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 إن انحمد هلل، وحمدي َوشكزي ػهى إتماو ٌذا انؼمم انمتُاضغ.

 :إنى مه قال هللا تؼانى فٍٍماأٌدي ثمزج جٍدي 

َاوًِ ""  ٍَُما َكَما َرتٍَّ قُْم َربِّ اْرَحْم ََ ْحَمِح  لِّ ِمَه انزَّ ٍَُما َجىَاَح انذُّ اْخفِْض نَ ََ

 ( مه سُرج اإلسزاء42" اٌَح) َصِغًٍزا

 '' أمً '' حفظٍا هللا. إنى رمش انُفاء َانؼطاء َانى وثغ انحىان انذي ال ٌىفد -

إنى انذي جؼم مىً رجال َانذي وشع مه ػىدي َأػطاوً َأفىى ػمزي مه أجم  -

 انؼشٌش.” أتً ” راحتً َسؼادتً َػهمىً كٍف أَاجً انصؼاب 

 إنى جمٍغ اإلخُج َ األخُاخ . -

 األصدقاء َ األحثاب َخاصح انذٌه ساػدَوً فً إوجاس انمذكزج. إنى  جمٍغ-

  .إنى كم مه ٌؼزفىً مه قزٌة أَ تؼٍد - 
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 يقول اهلل تعالى في محكم تنزيلو: 
  ََوقَ الَ َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَمل

 َصالًِحا َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك  ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحيَن  
: } من لم يشكر الناس لم يشكر    اهلل عليو وسلمصلى  ويقول رسول اهلل  

 اهلل {
 الليم أعنا على شكرك على الوجو الذي ترضى بو عنا.

   د بن دحمان نصر الديننتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الف اضل : 
 على حسن إشرافو وتشجيعو المتواصل لنا

ضية  معيد التربية البدنية والرياونتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة  
  بمستغانم

 وأخيرا نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرف ان  
 من قريب أو من بعيد    نيإلى كل من ساعد

 في انجاز ىذا العمل من األساتذة والزمالء في الدراسة .
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بالمعاقٌن سمعٌا فً المراكز البٌداغوجٌة خالل النشاط البددنً  واقع التكفل الرٌاضً :عنوان الدراسة

 المكٌف
 مربً المراكز البٌداغوجٌة لوالٌة النعامةدراسة مٌدانٌة على  -
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 النشاط البدنً المكٌف .خالل 

( خالل  معاقٌن سمعٌاالتكفل الرياضي لذوي اإلحتياجات الخاصة ) واقع ما   إشكالية الدراسة: -
 ؟ النشاط البدني المكيف

 الفرضيــــات: -

خالل النشاط البدني ليس هناك تكفل رياضي لفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة  الفرضية العامـة: -
 المكيف.

 ضيات الجزئية: الفر -

 عمى الحالة الصحية و اإلجتماعية لممعاق سمعيا.  النشاط البدني المكيف إيجابيا يؤثر 

  مادية لمتكفل بالمعاقين سمعيا .الال تتوفر المراكز عمى التنظيم الخاص و إمكانيات 

 المجال المكاني: -

 أجريت الدراسة في والية النعامة عمى مستوى المراكز البيداغوجية:
 المركز النفسي البيداغوجي لألطفال  لممعاقين ذهنيا بالمشرية-    
   المجال الزماني: -

 0218 جوانشهر اواخر  غاٌة الى0218 شهر مارسبداٌة  نالدراسة مامتدت هذه 

 .  مربٌا02وقد شملت العٌنة أجرٌت الدراسة على مربً المراكز البٌداغوجٌة  العينة: -

 الوصفًالمنهج المستخدم: المنهــــج
 .موجه للمربٌٌن استبٌانأدوات الدراســة:  -

 االقتراحات والتوصيات:

 تكوين أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية والنشاط الحركي المكيف. .1

 توفير العتاد الرياضي الالزم و إنشاء مالعب رياضية  .2

 زيادة عدد الحصص الرياضية من أكثر من حصة في األسبوع. .3

 
 
 
 



 
 

Résumé de l'étude: 
Titre de l’étude: La réalité du parrainage sportif des malentendants 
dans les centres pédagogiques lors de l’activité physique adaptative 
- Une étude de terrain sur les éleveurs des centres éducatifs de 
willaya Naama. 
Objectif de l’étude: Révéler la réalité du sponsoring sportif avec des 
besoins spéciaux (malentendants) lors de l’activité physique 
adaptative. 
 
Le problème de l'étude: Quelle est la réalité du parrainage sportif 
pour les personnes ayant des besoins spéciaux (malentendants) lors 
de l'activité physique adaptée? 
- des hypothèses: 
- Hypothèse générale: il n’ya pas de parrainage sportif pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux pendant les cours d’éducation 
physique et de sport. 
- hypothèses partielles: 
• Une activité physique adaptée affecte positivement la santé et le 
statut social des malentendants. 
• Les centres n’ont pas d’organisation ni de moyens financiers 
spéciaux pour aider les malentendants. 
 

 

champ spatial: 



L’étude a été menée willya de Naama au niveau des centres 
pédagogiques: 
    - Centre pédagogique psychologique pour enfants handicapés dans 
malentendants Mecheria 
- Domaine temporel: 
Cette étude s'étend de début mars 2018 à fin juin 2018 
- Échantillon: l'étude a été menée sur les sélectionneurs de centres 
pédagogiques et l'échantillon comprenait 40 éducateurs. 
Méthode utilisée: méthode descriptive 
- Outils d'étude: un questionnaire pour les éducateurs. 
Suggestions et recommandations: 
1. Former des professeurs spécialisés en éducation physique, en sport 
et en activité motrice adaptative. 
2. Fournir l'équipement sportif nécessaire et la mise en place de stades 
de sport 
3. Augmenter le nombre de cours de sport de plus d’une semaine. 
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 مقدمة: 1- 
إن اإلنسان في حياتو اليومية يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت التي قد 
تكون ايجابية أو سمبية سواء كانت مؤقتة او دائمة جاعمة منو شخصا يتميز بصفات 

 الالعقالنية التي تزيد من حدة مصيبتو.غير سوية وباألخص تمك األخطاء 

وكون فئة المعاقين سمعيا  جزء من المجتمع المذين ينتمون إليو أصبح من 
عطائيم األولوية قصد القضاء عمى  الضروري رعايتيم و االىتمام بمتطمباتيم وا 
الدىنيات السمبية و إعادة إدماجيم و تحسين أو تعديل مستوى االنحراف الذي ىم فيو 

الل مختمف البرامج المكيفة ما يتميزون بو في مختمف المؤسسات و المراكز من خ
 التعميمية و التربوية و البيداغوجية المختصة التي أنشأت لذلك .

 
ذا كان توفير الرعاية لممتخمفين سمعيا يعد واجبا من واجبات الدولة والمجتمع       وا 

في ىذا االتجاه باعتبار النشاط  عمى مجموعة من أبنائيم ,فان ىذا البحث يمثل خطوة
 البدني الرياضي التربوي يمثل فضاءا واسعا في العناية بيذه الفئة من المعاقين.

وفي ىذا الموضوع نريد اإلبراز عن واقع التكفل الرياضي لذوي اإلعاقة الذىنية      
سيط والب المتواضع البحث ىذا في سنتناوليا التي فالخطوةفي المراكز البيداغوجية 

 . التطبيقي والجانب النظري الجانب شقين من متكونة
 : وىي فصول ثالث إلى قسم : النظري الجانب : أوال

بصفة عامة مع  اإلعاقة السمعيةحول  الفصل ىذا في الحديث جاء : األول الفصل
 .تعريف شامل لإلعاقة وأسبابيا , و أخيرا األلعاب التي تتناسب مع فئة المعاقين 

 النشاط البدني المكيفإلى  الفصل ىذا في التطرق تما : الثاني الفصل
 :ىما فصمين إلى قسم والذي: التطبيقي الجانب :ثانيا 
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2 
 

 و والمستخدم المنيج من المتكونة البحث إجراءات إلى فيو تطرقنا : األول الفصل
 في المستعممة األدوات وكذا العينة و الدراسة مجتمع من وكل االستطالعية الدراسة
 .البيانات جمع
 

 :اإلشكالية2- 

لقد عرفت السنوات األخيرة تطور عظيما شممت مختمف مجاالت الحياة بما فييا 
النشاط الرياضي باعتباره أحد المجاالت اليامة في الميدان التربية والن التربية عنصر 

قدرات أساسي يعمل عمى تكيف الفرد مع المجتمع وتطوره الثقافي ودفعو إلى اكتساب 
جيدة وخبرات متنوعة جسديا وذىنيا والوصول إلى االحتكاك مع غيره عن طريق تعاممو 
سواء مع المجتمع الداخمي او الخارجي . فيذا الفرد إما يكون قادرا سميما جسديا وذىنيا 
أي أنو شخص عادي أم العكس أي أن يكون عاجزا غير قادر عمى القيام بما يقوم بو 

 الشخص يكون معوقا سواء كانت إعاقتو ذىنية أو جسدية . االسوياء أي أن ىذا

دماجيم          واليدف من ىذه الرعاية ىو الرفع من مستوى قدراتيم العقمية والبدنية وا 
فئة  دمج إلى جاىدة تسعى التي المجاالت أىم من الرياضة تعد لذا في المجتمع,

 بمختمف ااٍلىتمام إلى تسعى الدولة ,فٍان المجتمع في الخاصة المعاقين  سمعيا 
 فتح خالل من الخاصة ااٍلحتياجات ذوي رياضة باألحرى أو , الفئة ىذه رياضات
 : ىي ىنا مشكمتنا فٍان وبذلك, التأىيل إلعادة مراكز

  خالل ما واقع التكفل الرياضي بفئة المعاقين سمعيا  في المراكز البيداغوجية 
 النشاط البدني المكيف؟

 : التالية األسئمة صياغة ويمكن



 التعريف بالبحث
 
 

3 
 

  ىل تتوفر المراكز البيداغوجية  المنشآت والمالعب الخاصة بالنشاط البدني
 ؟ المكيف

 ؟المراكز عمى العتاد الرياضي الالزم لمقيام بالنشاط البدني المكيف ىل تتوفر 
 

 الفرضيات :3-
التكفل الرياضي بفئة المعاقين سمعيا  في المراكز البيداغوجية  ىناك نقص في 

 النشاط البدني المكيف؟ خالل 
 

 المنشآت والمالعب الخاصة بالنشاط البدني  ال تتوفر المراكز البيداغوجية
 . المكيف

 .ىناك نقص في  العتاد الرياضي  لمقيام بالنشاط البدني المكيف 
 

  . أهمية الدراسة :4
 معرفة مدى تاثير النشاط البدني المكيف في التحصيل الدراسي عمى ىذه  الفئة 
  التعرف عمى واقع الممارسة لمنشاط البدني و الرياضي في المراكز و

 المؤسسات البيداغوجية لرعاية  فئة  المعاقين سمعيا
  اإلحاطة بمختمف الجوانب التي ينبغي عمى المربي أو األستاذ إدراكيا خالل

 التعامل مع ىذه الشريحة
 . أهداف الدراسة :5

   الصحية  لتالميذ المعاقين سمعيامعرفة االحتياجات البدنية و . 
  توضيح مكانة النشاط البدني و الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة. 
  توضيح الدور الفعال و التأثير الذي تمعبو الممارسة لمنشاط البدني والرياضي

 عمى الصحة الجسمية لذوي اإلعاقة السمعية.
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 منشاط البدني والرياضي توضيح الدور الفعال و التأثير الذي تمعبو الممارسة ل
 التحصيل الدراسي  لذوي اإلعاقة السمعية.

 
 المصطمحات والمفاهيم:6-

 :االعاقة السمعية 1.6
( يطمق عمى من hearing impairmentفنجد أن مصطمح القصور السمعي ) 

يعاني من مشكمة في السمع سواء كانت تمك المشكمة حادة أو محدودة أو مؤقتة و لكن 
مصطمحات أكثر تحديدا و تشخيصا لتمك اإلعاقة فمنيا فئة الصم و ضعاف توحيد 

 (2002)النواصرة,  (.hard hearingالسمع و الصم الجزئي)
 ( إصطالحا  )اإلعاقة السمعية 2.1.6

يعني االنحراف في حاسة السمع الذي يحد من القدرة عمى التواصل السمعي 
 المفظي
 
 تعريف النشاط الرياضي المكيف : 2.6 
  Adapted physical Educationالتربية البدنية المعدلة :-

وتعني األلعاب و الرياضات التي يتم التعبير فييا لدرجة تستطيع بيا المعوق     
 غير القادر عمى الممارسة و المشاركة في األنشطة الرياضية 

 

 الدراسات المتشابهة  8
 :االولىالدراسة   8.8
 فرحي عبد العزيز و عثماني عبد القادر الدراسة التي قام بيا كل من الطمبة    

وفق النظام الجديد ل م د لسنة الجامعية   الماستر ضمن متطمبات نيل شيادة 
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بسكرة في قسم  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة  2012/ 2011
الرياضي المكيف في تحقيق التوافق النفسي لدى ذوي النشاط البدني  دورتحت عنوان 

الصم( دراسة ميدانية عمى مستوى مدرسة صغار  االحتياجات الخاصة  ) فئة صغار
 .السن بسكرة 

  
 حيث اعتمدت الدراسة ثالث فرضيات:

 والرياضي المكيف يؤدي الى تحقيق الراحة النفسية لذوي اإلعاقة  النشاط البدني
 الصم(.السمعية)لصغار 

  النشاط البدني و الرياضي المكيف لو دور فعال في التحصيل الدراسي لذوي اإلعاقة
 السمعية)لصغار الصم(.

  النشاط البدني و الرياضي المكيف يؤدي إلى تحسين الصحة الجسمية لذوي اإلعاقة
 السمعية)لصغار الصم(.

 
 والتي بينت أنتالميذ مدرسة صغار الصم البكم ب بسكرة  وشممت ىذه الدراسة 

لو دور فعال في  النشاط البدني و الرياضي المكيف يؤدي الى تحقيق الراحة النفسية و
 التحصيل الدراسي
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 تمهيد :   
التي يواجييا الفرد في حياتو اليومية مشكؿ   مف بيف اكثر الصعوبات والعوائؽ

تعد حاجز أماـ الشخص المعاؽ إال أنيا تختمؼ مف شخص إلى آخر االعاقة والتي 
حركية(، فنجد اإلعاقة الحسية مف بيف اإلعاقات  وىذا حسب نوعيا وطبيعتيا )حسية،

 األكثر انتشارا في المجتمعات  والتي يرجع سبب حدوثيا إلى عدة أسباب .
ومف بيف ىذه اإلعاقات نجد اإلعاقة السمعية التي يرجع سبب حدوثيا إلى    

 إصابة الجياز السمعي بصفة كمية أو جزئية كما أنيا تختمؼ مف شخص إلى آخر .
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 . مفهوم اإلعاقة السمعية: 1
مف أىـ الحواس التي يتصؿ بيا اإلنساف بعالمو الخارجي نجد حاسة السمع 

انطبلقا مف عالمو الذاتي الذي يعيش فيو بغية إدراؾ مختمؼ المعارؼ و الخبرات التي 
يسعى إلييا أو تصادفو فحاسة السمع مف أىـ الحواس التي تشكؿ جزءا كبيرا مف 

االتصاؿ و التواصؿ فبدوف ىذه الحاسة يصعب عمى اإلنساف قضاء مختمؼ  عممية
حاجاتو و بموغ طموحاتو بؿ صعوبة تكويف ىذه الطموحات و التطمع إلى كؿ ما ىو 

 مطموب .
( يطمؽ عمى مف hearing impairmentفنجد أف مصطمح القصور السمعي )

أو محدودة أو مؤقتة و لكف يعاني مف مشكمة في السمع سواء كانت تمؾ المشكمة حادة 
توحيد مصطمحات أكثر تحديدا و تشخيصا لتمؾ اإلعاقة فمنيا فئة الصـ و ضعاؼ 

  (2006)النواصرة،  (.hard hearingالسمع و الصـ الجزئي)
 ماذا نعني بالصم:

 .تعريف الصم:2
 .تعريف المنظمة العالمية لمصحة، لمصم:1.2
الطفؿ األصـ ىو الطفؿ الذي تكوف قدراتو السمعية ضعيفة ال تمكنو و ال تسمح لو  إف

مف تعمـ لغتو الخاصة، والمشاركة العادية التي يتطمبيا عمره و تمنعو مف متابعة 
 التعمـ.

الصـ لغة: صـ، صما، صما القارورة، أي سدىا، و صما، و صـ : أي انسدت إذنو 
 (1991)واالعبلـ،  أو ذىب سمعو.
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و يرى "لويد" أف اإلعاقة السمعية تعني انحراؼ في السمع يحد مف قدرة المرء عمى 
التواصؿ السمعي المفظي و شدة اإلعاقة السمعية ىي نتاج الشدة لضعؼ المع و 

تفاعمو مع عوامؿ أخرى مثؿ العمر عند فقاف السمع و العمر عند اكتشاؼ السمعي و 
 (1998)الخطيب،  .معالجتو

و يعرؼ المعجـ الطبي الصـ عمى أنو نقصاف أو فقداف السمع، و ىو إعاقة متواجدة 
بكثرة تعود إلى إصابة في أي خمية مف الجياز السمعي، تكوف اإلصابة سواء في 

وف إصابة في جياز جياز نقؿ األصوات مف األذف الخارجية إلى األذف الوسطى أو تك
 اإلدراؾ القوقعية المركزية. 

أما في موسوعة عمـ النفس فاصـ ىو عجز عف الكبلـ لئلصابة بالصـ والصـ ىو 
 العجز الكمي أو الجزئي عف السمع.

كما يعرؼ الصـ عمى أنو فقداف القدرة عمى السمع في السنوات األولى مف العمر و 
 deafيطمؽ عميو اسـ فاقد السمع و النطؽ )قبؿ اكتساب المغة و في ىذه الحالة 

mute Child)  ،(2006)النواصرة 
 . تصنيف اإلعاقة السمعية: )حسب العمر، الموقع و الشدة:3

 حسب العمر: 1.3
 الصمم قبل المغوي( :perlingual deafness وىو الصمـ الذي يحدث )

المغة و قد يكوف والديا أو مكتبيا في مرحمة  قبؿ تعمـ الكبلـ أو مرحمة تعمـ
عمرية مبكرة وبالتالي عدـ سمع الكبلـ مف ىذه المرحمة يعني عدـ مقدرة 

 الطفؿ عمى التقميد و الكبلـ مع اآلخريف.
 الصمم بعد المغوي( :postlingual deafness و عادة يسمى ىذا الصـ )

قد يحدث فجأة و تدريجيا بالصـ المكتسب حيث يحدث في مرحمة عمرية الحقة و 
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و بالتالي فقداف اآلني لمسمع أو التدريجي و يؤثر عمى األشخاص مف النواحي 
 النفسية و ىذا لفقدانيـ التواصؿ السمعي مع اآلخريف و فيـ كبلميـ. 

 حسب موقع اإلصابة: 2.3
  :اإلعاقة السمعية التوصيمية(conductive hearing loss  أقصاىا )60 

ة ناتجة عف خمؿ في األذف الخارجية أو الوسطى) الصواف، دسبؿ وىي إعاق
قناة األذف الخارجية، غشاء الطبمة، العظمات الثبلث ( والذي يحد مف نقؿ 

 الموجات أو الطاقة الصوتية إلى األذف الداخمية.
  :اإلعاقة السمعية الحس عصبية(sens ceriveural hearing loss و )

ىي ناتجة عف خمؿ في األذف الداخمية أي قي العصب السكعي أي خمؿ في 
القوقعة أو الجزء السمعي مف العصب القحفي الثامف فمف الصفات المميزة 
ليذا النوع ىي اضطراب نغمات الصوت و كذلؾ ازدياد شدة الصوت بشكؿ 

 غير طبيعي و غير منتظـ كما يصبح الصوت مشوشا. 
 اإلعاقة المختمطة :(mixed hearing loss)   وىنا اإلصابة تكوف إعاقة

 توصيمية و إعاقة حس عصبية في الوقت نفسو.
  :اإلعاقة المركزية(central hearing loss وتنتج عف أي اضطراب في )

)الخطيب،  الممرات السمعية في جذع الدماغ أو في المراكز السمعية لمدماغ.
1998)  

  حسب شدة الفقدان لمسمع:  3.3
 ( اإلعاقة السمعية البسيطة جداsliglent) 
 ( اإلعاقة السمعية البسيطةmild) 
 ( اإلعاقة السمعية المتوسطةmoderate) 
 ( اإلعاقة السمعية الشديدةsevere) 
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 ( اإلعاقة السمعية الشديدة جداprofound.) 
  (01ىو موضح في الجدوؿ رقـ )تقاس نسبة خسارة حاسة السمع بوحدة "الديسبؿ" كما 

  (1998)الخطيب، 
 
 
 
 

 

 تصنيف آخر لمصمم:. 4

 الصمم العصبي: 1.4
و يحدث تحت تأثير تعرض األذف الداخمية ، العصب السمعي أو مركز السمع 
بالمخ بالمرض أو اإلصابة فيحدث قصور في توصيؿ الصوت بيف األذف الداخمية و 

 المخ.
 الصمم التواصمي:2.4
الوسطى أو و حدث تحت تأثير إصابة مرض يؤثر عمى الكفاءة الوظيفية لؤلذف  

الخارجية و قد يحدث ىذا النوع تحت تأثير اإلصابة بثقب في طبمة األذف كذلؾ إصابة 
 (2006)النواصرة،  .االلتيابات لؤلذف الوسطى... الخ عظاـ األذف الوسطى، االنسداد،

 مستوى الخسارة السمعية بالديسبل مستوى اإلعاقة حسب شدة فقدان السمع
 بسيطة جدا 

 بسيطة 
 متوسطة 

 شديدة 
 شديدة جدا 

 02إلى  02من 
 55إلى  04من
 02إلى  55من 
 02إلى  04من 

 02أكثر من 
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 .أسباب اإلعاقة السمعية: 5
السمعية تبعا ألسس مختمفة مف بينيا طبيعة ىذه تصنؼ العوامؿ المسببة لئلعاقة 

العوامؿ )وراثية، مكتسبة( و زمف حدوث اإلصابة )قبؿ الميبلد، أثناء الميبلد، وبعد 
  الميبلد( و موضع اإلصابة )في األذف الخارجية، األذف الوسطى و األذف الداخمية(.

 العوامل الوراثية:  1.5
ية أو الجزئية نتيجة انتقاؿ بعض الصفات كثيرا ما تحدث اإلعاقة السمعية الكم

الحيوية أو الحاالت المرضية مف الوالديف إلى أبنائيـ عف طريؽ الوراثة و مف خبلؿ 
الكروموزمات الحاممة ليذه الصفات كضعؼ الخبليا السمعية أو العصب السمعي و 

حيث يقوى احتماؿ ظيور ىذه الحاالت مع زواج األقارب الذيف يحمموف تمؾ الصفات، 
)صـ أو ضعؼ السمع الوالدي( أو بعدىا  تظير اإلصابة بالصـ الوراثي منذ الوالدة

بسنوات حتى سف الثبلثيف أو األربعيف كما ىو الحاؿ في مرض تصمب عظمة الركاب 
لدى الكبار مما يتعذر معو انتقاؿ الموجات الصوتية لؤلذف الداخمية نتيجة التكويف 

يذه العظمة بنافذة األذف الداخمية و مرض ضمور الغير سميـ و االتصاؿ الخاطئ ل
 العصب السمعي.

 
 العوامل الغير وراثية: )المكتسبة(2.5

 إصابة األم الحامل ببعض األمراض )قبل الوالدة(: 1.2.5
مف أىـ اإلصابات الخطيرة التي ليا تأثير مباشر عمى حالة الجنيف الصحية 

األلمانية و الزىري و األنفمونزا الحادة إضافة إصابة األـ الحامؿ بفيروسات كالحصبة 
إلى أمراض أخرى تؤثر عمى نمو الجنيف بشكؿ غير مباشر و عمى تكويف جيازه 

 السمعي كمرض البوؿ السكري.
 تعاطي األم بعض العقاقير: 2.2.5 
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يؤدي تعاطي األـ أثناء فترة الحمؿ بعض العقاقير دوف استشارة الطبيب 
لجنيف ببعض اإلعاقات كالتخمؼ العقمي و اإلعاقة السمعية األخصائي إلى إصابة ا

فضبل عف التشوىات التكوينية و مف بيف العقاقير "التاليدوميد" و "األسترتوماسيف"  و 
.  أنواع أخرى مف العقاقير قد تستخدـ لمدة طويمة كاألسبريف و عبلج الروماتيـز

 عوامل والدية: )أثناء الوالدة(3.5
إلى ظروؼ عممية الوالدة و ما يترتب عنيا بالنسبة لموليد ،  وترجع ىذه العوامؿ

ومف الوالدات العسيرة أو الطويمة حيث يمكف أف يتعرض معيا الجنيف لنقص 
األكسجيف مما يترتب عميو موت الخبليا السمعية و إصابتو بالصـ و كذلؾ الوالدات 

األـ مما يعرضو  المبكرة قبؿ اكتماؿ قضاء الجنيف سبعة أشير عمى األقؿ في رحـ
  (2010)بطرس،  .لئلصابة لبعض األمراض لنقص مناعتو و عدـ اكتماؿ نموه

 إصابة الطفل ببعض األمراض: )بعد الوالدة(4.5
غالبا ما تؤدي إصابة الطفؿ خصوصا في السنة األولى مف حياتو ببعض 

ىذه األمراض الحميات الفيروسية و األمراض إلى اإلعاقة السمعية و مف بيف 
الميكروبية كالحمى المخية الشوكية أو االلتياب السحائي و الحصبة و التيفويد و 
األنفمونزا و الحمى القرمزية و يترتب عمى ىذه األمراض تأثيرات مدمرة في الخبليا 

السمعية و العصب السمعي و ىناؾ أنواع أخرى مف األمراض تؤدي لظيور مشاكؿ 
دة كالتياب األذف الوسطى الذي يشيع بيف األطفاؿ في سف مبكرة و أوراـ األذف عدي

 الوسطى أو تكدس بعض األنسجة الجمدية بداخميا.
و يتأثر الجياز السمعي لدى الطفؿ نتيجة لوجود بعض األشياء الغريبة داخؿ األذف 

الموجات الصوتية في القناة السمعية مما يؤدي إلى انسداد األذف فبل تسمح بمرور 
 بدرجة كافية أو يؤدي إلى وصوليا مشوىة إلى طبمة األذف.

 األطفال الذين ولدوا بدون حاسة السمع:5.5



 السمعية  اإلعاقة                                                  :              األولالفصل 
 

16 
 

الطفؿ الذي ال يمكنو سماع أية أصوات ال يمكنو التكمـ فيو ال يسمع كبلـ الناس و ال 
 يعمـ أف الناس يستعمموف كممات في تواصميـ ببعضيـ البعض

 مختمفة:. أسباب أخرى 6
 :مثؿ السقوط عمى الرأس و حدوث الصم الناتج عن الحوادث و الصدمات

انشقاقات في العظـ الصدغي الذي يحدث تشوه في بنيات األذف الداخمية مما 
 يعيؽ وظيفتيا.

 :مثؿ االنفجارات القوية المفاجئة القريبة مف األذف. التعرض ألصوات قوية 
 :رض لو عماؿ الورشات و الذي و الذي يتع الضجيج الناتج عن المصانع

 يؤدي إلى الصمـ الميني. 
  :و تباطؤ حركة العظمات  أي نقص عدد الخبليا اليدبيةالكبر و الشيخوخة

 مع زيادة سمؾ غشاء الطبمة.
 . أعراض اإلعاقة السمعية:7

لمتعرض عمى أعراض إعاقة األصـ فبلبد مف التعامؿ معو أو بالمبلحظة الدقيقة 
 ي ترتبط بطبيعة و متطمبات ىذه اإلعاقة.لبعض السموكات الت

 ومف أىـ ىذه األعراض نجد :
 عمى النطؽ و الكبلـ في التوقيت المناسب رغـ أف النمو  عدـ قدرة الطفؿ

 الجسمي و الحركي ينمو بمعدالت طبيعية.
 القصور في تفيـ و استيعاب كبلـ اآلخريف 
 ـ تمييزه لؤلصوات عدـ االستجابة لممتغيرات الصوتية المختمفة الشدة و عد

 بشكؿ عاـ. 
 .اإلخفاؽ في تحديد مصدر و اتجاه الصوت 
 .تكرار طمب إعادة الحديث أو الكممات المحدودة 
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  الميؿ إلى المحاكاة سواء أثناء النشاط الرياضي أو في اليوـ الدراسي
 فينتظر حركات الزمبلء أثناء النشاط البدني ليفعؿ مثميـ.

 
 
 

 
 ( : يمثل مكونات الجهاز السمعي لإلنسان ) األذن ( 24الرسم البياني رقم ) 

 
 طرق و قياس و تشخيص القدرة السمعية:8.

 (طريقة الساعةwetch test :) 
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 لمعرفة مدى سماع الطفؿ دقاتيا وعمى أي بعد أو مسافة يستطيع سماع دقاتيا.
  (طريقة الهمسwhispering test : ) 

 مدى حدة السماع لدى الطفؿ.نستعمؿ اليمس أماـ الطفؿ أو خمفو لمعرفة  
 وغالبا ما يقـو بيا أخصائي في قياس القدرة السمعية و نحد منيا : الطريقة العممية :

( : ويتـ قياس قصور السمع عف  audiometerاالوديومتر الفردي أو الجماعي) 
 طريؽ الذبذبات التي تقاس بالديسبؿ

 (طريقة القياس السمعي الدقيؽpurtone-audiometry) 
 ( طريقة استقباؿ الكبلـ و فيموspeech-audiometry ) 

   (2010)بطرس،  :طريقة تعتمد عمى إستخداـ مقياس )وينمف( لمتمييز السمعي 
  :.نظريات السمع9

 نظرية المكان: 1.9
تعتمد عمى المناطؽ المختمفة مف الغشاء القاعدي الموجود بيف الغشائية و القناة  

 القوقعية و ىذا حسب حدة اإلشارة لممكاف المشار.
 :نظرية التواتر2.9

تفترض ىذه النظرية أف اإلذف تعمؿ كما تعمؿ سماعة الياتؼ فاف تواتر قدرة عشرة 
في الثانية لينقميا إلى الدماغ و  آالؼ دورة تحمؿ العصب السمعي عشرة أالؼ إثارة

عمى ىذا تكوف الحدة متوقعة عمى تواتر االثارات العصبية التي تصؿ إلى الدماغ أما 
 الشدة فتتوقؼ عمى عدد األلياؼ العصبية المستشارة.

 : نظرية الفرق3.9
أي أف األلياؼ العصبية تعمؿ عمى شدة فرؽ تختمؼ قابميتيا لئلشارة فالحدة تكوف عمى 

مرات فاعمية الفرؽ مف األلياؼ و ليس فاعمية األلياؼ الفردية  .(2003)الحربي،  عدد
 والشدة فتعمؽ بزيادة إشارة عدد األلياؼ.  
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  . أساليب التواصل مع األصم: 10
  :بالكتابة أو القراءة.األسموب الشفوي 
 :اإلشارات اليدوية 
في وضع اليديف عمى األنؼ أو الفـ أو الجديرة أو الصدر لمتعبير عف  تتمثؿ 

 طريقة مخرج الحروؼ مف الجياز الصوتي.
 مراقبة حركة الشفاه.قراءة الشفاه : 
 استخداـ حركات اليد بمقربة الفـ.لغة التمميح : 
 تمثيؿ وضعيات األصابع و اليديف جرفا مف الحدية األصابع االشارية :

 ة.الحروؼ األبجدي
 طريقة المفظ المنعم: 

و تستخدـ فيو تعبيرات الجسـ مثؿ اإليماءات و مممح الوجو و اإليقاع والنبرة مع  
 خروج األصوات و يعتمد عمى استغبلؿ البقايا السمعية عف طريؽ أجيزة خاصة معينة.

 الكمي(:طريقة االتصال الشامل( 
كؿ الطرؽ مف حركات و تعبيرات و كتابة و أجيزة تسييؿ عممية  استخداـ 

 االتصاؿ.
 لغة اإلشارة : 

تعبيرية و التي توضح ليا واإليماءات و حركات الجسـ ال و تعتمد عمى اإلشارات
(2003)الحربي،  كحركات الكتفيف و تعبيرات الوجو و التعبيرات اليدوية األفكار
  :الخصائص و الحاجات الجسمية و العقمية و المعرفية لمصم 11.
 التوجييات. سرعة النسياف و صعوبة االحتفاظ بالمعمومات و 
 .تشتت االنتباه و صعوبة اإلدراؾ لممؤثرات المفظية المحددة 
 .بطئ وتبايف سرعة تعميميـ 
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  انخفاض دافعيتيـ و مقدرتيـ لمواصمة التعمـ خبلؿ فترات طويمة فيـ بحاجة
 إلى التعزيز المستمر و تنويع االنشظة القصيرة.

 تقدر بحوالي ثبلث  تدني مستوى تحصيمو الدراسي لتأخر النمو العقمي بنسبة
 سنوات عف مستوى نظيره العادي.

 .ميمو إلى االنضواء و العصبية و العدوانية أحيانا 
  شعوره بنقص االعتماد عمى النفس و قد يتجنب التفاعؿ مع اآلخريف لنقص

 التواصؿ و تأخر نضجو االجتماعي.
 .سرعة االستشارة العصبية و اإلحباط لكثرة الفشؿ و الخوؼ مف العقاب 
 .التبعية و االعتماد الشديد عمى اآلخريف 
 .كبة المشاعر و االنفعاالت النعقاد المساف و الميؿ إلى االنسحاب 
 .االندفاع و التسرع لعدـ وضوح أحكاـ الخطط و الحركات 
 .العناد واإلصرار عمى تمبية حاجياتو 
 ةالتشكيؾ في الذات خاصة أثناء المراحؿ االنتقالية مف الطفولة إلى المراىق 

 حاجات المعوقين سمعيا : 12.

  التدريب السمعي لبلستفادة مف بقايا الحاسة السمعية، وتنمية القدرة عمى التميز
 بيف األصوات .

  خراج تعمـ لغة اإلشارة وتدريبيـ عمى النطؽ لتنمية ميارات قراءة الشفاه وا 
 األصوات .

 ف في األنشطة الدعـ النفسي لخفض مستويات القمؽ ،والدمج مع أقرانيـ العاديي
 االجتماعية والترويحية والتعميمية والثقافية،ومواصمة التعميـ الجامعي.

  حاجات تعميمية تتمثؿ في إجراء بعض التعديبلت في المناىج مزودة بالرسـو
 واإليضاحات .

 .(2007)حنفى،  تفيـ المحيطيف بيـ لخصائصيـ ولغتيـ وتقبميـ كالعادييف   
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  تعديبلت بيئة الفصؿ مف حيث اإلضاءة التيوئة ،عدد الطبلب، موقع
 الطالب...الخ.

 .الخصائص السموكية و التعميمية لممعاقين سمعيا :13

إف أصحاب اإلعاقات السمعية ال يمثموف فئة متجانسة حيث إف لكؿ فرد 
خصائصو الفردية و ترجع مصادر االختبلؼ إلى نوع اإلعاقة و عمر الفرد عند 

اإلصابة بيا وشد اإلعاقة و سرعة حدوثيا  و مقدار العجز السمعي و كيؼ يمكف 
ب اإلعاقة و الفئة أصبلحو و استثمار ما تبقى منو ووضع الوالديف السعي و سب

االجتماعية و االقتصادية التي تتصؼ بيا أسرتو و غيرىا وليذه اإلعاقة تأثير ممحوظ 
عمى خصائصو النمائية المختمفة ألف مراحؿ النمو مترابطة و متداخمة و فيما يمي شرح 

 ليذه الخصائص:

 الخصائص المغوية : 1.13

عاقة السمعية ، فاإلعاقة يعتبر النمو المغوي أكثر مظاىر النمو تأثير اإل
السمعية تؤثر سمبا عمى جميع جوانب النمو المغوي إذ يشير مصطمح الطفؿ األصـ 

( إلى ارتباط ظاىرة الصـ بالبكـ إذ يؤدي الصـ the dead mute Childاألبكـ  ) 
بشكؿ مباشر إلى حالة البكـ أو خاصة لذوي اإلعاقة السمعية الشديدة و ىذا يعني أف 

طردية واضحة بيف  درجة اإلعاقة السمعية مف جية ومظاىر النمو  ىناؾ عبلقة
المغوي مف جية أخرى و بدوف تدريب منظـ و مكثؼ لف تتطور لدى الشخص المعاؽ 

سمعيا مظاىر النمو المغوي الطبيعية و مع أف األطفاؿ ذوي السمع العادي تعمموف 
لى تعمـ ىادؼ و متكرر و المغة و الكبلـ دوف تعمـ مبرمج فالمعوقوف سمعيا بحاجة إ

في حاؿ اكتساب المعوقيف سمعيا لميارات المغوية فاف لغتيـ تتصؼ بكونيا غير غنية 
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كمغة اآلخريف و ذخيرتيـ محدودة و أفعاليـ تتصؼ بالتمركز حوؿ الممموس و جمميـ 
 أقصر وأقؿ تعقيدا أما كبلميـ فيبدو بطيئا و نبرتو غير عادية ......

ية عمى لغة األطفاؿ في جميع جوانب النمو المغوي لدييـ و تأثر اإلعاقة السمع
الطفؿ المعوؽ سمعيا سيصبح أبكما إذا لـ تتوافر لو فرص التدريب الفاعمة و يرجع 

ذلؾ إلى عدـ توفر التغذية الراجعة السمعية وعدـ الحصوؿ عمى تعزيز لغوي كاؼ مف 
المدقع قياسا بمغة العادييف  اآلخريف .  إف لغة األطفاؿ المعوقيف سمعيا تتصؼ بفقرىا

حيث تكوف لدييـ ذخيرة لغوية محدودة و تكوف ليا عبلقة بالممموسات عادة ما تكوف 
جمميـ قصيرة و معقدة عبلوة عمى بطئيـ في الكبلـ واتصافو بالنبرة غير العادية و 
اإلعاقة ىذه تتناسب طرديا مع مظاىر نموىـ المغوي ولعؿ انخفاض أداء المعوقيف 

 (2010)بطرس،  ا عمى اختبارات الذكاء األدائية يكوف أفضؿ.سمعي

إف الطفؿ العادي يتعرؼ عمى ردود أفعاؿ اآلخريف في حيف أف الطفؿ الذي 
لديو إعاقة سمعية ال يستطيع تمقي التعزيز السمعي و تزداد المشكبلت المغوية بازدياد 

األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة عمى سبيؿ المثاؿ  شدة اإلعاقة السمعية  إف 
يواجيوف مشكبلت في سماع األصوات الخافتة و البعيدة  أو في فيـ موضوعات 

مف المناقشات الصفية و تكويف  %50الحديث المختمفة و يواجيوف صعوبة في فيـ 
ف مشكبلت المفردات المغوية في حيف أف أصحاب اإلعاقة السمعية المتوسطة يواجيو 

في فيـ المحادثات و المناقشات الشديدة فيواجيوف مشكبلت في سماع األصوات 
العالية ويواجيوف مشكبلت في المغة التعبيرية وىـ أحوج مف غيرىـ لمتدرب عمى قراءة 

 الشفاه و االتصاؿ اليدوي.

 الخصائص المعرفية والعقمية : 2.13
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المغوي لمفرد إذ أف ىناؾ عبلقة تؤثر اإلعاقة السمعية بشكؿ واضح عمى النمو  
طردية بيف درجة اإلعاقة السمعية ومظاىر النمو المغوي لمفرد فكمما زادت اإلعاقة 

السمعية زادت المشكبلت المغوية لمفرد وعمى ذلؾ يشير مف عمماء النفس التربوي إلى 
ية لذا ارتباط بالقدرة المغوية ويعني ذؾ تدني أداء المعاقيف سمعيا مف الناحية المغو 

فميس مف المستغرب مبلحظة تدني أداء المعوقيف سمعيا عمى اختبارات الذكاء وذلؾ 
بسبب تشبع تمؾ االختبارات بالناحية المفظية وال يبدو أف اإلعاقة السمعية تؤثر عمى 

 الذكاء .

إف ذكاء أفراد ىذه اإلعاقة ال يتأثر بيا وكذلؾ ال تتأثر قابميتيـ لمتعميـ ما لـ  
مشاكؿ في الدماغ. إف المفاىيـ المتصمة بالمغة تكوف ضعيفة لدييـ واف  تكف لدييـ

قصورىـ في اختبارات الذكاء تعود لممشاكؿ المغوية، لذلؾ يجب تكييؼ وتعديؿ 
اختبارات الذكاء لتكوف أكثر دقة في قياس ذكاء أفراد ىذه الفئة، واف تخصص ليـ 

 . اختبارات ذكاء غير لفظية لقياس ذكائيـ بشكؿ دقيؽ

وعمى أية حاؿ فثمة جدؿ عنيؼ مستمر حوؿ اثر اإلعاقة السمعية عمى النمو  
المعرفي ولتطوير مظاىر النمو المعرفي لدى األطفاؿ المعوقيف سمعيا يقترح استخداـ 

 استخداـ مايمي : bigge  ،1992مثيرات حسية متعددة وتقترح بيجي 

 الخبرات الممسية المتنوعة : .1
 البصرية المختمفة. الخبرات .2
 (2010)بطرس،  الخبرات السمعية المتنوعة. .3

 : الخصائص الجسمية والحركية 3.13

لـ يحظ النمو الجسمي لدى األطفاؿ المعوقيف سمعيا باىتماـ كبير مف قبؿ  
الباحثيف في ميداف التربية الخاصة واالفتراض ىو أف مشكبلت التواصؿ التي يعانييا 
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ذا  المعوقيف سمعيا تضع حواجز وعوائؽ كبيرة أماميـ الكتشاؼ البيئة والتفاعؿ معيا وا 
بديمة لمتواصؿ، فإف اإلعاقة السمعية قد تفرض  لـ يزود المعوؽ سمعيا باستراتيجيات

قيودا عمى النمو الحركي .إف الفقداف السمعي ينطوي عمى حرماف اشخص مف 
الحصوؿ عمى التغذية الراجعة السمعية مما يؤثر سمبا عمى وضعو في الفراغ وحركات 

 جسمو .

البيئة يعاني أفراد ىذه الفئة مف مشكبلت في االتصاؿ تحوؿ دوف تعرفيـ عمى  
واكتشافيـ ليا والتفاعؿ معيا لذلؾ يجب تدريبيـ عمى الوسائؿ االتصاؿ غير المفظي، 

مثؿ لغة اإلشارة، أنيـ محرموف مف التغذية الراجعة االيجابية السمعية لذلؾ يجب 
تدريبيـ عمى تمقي رسائؿ اآلخريف بطرؽ تعبيرية مختمفة كما نموىـ الحركي يعتبر 

ذلؾ ألنيـ ال يسمعوف الحركة واف لياقتيـ البدنية ال تكوف بطيئا قياسا بالعادييف و 
 بمستوى لياقة األسوياء حيث يمتازوف بحركة جسمية بطيئة .

 .الخصائص االجتماعية واالنفعالية والنفسية4.13

تعتبر المغة وسيمة أساسية مف وسائؿ االتصاؿ الجماعي وبخاصة في التعبير  
مف وسائؿ النمو العقمي والمعرفي واالنفعالي لذا  عف الذات وفيـ اآلخريف ووسيمة ميمة

فإف افتقار الشخص المعوؽ سمعيا إلى القدرة عمى التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف، 
وكذلؾ أنماط التنشئة األسرية قد تعود إلى عدـ النضج االجتماعي مثؿ مقياس 

عي والميني عمى فانيبلند، وتبيف أف أداء األشخاص العادييف لذا يعتمد النمو االجتما
المغة وعمى ذلؾ يعاني المعوقوف مشكبلت تكييفية في نموىـ االجتماعي بسبب نقص 
الواضح في قدراتيـ المغوية وصعوبة التعبير عف أنفسيـ وصعوبة فيـ اآلخريف سواء 
في مجاؿ األسرة أو العمؿ أو المحيط العاـ لذا يبدو الطفؿ األصـ وكأنو يعيش في 

 (2010)بطرس،  عادييف الذيف ال يستطيعوف فيمو وىـ مجتمع األكثرية .عزلة مع األفراد ال
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تشير الدراسات السيكولوجية إلى أف ىناؾ تأثيرا لمقصور السمعي عمى أنماط  
غير تكيفيو مثؿ سوء التكييؼ العاطفي ودراسات  التكييؼ عند الصـ وظيور سموكات

أخرى تشير إلى أف فقداف السمع يؤدي إلى أعراض سموكية مضطربة ففي إحدى 
الدراسات يكر بنتر أف الصـ البالغيف غير مستقريف عاطفيا أكثر مف العاديف وأكثر 

واقؿ سيطرة  انطوائية ولـ توجد فروؽ في االكتفاء الذاتي والعمو في الثقة وأكثر عصبية
(  أف الصـ غير ناضجيف وانطوائييف    solo manمف العاديف وذكر" سولوماف" ) 

 ويعتمدوف عمى اآلخريف ، أنيـ أكثر خوفا وقمقا وشكوكا 
في دراسة لبنات صـ بسف عشر سنوات باستعماؿ مقياس  livneوذكرت ليفيف  

 "وكسمر" أنيف متمركزات  
عمى األطفاؿ معوقيف سمعيا تتراوح وفي دراسة مايكؿ بست التي طبقت 

منيـ أقؿ نضجا مف  %10سنوات ، وجد مايكؿ أف حوالي  10و 9أعمارىـ بيف 
 الناحية االجتماعية مقارنة باألطفاؿ العادييف واف لدييـ عدـ مباالة باآلخريف .

إلى أف المعوقيف سمعيا كثيرا ما يتجاىموف  meadaw 1980كما أشارت ميدو 
و يسيئوف فيـ تصرفاتيـ و لدييـ درجة عالية مف التمركز حوؿ مشاعر اآلخريف  

 الذات و توصمت إلى أف أىـ خاصية لدييـ عدـ النضج العاطفي.
إف الطفؿ األصـ  يمكف أف يكوف محدود  Harris   1988و يذكر ىارس 

 المشاركة في التبادالت االجتماعية مع الوالديف و عدـ قدرتو عمى التحكـ بالذات .
معروؼ أيضا أف األشخاص المعوقيف سمعيا يميموف لمتفاعؿ مع مف ىـ ومف ال

 مف فئتيـ أي التعصب الفئوي.
ومف جية أخرى توضح الدراسات أف مفيـو الذات لدى األشخاص المعوقيف 

سمعيا يتصؼ بعدـ الثقة فيو غالبا ما يكوف مبالغا فيو كما تشير الدراسات  أيضا إلى 
الممتحقيف بمؤسسات خاصة لممعوقيف سمعيا أو المذيف إف األشخاص المعوقيف سمعيا 

يعاني آباؤىـ أو أمياتيـ مف اإلعاقة السمعية يكوف لدييـ مفيـو ذات أفضا مف غيرىـ 
  (2010)بطرس،  مف المعوقيف سمعيا.
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أما مف حيث الخصائص النفسية و االنفعالية و فبل أحد يستطيع أف ينكر 
حقيقة أف اإلعاقة السمعية تؤثر بشكؿ مباشر و غير مباشر عمى التنظيـ 

السوسيولوجي الكمي لئلنساف  عمى أف الصمـ ال يقود بالضرورة إلى سوء التوافؽ 
بؤ لدى جميع المعوقيف سمعيا. النفسي و ال يعني أيضا أف ثمة تأثيرا محدودا قاببل لمتن

فعمى الرغـ مف اعتقاد البعض باف لممعوقيف سمعيا سمات نفسية و انفعالية مميزة و 
فريدة إال أف نتائج البحوث العممية ال تدعـ ىذا االعتقاد و ىذه القضية كانت و ال تزاؿ 

ة المعوقيف واحدة مف أكثر القضايا إثارة لمجدؿ بيف العامميف في ميداف الطفولة ورعاي
سمعيا فبعد ما يزيد عمى خمسيف عاما مف الدراسات العممية المستفيضة المتعمقة بيذه 
القضية لـ يتـ التوصؿ إلى نتائج واضحة وال يزاؿ الباحثوف يشككوف في مصداقية  

عمومية  تمؾ النتائج ويعود ذلؾ إلى كوف الدارسات ذات العبلقة تعاني مف مشكبلت 
إمكانية الخروج باستنتاجات   قاطعة أمرا صعبا فكثيروف الذيف منيجية عديدة تجعؿ 

يعتقدوف  بوجود خصائص انفعالية   فريدة لؤلشخاص المعوقيف سمعيا تختمؼ عف 
خصائص األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى وتختمؼ أيضا عف خصائص العادييف إال 

يا  إنما ىو مجرد  أف اإلشارة إلى أف االدعاء  بوجود سيكولوجية خاصة لممعوقيف سمع
وىـ وعمى  أي حاؿ فذلؾ  ال يعني أف اإلعاقة السمعية ال تؤثر عمى  الخصائص 

النفسية واالنفعالية  لمشخص ولكف ما يعنيو ذلؾ ىو أف تأثير اإلعاقة السمعية يختمؼ 
اختبلفا جوىريا مف إنساف  إلى أخر فالعوامؿ المحدودة لمبناء النفسي لمشخص عديدة 

 ومتنوعة .
وقد أشار "مورس" إلى أف الدراسات المرتبطة بالخصائص النفسية لؤلشخاص 
المعوقيف سمعيا قد أخذت منحييف احدىما يمكف تسميتو بمنحنى االنحراؼ والثاني ىو 
المنحنى النمائي الطبيعي ،يركز  المنحنى األوؿ عمى الفروؽ بيف األشخاص العادييف 

 مؤشرات عمى االنحراؼ . والموقييف سمعيا  ويعالج الفروؽ بوضعيا
أما المنحني الثاني فيو ييتـ بتحميؿ الخصائص النفسية لؤلشخاص المعوقيف 

نما مف  سمعيا ليس مف أجؿ تحديد أوجو االختبلؼ بينيـ وبيف األشخاص السامعيف، وا 
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اجؿ تحديد الظروؼ التي ينبغي توفيرىا لكي ينمو ىؤالء األشخاص نموا سويا إلى 
 أقصى درجة ممكنة.

ويرى "مورس"  أف الدراسات المتوافرة تجمع عموما عمى أف نسبة كبيرة مف 
األشخاص المعوقيف سمعيا تعاني مف سوء التكيؼ النفسي فمنذ الثبلثينيات أشارات 

دراسات عدة إلى أف األطفاؿ  الصـ يعانوف مف مستويات متفاوتة  مف عدـ االستقرار 
نيـ  أكث ر اكتئابا وقمقا  تيورا وأقؿ توكيدا لمذات  العاطفي وأنيـ يذعنوف لآلخريف وا 

شارات دراسات عدة أيضا إلى أف الموقييف سمعيا  يتصفوف بالتشكؾ باآلخريف  وا 
 والعدائية .
 

 التحصيل األكاديمي : 5.13
غالبا ما يكوف التحصيؿ األكاديمي  ليذه  الفئة متدف عمى الرغـ مف عدـ 

رائي ىو أكثر تأثرا بيذه اإلعاقة ويزداد   انخفاض نسبة ذكائيـ، كما أف تأثيرىـ الق
تحصيميـ  األكاديمي  ضعفا مع ازدياد  المتطمبات المغوية ومستوى تعقيدىا خاصة في 

مف أفراد ىذه  % 50غياب فاعمية أساليب التدريس وتشير بعض الدراسات إلى أف 
بلب اإلعاقة ممف ىـ في فاعمية سف العشريف كاف مستوى قراءتيـ تقاس بمستوى ط

كانوا بمستوى الصؼ الثامف  %10الصؼ الرابع األساسي أو اقؿ مف ذلؾ واف 
  (2010)بطرس،  .األساسي
 

 مبادئ استخدام األنشطة الرياضية المعدلة أو المكيفة لمصم :14.

 يتضمف استخداـ األنشطة الرياضية لفئة صغار الصـ مايمي :   

 و يتـ ذلؾ بػػ: اإليضاحات الجسمية :استخدام 1.14
 . استخداـ اإلرشادات البصرية 
 . استخداـ الناذج البصرية لمفعالية المراد أدائيا 
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 . استخداـ األداء الحركي النموذجي 
 .استخداـ العدد السمعية 
 . إعطاء إرشادات بصرية صوتية 

 : وذلؾ بػػ  استخدام عدد سمعية2.14
 . استخداـ العدة المساعدة السمعية المناسبة 
 . نزع العدة المساعدة قبؿ دخوؿ حوض السباحة 

 :و تمتاز بػػ البيئة التدريسية3.14
  تجنب الضوضاء الشديدة في بيئة الدرس 
 (2001)كمونية،  .قؼ في المكاف المناسب  
 

 
 : تقنيات تدريسية و اعتبارات خاصة 4.14
  استخداـ نظاـ خاص باالتصاالت 
  يجب ابقاء الرأس لؤلعمى و أعمى مف مستوى الماء عند السباحة 
  تجنب السباحة تحت الماء 
  تجنب القفز إلى الماء أو الغوص 

 :االرشاد البعدي5.14
  اعطاء إرشاد بعدي بصري صوتي 
  (2001)كمونية،  الكمماتجعؿ التبلميذ يبلحظوف مخارج  
 . أهداف النشاط الرياضي و التربية الرياضية المكيفة لمصم :15



 السمعية  اإلعاقة                                                  :              األولالفصل 
 

28 
 

لكي يستطيع المعاؽ سمعيا العمؿ بكفاءة و يصبح االنساف منتجا في المجتمع و في 
 حدود قدراتو الباقية البد أف ييدؼ برنامج التربية الرياضية إلى مايمي :

  تعمـ الميارات الحركية اإلنسيابية و زيادة كفاءتو اإلدراكية الحركية و إثارت دافعيتيـ
 لممارسة بالمنافسات و المسابقات المتنوعة .

  نسبة الميارات الحركية التي تنمي التوافؽ الحركي و البدني و استخداـ اآلالت
ستجيب ليا النقدية كالطبؿ و الدؼ حيث تحدث تمؾ اآلالت ذبذبات يمكف أف ي

 الطفؿ األصـ .
  االىتماـ باألنشطة الجماعية التعاونية مف أجؿ تنمية الميارات االجتماعية و يجب

العبلـ ألنيـ ال يسمعوف استخداـ االشارات خبلؿ المعب و المثيرات البصرية و ا
 الصفارة 

 . اختبلؿ االتزاف لمصـ الناتج مف عدـ قياـ القنوات اليبللية بوظائفيا 
 ى المدرس االبتعاد عف الميارات التي تتطمب التسمؽ و العمؿ عمى يوجب عم

 )فرحات( .األجيزة و ذلؾ لتوفر األماف

 

 

 :. األنشطة الرياضية لمصم16

يعد النشاط الرياضي لؤلصـ ذو فائدة كبيرة حيث يستطيع الفرد التعبير عف نفسو 
مف خبلؿ النشاط الرياضي الممارس مما ساىـ في بناء ثقة المعاؽ ثقة بنفسو و مدربو 

و غيره مف الناس و يصبح قادر عمى التفاعؿ اإليجابي و النمو السوي فأغراض 
مؼ عف أغراضيا لؤلسوياء ،و يستطيع ممارسة التربية الرياضية لمصـ و البكـ ال تخت
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كافة األنشطة الرياضية دوف ادخاؿ تعديبلت عمى المبلعب أو األدوات أو القوانيف 
 الخاصة بالمعب .

 : .  رياضات ضعاف السمع و الصم التنافسية17

تنطبؽ عمى الصـ و البكـ نفس القواعد الدولية لؤلصحاء ما عدا بعض   
 مي المسابقات التي يسمح ليـ باالشتراؾ فييا :االنشاءات ،و في ماي

 ( 1500ألعاب الميداف و المضمار باإلضافة إلى الجري )ـ
ـ( 400()120كمـ، )20ـ، حتى 300ـ موانع 400ـ(  10000ـ()5000)

 حواجز .
  )رمي الرمح . إطاحة المطرقة . الرماية بالسيـ .و بالنار )البندقية أو المسدس

. 
  السمة . كرة اليد . الكرة الطائرة . المصارعة ) الرومانية و الحرة كرة القدـ . كرة

.) 
  رفع األثقاؿ . تنس الطاولة . تنس األرضية ) فردي و زوجي ( . السباحة

بأنواعيا . اغطس . كرة الماء .اليولنج. البيمياردو . الكروكيت .التزحمؽ عمى 
 الجميد .الجمباز بأنواعو .الدراجات .

 ل البدني لذوي اإلعاقة السمعيةأسس التأهي 18.

إعاقة السمع مثؿ الكثير مف اإلعاقات السمعية تتفاوت درجتيا فنجدىا تتفاوت بيف 
ضعؼ السمع و الصمـ الكامؿ، و عمى ذلؾ فالتعامؿ مع ىذه الفئة مف المعاقيف خبلؿ 
التأىيؿ البدني قد يتطمب في أكثر األحياف االعتماد عمى أسموب التخاطب خاص مثؿ 

راءاة حركة األصابع، لغة اإلرشادات الدولية أو قراءة الشفاه إضافة إلى استعماؿ ق
 الوسائؿ أثناء التعمـ و الممارسة.
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تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو بالرغـ مف القصور الحسي )السمعي( ليذه الفئة إال أنو 
ى مف خبلؿ األبحاث و األرقاـ و األزمنة و المسافات المسجمة كمؤشر لتقدـ مستو 

األداء في قطاع البطوالت الرياضية ثبت أف المعوقيف سمعيا عمى قدر كبير مف المياقة 
و الكفاءة البدنية ة الميارية يقترب كثيرا مف مستوى األفراد العادييف، ولذلؾ فطريقة و 
مستوى أداء التمرينات و األنشطة الرياضية ييدؼ رفع الكفاءة البدنية ليذه الفئة ال 

 ف التعديبلت.يخضع لمكثير م

 و بشكؿ عاـ مف أىـ أسس التأىيؿ البدني لذوي اإلعاقات السمعية :

  مف أىـ أسس التأىيؿ البدني لممعاقيف سمعيا التركيز عمى تنمية عناصر القوة
و التحمؿ و المرونة و رفع مستوى كفاءة الجياز الدوري التنفسي لتعويض 

 كة االنتقائية.حاالت القصور الحركي نتيجة تخوؼ المعاؽ مف الحر 
  إتقاف حركة المشي و الجري و الوثب و التوافؽ و التركيز عمى تنمية عنصر

الرشاقة لتحقيؽ تقدـ في توافؽ العضمي العصبي يزيد مف قدرة المعاؽ غمى 
 المشاركة اإليجابية في النشاط و التأىيؿ البدني.

 ه اإلعاقة مف االىتماـ بتمرينات المحافظة عمبل القواـ نظرا لما قد يصاحب ىذ
حدوث في منطقة العنؽ )ميؿ العنؽ( وفي الحاالت المتقدمة قد يصاحبو انحناء 
جانبي كامؿ في العمود الفقري، و يستعيف المعوؽ في التعرؼ عمى ذلؾ بالمرآة 

 أو الصور ....الخ.
  عند أداء التمرينات يجب االعتماد بصورة أساسية عمى الحواس البديمة لحاسة

و الممس كالصور و أشرطة الفيديو و النماذج أثناء األداء و  السمع كاألبصار
 المرايا و لمس العضو المراد التركيز عمى أداءه...الخ.
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  وضع برامج التأىيؿ البدني بما يتوافؽ مع قدرات المعاقيف سمعيا بما يسمح
بإكسابيـ المزيد مف السمات النفسية االيجابية مثؿ ضبط االنفعاالت و 

دانية و الصداقة و العمؿ الجماعي و تقبؿ اليزيمة عمى المشاركة الوج
 أداءه...الخ.

  إف تساعد برامج التأىيؿ البدني عمى اعتماد اآلخريف و الثقة في إمكاناتو و
 قدراتو عمى تحقيؽ أىدافو و أىداؼ الجماعة التي ينتمي إلييا.

 رامج عند تكرار شكوى المعاؽ سمعيا مف مرض أو ألـ باألذف يراعى ابتعاد ب
التأىيؿ البدني عف الرياضات المائية أو التيارات اليوائية أو التغيرات المفاجئة 

 لدرجة الحرارة.
  نظرا لما قد تتسبب فيو اإلعاقة السمعية مف خمؿ في االتزاف فإنو ينبغي أف

يتجنب التأىيؿ البدني التدريبات مف عمى مرتفعات أو سبللـ أو أجيزة جمباز 
 مرتفع عف األرض. أو موانع و كؿ ما ىو

 خالصة :  
في األخير نستطيع القوؿ أف اإلعاقة السمعية ىذه مف اإلعاقات   

الحسية التي تختمؼ أسبابيا وطبيعة حدوثيا .إال أنيا ال تؤثر بشكؿ كبير 
 عمى نمو الشخص المصاب بيذه العاىة مف مختمؼ الجوانب األخرى . 

رية وتعميمية واجتماعية إال أنيا تجعمو ينفرد بخصائص انفعالية وفك 
 .وسموكية
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 تمهيد:
العصور االخير تطورا ممحوظا في شتى  خالل المكيف بدنيالنشاط ال لقد شيد    

 ، خاصة فيما يتعمق بطرق ومناىج التعميم والتدريب .مجاالتو ووسائمو 
يعممون عمى تمقين و تعميم التقنيات و الميارات الرياضية فيو ال يحتاج الى المدربين 

فحسب ،  بقدر ما ىو بحاجة الى مدربين يعممون عمى قيادة نمو االشخاص من جميع 
الراىن وفي وقتنا النواحي ، كما يمعب دورا متميزا في االرتقاء بخبرة الفرد الشخصية،  

اضة والترويح وغيرىم ، يمدوننا الخبراء والباحثون في ميدان الرياجتمع عميو  ما و
بأحدث الطرق والمناىج التربوية ، مستندين في ذلك إلى جممة من العموم واألبحاث 

تيدف الى تكوين افراد الميدانية التي جعمت الفرد الممارس لنشاطاتو موضوعا ليا ،
في مقبولين لمحياة االجتماعية من جميع نواحييا ،وليس افراد رياضيين ليصبحو ابطال 

 المستقبل.
وىو ما جعل الدول المتقدمة تشيد تطورا مذىال في مجال تربية ورعاية المعوقين   

وبمغت المستويات العالية ، وأصبح اآلن يمكننا التعرف عمى حضارة المجتمعات من 
 ىذا المجال.خالل التعرف عمى األدوات والوسائل التي تستخدميا في 

  



النشاط البدني المكيف                                                            ثانيالالفصل   
 

34 
 

 المكيف:مفهوم النشاط البدني الرياضي -1
يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي يتم  :ف حممي إبراهيم ليمى السيد فرحاتتعري

حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا  وشدتيا ،ويتم ذلك وفقا الىتمامات  لتالءمتعديميا  
 (222، صفحة 8443)فرحات،  قدراتيم األشخاص  غير القادرين وفي حدود

نعني بو كل الحركات والتمرينات وكل الرياضات التي يتم ممارستيا من  :تعريف ستور
طرف أشخاص محدودين في قدراتيم من الناحية البدنية ،النفسية ،العقمية ،وذلك بسب 

 .A.stor, 1993, p) أو بفعل تمف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسمية الكبرى
10) 

 النشاط البدني الرياضي المكيف ومجاالته:-2
يعد النشاط البدني والرياضي المكيف من الوسائل التربوية الفعالة لتنمية الفرد       

المعاق في جميع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية وىي تساىم في عممية اإلدماج 
األفراد اآلخرين واالتصال معيم، وىي نشاطات ليا  االجتماعي وتحسين العالقة مع

تقريبا نفس القوانين مع األنشطة الرياضية عند العاديين في شكميا العام مع مراعاة 
وىي تعمل عمى إعادة أكبر عدد ممكن من المعاقين من  .بعض خصوصيات المعاقين

ع، وتيدف أيضا إلى ذوي اإلمكانيات المحدودة إلى ميادين اإلنتاج والتفاعل مع المجتم
رد االعتبار المادي والمعنوي إلى الشخص المعاق وتمكينو من االستفادة من طاقاتو 

 المتبقية ومواصمة نشاطو كفرد يبحث عن إشباع رغباتو وطموحاتو المشروعة.
وىذه النشاطات تتمثل في العديد من االختصاصات الرياضية الجماعية منيا و الفردية 

 معينة من المعاقين حسب درجة ونوع إعاقتيم. فئة يالءموكل نوع 
وقد عرف النشاط البدني والرياضي تطورا كبيرا في العشرينات األخيرة حتى أصبح 
يحمل مكانة ال تقل عن تمك التي يحتميا النشاط الرياضي لمعاديين في األلعاب 

 األولمبية حيث أصبحت منافسة المعاقين تجري في نفس الوقت مع العاديين.
 :تكييف األنشطة البدنية والرياضية لممعاقين -3

 من خالل الطرق التالية 5 وىذا
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--تعديل تغيير قواعد األلعاب ) التقميل من مدة النشاط ، تعديل مساحة الممعب ، -
  (أو ىدف السمة ، تصغير أو تكبير أداة المعب ، زيادة مساحة تيديفارتفاع الشبكة 

  .حد ما إلىتقميل األنشطة ذات االحتكاك البدني -
  .الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب-
االستعانة بالشريك من األسوياء أو مجموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق -

 والحبال ...
مستمر إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في المعبة عن طريق السماع بالتغيير ال-

 والخروج في حالة التعب 
مكانيات كل فرد- )فرحات،  .تقسيم النشاط عمى الالعبين تبعا لمفروق الفردية وا 

  (05 74 72، صفحة 8443
 تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف : -4

لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاليا فمنيا التربوية و التنافسية ، ومنيا 
 العالجية والترويحية  أو الفردية والجماعية .

 عمى أية حال فإننا سنتعرض إلى أىم التقسيمات ، فقد قسمو أحد الباحثين إلى 5
5 ىو نشاط يقوم بو الفرد من تمقائي نفسو بغرض تحقيق  النشاط الرياضي الترويحي5-1

السعادة الشخصية التي يشعر بيا قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتمبية حاجاتو النفسية 
 واالجتماعية ، وىي  سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتيا وتعزيزىا لممعاقين .

يح لما يتميز بو من يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برامج الترو 
أىمية كبرى في المتعة الشاممة لمفرد ، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة 

إن مزاولة النشاط البدني سواء كان ي البدنية والعقمية واالجتماعية ،الشخصية من النواح
إلى المستويات العالية ،  فراغ أو كان بغرض التدريب لموصولبغرض استغالل وقت ال

ر طريقا سميما نحو تحقيق الصحة العامة ، حيث أنو خالل مزاولة ذلك النشاط يعتب
لمفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إلى  يتحقق

تحسين عمل كفاءة أجيزة الجسم المختمفة كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي 
 (54، صفحة 8443)رحمة،  والعصبي
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يرى رممي عباس أن النشاط البدني الرياضي يخدم عدة وظائف نافعة ، إذ أن النشاط 
العضمي الحر يمنح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودىم بوسائل التعبير عن النفس ، 

اليادف والخمق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة عمى اإلنجاز وتمد األغمبية بالترويح 
بدنيا وعقميا.... والغرض األساسي ىو تعزيز وظائف الجسم من اجل لياقة مقبولة 

 (24، صفحة 8448)شحاتة،  الرفاىية وشعور بالسعادة و
كما أكد "مروان ع المجيد " أن النشاط البدني الرياضي الترويحي يشكل جانبا ىاما  

اذ يمكنو من استرجاع العناصر الواقعية لمذات والصبر ، الرغبة في في نفس المعاق 
اكتساب الخبرة ، التمتع بالحياة ويساىم بدور ايجابي كبير في إعادة التوازن النفسي 
لممعاق والتغمب عمى الحياة الرتيبة والمممة ما بعد اإلصابة ، وتيدف الرياضة 

ضباط وروح المنافسة والصداقة لدى الترويحية إلى غرس االعتماد عمى النفس واالن
الطفل المعوق  وبالتالي تدعيم الجانب النفسي والعصبي إلخراج المعوق من عزلتو 

 (882 888، صفحة 8442)ابراىيم،  التي فرضيا عمى نفسو في المجتمع
 كما يمكن تقسيم الترويح الرياضي كما يمي5

 األلعاب الصغيرة الترويحية.
 األلعاب الرياضية الكبيرة.

 الرياضات المائية
 
 النشاط الرياضي العالجي : 4-2

عرفت الجمعية األىمية لمترويح العالجي ، بأنو خدمة خاصة داخل المجال الواسع 
لمخدمات الترويحية  التي تستخدم لمتدخل اإليجابي في بعض نواحي السموك البدني أو 
االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثير مطموب في السموك ولتنشيط ونمو وتطور 

 الشخصية ولو قيمة وقائية وعالجية ال ينكرىا األطباء
كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظم المستشفيات والمصحات العمومية 

الدول  والخاصة وفي مراكز إعادة التأىيل والمراكز الطبية البيداغوجية وخاصة في
المتقدمة ،ويراعى في ذلك نوع النشاط الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم 
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حركات موجية ودقيقة ىدفيا اكتساب الشخص المعوق تحكم في الحركة  واستخدام 
                                 عضالت أو أطراف مقصودة .

 النشاط الرياضي التنافسي : 4-3
ياضة النخبة أو رياضة المستويات العالية ، ىي النشاطات الرياضية ويسمى أيضا بالر 

المرتبطة بالمياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا ، ىدفو األساسي االرتقاء مستوى 
المياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن لموظائف والعضالت المختمفة لمجسم 

عتمد عمى التدريب العممي السميم والتطوير في األدوات والواقع أن الرياضة التنافسية ت .
واإلمكانات الطب الرياضي ويجب االلتزام في تمك الرياضة بالقواعد والقوانين الخاصة 

 باألداء 
 أغراض النشاط البدني و الرياضي: 5-

لمنشاط البدني المكيف أغراض عديدة منيا النمو العقمي و النمو الحركي و النمو 
والنمو االجتماعي النفسي حيث أن ممارسة المعوق لمفعاليات واألنشطة البدني 

 الرياضية تحقق لو ىذه األغراض5
 النشاط البدني والرياضي لغرض النمو البدني: 5-1

إن ممارسة األنشطة والفعاليات الرياضية لممعوقين تساعد عمى بناء الكفاءة البدنية عن 
مل طريق تقوية وبناء أجيزة الجسم بواسطة ىذه الفعاليات،تمكن الفرد المعوق من تح

المجيود البدني ومقاومة التعب،وتمعب أنشطة البدنية المكيفة التي تشمل العضالت 
ء أجيزة الجسم الحيوية،كالجياز الدوري والجياز التنفسي الكبيرة دورا ىاما في بنا

ويرى"مروان عبد المجيد"أن ممارسة المعوق لمنشاط البدني ستعمل عمى النمو الطبيعي 
وما ينتج عنيا من تكوين الجسم القوي المتناسق وبدلك يبقى كفيل في نمو وبناء 

 ا عمى العمل واإلبداع.الشخص المعوق وتأىيمو تأىيال صحيحا وسميما كي يصبح قادر 
 
 النشاط البدني والرياضي لغرض النمو العقمي: 7-2

يسعى النشاط البدني إلى جعل الجسم نشيطا قويا،وذلك الن أداء الحركات الرياضية 
تحتاج إلى تركيز ذىني كما أنيا تجعل الجسم صحيحا قادرا عمى العمل ،يقول "عبد 
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النشاط البدني ليس زينة أو مجرد العاب يمارسيا المعوق لقضاء وقت  المجيد مروان"أن
الفراغ،إنما يعد جانبا أساسيا في العممية التربوية فيي تسعى الزدياد قابمية الفرد 

،لكي يتعمم ميارة رياضية معينة أو لعبة ما فإنو يجب أن يستعمل تفكيره المعوق
قدرة الفرد عمى التفكير و التصور و الخاص ونتيجة ليذا االستعمال المستمر تنمو 

 التخيل واإلبداع.
 المكيف لغرض النمو االجتماعي:النشاط البدني  7-3

تسمى ىذه المرحمة بمرحمة الطفولة اليادئة لما يتميز بو الطفل من ثبات واستقرار 
يتمكن من ضبط انفعاالتو ويميل إلى المرح وتقل مخاوفو تتكون لديو  انفعالي،حيث

اتجاىات وجدانية نحو موضوعات جماعة الرفاق أو المدرسة ويكتسب الكثير من 
والتعاون مع اآلخرين االجتماعي  واالنسجامالعادات واألفكار التي تدل عمى التوافق 

 والخضوع لمسمطة  
غراض النشاط البدني المكيف مساعدة الطفل يقول "محمد عوض بسيوني"أن من أ

التوحد في التكيف مع األفراد والجماعات التي يعيش معيا،حيث أن ممارسة األنشطة 
 واالنتماء بالنفس الثقةبالمجتمع وتنمي فيو  واالتصالالبدنية تسمح لو بالتكيف 

طريق  ل إلى النجاح عنوالتعاون والشجاعة فضال عن شعوره بالمذة والسرور لموصو 
  الفوز.
    
 :نشاط البدني الرياضي المكيفأهمية ال -3
قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعيا السنوي عام   

، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقو في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى جانب  8423
المجتمعات المختمفة في عدة األنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بدأت 

قارات مختمفة تعمل عمى أن يشمل ىذا الحق الخواص، وقد اجتمع العمماء عمى 
مختمف تخصصاتيم في عمم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية 
والترويحية ىامة عموما ولمخواص بالذات وذلك ألىمية ىذه األنشطة بيولوجيا، 

                        بويا، اقتصاديا وسياسيا .اجتماعيا، نفسيا، تر 
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 األهمية البيولوجية : 8-1
إن البناء البيولوجي لمجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث اجمع عمماء البيولوجيا 
المتخصصين في دراسة الجسم البشري عمى أىميتيا في االحتفاظ بسالمة األداء 

لشخص الخاص، برغم اختالف المشكالت اليومي المطموب من الشخص العادي، أو ا
التي قد يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية واجتماعية وعقمية فان أىميتو البيولوجية 

 (18، صفحة 8437)أحمد،  لمخواص ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة
تزداد نحافة الجسم وثقل يؤثر التدريب وخاصة المنظم عمى التركيب الجسمي، حيث 

سمنتو دون تغيرات تذكر عمى وزنو وقد فحص ويمز وزمالئو تأثير خمسة شيور من 
مراىقة وأظيرت النتائج تغيرات واضحة في التركيب  27التدريب البدني اليومي عمى 

الجسمي، حيث تزداد نمو األنسجة النشطة ونحافة كتمة الجسم  في مقابل تناقص في 
 (805، صفحة 8442)راتب،  لذىنيةنمو األنسجة ا

 األهمية االجتماعية : 8-2
أن  في كتاباتو عن الترويح في مجتمع القرن التاسع عشر بأوربا Veblenفقد بين قبمن 

ممارسة الرياضة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقية، أو بمثابة رمز لطبقة 
اجتماعية خصوصا لمطبقة البورجوازية، إذ يتمتع أفرادىا بقدر أوفر من الوقت الحر 
يستغرقونو في الميو والمعب منفقون أمواال طائمة وبذخا مسرفا متنافسون عمى أنيم أكثر 

سرافا  (R.sue, p. 63) ليوا وا 
وقد استعرض كوكيمي الجوانب والقيم االجتماعية لمرياضة و الترويج فيما يمي 5 الروح 
الرياضية  التعاون تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعية، المتعة 

والتبعية، االرتقاء والتكيف القيادة  والبيجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود عمى
 االجتماعي

 األهمية النفسية : 8-3
، كالحاجة إلى األمن  أما نظرية ماسمو تقوم عمى أساس إشباع الحاجات النفسية

ثباتيا، والمقصود بإثبات  شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات وا  والسالمة ، وا 
 والشعور باألمن واالنتماء الذات أن يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي



النشاط البدني المكيف                                                            ثانيالالفصل   
 

40 
 

، ومما الشك فيو أن األنشطة الترويحية تمثل مجاال ىاما يمكن لمشخص تحقيق ذاتو 
 (25، صفحة 8423)القزوني،  من خاللو

 األهمية االقتصادية : 8-4
واستعداده النفسي ال شك أن اإلنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرتو عمى العمل 
، وان االىتمام  والبدني، وىذا ال يأتي إال بقضاء أوقات فراغ جيدة في راحة مسمية

بالطبقة العاممة في ترويحيا وتكوينيا تكوينا سميما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة 
لممجتمع فيزيد كميتيا ويحسن نوعيتيا، لقد بين "فرنارد" في ىذا المجال أن تخفيض 

 80 ساعة في األسبوع قد يرفع اإلنتاج بمقدار 00ساعة إلى  41عمل من ساعات ال
 (015، صفحة 8412)توفيق،  في األسبوع %
 األهمية العالجية :  8-5

وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم، فيي تخمصو من التوترات 
اآللي، وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد العصبية ومن العمل 

الحياة قد يؤديان إلى انحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب الكحول والعنف، وفي ىذه 
الحالة يكون المجوء إلى ممارسة الرياضة و البيئة الخضراء واليواء الطمق والحمامات 

اض العصبية، وربما تكون خير وسيمة المعدنية وسيمة ىامة لمتخمص من ىذه األمر 
 (al, 1986, p. 589) لعالج بعض االضطرابات العصبية

 
 
 ات النشاط البدني الرياضي المكيف:معوق -9

ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي لممعوقين، فيو نتاج مجتمع 
 أنوتكفي المالحظة العممية لمحياة اليومية من  الظروف االجتماعيةيتأثر ويؤثر في 

 تكشف عن متغيراتو السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية
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 :خاتمة
الرياضي الموجية ويمكن استخالص من خالل ما أشرنا إليو أن النشاط البدني 

لممعاقين بصفة عامة ومستمد من النشاط البدني الرياضي الذي يمارسو االفراد العاديين 
لكنو يكيف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد المعاق من حيث القوانين والوسائل 
المستعممة،كما يعد حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديين ولو جوانب 

عود بالفائدة عمى األفراد فيو يعتبر وسيمة تربوية وعالجية ووقائية إذا تم عديدة ت
كما أن لمنشاط الرياضي تأثير ايجابي عمى اندماج  استغالليا بصفة منتظمة ومستمرة،

عادة تأىيل المعاق وتقبمو في المجتمع، إذ يساىم في تكوين شخصية األفراد المعاقين  وا 
وىذا ،الجانب النفسي،الجانب الخمقي واالجتماعي، من جميع الجوانب الجانب الصحي

 ما يدفعو تحقيق نتائج مذىمة في مختمف االختصاصات.
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 :تمهيد
 اجل من ,الباحث يسمى شخص بيا يقوم منظمة فكرية عممية العممي البحث يعتبر  

 طريقة بإتباع ,البحث موضوع تسمى معينة مشكمة أو بشأن مسألةق الحقائ تقصي
 نتائج إلى أو مالئمة حمول الوصول إلى بغية البحث منيج تسمى منظمة عممية
العممية  الحقائق إلى لموصول محوري مرتكز وىو المشكالت، عمى لمتعميم صالحة
 العمم أن و خاصة العموم كجوىر تعمميةا نظري ،أو قوانين أو قواعد إطار في ووضعيا
ن ع الحقائق إلى التوصل ،ويتم مطمق كتصديق عمييا ومؤكدة ومبرىن يقينية مدركا
 وسائل و أدوات واستخدام ودقيقة ومنظمة ىادفة عممية مناىج وفق البحث طريق
 .بحثية

 عمى لمحصول واإلجراءات األساليب من لعدد المنظم واالستخدام العممي فالبحث
 يفترض وىو أخرى، بطرق عميو الحصول يمكننا عما ما، مشكمةل كفاية  أكثر حل

 التحقق أو لمناس المعرفة  جديدة لزيادة عالقات أو ومعمومات نتائج إلى الوصول
 .منيا

  :دراسة االستطالعية -1
 مربي 40 في المتمثمة العينة أفراد عمى وتوزيعو االستبيان طبع في الشروع قبل

 مركز الذىاب في تمثمت استطالعية بإجراء دراسة قمنا كما ،اإلعاقة داخل مراكز
 عن أطفال المعاقين سمعيا،  لمبحث اإلعاقة

حيث تم االختيار الباحث المركز البيداغوجي لوالية النعامة  حيث تم توزيع استمارة 
 أيام تم قيام بنفس إجراء السابق. وعمى المربيين وبعد أسبوع 

وتم شرح طريقة أداة االختبار وتتمثل في اإلجابة عمى العبارات الموجودة في 
 باالطفال المعاقين سمعيا  خالل النشاطل الرياضي استمارة استبيان الخاص بواقع التكف

 الحركي المكيف .
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 :منهج الدراسة-2
 وضعيا التي واألسس القواعد من مجموعة يعني العممي البحث في المتبع لمنيج إنا
 أنو الذنيبان محمد بوحوشو عمار الدكتور ،ويقول الحقيقة الوصول إلى أجل من

 .الحقيقة لمشكمة و اكتشاف ا لدراسة الباحث يتبعيا التي الطريقة
 قيد المنيج ىذا وبالتالي وحاجاتو المجتمع لظروف العممية الدراسة بالمسح ونعني
 وصفا الدراسة قيد المشكمة أو الدراسة موضوع أو لظاىرة الدقيق والتفصيمي الوصف

 (2008)البياتي، QUALITATIVEنوعيا وصفا أو QUANTITATIVE كميا
  :الوصفي المنهج تعريف 2-1

 الظاىرة عن ودقيقة كافية ومعمومات البيانات جمع إلى أوال ييدف الوصفي المنيج
 تمك عمى لمؤثرةا العوامال إلى وصوال موضوعية بطريقة تم جمعو ما وتحميل ثم ومن

 (2008)البياتي، ةالظاىر 
 واالجتماعية الطبيعية الظواىر يدرس البحث أساليب من نوع ىو الوصفي األسموب

 كمية دراسة ،و الظاىرة خصائص توضح كمية دراسة الراىنة واالقتصادية والسياسية
 الوصفي ،والبحث األخرى الظواىر ارتباطيا مع ودرجات تغيراتيا و حجميا توضح
 الوقت كماىي في واألشخاص العمميات و واألشياء لألنشطة دقيق بتحديد ييتم

 عممية في تبدو التي والممارسات الظاىرات بين العالقات ويحدد الحاضر
 (2002)عطوى، النمو

  :الدراسة مجتمع-3
 تعميم في المتخصصين المربين فئة ىي الدارسة ىذه تعميو تم الذي المجتمع

 المصابين باالعاقة السمعية 
 عينة البحث:-4

النموذج الذي يجري الباحث مجمل بحثو عمييا، في بحثنا ىذا العينة إن العينة ىي 
 مربي بمراكز بيداغوجية.40كانت
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 العالقات من نوعا بينيا تتفاعل التي العوامل من  مجموعة ىي :الدراسة متغيرات-5
 :يمي كما بحثنا متغيرات كانت ومنيا إلثباتوا بالتحديد منيا التحقق الباحث يريد التي

 : المستقل المتغير1 -5
 قياس خاللو من نريد الذي المستعمل العامل أي والنتيجة السبب بين العالقة ىو
 ( 115 . ص 2007 .زعيمن سميرة (.الخ...النتائج
 :في المستقل لمتغير تمثال ىذا بحثنا وفي
 واقع التكفل بالمعاقين سمعيا 

 :التابع المتغير5-2
 محاولة بصدد نحن التي لظاىرة يحددا ألنو الجواب أو النتائج يوضح الذي ىو
 تتأثر ىي و قياسيا إلى الباحث يسعى التي أو الظواىر العوامل تمك وىي شرحيا
 (. 115ص. 2007 .زعيمنسميرة(.المستقل بالمتغير
 :في ىذا بحثنا في التابع المتغير وتمثل

 خالل النشاط البدني المكيف 
 مجاالت البحث:-6
  :مربي بالمراكز البيداغوجية40أجريت عمى مجال بشري 
 :أجريت الدراسة في والية النعامة عمى مستوى المراكز البيداغوجية:مجال مكاني 
 بالمشرية سمعياالمركز النفسي البيداغوجي لألطفال  لممعاقين   -

 :مجال زماني 
ماي و شير 2019مارسبين شير  أجريت الدراسة في الفترة الممتدة ما

 الزمنية إلى مرحمتين ىما:وتنقسم ىذه المدة 2019
و تعتبر ىذه 2019 أفريل إلى شير2019 ر مارس مة األولى: من شيالمرح-

 المرحمة مرحمة البحث النظري وجمع المعمومات حول الدراسة.
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و تم خالليا توزيع 2019ماي إلى شير 2019افريلالمرحمة الثانية: من شير -
بالجانب   النتائج الخاصةاإلستبيان وجمع البيانات و اإلحصاءات وتحميل 

 التطبيقي.
 أدوات البحث: -7
يعتمد المنيج  الوصفي في البحث عمى البيانات الخاصة بالظواىر    

والموضوعات التي يدرسيا وعمى وسائل وأدوات القياس التي تساعد عمى جمع 
وليذا اعتمدنا عمى  البيانات وتصنيفيا تمييدا لتحميميا واستخالص النتائج منيا،

استمارة تتضمن مجموعة من األسئمة موجية إلى األساتذة والمربين داخل المراكز 
 البيداغوجية.

  :االستبيان 7-1
 يتم معين، موضوع حول المرتبة األسئمة من مجموعة بأنو االستبيان يعرف
 تمييدا باليد تسميميا يجري أو بالبريد المعنيين ترسل لألشخاص ارةاستم في وضعيا
 حقائق إلى التوصل يمكن فييا، وبواسطتيا الواردة األسئمة أجوبة عمى لمحصول
 غير لكنيا عمييا متعارف معمومات من التأكد أو موضوع عن جديدة
 (1986)العكش، بحقائق مدعمة

 :كالتالي محاور إلى مقسما ، سؤاال40  يظم استبيان بإعداد قمنا
 دور النشاط البدني المكيف عمى المعاقين سمعيا.في معرفة  يتمثل :المحوراألول 
 التكفل المادي بيذه الفئة.تيدف إلى معرفة :المحورالثاني 
 
 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:-8
 : السن أوال 
  يبين توزيع أفراد العينة حسب السن. 1الجدول رقم : 
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 العينة  السن
 المربيين  (25/45)

 (25/45العينة ما بين )يتراوح سن أفراد 
 ثانيا : الجنس

ناث.  أفراد البحث ىم ذكور وا 
 ألسس العممية لإلختبارات:ا-9
 :الصدق 

الصدق الذاتي ىو صدق الدرجات التجريبية لممقياس بالنسبة لمدرجات الحقيقية التي 
خمصت من أخطاء استبيان.وبالتالي تصبح الدرجات الحقيقية استبيان كمحك الذي 

 صدق االختبار.ننسب إليو 
ولموقوف عمى مدى تناسب أسئمة االستبيان مع أىداف البحث قمنا بعرضيا عمى 

مجموعة من األساتذة دكاترة بمعيد عموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة 
مستغانم ،وبعد إيذاء أرائيم وتقديميم لممالحظات تم استبعاد وحذف عدد من 

دراج عبارات أخ خراجو بصورتو النيائية ليتم المالحظات وا  رى من تم تعديل االستبيان وا 
 توزيعو عمى عينة بحثنا ىذا.
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 الجدول يبين قائمة االساتذة المحكمين
 :الثبات 

نعني بثبات االستمارة استبيان أن نحصل عمى نفس النتائج تقريبا عند إعادة تطبيقو 
 عمى نفس المجموعة من األفراد.

قام الطالبان بتطبيق استمارة استبيان عمى عينة الدراسة االستطالعية في ظروف 
مساعدة بحيث اتبع التعميمات كما وردت حيث قمنا بتوزيع القبمي عمى خمس مربين 

بالمراكز البيداغوجية معالجتيا، توصمنا إلى تقارب في التكرارات ونفس النتائج وىذا ما 
 يدل عمى أن الثبات االستبيان مقبول مما يعني االستبيان يتمتع بالثبات.

 
 

 التجربة األساسية: -11
بتوزيع االستمارات عمى المربي   تبعد تحكيم استمارة استبيان من طرف األساتذة قم

إلى  تبمختمف المراكز ،فيما يخص المربيين بمراكز فقد ذىب  المعاقين سمعيال األطفا
نفسي في البداية بالتعريف عمى  تركز النفسي البيداغوجي بالمشرية، كما قمالم

 ، أسبوعين  ليم االستمارة وتمت اإلجابة عنيا في مدة تالمربين فشرح ي،فتجاوب مع

 الجامعة أسماء المحكمين
 د/ دويمي

 د/ حمزاوي 
 مداني د/ 

 د/ بن قناب 
 

 جامعة مستغانم
 جامعة مستغانم
 جامعة مستغانم
 جامعة مستغانم
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، 2ومعالجتيا إحصائيا حيث تم استعمال كاوبعدىا تم استرجاع استمارات وتحميميا 
 والنسبة المئوية.

 الدراسة اإلحصائية:-11
 كما يمكن حسابو بالمعادلة التالية:

 تكرار المشاىدة     ت ش
 تكرار المتوقع      ت م

 ومنو
م ت) (ش ت 

 

مج
م ت

كا 
 

 

التكرار    النسبة المئوية =
مجموع التكرارات

 

 صعوبات البحث :-12
صعوبات في توزيع االستمارات عمى المربين بمراكز البيداغوجية والمتمثمة ت لقد تمقي
 في:
 بتوزيع االستمارات ، نظرا لضيق الوقت . اح بعض اإلداريينعدم سم -
برفضيا وتوزيع  اقوم نيوجود بعض االستمارات غير كاممة في اإلجابة، مما جعم -

 استمارات أخرى .
 وعدم إعادتيا مع باقي االستمارات . قيام البعض بإىمال االستمارات ، -
 صعوبة التعامل مع بعض األشخاص بسبب تحفظيم عمى اإلجابة . -
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 المحور االول:

 المعاق بالثقة عند ممارسة النشاط الرياضي؟ ىل يشعر :10السؤال 

 عند ممارسة النشاط الرياضيمدى وجود الثقة   معرفة الغرض منه:

 عند ممارسة النشاط الرياضييبين مدى وجود الثقة  : 10الجدول رقم 

 : األولتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية    

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  40وعند تفريغ اإلجابات أجابت 40مربي أجابوا حول سؤال رقم 04
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %08 بنسبة مربيين  أجابوا بال 40و 58%

وىي أكبر من قيمة  0.90المحسوبة  2الطالبان إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو ىناك  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950كا الجدولية التي بمغت 

 فرق دال لصالح قيمة الكبرى9 

 

 ال
15% 

 نعم
85% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  58 40 نعم
0.90 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 08 40 ال دال
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 وجود الثقة عند ممارسة النشاط الرياضي: يبين مدى 10الشكل البياني رقم 

 

 ىل المشاركة في الحصة التدريبية البدنية تساعد في التعميم  المياري :10السؤال 

 معرفة دور حصة التربية البدنية في  التاثير عمى التعميم الغرض منه: 

 في  التاثير عمى التعميم النشاط البدني معرفة دور  10الجدول رقم 

 تحميل نتائج السؤال الثاني :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  24وعند تفريغ اإلجابات أجاب40مربي أجابوا حول سؤال رقم 04

ولداللة الفروق بين المستجوبين  %0298بنسبة  مربي أجابوا بال .0و ،8.98%
وىي أصغر .49المحسوبة  2استخدم الطالبان إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا
 وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  57.5 23 نعم
0.9 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 42.5 17 ال غيردال
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 في  التاثير عمى التعميم النشاط البدنيمعرفة دور  يبين: 10الشكل البياني رقم 

 .ومنو  نستنتج ان النشاط البدني المكيف يؤثر عمى التعميم     

 

 ىل يشعر المعاق سمعيا  بالراحة اثناء ممارسة النشاط الحركي ؟ :10السؤال 
 اثناء ممارسة النشاط الحركيمعرفة مدى الشعور باإلرتياح الغرض منه: 

 اثناء ممارسة النشاط الحركييبين مدى الشعور باإلرتياح  10الجدول رقم

 : ثالثتحميل نتائج السؤال ال
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب      

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي بنعم  28وعند تفريغ اإلجابات أجاب44مربي أجابوا حول سؤال رقم 04عددىم 
ولداللة الفروق بين  %4.98 بنسبة مربي أجابوا بال 08و ،%0298بنسبة 

 ال
42% 

 نعم
58% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  62.5 25 نعم
2.5 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 37.5 15 ال دال



عرض وتحليل النتائج                                                              الفصل الثاني:                

 

58 
 

المحسوبة  2المستجوبين استخدم الطالبان إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
 4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت  2وىي أصغر  من قيمة كا298

 وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9 40ودرجة حرية 

 

 

 

 اثناء ممارسة النشاط الحركييبين  مدى الشعور باإلرتياح : 10رقم  الشكل البياني

 اإلستنتاج:

سة ار مممن خالل الجدول و التمثيل البياني نالحظ أن ىناك شعور ورغبة في     
 9النشاط الحركي

 ىل ترى اجباريا دمج المعاق سمعيا في المجتمع؟: 10السؤال 

 9المعاق سمعيا في المجتمع دمج :  معرفة إجباريةالغرض منه

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  5.98 48 نعم 
2298 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 0298 48 ال دال 

 ال
37% 

 نعم 
63% 
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 9المعاق سمعيا في المجتمعدمج إجبارية  يبين10الجدول رقم 

 :الرابع تحميل نتائج السؤال
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنسبة  48وعند تفريغ اإلجابات فإن 40مربي أجابوا حول سؤال رقم 04

، ولداللة الفروق بين المستجوبين  %0298مربيين  بنسبة  28بينما  ، 5.98%
وىي أكبر  2298المحسوبة  2إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا باستخدم الطال
 40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا

 وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 

 
 المعاق سمعيا في المجتمعمعرفة إجبارية : 10الشكل البياني رقم

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول و التمثيل البياني فإن اإلجابات حول معرفة إجبارية دمج      
 بنسبة مرتفعة  9 المعاق سمعيا في المجتمع كانت

 ال
12% 

 نعم 
88% 
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 ىل حصة النشاط الحركي تحقق الراحة النفسية :10السؤل

 حصة النشاط الحركي في تحقيق الراحة النفسية معرفة دورالغرض منه: 

 حصة النشاط الحركي في تحقيق الراحة النفسية يبين دور 48الجدول

 :الخامس السؤال تحميل نتائج
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب      

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي أجابوا  42وعند تفريغ اإلجابات فإن 48مربي أجابوا حول سؤال رقم 04عددىم 

، ولداللة الفروق بين  %24مربيين أجابو بال بنسبة  45بينما  ، %54بنعم  بنسبة 
المحسوبة  2المستجوبين استخدم الطالبان إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت  2وىي أكبر  من قيمة كا2298
 وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9 40ودرجة حرية 

 

 ال
20% 

 نعم 
80% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  54 42 نعم 
2298 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 24 45 ال دال 
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 حصة النشاط الحركي في تحقيق الراحة النفسية يبين دور :10الشكل البياني رقم

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني نالحظ أن نسبة كبيرة من المربيين يرون      

 ان  لمنشاط الحركي دور في تحقيق الراحة النفسية لممعاقين 9

 

 ؟المعمومات اثناء الحصةىل ىناك استعداد لتمقي  :10السؤال
    معرفة نسبة اإلستعدادية لدى التمميذ المعاق سمعيا9 الغرض منه:

 يبين نسبة اإلستعدادية لدى التمميذ المعاق سمعيا.: 10الجدول 

 : السادس تحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب      

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي أجابوا  42وعند تفريغ اإلجابات فإن 40ال رقم مربي أجابوا حول سؤ 04عددىم 

، ولداللة الفروق بين  %24مربيين أجابو بال بنسبة  45بينما  ، %54بنعم  بنسبة 
المحسوبة  2المستجوبين استخدم الطالبان إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  54 42 نعم 
2298 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 24 45 ال دال 
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 4948ة عند مستوى دالل 4950الجدولية التي بمغت  2وىي أكبر  من قيمة كا2298
 وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9 40ودرجة حرية 

 
 يبين نسبة اإلستعدادية لدى التمميذ المعاق سمعيا.:10الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني نالحظ أن نسبة كبيرة من األطفال      

 يتجاوبون عند ممارسة النشاط البدني  9

ومنو نستنتج أن لمنشاط البدني أثر كبير عمى األطفال المعاقين ذىنيا النو      

 يتيح ليم بالترويح والمنافسة بينيم9

 

 

 ىل يستطيع الطفل التركيز في الدروس بعد ممارسة النشاط الحركي؟ :10السؤال

 معرفة تأثير النشاط البدني المكيف عمى تركيز المعاقين سمعيا الغرض منه:

 

 ال
20% 

 نعم 
80% 
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 يبين تأثير النشاط البدني المكيف عمى تركيز المعاقين سمعيا 10الجدول رقم 

 : السابعتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب         

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي بنعم  .2وعند تفريغ اإلجابات أجابت.4مربي أجابوا حول سؤال رقم04عددىم 
ولداللة الفروق بين المستجوبين  %42ال بنسبة مربي  أجابوا ب 04و %05بنسبة 

وىي أكبر من .09المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 
 النشاط البدني المكيف عمى تركيز المعاقين سمعيا.تأثير  : يبين10المخطط البياني رقم

 ومنو نستنتج أن النشاط البدني المكيف يؤثر إيجابيا عمى المعاقين سمعيا    

 ال
35% 

 نعم 
65% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  05 .2 نعم
09. 

 
4950 

 
0 

 
4948 

 
 42 04 ال دال
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 النشاط البدني المكيف يقمل من االصابة من االمراض ؟  :10السؤال

 معرفة تأثير النشاط البدني عمى الحالة الصحية لممعاق الغرض منه:

 يبين تأثير النشاط البدني المكيف عمى الحالة الصحية لممعاق :10الجدول رقم 

 : الثامنتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  40وعند تفريغ اإلجابات أجاب45مربي أجابوا حول سؤال رقم04
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %22سبة مربي  أجابوا بال بن .4و 5%.

وىي أكبر من قيمة كا 0290المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 

 فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  5. 40 نعم
09. 

 
0290 

 
0 

 
4948 

 
 22 .4 ال دال
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 تأثير النشاط البدني عمى الحالة الصحية لممعاق: يبين نسبة 10المخطط البياني رقم 

 ومنو نستنتج أن لمنشاط البدني دور في الحفاظ عمى صحة المعاق  

 

 ىل النشاط البدني المكيف ينمي القوة العضمية؟ :10السؤال

 معرفة تأثير النشاط البدني عمى نمو العضالت  الغرض منه: 

 .يبين تأثير النشاط البدني المكيف عمى نمو العضالت :10الجدول رقم 

 : التاسعتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  28وعند تفريغ اإلجابات أجاب.4مربي أجابوا حول سؤال رقم04

 ال
35% 

 نعم 
65% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  04 28 نعم
09. 

 
298 

 
0 

 
4948 

 
 .4 08 ال غير دال
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ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %.4سبة مربي  أجابوا بال بن 08و 04%
وىي أكبر من قيمة كا 298المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 
 فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 

 النشاط البدني عمى نمو العضالت. تأثيريبين نسبة  :10المخطط البياني رقم 

 

 ىل يتوافد المعاقين سمعيا عمى المراكز اكثر مقارنة باالعاقات االخرى؟ :01السؤال

 معرفة نسبة توافد فئة المعاقين سمعيا عمى المركز البيداغوجي   الغرض منه: 

 : يبين نسبة توافد فئة المعاقين سمعيا عمى المركز البيداغوجي01الجدول رقم 

 : العاشرتحميل نتائج السؤال 

 ال
35% 

 نعم 
65% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  08 20 نعم
490 

 
298 

 
0 

 
4948 

 
 48 00 ال دال
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بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     
كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا

مربي بنعم بنسبة  20وعند تفريغ اإلجابات أجاب04مربي أجابوا حول سؤال رقم04
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %48سبة مربي  أجابوا بال بن 00و 08%

وىي أكبر من قيمة كا 490المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 

 فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 
 نسبة توافد فئة المعاقين سمعيا عمى المركز البيداغوجي : يبين01المخطط البياني رقم 

 من ىم أكثر إقبال عمى المراكز ذكور أم اإلناث؟ :00السؤال

 معرفة الفئة األكثر إقباال9 الغرض منه: 

 ال
35% 

 نعم 
65% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  85 24 ذكور
49. 

 
298 

 
0 

 
4948 

 
 02 .0 إناث دال
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 .: يبين الفئة األكثر إقباال01الجدول رقم 

 ومنو نستنتج أن نسبة كبيرة من المعاقين يتوافدون عمى المراكز البيدغوجية

 عشر :  الحادي تحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بأن الذكور  24وعند تفريغ اإلجابات أجاب00مربي أجابوا حول سؤال رقم04

مربي  أجابوا بأن اإلناث أكثر من الذكور بنسبة  .0و %85أكثر من اإلناث بنسبة 
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث  02%

عند مستوى  .49وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 490المحسوبة  2بمغت كا
 برى9وعميو ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الك 40ودرجة حرية  4948داللة 

 
 : يبين الفئة األكثر إقباال00المخطط البياني رقم 

 ومنو نستنتج أن الذكور ىم األكثر إقباال مقارنة باإلناث 9

 

 

 

 ال
70% 

 نعم
30% 
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 ىل لنشاط البدني المكيف دور فعال في عدم إحساس المعاق بالنقص؟ :00السؤال

 عدم إحساس المعاق بالنقص9معرفة دور النشاط البدني المكيف في   الغرض منه:

 عدم إحساس المعاق بالنقص.: يبين دور النشاط البدني المكيف في  00الجدول رقم 

 عشر : لثاني تحميل نتائج السؤال ا
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  20وعند تفريغ اإلجابات أجاب02مربي أجابوا حول سؤال رقم04
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %48مربي  أجابوا بال بنسبة  00و 08%

وىي أكبر من قيمة كا 490المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 

 فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 

 ال
70% 

 نعم
30% 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  08 20 نعم
490 

 
298 

 
0 

 
4948 

 
 48 00 ال دال
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 عدم إحساس المعاق بالنقصيبين دور النشاط البدني المكيف في   :00ي رقم المخطط البيان

ومنو نستنتج أن النشاط البدني لو دور في عدم إحساس المعاق بالنقص من خالل 
 ممارسة األنشطة الرياضية

. 

 ىل يشعر المعاق  بالممل اثناء الحصة؟ :00السؤال

 معرفة شعور المعاق أثناء ممارسة النشاط البدني المكيف9 الغرض منه: 

 : يبين شعور المعاق أثناء ممارسة النشاط البدني المكيف.00الجدول رقم 

 السؤال السادس عشر :تحميل نتائج 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب       

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي بنعم  25وعند تفريغ اإلجابات أجاب04مربي أجابوا حول سؤال رقم04عددىم 
ولداللة الفروق بين المستجوبين  %44مربي  أجابوا بال بنسبة  02و %4.بنسبة 

وىي أكبر من 090المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9
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 يبين شعور المعاق أثناء ممارسة النشاط البدني المكيف.: 00المخطط البياني رقم 

 ومنو نستنتج إن المعاق ال  يشعر بالممل عند ممارسة النشاط البدني المكيف

 

 ىل ترتفع معنويات المعاق  اثناء النشاط البدني؟ :00السؤال

 معرفة مدى معنويات المعاق و اإلستجابة لمنشاط البدني المكيف 9 الغرض منه: 

 .: يبين مدى إرتفاع  معنويات المعاق و اإلستجابة لمنشاط البدني المكيف 00الجدول رقم 

 ال
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 نعم
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 عشر :  الرابع تحميل نتائج السؤال
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب       

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي بنعم  .2وعند تفريغ اإلجابات أجاب00مربي أجابوا حول سؤال رقم04عددىم 
ولداللة الفروق بين المستجوبين  %42مربي  أجابوا بال بنسبة 04و %05بنسبة 

وىي أكبر من 90.المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 
لمنشاط البدني  مدى إرتفاع  معنويات المعاق و اإلستجابة  : يبين00رقم المخطط البياني 

 المكيف .

 ومنو نستنتج أن معنويات الطفل المعاق ترتفع عند ممارسة النشاط النشاط البدني

 :المحور الثاني

 

 : ىل ىناك تحفير من طرف السمطات المعنية؟00السؤال
 معرفة مدى الدعم المادي المادي والمعنوي  الغرض منه:

 

 ال
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 والمعنويمعرفة مدى الدعم المادي المادي يبين  00الجدول رقم :

 : الخامس عشرتحميل نتائج السؤال  
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  04وعند تفريغ اإلجابات أجاب 08مربي أجابوا حول سؤال رقم 04

ولداللة الفروق بين المستجوبين  %0.98مربي  أجابوا بال بنسبة  .2و 4298%
وىي أكبر من .09المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 وعميو 40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى9 

 

 يبين معرفة مدى الدعم المادي المادي والمعنوي: 00الشكل البياني رقم 

67% 

33% 

 نعم ال
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 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني يتضح لنا أن نسبة كبيرة من اإلجابات كانت     
 سمبية وىي عدم وجود أساتذة مختصين في النشاط الحركي9

 وبتالي نستنتج أن ىناك  نقص في التكفل الرياضي بيذه الفئة9    

 

 ىل يتوفر الجو المالئم لمقيام بحصة الرياضة؟ :00السؤال 

 معرفة وجود الجو المالئم الغرض منه:

 يبين إمكانية توفر الجو المالئم :00الجدول رقم 

 :  السادس عشر تحميل نتائج السؤال  
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  15وعند تفريغ اإلجابات أجابت00مربي أجابوا حول سؤال رقم04

ولداللة الفروق بين المستجوبين  %62.5مربي  أجابوا بال بنسبة  25و 37.5%
وىي أصغر من 2.5المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
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وعميو  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 ىناك  فرق غير دال لصالح قيمة الكبرى

 
 يبين إمكانية توفر الجو المالئم: 00المخطط البياني 

 االستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني فإن اإلجابات حول إمكانية وجودالجو المناسب     
 لمقيام بحصة الرياضة كانت معظيما عدم  وجود الجو المناسب 9

وبالتالي نستنتج عدم وجود وجود الجو المناسب يدل عمى عدم تشجيع النشاط     
 الرياضي داخل المراكز البيداغوجية9

 

 

 

 

 

 ال
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 ىل ىناك فضاءات ترفييية مناسبة لممعاق سمعيا؟ :00السؤال

 فضاءات ترفييية مناسبة لممعاق سمعيا معرفة إمكانية توفر الغرض منه: 

 فضاءات ترفيهية مناسبة لممعاق سمعيا : يبين إمكانية توفر00الجدول رقم

 عشر :السابع تحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب       

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان  2المئوية واالختبار كا
مربي بنعم  04وعند تفريغ اإلجابات أجاب.0مربي أجابوا حول سؤال رقم04عددىم 
ولداللة الفروق بين المستجوبين  %4.مربي  أجابوا بال بنسبة 44و %28بنسبة 

وىي أكبر من 04المحسوبة  2استخدم الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9
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 فضاءات ترفيهية مناسبة لممعاق سمعيا. يبين إمكانية توفر: 00قمالمخطط البياني ر 

 ومنو نستنتج أنو ال توجد مرافق لمترفيو لممعاق سمعيا   

 ىل الوقت المحدد لممارسة النشاط البدني كاف لممعاق سمعيا ؟ :00السؤال

 المحدد لممارسة النشاط البدني كاف لممعاق سمعيامعرفة كفاية الوقت  الغرض منه:

 المحدد لممارسة النشاط البدني كاف لممعاق سمعيا: يبين كفاية الوقت 00الجدول رقم

 عشر : الثامنتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  45وعند تفريغ اإلجابات أجاب05مربي أجابوا حول سؤال رقم04
ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %54ا بال بنسبة مربي  أجابو 42و 24%

وىي أكبر من قيمة كا 0090المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 

  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9
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 المحدد لممارسة النشاط البدني كاف لممعاق سمعيا.كفاية الوقت : يبين 00المخطط البياني رقم

 ومنو نستنتج ان الوقت المخصص لمنشاط البدني المكيف غير كاف

 

 ىل تجدون الدعم المادي و المعنوي من طرف السمطات؟ :00السؤال

 الدعم المادي و المعنوي من طرف السمطات9معرفة مدى وجود  الغرض منه:

 الدعم المادي و المعنوي من طرف السمطات.مدى وجود : يبين 01الجدول رقم

 تحميل نتائج السؤال التاسع  عشر :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيين والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربي بنعم بنسبة  02وعند تفريغ اإلجابات أجاب24مربي أجابوا حول سؤال رقم04
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ولداللة الفروق بين المستجوبين استخدم  %4.مربي  أجابوا بال بنسبة 25و 44%
وىي أكبر من قيمة كا 090المحسوبة  2الطالب إختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

وعميو ىناك   40ودرجة حرية  4948عند مستوى داللة  4950الجدولية التي بمغت 
  فرق  دال لصالح قيمة الكبرى9

 

 

 
 الدعم المادي و المعنوي من طرف السمطات.مدى وجود  : يبين00المخطط البياني رقم

 ومنو نستنتج انو ال يوجد تكفل بيذه الفئة ماديا  
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 اإلستنتاجات:

 يشعرالمعاق بالثقة عند ممارسة النشاط الرياضيال .1

 عمى التعميم إيجابيا  النشاط البدني المكيف يؤثر .2

 يشعر المعاق سمعيا  بالراحة اثناء ممارسة النشاط الحركي .3

 9المعاق سمعيا في المجتمعدمج إجبارية .4

 لمنشاط الحركي دور في تحقيق الراحة النفسية لممعاقين 9 .5

 نسبة كبيرة من األطفال يتجاوبون عند ممارسة النشاط البدني  9 .6

 9النشاط البدني المكيف يؤثر إيجابيا عمى المعاقين سمعيا .7

 9لمنشاط البدني دور في الحفاظ عمى صحة المعاق .8

 9المكيف عمى نمو العضالت يؤثر  البدنيالنشاط  .9

 9نسبة كبيرة من المعاقين يتوافدون عمى المراكز البيدغوجية9  04

 ستنتج أن الذكور ىم األكثر إقباال مقارنة باإلناث 99ن 00

أن النشاط البدني لو دور في عدم إحساس المعاق بالنقص من خالل ممارسة 9 02
 9األنشطة الرياضية

 9عند ممارسة النشاط البدني المكيفالمعاق ال  يشعر بالممل 9 04

 9أن معنويات الطفل المعاق ترتفع عند ممارسة النشاط النشاط البدني9 00

 ىناك  نقص في التكفل الرياضي بيذه الفئة99 08

عدم وجود وجود الجو المناسب يدل عمى عدم تشجيع النشاط الرياضي داخل  . 00
 المراكز البيداغوجية9

 9سمعياال توجد مرافق لمترفيو لممعاق 9 .0

 9الوقت المخصص لمنشاط البدني المكيف غير كاف 05
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 الدعم المادي و المعنوي من طرف السمطات9وجودال ي 9 .0

 الفرضيات:النتائج ب مناقشة-0
 مناقشة الفرضية األولى:0-0
ال تتوفر المراكز البيداغوجية المنشآت والمالعب الخاصة بالنشاط البدني  -

 9 المكيف
(  بعد تفريغ االستمارة استبيان 04،00،.،4،0،5)حيث وضحت الجداول رقم  -

كما ىو  2ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية و االختيار كا
مربي  04والذين كان عددىم  ينمدون في الجداول أعاله فإن مجموع المربي

و ىناك شعور بالراحة بعد ممارسة النشاط أن 8فقد كان رأييم من خالل س
يمكن لممعاق سمعيا اإلندماج في المجتمع ، ومن  0ومن خالل س  البدني ،

بعدم وجود فكانت معظم إجابات المربيين  00،04،00خالل الجداول رقم 
 مالعب مكيفة عمى حسب اإلعاقة السمعية9

 9توبالتالي نقول أن الفرضية تحقق -
 
 مناقشة وتفسير الفرضية الثانية:-0-0
  

 لمقيام بالنشاط البدني المكيف9 ىناك نقص في  العتاد الرياضي  -
 

فإن مجموع المربيين  ( .00،0من خالل النتائج المتوصل إلييا في الجداول رقم )
يرون  نقص في أماكن وممارسة النشاط البدني المكيف إضافة إلى نقص في 

نجد أن ىناك نقص :(.05،0ومن خالل النتائج الجداول )مرافق التسمية والترفيو ،
المالي لممراكز من خالل إفتقارىا لممربيين المختصين في مجال النشاط في الدعم 

 البدني المكيف وىذا مايؤثر عمى التمميذ المعاق سمعيا من مختمف الجوانب9
 9وىذا ما أكدتو ىذه الفرضية وعميو يمكن القول أن الفرضية تحققت9  -
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 :مناقشة الفرض العام-0
من خالل النتائج المتوصل والتي تشير عدم وجود تكفل رياضي  فعمي بفئة  -

المعاقين سمعيا في المراكز البيداغوجية ، وىذا ما أكدتو النتائج  السابقة التي 
 سبق لنا ذكرىا في مناقشة النتائج بالفرضيات9 

 
 

 :والتوصيات قتراحاتاإل-
 المراكز البيداغوجيةتوفير مناصب ألساتذة النشاط الحركي المكيف في  09
 تكوين أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية والنشاط الحركي المكيف9 29
 توفير العتاد الرياضي الالزم و إنشاء مالعب رياضية  49
 إنزيادة عدد الحصص الرياضية من أكثر من حصة في األسبوع9 09
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 خاتمة:

 وأفضالو وأىدافو أبعاده عن المكيف الرياضي البدني النشاط في يقام بحث كل في
 نشاطا كونو في حاصرتو التي الصورة تمك من ويحرر إال ،لمجتمعا او الفرد عمى

 قيمتو ويعطيو ، والشيرة المال لمحصول عمى أبطالو يتصارع تنافسي أو ترويحي
االفراد بيا  يشمل مناىجو، لكوكذ أىدافو ومبادئو أسسو لو تربوي كنظام الحقيقية
 سواسية فكميم ذاك وال ذلك بين يفرق ال فيو الخاصة االحتياجات وذوي األسوياء
 .لو بالنسبة

وفي بحثي ىذا توصمت الى انا النشاط  البدني المكيف يعد من اىم العوامل المساىمة 
في تنمية الفرد من كل الجوانب و خصوصا فئة المعاقين ،إال اني إلتمست ان ىناك 

إفتقار المراكز تيميشا ليذه الفئة من طرف السمطات و المعنيين،  وان ىناك 
افة نجد نقص في المربيين المختصين في البيداغوجية إلى االدوات الرياضية إض

المجال الرياضي  وقمة التشجيع المادي وىذا ما أثر عمى بشكل كبير عمى  التكفل 
 بيذه الفئة9

 
 
 
 

 



 ةــــــــخاتم
في كل بحث يقام في النشاط البدني الرياضي المكيف عن أبعاده وأىدافو وأفضالو عمى الفرد او المجتمع، 
إال ويحرر من تمك الصورة التي حاصرتو في كونو نشاطا ترويحي أو تنافسي يتصارع أبطالو لمحصول 

أسسو ومبادئو أىدافو وكذلك مناىجو، يشمل عمى المال والشيرة ، ويعطيو قيمتو الحقيقية كنظام تربوي لو 
 .بيا االفراد األسوياء وذوي االحتياجات الخاصة فيو ال يفرق بين ذلك وال ذاك فكميم سواسية بالنسبة لو

وفي بحثي ىذا توصمت الى انا النشاط  البدني المكيف يعد من اىم العوامل المساىمة في تنمية الفرد من 
تعتبر فئة ذوي اإلعاقة السمعية)صغار الصم( جزء من المجتمع  معاقين ،كل الجوانب و خصوصا فئة ال

حي اية وعناية خاصة في جميع النواالذي يندرج ضمن ذوو االحتياجات الخاصة  التي تستوجب رع
 المحتاجة الى العنايةيذا فيي من أكثر الفئات االجتماعية و الفسيولوجية ، و ب

ان ىناك تيميشا ليذه الفئة من طرف السمطات و المعنيين،  وان ىناك إفتقار المراكز  إال اني إلتمست
 وىذا ما أثر عمى بشكل كبير عمى قمة التشجيع الماديالى البيداغوجية إلى االدوات الرياضية إضافة 

 .التكفل بيذه الفئة
 

 االقتراحات و التوصيات

تخصصااة وتوفاااير وسااائل وأجياازة رياضااية مكيفاااة حسااب إنشاااء منشااات رياضااية قاعديااة بكاال المراكااز الم -
ناااوع ودرجاااة اإلعاقاااة. وتاااوفير اإلمكاناااات والتساااييات الازماااة لنجااااح بااارام  األنشاااطة الرياضاااية باااالمراكز 

 المتخصصة .

 الممارسة الرياضية ليذه الفئة  إجراء دورات تكوينية لمدراء المراكز الطبية البيداغوجية تتعمق بأىمية -

ة بالكفاااءات والقاادرات واالكتشاااف المبكاار ليااا ، حتااى يمكاان مساااعدتيا فااي النيااو  برياضااة ذوي العناياا -
 االحتياجات الخاصة وتحقيق نتائ  في المحافل الدولية .

 إنشاء بطوالت والئية جيوية ووطنية في مختمف المنافسات الرياضية الفردية والجماعية  ليذه الفئة  -

 ى المساىمة في تفعيل الممارسة الرياضية لممعاقين تشجيع الجمعيات الخيرية عم -

إيجااااد سااابل وطااارق لتمويااال األنشاااطة الرياضاااية لممعااااقين ساااواء مااان طااارف لدولاااة والم سساااة العمومياااة                -
 أو من طرف الخواص 



 توفير مناصب ألساتذة النشاط الحركي المكيف في المراكز البيداغوجية •

 التربية البدنية والرياضية والنشاط الحركي المكيف.تكوين أساتذة مختصين في  •

 توفير العتاد الرياضي الازم و إنشاء ماعب رياضية  •

 زيادة عدد الحصص الرياضية من أكثر من حصة في األسبوع. •
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 استمارة استبيان

الحركي خالل النشاط  واقع تكفل بالمعاقين سمعيا في المراكز البيداغوجية  :موضوع المذكرة

 .المكيف

 تحية طيبة و بعد

 في اطار انجاز مذكر تخرج ماستر نشاط حركي مكيف يسرني ان 

 اقدم لكم هذه االستمارة من اجل تصحيحها من االخطاء و مساعدتي في اتمام البحث 

 تقبمو من فائق االحترام والتقدير

 من اعداد 

 خميفة قصوري 

 االستاذ المشرف 

 الدكتور عتوتي نور الدين


	واجهة
	اهداء
	تشكرات
	الفهرس
	ملخص الدراسة
	قائمة الجداول
	قائمة الأشكال
	منقح تعريف بالبحث
	الاعاقة السمعية
	النشاط-البدني الفصل الثاني
	منهجية البحث5
	عرض وتحليل النتائج
	خاتمة
	استمارة02

