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الممخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور شخصية المدرب في تفعيؿ العالقة بيف

أعضاء الفريؽ وكذا تأثر ذلؾ عمى مردود الفريؽ لدى العبي كرة السمة عمى

الكراسي المتحركة ،استعمؿ المنيج الوصفي عمى عينة مف االعبيف قواميا 17
العب حيث تـ تصميـ استبياف وتطبيقو عمى أفراد العينة ،توصمت الدراسة إلى

أنو لشخصية لمدرب دور كبير في تفعيؿ العالقة بيف أعضاء الفريؽ وكذا تأثر

ذلؾ عمى مردود الفريؽ لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

الكممات المفتاحية :شخصية المدرب ،كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ،العالقة ،مردود

الفريؽ.

Abstract:
the study aims to determine the role of the trainer personality in activating the
relationship as well as its impact on the teams of the wheelchair basketball players . We
use the descriptive method on a sample of 17 player, we make a questionnaire and we
apply it on the sample members. The study attains that the personality of the trainer has a
major role in activating the relationship between the team members.

Key words : Personality trainer, wheelchair basketball players , Relationship,
Team outcomes .
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-1مقدمة ومشكمة البحث:
يتعرض اإلنساف في حياتو لمكثير مف المواقؼ والمفاجآت التي قد تكوف
إيجابية أو سمبية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ،والتي يمكف أف يبتمى بيا الفرد

لتغير مف معيشتو وتجعمو شخصا أخر يتميز بغير الصفات التي كاف عمييا

مف قبؿ وىذا لما لإلصابة مف تأثير مباشر عمى المعاؽ ،فاإلنساف المعاؽ فوؽ
ىذه المعاناة التي يتعرض ليا نتيجة إصابتو فإنو يتعرض كذلؾ إلى أالـ نفسية
تكوف أشد ألمػا وأكثر أث ار  ،خاصة إذا كانت اإلصابة جسمية ونتػج عنيا تشوه

جسدي أو فقداف أحد األطراؼ إذ يصاب المعاؽ بصدمات نفسية وعصبية

عندما يجد نفسو عاج از عف كسب قوتو وقد أصبح في حاجة إلى مساعدة
اآلخريف فيصبح غير راضي عف مصيره وحالو  ،وليذا حاوؿ العديد مف عمماء

النفػس الوصوؿ إلى سمات محددة لعالـ المعاقيف إلبراز دور الخدمة
االجتماعية عف طريؽ األخصائي االجتماعي مع مثؿ ىذه المشاعر السمبية

ومظاىر السموؾ الدفاعي ليساعد المعاؽ ويعينو عمى استعادة استق ارره النفسي
وتوازنو االنفعالي أو ما يسمى بسوء التكيؼ مع البيئة االجتماعية الخاصة بكؿ
فرد ،وتظير ىذه اآلثار في شكؿ العديد مف المشكالت منيا ما يتعمؽ باألسرة
وما يتعمؽ بالترويح والصداقات

....إلخ إذ يمكننا أف نمتمس ىذا االىتماـ مف

خالؿ العمؿ عمى إدماج ىذه الفئة اجتماعيا ومينيا مع توفير سبؿ الراحة

لممعوؽ ،مما يجعمو كفيال بنمو وبناء شخصيتو وتأىيمو

ليصبح قاد ار عمى العمؿ واإلبداع

بالشكؿ الصحيح

فالمعاؽ الذي تقبؿ عجزه وعمؿ عمى تعويض إعاقتو بالممارسة فإنو يعمؿ

عمى إيجاد وسيمة تعويضية ومكممة لمنقص الذي تتركو اإلعاقة عمى صاحبيا
إليجاد التوافؽ والتوازف بيف حالتو البدنية والنفسية واالجتماعية ،وتختمؼ حاالت

األفراد مف حيث حاجاتيـ إلى أنواع التأىيؿ المختمفة فقد يحتاج الفرد إلى نوع
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واحد أو أكثر حيث تعتبر التربية الرياضية بمثابة أحسف وسيمة لالحتفاظ
بالصحة والمياقة والقدرة عمى أداء األعماؿ بكفاءة ،إذ تعتبر الممارسة الرياضية

ذات أىمية قصوى وبنحو يفوؽ أىميتيا لألصحاء ،حيث تخدـ جوانب عميقة
في حياة المعاؽ تفوؽ كونيا عالجا بدنيا ليـ ليتعدى دورىا كطريقة ووسيمة

ناجحة لمترويح النفسي وتدعيـ الجانب النفسي العصبي إلخراج المعاؽ مف

عزلتو واعادة تأقممو والتحامو بالبيئة االجتماعية.
إشكالية البحث:

تعتبر رياضة المعاقيف خزاف حقيقي فريد مف نوعو بالمواىب الرياضية التي
ينبغي االىتماـ بالعناية بيا الف ىذه الفئة يتوقع ليا البروز والنجاح في الوصوؿ
في المستويات الرياضية العميا وبالتالي تمثيؿ رياضة النخبة في مختمؼ

المنافسات الرياضية الذي اتجيت الدولة الجزائرية إلي العناية والتركيز عمي
ىذه الفئة مف خالؿ إنشاء النوادي الرياضية وأقساـ الدراسة والرياضة في

مختمؼ األطوار التي تضـ معاقيف موىوبيف الذيف يخضعوف إلي تدريب منتظـ
الي جانب الدراسة مثؿ اقرأنيـ وىذا في إطار اتفاقيات بيف الو ازرات ومديريات

التضامف ،وبما انو التدريب ال يكفي وحده في تطوير القدرات المعاقيف فالبد
مف إشراكيـ في مختمؼ المنافسات الرياضية الف ىذه األخيرة تعتبر المحؾ

الحقيقي الذي تبرز فيو قدرات الرياضي المتفوؽ والذي يممؾ متطمبات النجاح

في المنافسة الرياضية تعود المعاؽ الرياضي عمي مواجية مختمؼ ضغوط
الحياة وتعتبر قضية المعاقيف مف القضايا التي أثارت اىتماـ اإلنساف منذ القدـ

 ،حيث كانت اإلعاقة تشكؿ أم ار غير مرغوب فيو  ،وقد أطمؽ عمييـ في ما

مضى وحتى منتصؼ القرف الحالي لفظ المقعدوف  ،ثـ ذوي العاىات باعتبار
أف كممة اإلقعاد توحي باقتصار تمؾ الطائفة عمى مبتوري األطراؼ و
المصابيف بالشمؿ  ،أما العاىة فيي أكثر شموال مف اإلصابات المستمرة  ،ثـ
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تغيرت تسميتيـ إلى مصطمح العاجزوف  ،أي كؿ مف بو صفة تجعمو عاج از في
أي جانب مف جوانب الحياة.
إف ما يحممو التحضير البدني والنفسي مف أىمية وأثر عمى تنمية الكفاءات

وتحسيف المردود الرياضي لممعاقيف مف خالؿ الكشؼ عمى فدراتيـ وامكانياتيـ
البدنية والعقمية ،ويعنى مدربو ىذه الفئة بيذا التحضير البدني والنفسي حيث

ييدؼ المدرب إلى التوجيو واإلرشاد لالعبيف مف خالؿ معاشرتيـ ومصاحبتيـ
وتنمية عالقتو مع الالعبيف مف أجؿ مواجية المشكالت والعقبات التي قد

تعترضيـ طواؿ فترة ممارستيـ لمرياضة.
في دراسة العنتري محمد عمي وآخروف بعنواف فاعمية اإلعداد النفسي لممدرب
وأثره عمى الممارسيف في مجاؿ كرة القدـ أقؿ مف  17سنة تـ التوصؿ إلى أف

لإلعداد النفسي أىمية كبيرة حيث يعتبر أحد أىـ عناصر التدريب كما انو يقي
الالعبيف مف التأثير السمبي لممشكالت النفسية التي يتعرض لذا الالعب

ويساىـ في رفع وتنمية الثقة بالنفس لدى الالعب ويساعد الالعب لموصوؿ إلى

أحسف انجاز ممكف ويساعد أيضا عمى تجاوز الظروؼ الصعبة مف التنافس
وىو ما يبيف أف اإلعداد النفسي لو أىمية كبيرة لالعبي فريؽ كرة القدـ ،كما
بينت إجابات المدربيف أف كفاءة المدرب تساعد في الحالة النفسية لالعبيف

(العنتري ،بن ساسي ،و عياد ،0202 ،الصفحات )101-121

ومف خالؿ بحثنا ىذا أردنا كشؼ دور المدرب في تحسيف العالقة مع
الالعبيف خاصة مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،ومنو نطرح التساؤؿ

واإلشكاؿ العاـ حوؿ بناء العالقة بينيـ:

 ما مدى أىمية تفعيؿ العالقة بيف الالعبيف والمدرب عمى مردود المعبلفريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة؟
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ولمعرفة كيفية بناء ىذه العالقة ارتأينا إلى طرح سؤاليف ىاميف:
التساؤالت الفرعية:
 ما دور شخصية المدرب في تفعيؿ العالقة مع الالعب ومدى تأثيرىاعمى األداء الرياضي لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي

المتحركة؟

 ما دور شخصية المدرب في تفعيؿ العالقة مع الالعب ومدى تأثيرىاعمى تحسيف الحالة النفسية لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي

المتحركة؟
الفرضيات:
الفرضية العامة :لشخصية المدرب أىمية ودور في تفعيؿ العالقة مع الفرد
وتأثيرىا عمى مردود المعب لفريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
الفرضيات الجزئية:
 لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمىاألداء الرياضي لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

 لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمىتحسيف الحالة النفسية لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي

المتحركة.
-2الهدف العام من الدراسة:
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تيدؼ الدراسة الحالية إلى إبراز قوة شخصية المدرب في تفعيؿ العالقة مع
الالعبيف وتأثيرىا ذلؾ عمى مردود المعب لفريؽ كرة السمة عمى الكراسي

المتحركة.

وكذا معرفة طبيعة المعاممة والعالقة بيف المدرب في توجيو الحالة النفسية

لالعبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

كما أف الموضوع المقترح لمبحث ذو أىمية بالغة لكونو دراسة عالقة المدرب

مع الالعبيف ذوي االحتياجات الخاصة مف كؿ الجوانب ،كما يحتؿ مكانة كبيرة
في العصر الحالي لكونو مركب مف شقيف " نفسي – رياضي " ليما مف

األىمية ما يجعؿ البحث ممفتا لالنتباه والمتابعة  ،إبراز قوة شخصية المدرب
واظيار القدرات التي يمتمكيا المعوقيف ذوي االحتياجات وكذا الكشؼ عف
الطاقة الكامنة التي يمتمكيا ذوي االحتياجات الخاصة إضافة إلى النظر إلى

ىذه الفئة بدوف شفقة بؿ أف ليا دور في الحياة وكذا تبياف دور النشاط
الرياضي التنافسي في إعداد العبي ذوي االحتياجات الخاصة لممنافسات

الرياضية.

-3التحديد اإلجرائي لممفاهيم الواردة في البحث:

النشاط :ك ػػؿ عمميػ ػػة أو سموكيػ ػػة أو بيولوجية متوقفة عمى طاقة الكائف الحي،
وتمتاز بالتمقائية أكثر منيا باالستجابة (بدوي ،1711 ،صفحة . )11

تعريف النشاط البدنــــــــــــــي :لقد استخدـ بعض العمماء تعبير ( النشاط البدني )
عمى اعتبار أنو المجاؿ الرئيسي المشتمؿ عمى ألواف و أشكاؿ و أطر الثقافة

البدنية لإلنساف ومف بيف ىؤالء العمماء يبرز الرسوف الذي اعتبر النشاط
البدني بمنزلة نظاـ رئيسي تندرج تحتو كؿ األنظمة الفرعية األخرى  ،وغالى

في ذلؾ لدرجة أنو لـ يرد ذكر التربية البدنية عمى اإلطالؽ في مؤلفاتو ،
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النشاط البدني التعبير المتطور تاريخيا  ،مف التعبيرات األخرى  ،كتدريب
بدني  ،الثقافة البدنية وىي تعبيرات ما زالت تستخدـ حتى اآلف ولكف

بمضاميف مختمفة (الخولي ،1771 ،صفحة .)00

النشاط البدني الرياضي المعدل :وتعني الرياضيات واأللعاب التي يتـ فييا
التغيير لدرجة يستطيع المعوؽ غير القادر الممارسة والمشاركة في األنشطة
الرياضية ،ومعنى ذلؾ ىي البرامج االرتقائية والوقائية المتعددة ،والتي تشمؿ
عمى األنشطة الرياضية ،واأللعاب والتي يتـ تعديميا بحيث تالؤـ حاالت

اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا ،ويتـ ذلؾ الىتمامات األشخاص غير القادريف
وفي حدود إمكاناتيـ وقدراتيـ (حممي و فرحات  ،1771 ،صفحة . )11

ذوي االحتياجات الخاصة :ذوو االحتياجات الخاصة أو المعاؽ :وىو الشخص
الذي يعاني عج از أو عاىة مف العاىات تحد مف نشاطو وفاعميتو ،وتعوقو
بشكؿ أو بآخر عف القياـ بما يقوـ بو الشخص السميـ  ،ولما كانت ىذه

العاىات أو اإلعاقات التي يعاني منيا المعاقوف في الوطف العربي ليست
واحدة ب ػ ػػؿ ىػ ػػي متعػ ػػددة  ،فإن ػ ػػو مف الصعب عمى الباحػ ػػث أف يػجػ ػػد تعريفا

ينطبؽ عمى جػمي ػ ػػع الػمعاقيػ ػ ػػف عمى اختالؼ فئاتػيـ و اختالؼ درجة إعاقتيـ

 ،وىذه الصعوبة تقتضي أف يعرؼ كؿ فئة بتعريؼ خاص بيا ليكوف التعريؼ

دقيقا (الشباني ،1717 ،صفحة .)13

اإلعاقة الحركية :يعرؼ سيد جمعة اإلعاقة الحركية :ىي التي تنتج عف
الحروب أو الحوادث أو األمراض الناتجة عف الوراثة والبيئة وتؤدي إلى

حرماف الفرد مف الوظائؼ العادية لجيازه الحركي" (سميمان ،0221 ،صفحة

.)11

المعوؽ حركيا أنو الشخص الذي " لديو عائؽ جسدي يمنعو مف القياـ بوظائفو
الحركية بشكؿ طبيعي نتيجة

مرض أو إصابة أدت إلى الضمور في

العضالت أو فقداف القدرة الحركية أو الحسية أو كمتييما معا في األطراؼ العميا
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السفمى أو العميا أو االختالؿ في التوازف الحركي أو بتر في األطراؼ ويحتاج
ىذا الشخص إلى برامج طبية ونفسية واجتماعية وتربوية ومينية ومساعدتو في

تحقيؽ أىداؼ الحياة والعيش بقدر أكبر مف االستقاللية (سنوسي ،حجار ،بن

شني ،و بن قوة ،0211 ،الصفحات . )71-17

المدرب :ىو الشخصية التربوية التي تتولى عممية تربية وتدريبا لالعبيف وتؤثر
في مستواىـ الرياضي تأثي اًر مباش اًر ،ولو دور فعاؿ في تطوير شخصية

الالعب تطوي اًر شامالً متزناً ،لذلؾ وجب أف يكوف المدرب مثالً أعمى يحتذي
بو في جميع تصرفاتو ومعموماتو ،ويمثؿ المدرب الرياضي العامؿ األساسي

والياـ في عممية التدريب.
-4اإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة:
 1-1الطريقة واألدوات:

المنهج المتبع :إف اختيار منيج البحث يعتبر مف أىـ المراحؿ في عممية
البحث العممي إذ نجد كيفية جمع البيانات والمعمومات حوؿ الموضوع تعتمد
عمى أسس وقواعد معينة لكؿ منيج مف حيث استعماليا وتطبيقيا وعميو فطبيعة

البحث ومعطياتيا وكذا عينة البحث وأفرادىا ىي مف فرضت عنا اختيار
المنيج وبالتالي فالمنيج الذي اتبعناه لدراسة الموضوع ىو المنيج الوصفي

الذي يعتبر بأنو دراسة الوقائع السائدة والمرتبطة بظاىرة أو موقؼ معيف أو

مجموعة مف األفراد أو مجموعة مف األحداث أو مجموعة معينة مف األوضاع.

ويعرؼ المنهج الوصفي بأنو " :مجموعة مف اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ
لوصؼ الظاىرة أو الموضوع اعتمادا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا
ومعالجتيا وتحميميا تحميال كافيا ودقيقا الستخالص داللتيا والوصوؿ إلى

النتائج" (محمد ،1711 ،صفحة . )111
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مجتمع البحث :مف الناحية االصطالحية ىو ":تمؾ المجموعة األصمية التي
تأخذ منيا العينة وقد تكوف ىذه المجموعة مدارس ،فرؽ ،تالميذ ،سكاف ،أو أي

وحدات أخرى " (رضوان ،0223 ،صفحة .)11

إف المجتمع يعتبر شموؿ كافة وحدات الظاىرة التي نحف بصدد دراستيا وىذا
ما يشمؿ جميع العبي فريؽ نور المسيمة لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

عينة البحث :لمحصوؿ عمى المعمومات مف المجتمع األصمي قمنا بعممية مسح
شامؿ لكؿ أعضاء الفريؽ وذلؾ لمعدد المحدود بالعينة والتي تعني " :وتمثمت
عينة بحثنا في بعض األفراد المعاقيف حركيا والممارسيف لمعبة كرة السمة عمى

الكراسي المتحركة في نادي نور المسيمة حيث كاف عددىـ11العبا.

أدوات جمع البيانات :تـ االعتماد عمى استمارة مقياس مف اجؿ معرفة مدى
تأثير شخصية المدرب وعالقتيا مع الالعبيف مف أجؿ تحسيف مردود الالعبيف.

ىو وسيمة مف وسائؿ جمع البيانات ويعتمد أساسا عمى استمارة تتكوف مف

مجموعة مف األسئمة تسمـ إلى الالعبيف مف أجؿ القياـ بدراسة موضوع معيف،
فيقوموف بتسجيؿ إجاباتيـ عمى األسئمة الواردة في ىذه االستمارة ويتـ استرجعيا

لمتحميؿ

وتضـ استمارة المقياس الحالية  21أسئمة مقسمة عمى محوريف كؿ محور بو 4
أسئمة .وقد صيغت بطريقة سيمة وبسيطة مف اجؿ اإلجابة عنيا ببساطة.
الدراسة االستطالعية :تعتبر الدراسة االستطالعية الخطوة األولى لإللماـ بكؿ
جوانب البحث مف خالؿ تحديد متغيرات الدراسة وصياغة فرضيات البحث عمى

ضوئيا.

ويعرؼ (ماثيو جيدير) الدراسة االستطالعية عمى أنيا عبارة عف دراسة عممية

كشفية ،تيدؼ إلى التعرؼ عمى المشكمة ،وتقوـ الحاجة إلى ىذا النوع مف
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البحوث ،عندما تكوف المشكمة محؿ البحث جديدة لـ يسبؽ إلييا ،أو عندما
تكوف المعمومات أو المعارؼ المتحصؿ عمييا حوؿ المشكمة قميمة وضعيؼ.

وعمى ىذا األساس قمنا بزيارة ميدانية لفريؽ نور لكرة السمة عمى الكراسي

المتحركة بالمسيمة لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لتفقد الوسائؿ المستعممة
ومعرفة أوقات تدريب الفريقيف وبعد ذلؾ قمنا بدراسة اإلمكانيات المتوفرة

ومستوى الفريقيف ،وىذا مف أجؿ التوصؿ إلى أفضؿ طريقة لمقياـ بالدراسة
الميدانية العراقيؿ والمشاكؿ التي يمكف أف تواجينا خالؿ العمؿ الميداني ،حيث

قابمنا الطاقـ المسئوؿ وكذا المدربيف المشرفيف عمى الفريؽ وتـ االتفاؽ عمى
الوقت المخصص لتوزيع المقياس واجراء الدراسة الميدانية.
 0-1عرض وتحميل النتائج:
 /1لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمى االداء

الرياضي لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
الدرجات
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جدول رقم  :1يوضح المتوسطات الحسابية بين الشخصية واالداء بالنسب المئوية ألفراد
العينة

 /0لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمى تحسيف

الحالة النفسية لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
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جدول رقم  :0يوضح تفعيل العالقة بين شخصية المدرب والحالة النفسية بالنسب المئوية
ألفراد العينة.
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 3-1مناقشة النتائج وتفسيرها:
جاءت الفرضية االول بالنص التالي:
 لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمى
االداء الرياضي لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة؟

ىذه الفرضية محققة مف خالؿ عرض نتائج المتوسطات الحسابية مف

الجدوؿ ( )01في المحور األوؿ وجاءت كاآلتي:

 معظـ أفراد العينة يروف أف توجييات المدرب ليا تأثير كبير عمى
األداء جماعي داخؿ الفريؽ.

 العديد منيـ يروف أف توجييات المدرب ليا تأثير ر عمى األداء الفردي
داخؿ الفريؽ

 اغمب الالعبيف يروف أف نتائج الفريؽ جيدة مع مدربيـ

 اغمب أفراد العينة يروف أف النتائج اإليجابية لمفريؽ مف صنع المدرب
بقوة شخصيتو واسموبو

ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية الجزئية االولى ومف خالؿ نتائج اإلحصاء

الوصفي ونتائج االسئمة يتبيف أف األداء الرياضي لمفريؽ قوي مف خالؿ
استماع الالعبيف لنصائح وتوجييات وتعميمات المدرب وتطبيقيا وكذلؾ

الشخصية التي يتمتع بيا المدرب وقوتيا في توطيد العالقة بينو وبيف أفراد

الفريؽ ما ادى الى النتائج االيجابية لمفريؽ.
نصت الفرضية الثانية عمى ما يمي:

 لشخصية المدرب دور في تفعيؿ العالقة مع الالعب بتأثيرىا عمى تحسيف
الحالة النفسية لدى العبي فريؽ كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
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ىذه الفرضية محققة مف خالؿ عرض نتائج المتوسطات الحسابية مف الجدوؿ
( )2وجاءت كاآلتي:

 معظـ أفراد العينة يروف أف ىناؾ قيادة تفاعمية قوية مف المدرب بيف
افراد الفريؽ.

 أف جؿ أفراد العينة يروف أف لممدرب دور كبير في التحضير النفسي
لالعبيف قبؿ المنافسة الرياضية.

 يتـ المعب مف المدرب عمى نسياف اليزيمة نيائيا ويحدث تماسؾ كبير
لمفريؽ خالؿ

 كؿ افراد العينة يقروف اف المدرب ىو مف يصنع ليـ الفوز مف خالؿ
تحفيزىـ قبؿ خوض المنافسة لممدرب دور كبير في التحضير النفسي
لالعبيف قبؿ المباريات والمنافسات الرياضية ،ذلؾ مف خالؿ تحفيزىـ
وتحضيرىـ نفسيا مما يخمؽ روح المسؤولية لمفريؽ وكذا المساىمة في

تماسؾ الفريؽ خالؿ األزمات الرياضية وفترات الفراغ التي يمر بيا
الالعبيف في بعض األحياف.

ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية الجزئية الثانية ومف خالؿ نتائج اإلحصاء

الوصفي و نتائج االسئمة يتبيف أف لممدرب دور كبير في التحضير النفسي
لالعبيف قبؿ المباريات والمنافسات الرياضية ،ذلؾ مف خالؿ تحفيزىـ
وتحضيرىـ نفسيا مما يخمؽ روح المسؤولية لمفريؽ وكذا المساىمة في تماسؾ

الفريؽ خالؿ األزمات الرياضية وفترات الفراغ التي يمر بيا الالعبيف في بعض

األحياف

الفرضية العامة:

 لممدرب دور كبير في تفعيل العالقة مع الفرد وتأثيرها عمى مردود
المعب لفريق كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
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إف اختبار الفرضية العامة يخضع لمجموعة مف العمميات والمؤشرات في
اختبار الفرضيات الجزئية ،وىذا مف خالؿ نتائج اإلحصاء الوصفي وعمميات

التحميؿ لمجموعة المعطيات ونتائج المقياس وكذلؾ عمميات التحميؿ لممؤشرات

وأبعاد ىذا المقياس وعمى ضوء ما توصمنا إليو مف نتائج وربطيا بنتائج و
الدراسات السابقة و الخمفية النظرية ،كحجج و براىيف عمى صحة أو عمى عدـ

صحة الفرضية العامة سابقة الذكر و الختبار ىذه األخيرة نتبع ما يمي:

مف خالؿ نتائج المحوريف لممقياس ،وتحقؽ الفرضيتيف الجزئيتيف ،يمكف تأكيد

أف الفرضية العامة قد تحققت.
 -الخاتمة:

مف خالؿ كؿ ما سبؽ مف تحميؿ ودراسة حاولنا أف نسمط الضوء عمى الدور

الذي يمعبو المدرب بشخصيتو في تفعيؿ العالقة مع الالعب في فريؽ كرة السمة
عمى الكراسي المتحركة وتأثيرىا عمى مردوده وأداءه الرياضي مف خالؿ دراسة

حالة الرياضييف.

ومف خالؿ عرض النتائج واستنتاجات االستبياف الخاص بالرياضييف ،يمكف

اف نستنتج خالصة وىي تتمثؿ في اإلجابة عف الفرضيات المقدمة في بداية

ىذه الدراسة والمتمثمة فيما يمي:

أوال :لشخصية المدرب دور في تفعيل العالقة مع الالعب بتأثيرها عمى االداء
الرياضي لدى العبي فريق كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

وليذا يمكف القوؿ أف ىناؾ عوامؿ أخرى تساعد المدربيف عمى تحسيف عالقاتيـ
مع الالعبيف ذوي االحتياجات الخاصة مما يساىـ في تحسيف أدائيـ واف

النشاط البدني ما ىو إلى وسيمة لمتعبير عف قدراتيـ ،وحسب الدراسة يمكف
القوؿ أف الالعبيف ذوي االحتياجات الخاصة يعتمدوف عمى دعـ المدربيف ليـ
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مف جميع النواحي المادية و االجتماعية مف اجؿ إثبات الذات ،والقدرة عمى
تحدي الصعاب.

مف خالؿ ذلؾ يمكف أف نعتبر أف المستوى الجيد لمعالقة بيف المدرب والالعبيف

يمكف أف يساعدىـ عمى االندماج السميـ في المجتمع الرياضي خاصة
والمجتمع العاـ عموما ويمكف تحقيؽ نتائج في المنافسات الرياضية.

 ثانيــــــــــــــا  :لشخصية المدرب دور في تفعيل العالقة مع الالعب بتأثيرها
عمى تحسين الحالة النفسية لدى العبي فريق كرة السمة عمى الكراسي

المتحركة

يمعب المدرب دور كبير في الرفع مف الصفات البدنية والميارية لدي
الالعبيف ذوي االحتياجات الخاصة مف خالؿ التقرب إلييـ تقديـ النصائح و

التعميمات ،وكذا التدريب الفردي واالىتماـ بكؿ العب عمى حدة ،مما يساىـ في
االرتقاء بالمستوى العاـ لالعب والفريؽ ،وتحسيف الحالة النفسية ليـ مف اجؿ

مردود ايجابي في المنافسات والمباريات الرياضية

فالنشاط البدني والرياضي التنافسي لو أىمية بالغة في حياة ىذه الفئة الخاصة

في المجتمع مف خالؿ الترويح عمى النفس ومؿء الفراغ الذي يعيشو ،وتكاد أف

تكوف األنشطة الرياضية المكيفة بمثابة المنقذ ليذه الفئة ومف خالؿ تقديمو
وتمقنو لمفرد المعاؽ مف صفات حميدة في حياتو كالتسامح والتعامؿ بأخالؽ
عالية مع اآلخريف وعدـ احتقار الذات أو الغير واألماف بما يمكف أف يقدمو مف

عمؿ يقدره المجتمع المحيط بو ،بذلؾ يكوف جزء مف المجتمع المدني

ومنو يمكف أف نقوؿ باف العالقة الطيبة مع المدرب تساىـ بشكؿ ايجابي في
الحالة النفسية لدى المعاقيف حركيا وذالؾ بإظيار بعض السموكات سواء كانت
ىذه السموكات مقبولة أو غير مقبولة وىذه السموكيات المقبولة يمكف ذكرىا

في احتراـ اآلخريف واالبتعاد عف بعض الظواىر االجتماعية السمبية كالتدخيف

والمخدرات وكذلؾ بعض األمراض الخطيرة ،ولكف ىناؾ أمر أخر خطير وىو
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قد يكوف لمنشاط البدني الرياضي المكيؼ لو تأثير كبير عمى البعض والقياـ
بسموكيات غير مقبولة ومنيا تناوؿ المنشطات وىذا ما يؤدي بيـ إلى أعراض

خطيرة أخرى وربما أيضا استغالليـ نفسيا في أمور اجتماعية وسياسية متعمقة
بالجانب الرياضي.

يمكف اعتبار المدرب المسؤوؿ األوؿ عف تحضير الالعبيف نفسيا وتحفيزىـ،

وكذا والتخفيؼ مف حدة القمؽ النفسي لدى الرياضييف ذوي االحتياجات الخاصة
أثناء ممارستيـ لممنافسات الرياضية وىذا ما يجعميـ أكثر ارتياحا ربما مف

الناحية النفسية مما ينسييـ نوعا ما معناتيـ الجسدية ميما بمغة حدتيا مما

يمكف القوؿ أف النشاط البدني الرياضي المكيؼ يعتبر وسيمة مف الوسائؿ

العالجية التي تشمؿ عمى ألعاب وأنشطة بدنية و رياضية تحسف مف االنفعاالت
النفسية إلى ما ىو سميـ كالفرح و السعادة و حب روح الجماعة.

وختاما يمكف أف نخمص إلى القوؿ بأف فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،تجد في
ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ متنفسا يحمؿ في طياتو الحموؿ

الناجعة في حؿ المشاكؿ والصعوبات التي قد تواجييـ وخاصة في مجتمع قد

ال يوفر لو كؿ إمكانيات النجاح والتأقمـ ،فالرياضة باختالؼ أنواعيا ىي وسيمة
ىامة في تحسيف الفرد المعاؽ مف جميع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية

والفكرية سواء كاف في النوادي أو حتى في المؤسسات والمراكز .

وعميو نخمص الى اتخاذ مجموعة مف التدابير مف اجؿ الوصوؿ بيذه الفئة الى

درجة كبيرة مف االحترافية في المنافسات الرياضية وجب ما يمي:

 التركيػػز عمػػى التكػػويف الجيػػد لمػػدربي فئػػة ذوي االحتياجػػات الخاصػػة خاصػػة مػػف
الناحية النفسية مف اجؿ رفع مستوى النشاط الرياضي المكيؼ.

 توفير اإلمكانيات المادية والبشرية مػف اجػؿ تطػوير فػي قػدرات ذوي االحتياجػات
الخاصػة مػػف الناحيػػة التدريبيػة ورفػػع المسػػتوى أو الناحيػة االجتماعيػػة ممػػا يسػػيؿ
عمييـ تطوير أنفسيـ نفسيا واخالقيا.
368

رحمي مراد ،سعودي الجنيدي

 االىتماـ أكثر بعمـ النفس الرياضي ولما يقدمو لممدرب مف فائدة في التعامؿ مع
ىاتو الفئة.

 ت ػػوفير م ػػف ط ػػرؼ ال ػػو ازرات المختمف ػػة أو الجمعي ػػات المدني ػػة وس ػػائؿ االكتش ػػاؼ
المبكػػر لحػػاالت اإلعاقػػة والعمػػؿ عمػػى تكػػويف فػػرد سػػميـ ينػػدمج مػػع المجتمػػع رغػػـ
اإلعاقة مف خالؿ تحسيف قدراتو الرياضية أو الفكرية أو اإلبداعية.

 تق ػػديـ م ػػنح وامتيػػػازات كافي ػػة لي ػػذه الفئ ػػة وذل ػػؾ جػ ػراء النتػ ػػائج المحص ػػؿ عمييػػػا
وتشجيعيـ عمى تقديـ المزيد مستقبال وضماف حياة مستقبمية أفصؿ ممػا يجعميػـ

مرتاحيف نفسيا.

 االىتمػاـ إعالميػا بيػػذه الفئػة الميمشػػة مػف طػػرؼ اإلعػالـ بمختمػػؼ أنواعػو وذلػػؾ
مػ ػػف اجػ ػػؿ التعريػ ػػؼ بمشػ ػػاكميـ س ػ ػواء كانػ ػػت ماديػ ػػة أو اجتماعيػ ػػة أو نفسػ ػػية أو

رياضية.

إدماج رياضي النخبة الوطنية في العمؿ اإلصالحي لمرياضة الجزائرية لما ليا

مف خبرة ميدانية ،وبذلؾ النيوض بيذا القطاع.
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