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 -التعرَف بالبحث :-1
 املقدهت -1-1

أثبتت الدراسات واألبحاث الحديثة في كل من مجالي التدريب وعمم النفس الرياضي التطبيقي أن 
االىتمام باإلعداد النفسي و وضع برامج التدريب لمميارات العقمية و النفسية المختمفة أصبح يقف عمى نفس 

لتدريب البدني والمياري المكانة واألىمية التي يولييا المدربين واألخصائيين الرياضيين لوضع برامج ا
والخططي، وان كل ىذه العناصر أصبحت منظومة متكاممة ال يمكن إغفال جانب منيا لحساب الجانب 
اآلخر ويكون اليدف النيائي من ىذه المنظومة المتكاممة ىو تكوين الالعب القادر عمى تمبية متطمبات 

التي تمكنو من مواجية مختمف المواقف التي  األداء أو النشاط الرياضي الذي يمارسو مع إكسابو القدرات
 .يتعرض ليا أثناء ممارستو لمنشاط الرياضي سواء أكانت ىذه المواقف بدنية أو ميارية أو نفسية

تمثل بعدا ىاما فى إعداد الالعبين فيى تمعب دورا أساسيا فى تطوير األداء  النفسية والميارات
ب العناية بيا جنبا الى جنب مع المتطمبات البدنية والميارية وأصبح ينظر إلييا كأحد المتغيرات التى يج

والخططية فاألبطال الرياضيين عمى المستوى الدولى يتقاربون بدرجة كبيرة من حيث المستوى البدنى 
والميارى والخططى ويحدد العامل النفسى نتيجة الالعبين أثناء المنافسة حيث يمعب دورا رئيسيا فى تحقيق 

ومن خالل اختصاص الباحث في دراسة ذوي االحتياجات الخاصة عمد لمعرفة تأثير واىمية الميارات  ،زالفو 
النفسية عمى مستوى االنجاز لعينة من نادي وسام المجد ونادي الشموخ الحاصمين عمى المراكز االولى بكرة 

 السمة في الكراسي المتحركة 
فنية حماسًا وتشويقًا لما تتطمبو من ميارات  ألعاب المعوقين عمى الكراسي من أكثر كرة السمةوتعد 

وخططية وقدرات بدنية إفراديًا وجماعيًا، وىي تزاول عمى كراسي متحركة خاصة ذات تقنية عالية تساعد 
الالعب عمى إبراز مياراتو وقدراتو، وتجري عادة عمى مالعب األسوياء ذاتيا، ويصنف العبوىا إلى ثماني 
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ى من مجموع درجات تصنيف فئات حسب تدرج إعاقاتيم، ويطبق عمييم قانون خاص يمزم بتوفر حد أقص
 .المعب إعاقات الالعبين الخمسة الذين يشكمون فريق

قميل من عقدة الشعور ومن خالل بحثنا ىذا نيدف إلى معرفة دور كرة السمة بالكراسي المتحركة في الت      
في التعرف عمى عالقة لحالية اسة درالالى إألىمية اتتضح سبق  مما  بالنقص لدى الرياضي المعاق حركيا

 دىيا  .لز إلنجاوى امستطور تالميارات النفسية بيكذا عينة و
 
 هشكلت البحث :-1-2

في الحياة اليومية قصد  تيتم مختمف الدول والمجتمعات الحديثة اىتماما بالغا في إدماج المعاقين 
 .دعميم نفسيا واجتماعيا كأفراد عاديين ليم دور فعال في الحياة

ورغم المشاكل والعراقيل التي واجية والزال تواجو المعاقين والنقص الممحوظ في الوارد المالية 
في عدة  والبشرية وكذالك عمى مستوى التجييزات والمنشآت الرياضية ، حيث مثمت ىذه الشريحة بمدانيا
 .مجاالت محمية ودولية مما أعطى الواجب عمى الدولة االىتمام قصد إدماج المعاقين ودوي العاىات

إال أن المواقف السمبية مازالت سائدة في مجتمعنا تجاه ىذه الفئة حيث نجد أنيا ممزوجة بالرحمة  
 قتيم وعجزىم أحيانا مما يجعل المعاقين وخاصة الرياضيين يشعرون أكثر باأللم تجاه إعا

وتعد رياضة كرة السمة بالكراسي المتحركة عند المعاقين جديدة العيد في انديتنا لكن رقي نتائج منتخباتنا عمد 
الباحثان عمى ىذه  الدراسة لمخوض فييا لمعرفة اشكالية بقاء مستوى المعبة ال يرقى الى العالمية  من خالل 

 دى التطور لمعينة .معرفة  االرتباط  بين الميارات النفسية وم
 هدف البحث -1-3

  -لى:ث إلبحدف ايي      
ز كيرعمى تدرة لقء، اخارالستاعمى درة لقور، التصاعمى درة لقالنفسية)رات الميااعمى عالقة رف لتعا -
نادي وسام العبي  دىلز إلنجاوى ابمستز( إلنجاافعية س ودالثقة بالنفق، القماجية واعمى مدرة لق، اإلنتباها

 ة كرة السمة بالكراسي المتحركة.لخاصة في فعاليت األحتياجاالمجد ونادي الشموخ ذوي ا
 فرض البحث -1-4
درة لقء، اخارالستاعمى درة لقور، التصاعمى درة لقالنفسية)رات الميان اية بيواللة معنذات دعالقة ك ىنا -

العبي دى لز إلنجاوى امستز( وإلنجاافعية س ودابالنفلثقة ق، القماجية واعمى مدرة لق، اإلنتباهز اكيرعمى ت
 ة كرة السمة بالكراسي المتحركة.لخاصة في فعاليت األحتياجانادي وسام المجد ونادي الشموخ ذوي ا
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