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مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي

عادل خوجة، محمد كابویة، مراد بن عمر

.جامعة المسیلةمعهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة، 
07/12/2018: تاریخ النشر07/06/2018: تاریخ القبول27/04/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص
بحث إلى دراسة مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي، یهدف ال

وكذا هل توجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا 
، وتم )الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي، الوظیفة(الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

معاقا حركیا یمارسون كرة السلة على الكراسي ) 29(تخدام المنهج الوصفي، على عینة تكونت من اس
المتحركة وألعاب القوى من الجنسین تم اختیارهم بالطریقة العمدیة عن طریق الرابطة الوالئیة لریاضة 

یا من إعدادهم المعاقین لوالیة المسیلة، واستخدم الباحثون مقیاس الرضا عن الحیاة للمعاقین حرك
فئة المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تتمیز : كأداة للقیاس، وقد أشارت نتائج البحث إلى

بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن 
الجنس، درجة اإلعاقة، (الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة

، كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین )المؤهل العلمي
).الوظیفة(حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

.، اإلعاقة الحركیة، النشاط الریاضيالرضا عن الحیاة: الكلمات المفتاحیة
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The Level of life satisfaction among persons with physical disabilities

practicing sport activity

Abstract:

This research aims to study the level of life satisfaction among persons with physical
disabilities practicing sport activity. It aims also to know if there are differences with
statistical significance in the level of life satisfaction with persons with physical
disabilities that refer to (sex, type of handicap, scientific qualification and occupation).
Researchers followed the descriptive method on a sample group of 29 handicapped who
practice basketball and Athletics. They were selected in an intentional way by the state
association of disabled sports in M’sila. Researchers have used the measure of life
satisfaction for physical disabilities as a tool of measurement and the results have pointed
the following:
The category of persons with physical disabilities who practice sport activity is
characterized by a high level of life satisfaction. In addition to that, there are no
differences with statistical significance in the level of life satisfaction with persons with
physical disabilities who practice sport activity which refer to the variables of (sex, type
of handicap and the scientific qualification). There are also differences with statistical
significance in the level of life satisfaction with physical disabilities that practice sports
activity which refer to the variable of occupation.

Keywords: Life Satisfaction; physical disabilities; Sport Activity.

: مقدمة

تزاید اهتمام المجتمعات اإلنسانیة في نهایة القرن الماضي بقضیة تربیة وتعلیم وتأهیل األفراد ذوي 
معظم االحتیاجات الخاصة، كما تزاید االهتمام بتوفیر فرص النمو والتعلم لهم، حیث أولت

المجتمعات الحدیثة اهتماما كبیرا بهذه القضیة من خالل تبنیها لمبدأ تكافؤ الفرص لجمیع األفراد، 
وحقهم في االندماج في نشاطات المجتمع المدني في شتى المجاالت، وأصبحت تشریعات معظم 

رانهم العادیین الدول تنص على حقوقهم في الرعایة الصحیة، والخدمات التعلیمیة والتأهیلیة أسوة بأق
.                                                                                       في البیئة الطبیعیة قدر اإلمكان
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والمعاق حركیا كأي فرد یسعى إلى الحفاظ على التوازن بین مختلف حاجاته النفسیة واالجتماعیة 
ولكن یواجه بالعدید من المشكالت التي كثیرا ما تحول دون من خالل محاوالته التأقلم مع المحیط،

ذلك، فاإلنسان یسعى دائما وراء التكیف مع شروط العالم الطبیعي ومع مطالب دوافعه الشخصیة 
).32، 1983الرفاعي، (ومطالب المحیط االجتماعي 

فإن ذلك یؤدي ) 1984" (مرعي"سّببه اإلعاقة من تغّیْر ظاهر في شكل الجسم حسب ونظًرا لما تٌ 
إلى إیجاد شعور سلبي لدى المعاق تجاه جسمه، حیث یشعر بقصور قدراته البدنیة، األمر الذي 

یؤدي إلى تكوین مفهوم سلبي عن ذاته ككل، حیث أن التقدیر اإلیجابي للجسم من جانب الفرد أو 
ین یؤدي إلى تقدیر إیجابي لمفهوم الذات، وبالعكس فإن التقدیر السلبي تجاه من جانب اآلخر 

).                                                                    89، 2008حسین، (الجسم یتوّلد عنه مفهوم سلبي للذات
ت لدى األفراد المعوقین وتشیر نتائج العدید من البحوث والدراسات إلى انخفاض مستوى تقدیر الذا

التي بینت أن المعوقین جسمیا ) Dixon, 1974" (دیكسون"مقارنتهم باألفراد العادیین، منها دراسة 
یظهرون تقییم ذات أقل من مستوى العادیین، ووجود تقدیر ذات منخفض لدى المعوقین جسمیا، 

).46، 2004فرحات، (وهذا راجع إلى رفض المعوق إلعاقته 

بعدم الرضـا عـن الحیـاة ذو تـأثیر علـى شخصـیة الفـرد وعالقاتـه داخـل المجـال االجتمـاعي فاإلحساس 
الـــذي یعـــیش فیـــه وهـــو تـــأثیر ال ینبغـــي إغفالـــه أو تجاهلـــه إذا كـــان یـــراد للفـــرد أن یعـــیش حیـــاة مســـتقرة 

).                                                                  14، 2006عیسى ورشوان، (
الرضا على الحیاة بأنه تقدیر عقلي لنوعیة الحیاة التي یعیشها الفرد ككل، ویمثل " أرجایل"وٌیعّرف 

هذا البعد خلفیة عامة للعدید من المقاییس النوعیة للرضا، كالرضا عن العمل، أو الزواج، أو 
).         15، 1993أرجایل، (ممتع والعكس الصحة، ومقاییس الرضا المختلفة، مثل تلك التي تمتد من ال

كما یرى بعض الباحثین أن الرضا عن الحیاة مرادف للسعادة، لكن كثیرا منهم یمیز بین السعادة 
بوصفها حالة إنفعالیة حساسة للتغیرات المفاجئة في المزاج وبین الرضا عن الحیاة كونها حالة 

,Tsou & Lieu(معرفیة تعتمد على حكم الفرد  2001, 270(.
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ومن جانب آخر فإن متطلبات الرضا عن الحیاة تختلف باختالف األفراد والجماعات، فقد ینظر 
األسرة، أو بعض األفراد إلى الصحة، أو الحریة الشخصیة، أو الراحة المادیة، أو األطفال، أو

الصداقة، أو الدراسة، أو المال على أنها المصدر األهم للرضا عن الحیاة، في حین یعطي بعض 
األفراد اآلخرین األولویة لموضوعات أخرى، واألمر نفسه ینسحب على المجتمعات والثقافات 

،2010میخائیل، (المختلفة، كما ینسحب على الجماعات الفرعیة ضمن كل مجتمع على حدى 
التي قارنت بین العاملین المعوقین عقلیا بالعاملین ) 2009(هذا، وقد كشفت دراسة الكندري ).   53

غیر المعوقین في مستویات الرضا عن الحیاة المختلفة إلى أنه ال توجد فروق دالة في مستویات 
متغیرات الرضا عن الحیاة المختلفة والرضا الكلي بین المعوقین عقلیا وغیر المعوقین وفقا لل

الدیموغرافیة، وأن الرضا عن العمل من أهم مجاالت الحیاة التي یهتم بها المعوقون عقلیا، في حین 
عن الظروف المعیشیة والعالقات واألنشطة االجتماعیة والعمل یهتم غیر المعوقین عقلیا بالرضا 

لمجتمع الكویتي أن الرضا عن الحیاة في ا) 2008(كما أسفرت نتائج عبد الخالق .على حد سواء
راض عن الحیاة بدرجة متوسطة وراض عن الحیاة بدرجة كبیرة، وعدم وجود فروق : یندرج تحت فئتي

دالة إحصائیا بین الجنسین في هاتین العینتین في العناصر المكونة للرضا عن الحیاة، كما توصلت 
یة یتمتعون بدرجة عالیة إلى أن طلبة كلیة اآلداب بجامعة القادس) 2015(نتائج دراسة جبر ومنشد 

من الرضا عن الحیاة، ویتمتعون كذلك بدرجة عالیة من األمل، وأن هناك عالقة إیجابیة بین الرضا 
وجود مستویات إیجابیة متوسطة في كل من ) 2015(عن الحیاة واألمل، وبینت دراسة الزعبي 

ووجود عالقة إیجابیة دالة عند الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة دمشق،
بین الرضا عن الحیاة وبین تقدیر الذات، كما لم یالحظ وجود فروق دالة جوهریا ) 0.01(مستوى 

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات، وكذلك بین 
.طلبة السنة األولى وطلبة السنة الخامسة
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أن الفروق في جمیع المحاور المتعلقة بدرجة الرضا عن ) 2006(اسة العلوان وأظهرت نتائج در 
الحیاة ودرجة تقدیر الذات لدى المعاقین حركیا الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي في 

.األردن لصالح الممارسین للنشاط الریاضي
بن صالح ودزیري وعویدیدي وبینت الدراسة التي قام بها كل من تلیلي ولبیب ومواال وشوربال و 

)Tlili, Lebib, Moalla, Chorbal, bensalah, dziri, Aouididi, 2007 ( بأن ممارسة
المعاقین حركیا لألطراف السفلیة للنشاط الریاضي بصفة منتظمة له األثر اإلیجابي في زیادة قدراتهم 

.بصورة أفضلالوظیفیة وتحسین نوعیة الحیاة لدیهم ومنه إعادة إدماجهم االجتماعي
فٌممارسة النشاط البدني بصفة منتظمة تسهم في تحسین واستعادة أو المحافظة على صحة الشخص 

األثر اإلیجابي للنشاط ) Nash, 2005" (ناش"المعوق، حیث یؤّكد مجموعة من الباحثین منهم 
الت، مشاكل الشلل التشنجي للعض: البدني على عدد من اآلثار الجانبیة المتعلقة باإلعاقة منها

,Topp et Coll(الجهاز التنفسي، اضطرابات النوم، القلق، العزلة االجتماعیة، وحسب توب وكول 
للنشاط البدني تأثیر على نوعیة الحیاة لدى األشخاص المعوقین بما في ذلك األطفال، ) 2005

Coll et Fragala-Pinkham" (بینكام- كول وفراقاال"ویؤّكد كل من  یل المثال على سب) 2005 ,
في الحصول على القوة العضلیة أو المرونة المناسبة لتسهیل عملیة التنّقل وبالتالي زیادة االستقاللیة 

Laure, 2007(والقدرة على العمل  , 141-142.(
وتكمن مشكلة الدراسة الحالیة في أنها تحاول استقصاء مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین 

الریاضي، ذلك أن الرضا عن الحیاة أمر مهم في تحدید اتجاهات الفرد نحو حركیا الممارسین للنشاط
المجتمع ونحو الشعور بالمواطنة السلیمة، فاإلحساس بعدم الرضا عن الحیاة ذو تأثیر على شخصیة 
الفرد وعالقاته داخل المجال االجتماعي الذي یعیش فیه وهو تأثیر ال ینبغي إغفاله أو تجاهله إذا 

.للمعاق حركیا أن یعیش حیاة مستقرةكان یراد 
:وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
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ما مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي؟ - 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا - 
؟)الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي، الوظیفة(إلى متغیرة الممارسین للنشاط الریاضي تعزى 

: المصطلحات الواردة في الدراسة

هــو تقیــیم الفــرد لنوعیـة الحیــاة التــي یعیشــها طبقــا لنســقه القیمــي وهــو یعتمــد علــى : الرضــا عــن الحیــاة
عیســـى ورشـــوان، (مقارنـــة الفـــرد لظروفـــه الحیاتیـــة بالمســـتوى األمثـــل الـــذي یعتقـــد أنـــه مناســـب لحیاتـــه 

2006 ،8     .(
كما یعرف الرضا عن الحیـاة بأنـه شـعور الفـرد بـالفرح والسـعادة والطمأنینـة وٕاقبالـه علـى الحیـاة بحیویـة  

).211، 2012المجدالوي، (نتیجة لتقبله لذاته ولعالقاته االجتماعیة ورضاه عن إشباع حاجاته 
عور المعــاق حركیــا بالســعادة واإلشــباع وطمأنینــة الــنفس، وُیعــّرف البــاحثون الرضــا عــن الحیــاة بأنــه شــ

وتحقیق الذات، أو الشعور بالبهجة واالستمتاع واللذة، كما یمكن تقسیم الشعور بالرضا عن الحیاة في 
جوانــب محــددة مثــل العمــل، الــزواج، الصــحة، القــدرات الذاتیــة وتحقیــق الــذات، كمــا نجــد أن الشـــعور 

حاجــة النفســـیة والجســدیة للفـــرد المعــاق حركیـــا، كمــا یـــزداد هــذا الشـــعور بالرضــا عـــن الحیــاة مقتـــرن بال
بوجود عالقات إجتماعیة معینة، ویعبر عن مستوى الرضا عن الحیاة لدى أفراد عینة الدراسة بالدرجة 
ــــــــة ــــــــي الدراســــــــة الحالی ــــــــاة المســــــــتخدم ف ــــــــي مقیــــــــاس الرضــــــــا عــــــــن الحی .                               التــــــــي یحصــــــــلون علیهــــــــا ف

ــة یشــیر مصــطلح اإلعاقــة الحركیــة إلــى حالــة األطفــال الــذین یتّصــف مــدى الحركــة : اإلعاقــة الحركی
لدیهم بالمحدودیة، أو تتمّیز قدرتهم علـى التحّمـل الجسـمي بكونهـا ضـعیفة إلـى حـد كبیـر، وتُـؤّثر سـلبًا 

ًا، ومـــن الجانـــب علـــى األداء التربـــوي لهـــم، ممـــا یجعـــل تـــوفیر بـــرامج تربویـــة خاصـــة لهـــم أمـــًرا ضـــروری
التشخیصــي والعالجــي فــإن األطفــال الــذین یعــانون مــن اإلعاقــة الحركیــة ال یحصــلون إال علــى الحــد 

).                                                                     191، 2008مجید، (األدنى من التدّخل التربوي الخاص 
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المراهقین الذین لدیهم عائق جسدي یمنعهم من القیام بوظائفهم المعاقون حركیا في هذه الدراسة أولئك 
الحركیة بشكل طبیعي، سواء أكان هذا العائق محّصلة ألسباب وراثیة أم مكتسبة نتیجة مرض أو 
إصابة أّدت إلى ضمور في العضالت، أو فقدان في القدرة على الحركة في األطراف السفلیة، 

عالقات االجتماعیة فیجدون صعوبات في القیام بنشاطاتهم فأصبح لدیهم نقص من حیث إقامة ال
الیومیة منها ممارسة الریاضي، وهم یحتاجون إلى برامج طبیة ونفسیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة 
ومهنیة لمساعدتهم على إستعادة قدراتهم، أو تعویضهم باستثمار القدرات المتبقیة، أو التكّیف مع 

.                                                            هم الحیاتیة والعیش بأكبر قدر من االستقاللیةالوضع الحالي لتحقیق أهداف
ُتعّرفــه الجمعیــة األمریكیــة للتربیــة للصــحة والتربیــة البدنیــة والتــرویح والــرقص بأنــه : النشــاط الریاضــي

الریاضــیة التــي تتناســـب مــع قـــدرات مجموعــة مــن البـــرامج المتطــِورة المتنوعــة مـــن األنشــطة واأللعـــاب 
األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة بحیث یتمّكنون من إشباع رغباتهم في ممارسة أنشطة ریاضیة تعود 

).  24، 2006سعد وأبو اللیل، (علیهم بالنفع وتسهم في استغالل قدراتهم 
تطیع المعـاق حركیـا علـى والنشاط الریاضي یعني الریاضات واأللعاب التي یتم التغییر فیها لدرجـة یسـ

الممارســـة، بحیـــث تالئـــم حـــاالت اإلعاقـــة وفقـــا لنوعهـــا وشـــدتها، ویمـــارس أفـــراد عینـــة الدراســـة الحالیـــة 
.                                        ریاضة كرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى

:الطریقة وأدوات-

تــم اختیــارهم بالطریقــة ) ذكــور وٕانــاث(معــاق حركیــا ) 29(ن تكونــت عینــة مــ:العینــة وطریقــة اختیارهــا
لكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى مـن المجتمـع األصـلي " نور مسیلة"العمدیة من فریق 

ریاضــي المســـجلین بالرابطــة الوالئیـــة لریاضــة المعـــاقین لوالیــة المســـیلة للموســم الریاضـــي ) 44(البــالغ 
2015/2016   .

: الدراسةإجراءات 
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.                       استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة:المنهج–2-1
:هذه الدراسة المتغیرات التالیةتتضمن:تحدید المتغیرات–2-2
:المتغیرات المستقلة2-2-1
).ذكور وٕاناث(وله مستویان : الجنس-
).بسیطة، متوسطة، شدیدة(ولها ثالثة مستویات: درجة اإلعاقة-
).متوسط، ثانوي، جامعي، دراسات علیا(وله أربعة مستویات : المؤهل العلمي-
.الوظیفة الحالیة-
على عبارات مقیاس ) المعاقین حركیا(یتمثل في استجابة أفراد العینة :المتغیر التابع2- 2- 2

.الرضا عن الحیاة من إعداد الباحثین
: األداة-2-3

قام الباحثون ببناء إستبانة تكشف عن درجات الرضا عن الحیاة لدى :الرضا عن الحیاةمقیاس 
المعاقین حركیا وذلك بعد اإلطالع على األدبیات والنظریات التي تناولت موضوع الرضا عن 
الحیاة، وكذا تعریفات المختصین للرضا عن الحیاة، واإلطالع على عدد من الدراسات السابقة 

دراسة : في موضوع الرضا عن الحیاة ومن هذه الدراسات ما یأتي) لعربیة واألجنبیةا(والمشابهة 
Tlili(، تلیلي وآخرون )2008(، عبد الخالق )2009(، دراسة الكندري )Diener, 2000(دینر 

et al, 2007( تیري ،)Teri, 2000( عیسى ورشوان ،)الزعبي )2015(، جبر ومنشد )2006 ،
ع على عدد من المقاییس األجنبیة والعربیة التي اهتمت بقیاس الرضا عن ، كما تّم االطال)2015(

، مقیاس الرضا )1998(مقیاس الرضا عن الحیاة لـ الدسوقي : الحیاة ومن هذه المقاییس ما یأتي
، مقیاس الرضا عن الحیاة لـ علوان )1999(عن الحیاة في المرحلة الجامعیة لـ الشعراوي 

، مقیاس التوجه نحو الحیاة لـ كارفر وشایر )2010(نحو الحیاة لــ السید اختبار التوجه ،)2008(
، مقیاس )2010(، مقیاس الرضا عن الحیاة لـ میخائیل )1998(ترجمة األنصاري ) 1985(

).2001(الرضا عن الحیاة متعدد األبعاد للطلبة إعداد سكوت هیبنر 
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5(عـــالي جـــدا : ة وهـــي ذات تـــدریج خماســـيعبـــار ) 60(وتكونـــت أداة الدراســـة بصـــورتها النهائیـــة مـــن 
درجــة 1(، مــنخفض جــدا )درجــات2(، مــنخفض )درجــات3(، متوســط )درجــات4(، عــالي )درجــات
الحالـــة االجتماعیـــة، البعـــد الصـــحي، العالقـــات : أبعـــاد وهـــي) 10(، وهـــي موزعـــة علـــى عشـــرة )واحـــدة

لتحصــیل الدراســي والتــدریب المهنــي، االجتماعیــة، البعــد العــائلي، بعــد األصــدقاء، البیئــة االجتماعیــة، ا
.بعد إدراك الذات، بعد الوظیفة، البعد الترویحي الریاضي

للتحقق من صدق المقیاس اعتمد الباحثون على الصدق الظاهري من خالل عرض : صدق المقیاس
عبارات المقیاس على مجموعة من األساتذة الدكاترة المتخصصین في مجال علم النفس والصحة 

مشهود لهم ) 8(واإلرشاد النفسي والتربیة الخاصة والقیاس والتقویم والتربیة الریاضیة وعددهم النفسیة 
بمستواهم العلمي وتجربتهم المیدانیة في المجاالت الدراسیة ومناهج البحث العلمي، حیث تم إستبعاد 

شابه مع غیرها عبارات من العدد الكلي للمقیاس حیث أشار المحكمون بعدم فاعلیتها أو أنها تت) 7(
عبارة ) 60(من العبارات من حیث المضمون، ومنه أصبح المقیاس یتكون في صورته النهائیة من 

.                                                                                         أبعاد) 10(موزعة على عشرة 
ضا عن الحیاة بحساب معامل الثبات بیرسون بطریقة تم التأكد من ثبات مقیاس الر :ثبات المقیاس

أفراد من المجتمع األصلي وخارج ) 10(یوم على عشرة ) 15(التطبیق وٕاعادة التطبیق بفارق زمني 
).   1(العینة األساسیة كما هو موضح في الجدول رقم 
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یبین معامل الثبات بیرسون لكل بعد من أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة ): 1(الجدول رقم 
وللمقیاس ككل

بیرسون لجمیع أبعاد المقیاس تقارب نجد أن قیمة معامل االرتباط ) 1(من خالل نتائج الجدول رقم 
وهو مرتفع ویمكن االعتماد ) 0.912(وأن قیمة معامل االرتباط الكلي هو ) 0.900(أو تفوق 

.  علیه

اعتمد الباحثون األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة وأهداف الدراسة : األدوات اإلحصائیة–4- 2
التكرارات والنسب المئویة، : والتي شملت) spss(باستخدام الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة 

معامل ارتباط بیرسون، ) T-Test(المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبار ت استودنت 
.اختبار تحلیل التباین األحادي

: النتائج–

معامل 
االرتباط

التطبیق الثاني التطبیق األول
عدد 

العبارات
االنحراف المحور

المعیاري
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

0.943 4.367 20.6 4.848 20.8 6 جتماعیةالحالة اال
0.866 3.977 18.4 3.688 18.7 6 البعد الصحي
0.832 4.972 33.5 4.993 35.6 5 العالقات االجتماعیة
0.892 3.559 24 4.02 24.2 9 البعد العائلي
0.935 4.27 23.7 4.02 24.3 5 بعد األصدقاء
0.872 2.71 16.7 3.627 15.4 4 البیئة االجتماعیة
0.895 4.491 21.8 4.166 22.5 6 التحصیل الدراسي والتدریب المھني
0.924 4.10 21.2 4.57 22 6 بعد إدراك الذات
0.993 9.41 14.7 9.51 14.4 6 بعد الوظیفة
0.968 8.235 19.6 8.731 19.7 6 البعد الترویحي الریاضي
0.912 المقیاس ككل
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:النتائج المتعلقة بالسؤال األولى-
المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ما مستوى الرضا عن الحیاة لدى: ینص السؤال األول على

الریاضي؟ ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري كما هو 
:                                                                                               موضح في الجدول التالي

ل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وترتیب كل بعد من أبعاد یبین ك): 2(الجدول رقم 
الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي

درجة الرضا االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي البعد
عالي 4.76 36.96 بعد الحالة االجتماعیة
عالي 3.13 18.48 البعد الصحي

عالي 4.76 36.96 العالقات االجتماعیة

عالي 3.09 25.65 البعد العائلي
عالي 3.87 24.55 بعد االصدقاء
عالي 3.92 15.96 البیئة االجتماعیة

عالي 4.06 22.27
التحصیل الدراسي والتدریب 

المھني
عالي 2.66 23.75 إدراك الذات

منخفض جدا 9.48 16.72 الوظیفة
عالي 3.67 24.10 حي الریاضيالبعد التروی

أن مستوى الرضا عن الحیاة الكلي لدى المعاقین حركیا الممارسین ) 2(یتضح من الجدول رقم 
للنشاط الریاضي جاء ضمن المستوى العالي، فقد حصل بعدي الحالة االجتماعیة والعالقات 

عائلي في االجتماعیة على أعلى متوسط حسابي، وجاءا في المرتبة األولى، بینما تاله بعد البعد ال
المرتبة الثانیة، تاله بعد األصدقاء في المرتبة الثالثة، ثم جاء البعد الترویحي الریاضي في المرتبة 
الرابعة، تاله بعد إدراك الذات في المرتبة الخامسة، ثم جاء بعد التحصیل الدراسي والتدریب المهني 
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م جاء بعد الوظیفة في المرتبة الثامنة، في المرتبة السادسة، تاله البعد الصحي في المرتبة السابعة، ث
.                                                                              تاله بعد البیئة االجتماعیة في المرتبة التاسعة واألخیرة

یجابیات ویرجع الباحثون هذه النتیجة بالدرجة األولى إلى الممارسة الریاضیة ولما لها من فوائد وإ 
على الفرد المعاق حركیا بدنیا ونفسیا وصحیا واجتماعیا وتربویا، حیث نجد أن ممارسة األنشطة 
الریاضیة تؤدي إلى إشباع الرغبات والمیول وتحقیق السعادة والسرور، وبالتالي تساعد على االتزان 

إلى تنمیة اللیاقة البدنیة النفسي واالستقرار الوجداني وتقلل من التوتر، كما تؤدي الممارسة الریاضیة
وزیادة فاعلیة األجهزة الحیویة فتؤدي العضالت واألعصاب واألجهزة الحیویة دورها بكفاءة حینما یتم 

.                                                                                تهیئتها لممارسة وظیفتها للحد األقصى
:بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى : یٌنص السؤال الثاني على
الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل (المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة 

نحراف المعیاري ؟، ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واال)العلمي، الوظیفة
).                                                6،5،4،3(وتحلیل التباین األحادي كما هو موضح في الجداول رقم 

:بالنسبة للجنس
یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 3(الجدول رقم 

الریاضي تبعا لمتغیر الجنس

الداللة ت الجدولیة
ت 

المحسوبة
االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

عدد العینة الجنس

غیر دالة 2.051 0.68
5.985 22.712 24 ذكور
7.214 20.564 05 إناث

وهي أقل من 0.68=نجد أن قیمة ت أستودنت المحسوبة بلغت ت) 3(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة ) α≥0.05(المستوى عند 2.05=َت الجدولیة تَ 
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إحصائیة في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى 
.    متغیر الجنس

ویرجع الباحثون عدم االختالف بین الذكور واإلناث في درجة الرضا عن الحیاة إلى ممارستهم 
یث أتاحت لهم الممارسة فرصا متساویة في اكتساب جمیع المهارات التي یمكن للنشاط الریاضي ح

أن تمكنهم من التحكم باالنفعاالت الذاتیة، وأتاحت لهم أیضا فرصا متساویة في القدرة على كشف 
انفعاالت اآلخرین، وتسهیل األنشطة المعرفیة كالتفكیر لحل المشكالت االجتماعیة واالنفعالیة التي 

. یواجهوها مما یخف من وطأة القلق والخوف من المخاطر البیئیة واالجتماعیةیمكن أن
:بالنسبة لدرجة اإلعاقة

یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 4(الجدول رقم 
الریاضي تبعا لمتغیر درجة اإلعاقة

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

غیر 
دال

3.369 0.531

2.980 5.960 2 بین المجموعات
5.568 144.78 26 داخل المجموعات

150.740 28 المجموع

وهي أقل من َف 0.531=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف) 4(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر درجة 
.اإلعاقة

ویرجع الباحثون هذا إلى تمّیز ممارسة النشاط الریاضي عن غیره من البرامج بأن أنشطته قابلة 
تعدیل لكي تناسب جمیع القدرات لیس البدنیة فحسب بل النفسیة واالجتماعیة والعقلیة، لذلك فإن لل

مساهمته في تطویر هذه الجوانب ال یمكن إغفالها، بل وعلى العكس قد ینفرد النشاط الریاضي في 
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ضًا بشكل كونه البرنامج الوحید الذي ُیطّور الجوانب البدنیة والحركیة باإلضافة إلى مساهمته أی
.                                                           أساسي في تطویر الجوانب األخرى النفسیة واالجتماعیة للمعاقین حركیا

:بالنسبة للمؤهل العلمي
یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط ): 5(الجدول رقم

لمتغیر المؤهل العلمي الریاضي تبعا

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

غیر 
دال

3.369 0.677

3.732 7.478 2 بین المجموعات
5.510 143.271 26 داخل المجموعات

150.749 28 المجموع

وهي أقل من َف 0.677=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف)5(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر المؤهل 
.العلمي

ى أن الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا یرتبط باألداء الریاضي أكثر وقد یعزو الباحثون ذلك إل
.                                                                              من ارتباطه بالمؤهل العلمي

:بالنسبة للوظیفة
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قین حركیا الممارسین للنشاط یبین الفروق في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعا): 6(الجدول رقم 
الریاضي تبعا لمتغیر الوظیفة 

الداللة
قیمة ف 
الجدولیة

قیمة ف 
المحسوبة

متوسط 
المربعات

مجموع 
المربعات

درجة الحریة مصدر التباین

دال 3.369 3.963

14.455 28.911 2 بین المجموعات
3.647 94.837 26 داخل المجموعات

123.748 28 المجموع

وهي أكبر من َف 3.963=نجد أن قیمة ف المحسوبة بلغت ف) 6(من خالل نتائج الجدول رقم 
مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) α≥0.05(عند المستوى3.369=الجدولیة فَ 

درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر الوظیفة 
.                                                                                             ح العاملینلصال

ویمكن تفسیر ذلك بأن المعاقین حركیا العاملین یشعرون بزیادة تقدیرهم لذاتهم مقارنة بأقرانهم الطلبة 
.         ورغباتهم وتوقعاتهم في بیئة عملهمأو البطالین تجاه ما یقومون به من عمل إلشباع احتیاجاتهم 

:المناقشة–

: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى
تتمیز فئة المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي بدرجة عالیة من : نصت الفرضیة األولى على

.الرضا عن الحیاة
جمیع أبعاد مقیاس الرضا عن الحیاة أن مستوى الرضا عن الحیاة ل) 02(ویتضح من نتائج الجدول 

لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي جاء ضمن المستوى العالي، ماعدا بعد الوظیفة 
.الذي جاء مستوى الرضا عن الحیاة فیه منخفض جدا

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي یمتلكون تقییما جوهریا 
رتفعا عن ذواتهم ویدركون بأنهم حققوا جزءا مهما وكبیرا من أهدافهم وطموحاتهم وبالتالي تكون م

.                                                                   درجة تقییمهم عالیة في الرضا عن الحیاة
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یعتبر نفسه یستحق التقدیر أن الفرد عندما ُیحقق هویته فإنه ) Marcia, 1970" (مارشیا"ویضیف
واالعتبار حیث تكون لدیه فكرة ُمحدّدة وكافیة لما یُظَنه صواًبا، وكذلك یتمّتع بفهم طیب لنوع 

).                                              78: 2000محمد، (الشخص الذي ُیكّونه، كما یشعر بالكفاءة ویتمّیز بالتحدي أیضًا 
التي توصلت إلى أن طلبة كلیة ) 2015(سة الحالیة مع نتائج دراسة جبر ومنشد وتتفق نتائج الدرا

اآلداب بجامعة القادسیة یتمتعون بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة 
التي توصلت إلى أن الفروق في جمیع المحاور المتعلقة بدرجة الرضا عن الحیاة ) 2006(العلوان 

یر الذات لدى المعاقین حركیا الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي في األردن ودرجة تقد
.لصالح الممارسین للنشاط الریاضي

بأن ممارسة التي بینت ) Tlili, et al, 2007(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة تلیلي وآخرون 
ألثر اإلیجابي في زیادة قدراتهم المعاقین حركیا لألطراف السفلیة للنشاط الریاضي بصفة منتظمة له ا

.الوظیفیة وتحسین نوعیة الحیاة لدیهم ومنه إعادة إدماجهم االجتماعي بصورة أفضل
حیث أن هذا الدور تلعبه ریاضة المعاقین لما لها من جوانب إیجابیة ) 2005(وهو ما یؤكده ریاض 

سیلة ناجحة وجیدة للترویح النفسي عمیقة تفوق كونها عالجا بدنیا لهم فیتعدى األمر كونها طریقة وو 
للمعاق، كما تشّكل جانبًا مهمًا من استرجاعه لعنصر الدافعیة الذاتیة والصبر والرغبة في اكتساب 

).22، 2005ریاض، (الخبرة والتمّتع الصحیح بالحیاة 
شاط تتمیز فئة المعاقین حركیا الممارسین للن: ومن خالل ما سبق ذكره نجد بأن الفرضیة القائلة

.                                                الریاضي بدرجة عالیة من الرضا عن الحیاة قد تحققت
: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الرضا عن الحیاة لدى : نصت الفرضیة الثانیة على
الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل (نشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة المعاقین حركیا الممارسین لل

).العلمي، الوظیفة
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أن قیمة ت أستودنت المحسوبة أقل من َت الجدولیة عند ) 5،4،3(ویتضح من نتائج الجداول رقم 
لكل من متغیري الجنس ودرجة اإلعاقة، كما أن قیمة  ف المحسوبة هي أقل ) α≥0.05(المستوى 

لمتغیر المؤهل العلمي مما یدل على عدم وجود فروق ) α≥0.05(لیة  عند المستوىمن َف الجدو 
دالة إحصائیا في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى 

).الجنس، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي(إلى متغیرة 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 2015(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الزعبي 

إحصائیة بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الرضا عن الحیاة وتقدیر الذات، 
التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة ) 2006(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة عیسى ورشوان 

ن المجموعات العمریة المختلفة للتالمیذ إحصائیا في الرضا عن الحیاة بین الذكور واإلناث أو بی
,Diener(سنة، وتتفق أیضا مع نتائج دراسة دینر ) 14-11(بمحافظة قنا ممن تتراوح أعمارهم بین 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق جوهریة دالة إحصائیا لدى تالمیذ الصف الحادي عشر ) 2000
التي أظهرت ) 2008(ائج دراسة عبد الخالق بین الجنسین في الرضا عن الحیاة، وتتفق كذلك مع نت

. عدم وجود فروق جوهریة لدى طالب الثانویة والجامعة بالكویت بین الجنسین في الرضا عن الحیاة
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 2017(كما تتفق أیضا مع نتائج دراسة كل من خوجة وهدال 

ركیا الممارسین للنشاط البدني والریاضي التنافسي دالة إحصائیا في المستوى المعرفي لدى المعاقین ح
، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة كل من خوجة وبن عمر )الجنس وطبیعة اإلعاقة(تعزى لمتغیرة 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لمفهوم صورة الجسم لدى ) 2017(ویحیاوي 
الجنس، نوع (لنشاط الریاضي تعزى إلى متغیرة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة حركیا الممارسین ل

).اإلعاقة، سبب اإلعاقة والمستوى التعلیمي
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ویرجع الباحثون عدم االختالف بین الذكور واإلناث وكذا درجة اإلعاقة والمؤهل العلمي في مستوى 
رامج الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا إلى ممارستهم للنشاط الریاضي الذي یعتبر من أهم الب

. التي یمیل إلیها المعاقین محاولة منهم الوصول بقدراتهم المتبقیة إلى أعلى مستوى ممكن من النجاح
سمحت بإعطاء نوع من ) Chazoud,1994" (شازود"حیث أن الممارسة الریاضیة للمعاقین حسب 
جاحات ویستطیع واالستعداد لتقّبل الهزیمة وتقییم الناالستقاللیة واالتصال مع العالم الخارجي،

عن طریق : المعوق إدراك قیمته وفعالیته ومكانته بالنسبة لآلخرین، فاالندماج یكون على جزئین
الوسط العائلي والذي ُیمّثل جانب مّهم وكبیر لالندماج العادي للطفل، بدون حمایة مفرطة أو شفقة 

ومنها ) عادي(في نادي بفضل االشتراك ) ریاضي، ثقافي(وبدون تركه، وعن طریق الوسط الخارجي 
یستطیع أن یقارن نفسه بفضل اشتراك نادي المعوقین في إطار المنافسات الرسمیة 

)Chazoud,1994,233.(
أن ممارسة األلعاب الریاضیة المختلفة تُنّمي في الشخص المعوق الثقة بالنفس " إبراهیم"ویضیف 

ل إلى النجاح عن طریق الفوز، كذلك والتعاون والشجاعة فضًال عن شعوره بالّلذة والسرور للوصو 
ونحو الحیاة الریاضیة والذي یساعده في نمو -االنتماء–ُتساعده في تنمیة الشعور نحو الجماعة 

المعوق لكي یكون مواطنًا صالحًا یعمل لمساعدة مجتمعه، كما أن للمجتمع والبیئة واألسرة واألصدقاء 
إن نظرة المجتمع إلیه ضروریة ولها أهدافها وممارستها األثر الكبیر عن نفسیة الفرد المعوق ولذلك ف

).110- 108، 1997إبراهیم، (
أن ف المحسوبة هي أكبر َف الجدولیة مما یدل على ) 6(كما یتضح لنا من خالل نتائج الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط 
.                                                                                             ي تعزى إلى متغیر الوظیفة لصالح العاملینالریاض

ویمكن تفسیر ذلك بأن المعاقین حركیا العاملین یشعرون بزیادة تقدیرهم لذاتهم مقارنة بأقرانهم الطلبة 
.به من عمل إلشباع احتیاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم في بیئة عملهمأو البطالین تجاه ما یقومون
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند : ومن خالل كل ما سبق ذكره نجد بأن الفرضیة القائلة
في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي ) α≥0.05(المستوى

محققة، في حین توجد فروق ذات داللة ) ، درجة اإلعاقة، المؤهل العلميالجنس(تعزى إلى متغیرة 
في مستوى الرضا عن الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین ) α≥0.05(إحصائیة عند المستوى

).   الوظیفة(للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر 

: الصةخ–

:استنتاجات

:                في ضوء تحلیل النتائج ومناقشتها أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالیة
ـــة مـــن الرضـــا عـــن الحیـــاة- ـــة المعـــاقین حركیـــا الممارســـین للنشـــاط الریاضـــي بدرجـــة عالی ـــز فئ .تتمی
سـتوى الرضـا عـن الحیـاة لـدى فـي م) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد المسـتوى -

ـــرة  ـــى متغی ـــا الممارســـین للنشـــاط الریاضـــي تعـــزى إل الجـــنس، درجـــة اإلعاقـــة، المؤهـــل (المعـــاقین حركی
فــي مســتوى الرضــا عــن ) α≥0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد المســتوى -).   العلمــي

).                                          الوظیفة(الحیاة لدى المعاقین حركیا الممارسین للنشاط الریاضي تعزى إلى متغیر 

:اقتراحات

:   في حدود نتائج الدراسة وانطالقًا من االستنتاجات التي تّم التوصل إلیها، یقترح الباحثون ما یلي
إجراء دراسات مشابهة لمفهوم الرضا عن الحیاة لدى فئات ذوي االحتیاجات الخاصة بمختلف - 

زائر وعلى مستوى الوطن العربي، والوقوف على أهم تجارب الدول المتقدمة في هذا أنواعها في الج
.      المجال

إجراء المزید من الدراسات حول الرضا عن الحیاة لألشخاص المعاقین حركیا الممارسین للنشاط - 
.                                                    الریاضي وربطها بمتغیرات أخرى

تصمیم اختبارات ومقاییس للرضا عن الحیاة تناسب فئات عمریة مختلفة لفئة ذوي االحتیاجات - 
.          الخاصة، تتمتع بدالالت مرتفعة للصدق والثبات، وتكون صالحة لالستخدام في البیئة الجزائریة
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قها من خالل الممارسة الریاضیة توعیة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة بالنتائج التي یمكن تحقی- 
.                                                          على المستوى النفسي، االجتماعي، وحتى األسري

توفیر فرص العمل لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة وٕاشراكهم في مختلف األعمال االجتماعیة - 
. تمع وتجعل لحیاتهم معنىوالترفیهیة التي من شأنها أن تدمجهم في المج

أن تساهم وسائل اإلعالم الریاضي في تكریس الصورة اإلیجابیة للریاضیین المعاقین حركیا - 
وتقلیص الصورة السلبیة من خالل بث رسائل إعالمیة تعمل على تصحیح اتجاهات الناس نحو هذه 

.            الفئة الهامة من المجتمع للمحافظة على ثقتهم بأنفسهم
:المراجع باللغة العربیة

دار الفكر للطباعة : ، األلعاب الریاضیة للمعوقین، عمان)1997(إبراهیم، عبد المجید مروان - 01
.والنشر

.، الرعایة التربویة للمعاقین عقلیا، دار المریخ للنشر، الكویت)1993(أرجایل، مایكل - 02
، مطبعة إبن حیان، )دراسة في سیكولوجیة التكیف(، الصحة النفسیة )1983(الرفاعي، نعیم - 03

.دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة
، الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة )2015(الزعبي، أحمد محمد - 04
.   90- 53، ص ص )14(، العدد )37(جامعة دمشق، مجلة جامعة البعث، المجلد –

دراسة مقارنة : ، الرضا عن الحیاة وعالقته بتقدیر الذات)2006(العلوان، بشیر أحمد عیسى - 05
أطروحة دكتوراه غیر بین الممارسین وغیر الممارسین للنشاط الریاضي للمعاقین حركیا في األردن،

.                               كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة: منشورة، األردن
، الرضا عن الحیاة لدى المعوقین إعاقة عقلیة نمائیة بسیطة وغیر )2009(الكندري، هیفاء - 06

.2، العدد )37(المعوقین عقلیا، مجلة العلوم االجتماعیة، جامعة الكویت، المجلد 
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، التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن الحیاة واألعراض )2012(المجدالوي، ماهر یوسف - 07
النفسجسمیة لدى موظفي األجهزة األمنیة الذین تركوا مواقع عملهم بسبب الخالفات السیاسیة في 

، ص ص )02(عدد ، )20(قطاع غزة، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، مجلد 
207 -236                                                                                                                            .
، الرضا عن الحیاة وعالقته باألمل لدى طلبة )2015(جبر، عدنان مارد ومنشد، حسام محمد - 08

-123، القادسیة، العراق، ص ص 2015، المجلد الثاني لسنة 214العدد الجامعة، مجلة األستاذ،
152                                                                                   .
، أثر برنامج إرشادي مرتكز على نماذج الفیدیو في تحسین )2008(حسین، محمد سعود علي -09

تحــــدیات الحركیــــة فــــي األردن، دار یافــــا العلمیــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، مفهــــوم الــــذات لــــدى ذوي ال
. األردن

، المســــتوى المعرفــــي الریاضــــي لــــدى المعــــاقین حركیــــا )2017(خوجــــة، عــــادل وهــــدال، یاســــین -10
الممارسـین للنشـاط البـدني والریاضـي التنافسـي، مجلـة التحـدي، جامعـة العربـي بـن مهیـدي أم البــواقي، 

.  56-35، ص ص 2017جانفي ، 11: عدد رقم
، دراسـة مقارنـة لمفهـوم صـورة الجسـم )2017(خوجة، عادل وبن عمر، مـراد ویحیـاوي، السـعید -11

لدى الریاضیین وغیر الریاضیین من ذوي االحتیاجات الخاصـة، مجلـة تطبیقـات علـوم الریاضـة لكلیـة 
. 94-77، ص ص )6(یة التربیة الریاضیة للبنین جامعة اإلسكندریة، مجلد األبحاث العلم

دار الفكــــر : ، مصــــر"األســــس الطبیــــة والریاضــــیة"، ریاضــــة المعــــاقین )2005(ریـــاض، أســــامة -12
.العربي

ي، مجلة دراسات نفسیة، ، الرضا عن الحیاة في المجتمع الكویت)2008(عبد الخالق، أحمد - 13
.135-121، ص ص )1(، العدد )18(المجلد 
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، الذكاء الوجداني وتأثیره على التوافق )2006(عیسى، جابر محمد ورشوان، ربیع عبده - 14
والرضا عن الحیاة واالنجاز األكادیمي لدى األطفال، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، كلیة التربیة، 

.                                                130-45، ص 4عدد ، 12جامعة حلوان، مجلد 
12 ، التربیة البدنیة لذوي االحتیاجات الخاصة، مكتبة )2006(سعد، طه وأبو اللیل، أحمد -15

.الفالح، الكویت
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