القياس   الضابطةالمجموعة  يبية التجرالمجموعة
  
  المتغيرات

وحدة 
المتوسط   القياس

  الحسابي
  الوسيط

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االلتواء

المتوسط 
  الحسابي

  الوسيط
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االلتواء

  ١.٠٠٧  ١.٤٠٧  ١٤.٥٦  ١٥.٠٣  ١.١٥٨  ١.٥٨١ ١٤.٠١  ١٤.٦٢  السنة  العمر الزمني

ُبعد المكون 
  اإلدراآي

  ٠.٨٧٥-  ٢.٤  ٢٦.٥  ٢.٢٧  ٠.٣٠٤  ٢.٩٦  ٢٨  ٢٨.٠٣  درجة

المكون ُبعد
  الذاتي

  ١.١٩٧-  ٥.٢٦  ٣٣  ٣٠.٩  ٠.٣٣٧-  ٣.٥٦ ٣٤.٥  ٣٤.١  درجة

المكون  ُبعد
  السلوآي

  ٠.٢٧٩-  ٤.٣  ٤١.٥  ٤١.١  ٠.٢٢٧-  ٣.٩٥  ٤٣  ٤٣.٣  درجة
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الكلية  الدرجة  
  للمقياس

  ٠.٢٦٦-  ٨.٩٩  ١٠٠  ٩٩.٢  ٠.١٣٨-  ٦.٥٢  ١٠٦  ١٠٥.٧  درجة

  ٠.٩٥٠-  ٢.٨٤  ٢٦  ٢٥.١  ٠.٥٢٢  ٢.٨٧  ٢٤  ٢٤.٥  درجة  دير الذاتمقياس تق

) التجريبية والضابطة(أن أفراد عينة الدراسة لكال المجموعتين ) ١(يتّضح من الجدول رقم 
ُيشّكلون مجتمعا إعتداليا متجانسا في آل من متغيرة العمر الزمني وأبعاد مقياس صورة الجسم 

  ).٣±(إلى قيم معامل االلتواء والتي انحصرت ما بين ومقياس تقدير الذات وذلك بالرجوع 

  أدوات الدراسة

  :استخدم الباحث في الدراسة الحالية األدوات التالية

  )إعداد الباحث (مقياس صورة الجسم

آشف لنا التراث السيكولوجي العربي المتاح أو المنُشور عن ُندرة األدوات التي ُتتيح لنا 
سم لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة، ومن ثّم وجد الباحث أنه إمكانية قياس مفهوم صورة الج

من المناسب وضع مقياس خاص لقياس هذا المفهوم يتناسب مع أهداف الدراسة ويراعي طبيعة 
عينتها وخصائص فترتها العمرية، وسوف نعرض خطوات إعداد مقياس صورة الجسم 

  :وخصائصه السيكومترية آما يلي

  والنظريات التي تناولت موضوع صورة الجسماإلطالع على األدبيات.  

 اإلطالع على تعريفات المختصين لصورة الجسم.  

  في موضوع ) العربية واألجنبية(اإلطالع على عدد من الدراسات السابقة و المشابهة
 بن تومي ،)١٩٩٥(دراسة آفافي والنيال : صورة الجسم ومن هذه الدراسات ما يأتي
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، )Lalkhen, 2001(، اللكان )١٩٩٨(، شقير )Beatus, 1996(، بيتوس )١٩٩٨(
  ).Wade, 2007(، وايد )Le Clair, 2005 ( لوآالر

  آما تّم االطالع على عدد من المقاييس األجنبية والعربية التي اهتمت بقياس صورة الجسم
إلدراك الذات البدنية، ) Fox,1990(مقياس آينيث فوآس : هذه المقاييس ما يأتيومن 

 ،)١٩٩٢الربضي والمومني، ( الذات لذوي التحديات الحرآية من إعداد مقياس مفهوم
من تصميم وليام فتيس، تعريب عالوي و : لمفهوم الذات) Tennessee(مقياس تنسي 

اقتباس ) Marsh,1994(تصميم هربرت مارش : شمعون، مقياس وصف الذات البدنية
ة الجسم من إعداد آفافي مقياس صور تصميم عالوي، :مقياس الحالة البدنية عالوي، 
مقياس  ،)Beatus,1996(، مقياس صورة الجسم من إعداد بيتوس )١٩٩٥(والنيال 

، استخبار )٢٠٠١(، مقياس شكل الجسم لـ فايد )١٩٩٨(صورة الجسم من إعداد شقير 
 )Cash,1994(آاش : إعداد)  M ,B,S,R,Q(العالقات الذاتية الجسمية المتعددة األبعاد 

، ومقياس )2006(لجوانب الذاتية الجسمية لصورة الجسم تعريب الدسوقيوذلك لقياس ا
  ).           Wade, 2007( للمراهقين والشباب لـ وايد )Body Esteem(تقدير الجسم 

  الصورة األولية للمقياس

اعتماًدا على الخطوات السابقة، وفي ضوء التعريف الذي تبناه الباحث، تم إعداد الصورة 
عبارة لقياس صورة الجسم لدى ذوي االحتياجات الخاصة ) ٤٤(ياس وهي تتكون من األولية للمق

 :تتوزع على ثالثة أبعاد وهي

 يشير إلى دقة إدراك الفرد المعاق حرآيا لحجم جسمه، ويشمل على :ٌبعد المكون اإلدراآي 
  .عبارة) ١٦(

 و االهتمام والقلق يشير إلى عدد من الجوانب مثل الرضا واالنشغال أ: ٌبعد المكون الذاتي
  . عبارة) ١٦(بشأن صورة الجسم، ويشمل على 

  يرآز على تجنب المواقف التي تسبب للفرد المعاق حرآيا عدم :المكون السلوآيٌبعد 
  .عبارة) ٢٠(الراحة أو التعب أو المضايقة التي ترتبط بالمظهر الجسمي، ويشمل على 

التي ُتعبِّر عن الصفات والخصائص التي وقد أخذ الباحث في الحسبان عند إعداد العبارات 
  :    يتضمنها آل ُبْعد ما يلي

  أن يكون عدد العبارات التي تتضّمن مظاهر سلوآية إيجابية متقاربا مع عدد العبارات التي
  .تتضّمن مظاهر سلوآية سلبية في آل ُبْعد

 شمول العبارات لكل ُبْعد.  

 حتياجات الخاصة حرآيا لصورة جسمهمسالمة العبارة ومناسبتها لمستوى مفهوم ذوو اال.  

 البعد قدر اإلمكان عن التكرار.  
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  أن تكون تعليمات المقياس ُمبّسطة ومفهومة وال تحتاج إلى توضيح، وُيجاْب عن آل عبارة
  .طبًقا لالحتماالت الموضوعة لذلك

لصدق بعد استكمال إعداد عبارات المقياس بشكله األولي عمد الباحث إلى القيام بإجراءات ا
 :والثبات وعلى النحو التالي

  صدق مقياس صورة الجسم

للتحّقق من صدق األداة اعتمد الباحث على الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس 
مجموعة من األساتذة الدآاترة  بأبعاده الثالثة وتعريفاتها اإلجرائية والعبارات التي تعكسها على

سية واإلرشاد النفسي والتربية الخاصة والقياس المتخصصين في مجال علم النفس والصحة النف
مشهود لهم بمستواهم العلمي وتجربتهم ، محّكما) ١٤(والتقويم والتربية الرياضية وعددهم 

الميدانية في المجاالت الدراسية ومناهج البحث العلمي وذلك بإبداء مالحظاتهم وآرائهم وتقديرهم 
   .جسم لدى ذوي االحتياجات الخاصةفي صالحية العبارات المعّدة لقياس صورة ال

مين مع األخذ في االعتبار المالحظات والمقترحات وقد تم تفريغ آراء السادة األساتذة المحّك
الخاصة بحذف عبارة ما أو إعادة صياغتها وتعديلها، وحساب النسبة المئوية للموافقة التحكيمية 

لك اختيرت العبارات التي وافق على آل عبارة من عبارات المقياس المقترحة، وفي ضوء ذ
عبارات من العدد الكلي ) ١٦(، وتم استبعاد %)٨٠(عليها السادة الدآاترة المّحكمون بحد أدنى 

من الموافقة التحكيمية، حيث %) ٨٠(لعبارات المقياس وهي التي حصلت على نسبة أقل من 
و منه لعبارات من حيث المْضٌمون، أو أنها تتشابه مع غيرها من اار الٌمحكِّمون بعّدم فاِعليتها أش

  ).٢(آما هو موّضح في الجدول رقم  عبارة، )٣٦(أصبح المقياس يتكون من 

ة                ):٢(جدول   د إجراء عملي اس صورة الجسم بع اد مقي ى أبع ارات الموزعة عل  يوّضح عدد العب
  الصدق الظاهري

  العدد  أرقام العبارات التي تنتمي للبعد في المقياس  األبعاد
  ١٠  .١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  ن الذاتيالٌمكو

  ١٢  .٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١  الٌمكون اإلدراآي
، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣  الٌمكون السلوآي

٣٦، ٣٥.  
١٤  

  ثبات مقياس صورة الجسم

عمال طريقة االختبار وإعادة اس صورة الجسم باستـات مقيـن ثبـد مـم التأّآـت
أفراد من ذوو االحتياجات ) ١٠(على عينة استطالعية مكونة من ) test-Retest(االختبار

الخاصة حرآيا من مجتمع الدراسة وخارج أفراد العينة األساسية، وآان الفارق الزمني بين 
اط بيرسون لكل بعد التطبيقين أسبوعين، وتم حساب معامل الثبات للمقياس باستخراج معامل ارتب
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من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، آما تم استخراج دالالت ثبات مقياس صورة الجسم 
  : يوّضح ذلك) ٣(ألفا والجدول رقم -بأبعاده الثالثة باستخدام معامل آرونباخ

دول  اد مقي   ): ٣(ج اط ألبع امالت اإلرتب ح مع ه   يوض ة ل ة الكلي سم والدرج ورة الج ي اس ص  ف
  .بيقينالتط

  البعد
عدد 
  العبارات

معامل الثبات بين 
  تطبيقي االختبار

معامل الثبات بأسلوب 
  ألفا-آرونباخ

  ٠.٧٢  ٠.٨٣  ١٠  المكون اإلدراآي
  ٠.٨٤  ٠.٩٣  ١٢  المكون الذاتي

  ٠.٧٩  ٠.٩٢  ١٤  المكون السلوآي
  ٠.٨١  ٠.٨٩  ٣٦  المقياس آكل

بعد ونفسه والدرجة الكلية أن معامالت االرتباط بين آل ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
مما يشير إلى أن المقياس عالي )  α≥ 0,05(لمقياس صورة الجسم ونفسها دالة عند مستوى 

  .الثبات وصالح للتطبيق بصورته النهائية

  طريقة تصحيح المقياس

 إعطاء درجة لكل عبارة وفق ميزان التقدير المقياس بصورته النهائية تّم تصميم بعد
وذلك بترجمة ٌسّلم اإلجابة من ٌسّلم لفظي إلى ٌسّلم رقمي، وذلك  ،)Lekert(الخماسي ليكرت 

أوافق (أربع درجات، وفئة ) أوافق(خمس درجات، وفئة ) أوافق بشدة(بإعطاء فئة اإلجابة 
درجة واحدة ) ال أوافق بشدة(درجتين، وفئة ) ال أوافق(ثالث درجات، وفئة ) بدرجة متوسطة

، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٤، ١٨، ١٦، ١٤، ١١، ١٠، ٧، ٥، ٤، ٢، ١: (للعبارات اإليجابية وهي
درجتان ) أوافق(درجة واحدة وفئة اإلجابة ) أوافق بشدة(، وإعطاء فئة اإلجابة )٣٤، ٣٣، ٣٢

أربع درجات وفئة اإلجابة ) ال أوافق(ثالث درجات وفئة ) أوافق بدرجة متوسطة(وفئة اإلجابة 
، ١٩، ١٧، ١٥، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٦، ٣: (لسلبية وهيخمس درجات للعبارات ا) ال أوافق بشدة(

٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠.(  

ثم استخرجت درجة نهائية لكل مفحوص وهي ُتمّثل مجموع درجات جميع العبارات 
ُبعد المكون اإلدراآي وُبعد : اإليجابية والسلبية التي تمّثل األبعاد الثالثة لمقياس صورة الجسم

لذاتي وُبعد المكون السلوآي، وذلك بجمع الدرجات المتحّققة للمفحوص على العبارات المكون ا
التي تقع في ذلك الُبعد، والدرجة الكلية للمفحوص عن طريق جمع الدرجات المتحّققة للمفحوص 

، )١٨٠-٣٦(على األبعاد التي يقيسها المقياس، حيث تراوحت الدرجة الكلية للمقياس بين 
 درجة بأنه )١٨٠(الذي تقترب درجته على المقياس من الحد األعلى ويوصف المفحوص 

 درجة فإنه غير راضي )٣٦(راضي عن صورة جسمه، ومن تقترب درجته من الحد األدنى 
ن الدرجة القصوى والدرجة الدنيا على آل ُبعد وعلى ُيبّي) ٤(والجدول رقم عن صورة جسمه 

 .المقياس آكل
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اس صورة الجسم                     يبين الدرجة القصو  ): ٤(جدول   اد مقي د من أبع ى آل بع دنيا عل ى والدرجة ال
  .وعلى المقياس آكل

 المقياس آكل بعد المكون السلوآي بعد المكون الذاتي بعد المكون اإلدراآي  الدرجة
  ٣٦  ١٤  ١٢  ١٠  الدنيا

  ١٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠ القصوى

رجة، ثم ُبعد نالحظ حصول ُبعد المكون اإلدراآي على أقل د) ٤(من خالل نتائج الجدول 
المكون الذاتي، ويليه ُبعد المكون السلوآي، أما بالنسبة للدرجة القصوى فقد جاء ُبعد المكون 

  .السلوآي أوال، ومن ثم ُبعد المكون الذاتي، ويليه ُبعد المكون اإلدراآي

  مقياس تقدير الذات

خاصة حرآيا تم ومن أجل قياس درجة تقدير الذات الكلية لدى المراهقين ذوو االحتياجات ال
وتعطي هذه األداة تقديًرا ، )Rosenberg, 1965(استخدام مقياس تقدير الذات لـ روزنبيرج 

 عبارات ُيحّدد المستجيب مدى انطباق آل )١٠(لمدى تقييم الفرد لذاته بشكل عام، وتتكون من 
ا، أوافق، ال أوافق، أوافق تماًم: منها عليه وفقا ألربعة مستويات تمّثل الفئات التالية على الترتيب

ال أوافق تماًما، وتتراوح الدرجة لكل عبارة مابين درجة وأربع درجات، ويتراوح المجموع 
 عبارات )٥( درجة، وعبارات المقياس صيغت منها )٤٠( درجات و)١٠(الكلي للمقياس ما بين 

 بشكل إيجابي وقد صيغت الخمس عبارات األخرى بصيغة سلبية، حيث يحصل المفحوص في
 على أربع نقاط في أوافق تماًما، ثالث نقاط في أوافق، نقطتين في ال ،٧، ٦، ٤، ٢، ١: العبارات

، ٩، ٨، ٥، ٣: أوافق، نقطة واحدة في ال أوافق تماًما، بينما يكون التنقيط عكسي في العبارات
اط لال  حيث ُتمنح المفحوص نقطة واحدة إذا أجاب بأوافق تماًما، نقطتين ألوافق، ثالث نق،١٠

أوافق، أربع نقاط لال أوافق تماًما، ويّتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص بجمع درجاته في الفئات 
ع للذات والعكس صحيح ـر مرتفـى تقديـة علـة المرتفعـّدل الدرجـاألربعة للمقياس، وت

)Gosling & Ric, 1998: 42-43.(  

اته وصدقه وموضوعيته في قياس وقد اْسٌتْخِدَم المقياس في عدد من الدراسات أآدت ثب
ة ـاس بطريقـات المقيـراج دالالت ثبـم استخـت دـن، وقـالمراهقي دـذات عنـر الـر تقديـمتغي

 ٠،٩٠ ≤ α ≤ ٠،٧٠ نـا بيـألف-اخـل آرونبـة معامـت قيمـث تراوحـي حيـاالتساق الداخل
)Valliéres & Vallerand, 1990 : 16 .(  

  صدق مقياس تقدير الذات

قق من صدق المقياس اعتمد الباحث على الصدق الظاهري من خالل عرض عبارات للتح
مجموعة من األساتذة الدآاترة المتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفسية  المقياس على

مشهود لهم  ،)٨(واإلرشاد النفسي والتربية الخاصة والقياس والتقويم والتربية الرياضية وعددهم 
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و تجربتهم الميدانية في المجاالت الدراسية ومناهج البحث العلمي، وترّتب على بمستواهم العلمي 
  .عبارات من حيث الصياغة لزيادة وضوحها) ٢(صدق المحكمين أن تّم تعديل 

  ثبات مقياس تقدير الذات

 ذات باستعمال طريقة االختبار وإعادة االختبارـر الـاس تقديـات مقيـن ثبـد مـم التأآـت
)Test-Retest ( على عينة استطالعية مكونة من)أفراد من ذوو االحتياجات الخاصة ) ١٠

حرآيا من المجتمع الكلي وخارج العينة األساسية، وآان الفارق الزمني بين التطبيقين أسبوعين، 
عند ) ٠.٩٣(وتم حساب معامل الثبات للمقياس باستخراج معامل ارتباط بيرسون حيث بلغ 

ألفا -آما تم استخراج دالالت ثبات المقياس باستخدام معامل آرونباخ ،)α ≥ 0,05( مستوى داللة
  .مما يشير إلى أن المقياس عالي الثبات وصالح للتطبيق بصورته النهائية ،)٠.٧٨(وقد بلغ 

  )إعداد الباحث (المقترحالبرنامج الرياضي 

والتي تتمّثل تّم بناء محتوى البرنامج الرياضي المقترح في ضوء مجموعة من االعتبارات 
  :في المحاور اآلتية

  قام الباحث باإلطالع على عدد من المصادر والمراجع العلمية العربية واألجنبية التي
االجتماعية والجسمية ية والحرآية والخصائص النفسية وتناولت التربية الرياض

أدري فريمر : والفسيولوجية والمهارية للمراهقين ذوي االحتياجات الخاصة ومنها
إبراهيم  ،)٢٠٠١( يرا، ماآنت)Winnick & Short,1999 (شورت ووينيك ،)١٩٩٠(
، )٢٠٠٦(، سعد وأبو الليل )٢٠٠٥(، عبد الحليم وعادل )٢٠٠٥(، رياض )٢٠٠٢(
)Choques et Quentin, 2007.(  

  اإلطالع على الدراسات السابقة األجنبية والعربية التي تمت في مجال رياضة ذوي
، أبوعبيد )٢٠٠٠(عليان  ،)١٩٩٦(عبد الهادي  : ومنها دراسةاالحتياجات الخاصة

  آازيناف وآخرون،)Oates, 2004(، أوتيس )٢٠٠٣(، الصمادي )٢٠٠٤(
)Cazenave, et al., 2006(. 

  لمحتوى للبرنامج الرياضي المقترحصدق ا

خبراء من ذوي  دآاترة )٨(تّم عرض البرنامج الرياضي المقترح بصورته األولية على 
القياس والتقويم والتربية الخاصة والتربية الرياضية المعّدلة والعالج : ختصاص في مجاالتاال

الطبيعي والوظيفي والتدريب الرياضي ومناهج وأساليب تدريس التربية الرياضية، حيث طلب 
مّدته، وعدد الحصص التدريبية وحدودها : إبداء الرأي في البرنامج الرياضي من حيث منهم

ومدى مناسبتها ألهداف البرنامج، وقد أجمع  الفنيات واألنشطة واألدوات التي تحتويهاالزمنية و
  .على مالئمة محتوى البرنامج الرياضي واإلجراءات الٌمتبعة في تنفيذه الخبراء

ضة ذوي وفي ضوء ما سبق وتبًعا للمالحظات التي أبداها الخبراء في مجال ريا
  :البرنامج الرياضي آما يلي قام الباحث بوضع اإلحتياجات الخاصة
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  هدف البرنامج :أوال

  الهدف العام

يهدف البرنامج الرياضي المقترح إلى تحسين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئة 
  . ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا

  األهداف الجزئية

 تحسين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات. 

 حرآيا من خالل نشاط بدني يتوافق مع إمكاناته االرتقاء بمقومات الكفاءة الصحية للمعاق 
 . واستعداداته

 الثقة بالنفس وبمن حولهم من أفراد وأدوات ومعدات وأجهزة زرع . 

  تدريب المعاق حرآيا على االبتكار والتخيل مما يؤدي إلى مساعدته في خلق حلول لمشاآله
 .النفسية واالجتماعية

 ي المجتمعمساعدة المعاق على التكيف واالندماج ف.  

  الشعور بالقيمة الشخصية وقيمة النفس والتي تؤدي إلى زيادة ثقة المعاق بنفسه، وتحسين
 . قدرته على تقييم ذاته وتعزيز الشجاعة والجرأة لديه بشكل عام

 نفوس األفرادبث المرح والسرور في . 

  األخرى الترويح واالرتفاع بروح الجماعة وتعويدهم على التعاون والصفات األخالقية
  . وحب االنتماء للجماعة

   عليها البرنامج الرياضي المقترحاألسس التي يقوم :ثانيًا

  : تم بناء البرنامج الحالي على األسس اآلتية

 أن يعمل البرنامج على تحقيق األهداف الموضوع من أجلها مع تنوع محتوياته .  

 نفيذ البرنامج الرياضي على اإلمكانيات والوسائل التي يتوفر عليها المرآز لت الوقوف
  . المقترح

  أن يتناسب البرنامج مع استعدادات وقدرات المعاقين حرآيا في هذه المرحلة ويتماشى مع
  . اإلمكانات المتوفرة

 ٌمراعاة الفروق الفردية من خالل التنّوع في أنشطة البرنامج حتى ال يشعر المعاقين بالملل.  
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 ام األجهزة واألدوات المتعددة مع التجديد االعتماد على عامل التشويق وذلك باستخد
  .المستمر في مادة البرنامج دون الخروج عن األهداف المطلوبة

 أن يتسِّم البرنامج بالمرونة، فيسمح بإدخال بعض التعديالت إذا لزم ذلك.  

 مراعاة التَدرٌّْج بالتمرينات واألنشطة من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى الُمرآب .  

 ق أنشطة البرنامج للفرد فرص ممارسة القيادة والتبعية وتحقيق التوازن بين عالقة أن ٌتَحِق
  . الفرد بذاته وعالقته مع اآلخرين

  االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية والمرتبطة باإلنجاز لبعض ٌمْحتوى البرنامج الرياضي
  . المقترح بشكل جيد

 نقطاعمراعاة االستمرارية في تنفيذ البرنامج دون ا.  

 ب أي نوع من أنواع العقاب البدني أو التهديد مع تكرار المدح والثناء أثناء األداءتجّن.   

  محتوى البرنامج الرياضي :ثالثًا

تم تحديد محتوى البرنامج الرياضي المقترح بناًءا على األهداف التي تّم تحديديها والتي تم 
  :اإلشارة إليها، وآمايلي

 أسابيع) ١٠(اضي مدة تطبيق البرنامج الري.  

  وحدة تدريبية) ٣٠(يتكون البرنامج الرياضي المقترح من.  

 َوحدات أسبوعيا) ٠٣: (عدد الوحدات التدريبية في األسبوع.  

 دقيقة) ٥٥: (زمن الوحدة التدريبية.  

 دقيقة١٦٥ = ٠٣ × ٥٥: إجمالي زمن الوحدات في األسبوع .  

 يقة دق٦٦٠ = ٠٤× ١٦٥: إجمالي زمن الوحدات في الشهر.  

 دقائق في الوحدة١٠: زمن اإلحماء .  

 دقيقة في الوحدة٤٠: زمن الجزء الرئيسي .  

 التوزيع الزمني ) ٥( دقائق في الوحدة، ويبّين الجدول ٠٥: زمن الجزء الختامي أو التهدئة
  .ألجزاء الوحدة التدريبية للبرنامج الرياضي المقترح بالدقائق



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٠٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .المقترح بالدقائق يبين التوزيع الزمني ألجزاء الوحدات التدريبية للبرنامج الرياضي): ٥(جدول 

 %النسبة المئوية 
في الشهر 
 بالدقيقة

في األسبوع 
 بالدقيقة

في اليوم 
 بالدقيقة

 أجزاء الوحدة

 اإلحماء ١٠ ٣٠ ١٢٠ %١٨،١٨
 الجزء الرئيسي ٤٠ ١٢٠ ٤٨٠ %٧٢،٧٢
 الختام ٥ ١٥ ٦٠ %٠٩،٠٩
 المجموع ٥٥ ١٦٥ ٦٦٠ %١٠٠

  وحدة تدريبية من وحدات البرنامجُمحتوى: رابعًا

تم تقسيم الوحدة التدريبية اليومية بشكل يضمن تحقيق أهداف البرنامج الرياضي المقترح، 
  :وقد ُقّسمت إلى

 وتهيئة أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة  ويتضّمن إعداد): اإلحماء( الجزء التمهيدي
ة والحالة النفسية للفرد آي يكون مستعًدا للتفاعل مع مجريات حمل الفسيولوجية والبدني

التدريب الذي سيقع عليه خالل الجزء الرئيسي بكفاءة، وقد روعي أن يشتمل على 
المجموعات العضلية الكبيرة والتي تتضّمن تمرينات المشي وتحريك الذراعين والرجلين 

 مرونة المفاصل والعظام وتهيئة وبعض المكّونات الخاصة بالصحة البدنية، من حيث
الجهاز الدوري التنّفسي، مع الحّرص على بّث الحماس للمشارآة اإليجابية الفعالة في 

  .وحدات البرنامج

 والمقصود به تحقيق الغرض األساسي من الدراسة، ولذا فهو يهدف إلى : الجزء الرئيسي
شتمل على تمرينات القوة تنمية وتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وي

الضمور العضلي في األطراف المصابة، وتمرينات الرفع الخاصة  العضلية لتجنب حدوث
وتمرينات اإلطالة العضلية لتخفيف حدة ، باستخدام المجموعات العضلية الكبيرة بالجسم

االنقباضات أو التقلصات في أجزاء الجسم المصابة، هذا باإلضافة إلى تجّنب حدوث 
وهات القوامية والمحافظة على المدى الكامل للحرآة، و تمرينات تنمية التوافق التش

العضلي ألجزاء الجسم المصابة، باإلضافة إلى تمرينات التحّمل الدوري التنفسي، وذلك 
  .عن طريق تمرينات تشكيلية أو ألعاب صغيرة

 ء التدريب ويشمل على ويّتم فيه رجوع األفراد إلى الحالة الطبيعية قبل بد: الجزء الختامي
مع استخدام تمرينات اإلطالة وتمرينات االسترخاء  مجموعة من األنشطة الحرآية الهادئة

  .والتنفس العميق، مع تحية شكر وتقدير للمجهود المبذول من ِقَبِلِهْم
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  :ولقد روعي في تنفيذ محتوى البرنامج الرياضي النواحي التالية

 لدى أفراد العينة وبالذات األمراض المصاحبة لإلعاقة التأّآد من عدم وجود موانع صحية 
  .إلخ... أمراض القلب، الصرع: وهي

  ضرورة إجراء فحص طبي شامل للمشترآين في البرنامج لتحديد حالتهم الصحية ونوعية
  .  وآمية وأسلوب التدريب الذي يمكن أن يبذلونه دون ضرر

 مراعاة عوامل األمن والسالمة لألفراد .  

 م بعمليات اإلحماء قبل البدء في أي تمريناالهتما .  

 مراعاة التدّرج في الحمل.  

 تجّنب اإلسراع غير مدروس في عملية التنفيذ .   

  مراعاة فترات الراحة الكافية بين التمرينات عند مالحظة التعب على أفراد العينة أثناء تنفيذ
  .البرنامج

  طالعية للبرنامج الرياضي المقترحالدراسة االست

-٤-٤ (في الفترة بينبإجراء دراسة استطالعية للبرنامج الرياضي المقترح  م الباحثقا
ع الدراسة وخارج العينة أفراد من مجتم) ٠٨(على عينة قوامها  )٢٠٠٩-٤-٨(و) ٢٠٠٩
  :، وذلك بهدف التعّرف إلى)ثالث وحدات تدريبية( ولمدة أسبوع واحد األساسية

 دمة للتأآد من عوامل األمن والسالمةمدى صالحية األدوات واألجهزة المستخ.  

 مدى مناسبة محتوى البرنامج الرياضي المقترح لعينة الدراسة .  

 التوزيع األنسب للتمرينات وتسلسلها في الوحدة التدريبية الواحدة .  

 توزيع األزمان المثالية ألجزاء الوحدة التدريبية.  

 الصعوبات التي قد تعترض الباحث أثناء تنفيذ البرنامج.  

وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن مناسبة محتوى البرنامج واألدوات واألجهزة 
  . المستخدمة في تنفيذه ألفراد العينة االستطالعية

  تنفيذ محتوى البرنامج: خامسًا

سبق إجراء تنفيذ البرنامج الرياضي المقترح بعض الخطوات التمهيدية والتي تمثّلت في 
-حث وأفراد العينة التجريبية استهدفت توفير فرص التقارب والتقّبل بينهم عدة لقاءات بين البا
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 قبل البدء في تنفيذ البرنامج الرياضي، وبعد التأّآد من صالحية البرنامج -خلق جو تسوده الثقة
 :للتطبيق تم تنفيذ البرنامج الرياضي المقترح على عينة الدراسة األساسية وفق ثالث مراحل هي

  قياس القبليرحلة الم  .أ

وحتى ) ٢٠٠٩-٤-١٨( أجريت القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة من يوم
  .        ، وذلك باستخدام مقياس صورة الجسم ومقياس تقدير الذات)٢٠٠٩-٤-٢٠(يوم 

   تطبيق البرنامج الرياضي المقترحمرحلة  .ب

ى المجموعة التجريبية بالفترة من قام الباحث بتطبيق وحدات البرنامج الرياضي المقترح عل
، علًما أن أيام التطبيق هي السبت، االثنين والثالثاء ٢٠٠٩-٠٦-٣٠ حتى يوم ٢٠٠٩-٠٤-٢٥

وحدة تدريبية، أما ) ٣٠(أسابيع، وبذلك يكون عدد الوحدات التدريبية المطبقة فعليًا ) ١٠(ولمدة 
تمرت في القيام بأنشطتها المجموعة الضابطة فلم تخضع ألي برنامج رياضي تدريبي واس

  .االعتيادية

  مرحلة القياس البعدي  .ج

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج الرياضي المقترح قام الباحث بإجراء القياسات البعدية من 
لمتغيرات الدراسة على المجموعتين التجريبية ) ٢٠٠٩-٧-٥(وحتى يوم ) ١٠٠٩-٧-١(يوم 

واإلمكانات وحسب ترتيبها في القياس القبلي قصد والضابطة، بنفس الطريقة ونفس الظروف 
الحصول على أّدق النتائج، وآانت نتائج القياس القبلي والَبْعِدي على النحو الُمبّين في الفصل 

  .الثاني

  األدوات المستخدمة في البرنامج  :سادسًا

 ، ساعة إيقاف، أحبال، صافرة،"يعقوبي زهير"ملعب الخارجي للمؤسسة اإلستشفائية لا
 . جير آرات، أقماع، أطواق، بالونات، شريط قياس، آرة طبية أقماع، بالونات

  . سجالت المرآز للحصول على بيانات خاصة بأفراد العينة-

  نامج الرياضي المقترحتقويم البر  :سابعًا

يتم تقويم فعالية البرنامج الرياضي المقترح بمدى تأثيره في تحسين صورة الجسم ومفهوم 
، والمقارنة بين المجموعتين )المجموعة التجريبية(لدى ذوي االحتياجات الخاصة تقدير الذات 

 ومقياس روزنبيرج )من إعداد الباحث(التجريبية والضابطة باستخدام مقياس صورة الجسم 
)Rosenberg, 1965 (لتقدير الذات.  



 ١٣١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـعادل خوجه

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أداة اإلحصاء

: راسة والتي شملتاعتمد الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة وأهداف الد
 معامل )T-Test(استودنت  -المعياري، اختبار تالمتوسط الحسابي، الوسيط، االنحراف 

 .ألفا-معامل آرونباخ االلتواء،
  

 راسةمجاالت الد

  المجال البشري

معاق حرآيا لألطراف السفلية والذين تقع أعمارهم في ) ٢٠(طبّقت الدراسة الحالية على 
  .ةسن) ١٧-١٣(مدى عمري من 

  المجال الزماني

إلى ) ٢٠٠٩-٣-٢٨(تم إجراء الدراسة الميدانية في الفترة الزمنية الواقعة بين يوم السبت 
 الدراسة(، تم في هذه الفترة تطبيق االختبارات وإعادة تطبيقها )٢٠٠٩-٧-٥(يوم األحد 
 .بارات البعدية تطبيق البرنامج الرياضي المقترح، وإجراء االخت، القياسات القبلية)االستطالعية

  المجال المكاني

يعقوبي "تم تطبيق البرنامج الرياضي المقترح بالملعب الخارجي للمؤسسة االستشفائية 
   .الجزائر العاصمةب" زهير

  
 عرض النتائج ومناقشتها

توجد فروق ذات داللة    : "تٌنّص الفرضية األولى على أنه     :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى   
رح            ) α ≥ 0,05(توى  إحصائية عند مس   امج الرياضي المقت ر البرن بين القياس القبلي والبعدي ألث

  ".صورة الجسم لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا ولصالح القياس البعدي في تحسين

ار       تخدام اختب م اس ية ت ذه الفرض حة ه ن ص ق م تودنت " ت"وللتحّق ة ) T-test(اس لمعرف
راد عي          ين متوسطات درجات أف اس صورة الجسم                الفروق ب ة لمقي ى الدرجة الكلي ة الدراسة عل ن

  .توّضح ذلك) ٩،٨،٧،٦(وأبعاده المختلفة، ونتائج الجداول 



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

) T-test (استودنت" ت"ر  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبا     ): ٦(جدول  
  .لمقياس صورة الجسم للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي

  .١٠ = ²ن = ¹ن                                            
المجموعة 
  التجريبية

المجموعة 
  الضابطة

 المجموعة
  
  القياس

  األبـــعاد
  ع  م  ع  م

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٠.٨٧٣  ٢٧.٢٢.٤ ٢.٩٦  ٢٨.٣ المكون اإلدراآي
  ١.٥١٦ ٥.٢٦ ٣٠.٩ ٣.٥٦  ٣٤.١  المكون الذاتي

  ١.١٣٤  ٤.٣ ٤١.١ ٣.٩٥  ٤٣.٣  المكون السلوآي
  القبلي

  ١.٨٥١ ٨.٩٩ ٩٩.٢ ٦.٥٢  ١٠٥.٧  الدرجة الكلية للمقياس

غير دالة

       ). ١٨(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,١٠١= الجدولية) َت(قيمة 

استودنت المحسوبة لجميع أبعاد " ت"يتضح أن قيمة ) ٦(من خالل نتائج الجدول رقم 
 ٢,١٠١=  بلغت َتالجدولية التي" َت"رة الجسم والدرجة الكلية للمقياس هي أقل من مقياس صو
، مما يّدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات )٠,٠٥≤  α (عند مستوى

درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي قبل تطبيق البرنامج الرياضي 
 .المقترح

 ) T-test(  استودنت " ت" يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ): ٧(جدول 
  .لمقياس صورة الجسم على القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  .١٠=             ن       
 القياس  القياس البعدي  القياس القبلي

  
  المجموعة

  األبـــعاد
  ع  م  ع  م

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٣,٩١ ٢,٨٠  ٣٥,٥ ٢,٩٦  ٢٨,٣  المكون اإلدراآي
  ٣,٦٨ ٢,١١  ٤١,١ ٣,٥٦  ٣٤,١  المكون الذاتي

  ٢,٥٦ ٢,٦٤  ٤٩,٧ ٣,٩٥  ٤٣,٣  المكون السلوآي
  التجريبية

  ٢,٤٤٦ ٥,٧١  ١٢٦,١ ٦,٥٢  ١٠٥,٧  الدرجة الكلية للمقياس

  دالة

  ).٩(بدرجة حرية ، )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,٢٦٢= الجدولية) َت(قيمة 

م   دول رق ائج الج الل نت ن خ ة ) ٧(م ضح أن قيم اد  " ت"يت ع أبع سوبة لجمي تودنت المح اس
ن      ر م ي أآب اس ه ة للمقي ة الكلي سم والدرج اس صورة الج ت تَ " َت"مقي ي بلغ ة الت =  الجدولي

ستوى  ٢.٢٦٢ د م ين     )α ≥ 0,05( عن صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج ّدل عل ا ي ، مم
دي،        متوسطات درجا  اس البع صالح القي ت أفراد المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي ل



 ١٣١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـعادل خوجه

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي             امج الرياض ها للبرن د تعرض ة بع ة التجريبي راد المجموع ات أف ّسن درج ى تح ّدل عل ا ي مم
  . المستخدم في الدراسة

 ) T-test( استودنت "  ت" يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ): ٨(جدول 
  .لمقياس صورة الجسم على القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

  .١٠= ن         
 القياس  القياس البعدي  القياس القبلي

  
  المجموعة

  األبـــعاد
  ع  م  ع  م

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢,٠٠ ٢,١٥  ٢٩,٥  ٢,٤  ٢٧,٢  المكون اإلدراآي
  ٠,٥٦٣ ٣,٩٥  ٣٣,٦ ٥,٢٥  ٣٠,٩  المكون الذاتي

  ٠,٦٠٧ ٢,٦٠  ٤٢,٨  ٤,٣  ٤١,١  المكون السلوآي
  الضابطة

  ٠,٦١٦ ٤,١٩ ١٠٥,٩ ٨,٩٩  ٩٩,٢  الدرجة الكلية للمقياس

 غير دالة

  ).٩(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,٢٦٢= الجدولية) َت(قيمة 

م   دول رق ائج الج الل نت ن خ ة ) ٨(م ضح أن قيم ع أبع " ت"يت سوبة لجمي تودنت المح اد اس
 ٢,٢٦٢= الجدولية التي بلغت تَ    " َت"مقياس صورة الجسم والدرجة الكلية للمقياس هي أقل من          

ين متوسطات         )٠,٠٥≤  α(عند مستوى    ة إحصائية ب روق ذات دالل ، مما يّدل على عدم وجود ف
  . درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي

) T-test(استودنت " ت"واالنحرافات المعيارية واختبار يبين المتوسطات الحسابية ): ٩(جدول 
  .لمقياس صورة الجسم للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي
  .١٠ = ²ن = ¹        ن  

المجموعة 
  التجريبية

المجموعة 
  الضابطة

 المجموعة
  القياس

  األبـــعاد

  ع  م  ع  م

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٤,٣٤٧ ٢,١٥  ٢٩,٥ ٢,٨٠  ٣٥,٥  مكون اإلدراآيال
  ٣,٣٧٨ ٣,٩٥  ٣٣,٦ ٢,١١  ٤١,١  المكون الذاتي

  ٤,٥٣٩ ٢,٦٠  ٤٢,٨ ٢,٦٤  ٤٩,٧  المكون السلوآي
  البعدي

  ٣,٦٢٦ ٤,١٩ ١٠٥,٩ ٥,٧١  ١٢٦,١  الدرجة الكلية للمقياس

  دالة

  ).١٨(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,١٠١= الجدولية) َت(قيمة 

ن خال م م دول رق ائج الج ة ) ٩(ل نت ّضح أن قيم اد  " ت"يت ع أبع سوبة لجمي تودنت المح اس
ن      ر م ي أآب اس ه ة للمقي ة الكلي سم والدرج اس صورة الج ة الت" َت"مقي ت َتالجدولي =  ي بلغ

ستوى٢,١٠١ د م ين    )٠,٠٥≤  α ( عن صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج ّدل عل ا ي ، مم



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

صالح المجموعة           متوسطات درجات أفراد المجموعتين ا     اس البعدي ل لتجريبية والضابطة في القي
ة بالمجموعة           ستخدم في الدراسة مقارن امج الرياضي الم التجريبية التي تلقت التدريب على البرن

 .الضابطة التي لم تتلقى أي تدريب

ة      : "تنّص الفرضية الثانية على أنه     :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية    روق ذات دالل توجد ف
رح             )α ≥ 0,05(صائية عند مستوى    إح امج الرياضي المقت ر البرن بين القياس القبلي والبعدي ألث

اس             صالح القي ا ول ة حرآي ات الخاص ة ذوي االحتياج دى فئ ذات ل دير ال وم تق سين مفه ي تح ف
  ".البعدي

ار           م استخدام اختب للمجموعات  ) T-test(أستودنت   " ت"وللتحّقق من صحة هذه الفرضية ت
اس                  المستقلة لم  ة لمقي ى الدرجة الكلي ة الدراسة عل عرفة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عين

  .توّضح دلك) ١٣،١٢،١١،١٠(تقدير الذات، ونتائج الجداول 

دول  ار     ): ١٠(ج ة واختب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ّين المتوس تودنت " ت"يب   اس
)T-test (الضابطة في القياس القبليلمقياس تقدير الذات للمجموعتين التجريبية و.  

  .١٠ = ²ن = ¹         ن    

  االختبار  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢,٨٧  ٢٤,٥  القبلي  المجموعة التجريبية
  ٢,٨٤  ٢٥,١  القبلي  المجموعة الضابطة

  غير دالة  ٠,٤٤٧

  ).١٨(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α(توى  عند مس٢,١٠١= الجدولية) َت(قيمة 

م           ائج الجدول رق ة      ) ١٠(من خالل نت  وهي   ٠،٤٤٧= استودنت بلغت ت    " ت"نجد أن قيم
د مستوى      ٢,١٠١=  التي بلغت تَ   الجدولية  " َت"أقل من    ى عدم         )α ≥ 0,05(عن دل عل ا ي ، مم

ضابطة    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبي            ة وال
  .في القياس القبلي على مقياس تقدير الذات

دول  ين المتوسط ): ١١(ج سابيـيب ت ـاستودن" ت"ار ـة واختبـات المعياريـة واالنحرافـات الح
)T-test(لمقياس تقدير الذات على القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .  

  .١٠=                    ن  

  االختبار  المجموعة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢,٨٧  ٢٤,٥  القبلي
  التجريبية

  ٢,٩٢  ٣١,٢  البعدي
  دالة  ٤,٩٢

  ).٩(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,٢٦٢= الجدولية) َت(قيمة 



 ١٣١٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـعادل خوجه

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر   ٤.٩٢= استودنت بلغت ت  " ت"نجد أن قيمة    ) ١١(من خالل نتائج الجدول رقم        وهي أآب
ن  ة " َت"م ت تَ الجدولي ي بلغ ستوى   ٢,٢٦٢= الت د م ود   )α ≥ 0,05(عن ى وج دل عل ا ي ، مم

ي                     اس القبل ين القي ة ب راد المجموعة التجريبي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أف
  .والبعدي على مقياس تقدير الذات

دول  ار ): ١٢(ج ة واختب ات المعياري سابية واالنحراف ين المتوسطات الح تودنت " ت "يب -T(اس
test( لمقياس تقدير الذات على القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .  

  .١٠= ن  

  االختبار  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢,٨٤  ٢٥,١  القبلي
  الضابطة

  ٢,٥٤  ٢٧,١  البعدي
  غير دالة  ١,٥٨

  ).٩(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,٢٦٢= الجدولية) َت(قيمة 

ل     ١.٥٨= استودنت بلغت ت    " ت"نجد أن قيمة    ) ١٢(من خالل نتائج الجدول رقم        وهي أق
، مما يدل على عدم وجود       )α ≥ 0,05(عند مستوى    ٢,٢٦٢=  التي بلغت تَ  الجدولية  " َت"من  

راد المجموع            ي         فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أف اس القبل ين القي ضابطة ب ة ال
  .والبعدي على مقياس تقدير الذات

-T(استودنت " ت"يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ): ١٣(جدول 
test (لمقياس تقدير الذات للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي.  

  .١٠ = ²ن = ¹           ن    

  االختبار  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢,٩٢  ٣١,٢  البعدي  المجموعة التجريبية
  ٢,٥٤  ٢٧,١  البعدي  المجموعة الضابطة

  دالة  ٣,٢٠

  ).١٨(، بدرجة حرية )٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٢,١٠١=  الجدولية) َت(قيمة 

ر   ٣،٢= استودنت بلغت ت  " ت"ة  نجد أن قيم   ) ١٣(من خالل نتائج الجدول رقم        وهي أآب
ن  ة " َت"م ت َتالجدولي ي بلغ ستوى  ٢,١٠١= الت د م ود  )٠,٠٥≤  α(عن ى وج دل عل ا ي ، مم

ضابطة  في                     ة وال وعتين التجريبي راد المجم فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أف
  .القياس البعدي على مقياس تقدير الذات

ة       : "َتٌنص الفرضية الثالثة على   : لثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية ا    ة دال ة إرتباطي توجد عالق
ستوى  د م صائيا عن ين) α≥  0,05(إح ة ذوي  ب دى فئ ذات ل دير ال وم تق سم ومفه ورة الج ص

اط               "االحتياجات الخاصة حرآيا   ، وللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث معامل االرتب



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ذات          بيرسون بهدف معرفة نوع العالقة بين آل ب        دير ال وم تق دى   عد من أبعاد صورة الجسم ومفه ل
  .توضح ذلك) ١٦،١٥،١٤،١٧(عينة الدراسة، ونتائج الجداول  أفراد

ي ب          ): ١٤(دول  ج اس القبل دير         يبين قيمة معامل االرتباط بيرسون للقي اد صورة الجسم وتق ين أبع
  .الذات للمجموعة التجريبية

  ١٠=  ن
  مستوى الداللة  تقدير الذات  األبــــعاد  المجموعة

  غير دالة  -٠,٣٢٦  المكون اإلدراآي
  غير دالة  ٠,٠٨٢  المكون الذاتي

  غير دالة  ٠,٣٩٥  المكون السلوآي
  التجريبية

  غير دالة  ٠,٣١٥  الدرجة الكلية للمقياس

  ).٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٠,٥٦٧= الجدولية ) َر(قيمة 

دول  ين الج ون لل ) ١٤(يب اط بيرس ل اإلرتب ائج معام اد   نت ن أبع د م ل بع ين آ ي ب اس القبل قي
ذه                   م ه ائج الجدول نجد أن أه ى نت صورة الجسم وتقدير الذات للمجموعة التجريبية وباإلطالع عل

وهي قيمة غير دالة    ) ٠,٣٩٥(العالقات آانت بين بعد المكون السلوآي وتقدير الذات حيث بلغت           
ات      إحصائيا إال أنها تعّبر عن إرتباط ضعيف من النوع الموجب،    ذه العالق ا آانت أضعف ه  بينم

وع        ) -٠,٣٢٦(بين بعد المكون اإلدراآي وتقدير الذات حيث بلغت            ة ضعيفة من الن ذه العالق وه
ين الدرجة           اط ب غ معامل اإلرتب د بل ام فق شكل ع السالب وهي غير دالة من الناحية اإلحصائية، وب

ة    ذات القيم دير ال سم وتق اس صورة الج ة لمقي ذه) ٠,٣١٥(الكلي وع  وه ن الن ة ضعيفة م  العالق
  .الموجب وهي غير دالة إحصائيا

يبين قيمة معامل االرتباط بيرسون للقياس القبلي بين أبعاد صورة الجسم و تقدير ): ١٥(جدول 
  .الذات للمجموعة الضابطة

  .١٠=                                                                                           ن
  مستوى الداللة  تقدير الذات  األبــــعاد  المجموعة

  غير دالة  -٠,٣٨١  المكون اإلدراآي
  غير دالة  ٠,٠٢٠  المكون الذاتي

  غير دالة  ٠,١٦٢  المكون السلوآي
  الضابطة

  غير دالة  ٠,٢٤٩ الدرجة الكلية للمقياس

  ).٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٠,٥٦٧= الجدولية ) َر(قيمة 

دول  ين الج اد    ) ١٥(يب ن أبع د م ل بع ين آ ي ب اس القبل ون للقي اط بيرس ل اإلرتب ائج معام نت
ذه               م ه ائج الجدول نجد أن أه ى نت اإلطالع عل صورة الجسم وتقدير الذات للمجموعة الضابطة وب

وهي قيمة غير دالة    ) ٠,١٦٢(العالقات آانت بين بعد المكون السلوآي وتقدير الذات حيث بلغت           



 ١٣١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـعادل خوجه

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات       تعّب إحصائيا إال أنها   ذه العالق ا آانت أضعف ه ر عن إرتباط ضعيف من النوع الموجب، بينم
وع        ) -٠,٣٨١(بين بعد المكون اإلدراآي وتقدير الذات حيث بلغت            ة ضعيفة من الن ذه العالق وه

ين الدرجة           اط ب غ معامل اإلرتب د بل ام فق شكل ع السالب وهي غير دالة من الناحية اإلحصائية، وب
سم  اس صورة الج ة لمقي ة  الكلي ذات القيم دير ال وع   ) ٠,٢٤٩( وتق ن الن ة ضعيفة م ذه العالق وه

  .الموجب وهي غير دالة إحصائيا

دير                ): ١٦(جدول   اد صورة الجسم وتق يبين قيمة معامل االرتباط بيرسون للقياس البعدي بين أبع
  .الذات للمجموعة التجريبية

  .١٠=                               ن                                                           
  مستوى الداللة  تقدير الذات  األبــــعاد  المجموعة

  غير دالة  -٠,٠٤١  المكون اإلدراآي
  غير دالة  ٠,٥٠٣  المكون الذاتي

  غير دالة  ٠,٥٠٦  المكون السلوآي
  التجريبية

  غير دالة  ٠,٥٦٢ الدرجة الكلية للمقياس

  ).٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٠,٥٦٧= الجدولية ) َر(قيمة 

ين الجدول  اد  ) ١٦(يب ن أبع د م ين آل بع دي ب اس البع اط بيرسون للقي ائج معامل اإلرتب نت
ذه                   م ه ائج الجدول نجد أن أه ى نت صورة الجسم وتقدير الذات للمجموعة التجريبية وباإلطالع عل

ذات حي                    دير ال ذاتي وتق سلوآي والمكون ال ين بعدي المكون ال ا بالترتيب     العالقات آانت ب ث بلغت
اط متوسط              ) ٠,٥٠٣ و ٠,٥٠٦( وهما قيمتان ليستا ذات داللة إحصائية إال أنهما تعّبران عن إرتب

ذات                          دير ال د المكون اإلدراآي وتق ين بع ات ب ذه العالق ا آانت أضعف ه من النوع الموجب، بينم
ت   ث بلغ ن ال      ) -٠,٠٤١(حي ة م ر دال ي غي سالب وه وع ال ن الن عيفة م ة ض ذه العالق ة وه ناحي

دير                  اإلحصائية، وبشكل عام فقد بلغ معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس صورة الجسم وتق
  .وهذه العالقة متوسطة من النوع الموجب وهي غير دالة إحصائيا) ٠,٥٦٢(الذات القيمة 

دير               ): ١٧(جدول   اد صورة الجسم وتق  يبين قيمة معامل االرتباط بيرسون للقياس البعدي بين أبع
  .الذات للمجموعة الضابطة

  .١٠=                                                                                         ن
  مستوى الداللة  تقدير الذات  األبــــعاد  المجموعة

  غير دالة  -٠,١٥٤  المكون اإلدراآي
  غير دالة  ٠,٢١٢  المكون الذاتي

  غير دالة  ٠,٣٢٠  المكون السلوآي
  الضابطة

  غير دالة  ٠,٣١٨ الدرجة الكلية للمقياس

 ). ٠,٠٥≤  α( عند مستوى ٠,٥٦٧= الجدولية ) َر(قيمة 



 ......" وسين صورة الجسم أثر البرنامج الرياضي المقترح في تح "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ين الجدول  اد  ) ١٧(يب ن أبع د م ين آل بع دي ب اس البع اط بيرسون للقي ائج معامل اإلرتب نت
ائج الجدول نجد             ى نت اإلطالع عل ذه   صورة الجسم وتقدير الذات للمجموعة الضابطة وب م ه أن أه

ة     ) ٠,٣٢٠(العالقات آانت بين بعد المكون السلوآي وتقدير الذات حيث بلغت            وهي قيمة غير دال
ات          ذه العالق ا آانت أضعف ه إحصائيا إال أنها تعّبر عن إرتباط ضعيف من النوع الموجب، بينم

ذات حيث بلغت             ة ضعيفة من       ) -٠,١٥٤(بين بعد المكون اإلدراآي وتقدير ال ذه العالق وع   وه  الن
ين الدرجة           اط ب غ معامل اإلرتب د بل ام فق شكل ع السالب وهي غير دالة من الناحية اإلحصائية، وب

ة     ذات القيم دير ال سم وتق اس صورة الج ة لمقي وع   ) ٠,٣١٨(الكلي ن الن عيفة م ة ض ذه العالق وه
 .الموجب وهي غير دالة إحصائيا

  
  نتائج الدراسةمناقشة 

توجد فروق : " أنهنّصت الفرضية األولى على :ية األولىمناقشة النتائج المتعّلقة بالفرض
بين القياس القبلي والبعدي ألثر البرنامج الرياضي ) α ≥ 0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المقترح في تحسين صورة الجسم لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا و لصالح القياس 
   ".البعدي

م   دول رق ائج الج ن نت ّضح م ات   ) ٧(ويت طات درج ين متوس صائيًا ب ة إح روق دال ود ف وج
د مستوى                ) α ≥ 0,05(المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي عن

اس صورة الجسم والد اد مقي ع أبع ائج الجدول لجمي ى نت الرجوع إل اس، وب ة للمقي ) ٩(رجة الكلي
ي   ضابطة ف ة وال وعتين التجريبي راد المجم ين متوسطات درجات أف روق ب ذه الف ّضح ه ضًا تت أي
ستخدم               القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت التدريب على البرنامج الرياضي الم

اع              في الدراسة مقارنة بالمجموعة الضابطة الت       دريب، ويعزي الباحث أن االرتف م تتلقى أي ت ي ل
امج             ى البرن ة عل في المتوسطات الحسابية يعطي مؤشًرا على أن تدريب أفراد المجموعة التجريبي
الرياضي المقترح أسهم في تحسين صورة الجسم لديهم، وبالتالي فإن البرنامج الرياضي المقترح             

  . لدى المراهقين ذوي االحتياجات الخاصة حرآياله أثر إيجابي وفاعل في تحسين صورة الجسم

ة    ائج دراس ع نت ائج م ذه النت ق ه د"وتتف شخيص  ) Wade,2007" (واي رت أن ت ي أظه الت
الَجَنْف  اقين ب راهقين المع ري-وعالج الم ود الفق ي العم انبي ف وس ج ي - تق ابي ف ر اإليج ه األث  ل

  .تحسين صورة الجسم لديهم

د              ويمكن ترجمة التحّسن في صورة ا       ا ق ه األن اج، يكون في د اإلدم لجسم من خالل جسم جي
الم الخارجي                      ات مع الع دخول في عالق ى ال ادر عل ه ق ذي يثبت أّن شيء ال ة، ال اآتسب حدود ثابت

ائج دراسة            يد "انطالقًا من وضعيات جد ُمهيكلة وواضحة، حيث أظهرت نت ) Bersheid" (بيرش
سام    و أج ة نح ديهم صورة إيجابي ذين ل راد ال ع    أن األف ة م ة وألف ر اجتماعي سهم أآث رون أنف هم ي

ديهم صورة                   ذين ل راد ال اآلخرين وأآثر ذآاء، وأآثر قدرة على تحّمل المسؤولية وذلك بعكس األف
سامهم   ن أج لبية ع الوي، (س ة   )١٣١: ١٩٩٨ع ائج دراس فرت نت ا أس ون"، وآم رون " دي وآخ

)Dion, et al., 1972(       ة الجس شعر بالجاذبي ذي ي ى أن الشخص ال مية راض عن صورته   عل
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ة         ه االجتماعي ي عالقات اجح ف ل اآلخرين ن اعي من قب ول اجتم ع بقب الجسمية، شخص سعيد يتمّت
  ).٩-٨: ١٩٩٦آفافي والنيال، (

يلدر "دة حسب    وُتترجم صورة الجسم الجيّ     ة     ) Schilder,1968" (ش بأقصى حد من الليون
ة   ه    )Souplesse et Vulnérabilité(واللدون يلدر أّن رى ش يمكن لصورة الجسم أن تكون     ، في

رك بعض عناصرها                         ا ت تقلص، يمكنه دد وت ا أن تتم ر، يمكنه لدنة، مرنة، قابلة للتكيف مع التغيي
دأ االستمرارية         ذا تحت مب تقرار  )Continuité(للعالم الخارجي ودمج عناصر أخرى، ه ، االس

)Stabilité ( والمتانة)Constance) (Schilder, 1968, 219.(  

أن اإلنسان الحامل إلعاقة ال يقيم بالضرورة انقطاعًا مع الرمز " روتونلوب"ويضيف 
الجسدي، بل يمكنه أن يستمر في اإلحساس بأنه طبيعي، وأن يعاني من النظرات التي ال تكّف 
عن اإلثقال عليه، أو من الحرج الذي ُيحدثه، إن الفرد الموُصوم بالعاهة يتَّجه، آما آتب 

ومن المؤّآد، أّن ... ن يكون لديه نفس األفكار التي لدينا عن الهويةأل) Kauffman" (آوفمان"
، رجل مشابه لكل )طبيعي(ما يعاني منه في أعماق نفسه ربما يكون الشعور بأّنه شخص 

  ).١٣٧-١٣٦، ١٩٩٧لو بروتون، (اآلخرين، أي شخص يستحق فرصته وقليًال من الراحة 

توجد فروق : " أنهنّصت الفرضية الثانية على :ةمناقشة النتائج المتعّلقة بالفرضية الثاني
البعدي ألثر البرنامج الرياضي بين القياس القبلي و) α ≥ 0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا و لصالح القياس 
  ".  البعدي

م   ائج الجدول رق ّضح من نت ين متوسطات درجات ) ١١(ويت ة إحصائيًا ب روق دال وجود ف
د مستوى                ) α ≥ 0,05(المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي عن

دول      ائج الج ى نت الرجوع إل ذات، وب دير ال ستوى تق ي م ين   ) ١٣(ف روق ب ذه الف ّضح ه ضًا تت أي
صالح المجموعة          متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية وال      اس البعدي ل ضابطة في القي

ق                   ذه النتيجة من منطل سير ه رح، ويمكن تف امج الرياضي المقت التجريبية التي خضعت إلى البرن
فاعلية وجدوى البرنامج الرياضي الذي تَم تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية دون الضابطة،             

راد المجمو    سن أف ي تح ائج تعن ذه النت إن ه الي ف ة   وبالت أفراد المجموع ا ب ة بمقارنته ة التجريبي ع
الضابطة في القياس البعدي في مستوى تقدير الذات نظرًا إلى ما اآتسبه أفراد هذه المجموعة من                 
سهم                تهم بأنف د من ثق دورها تزي شاط الرياضي والتي ب تها للن ة نتيجة ممارس خبرات نجاح إيجابي

اعية والتفاعل االجتماعي التي تعزز فكرة الفرد       ومفهومهم لذاتهم، وآذلك لطبيعة العالقات االجتم     
  .عن نفسه

صمادي    )٢٠٠١(الخزرجي  : وتتّفق هذه النتائج مع نتائج دراسة      وتي     )٢٠٠٣(، ال ار ومُن ، ب
)Behr & Menotti, 2000(          شاط الرياضي في إعطاء ة ممارسة الن ي آشفت عن فاعلي ، الت

  .المعوقينالفرص الكبيرة لالرتقاء بتقدير الذات عند األفراد 
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ائج دراسة    يس "آما تتفق مع نت امج ترويحي      ) Oates, 2004" (أوت ة برن ي بينت فاعلي الت
اف                           ائج دراسة آازين ذلك مع نت ًا، وتتفق آ اقين حرآي ذات للمع دير ال ى تحسين تق في السباحة عل

رون  ين    ) Cazenave, et al., 2006(وآخ اقين الممارس راهقين المع رت أن الم ي أظه الت
شطة ال ذين ال   لألن اقين ال راهقين المع ع الم ة م الي بالمقارن دير ذات ع ديهم تق ان ل ية آ رياض

ى   ) ٢٠٠٦" (العلوان"يمارسون أي نشاط رياضي، وتتفق أيضًا مع نتائج دراسة       التي توصلت إل
ًا              اقين حرآي ين المع ذات ب دير ال اة وتق وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا عن الحي

ر ا ين وغي شاط  الممارس ين للن اقين الممارس صالح المع ي األردن ل شاط الرياضي ف ين للن لممارس
  .الرياضي

حيث أظهرت أن األشخاص ذوو التحديات ) ٢٠٠٤" (أبو عبيد"وتتفق مع نتائج دراسة 
) ٨(الحرآية أظهروا تحسنًا في مفهوم الذات بعد التعرض لبرنامج تعليمي في السباحة لمدة 

حيث ) ١٢٠: ٢٠٠٦العلوان، (في ) Dewlen, 1991" (وليند"أسابيع، وتتفق مع دراسة 
أظهرت النتائج أن االشخاص المعاقين حرآيًا أظهروا تحسنًا ذو داللة إحصائية في مفهوم الذات 

" آاستانجو"أسابيع، وتتفق آذلك مع دراسة ) ٨(بعد التعرض لبرنامج لياقة بدنية لمدة 
)Castagno, 1991 (ه الدراسة تحسنًا ذو داللة إحصائية في حيث أظهرت أيضًا نتائج هذ

  .أسبوع) ١٢(مفهوم الذات لدى المعاقين حرآيًا بعد تعرضهم لبرنامج لياقة بدنية لمدة 

التي أظهرت أن تشخيص وعالج ) Wade, 2007" (وايد"وتتفق آذلك مع نتائج دراسة 
إليجابي في زيادة تقدير  له األثر ا- تقوس جانبي في العمود الفقري–المراهقين المعاقين بالجنف 

  .الذات لديهم

من أن الفرد عندما ُيحقق ) Marcia, 1970" (مارشيا"ويمكن تفسير ذلك في إطار ما يراه 
هويته فإنه يعتبر نفسه يستحق التقدير واالعتبار حيث تكون لديه فكرة ُمحدّدة وآافية لما يُظَنه 

ّونه، آما يشعر بالكفاءة ويتمّيز بالتحدي صواًبا، وآذلك يتمّتع بفهم طيب لنوع الشخص الذي ُيك
  ).٧٨: ٢٠٠٠محمد، (أيضًا 

 خاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفعأن األش) Hamacheck, 1978" (هاماشك"ويؤآد 
يعتقدون أنهم ذوو قيمة وأهمية، وأنهم جديرون باالحترام والتقدير، آما أنهم يثقون بصحة 

  ). ١٧١-١٧٠: ١٩٩٨أبوجادو، (أفكارهم 

أن تقدير الذات اإليجابي يعني وجود مشاعر ) ٥٠٣-٥٠٢: ١٩٩٧" (آفافي"ضيف وي
إيجابية نحو الذات حيث يشعر الفرد بأهمية نفسه واحترامه لها، وأنه متقبل من اآلخرين، ويثق 
في نفسه وفي اآلخرين، ويشعر بالكفاءة فال ييأس أو ينسحب عند الفشل، ويميل األفراد ذوو 

ذات إلى أن يكونوا واثقين من أنفسهم ومستقلين ومتحَملين للمسؤولية ومتفهمين التقدير المرتفع لل
ومتفائلين بما سوف تأتي به الحياة، وعلى هذا فإن تقدير الذات المرتفع هو أحد المفاهيم األساسية 

 .للتوافق في مختلف مجاالت الحياة
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ّصت الفرضية الث   :مناقشة النتائج المتعّلقة بالفرضية الثالثة    ة ن ى الث ه  عل ة   : " أن توجد عالق
ة         ) α ≥ 0,05(إرتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى       بين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئ
  ".   ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا

ة  ) ١٦(و) ١٤(باستعراض نتائج الجدولين رقم      يتّضح وجود تحّسن لكَنه غير دال من الناحي
في معامل    ) α ≥ 0,05(ين القياس القبلي والبعدي عند مستوى        اإلحصائية للمجموعة التجريبية ب   

ة                           ى وجود عالق شير إل ا ي ذات، مم وم تقديرال اد صورة الجسم ومفه د من أبع االرتباط بين آل بع
ا زاد    سمه آلم ا عن صورة ج اق حرآًي رد المع ا زاد رضى الف ه آلم ى أّن ة بمعن ة طردي إرتباطي

  .مستوى تقدير الذات لديه

ائج دراسة   وتتفق نتائج ه وين "ذه الدراسة مع نت ى    ) Kuenne, 1978" (آ ي توصلت إل الت
اقين                      راد المع وم الجسم، وأن األف ذات ومفه وم ال ة بمفه أن احترام الذات وتقديرها له عالقة إيجابي

  ).٤٠-٣٩: ٢٠٠٤فرحات، (يهتمون أآثر من العاديين بالمفاهيم المتعلقة بالجسم 

نهم  وآما تتفق مع نتائج دراسات عدد م احثين م ن وروس  : ن الب  ,Rosen & Ross(روزي
ر وآخرون   )1986 ى    )Cash, 1993(، آاش  )Pliner et al., 1990(، بلين ذين توصلوا إل ، ال

دير الجسم       ين تق وي ب اط ق ذات   ) Body Esteem(وجود ارتب دير ال دى  ) Self-Esteem(وتق ل
ا سيكولوجية ب ة ال ر من الناحي ة أآب شغلون بدرج ذين ين وقي، (لمظهر الجسمي األشخاص ال الدس

٥٣: ٢٠٠٦(, 

سون  "وتتفق أيضًا مع نتائج دراسة       سون ووات ي أسفرت   ) Jonson & Watson" (جون الت
ذات             دير ال اع تق ِصٌفون بارتف سامهم يّت ن أج ة ع ات إيجابي ديهم اتجاه ذين ل راد ال ى أن األف عل

أظهرت عن وجود     التي  ) Zion" (زيون"، وآما تتفق مع نتائج دراسة       )١٦٨: ١٩٩٦الخولي،  (
ذات                          ل ال ين تقب ذات الجسمية أو صورة الجسم وب وم ال ين مفه سبيًا ب ة ن عالوي،  (عالقات مرتفع

١٣١: ١٩٩٨.(  

شي ـس وويزبيـاي وفيليبـارد وفـو مينـريفول"ن ـل مـة آـج دراسـر نتائـوت   " رجـ
)Ruffolo, Menard, Philips, Fay & Weisberg, 2006 (     ام أن صورة الجسم عامل ه
ذات  ج وم ال ي مفه ة ف ديد األهمي النفس، وتلعب دورًا ش ة ب ذات والثق دير ال وين تق اء وتك ي بن دًا ف

  ).٤: ٢٠٠٧زآرياء، (وتقبلها 

ضيف  ي"وي ن     ) ١٩٨٤" (مرع اق أو م رد المع ب الف ن جان سم م ابي للج دير اإليج أن التق
دير ا             إن التق العكس ف ذات، وب اه الجسم    جانب اآلخرين يؤدي إلى تقدير إيجابي لمفهوم ال سلبي تج ل

  ).٨٩: ٢٠٠٨حسين، (يتولد عنه مفهوم سلبي للذات 

ديهم     ) Helms & Turners" (هيلمز وتيرنرز"آما توصل آل من  ذين ل راد ال ى أن األف إل
ذواتهم                ديرهم ل عالوي،  (اتجاهات أو تصورات إيجابية نحو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتق

١٣١: ١٩٩٨.(  
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ذآر  وارد"وي صية   ) Jouard,1958" (ج ي الشخ ًا ف ب دوًرا هام سم تلع ورة الج أن ص
ه،                     تحّكم في ا الجسم وت ه األن ا ُتوّج ا، وآم السليمة هو أرض الملتقى بين السيكولوجيا والفيزيولوجي
فإن األنا يمكن أن تقع تحت تحّكم وتوجيه الرغبات والنزعات الجسمية، وآذلك فإن مظهر الجسم      

و               وصورته السليمة وصحته عوامل هامة     ذات ونم دير ال ان وتق  في تحديد إحساس الشخص باألم
ة        ة الحال رد وبخاص سية للف االت النف ي الح ك ف ال ش ؤثر ب سم ُت د أن صورة الج صية، فنج الشخ
ه     أثر ب ر ويت ي اآلخ ؤثر ف ا ُي نفس، فكالهم سم وال ين الج ادل ب أثير متب اك ت ك أن هن ة ذل الوجداني

  ).١٦: ٢٠٠٤فرحات، (

رى    اس "حيث ي أن صورة الجسم تلعب دوًرا    ) Forbes, et al., 2004 (وآخرون " فورب
القلق                           أ ب ه يتنب ى أن راد، إذ يمكن اإلشارة إل سية لألف اة النف مهمًا آأحد المكونات األساسية في الحي
ستقبلية             اإلجتماعي وتقدير الذات وتقدير الجسد، وإضطرابات األآل واألداء الجنسي، والعالقة الم

  ).٦: ٢٠٠٧زآرياء، (مع الشريك 

ري  "ويضيف آل من     ر    ) Cash & Henry, 1995" (آاش وهن أن صورة الجسم تعتب
ف         ون التكي ث يك ة حي ي المراهق صوصًا ف ا، خ ة ونموه اء الهوي ر بن ن عناص يًا م ًا أساس مكون
ا                  ذات، فإنه وم ال لتغيرات البلوغ هو المهمة النمائية األساسية، وألنها مظهر بارز من مظاهر مفه

ة   ة معتدل ضّمن عالق شير      تت اعي، وي سي االجتم ف النف ذات والتكي دير ال ع تق اردنر" م " ج
)Gardner,2003 (                       مًا في تطور امًال حاس ر ع ان العمر ُيعتب ا إذا آ وا فيم احثين تحقق إلى أن الب

ة يحدث   ة المراهق ه خالل مرحل ى أن ّدة دراسات إل سم، حيث توصّلت ع اضطراب صورة الج
  ). ١٥٦: ٢٠٠٧زآرياء، (مراحل الرشد الالحقة تشويش إدراآي آبير لصورة الجسم مقارنة ب

أن التغيرات الجسدية تبعث نحو عّدم التطابق بين ) Schilder,1968" (شيلدر"ويضيف 
صورة الجسد الحقيقية وصورة الجسد المصّورة فهي تمّس حتمًا الجانب اإلدراآي، فهذه 

  ).Schilder, 1968: 104(العضوية الجسدية ُتصبح حاملة لشكل وبنية جديدة 

إن بنية الجسم التي يحملها المراهق المعاق حرآيًا ويدرآها بأنها ال تنسجم أو تتماثل مع 
ستصبح عامل مجازفة في اضطراب صورة الجسم، ووفقًا لنتائج ) المثالية(الصورة التي يتمناها 

 المكون الدراسة الحالية فقد آانت العالقة اإلرتباطية السالبة بين آل من تقدير الذات وُبعد
اإلدراآي مؤشرًا قويًا على التباين بين البنية الجسدية الحالية والمظهر الجسمي المرغوب، وهذا 

من أن أحد ) ٢٠٠٧" (زآرياء"نقًال عن ) Gardner, 2003" (جاردنر"ما يدعم ما توصل إليه 
بها الفرد أآثر المقاييس قبوًال لعدم الرضى عن صورة الجسم هو الفرق بين الكيفية التي يدرك 

  ).١٥٢: ٢٠٠٧زآرياء، (الحجم الحالي لجسمه مقارنة بحجم صورة الجسم المثالية التي يتمناها

فمفهوم ثقافة الفرد من المثال الجسمي له دور ال يستهان به فيما ُيكّونه الفرد في صورة نحو 
 الفرد الفعلية من صورة) ثقافة الفرد(جسمه وتطابق أو اقتراب مفهوم المثال الجسمي آما ُتحّدده 

لجسمه يسهم بطريقة أو بأخرى في تقدير الفرد لذاته، وتباعد المفهوم مثال الجسم السائد في 
المجتمع من صورة الفرد لجسمه ُيعّد مشكلة آبيرة إذ تختل صورة الفرد عن ذاته، وينخفض 

  ).٢٢: ١٩٩٥آفافي والنيال، (تقديره لها 
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حيث ) Gruleb, et al., 1993(وآخرون " لبجرو"وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
آشفت عن وجود ارتباط سالب بين عدم الرضا عن صورة الجسم وتقدير الذات، وآما تتفق مع 

التي أظهرت أن تشوه صورة الجسم ) Mabel, et al., 1986(نتائج دراسة مابل وآخرون 
  ).٣٦-٣٥: ١٩٩٥آفافي والنيال، ( يرتبط بتقدير الذات المنخفض

التي أشارت إلى أن التغيرات ) Lalkhen, 2001" (اللكان" أيضًا مع نتائج دراسة وتتفق
التي تحدث في فترة المراهقة هي مرتبطة بتغيرات في مفهوم الذات، وحيث أن صورة الجسم 
عامل هام في تطور مفهوم الذات خالل مرحلة المراهقة فإنه من المنطقي افتراض أن اإلعاقة 

ى مفهوم الذات وتقدير الذات، وأن خبرة الجسد واإلحساس به عامل فّعال الجسدية سوف تؤثر عل
وُمهم في مفهوم الذات عند المراهقين المعاقين جسديًا، وفي حين يتم اإلحساس بالجسد آمفهوم 
واضح وغير طيِّع وغير معتمد عليه، فإنه يتم النظر إليه آعامل معيق َيُحّد من ممارسة النشاط 

  .لعالقة مع العالم الخارجيالبدني، وآمعيق ل

التي تقدم تفسيًرا مناسًبا من حيث ) ١٩٧١" (ماهر الهواري"وتتفق آذلك مع نتائج دراسة 
أن تشوه صورة الجسم تّدل على أنه تشويه للذات، والحزن واألسى على نقص جزء من الجسم 

ين جسميًا، وأن في حالة البتر أو اإلصابة يشبه فقد أشخاص أعّزاء بالنسبة لألشخاص المعوق
الشخص المعوق جسميًا يعتريه الخوف من المستقبل الُمظلم الذي يتهدده نتيجة إحساسه بالقصور 

  ).٣٥: ٢٠٠٤فرحات، ( ... البدني، والنفسي واالجتماعي

هذا العنصر ) Le Breton, 1997" (لوبروتون"ومع ذلك، فإن الشخص المعاق حسب 
 بالنسبة للشخص الفاعل استبطان الحكم االجتماعي الذي األخير األساسي المتمَثل بالقيمة، أي
، )الخ...ضخم/قصير، نحيف/هرم، طويل/بشع، شاب/جميل(يحيط بالصفات الجسدية التي ُتَميُزه 

فحسب تاريخه الشخصي والطبقة االجتماعية التي بداخلها يبني عالقته بالعالم، يتبنَّى الشخص 
ورة التي ُيكوِّنها عن جسده، والتقدير الذي ُيِكنُّه لنفسه الفاعل َحكًما يطبع حينئٍذ بطابعه الص

  ).١٤٦: ١٩٩٧لوبروتون، (

إن مرحلة المراهقة والخبرات التي تتضَمنها، هي بمثابة حجر األساس في تكوين الهوية 
الشخصية، ورغم معالم الدور الجنسوي للفرد، وتطوير الحس بالكفاءة والفعالية الشخصية، وما 

اإلحساس بتقدير الذات الكلي، والذي تعتبر صورة الجسم أحد مكوناته الهامة، يتبع ذلك من 
فضًال عن صلة هذا األخير بُمجمل الصحة النفسية للمراهق المعاق واتباعه أساليب محمودة في 
تطويره إيجابيًا، وتؤدي التغيرات الجسدية المرتبطة بالبلوغ إلى زيادة انتباه المراهق المعاق 

ه الجنسوي غير المتبلور والذي يعتريه الشك بشأنه تبعًا لصورة الجسم التي يحملها حرآيًا لدور
عن ذاته مما يستوجب فحص وتمحيص المؤشرات التي تعمل على تشكيل هذه الصورة الجسمية 

  .سواءًا سلبًا أو إيجابًا

نمو ومع مالحظة أهمية المظهر في تقدير المراهق المعاق حرآيًا لذاته، فإن اإلحاطة ب
مفهوم هذا المظهر للمراهق المعاق حرآيًا سيكون مفيدًا بالتحديد في فهم الديناميكيات المرتبطة 
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بتأثيره والتوقعات المحيطة بصورة الجسم، آخذين بعين االعتبار أن االهتمام بصورة الجسم 
  .والمظهر البدني أصبح يرتبط بقضايا التكيف بأنواعه المتعددة

... عتبار آراء العلماء والمهتمين بمشاآل المعوقين حرآيا ومنهملذا يجب أن نضع في اال
والذي يرى ضرورة أن نعتني بتغيير مدرآات الفرد المعوق ) Fishman, 1978" (فيشمان"

جسميًا ومفهومه عن ذاته بقدر ما يجب أن نهتم بتغير الجوانب األخرى، فهو يرى أنه من الممكن 
ذلك بمساعدته على أن يعيش في عالمه الواقعي، وأن نساعده إحداث تغَير عند المعاق جسميًا، و

على أن ُيفكر تفكيرًا منتًجا، وأن يواجه مشكالته بشجاعة، ثم نضيف أيضًا أن للصورة الجسمية 
التي ُيكونها آل فرد عن حالته الجسمية أهمية آبرى في تكوين شخصيته، إذ على أساسها ُيكّون 

  ).٢٤: ٢٠٠٤فرحات، (تأثرًا بها فكرته عن نفسه، وُيكون سلوآه م
  

  اجاتتاإلستن

  : في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحث لالستنتاجات اآلتية

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)α ≥ 0,05( بين القياس القبلي والبعدي ألثر 
لخاصة صورة الجسم لدى فئة ذوي االحتياجات ا البرنامج الرياضي المقترح في تحسين

  .حرآيا ولصالح القياس البعدي

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)α ≥ 0,05( بين القياس القبلي والبعدي ألثر 
البرنامج الرياضي المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات 

   .الخاصة حرآيا ولصالح القياس البعدي

 ر ة وغي ة موجب ة إرتباطي ستوى توجد عالق د م ة إحصائيًا عن ين صورة ) α ≥ 0,05( دال ب
  .الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حرآيا

  
 التوصيات

في حدود نتائج الدراسة وانطالقًا من االستنتاجات التي تّم التوصل إليها، يوصي الباحث بما 
  :يلي

 ه وآفاءته في دراسة والذي ثبتت فاعليتتعميم استخدام البرنامج الرياضي المقترح في هذه ال
مفهوم تقدير الذات على المراآز التي ٌتعنى بذوي االحتياجات تحسين صورة الجسم و

  .الخاصة المشابهة لعينة الدراسة

 بتصميم البرامج واألنشطة الرياضية وفقًا لالتجاهات العلمية والتربوية الحديثة في  االهتمام
ي االحتياجات الخاصة حرآيًا من خالل االستفادة من نتائج مجال تعليم وتدريب وتأهيل ذو

  .الدراسة الحالية

  تفعيل وسن القوانين والتشريعات الالزمة التي تسمح بممارسة النشاطات الرياضية داخل
  .مراآز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، مع توفر آليات لضمان تطبيقها
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            ُيالئمني وزني الحالي  ١
            أشعر بأن طولي مناسب  ٢
            إعاقتي تحول دون ظهوري بمظهر أنيق وجميل  ٣
            يتالءم وزني مع طولي الحالي  ٤
            رطا في البدانة و ال  في النحافةأنا لست ُمف  ٥
            أشعر بوجود انحرافات قواميه في جسمي بسبب اإلعاقة        ٦
            أسناني متناسقة وجميلة  ٧
            وزني ال ينسجم مع طولي  ٨
            أشعر باختالف حجم الُجزء المصاب من جسمي عن الجزء غير المصاب  ٩
            تكويني الجسمي جيد  ١٠
            أفتخر بمظهري الجسدي آما يبدو  ١١
            ُتقلقني التغيرات الحاصلة في جسمي  ١٢
            أخجل من مظهر جسمي  ١٣
            ُيعجبني مظهر جسمي عندما أراه في المرآة  ١٤
            أشعر بالحرج ألن أعضاء جسمي غير متناسقة  ١٥
            اقة البدنيةُممارسة النشاط الرياضي تسمح لجسمي اآتساب الصحة واللي  ١٦
            أتضايق من زيادة وزني  ١٧
            أتقبل إعاقتي وال أتنكر لها  ١٨
            أشعر بقلق دائم حول شكل جسمي  ١٩
            أقلق بسبب ما يظنه اآلخرون حول مظهري الجسمي  ٢٠
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            أشعر أني أقل قيمة من اآلخرين بسبب إعاقتي  ٢١
            ّد من ُممارستي لألنشطة الرياضيةأشعر أن ُضعف ُقدرتي الجسمية تح  ٢٢
            أتجنب المشارآة في الصور الجماعية بسبب مظهري الجسمي  ٢٣
            أشعر أن أفراد الجنس اآلخر يرتاحون لمظهري الجسمي  ٢٤
            أتّجنب بعض الزمالء لتعليقاتهم السلبية حول مظهري الجسمي  ٢٥
            ئيُأقارن مظهر جسمي بمظهر أجسام أصدقا  ٢٦
            أشعر بالخجل عندما أآون بين الناس  ٢٧
            أتحاشى الناس الذين ال أعرفهم  ٢٨
            ُأساعد أصدقائي إذا طلب مني  ٢٩
            أختار أصدقائي من ذوي االحتياجات الخاصة فقط  ٣٠
            أشعر بالحرج عندما ينظر إلي اآلخرون  ٣١
            أشعر بمكانتي الحقيقية داخل أسرتي  ٣٢
            لدي قدرة آافية الحتمال تعليقات اآلخرين  ٣٣
            أشعر بالسعادة عندما أآون وحيدا  ٣٤
            بسبب مظهري الجسمي  خرال أحب ممارسة الرياضة مع الجنس اآل  ٣٥
            أتضايق من إظهار بعض أجزاء جسمي عند ممارسة نشاط رياضي  ٣٦

  
  )٢(الملحق رقم 
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  علم النفس الرياضي  جامعة الجزائر  لزعر سامية/ د.أ  ٠٩
  التربويعلم النفس   جامعة الجزائر  بوطاف مسعود/ د.أ  ١٠
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  :معلومات أولية  :أوًال

  :...................... السن-

  .............ىعرج، أخر□ تشوه، □ بتر، □ شلل، □ :  نوع اإلعاقة-

  .نتيجة حادث□ نتيجة مرض، □ ، )مولود ِبها(خلقية □ :  سبب اإلعاقة-

  .ثانوي□ متوسط، □ ابتدائي، □ :  الٌمستوى التعليمي-

 .رأيك آل عبارة في الخانة التي تتفق وأمام) x(َفْضًال ضع عالمة   :ثانيا

  العبارة  م
أوافق 
  تماًما

  أوافق
ال 
  أوافق

ال أوافق 
  تماًما

          شعر أنني شخص ذو قيمة مثلي مثل بقية الناسأ  ١

          أشعر أن لدي عدد من الصفات الجيدة  ٢

          آثيرا ما يراودني الشعور بأنني إنسان فاشل  ٣

          لدي القدرة على إنجاز األعمال بطريقة صحيحة ِمْثْل أغلبية الناس  ٤

          ليس لّدي ما يستحق أن أفرخر به  ٥

          إيجابية بشكل عامفكرتي عن نفسي   ٦

          أشعر بالرضا عن نفسي  ٧

          أتمنى أن يكون لدي احترام أآبر لذاتي  ٨

          أشعر بأنني ال أستطيع أن أقوم بأي شيء بطريقة صحيحة  ٩

          َأْشٌعر أنني أقل قدرا من غيري  ١٠
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  )٤(الملحق رقم 
   محتوى البرنامج الرياضي المقترح

 

 التدريبيةأهداف الحصص  الشّدة
الزمن 
 الكلي

زمن الوحدة 
 التدريبية

 التاريخ
أيام 
 التدريب

 األسابيع

ل - %٥٠ وير التحّم ة وتط دوري  تنمي  ال
 .التنفسي

 ٢٠٠٩-٠٤-٢٥ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٤-٢٧  
٢٠٠٩-٠٤-٢٨ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 األول

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٥٠
 . المرونة-

 ٢٠٠٩-٠٥-٠٢ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٥-٠٤  
٢٠٠٩-٠٥-٠٥ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 الثاني

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٥٠
 . القوة والمرونة العضلية-

 ٢٠٠٩-٠٥-٠٩ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٥-١١  
٢٠٠٩-٠٥-١٢ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 لثالثا

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٥٥
  . القوة والتحمل العضلي-
 . المرونة-

 ٢٠٠٩-٠٥-١٦ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٥-١٨  
٢٠٠٩-٠٥-١٩ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 الرابع

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٦٠
 القوة العضلية والتحمل العضلي       -

  .وإتزان الجسم
 .  المرونة والرشاقة-

 ٢٠٠٩-٠٥-٢٣ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٥-٢٥  
٢٠٠٩-٠٥-٢٦ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 الخامس

 .ية التنفسية اللياقة القلب- %٦٥
 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -

بض    ى ق ل عل ي تعم ضلية الت الع
  .أصابع اليد

 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -
ي      ى  ثن ل عل ي تعم ضلية الت الع

  .مفصل المرفق
ة    - ل وإطال ة المفاص ة مرون  تنمي

  .العضالت التي تعمل عليها
 . الرشاقة-

 ٢٠٠٩-٠٥-٣٠ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٦-٠١  
٢٠٠٩-٠٦-٠٢ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 السادس

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٦٥
 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -

سط   ى ب ة عل ضلية العامل الع
  .المرفق

 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -
صل    ى مف ة عل ضلية العامل الع

  .٩٠ºالكتف لرفع الذراع زاوية 
  . إطالة لعضالت الجذع الجانبية-
 . ازن والدقة التو-

 ٢٠٠٩-٠٦-٠٦ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٦-٠٨  
٢٠٠٩-٠٦-٠٩ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 السابع
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 التدريبيةأهداف الحصص  الشّدة
الزمن 
 الكلي

زمن الوحدة 
 التدريبية

 التاريخ
أيام 
 التدريب

 األسابيع

 . اللياقة القلبية التنفسية-  %٥٦
 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -

ع  ى رف ل عل ي تعم ضلية الت الع
  .٩٠ºالذراع جانبًا عاليًا أآثر من 

 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -
ي ت    ى تقريب      العضلية الت عمل عل

  .الذراع للخط المتوسط للجسم
   مرونة المفاصل بين الفقرات-.
     . التوافق-

 ٢٠٠٩-٠٦-١٣ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٦-١٥  
٢٠٠٩-٠٦-١٦ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 الثامن

 . اللياقة القلبية التنفسية- %٦٠
 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -

اد     ى إبع ل عل ي تعم ضلية الت الع
 عن الخط المنصف للجسم    الذراع

  .للوضع جانبًا
 تنمية القوة العضلية للمجموعات     -

  .العضلية التي تعمل على الرفع
 . المرونة والتحّمل العضلي-

 ٢٠٠٩-٠٦-٢٠ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٦-٢٢  
٢٠٠٩-٠٦-٢٣ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 التاسع

 تنمية القوة العضلية للمجموعات     - 50%
 .لجذبالعضلية التي تعمل على ا

 . المرونة-

 ٢٠٠٩-٠٦-٢٧ د٥٥ د١٦٥
٢٠٠٩-٠٦-٢٩  
٢٠٠٩-٠٦-٣٠ 

 السبت
  اإلثنين
 األربعاء

 لعاشرا

  )٥(الملحق رقم 
 .من البرنامج الرياضي المقترحنموذج لوحدة تدريبية 

   .تنمية القوة العضلية: الهدف   دقيقة٥٥: زمن الوحدة التدريبية
 ءالجز الزمن الهدف المحتوى الشّدة التكرار

 من %٥٠ )٨-١(
إحتياطي 
ضربات 

 القلب

  االصطفاف -
 .المشي بالكراسي حول الملعب/  الجري-
  . القيام ببعض الحرآات التسخينية-

  : لعبة غرضية
المشي في الملعب / يقوم المشترآون بالجري

 دقائق وعند سماع صافرة المدرب ٢لمدة 
وأخذ أي  خشبي عليهم باإلسراع إلى صندوق

، ..)آرة تنس، آيس رمل، (شيء من داخله 
 دقائق، وعند سماع ٢والجري بها لمدة 

الصافرة الثانية للمدرب يضع المشترآون 
/ األشياء على األرض واالستمرار في الجري

المشي لمدة دقيقة واحدة، وعند سماع صافرة 
المدرب األخيرة يجري المشترآون تجاه 

أشيائهم التي ترآوها على األرض ألخذها 
  .إلى الصندوق مرة أخرىوإرجاعها 

تهيئة الجسم 
بدنيا ونفسيا 

لممارسة 
الجزء 
 الرئيسي

الجزء   د١٠
 التمهيدي

  )إحماء(
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 ءالجز الزمن الهدف المحتوى الشّدة التكرار

)٤-١( 
 

 من %٥٠
إستطاعة 
الرياضي 
 القصوى 

 ):١(مجموعة 
ال (- وس ع ا-جل ذراعان جانب دوير ) ال ، ت

د   ل ي غين وآ ه  الرس ل وزن سك بثق م ١تم  آغ
 .                        آغم تدريجيا٤يزداد إلى 

ال (- وس ع ا-جل ذراعان عالي دوير ) ال ت
.            الرسغين ثم الهبوط بالذراعين أماما

ال (- وس ع د عرضا-جل ذراعان م دوير )ال ، ت
دوير الرس ع ت ا، م م أمام غين ث غين الرس

.    باألثقال ثم الرجوع بالذراعين جانبا ألسفل
ال ( - وس ع ا-جل ذراعان أمام ي ) ال ، ثن

ة        م حرآ ب، ث ة الك ي حرآ ا ف غين مع الرس
ة األوزان،    ال المتدرج ل األثق ع حم بطح م ال
دين           بحيث يكون وزن األثقال متساوية في الي

رين       وس عال    (-.    معًا عند أداء آل تم -جل
ا ذراعان أمام ع ، ثن)ال ادل م غين بالتب ي الرس

  .األثقال
  ): ٢(مجموعة 

ال  (- وس ع ا -جل ذراعان جانب ي ) ال ، ثن
ال      ل األثق ع حم ضدين م ى الع ساعدين عل ال
ا         باليدين ثم الرجوع للوضع االبتدائي يكرر م
د      ى الم دائي إل ع االبت ر الوض ع تغيي بق م س

 .                           عرضا
ثني الذراعين  ،  )الذراعان جانبا -جلوس عال  (-

.           بالتبادل ثم الرجوع للوضع االبتدائي
ذراعين     )انثناء لذراعين  -جلوس عال  (- د ال ، م

.               أماما ثم الرجوع للوضع االبتدائي
ال  (- وس ع رأ  -جل ف ال ذراعين خل ي ال س  ثن

.          مد الذراعين عاليا) وظهر اليد ألعلى

وة  - ة الق تنمي
ضلية  الع
ات  للمجموع
ي  العضلية الت
ى   ل عل تعم
ابع   بض أص ق

 .     اليد
  

 
 
 
 

  
  
  
  

 تنمية القوة -
العضلية 

للمجموعات 
العضلية التي 

تعمل على ثني 
 مفصل المرفق

   د٤٠
 

الجزء 
 رئيسيال
 

 : تمرينات تهدئة-  
  . تمارينات اإلطالة والمرونة-
وس  (- ن وضع الجل ط -م ات الوس ادل ) ثب ، تب

لفت الجذع يمينا ويسارا ثم الرجوع للوضع         
  . االبتدائي

ا (- وف فتح رأس-وق دين خلف ال شابك الي ، ) ت
م الرجوع  سارا ث ا وي ل الجذع يمين ادل مي تب

 .للوضع االبتدائي

إعادة الجسم 
 ه الطبيعيةلحالت

الجزء   د٥
 الختامي

 )التهدئة(
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  )٦(الملحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة الخبراء للبرنامج الرياضي المقترح

 

 

 التخّصص موقع العمل إسم الخبير الرقم
 رياضة المعوقين )األردن(جامعة اليرموك  هاني  فريد السالم/ د .أ ٠١
 النفس الرياضي والتربويعلم  جامعة الجزائر بن عكي محمد آآلي/ د.أ ٠٢
 معّدلة/تربية رياضية خاصة )األردن( الجامعة الهاشمية عمر هنداوي/ د ٠٣
 علم النفس الرياضي جامعة الجزائر بن تومي عبد الناصر/ د.أ ٠٤
المناهج وطرق التدريس في التربية  الجامعة األردنية صادق خالد الحايك/ د ٠٥

 الرياضية


