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 مجلة علمية

محكمة  سنوية  

  في تحقيق الصحة النفسية لدى المعاقين سمعيا   المكيفالنشاط الرياضي  ممارسة دور
 بن السايح مسعودةأ.

 جامعة االغواط
  ملخص:

في تحقيق الصحة النفسية لدى المعاقين سمعيا الرياضي المكيف معرفة دور النشاط  إلىهدفت الدراسة 
ي قدر تالبحث ال عينةمقياس الصحة النفسية على غواط، بحيث تم استعمال المنهج تجريبي، وتطبيق باأل

، وتطبيق وتم قياس المجموعة قياس قبليا ،غوط( معاق من مدرسة المعاقين سمعيا باأل20عددها ب)
دورا مهما في  المكيفللنشاط الرياضي  أنالنتائج  وأظهرت صحة النفسية وقياسها قياسا بعديا،مقياس ال

 تنمية وتحقيق الصحة النفسية .
 المعاقين سمعيا   –الصحة النفسية -المكيف:  النشاط الرياضي كلمات المفتاحيةال

Abstract 
The aim of the study was to know the role of sports activity conditioner in the achievement of 
mental health for the hearing impaired in Laghouat, so that the experimental method was used 
and the mental health scale was applied to the sample of 20 disabled people from the hearing 
impaired school. And the application and measure of the mental health scale. The results 
showed that adapted sports activity played an important role in the development and 
achievement of mental health.                                                                                                         

Keywords: Sports Activity conditioner  - Mental Health - Hearing Impaired                             
                     

 مقدمة:
رة، ويرجااااااا هاااااالا اقهتماااااام إلااااااى اقتنااااااا  تمامااااااا كبيااااارا  فااااااي ا ونااااااة األ ياااااناااااال مجااااااال ايعاقاااااة الساااااامعية اه

حيااااااة إنساااااانية كريماااااة، وأن  حااااق فااااايالالمجتمااااا باااااين المعااااااقين سااااامعيا  كتياااارهم مااااان أفاااااراد المجتماااااا لهااااام 
عيا  لهااااا طبيعااااة  اصااااة ت تلااااف عاااان غيرهااااا ماااان تااااوفر لهاااام ساااابم الرعايااااة المتااملااااة، ففئااااة المعاااااقين ساااام

ايعاقااااااات األ اااااارى، حيااااااث يفقااااااد الطفاااااام األصاااااام نتيجااااااة إعاقتاااااا  قدرتاااااا  علااااااى اقتصااااااال والتواصاااااام مااااااا 
  2010)عبيددددددد   ،النمااااااو الم تلفااااااة وبطاااااارق م تلفااااااةتااااااعار ايعاقااااااة الساااااامعية علااااااى جوانااااااب ، ا  اااااارين

ة المعااااااق سااااامعيا ألنااااا  وسااااايلة اااااار علاااااى نفسااااايأأهمياااااة و  المكيااااافكماااااا أن للنشااااااط الرياضاااااي ، (481ص
فعالياااااة لتنمياااااة الصاااااحة النفساااااية لديااااا  وبالتاااااالي القضااااااه علاااااى التاااااوتر والضااااات  ، وياااااتمكن مااااان   لاااااا  

مااااااان بنااااااااه ع قاااااااات اجتماعياااااااة المعااااااااق سااااااامعيا وعنااااااادما ياااااااتمكن المعااااااااق مااااااان اقنااااااادما  اقجتمااااااااعي ،
، مجتمعااااا  أفااااارادماااااا  صاااااحت  النفساااااية جيااااادة ، وياااااتمكن مااااان التوافاااااق واقنااااادما  أنيشاااااعر بشاااااكم فعاااااال 

، وعناااااادها يااااااتمكن ماااااان لظااااااروق المعقاااااادة والمتنوعااااااة بااااااالمحي يسااااااتطيا تاييااااااف حياتاااااا  ال اصااااااة مااااااا او 
  لات  وشعور بقيمة حيات  . إابات
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 مشكلة الدراسة  -
، وبالتالي يجد نفس  بمعزل  لهاإن فقدان الفرد ألحد حواس  يترتب علي  فقدان المعلومات التي تيتي  من  

ن، وعلي  فإن فقدان حاسة السما بشكم كلي أي الصمم أو بشكم جزئي بمعنى ضعف السما ن ا  رياع
، فض  عن تيايره على جوانب النمو بالسلب دون استاناه ضيق عالااام ال برة ال اااااص ب يعدي إلى ت

، (182 ص2002 دي) حنف .بشكم يعوق اندماج  ما العاديين المحيطين ب  كالولدين والمعلمين وغيرهم
ة واققتصادية المحي  ميا العوامم اقجتماعية والبيئيابج تتيار حة النفسية للمعاقين سمعيا  االص أنكما 
وما كم العوامم اقجتماعية والنفسية والبيولوجية المتعددة التي ااعم ،الصحة والمرض كشيننها ي، شبهم

زيادة الحرمان  إنروق ااااالمعان فاض مستوى الصحة النفسية، ومن  إلىتتفاعم فيما بينها  تعدي 
 أهممن بين  المكيف، كما يعتبر النشاط الرياضي برز ما يهدد الصحة النفسيةأمن  يعتبراقجتماعي 

التي تعمم على تنمية تقدير اللات والاقة بالنفس و التوازن اقنفعالي وبالتالي تحقيق  األنشطة الرياضية
 سمعياالتواصم والتفاعم اقجتماعي عند المعاق  تمهاراة كما ان  يعمم على تنميصحة نفسية مرتفعة ،
 والضتوط النفسية والدراسية  يالعدوانوت فيض من سلوك 
 التالي:  نحوعلى الدراستنا الحاليااااة تتحدد تن مشك إوانط قا  مما سبق ف

 ؟في تحقيق الصحة النفسية لدى عينة من المعاقين سمعيا  المكيفما دور النشاط الرياضي 
 الفرضيات الدراسة

 .فسية لدى عينة من المعاقين سمعيادور ايجابي في تحقيق الصحة الن المكيفنتوقا أن  لنشاط الرياضي 
  أهمية الدراسة  
 األهمية النظرية : ●
من بينهم  استجابة البحث الحالي للدعوة الملحة على ضرورة اقهتمام بلوي اقحتياجات ال اصة و √

جراه البحوث والدراسات المتعلقة و المعاقين سمعيا ،  صحتهم النفسية.باألنشطة التي تسهم في رفا مستوى  ا 
في تحقيق الصحة النفسية للمعاق سمعيا   المكيفتامن أهمية الدراسة في إبراز دور النشاط الرياضي  √

  التواصم واقندما  ما أقران . تودوره في تنمية مهارا
لدى الصحة النفسية و  المكيفالنشاط الرياضي ري حول اتراث النظلتعتبر الدراسة الحالية إضافة ل √

 ديرة باقهتمام والدراسة.ة ج، والتي تعد شريحشريحة هامة من المجتما
رشادية لرفا تصميم و بناه برامج إ وغيرها فيفي علم النفس وايرشاد النفسي  تساعد الم تصين √

للمعاقين سمعيا . مستوى الصحة النفسية  
 ف الدراسةأهدا -
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الصحة النفسية  لدى عينة من المعاقاين سمعيا  في تحقيق  المكيفدور النشاط الرياضي معرفة  ●
 غواط.باأل
 :تحديد المصطلحات -

رياضية م تلفة تعمم على رفا  برامج من األنشطة البدنية يتضمنهو نو  :المكيفالنشاط الرياضي 
 .والفسيولوجية على جميا الجوانب النفسية واقجتماعية للمعاق سمعيا ويعار النفسيةمستوى حالة الصحة 

اقيجابي  ورما الحياة وما ا  رين بفاعلية والشع للمعاق سمعيا  ف السليم االتاي هي الصحة النفسية : 
الدرجة التي يتحصم عليها  بين  إجرائياويعرق ،ما النظم والمعايير السائدة في المجتما  بالسعادة وتوافق

 .القريطي وعبد العزيز السيد الش صأمين الدراسة على مقياس  ةفرد عينأ
هم الت ميل اللين يعانون قصورا ، أو عجزا ، في قدراتهم السمعية مما يعيق أداههم المعاقون سمعيا: 

 .التعليمياقجتماعي و 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الدارسات السابقة  ●
 و تناولنا الدراسات السابقة كما يلي: ،القديمى إل الجديدتم ترتيبها تصاعديا  من 

( بعنوان دور ممارسة النشاط الرياضي المكيف في تحقيق التكيف 2015دراسة مخنث محمد ) -
: هدفت الدراسة إلى معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي النفسي االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة 
ي للمعاقين حركيا، وتم تطبيق مقياس التايف النفسي على المكيف في تحقيق التايف النفسي اقجتماع

رياضي معوق حركيا،وبينت نتائج الدراسة أن المعاقين الممارسين للنشاط الرياضي  70عينة قوامها 
المكيف والمتمام في كرة السلة على الاراسي المتحركة لديهم تقدير ايجابي ومستوى تايف ش صي مرتفا 

 (15-12ص.ص2015.)مخنث ر ممارسينمقارنة بفئة المعاقين غي
( بعنوان دور النشاط الرياضي الترويحي المكيف في مساعدة المعاق 2014مشيد ) نياسيدراسة   -

 ةالترويحيالرياضية  األنشطةمعرفة مدى  الدور اللي تلعب   إلىتهدق الدراسة : إعاقتهحركيا على تقبل 
تعمم المنهج الوصفي، وقد تم تطبيق مقياس تقبم ، واسإعاقت المكيفة في مساعدة المعاق على تقبم 

 لألنشطة إن إلى( من المتربصين بمركز التاوين للمعاقين، وتم التوصم 60على عينة قدرت ب) ايعاقة
 2014.)مشيد للمعاقين حركيا   ايعاقةالرياضية المكيفة دورا هاما وفعال في رفا مستوى تقبم 

 .(111 ص
في  يالترويحممارسة النشاط الرياضي  أهمية( بعنوان 2014امر)دراسة بشير حسام وحمالوي ع -

حي في تحقيق ي: هدفت الدراسة لمعرفة دور النشاط الرياضي الترو تحقيق الصحة النفسية للمعاق حركيا  
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الصحة النفسية للمعاق حركيا ،ولقد است دم المنهج التجريب وتم تطبيق مقياس الصحة النفسية 
KAMMANN et FLETT أظهرتالسفلية(،وقد  ايطراق إعاقة( معاق حركيا )285ينة قوامها )على ع 

 األنشطةللمعاق حركيا وهو من  النفسيةدور في تحقيق الصحة  الترويحيالنشاط الرياضي  أنالنتائج 
 (. 69-60  ص.ص2014)حسام وحمالوي التي تحتم مكانة تربوية مهمة 

سماعيلدراسة شاهر سليمان  - ان الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعالي ( بعنو 2012لعيس) وا 
هدفت الدرجة إلى معرفة لدى طالب ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة المتوسطة بمدارس تبوك: 

الع قة بين الصحة النفسية و اللكاه اقنفعالي وكلا معرفة درجة الصحة النفسية واللكاه اقنفعالي لدى 
عرفة الفروق في الصحة النفسية واللكاه اقنفعالي حسب متتير نو  ط ب لوي اقحتياجات ال اصة ، وم

ايعاقة الحركية(،وتم است دام المنهج  -ايعاقة السمعية ايعاقة البصرية –ايعاقة ) صعوبات التعلم 
( طالب من لوي اقحتياجات ال اصة، وتم تطبيق مقياس الصحة 368الوصفي ، وتاونت العينة من )

اقنفعالي من إعداد الباحاين، وتوصلت النتائج إلى وجود ع قة بين الصحة النفسية  النفسية واللكاه
واللكاه اقنفعالي، ووجود مستوى من فض من الصحة النفسية واللكاه اقنفعالي، ووجود فروق في مستوى 

اهرو )شالصحة النفسية واللكاه اقنفعالي للط ب لوي اقحتياجات ال اصة لصالح ايعاقة البصرية.
 (1 ص2012لعيس 

( بعنوان مشكالت الصحة النفسية لدى طالب المعاقين بصريا 2011دراسة ياسر جبريل معاذ)  -
هدق هلا البحث إلى التعرق على الع قة بياااان الصحة النفسية  تها ببعض المتغيرات الديمغرافية:القوع

يجاد الحلول التي يمكن  صحة النفسية،وايعاقة البصرية، والتعرق على العوامم التي تعدي إلى سوه ال وا 
أن تحد من سوه الصحة النفسية لدي المعااقين بصريا ، وقد إتبا الباحث المنهج الوصفاااي 

ايرتباطي،وتمام مجتاما الدراسة في المعاقين بصريا  بالمعهد القومي لتيهيم المكفوفين وبلغ حجم العياة 
بارة، وتوصلت ( ع76ن )ستبانة المكاونة مدراسة في اقوات الالت أد( لكااور وتم50( إنااث )50( )100)

  .  الدراسة وجود مستوى من فض من الصحة النفسية
   (http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4912) 
( بعنوان فعالية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسية 2011دراسة بشير حسام ) -

دماج المع هدق الدراسة إلى معرفة اار النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسية  اق حركيا:وا 
كما هدفت لمعرفة الفروق بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين  واندما  المعاق،

القلق(، لنشاط الرياضي الترويحي حسب متتيرات ) األعراض الجسمانية والوسواس القهري واقاتئاب و 
واست دم المنهج المقارن،وتم تطبيق اليوناردو و ديروجيس ترجمة محمد بن سعود مقياس على عينة 
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غير ممارسة، وتم التوصم إلى أن للنشاط  90ممارسة للنشاط الرياضي الترويحي و 90( 180قوامها )
 (65-64 ص.ص2011)بشير  الرياضي الترويحي اار في تحقيق الصحة النفسية. 

يا  المتخلفين عقل األطفالعلى  يالترويح( بعنوان اثر النشاط الرياضي 2002سة بوسكرة احمد )درا  -
 األطفالالنشاط الرياضي الترويحي على  تيايرهدفت الدراسة لمعرفة :في المراكز النفسية التربوية

 20و يويحالتر النشاط الرياضي  يمارسون طف   20المت لفين عقليا ،وا تار الباحث عينة مكونة من 
، واست دم الباحث في دراست  استبيان موج  للمربين سنة 20 إلى 9بين  أعمارهمطف  ق يمارسون تتراوح 

  )حسام.المجموعة الممارسةلصالح  ألتايفيوبينت النتائج وجود فروق في مستوى دقلة السلوك ،واألولياه
 (30ص  2010

  التعقيب على الدراسات السابقة:
ة م تلفة وما عينات ، تبين أن الدراسات السابقة أجريت في أمكان وأزمنت السابقةبعد عرض الدارسا

من حيث األهداق فقد تباينت أهداق الدراسات السابقة عن بعضها البعض، فاشتركت أما  م تلفة أيضا،
ي دور النشاط الرياضي الترويحي فالدراسة الحالية ما الدراسات السابقة في بعض األهداق، كالبحث عن 

 .،وا تلفت معها في باقي األهداقالصحة النفسية تحقيق 
 اإلطار النظري 

 المكيف: النشاط الرياضي أوال
سلوك   أوالعملية التي من   لها يعدل الفرد بناهه النفسي  بين يمكن تعريف التايف : التكيفتعريف  -

 2015  مخنث ).ن والرضاليستجيب لشروط المحي  الطبيعي واقجتماعي ويحقق لنفس  الشعور بالتواز 
 (13 ص
   :النشاط الرياضي المكيف تعريف -3

عملية تطوير وتعديم في طرق ممارسة الرياضة بما يت هم ما قدرات لوي  بين رياض  أسامةيعرف  
 ايجراهاتلديهم، كما يحتوى على مجموعة من  ايعاقةاقحتياجات ال اصة، ويتناسب ما نو  ودرجة 

تعديم بعض  أوالبدني  األداهالرياضية سواه من حيث التعديم في  األنشطةواحي التي تت ل في بعض ن
 (13 صمرجع سابقوفعالة.) أمنةبصورة  األنشطةالنواحي القانونية ،حتى يتسنى للمعاقين ممارسة 

وفقا  ايعاقةوالبرامج التي يتم تعديلها لت هم حاقت  واأللعاب" الرياضات  بين  إبراهيمحلمي ويعرف  
محمد عبد غير القادرين وفي حدود قدراتهم، ويعرف   األش اصلنوعها وشدتها ويتم للك وفق قهتمامات 

التي تنسجم وميول وقدرات  واأللعاب اينمائيةطات اتلك البرامج المتنوعة من نش بين البواليز  الحليم
 (223 ص1998 و فرحات حلمي) .ايعاقةوالقيود التي تفرضها علي   الطفم المعاق
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 النشاط الرياضي المكيف أنواع -3
 

 
 النشاط الرياضي المكيف أنواع( يمثل 1شكل رقم )

 الرياضية المكيفة: األنشطة أقسام -
 -ة التي يمارسها المعاقين نجد العاب القوى الجري يالبدنية الفرد األنشطةمن بين الفردية: األنشطة -

 . ....الخ السباحة -القفز -الرمي
)دوريش .......الخ كرة اليد كرة القدم كرة الجرس  -نلكر منها كرة السلةاعية: الجم األنشطة -

 (191 ص1990والخولي 
 فوائد الرياضة للمعاقين : -
وهاالا بااالطبا يساااعد الشاا ص علااى مواجهااة ظااروق الحياااة بيساالوب  ،القاادرة الحركيااة والفساايولوجيةتنميااة  ●

وقاد يضاطر إلاى حمام بعاض األمتعاة وأحياناا  أ ارى  شايالمأسهم. فاينسان فاى حياتا  اليومياة يحتاا  إلاى 
فاا  زالاات  –للجساام  العضااليوباارغم أن الحياااة الحدياااة قللاات كاياارا  ماان اقساات دام  – والجااري إلااى الهرولااة 

 تجعل  يحتا  إلى قدرة حركية وفسيولوجية. العصري هناك متطلبات من اينسان 
اط وقادرة المشاترك علاى النجااح فيا ، لاللك مان المهام أن الاقة بالنفس  ويتوقف هلا على نو  النش تنمية  ●

ياانجح مااام النجاااح نفساا   لااللك يجااب  ئنشااعلام الاانفس ق  فاايفكلمااا يقااال  –يكاون الرائااد واعيااا  لهااله النقطااة 
ساواه أااان النشااط  –يساتطيا أن يانجح فيا   الاليعلى الرائاد أن يعطاى المشاترك ال ااص قادرا  مان النشااط 

 موسيقيا  أم هواية. –تمايليا   –رياضيا  
 هناك نوعين أساسيين من القيم اقجتماعية :و  تابيت القيم اقجتماعية: ●
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بمعنااى أنهااا تساات دم للوصااول إلااى موقااف معااين. علااى ساابيم الماااال الصاادق الشااجاعة قاايم  قدديم أدائيددة: √
 .اقجتماعياجتماعية تساعد الفرد على ات ال مواقف معينة هامة للتفاعم والتعامم 

 حد لاتها مام الحرية والس م. فيوهله قيم لها قيمتها يم نهائية:ق √
وتساااهم األنشااطة الرياضااية والترويحيااة لل ااواص علااى تقويااة وتابياات هاالين النااوعين ماان القاايم. فعلااى ساابيم 

 الترويحااايالشااا ص ساااواه ساااويا  أو  اصاااا . ويقاااوى النشااااط  فااايالمااااال تقاااوى المنافساااة الرياضاااية الشاااجاعة 
 هلا الش ص أيضا . فيرية الح التلقائي

 (www.bu.edu.eg/student/model_answer/term2_2010) 
 ثانيا  : الصحة النفسية

  تعريف الصحة النفسية: -
ياب اا  بتااينطلق تحديد مفهوم الصحة النفسية من إحدى نظريتين: أحدهما المرض النفسي أو التي ترت 
ما هو يسير أو  طير، وهله األعراض تتدر  في     راض المرض النفسي أو سوه التايف سواه منهااأع

كوسوماتية امتصم من المشك ت اليومية البسيطة إلى مشاعر النقص أو اللنب إلى اقضطرابات السي
م هله واألمراض العصبية وكللك األمراض اللهنية ، إل إن الفرد يكون بصحة نفسية إلا كان  اليا  من ك

ياة ، لللك ااني إن الصحة النفسية هي التايف والت عم ما متطلبات الحاة تعابياواأل رى نظرة ايجاألمراض،
م، وما العالم عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بصفة عامة بينها توافق األفراد ما أنفسه

ليم ، والقدرة على مواجهة اعادة والسلوك اقجتماعي الساوالس اوالرضما حد أقصى من النجاح عموما ،
            (.25 ص1976) عبد الغفار  قائق الحياة وقبولها ح
جتماعيا  ) ش يا  وانفعاليا  وا سيا  افرد متوافقا  نفاون فيها الايكهي حالة دائمة نسبيا ، بينها يعرفها حامد زهرانو 

، ويكون قادرا  على تحقيق لات  أي ما نفس  وما بيئت (، ويشعر بالسعادة ما نفس ، وما ا  رين
، وتاون ش صيت  قادرا  على مواجهة مطالب الحياة ، ويكون  ل إمكانات  إلى أقصى حد ممكنتااستو 

يحي الثقفهي ) ال لق بحيث يعيش في س مة وس م متااملة سوية، ويكون سلوك  عاديا  ، ويكون حسن
                                                                               (.2  ب ت  ص

نما هي  قق أو قاويعرفها احمد عبد ال الق " حالة دائمة نسبيا فهي ليست استاتاية اابتة إما تح تحقق ، وا 
كما ت تلف  ،ر، ونسبية تتتير من فرد إلى أ ر ،ولدى الفرد لات  من وقت إلى أ الة دينامكية متحركةح

عثمان   ب ت   )خالدزمان و تتير المجتمعات معاييرها تبعا لمراحم نمو الفرد ، وتتتير تبعا لمتتير ال
(2ص  
مظاهر للصحة النفسية :  -  
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قدرة الفرد على التوفيق والموازنة بين رغبات  ودوافع  وأهداف  وما ينتج عن للك من : التوافق الذاتي
 صراعات وبما يحقق موازنة ناجحة تجعل  راضيا  عن نفس  ومحيط  .

بة والتعاون تتصف بالمح ولة،امقبرة الفرد على إقامة ع قات اجتماعية ويتمام بقد االجتماعي:التوافق  -
  والتسامح.

م ما وهي القدرة على تحمم ايحباط الناتج عن األزمات والشدائد وك اإلحباط:القدرة على التعامل مع  -
 عدواندون بروز سلوكيات متطرفة أو غير سوية مام التهيج وال اينسان،يعرقم أو يعيق حاجات 

 والنكوص.
جتما اللي يعيش  : ويتمام من   ل استمتا  الفرد بالحياة وبعمل  وأسرت  والمالشعور بالطمأنينة والرضا - 
. 
 .: التي تتناسب ما إمكانية اينسان وقدرات  وكللك المساهمة في محيط  بإيجابية الكفاءة في اإلنتاج -

 (120 ص2013) الشميري 
 لصحة النفسية :  خصائص الشخصية المتمتعة با -
 التوافق .  √
 الشعور بالسعادة ما النفس .  √
 الشعور بالسعادة ما ا  رين .  √
 تحقيق اللات واستت ل القدرات .  √
 القدرة على مواجهة مطالب الحياة .  √
  النفسي.التاامم  √
  العادي.السلوك  √
 حسن ال لق .  √
 (3 صبقمرجع سا)الثقفي   العيش في س مة وس م .  √
مظاهر الصحة النفسية لذوي االحتياجات الخاصة :  -  

 في لوم الذات  اإلفراطالتحرر من  - 
السلوكية:المظاهر  ●  
أ طا. إلاعدم المبالتة في اقنزعا   √  
.الضمير  تينيبعدم المبالتة في  √  
التي بدا فيها. األشياهلم يكمم  إلاعدم اقنزعا   √  
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الهدوء والسكينة -  
ر السلوكية المظاه ●  
.ق يبدو متوترا ومتضايقا  √  
.ق يبدو عصبيا √  
تري  القلق دائما.عق ي √  
االجتماعية -  
مظاهر السلوكية : ●  
ا  رين.يتعاطف ما  √  
.يندمج بسرعة في النشاطات اقجتماعية √  
إلي .سهم التودد  √  
االستقاللية : -  
مظاهر السلوكية  ●  
.ا  رينق يعتمد كايرا على  √  
. ضو  المبالغ في الطاعة √  
  .عن  ا  رينيزعج  ت لي  √
  األناقوة  -
مظاهر سلوكية  ●  
ياق في قدرات  √  
(7-6  ص.ص مرجع سابق)عثمان    .ق يتجنب المواقف التي تتطلب منافسة √  
 النظريات التي فسرت الصحة النفسية :  -
 النظريات السلوكية :   -

ض مة من كبار علماه النفس لام منهم رعية  اصة ومفاهيم تباينت  اهتمت باقتجاه السلوكي مجموعة
من عالم   ر ولان يجمعهم إطار عام متسا ومهم ، ويتسم تيار السلوكية بالعلمية والعملية ويبتعد عن 

فالسلوك عندهم لقياس من سلوك اينسان والحيوان، كم ما هو غيبي ويتعامم ما المحسوس والقابم ل
متعلم من البيئة، وعملية التعلم تحدث نتيجة وجود دافا وماير واستجابة، بمعنى إلا وجد الدافا والماير 
حدات اقستجابة )السلوك( ولاي يقوى الرب  بين الماير واقستجابة قبد من التعزيز، أما إلا تحرك 
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ن الماير واقستجابة، أي إضعاق اقستجابة دون تعزيز فان للك يعدي إلى إضعاق الرابطة بي
   (45 ص1990العبيدي   و )حنا .مالتعل

إن الصحة النفسية تبعا  لهله النظرية يمكن أن ت ضا لقوانين التعلم فإلا ااتسب الفرد عادات ت عم اقافة 
لا فشم في ااتساب عادات ق تتناسب ما ما هو متعارق علي  في  مجتمع  فهو في صحة نفسية سليمة وا 

 .   (40 ص1976ار   غف)عبد ال.جتما ساهت صحت  النفسيةالم
 نظرية التحليل النفسي:  -  

متا بالصحة را  على التاااامعسس هله النظرية سيجموند فرويد اللي يبين إن ال لو من العصاب يعد معش
نات ا  بين مكو ن العصاب ينشي من  برات الش ص السابقة في طفولت  ، فض   عن الصر أ، إل ةالنفسي

وازنة بين من الم األناوالتي تضطرب عندما ق تتمكن  ، و الهو، واقنا األعلى األناالش صية الا اة، 
(.45 ص1982)فرويد  مطالب الهو التريزية واقنا األعلى الماالية   

الصحة النفسية تامن في استمرار نمو الفرد الش صي من غير توقف أو تعطيم وأاد  ويرى يونك إن
ي ااية والتااتشاق اللات الحقيقية ، وأهمية التوازن في الش صية السوية التي تتمتا بالصحة النفسأهمية اا

ساس وايدراك ااتتطلب الموازنة بين الميول واقنطوائية والميول اقنبساطية وتاامم أربا عمليات هي ايح
                                                      (16 ص2000) عناني والمشاعر.

اإلنسانية :  يةالنظر  -   
رون ااما يدركها أو يمر بها وليس كما يدركها ا  اتعكد هله النظريات على دراسة ال برة الحاضرة للفرد ك

لا ك سية عند أصحاب هلا المنظور اان المرض يحصم على وفق ما يدرك  الفرد ، فان الصحة النفاوا 
أو المحافظة حاجات  النفسية كما عند "ماسلو" يقا  كام   سواه  لتحقيق تتمام في تحقيق الفرد ينسانيت  تحق

سية يرجا تبعا  اعلى اللات كما عند "روجرز" كللك فان اق ت ق بين األفراد في مستويات صحتهم النف
ى إن ااسانيون علاافض   عن للك يعكد اين ،ق ت ق ما يصلون إلي  من مستويات في تحقيق إنسانيتهم

م وليس للفرد العصابي أو ات النفسية يجب أن تتوج  إلى الفرد السلياس مة أو الصحة النفسية في الدراسال
حيث يرى "روجرز" إن مظاهر الصحة النفسية عند الفرد تاون في حريت  على استبصار حم ،اللهاني

" فلم يجعم الصحة أما "ماسلوات ،المشك ت  وفي ا تيار قيم تحدد إطاره في الحياة وتعطي معنى لحي
با  الحاجات النفسية واقجتماعية الها في إشاالنفسية في إشبا  الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية ، بم جع

وعلى رأسها الحاجة إلى تحقيق اللات بوصفها اسمي هله الحاجات وقد جعم تحقيق اللات دافعا  يدفا 
راد المهمين في حيات  ومن اااااا  لمعاملة األفاينسان قن يكون في مستوى فهمة لنفس  من   ل إدراا

                                                                        (100 ص1998رسي م). األحكام التي يصدرونها علي 
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 ثالثا : االعاقة السمعية
ين "هم والمعوق  ، أي حبس  عن  وصرف في م تار صحيح  عاق  عن كلا: تعريف اإلعاقة -

لين يعانون من النقص جزئي أو عجز عام في بعض قدراتهم البدنية أو الحركية أو العصبية األش اص ال
أو الحسية أو العقلية أو النفسية تحول بينهم وبين مزاولة نشاط حياتهم العامة وال اصة مما يستوجب تقديم 

 (                                                        17 ص1997طفى  )ابو مصالعون ال ارجي لهم ورعايتهم صحيا  ونفسيا  وتربويا  ".
   مفهوم اإلعاقة السمعية  -
تعريف اإلعاقة السمعية لغة :  -  

)ابن منظور  عرق ابن منظور الصم في لسان العرب بين  انسداد األلن واقم السما. 
 (2500 ص990

السمعية اصطالحا : اإلعاقةتعريف  -  
إلى أن معوق سمعيا هو من  المحروم من حاسة الساما قبم تعاااالم  الا م إلى العزيز شخص  عبد يرى 

درجة تجعل  حتى ما استعمال المعنات الصوتية غير قادر على اقستما  الا م المنطوق ومضطر 
              (25-24 ص.ص2009)البالح   قست دام ايشارة أو لتة الشفاه أو غيرها من أساليب التواصم.

لفقدان السمعي والتي تصنف ضمن ايعاقة السمعية بينها أي نو  أو درجة من ا فيعرقالزريقات أما  
" أن الطفم األصم هو اللي فقد حاسة محمد عبد المؤمن حسن ي  ،متوس  ،شديد ،شديد جدا ، ويرى بس

األمر اللي يحول بين  وبين  السما ألسباب إما ورااية أو فطرية أو مكتسبة سواه منل الوقدة أم بعدها
 .                               (45 ص1996عبد المؤمن  متابعة الدراسة ومتابعة  برات الحياة.)

                                                                                      إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة: -  

على قياس المتتيرات  بطريقة علمية  التجريبيويعتمد المنهج ، التجريبينهج اسة المفي هله الدر  است دمنا
في المتتير  تيايرم بالمتتير المستقم لمعرفة حك، وللك بالت ضاعها للتجربة تحت ظروق تجريبيةوللك با
 (83 ص2007)داودي وبوفاتح  التابا.

 الدراسة االستطالعية:  -
مرفوعة  اقين سمعايا  اامن مدرسة المع تلميل( 20نة قوامها )ااااة على عيايتم إجراه دراسة استط عية أول

وكان الترض مناها  مولقد تم توزيا اقستمارة عليه ،العشوائية بطريقة وتم اق تيار، سماحي  باقغوط  ال
 التياد من: 

 على عينة الدراسة.  مدى م ئمة البنود المقياس √
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 عينة الدراسة .على  حساب صدق وابات المقياس √
 حدود الدراسة : -
مرفوعة  مدرسة المعاقين سمعيا  ب تمالت في أفراد عينة الدراسة من المعاقين سمعيا  الحدود البشرية :  -

 .سمعيا   ينمعاقا من تلميل 20 مالسماحي وبالغ عدده
 .2017جانفي  تم تطبيق : الحدود الزمانية -
 عوقين سمعيا "مرفوعة سماحي" باقغواط. مدرسة المبتم تطبيق  الحدود المكانية:  -
 : الدراسة عينة  -

فرد العينة ا تيارا أبحيث ي تار الباحث  قصدية،تم ا تياارها بطريقة  تلميل (20ة )اجم عينة الدراساابلغ ح
في النفس ال صائص )  العينة أفرادبحيث يشترك  انتقائيا عمديا وفق الشروط المحددة تفي بترض البحث

 .( -صمم عميق – ايعاقةشدة العمر و 
 أدوات الدراسة : -
( ويتاون من 1992) السيد الش ص القريطي وعبد العزيز أمينأعده كامم مقياس الصحة النفسية:  -
 موزعة على ستة مجاقت وهي:( فقرة و 24)
 فقرات. 4يتاون المجال من  المجال اقجتماعي: -
 فقرات. 4: يتاون من المجال النفسي -
 فقرات. 4: يتاون من ل الجسميالمجا -
 فقرات. 4: يتاون من المجال الروحي -
 فقرات. 4المجال الصحي: يتاون من  -
 (18 ص2014.)احمد  فقرات 4المجال العقلي : يتاون من  -

 * خصائص السيكومترية للمقياس
 الصدق  -
 حساب الصدق التميزي: -

راق اق تبار اارنة الطرفية أو ما يعرق بمقارنة أطاعتمدنا في تقدير معامم هلا المقياس على صدق المقا
بة ي نس( أفراد وه5وعة الدنيا )اااا( أفراد ومجم5ة العليا )احياث قمنا بحساب الفرق بين مااتوسطي المجموع

باست دام ا تبار "ت" لدقلة الفروق بين  تلميل( 20( على العينة اقستط عية التي قوامها )27%)
 على النتائج التالية: المتوسااطات تحصلنا
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 الصحة النفسية( يمثل نتائج المقارنة الطرفية لمقياس 1الجدول رقم )  
 مستوى الداللة N X S T Df المجموعات المتغير 

 0.000 14 8.18 4.35 43.44 5 مج العليا الصحة النفسية

 4.89 40.80 5 مج الدنيا

 
( 0.000ستوى دقلة )( وبم14رية )د درجة الحا( عن8.18( أن قياااامة " ت" )3يتضح من الجدول رقم )
على  ن الحاصليانالمعاقي لت ميلى أعلى درجاة وااعل المعاقين الحاصلينالت ميل ومن  توجد فروق بين 

 ن المقياس يتمتا بدرجة عالية من الصدق وهو صالح لتطبيق.إدني درجة وعلي  فأ
  الثبات:  -
اعتمدنا على طريقة التجزئة النصفية والجدول التالي يوضح النصفية: حساب ثبات بطريقة التجزئة  -

 للك:
 ( يمثل نتائج معامل الثبات لمقياس الصحة النفسية4الجدول رقم )              

معامل الثبات قبل  المتغير المقاس

 التصحيح 

 مستوى الداللة معامل الثبات بعد التصحيح

60.8 0.76 ةالصحة النفسي  0.000 

 
 تعديم ( ، وبعد 0.78)الصحة النفسية بلغ قبم التعديم اس ابات لمقياالا أن معاممتبين من الجدول أع ه ي

( ، وهي لات ارتباط قوي مما يبن أن معامم اقرتباط  للمقياس 0.000( عند مستوى الدقلة )0.87بلغ )
 يتمتا بدرجة عالية من الابات وبالتالي فهو صالح لتطبيق

كرونباخ لمقياس الصحة –تمت معالجة البيانات بطريقة ألفا كرونباخ :-س بطريقة ألفاثبات المقيا -
 كرونباخ.–النفسية والجدول الموالي يوضح نتائج إ تبار ألفا 

 كرونباخ لمقياس الصحة النفسية –( يمثل نتائج معامل الثبات ألفا 5جدول )
 اسالمقي عدد البنود N كرونباخ-معـــــامل الثبــــات ألفا

 ةالصحة النفسي 24 20 0.880

 
(، وهي 0.880ن حظ من   ل نتائج الجدول المحصم عليها أّن معامم الابات بلغ القيمة )

 اابت. الصحة النفسيةقيمة عالية وتدل على الابات المرتفا للمقياس وبالتالي مقياس 
 التطبيق: إجراءات -
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ة للتياد من صدق  وابات  ، ام طبق على العينة تم تطبيق مقياس الصحة النفسية على عينة استط عي
 القبليالقياس ستعملنا تلميل معاق من مدرسة المعاقين سمعيا باقغواط،  20الفعلية التي بلغ حجمها 

ام  ضابطةمرة  متتاليتينبحيث استعملنا المجموعة الوحدة في القياس مرتين   ،للمجموعة الواحدة والبعدي
مجموعة على مقياس الصحة النفسية قياسا قبليا ام طبقنا النشاط الرياضي  تجريبية،بحيث قمنا بقياس

 لمدة ساعتين ، ام قمنا بقياس المجموعة قياسا بعديا.و يوما  15لمدة  المكيف والمتمام في لعب كرة اليد 
األساليب اإلحصائية: -  
بار "ت" (. وا ت -المئوية النسب -اقنحرافات المعيارية –ايحصائية التالية: )المتوسطات الحسابية    
نتائج الدراسة  ●  
نتائج الفرض: -  

دور ايجابي في تحقيق الصحة النفسية لدى عينة من  المكيفنتوقا أن  لنشاط الرياضي " نص الفرض: 
 ."المعاقين سمعيا 
 لمقياس للمجموعة الواحدة القبلي البعدي القياسين( نتائج االختبار )ت( للفرق بين 6الجدول رقم )

 الصحة النفسية
المتغير 

 المقاس

درجة   القياس البعدي  القياس القبلي العينة

 الحرية 

 مستوى الداللة قيمة ت 

الصحة 

 النفسية

المتوسط  20

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

18 1.24 0.000 

 إحصائيادال 

46.05 4.53 52.70 3.85 

   
ناك فروق بين قياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة بحيث بلتت قيمة ه أنئية لجة ايحصاتشير المعا

وبالتالي توجد فروق ،إحصائيا( وهي دال 0.000( ومستوى دقلة )18( عند درجة الحرية )1.24) (ت)
 حيث بلغ المتوس  الحسابي في القياس البعدي،يقبلي والبعدي لصالح القياس البعدبين القياس ال

دور ايجابي في تحقيق  المكيفللنشاط الرياضي  أن أي( 3.85( بانحراق معياري قدر ب: )52.70)
 وتنمية الصحة النفسية للمعاقين سمعيا باقغواط.

كبيرة في تحقيق وتنمية الصحة النفسية  أهميةل   المكيفن النشاط الرياضي ييمكن تفسير نتائج الدراسة ب
التوتر والتعب  ت فيضوبالتالي  اقستر اهيحقق  المكيفالرياضي النشاط  أنللمعاق سمعيا، حيث 

 أقران تنمية مهارة التواصم ما  إلى إضافةوالت فيف من الضتوطات النفسية التي يتعرض لها المعاق، 
كما ان  يساهم في ، األصمن  ي فف بشكم كبير السلوك العدواني لدى أالجماعي، كما  أوباللعب الزوجي 

بالتالي ن  يعمم على تحقيق اقتزان اقنفعالي و أ أيلدي  و ارتفا  مستوى تقدير اللات،بالنفس تنمية الاقة 
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  يعمم على دمج المعاق سمعيا في المجتما وجعل  عنصرا فعاق   ن أكما ، تحقيق صحة نفسية ايجابية
وحرية اق تيار  ساعده على اقستق ليةيكما بالمجتما اللي يعيش في  ،  ويتياريعار  في  ، ومنتجا  

 ،بصفة عامة تعمم الرياضة على ت فيض من مشك ت النفسية واقجتماعية إلنواقبتعاد عن التبعية ، 
.       ، وكسبهم اللياقة البدنيةالحسية وغرس القيم اقجتماعية والسلوكية تاراهالمكما لها دور في تنمية 

حيث أظهرت النتائج أن للنشاط الرياضي  (2015محمد مخنث )ولقد اتفقت نتائج الدراسة ما دراسة 
بشير حسام المكيف دور فعال وايجابي في رفا مستوى التايف النفسي واقجتماعي لدى المعاقين حركيا 

للنشاط الرياضي الترويحي دور في تحقيق الصحة النفسية  أن أظهرتالتي  (2014وحمالوي عامر )
ار ايجابي  أ لتي بينت أن للنشاط الرياضي الترويحيا (2002بوسكرة احمد )، ودراسة للمعاق حركيا  

                                                                        .  لدى األطفال المت لفين عقليا  
 الخاتمة :

، كما ان  يسهم في وما المجتما أقران دمج المعاق سمعيا ما  إلىيرمي  المكيفالنشاط الرياضي  إن
ن المعاق سمعيا يعيش في عالم صامت وق ، ألالسمعية ايعاقةالاقة بالنفس و ت فيف من اار  تنمية

أحاسيس  ورغبات ، للا غالب ما يستجيب استجابات عدوانية لتعبير عن ما يستطيا التعبير عن نفس  وعن 
، فت فف يلعدوانفي دا م  للا فان  بممارسة الرياضة تعمم على الت فيف إلا لم نقم الحد من السلوك ا

 المكيفة، وفي األ ير يمكننا القول بان األنشطة الرياضية ى التوتر والضت  النفسي والدراسيمن مستو 
، للا ينصح بضرورة إعطاه المعاق متسا من لصحة النفسية واقتزان اقنفعاليأابتت فعاليتها في تحقيق ا

                                            .       المكيفةالوقت للممارسة م تلف األنشطة الرياضية 
  توصيات:

 و ايجابيات . المكيفتنظيم ندوات وملتقيات للتعريف بالنشاط الرياضي البدني  √
 بمدارس المعاقين سمعيا . المكيفةممارسة النشاط الرياضي  إدرا  √
التواصم  تمهارامي نبطريقة تمكن المعاق سمعيا من اللعب ومن   لها ي مكيفة أنشطةتصميم  √
 اقندما  اقجتماعي وت فيض مستوى الضت  لدي .و 
 ايعاقةما  تت هم ةالترويحي أنشطةبرامج ت ص  يعداداقعتماد على م تصين في مجال الترويح  √

 السمعية.
 لدى لوي اقحتياجات ال اصة. الصحة النفسيةتعمم على رفا مستوى  تنظيم برامج الم تلفة √
م ااااااوح اد المعاقيناااااااات ايرشادية في المعسسات لوي اقحتياجات ال اصة ، وللك يرشتفعيم دورا √

 .والعمم على تنمية الصحة النفسية لديهم المشك ت التي يتعرضون لها
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 المراجع:
المراجع العربية -  
بعة مط: ، فلسطين 1ط.مقدمة في الصحة النفسية. (1998).محمد ،نظمي والنجار ،مصطفى بوأ -

.                                                                                            مقداد  
دار الصادر  .بيروت: ، 2.طلسان العرب .(1990ابو الفضم جمال الدين) ،ابن منظور -  
ة جامعة الجديد،دار الاالضطرابات النفسية لذو اإلعاقة السمعية(،2009 الد عوض حسين ) الب ح، -  
دة.: منشورات جامعة ملك سعود بجالسعودية الصحة النفسية.الاقفي، محمد يحي حامد )ب ت(. -  
الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف الدراسي لدى طالب كلية التربية (.2013الشمري ،فاضم كردي ) -

 .140-113(، 6) 4، مجلة العلوم الرياضية ، الرياضية
الصحة النفسية لدى أمهات ذوي متالزمة داون في قطاع  غزة (. 2010ح )، محمد مصباالعرعير -

رسالة ماجستير منشورة ، كلية التربية  ، غزة.وعالقته ببعض المتغيرات    
.اتوزيللنشر وا المكتبة الوطنيةاألردن : .أساليب البحث العلمي .(1977نائم حافظ ) ، العوالمة -  
ة ياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسير النشاط ال ممارسة أهمية.(2011حسام ) ، بشير -

.72-20، (20) 7مجلة العلوم الرياضية ،  للمعاق حركيا    
اهمية النشاط الرياضي الترويحي في دمج االطفال المعاقين ( .2016جنداوي ، عبد الرحمن ) -

 .59-2،47نة للبحوث والدراسات.ينسأمجلة  سمعيا.
 (.التربية الرياضية وترويح المعاقين. القاهرة: دار الفكر العربي.1998ات)حلمي ، إبراهيم وليلى، فرح -
ممارسة النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق  أهمية( .2014حم وي ، عامر و بشير ، حسام) -

 .72-60(،20)7.مجلة العلوم الرياضية ،صحة نفسية للمعاق حركيا
ن سمعيا  كما يدركها معلمدو المرحلدة االبتدائيدة فدي مشكالت المعاقي( ، 2002حنفي ،علي عبد النبي ) -

 181-136(جامعة الزقازيق، 53) 12، مجلة كلية التربية ببنها ،  ضوء بعض المتغيرات
 ،1ط  .منهجية كتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية(. 2007)داودي، محمد و بوفاتح ،ومحمد  -

.دار ومكتبة اقوراسية الجزائر:  
.القاهرة : دار الفكر العربي.أصول الترويح وأوقات الفراغ(. 1990مين وأنور، ال ولي)درويش، أ -  
دار  : . ترجمة جور  طرابيشي ، بيروت ثالث مباحث في نظرية الجنس (.1982سيجموند، فرويد ) -

 الجبم.
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طالب الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى (.2012شاهر، سليمان و لعيس، إسماعيم ) -
-1(،09واقجتماعية ، ) اينسانية العلوم،  بمدارس تبوك ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة المتوسط

24.  
 . القاهرة: دار النهضة العربية. مقدمة في الصحة النفسية( . 1976عبد الس م ،عبد التفار) -

اعي لدى عينة من الصحة النفسية وعالقتها بالذكاء االجتم( 2014عبد العظيم، اشرق احمد ) -
 .27-1.مجلة كلية التربية .طالبات كلية التربية بالبيضاء جامعة عمر المختار

المشددكالت التددي تهدددد أمددن وسددالمة الطددالب المعدداقين سدددمعيا  وبندداء ( .2010عبيااد ، ماجاادة الساايد ) -
 .519-479( ، 2) 18. مجلة الجامعة ايس مية ، دهمالمة لبرنامج مقترح لتحسيدن فرض الس

السعودية :  مظاهر الصحة النفسدية لذوي االحتياجات الخاصة . عامان ، الد عبد الرحمان )ب ت(.  -
 منشورات المعلمين بمحافظة جدة جامعة الملك عبد العزيز.

 . القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر.الصحة النفسية(. 2000عناني ، حنان عبد الحميد ) -
ممارسة النشاط الرياضي المكيف في تحقيق التكيف النفسي دور (. 2015م نث، محمد ) -

البدنية  األنشطة.مجلة العلوم وممارسة الخاصة )أصحاب اإلعاقة الحركية( تاالجتماعي لذوي االحتياجا
 .17-7،10والرياضية والفنية،

- http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4912)           
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