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خاشعا  باسم الخالق الذي أضاء الكون بنوره اليي وحده اعبد ولو وحده اسجد
 . في إتمام ىذا الجيدىشاكرا لنعمتو وفضمو عل
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 .واعتزازا فخرا (ملسو هيلع هللا ىلص  )دمحم 
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 أخي وأخواتي... إلى اصدق األصحاب 
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حمًدا هلل تعالى وشكًرا عمى فضمِه أن منَّ عمينا ووفقنا إلنهاِء هذا البحث، واُخُص 

، أوال لقبوله اإلشراف عمى هذا عتوتي نور الدينبالشكر أستاذي المحترم الدكتور 

. البحث، وثانيا عمى توجيهاته طوال فترة إشرافه عمى البحث

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين قدموا لنا يد المساعدة، وأخص بالذكر طمبة 

. قسم النشاط البدني المكيف

كما ال تفوتنا الفرصة أن أشكر 

لسادة األساتذة المحكمين وأساتذة معهد التربية البدنية والرياضية لوالية مستغانم و ا

كل من ساهم في هذا البحث من قريب أو بعيد  

وكذلك أوجه جزيل الشكر إلى فئة المعاقين سمعيا الذين ساعدونا في إنجاز بحثنا 
.الميداني



 

 :                              ممخص الدراسة 

 كان النشاط البدني المكيف يخفف من القلق لدى إذامعرفة ما  تهدف الدراسة الى         
 فرضية وشملت ستغانمبمدرسة االطفال المعاقين سمعيا بحجاج والية م السمعية اإلعاقةذوي 

 اإلعاقةالتقليل من القلق لدى ذوي دور في لممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف 
من 30مقصودة كونها تتناسب مع موضوع البحث، وتمثلت في الر العينة يااختو تم ,السمعية

 . للنشاط البدني المكيف ين ممارسالمعاقين سمعيا

 إلى غاية يوم 2019 أفريل 04 تمت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة مابين يوم 
لطبيعة البحث المراد عمله أو القيام  مالئمته لبمدرسة األطفال المعاقين سمعيا 2019ماي10
التي تعتبر من و  كأداة للبحث  االستبيانحيث استند الطالبان في موضوع بحثهما على, به

. أنجع الطرق للحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة ما

 . البدني المكيف له دور في تقليل من القلق لدى المعاقين سمعياللنشاط الطالبان أن استنتاج

و من هذا المنطلق نقترح تدعيم ممارسة النشاط البدني المكيف عند غير الممارسين للمعاقين 
سمعيا باإلضافة إلى تشجيع البحث حول دور النشاط البدني المكيف في تقليل أو الحد من 

على األسوياء و كل ........ االجتماعية , مختلف أسباب التي تؤدي إلى القلق النفسية 
 .فئات اإلعاقة

 القلق، النشاط البدني المكيف، المعاقين سمعيا: الكممات المفتاحية

 

 

 

 



 

Résumé de l'étude: 

        Notre étude vise à connaitre si l’activité physique adaptée soulage le stress 
chez les déficiences auditives au centre des enfants des déficiences auditives El 
Hadjeje de Mostaganem, dans l’hypothèse est la suivante la pratique au l’activité 
physique adaptée à un rôle dans le soulagement  du stress chez les déficiences 
auditives 

On a choisi est échantillons 30 élèves des déficiences auditives qui pratiquent 
l’activité physique adaptée 

 L'étude sur le terrain et faite entre 4 avril 2019 jusqu’au 10 mai2019 à l'école du elle 
est adgstée avec le but de notre recherche. 

Les deux étudiants font un sondage car il est le malheur moyen pour prendre des 
notes et des informations sur n import quel sujet . 

Après ce sondage au retient  que l’activité physique adaptée à un rôle très important 
dans le soulagement de stress chez les déficience auditive. 

Donc on propose de soutien pratique de cette activité chez les enfants qui ne font 
pas du sport et encourage les recherches sur ce thème là ou lutte contre les causes 
qui mènent au stress.   

Mots-clés: anxiété, activité physique adaptée, déficience auditive et le stress 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Summary of the study: 

        Our study aims to find out whether adapted physical activity relieves stress in 

hearing impairments at children's hearing impairments El Hadjeje of Mostaganem, in the 

following hypothesis is the practice of physical activity adapted to a role in the stress relief 

for hearing impairments 

We chose is samples  30 students of hearing impairment who practice adapted physical 

activity 

 The study in the field and made between April 4, 2019 until May 10, 1919 at the school of 

her is adgstée with the purpose of our research. 

Both students are doing a survey because it is the average misfortune to take notes and 

information on n import what topic. 

After this survey held that physical activity suited a very important role in stress relief in 

hearing impairment. 

So we offer practical support for this activity in children who do not play sports and 

encourages research on this topic or fight against the causes that lead to stress. 

Keywords: anxiety, adapted physical activity, hearing loss and stress 
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:  المقدمة 

شاء هللا عز و جل أن يخمق البشر عمى نفس السرعة و نفس التركيب يفاضمون 
بينيم بالتقوى و العمل الصالح ، لكن لحكمة يعمميا سبحانو حرم ما يشاء مما يشاء 

ليصبح إنسانا غير سوي ، و ىي الفئة التي عرفت بذوي االحتياجات الخاصة ، و من 
 من حواس ىي حاسة السمع التي لم تكن أمرا مرغوبا فيو من لدن اإلنسانأىم ما يفقد 

 ، و ىذه اإلعاقة عبارة عن فقدان كامل أو األرضاإلنسان منذ أن خمقو هللا عمى وجو 
جزئي لحاسة السمع ما يحد من قدرة الفرد المصاب عمى التواصل السمعي و المفظي 

    مما يجعل عالمو صامت و خال ، فالمعاق سمعيا يرى و يشعر بكل ما يحيط بو 
و لديو العديد من المشاعر التي يعجز عن التعبير عنيا بالكالم و لذا ينعزل تدريجيا 

عن المحيطين بو و ال يندمج معيم نظرا ألن الكالم ىو وسيمة لمتعبير عن ذاتو ، كما 
. أنو الوسيمة التي تساعد الفرد عمى االتصال مع البيئة و اكتساب المعرفة و الخبرات 

 التي فرضت نفسيا في عالمنا الحديث بقوة االزدياد العددي اإلعاقةو ىذه 
 الذي دفع المختصين إلى األمردفعت بالدول و المجتمعات لالعتراف بيذه الفئة 

إحاطتيم بالرعاية الشاممة ، و االىتمام بوضع السبل و الوسائل  الكفيمة لكي تمارس 
 األصحاء إلى األقربفئة المعاقين سمعيا حياتيا بشكل طبيعي و باعتبار أن ىذه الفئة 

. من حيث الجوانب البدنية و الحركية و الفيزيولوجية 
و في مقدمة ىذه السبل و الوسائل  النشاط البدني الرياضي المكيف و ىو 
عبارة عن مجموعة من البرامج المتطورة و المتنوعة التي تتناسب مع قدرات االفراد 

ذوي االعاقة السمعية بحيث يتمكنون من إشباع رغباتيم في ممارسة االنشطة الرياضية 
، كما أن النشاط الرياضي البدني المكيف ييدف لتنشئة و تكوين الفرد تكوينا سميما 

. متكامال ، و يساعد في تنمية الميارات الفكرية ، و القدرات العقمية و النفسية 
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 بتحوالت فيزيولوجية و نفسية  و فئة المعاقين سمعيا تمرو باعتبار أن 
اجتماعية ، و التغيير المستمر في جميع جوانبو الشخصية و النفسية ، فإن النشاط 

       م السابقة و استعداداتوم و خبراتوميتعمق بخصائص نموه الرياضي ييتم بكل ما
 القمق النفسي الذي يعتبر عائق أىميا النفسية و من م و اضطراباتوم و دوافعومو ميولو

امام المعاق سمعيا بحيث يشوش عميو حياتو و يجعمو ينطوي عمى نفسو و يفقد الثقة 
في نفسو وليذا ىناك العديد من الباحثين و الدارسين في ىذا المجال من أجل تقديم 

النفسية  من خاصة العون و المساعدة الالزمة لممعاقين سمعيا في مختمف المجاالت 
إلى حياة طبيعية االمر الذي يجعمنا في حاجة عن طريق الممارسة البدنية أجل تأىيميم 

ماسة إلى بحوث و دراسات تتناول فئة المعاقين سمعيا  و البحث في النشاط البدني 
تخفيف من القمق النفسي لل ، باإليجابالرياضي المكيف حتى يعود عمى ىذه الفئة 

. الذي يصاحب ىذه الفئة و يؤثر عمى مسار حياتيا 
و لقد تطرقنا في ىذه الدراسة من الجانب النظري في الفصل األول إلى 

النشاط البدني المكيف من حيث التعريفات و المفاىيم من مختمف المراجع و البحوث 
, كما تناول ىذا الفصل النشاط البدني المكيف في الجزائر و النشاطات  المعروفة 

كذلك أسس النشاط البدني الرياضي المكيف باإلضافة النقاط الواجب مراعاتيا عند 
مبادئ استخدام , تصنيفات النشاط البدني المكيف ,وضع أسس النشاط البدني المكيف 

أىمية النشاط البدني المكيف لممعاق ,األنشطة التربية الرياضية المعدلة لممعاق سمعيا 
األثر االيجابي لمنشاط البدني المكيف طرق تعديل األنشطة الرياضة المكيفة ,سمعيا 

 . ومعوقات النشاط البدني المكيف و في الختامة ىذا الفصل بخالصة
 كما شممت الدراسة في الفصل الثاني عمى القمق من خالل مفيومو و 

أنواع , القمق كحالة و كسمة ,تعريفاتو و النظريات المفسرة لمقمق كذلك الخوف و القمق 
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أسباب , القمق و مستويات القمق و العوامل المستعدة عمى ظيور القمق و مصادره 
 أعراض القمق  و عالج القمق و انتيى ىذا الفصل بخالصة ,حدوث القمق 

أما الفصل الثالث اختص بدراسة اإلعاقة السمعية حيث أستيل ىذا البحث 
بناء و وظيفة الجياز السمعي عند اإلنسان ,بتمييد وبمفيوم اإلعاقة السمعية بتعارفيا  

كذلك تصنيفات اإلعاقة السمعية و العوامل المسببة اإلعاقة السمعية إضافة إلى 
الديناميكيات النفسية التي تصاحب اإلعاقة السمعية و خصائص المعاقين سمعيا كما 

, احتياجات المعاقين سمعيا ,أدرج عنوان أساليب التواصل لدى المعاقين سمعيا 
تشخيص اإلعاقة السمعية والوقاية من اإلعاقة السمعية و كانت الخاتمة نياية ىذا 

 .الفصل
من ىنا رأينا من الضرورة تناول فئة المعاقين سمعيا بالدراسة و البحث في 

المجال الرياضي و من خالل ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف و ذلك لمحاولة 
التقميل من القمق النفسي لدييم و محاولة لمعرفة ما إذا كان النشاط البدني الرياضي 

 البحث ىو أىداف السمعية ، و من بين اإلعاقة القمق لدى ذوي ىالمكيف  يؤثر عل
 يوجد دور لمنشاط البدني المكيف في تقميل من القمق النفسي لدى المعاقين معرفة  ىل 

حيث اشتممت  المنيج الوصفي، ؟ ، و المنيج المستعمل في ىذا البحث ىوسمعيا 
 األداة و  بالنسبة لدراسة الميدانية30و,  بالنسبة لدراسة االستطالعية10العينة عمى 

 .االستبيان الخاص بالقمقالمستخدمة في ىذا البحث 
 إشكالية الدراسة و ىكما تطرقنا في ىذه الدراسة ، في الجانب المنيجي إل

بعدىا الفرضيات المقترحة ، كما تم ذكر أىمية الدراسة و أىداف الدراسة ، و كذا 
.  لمصطمحات الدراسة و كذلك الدراسات السابقة اإلجرائيةتحديد المفاىيم 
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 :إشكالية الدراسة 

النشاط البدني الرياضي المكيف لذوي اإلحتياجات الخاصة ىو نظام   متكامل صمم 
        لمتعرف عمى المشكالت و المساعدة عمى حميا من النواحي النفسية و الذىنية 

وكذلك تشمل  و تشمل ىذه الخدمات التي يقدميا عمى مساعدات و برامج تربوية 
الخدمات االستشارية و التعاونية في مجاالت برامج ذوي االحتياجات الخاصة بصفة 

 من خالل تنظيم ندوات و دورات أفضل و المعاقين سمعيا بصفة خاصةعامة ،
الخدمات ليذه الفئة ، حتى و إن كانت ىذه الخدمات تصب فقط في المجال الرياضي 
، كما أن ىذا النوع من الرياضات يقدمو أشخاص مؤىمين و متخصصين في رياضة 

ذوي االحتياجات الخاصة ، ومن قبل أشخاص ذوي خبرة في مجال النشاط البدني 
. الرياضي المكيف  

      إن اإلعاقة السمعية ىي عبارة عن عجز سمعي في فيم المغة المنطوقة 
   و بالتالي يؤدي إلى عجز الفرد عمى التواصل السمعي المفظي ، وبالتالي فإن تكيف 
 و تأقمم الفرد المعاق سمعيا مع ضغوط الحياة المعاصرة و الشعور بالنقص و القمق

نجم من فكرة أن الييئة العامة لكل شخص ىي مقياس تي ت من وضعيتو الالنفسي
لتفكيره و مشاعره و مزاجو و الييئة الجيدة لمشخص تعطي إنطباعا جيدا ، في حين 

 الذي يتمثل في قمة الثقة بالنفس ، وضعف  والمعاق سمعيا ىيئتو تعكس انطباعا سيئا
الشخصية و الشعور بالنقص و القمق و اإلحباط الدائم ، و الظيور بمظير التعب، و 

دلت عميو نتائج الرياضة لفئة  في بعض الحاالت يظير العكس من ذلك و ىذا ما
 و أرقام قياسية في المنافسات و تالمعاقين سمعيا لمختمف أصنافيا من ميداليا

الدورات العالمية مثل األلعاب األولمبية و الجزائر ليا رصيد جيد من الميداليات الذىبية 
في ىذه المنافسات األخيرة ، و مما ال شك فيو أن تعدد الدراسات التي تتناول مشكمة 

نيا أن تساىم في تشخيص المشاكل النفسية التي تنتج عن ىذه شأاإلعاقة و أثرىا من 
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اإلعاقة و المضاعفات النفسية الناتجة عن القمق و الشعور باإلحباط كاإلحساس 
عند تطرقو إلى " 1972داق " بالفشل و الشعور بالذنب و احتقار النفس كما يبينيا 

 السمعية عند األطفال أن ىذا األخير ليس سوى تعبير عن قمق اإلعاقةالمضاعفات 
. المعاقين إزاء مستقبل ترتب بكيفية سمبية 

 عمى 1976و قد قدم حمزة مختار في كتابو سيكولوجية المرضى و ذوي العاىات سنة 
نتائج توصل إلييا الباحثين السيكولوجيين ، وجدوا أن تأثير ىذه العاىات يختمف 

باختالف شخصية المعاق سمعيا ، و كما أن أىم العوامل تتمثل في استجابة بيئتو 
االجتماعية و موقفيا من صاحب العاىة نفسو في تكوين الصراع النفسي و تزايد 

الشعور بالنقص ، فالشخص الغير معاق يجعل الناس نحوه بشكل مغاير لتصرفاتيم ، 
بأن المضاعفات  " 1977بولطانيسكي " ه إعاقة سمعية فينا يرى يو لو كان لد

االجتماعية التي تنجر عن وجود عائق و تأثيره عمى الناحية النفسية مرتبطة جزئيا 
.  بموقف المجتمع إزاء المعاقين 

و بما أن النشاط البدني الرياضي المكيف يمعب دورا ىاما في تخفيف األمراض 
" العضوية و النفسية و اإلجتماعية لمفرد المعاق ، و ىذا حسب ما جاء في دراسة 

فالفرد يستطيع أن يدرك بسيولة الدور الذي يمعبو ىذا النشاط في تكييف و " ىشام لوح 
اندماج المعوق سمعيا في محيطو االجتماعي و الدور الذي يعطيو ىذا االخير في 

الجانب االجتماعي ، و كذا تقبل اإلعاقة ، و أيضا كيفية التقميل من القمق أو تجاوزه 
عن طريق ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف كوسيمة لمتخفيف من حدة القمق 

: بكل انواعو ، و ىذا ما يقودنا إلى طرح التساؤالت التالية 
 :التساؤل عام 

  ىل يوجد دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق لدى
 المعاقين سمعيا؟
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 : التساؤل جزئي
  ىل يوجد  دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق المستتر

 لدى المعاقين سمعيا؟
  ىل يوجد  دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق الظاىري

 لدى المعاقين سمعيا؟
  فرضيات الدراسة: 

 : الفرض العام

 دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق لدى المعاقين يوجد 
 .سمعيا

 :الفرضية الجزئية 

  يوجد  دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق المستتر
 .لدى المعاقين سمعيا

  يوجد  دور لمنشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق الظاىري
 .لدى المعاقين سمعيا

  أهداف الدراسة: 

: يمي  يمكن حصر أىداف ىذه الدراسة في ما
 المعاقينالقمق لدى  في الحد من  النشاط البدني الرياضي المكيفدورمعرفة  .1

 .سمعيا
 معرفة ما أذا كان النشاط البدني الرياضي المكيف يخفف من القمق لدى ذوي  .2

 . السمعية اإلعاقة
إعطاء صورة عن تأثير ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف عمى المعاق  .3

.   النفسية  خاصة و سمعيا من كل الجوانب البدنية و االجتماعية
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  أسباب اختيار موضوع الدراسة: 
  أهمية الدراسة : 

: تكمن أىمية موضوع البحث في مايمي 
 بالمعاقين  و االعتناءاإلدماجإبراز أىمية النشاط البدني الرياضي المكيف في  .1

 .  خصوصا من الجانب النفسي سمعيا
دراسة واقع النشاط البدني الرياضي المكيف في مراكز ذوي االحتياجات الخاصة و  .2

  .المعاقين سمعيابالتحديد 
 دراسة مدى قدرة النشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من القمق لدى .3

 .المعاقين سمعيا
ابراز أن العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة و المعاقين سمعيا بصفة  .4

 . إلى وعي دقيق و ضمير انساني جخاصة قضية انسانية و خدمة اجتماعية تحتا
 مصطلحات البحث:  

:    السمعيةاإلعاقة 
ىي فقدان كامل أو جزئي لحاسة السمع و تحد من القدرة عل :  اصطالحا

عيشاوي سعد  ). التواصل السمعي المفظي مما تؤدي إلى عدم اكتساب المغة و الكالم 
 ( 7 ، ص 2016 – 2015الدين و اخرون ، 

ىي ذلك العجز الحسي الذي يحول بين المرء و إدراكو لممثيرات من حولو ، :   إجرائيا
 بيئتو إال باستخدام أفرادتجعمو غير قادر عمى فيم الكالم المنطوق و التواصل مع 

.   أو المعينات الصوتية اإلشاراتأساليب التواصل غير المغوية و ىي لغة 
: النشاط البدني الرياضي المكيف 

يعرفو الدكتور أسامة رياض بأنو عممية تطوير و تعديل في طرق  : حااصطال
م مع قدرات األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ، و الئممارسة األنشطة الرياضية بما يت
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 التي اإلجراءات لدييم كما يحتوي عمى مجموعة من اإلعاقةيتناسب مع نوع و درجة 
تتخذ في بعض األنشطة الرياضية سواء من حيث التعديل في أداء البدني أو تعديل 

(  7 ، ص2016– 2015الماحي عبد الفتاح واخرون ،)بعض النواحي القانونية 
ىو جميع التمارين و النشاطات الرياضية التي تتجو بإعطاء عناية خاصة : اجرائيا 

لفائدة األشخاص القاصرين كذوي االعاقة السمعية ووفق الدراسة المتناولة و التي 
تخص فئة المعاقين سمعيا نتجو نحو تمارين و العاب خاصة تراعي إعاقتيم و 

. خصائصيم 
:  القمق 

ىو عبارة عن شعور بالخوف أو الخشية من المستقبل دون سبب معين  :اصطالحا
 ( 36 ، ص 2013حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي ،  ). يدعو لمخوف 

ىوىو الشعور بالخوف و توقع الخطر و ىو ترجمة ألعراض جسدية و  : إجرائيا    
البيئة المحيطة تشجع عمى ظيور القمق فالعوامل النفسية و االجتماعية تمعب دورا في 

 .نشاط االعاقة 
  الدراسات السابقة و المشابهة: 
 :الدراسة األولى   
أطفال مركز الصم بين ممارسة النشاطات البدنية و الرياضية و : عزوني سميمان   

 إشرافدراسة قام بيا الباحث عزوني سميمان ، و تحت  : 2011تقديرىم لذاتيم ، 
 بمعيد التربية البدنية الماجستر التحضير لنيل شيادة إطارالدكتور بوعجناق كمال في 

 ، كان عنوان البحث أطفال مركز 2011و الرياضية بسيدي عبد هللا الجزائر ، دفعة 
الصم بين ممارسة النشاطات البدنية و الرياضية و تقديرىم لذاتيم ، في ىذا البحث 

 رياضي معاق 30إختار الباحث المنيج الوصفي كمنيج لبحثو و اختار عينة من 
سمعيا ، قسم عمييم أداة االستبيان ، و بعد التحميل و المناقشة توصل الطالب إلى أن 
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ىناك عدة نقائص منقصمة بين االمكانيات التي توفرىا الدولة و كذلك عمى مستوى 
التسيير االداري إال أنو يجب االشارة إلى أن لمنشاطات الرياضية دور فعال في دمج 

فئة ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ، كما أن ىناك تأثير جد ايجابي بين 
. ممارسة النشاط البدني الرياضي و مستوى تقدير الذات عند عينة الدراسة 

: الدراسة الثانية 

إتجاىات معممي البكم و أساتذة التربية البدنية و : مالكي عيسى و ذريع مدني    
الرياضية نحو دمج المعاقين سمعيا مع أقرانيم االسوياء في حصة التربية البدنية و 

دراسة قام بيا الباحثان مالكي عيسى و ذريع مدني ،   : 2015 _ 2014الرياضية ، 
في اطار التحضير لنيل شيادة ماستر بمعيد عموم و تقنيات االنشطة  البدنية و 

 ، كان عنوان البحث 2015الرياضية بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، دفعة 
اتجاىات معممي الصم و البكم و اساتذة التربية البدنية و الرياضية نحو دمج المعاقين 
سمعيا مع أقرانيم االسوياء في حصة التربية البدنية ، في ىذا البحث اختار الباحثان 

 أستاذ 28المنيج الوصفي نظرا لمالئمتو لطبيعة الدراسة ، و اختار عينة متكونة من 
 معمم لممعاقين سمعيا قسم 54في التربية البدنية و الرياضية من والية مستغانم و 

عمييم أداة االستبيان ، و بعد التحميل والمناقشة توصل الباحثان إلى أن أساتذة التربية 
البدنية و الرياضية و معممي المعاقين سمعيا يتفقون عمى إيجابية الدمج و مستعدون 

. لتطبيقو و العمل بو
:  الدراسة الثالثة

دور النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض : لوافي عبد القادر و بوعزيز شعبان 
 )لدى االطفال المعاقين سمعيا  (تعاون - مشاركة  - اتصال  )الميارات االجتماعية 

دراسة قام بيا الباحثان لوافي عبد القادر و  : 2017 – 2016سنة ،  ( 13 – 10
بوعزيز شعبان ، في اطار التحضير لنيل شيادة ماستر بمعيد التربية البدنية و 



 التعريف بالبحث
 

10 
 

 ، كان البحث حول دور 2017الرياضية بجامعة عبد الحميد ابن باديس ، دفعة 
– مشاركة – اتصال  )النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض الميارات االجتماعية 

سنة ، و في ىذا البحث اختار  ( 13 – 10) لدى األطفال المعاقين سمعيا  (تعاون 
 50الباحثان المنيج المسحي نظرا مالئمتو لطبيعة الدراسة ، و اختار عينة متكونة من 

 أطفال لمدراسة االستطالعية  ، 10 تمميذ لمدراسة األساسية و 40طفل موزعين عمى  
و بعد التحميل و المناقشة توصل الباحثان إلى إبراز دور النشاط الرياضي المكيف في 

تنمية بعض الميارات االجتماعية عمى غرار التواصل و المشاركة و كذا التعاون 
كميارات إدماج االجتماعي عبر مقارنة بين عينتين البحث ، ز كانت نتائج البحث 
إيجابية قد توجيت نحو الممارسين ليذا النوع من النشاط ، و مبرزا في ذات السياق 

دور المدارس الخاصة بالمعاقين في بناء شخصية ىذه الفئة و محاولة إدماجيا 
. اجتماعيا 
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: تمهيد 

 شيد النشاط البدني الرياضي المكيف تطورا معتبرا ، األخيرينخالل القرنين 
خاصة فيما يتعمق بطرق و مناىج التعميم و التدريب ، و يعد النشاط الرياضي من 
األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في أوساط الشباب خاصة في المؤسسات و 

المدارس التربوية و المراكز الطبية البيداغوجية المتكفمة بتربية و رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة ، و مما ساعد عمى ذلك أن النشاط الرياضي يعد عامال من 

عوامل الراحة االيجابية النشطة التي تشكل مجاال ىاما في استثمار وقت الفراغ ، كما 
يؤدي إلى االرتقاء بالمستوى الصحي و البدني لمفرد المعاق ، إذ يكسبو القوام الجيد ، 

و يمنح لو الفرح و السرور و يخمصو من التعب و الكره ، و المشاعر السمبية ، و 
. يجعمو فردا قادرا عمى العمل و اإلنتاج 

I.  مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف : 

يواجو الباحث في مجال النشاط البدني الرياضي المكيف مشكمة تعدد المفاىيم و 
التعريفات التي تداوليا المختصون في الميدان ، و استخدام مصطمح واحد بمعان 

 :متعددة ، و ليذا نذكر منيا مايمي

 : تعريف ستور  .1

يعني بالنشاط البدني الرياضي المكيف كل الحركات و التمرينات و كل الرياضات 
التي يتم ممارستيا من طرف أشخاص محدودين في قدراتيم من الناحية البدنية ، 

ائف ظالنفسية ، العقمية ، و ذلك بسبب أو بفعل تمف أو إصابة في بعض الو
 ( 24 ، ص 2012- 2011رابح بن الجمعي و اخرون ،  ). الجسمية الكبرى 
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تعريف الرابطة األمريكية للصحة و التربية البدنية و الترويح و الرقص و التربية  .2
 :الرياضية الخاصة 

ىي البرامج المتنوعة لمنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرياضية و األنشطة 
اإليقاعية لتناسب ميول و قدرات و حدود األطفال الذين لدييم نقص في القدرات أو 

رابح  ). االستطالعات ، ليشتركوا بنجاح و أمان في أنشطة البرامج العامة لمتربية 
  (25 ، ص 2012 – 2011بن الجمعي و آخرون ، 

II.  النشاط البدني الرياضي المكيف في الجزائر : 

 فيفري 19تم تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين و ذوي العاىات في    
 ، و 1981 و تم اعتمادىا رسميا بعد ثالثة سنوات من تأسيسيا في فيفري 1979

عرفت ىذه الفيدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسيا خاصة في الجانب المالي و كذا من 
انعدام اإلطارات المتخصصة في ىذا النوع من الرياضة ، و كانت التجارب األولى 

في تقصرين ، و كذلك في مدرسة المكفوفين في العاشور  (  CHU )لنشاط الفيدرالية 
في بوسماعيل ، و تم في نفس السنة تنظيم األلعاب  (  CMPP )، و كذلك في 

 انضمت اإلتحادية الجزائرية 1981الوطنية و ىذا بإمكانيات محدودة جدا ، و في سنة 
، و كذلك لمفيدرالية الدولية  ( ISMGF )لرياضة المعوقين لالتحادية لإلتحادية الدولية 

 تم تنظيم االلعاب الوطنية في 1983، و في سنة  ( IBSA )لممكفوفين كميا و جزئيا 
 سبتمبر تبعتيا عدة ألعاب وطنية أخرى في السنوات التي تمتيا 30 إلى 24وىران من 

. في مختمف أنحاء الوطن 

 في مصر ، كما كانت أول 1991كما شاركت الجزائر في أول ألعاب إفريقية سنة     
 في برشمونة 1992مشاركة لمجزائر في األلعاب األولمبية الخاصة بالمعوقين سنة 

بفريقين يمثالن ألعاب القوى و كرة المرمى ، و كان لظيور العدائين ذوي المستوى 
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 رابطة والئية تمثل مختمف 36العالمي دفعا قويا لرياضة المعوقين في بالدنا ، و ىناك 
 إلى 16 رياضي ليم إنجازات و تتراوح أعمارىم بين 2000الجمعيات تظم أكثر من 

.  سنة 35

 اختصاصات رياضية مكيفة من طرف المعاقين كل حسب نوع 10و تمارس حوالي 
: اعاقتو و درجتيا و ىذه االختصاصات ىي نوع اإلعاقة 

 : المعوقين المكفوفين . أ
 .ألعاب القوى  -
 .كرة المرمى بالعبين  -
 .السباحة  -
 .الجيدو  -
 .التندام االستعراضي  -
 .تنس الطاولة  -
 .كرة الطائرة  -
 : المعوقين حركيا . ب
 .ألعاب القوى  -
 .كرة السمة فوق الكراسي المتحركة  -
 .رفع األثقال  -
 .السباحة  -
 :المعوقين ذهنيا  . ت

 .ألعاب القوى  -
 .كرة القدم  -
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 .السباحة  -
 .تنس الطاولة  -

و قد سطرت الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين و ذوي العاىات عدة أىداف متكاممة 
من بينيا و عمى رأسيا تطوير النشاطات البدنبة و الرياضية المكيفة الموجية لكل أنواع 

:  اإلعاقات باختالفيا ، ويتم تحقيق ىذا اليدف عن طريق 

 .العمل التحسيسي و االعالم الموجو  -
 .السمطات العمومية  -
مختمف الشرائح الشعبية و في كل أنحاء الوطنو خاصة منيم األشخاص  -

 .المعوقين 
العمل عمى تكوين إطارات متخصصة في ىذا الميدان ، و ىذا بالتعاون مع  -

 .مختمف المعاىد الوطنية و الوزارات 

كما أن الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين منخرطة في عدة فيدراليات دولية و عالمية 
: منيا 

  ( .ICC )المجنة الدولية لمتنسيق و التنظيم العالمي لمرياضات المكيفة  -
 ( .IPC )المجنة الدولية لمتنظيم العالمي لرياضة المعوقين ذىنيا  -
 ( .INAS – FMH )الجمعية الدولية لرياضة المتخمفين و المعوقين ذىنيا  -
  (ISMW )الفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي المتحركة  -
  ( .IWPF )الفيدرالية الدولية لكرة السمة فوق الكراسي المتحركة  -
 )الجمعية الدولية لمرياضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية مخية  -

CPISRA. )  
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و قد كان لممشاركة الجزائرية في مختمف األلعاب عمى المستوى العالمي و عمى رأسيا 
 في اطمنطا نجاحا كبيرا و 1996 في برشمونة ، و سنة 1992األلعاب األولمبية سنة 

ظيورا قوي لمرياضيين المعوقين الجزائريين ، و خاصة في اختصاص ألعاب القوى 
متر ، و كذلك بوجميطية  ( 400 – 200 – 100 )ومنخك عالق دمحم في اختصاص 

 – 2011رابح بن الجمعي و آخرون ،  ).  معاق بصري B3يوسف في صنف 
 ( 27 ، ص 2012

III.  أسس النشاط البدني الرياضي المكيف : 

إن النشاط الرياضي جزء من التربية العامة ييدف إلى مساعدة الفرد عمى النمو الكامل 
حت يقابل احتياجاتو المعيشية لممجتمع التعاوني وسط عالم يتآزر بعضو مع بعض ، 
و من المسمم بو أن ىذه األسس ال تتحقق إال عن طريق إختبار الخبرات المالئمة في 

 .ىذا المجال و توجيييا نحو صالح الفرد

IV.  النقاط الواجب مراعاتها عند وضع أسس النشاط البدني الرياضي المكيف: 

:  يراعى عند وضع أسس النشاط البدني الؤياضي المكيف مايمي 

أنيمكن البرنامج المعاق من التعرف عمى قدراتو و إمكانياتو، و حدود إعاقتو  .1
 . حتى يستطيع تنمية القدرات الباقية و اكتشاف مالديو من قدرات 

أن يمكن البرنامج المعاق من تنمية الثقة بالنفس و احترام الذات و احساسو  .2
 . بالقبول من المجتمع الذي يعيش بو 

 .أن ينفذ البرنامج المدارس الخاصة و المستشفيات أو المؤسسات العالجية   .3
 . العمل عمى تحقيق األىداف العامة لمنشاط البدني الرياضي  .4
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إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني و تنمية الميارات الحركية  .5
 .الساسية و القدرات البدنية 

 .أن ييدف البرنامج إلى التقدم الحركي لممعاق و التأىيل و العالج  .6

 

V.  تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف : 

لقد تعددت األنشطة الرياضية و تنوعت أشكاليا فمنيا التربوية و التنافسية ، ومنيا 
 :العالجية و الترويحية أو الفردية و الجماعية و التي سنعرضيا كالتالي 

 :النشاط الرياضي الترويحي 

ىو نشاط يقوم بو الفرد من تمقائي نفسو بغرض تحقيق السعادة الشخصية التي يشعر 
بيا قبل أثناء أو بعد الممارسة و تمبية حاجاتو النفسية و االجتماعية ، و ىي سمات 

في حاجة كبيرة إلى تنميتيا و تعزيزىا لممعاق يعتبر الترويح الرياضي من األركان 
األساسية في برامج الترويح لما يتميز بو من أىميتو في التنمية الشاممة الشخصية من 

النواحي البدنية و العقمية و االجتماعية ، و إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض 
التدريب لموصول إلى مستويات العالية ، يعتبر طريقا سميما نحو تحقيق الصحة العامة 

، حيث أنو خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق لمفرد النمو الكامل من النواحي البدنية و 
النفسية و االجتماعية باالضافة إلى تحسين عمل كفاءة أجيزة الجسم المختمفة كالجياز 

 – 2015تاقي عبد الرحمان و آخرون ،  ).الدوري التنفسي و العضمي و العصبي 
  (38 ، ص 2016

 :النشاط الرباضي العالجي  .1
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عرفت الجمعية األىمية لمترويح العالجي بأنو خدمة خاصة داخل المجال الواسع 
لمخدمات الترويحية التي تستخدم لمتدخل االيجابي في بعض نواحي السموك البدني أو 

اإلنفعالي أو االجتماعي إلحداث التأثير المطموب في السموك و لتنشيط نمو تطور 
الشخصية و لو قيمة وقائية و عالجية ال ينكرىا األطباء ، فالنشاط الرياضي من 

الناحية العالجية يساعد المعاقين عمى التخمص من االنقباضات النفسية ، و بالتالي 
استعادة الثقة بالنفس و تقبل االخرين لو ، و يجعميم أكثر سعادة و تعاونا ، و يسيم 
بمساعدة الوسائل العالجية االخرى عمى تحقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجية 

التي تستعمل في عالج بعض االمراض كالربو و شمل األطفال و حركات إعادة 
التأىيل ، كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظم المستشفيات و المصحات 

العمومية و الخاصة في الدول المتقدمة ، و يراعي في ذلك نوع النشاط الرياضي ، و 
طبيعة و نوع االصابة ، فقد تستخدم حركات موجية و دقيقة ىدفيا اكتساب الشخص 

  (39، ص2016– 2015تاقي عبد الرحمان و آخرون ، ).المعوق التحكم في الحركة

 :النشاط الرياضي التنافسي  .2

  و يسمى أيضا برياضة النخبة أو رياضة المستويات العالية ، و ىي النشاطات 
 األساسيالرياضية المرتبطة و المياقة و الكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا ، ىدفو 

االرتقاء بمستوى المياقة و الكفاءة البدنية و استرجاع اقصى حد ممكن لموظائف و 
 ، 2016 – 2015تاقي عبد الرحمان و آخرون ،  ). العضالت المختمفة لمجسم 

  (39ص 

VI. التربية الرياضية المعدلة للمعاق سمعيا أنشطة استخدام مبادئ : 

: يمي  مائ تتضمن ىذه المباد
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 :  الحسية اإليضاحاتاستخدامات  .1
 . البصرية اإلرشاداتاستخدام  -
 .استخدام النماذج البصرية لمفعالية المراد أداءىا  -
 .استخدام األداء الحركي النموذجي  -
 .استخدام العدد السمعية  -
 .اعطاء إرشادات بصرية صوتية  -
 :استخدام العدد السمعية  .2

 .استخدام العدة المساعدة السمعية المناسبة  -
 .نزع العدة المساعدة السمعية قبل دخول حوض السباحة  -
 :البيئة التدريسية  .3

 .تجنب الضوضاء الشديدة في بيئة الدرس  -
 .قف في المكان المناسب لالتصال معيم  -
 :تقنيات تدريسية و اعتبارات خاصة  .4

 .استخدام نظام خاص لالتصاالت  -
 .يجب إبقاء الرأس لألعمى أو أعمى من مستوى الماء عند السباحة  -
 .تجنب السباحة تحت الماء  -
 .(الغوص  )تجنب القفز إلى الماء  -
 :اإلرشاد البعدي  .5

 .إعطاء ارشاد بعدي بصري صوتي  -
  (256 ، ص 2002رفيق كمونة ،  ).جعل التالميذ يالحظون مخارج الكممات -

VII.  أهمية النشاط البدني الرياضي المكيف للمعاق سمعيا : 
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تعد ممارسة الرياضة ذات أىمية قصوى لممعوقين سمعيا بما يفوق أىميتيا لألصحاء 
عن كونيا ذات أىداف عالجية و بدنية و نفسية و اجتماعية ، و فيما يمي نتناول 

: أىمية النشاط البدني المكيف لممعاقين سمعيا 

 :النشاط البدني الرياضي كوسيلة عالجية  .1

تعد ممارسة النشاط البدني لممعوقين سمعيا وسيمة طبيعية لمعالج عمى ىيئة 
تمرينات عالجية تأىيمية ، و تأخذ المكونات اليامة لمعالج الطبيعي ، و يعد 

النشاط الرياضي وسيمة مرغوبة و مؤثرة في العالج النفسي و االجتماعي من قبل 
األفراد و المجتمع عموما ، و ىي وسيمة عالج غير مباشر تبتعد عن فكرة تحسس 

الفرد أو إخباره بأنو مريض ، لكن شأن النشاط الرياضي مثل كل وسائل العالج 
األخرى يجب أن تتبع أسس و مباديء عممية سميمة لتحقيق اليدف بأفضل مستوى 

  (19 ، ص 2015-2014صادق عبد القادر و آخرون ،  ). 

 : النشاط البدني الرياضي كوسيمة ترويحية  .2

لرياضة المعاقين جوانب ايجابية عميقة توفق كونيا عالجا بدنيا ليم فيتعدى 
األمر كونيا وسيمة ناجحة لمترويح عن النفس المعوق كما تشكل جانبا ميما من 

استرجاعو لعنصر الواقعية و الذاتية و الصبر و الرغبة في اكتساب الخبرة و التمتع 
بالحياة ، و تساىم الرياضة الترويحية بدور إيجابي كبير في إعادة التوازن النفسي 
لممعوق لمتغمب عل الحياة الرتيبة و المممة ، و تيدف الرياضة الترويحية ىنا إلى 

غرس اإلعتماد عمى النفس و اإلنضباط و روح المنافسة و الصداقة لدى المعوق ، 
و بالتالي تدعيم الجانب النفسي و العصبي إلخراج المعوق من عزلتو التي فرضيا 

  (20 ، 2015-2014صادق عبد القادر و آخرون،  ). عمى نفسو في المجتمع 
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 :النشاط البدني الرياضي كوسيلة إلدماج المعوق سمعيا في المجتمع  .3

من األىداف النبيمة لممارسة النشاط البدني الرياضي لممعوقين إعادة تأقمميم و 
التحاميم بالمجتمع المحيط بيم بمعنى تسييل سرعة استفادتيم و إفادتيم بالمجتمع 
، سالمة الرياضي أن النشاط الرياضي يمعب دورا في التأثير عمى الفرد لمتخمص 

من اإلنطوائية و األزمات النفسية إضافة إلى بعض االمراض األخرى كعدم اإلنتباه 
أو عدم التركيز أو عدم تقييم المسافة أو عدم تقدير الزمن ، إضافة إلى كل ذلك 
فالنشاط الرياضي يكون فعال أيضا في عالج بعض األمراض االجتماعية ، و 

يعمل عمى لم الشمل األفراد و جعميم جماعة واحدة تعتز بنفسيا مما يحقق العمل 
 ، 2015-2014صادق عبد القادر و آخرون ،  ). االجتماعي و احترام الذات  

  (20ص 

VIII. األثر اإليجابي للنشاط البدني المكيف  : 

ييدف النشاط البدني المكيف عن طريق خصوصياتو إلى المساعدة و المرافقة كل 
األشخاص في حالة إعاقة عمى إبراز كفاءتيم و مؤىالتيم و قدراتيم الذاتية البدنية و 

النفسية الحركية و و الحسية الحركية ، لكي تنمى و تستغل عن طريق النشاطات 
الحركية المختمفة ، و التي يجب برمجتيا و إدراجيا في برنامج المرافقة و التكفل 
بالمؤسسة المتخصصة ، البد أن يأخذ النشاط البدني المكيف المكانة الحقيقية و 

الطبيعية ليصبح من أىم النشاطات التربوية الحيوية و الضرورية في جميع األبعاد أو 
:  ثالثة أبعاد لمنشاط البدني المكيف 

 :من الناحية التربوية  .1

 إعطاء الفرصة لمتعبير و إبراز المؤىالت الذاتية لديو لتنمى و تستغل 
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 :من الناحية الصحية  .2

 .تعزيز العامل الصحي و تفادي االنطواء و استرجاع الكفاءات المفقودة 

 : من الناحية اإلجتماعية  .3

الحصول عمى االستقاللية عن طريق تنمية العالقات لتعزيز المشاركة في الحياة 
  (17 ،ص 2017 – 2016نوافي عبد القادر و آخرون ،  ). اليومية 

IX.  طرق تعديل األنشطة الرياضية المكيفة : 
 : التعديل في النواحي القانونية  .1

ىناك قوانين تحكم كل نشاط رياضي و تنظيم ممارستو يمكن لك كمدرب أو مدرس 
أن تقوم أثناء التدريب بتعطيل بعض النواحي القانونية مثال يمكن إلغاء قاعدة 

 .التسمل في كرة القدم 

 : التعديل في عدد الالعبين .2

كل نشاط رياضي لو عدد معين من الالعبين قيمبارياتو ، مثال في كرة السمة يمكن 
 . أن نزيد أن نزيد عدد الالعبين ، و في كرة القدم يمكن أن نقمل عدد الالعبين 

 : التعديل في األداء المهاري للحركة  .3

كل ميارة حركية في أي نشاط رياضي طرق فنية في األداء ، وعند عممية التعميم 
البد أن نطبق ىذه الطرق الفنية ، و كذلك مع التالميذ أو الالعبين ذوي 

 .االحتياجات الخاصة ، و يمكن اإلستغناء عن بعض الحركات

 : التعديل في األدوات  .4
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لكل نشاط رياضي أدوات نستخدميا أثناء الممارسة ، مثال تصغير مساحة الممعب 
أو تكبيره حسب الحاجة ، أو استخدام أجيزة خاصة لمرقود عمى الظير في رياضة 

  (18 ، ص 2017 – 2016نوافي عبد القادر و آخرون ،  ). رفع األثقال 

X.  معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف : 

ىناك عدة عوامل اجتماعية و اقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي لممعوقين ألنو نتاج 
مجتمع يتأثر و يؤثر في الظروف االجتماعية ، ةتكفي المالحظة العممية لمحياة اليومية 
من أن تكشف عن متغيراتو السوسيولوجية و النفسية و البيولوجية و االقتصادية ، كما 
أشارت بعض الدراسات التي جرت في بعض الدول االوروبية أن كل من حجم الوقت 

:  و الترويح و نشاطاتو يتأثر بالعديد من المتغيرات أىميا 

 :الوسط االجتماعي  .1

إن العادات و التقاليد تعتبر عامال في انتشار الكثير من نشاطات الميو و التسمية 
و المعب ، و قد تكون حاجزا أمام بعض العوامل االخرى ، فبحسب ثقافة المجتمع 

في دراستو لمنشاط الرياضي و عالقتو بالنظام " لوسشن " و نظمو المؤثرة فقد بين 
 شخص في ألمانيا الغربية تمارس 1880الديني في دراستو عمى عينة بمغت 

ديانات مختمفة ، إلى أن النشاط الترويحي يتأثر بعوامل ثقافية و دينية و الوسط 
  (28 ، ص 2016 – 2015لغواطي فتحي و  آخرون ،  ). االجتماعي عموما 

 : المستوى االقتصادي .2

تعالج ىذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال الشباع حاجاتيم الترويحية في 
حياة اجتماعية يسيطر عمييا االنتاج المتنامي لوسائل الراحة و التسمية و الترفيو ، 

و مما يبدو من خالل الكثير من الدراسات أن دخل العامل يحدد بدرجة كبيرة 
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استيالكو لمسمع و اختياراتو لكيفية قضاء وقت الفراغ عند الموظفين أو التجار أو 
االطارات السامية ، ومنو فإن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاتو الحرة أو أسموب 

 ). نشاطو الترويحي و نمطو يتأثر بمستو مداخيل االفراد و قدرتيم المادية لذلك 
  (29، ص 2016،  –  2015لغواطي فتحي و  آخرون ، 

 :السن  .3

إن كل مرحمة عمر يمر بيا االنسان بيا سموكاتو الترويحية الخاصة ، فالطفل 
يمرح و الشيخ يرتاح ، في حين أن الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقيم ، ففي 

وجد ان مزاولة الرياضة تقل تدريجيا مع التقدم في العمر  "1967" دراسة بفرنسا 
 – 2015لغواطي فتحي و  آخرون ،  ).  عاما 60حتى تكاد تنعدم في عمر 

  ( 29 ، ص 2016

 : الجنس  .4

تشير الدراسات العممية إلى أن أوجو النشاطات التي يمارسيا الذكور تختمف عن 
تمك التي تمارسيا البنات ، فالبنات في مرحمة الطفولة تفضل المعب بالدمى و 

االلعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي ، بينما يفضل البنين المعب بالمعب المتحركة و 
 ، ص 2016 – 2015لغواطي فتحي و  آخرون ،  ). االلية و العاب المطاردة 

29)  

 :درجة التعلم  .5

لقد أكدت الكثير من الدراسات االجتماعية أن مستوى التعميم يؤثر عمى أذواق 
إذ بين ان " دوما زودبي "االفراد نحو تسمياتيم و ىواياتيم و منيا ماجاء بيا 

التربية و التعميم توجو نشاط الفرد عموما في اختياره لترويحو ، و خاصة أن 
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انسان اليوم يتمقى الكثير من التدريبات في مجال الترويح أثناء حياتو الدراسية مما 
قد يؤدي أذواقا معينة ليوايات ربما قد تبقى مدى الحياة ، ومن ىنا فان ىناك 

اختالف واضح في كيفيات قضاء الوقت الحر و ممارسة التراويح بحسب مستوى 
  (29 ، ص 2016 – 2015لغواطي فتحي و  آخرون ،  ). تعميم الفرد 

 : الجانب التشريعي .6

بمعنى أن معظم المجتمعات ليس لدييا تشريعات كافية في رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة و التكفل بيم خاصة منيا الحق في ممارسة االنشطة 

الرياضية بمختمف أنواعيا خصوصا في الدول العربية و توفير الخدمات الرياضية 
  (30  ص 2016– 2015لغواطي فتحي وآخرون ،  ). و الترويحية ليذه الفئة 
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: خالصة 

ومن ىنا نستنتج أن لمنشاط الرياضي تأثير ايجابي عمى اندماج و اعادة تأىيل 
المعاق و تقبمو في المجتمع من خالل تحسيس الجميور بأن المعاق يستطيع ممارسة 

النشاط الرياضي بميزات الرياضي العادي من الدقة و التركيز و التحكم في النفس ، و 
بمتعة و اندفاع كبيرين دون أي عقدة ، و أنو بواسطة االرادة و الرغبة و التدريب 

المستمر يستطيع المعاقين تحقيق نتائج مذىمة في مختمف االختصاصات تجمب الفرح 
 . و السرور و السعادة لالخرين 
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: تمهيد   

إن اضطراب القمق يعد من أىم االضطرابات النفسية المؤثرة عمى األفراد في كافة 
أنحاء المعمورة  حتى أطمق بعض عمماء النفس عمى القرن العشرين بأنو عصر القمق 

بحيث اصبح السمة او الخاصية ذات الطابع المميز في اي مجتمع كان حيث لم 
.االسوياء والمعاقين .يشمل فئة الكبار فقط بل تعداىا الى الصغار و المراىقين   

 :مفهوم القمق  .1

 : التعريف المغوي لمقمق .2
 :تعريف المعجم الوسيط لمقمق  -

قمق الشيء حركو و غيره و أزعجو ، و المقمق الذي لم يستقر في مكان واحد ، و 
. لم يستقر عمى حال 

و قمق اضطرب و انزعج ، و القمق حالة انفعالية تتميز بالخوف ، والمقالق ىو 
،ص 2013حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي،).شديد الخوف يقال رجل مقالق

35)  

 :  التعريف االصطالحي لمقمق .3
ىو خبرة انفعالية مؤلمة يتوقع فييا اإلنسان الخطر ، أو أنيا توجس مؤلم  -

يستشعر معو اإلنسان أن حدثا خطيرا يوشك أن ينزل بو ، و غالبا ما يجيل 
خالد دمحم  ). اإلنسان طبيعة الخطر الذي يستشعر تيديده عمى نحو محدد 

  (59 ، ص 2013الحشحوش ، 
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 :تعريف موسوعة عمم النفس و التحميل النفسي لمقمق  -

ىو عبارة عن شعور بالخوف أو الخشية من المستقبل دون سبب معين يدعو 
  36 ، ص 2013حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي ،  ). لمخوف 

 : تعريف فريدمان لمقمق  -

ىو شعور باإلنزعاج  من الخطر وشيك الوقوع يصاحبو خوف مسيطر عمى الفرد ، 
حامد بن أحمد ضيف هللا  ). . و شعور بالتوتر يصاحبو تغيرات نفسية و جسمية 

 ( 36 ، ص2013الغامدي ، 

 : تعريف أدم سميث  -

القمق ىو نتيجة توقع تيديد خطر فعمي أو رمزي قد يحدث ، و أعراض نفسية  -
  (61 ، ص2013خالد دمحم الحشحوش ،  ). جسمية 

 : تعريف حامد زىران  -

القمق ىو حالة توتر شامل و مستمر نتيجة توقع او تيديد خطر فعمي او رمزي قد 
حامد بن  ). يحدث ، و يصحبيا خوف غامض ، و اعراض نفسية و جسمية 

 ( 37 ،ص 2013أحمد ضيف هللا الغامدي ، 

 : تعريف عبد الستار ابراهيم  -

القمق ىو ىو انفعل يتسم بالخوف و التوجس من أشياء مرتقبة تنطوي عمى تيديد 
حقيقي أو مجيول ، و يكون من المقبول احيانا أن نقمق لمتحفز النشط و مواجية 
الخطر ، و لكن كثيرا من المواقف المثيرة لمقمق ال يكون فييا الخطر حقيقيا بل 

 ،ص 2013حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي ،  ). متوىما و مجيول المصدر 
38 ) 
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إذن فالقمق ىو حالة نفسية انفعالية غير سارة من التوتر العصبي ، تدل عمى أن  -
 .الفرد يتوقع خطر في الال وعي 

I.  النظريات المفسرة لمقمق: 

ىناك عدة نظريات فسرت القمق كونو من االضطرابات النفسية ومن بين ىاتو 
:  النظريات نذكر 

 :المدرسة التحميمية  .1

يعتبر فرويد أن االنا ىو الموطن الحقيقي لمقمق ، فحينما يشعر االنا بتيديد من 
جيات ثالث فيبدأ بتعمم اليرب كرد فعل منعكس و يفعل ذلك بحسب شحنتو 

النفسية في صورة قمق و يبدأ رد الفعل الفطري ، ىذا فيما بعد يحل محمو 
وىنا يميز فرويد بين القمق  (حيمة المخاوف المرضية  )شحنات نفسية وقائية 

الموضوعي و القمق العصبي ، فاالول ىو الخوف الطبيعي الذي يحدث كرد 
فعل بتوقع خطر حقيقي خارجي ، أما الثاني فيو خوف من خطر غريزي 

 ، 91 ، ص 1982سيقموند فرويد ، ترجمة دمحم عثماني تيجاني ،  ). داخمي 
92)  

 : المدرسة المعرفية  .2
يرى أرون بيك أن القمق حالة انفعالية متوترة تتسم بالعصبية و االرتعاد و ىو 

متصل يمتد عبر أحد طرفيو من التوتر الخفيف حتى الرعب عند الطرف 
االخير ، و يفسر سبب حدوثو كاضطراب انفعالي في ضوء االعتقادات السمبية 

.  التي يكنيا المريض عن نفسو و العالم و المستقبل 
 يرى أن القمق حالة مؤلمة تنجم معاناة من عدم 1966أما ىاري سوليفان 

االستحسان في العالقات البيئية الشخصية لمفرد و ىذه العالقات ىي أساس 
بناء الشخصية و القمق مرتبط فيو بنائي و ىدمي فقميل من القمق يمد الفرد 
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بالحيوية لكن القمق التام يؤدي إلى فقد الحيوية و فقدان االداء المنتج أو 
  ( 144 ، ص 1999سالمة و آخرون ،  )االنسحاب من الموقف كمية 

 :  المدرسة االنسانية .3
و ىي االتجاه الثالث و الرئيسي في عمم النفس تؤكد عمى خصوصية االنسان 

بين الكائنات الحية و لذا تركز دراستيا عمى الموضوعات التي ترتبط بيذه 
الخصوصية مثل االرادة و الحرية و المسؤولية و االبتكار و القيم ، و تراه 
متميز عن الكائنات االخرى و كفرد يختمف عن بقية االفراد ، و عمى كمل 
انسان أن يسعى لتحقيق ىذا الوجود ألن ىذا اليدف النيائي الذي يجب أن 
يواجو و يمكن أن يثير قمقو و عمى ذلك فإن عوامل القمق و مثيراتو ترتبط 
بالحاضر و المستقبل بعكس التحميل النفسي و السموكي التي تعزو أسباب 

  ( 95 ، ص 2004صبرة دمحم عمي و اخرون ،  ). القمق إلى الماضي 
II.  الخوف و القمق: 

ىناك العديد من األعراض يتشابو فييا القمق مع انفعال الخوف ، إال أنو توجد نقاط 
كثيرة يختمف فييا عن الخوف ، لكن كثيرا ما نجد بعض الناس ال يفرقون بين القمق 

:  و الخوف ، إال أننا سوف نحاول أن نبرز بعض الفروق بينيما في النقاط التالية 

يكون مصدر التيديد في الخوف خارجيا و واضحا أما في القمق يكون مصدره  .1
 .داخميا 

يمكننا ابراز و تحديد مصدر الخوف ، لكن يصعب عمينا ذلك في القمق نتيجة  .2
 .لغموض مصدره 

تتناسب شدة الخوف مع درجة خطوره مصدره ، أما في القمق فتتفاوت شدة  .3
 .خطورتو مع موضوعو أو مصدره إذا كان معروفا 
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الخوف يزول بزوال المصدر المثير لو ، بينما في القمق يتميز باالستمرار  .4
 ، 2001عبد المطمب أمين الفريطي ،  ). لغموض مصدره و لعدم تحديده 

  (122ص 
III.  القمق كحالة و كسمة : 

:  كشفت دراسات كاتل و شير عن وجود عاممين لمقمق ىما 
 : حالة القمق .1

ىي حالة انفعالية ذاتية مؤقتة تزول بزوال المصدر المثير ليا ، و ىي 
تشبعو في ذلك الخوف الطبيعي ، يشعر بيا الفرد أثناء التيديد و ىذا يؤدي 

إلى تنشيط جيازىم العصبي المستقل لمواجية ىذا التيديد ، إال أن شدتيا 
 .تختمف من شخص إلى آخر حسب درجة خطورة الموقف 

 :سمة القمق  .2

ىي استعداد سموكي مكتسب و في بعض االحيان يستمد من خبرات طفولية 
مبكرة مؤلمة و ىي استعداد ثابت نسبيا و محزن في شخصية الفرد ولصيق 

بيا أكثر من كونو مرتبط بحجم التيديد في المواقف التي يستجيب ليا 
بالتوتر و القمق ، عن الشخص ذا االستعداد من ناحية القمق يكون شعوره 

بالخطر أكثر و يفقد استقراره ، كما نجده كذلك يتوقع الشر من موضوعات 
 ، 2001عبد المطمب الفريطي ،  ). أو موقف ال يتالئم مع ىذا الخطر 

  (133ص 
IV.  أنواع القمق: 

قسم عمماء النفس القمق إلى نوعين ىما القمق السوي أي القمق الطبيعي ، و 
: القمق المرضي أي القمق عصابي وىما كما يمي 

 :القمق السوي  .1
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و ىو الذي يشعر بو الفرد في األحوال الطبيعية كردة فعل لمضغط النفسي أو 
الخطر ، أي عندما يستطيع الفرد ان يميز بوضوح شيئا ييدد أمنو و سالمتو كأن 

. يصوب لص مسدسا إلى رأسو 

. و ىذا النوع من القمق ىو أقرب إلى الخوف ، و ذلك ألن مصدره يكون واضحا 

و عادة مايرتبط القمق في مثل ىذه الحاالت و غيرىا بالعالم الخارجي ، و يكون 
ىذا القمق مفيدا لإلنسان ألنو يجعمو أكثر إنتباىا و استعدادا لمواجية الظروف 
الطارئة ، ويحفز اإلنسان إل أن يقدر المواقف و يحمل األسباب ، و يزيد من 

طاقتو و استعداده لمواجية الخطر أو اليروب منو ، و يتعرض الناس ليذا القمق 
يوميا في حياتيم العادية عندما يواجيون تجارب مزعجة ، فيو وسيمة تساعد 

حامد بن أحمد  ). اإلنسان غمى تحسين أوضاعو ، بل تدفعو نحو التقدم و الرقي 
 ( 45 ،ص 2013ضيف هللا الغامدي ، 

 :القمق المرضي أو القمق العصبي  .2

ىو خوف مزمن دون مبرر موضوعي ، مع توافر أعراض نفسية شتى دائمة إلى 
. حد كبير ، لذلك فيو قمق مرضي 

و ىذا النوع من القمق داخمي المنشأ ، و غير محدد المعالم ، و تختمف شدتو و 
عمقو من شخص آلخر ، و يعتبر ىذا القمق مرضيا ألنو يترك أثارا سمبية و يحدث 

تغييرات ىامة في حياة اإلنسان ، فالمصاب بو يكون متوترا و يشعر بالرعب أمام 
حوادث عادية ، فيو يعيش في حالة استثارة و تحفز مستمرين ، و يصبح سموكا 

مالزما لصاحبو الذي يشعر بو بأنو مغموب عمى أمره ، و أنو غير قادر عمى اتخاذ 
  (46 ،ص 2013حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي ،  ). القرارات بسيولة 
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V.  مستويات القمق: 
 :المستوى المنخفض لمقمق  .1

تتضمن حدوث حالة التنبيو العام مع ارتفاع درجة الحساسية نحو األحداث 
الخارجية ، كما تزداد درجة استعداده و تأىبو لمواجية مصادر الخطر وشيك 

 (  71 ، ص 2013خالد دمحم الحشحوش ،  ). الوقوع في البيئة التي يعيش بيا 

 :المستوى المتوسط لمقمق  .2

وفيو يصبح الفرد أقل قدرة عمى السيطرة حيث يفقد السموك مرونتو و يستولي 
الجمود بوجو عام عمى استجابات الفرد في المواقف المختمفة و يحتاج إلى المزيد 

خالد  ). من بذل الجيد لممحافظة عل السموك المناسب في مواقف الحياة المتعددة 
  ( 71 ، ص 2013دمحم الحشحوش ، 

 :المستوى العالي لمقمق  .3

وفيو يتأثر التنظيم السموكي لمفرد بصورة سمبية أو يقوم بأساليب سموكية غير 
مالئمة لممواقف المختمفة ، و ال يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات الضارة و غير 

الضارة ، و يرتبط ذلك بعذم القدرة عمى التركيز و اإلنتباه ، و سرعة التييج و 
  (71 ، ص 2013خالد دمحم الحشحوش ،  ). السموك العشوائي 

VI.  العوامل المساعدة عمى ظهور القمق: 
 :العامل الوراثي  .1

لقد أثبتت دراسات الجياز العصبي اإلرادي لمتوأم المتشابيين أن لمعامل الوراثي 
تأثير عمى ظيور أمراض القمق ، حيث أن ىناك استجابة لممنبيات الداخمية و 

أن نسبة القمق في التوائم المتشابية تصل " سيمتر و سيمدر"الخارجية ، و قد وجد 
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 بالمئة يعانون من بعض السمات القمق ، و فد اختمفت نسبتو في التوائم 50إلى 
 يالمئة ، و من ىنا فالوراثة تمعب دورا كبيرا 41الغير حقيقية فوصمت إلى 

  (15 ، ص 2010 – 2009بمقاسم ربيع و آخرون ،  ). لألستعداد لمقمق 

 : عامل السن و الجنس .2

لمسن عامل في نشوء القمق بحيث خوف الكبار ال يشبو خوف الصغار ، كما أن 
القمق عند الصغار يظير في شكل مخاوف تتمثل في الخوف من الظالم و الخوف 

من الحيوانات ، أو الشعور بعدم االستقرار ، و تقل ىذه األعراض في مرحمة 
بمقاسم ربيع و آخرون ،  ). النضج لتظير ثانية في سن اليأس و الشيخوخة 

  (15 ، ص 2010 – 2009

 :عامل البيئة  .3
تأرجح الفرد بين طموحاتو و الضغوطات الحياتية المفروضة عميو يؤدي بالفرد  -

بمقاسم ربيع و آخرون ،  ). إلى حد عدم تقبل الحياة و ىذا يزيد من قمقو 
  (15 ، ص 2010 – 2009

 : العوامل النفسية .4

 : يمي  العوامل النفسية تتمثل فيما 

 .الصدمات التي يتعرض ليا الفرد في معظم مراحل نموه  -
الضغوطات النفسية الناتجة عن الحرمان ، و عدم تحقيق األىداف ، و الشعور  -

 .الدائم باإلحباط 
 . مشاعر العجز و النقص ، و القصور الجسمي و النفسي  -
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الحرمان الجنسي و الصراع القائم بين الغرائز المتمثمة في اليو التي تتناقض مع  -
 .معايير المجتمع من شأنيا أن تحدث القمق 

األمراض العضوية التي يبدو أثرىا واضحا في إحداث اضطرابات نفسية أىميا  -
  (16 ، ص 2010 – 2009بمقاسم ربيع و آخرون ،  ). القمق 

VII.  مصادر القمق : 

:  تم تحديد خمسة مصادر اساسية لمقمق من طرف جيروم وانست كما يمي 
 :األذى أو الضرر جسدي  .1

االنسان يتممكو الشعور بالقمق في العديد من المواقف حيث نجد منيا بعض 
االفراد في مواقف معينة تتتغمب عمييم فكرة االصابة ببعض االمراض أو 

 .الموت المفاجئ 
 :الرفض أو النبذ  .2

إن االنسان اجتماعي بطبعو إال أنو في بعض االحيان قد ال يستطيع التفاعل 
مع غيره نتيجة خوفو و احساسو بالكره أو النبذ من طرف االخرين ، ىذا 

 .مايجعمو غير مطمئن أو مستريح في بعض المواقف االجتماعية 
 :عدم الثقة  .3

قد يكون نقص الثقة أو فقدانيا في أنفسنا مصدر لمقمق ، و ذلك من جراء 
خوض التجارب و المواقف الجديدة خاصة إذا كان الطرف االخر في ىذه 

 .غير واضح فيما يتوقع منا رد الفعل 
 :التنافر المعرفي  .4
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إن تناقض الجوانب المعرفية كاالدراكات و االفكار و المعمومات مع بعضيا 
البعض أو عدم مالئمتيا لممعايير االجتماعية يؤدي إلى القمق و الشعور بعدم 

 .االرتياح 
 :اإلحباط و الصراع  .5

إن التوار و القمق يعدان نتيجة طبيعية لفشمنا سواءا في اشباعنا لرغباتنا و 
عبد المطمب أمين  ). دوافعنا و طموحاتنا أو في بعض المواقف الصراعية 

  (124 ، 123 ، ص 2001الفريطي ، 
VIII.  أسباب حدوث القمق : 

 :األسباب حسب النظرية السموكية  .1

تنظر النظرية السموكية إلى القمق عمى أنو سموك متعمم من المحيط الذي يعيش في 
وسطو الفرد و ىي نظرة صحيحة متباينة مع نظرة مدرسة التحميل النفسي ، و يؤكد 
السموكيات عمى أن القمق مرتبط بماضي اإلنسان و مايواجيو من خبرات مؤلمة و 

يعتبر القمق استجابة انفعالية مكتسبة تحت ظروف معينة و ىو ارتباط جديد 
بالمثير األصمي ، و يصبح ىذا قادر عمى استدعاء اإلستجابة الخاصة بالمثير 

  (37 ، ص2016 – 2015ربيع عبد القادر و آخرون ،  ). األصمي 

 : األسباب حسب نظرية المظهر اإلنساني  .2

إن أصحاب ىذا المذىب يرون أن القمق يرجع إلى الخوف من المستقبل و ما قد 
يحممو من أحداث قد تيدد وجوده أو كيانو ، كالفشل في تحقبق أىدافو أو فقدان 

شيء من طاقتو نتيجة لحدوث مرض ، كما ينشأ القمق من توقعات األنسان مما قد 
يحدث و ليس ناتجا عن ما في الفرد ، كما يرون أن اإلنسان ىو الكائن الوحيد 
الذي يدرك نيايتو و توقع الموت ىو العامل األساسي لظيور حالة القمق لدى 
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اإلنسان ، ومن ىنا يمكن القول أن القمق ىو حالة إنفعالية نعيشيا ، و ىي حالة 
مزعجة تتضمن حاالت مختمفة تتسم بالغضب و الخوف و التوتر و تكون مرتبطة 

بتغيرات جسمية فسيولوجية تجعل الفرد يشعر أثنائيايالتوتر و الفتور ، و عميو 
يمكن إرجاع أسباب القمق إل الماضي فقط عمى حسب رأي أصحاب ىذه النظرية 

ربيع  ). فالقمق كما رأينا ينتج عن خوف اإلنسان من مستقبمو و ما ينتظره كإنسان 
  (37 ، ص 2016 – 2015عبد القادر و آخرون ، 

 :األسباب حسب المدرسية التحميمة  .3

اىتم فرويد بدراسة ظاىرة القمق كما كان يشيدىا بوضوح أثناء معالجتو لمحاالت 
العصابية و حاول معرفة سبب ظيور ىذه الظاىرة ، حيث الظ أن القمق عبارة عن 

حالة من الخوف الغامض و يختمف عن الخوف العادي الذي يعد مصدر 
معمومات و يحاول الوصول إل تفسير معقول يمكن من خاللو معرفة أنواع القمق 

التي شيدىا حين ظن في البداية أن عدم اإلشباع الجنسي ، و عدم تفريغ تمك 
الطاقة التي سماىا فرويد بالمبيدو ىي التي تتحول إلى قمق ، ىذا القمق العصابي 
ناشيء عن كبت الرغبات الجنسية التي تتحول فيما بعد إل طاقة تكون سببا في 

ربيع عبد القادر  ). القمق الذي يعتبر المسبب األول في ظيور األمراض العصبية 
  (38 ، ص 2016 – 2015و آخرون ، 

IX.  أعراض القمق: 

: تتمثل أعراض القمق في مايمي 

 : األعراض الجسمية لمقمق  .1
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يشعر المريض باآللم العضمية فوق القمب و الناحية اليسرى من : قمبي الدوري  . أ
الصدر مع سرعة دقات القمب ، و اإلحساس بالنبضات في كل مكان من ذلك 

 .الراس و المخ مما يجعل المريض في حالة ذعر 
ىو من أىم األجيزة التي يظير بيا القمق النفسي ، و تتمثل : الجياز اليضمي  . ب

في صعوبة البمع ، و سوء اليضم ، و اإلنتفاخ ، و أحيانا الغثيان و القيء و 
 – 2009بمقاسم ربيع و اخرون ،  ). اإلسيال أو إمساك و المغص الشديد 

  (16 ، ص 2010
يشكو المريض من سرعة التنفس مع الشعور بالضيق في : الجياز التنفسي  . ت

الصدر و التنييدات المتكررة و عدم القدرة عمى استنشاق اليواء و تقمص 
 .العضالت و في بعض األحيان اإلحساس بالتنمل في أطراف الجسم 

عند فحص الجياز العصبي يظير القمق في شدة : الجياز العصبي  . ث
اإلنعكاسات لمنصاب مع اتساع حدقة العين و ارتجاف األطراف و خاصة 

 .األيدي مع الشعور بالدواران و الصداع 
يتعرض معظم األفراد لكثرة التبول و اإلحساس : الجياز البولي و التناسمي   . ج

الدائم إلفراغ المثانة و أحيانا ما يحدث العكس رغم الرغبة الشديدة في التبول ، 
و من األعراض التي تسبب الما شديدا عند الرجل ىو ضعف اإلنتصاب أو 

سرعة القذف و التي يكون سببيا القمق النفسي ، أما بالنسبة لممرأة فيؤدي إلى 
 .البرودة الجنسية و عدم االستجابة 

االم الظير أو الصدر ، اآلالم الساقين أو ذراعين و ىي : الجياز العضمي  . ح
 .ناتج عن القمق 
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األمراض الجمدية ، حب الشباب ، اإلكزيما ، تساقط الشعر ،و غيرىا : الجمد  . خ
بمقاسم ربيع و  ). من األمراض التي تكون القمق العامل النفسي لحدوثيا 

  (17 ، ص2010 – 2009اخرون ، 
 : األعراض النفسية لمقمق  .2

:  و ىي تتمثل في مايمي 

و ىو أحساس عام بالخوف من ال شيء ، و نجده أحيانا يأخذ مظاىر :الخوف  . أ
 .غريبة كخوف الفرد من ابتالع لسانو أو توقف الطعام في حمقو و غيرىا 

في ىذه الحالة يكون المريض حساسا لمضوضاء لذا فإنو يفقد : التوتر العصبي  . ب
أعصابو بسيولة فيصبح غير قادر عمى اإلسترخاء و اإلنبساط و قد تتشنج 

 .عضالتو حتى في الحياة اليومية 
سرعة النسيان و الشعور باإلختناق و الصداع يكون : عدم القدرة عمى التركيز  . ت

مصحوبا في بعض األحيان يشعور الفرد أنو قد تغير عن السابق و يقمق من 
 .األمور و يضخميا 

 .فقدان الوزن نتيجة فقدان الشيية لمطعام :فقدان الشيية  . ث
كثيرا مايبدو القمق في عالقتنا مع االخرين و ذلك : صعوبة العالقة مع الناس  . د

بمقاسم ربيع و  ). عن طريق اإلحساس بعدم الراحة عند مالقاة اناس غرباء 
  (18 ، ص2010 – 2009اخرون ، 

 : األعراض النفس جسمية  .3
و ىي مايطمق عمييا االعراض السيكوسوماتية و ىي من أعراض العضوية 

التي يكون سببيا القمق أو لو دور كبير في نشأتيا أو زيادة أعراضيا مثل الربو 
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الشعبي ، روماتيزم المفاصل ، قرحة المعدة ، الصداع ، فقدان الشيية العصبي 
  (135 ، ص 2004دمحم جاسم دمحم ،  ). 

X.  عالج القمق : 

   يختمف عالج القمق تبعا لمفرد المصاب بمقمق ، و شدة القمق ، ومنو فطرق عالج القمق
:  كالتالي 

 :العالج النفسي  .1

و يستخدم أكثر العالج النفسي المباشر الذي يعتمد عل التفسير و التشجيع و 
اإليحاء و التوجيو و اإلستماع إلى صراعات المريض و محاولة حميا ، و إعادة 

 ، 2000مجدى أحمد دمحم عبد هللا ،  ).الثقة بالنفس ، و الشعور باألمن النفسي 
 (155ص 

 : العالج عن طريق المعب و ممارسة  الرياضة  .2
يشير كل منشيمر سبنسر إلى أن المعب ميمتو االصمية ىي التخمص من 

الطاقة الزائدة حيث يحتاج كل فرد إلى ممارسة مجموعة من أنشطة المعب حتى 
يستطيع تقميل الطاقة ، ألن طاقة االنسان تستجمع عن طريق ضروب من 

التفاعالت االجتماعية و الوظائفية المينية ، وىي في تصاعد مستمر ، حتى 
إذا تجمعت في داخمو و تعاقدت أحس بنوع من الضيق و الحرج في صدره و 

يعبر عن ذلك بالشعور بالقمق غير المفيوم و أصبح في حاجة إلى تفريغ 
مابداخمو و المعب في ىذه الحالة يعتبر بمثابة المسرب الذي تخرج  منو ىذه 

الطاقة و المعب شكل من أشكال المشاركة االجتماعية ، و يمكن استخدامو في 
كسب روح الصداقة مع االخرين ، باعتبار أن االنسان اليمكنو العيش بمفرده 
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منزويا مجترا مشاكل و لكنو يسعى دائما أن يكون لو صديق يشاركو أفراحو و 
أحزانو ، و ال شك أن الصداقة الحقيقية تعتبر متنفسا حقيقيا عن القمق النفسي 

:  و من فوائدىا 
 
 . المساندة و التشجيع و دعم الثقة بالنفس و التقويم االيجابي لمذات  -
التحقق من صحة االفكار و االراء الشخصية بعد تييئة الظروف المسيرة  -

 .لالفصاح عنيا 
النفع المباشر بتسخير الوقت و الموارد الشخصية لخدمة الصديق و تمبية  -

  (38 ، ص 2001محسن عمي الدلفي ،  ). حاجاتو 
و قد أوضح مييمر و ليالند و سميث أن لمعب دورا ىام في التقميل من 

المشكالت االنفعالية كالقمق و التوتر ، في حين أشار كل من باروش و أندريوال 
إلى دور االلعاب في تحقيق التوافق االنفعالي لدى المراىقين عمى أن يتعامل مع 
االدوات و االلعاب عمى مستوى الالشعور ليرتاح من التوتر و القمق المصاحب 

  .
لذلك فالمعب و المشاركة االجتماعية و الوجدانية تدفع بالمراىقين الذين يعانين 

من القمق إلى الشعور بالرضا و االشباع و طمأنة النفس و تحقيق الذات و 
 .الشعور بالبيجة و االستمتاع 

 : العالج البيئي و اإلجتماعي  .3

و يعتمد عمى إبعاد المريض عن مطان الصراع النفسي أو الصدمة اإلنفعالية التي 
سببت القمق ، و أحيانا يتطمب األمر تغيير الوضع اإلجتماعي سواء العائمي أو في 

  (155 ، ص 2000مجدى أحمد دمحم عبد هللا ،  ). .العمل 
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 : العالج الكيميائي  .4

و يستخدم في حاالت القمق الشديد المزمن ، و يعتمد عمى إعطاء المريض العقاقير 
مجدى أحمد دمحم عبد هللا ،  ). .التي تخفض من حدة القمق و التوتر العصبي 

2000  ، 165)  

 : العالج بالكهرباء  .5

ىذا العالج ال يستخدم إال في حاالت القمق التي يصاحبيا أعراض إكتئابية شديدة ، 
و يعتمد عمى تعريض المريض لصدمة كيربائية معينة تعيد تنظيم المواد الكيميائية 

مجدى  ). .و اليرمونات العصبية التي تصل بين قشرة المخ و الييبوتالموس 
  (165 ، ص 2000أحمد دمحم عبد هللا ، 

 :العالج السموكي  .6

و يستخدم بوجو خاص في حاالت الخوف المرضي العصابي ، و يعتمد عمى 
التخمص من الفعل المرضي و تكوين فعل سوي ، و ذلك بأن يمرن المريض عمى 
اإلسترخاء ، ثم تعرض عميو منبيات أقل من أن تصدر قمقا أو تسبب ألما ثم زيادة 

المنبو بالتدريج حتى يستطيع المريض مواجية موقف الخوف و بذلك يتحقق لو 
  (165 ، ص 2000مجدى أحمد دمحم عبد هللا ،  ). .الشفاء 

 :العالج بالجراحة  .7

ىذا العالج يستخدم في الحاالت التي ال تشفى بالوسائل العالجية السابقة ، و 
يعتمد عمى قطع األلياف الخاصة باإلنفعال الشديد تمك الموصمة بين الفص 

 ( 165 ، ص 2000مجدى أحمد دمحم عبد هللا ،  ). .الجبيي بالمخ و التالموس 
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:  الخالصة 

و في االخير يمكننا القول أنو يعتبر القمق كرد فعل يقوم بو الفرد حينما تغزو 
عقمو قوى و خياالت غير معقولة أو عندما تواجو أي مشكمة ، و بالتالي يقع ىذا 

الفرد تحت ضغط معين ،و يزول ىذا الضغط بزوال تمك المشكمة ، أما القمق 
العصابي فيعرف عمى أنو غامض ال يستطيع الفرد أن يعرف الفرد سببو فيو يكمن 

 .داخل الشخص ، و ىو يؤثر سمبا عمى نفسية الفرد 
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: تمهيد 

 السمعية و التي تتمثل في عجز في حاسة لإلعاقةفي ىذا الفصل سنتطرق    
يحد من قدرة الفرد عمى  السمع وىي فقدان جزئي أو كمي ليذه الحاسة ، و ىذا ما

. التواصل السمعي و المفظي 

ففي العصر الحديث زاد انتشار اإلعاقة السمعية ، و ليذا لقيت اىتمام كبير من   
 السمعية عمى الفرد المصاب في اإلعاقةمختمف العمماء و الباحثين لمعرفة تأثير 

مختمف النواحي العقمية و النفسية و البدنية و االجتماعية ، و بيذا صار ليذه الفئة 
وجود في المجتمع و تحرر من فكرة كونيم عبء عمى المجتمع و ذلك من خالل 

التأكيد عمى حقوقيم األساسية في الحياة مثل األسوياء و إعطائيم الفرصة من 
. مختمف المجاالت 

I.  مفهوم اإلعاقة السمعية: 
 :التعريف الوظيفي لإلعاقة السمعية  .1

يركز ىذا التعريف عمى مدى العجز السمعي في فيم المغة المنطوقة ، و لذلك فيو 
يعتبر أن ىذه اإلعاقة انحراف في السمع يحد من قدرة الفرد عمى التواصل السمعي 

. المفظي 

 : التعريف الطبي لإلعاقة السمعية  .2

اإلعاقة السمعية ىي تمك اإلعاقة التي تعتمد عمى شدة الفقدان السمعي عند الفرد و 
. يقاس بالديسيبل 
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 :التعريف التربوي  .3

رابح بن  ). اإلعاقة السمعية ىي تمك اإلعاقة التي تؤثر عمى أداء الفرد التربوي 
  (81، ص 2012- 2011الجمعي ، 

اإلعاقة السمعية ىي مصطمح عام يغطى مدى واسعا من درجات فقدان السمع  .4
يتراوح بين الصمم أو الفقدان الشديد لمسمع الذي يعوق عممية تعمم الكالم و 
المغة ، و الفقدان الخفيف الذي ال يعوق  استخدام األذن في فيم الحديث و 

  (49 ، ص2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). تعمم الكالم و المغة 
اإلعاقة السمعية ىي أي نوع أو درجة من الفقدان السمعي التي تصنف ضمن  .5

  (50 ، ص2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). بسيط او متوسط او شديد 
يقصد باالعاقة السمعية تمك المشكالت التي تحول دون أن يقوم الجياز  .6

السمعي عند الفرد بوضائفو البسيطة و المتوسطة التي ينتج عنيا ضعف 
مالكي عيسى و  ). سمعي إلى درجة شديدة جدا حيث ينتج عنيا الصمم 

  (10 ، ص 2015 – 2014اخرون ، 
تعرف اإلعاقة السمعية عمى أنيا ىي فقدان السمع إلى درجة من السوء يصعب  .7

. معيا فيم الكالم المنطوق في معظم األحوال ، مع أو بدون المعينات السمعية 
  (42 ، ص 2016 – 2015عيشاوي سعد الدين و آخرون ،  )
II. بناء و وظيفة الجهاز السمعي عند اإلنسان  : 

وظيفة الجياز السمعي عند اإلنسان ىي تحويل االشارات الصوتية الخارجية المنبعثة 
من مصادر البيئة ىي تحويل االشارات الصوتية الخارجية المنبعثة من مصادر البيئة 
:  إلى خبرات مفيومة و ذات معاني محدودة ، و ىذا الجياز السمعي يتكون مما يأتي 
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 : األذن األذن الخارجية  .1

    و ىي تتكون من صيوان األذن و القناة السمعية التي تنتيي بطبمة األذن ، 
فالوظيفة االساسية لصيوان األذن ىي تقوية الصوت و تركيزه و المساعدة عمى 
تحديد مركز الصوت ، كما أنو يوجو الموجات الصوتية تجاه الطبمة مما يجعميا 

تيتز ليذه الموجات ، و تقوم القناة السمعية في األذن الخارجية بحماية الطبمة من 
بدر الدين كمال عبده و آخرون ،  ).ناحية و تكبير الموجات الصوتية من ناحية 

  (104 ، ص 2001

 : األذن الوسطى  .2

 تتكون من حيز صغير من الجية اليسرى الطرفية و يصل إلييا اليواء عن طريق قناة 
ستاكيوس التي توصل إلى تجويف الفم و األنف ، و تحتوي األذن الوسطى عمى ثالث 
عظيمات صغيرة ىي المطرقة و السندان ، و الركاب و تتصل ىذه العظيمات ببعضيا 

بواسطة أحزمة ليفية داخل حيز األذن الوسطى حيث تتصل عظيمة المطرقة بطبمة 
األذن من ناحية ، و تتصل من الناحية األخرى بالسندان ثم بالركاب و عندما تيتز 
طبمة األذن الوسطى ثم تنتقل الموجات الصوتية من خالل الركاب إلى نافذة األذن 

الداخمية التي تنقل الموجات الصوتية إلى األذن الداخمية عن طريق نافذة األذن 
.  الداخمية 

و ترتبط األذن الوسطى بمؤخرة األنف و الزور عن طريق أنبوبة تكون الجزء األعمى 
من جياز التنفس ، و تعتبر ىذه الفتحة الوحيدة المباشرة لميواء من الخارج ، حيث 
تتسبب حركة العضالت أثناء المضغ و البمع و التثاؤب في فتح القناة السمعية عند 

طرفيا من أسفل ، مما يسمح لميواء الخارجي بالدخول في األذن لجعل ضغط اليواء 
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متساوي بكال جانبي طبمة األذن ، و ىذه العممية تعد ضرورية إلستجابة األذن 
  (105 ، ص 2001بدر الدين كمال عبده و آخرون ،  ). الطبيعية لمذبذبات 

 : األذن الداخمية  .3

ىي تضم العضو السماع ، حيث تنتيي ألياف العصب السمعي و تقع األذن الداخمية 
في منطقة تمتد إلى الداخل من الجمجمة الخارجية فتكون أرضية لتجويف المخ مباشرة 

و الجزء األوسط معروف باسم المدخل المسقوف الذي لو فتحة بعيدا عن األذن 
الوسطى بواسطة نافذة بيضاوية توصل األذن الداخمية بالوسطى حيث ينتقل جياز 
السمع ، و عند اإلستجابة لألمواج الصوتية المنقولة عن طريق تنساب عند الممر 
المسقوف ، و ينتقل التذبذب السائل إلى داخل قوقعة األذن حيث تثار ىذه األلياف 

العصبية نتيجة لحركة ضغط الصوت التي تتصرف كأمواج صوتية متحركة في سائل 
. األن الداخمية 

و لعل التفاعل الوظيفي بين األجزاء الثالثة السابقة و التي تمثل الجياز السمعي 
الطرفي يعتبر ناقصا إلحداث وظيفة اإلحساس السمعي حيث تنقصو المعرفة في مركز 

بدر الدين كمال عبده و  ). الجياز العصبي ، يطمق عميو الجياز السمعي المركزي 
  (106 ، ص 2001آخرون ، 

III.  تصنيفات اإلعاقة السمعية: 

تختمف تصنيفات اإلعاقة السمعية باختالف األساس الذي يقوم عميو التصنيف ، و 
يعتمد تصنيف ىذه الفئة من المعاقين عمى أساس التصنيف الوظيفي لمسمع ، و الذي 

: يمكن توقعو عمى مستوايات مختمفة من الفقدان و ىي كالتالي 

 



 الفصل الثالث                                                                      اإلعاقة السمعية
 

53 
 

 :التصنيف التربوي  .1

يرتبط التصنيف التربوي لإلعاقة السمعية بين فقدان السمع و نمو الكالم و المغة ، 
:  وىو يتناول مايمي 

 :صمم قبل تعمم المغة  . أ

وىو يحدث منذ الوالدة ،أو في مرحمة سابقة عمى تطور المغة و الكالم عند 
الطفل ، و في ىذه الحالة تتأثر قدرة الطفل عمى النطق و الكالم ، ألنو لم 

يسمع المغة المحكية بالشكل الذي يساعده عل اكتسابيا و تعمميا، و بناءا عمى 
 ، 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). ذلك فيو يعرف بالصمم الوالدي 

  (53ص 
 : صمم بعد تعمم المغة  . ب

و ىو يحدث لمطفل نتيجة لفقدان السمع بعد أن يكون قد تعمم الكالم و المغة ، 
وليد السيد خميفة  ). وىو يعرف بالصمم المكتسب أو صمم مابعد النمو المغوي 

  (53 ، ص 2014و آخرون ، 
 : التصنيف الطبي  .2

يرتبط ىذا التصنيف بالعجز و التمف السمعي نتيجة ألسباب عضوية والدية  أو 
:  مكتسبة و يمكن توضيح ذلك فيما يمي 

 :تصنيف طبي تبعا لدرجة فقد السمع  . أ

التصنيفات التي تناولت فئات ذوي اإلعاقة السمعية وفقا لمدى القدرة السمعية و 
 : التي تقاس بالديسيبل وىي
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              احتياجات سمعية بسيطة ، ويتراوح فقدان السمع ليذه الفئة مابين -
 .ديسبل  [ 40 – 20] 

احتياجات سمعية متوسطة ، يعني بعض أجزاء الكممات ال تسمع جيدا ، و  -
كذلك الصوت ضعيف ، وكذلك الصوت العادي اليسمع ، و يتراوح فقدان 

 .ديسبل  [ 70 – 40 ]السمع ليذه الفئة مابين 
احتياجات سمعية شديدة ، و فييا ينعدم سماع الصوت ، و يتراوح فقدان السمع  -

 .ديسبل  [ 90 – 70 ]ليذه الفئة مابين 
احتياجات سمعية شديدة جدا ، وىو يعد صمما تاما ، و يكون فقدان السمع  -

 2010أسامة بن صادق طيب و آخرون ،  ).  ديسبل 90ليذه الفئة أكثر من 
 ( 13، ص 

 : تصنيف طبي تبعا لموقع اإلصابة  . ب

وىو يصنف اإلعاقة السمعية تبعا لطبيعة الخمل الذي قد يصيب الجياز السمعي 
: عمى النحو التالي 

 :فقدان السمع التوصيل  -

و يحدث عندما تعوق اضطرابات قناة أو طبمة األذن الخارجية ، أو اصابة 
األجزاء الموصمة لمسمع باألذن الوسطى ، أو حدوث ثقب في طبمة األذن ، أو 
وجود مادة شمعية في قناة األذن الخارجية ، وىذه الحاالت يمكن معالجتيا طبيا 

  (55 ، ص 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). إذا ما اكتشفت مبكرا 
 : العصبي – فقدان السمع الحسي  -

يحدث فيو تمف في العصب السمعي الموصل إلى المخ مما يستحيل معو 
وصول الموجات الصوتية إلى األذن الداخمية ميما بمغت شدتيا أو وصوليا 
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محرفة ، و بالتالي عدم امكانية قيام مراكز الترجمة في المخ بتحويميا إلى 
نبضات عصبية سمعية ، و عدم تفسيرىا عن طريق المركز العصبي السمعي 

  (55 ، ص 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). 
 :فقدان السمع المركزي  -

تكمن المشكمة في ىذه الحالة في التفسير الخاطيء لما يسمعو اإلنسان بالرغم 
من أن حاسة سمعو تكون طبيعية ، و المشكمة تكون في توصيل السياالت 

العصبية من جذع الدماغ إلى القشرة السمعية الموجودة في الفص الصدغي في 
 .الدماغ 

 :فقدان السمع المختمط أو المركب  -

تحدث فيو فجوة بين التوصيل اليوائي و التوصيل العظمى لمموجات الصوتية 
بجياز السمع ، نتيجة تداخل أسباب و أعراض فقدان السمع التوصيمي و فقدان 

 .السمع الحسي العصبي 
 :فقدان السمع الهستيري  -

و يحدث ىذا النوع عندما يتعرض الفرد لخبرات و ضغوط انفعالية شديدة غير 
  (56 ، ص 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). طبيعية 

IV.  العوامل المسببة اإلعاقة السمعية: 

:  أىم العوامل المسببة لإلعاقة و ىي كالتالي 1985      حدد عثمان فراج سنة 

 :عوامل ترتبط بالنظم و الظواهر االجتماعية  .1

زواج األقارب ، الزواج المبكر ، انتشار األمية :  من ىذه العوال المسببة نجد مثال 
.  RH، خروج المرأة لمعمل ، العوامل الوراثية ، عامل 
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 : عوامل ترتبط بالجانب الصحي  .2

 وىي تتباين من فرد ألخر حسب البيئة ، و العوامل االجتماعية و االقتصادية ، و 
:  كذلك االستعداد لإلصابة لممرض ، ومن أىم األسباب نجد 

 .وراثية  و تشمل العوامل الوراثية الجينية ، والعوامل غير: اضطرابات خمقية  . أ

و تنتقل العدوى من االم المصابة إلى الجنين مثل : األمراض المعدية  . ب
 .إلتياب السحايا ، و شمل األطفال، و التراكوما ، و الجدام 

 .مثل ضغط الدم و غيرىا : االمراض الجسمية الغير معدية  . ت

مثل مرض الصرع الذي يصيب : اإلضطرابات النفسية و العقمية الوظيفية  . ث
 – 2014صادق عبد القادر و اخرون ،  ).  مميون نسمة من سكان العالم 15

  (55 ، ص 2015
 :كما نجد عوامل أخرى مسببة لإلعاقة السمعية نذكر منيا  . ج
 .تجمع المادة الصمغية  -
 .الحصبة  -
 .نقص األكسيجين  -
 .الحمى القرمزية  -
 .السعال الديكي  -
 .التياب العظم الصدغي  -
 .التصمب المتعدد  -
 .تشوه الصيوان  -
 .عدم وجود قناة سمعية  -
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  (70 ، ص 1997جمال دمحم سعيد الخطيب ،  ). إنفجار الطبمة  -
V.  الديناميكيات النفسية التي تصاحب اإلعاقة السمعية: 

ىنا يبين عمر شاىين أىم الديناميكيات النفسية التي تصاحب اإلعاقة السمعية و ىي 
 :كالتالي 

حيث يعتمد المعاق سمعيا عمى الغير ، و ينخفض معدل الحركات : النكوص  .1
 .التي يؤدييا 

و فيو يمجأ المعاق سمعيا إلى اإلسقاط و الكبت غير : الكبت و اإلسقاط  .2
 السوي 

وفيو يسقط المعاق سمعيا عدوانتو عمى اآلخرين ، أو يوجو عدوانيتو : العدوان  .3
 .نحو ذاتو بأشكال مختمفة

وىو يساعد عمى استخدام األعضاء التي لم تصب بطريقة أفضل :التعويض  .4
 .عند عدم حدوث اإلصابة

بحيث يصر المعاق سمعيا عمى أداء األعمال الصعبة التي ال يمكن : اإلنكار  .5
 .أن ِيؤدييا بدون مساعدة 

عمرو  ). بحيث ينسب المعاق سمعيا من المجتمع الذي يعيش فيو : اإلنطواء  .6
  (13 ، ص 2005رفعت عمر ، 

VI.  خصائص المعاقين سمعيا: 

إن شخصية المعاق سمعيا تمر بسمسمة من الخصائص أثرت فييا سمبيا ىذه اإلعاقة ، 
مما أدى إلى صعوبة مشاركتو في الخبرات التي يمر بيا الطفل العادي ، كما يوجد 
اختالف في التفكير مقارنة بالطفل العادي ، و من تم تختمف طريقة تحصيمو ، و 
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تحتاج إلى أساليب خاصة و من ثم يمكن إيجاز أىم خصائص المعاقين سمعيا فيما 
:  يمي 

 : الخصائص العقمية المعرفية  .1

إن عدم تطور النمو المغوي لألصم بصورة طبيعية يؤثر سمبا عمى مستوى ذكاءه 
. ،و أن اإلتزان المغوي يصاحبو اتزان عقمي و العكس صحيح 

 إلى أن المعاقين سمعيا و العاديين 1930و قد توصمت معظم الدراسات منذ عام 
متساوون في الذكاء ، و إنما قد يتفوق العاديين عمييم في الذكاء المفظي في الكثير من 

األحيان ، و عمى النقيض من ذلك فإن العمر العقمي لمطفل ذو اإلعاقة السمعية أقل 
بحوالي عامين من الطفل العادي ، و مرجع ذلك إما لظروف بيئية أو ألسباب عضوية 

، و عند مقارنة الطفل ذي اإلعاقة السمعية و الطفل عادي السمع من حيث القدرات 
  (67 ، ص 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). العقمية العامة 

 :الخصائص المغوية  .2

يمثل التواصل العممية التي من خالليا يتم نقل الخبرات أو المعمومات أو األفكار و 
. المشاعر إلى اآلخرين داخل نسق اجتماعي معين 

ىناك عالقة طردية بين النمو المغوي لممعاق السمعي و بين درجة اإلعاقة السمعية 
، و يبدو واضحا من انخفاض أداء المعاق سمعيا في اختبارات الذكاء العممية ، 
األمر الذي جعل أن ىناك ثالث أثار سمبية لإلعاقة السمعية عمى النمو المغوي 

: خاصة ذوي االعاقة السمعية الوالدية منيا 

ال يتمقى الطفل المعاق سمعيا أي رد فعل من اآلخرين عندما يصدر أي صوت  -
 .من األصوات 
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ال يتمقى ىذا الطفل أي تعزيز لفظي من اآلخرين عندما يصدر أي صوت من  -
 .األصوات 

 .ال يتمكن ىذا الطفل من سماع النماذج الكالمية من قبل الكبار لكي يقمدىا  -

إذا فاإلعاقة السمعية أكثر ضررا عمى التمميذ من اإلعاقة السمعية ، إذ تحول دون 
. النمو المغوي و العقمي و اإلجتماعي معا 

لذا يواجو الطفل المعاق سمعيا الكثير من المواقف منيا الشعور بعدم األمان  -
عندما يحاول اإلختالط بالغير فيو في حيرة دائمة ألنو اليعرف ما إذا كان 

وليد السيد خميفة و آخرون ،  ).  كالمو مفيوما أو أن ما يقال لو قد يفيمو 
  (68 ، ص 2014

 :الخصائص الجسمية و الحركية  .3

يتأخر النمو الحركي لممعاقين سمعيا عند مقارنتو بالنمو الحركي لألشخاص 
العاديين ، كذلك فإن بعضيم بعضيم يمشي بطريقة مميزة فال يرفع قدميو عمى 

األرض و ترتبط ىذه المشكمة بعدم مقدرتيم عمى سماع الحركة، لذا ىم ال يتمتعون 
. بالمياقة البدنية 

و يمكن التغمب عمى األثار السمبية لإلعاقة السمعية عمى النمو الجسمي منذ البداية 
بالتدريب الحركي الموجو و المتواصل لدى الطفل ، كالصدر و الحمق و الرئتين و 

األحبال الصوتية و الفم و ذلك حتى التصاب تمك األعضاء بنوع من الركود و الذي 
وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). قد يؤدي إلى إختالف النمو الجسمي و الحركي ليا 

 ( 69 ، ص 2014

 



 الفصل الثالث                                                                      اإلعاقة السمعية
 

60 
 

 : الخصائص النفسية و االجتماعية و االنفعالية 

تؤدي اإلعاقة السمعية بدورىا إلى إعاقة النمو االجتماعي ، حيث تحد من مشاركة 
الفرد و تفاعالتو مع اآلخرين و اندماجو في المجتمع مما يؤثر سمبيا عل توافقو 

االجتماعي ، و مدى اكتسابو الميارات االجتماعية الضرورية و الالزمة لحياتو في 
. المجتمع 

يعاني المعاقين سمعيا من االنطوائية و العدوانية و االنسحاب و القمق و اإلحباط و 
ضعف الثقة بالنفس ، و أيضا النشاط الزائد و التمركز حول الذات و الوحدة و العزلة 

، و ضعف قدراتيم لمقيام بوظائفيم االجتماعية و تدني مفيوم الذات و عدم القدرة عمى 
  (70 ، ص 2014وليد السيد خميفة و آخرون ،  ). ضبط النفس 

 :القدرة عمى التعمم و التحصيل الدراسي  .4

يتأخر التالميذ الذين يعانون ضعفا في السمع في أغمب األحيان عن أقرانيم 
العاديين في المستوى الدراسي ، و كذلك في ميارات القراءة عمى الرغم من أن 

القدرات المعرفية و العقمية لدى ىؤالء التالميذ مساوية لقدرات زمالئيم العاديين ، 
. فيم يعانون من عجز و تأخر في ىذه الميارات و بخاصة ميارة القراءة 

إن المشكالت و الصعوبات األكادمية تزداد بازدياد شدة االعاقة السمعية ، مع العمم أن 
التحصيل االكاديمي يتأثر بمتغيرات أخرى غير شدة االعاقة السمعية مثل القدرات 

العقمية و الشخصية و الدعم الذي يقدمو الوالدان و العمر عند حدوث االعاقة السمعية 
وليد السيد  ). و الوضع السمعي لموالدان و الوضع االقتصادي و االجتماعي لألسرة 

 ( 72 ، ص 2014خميفة و آخرون ، 
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VII.  أساليب التواصل لدى المعاقين سمعيا : 

تشمل ىذه األساليب تدريب األطفال ذوي اإلحتياجات السمعية الخاصة عمى استخدام 
التواصل المفظي ، او استراتيجيات التواصل اليدوي بيدف التواصل مع االخرين و من 

:  أىميا نجد مايمي 

 :اإلتصال الشفهي  .1

تستدعي عممية تعميم الطفل نطق الكالم و فيمو إجراءات مختمفة لتعويض جزء من 
الفقدان السمعي و التغمب عمى العجز الناتج عنو ، حيث يتم من خالل ىذه 

الطريقة تدريب البقايا السمعية عند الطفل ، و ىو ما يعرف بالتدريب السمعي ، 
باإلضافة إلى ذلك فإنيا تتضمن تعميم الطفل قراءة الكالم ، و تؤكد عمى ضرورة 

: استخدام المعينات السمعية ، و فييا نجد 

 :التدريب السمعي  . أ

يقصد بو تعميم الطفل المعوق سمعيا لتحقيق اإلستفادة القصوى من البقايا السمعية 
المتوفرة لديو ، و ىو يشتمل عمى تدريب الطفل عمى اإلحساس ، و الوعي 

باألصوات ، و التدريب عمى تمييز األصوات المختمفة في البيئة و تمييز أصوات 
الكالم ، و تظير أىمية التدريب السمعي في تطوير قدرة الطفل عل السمع ، و 

. تطوير نموه المغوي 

 :قراءة الكالم  . ب

و تعرف احيانا بقراءة الشفاه ، حيث يتم تعميم الطفل المعوق سمعيا عمى استخدام 
مالحظاتو البصرية لحركة الشفاه و مخارج األصوات ، باإلضافة إلى بقايا السمع 
من أجل فيم الكالم الموجو إليو ، و ال تقتصر الطريقة المفظية عمى تعميم الطفل 
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فيم كالم االخرين ، إنما تعمم الكالم و عالج عيوب النطق لذلك يعتبر التدريب 
عمى النطق مضمونا أساسيا من مضامين أي برنامج لممعوقين سمعيا يأخذ 

 ، 2012-2011رابح بن الجمعي و اخرين ، ). باالتجاه المفظي في االتصال 
 ( 110ص 

 : االتصال اليدوي  .2

و تشير الطريقة اليدوية في اإلتصال إلى استخدام اليدين في التعبير بدال من 
النطق المفظي ، وتنقسم الطريقة اليدوية إلى اإلشارة الكمية و أبجدية األصابع ، و 

رابح بن الجمعي  )غالبا مايصطمح عمى الطريقة اليدوية في اإلتصال بمغة اإلشارة 
 ( 111 ، ص 2012-2011و آخرون ، 

 :التواصل الكمي 

و ىو عبارة عن استخدام أكثر من طريقة معا من الطرق في االتصال مع الصم ، 
كما تتضمن طريقة تنمية البقايا السمعية ، و تعتبر طريقة التواصل الكمي من أكثر 

طرق اإلتصال شيوعا في الوقت الحالي ، و يساعد استخدام المفظ و االشارة معا 
أثناء الحديث مع الطفل الصم في التغمب عمى الثغرات التي قد ينجم عن استخدام 

 .اي منيا بشكل منفرد 

VIII.  إحتياجات المعاق سمعيا: 

: تتمخص احتياجات المعاق سمعيا في نوعين أساسين و ىما 

 :االحتياجات األولية لممعاق سمعيا  .1
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و ىي تمك اإلحتياجات التي يحتاجيا الكائن الحي العضوي ليؤدي وظائفو الطبيعية 
و يمارس عممو بانتظام كالطعام و الشراب و يمكن وصفيا بأنيا احتياجات 

عضوية أو بيولوجية منيا الحاجة لألكسيجين و تنظيم درجات الحرارة و الحماية 
من العوامل البيئية الضارة ، و خاصة أنو ثبت من الدراسات أن نمو األطفال في 
بيئة مموثة يعرضيم ألزمات و أمراض صدرية و الخمل بجيازىم السمعي مما يزيد 

من حدة حدة اإلعاقة بالمجتمع فالحاجة إلى الممبس و المأوى و الرعاية الطبية 
تمثل الحاجات الضرورية األساسية ، و يختمف في قوة و طريقة إشباع ىذه 

الحاجات ، رغم أنو ال يوجد اختالفات جوىرية بين الحاجات األولية لألطفال 
 .العاديين و المعوقين إال فيما يتصل بالدرجة و الطريقة التي تشيع بيا 

 :االحتياجات النفسية و االجتماعية لممعاق سمعيا  .2

و فيو تشبع الحاجات البيولوجية عمى نحو مرضي تظير لدى الفرد الدوافع 
المختمفة نحو إشباع مجموعة من اإلحتياجات المتصمة بتوافقو و تكييف مع نفسو 

و مع اآلخرين من خالل العالقات المتبادلة في الحياة فيشعر بحاجة ألن يكون 
أمنا داخل المجتمع الذي يعيش فيو ، و الذي تربط بينو و بين أفراده صمة الوالء و 

الحب المتبادل فيتولد اإلحساس بالقبول فيحقق ذاتو من خالل تقديم آلخرين لو و 
عيشاوي سعد الدين و آخرون ،  ).من مشاركتيم في األعمال و األنشطة المختمفة 

 ( 56 ، ص 2016 – 2015

 :الحاجة إلى األمن و الحب  .3

 يولد الطفل غير قادر عمى إجراء أي تصرف بشؤون حياتو فيو يعتمد عمى 
اآلخرين خاصة عمى األم و األب ، و ال يشعر باإلستقرار و األمن إال في جوارىم 

و تستمر ىذه الحاجة معو في مراحل مختمفة من حياتو و نتيجة ليذا االعتماد 
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تتولد لديو حاجات إلى الحب و الشعور بمحبة اآلخرين المشرفين عمى شؤونو ، و 
ىو يحتاج ايضا بان يشعر انو محبوب و مرغوب من األشخاص المحيطين بو ، و 
ال يقصد بالحب المبالغ في تدليل الطفل المعاق سمعيا و عدم إتباع الحزم معو أو 
حتى العقاب عند المزوم بو ، حيث أن ذلك يؤدي إلى فقدان الطفل ثقتو بنفسو و 
إنما المقصود ىو عدم استعمال القسوة مع الطفل او عقابو بالضرب و يؤدي إلى 

الطفل فقدان ثقتو ، كما ان الحب الكثير شأنو شأن الحرمان من الحب كالىما 
ضار ألنو ال يعطي الفرصة لإلستقالل و اإلعتماد عمى النفس ، و الطفل المعاق 

عيشاوي  ). سمعيا يظل بحاجة لمحب و األمن يالزمو مدى الحياة نتيجة إعاقتو 
  (57 ، ص 2016 – 2015سعد الدين و آخرون ، 

 : الحاجة إلى تحقيق الذات  .4

تشبع ىذه الحاجة من خالل المجيودات التي تبذل إلشباع حاجياتيا لمسمو و 
التحصيل و التقدير اإلجتماعي و اشباع حاجاتو لمنجاح و التقدم ، و يمكن ذلك 
من خالل إشباع حاجاتو لإلنتماءباإلنظمام إلى مجموعة من أقرانو لتكوين العديد 

من الصداقات و يحاول الجموس معيم لفترة طويمة ، و التخطيط لممارسة أنواع من 
النشاط ، بحيث تمعب جماعة األقران دورا تربويا ىاما في تدعيم القيم التي يسعى 

. إلييا المجتمع ، فتكوينيا يسمح بإمكانية الحوار دون خوف 

: الحاجة إلى المعب  .5

إن لعب األطفال في مراحل نموىم لو وظائفو ىامة تتمثل في التعبير عن غرائزىم 
التي عجزوا عن التعبير عنيا ، و لكن يجب أن يكون المعب وفقا لمنيج منظم 

عيشاوي سعد الدين و  ). يراعي فيو إمكانياتو ، و قدراتو التي تتناسب مع إعاقتو 
 ( 58 ،ص 2016 – 2015آخرون ، 
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IX.  تشخيص اإلعاقة السمعية: 

يتم تشخيص اإلعاقة السمعية ، و جميع حاالت ضعف السمع بمختمف أنواعو و 
درجاتو في جميع مراحل العمر بدءا من اليوم األول بعد الوالدة ، و يتم ذلك عن طريق 

إجراء اإلختبارات السمعية التقميدية ، و اختبارات السمع في المجال المفتوح وىي 
:  كالتالي 

 : قياس وظائف األذن الوسطى .1

اختبارات قياس وظائف األذن الوسطى مختمفة و تشمل قياس ضغط األذن و 
حركة طبمة األذن ، و السمسمة العظمية المتصمة بيا و قياس وظائف قناة 

 .استاكيوس 

 :قياسات السمع بالجهد النثار بالكمبيوتر  .2

: ىناك اختبارات مختمفة تندرج تحت ىذا المسمى و تشمل 

التخطيط الكيربائي لقوقعة األذن و استجابة جذع المخ السمعية ، و التأخير 
الزمنية الوسطى ، و استجابة جذع المخ السمعية ، و تفيد ىذه االختبارات في 
قياسات السمع دون الحاجة لتعاون المريض كما في حاالت حديثي الوالدة و 

األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة و المتخمفين عقميا ، و ىي اختبارات أساسية و 
إيمان فؤاد كاشف  ). ىامة في فحص مسارات الجياز العصبي السمعي المركزي 

 ( 263 ، ص 2008و آخرون ، 
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 : قياس االنبعاثات الصوتية الذاتية لألذن الداخمية  .3

 المسئولة عن حساسية السمع شعريةىي تفيد في تحديد الحالة الوظيفية لمخاليا ال
باألذن الداخمية ، و ىو اختبار خاص بتحديد حساسية السمع عمى مستوى قوقعة 
 األذن ، و تفيد في تقييم السمع في األطفال حديثي الوالدة و في األعمار المختمفة 

 :اختبارات قياسات الطنين المختمفة  .4

تقييم حاالت طنين األذن سواء كانت حادة أو مزمنة بواسطة فحوصات سمعية 
متقدمة ، و الغرض من ىذه الفحوصات ىو تحديد موضع الخمل في الجياز 

 .السمعي و معرفة سببو مما يساعد عمى تقديم الوسائل العالجية المناسبة 

 :اختبارات االتزان المختمفة  .5

 يوجد األن كافة األجيزة المتقدمة عمميا في ىذا المجال مما يساعد عمى تقييم 
كامل لحاالت اإلتزان و الدوار من حيث السبب وموضع اإلصابة و مداىا ، و في 

ضوء نتائج اإلختبارات يتم تحديد العالج المناسب باإلضافة إلى برامج تأىيمية 
إيمان فؤاد كاشف و  ). لبعض المرضى ، الغرض منيا تقميل نسبة اإلعاقة لدييم 

  (264ص  . 2008آخرون ، 

X.  الوقاية من اإلعاقة السمعية: 

: أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ثالث مستويات 

 :المستوى األول  .1

: و ييدف إلى إزالة العوامل التي تؤدي إلى اإلعاقة السمعية و ىي 
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التطعيم ضد الحصبة األلمانية ، و ضمان حصول المرأة عمى التطعيم قبل  -
 .الحمل 

 .الكشف عن حاالت عدم توافق الدم عند الخطيبين  -
 .عدم تناول األم الحامل ألية أدوية دون استشارة الطبيب  -
 .الحد من زواج األقارب  -
 .رعاية األم الحامل  -
 :المستوى الثاني  .2

و ييدف لمتدخل المبكر لمنع المضاعفات الناتجة عن العوامل المسببة لحالة الخمل 
: أو اإلعاقة و يتمثل ذلك فيمايمي 

تقديم العالج الطبي الالزم لمحاالت التي يكتشف ان لدييا إصابة في الجياز  -
 .السمعي و يمكن عالجيا 

 .الكشف المبكر عن حاالت الصعوبة السمعية  -
 .تقديم المعينات السمعية المناسبة لمحتاجييا  -
 :المستوى الثالث  .3

: و ييدف لمنع المضاعفات المحتممة لحالة العجز و ىي مثل 

 .توفير خدمات التربية الخاصة ، و توفير فرص العمل لممعوقين سمعيا  -
 . إعفاء األجيزة الخاصة بالصم من الرسوم الجمركية  -
إقامة دورات مجانية لتعميم لغة اإلشارة ألسر ذوي اإلعاقة السمعية ، و أبناء  -

المجتمع حتى يمكن تسييل فرص اإلتصال و التفاعل اإلجتماعي لذوي اإلعاقة 
 .السمعية 
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توفير أنشطة مختمفة عمى جميع المستويات و يكون لذوي اإلعاقة السمعية حق  -
اإلشتراك فييا من خالل النوادي مع األفراد عاديي السمع لمحيمولة دون عزليم 

 .اجتماعيا 
تخصيص عدد من المواطنين بالدوائر الحكومية و القطاع العام لتقديم الخدمات  -

 .الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية 
العمل عمى بقاء المواطنين ذوي اإلعاقة السمعية عمى دراية بجميع األحداث  -

. المحمية و العالمية من خالل تمخيص يبث ليم عن تمك األحداث بمغة اإلشارة 
  (67 ، ص 2016أسماء دمحم رضوان أبو شعبان ،  )
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  : الصةالخ    

تؤثر اإلعاقة السمعية كثيرا في القدرات المعرفية لمفرد و في أداء أدواره االجتماعية بما 
فييا العمل و إقامة عالقات صداقة و غيرىا بسبب المشاعر التي تنتاب المريض بعد، 
مما يعكس عمى سموكو بالميل السموك الغير العادي و أكثر ماينجم عنيا حساسية لدى 

. الفرد المصاب 
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 الدراسة االستطالعية: 

 من المعاقين 10 عمى عينة عددىا 14/04/2019:تمت الدراسة االستطالعية يوم
 :بعد توزيع االستبيان عمى عينة مقصودة قصد إيجاد المعامالت العممية اآلتية.سمعيا

قام الطالبان الباحثان بإجراء بعض المعامالت العممية لمتحقيق من :العلمية لمعامالتا-
 :لية و اشتممت عمىاصالحية االستبيان في الدراسة الح

من طرف السادة االساتذة عمى (االستبيان)بعدأن تحكيم  أداة البحث :صدق األداة-
(. 1الممحق)مستوى معيد التربية البدنية و الرياضية التابع لجامعة مستغانم 

 من 10أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة عددىا:عينة الدراسة االستطالعية- 
 .المعاقين سمعيا

 األسس العلمية  لالختبارات المستخدمة :

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجو فيم لو طبق :الثبات-
 (152، صفحة 1993مقدم، ).عمى عينة من األفراد في مناسبتين مختمفتين

إن االختبار يعتبر ثابتا إذا كان "عن ثبات االختبار  (Van Valin)كما يقول فان فالين
يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصين و تحت نفس 

 (193، صفحة 1995حسانين م، ).الشروط

تطبيق " الباحثان إحدى طرق حساب ثبات االختبار وىي طريقة انواستخدام الطالب
لمتأكد من مدى دقة  (Test –Retestمعامل االرتباط )"االختبار وا عادة تطبيقو
وعمى ىذا أساس قمنا بإجراء االختبار عمى مرحمتين بفاصل . واستقرار نتائج االختبار

، نفس العينة، نفس األماكن، نفس التوقيت)زمني قدره أسبوع مع تثبيت كل المتغيرات 
 (.نفس المعاقين سمعيا
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 :الصدق-

صدق االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع من 
أجمو فاالختبار أو المقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمم 

 وباستعمال الوسائل اإلحصائية التالية تم حساب (193ص1995حسنين، ) .لقياسيا
. ثبات و صدق االختبار

 لبيرسون " ر" معامل االرتباط 

 :حساب معامل الثبات-

: معامل الثبات و الصدق لالستبيان-
.  يمثل معامل الثبات و الصدق االستبيان المقترح (01)جدول 

حجم   المحاور
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 جدولية.ر.

القمق 
 المستتر

10 09 0.05 

 
0,97 0,95 

0,602 

القمق 
 0,97 0,95 الظاىري 

                           0.05عند مستوى الداللة 0,602الجدولية " ر"قيمة 
 10=ن
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ما   (محصورة)يتبين من خالل ىذا الجدول أن قيم معامل االرتباط لالستبيان تراوحت 
بالنسبة إلى الثبات  (0.95-0.92)بالنسبة إلى الصدق و (0.97-0.96)بين 

بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون لمعرفة ثبات و الصدق االختبار 
الجدولية التي " ر" و ىذه القيم دالة إحصائيا بالمقارنة مع 0.05عند مستوى الداللة

 وعميو يتبين لمطالبان الباحثان أن االستبيان الذي تم بناءه بغرض قياس 0,602بمغت 
القمق لدى المعاقين سمعيا يتميز بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة 

0.05 

تعتبر الموضوعية من أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلك البد : الموضوعية- 
، صفحة 2003فرحات، ).من الدقة المتناىية في إجراء االختبار وتسجيل النتائج 

170)  . 

ىي مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل : "ويعرفيا   حسن عالوي 
 (169، صفحة 1986عالوي و  ، )".الذاتية كالتحيز

إن الطالبان الباحثان استخدم في بحثو ىذا االستبيان بعد تقديمو إلى مجموعة من 
المحكمين الذين تتوفر فييم درجة الدكتوراه فما فوق عمى مستوى معيد التربية البدنية و 

مستغانم ،وذلك بغرض التحكيم ثم بعد ذلك تقديميا عمى  الرياضية التابع لجامعة
 .مجموعة من المعاقين سمعيا

فتبين أن فقرات وعبارات أداة االستبيان التي تم بناءىا سيمة وفي متناول 
 .المختبرين
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وبناء عمى الخطوات السابقة يمكن لمطالبان الباحثان أن يستخمص أن أداة الدراسة 
يتميز بدرجة عالية من الثبات والصدق و ( االستبيان القمق الخاص بالمعاقين سمعيا)

 .الموضوعية

 :الدراسات اإلحصائية 

إن اليدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو التوصل إلى مؤشرات كمية تساعدنا 
عمى التحميل والتفسير والتأويل والحكم عمى مختمف المشاكل باختالف نوع المشكمة 
وتبعا لميدف الدراسة، ولكي يتسن لنا  التعميق والتحميل عن نتائج اإلستمارة بصورة 

 :واضحة وسيمة قمنا بأسموب التحميل اإلحصائي والمتمثل في طريقتين ىما

                                                                      100___________ س:النسبة المئوية- 1  
 ع__________ ×

                                                                                       100×                               س
_____________   =            ×   : فإن

                                   ع 

                                                                                   (عدد التكرارات  )عدد اإلجابات : النسبة المئويةع : ×
عدد أفراد العينة                                                                                                 : س 
(:  2كا)اختبار حسن المطابقة - 2

بنوع خاص في اختبار حدي داللة الفرق، بين تكرار حصل عميو  2يستخدم اختبار كا
( 228،226، صفحة 1999 خيري، ). الباحث

:     ويتم حسابو بالطريقة التالية
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: حيث أن

المجموع  :      م 

التكرار المشاىد :      ك ش 

التكرار المتوقع   : (كش)     ك ت

. 1– عدد االختبارات =      درجة الحرية 

 

2(ك ت – ك ش )مج  

  2كا = ___________________                                

 ك ت

                     العينة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التكرار المتوقع

   عدد االختبارات 

 1-عدد االختبارات= درجة الحرية

  (معامل الثبات)معامل االرتباط لبيرسون: 
 :نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي 

. ص  مجس   . ص − مج  سمج  ن 

− مج ص 2)  مجن²ص − مج س 2).( مج²س (ن 

=  (132، صفحة 1995الشربيني، ) .....ر
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: حيث أن 
 . (س)مجموع قيم االختبار : مج س 
. مجموع قيم إعادة االختبار : مج ص 
. مجموع مربعات قيم االختبار س  : ²مج س
. مجموع مربعات قيم إعادة  االختبار  : ²مج ص

. مربع مجموع قيم االختبار س : ( ²مج س )
. مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص : (²مج ص)
مجموع القيم بين االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص  (ص.س )مج 
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 تمييد

تطمب منيجية البحث عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا، وعمى ىذا األساس  ت
اقتضى األمرعرض وتحميل النتائج التي ألت إلييا الدراسة وفق طبيعة البحث و 

تفريغ االستمارات االستبيانية في جداول قصد بحيث قام الطالبان الباحثان .إجراءاتو
. معالجة نتائجيا الخام إحصائيا

 وىذا من خالل المعالجة ،سنتطرق في ىذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية
 ، بإتباع المنيج الوصفي،اإلحصائية إلجابات أفراد العينة المختارة في البحث

كما سنقوم بمناقشة أداة االستبيان الخاص بالقمق، وباستعمال أدوات البحث المتمثمة في 
ىذه النتائج بتحميل القيم المحسوبة بمختمف الطرق اإلحصائية في ظل اإلطار النظري 

 .الخاص بالدراسة
:  بالمعاقين سمعيااالستبيان الخاصعرض نتائج .2-2-1

      عمى ضوء أىداف البحث و فروضو يعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث في 
 آن لمنشاط البدني المكيف دور في تقميل من القمق لدى ى المعاقين سمعيا جداول تبين

 :عمى نحو األتي

القمق المستتر:األول المحور  
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 .إيجاد اىتماماتي بالناس تميل إلى أن تتغير بسرعة:1س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 10 3 17 المعاقين سمعيا

 %100 33,33% 10% 56,67% النسبة المئوية 

 9,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:2)الجدول رقم 
 .إيجاد اىتماماتي بالناس تميل إلى أن تتغير بسرعة

 يتضح لنا بأنو توجد 2حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يرون إيجاد اىتماماتيم بالناس تميل  إلى : االستنتاج

 .أن تتغير بسرعة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخصإيجاد اىتماماتي بالناس (: 1)الشكل 
 .تميل إلى أن تتغير بسرعة

 ىل تميل إلى أن تترك أفعالك تتأثر بمشاعر الغير؟: 2س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 8 4 18 المعاقين سمعيا
 %100 26,67% 13,33% 60% النسبة المئوية 

 18,4  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:3)الجدول رقم 
 .ميوليم إلى أن يتركوا أفعاليم تتأثر بمشاعر الغير

 يتضح لنا بأنو توجد 3حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمبالمعاقين سمعيا يميمون إلى أن يتركوا أفعاليم تتأثر بمشاعر : االستنتاج

 .الغير
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص ميوليم إلى أن يتركوا (: 2)الشكل 
 .أفعاليم تتأثر بمشاعر الغير

 ىل يصعب عميك أن تتقبل رفض طمبك حتى عندما تدرك أن ما تطمبو يبدو مستحيل؟: 3س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 10 4 16 المعاقين سمعيا
 %100 33,33% 13,33% 53,33% النسبة المئوية 

 7,2  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:4)الجدول رقم 
 .يصعب عميك أن تتقبل رفض طمبك حتى عندما تدرك أن ما تطمبو يبدو مستحيل
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 يتضح لنا بأنو توجد 4حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يصعب عمييم تقبل رفض طمبيم حتى : االستنتاج

 .عندما يدركوا أن ما يطمبونو يبدو مستحيل

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص يصعب عميك أن تتقبل (: 3)الشكل 
 .رفض طمبك حتى عندما تدرك أن ما تطمبو يبدو مستحيل

 ىل تشك في صدق الناس الذين يظيرون لك محبة زائدة أكثر مما تتوقعيا منيم؟: 4س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 3 18 9 المعاقين سمعيا

 %100 10% 60% 30% النسبة المئوية 

 19,13  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

53,33

13,33

33,33

0

10

20

30

40

50

60

نعم ال أحيانا

المعاقين سمعيا



 الفصل الثاني                                                              عرض وتحليل النتائج
 

82 
 

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:5)الجدول رقم 
 .شك في صدق الناس الذين يظيرون لك محبة زائدة أكثر مما تتوقعيا منيم

 يتضح لنا بأنو توجد 5حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يشكون في صدق الناس الذين يظيرون : االستنتاج

 .ليم محبة زائدة أكثر مما يتوقعنيا منيم

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص شك في صدق الناس (: 4)الشكل 
 .الذين يظيرون لك محبة زائدة أكثر مما تتوقعيا منيم

 ىل كان أولياء والدك يطالبونك ويجبرونك عمى طاعتيم؟: 5س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 5 5 20 المعاقين سمعيا
 %100 16,67% 16,67% 66,67% النسبة المئوية 

 15  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا
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 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:6)الجدول رقم 
 .أولياء والدك يطالبونك ويجبرونك عمى طاعتيم

 يتضح لنا بأنو توجد 6حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يوافقون عمى أن أولياء أمرىم يطالبونيم : االستنتاج

 .ويجبرونيم عمى طاعتيم بطريقة دائما معقولة

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص أولياء والدك يطالبونك (: 5)الشكل 
 .ويجبرونك عمى طاعتيم

 ىل تحتاج ألصدقائك أكثر من حاجتيم لك؟: 6س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 10 4 16 المعاقين سمعيا
 %100 33,33% 13,33% 53,33% النسبة المئوية 
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 7,2  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:7)الجدول رقم 
 .تحتاج ألصدقائك أكثر من حاجتيم لك

يتضح لنا بأنو توجد 7حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يحتاجون ألصدقائيم أكثر من حاجتيم : االستنتاج

 .ليم

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخصتحتاج ألصدقائك أكثر من (: 6)الشكل 
 .حاجتيم لك
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 أنت متأكد أنك تستطيع أن تستجمع قواك لمواجية أزمة طارئة؟ىل :7س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 3 10 17 المعاقين سمعيا
 %100 10% 33,33% 56,67% النسبة المئوية 

 9,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

 

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:8)الجدول رقم 
 .أنت متأكد أنك تستطيع أن تستجمع قواك لمواجية أزمة طارئة

 يتضح لنا بأنو توجد 8حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند مستوى 

 .الجدولية2المحسوبة أكبر من كا2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05داللة 
نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا متأكدون أنيم يستطيعوا أن يستجمعوا : االستنتاج

 .قواىم لمواجية أزمة طارئة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص أنت متأكد أنك تستطيع (: 7)الشكل 
 .أن تستجمع قواك لمواجية أزمة طارئة

 أنت متأكد أنك تستطيع أن تستجمع قواك لمواجية أزمة طارئة؟ىل :8س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 7 10 13 المعاقين سمعيا
 %100 23,33% 33,33% 43,33% النسبة المئوية 

 1,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:9)الجدول رقم 
 . النقد شخصي الذي يوجيو الكثير من الناس لك يضايقك أكثر مما يساعدك
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 يتضح لنا بأنو ال 9حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أقل من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن بعض المعاقين سمعيا يرون أن النقد شخصي الذي يوجيو : االستنتاج
 . الكثير من الناس لك يضايقيم أكثر مما يساعدىم فيما يرى اآلخرين عكس ذلك

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص النقد شخصي الذي يوجيو (: 8)الشكل 
 . الكثير من الناس لك يضايقك أكثر مما يساعدك

 ىل غالبا ما غضبت بسرعة زائدة؟: 9س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 4 16 10 المعاقين سمعيا
 %100 13,33% 53,33% 33,33% النسبة المئوية 

 7,2  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
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 0.05 مستوى الداللة
لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:10)الجدول رقم 

 .غالبا ما غضبت بسرعة زائدة

 يتضح لنا بأنو 10حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

 .نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يغضبون بسرعة زائدة: االستنتاج

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص غالبا ما غضبت بسرعة (: 9)الشكل 
 .زائدة

 ىل غالبا ما غضبت بسرعة زائدة؟: 10س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 3 18 9 المعاقين سمعيا
 %100 10% 60% 30% النسبة المئوية 

 11,4  المحسوبة2كا
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 5,99 الجدولية 2كا
 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:11)الجدول رقم 
 .غالبا ما غضبت بسرعة زائدة

 يتضح لنا بأنو 11حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يشعرون باالستقرار كما لو كانوا ريدوا : االستنتاج
 .شيئا ال يعرفونو عمى وجو التحديد

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص شعرت بعدم االستقرار (: 10)الشكل 
 .كما لو كنت تريد شيئا ال تعرفو عمى وجو التحديد
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 ىل تشك أحيانا في أن الناس الذين تحدثت إلييم أنيم ييتمون بما تقول حقيقة؟: 11س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 3 18 9 المعاقين سمعيا
 %100 10% 60% 30% النسبة المئوية 

 11,4  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:12)الجدول رقم 
 . تشك أحيانا في أن الناس الذين تحدثت إلييم أنيم ييتمون بما تقول حقيقة

 يتضح لنا بأنو 12حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يشكون أحيانا في أن الناس الذين : االستنتاج
 . يتحدثون إلييم أنيم ييتمون بما يقمونو حقيقة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تشك أحيانا في أن (: 11)الشكل 
 . الناس الذين تحدثت إلييم أنيم ييتمون بما تقول حقيقة

ىل تحس دائما بأي مشاعر غامضة لسوء الصحة مثل أوجاع غامضة أو اضطرابات : 12س
 في اليضم أو االىتمام الزائد بالنشاط القمبي؟

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 6 7 17 المعاقين سمعيا
 %100 20% 23,33% 56,66% النسبة المئوية 

 6,2  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة
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لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:13)الجدول رقم 
إحساس دائما بأي مشاعر غامضة لسوء الصحة مثل أوجاع غامضة أو اضطرابات 

 .في اليضم أو االىتمام الزائد بالنشاط القمبي

 يتضح لنا بأنو 13حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يحسون دائما بأي مشاعر غامضة لسوء : االستنتاج
الصحة مثل أوجاع غامضة أو اضطرابات في اليضم أو االىتمام الزائد بالنشاط 

 .القمبي
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص إحساس دائما بأي (: 12)الشكل 
مشاعر غامضة لسوء الصحة مثل أوجاع غامضة أو اضطرابات في اليضم أو 

 .االىتمام الزائد بالنشاط القمبي

 القمق الظاىري :المحور الثاني

ىل عندما تصيب بالتوتر فانك تستيمك المزيد من الطاقة في انجاز األعمال بدرجة أكبر :1س
 من معظم لناس؟ 

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 4 17 9 المعاقين سمعيا
 %100 13,33% 56,67% 30% النسبة المئوية 

 8,6  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:14)الجدول رقم 
عندما تصيب بالتوتر فانك تستيمك المزيد من الطاقة في انجاز األعمال بدرجة أكبر 

 .من معظم لناس

 يتضح لنا بأنو 14حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا
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نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا عندما تصيبون بالتوتر ال يستيمكوا المزيد : االستنتاج
 .من الطاقة في انجاز األعمال بدرجة أكبر من معظم لناس

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص عندما تصيب بالتوتر (: 13)الشكل 
 .فانك تستيمك المزيد من الطاقة في انجاز األعمال بدرجة أكبر من معظم لناس

 ىل تصمم عمى أن تكون مشتت االنتباه أو غير ميتم بالتفصيل؟ :2س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 5 17 8 المعاقين سمعيا
 %100 16,67% 56,67% 26,67% النسبة المئوية 

 7,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة
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لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:15)الجدول رقم 
 .تصمم عمى أن تكون مشتت االنتباه أو غير ميتم بالتفصيل

 يتضح لنا بأنو 15حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين ال يصممون عمى أن يكونوا مشتتو االنتباه أو : االستنتاج
 .غير ميتمين بالتفصيل

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تصمم عمى أن تكون (: 14)الشكل 
 .مشتت االنتباه أو غير ميتم بالتفصيل

 ىل تميل إلى التييج الزائد واالرتباك في المواقف المزعجة؟ :3س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 7 6 17 المعاقين سمعيا
 %100 23,33% 20% 56,67% النسبة المئوية 
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 7,4  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:16)الجدول رقم 
 .ميل إلى التييج الزائد واالرتباك في المواقف المزعجة

 يتضح لنا بأنو 16حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين يميمون إلى التييج الزائد واالرتباك في المواقف : االستنتاج
 .المزعجة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص ميل إلى التييج الزائد (: 15)الشكل 
 .واالرتباك في المواقف المزعجة

 ىل تشعر بالضيق وال تريد بأي حال أن ترى ناس؟ :4س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 7 18 5 المعاقين سمعيا
 %100 23,33% 60% 16,67% النسبة المئوية 

 9,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:17)الجدول رقم 
 .شعور بالضيق وال تريد بأي حال أن ترى ناس

 يتضح لنا بأنو 17حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يشعرون بالضيق ويردون بأي حال أن : االستنتاج
 .يرو ناس
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 يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص شعور بالضيق وال تريد(: 16)الشكل 

 .بأي حال أن ترى الناس

 ىل تحمم أحالم مزعجة تقمق نومك؟:5س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 4 17 9 المعاقين سمعيا
 %100 13,33% 56,67% 30% النسبة المئوية 

 8,6  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:18)الجدول رقم 
 .تحمم أحالم مزعجة تقمق نومك

 يتضح لنا بأنو 18حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 
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المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

 .نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يحممون أحالم مزعجة تقمق نوميم: االستنتاج

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تحمم أحالم مزعجة تقمق (: 17)الشكل 
 .نومك

 ىل لديك دائما طاقة كافية عندما تواجو الصعوبات؟ :6س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 6 5 19 المعاقين سمعيا
 %100 20% 16,67% 63,33% النسبة المئوية 

 11,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة
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لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:19)الجدول رقم 
 .لديك دائما طاقة كافية عندما تواجو الصعوبات

 يتضح لنا بأنو 19حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا لدييم دائما طاقة كافية عندما يواجيون : االستنتاج
 .الصعوبات

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص لديك دائما طاقة كافية (: 18)الشكل 
 .عندما تواجو الصعوبات
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 ىل تقوم ال شعوريا بعدة أشياء بدون غرض معين؟ :7س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 8 2 20 المعاقين سمعيا
 %100 26,67% 6,67% 66,67% النسبة المئوية 

 16,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:20)الجدول رقم 
 .قيام ال شعوريا بعدة أشياء بدون غرض معين

 يتضح لنا بأنو 20حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا يقومون ال شعوريا بعدة أشياء بدون : االستنتاج
 .غرض معين
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص قيام ال شعوريا بعدة (: 19)الشكل 
 .أشياء بدون غرض معين

 ىل تكاد تبكي تقريبا عندما تسير األمور بشكل خاطئ؟:8س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 8 17 5 المعاقين سمعيا
 %100 26,67% 56,67% 16,67% النسبة المئوية 

 7,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:21)الجدول رقم 
 .تكاد تبكي تقريبا عندما تسير األمور بشكل خاطئ
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 يتضح لنا بأنو 21حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يبكون تقريبا عندما تسير األمور بشكل : االستنتاج
 .خاطئ

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تكاد تبكي تقريبا عندما (: 20)الشكل 
 .تسير األمور بشكل خاطئ
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ىل عندما تكون في وسط الجماعة االجتماعية تتغمب عميك مشاعر الوحدة ومع ذلك قمة :9س
 القيمة؟

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 6 19 5 المعاقين سمعيا
 %100 20% 63,33% 16,67% النسبة المئوية 

 11,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:22)الجدول رقم 
 .لديك دائما طاقة كافية عندما تواجو الصعوبات

 يتضح لنا بأنو 22حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا عندما يكنون في وسط الجماعة : االستنتاج
 .االجتماعية ال تتغمب عمييم مشاعر الوحدة و قمة القيمة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص عندما تكون في وسط (: 21)الشكل 

 .الجماعة االجتماعية تتغمب عميك مشاعر الوحدة ومع ذلك قمة القيمة

 المعنوية لديك تضل بصفة عالية عامة ميما تعددت المشاكل التي قابمتيا؟الروح ىل :10س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 10 3 17 المعاقين سمعيا
 %100 33,33% 10% 56,67% النسبة المئوية 

 9,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:23)الجدول رقم 
 . الروح المعنوية لديك تضل بصفة عالية عامة ميما تعددت المشاكل التي قابمتيا
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 يتضح لنا بأنو 23حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا تظل روحيم المعنوية عالية ميما تعددت : االستنتاج
 . المشاكل التي قبموىا

 

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص الروح المعنوية لديك (: 22)الشكل 
 . تضل بصفة عالية عامة ميما تعددت المشاكل التي قابمتيا
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 ىل تستيقظ أثناء الميل وتعاني بعض الصعوبات في العودة إلى النوم بسبب القمق؟:11س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 10 7 13 المعاقين سمعيا
 %100 33,33% 23,33% 43,33% النسبة المئوية 

 1,8  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

 

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:24)الجدول رقم 
 . تستيقظ أثناء الميل وتعاني بعض الصعوبات في العودة إلى النوم بسبب القمق

 يتضح لنا بأنو ال 24حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أقل من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن بعض المعاقين سمعيا يستيقظون أثناء الميل ويعانون من بعض : االستنتاج
 . الصعوبات في العودة إلى النوم بسبب القمق فيما يرى اآلخرين عكس ذلك
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تستيقظ أثناء الميل (: 23)الشكل 
 . وتعاني بعض الصعوبات في العودة إلى النوم بسبب القمق

 ىل تميل إلى االرتعاش أو العرق عندما تفكر مقدما في واجب صعب؟:12س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 4 21 5 المعاقين سمعيا
 %100 13,33% 70% 16,67% النسبة المئوية 

 18,2  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:25)الجدول رقم 
 .تميل إلى االرتعاش أو العرق عندما تفكر مقدما في واجب صعب
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 يتضح لنا بأنو 25حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال يميمون إلى االرتعاش أو العرق عندما : االستنتاج
 .يفكرون مقدما في واجب صعب

 

يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص تميل إلى االرتعاش أو (: 24)الشكل 
 .العرق عندما تفكر مقدما في واجب صعب
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 ىل ينتابك حالة من التوتر عندما تفكر في شؤونك وميولك الجديدة؟: 13س

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 30 3 18 9 المعاقين سمعيا
 %100 10% 60% 30% النسبة المئوية 

 19,13  المحسوبة2كا
 5,99 الجدولية 2كا

 2 درجة الحرية
 0.05 مستوى الداللة

لممعاقين سمعيا فيما يخص 2 يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(:26)الجدول رقم 
 .ينتابك حالة من التوتر عندما تفكر في شؤونك وميولك الجديدة

 يتضح لنا بأنو 26حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات المعاقين سمعيا وىذا عند 

المحسوبة أكبر من 2، بحيث نجد أن كا2 ودرجة الحرية 0.05مستوى داللة 
 .الجدولية2كا

نستنتج أن أغمب المعاقين سمعيا ال ينتابيم حالة من التوتر عندما يفكرون : االستنتاج
 .في شؤونيم وميوليم الجديدة
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يمثل النسب المئوية لممعوقين سمعيا فيما يخص ينتابك حالة من التوتر (: 25)الشكل 
 .عندما تفكر في شؤونك وميولك الجديدة

:                                                                                       اإلستنتاجات- 2-2

في حدود إجراءات البحث ، وفي ضوء أىدافو ومن خالل التحميل اإلحصائي 
 :                                                                        لمنتائج المتحصل عمييا أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية

  النشاط البدني المكيف لو دور في تقميل من القمق المستتر لدى المعاقين
 .سمعيا

 النشاط البدني المكيف دور في تقميل من القمق الظاىري لدى المعاقين سمعيا. 

: مناقشة فرضيات البحث2-3

بعد الدراسة المعمقة التي جاءت في الجانب التطبيقي والتي تحتوي عمى مختمف 
لمنشاط البدني : حول موضوعالمتحررة اإلحصائية المتعمقة بمتغيرات دراستنا تالمعموما
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استخمصنا  ، وبعد أن المكيف دور في تقميل من القمق لدى المعاقين سمعيا
: من خالل تحميل النتائج تم مقارنتيا بفرضيات البحث فكانت كالتالياالستنتاجات  

 مناقشة الفرضية األولى :

  نتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى، وذلك من خالل اإلجابات المتحصل عمييا 
، وعمى ضوء النتائج الجداول الخاصة بالمحور األول وبناءا المعاقين سمعيامن طرف 

 عمى الفرضية التي انطمقت أساسا من فكرة مقترحة كحل سابق لموضوع بحثنا والتي
 تقول لمنشاط البدني المكيف دور في تقميل من القمق المستتر لدى المعاقين سمعيا

 تميل إلى أن تترك أفعالك تتأثر بمشاعر (3)اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم
لنا بأن  يظير (5) ومن خالل الجدول رقم%60الغير كانت نسبة عالية حيث بمغت

 في عدم تشكك في صدق الناس الذين يظيرون لك النسبة المئوية كانت كبيرة دليل
لما يتضح لنا من خالل الجدول %60 حيث بمغت محبة زائدة أكثر مما تتوقعيا منيم

أولياء والدك يطالبونك ويجبرونك عمى أن النسب كانت الكبيرة فيما يخص  (6)
لمنسب المئوية كانت كبيرة  (8,7) ومن خالل الجدول 66,67 %طاعتيم حيث بمغت

ومتأكد أنك تستطيع أن تستجمع ,  يخص تحتاج ألصدقائك أكثر من حاجتيم لكفيما
 لنا أن المعاقين سمع يتبين (11) ومن خالل الجدول رقم قواك لمواجية أزمة طارئة
  ومن خالل الجدول %53,33 حيث بمغت النسبة المئوية ياال يغضبون بسرعة زائدة

 عدم شك المعاقين سمعيا في أن الناس الذين يتحدثون إلييم أنيم يتضح لنا (12)رقم 
 ومن خالل الجدول رقم  %60 حيث بمغت النسبة المئوية ييتمون بما يقولون حقيقة

تحس دائما بأي مشاعر غامضة لسوء الصحة مثل أوجاع غامضة أو (13)
بمغت النسبة المئوية اضطرابات في اليضم أو االىتمام الزائد بالنشاط القمبي حيث 

وىذا ما يبين أن النشاط البدني المكيف يقمل من القمق المستتر لدى , 56,66%
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لمنشاط البدني المكيف دور في تقميل من  وبالتالي الفرضية األولى القائمةالمعاقين نفسيا
 . يواجو قد تحققتالقمق المستتر لدى المعاقين سمعيا

  الثانيةمناقشة الفرضية :

، وذلك من خالل اإلجابات المتحصل الثانية  نتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية 
الثاني ، وعمى ضوء النتائج الجداول الخاصة بالمحور المعاقين سمعياعمييا من طرف 

وبناءا عمى الفرضية التي انطمقت أساسا من فكرة مقترحة كحل سابق لموضوع بحثنا 
تقول لمنشاط البدني المكيف دور في تقميل من القمق الظاىري لدى المعاقين والتي
 أنو عندما تصيب بالتوتر فانك (14)اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقمسمعيا

تستيمك المزيد من الطاقة في انجاز األعمال بدرجة أكبر من معظم لناس حيث كانت  
لنا بأن  يظير (15) ومن خالل الجدول رقم%56,67النسبة المئوية عالية حيث بمغت
 في عدم تصمم عمى أن تكون مشتت االنتباه أو غير النسبة المئوية كانت كبيرة دليل

أن النسب  (16)لما يتضح لنا من خالل الجدول %56,67 حيث بمغت ميتم بالتفصيل
تميل إلى التييج الزائد واالرتباك في المواقف المزعجة حيث كانت الكبيرة فيما يخص 

 يخص  المئوية كانت كبيرة فيماالنسبة( 17) ومن خالل الجدول 56,67 %بمغت
ومن خالل الجدول (60%)تشعر بالضيق وال تريد بأي حال أن ترى ناس حيث بمغت

 لنا أن المعاقين سمعيا لدييم دائما طاقة كافية عندما يواجيون يتبين (19)رقم 
( 22)  ومن خالل الجدول رقم %63,33 حيث بمغت النسبة المئوية الصعوبات
 عندما تكون في وسط الجماعة االجتماعية تتغمب عميك مشاعر الوحدة ومع يتضح لنا

 ومن خالل الجدول رقم  %63,33 حيث بمغت النسبة المئوية ذلك قمة القيمة
الروح المعنوية لديك تضل بصفة عالية عامة ميما تعددت المشاكل التي قابمتيا (23)

تميل إلى (25) ومن خالل الجدول رقم  ,%43,33بمغت النسبة المئوية حيث 
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بمغت النسبة المئوية االرتعاش أو العرق عندما تفكر مقدما في واجب صعب حيث 
ينتابك حالة من التوتر عندما تفكر في شؤونك (26) ومن خالل الجدول رقم  ,70%

وىذا ما يبين أن النشاط البدني , %60بمغت النسبة المئوية وميولك الجديدة حيث 
  وبالتالي الفرضية األولى القائمةالمكيف يقمل من القمق الظاىري لدى المعاقين نفسيا

 يواجو قد لمنشاط البدني المكيف دور في تقميل من القمق الظاىري لدى المعاقين سمعيا
 .تحققت

: التوصياتاالقتراحات و 

 إجبارية ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في كل المراكز. 
  إدراج برنامج خاص لمنشاط البدني الرياضي المكيف في المقررات الدراسية

 لممراكز
  الكتشاف القدرات والعناية بيا لمساعدتيا لمنيوض برياضة ذوي اإلعاقة وتحقيق

 .النتائج وتمثيل الوطن
  العمل عمى تحسين نظرة المجتمع لممعاق 
 جعل المعاق عنصر فعال في المجتمع. 
  العمل عمى توفير العناية والدعم النفسي ليذه الفئة 
  ضرورة االىتمام بجميع النواحي النفسية، الصحية، االجتماعية والتربوية ليذه

 .الفئة
 تحفيز وتشجيع وتوعية المجتمع عمى ضرورة تعمم لغة اإلشارة خاصة الوالدين. 

: األفاق المستقبمية

  ضرورة دمج النشاط البدني الرياضي المكيف في مراكز التأىيل وتوفير الوسائل
 .الضرورية
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  التنسيق بين مختمف الجيات الوصية عمى المعاقين سمعيا، والجامعات بغرض
 .القيام بدراسات أخرى حول اإلعاقة السمعية وعالقتيا بمتغيرات  أخرى 

 عقد ممتقيات دولية خاصة بالمعوقين والعاممين معيم بيدف تبادل الخبرات. 
  نشر الوعي الطبي والرياضي والنفسي ألىمية ممارسة النشاط البدني الرياضي

 المكيف وتوجيو األسرة لذلك 
 العمل عمى حل المشاكل النفسية واالجتماعية لممعوقين. 
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 :الخالصة العامة

خالصة القول ىو أن النشاط البدني الرياضي المكيف من المواضيع التي 
نالت قسطا كبير من االىتمام و الدراسة في شتى الميادين و قد أحدثت ثورة عاتية 
, تمخضت في نتائج في منتيى األىمية بالنسبة لجميع الفئات الكبرى و الصغرى 

واألسوياء وذوي العاىات مما دفع باألمم إلى إعطاء عناية كبيرة ليذا التخصص لدرجة 
. أصبح يقاس فييا مدى تقدميا أو تأخرىا بمدى اىتماماتيا بالرياضة و الترويح

خضاعيا  فالنشاط البدني و الرياضي المكيف يتيح الفرصة لمفرد لمتحكم في انفعاالتو وا 
 وتالؤميا مع مثيراتو،وتحسين درجة الواقعية لديو، وينمي ثقتو السيطرتو واستقراره

بنفسو، وقدرتو عمى اتخاذ القرارات السميمة والثابتة في مختمف المواقف التي يمر بيا 
في حياتو االجتماعية، إضافة إلى أنيا تساعده عمى تجاوز مواقف اإلحباط  والفشل 

من ىذا . من حين آلخر ، بسبب الرسوب النفسي واآلثار السمبية التي تتركيا اإلعاقة
 والعصبية والقمق ةتعدل الممارسة الرياضية السمات السمبية لدى الفرد مثل االنطوائي

وتطور وتنمي السمات االيجابية مثل التأقمم في المجتمع واالنبساطية والثبات 
، وبالتالي تتكون لمفرد المعاق شخصية قوية متزنة متكاممة، تساعده في ياالنفعال

االندماج والتكيف النفسي االجتماعي، مما يمكننا من االستفادة منو من خالل استثمار 
 .طاقاتو وقدراتو في المجتمع ليصبح فعاال فيو ال عبئا عميو

 كباحثين، و مدى االستفادة التي عادت عمينا اففي نياية األمر البد من ذكر انطباعاتن
شخصيا من تناولنا ىذا المفيوم بالدراسة و التحميل فقد كانت ىذه التجربة من التجارب 
الممتعة والتي استطعنا من خالليا اكتساب عدة معارف وخبرات تمكن من االستحواذ 
عمييا بحكم االحتكاك باإلضافة إلى عدم نكران المشاكل والصعاب التي وقفت أمامنا 
إال انو بفضل هللا الذي سخر لنا أستاذنا المشرف باإلضافة إلى المعمومات السابقة 
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التي تزودنا بيا خالل أكثر من سنة في الفصول الدراسية تمكنا من تجاوز ىذه 
 .الصعاب و تيسرت أمور البحث والدراسة

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع 

: الكتب 

أسامة بن صادق الطيب و آخرون ، دور التعميم العالي في تأهيل ذوي االحتياجات  -
  . 2010الخاصة السمعية ، مركز الدراسات االستراتيجية جامعة الممك عبد العزيز ، 

إيمان فؤاد كاشف و آخرون ، القياس النفسي و المرشد التعميمي لألعاقة السمعية ،  -
  .2008 ، دار الكتاب الحديث ، مصر ، 1ط 

بدر الدين كمال عبده و آخرون ، رعاية المعاقين سمعيا و حركيا ، المكتب الجامعي  -
  .2001الحديث ، اإلسكندرية ، 

 ، قسم اإلرشاد و التربية الخاصة 1جمال دمحم سعيد الخطيب ، اإلعاقة السمعية ، ط  -
  .1997، األردن ، 

حامد بن أحمد ضيف هللا الغامدي ، فاعمية العالج المعرفي السموكي في معالجة  -
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، مصر ، 1بعض اضطرابات القمق ، ط 

2013 . 
 ، المجمع العربي لمنشر و 1خالد دمحم الحشحوش ، القمق عند الرياضيين ، ط  -

 . 2013التوزيع ، األردن ، 
 ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة 2سالمة و اخرون ، المدار النفسية االكمينيكية ، ط  -

 ،1999 . 
 ، دار الشروق ، 1سيقموند فرويد ، ، ترجمة دمحم عثماني تيجاني ، األنا و الهو ، ط  -

  . 1982بيروت ، 
صبرة دمحم عمي و آخرون ، الصحة النفسية و التوافق النفسي دار المعرفة الجامعية ،  -

  .2004قناة السويس ، 



 ، دار الفكر العربي ،  مصر ، 1عبد المطمب أمين الفريطي ، الصحة النفسية ، ط  -
2001.  

  .2005عمرو رفعت عمر ، اإلعاقة السمعية ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر ،  -
 ، الدار العممية 1فريق كمونة ، مبادئ و طرق التربية الرياضية لممعاقين ، ط  -

  .2002الدولية لمنشر و التوزيع و دار الثقافة لمنشر ، عمان ، 
محسن عمي الدلفي ،تطور شخصية اإلنسان و التعامل مع الناس في ضوء التربية و  -

  . 2001عمم النفس و االجتماع ، دار الفرقان ، األردن ، 
 ، مكتبة دار 1دمحم جاسم دمحم ، مشكالت الصحة النفسية و أمراضها و عالجها ، ط  -

  .2004الثقافة لمنشر و التوزيع ، عمان ، 
وليد السيد خميفة و آخرون ، التعمم النشط لدى المعاقين سمعيا في ضوء عمم النفس  -

  .2014 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، مصر ، 1المعرفي ، ط 

:  مذكرات 

أسماء دمحم رضوان أبو رمضان ، المشكالت السموكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة  -
 2016السمعية و العاديين في قطاع غزة ، كمية التربية ، الجامعية اإلسالمية غزة ، 

. 
بمقاسم ربيع و آخرون ، دور التربية الحركية في التقميل من مشكمتي القمق و السموك  -

العدواني لدى أطفال المرحمة اإلبتدائية من وجهة نظر المعممين ، معهد التربية البدنية 
  .2010 – 2009و الرياضية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، 

تاقي عبد الرحمن و اخرون ، دوافع ممارسة ذوي االحتياجات الخاصة لمنشاط البدني  -
الرياضي المكيف ، معهد عموم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ، جامعة عبد 

  .2016 – 2015الحميد ابن باديس مستغانم ، 



رابح بن جمعي و آخرون ، دور النشاط البدني الرياضي المكيف في التقميل من  -
، معهد عموم و  (فئة االعاقة السمعية  )السموك العدواني لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 -2011تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ، جامعة عمار ثميجي األغواط ، 
2012  

ربيع عبد القادر و آخرون ، دور التحضير النفسي في التقميل من شدة القمق قبل  -
سنة ، معهد التربية البدنية و الرياضية ،  ( 22 – 18 )المنافسة لدى السباحين من 

  .2016 – 2015جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، 
صادق عبد القادر و اخرون ، دراسة مقارنة لبعد التوافق اإلجتماعي لممعاقين سمعيا  -

، معهد التربية  ( 30-18 )لمممارسين و غير الممارسين لمنشاط البدني المكيف 
  .2015 – 2014البدنية و الرياضية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، 

لغواطي فتحي و  آخرون، واقع النشاط الرياضي المكيف ببعض المراكز الخاصة  -
بذوي االعاقة السمعية و الحركية عمى مستوى والية مستغانم ، معهد التربية البدنية و 

  ،2016 – 2015الرياضية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 
لوافي عبد القادر و آخرون ، دور النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض المهارات  -

 -10 )لدى األطفال المعاقين سمعيا  (تعاون – مشاركة – اتصال  )ا الجتماعية 
سنة ، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس  ( 13

  . 2017– 2016مستغانم ، 
الماحي عبد الفتاح و اخرون ،دور النشاط البدني المكيف في تنمية بعض المهارات  -

،   معهد التربية البدنية و الرياضية  ( سنة 18 – 25 )الحياتية لدى الصم و البكم 
  .2016 – 2015، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ،

مالكي عيسى و آخرون ، اتجاهات معممي الصم و البكم و أساتذة التربية البدنية و  -
الرياضية نحو دمج المعاقين سمعيا مع أقرانهم األسوياء في حصة التربية البدنية و 



الرياضيات ، معهد عموم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ، جامعة عبد الحميد 
  .2015 – 2014بن باديس مستغانم ، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



القلق المستتر : المحور األول  

 أحيانا ال نعم العبارات

    أجد اهتماماتي بالناس تميل إلى أن تتغير بسرعة 01

    هل  تميل إلى أن تترك أفعاك تتأثر بمشاعر الغير 02

    هل يصعب عميك أن تتقبل رفض طمبك حتى عندما تدرك أن ما تطمبه يبدو مستحيل 03

    هل تشك في صدق الناس الذين يظهرون لك محبة زائدة أكثر مما تتوقعها منهم 04

05 

06 

 يطالبوننك و يجبروننك عمى طاعتهم بطريقة  (أولياء أمرك )هل كان والداك
 

 هل تحتاج ألصدقاءك أكثر من حاجتهم لك ؟

   

 

     أزمة طارئة    متأكد أنك تستطيع أن  تستجمع قواك لمواجهةهل أنت 07

هل النقد الشخصي الذي يوجهه كثير من الناس لك يضايقنك أكثر مما  08
 يساعدنك

   

     هل غالب ما تغضب من الناس بسرعة زائدة  09

هل تشعر بعدم االستقرار كما لو كنت تريد شيئا ال تعرفه عمى وجه  10
 التحديد

   

في أن الناس الذين تتحدث إليهم أنهم يهتمون حقيقة  أحيانا هل تشك  11
 بما تقول

   

هل تحس دائما بأي مشاعر غامضة لسوء الصحة مثل أوجاع غامضة  12
 أو اضطرابات في الهضم أو  االهتمام الزائد بالنشاط القمبي

   



 

 

اٌمٍك اٌظا٘ر:اٌّـحـٛر اٌــثـأٟ  

 أح١أا ال ٔعُ اٌعبـــــباراث 

 

13 

ً٘ عٕدِا حص١ب باٌخٛحر فإٔه حسخٍٙه اٌّس٠د ِٓ اٌطالت                       

 فٟ أجاز األعّاي بدرجت أوبر ِٓ ِعظُ  إٌاش        

 

   

 ً٘ حصُّ عٍٝ أْ حىْٛ ِشخج االٔخباٖ 14

  أٚ غ١ر ِٙخُ باٌخفص١ً

   

 ً٘ ح١ًّ اٌٝ اٌخ١ٙج اٌسائد ٚ االرحبان فٟ  15

 اٌّٛالف اٌّسعجت

   

 ً٘ حشعر باٌض١ك ٚ ال حر٠د بأٞ 16

  حاي أْ حرٜ إٌاش

   

 ً٘ ححٍُ أحالِا ِسعجت 17

  حمٍك ِٔٛه

   

 ً٘ ٌدن دائّا طالت واف١ت عٕدِا 18

  حٛاجٗ اٌصعٛباث

   

 ً٘ حمَٛ ال شعٛر٠ا بعدة 19

  أش١اء بدْٚ غرض ِع١ٓ

   

 

20 

 ً٘ حىاد حبىٟ حمر٠با عٕدِا حس١ر 

 األِٛر بشىً خاطئ

   

  ً٘ عٕدِا حىْٛ فٟ ٚسظ جّاعت اجخّاع١ت حخغٍب ع١ٍه               21

 ِع ذٌه ِشاعر  اٌٛحدة ٚ لٍت اٌم١ّت      

 

   

ً٘  اٌرٚحٟ اٌّع٠ٕٛت ٌد٠ه حظً عا١ٌت بصفت عاِت ِّٙا حعددث               22

 اٌّشاوً اٌخٟ حمابٍٙا

   

ً٘ حسخ١مظ أثٕاء ا١ًٌٍ ٚ حعأٟ بعط اٌصعٛباث فٟ اٌعٛدة            23

 إٌَٛ بسبب اٌمٍك

   

 

24 

ً٘ ح١ًّ إٌٝ االرحعاش أٚ اٌعرق عٕدِا حفىر ِمدِا                                       

 فٟ ٚاجب صعب

   

 ً٘ ٠ٕخابٕه  حاٌت ِٓ اٌخٛحر عٕدِا حفىر فٟ شؤٚٔه                             25

 ٚ ١ٌِٛه اٌجد٠دة

   


