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 :مقدمة .1

تعد مشكمة اإلعاقة من أخطر المشاكل االجتماعية في كل بمدان العالم، ىذا ما يفسره 
االىتمام المتزايد لممجتمعات والدول والمنظمات الدولية العديدة بيذه المشكمة،  حيث أنيا 

تبذل مجيودا معتبر لمحد أو التقميل من نسبتيا و العمل عمى دمج ىذه الفئة اجتماعيا ومينيا 
وتوفير اإلمكانيات المادية الالزمة من حيث تكوين إطارات وكفاءات متخصصة في ميدان 

 .التربية الخاصة واقتراح برامج في التكوين والتأىيل وتعديميا بصفة مستمرة 

وتعد الجزائر من بين الدول التي تقدم كل ما من شانو أن يساىم بشكل أو بأخر في دمج 
األشخاص ذو اإلعاقة بالمجتمع وذلك من خالل إزالة كافة الحواجز التي قد تعيق اندماجيم 

 02 توفير الرعاية من خالل القانون 72 في مادتو 2016من خالل  الدستور المعدل سنة 
الجريدة الر  ) . المتعمق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتيم2002 ماي 8 المؤرخ في 09ـ

 (2002سمية لمجميورية، 

لكون الطفل األصم الفاقد لمسمع ليس لو القدرة عمى التواصل فانو يعاني خمل ظاىر أمام  و
المجتمع ويصبح عاجزا في المواجيات التي تجمع بينو وبين أقرانو عمى االندماج معيم 

واالختالط الكامل بيم ، و إزاء ىذه الحاالت فان المسؤولية تحتم عمى كل من توافرت لديو 
المقدرة عمى التخفيف عن مثل ىؤالء أن يمبي النداء ويمد يد العون والمساعدة لكي يستطيع 
ىؤالء أن يتمتعوا بحياتيم ويعيشوا عيشة طبيعة ويتأقمموا مع جميع أقاربيم سواء كانوا إخوة 

والسيما من حيث المغة والتي تعتبر جسر التواصل واالندماج .أو زمالء في المدرسة أو العمل
مع المجتمع ، فالمغة ىي المعين الوحيد لموصول إلى كثير من الحقائق وتحقيق عممية 

التعميم والتعمم، وألن لغة اإلشارة تعتبر المغة األولى لفئة الصم كان واجب عمينا كنشطاء في 
ميدان التربية البدنية والرياضة في التعميم الثانوي من خالل مالحظتنا لمعزلة واالنفراد ليذه 

الفئة عن زمالئيم اىتمامنا بموضوع التواصل ولخصوصية ىذه الفئة تم التأكيد عمى التواصل 
 .غير المفظي
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:  شكمة البحثم .2

 األمم تعميم فئة الصم والبكم وتوفير احتياجاتيم  تظل من التحديات الحضارية لدى إن
.  نظرا لنسبة الصم المرتفعة عمى مستوى العالماإلنسانيةوالمجتمعات باعتبارىا من القضايا 

يعاني العديد من ىذه الفئة الخاصة في الدول النامية من عدم توفر الخدمات المطموبة 
 البيئة المناسبة لكي تتمقى ىذه إلى تفتقر اغمب المجتمعات اخاصة في الجوانب التعميمية لذ

الفئة تعميم فعاال يناسب احتياجاتيم كالمصادر والوسائل التعميمية واألجيزة و المقررات 
. الدراسية
وتسعى الدولة الجزائرية كغيرىا من الدول ان ترتقي بيذه الفئة ودمجيا في الحياة  

 ىناك ىوة واضحة بين الصم والمحيطيين بيم في المجتمع إال أنالمدرسية وتعميميم، 
 لم يستطع ة يتضح وجود احتياجات كثيرإذ اآلخرلمطرف  المدرسي، وتتمثل في سوء فيم ك

 والجسدية  لبوح بيا فيناك تضارب مابين الحاجات الجسمية واالجتماعية والنفسيةا األصم
 األساسيةرسي خاصة،  وتمبية حاجيات فئة الصم والبكم دفي المجتمع كافة والمجتمع الم

من  (.الخ....،  الطمأنينة والمشاركة الوجدانية،  واالنتماءاآلمنالحب  )والبيولوجية والنفسية 
خالل عممية التواصل االجتماعي التي تبدأ من عالقة الطفل بأمو لمحصول عمى الغذاء 

 وبعد ذلك تتسع األسرة أفرادواألمن النفسي في وقت واحد، لتتطور عممية التواصل مع كل 
 وتتكون الصداقات والجماعات بحيث يتمكن من تحقيق األسرةدائرة العالقة االجتماعية خارج 

 .اآلخرينذاتو وتأكيدىا بتفاعل مع 
صل االجتماعي لدى الفرد تؤثر عمى نموه ا ضعف ميارات التوأوولذالك فان قصور 

نما تشمل المحيطين بو أثرىاالنفسي واالجتماعي والتعميمي وال يقتصر   عمى الفرد ذاتو وا 
صل غير المفظية وبكيفية افكمما كان الفرد خاصة السوي عمى وعي بأساليب وميارات التو

 ليم اآلخرين زاد تحقيق ذات والشعور بالسعادة لتفيم اآلخرينتكوين عالقة اجتماعية مع 
دراكيم   .أقرانيم ليست عائق لمتواصل بين إعاقتيم أنوا 
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 النشاط الرياضي المكيف في تحسين إسهام البحث في أىمية مما سبق يتضح لنا ا انطالق
.  عند الصم والبكم وأقارنيم داخل المدرسةمهارات التواصل غير المفظي

 : التساؤل العام .3

ىل إسيام النشاط الرياضي المكيف في تحسين ميارات التواصل غير المفظي عند 
 .الصم والبكم

 : التساؤل الفرعي1 .3
لنشاط البدني داخل الثانوية في تنمية في إسيام ا ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية
 . العادينأصدقائيمالتواصل غير المفظي لدى فئة الصم مع 

في إسيام النشاط البدني داخل الثانوية دور في ىل ىناك فروق ذات  داللة إحصائية 
 . حسب متغير الجنستنمية التواصل الغير المفظي لدى فئة الصم مع أصدقائيم العادين

 : الفرضية العامة .4
عدية لمعينة وىي لصالح بتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية وال

 .االختبار البعدي
 الفرضية الجزئية 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي حسب متغير الجنس 
 :أهداف البحث .5

تكمن أىداف البحث في ربط العالقة بين فئة الصم والبكم ودمجيم في الحياة المدرسية 
مع أقرانيم األسوياء والتقميل من العزلة في التواصل بينيم فيم كل طرف لؤلخر  

سوياء كيفية التواصل الغير لفظي مع زمالئو من فئة الصم ومن خالل الممارسة ألأن يتعمم ا
حساسيم أنيم جزء من المجتمع المدرسي وىذا المجتمع ككل  البدنية و تعزيز ثقتيم بأنفسيم وا 

. ويشاركون في التنمية اقتصاديو وليسو عبء عميو
 



 التعريف بالبحث
 

4 
 

:  البحثأهمية .6

 فئة الصم والبكم في الوسط المدرسي والعمل تحسين عمى التواصل بينيم إدماج 
 .بين التالميذ العادينو

 فيم التالميذ العادين لمغة التواصل غير المفظي مع ىذه الفئة.  
  االىتمام بالجانب االجتماعي داخل المدرسة وتخفيف من العزلة واالنطواء لفئة

 .آخرين أصدقاءالصم والمساعدة عمى كسب 
 :مصطمحات البحث .7

:   المكيفالنشاط البدني 1ـ7
 اصطالحا 

تعني األلعاب الرياضية التي يتم التعديل فييا لدرجة يستطيع فيو المعاق غير قادر 
، 2008حممي ابراىيم ، ليمى السيدفرحات، )عمى الممارسة المشاركة في األنشطة الرياضية 

 .(48صفحة 
 المفيوم اإلجرائي: 

األنشطة الرياضية المعدلة لذوي اإلعاقة السمعية ىي تمك األنشطة التي يتم التعديل   
 .فييا بشكل يتوافق مع قدراتيم من ناحية الطريقة والوسيمة 

  اإلعاقة السمعية 2ـ 7

 اصطالحا: 
القصور السمعي يطمق عمى من يعاني من مشكمة في السمع سواءا كانت تمك المشكمة حادة 
أو محدودة أو مؤقتة ولكن توحيد مصطمحات أكثر تحديدا تشخيصا لتمك اإلعاقة فمنيا فئة 

 (174 صفحة 2006النواصرة  )الصم وضعاف السمع والصم الجزئي 
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 المفيوم اإلجرائي : 
مجموعة من تمميذ القسم الخاص لفقدين لسمعيم ليس اليم القدرة عمى التواصل الفظي 

 .(الصم البكم )بسبب اإلعاقة 
  تعريف الصم3ـ 7

 اصطالحا: 
يرى الوي دان اإلعاقة السمعية تعني انحراف في السمع يحد من قدرة المرء عمى 

التواصل السمعي وشدة اإلعاقة السمعية ىب نتاج الشدة لضعف السمع وتفاعمو مع عوامل 
، 1998الخطيب ، ) .أخرى مثل العمر عند فقدان والعمر عند اكتشاف فقدا ومعالجتو

 . (25صفحة 
 المفهوم اإلجرائي: 

تتم عممية التواصل بين المرسل والمستقبل وىي عممية تفاعل اجتماعي  :التواصل  4ـ 7
تيدف إلى تقوية العالقات االجتماعية بين المجتمع وتبادل المشاعر والمعمومات بين 

 .األفراد

الخ ....يشمل كافة السموكيات التصرفات واإليماءات الحركات : التواصل الغير المفظي 5ـ 7
 .التي يمكن أن تستخدم إليصال الرسائل لآلخرين بشكل لو معني(باستثناء الكممات )

ة  هابمشالدراسات ال .8

 ميارات االتصال لدي مدرس التربية البدنية والمدرب 2007دراسة نادية بوضياف  -1
الرياضي،  وىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى مدى امتالك كل من مدرس التربية 

ميارة الثقة واالحترام،  )البدنية والدرب الرياضي لميارات االتصال بإبعاده الثمانية 
ميارات االستماع الجيد، ميارات التعامل االيجابي، ميارة توجيو األداء، ميارة 

توصيل المعمومات، ميارات المكافئة والعقاب، ميارة االتصال الغير المفظي،  ميارة 
 مدرس 500من جية نظرىم قد شممت الدراسة عمى عينة قواميا  (استقرار السموك
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ومدرب في كل جيات الوطن الجزائري كما ىدفت إلى وضع وتقنين أدوات صادقة 
 .وثابتة لقياس ميارات االتصال صالحة لممجتمع الجزائري والعربي

وقد خمصت إلى وجود كل ميارات االتصال لدى كل من المدرس و والمدرب ماعدا 
 .ميارة االتصال الغير المفظي

طويل سيام  كمية العموم االجتماعية و االنسانية والية : مذكرة التخرج لطالبة - 2
سعيدة  تخصص اتصال وصحافة  بعنوان دور االتصال الغير المفظي في تطوير 

 بمدرسة الصم والبكم بمعابد 2015/2016قدرات المعاق سمعيا لنيل شيادة ماستر
 موظف  وىدفت الدراسة إلى 40فاتح اهلل والية سعيدة  وقد شممت ىذه الدراسة 

البحث في التصال الغير المفظي ومساىمتو في تنمية قدرات المعاق سمعيا وذالك 
باعتباره المغة األساسية عند المعاقين سمعيا كما أنيا تدفع بالباحثين بالمساىمة 

 .لتكممة ىذه الدراسة من جية نظرىم الخاصة
 مراد بن عمارة جامعة قاصدي –دراسة من إعداد الطالبين عبد السالم بوزيان  .3

مرباح ورقمة  معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة  قسم النشاط البدني 
فعالية ميارات االتصال غير المفظي لدي أستاذ التربة . الرياضي التربوي بعنوان

البدنية الرياضة في تحقيق إدارة صفية فعالة من جية نظر التالميذ دراسة ميدانية 
 ىدفت الدراسة التعرف عمى مدى توافر 2013/2014عمى ثانويات مدينة ورقمة 

ميارات االتصال غير المفظي لدى أساتذة التربية البدنية والرياض وعالقتيا بادرة 
 تمميذ باستخدام كل من مقياس 188الصفية بين الثانويات وشممت عينة الدراسة 

 24 فقرة مقياس الدافعية يتكون من 28ميارات االتصال الغير المفظي مكون من
 فقرة وقد خمصت الدراسة إلى وجود 25فقرة ومقياس ضبط الصفي يتكون من 

ميارات االتصال الغير المفظي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة من جية نظر 
الطالبة وأساتذة المادة يركزون في اتصاليم الغير المفظي عمى االتصال بالبصر 
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والحركات من الدرجة األولى ثم يميو االىتمام بالمظير والييئة وأخير طبقات 
 .الصوت

 : التعميق عمى الدراسات السابقة8-1
من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة نالحظ ان اغمب الدراسات التي تم قراءتيا  

تيتم بالتواصل غير المفظي لؤلصحاء من حيث التحكم في التسيير اإلداري أو 
 الصفي او العاممين في المراكز المخصصة لفئة اإلعاقة السمعية 

كما انصب اىتمام ىذه الدراسات باإلعاقة السمعية البسيطة والمتوسطة من اجل 
تطوير حاسة السمع ولم تشمل المعاقين سمعيا ذوي اإلعاقة السمعية الشديدة  الذين 
ال  يحسنون المغة كما اقتصرت ىذه الدراسات عمى فئة صغار الصم في المرحمة 
التحضيرية و االبتدائية في المناطق الساحمية والمدن الداخمية من الوطن وقد تم 
االستفادة منيا من الجانب النظري كذالك كيفية صياغة التساؤالت والفرضيات 
باإلضافة إلى العمل بالتوصيات المنصوص عمييا في ىذه الدراسات باختالف 

 المراحل العمرية  
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  :تمييد .1
 أشكاطا كبيرة خبلؿ القرنيف المكيؼ قطعانو لمف المؤكد أف النشاط الرياضي   

 خاصة فيما يتعمؽ بطرؽ معتبرا،األخيريف كشيدت مختمؼ جكانبو ككسائمو تطكرا 
 .كالتدريبكمناىج التعميـ 

كيعد النشاط الرياضي مف األنشطة البدنية التربكية األكثر انتشارا في أكساط الشباب 
خاصة في المؤسسات كالمدارس التربكية كالمراكز الطبية البيداغكجية المتكفمة بتربية 

عمى ذلؾ أف النشاط الرياضي يعد عامبل مف عكامؿ  كرعاية المعكقيف  ، كمما ساعد
الراحة اإليجابية النشطة التي تشكؿ مجاال ىاما في استثمار  كقت الفراغ ، باإلضافة 

إلى ذلؾ يعتبر مف األعماؿ التي تؤدم لبلرتقاء بالمستكل الصحي ك البدني لمفرد 
المعاؽ، إذ يكسبو القكاـ الجيد ، كيمنح لو الفرح كالسركر، كيخمصو مف التعب كالكره ، 

 (16 ، صفحة 1998إبراىيـ رحمة ، ) .كتجعمو فردا  قادرا عمى العمؿ كاإلنتاج 
كعميو فقد خصصنا ىذا الفصؿ لمقياـ بدراسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ دراسة 

. تحميمية 
النشاط البدني الرياضي المكيؼ في ضكء التعاريؼ بتحديد مفيـك  سنقـك :أوال

ثـ نتبع ذلؾ بدراسة تطكره عبر التاريخ كفي الجزائر عمى كجو  المختمفة لممربيف،
 كأىميتو  (تنافسي، عبلجي  تركيحي ، تربكم )التحديد ،ثـ نتطرؽ إلى أنكاعو 

  .البيكلكجيةلممعاقيف مف النكاحي 
، كأخيرا العكامؿ المؤثرة عميو كأثناء   سنقـك بتحميؿ نظرياتو كخصائصو:ثانيا 

معالجة ىذه المكاضيع سنحاكؿ تدعيـ مختمؼ المفاىيـ بالشرح بما أمكف مف دراسات 
حصائيات كآراء مختمؼ الباحثيف في ىذا المضمار  كذلؾ في محاكلة منيا إلظيار دكر كأىمية  كا 

 كالمراكز الييئاتالنشاط البدني الرياضي المكيؼ في حياة المعافيف  التي أصبحت تستخدمو 
التربكية  ككسيمة مف الكسائؿ التربكية الفعالة في تنمية الفرد المعاؽ مف جميع النكاحي البدنية، 

. االجتماعية، النفسية
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: مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف .2
 يكاجو مشكمة تعدد النشاط البدني الرياضي المكيؼ إف الباحث في مجاؿ       

كاستخداميـ المصطمح الكاحد , المفاىيـ التي تداكليا المختصكف كالعاممكف في الميداف
فقد استخدـ بعض الباحثكف مصطمحات النشاط الحركي المكيؼ أك , بمعاف مختمفة

النشاط الحركي المعدؿ أك التربية الرياضية المعدلة أك التربية الرياضية المكيفة أك 
، في حيف استخدـ البعض األخر مصطمحات األنشطة  التربية الرياضية الخاصة

 فبالرغـ مف اختبلؼ التسميات مف الناحية التكييؼالرياضية العبلجية أك أنشطة إعادة 
 أم أنيا أنشطة رياضية كحركية تفيد األفراد ذكم كاحدالشكمية يبقى الجكىر 

أك مضطربيف  االحتياجات الخاصة سكاء كانكا معاقيف متأخريف دراسيا أك مكىكبيف
. نفسيا كانفعالينا 

:  التعاريؼ ما يميذكر مف ىذهف
يعني الرياضات كاأللعاب كالبرامج التي يتـ  :تعريف حممي إبراهيم ليمى السيد فرحات  -

كيتـ ذلؾ كفقا الىتمامات ,تعديميا  لتبلئـ حاالت اإلعاقة كفقا لنكعيا  كشدتيا 
حممي ابراىيـ ،ليمي السيد فرحات، )األشخاص  غير القادريف كفي حدكد قدراتيـ 

 (48، صفحة 2008
نعني بو كؿ الحركات كالتمرينات ككؿ الرياضات التي يتـ   (:stor)تعريف  ستور -

النفسية ,ممارستيا مف طرؼ أشخاص محدكديف في قدراتيـ مف الناحية البدنية 
 كذلؾ بسب أك بفعؿ تمؼ أك إصابة   مف بعض الكظائؼ الجسمية الكبرل,العقمية ,

( A.stor:U.C.L:ET , 1993, p. 10). 
تعريف الرابطة األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية  -

  :الخاصة
لمنمك مف خبلؿ األلعاب كاألنشطة الرياضية كاألنشطة اإليقاعية  ىي البرامج المتنكعة

 االستطبلعات،لتناسب ميكؿ كقدرات كحدكد األطفاؿ الذيف لدييـ نقص في القدرات أك 
 .لمتربيةليشترككا بنجاح كأماف في أنشطة البرامج العامة 
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ىي تمؾ البرامج المتنكعة مف النشاطات اإلنمائية كاأللعاب  :محمد عبد الحميم البواليز
 .                                                  التي تنسجـ كميكؿ كقدرات الطفؿ المعاؽ كالقيكد التي تفرضيا عميو اإلعاقة 

كمف خبلؿ ىذا العرض لمختمؼ التعاريؼ فالمقصكد بالنشاط الرياضي المكيؼ ىك  
إحداث تعديؿ في األنشطة الرياضية المبرمجة لتتماشى  مع الغايات التي كجدت 

ألجميا   ، فمثبل في الرياضات التنافسية ىك تكييؼ األنشطة الرياضية حسب الفئة 
،أما في حالة األمراض المزمنة كالربك كتدريبيا لمكصكؿ إلى المستكيات العالية 

كالسكرم فيك تكييؼ األنشطة الرياضية لتساعد عمى التقميؿ مف ىذه األمراض ، 
كبالنسبة لحاالت اإلصابات الرياضية فاف البلعب الذم يتعرض لئلصابة يحتاج إلى 

، أما تكييؼ األنشطة  برنامج حركي تأىيمي خاص حسب نكع كدرجة اإلصابة
 الرياضية لممعاقيف جعميا تتماشى مع حالة كدرجة كنكع اإلعاقة ، كبالتالي فالمقصكد

النشاط البدني الرياضي المكيؼ في ىذه الدراسة ىك مجمكع األنشطة الرياضية ب
المختمفة كالمتعددة كالتي تشمؿ التماريف كاأللعاب الرياضية التي يـ تعديميا كتكييفيا مع 

. بحيث تتماشى مع قدراتيا البدنية كاالجتماعية كالعقمية,حاالت اإلعاقة كنكعيا كشدتيا 
: النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر .3

 فيفرم 19تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعكقيف كذكم العاىات في  تـ
 كعرفت 1981 كتـ اعتمادىا رسميا بعد ثبلثة سنكات مف تأسيسيا في فيفرم 1979

ىذه الفيدرالية عدة صعكبات بعد تأسيسيا خاصة  في الجانب المالي ككذا مف انعداـ 
اإلطارات المتخصصة في ىذا النكع مف الرياضة ككانت التجارب األكلى لنشاط 

في تقصريف ككذلؾ في مدرسة المكفكفيف في العاشكر ككذلؾ  ( CHU )الفيدرالية في 
في بكسماعيؿ كتـ في نفس السنة تنظيـ األلعاب الكطنية كىذا  (CMPP)في 

 انضمت االتحادية الجزائرية لرياضة 1981كفي سنة , بإمكانيات محدكدة جدا 
ككذلؾ لمفيدرالية الدكلية لممكفكفيف كميا كجزئيا  (ISMGF)المعكقيف لبلتحادية الدكلية 

(IBSA)  ( 30 الى24مف  ) تـ تنظيـ األلعاب الكطنية في كىراف 1983كفي سنة 
سبتمبر حيث تبعتيا عدة ألعاب كطنية أخرل في السنكات التي تمتيا في مختمؼ أنحاء 

. الكطف
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ككانت أكؿ مشاركة  ، في مصر1991كشاركت الجزائر في أكؿ ألعاب افريقية سنة 
 في برشمكنة بفكجيف  أك 1992لمجزائر في األلعاب االكلمبية الخاصة بالمعكقيف سنة 

فريقيف يمثبلف ألعاب القكل ككرة المرمى ككاف لظيكر عدائيف ذكم المستكل العالمي 
 رابطة كالئية تمثؿ مختمؼ الجمعيات 36دفعا قكيا لرياضة المعكقيف في ببلدنا كىناؾ 

. سنة ( 35 -16 ) رياضي ليـ إجازات كتتراكح أعمارىـ بيف 2000تظـ أكثر مف 
 اختصاصات رياضية مكيفة مف طرؼ المعكقيف كؿ حسب 10كتمارس حكالي 

 :نكع إعاقتو كدرجتيا كىذه االختصاصات ىي نكع اإلعاقة
 

المعكقيف الذىنييف  المعكقيف الحركييف                                  المعكقيف المكفكفيف                
 ألعاب القكل  
كرة المرمى 

السباحة 
الجيدك 

التنداـ االستعراضي        

ألعاب القكل  
كرة السمة فكؽ الكراس 

المتحركة  
رفع االثقاؿ 

السباحة 
تنس الطاكلة 

ألعاب القكل - 
كرة القدـ ببلعبيف 

السباحة 
تنس الطاكلة 
كرة الطائرة 

 
كقد سطرت الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعكقيف كذكم العاىات عدة أىداؼ متكاممة 

في بينيا كعمى رأسيا 
تطكير النشاطات البدنية ك الرياضية المكيفة المكجية لكؿ أنكاع اإلعاقات باختبلفيا 

: كيتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ 
لمسمطات العمكمية  لمختمؼ الشرائح الشعبية كفي  العمؿ التحسيسي كاإلعبلـ المكجو

كؿ أنحاء الكطف كخاصة منيـ األشخاص المعكقيف  
ميداف النشاط البدني  )العمؿ عمى تككيف إطارات متخصصة في ىذا الميداف 

الفيدرالية  كىذا بالتعاكف مع مختمؼ المعاىد الكطنية كالكزارات ك (كالرياضي المكيؼ 
 الجزائرية لرياضة المعكقيف منخرطة في عدة فيدراليات دكلية كعالمية منيا 
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 ( I.C.C )المجنة الدكلية لمتنسيؽ كالتنظيـ العالمي لمرياضات المكيفة 
 (  IPC)المجنة الدكلية لمتنظيـ العالمي لرياضة المعكقيف ذىنيا 

 ( INAS-FMH )الجمعية الدكلية لرياضة المتخمفيف كالمعكقيف ذىنيا 
 ( ISMW )رياضات الكراسي المتحركة ؿالفيدرالية الدكلية ؿ

 ( IWPF )الفيدرالية الدكلية لكرة السمة فكؽ الكراسي المتحركة 
 CP-ISRA الجمعية الدكلية لمرياضات الخاصة لؤلشخاص ذكم إعاقات حركية مخية

كقد كاف لممشاركة الجزائرية في مختمؼ األلعاب عمى المستكل العالمي كعمى رأسيا 
 في اطمنطا نجاحا كبيرا 1996 في برشمكنة كسنة 1992األلعاب االكلمبية سنة 

كظيكر قكم لمرياضييف المعكقيف الجزائرييف كخاصة في اختصاص ألعاب القكل كمنيـ 
متر ككذلؾ بكجميطية يكسؼ في  ( 400-200-100 )عبلؽ محمد في اختصاص 

 )كفي نفس االختصاصات كببلؿ فكزم في اختصاص (معكؽ بصرم  ) B3صنؼ 
. متر (1500 ك800 متر ك5000

 أسس النشاط البدني الرياضي المكيف .4

إف أىداؼ النشاط البدني الرياضي لممعاقيف ينبع أساسا مف األىداؼ العامة 
لمنشاط الرياضي مف حيث تحقيؽ النمك العضكم كالعصبي كالبدني كالنفسي 

كاالجتماعي ، حيث أكضحت الدراسات إف احتياجات الفرد المعاؽ ال تختمؼ عف 
..  احتياجات الفرد العادم ، فيك كذلؾ يريد أف يسبح ، يرمي بقفز 

إف كؿ ما يحتكيو البرنامج العادم مبلئـ لمفرد المعاؽ ، كلكف "يشير انارينك كآخركف 
يجب كضع حدكد معينة لمستكيات الممارسة كالمشاركة في البرنامج تبلءـ إصابة أك 

، صفحة 1990محمد الحماحمي، اميف انكر الخكلي، ) ". نقاط ضعؼ الفرد المعاؽ
192)  

يرتكز النشاط البدني الرياضي لممعاقيف عمى كضع برنامج خاص يتككف مف ألعاب 
كأنشطة رياضية كحركات إيقاعية كتكقيتية تتناسب مع ميكؿ كقدرات كحدكد المعاقيف 
الذيف ال يستطيعكف المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العاـ ، كقد تبرمج 

 المراكز الخاصة بالمعاقيف، كيككف اليدؼ فيمثؿ ىذه البرامج في المستشفيات أك 
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األسمى ليا ىك تنمية أقصى قدرة ممكنة لممعاؽ كتقبمو لذاتو كاعتماده عمى نفسو، 
كيرعى عند كضع أسس   ، باإلضافة إلى االندماج في األنشطة الرياضية المختمفة

: النشاط البدني الرياضي المكيؼ ما يمي
العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمنشاط البدني الرياضي     -
إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني كتنمية الميارات الحركية  -

 األساسية كالقدرات البدنية 
 إف ييدؼ البرنامج إلى التقدـ الحركي لممعاؽ كالتأىيؿ كالعبلج  -
 أف ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أك في المستشفيات كالمؤسسات العبلجية  -
أف يمكف البرنامج المعاؽ مف التعرؼ عمى قدراتو ك إمكانياتو، كحدكد إعاقتو  -

 حتى يستطيع تنمية القدرات الباقية لديو كاكتشاؼ ما لديو مف قدرات 
حساسو  - أف يمكف البرنامج المعاؽ مف تنمية الثقة بالنفس كاحتراـ الذات كا 

بالقبكؿ مف المجتمع الذم يعيش فيو ، كذلؾ مف خبلؿ الممارسة الرياضية 
 . لؤلنشطة الرياضية المكيفة

 كبشكؿ عاـ يمكف تكييؼ األنشطة البدنية كالرياضية لممعاقيف مف خبلؿ الطرؽ التالية 
التقميؿ مف مدة النشاط ، تعديؿ مساحة الممعب،  )تغيير قكاعد األلعاب  .1

أك ىدؼ السمة، تصغير أك تكبير أداة المعب، زيادة  تعديؿ ارتفاع الشبكة
 مساحة التيديؼ

 تقميؿ األنشطة ذات االحتكاؾ البدني الى حد ما .2
 الحد مف نمط األلعاب التي تتضمف عزؿ أك إخراج البلعب .3

االستعانة بالشريؾ مف األسكياء أك مجمكعة مف الكسائؿ البيداغكجية ، 
 ...كاألطكاؽ كالحباؿ

إتاحة الفرصة لمشاركة كؿ األفراد في المعبة عف طريؽ السماع بالتغيير  .4
 المستمر كالخركج في حالة التعب 

مكانيات كؿ فرد   .5 تقسيـ النشاط عمى البلعبيف تبعا لمفركؽ الفردية كا 
 (47،49،50، صفحة 2008حممي ابراىيـ ،ليمي السيد فرحات، )
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: تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف  .5
لقد تعددت األنشطة الرياضية كتنكعت أشكاليا فمنيا التربكية ك التنافسية، كمنيا 

. العبلجية كالتركيحية أك الفردية كالجماعية
: عمى أية حاؿ فإننا سنتعرض إلى أىـ التقسيمات ، فقد قسمو أحد الباحثيف إلى 

 : النشاط الرياضي الترويحي 1 ـ5
 ك نشاط يقـك بو الفرد مف تمقائي نفسو بغرض تحقيؽ السعادة الشخصية          ق

التي يشعر بيا قبؿ أثناء  أك بعد الممارسة كتمبية حاجاتو النفسية كاالجتماعية ، كىي  
.  سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتيا كتعزيزىا لممعاقيف 

يعتبر التركيح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج التركيح لما يتميز بو مف 
أىمية كبرل في المتعة الشاممة لمفرد، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة 

. الشخصية مف النكاحي البدنية كالعقمية كاالجتماعية
إف مزاكلة النشاط البدني سكاء كاف بغرض استغبلؿ كقت الفراغ أك كاف بغرض 

إلى المستكيات العالية ، يعتبر طريقا سميما نحك تحقيؽ الصحة  التدريب لمكصكؿ
،حيث أنو خبلؿ مزاكلة ذلؾ النشاط يتحقؽ لمفرد النمك الكامؿ مف النكاحي  العامة

البدنية كالنفسية كاالجتماعية باإلضافة إلى تحسيف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة 
  (9 ، صفحة 1998إبراىيـ رحمة ، ) .كالجياز الدكرم كالتنفسي كالعضمي كالعصبي

إذ أف ,   يرل رممي عباس أف النشاط البدني الرياضي يخدـ عدة كظائؼ نافعة 
النشاط العضمي الحر يمنح األطفاؿ إشباعا عاطفيا كما يزكدىـ بكسائؿ التعبير عف 

كالخمؽ كاالبتكار كاإلحساس بالثقة كالقدرة عمى اإلنجاز كتمد األغمبية بالتركيح , النفس 
كالغرض األساسي ىك تعزيز كظائؼ الجسـ مف اجؿ لياقة .... اليادؼ بدنيا كعقميا

محمد إبراىيـ شحاتة، , عبس ع الفتاح رممي )  . كالرفاىيةمقبكلة كشعكر بالسعادة
  (79، صفحة 1991

أف النشاط البدني الرياضي التركيحي يشكؿ جانبا ىاما في " مركاف ع المجيد "كما أكد 
الرغبة في , نفس المعاؽ اذ يمكنو مف استرجاع العناصر الكاقعية لمذات كالصبر 

التمتع بالحياة كيساىـ بدكر ايجابي كبير في إعادة التكازف النفسي , اكتساب الخبرة 



  انبدني انمكيف    اننشاطاألول                                                          انفصم 
 

15 

 

كتيدؼ الرياضة , لممعاؽ كالتغمب عمى الحياة الرتيبة كالمممة ما بعد اإلصابة 
التركيحية إلى غرس االعتماد عمى النفس كاالنضباط كركح المنافسة كالصداقة لدل 
الطفؿ المعكؽ  كبالتالي تدعيـ الجانب النفسي كالعصبي إلخراج المعكؽ مف عزلتو 

، الصفحات 1997مركف عبد المجيد ابراىيـ ، ) التي فرضيا عمى نفسو في المجتمع
111,112)  

: كيمكف تقسيـ التركيح الرياضي كما يمي
ىي عبارة عف مجمكعة متعددة مف األلعاب الجرم ، : األلعاب الصغيرة الترويحية - أ

كألعاب الكرات الصغيرة كألعاب الرشاقة ، كما إلى غير ذلؾ مف األلعاب التي 
تتميز بطابع السركر كالمرح كالتنافس مع مركنة قكاعدىا كقمة أدكاتيا كسيكلة 

. ممارستيا
كىي األنشطة الحركية التي تمارس باستخداـ الكرة : األلعاب الرياضية الكبيرة - ب

كيمكف تقسيميا طبقا لكجيات نظر مختمفة ألعاب فردية أك زكجية أك جماعية، 
 .أك صيفية أك تمارس طكاؿ العاـ أك بالنسبة لمكسـ المعبة ألعاب شتكية

كىي أنشطة تركيحية تمارس في الماء مثؿ السباحة ، كرة : الرياضات المائية - ت
الماء ، أك التجديؼ، اليخكت كالزكارؽ ، كتعتبر ىذه األنشطة كخاصة السباحة 

. مف أحب ألكاف التركيح خاصة في ببلدنا
: النشاط الرياضي العالجي .2.5

عرفت الجمعية األىمية لمتركيح العبلجي، بأنو خدمة خاصة داخؿ المجاؿ الكاسع  
لمخدمات التركيحية  التي تستخدـ لمتدخؿ اإليجابي في بعض نكاحي السمكؾ البدني أك 

االنفعالي أك االجتماعي إلحداث تأثير مطمكب في السمكؾ كلتنشيط كنمك كتطكر 
، 1990عطيات محمد خطاب، )الشخصية كلو قيمة كقائية كعبلجية ال ينكرىا األطباء 

 .(66،65،64صفحة 
فالنشاط الرياضي مف الناحية العبلجية يساعد مرضى األمراض النفسية كالمعاقيف  
عمى التخمص مف االنقباضات النفسية ، كبالتالي استعادة الثقة بالنفس كتقبؿ اآلخريف 

لو، كيجعميـ أكثر سعادة كتعاكنا، كيسيـ بمساعدة الكسائؿ العبلجية األخرل عمى 
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تحقيؽ سرعة الشفاء ، كالسباحة العبلجية التي تستعمؿ في عبلج بعض األمراض 
. ركات إعادة التأىيؿحكالربك كشمؿ األطفاؿ ك

 كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظـ المستشفيات كالمصحات العمكمية 
كالخاصة كفي مراكز إعادة التأىيؿ كالمراكز الطبية البيداغكجية كخاصة في الدكؿ 

المتقدمة ،كيراعى في ذلؾ نكع النشاط الرياضي ، كطبيعة كنكع اإلصابة ، فقد تستخدـ 
حركات مكجية كدقيقة ىدفيا اكتساب الشخص المعكؽ تحكـ في الحركة  كاستخداـ 

  (Roi Randain, 1993, p. 5.6) .عضبلت أك أطراؼ مقصكدة 
كيسمى أيضا بالرياضة النخبة أك رياضة : النشاط الرياضي التنافسي .3.5

المرتبطة بالمياقة كالكفاءة البدنية بدرجة  ىي النشاطات الرياضية، العالية المستكيات
كبيرة نسبيا ، ىدفو األساسي االرتقاء بمستكل المياقة كالكفاءة البدنية كاسترجاع أقصى 

 ( 3).حد ممكف لمكظائؼ كالعضبلت المختمفة لمجسـ
: نشاط البدني الرياضي المكيفأهمية ال .6

قررت الجمعية األمريكية لمصحة كالتربية البدنية كالتركيح في اجتماعيا السنكم عاـ 
، بأف حقكؽ اإلنساف تشمؿ حقو في التركيح الذم يتضمف الرياضة إلى جانب 1978

األنشطة التركيحية األخرل، كمع مركر الكقت بدأت المجتمعات المختمفة في عدة 
قارات مختمفة تعمؿ عمى أف يشمؿ ىذا الحؽ الخكاص، كقد اجتمع العمماء عمى 
مختمؼ تخصصاتيـ في عمـ البيكلكجيا كالنفس كاالجتماع بأف األنشطة الرياضية 

،  كالتركيحية ىامة عمكما كلمخكاص بالذات كذلؾ ألىمية ىذه األنشطة بيكلكجيا
 .، اقتصاديا كسياسيا ، تربكيا  نفسياكاجتماعيا

 :مية البيولوجية اه6-1
إف البناء البيكلكجي لمجسـ البشرم يحتـ ضركرة الحركة حيث اجمع عمماء 

البيكلكجيا المتخصصيف في دراسة الجسـ البشرم عمى أىميتيا في االحتفاظ بسبلمة 
األداء اليكمي المطمكب مف الشخص العادم، أك الشخص الخاص، برغـ اختبلؼ 

المشكبلت التي قد يعاني منيا الخكاص ألسباب عضكية كاجتماعية كعقمية فاف أىميتو 
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 ، 1984لطفي بركات أحمد ، ) . البيكلكجية لمخكاص ىك ضركرة التأكيد عمى الحركة
 (61صفحة 

يؤثر التدريب كخاصة المنظـ عمى التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة الجسـ 
قؿ سمنتو دكف تغيرات تذكر عمى كزنو كقد فحص كيمز كزمبلئو تأثير خمسة شيكر تك

 مراىقة كأظيرت النتائج تغيرات كاضحة في 34مف التدريب البدني اليكمي عمى
التركيب الجسمي، حيث تزداد نمك األنسجة النشطة كنحافة كتمة الجسـ  في مقابؿ 

، 1992أميف أنكر الخكلي ، أسامة كماؿ راتب، )تناقص في نمك األنسجة الذىنية 
. (150صفحة 
 :االجتماعيةاألهمية  6-2

إف مجاؿ اإلعاقة يمكف لمنشاط الرياضي أف يشجع عمى تنمية العبلقة 
عمى الذات،  (أك االنطكاء)االجتماعية بيف األفراد كيخفؼ مف العزلة كاالنغبلؽ  

 فالجمكس جماعة في مركز أك ممعب  األفرادكيستطيع أف يحقؽ انسجاما كتكافقا بيف 
أك في نادم أك مع أفراد األسرة كتبادؿ اآلراء كاألحاديث مف شأنو أف يقكم العبلقات 

. الجيدة بيف األفراد 
 كيبدكا ىذا جميا في البمداف األكربية االشتراكية حيث  تماسكا،كيجعميا أكثر إخكة ك

دعت الحاجة الماسة إلى الدعـ االجتماعي خبلؿ أنشطة أكقات الفراغ إلحداث 
.  المساكاة المرجكة كالمرتبطة بظركؼ العمؿ الصناعي

: كقد استعرض كككيمي الجكانب كالقيـ االجتماعية لمرياضة ك التركيج فيما يمي 
 أالجتماعية التنمية أآلخريفالركح الرياضية  التعاكف تقبؿ اآلخريف بغض النظر عف 

 االرتقاء كلتبعية القيادة  ، التعكد عمى ، اكتساب المكاطنة الصالحة المتعة كالبيجة
 (65 ، صفحة 1984لطفي بركات أحمد ، )كالتكيؼ االجتماعي 

أف أىمية  النشاط الرياضي تكمف في  مساعدة " محمد عكض بسيكني  " كما أكد
الشخص المعكؽ عمى التكيؼ مع األفراد كالجماعات التي يعيش فييا ، حيث أف ىذه 

. الممارسة تسمح لو بالتكيؼ كاالتصاؿ بالمجتمع
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مف أف الممارسة الرياضية تنمي في الشخص " عبد المجيد مركاف" كىك ما أكده كذلؾ 
، كما ....المعكؽ الثقة بالنفس كالتعاكف كالشجاعة ، فضبل عف شعكره بالمذة كالسركر 

. أف لمبيئة كالمجتمع كاألصدقاء األثر الكبير عمى نفسية الفرد المعاؽ
: األهمية النفسية  6-3

بدأ االىتماـ بالدراسات النفسية منذ كقت قصير، كمع ذلؾ حقؽ عمـ النفس نجاحا 
كبيرا في فيـ السمكؾ اإلنساني، ككاف التأكيد في بداية الدراسات النفسية عمى التأثير 
البيكلكجي في السمكؾ ككاف االتفاؽ حينذاؾ  أف ىناؾ دافع فطرم يؤثر عمى سمكؾ 

الفرد، كاختار ىؤالء لفظ الغريزة عمى أنيا الدافع األساسي لمسمكؾ البشرم، كقد أثبتت 
التجارب التي أجريت بعد استخداـ كممة الغريزة في تفسير السمكؾ أف ىذا األخير قابؿ 

لمتغير، تحت ظركؼ معينة إذ أف ىناؾ أطفاال ال يمعبكف في حاالت معينة عند 
مرضيـ عضكيا أك عقميا، كقد اتجو الجيؿ الثاني إلى استخداـ الدكافع في تفسير 
السمكؾ اإلنساني كفرقكا بيف الدافع كالغريزة باف ىناؾ دكافع مكتسبة عمى خبلؼ 
الغرائز المكركثة، ليذا يمكف أف نقكؿ أف ىناؾ مدرستيف أساسيتيف في الدراسات 

، كتقع أىمية ىذه النظرية بالنسبة (سيجمكند فركيد )النفسية كمدرسة التحميؿ النفسي 
  : ىاميفمبدأيفلمرياضة كالتركيح أنيا تؤكد 

. السماح لصغار السف لمتعبير عف أنفسيـ خصكصا خبلؿ المعب . 1
أىمية االتصاالت في تطكير السمكؾ، حيث مف الكاضح أف األنشطة التركيحية . 2

. تعطي فرصا ىائمة لبلتصاالت بيف المشترؾ كالرائد، كالمشترؾ األخر 
 الشـ –الممس : أما مدرسة الجشطالت حيث تؤكد عمى أىمية الحكاس الخمس 

كتبرز أىمية التركيح في ىذه النظرية . في التنمية البشرية   النظر  السمع– التذكؽ –
في أف األنشطة التركيحية تساىـ مساىمة فعالة  في الممس كالنظر كالسمع إذ كافقنا 

عمى أنو ىناؾ أنشطة تركيحية مثؿ ىكاية الطبخ، فيناؾ احتماؿ لتقكية ما سمي التذكؽ 
كالشـ، لذلؾ فاف الخبرة الرياضية كالتركيحية ىامة عند تطبيؽ مبادئ المدرسة 

 (67،66،64،62، صفحة 2008حممي ابراىيـ ،ليمي السيد فرحات، ) .الحبشطالتية
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، كالحاجة إلى األمف  أما نظرية ماسمك تقـك عمى أساس إشباع الحاجات النفسية
ثباتيا، كالمقصكد بإثبات  شباع الحاجة إلى االنتماء كتحقيؽ الذات كا  كالسبلمة ، كا 

 الذات أف يصؿ الشخص إلى مستكل عاؿ مف الرضا النفسي كالشعكر باألمف كاالنتماء
، كمما الشؾ فيو أف األنشطة التركيحية تمثؿ مجاال ىاما يمكف لمشخص تحقيؽ ذاتو 

. (20، صفحة 1978حزاـ محمد رضا القزكني، )مف خبللو 
: األهمية االقتصادية 6-4

ال شؾ أف اإلنتاج يرتبط بمدل كفاءة العامؿ كمثابرتو عمى العمؿ كاستعداده النفسي 
، كاف االىتماـ  كالبدني، كىذا ال يأتي إال بقضاء أكقات فراغ جيدة في راحة مسمية

بالطبقة العاممة في تركيحيا كتككينيا تككينا سميما قد يتمكف مف اإلنتاجية العامة 
في ىذا المجاؿ أف تخفيض " فرنارد"لممجتمع فيزيد كميتيا كيحسف نكعيتيا، لقد بيف 

 ساعة في األسبكع قد يرفع اإلنتاج بمقدار                   55 ساعة إلى 96ساعات العمؿ مف 
. (560 ، صفحة 1967، .محمد نجيب تكفيؽ)  في األسبكع% 15
: األهمية التربوية 6-5

بالرغـ مف اف الرياضة كالتركيح يشمبلف األنشطة التمقائية فقد اجمع العمماء عمى 
: اف ىناؾ فكائد تربكية تعكد عمى المشترؾ، فمف بينيا ما يمي

 ىناؾ ميارات جديدة يكتسبيا األفراد مف خبلؿ  :تعمم مهارات وسموك جديدين
األنشطة الرياضية عمى سبيؿ المثاؿ مداعبة الكرة كنشاط تركيحي تكسب الشخص 

. ميارة جديدة لغكية كنحكية، يمكف استخداميا في المحادثة كالمكاتبة مستقببل
  ىناؾ نقاط معينة يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي  :تقوية الذاكرة

كالتركيحي يككف ليا اثر فعاؿ عمى الذاكرة، عمى سبيؿ المثاؿ إذا اشترؾ الشخص 
في ألعاب تمثيمية فاف حفظ الدكر يساعد كثيرا عمى تقكية الذاكرة حيث أف الكثير 

 المخ كيتـ  » مخازف  «مف المعمكمات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكاف في
 في المخ عند الحاجة إلييا عند االنتياء مف  » مخازنيا  «استرجاع المعمكمة مف 

. الدكر التمثيمي كأثناء مسار الحياة العادية
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  التمكف منيا، إلىىناؾ معمكمات حقيقية يحتاج الشخص  :تعمم حقائق المعمومات 
ذا اشتمؿ البرنامج التركيحي رحمة  مثبل المسافة بيف نقطتيف أثناء رحمة ما، كا 

بالطريؽ الصحراكم مف القاىرة الى اإلسكندرية فاف المعمكمة تتعمـ ىنا ىي الكقت 
، صفحة 2008حممي ابراىيـ ،ليمي السيد فرحات، ) .الذم تستغرقو ىذه الرحمة 

80،78) 
 اكتساب معمكمات كخبرات عف طريؽ الرياضة كالتركيح يساعد إف :اكتساب القيم 

الشخص عمى اكتساب قيـ جديدة ايجابية، مثبل تساعد رحمة عمى اكتساب 
معمكمات عف ىذا النير، كىنا اكتساب لقيمة ىذا النير في الحياة اليكمية، القيمة 

حزاـ محمد رضا القزكني، )االقتصادية، القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية 
 .(31،32، صفحة 1978

:  األهمية العالجية 6-6
يرل بعض المختصيف في الصحة العقمية، أف الرياضة التركيح يكاد يككف المجاؿ 

حينما تستخدـ أكقات فراغنا استخداما جيدا " التكازف النفسي"الكحيد الذم تتـ فيو عممية 
شريطة أال يككف اليدؼ  (تمفزيكف، مكسيقى، سينماف رياضة، سياحة  ): في التراكيح 

منيا تمضية كقت الفراغ، كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ اإلنساف أكثر تكافقا مع البيئة 
. كقادرا عمى الخمؽ كاإلبداع

كقد تعيد األلعاب الرياضية كالحركات الحرة تكازف الجسـ، فيي تخمصو مف التكترات 
العصبية كمف العمؿ اآللي، كتجعمو كائنا أكثر مرحا كارتياحا فالبيئة الصناعية كتعقد 
الحياة قد يؤدياف إلى انحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب الكحكؿ كالعنؼ، كفي ىذه 

الحالة يككف المجكء إلى ممارسة الرياضة ك البيئة الخضراء كاليكاء الطمؽ كالحمامات 
المعدنية كسيمة ىامة لمتخمص مف ىذه األمراض العصبية، كربما تككف خير كسيمة 

 (A . Domart & al, 1986, p. 589)لعبلج بعض االضطرابات العصبية 
 :أهداف األنشطة الرياضية المعدلة لمصم .7
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   حتى يككف المعاؽ سمعيان قادران عمى العمؿ بكفاءة كيصبح إنسانان منتجان في المجتمع 

 :كفي حدكد قدراتو الباقية ال بد أف ييدؼ برنامج التربية الرياضية إلى تنمية ما يمي

تعمـ الميارات الحركية األساسية مف خبلؿ األنشطة الرياضية لتنمية كزيادة  - أ

ثارة دافعيتيـ  كفاءتو االدراكية الحركية عف طريؽ األنشطة الفردية كالجماعية كا 

 .لمممارسة بالمنافسات المتنكعة

الميارات الحركية التي تنمي التكافؽ الحركي كالبدني ككذلؾ باألنشطة  - ب

 .اإليقاعية

االىتماـ باألنشطة الجماعية التعاكنية، ألف فقداف السمع يؤدم فقداف االتصاؿ  - ج

باآلخريف فيـ في حاجة إلى النضج االجتماعي كالتربية الرياضية ىي الكسيمة 

لتنمية الميارات االجتماعية مع كجكب استخداـ اإلشارات خبلؿ المعب 

 .كالمؤثرات البصرية كاألعبلـ

اختبلؿ االتزاف لمصـ ناتج عف عدـ قياـ القنكات اليبللية بكظائفيا، لذا كجب  - د

االبتعاد عف الميارات التي تتطمب العمؿ عمى األجيزة، كذلؾ لتكفير األمف 

 (152، صفحة 2008حممي ابراىيـ ،ليمي السيد فرحات، ) .كسبلمتو

عمى األنشطة التي تعتمد عمى الممارس نفسو دكف "" محمد كامؿ عفيفي عمر"كيركز 

الحاجة إلى الزميؿ مع التركيز عمى تمرينات القكاـ المختمفة كتصحيح األكضاع، ككذا 

التركيز عمى الميارات األساسية كخاصة عمى ميارة المشي كالجرم كالقفز كغيرىا، مع 
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االىتماـ بعناصر المياقة البدنية العامة كالخاصة كيركز عمى عنصر القكة كالتحمؿ 

 (263، صفحة 1998محمد كماؿ العفيفي، ) ".كالمركنة كالرشاقة

عمى أف برنامج المعاقيف سمعيان يعمؿ عمى تنمية االتزاف "  كيكصي عبد الحميد شرؼ 

التكافؽ، كالدقة، تمرينات القكاـ، كيمكف : بعض عناصر المياقة البدنية مثؿ–كالتكازف 

 :االستفادة بيذه النماذج في محتكل مثؿ ىذا البرنامج

 .السير لؤلماـ (كقكؼ، ثني الجذع أمامان، مسؾ الركبتيف) -

ميؿ الجذع لؤلماـ لمكقكؼ عمى قدـ كاحدة ألطكؿ  (كقكؼ، الذراعاف عاليان ) -

 .زمف

التصكيب عمى المرمى، يمكف أف يتـ في شكؿ  (كقكؼ، مسؾ كرة السمة) -

 .منافسة

الكثب عبر الدكائر المرقمة بترتيب تصاعدم في شكؿ  (كقكؼ، ثبات الكسط) -

 .منافسة

عبد الحميد شرؼ، ) .رفع الرجميف بالتبادؿ مع ثني الذراعيف (انبطاح عالي) -

 (66، صفحة  .2001

: معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف .8
ثمة عكامؿ اجتماعية كاقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي لممعكقيف، فيك نتاج 

مجتمع يتأثر كيؤثر في الظركؼ االجتماعية كتكفي المبلحظة العممية لمحياة اليكمية 
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 Marie) مف اف تكشؼ عف متغيراتو السكسيكلكجية كالنفسية كالبيكلكجية كاالقتصادية 
– Chorlotte Busch, 1975, p. 93) 

كتشير كؿ الدراسات التي جرت في بعض الدكؿ األكركبية لتقدير الكقت الذم 
يقضيو األفراد في العديد مف نشاطات الرياضة التركيح إال أف كؿ مف حجـ الكقت 

: كالتركيح كنشاطاتو يتأثر بالعديد مف المتغيرات أىميا 
: الوسط االجتماعي 8-1

إف العادات كالتقاليد تعتبر عامبل في انتشار كثير مف نشاطات الميك كالتسمية 
. كالمعب، كقد تككف حاجزا أماـ بعض العكامؿ األخرل

 قميبل، إال كثير مف سكاف المناطؽ الريفية ال يشاىدكف السينما أف" دكمازكديف"يرل 
. (Dier, J . Dumaze, 1982, p. 26)الف عادات ىؤالء الريفييف تمقت السينما 

كقد جاء في استقصاء جزائرم، أف شباب المدينة أكثر ممارسة لؤلنشطة الرياضية مف 
 مف ناحية الجنس، كمف أسباب ذلؾ أف تقاليد أكثرشباب األرياؼ، كتزيد الفركؽ 

 .الريؼ ال تشجع عمى ىذا النشاط كخاصة عند الفتيات
كتختمؼ أشكاؿ الميك كالمعب في ممارسة األفراد ليذا النكع مف التسمية أك كرىيـ 

في دراستو  " Luschen"ليا، بحسب ثقافة المجتمع كنظمو المؤثرة، فقد بيف لكسشف 
 شخص 1880لمنشاط الرياضي كعبلقتو بالنظاـ الديني، في دراستو عمى عينة بمغت 

في ألمانيا الغربية تمارس ديانات مختمفة، إلى أف النشاط التركيحي يتأثر بعكامؿ ثقافية 
. (Norber sillamy , 1978 , p. 168)كدينية كالكسط االجتماعي عمكما 

: المستوى االقتصادي 8-2

تعالج ىذه النقطة مف حيث استطاعة دخؿ العماؿ إلشباع حاجاتيـ التركيحية في 
. حياة اجتماعية يسيطر عمييا اإلنتاج المتنامي لكسائؿ الراحة كالتسمية كالترفيو 
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يبدكا مف خبلؿ كثير مف الدراسات اف دخؿ العامؿ يحدد بدرجة كبيرة استيبلكو 
لمسمع كاختياراتو لكيفية قضاء كقت الفراغ عند المكظفيف أك التجار اك اإلطارات 

. (Dier, J . Dumaze, 1982, p. 26)السامية 
أف ىناؾ بعض األنكاع مف التركيح ترتبط بكمية الدخؿ فكمما " سكتش " كما الحظ 

ارتفعت زادت المصاريؼ الخاصة بالتركيح ، كالخركج إلى المطاعـ كمصركفات 
. العطؿ كالسياحية، أك تزايد الطمب عمى الحاجات التركيحية 

كجاء في دراسة مصرية أف نسبة كبيرة مف العماؿ يفضمكف قضاء كقت فراغيـ في 
 بيكتيـ عمى الذىاب  إلى السينما كذلؾ لتفادم مصاريؼ ال طائؿ منيا في نظر العماؿ

  (1980حسف الساعاتي، )
كالذم يمكف استنتاجو مف خبلؿ ما سبؽ أف اختيار الفرد لكيفية قضاء أكقاتو الحرة 
 .أك أسمكب نشاطو التركيحي كنمطو يتأثر بمستكل مداخؿ األفراد كقدرتيـ المادية لذلؾ

: السن  8-3
تشير الدراسات العممية إلى أف العاب األطفاؿ تختمؼ عف العاب الكبار كأف الطفؿ 

. كمما نمى ككبر في السف قؿ نشاطو في المعب 
إلى أف األطفاؿ في نياية مرحمة الطفكلة  " Sullenger"يشير سكلينجر 

المتأخرة كبداية مرحمة المراىقة تأخذ نشاطاتيـ أشكاال أخرل غير التي كانكا يمارسكنيا 
مف قبؿ ، كذلؾ كالقياـ بمشاىدة التمفزيكف كاالستماع لممكسيقى كالقراءة كممارسة 

. النشاط الرياضي
أف كؿ مرحمة عمر يمر بيا اإلنساف بيا سمككا تو التركيحية الخاصة، فالطفؿ يمرح 

 الشباب يتعاطكف أنشطة حسب أذكاقيـ، ففي دراسة بفرنسا أفكالشيخ يرتاح ، في حيف 
كجد اف مزاكلة الرياضة تقؿ تدريجيا مع التقدـ في العمر حتى تكاد تنعدـ  " 1967" 

 (71،72 ، صفحة Roymond . Tomas ،1983) عاما 60في عمر 
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: الجنس 8-4
تشير الدراسات العممية إلى أف أكجو النشاط التي يمارسيا الذككر تختمؼ عف 
تمؾ التي تمارسيا البنات فالبنات في مرحمة الطفكلة تفضؿ المعب بالدمى كاأللعاب 

المرتبطة بالتدبير المنزلي ، بينما يفضؿ البنيف المعب بالمعب المتحركة كبالمعب اآللية 
. كالعاب المطاردة

 أكثرأف البنيف يميمكف إلى المعب العنيؼ  " Honzik"كلقد أكضحت دراسات ىكنزيؾ 
مف البنات  كاف الفركؽ بيف الجنسيف تبدك كاضحة فيما يرتبط بالقراءة كاالستماع إلى 

كما أكضحت دراسة اليزابيث تشايمد  برامج اإلذاعة كمشاىدة برامج التمفزيكف
"  E. Child"  سنة يميمكف إلى 12 ػػ 3إف البنات كالبنيف في مرحمة الطفكلة مف سف

. النشاطات البدنية كاإلبداعية كالتخيمية
 إال أف ترتيب تمؾ النشاطات لدل البنيف تختمؼ حيث تأتي ممارسة النشاطات 

، 1997كماؿ دركيش ، محمد الحماحمي، . د) في الترتيب األخير البدنية لدل البنات
. (63صفحة 

  :التعممرجة د 8-5
لقد أكدت كثير مف الدراسات االجتماعية إف مستكل التعميـ يؤثر عمى أذكاؽ األفراد 

إذ بيف أف التربية كالتعميـ " دكما زكدبي"نحك تسمياتيـ كىكاياتيـ ، منيا ما جاء بيا 
 ، خاصة كأف إنساف اليـك يتمقى كثيرا …تكجو نشاط الفرد عمكما في اختياره لتركيحو 

مف التدريبات في مجاؿ التركيح أثناء حياتو الدراسية ، مما قد يربي أذكاقا معينة 
. ت ربما قد تبقى مدل الحياةاليكام

كما أكضحت دراسة بمجيكية إف اختيار األفراد ألنكاع البرامج اإلذاعية المقدمة تتنكع 
 (. …ابتدائي، ثانكم، جامعي  )حسب المستكل التعميمي 
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كاف الجامعيكف يفضمكف المكسيقى كالحصص العممية كاألدبية بينما ذكم المستكل 
 ، Cozcheuve ، 1980 )االبتدائي أكثر كلعا بالمنكعات الغنائية كاأللعاب المختمفة

. (87صفحة 
كالذم يمكف استنتاجو مف خبلؿ نتائج الدراسات أف ىناؾ اختبلؼ كاضح في كيفيات 

 .قضاء الكقت الحر كممارسة التراكيح بحسب مستكل تعميـ األفراد
: الجانب التشريعي 8-6

بمعنى أف معظـ المجتمعات ليس لدييا تشريعات كافية في رعاية ذكم االحتياجات 
الخاصة كالتكفؿ بيـ خاصة منيا الحؽ في ممارسة األنشطة الرياضية بمختمؼ ألكانيا 
خصكصا في الدكؿ العربية كتكفير الخدمات الرياضية كالتركيحية لمخكاص، مما يشكؿ 

 .  عائقا في تقديـ الخدمات الضركرية ليذه الفئة
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 :خالصة  9
كما يمكف استخبلصو مف خبلؿ ما أشرنا إليو أف النشاط البدني كالرياضي المكجية 
لممعاقيف مستمد مف النشاط البدني كالرياضي الذم يمارسو األفراد العادييف لكنو يكيؼ 
حسب نكع كدرجة اإلعاقة كطبيعة الفرد المعاؽ مف حيث القكانيف كالكسائؿ المستعممة، 

كيعد ىذه النشاط الرياضي حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العادييف كلو 
جكانب عديدة تعكد بالفائدة  عمى األفراد، فيك يعتبر كسيمة تربكية كعبلجية ككقائية إذا 
تـ استغبلليا بصفة منتظمة كمستمرة، إذ يسيـ في تككيف شخصية األفراد مف جميع 
الجكانب، الجانب الصحي، الجانب النفسي، الجانب الخمقي كاالجتماعي، كبالتالي 

تككيف شخصية متزنة تتميز بالتفاعؿ االجتماعي كاالستقرار العاطفي كالنظرة المتفائمة 
خاصة لؤلطفاؿ المعاقيف كالذيف تضيؽ دائرة نشاطيـ بسبب مرض أك عجز  .لمحياة

جسمي أك عقمي، كقد أكضح العمماء أف اليدؼ األساسي الذم يجب تحقيقو لممعكقيف 
ىك تعميميـ االشتراؾ بفعالية في نشاطات الرياضة كالتركيح مف خبلؿ برنامج تربكم 
يشجع عمى ممارسة كؿ ألكاف النشاط البدني الرياضي كاستغبلؿ أكقات الفراغ كالذم 

. نفسية كمعرفية يجني مف خبللو المعكقكف، فكائد جسمية، اجتماعية، تربكية،
عادة تأىيؿ المعاؽ كتقبمو في  كما أف لمنشاط الرياضي تأثير ايجابي عمى اندماج كا 
المجتمع مف خبلؿ تحسيس الجميكر باف المعاؽ يستطيع ممارسة النشاط الرياضي 

زات الرياضي العادم ، بمتعة كاندفاع كبيريف دكف إم عقدة ، كانو بكاسطة اإلرادة مبـ
كالرغبة كالتدريب المستمر يستطيع المعاقيف تحقيؽ نتائج مذىمة في مختمؼ 

 .االختصاصات تجمب الفرح كالسركر كالسعادة لآلخريف
ىذه القيمة لمنشاط البدني كالرياضي المكيؼ تفتح لنا إمكانية دراستو عمى مستكل 

األطفاؿ المتخمفكف عقميا كاآلفاؽ التي يمكف تسطيرىا في ىذا المجاؿ، كىك ما نتطرؽ 
 .إليو بنكع مف التفصيؿ في الفصؿ القادـ
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 :مقدمةـ 1
تحتل حاسة السمع مكانة ىامة وتعد حاسة ميمة في عممية اإلدراك الحسي، وقد 
وىب اهلل اإلنسان نعمة السمع إضافة إلى الحواس األخرى، و قدم اهلل سجانو وتعالى 
حاسة السمع عمى الحواس األخرى مما يدل عمى أىميتو البالغة ، وقد أشار القرآن 

  من سورة اإلسراء36اآلية :الكريم إلى ىذه الحقيقة في كثير من اآليات ، قال تعالى

ا ِب ِبا ا َو َو ا َو ا َو ْق َو ا َتَو ْق ُف اكَو  َوا َونْق ُفا ﴿َو  ْق ُف َو اَوا ﴿َو  ْق َو َو َوا   لَّن ْق َوا ا ِب َّنا ۚ   ِب ْق ٌما  ﴿َو َو كُفلُّاأُف﴿ َوَٰئِب َو
ئُف  اًلا ا  َّنذِبيا ا  من سورة الممك23اآلية :وقال تعالى. ﴾  َولْق ا  لَّن ْق َواا  َو ُف ُفا أَونْقشَوأَوكُف ْقا﴿َوجَوعَولَوا قُفلْقاهُف َو

َو ْق َو اَوا  َو ْقئِب َو َوا ﴿َو اْق  . ﴾  َو ا َوشْق ُف ُف﴿ َوا قَو ِب ياًلا ۖ   ﴿َو اْق
وحاسة السمع وسيمة أساسية لمتواصل وىي عممية طبيعية ال تقتضي مجيودا بسبب أنيا 
غير مرئية؛ ولمسمع أىمية عظيمة في حياة اإلنسان، إذ انو يسمع عن طريقو الكالم ، فيستطيع 
عن طريقو التفاىم مع الناس ، والتثقيف والتمييز بين الكثير من أحداث الحياة وتحديد أصوات 
األشياء من حيث قربيا أو بعدىا دون الحاجة لمرؤية و يميز بين األصوات فيحمي نفسو من 

 (1990عبد الحميم محمود السيد وآخرون ، ) مصادرىا إذا كانت ضارة
 فالعجز في ىذه الحاسة يقود إلى صعوبات عديدة ومتنوعة ألن السمع يمعب دورا رئيسيا في نمو 

 اإلنسان قادرا عمى تعمم المغة وىي تشكل حجر الزاوية .اإلنسان، فحاسة السمع ىي التي تجعل
بالنسبة لتطور السموك االجتماعي؛ كذلك حاسة السمع تمكن اإلنسان من فيم بيئتو ومعرفة 

 . (13، صفحة 1998جمال الخطيب، ) المخاطر الموجودة فييا فتدفعو إلى تجنبيا
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 (الجهاز السمعي عند اإلنسان)تركيب األذن وآلية السمع  .2
يصعب وصف اإلعاقة السمعية وفيميا دون معرفة مسبقة آللية السمع الطبيعية، وال 

نستطيع وصف آلية السمع وفيميا دون معرفة تشريح الجياز وفيزيولوجيتو، فوظيفة الجياز 
السمعي عند اإلنسان ىي تحويل اإلشارات الصوتية الخارجية المنبعثة من مصادر البيئة إلى 

.  (2001محمد السيد حالوة ، بدر الدين جمال عبده ، ) خبرات مفيومة وذات معاني محدودة
 :وتتركب األذن من أجزاء رئيسية

تتكون من صيوان األذن ، والقناة السمعية الخارجية التي تنتيي بطبمة األذن : األذن الخارجية 
 مغطى بالجمد وظيفتو تقوية الصوت وتركيزه والمساعدة عمى تحديد يالصيوان، وىو ىيكل غضروف

مصدره، كما أنو يوجو الموجات الصوتية اتجاه الطبمة مما يجعميا تيتز؛ أما القناة السمعية في 
األذن الخارجية فتقوم بتكبير الموجات الصوتية من جية، وحماية غشاء الطبمة الذي يفصل بين 

، صفحة 1990فتحي السيد عبد الرحيم ، ) األذن الخارجية وتجويف األذن الوسطى من جية أخرى
206).  

وىي تجويف عظمي يحتوي عمى ثالث عظيمات سمعية ىي المطرقة : األذن الوسطى
والسندان والركاب، وىذا الجزء من األذن مميء باليواء وذلك من اجل الحفاظ عمى توازن الضغط 

عمى طبمة األذن من الجانبين الداخمي والخارجي بفضل قناة استاكيوس؛ تصعد قناة استاكيوس من 
وتتصل . (19، صفحة 1998جمال الخطيب، ) فتحة عميا تقع في تجويف األذن الوسطى

العظيمات يبعضيا بواسطة أحزمة ليفية داخل حيز األذن الوسطى، حيث تتصل عظيمة المطرقة 
بطبمة األذن، وتتصل من ناحية أخرى بالسندان ثم الركاب، عندما تيتز طبمة األذن تحت تأثير 

الموجات الصوتية التي تقع عمييا تيتز تبعا لذلك العظيمات الموجودة في األذن الوسطى، ثم تنتقل 
فتحي السيد عبد الرحيم ) الموجات الصوتية إلى األذن الداخمية عن طريق غشاء النافذة البيضاوية

 . (207، صفحة 1990، 
ويطمق عمى األذن الداخمية اسم التيو، ذلك ألنيا تحتوي عمي ممرات متشابية : األذن الداخمية

وبالغة التعقيد، ومن الناحية الوظيفية تتكون األذن الداخمية من جزئين رئيسين الدىميز والقوقعة، 
 الفرد ومن أىم نميمة الدىميز والذي يشكل الجزء العموي من األذن الداخمية المحافظة عمى تواز

القنوات الياللية وحصاة األذن، أما القوقعة فميمتيا تحويل الذبذبات الصوتية من األذن الوسطى 
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، 2000ماجدة السيد عبيد، )  تنقل إلى الدماغ بواسطة العصب السمعيةإلى إشارات كيربائي
 .(174صفحة 

تعتبر وظيفة السمع التي تقوم بيا األذن من الوظائف الرئيسية والميمة لمكائن الحي، 
ويشعر الفرد، بقيمة ىذه الوظيفة حين تتعطل القدرة عمى السمع لسبب ما يتعمق باألذن الداخمية 

فاروق ) فالعصب السمعي ومن ثم الى الجياز العصبي المركزي، حيث تفسر المثيرات السمعية
 : ؛ ويتم ىذا في ثالث مراحل ىي (139، صفحة 2007الروسان ، 

 ينتقل الصوت أمواجا تتدافع ضاغطة اليواء فيمتقطيا :في األذن الخارجية :  المرحمة األولى -
صيوان األذن ويجمعيا، وتنتقل عبر القناة السمعية إلى الطبمة فتيتز، وتعتمد شدة اىتزازىا عمى 

 .شدة الذبذبات الصوتية 
  تنتقل الذبذبات الصوتية من الطبمة إلى العظيمات :في األذن الوسطى: المرحمة الثانية  -

حيث .، إلى أن تصل بصورة مضخمة إلى النافذة البيضاوية (المطرقة، السندان، والركاب)السمعية 
تكون ىناك نقطة التقاء بين األذن الداخمية؛ ومن ىنا يتبن لنا أن وظيفة العظيمات ىي نقميا 

 .وتضخيميا وتركيزىا 
  تنتقل الذبذبات الصوتية إلى السائل التييي ثم الى :في األذن الداخمية: المرحمة الثالثة  -

، الصفحات 2000ماجدة السيد عبيد، ) العصب السمعي فينقمو إلي مركز السمع في المخ
174,175). 

 وتشارك األذان معا في عممية تشخيص األصوات، الذي يصدر من الجية اليمنى يصل إلى 
اإلذنين معا، ولكنو يصل إلى األذن اليمنى قبل اليسرى بجزء من الثانية، ويكون تردد الصوت 
أكثر عموا عمى اليمنى منو عمى اليسرى بقميل مما يساعد عمى تحديد الجية التي يصدر عنيا 

 .(123، صفحة 1998راضي الوقفي، ) الصوت

  :األصممن هو الطفل  .3
 من الناحية الطبية بانو ذالك الطفل الذي حرم من حاسة األصميعرف الطفل 
 ىو الذي فقد القدرة السمعية قبل الكالم ، او ىو الذي فقدىا أوالسمع منذ والدتو ، 

 التعمم فقدت بسرعة ، ويعتبر الصمم في الواقع أثاربمجرد ان تعمم لكالم لدرجة ان 
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 يتعذر عميو بسبب عاىتو االشتراك في األصم أن إذ من العمى ، إعاقةعاىة اكثر 
 (5، صفحة 2004محمد عمي كامل ، ) المجتمع

:  السمعية اإلعاقةمفهوم  .4
من الحواس التي يتصل بيا االنسان بعالمو الخارجي نجد حاسة السمع انطالقا 

 مختمف المعارف والخبرات التي يسعى أدراكمن عالمو الذاتي الذي يعيش فيو بغية 
 الحواس تشكل جزءا كبيرا من عممية التواصل أىمتصادفو فحاسة السمع أو  إلييا

 قضاء مختمف حاجاتو وبموغ طموحاتو بل اإلنسانفبدون ىذه الحاسة يصعب عمى 
ىو مطموب فنجد ان مصطمح   كل ماإلىصعوبة تكوين ىذه الطموحات والتطمع 

 يطمق عمى من يعاني من مشكمة سواء ان  hearing impairmentالقصور السمعي 
كانت تمك المشكمة حادة او محدودة او مؤقتة ولكن توجد مصطمحات اكثر تحديدا 

 hard   فمنيا فئة الصم وضعاف السمع  والصم الجزئي اإلعاقةوتشخيصا ليذه 
hearing. ( ، 73، صفحة 2006حسن محمد النواصرة). 

 :لمصم  تعريف المنظمة العالمية لمصحة
 تمكنو وال  ىو الطفل  الذي تكون قدراتو السميعة ضعيفة الاألصم  الطفلإن

 .المشاركة العادية التي يتطمبيا عمره وتمنعو من متابعة التعمم تسمح لو من تعمم  و
رة المرء عمى التواصل السمعي لفئة دحد من قت السمعية اإلعاقةان " لويد" ويرى 
 مثل أخرى شدة ضعف السمع وتفاعمو مع عوامل ة عنتجا السمعية ىي ناإلعاقة

جمال الخطيب، ).  السمع ومعالجتو  فقدانالعمر عند فقدان السمع و اكتشاف
1998). 

 ةمتواجد إعاقة فقدان السمع ، وىو أوويعرف المعجم الطبي الصم عمى انو نقصان 
 سواء في جياز نقل اإلصابة  خمية من الجياز السمعي ، تكون إلى تعود ةبكثر
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 اإلدراك في جياز اإلصابة الداخمية تكون األذن إلى الخارجية األذنالصوت من 
. القوقعية المركزية

 بالصم والصم والعجز لإلصابةاما موسوعة عمو النفس فتصم ىو عجز عن الكالم 
. الكمي او الجزئي عن السمع 

 من العمر وقبل األولىكما يعرف الصم عمى انو فقدان القدرة عمى السمع في السنوات 
  .deaf mute Childاكتساب المغة الحالة يطمق عيو اسم فاقد السمع والنطق  

 (74، صفحة 2006حسن محمد النواصرة ، )
: (والشدة  حسب العمر ، الموقع) السمعية اإلعاقةالتصنيف  .5

: حسب العمر .1.5
  الصم قبل المغوي:perlingual deafness 

وىو  الصمم الذي يحدث قبل نعمم النطق مرحمة تعمم المغة وقدي كون وراثيا او 
مكتسبا في مرحمة عمرية مبكرة وبالتالي عدم سمع الكالم في ىذه المرحمة يعني 

. عدم مقدرة الطفل عمى التقميد والكالم مع االخرين
  الصمم بعد المغويpostlingual  deafness 

 الصم بالصمم المكتسب حيث يحدث في مرحمة عمرية الحقة اوعادة يسمى ىذ
 األشخاص يؤثر عمى و لمسمع اآلني وتدريجيا وبالتالي فقدان فجأةوقد يحدث 

 . اآلخرينمن النواحي النفسية وىذا لفقدانيم التواصل السمعي مع 
: حسب موقع لالصابة .2.5
 السمعية التوصيمية اإلعاقة conductive hearing loss:  

 ناتجة عن خمل في االذن الخارجي او الوسطى إعاقة دسبل وىي 60 أقصاىا
والذي يحد  ( الخارجية ، غشاء الطبمة ، العظمات الثالثاإلذنالصوان ، قناة )

 . من نقل الموجات او الطاقة الصوتية الى االذن الداخمية
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 السمعية الحس عصبية اإلعاقة sens ceriveural hearing loss:  
 الداخمية أي في العصب السكعي أي خمل في اإلذنوىي ناتجة عن خمل في 

 النوع ىي ليز الجزء السمعي من العصب القحفي الثامن فمن المميزة أنالقوقعة 
اضطراب نغمات الصوت  وكذالك ازدياد شدة الصوت بشكل غير طبيعي وغير 

. منتظم كما يصبح الصوت مشوشا
 المختمطة اإلعاقة (mixed hearing loss) 

عاقة توصيمية إعاقة تكون اإلصابةوىنا  .  حس عصبية في الوقت نفسو وا 
 المركزية اإلعاقة central hearing loss : 

 في المراكز أو اضطرابات في الممرات السمعية في جذع الدماغ إي عن ونتجو
 (25، صفحة 1998جمال الخطيب، ) .السمعية في لمدماغ

: حسب شدة الفقدان لمسمع  .3.5

 السمعية البسيطة جدا اإلعاقة silent  
 البسيطة اإلعاقة mil 
 السمعية المتوسطة اإلعاقة modérâtes 
 السمعية الشديدة اإلعاقة sévère  
 السمعية الشديدة جدااإلعاقة   profond  

جمال ) كما ىو موضح في الجدول" الديسبل "تقاس نسبة حاسة السمع بوحدة 
 (33، صفحة 1998الخطيب، 
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يوضح شدة السمع بالديسبل : 01جدول رقم 
:  لمصممأخرتصنيف  .4.5

: الصمم العصبي *
 مركز السمع أو الداخمية ، العصب السمعي األذن تعرض تأثيرويحدث تحت 
 فيحدث قصور في توصيل الصوت بين االذن الداخمية إصابة أوبالمخ لمرض 

. والمخ
: الصمم التوصمي  *

 الوسطى لألذن مرض يؤثر عمى الكفاءة الوظيفية إصابة تأثير   وحدث تحت 
 كذالك األذن بثقب في طبمة اإلصابة تأثيرتحت  الخارجية وقد يحدث ىذا النوعأو 

حسن محمد )الخ ...... الوسطى لألذنوااللتياب   ،االنسداداألذن عظام إصابة
 (175، صفحة 2006النواصرة ، 

مستوى الخسارة السمعية بالديسبل  حسب شدة فقدان السمع  اإلعاقةمستوى 
بسيطة جدا 

بسيطة  
متوسطة  

دة  يشد
شديدة جدا 

  40 الى 20من 
 55الى 41من 
  70 الى 56من 
  90 الى 71من 

  90اكثر من 
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 يوضح مكونات األذن: 1رسم رقم 

 : السمعية اإلعاقة أسباب .6
 مختمفة من بينيا طبيعة ىذه ألسس السمعية تبعا لإلعاقةتصنف العوامل المسببة 

 الميالد ،وبعد أثناءالميالد ، بلق )اإلصابةوزمن حدوث  (وراثية ، مكتسبة )العوامل 
 .( الداخميةاألذن الوسطى ، األذن الخارجية ، األذنفي ) اإلصابةوموضع  (الميالد 

: العوامل الوراثية  .1.6
 انتقال بعض الصفات نتجو الجزئية أو السمعية الكمية اإلعاقة كثيرا ما تحدث 

الحيوية او الحاالت المرضية من الوالدين الى ابنائيم عن طريق الوراثة ومن 
الكروموزمات الحاممة ليذه الصفات كضعف الخاليا السمعية او العصب السمعي 
ويقوي احتمال ظيور ىذه الحاالت مع زواج االقارب الذين يحممون تمك الصفات ، 

 أو (صم أو ضعف السمع الوالدي) بالصم الوراثي منذ الوالدة اإلصابةحيث تظير 
بعدىا بسنوات حتى سن الثالثين او االربعين كما ىو الحال في مرض تصمب عظمة 

 الداخمية نتيجة لألذنالركاب لدى الكبار مما يتعذر معو انتقال الموجات الصوتية 
 الداخمية ، ومرض األذنالتكوين الغير سميم ، و االتصال الخاطئ ليذه العظمة بنافذة 

 . ضمور العصب السمعي
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 (المكتسبة )العوامل الغير وراثية  .2.6
  (قبل الوالدة) األمراض ببعض الحمل إالم إصابة *

 مباشر عمى حالة الجنين الصحية تأثير الخطيرة التي ليا اإلصابات أىممن 
 إضافةاالنفموانزة الحادة   والزىري واأللمانية الحامل بفيروسات كالحصبة األم إصابة
 تؤثر عمى نمو الجنين بشكل غير مباشر وعمى تكوين جيازه أخرى أمراض إلى

. السمعي كمرض البول السكري
: تعاطي االم بعض العقاقير *

 األخصائي الحمل لبعض العقاقير دون استشارة الطبيب أثناء األميودي تعاطي 
 السمعية فضال عن واإلعاقة كالتخمف العقمي اإلعاقات الجنين ببعض إصابة إلى
 أخرى وأنواع" و االسترتوماسين " التاليدوميد "وىات التكوينية ومن بين العقاقير شالت

. من العقاقير قد تستدم لمدة طويمة كاالسبرين وعالج الروماتيزم 
 ( الوالدة أثناء)عوامل والدية  .3.6

 الظروف عممية الوالدة وما يترتب عنيا بالنسبة لموليد ، إلىوترجع ىذه العوامل 
 الطويمة حيث يمكن ان تتعرض معيا الجنين لنقص يومن الوالدات العسيرة ا

صابتيا مما يترتب عميو موت الخاليا السمعية األكسجين ت ا بالصم وكذالك الوالدوا 
 مما يعرض األم في رحم األقل عمى أشيرالمبكرة قبل اكتمال قضاء الجنين سبعة 

بطرس حافظ بطرس، ) .لنقص مناعة وعدم اكتمال نموهاألمراض  لبعض لإلصابة
 .(175 ،174، صفحة 2010

 (بعد الوالدة ) األمراض الطفل ببعض إصابة *
 من حياتو ببعض األولىصوصا في السنة خ الطفل إصابة ما يودي غالبا

 الحميات الفيروسية والميكروبية األمراض السمعية ومن بين اإلعاقة إلى األمراض
 االلتيابات السحائي والحصبة و التيفويد واالنفمونزا أوكالحمى المخية الشوكية 
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 مدمرة في الخاليا السمعية تأثيرات األمراضوالحمى القرمزية ويترتب عمى ىذه 
 تؤدي لظيور مشاكل عديدة األمراض من أخرى أنواعوالعصب السمعي وىناك 

 األذن أورام في سن مبكرة و األطفال الوسطى الذي يشيع بين األذنكالتياب 
.  الجمدية بداخميا األنسجةالوسطى او تكدس بعض 

 الغريبة داخل األشياء الجياز السمعي لدى الطفل نتيجة لوجود بعض ويتأثر
 فال تسمح بمرور الموجات األذن انسداد إلى في القناة السمعية مما يؤدي األذن

 األذن طبمة إلى وصوليا مشوىة إلى يؤدي أوالصوتية بدرجة كافية 
:  الذين ولدوا بدون حاسة السمع األطفال *

يسمع كالم الناس  يمكنو التكمم فيو ال  الأصوات إييمكنو سماع  الطفل الذي ال
.  الناس يستعممون كممات في تواصميم ببعضيم البعضإنيعمم  وال
:  مختمفة أخرى أسباب .4.6

 وحدوث انشقاقات في الرأسمثل السقوط عمى : الصم الناتج عن الحوادث والصدمات *
 . الداخمية مما يعيق وظيفتيا األذنالعظم الصدغي الذي يحدث تشوه في بنيات 

  .األذناجئة القريبة من فمثل االنفجار القوية الم:  قوية ألصواتالتعرض  *
 إلى والذي يؤدي تالورشاوالذي يتعرض لو عمال : الضجيج الناتج عن المصانع  *

 الصمم الميني 
 نقص عدد الخاليا اليدبية وتباطؤ حركة العظام مع زيادة إي: الكبر و والشيخوخة *

. سمك غشاء الطبمة
:  السمعية اإلعاقة أعراض .7

 الصم البد من التعامل معو او بالمالحظة الدقيقة لبعض أعراضلتعرف عمى 
:  نجداألعراض ىذه أىم ومن اإلعاقةالسموكات التي ترتبط بطبيعة ومتطمبات ىذه 
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  عدم قدرة الطفل عمى النطق والكالم في التوقيت المناسب رغم ان النمو الجسمي
 .والحركة ينمو بمعدالت طبيعية 

  اآلخرينالقصور في تفيم واستيعاب كالم.  
  بشكل عاملألصواتعدم االستجابة لممتغيرات الصوتية المختمفة الشدة وعدم تمييزه . 
 مصدر واتجاه الصوت   في تحديداإلخفاق. 
  الحديث او الكممات المحدودإعادةتكرار طمب . 
  النشاط الرياضي او في اليوم الدراسي فينتظر حركات إثناء ء المحاكاة سواإلىالميل 

. البدني ليفعل مثميم   النشاطإثناءالزمالء 
: طرق قياس وتشخيص القدرات السمعية .8

: طريقة الساعة - أ 
لمعرفة مدى سماع الطفل دقاتيا وعمى اي بعد او مسافة يستطيع سماع دقاتيا  

: طريقة الهمس _ ب 
.  خمفو لمعرفة مدى حدة السماع لدى الطفلأو الطفل أمامنستعمل اليمس 

: الطريقة العممية- ج 
:  في قياس القدرة السمعية ونحد منيا  أخصائيوغالبا ما يقوم بيا

  ويتم قياس قصور السمع عن طريق الذبذبات : االوديومتر الفردي والجماعي
 .التي تقاس بالديسبل 

  طريقة القياس السمعي الدقيق 
  طريقة الكالم وفيمو 
  بطرس حافظ بطرس، )لمتمييز السمعي (وينمن)طريقة تعتمد عمى استدام مقياس

 (176، صفحة 2010
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 :نظريات السمع  .9
 :نظرية المكان .1.9

تعتمد عمى المناطق المتمفة من الغشاء القاعدي الموجود بين الغشائية والقناة القوقعية  
.  لممكان المشاراإلشارةوىذا حسب حدة 

 :نظرية التواتر .2.9
 ه تعمل كما تعمل سماعة الياتف فان توتر قدراألذن إنتفترض ىذه النظرية 

غ ا الدمإلى إثارة في الثانية لينقميا آالف دورة تحمل العصب السمعي عشرة أالفعشرة 
 أما الدماغ إلى العصبية التي تصل اإلثارةوعمى ىذا تكون الحدة متوقعة عمى تواتر 

 .  العصبية المستشارةاألليافالشدة فتتوقف عمى عدد 
: نظرية الفرق .3.9

 الحدة تلإلشارا العصبية تعمل عمى شدة فرق تختمف قابميتيا األلياف إن إي
 الفردية والشدة األلياف وليس فاعمية األليافتكون عمى عدد مرات فاعمية الفرق من 

، صفحة 2003عوض بن محمدعوض الحربي، ) األلياف عدد إشارةفتعمق بزيادة 
78) 
: الخصائص والحاجات الجسمية والعقمية لصم  .10

: الخصائص .1.10
 سرعة النسيان وصعوبة االحتفاظ بالمعمومات والتوجييات 
  تشتت االنتباه وصعوبة االدراك لممؤثرات المفظية المحددة 
 بطئ تباين سرعة تعميميم 
 فاض دافعيتيم ومقدراتيم لمواصمة التعمم خالل فترات طويمة فيم بحاجة خان

  القصيرة األنشطةالعزيز المستمر وتنويع 
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  النمو العقمي بنسبة تقدر بحوالي ثالث لتأخرتدني مستوى تحصيمو الدراسي 
 وات عن مستوى نظيرة العادينس
  أحياناة العدواني االنطواء والعصبية وإلىميمو . 
 لنقص اآلخرينيتجنب التفاعل مع  شعوره بنقص االعتماد عمى النفس وقد 

  نضجو االجتماعي وتأخرالتواصل 
  والخوف من العقابللكثر الفش واإلحباطسرعة االستشارة العصبية  
  اآلخرينالتبعية واالعتماد الشديد عمى.  
  االنسحابإلىكبة المشاعر واالنفعاالت النعقاد المسان والميل . 
 الخطط والحركات أحكاماالندفاع والتسرع لعدم وضوح . 
  عمى تمبية حاجياتوواإلصرارالعناد . 
  المراحل االنتقالية من الطفولة الى المراىقة أثناءالتشكيك في الذات خاصة  

 حاجات المعوقين سمعيا .2.10
  التدريب السمعي لالستفادة من بقايا الحاسة السمعية ،وتنمية القدرة عمى التميز

 .لألصواتبين 
  خراج وتدريبيم عمى النطق لتنمية ميارات قراءة الشفاه اإلشارةتعمم لغة  وا 

 األصوات
  األنشطة العاديين في أقرانيمالدعم النفسي لخفض مستويات القمق ،والدمج مع 

 االجتماعية والترويحية والتعميمية والثقافية ومواصمة التعميم الجامعي 
  بعض التعديالت في المناىج مزودة بالرسوم إجراءحاجات تعميمية تتمثل في 

 .واإليضاحات
  تفيم المحيطين بيم لخصائصيم ولغتيم وتقبميم كالعاديين. 
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  التيوية ، عدد الطالب ، موقع الطالب اإلضاءةتعديالت بيئة الفصل من حيث 
 (107، صفحة 2007عمي عبد النبي حنفي ، ) الخ......

  
: خالصة  .11

 الحسية التي تختمف أسبابيا وطبيعة حدوثيا اإلعاقات السمعية من اإلعاقة إن
شكل كبير عمى نمو الشخص المصاب بيذه العاىة من مختمف بإال أنيا ال تؤثر 

الجوانب األخرى ، إال أنيا تجعمو ينفرد بخصائص انفعالية وفكرية وتعميمية واجتماعية 
. وسموكية
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: مقدمة  .1
 التكاصؿ البشرم في منظكمتو العامة يتككف مف تركيبات تنظيمية متداخمة أسمكب إف

مظيريو المغكم كالكبلمي ، كذلؾ بحكـ  كمتفاعمة ، كالتي تشكؿ بدكرىا نظاما معقدا في
العقمية، )  الداخميةاإلنسافطو المباشر بسمسمة أخرل مف النظـ المتصمة بتركيبو اارتب

 مف نظـ اجتماعية كثقافية أيضايحيط بو  ، كما(كالمعرفية ، كالكجدانية ، كالبدنية ػ الحركية 
 بشتى اإلنسافمؤثرة ، كفي نفس الكقت قابمة لمتحكؿ كالتغير بصكرة مستمرة لذلؾ  يسعى 

  الى تييئة الظركؼ المحيطة بو في سبيؿ دعـ قدرتو عمى إمكاناتالكسائؿ كما يممؾ مف 
فبدكف تمؾ القدرة يظؿ .  المحيطة بيااألضرارالتكاصؿ كالعمؿ عمى تنميتيا كحمايتيا في كؿ 

 في عزلة اجتماعية قد تحرمو مف المشاركة الكاممة في معظـ الفعاليات االجتماعية اإلنساف
 اإلنساني التكاصؿ بصكرة المختمفة يعتبر مطمبا رئيسا لمتفاعؿ أسمكب أفالمحيطة بو بؿ 

 كاألفكار تمؾ القدرات لمتعبير عف االحتياجات ، كاالنفعاالت تأثر أكاليادؼ كفي ظؿ غياب 
 المتعدد اإلحباط،فاف االستقبللية الفردية ستكبح ، مما ينجـ عنو الكثير مف المظاىر 

 .كالمتنكعة
 يطؿ الشخص مف األىمية في حد ذاتيا نافذة في غاية تمثؿفاف القدرة عمى التكاصؿ ا كىكذ

 يقـك بو مف كاجبات تجاىيـ كما يمكف اف أفيمكف   ماإلى كيتطمع اآلخريفخبلليا عمى 
يقـك بو مف كجبات تجاىيـ كما يمكف اف يحققو مف مكتسبات مف جانبيـ، كىذا في النياية 

 صكرة التفاعؿ االجتماعي بينو كبيف االخريف إلى باإلضافةيبرز صكرة االنسجاـ الذاتي 
 (14، صفحة 2004االكاديمية العربية لمتربية الخاصة ، )
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: مفيوم التواصل  .2
يماءات أفعاؿ أكيقاؿ كيقرا كيحدث مف حركات  ىك كؿ ما  التي تعبر عف األعماؿ ك كذلؾ كا 

كالغضب كالنفكر   عدـ التعاكف كالرضا
كتختمؼ عممية التكاصؿ باختبلؼ الحقكؿ االجتماعية التي تجرل فييا ، التكاصؿ  حتى كاف 

:  التكاصؿ كىناؾ عدة مفاىيـ التكاصؿ أنماطكنت ىناؾ عناصر مشتركة في كؿ نمط مف 
  عمى ذاتعبلقة متبادلة بيف طرفيف اك انفتاح اؿ:التكاصؿ مف الناحية االجتماعية 

  اآلخريف
  ذاتية داخمية يتـ فييا االتصاؿ بيف الفرد عممية : التكاصؿ مف الناحية السيككلكجية

  كتجاربو مف نفسوأحاسيسوكذاتو كنطاؽ 
  كمخرجاتو مداخبلتنظاـ متكامؿ لو :  ػ الميكانيكية اآلليةالتكاصؿ مف الناحية 

 .تغذية عائدة مف مستقبؿ+مضمكف + مستقؿ + كعممياتو التغذية راجعة مرسؿ 
  التكاصؿ مف الناحية التربكية: 

كيمكف .  لتنظيـ التعمـ األطراؼعممية تحدث في المكقؼ التعميمي التعممي بيف جميع 
  التعمـ عممية تكاصؿل التكاصؿ ىك عممية تعمـ كاؿإفالقكؿ 
تمؾ الطاقة المحركة لو التي   مف التكاصؿ كالبيكلكجي المرتبط بالغريزة،أخرل أنكاعكىناؾ 
 معنى حسي تقـك بو الحكاس التي بدكرىا تصبح كسيمة تعبير تعتمد عمى إلىتحكلو 

كقد يعبر عف ذلؾ   كاستعماؿ الجكارح عمكما،كاإلشارة كاإليماءالصكت كالحركة الجسدية 
 التكاصؿ أنكاع إلى المفظي كسكؼ نتطرؽ ر التكاصؿ غيأك اإلشارةالتكاصؿ عف طريؽ 

: يأتيفيما 
 كالثقافي كاالجتماعي كيمعب األخبلقيكيختمؼ التكاصؿ باختبلؼ العمر كالجنس كالمستكل 
 عمى تقكية األفرادكيعمؿ االنفتاح بيف . التكاصؿ دكر ميما في تقكية العبلقات االجتماعية 

 كالقكة مف النكعيةعممية التكاصؿ كتقكية العبلقات فيما بينيـ كما يختمؼ التكاصؿ مف حيث 
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د ) . العبلقات االجتماعية تكفيؽ بدكر ميـ في اإلرشادم، كيقـك التكاصؿ أخرل إلىثقافة 
 (11،12، صفحة 2009تاعكينات عمي، 

  commonالتي يقبميا في المغة االنجميزية communis  البلتينيةاشتقت الكممة مف المغة 
: كالذم يمثؿ معنييف " كصؿ" في المغة العربية فالمصدر ىك أمااشتراؾ أك بمعنى مشترؾ 
 إلى الثانية فتعني االنتياء أما أكثر أك تعني الربط بيف عنصريف  كاألكلىالصمة كالبمكغ،
 الصمة كالعبلقة كالبمكغالى أساس التكاصؿ ىك أك في المغة العربية االتصاؿ اذغاية معينة ، ا

  (32، صفحة 1982حجازم مصطفى، ) .غاية معينة مف تمؾ الصمة
 ، لذلؾ نجد قد كضعت عدة إجرائوكيختمؼ التكاصؿ باختبلؼ السياؽ المكاف كاليدؼ مف 

: كسنكرد بعضا منيا في ما يمي تعاريؼ لمتكاصؿ،
 كأخباره أخر إلى شخصمف " خبر ما" أم نقؿ كاألخبار كاالطبلع اإلببلغالتكاصؿ لغة ىك 

كما يشير الى فعؿ التكصيؿ .بيك اطبلعو عميو كيعني التكصؿ اقامة عبلقة مع شخص ما 
 . شخص ماإلىأم تبميغ شئ ما 

النشاط الذم يستيدؼ تحقيؽ العمكمية :" أما سمير حسيف فيعرؼ االتصاؿ عمى أنو
أك الذيكع أك االنتشار أك المألكفة لفكرة أك مكضكع أك قضية عف طريؽ انتقاؿ المعمكمات 

كاألفكار كاآلراء أك االتجاىات مف شخص أك جماعة إلى شخص أك جماعة أخرل باستخداـ 
عاطؼ عدلي العبد، ) "...رمكز ذات معنى مكحد كمفيـك بنفس الدرجة لدل كؿ مف الطرفيف

 (33، صفحة 1993
تنقؿ المعمكمات كاألفكار كاالتجاىات :" أف االتصاؿ ىك" عاطؼ عدلي العبد"كيرل 

"... مف طرؼ آلخر مف خبلؿ عممية ديناميكية مستمرة ليس ليا بداية أك نياية 
العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا المتمقي :" أف االتصاؿ ىك" جيياف رشتي"كترل 

كمرسؿ الرسالة في مضاميف اجتماعية معينة، كفي ىذا التفاعؿ يتـ نقؿ أفكار كمعمكمات 
بيف األفراد عف قضية معينة أك معنى مجرد، فنحف عندما نتصؿ نحاكؿ أف نشرؾ اآلخريف 
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كنشترؾ معيـ في المعمكمات كاألفكار فاالتصاؿ يقـك عمى المشاركة في المعمكمات كالصكر 
 (53، صفحة 1975جيياف رشتي،  ) "...الذىنية كاآلراء

كما يمكف اعتباره عممية إرساؿ ك استقباؿ رمكز ك رسائؿ  سكاء كانت ىذه الرمكز 
ِشفاىية أك كتابية أك لفظية، كتعتبر عممية االتصاؿ أساسان لمتفاعؿ االجتماعي الذم  يؤدم 
. إلى نشكء  عبلقات متنكعة ك متعددة في مختمؼ المكاقؼ سكاء كاف بيف شخصيف أك أكثر

ترجمة لؤلفكار كالمشاعر، :" مف كؿ ىذه التعريفات نستطيع تعريؼ االتصاؿ عمى أنو
كالتعبير عنيا برمكز ذات معنى ككذا تبادليا مع اآلخريف ألنو عبارة عف عممية اجتماعية 

. مستمرة
إف اتكاصؿ ىي أساس النظـ االجتماعية فعندما تجتمع مجمكعة مف األفراد لتحقيؽ ىدؼ 

معيف فإنيـ يحتاجكف إلى قدر معيف مف المعمكمات كالبيانات التي تمكنيـ مف أداء األعماؿ 
البلزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، فاالتصاالت ىي الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تكفير كتبادؿ ىذه 
البيانات كالمعمكمات بصكرة يستطيع معيا أفراد الجماعة التفاىـ مع بعضيـ البعض كالتأثر 

 ".كالتأثير فيما بينيـ
ىا يتفاعؿ المراسمكف كالمستقبمكف لمرسائؿ في سياقات معينة بىك العممية التي " فالتكاصؿإذف

 .ك لمتكاصؿ ثبلثة كظائؼ بارزة
 échangeالتبادؿ  .1
  transfert التبميغ .2
 Impactالتأثير .3

 مميزات عممية التكاصؿ كىي  أىـمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف استنتاج 
 برمكز أك حاسيا أك سمككيا أكاف التكاصؿ يمكف اف يتـ بعدة طرؽ ،مشافية ، كتابيا  .1

 .غير الغكية كتحمؿ معاف معينة
  عمى المستقبؿالتأثير كمرسؿ كىدؼ، كيتمثؿ المقصد في مستقبؿ التكاصؿ لو أف .2
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 كبالتالي التفاىـ بيف كؿ مف كالتأثر التأثير إلىتتضمف عممية التكاصؿ محتكل يؤدم  .3
  زيادة حصكؿ الفائدة أكالمرسؿ كالمستقبؿ ، كينتج عف ذلؾ زيادة في التقارب بينيما 

 بعيدة ة المدل عمى أك متكسطة أك نفعية قد تككف قريبة إبعاد أك التكاصؿ بعد إف .4
 (17، صفحة 2009د تاعكينات عمي، ) . عمى المستقبؿأيضاالمرسؿ كقد تككف 

  التواصلأىمية .3
 نجبر عمى اإلنساف أف إذ ، اإلنسانيةيمثؿ التكاصؿ الركيزة التي يقـك عمييا الحياة 

كالحياة "  مدني بطبعو مدنياإلنسافاف "عبر عنو ابف خمدكف بقكلو  كىذا ما العيش مع غيره،
 عدة مف التكاصؿ التي تضمف لو أنكاعاالجتماعية التي يحيياىا كؿ فرد كفيمة بخمؽ 

الديمكمة كاالستمرارية ،فالتكاصؿ يحظى بأىمية بالغة في تسيير الحياة الفردية مف جية 
  اآلتيةكالحياة الجماعية مف جية أخرل، نذكرىا في النقاط 

  االتصاؿ عامؿ ميـ لدكاـ المجتمع كاستمراره في الحياة ،ألنو السبيؿ في نقؿ خبرات
 . القادمةاألجياؿ إلى الناشئيف كنقؿ تراث الحضارات كالشعكب الغابرة إلىالكبار 

  االتصاؿ كسيمة ميمة كضركرية لدكاـ المجتمع ككجكده ألنو يساعد الناس عمى
 .العيش كجماعة ذات أىداؼ ك عقائد مشتركو إذ يسمح التكاصؿ باكتساب قيـ عدة

  كذلؾ عف طريؽ نقؿ الخبرات اإلنسانييسيـ التكاصؿ في تطكر البناء في المجتمع ،
 اإلحاطة مف اإلنساففيك يشكؿ جسرا يتمكف مف خبللو  ،  مجتمعإلىمف مجتمع 

 .بكؿ ما يدكر حكلو كيكتشؼ كؿ ما يجرم في العالـ
 إلى التكاصؿ يعيف عمى فيـ الناس كالنفاذ إفمف خبلؿ جممة النقاط المذككرة نستنتج 

دكاخميـ كيمكنيـ التعبير عف مشاعرىـ ، كمف تـ استطاع التكاصؿ أف يفرض كجكده 
المغة تمثؿ نكعا معينا مف المؤسسات )االجتماعي مف خبلؿ المغة ،فكما ىك معركؼ 

اسامة جميؿ عبد الغني ربايعة ، ) (االجتماعية تعرؼ تطكرا مشركعا بالمجمكعة التي تتكمميا
ما يسمح لمتكاصؿ باف يمثؿ صكرا حية تجعمو جسرا لو اىميتو كفاعميتو (17، صفحة 2010

 في تنشيط حياة البشر
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:  التواصل أنواع .4
يشمؿ التكاصؿ نكعيف  

 (المفظي ) التواصل المساني  4-1
 في تكصيؿ القيـ كاألحاسيس بحيث يتـ كاأللفاظىك االتصاؿ الذم يتـ عبر لكممات 

 المستقبؿ  كاالتصاؿ لمفظي لو معنى كاسع مف أذف إلىنقؿ الرسالة الصكتية مف فـ المرسؿ 
 إضافة دكرا كبيرا في األلفاظالمدلكالت حيت تؤدم المغة المستدامة ك درجة الصكت كمخارج 

.  لمرسالةأخرلمعاف 
 خطية كيمكف أكاالتصاؿ المفظي كالحكار يمثؿ محادثة متبادلة بيف طرفيف سكاء شفيية 

 نظاـ مف الرمكز كقكاعد المغة مف المعمكمات التي تمكف مف التكاصؿ بأنياكصؼ المغات 
 كيتـ ىذا االتصاؿ عف طريؽ (91، صفحة 2014كامؿ خكريشة مراد، ) اآلخريفمع 

يقتصر االتصاؿ المفظي مف الحديث  الحديث المنطكؽ فيستقبمو السامع عف طريؽ السمع كال
نماالشفكم فحسب   يرتبط بو نبرة صكت المتحدث فقد تعبر كممة شكرا عف تقدير قائميا كا 

االغبرم ) قيمت بنبرة يشكبيا التحكـ إذا قاليا بنبرة لطيفة لكنيا تعني شيا مغايرا إذالخدمة ما 
 (103، صفحة 2000عبد الصمد ، 

 محددة ، فانو أشياء إلى المغة كرمكزىا التي تثير بالقطاع ألفاظكماداـ االتصاؿ يعتمد عمى 
 تصاغ أف أممف الضركرم لمقائـ باالتصاؿ اف يقدـ رسالتو في رمكز يفيميا المتمقي، 

مع ضركرة ادراؾ النقاط الثبلث  الرسالة المستخدمة الكممات الشائعة المألكفة لمجميكر
 :التالية
 يجب اف تعني الكممات كالعبارات نفس الشئ لممرسؿ كالمتمقي  .1
 اف تككف الرسالة مرتكزة عمى الخبرة المشتركة .2
، 2012محمكد عبد القتاح، )اف الجماىير المختمفة ربما تحتاج الى كممات مختمفة  .3

 (41صفحة 



 الفصل الثالث                                                        االتصال والتواصل لغير اللفظي
 

48 

 

كىك محصكر في الفعؿ الكبلمي ،ام ما تعمؽ بالممفكظ المسمكع ،حيث البد مف تضافر 
فالممية )الداؿ كالمدلكؿ كالقصد لكي تتحقؽ دائرة الكبلـ : ثبلثة عناصر لحدثو كىي 

 كالمعمكمات بيف المتكمميف في إطار اإلشارةتعني تبادؿ  االتصالية المسانية في العد العاـ
 (28، صفحة 2000خمكة طالب االبراىيمي، ) ( المتعدداألنظمةحكار ىادؼ كأدكاتو ىي 

ـ ،حينما انطمؽ مف 1964كيعد رماف جاكسكف ىك مؤسس الرئيسي لمنمكذج المساني 
 ذلؾ مف خبلؿ نمكذجو كتأكد لمغة ،ل األكؿالكظيفة التكاصؿ ىك إف مفادىا أساسيةفكرة 

 : التكاصميةالمشيكر الذم ابرز فيو العناصر الستة لعممية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمثِّل مخطط عناصر عمميَّة التَّواصل حسب جاكسون- 2–الشَّكل 
:  التواصل الغير المساني 2 .4

 المكتكبة األلفاظىك كؿ تكاصؿ نتج عف لغة غير منطكقة ، ام مف دكف االعتماد عمى 
 كالحركات اآلليات يمجا طرفا العممية التكاصمية الى اعتماد جممة حيث الممحفكظة أك

بصفة شبو كمية ، فيك تكاصؿ تتحكـ فيو ضركرات   التي ترتكز عمى الجسداإلشارات
. بيكلكجية 

 حيث إليو فاعمية مف جية نظر كؿ مف المرسؿ كالمرسؿ أكثر الغير المفظية االتصاالت
يزيد مف احتماؿ كصكؿ  تسمح بتبقي الداللة بكامؿ حيثياتيا الشعكرية كاالنفعالية ، ما

 إرساؿ ذىف المتمقي ،فكؿ شخص قادر عمى إلىالمعنى السميـ كالمعايير التكاصمية كميا 

   المرجع  
  ...

 
  

 المرَسل إليو ... الرِّسالة ... المرِسـل

  ...
 

  
   قناة االتِّصال  

  ...
 

  
   الرَّامزة  
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 بسيكلة مف دكف كعي منو ، كفي الكقت نفسو لك األخر معينة يفيميا الشخص رسالة
 مف الكبلـ أكثر اليد إشارة تكضيحو مف خبلؿ يمكنؾكاف لديؾ ىدؼ كاع كمحدد 

:  ميارات التواصل غير المفظي .5
ىي مجمكعة الميارات التي يستخدميا الطفؿ في التعبير عف احتياجاتو كرغباتو  ك

االنتباه المشترؾ، كالتكاصؿ البصرم، كالتقميد، كاالستماع : دكف استخداـ المغة، كالمتمثمة في
كالفيـ،  كاإلشارة إلى ما ىك مرغكب فيو، كفيـ تعبيرات الكجو كتمييزىا كنبرات الصكت الدالة 

.  عمييا
:   االنتباه المشترك1 .5

ىك قدرة الطفؿ عمى التعامؿ مع المثير البصرم المقدـ لو مف المعممة، عف طريؽ 
 المثير كبيف المعممة أثناء أداء النشاط المشترؾ، في فترة زمنية النظرييفتكزيع 

  .دقائؽ (5)أقصاىا 
:  التواصل البصري2 .5

قدرة الطفؿ عمى النظر لممعممة أك لممثير المقدـ بشكؿ مستمر في فترة زمنية أقميا 
. ثكاني، سكاء كاف المثير ثابتا أـ متحركا (3)

:  التقميد3 .5
كيعرؼ عمى أنو قدرة الطفؿ عمى تقميد حركات النمكذج أمامو تقميدا آليا، سكاء في 

كاليديف، )طريقة أداء النشاط المعركض، أك تقميد بعض الحركات الجسدية 
. (كالقدميف

:   االستماع والفيم4 .5
يشير االستماع إلى قدرة الطفؿ عمى االنتباه لممثيرات الصكتية كاالستجابة ليا،  ك

أما الفيـ فيشير إلى قدرة الطفؿ عمى تنفيذ األكامر البسيطة المقدمة لو ضمف 
  .كالتي تعكس مدل فيمو لما ىك مطمكب منو (ارفع، لكف، ضع)النشاط 

:  اإلشارة إلى ما ىو مرغوب فيو5 .5
صبع لئلشارة إلى ما يريد سكاء كاف مثيرا في البيئة اإل ىي قدرة الطفؿ عمى مد 

. أك صكرة مف صكر لكحة االختيار لمتعبير عف حاجاتو كرغباتو, المحيطة بو
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: فيم تعبيرات الوجو وتمييزىا ونبرات الصوت الدالة عمييا 6 .5
 (الفرح، الغضب)قدرة الطفؿ عمى فيـ الحاالت العاطفية البسيطة اإليجابية كالسمبية      

. بتعبيرات كجو المعممة كنبرات الصكت الدالة عمييا كتمييزىا بالصكرة الدالة عمييا
:   السموك االجتماعي7 .5
، كما التكحيدييفكيشير إلى السمككيات االجتماعية المناسبة كغير المناسبة لدل األطفاؿ     

. تقيسيا قائمة تقدير السمكؾ االجتماعي المعدة في الدراسة الحالية
طبيعة ونماذج االتصال غير الفظي بالنسبة لممعاق سمعيا  .6

ية اشكاال عديدة منيا ما يتعمؽ بحركة الجسـ كاليديف ظتتخذا االتصاالت غير المؼ     
 المتمفة كقد صنفت كاإليماءاتكالراس كمنيا ما يتعمؽ بتعابير الكجو كحركة  العينيف 

: االتصاالت الصامتة الى ستة مصادر عمى النحك االتي 
 :مادية   مالمح1 .6

 باليديف اك اإلشارات مثؿ كاإليماءاتمثؿ المبلمح الجسمانية لمفرد الحجـ كالكزف 
 (110، صفحة 2004حافظ احمد ، ) االصابع كىذه قكمي معنى لممستقبؿ

يماءات حركات 2ـ  6 :  جسمانية وا 
كتتضمف ىذه المغة كؿ ما يقـك بو المتصؿ مف حركات جسدية اك اشارات كتعبيرا الكجو 
العبكس اك تقطيب الحاجبيف اك التبسـ اك البكاء اك النظر بازدراء اك بسعادة كتشكؿ لغة 

 مف مجمؿ العممية االتصالية كما اشارات المغة لبعض  %55 كالجسد كاإليماءالحركات 
 التقدـ أكالدراسات حيث اف حركات الجسـ التي يقـك بيا المتحدث كحركة االنحناء 

تدعـ كتفرز   غالبا ماكاألصابع األيدم كلخمؼ كالى الجانبيف مصحكبة بحركة لؤلماـ
معنى المكضكع المراد لتحدث عنو كما انيا تعمؽ الفيـ لدل المستمع اضافة الى متابعة 

المستمع االبعاد الحركات كالتركيز لدقيؽ عمى االنتباه كاإلمعاف نحك المتحدث إال اف 
 تعطى مؤشرات كدالالت كاضحة فإنياالحركات اذا تجاكزات االطر المعقكلة ك المناسبة 

 .عمى عدـ الثقة
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يماءاتية عمى استخداـ حركات ظم المؼؼكتعتمد االتصاالت   الجسـ كغيرىا بشكؿ كا 
مقصكد في نقؿ الرسائؿ كالمعني كتختمؼ المعاني لمرافقة االتصاالت غير المفظية 

 االسفؿ قد تعني العرض اك المكفقة في ثقافات إلى الرأس فإيماءات ألخرمف مجتمع 
 .أخرلمعينة بينما قد تعني الرفض كعدـ المكفقة في ثقافة 

 الممس   3ـ 6
يع الممس ايضا مف االتصاالت غير المفظية كبعض الثقافات يعد الممس اك الرتابة 

 كالصدقة  كالدؼءعمى الظير داللة عمى العاطفة 
: تعابير الوجو 4ـ  6

 عادة ما فإنيا  اف الحركات التي ترتبط عادة بالكجو كالحاجبيف اك العيبيف 
 كدرجة انفعالو كلشخصيتوتعطي صكرة جالية بالتعبير عف طبيعة المتحدث كسماتو 

 أكمف المكضكع الذم يتحدث عنو اذا اف معالـ الكجو يمكف اف تعبر عف حالة القنكط 
 عدـ االكتراث اك االحتراـ كغيرىا مف الدالالت كالمؤثرات التي تعبر أك الفرح أك اليأس

بكضكح عف طبيعة الحديث اك الرسالة ،ككما اف العيكف تعبر بدقة عف طبيعة 
خضير كاظـ محمكد، ) المكضكع كغالبا ما يككف اثرىا اكثر داللة مف حركات الكجو

 (120، صفحة 2010
:  المباس او المظير 5ـ 6

 ترتدم كأنتمنزلو أك  تزكر فعند تزكر شخص ما في مكتبو ةكلو معاني متعدد
ذا تـ  ق مؤشر عمى االحتراـ كالتقدير كالعكس صحيح،اف ؼكأنيقةمبلبس نظيفة  كا 

استدعائؾ الى كظيفة إدارية فمف الضركرم ارتداء مبلبس تقميدية أما في الكظائؼ 
. عمى ضعفؾ في مجاؿ عممؾ الفنية فارتداء المبلبس التقميدية مؤشر
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: طريقة الجموس 6ـ 6

ك المكتب كضع الرجميف حركة ,طريقة الجمكس عمى المقعد أ كتتضمف
الجسد،حركة اليديف كيعكس معاني االىتماـ أك االحتراـ أك التفاعؿ مع االخريف أك 

. عكس ذلؾ 
    : درجة الصوت7ـ 6

ارتفاع حدة كدرجة الصكت مؤشر عمى الصراخ كالعكس مؤشر عمى االسترخاء 
غازم فرحاف ، اكب زيتكف ) ك الرغبة تكصؿ المعمكمات ال ترغب بتكصيميا لآلخريف

  (38،39، صفحة 2015، 
: البيئة والمناخ 8ـ 6

اف كفرة المناخ السميـ كالبيئة المبلئمة كاألثاث المناسب كالجمسة كدرجة الحرارة 
المبلئمة كاإلضاءة كمستكل الضكضاء اك التشكيش ككضعية لمتحدث ك كسيمة 
اتصالو بجميكر المستعيف تمعب الدكر الفعاؿ في تحقيؽ االتصاؿ اك االستماع 

المناسب أك خمؽ سبؿ لتركيز كاالتصاؿ أك تحقيؽ درجة مثالية مف االصغاء لمحديث 
 الصكرة الحقيقية المراد ايصميا اليو زمف ىنا يتضح بجبلء أف استيعابثـ التمكف مف 

لكؿ مف العنصريف ذات الدكر في تحقيؽ االستماع الفعاؿ سكاء المفظية أك الغير 
المفظية ذات اثر كبير في تحقيؽ االتصاؿ المناسبة كالتي يتـ مف خبلليا تحقيؽ 

األىداؼ المتكخاة مف الرسائؿ التي يتـ ايصاليا الى المتعمـ كقدرتو عمى استعجاليا 
 كفقا لما كدالالت البد مف االستجابة ليا كأراء أفكارتنطكم عميو مف  كترجمة ما

 (122، صفحة 2010خضير كاظـ محمكد، ) يتكخاه المرسؿ مف جزء ذلؾ
: اشكال التواصل الذوي االعاقة السمعية .7

تعتمد انظمة التكاصؿ لذكم االعاقة السمعية عمى التكاصؿ الشفيي أك التكاصؿ اإلشارم 
: يف النظاميف ب\ طرؽ التكاصؿ المنبثقة عف قإلى اإلشارةكيمكف 
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 االسموب الشفوي :

 فبل باألصابع التيجئة أك اإلشارةكىك تعميـ المعاقيف كتدريبيـ دكف استخداـ لغة 
. يستخدـ التكاصؿ الشفكم سكل القراءة كالكتابة 

   االشارة اليدوية
كىي اشكاؿ عفكية مف تحريؾ اليديف كتيدؼ الى المساعدة في تمقيف المعاؽ سمعيا 

المغة المنطكقة كتمثؿ بكضع اليديف عمى الفـ اك االنؼ اك الحنجرة اك الصدر لمتعبير 
عف طريقة مخرج حرؼ معيف مف الجياز الكبلمي 

 قراءة الشفاة :
تعتمد عمى االنتباه كفيـ ما يقكلو شخص بمراقبة حركة الشفاه كمخارج الحركؼ مف الفـ 

. كالمساف كالحمؽ اك ثناء نطؽ الكبلـ
 لغة التمميح :

 المتحدث فييا مجمكعة مف حركات  يستخدـكىي كسيمة يدكية لدعـ المغة المنطكقة،
 الشفاه التمميحات تقدـ لمقارئ لغة ىذه النطؽ أصكاتاليد تنفذ قرب الفـ مف كؿ 

كجعؿ الكحدات الصكتية .كالمعمكمات التي تكضح ما يمتبس عميو في ىذه القراءة 
. غير الكاضحة مرئية

 باألصابع التيجئة أواالشارية   واألصابع أبجدية: 
كىي تقنية التكاصؿ كالتخاطب تعتمد تمثيؿ الحركؼ االبجدية كتستخدـ غالبا في 

. أسماء االعبلـ اك الكممات التي ليس ليا اشارة متفؽ عمييا
 طريقة المفظ المنغم: 

:  اذ تعتمد في جممة المبادئ أىميا غوبرينا اليو غسالفي أسسيا
 بطريقة مجردة بؿ اف الكبلـ تعبير شامؿ األصكاتينحصر في خركج   الكبلـ الأف

 فالمتكمـ كاإلشارة كمبلمح الكجو كاإليقاع كالنبرة كاإليماءاتتتدخؿ فيو حركات الجسـ 
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يستخدـ كؿ امكانيات التعبير كتعتمد ىذه الطريقة استعماؿ البقايا السمعية كاستغبلليا 
.  خاصةأجيزةعف طريؽ 

 لغة االشارة: 
 بصريةفقد كجدت بشكؿ تمقائي لدل المعاقيف سمعيا ، تدرؾ كتنتج مف خبلؿ قنكات 

كحركية ال مف خبلؿ كسيمة كشفيية كالمغة العادية ، كتؤدم بيد كاحدة اك باليديف 
 كتشمؿ ىذه باإلشارة أماـ المتحدث أككتؤدياف تعبيرا في اماكف مختمفة مف الجسـ 

التعبيرات الحركة كالتحديد المكاني كشمؿ اليد كتحديد االتجاه كمجمكعة كاسعة يطمؽ 
 تحدث في كقت اإلشارة غير اليدكية ، كىذه المظاىر الخمسة لمغة اإلشاراتعمييا 

فمغة االشارة ليست مجرد .كاحد كليس تتابع مثؿ خركج االصكات في المغة المحمية 
اليديف بؿ يسميـ في انتاجيا اتجاه نظرة العيف كحركة الجسـ كالكتفيف كالفـ كالكجو 

ككثيرا ما تككف ىذه االشارة غير اليدكية ىي السمة االكثر حسما في تحديد المعنى 
 التركيب النحكم الى األبعاد الزمنية أمثمةكتركيب الجممة ككظيفة الكممة ، كتشير 

لمغة ام كقت حدكث االفعاؿ كىناؾ نطاؽ كافي ايضا لمغة االشارة إذ نستخدـ الحركة 
. في اتجاىات مختمفة في نطاؽ االبعاد لمتعبير عمى دالالت نحكية معنية 

 التواصل الشامل الكمي: 
 التكاصؿ أنظمةكيعني ذلؾ استعماؿ كافة الكسائؿ المتاحة كالممكنة كدمج كافة 

 كاألصابع كحركات اليديف كاإلشارات كاإليماءاتكالتخاطب السمعية كاليدكية كالشفكية 
، 1998محمد فتحي عبد الحي ، ) , كالقراءة كالكتابة لتسييؿ التكاصؿ كتيسيرهكالشفاه
 (20،27صفحة 
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 :خالصة .8

 مف منطمؽ ككنو كائف اجتماعي اإلنسافيعد االتصاؿ ظاىرة اجتماعية، ترتبط بطبيعة 
ينطكم  ، فاالتصاؿ عنصر ىاما في الحياة اذاآلخريفبطبيعة ال يستطيع الحياة بمنعزؿ عف 

 مف مشترؾ في المجتمع ،عبر نظاـ األفراد ك التكجييات بيف كاألشكاؿعمى المعمكمات 
   محددة،أىداؼ التغيير باتجاه تحقيؽ إحداثاك  ،كالتأثير كاإليحاء اإلببلغالرمكز بغرض 

 لتتـ عممية األفراد التكاصؿ لنسج خيكط االرتباط كمد أكاصر التفاعؿ بيف أساليبباستخداـ 
 تشكؿ ألنيا ك المعمكمات ، كقد تككف عبر االتصاؿ المفظي لنقؿ الرسائؿ األفكارتبادؿ 
 تعبير ، عف المعاني التي تنقؿ بيف المرسؿ ك المستقبؿ كعند االعتماد اإلفصاح المغة أحيانا

عمى االتصاؿ المفظي بشكؿ كبير يككف ىناؾ نكع مف الصعكبة في نفسية المنطكؽ 
 مختمفة منيا حركات أشكاؿكالمكتكب الف تعابير الجسد اقكم مف تعابير الكممات لتتخذ 

 تمعب دكرا ىاما في ألنيا الكجو كالعيكف كليذا يتطمب االنتباه لمغة الجسد إيماءاتالرأس 
 التكاصؿ كخاصة لفئة المعاقيف سمعيا
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 تمهيد 1
يعتبر الجانب الميداني األكثر أىمية في الموضوع الدراسة فيو اإلطار الذي يتم عمى 
مستواه إثبات كل ما ىو نظري في الدراسة من فرضيات وأفكار في الواقع الممموس ، 
ولما كان اليدف من مختمف البحوث العممية ىو الكشف عن الحقائق الكامنة وراء 
المواضيع ومعالجتيا فان أي بحث عممي يعتمد عمى مجموعة من اإلجراءات التي 

تساعد عمى القيام بيذا الجانب وضبطو ضبطا دقيقا فيتضمن ىذا الفصل عرضا لمدراسة 
جراءات اختيار ،العينة وأدوات الدراسة  االستطالعية والمنيج المتبع في الدراسة ، وا 

وكيفية تطبيقيا ،ويتم التعرف عمى مجاالت الدراسة من خالل المجال المكاني و الزماني 
والبشري باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المناسبة التي من خالليا يتم تحميل البيانات 

واختبار الفروض 
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: الدراسة االستطالعية .2
 ضروريا في كثير من البحوث حيث تواجو أمريعتبر إجراء الدراسة االستطالعية     

سواء في تحديد المشكالت اليامة ذات , الباحث صعوبات مختمف خالل مراحل بحثو 
في التعرف عمى الظواىر الجديدة والظروف المحيطة بموضوع الدراسة  أوالقيمة العممية 

 في تحديد فروضيا التي تغطي أو في مرحمة صياغة التساؤالت صياغة دقيقة،  أو
 مدرسة صغار إلىىذا الصدد قمنا بزيارة في جوانب البحث وتجيب عمى استفساراتو و

 عن حيث الدراسة حيث مالصم والبكم لوالية ادرار  حيث تم المقاء مع المسوؤلين لبالغو
تم توجيينا الى مدير ثانوي الشيخ بن عبد الكريم المغيمي ادرار إلفادتنا بالمعمومات 

المطموبة وتوضيح طريقة العمل و المطموب منو كمسؤول  وتعريفو بالموضوع وتمثمت 
 : يمي  الدراسة في ماأىداف

   التعرف عمى ميدان الدراسة ومعرفة العراقيل التي يمكن إن تواجو الباحث
   معرفة النشاطات المقرر في البرنامج السنوي لألستاذ من اجل تحضير بطاقة العمل
   تقديم استمارة االستبيان و مالئيا من طرف التالميذ المعاقين سمعيا
  التخطيط لكيفية التغير في استعمال الزمن لمفترة المتبقية ودمج قسمين مع بعض
:  المنهج المتبع .3

شبو تجريبي ويعرف بانو دراسة العالقة بين متغيرين كما ىما تم االعتماد عمى المنيج 
  موجودان في ارض الواقع دون ان يقوم الباحث بالتحكم فييما

:  ت الدراسةالمجاال 3
:  المجال الزمني3-1

، حيث تم توزيع 2019/ 02/5 إلى غاية   2019 /02/ 17يوم من     كانت بداية 
 .االستبيان في نياية الفترة لمحصول عمى نتائج االختبار البعدي
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:   المجال المكاني3-2

    تم توزيع االستبيان عمى التالميذ المعاقين سمعيا لتمميذ ثانوية الشيخ بن عبد الكريم  
. المغيمي القسم الخاص بفئة المعاقين سمعيا ادرار

 ة مجتمع الدراس2 -3

يتمثل مجتمع الدراسة في تمميذ ثانوية الشيخ بن عبد الكريم المغيمي والقسم الخاص لفئة 
 عشرة تمميذ من ىذه 13  ويحتوي عمى 2019 /2018لمموسم الدراسي  اإلعاقة السمعية

 .الفئة بشدة واحدة من درجة النقص في القدرة السمعية 

:  ضبط  متغيرات الدراسة .4
  بدنيالنشاط ال:  متغير مستقل

التواصل الغير المفظي  :  متغير تابع

:  عينة البحث وكيفية اختيارها .5
   تتكون عينة البحث من ثالثة عشرة تمميذ من فئة المعاقين سمعيا وىو العدد الموجود في 

 .القسم

:   أدوات الدراسة .6
:   ـ االستبيان

     لقد استعممنا من أجل الوصول إلى الحقيقة،  االستبيان المغمق  الموجو إلى تمميذ فئة 
 وىو عبارة عن أحيانا أو ال أو بنعم سؤال  تكون اإلجابة 20المعاقين سمعيا يتكون من 

 مقياس التواصل الغير المفظي لألصحاء تمت مالئمتو ليتماشى مع فئة المعاقين سمعيا

 :كيفية تفريغ االستبيان .7
نقطتين بالنسبة  (أحيانا) ولإلجابة نقطة واحدة (ال) نقاط،  ولإلجابة  3 (نعم) إلجابة أعطينا

 تم تحدد نقطة لكل تمميذ اإلجابةوبعد جماع كل لمعبارات االيجابية والعكس لمعبرات السمبية 
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 في االختبار القبمي و ألبعدي بحيث أن تكون  أقصى نقطة يتحصل عمييا اإلجابةحسب 
 .20 و أدنى نقطة تساوي 60التمميذ تساوي 

    قمنا يجمع كل اإلجابات عمى األسئمة التي وجيت لالعبين عن طريق االستبيان 
ووضعناىا في جداول مع عدد التكراران لكل اإلجابات ثم قمنا باستخراج النسب المئوية لكل 

. وحدة

:  صدق المقياس .8
 القياس الفعالة في قياس الظاىرة موضوع أدوات من شروط أساسيايعتبر الصدق شرطا 

 فان أخرى يقيس االستبيان ما وضع من اجمو وبكممة أنالقياس ويقصد بصدف االختبار 
  . جانب محدد أوالمقصود بصدق االختبار مدى صالحياتو لقياس ىدف 

 إجماعتم توزيع المقياس عمى المحكمين وتم استبعاد العبارات التي لم تتحصل عمى 
 % 50 نالمحكمي

 : تحميل اإلحصائي .9

ناث  باستعمال برنامجتم التحميل اإلحصائي باستعمال اختبار ت لمعنتين المرتبطتين   وا 
 spss اإلحصائي

ناث  باستعمال برنامج  spss  اإلحصائياختبار ت لعينتين مستقمتين ذكور وا 
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تمهيد  .1
يعتبر الجانب الميداني األكثر أىمية في الموضوع الدراسة فيو اإلطار الذي يتم عمى مستواه 

إثبات كل ما ىو نظري في الدراسة من فرضيات وأفكار في الواقع الممموس ، ولما كان 
اليدف من مختمف البحوث العممية ىو الكشف عن الحقائق الكامنة وراء المواضيع 

ومعالجتيا فان أي بحث عممي يعتمد عمى مجموعة من اإلجراءات التي تساعد عمى القيام 
بيذا الجانب وضبطو ضبطا دقيقا فيتضمن ىذا الفصل عرضا لمدراسة االستطالعية والمنيج 
جراءات اختيار ،العينة وأدوات الدراسة وكيفية تطبيقيا ،ويتم التعرف  المتبع في الدراسة ، وا 

عمى مجاالت الدراسة من خالل المجال المكاني و الزماني والبشري باإلضافة إلى األساليب 
. اإلحصائية المناسبة التي من خالليا يتم تحميل البيانات واختبار الفروض
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: رض ومناقشة النتائجع .2
 :تفريغ االستمارة  .1.2

 
المجموع النقطة احيانا النقطة ال النقطة نعم االختبار الجنس العينة 

1.  

ور 
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ذكـــ

ال

 43 2 1 8 8 33 11قبمي . إ
 49 10 5 3 3 36 12بعدي . إ

2.  
 40 16 8 6 6 12 6قبمي . إ
 44 12 6 5 5 27 9بعدي . إ

3.  
 44 8 4 6 6 30 10قبمي . إ
 42 12 6 6 6 24 8بعدي . إ

4.  
 45 8 4 8 8 24 8قبمي . إ
 46 12 6 6 7 21 7بعدي . إ

5.  
 43 2 1 8 8 33 11قبمي . إ
 46 0 0 8 8 36 12بعدي . إ

6.  
 42 10 5 7 7 24 8قبمي . إ
 45 4 2 5 5 36 12بعدي . إ

7.  
ث 

ـــــــــا
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ان

 38 8 4 9 9 21 7قبمي . إ
 43 6 3 7 7 30 10بعدي . إ

8.  
 34 12 6 5 5 27 9قبمي . إ
 38 8 4 6 6 24 8بعدي . إ

9.  
 42 0 0 8 8 36 12قبمي . إ
 48 8 4 4 4 36 12بعدي . إ

10.  
 35 0 0 13 13 21 7قبمي . إ
 45 6 3 6 6 33 11بعدي . إ

11.  
 40 16 8 6 6 18 6قبمي . إ
 38 0 0 7 7 39 13بعدي . إ

12.  
 38 10 5 5 5 30 10قبمي . إ
 40 4 2 5 5 39 13بعدي . إ

13.  
 41 0 0 8 8 36 12قبمي . إ
 45 10 5 6 6 18 9بعدي . إ

 
 يوضح النتائج االجابة المسجمة افراد العينة مع التنقيط لالختبار القبمي والبعدي (2)جدول رقم 
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 تحميل النتائج ــ 2 
 وجود فروق بين االختبار القبمي والبعدي حسب متغير الجنس :الجزئية الفرضية  1 ــ 2     

 :اختبار قبمي 1 ـــ1ــ  2
 

المتوسط  العينة  االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدوالية

مستوى الداللة 
0,05 

 2,410 42,142 7 قبمي ذكور
 دال 1,796 2,423

 3,488 38,166 6 قيمي إناث
 نتحميل نتائج االختبار القبمي (3)جدول رقم 

 42,142ان متوسط الحسابي االختبار القبمي لذكور  (3)يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
 بانحراف المعياري 38,166 اكبر من متوسط الحسابي لالناث 2,410بانحراف معياري 

 اكبر من ت الجدوية  وعميو 0,05 عند مستوى الداللة 2,423 وت المحسوبة 3,488
نستنتاح توجد فروق ذات داللة في االختبار القبمي حسب المتغير الجنس لصالح الذكور 

 والرسم البياني يوضح ذالك 

 
 
 
 

العنتين مستقمتين ذكور يوضح الفرق بين المتوسطات في االختبار القبمي (3)بياني رقم ال الشكل
 واالناث

 

36

37

38

39

40

41

42

43

قبلي ذكور قيلي إناث

المتوسط الحسابي

قبلي ذكور

قيلي إناث
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اختبار بعدي   2.1.2   
المتوسط  العينة  االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدوالية

مستوى الداللة 
0,05 

 2,309 45,0000 7 بعدي ذكور 
 غير دال 1,796 1,443

 4,226 42,3333 6 بعدي إناث
 تحميل نتائج االختبار البعدي لعنتين مستقمتين ذكور ـ اناث (4)جدول رقم 

 45,00ان متوسط الحسابي االختبار البعدي لذكور  (4)يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
 بانحراف المعياري 42,333 اكبر من متوسط الحسابي لإلناث 2,309بانحراف معياري 

 اصغر من الجدالية  وعميو 0,05 عند مستوى الداللة 1,443 وت المحسوبة 4,226
توجد فروق ذات داللة في االختبار البعدي حسب المتغير الجنس لصالح الذكور   الجنستنت

 والرسم البياني يوضح ذالك 
 

 
 

يوضح نتائج االفرق بين المتوسطات الحسابية الختبار البعدي بين عنتين  (4)الشكل البياني رقم 
 مستقمتين

 
 
 

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

44,5

45

بعدي ذكور  بعدي إناث

المتوسط الحسابي

بعدي ذكور 

بعدي إناث
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  تحميل نتائج الفرضية العامة 3 .2.2
ىل ىناك فروق ذات دالل إحصائية بين ا القبمي و البعدي نحو إسيام النشاط البدني في تحسين 

 التواصل الغير المفظي لفئة الصم والبكم
المتوسط  العينة  االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدوالية

مستوى الداللة 
0,05 

 قبمي
13 

40,3077 3,49725 
 دال 1,782 3,459

 3,33782 43,8462 بعدي
رقم يوضح تحميل نتائج االختبار القبمي والبعدي   (5)جدول 

تبين لنا انو توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدور النشاط البدني  (5 )من جدول رقم 
 وىي 3,459 المحسوبة  tالمعاقين سمعيا حيث بمغت المفظي في  تنمية التواصل الغير 

 ومن خال ل ىذه النتائج نالحظ انو 0,05 عند مستوى داللة 1,782  الجدوالية tاكبر من 
توجد فروق ذات داللة احصائية لصالح االختبار البعدي والرسم الباني يوضح ذالك 

 

 
 

يوضح الفرق بين المتوسطات لالختبار القبمي والبعدي لعينتين مترابطتين  (4)الشكل البياني رقم 
 
 
 

38

39

40

41

42

43

44

قبلي بعدي

المتوسط الحسابي

قبلي

بعدي
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 :مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات  .3
 الفرضية العامة  .1.3

نصت الفرضية الجزئية عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو مساىمة النشاط البدني 
وقد اثبت النتائج  (المعاقين سمعيا)في تحسين التواصل الغير المفظي لفئة الصم والبكم 

 وىي اكبر من 3,459حيث ان ت المحسوبة تساوي  (3)صحة ذالك من خالل الجدول رقم 
  1,782ت الجدوالية التي تساوي 

 األىمية من ىنا تبروز األىمية النشاط البدني في الجانب النظر لمباحث خاصة من حيث اال
 الى 17من الصفحة رقم ألىمية االجتماعية واألىمية التربوية  و  األىمية التربويةوالنفسية 
 .20الصفحة 
 الفرضية الجزئية   .2.3

نصت عمى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح متغير الجنس في االختبارين 
انو توجد (5)القبمي والبعدي حسب متغير الجنس وقد تبين من خالل النتائج في الجدول رقم 
 42,142فروق ذات داللة إحصائية في االختبار القبمي لصالح الذكور بمتوسط حسابي 

 وىي 2,423 و ت المحسوبة تساوي38,166الذي ىو اكبر من المتوسط الحسابي لإلناث 
 مما يدل ذالك وذالك بسبب الخصائص النفسية الفئة الصم 1,796 ةاكبر من ت الجد والي

التي تتميز العزالة واالنطواء باإلضافة إلى الخوف من المستقبل خاصة عند اإلناث 
 .باإلضافة إلى القيود المفروضة عمى اإلناث من الناحية االجتماعية

اما عن االختبار البعدي من خالل النتائج ان ىناك تحسن لكال الجنسين في التواصل الغير 
 وىو اكبر مت المتوسط 45,0000الفظي ليذىي لفئة حيث ان المتوسط الحسابي لذكور 

 وىي اقل من 1,443 وت المحسوبة التي تساوي 42,3333الحسابي لالناث الذي يساوي 
ت الجدوالية مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب المتغير الجنس في 

االختبار البعدي مما يدل عمى ان نشاط البدني يقميل من الضغوطات النفسية لممعاقين 
سمعيا ويكسر حواجز التواصل ويساعد ىذه الفئة عمى خمق عالقات بين زمالئيم األسوياء 

 . المدرسة داخل
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  ـــ االستنتاج4
عدية لمعينة وىي لصالح بتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية وال 

 .االختبار ألبعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار القبمي حسب متغير الجنس لصالح 

الذكور يعود الى خصائص جنس اإلناث بالنسبة لمذكور باإلضافة إلى الوسط االجتماعي 
 .وحرص األولياء عمى بنائيم اإلناث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار ألبعدي حسب متغير الجنس في االختبار 
البعدي ىذا ما يدل عمى أن النشاط البدني أثر عمى التواصل غير المفظي عمى اإلناث اكثر 

 .من الذكور
 :التوصيات .5
إحاطة المربين واألساتذة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة بكل المعمومات التي تخص  .1

 (تعمم لغة اإلشارة)فئة الصم والبكم وأساليب التواصل 
 حث ىذه الفئة عمى االندماج مع زمالئيم األسوياء  .2
حث التالميذ األسوياء لمتقرب من ىذه الفئة وتعمم كيفية التوصل معيم دون الحاجة اى  .3

 تعمم لمغة األكاديمية ليذه الفئة 
توفير الوسائل في المؤسسات التربوي التى تحتوي عمى ىذه الفئة التي تمفت االنتباه  .4

 وتساعدىم عمى تعرف  بكل ما يحيط بيم 
توفير الجو المالئم لألنشطة إلعطائيا فعالية أكثر في تحقيق األىداف المراد الوصول  .5

 إليو
 الفئة مع متابعة تجسيدىا عمى ارض الوقع وتوفير الظروف هسن قوانين لالىتمام بيذ .6

  المالئم لالرتقاء بيا في المجال التربوي والرياضي
متابعة الباحث في ىذه الموضوع خاصة من ناحية تاثير النشاط البدني عمى  .7

 األسوياء في تعمم لغة اإلشارة لتواصل مع فئة الصم والبكم 
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 احٌانا ال  نعم  الرقم
    الحوار الجماعً الناتج عن ممارسة الرٌاضة له اهمٌة كبرى بالنسبة لً  .1

    افضل ممارسة االنشطة الرٌاضٌة الجماعٌة التً ٌشارك فٌهاانا وزمالء االخرٌن  .2

    التعجبنً بصفة خاصة االنشطة الرٌاضٌة التً اشارك فٌها زمالء االخرٌن   .3

    اهتمام كبٌر باألنشطة الرٌاضٌة التً تتطلب العمل الجماع والتعاون  .4

    اشعار ان زمالئً االخرٌن ٌفهمننً من الل االشارة اثناء اللعب  .5

امٌل لممارسة االنشطة الرٌاضٌة التً ٌستطٌع الفرد ممارستها لوحدي الن   .6
 زمالئً االخرٌن لتجنب لعدم الفهم من زمالئً االخرٌن

   

    عند عدم الفهم او الخطاء احب التوصل الى االداء بنفسً  .7

    عند عدم الفهم او الخطاء احب التوصل الى االداء بمساعدة دون زمالء  .8

    عند عدم الفهم او الخطاء اتحاور مع زمالء لتنمٌة مهارات  .9

    افهم زمالء اثنا اللعب من حركات الشفتٌن   .10

    افهم زمالء اثناء اللعب من حركات الٌدٌن والشفتٌن معا  .11

اضحً من اجل تحسٌن مستوى المهاري من اجل المشاركة فً العمل مع   .12
 الجماعة 

   

    الاشعر اثناء العمل الجماعً انً اجد صعوبة فً التواصل  .13

    اخشى غضب زمالئً منً عندما اوخطئ  .14

    افضل ان امارس النشاط البدنً مع زمالئً فً االعاقة دون االخرٌن  .15

ممارسة النشاط البدنً مع زمالئً العادٌن ٌساعدنً على تكوٌن عالقة وصدقات   .16
 مع االخرٌن

   

ممارسة النشاط البدنً مع الزمالء العادٌن ٌحسن استعمال لغة االشارة والزٌادة   .17
 من نسبة التفاهم

   

اثبت ذاتً لثناء اللعب الزمالئً العادٌن واعمل على ان تكون لً مكانة اساسٌة   .18
 فً الفوج

   

    زمالئً على االشارة وٌحاولون تعلمها لتوصل معً   .19

احب المشاركة فً النشاط الالصفى النه ٌتح لً التعرف على زمالء من اقسام   .20
 اخرى

   



Research Summary 

1. Objectives of the study 

 The study aims to link the relationship between the deaf and mute group and integrate them 

in school life with their peers and reduce the isolation and development of non-verbal 

communication with the people and through physical exercise 

2. Importance of research: 

• Integrating the deaf and mute community into the school environment and working to 

improve communication between them and ordinary students. 

• Ordinary students understand the language of nonverbal communication with this class. 

• Pay attention to the social side of the school and alleviate the isolation and introversion of 

the deaf and help to win other friends. 

3. Conclusion 

There are statistically significant differences between the tribal and remote tests of the sample 

which are in favor of the test. 

There are statistically significant differences in the tribal test according to the sex variable in 

favor of males due to the characteristics of the female sex for males as well as the social status 

and the importance of the parents to their female construction. 

There were no statistically significant differences in the test by sex variable in the post-test. 

This indicates that physical activity affected non-verbal communication on females more than 

males. 

4. Recommendations: 

1. Educate educators and teachers of physical and sports activities on how to communicate 

with this group. 

2. Encourage this class to integrate with their fellow classmates and learn how to reach. 

3. Provide the means in educational institutions to take care more of this category. 

4. Follow up the embodiment of the laws to take care of this category on the ground as a 

concrete embodiment. 

5. Provide an atmosphere conducive to the activities and achieve the goals to be reached 

6 - enact laws to take care of this category with follow-up embodiment on the ground 

7. Follow up the broadcast in this subject, especially in terms of the impact of physical 

activity on healthy learning in sign language to communicate with deaf and dumb 

 



 

 البحث ملخص

 الدراسة أهداف. 1

 ألشاَهى يغ انًذسسٍت انحٍبة فً وديجهى وانبكى انظى فئت بٍٍ انؼاللت سبط إنى انذساست تهذف 

 انًًبسست خالل ويٍ األسىٌبء يغ انهفظً غٍش انتىاطم وتًٍُت انؼضنت يٍ وانتمهٍم األسىٌبء

  انبذٍَت

 :البحث أهمية. 2

 وبٍٍ بٍُهى انتىاطم تحسٍٍ ػهى وانؼًم انًذسسً انىسط فً وانبكى انظى فئت إديبد •

 .انؼبدٌٍٍ انتاليٍز

 . انفئت هزِ يغ انهفظً غٍش انتىاطم نهغت انؼبدٌٍٍ انتاليٍز فهى •

 نفئت واالَطىاء انؼضنت يٍ وانتخفٍف انًذسست داخم االجتًبػً ببنجبَب االهتًبو •

 .آخشٌٍ أطذلبء كسب ػهى وانًسبػذة انظى

 االستنتاج. 3

 االختببس نظبنح وهً نهؼٍُت وانبؼذٌت انمبهٍت االختببساث بٍٍ إحظبئٍت دالنت راث فشوق تىجذ

 .أنبؼذي

 ٌؼىد انزكىس نظبنح انجُس يتغٍش حسب انمبهً االختببس فً إحظبئٍت دالنت راث فشوق تىجذ

 األونٍبء وحشص االجتًبػً انىسط إنى ببإلضبفت نهزكىس ببنُسبت اإلَبث جُس خظبئض انى

 .اإلَبث بُبئهى ػهى

 االختببس فً انجُس يتغٍش حسب أنبؼذي االختببس فً إحظبئٍت دالنت راث فشوق تىجذ ال

 اكخش اإلَبث ػهى انهفظً غٍش انتىاطم ػهى أحش انبذًَ انُشبط أٌ ػهى ٌذل يب هزا انبؼذي

 .انزكىس يٍ

 :التوصيات. 4

 .انفئت هزِ يغ انتىاطم بكٍفٍت وانشٌبضٍت انبذٍَت األَشطت وأسبتزة انًشبٍٍ إحبطت. 1

 . انتىطم كٍفٍت وتؼهى األسىٌبء صيالئهى يغ االَذيبد ػهى انفئت هزِ حج. 2

 .انفئت بهزِ اكخش نهؼُبٌت انتشبىٌت انًؤسسبث فً انىسبئم تىفٍش. 3

 .فؼهٍب تجسٍذا انىالغ أسع ػم انفئت بهزِ نهؼُبٌت انمىاٍٍَ تجسٍذ يتببؼت. 4

 إنٍهب انىطىل انًشاد انهذاف وتحمٍك األَشطت نًًبسست انًالئًت انجى تىفٍش. 5

 انىالغ اسع ػهى تجسٍذهب يتببؼت يغ انفئت بهزِ نالهتًبو لىاٍٍَ سٍ. 6

 األطحبء ػهى انبذًَ انُشبط تأحٍش َبحٍت يٍ خبطت انًىضىع هزا فً انبج يتببؼت. 7

 وانبكى انظى فئت يغ نتىاطم اإلشبسة نغت تؼهى فً

 

 

 



Résumé de la recherche 

1 . Objectifs de l'étude 

 L'étude vise à établir un lien entre les relations entre les groupes de sourds et de muets et à les 

intégrer à la vie de l'école avec leurs camarades afin de réduire l'isolement et le 

développement de la communication non verbale avec les gens et par l'exercice physique. 

2 . Importance de la recherche: 

 •Intégrer la communauté sourde et muette dans l'environnement scolaire et travailler à 

améliorer la communication entre eux et les étudiants ordinaires. 

 •Les étudiants ordinaires comprennent le langage de la communication non verbale avec cette 

classe. 

 •Faites attention au côté social de l'école et soulagez l'isolement et l'introversion des sourds et 

aidez à gagner d'autres amis. 

3 . Conclusion 

Il existe des différences statistiquement significatives entre les tests tribaux et à distance de 

l'échantillon qui sont en faveur du test. 

Il existe des différences statistiquement significatives dans le test tribal selon la variable de 

sexe en faveur des hommes en raison des caractéristiques du sexe féminin pour les hommes 

ainsi que du statut social et de l'importance des parents pour leur construction féminine. 

Il n’existait aucune différence statistiquement significative dans le test selon le sexe selon le 

post-test, ce qui indique que l’activité physique a davantage affecté la communication non 

verbale des femmes que des hommes. 

4 . Recommandations: 

1 . Éduquer les éducateurs et les enseignants d’activités physiques et sportives sur la façon de 

communiquer avec ce groupe. 

2 . Encouragez cette classe à s'intégrer à ses camarades de classe et à apprendre à atteindre. 

3 . Donner aux établissements d'enseignement les moyens de s'occuper davantage de cette 

catégorie. 

4 . Suivez l’incarnation des lois pour prendre en compte concrètement cette catégorie sur le 

terrain. 

5 . Créer une atmosphère propice aux activités et atteindre les objectifs à atteindre 

6 - promulguer des lois pour s’occuper de cette catégorie avec une incarnation ultérieure sur le 

terrain 

7 . Assurer le suivi de l'émission sur ce sujet, notamment en ce qui concerne l'impact de 

l'activité physique sur un apprentissage sain dans la langue des signes pour communiquer 

avec les sourds-muets. 
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