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هدإء ىل إدلإعي إلبشري.. أ تلعمث جخاًل حني أ نوي إ   هذإ إلعمل إ 

 خري خلق هللا و خامت إل نبياء و إلقمر إملنري ..    

ىل قدويت و شفيعي .. حبييب رسول هللا            .إ 

 

ىل إليت   ..ما قرأ ت يومًا و ال كتبت علمتين و إ 

ىل     ت ..  إ   من حتملَت لك يشء ل جلنا و صِبر

ىل        َّام رأ تين رفعت   إليتإ  ىل إلسامء و دعت ي ُكل  ..دهيا إ 

ىل من سهرت إلليايل و تعبت يف تربييت و ما إش تكت ..           إ 

ىل جنيت و نبيض و نور حيايت .. أ يم "حاممة" .              إ 

 

 

ىل لك من تعلمتل مهنم .. و ما أ كرثه             .إ 

ىل لك من تعلموإ مين .. و ما أ قّلَّ             . إ 

 

 

 لمك مجيعًا .. ُأهدي هذإ إلعمل .                                              
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  .. ط احلروف ليجمعها يف كلماتٍفكر قبل أن خيُيُـاع ليف مثل هذه اللحظات يتوقف الري

 .. اول جتميعها يف سطورٍنُح تتبعثر األحرف و عبثاً

 .. الصعوبة عند الصياغة تكون يف غايةدائماً هي سطور الشُكر و الثناء 

 هديه هذه السطور..بقصورها و عدم إيفائها حق من نُ شعرنا دوماًرمبا ألهنا تُ

 .. يف دروب عملنا العرفان إىل من أشعل مشعةًالتقدير و  كر ونتقدم جبزيل الشُ

 .. ري دربناكره لينُىل من وقف على املنابر و أعطى من حصيلة فِإ و

 نورالدين عتوتي الدكتور : األستاذ إىل

 .. عرب ملثلكم بالقوايف النتهت قبل أن ينتهي مثلكملو أن الشكر يُ

 .. مسكمقبل أن تكتب إ لو أن العرفان خيط باألقالم لشخصكم جلفت خجالً و

 .تنا .التلك النجوم الساطعة اليت أنارت فضاء جامع و تقديرٌ شكرٌ

 ،  جامعة املسيلةمن جامعيت السابقة إىل األساتذة و الدكاترة األفاضل  شكراً

 . أحد طلبتهميوماً  تن.. الذين أفتخر بأني كُ جامعة مستغامنو جامعيت احلالية 
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 : مقدمة -
األقدمون إىل مفهوم وحدة النفس و اجلسم و إىل تأثر بعضهما باآلخر تأثراً واضحاً ، و لعل ذلك توصل   

اجلسد الواحد إذا  ترامحهم كمثلُيشري إىل معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : )مثل املؤمنني يف توادهم و 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر و احلمى( ، فإذا ما شعر فرٌد بعينه بأنه مريض بأحد األمراض 
اجلسمية فيكون لذلك ردود فعل نفسية عديدة عليه و تُتبع بتغريات سلوكية و انفعالية تطرأ عليه ، ألن عامل املرض 

احلاجة إىل  و ملرء باملرض و بالظروف املادية احمليطة به مثل احلاجة إىل الراحة و ختفيف األملعامل حمدود يتأثر فيه ا
بًا ، فيكون ذلك صع دائمةٍ  أو إعاقةٍ  دائمٍ  و أودى بصاحبه إىل عجزٍ  الدواء ، و إذا تعرض الفرد إىل مرٍض مزمنٍ 

عة عندما ... كلها اضطرابات نفسية شائ فاإلكتئاب و القلق و اإلحساس بالضغوط النفسية و تشوه صورة اجلسم
يفقد املرء عضواً من  أعضاء جسمه ، و تتعدى هذه اخلربة حدود خربة املرء عن جسمه إىل فكرته عن نفسه ككائن 

 (181،ص2015. )هال السعيد، وجه النشاطماعي عليه أن يتنازل عن كثري من أاجت
ء اليت د أمه تبدأ أعضاء جسمه كلها مبا فيها األعضافمنذ اللحظة األوىل اليت ينفصل فيها الفرد عن جس 

ا تقوم به األعضاء السوية ، إذ فيها قصور أو عيب ما جهادها ضد العامل اخلارجي ، و هو جهاد أشد و أقسى مم
تدفع بالفرد إىل تكوين الكثري من الوظائف اجلديدة و أشكال النشاط العالية حىت ُتصبح هذه األعضاء ينبوعاً ال 

و بني ظروف ب من العناصر اليت يستطيع الفرد أن يعمل على حتسينها و اإلستفادة منها لكي يُوافق بينها ينض
                  (781،ص2014كرمي،احلياة.)سعدية

و إن افتقاد اإلنسان لبعض حواسه يرتتب عليه فقدان املعلومات اليت تأتيه من خالهلا و بالتايل جيد ذاته معزواًل    
رانه ، لذا فافتقاد اإلنسان حاسة السمع سواء بشكل كلي )صمم( أو جزئي )ضعف مسع( يؤدي إىل تضييق عن أق

عامل اخلربة اخلاص به ، فضاًل عن تأثريه على جوانب النمو بالسلب دون استثناء بشكٍل يعوق اندماجه مع أقرانه 
 (136،ص2002النيب،عبد أو املعلمني أو األصدقاء . )علي  العاديني احمليطني بع كالوالدين

مساٍت   الزمن عم ، فيكتسب حالته تدهور من يزيد ما و ذلك و جسدياً  نفسياً  مضطرباً  اإلنسان جتعل فاإلعاقة   
 عن غريه ختالفهاِل  و ذلك ذاته تقدير يف اخنفاضٍ  إىل يؤدي مما بالنفس الثقة فقدان بالنقص ، الشعور كاحلزن ،

 ما و إن بذلوا ىتح املركز داخل و ُمربيه أسرته بني فيه مرغوبٍ  غري د أنهجي فقد فيه يعيش الذي الوسط داخل
 (55،ص2017الشفقة . )حسام الدين شريط، أساس على هايقرأُ  فهو إسعاده أجل من بوسعهم

 اشر أو غريحقيقة تأثريها بشكل مبو على الُرغم من تباين تأثري اإلعاقة من فرد إىل آخر إال أنه ال ُُيكن إنكار    
مباشر على البناء النفسي للمعاق ، حيث ينمو املعاق مسعياً يف عامل صامت بال أصوات فال يستطيع أن ُُييز صوت 
األم و األب و األصدقاء و أصوات الطيور و املوسيقى و أصوات احليوانات املختلفة ، فكل شيء ساكن بالنسبة 

دان اإلتصال اخلوف و احلرية ، ففقه مما ُيشعره بالقلق و له ، كما أنه غري قادر عن التساؤل و اإلستفسار عما حول
شكلة لغريه مما مليس اخلسارة الوحيدة للمعاق مسعياً ، حيث جُيابه بقلة احليلة و الشعور بالعجز يف مواقف ال ُُتثل 

 تعتمد على اليت و و اإلحباط ، فنتيجة لعدم قدرة األصم مشاركة اآلخرين طُرق اإلتصال املختلفةُيشعره بالتعاسة 
ات ء الذي يُؤثر يف اكتسابه اخلرب السمع و ُتييز األصوات و الكالم ، فهو غالبًا ما ينعزل عن اجلماعة الشي
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 (125،ص2016اإلجتماعية السليمة مما يقود إىل الدونية و احنراف نظرة املعاق لنفسه . )إخالص حممد،
ه يُكوُِّن عن نفسه تفسري ذلك أن بية ذات الطابع اإلكتئايب ، ولذا فإن املعاق مسعياً بشكٍل ما لديه قدٌر من العصا   

باطات اليت خيربها من هبم و اإلح مفهوم ذاٍت سليب نتيجة خرباته و احتكاكه باآلخرين و الفشل املتكرر يف عالقاته
اته و عندما ذامها تقديٌر منخفض لخالل تفاعالته غري املشبعة معهم ، و يتجلى هذا املفهوم يف تنمية مشاعر قو 

 (85،ص2006يصل تقديره لذاته إىل مستوًى معني من اإلخنفاض تظهر املشاعر اإلكتئابية . )عالء الدين،جهاد،
الناضجة  ةلنمو الشخصي ضروري و هذا جذابني أنفسهم رؤية يف الناس ُتساعد اإلجيابية اجلسم صورة منو و إن   

 صورة حة ، بينماص أكثر األرجح يكونون على إجيايب حنوٍ  ىعل بأنفسهم و يفكرون أنفسهم حيبون الذين فالناس
 منخفض  اتذ تقدير السلبية لديهم اجلسم صورة ذوي ، فالناس الفرد حياة على تؤثر أن ُيكن السلبية اجلسم

 مهمة قنياألطفال و املراه بني صورة اجلسم مسألة و القاُتة ، إن الفضفاضة باملالبس أجسامهم إخفاء و حياولون
. )حسني  اهلوية مصدر املنخفض فاجلسم االكتئاب و تقدير الذات إىل تؤدي أن ُيكن السلبية اجلسم ، فصورة اً جد

 (333،ص2015حممد،
خلويل" أن اجلسم حيتل مكانة هامة ( نقاًل عن "أنور ا14،ص2008و يف هذا الصدد ُيشري )بن حاج الطاهر،   

ع نفسه و مع حياته و يف عالقته م عية ، و هو يلعب دورًا هامًا يفبالنسبة للفرد من الناحية الثقافية و اإلجتما
اولة إظهارها الصورة اجلسدية و حماآلخرين ، فهو وسيلة لتحقيق اإلتزان اإلنفعايل و الوجداين عن طريق اإلعتناء ب

قة بالنفس ، فإذا ثلذات و البطريقة تُرضي مقاييس الصورة املثالية للمجتمع و ما من شأنه أن حُيقق له الرضى عن ا
عه يف وضع تعارف عليها فإن ذلك يضن جسمه ينمو بشكل ال حُيقق له صورة إجيابية من حيث املقاييس املجد أو  

" Jonson"و "Watsonال حُيسد عليه مما يؤثر على حالته اإلنفعالية و سلوكه اإلجتماعي و قد أوضحت دراسة "
 أجسامهم يتصفون بارتفاع تقدير الذات . أن األفراد الذين لديهم اجتاهات إجيابية عن

مراض ت النفسية ، و كذلك بعض األكما أن عدم الرضا عن اجلسد لدى اإلنسان يرتتب عليه الكثري من املشكال    
ع ما يُعد ال يتوافق شكل اجلسم م النفسجسمية اليت تؤدي إىل تشويش صورة اجلسم و تنشأ هذه املشكلة عندما

راجعاً إىل تشوه  وم السليب للذاتتمع ، و هذا ما يُؤكد أنه يف كثري من األحيان يكون املفهمثالياً حسب تقدير اجمل
لذات ، ة اجلسم واملفهوم السليب لصورة اجلسد و اضطراهبا ، و من مث وجود عالقة طردية بني عدم الرضا عن صور 

العوامل اإلجتماعية  نو تتأثر بالعديد مفصورة اجلسد جزء حيوي من إحساسنا بالذات ، فهي ترتبط بتقديرنا لذاتنا 
 (14،ص2016مد،حمنكون مقبولني اجتماعياً .)ناصر  و الثقافية ، فهي تؤثر على رغبتنا يف اإلنتماء إىل اجملتمع و أن

يف ُجل احلاالت يُعاين املعاقون مسعيًا من مشكالٍت تكيفية يف منوهم اإلجتماعي بسبب القصور الواضح يف و    
 غوية و صعوبة التعبري عن أنفسهم و صعوبة فهمهم لآلخرين ، لذا يبدو الفرد املعاق مسعياً كأنه يعيش يفقدرهتم الل

" وجود مشاعر Brouchwegعزلة عن األفراد العاديني الذين ال يستطيعون فهمه ، و أظهرت نتائج دراسة "
ات مسعيًا ، و أهنم أكثر عرضة لنوبالنقص و سوء التكيف اإلجتماعي و األسري و أحالم اليقظة عند املعاقني 

 (51،ص2007الغضب و القلق و اخنفاض تقدير الذات . )عصام منر،
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 العضلية قوته من يزيد و احليوية أجهزته كفاءة  من يرفع املسابقات و التدريب يف املعاق الفرد اشرتاك و إن   
 مما لديه احلركي داءاأل و التوافق حتسني عن ضالً ف ، قوامية احنرافات من لديه يكون قد ما كبريةٍ   درجةٍ  إىل حُيسن و

 ،2017علي، حسني)اليومية . احلياة أنشطة من غريها و الرياضية األنشطة يف أفضلٍ  بشكلٍ  اإلجناز على ُيساعد
 (13ص
 بل هاماً  ميداناً  مةالسلي قواعده و بُنظُِمه و اجلديدة الرتبوية صورته يف املكيف الرياضي النشاط أصبح حيث   

 لذاته تقبله كذا  و ، دنيةالب مبكوناته اإلرتقاء حماولة و مسعياً  املعاق إعداد يف قوةً  أكثرها و الرتبوية امليادين أبرز من و
 (5،ص2014مصطفى، طوطاح. ) اجملتمع يف اإلندماج إىل باإلضافة نفسه على اعتماده و

ات و هي خاصية تقدير الذملحوظ يف مستوى  و يرى الباحث أن الفئة املستهدفة من الربنامج تتميز باخنفاض   
تكاد تكون مالزمة لذوي اإلعاقة السمعية ، كما و حسب الباحث فإن أغلب املمارسات الرياضية املـُدرجة باملدرسة 

حيث أن ُُممل  -اليت تؤثر بصورة كبرية على مستوى تقدير الذات-ال تُركز على حتسني الصورة اجلسمية هلذه الفئة 
 لرياضية املمارسة باملدرسة ال تتعدى كوهنا تروحيية ترفيهية .األنشطة ا

لذا تأيت أمهية الربنامج املقرتح من خالل تقدمي حصص رياضية مكيفة لألطفال املعاقني مسعياً نسعى من خالهلا    
ياضية ر إىل حتسني صورة اجلسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى هذه الفئة ، كما سنعمل على تشجيع املمارسة ال

لديهم بشكل عام ، و حتسني التفاعل فيما بينهم و توطيد العالقة بني اجملموعة و تنمية روح التنافس ، و أيضاً 
 التحلي بالروح الرياضية يف حال الفوز و تقبل اهلزُية .

أثر الربنامج عرفة م على تعمل اليت الدراسة إلشكالية منهجي إطارٍ  وضع للتعريف بالدراسة كمدخلٍ   و عليه حناول   
الرياضي املكيف املقرتح يف حتسني صورة اجلسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى املعاقني مسعياً ،و حتديد األهداف 
املنشودة من هذه الدراسة بناءاً على فرضياٍت نسعى للتحقق من صحتها ، مع تِبيان أمهية الدراسة مروراً ِبذكٍر ألهم 

وع الدراسة أو موضنفس مث نستعرض ُمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت  املصطلحات الواردة يف الدراسة ،
م النتائج املتوصل إىل أه أحد متغرياهتا من خالل عرض اهلدف العام لكل دراسة و الطرق املنهجية املتبعة فيها وصوالً 

 :فصول أربعة على حيتوى الذي للدراسة النظرية األول الباب خُيصص .وإليها
 ضعاف و لُصما اليت تضم فئيت ، اإلجرائي و النظري املنظور من اإلعاقة السمعية مفهوم األول الفصل وليتنا   

 جزئياً  أو كلياً   صمما يكون أن إما فهو ، الصمم نوع و لدرجة وفقاً  مسعياً  املعاقني األفراد تصنيف ُُيكن و ، السمع
 تتباين ألفرادا من متجانسة غري ُمموعة ُُيثلون فهم ، خراً متأ أو مبكراً  ، مكتسباً  أو إرادياً  ال و ،( مسعي ضعف)

     .خصائص السمع لديهم 
لصورة اجلسم اليت ُتشري إىل اإلدراكات أو التصورات أو األفكار و املشاعر اليت تتعلق  الثاين الفصل يتعرض و   

ة اليت يضعها الفرد يعين القيم نستعرض تقدير الذات الذي الثالث باجلانب اجلسمي من شخصية الفرد و يف الفصل
لنفسه كمحصلة ملا يشعر به الفرد حنو ذاته من حيث مدى تأثريها يف اآلخرين و مدى تأثرها بنظرة اآلخرين حنوها 
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ثري حيث أن صورة اجلسم و تقدير الذات يُعتربان متغريين مرتبطني بصورة وثيقة و التغري أو التأثري يف أحدمها يعين التأ
 .اآلخروالتغري يف 

  غايات و أغراض هلا ، موجهةً  تربويةً  عمليةً  يُعترب الذي املكيف الرياضي البدين النشاط الرابع الفصل و يربز   
 يرتكها اليت السلبية اآلثار لىع للتغلب ، البدنية لياقتهم تطوير و النفسية حياهتم حتسني يف األفراد مساعدة يف تتمثل
 . احلياة هذه يف ُقُدماً  للُمضي د فعةً  منحهم و ، اجتماعياً  املقبولة و املرغوبة اهتممس تنمية و ، اإلعاقة أو العجز

 : التطبيقية للدراسة فُنخِصُصه الثاين أما الباب   
 سيتم الدراسة ذهه أهداف لتحقيق و ، األول الفصل امليدانية يف للدراسة املنهجية اإلجراءات إىل فيه سنتعرض و   

 العلوم يف استعماالً  جاملناه أكثر من يُعترب الذي و ، اإلشكالية حلل تجرييب بتصميم اجملموعتنيال املنهج استخدام
 . الرياضية و الرتبوية

، مث يف  العلمية قائقاحل إيل الوصول ألجل التطبيقية الدراسة نتائج حتليل و بعرض سنقوم الثاين الفصل يف و   
ليها ، مث و الدراسات السابقة املعتمد ع النظري اإلطار إىل بالعودة سةالدرا نتائج الثالث  سنقوم مبناقشة الفصل

 إدراج بعض اإلقرتاحات للباحثني املقبلني . اليت خُلصت إليها و سنختم الدراسة باإلستنتاجات
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 : إشكالية الدراسة -1
ومًا بعد يوم ينشأ ي حيتاج الطفل إىل أن جيد معىًن للعامل الذي يعيش فيه و حني يتم إحباط هذه احلاجة 

شعر و القبول من جانب أهله و ال يلدى الطفل إحساس مأساوي بالذات و باحلياة ، أما الطفل الذي خيترب احلب 
بأن قيمته األساسية مهددة باستمرار فهو ُيتلك ميزة ال تُقدر بثمن يف سنواِت ُتشكل اإلحساس السليم بقيمة 

غرافية النفس لدى الطفل ليس رهناً بثروة أسرته و ال تربيته وال باملنطقة اجلالذات ، و يذكر "كوبر مسيث" أن تقدير 
اليت ينشأ فيها و ال بطبقته اإلجتماعية أو عمل أبيه ، إمنا العامل املهم الذي يُؤثر فيه هو نوعية العالقة القائمة بني 

الطفل نفس  ربعة شروط هي حاضرة يفأ ، كما حدد عامل النفسملهمني بالنسبة له واحمليطني بهالطفل و األشخاص ا
منها تقدير الذات و اختباره بالكامل ألفكاره و أحاسيس و حياة الطفل يف بيئة حمددة املعامل و شعوره باحرتام  

 (475،ص2008،كرامته كإنسان . )بطرس حافظ
 اخلارجية النظرة يف جلياً  ذلك يظهر و ، الناس من الكثري بال تشغل اليت الرئيسة األمور من اجلسم مظهر عتربيُ و    
 يبدو اليت الشخصية رباتاخل أو التجارب إىل شريتُ  اليت الداخلية النظرة و للمظهر جتماعيةاإل تابالتأثري  ختتص اليت

 اجلسم ورةص" النفس علماء عليها ما أطلق هو الواسع مبعناها الداخلية النظرة و ، الواقع يف الفرد مظهر عليها
Body image(336،ص2015،حممد ". )حسني  

فالنظرة إىل اجلسم غالباً ال تكون واحدة أو ثابتة خالل مراحل النمو املختلفة و إمنا النظرة تكون متغرية ، ففي    
ط اجلسم حبيث يتم ة تتجزأ إىل حميمرحلة الطفولة تتسم النظرة إىل اجلسم بالكلية ، أما يف مرحلة املراهقة تبدأ النظر 

ران ،كما أن إىل املقارنة مع األقسم بطريقة أكثر دقة مع املقارنة لتلك األجزاء مع بعضها إضافة النظر إىل أجزاء اجل
دأ الفرد من خالل قيق النضج ، يبالفرد خيضع يف هذا العامل خلصائص النمو و قوانينه العامة و اليت تعمل على حت

و خربات راكات نفس الوقت أفكار و مشاعر و إد قوانني النمو يف تكوين نظرته املعرفية حنو ذاته و يتكون لديه يف
رج مشاعر و خربات ذاتية نفسية تندحول جسمه و هذا ما يُطلق عليه "صورة اجلسم" و ما تتضمنه من أفكار و 

سواء  ، و على هذا فإنه إن كانت هناك متغريات متباينةحتت لواء مفهوم الذات و ُتشكل بُعداً من أبعاده األساسية 
ة داخلية أم بيئية خارجية تعوق قدرة الفرد على التواصل الفعال و التوافق مع بيئته اخلارجية فإن صورة أكانت نفسي

ذاته و بيئته  رته على التوافق معالفرد السلبية حنو جسمه و عدم رضاه عنه قد تكون أحد العوامل اليت تُعيق قد
 احمليطة به .

املشكالت د من ن سبباً يف معاناته من العديلبياً على املعاق حيث تكو مما ال شك فيه أن اإلعاقة السمعية تؤثر سو    
اته ، و لكي ذ على مفهومه عن ذاته و تصوره عن، و ما يرتتب عليه من شعوٍر بالدونية مما يؤثر بالتايلمثل العجز

ذلك من خالل و  هيعمل على تغيري الواقع من حوليتغلب املعاق مسعياً على ذلك البد أن يتقبل ذاته كما هي و أن 
 (   12،ص2015،استغالل ما يتوفر لديه من قدرات و إمكانات أخرى . )سامي عبد السالم

( نقالً عن "هدى عوض" أن مفهوم تقدير الذات لدى ذوي اإلحتياجات 2،ص2017،و يذكر )أمحد بن سامل   
اإلعاقة ، إذ تُعدُّ تتأثر بشكٍل واضٍح باخلاصة بشكٍل عام و املعاقني مسعياً بشكٍل خاص من املفاهيم اليت تُؤثر أو 

اإلعاقة السمعية من العوامل املؤثرة سلياً على شخصية املعوق و قدرته على التكيف مع اجملتمع و بالتايل نظرته إىل 
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نفسه ، كما أن السمع ُُيثل وسيلة الفرد األولية للتواصل و التفاعل اإلجتماعي مع اآلخرين و بفقده يفقد عنصراً 
 من عناصر اكتساب اخلربات . مهماً 

كما أن الفرد يف هذه احلياة خيضع خلصائص النمو و قوانينه العامة و اليت تعمل على اإلستمرارية يف عملية النضج     
يف مجيع مراحل النمو املختلفة مشتملًة على كافة اجلوانب اليت ُتشكل بُنيان اإلنسان ، سواء كانت عملية النمو 

و انفعالية أو وجدانية أو اجتماعية ، و هي ُمكِون جوهري و أساسي للشخصية ، حيث أن جسمية أو عقلية أ
مظهر اجلسم ُيشكل جانباً مهمًا من جوانب احلياة حيث يشغل الشعور بصورة اجلسم حيزاً كبرياً لدى الكثري من 

  (17،ص2010،األفراد يف تلك احلياة. )علي النويب
على أن إدراك صورة اجلسم جزء مهم يف تقدير الذات ، كما أن هذا  "Genter & Yeakelلذا يُؤكد "   

مهية يف اًل عما لصورة اجلسم من أاإلدراك يتطور من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين و البيئة احمليطة به ، و فض
األمر  ، تشكيل الذات سلبًا أم إجيابًا الرتباطها بتصورات و أفكار الفرد عن جسمه و من مث قبوله اإلجتماعي

األكثر أمهية يف اندماجه يف عملية التفاعل اإلجتماعي و شعوره بانتمائه و عضويته يف اجملتمع ، و إن تدين رضا 
 الفرد عن صورة جسمه و عدم تقبلها يُؤدي إىل اضطراب صورة اجلسم حيث ينتج عنها سيطرة القلق املستمر 

جلبوري،ارتقاء احالة من الصراع النفس . )كاظم داث مشكالت و و اإلضطرابات اإلنفعالية اليت تُؤدي بدورها إىل إح
  (325،ص2007،حيي
ضعه عية مما قد يُؤثر سلباً على و و إن الفقدان السمعي ينطوي على حرمان الشخص من التغذية الراجعة السم   

 وضاع جسميةأ يف الفراغ و على حركاته اجلسمية ، و لذلك فإن بعض األشخاص املعوقني مسعيًا تتطور لديهم
اديني و نتيجة لبدنية مقارنة بالعخاطئة ، أما النمو احلركي هلؤالء األشخاص ككل فُيشري إىل عدم ُتتعهم باللياقة ا

لى هذا كود ، لذلك ُُيكن التغلب علقلة حركة األعضاء املرتبطة جبهاز السمع و الكالم فقد ُيصيبها بعض الر 
  (66،ص2011،طفل على هذه األعضاء . )سعيد كمالبالتدريب احلركي املوجه و املتواصل لل

ل ممارسة نشاطات إلحتكاك بأقراهنم من خاللمسعياً ُماالً خصباً لألفراد املعاقني و يُعترب النشاط الرياضي املكيف    
من  حُيسن سني أداء خمتلف أجهزهتم الوظيفية مبا يعود عليهم بالفائدة والبدنية و تعمل على حتاحتياجاهتم  ُتشبع

إحساسهم بأوضاع أجسامهم يف الفراغ و معرفة اإلجتاهات و حماولة التحكم يف استجاباهتم العصبية و العضلية ، 
هد رتخاء و توزيع اجلإضافة إىل تعلمهم مبادئ املمارسة الرياضية الصحيحة من خالل عمليات اإلمحاء و اإلس

كما ة ،إعطائها الوقت احملدد من الراحامهم و تغذيتها ما جيعلهم دوماً يف حالة من اإلهتمام  بأجس بصورة صحيحة
ن كيفية ذا منفعة لتكيفهم مع إعاقتهم و مع اآلخرين حيث يتعلمو ُُتثل ممارسة النشاط الرياضي املكيف هلذه الفئة 

بينهم ،  مات السرإشارات تكون مبثابة كلالتواصل مع بعضهم وفقًا لنوع الرياضة اليت ُُيارسوهنا و حُياولون ابتكار 
 أيضاً يُنمي لديهم ُحب العمل اجلماعي و السعي للفوز و 

لديه الصحة النفسية  سيلة فعالة لتنميةأثر على نفسية املعاق مسعياً ألنه و ن للنشاط الرياضي املكيف أمهية و لذا فإ   
 كنتمو عندما يإلندماج اإلجتماعي و بالتايل القضاء على التوتر و الضغط ، و يتمكن املعاق من خالله من ا

اإلندماج و  لتوافقيتمكن من اسية جيدة، و املعاق مسعياً من بناء عالقات اجتماعية بشكل فعال يشعر أن صحته النف
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تمكن من إثبات يدة و املتنوعة باحمليط، و عندها مع أفراد ُمتمعه و يستطيع تكييف حياته اخلاصة مع الظروف املعق
 (155،ص2017،دة بن السايح)مسعو ذاته و الشعور بقيمة حياته . 

( ، )عبد القادر 2008و قد كشفت نتائج العديد من الدراسات و األحباث العلمية منها : دراسة )حريب سليم،   
 (2015، )ُتارحممد، (2012،ُميلي صاحل، )(2011،سليمان عزوين، )(2011، )خوجة عادل،(2009غزايل،

يف اإلرتقاء بكٍل من مستوى املكيف  الرياضي النشاط ارسةمم فاعليةأمهية و ( ، عن 2017)حسم الدين شريط،
 صورة اجلسم و تقدير الذات لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة .

 لدى اتالذ تقدير و اجلسم صورة أمهية مدى حول احلالية الدراسة مشكلة تنبثق ذكره سبق ما ضوء على و   
 اجات اخلاصة بوجه خاص ، و ممارسة النشاط الرياضي املكيفذوي اإلحتي األفراداألفراد العاديني بوجه عام و لدى 

حسب ما بينه املسح املكتيب الذي قام به الباحث ملختلف املراجع النظرية ، و أيضاً ما أسفرت عنه نتائج الدراسات 
 العاديني فراداأل دىل املتغريين هذين تناولت الدراسات تلك لكن ،العلمية السابقة املعتمد عليها يف الدراسة احلالية 

 هذين ناولت دراستنا خالل من نسعى لذا ، البصر فاقدي أو حركياً  املعاقني اخلاصة اإلحتياجات ذوي فئات أو
 ن خالل اقرتاح برنامج رياضي مكيف.و حناول حتسني مستوامها م مسعياً  املعاقني فئة لدى املتغريين

 : التايل النحو على الدراسة إشكالية صياغة ُُيكن منه و
  ؟مسعياً  املعاقني لدى الذات تقدير مستوى رفع و اجلسم صورة حتسني يف املقرتح املكيف الرياضي الربنامج أثر ما -
 :  التاليةاجلزئية  األسئلة التساؤل هذا من تفرع و
 ؟ اجلسم صورة ىمستو  يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد هل -1
 ؟ الذات تقدير ىمستو  يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد هل -2
 صورة مستوى يف الضابطة و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجد هل -3

 اجلسم؟
 تقدير مستوى يف الضابطة و التجريبية لمجموعتنيل البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجد هل -4

 الذات؟
 : إىل احلالية الدراسة هتدف :الدراسة  أهداف  -2
 . السمعية اإلعاقة لذوي مكيف رياضي برنامج إعداد -
 الربنامج الرياضي املكيف املقرتح .حمتوى حتسني صورة اجلسم لدى املعاقني مسعياً من خالل  -
 الربنامج الرياضي املكيف املقرتح .حمتوى املعاقني مسعياً من خالل  رفع مستوى تقدير لدى -
 . حتقيق األهداف املرجوة من الربنامج املقرتح )اهلدف العام و األهداف اجلزئية( -
الوصول إىل نتائج علمية ُُيكن من خالهلا تأكيد الفاعلية و التأثري اإلجيايب للنشاط الرياضي املكيف على اجلانب  -

 . للمعاقني مسعياً ي النفس
 حتفيز املمارسة الرياضية لدى األفراد املعاقني مسعياً . -
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 جعل هذه الدراسة حافزاً و دعوة للباحثني يف ُمال النشاط الرياضي املكيف إلجراء املزيد من الدراسات  -
 و األحباث املماثلة.

ار ؤالت اجلزئية املطروحة ، سنقوم باختبمن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة و التسافرضيات الدراسة :  -3
 فروض الدراسة على النحو التايل : ، و لقد مت صياغة α=0.05صحة الفروض عند مستوى الداللة 

  الفرضية العامة : -1.3
 مسعياً . املعاقني دىل الذات تقدير مستوى رفع و اجلسم صورة حتسني أثر يف املقرتح املكيف الرياضي ربنامجلل -

 لفرضيات الجزئية :ا -2.3
لصاحل  اجلسم ورةص مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد -1 

 القياس البعدي .
لصاحل  الذات قديرت مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد -2

 القياس البعدي .
 اجلسم صورة مستوى يف الضابطة و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق دتوج -3

 لصاحل اجملموعة التجريبية .
 الذات تقدير مستوى يف الضابطة و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجد-4

 لصاحل اجملموعة التجريبية .
 : الدراسة ةأهمي - 4

 : إىل احلالية الدراسة أمهية تعود
مواكبتها للدراسات و البحوث العلمية احلديثة اليت هتتم بالفئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة عامًة و املعاقني مسعياً  -

 خاصًة.
ات املقدمة مالذي يُعدُّ وجهًا و مرآًة للرعاية و اخلد –النشاط الرياضي املكيف  -أمهية املوضوع الذي تناولته  -

 للفئات اخلاصة.
لدى فئات  –صورة اجلسم و تقدير الذات  -أمهية املتغريين اللذين نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتسينهما  -

 ذوي اإلحتياجات اخلاصة عموماً و املعاقني مسعياً على وجه اخلصوص .
كيف ، م ، أساتذة و طلبة النشاط البدين املتعدد املستفيدين من نتائج هذه الدراسة : املعاقون مسعيًا ـ ُأسرهُ  -

 أساتذة و طلبة الرتبية اخلاصة ، و كل الباحثني املقبلني حول نفس موضوع الدراسة أو أحد متغرياته .
و حسب ما اطلع عليه الباحث فإن هذه الدراسة تٌعترب األوىل من نوعها اليت ربطت بني صورة اجلسم و تقدير  -

ضي املكيف لدى فئة املعاقني مسعياً ، لذا فإهنا ستكون حبول اهلل إضافة جديدة يف هذا اجملال الذات و النشاط الريا
 املفتوح من البحث العلمي .
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 تحديد المفاهيم و المصطلحات : -5
 كشف  بغرض تممِّ صُ  متكاملة خدماتية شبكة املكيف الرياضي النشاط يعتربالنشاط الرياضي المكيف :  -1.5

 اخلدمات ذهه تشتمل و،  نفسية أو حركية أو كانت  نفسية النواحي خمتلف يف حلها على عدةاملسا و املشاكل
 أيضاً  تشتمل ماك  املعوقني لألشخاص التدريس ومناهج التدريب طرق و الرتبوية الربامج و احلركية املساعدات على
 وإن،  الفئة هلذه بيلس أفضل لتقدمي تالندوا يمتنظ و املعوقني برامج ُمال يف التعاونية و اإلستشارية اخلدمات على
 رياضة يف نمتخصصو  و مؤهلون أشخاصٌ  هايتوال أن جيب املعوقني رياضة إطار يف كلها  تقع اليت اخلدمات هذه

 (5،ص2004،. )أمحد تركي اجملال هذا يف خربة هلم أشخاصٍ  قبل من أو املعوقني
 جانب ين و األنشطة و الرياضات اليت يطرأُ عليها تعديل يفأنه كل احلركات و التمار * يُعرفه الباحث إجرائياً على 

شاط الذين ال يستطيعون ممارسة الن -واحد أو عدة جوانب لُيصبح يف متناول األفراد ذوي اإلحتياجات اخلاصة 
 اإلشرتاك فيها و ممارستها بصورة عادية . –الرياضي العادي 

  الربنامج الرياضي املكيف املقرتح .و يف دراستنا هذه يتمثل النشاط الرياضي املكيف يف
فكرة الشخص عن خصائصه و قدراته الصحية البدنية أو العضوية ،  -هي ببساطة-صورة الجسم :  -2.5

فصورة اجلسم ال تعين فقط فكرة اإلنسان عن مظهره و لكنها قد ُتتد أيضًا لتشمل معاٍن أخرى مثل إدراكه أو 
ذا على ضبط أعصابه و التعبري عن انفعاالته ، و مقياس الذكورة أو الرجولة إتقديره لقوته و حجم جسمه و قدراته 

ه تصور الشخص ملا يتمتع بما كان الشخص رجالً ، أو األنوثة إذا ما كانت امرأة ، كما تشمل صورة اجلسم أيضاً 
  (21،ص2016،و مقدار ما يُعانيه من مرض . )هدى رمضانمن صحة أ

 هليئته مطابقاً  يكون ، و قد عقله يف عن جسمه الشخص أهنا التصور الذي يضعهعلى  * يُعرفها الباحث إجرائياً 
 الواقعية و قد ال يكون كذلك . احلقيقية اجلسمية

 على مقياس صورة اجلسم .أفراد عينة الدراسة ة اجلسم يف دراستنا يف استجابات و تتمثل صور 
" لتقدير الذات من أمشل و أ عم التعريفات Cooper Smithيُعترب تعريف "كوبر مسيث تقدير الذات :  -3.5

حيث يصفه بأنه "تقييم يصفه الفرد لنفسه و بنفسه و يعمل على احملافظة عليها ، و يتضمن تقدير الذات اجتاهات 
الفرد اإلجيابية أو السلبية حنو ذاته ، كما يُوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر و هام و ناجح و ُكفء ، أي أن تقدير 
الذات هو حكم الفرد على درجة كفاءته الشخصية كما يُعرب عن اجتاهات الفرد لنفسه و معتقداته عنها ، و هكذا 
يكون تقدير الذات مبثابة خربة ثانية ينقلها الفرد إىل اآلخرين باستخدام األساليب التعبريية املختلفة" . )حممد 

  (11،ص2007،مجال
من وجهة حنوه ن يآلخر امن كه ا در حسب ما يتم إه الفرد لذاته تقييم و انطباع يضعأنه * يُعرفه الباحث إجرائياً على 

 . نظره
 و يتمثل تقدير الذات يف دراستنا يف استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تقدير الذات .
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، كما ُيستخدم حاليا مصطلح  Handicappedإن كلمة معاق يف اللغة اإلجنليزية هي المعاق :  -4.5
Disabiled  أي غري القادر، و هي حالة من الضرر البدين أو العجز ، لذا ُُيكننا تعريف املعاق بأنه الفرد الذي

فقد جزءاً من كفاءته احلسية أو احلركية أو العضلية أو العقلية سواء كان ذلك بامليالد أو اإلكتساب ، حبيث ُتصبح 
 قادر على القيام بالعمل و يف حاجة خاصة إىل اإلعتماد على الغري تلك اإلعاقة مزمنة أياً كان درجتها مما جيعله غري

  (38،ص1998،يف حياته اخلاصة و العامة . )حلمي إبراهيم،فرحات
ة الشخص الذي ال تؤهله قدراته اجلسمية أو احلسية أو العقلية على أداء و تلبي أنه*  يُعرفه الباحث إجرائيًا على 
 .حاجياته اليومية بصورة طبيعية 

 املعاقني مسعياً .يف أفراد عينة الدراسة من األفراد و يتمثل املعاق يف دراستنا هذه 
يُعرف "عبد احلي" اإلعاقة السمعية بأهنا تلك احلالة اليت يُعاين منها الفرد نتيجة عوامل اإلعاقة السمعية :  -5.5

 معاً ، حبيث حتول اعية أو نفسية أو اإلثننيوراثية أو خلقية أو بيئية مكتسبة من قصور مسعي يرتتب عليه آثار اجتم
ة من املهارة ، عادي بدرجة كافيبينه و بني تعلم و أداء بعض األعمال و األنشطة اإلجتماعية اليت يُؤديها الفرد ال

ن و قد يكون القصور السمعي جزئياً أو كلياً ، شديداً أو متوسطاً أو ضعيفاً ، و قد يكون مؤقتاً أو دائماً ، و قد يكو 
 (31،ص2012متزايداً أو متناقصاً أو مرحلياً .)فؤاد عيد،

أهنا حالة من العجز أو القصور السمعي حتول دون مساع الفرد لألصوات بصورة  * يُعرفها الباحث إجرائيًا على
طبيعية ، و هي مصطلح عام يضم الُصم و ضعاف السمع على حد سواء ، و ترتاوح يف مستوياهتا حسب درجة 

 سمعي من البسيطة جداً إىل الصمم احلاد .الفقد ال
 الدراسات السابقة : -6

البحث العلمي عبارة عن سلسلة متواصلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض ، حيث أن كل باحث قبل الشروع    
سري عليها، عامل ي كي يعتمدها كميف دراسته البد له من التنقيب و اإلطالع على ما توصل إليه سلفه من الباحثني

 و ُُتثل الدراسات العلمية السابقة أساساً متيناً يبين عليه الباحث دراسته و يعتمد على النتائج السابقة املتوصل إليها
يف اإلنطالق يف البحث ، لذا كان لزاماً علينا التفتيش عن كل ما تيسر احلصول عليه من دراسات تناولت املتغريات 

تثمني ما توصل إليه زمالؤنا الباحثون و توظيف نتائجهم و العمل باقرتاحاهتم اليت قيد الدراسة احلالية من أجل 
ختموا هبا دراساهتم ، و عليه سنقوم بعرض ُمموعة من الدراسات و حتليل خطواهتا املنهجية و ذكر األدوات 

 ا .وهلاملستعملة فيها وصواًل إىل أهم و أبرز النتائج اليت أسفرت عنها مث خنتم بتعقيب عاٍم ح
" دور التربية البدنية في الحفاظ على صورة (: 2017دراسة عربوس حكيمة و د. حيياوي حممد ) -1.6

 الجسد لدى التلميذات المراهقات في الطور الثانوي"
هدفت الدراسة إىل معرفة إذا ما  كانت الرتبية البدنية ُتساعد يف حتقيق صورة إجيابية عن اجلسد لدى تلميذات    

لثانوي يف ظل املعوقات النفسية اإلجتماعية ، اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي ُمستخدمًة مقياس صورة الطور ا
   لصحة(اخلارجي، األداء احلركي، ااجلسم الذي أعده الدكتور "نافع سفيان" و الذي تضمن ثالث أبعاد هي )املظهر 

-للرتبية البدنية و الرياضية من ثانوية العقيد بوقرة  تلميذة ممارسات و غري ممارسات 60و ُتثلت عينة الدراسة يف 
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تلميذة بطريقة  30الشرفة / والية الشلف ، مت اختيار عينة التلميذات املمارسات و البالغ عددهن  -حي البدر
 و توصلت الدراسةقصدية ،  تلميذة فقد اُخرتن  بطريقة 30عشوائية ن أما غري املمارسات و الاليت بلغ عددهن 

 أنه : إىل
 بُعد املظهر البدنية يفال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التلميذات املمارسات و غري املمارسات للرتبية  -

 .اخلارجي 
يف بُعد األداء  دنيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التلميذات املمارسات و غري املمارسات للرتبية الب -

 .احلركي 
 لة إحصائية بني التلميذات املمارسات و غري املمارسات للرتبية البدنية يف بُعد الصحة .ال توجد فروق ذات دال -

 قديرت مستوى من الرفع في المكيفة الرياضية األنشطة فاعليةبعنوان " ( 2015)دراسة ُتار حممد  - 2.6
 " بصريا   المعاقين األطفال لدى الذات

ال ة الرياضية املكيفة يف الرفع من مستوى تقدير الذات لدى األطفهدفت الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية األنشط   
( من األطفال املعاقني 100املعاقني بصريًا ، اعتمد الباحث فيها على املنهج التجرييب على ُمموعة بلغ عددها )

تني عمة( ، مت تقسيمهم على ُممو ( من مدرسة الشبان املكفوفني بالعاشور )اجلزائر العاصB1-B2-B3بصرياً )
( تلميذاً ال ُيارسون النشاط الرياضي املكيف ، مت اختيار 50( تلميذاً ُُيارسون النشاط الرياضي املكيف ، و )50)

عينة البحث بطريقة قصدية من حيث النوع و طبيعة اإلعاقة )املعاقني بصرياً( ، و عشوائية من حيث اخلصائص 
 التعليمي ، احلالة اإلجتماعية ، سن اإلصابة باإلعاقة( الفردية للمعوقني بصرياً )اجلنس ، السن ، املستوى

اعتمد الباحث على مقياس تقدير الذات للدكتور عبد الرمحن صاحل األزرق و كذا على ُمموعة من األنشطة    
، ستاذاأل جلودو ، اجلري حسب إشارةالرياضية املكيفة املختارة ) كرة اهلدف ، اجلمباز ، كرة القدم ، الكرة الطائرة ، ا

 تتابع كرة القدم ( .
أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني )املمارسة و غري املمارسة( على مستوى كل    

 ، و الذات األسرية )العائلية( ، من الذات األكادُيية ، و الذات اإلجتماعية ، و الذات اجلسمية ، و املظهر العام
(   0.05ثقة بالنفس ، و جاءت النتائج كلها لصاحل العينة املمارسة عند مستوى الداللة )و الذات الشخصية و ال

و بالتايل وجود أثر من ممارسة املعوقني بصريًا لألنشطة املكيفة و درجة تقديرهم لذاهتم و أن للممارسني مستوًى 
 مرتفع لتقدير الذات مقارنة بغري املمارسني .

  دنيةالب التربية حصة ضمن مقترح مكيف رياضي برنامج دوربعنوان "  (2012) دراسة ُميلي صاحل - 3.6
 الطور في ا  حركي المعاقين التالميذ لدى الذات تقدير و اإلجتماعية المهارات بعض تنمية في الرياضية و

 " الثانوي
 يف الرياضية و دنيةلبا الرتبية حصة ضمن قرتحامل كيفامل رياضيال ربنامجال دورهدفت الدراسة إىل التعرف على    

 . الثانوي الطور يف حركياً  املعاقني التالميذ لدى الذات تقدير و اإلجتماعية املهارات بعض تنمية



 

13 

استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، عينة الدراسة اختريت بطريقة قصدية و تكونت أوالً من عينة استطالعية    
( سنة 20-15 )بني ترتاوح أعمارهم حركياً بثانويات *سطيف و عنابة*  ( تلميذاً من التالميذ املعاقني50قوامها )

 مثارات اإلجتماعية و تقدير الذات ،( تلميذاً منهم ممن حتصلوا على أدىن الدرجات مبقياس امله40مث مت اختيار )
 بعد ذلك مت تقسيمهم بالتساوي إىل ُمموعتني إحدامها جتريبية و األخرى ضابطة .

حث يف دراسته ُكاًل من مقياس املهارات اإلجتماعية للمعاقني حركيًا )إعداد الباحث( ، و مقياس و طبق البا   
تقدير الذات للمعاقني حركياً )إعداد الباحث( ، و الربنامج الرياضي املكيف املقرتح من طرف الباحث ضمن حصة 

 الرتبية البدنية و الرياضية .
ني ث حتسن يف املهارات اإلجتماعية و تقدير الذات لدى التالميذ املعاقتوصل الباحث يف ختام دراسته إىل حدو    

حركياً ، ما يُوضح تأثري الربنامج الرياضي املكيف املقرتح ضمن حصة الرتبية البدنية و الرياضية على أفراد اجملموعة 
 التجريبية دون الضابطة .

  المشلولين لدى الذات بتقدير القتهاع و الجسم صورة بعنوان " (2012) دراسة حبيبة ضيف اهلل -4.6
 " المكتسبة الحركية باإلعاقة المصابين المبتورين و

 املبتورين و املشلولني من عينة لدى الذات تقدير و اجلسم صورة بني العالقة طبيعة فحص إىل الدراسة هدفت   
  اإلعاقة نوع غريمت يف الفروق اكذ  و،  اجلنسني بني الفروق عن الكشف و املكتسبة احلركية باإلعاقة املصابني

 . الذات تقدير و اجلسم صورة درجة من كل  يف السن متغري و الرياضي النشاط و
 املبتورين و املشلولني من( 110) على الدراسة عينة اشتملت وقد رتباطياإل الوصفي املنهج على الباحثة اعتمدت   

 قد و،  2010/2011سم مو  خالل ريجيبوعر  برج و املسيلة ييتلوال التابعني و املكتسبة احلركية باإلعاقة املصابني
 الذات تقدير قياسم و أيضاً  القاضي لوفاء اجلسم صورة مقياس يف الباحثةهبا  استعانت اليت الدراسة أدوات ُتثلت
 . مسيث لكوبر

 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلتختاماً 
 . (0.895) قدره ارتباط مبعامل الذات تقدير و اجلسم صورة بني إحصائياً  دالة سالبة عكسية عالقة توجد -
 املكتسبة احلركية اإلعاقةب املصابني املبتورين و املشلولني عينة لدى اجلسم صورة درجة يف إحصائياً  دالة فروق توجد -

 . السن ، الرياضي النشاط ، اإلعاقة نوع ، اجلنس متغري إىل تعزى
 املكتسبة احلركية اإلعاقةب املصابني املبتورين و املشلولني عينة لدى الذات تقدير درجة يف إحصائياً  دالة فروق توجد -

 . السن ، الرياضي النشاط ، اإلعاقة نوع ، اجلنس متغري إىل تعزى
  الجسم صورة تحسين في المقترح الرياضي البرنامج أثر بعنوان " (2011)دراسة خوجة عادل  -5.6

 " حركيا   لخاصةا االحتياجات ذوي فئة لدى بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة ويرو تط الذات تقدير و مفهوم
 هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر الربنامج الرياضي املقرتح يف حتسني صورة اجلسم و مفهوم تقدير الذات    

العالقة بني صورة  ذا حتديدو تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركيًا و ك
( 20اجلسم و مفهوم تقدير الذات لديهم ، اعتمد الباحث على املنهج التجرييب ، و قد اشتملت الدراسة على )
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مراهقاً من ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً مصابني بالشلل النصفي السفلي ، مت تقسيمهم إىل ُمموعتني ، األوىل 
شاطئ ال-( سنة من املؤسسة اإلستشفائية يعقويب زهري 17-13رتاوح أعمارهم بني )( أفراد ت10جتريبية تتكون من )

( سنة من املؤسسة 17-13( أفراد ترتاوح أعمارهم ما بني )10بوالية تيبازة ، و الثانية ضابطة مكونة من ) -األزرق
 بوالية اجلزائر العاصمة. -تقصراين-اإلستشفائية قاصدي مرباح 

لدراسة اليت استعان هبا الباحث يف كل من مقياس صورة اجلسم )من إعداد الباحث( ، مقياس و قد ُتثلت أدوات ا  
تقدير الذات لـِـ روزنبريج ، اختبارات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لـِــ وينيك و شورت اخلاص بذوي اإلحتياجات 

 التالية : وصلت الدراسة يف األخري إىل النتائجاخلاصة حركياً ، الربنامج الرياضي املقرتح )من إعداد الباحث( ، و ت
( بني القياس القبلي و البعدي ألثر الربنامج الرياضي α≤ 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 املقرتح يف حتسني صورة اجلسم لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً و لصاحل القياس البعدي .
( بني القياس القبلي و البعدي ألثر الربنامج الرياضي α≤ 0.05 إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة  -

 املقرتح يف حتسني مفهوم تقدير لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً و لصاحل القياس البعدي .
 رياضيامج الو البعدي ألثر الربن ( بني القياس القبليα≤ 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

املقرتح يف تطوير عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة )التحمل الدوري التنفسي ، القوة العضلية( لدى فئة ذوي 
 اإلحتياجات اخلاصة حركياً و لصاحل القياس البعدي .

ربنامج س القبلي و البعدي ألثر ال( بني القياα≤ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 الرياضي املقرتح يف تطوير متغري الرتكيب اجلسمي لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً.

( بني صورة اجلسم و مستوى تقدير α≤ 0.05 توجد عالقة ارتباطية موجبة و غري دالة إحصائياً عند مستوى ) -
 الذات لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً.

أطفال مركز الصم بين ممارسة النشاطات البدنية و الرياضية بعنوان "  (2011) دراسة عزوين سليمان -6.6
 "و تقديرهم لذواتهم 

 لدى الذات ديرتق على تأثريه مدى و رياضي املكيفال البدين النشاط دور على التعرف اهلدف من الدراسة كان   
 البدين لنشاطل املمارسني و الصم ألطفالا فئة عند الذات تقدير مستويات على التعرف، و أيضاً  الصم األطفال

و اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي مستخدماً ،  عندهم الصمم درجة حسب ذلك و الرياضي و
 ترتاوح أصماً  طفالً  (30) اليت مشلت الدراسة عينة" على Bruce Harreeمقياس تقدير الذات الذي أعده "

 ةمبدرس الرياضي و البدين للنشاط إناث ممارسني 15 و ذكور 15 منهم،  نةس عشر ثالثة و عشرة بني ما أعمارهم
 مت اختيارهم بطريقة عشوائية .  بالبليدة عاشور بن يف الصم

 و بينت نتائج الدراسة يف األخري بأن:   
 . العينة أفراد كل  عند مرتفعاً  كان  الذات تقدير مستوى -
 . لدراسةا عينة عند الذات تقدير مستوى و الرياضي البدين النشاط ممارسة بني إجيايب جد تأثري هناك -
 . الصمم درجة و الذات تقدير مستوى بني إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -
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 . الذات تقدير مستوى يف اإلناث و الذكور بني إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -
  . الدراسي التحصيل و الذات تقدير مستوى بني إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -

 على أثرها و الجسم بصورة الرياضي البدني النشاط عالقةبعنوان "  (2009) دراسة غزايل عبد القادر -7.6
 "الجامعيين  لدى الطلبة الذات تقدير

 الذات بتقدير عالقته و اجلسم صورة على الرياضي البدين النشاط ممارسة تأثري مدى إلظهار الدراسة هدفت   
ديهم لصورة اجلسم ملوجودة بني مستوى تقدير الذات و التعرف على نوع العالقة ا، و  امعينياجل الطلبة لدى

 الذي صممه "حممد حسن عالوي" اجلسم صورة مقياس طبق و اإلرتباطي الوصفي املنهج الباحث استخدم،
ن ني جبامعة حسيبة ب( طالباً و طالبًة من معهدين خمتلف240بلغت ) عينة على الذات لتقدير "بريجروزن" مقياس و

( طالباً و طالبًة من كل معهد 120، فوقع اإلختيار على ) بوعلي بالشلف من مجيع املستويات للنظام الكالسيكي
( طالبًة من كل مستوًى من معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، و األمر ذاته بالنسبة 15( طالباً و )15، حيث اختري )

 لطلبة كلية األدب العريب.
  الدراسة و حتليلها و مناقشتها تبني أنه : نتائج حتليل بعد و   
 توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات و ممارسة النشاط البدين و الرياضي . -
 توجد عالقة ارتباطية بني صورة اجلسم و ممارسة النشاط البدين و الرياضي .  -
 النشاط البدين و الرياضي . توجد عالقة بني تقدير الذات و صورة اجلسم و ممارسة -
 لطالبات املمارسني النشاط البدين توجد فروق يف مستوى تقدير الذات و صورة اجلسم لدى الطالب و ا -
  و غري املمارسني . الرياضيو 

 وىبمست عالقته و المكيف الرياضي البدني النشاط ممارسةبعنوان "  (2008) دراسة حريب سليم -8.6
 " حركيا   معاقينال لدى الذات تقدير

 تقديرهم درجة و املكيف الرياضي البدين للنشاط حركياً  املعوقني ممارسة بني العالقة معرفةهدفت الدراسة إىل    
( فرداً معاقاً مت اختيارهم بطريقة قصدية 80، انتهج الباحث املنهج الوصفي ، و تكونت عينة الدراسة من ) ملذواهت

فردية عشوائية  من حيث اخلصائص ال)املعاقني حركيًا إعاقة حركية سفلى( ، و من حيث النوع و طبيعة اإلعاقة 
ينة الدراسة إلعاقة( ، مت تقسيم ع)اجلنس ، السن ، املستوى التعليمي ، احلالة اإلجتماعية ، احلالة املهنية ، أصل ا

( 40ددهم )الكراسي املتحركة و عإىل ُمموعتني ، اجملموعة األوىل ُُتثل اجملموعة املمارسة لرياضة كرة السلة على 
فرداً معاقًا حركيًا تابعني لكلٍ  من )النادي الرياضي اهلاوي ملعوقي بلدية براقي ، الشبيبة الرياضية ملعوقي احلراش ، 

( معاقاً حركياً تابعني لكل 40النجم الرياضي للمرادية( ، و اجملموعة الثانية تُثمل اجملموعة غري املمارسة و عددهم )
)مركز التكوين املهين للمعوقني بالقبة ، مصلحة إعادة الرتبية الوظيفية بنب عكنون ، مجعية األمل للمعاقني حركياً  من

 بباب الواد( .
  مستواه و ، ملبحوثا سن و جنس حولو استعان الباحث يف دراسته بأدوات حبثية ُتثلت يف استمارة للمعلومات    

  على لتعرفا كله  هذا من اهلدف كان  و ، هبا صيبأُ  اليت اإلعاقة أصل و املهنية و اإلجتماعية حالته و ، الدراسي
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 .للدكتور عبد الرمحن صاحل األزرق ، و أيضاً مقياس تقدير الذات  الدراسة لعينة املميزة العامة اخلصائص
 اجلسمية ذاتلا من كل  مستوى على العينتني بني إحصائية داللة ذات فروق وجودأسفرت نتائج الدراسة عن    
  شخصيةال الذات ، األسرية الذات الرتوحيية و اإلجتماعية الذات ، األكادُيية و العقلية الذات ، العام ظهروامل
، و بالتايل وجود  (0.05) الداللة مستوى عند املمارسني عينة لصاحل لهاك  النتائج كانت  قد و ، بالنفس الثقة و

 هلم نفاملمارسو  لذات،ا تقدير درجة و املكيف الرياضي و البدين للنشاط حركياً  املعوقني ممارسة بني رتباطيةا عالقة
 . املمارسني بغري مقارنة الذات لتقدير مرتفع مستوى

ممارسة التربية البدنية و أثرها على الصورة الجسدية لمراهقي ( بعنوان : 2001دراسة "نافع سفيان" ) -9.6
 سنة( 15-12الطور الثالث من تعليم األساسي )

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الصورة اجلسدية بأبعادها الثالثة )املظهر اخلارجي، األداء احلركي، الصحة(    
بالنسبة لتالميذ املرحلة الطور الثالث للتعليم األساسي باعتبارها إحدى اجلوانب املميزة هلذه املرحلة ، كما هدفت 

 ية و الرياضية لدى هذه الشرحية من املراهقني باختالف اجلنس .للتعرف عن تأثري ممارسة الرتبية البدن
ة الدراسة من إعداده طُبق على عيناجلسد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املقارن ُمستخدماً مقياسا لصورة     

يف   76 نيتلميذاً و تلميذة من املستويات الثالثة للتعليم األساسي ،  مقسمني على ُمموعت 152اليت بلغ عددها 
تلميذة ، أما اجملموعة الثانية فُتمثل  42تلميذاً و  34كل ُمموعة : اجملموعة األوىل ُُتثل الفئة املمارسة و مكونة من 

تلميذة ، و مت اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة من حيث  35تلميذاً و  41الفئة غري املمارسة فتكونت من 
 و عشوائية من حيث خصائص التالميذ . املستوى التعليمي و املوقع اجلغرايف

 و أسفرت النتائج اخلتامية للدراسة على أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة للمراهقني هلا تأثري إجيايب على
 صورة اجلسم عامة ، و كشفت الدراسة كذلك على أن :

بة لبعد األداء أثري ضعيف و غري دال إحصائياً بالنسممارسة الرتبية البدنية و الرياضية داخل احمليط املدرسي هلا ت -
 احلركي .

 وجود فروق دالة إحصائياً بني اإلناث املمارسات للرتبية البدنية و الرياضية يف بُعد الصحة لصاحل املمارسات .  -
بية البدنية لرت ناث املمارسات لوجود فروق دالة إحصائيًا يف صورة اجلسم و أبعادها بني الذكور املمارسني و اإل -
 الرياضية لصاحل الذكور  .و 
 : السابقة الدراسات على التعليق -7 

لنشاط الرياضي ا بعد اإلطالع على ُمموعة كبرية من الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية املتمثلة     
ستنا ا در الذكر ليتم إدراجها يفمت حتديد اختيار ُمموعة الدراسات سابقة  ، املكيف ، صورة اجلسم ، تقدير الذات

و اإلستعانة بتقسيماهتا املنهجية و أدوات البحث الواردة فيها و خطوات إعدادها و كذا تطبيقها ، كما سيتم حتماً 
توظيف خمتلف النتائج املتوصل إليها يف املقارنة و قياس مدى التشابه و اإلختالف مع النتائج املتوصل إليها يف 

 .الدراسة احلالية 
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يث حاعتمدنا عليها اتسمت باحلداثة ، ( فإن غالبية الدراسات اليت2001يف ما عدا دراسة واحدة أُجريت سنة )   
( مما يُعزز قيمتها العلمية و يُؤكد على مواكبتنا آلخر األحباث 2017 - 2008ُيتد تاريخ إجرائها ما بني عامي )

، التحليليواعه املنهج الوصفي بأن راسات ما بني من استعمل، فمن جانب املنهج تنوعت الداق البحثاملنجزة يف سي
  بتصميم اجملموعتنيهج التجرييباإلرتباطي ، املقارن ، املسحي ، و من استعمل املنهج شبه التجرييب و من استعمل املن

تالميذ  وأما من حيث عينة الدراسة فقد تنوعت الفئات املستهدفة من الدراسات املذكورة ما بني طلبة اجلامعة 
كما تنوعت   البحث، واملرحلة الثانوية و املعاقني بصرياً و املعاقني حركياً الذين كان هلم النصيب الوافر من الدراسة 

دة تناولت تقدير واح طريقة اختيارها ما بني عشوائية و قصدية ، أما الفئة املستهدفة من دراستنا فقد ُوجدت دراسة
 الذات لديهم  .
 فإن دراستنا تشاهبت مع كٍل من دراسة "ُتار حممد" و دراسة "ُميلي صاحل" و دراسة "خوجة عادل"بالنسبة للمنهج 

 استخدموا املنهج التجرييب ، و اختلفت مع بقية الدراسات من حيث املنهج .الذين 
 استعماله يف متقياس تقدير الذات لروزنبريج املستعمل يف دراستنا أما بالنسبة لألدوات املستعملة يف الدراسة فإن م

" ، أما مقياس صورة اجلسم املستعمل يف دراستنا غزايل عبد القادر"خوجة عادل" و دراسة "دراستني مها : دراسة 
، كما أن كاًل من دراسة "ُتار حممد" و دراسة "ُميلي فلم يتم استخدامه يف أٍي من الدراسات السابقة املذكورة 

نا من مثلما مت القيام به يف دراستداد برنامج رياضي من طرف الباحث صاحل" و دراسة "خوجة عادل" مت فيها إع
 .املقرتح كيف املرياضي الالربنامج خالل 

و ُنشري إىل أنه حسب حدود ِاطالع الباحث مل توجد دراسة سابقة تناولت متغري صورة اجلسم لدى فئة املعاقني    
هذين  رب هذه الدراسة رمبا األوىل من نوعها اليت ستدرسمسعيًا أو عالقته بالنشاط الرياضي املكيف ، حيث تُعت

 املتغريين لدى هذه الفئة .
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 تمهيد : -

بالرغم من أمهية مجيع احلواس يف عملية اإلتصال و التعلم و النمو إال ان حاسة السمع تُعترب أهم هذه  
نسان من تعلم اللغة و يتطور اجتماعيًا و انفعاليًا و يعي عناصر بيئته ، و ُتصنف احلواس فمن خالهلا يتمكن اإل

اإلعاقة السمعية وفق ُوجهات نظر متعددة منها الطبية و الفيسيولوجية و الرتبوية و كلها ُوجهات نظٍر مكملة 
سهل توفري الربامج اهبا مما يُ لبعضها ، فاإلهتمام هبذه التصنيفات يرجع إىل أمهية حتديد نوع و شدة اإلعاقة و أسب

 التعليمية اليت تُناسب درجة اإلعاقة ، و ُُيثل األفراد املعاقون مسعياً فئاٍت غري متجانسٍة ، فكل فرٍد له خصائص ُُتيزه
عن غريه ، لذا فإن اإلعاقة السمعية ال يكون هلا نفس التأثري على مجيع األفراد املعاقني مسعيًا و ذلك لوجود عدٍد 

ألسباب ، كما أن فقد السمع ال يعين بالضرورة انعدام التواصل مع أفراد هذه الفئة بل هناك طُرق متعددة ُُيكن من ا
 من خالهلا التواصل مع املعاقني مسعياً فيما بينهم و أيضاً مع األفراد العاديني .
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 نشأة و تطور السمع عند اإلنسان :   -1
لسمع بعد مل ، مث تستطيع اظهر يف جسم اإلنسان كعضو من أعضائه يف الشهر الرابع من احلتتشكل األذن و ت

بدأ بتحريك ن حوله ، مث بعد ذلك يذلك ، و بعد فرتة بسيطة من الوالدة يستجيب الطفل للمتغريات الصوتية م
ستطيع التمييز و ي صوات رأسه حبثاً عن مصدر الصوت و اجتاهه ، و يف حوايل الشهر السادس يتمكن من ُتييز األ

بني صوت الرجل و املرأة و بني صوت أمه و صوت امرأة أخرى ، و يف الشهرين السابع و الثامن تظهر لديه ردود 
افعل لألصوات ، حىت إذا ما أهنى عامه األول ُتكن من تكوين مهارات اإلستماع و تُولِّد لديه اإلنتباه التلقائي . 

 (283،ص2011،)عبد الفتاح عبد اجمليد
 و يستمر منو حاسة السمع يف العام الثاين و الثالث منواً ملموساً من حيث القدرة على التمييز بني األصوات   

و النغمات ، و فهم الكالم الذي له معىن يتناسب و قدراته املعرفية و هو عادة الكالم املرتبط حباجات الطفل 
اخلاليا السمعية  تبدأ حاسة السمع يف التضاؤل بسبب تدهور وظائفالطبيعية اليت تتصل بشخصيته ، و بتقدم العمر 

دول .)عالء كما هو يف اجل  األول العام يف السمع منو يف البارزة اإلرتقائية املعاملالعصبية ، و تُلخص "هاريس" 
  (21،ص2006،الدين،جهاد

 . م األولاملعامل اإلرتقائية البارزة يف منو السمع يف العايوضح  (:01جدول رقم ) -
 معالم اإلرتقاء السمعي العمر باألسابيع

 عند الميالد

 جيفل عند مساع األصوات العالية -
 ينتبه و يتوجه عند األصوات . -
يكون لألصوات منخفضة النغمة)أغاين اهلدهدة أو ضربات القلب( تأثري  -

 مهدئ عليه .
 الصوت عند مستوى األذن .يُدير رأسه للجانب الذي يصدر منه  - أسبوعا   12إلى  08من 

يُدرك على سبيل احلصر األصوات يف البيئة بإدارة رأسه و النظر حنو مصدر  - أسبوعا   16إلى  12من 
 الصوت .

 أسبوعا   24إلى  16من 
يُدرك على سبيل احلصر األصوات اليت حتدث فوق أو أسفل مستوى الرأس  -

ما أنه ينظر إىل أعلى و إىل ك، الصوتبإدارة رأسه إىل اجلانب الذي يصدر منه 
 أسفل .

 .يستجيب إذا مسع إمسه - أسبوعا   32إلى  24من 

 أسبوعا   52إلى  32من 

مثل  ويستجيب لبعض الكلمات كما لو كان معناها مفهوماً مثل )لفظ ال(  -
 أمساء أفراد أسرته.

يتحكم يف استجابة رد فعله جنو األصوات كأن يسمع إىل الصوت مرتني قبل  -
 ن يستجيب .أ
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 مراحل عملية الكالم و نطق األصوات : -2
ُتر عملية الكالم بثالث مراحل أساسية تتضمن األوىل : استقبال الكالم من احمليطني كاآلباء و األقارب من     

 خالل حاسة السمع و حتويلها إىل نبضات تُرسُل إىل املخ عرب العصب السمعي ، حيث تبدأ املرحلة الثانية لعملية
الكالم و هي معاجلة الكالم املسموع حيث يصل الصوت إىل منطقة اإلستقبال السمعي املعروفة بِاسم "برودمان 

Brodmanو منها منطقة "فرنكي " Vernike املسؤولة عن فهم الكالم و إعداد املعاين و تفسري املفردات "
" املسؤولة عن إنتاج الكالم و تنظيم Broca areaو اختيارها هبدف إنتاج اجُلمل ، و منها إىل منطقة "بروكا 

 يت ملسؤولة عن حركة اجلهاز الصو امناط النطق و الكلمات و اجُلمل ، و من هنا يُرس ُل األمر املناسب إىل املنطقة ا
. مرحلة إنتاج الكالة و املسماة مبأعضاء النطق لتأخذ احلركات املناسبة إلنتاج األصوات املطلوبة و هي املرحلة الثالثو 

 (196-195،ص2012،)خالد حممد
 :اإلعاقة السمعية ريف تع -3 

" أن 2نقاًل كن كل من "الوسيط،ج (444،ص2011،اإلعاقة أو العوق لغة : ورد يف )عبد الفتاح عبد اجمليد   
لعوق اع اق ُه عن الشيء مبعىن منعه و شغله عنه ، و عن "املنجد" أن تـ ع وَّق  مبعىن تثبط و تأخر ، و يف اإلصطالح 

هو ما خيص األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة الذين خيتلف أداؤهم اجلسمي أو العقلي أو السلوكي اختالفاً بيناً 
 عن أداء من هم يف أعمارهم الزمنية

 الصمم نيب يرتاوح يالسمع الفقدان مـنًى واسعاً مـد يغطـيُ  عـام مـصطلح يالسمع القصور أو السمعية اإلعاقة    
 تعلـم ـةعملي أو الـسمع خالل من اللغوية املعلومات معاجلة على املقـدرة يعوق الذي للسمع الشديد الفقدان أو

. )عبد  اللغة و الكـالم تعلـم و احلـديث فهـم يف األذن استخدام يعوق الي الذ اخلفيف الفقدان و،  اللغـة و الكـالم
 (184:2013املطلب أمني،

جداً ،  إىل تباين يف مستويات السمع اليت ترتاوح بني الضعيف و البسيط فالشديدُيشري مفهوم اإلعاقة السمعية    
و ُتصيب هذه اإلعاقة الفرد خالل مراحل منوه املختلفة و حترمه من مساع الكالم املنطوق مع أو دون استخدام 

 (143،ص2015،املعينات السمعية ، و تشمل األفراد ضعاف السمع و الُصم )سعيد حسين
مع جتعل الكالم املنطوق ثقيل الس تُعرف اإلعاقة السمعية بأهنا حرمان الطفل من حاسة السمع إىل درجةكما     

 ،أ)ماجدة السيد،معية األطفال الُصم و ضعاف السمع.مع أو بدون استخدام املعينات ، و تشمل اإلعاقة الس
 (33،ص2000

األصوات من خالل األذن ، إهنا مستويات من  و اإلعاقة السمعية هي فقدان مسعي ُينع الشخص من استقبال   
الفقدان ترتاوح ما بني البسيطة و الشديدة جداً مما جيعل الشخص يفقد احلساسية لألصوات الصادرة ضمن املدى 

 ( 153،ص2013،)مجال حممد الطبيعي لرتدد الكالم .
سمعي مكان ما يف اجلهاز ال و هي مصطلح ُيشري إىل وجود عجز يف القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة يف   

 و يف العصب السمعي املوصل للمخ ،فقد حتدث املشكلة يف األذن اخلارجية أو األذن الوسطى أو الداخلية أ
 (41،ص2013،و تشمل اإلعاقة السمعية األطفال الُصم و ضعاف السمع . )عواطف حممد
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ية أو بيئية اين منها الفرد نتيجة عوامل وراثية أو خلقيُعرف عبد احلي اإلعاقة السمعية بأهنا تلك احلالة اليت يُع    
مكتسبة من قصور مسعي يرتتب عليه آثار اجتماعية أو نفسية أو اإلثنني معاً ، حبيث حتول بينه و بني تعلم و أداء 

 رو ة من املهارة ، و قد يكون القصبعض األعمال و األنشطة اإلجتماعية اليت يُؤديها الفرد العادي بدرجة كافي
السمعي جزئياً أو كلياً ، شديداً أو متوسطاً أو ضعيفاً ، و قد يكون مؤقتاً أو دائماً ن و قد يكون متزايداً أو متناقصاً 

  (31،ص2012،أو مرحلياً .)فؤاد عيد
 كما تُعرب اإلعاقة السمعية عن مستويات متفاوتة من الضعف السمعي ، ترتاوح بني الضعف السمعي البسيط     

السمعي الشديد جدًا أو الصمم ، كما أهنا كظاهرة ال تقتصر على كبار السن فقط بل تنتشر كذلك و الضعف 
 (100،ص2014،القادر عبد السيد) بني األطفال و الشباب مما جيعلها إعاقة منائية أي أهنا حتدث يف مرحلة النمو .

 ًا وفقًا لدرجة نيف األفراد املعاقني مسعيو يضم لفظ املعاقني مسعيًا فئيت الُصم و ضعاف السمع ، و ُُيكن تص   
أخراً، و مكتسباً ، مبكراً أو متو نوع الصمم ، فهو إما أن يكون صمما كلياً أو جزئياً )ضعف مسعي( ، و ال إرادياً أ

 (211،ص2013،فهم ُُيثلون ُمموعة غري متجانسة من األفراد تتباين خصائص السمع لديهم .)إُيان طاهر
هم من عجزوا عن مساع أجزاء الكالم املنطوق بوضوح ، و لكن ُُيكن تدريبهم على عاف السمع األطفال ضو     

 (16،ص2009،تنمية البقايا السمعية املوجودة لديهم سواء باستخدام وسائل مساعدة أو بدوهنا .)رشاد علي
 :اإلعاقة السمعية تصنيفات  -4

ياً أي تشرحي السمعي ازاجله يف اإلصابة مبكان التصنيف ذاه يُعىن)التصنيف الطبي(: تبعا  لموقع اإلصابة  -1.4
 ينقسم إىل :و 

و حيدث هذا النوع عندما تعوق اضطرابات قناة أو طبلة األذن اخلارجية أو  فقدان السمع التوصيلي: -1.1.4
 قناة يفإصابة األجزاء املوصلة للسمع باألذن الوسطى ، أو حدوث ثقب يف طبلة األذن ، أو وجود مادة مشعية 

األذن اخلارجية ، هذا و ُُيكن عالج مثل هذه احلاالت طبياً إذا ما اكُتِشفت مبكراً ، كما تُفيد املعينات السمعية  
  (55،ص2014،كالسماعات يف عالج هذا النوع من اإلعاقة السمعية .)وليد السيد

ذن ة بسبب خلل يف األو حتدث اإلعاقة السمعية يف هذه احلال فقدان السمع الحسي العصبي : -2.1.4
الداخلية أو العصب السمعي ، و نتيجة لذلك حتدث مشكلة يف حتويل املوجات الكهربائية داخل القوقعة ، أو قد 
حتدث مشكلة يف العصب السمعي و لذلك ال يتم نقل املوجات الكهربائية للدماغ ، و يؤثر فقدان السمع احلسي 

 76دم فهم هذه األصوات ، و تزيد درجة الفقدان السمعي عادة عن العصيب على مساع األصوات باإلضافة إىل ع
ديسبل ، كذلك فإن استفادة املصاب من املعينات السمعية أو أجهزة تكبري الصوت تكون قليلة .)تيسري 

  (101،ص2010،مفلح
حيث  ، و هو منط من امناط اإلعاقة السمعية جيمع بني النمطني السابقني فقدان السمع المختلط : -3.1.4

يتميز هذا النمط بفقدان السمع التوصيلي إضافة إىل فقدان السمع احلسي العصيب ، و لذا فإن األجزاء الثالثة 
متضررة و مصابة : األذن الداخلية و األذن الوسطى و األذن اخلارجية ، و بالتايل فإن أياً من أعراض فقد السمع 
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كن أن لناتج من التضرر يف اجلوانب العصبية و اجلوانب احلسية ُيُ الناتج عن فشل عملية التوصيل أو فقدان السمع ا
  (46،ص2006،تظهر يف هذا النمط الذي جيمع بني النمطني .)عالء الدين،جهاد

ينتج الفقدان السمعي املركزي يف حالة وجود خلل يف املمرات السمعية يف  الفقدان السمعي المركزي : -4.1.4
ية حيول دون حتويل الصوت من جذع الدماغ إىل املنطقة السمعية يف الدماغ ، أو عند جذع الدماغ أو املراكز السمع

إصابة اجلزء املسؤول عن السمع يف الدماغ ، و يف هذه احلالة فإن السماعات تكون حمدودة الفائدة لألشخاص 
  (118،ص2013،الذين يُعانون من هذا الفقدان السمعي . )مصطفى نوري

ضعف السمع على أساس مكان وجود املشكالت يف النظام التشرحيي و اجلدول التايل يُقدم ُُيكن تصنيف *  كما 
نظرة تلميحية حول موقع و سبب و خصائص و عالج اضطرابات السمع األكثر شيوعاً و اليت ُتالحظ يف املدارس 

 (348-346،ص2014)كاثرين وولف،مورتون،و آخرون، هذه األيام .
 
 

  



 25 

 موقع و سبب و خصائص و عالج اضطرابات السمع .يوضح  (:02جدول رقم ) -                                             
 العالج صالخصائ السبب المشكلة الموقع

 األذن اخلارجية
ضعف مسع 

 توصيلي

انسداد القناة 
 السمعية اخلارجية

غياب أو انسداد القناة السمعية اخلارجية بسبب 
 ع الُصمغ أو أجسام غريبة أو جتم غياب صيوان األذن

 عادة تكون يف أذن واحدة ، تتباين درجاته
 و غالباً جُيع األذن السليمة حنو احملادثة.

يعتمد على السبب ، و معظم األجسام الغريبة ُُيكن 
إزالتها و استعادة السمع الطبيعي ، و حتتاج العدوى إىل 
عالج باألدوية على شكل قطرة أذن ، و ُُيكن أن يُزال 

 التصاق القناة السمعية جراحياً 

 ُتزق غشاء الطبلة
ب األذن عن التها فتحة يف الطبلة بسبب تلف ناجم

الوسطى أو ضربة على الرأس ، أو تغريات الضغط 
 الشديدة املفاجئة

سوائل يف األذن ، رائحة ، عفن ، و قد يؤدي إىل 
جتمع كيسيأو التهاب يف العظم الصدغي ، أو التهاب 

 السحايا.

د تلتحم لوحدها ، و قد ترتك ندبة ، أبعد املاء عن ق
األذن باستخدام كرات قطن مغطاة بالفازلني أو قوالب 

خاصة و وضعها يف األذن ، و قد تتطلب تصليحاً 
 جراحياً أو قطرات أذن .

 األذن الوسطى
ضعف مسع 

 توصيلي

التهاب األذن 
 الوسطى

عدوى بكتريية أو فريوسية تؤدي إىل إغالق قناة 
اوستاكيوس و قد تعدي احلاالت الشديدة العظم 

الصدغي و ُيأل السائل املعدي أو غري املعدي جتويف 
األذن الوسطى مؤثراً يف أداء العظام ، و ترُكها بال 

 عالج قد جيعل الطبلة تتفجر .

لوكية س السمع، تغريات يف مؤقت األذن،ضعف يف أمل
 ( )هليجان،األرق،اهلرج

 هرهنايت،ف درجة150 لغاية مُحى
 .صداع اإلسهال، القيء، الغثيان، 

غالباً توصف املضادات احليوية و إذا استمر التهاب 
األذن الوسطى يتم عمل فتحة يف غشاء الطبلة لتقليل 

السائل و منع ُتزق الطبلة، و قد يوضع أنبوب صغري يف 
هذه الفتحة ملوازنة الضغط والسماح لقناة استاكيوس 

 األنبوب بعد عدة أشهر، بالتصريف و عادة يسقد 
 و يُعد العالج احلثيث مهماً .

 جتمع كيسي

جتمع كيسي خلقي أو مكتسب يتكون من أكياس 
من اجللد موجودة يف األذن الوسطى أو يف مناطق 

 أخرى من العظم الصدغي.
 

 ناجم عن التهاب األذن الوسطى املزمن أو املتكرر، 
آكل دي إىل تو غالباً ما تكون الطبلة ممزقة، و قد يؤ 

تراكيب األذن الوسطى املرتبطة بشلل الوجه بسبب 
 موقعها القريب من فرع العصب القحفي السابع .

يتم إجراء اجلراحة بأسرع وقت ممكن ملنع انتشار 
 التجمع إىل 

 تراكيب أخرى .
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حاالت تصيب 
 السلسلة العظمية

عدم اكتمال عظام األذن الوسطى الثالثة، و ثبات 
قة، قد يكون خلقياً أو بسسب ضربة عظمة املطر 

 للرأس أو مرض يف األذن الوسطى أو أسباب أخرى .

ضعف مسع توصيلي ثابت )عدم اإلكتمال( أو ضعف 
 تدهوري )ثبات املطرقة( ، طنني أو جرس يف األذن .

 عادة تُعاجل كلتا احلالتني جراحياً ، و ُيستعاد السمع 
 بعد عالج ناجح

 األذن الداخلية
 و العصب

السمعي : 
ضعف السمع 
 احلسي العصيب

تلف خلقي أو 
مكتسب للقوقعة ، 

أو خاليا األذن 
 الشعرية الداخلية

أو العصب 
 السمعي

 العدوى اخللقية مثل متالزمة أشر، 
و الفريوس املضخم للخاليا، األدوية املسممة لألذن، 

الصدمات، الضجيج ، التهاب السحايا، األسباب 
 Connexion  26اجلينية مثل :جني 

تباين ضعف السمع و عادة تتأثر الرتددات العالية ، 
 و تؤثر األسباب الوراثية عادة على كال األذنني ، 

 و قد يكون الضعف ثابتاً أو تدهورياً .

 استخدام املعينات السمعية أو زراعة القوقعة .
 

 
اجلهاز السمعي 

املركزي : 
ضعف السمع 

 املركزي

اختالل العصب 
السمعي ، خلل 

 التزامن السمعي

استجابات دماغ مسعية غري طبيعية ، أداء غري طبيعي 
لعضالت األذن الوسطى ، ال يعمل العصب مع 

 وجود  قوقعة طبيعية

 يسمع و لكن قد ال يفهم الكالم 
 و استجابات متقطعة للصوت .

قد ال يستجيب جيداً للمعينات السمعية ، و قد ال 
دد جد بروتوكول حميستفيد من زراعة القوقعة ، و ال يو 
 للعالج ، و يتطلب جهداً تعاونياً .

اضطراب املعاجلة 
 السمعية املركزية

استجابة غري كافبة لللمثريات السمعية مقابل السمع 
 الطريف الطبيعي

يسمع و لكن يواجه صعوبة يف معاجلة املعلومات 
 القادمة اليت تؤثر يف اللغة اللفظية 

 ي .و املكتوبة و األداء األكادُي

عالج لغوي نطقي و تعديالت يف الصف للمساعدة 
 على اإلنتباه 

 و املعاجلة ، و الذاكرة و التنظيم .



 

27 

 فيه قاستُ  و ، الك م أساس على التصنيف هذا أصحاب يُركز التصنيف حسب درجة الفقدان السمعي : -2.4
 و تنقسم على هذا األساس إىل : بالديسبل السمعي الفقدان درجة

: األطفال ذوو الفقدان السمعي املتوسط يفقدون معظم  ديسبل (49-31)لفقدان السمعي البسيط ا -1.2.4
األصوات الكالمية للمحادثة ، و لكنهم يستجيبون بشكل جيد للنشاطات الرتبوية و اللغوية باستخدام املضخمات 

مشكالت  لفاً لغوياً و و تشتت انتباه و ختالصوتية ، األطفال ذوو الفقدان السمعي املتوسط يُظهرون ضعفاً يف اإلنتباه أ
 . كالمية و مشكالت تعلم

كما و يُظهرون صعوبة يف تعلم معىن الكلمات و قواعد اللغة بسبب أهنم ال يسمعون األصوات الكالمية إضافة     
إىل مساعهم بعض األصوات الكالمية بشكل غري واضح ، كما أهنم يُعانون من صعوبة يف مساع الكلمات غري 

عوبة صو معاين الكلمة و مفردات حمددة و املشددة و هناية الكلمات و هذا يؤدي إىل تداخل بني األصوات الكالمية 
مع املعاين املتعددة للكلمة و صعوبة يف تطوير موضوع صفي ، و ارتباك يف القواعد و أخطاء يف وضع الكلمات يف 

طق الكالم لديهم باحلذف و التشويه لألصوات أو مُجل و حذف بعض أدوات العطف و أحرف اجلر ، و ُيتاز نُ 
األحرف الساكنة ، كما ان الغرباء يُظهرون صعوبة يف فهم كالم الطفل ذي الفقدان السمعي املتوسط . )إبراهيم 

 (54-53،ص2003،عبد اهلل
سمعية ل: يف الفقدان السمعي املتوسط ترتاوح اخلسارة ا ( ديسبل70-50الفقدان السمعي المتوسط ) -2.2.4 

( ديسبل ، و ال يستطيع الشخص الذي يُعاين يف هذا املستوى من الضعف السمعي متابعة 70-55ما بني )
احملادثة إال إذا كانت بصوٍت عاٍل و عن قُرب ، و غالباً ما يُعاين من اضطرابات كالمية و من تأخر لغوي ، و يف 

ة و تفرض حاق بصٍف خاص ، فحاجاته التعليمية فريداملدرسة حيتاج الطالب الذي لديه فقدان مسعي متوسط لإللت
اللغوي مي و عينات مسعية و التدريب الكالتزويده خبدمات الرتبية اخلاصة و اخلدمات الداعمة اليت تشمل استخدام م

  (191،ص2007،و قراءة الكالم و اإلستعانة باملعلومات البصرية باإلضافة إىل املعلومات السمعية . )حممد عامر
 ال ُُيكن ألفراد هذه الفئة مساع األصوات العالية  ( ديسبل :90-71الفقدان السمعي الشديد ) -3.2.4

و العادية و ُتييزها و لو من مسافة قريبة ، كما يُعانون من اضطرابات شديدة يف اللغة و الكالم و يُعدُّون ُصماً من 
بات نُطقية مج خاص بذوي اإلعاقة السمعية لتلقي تدريوجهة النظر التعليمية ، و من مث حيتاجون إىل اإللتحاق بربنا

 (29،ص2014،و مسعية ، و تعلم قراءة الشفاه ، كما حيتاجون إىل مساعات طبية . )عبد املطلب أمني
 91حيث يزيد مقدار الفقدان السمعي من  العميقة( :-اإلعاقة السمعية الشديدة جدا  )الحادة -3.2.4

ديسبل من قدرة مسعه  91ديسبل )هناية التدريج السمعي( ، فإذا فقد مقدار  120ديسبل فما فوق حىت يصل إىل 
على األقل من مسعه الكلي و هذه احلالة ُُتثل حالة الصمم ، لذلك فإن  %84الكلي فإن نسبة الفقد املئوية تكون 

هبذه النسبة تكون  ية ، وهذا الفرد ال يستطيع مساع أو تعلم الكالم الصويت العادي حىت لو استخدم املعينات السمع
األذن قد فقدت وظيفتها على مساع الصوت البشري ، و لكن لديه بقايا مسعية يستطيع مساع أصوات أخرى مثل 
)اخرتاق حاجز الصوت للطائرة، التصفيق احلاد املفاجئ ،...( ، كما أن هذا الفرد قد يتعلم الكالم الصويت باستخدام 

 ( 36،ص2001،لى التواصل غري اللفظي .)حممد فتحيلغة الشفاه ، و يعتمد ُتاماً ع
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* و جتدر اإلشارة إىل أن تصنيف اإلعاقة السمعية  تبعًا لدرجة الفقدان السمعي خيتلف من باحث آلخر ، فقد 
ختتلف الدرجات و املستويات ، و اجلدول التايل يذكر تصنيفًا لإلعاقة السمعية وفق مستويات السمعي و تأثريها 

 (548-547،ص2008،. )دانيال ب،هاالهان و آخرونالتواصل على عملية 
 

 قد السمع و تأثريها على التواصل .درجات فيوضح  (:03جدول رقم ) -                      
 التأثير على التواصل  الوصف مستوى السمع

 15-10أقل من 
 ديسبل

 . ال يوجد أي تأثري سليب على التواصل عادي

 خفيف ديسبل 25 - 16
ال جيد الفرد أي صعوبة حل وجوده يف البيئات اهلادئة يف إدراك الصوت 

 وات اخلافتة ة حىت يف إدراك األص، و لكنه جيد صعوبة يف البيئات الصاخب

 بسيط ديسبل 40 - 26

ال جيد الطفل أي صعوبة يف التواصل إذا ما كانت تلك البيئة اليت تتم 
ردات دثة معروفاً له و كانت املففيها احملادثات هادئة و كان موضوع احملا

اللغوية املستخدمة حمدودة ، أما الكالم اخلافت و الذي يتحدثه فرد 
يوجد على مسافة بعيدة نوعاً ما من الفرد فيكون  من الصعب عليه أن 
يسمعه حىت و إن كانت تلك البيئة اليت تتم احملادثة فيها هادئة ، و على 

 ب عليه أن يُتابع تلك املناقشاتهذا األساس جيد الطفل أن من الصع
 . اليت داخل الفصل

 متوسط ديسبل 55 - 41

ُُيكن للفرد أن يسمع ذلك الكالم الذي تتضمنه احملادثة إذا كان الفرد 
الذي يتحدث معه يوجد على مسافة قريبة جداً منه فقط ، أما األنشطة 

برياً له يف ك  اجلماعية مثل املناقشات اليت جتري داخل الفصل فُتمثل حتدياً 
 سبيل حتقيق التواصل .

 ديسبل 70 - 56
متوسط 

إلى 
 شديد

ُُيكن للفرد أن يسمع األصوات املرتفعة فقد إىل جانب ذلك الكالم 
 الواضح الذي تتضمنه احملادثة ، و من مث فهو جيد صعوبة كبرية يف املواقف

 هاجلماعية ، و غالباً ما تتم إعاقة كالم الفرد بشكل جلي رغم وضوح

 شديد ديسبل 90 - 71

ال ُُيكن للفرد أن يسمع ذلك الكالم الذي تتضمنه احملادثة ما مل يكن 
مرتفعًا ، و حىت عندما يكون الكالم مرتفعًا فإنه ال يتمكن من إدراك 
العديد من الكلمات ، و مع انه قد يتمكن من اكتشاف صدور بعض 

المه ، كما أن ك األصوات فإنه ال يتمكن من حتديدها و التعرف عليها
 ال يكون واضحاً ُكليًة .
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 حاد ديسبل فأكثر 91

قد يسمع بعض األصوات املرتفعة لكنه ال ستمكن مطلقاً من مساع تلك 
األصوات اليت تتضمنها احملادثة و بالتايل يُعترب اإلبصار هو الوسيلة 
األساسية للتواصل ، أما بالنسبة لتلك الكلمات اليت ُُيكن أن تصدر 

ك فإنه ال يكون من السهل مطلقًا أن نفهمها على الرغم مما عن ذل
 يكون قد حدث هلا أو ما تكون قد شهدته من تطور و منو .

للغة ايقوم هذا التصنيف على أساس وظيفي أي مبدى تأثري اإلعاقة السمعية على  التصنيف التربوي : -3.4
 ، و ُتصنف إىل : الكالم و فهم املنطوقة

الصمم الوالدي أو صمم ما قبل اإلكتساب اللغوي أو الصمم السابق الكتساب  علم اللغة :صم قبل ت -1.3.4
اللغة هو فقد الطفل قدرته على السمع عقب والدته مباشرة أو يف مرحلة مبكرة من حياته قبل اكتساب اللغة أو 

 (80،ص2008،الكالم. )عبد الرمحن
 ور اللغة و الكالم عند الطفل ـ و يُعتقد أن العتبة الفارقة هلذاو حيدث منذ الوالدة أو يف مرحلة سابقة عن تط    

سنوت ، و يف هذه احلالة تتأثر قدرة الطفل على النطق و الكالم ألنه مل يسمع  3النمط من الصمم حتدث يف عمر 
للغة يُعرف ا اللغة احملكية بالشكل الذي ُيساعده على اكتساهبا و تعلمها ، و بناءاً على ذلك فإن الصمم قبل تعلم

  (251،ص2014،بالصمم الوالدي .)أسامة فاروف
الصمم املكتسب أو صمم ما بعد النمو اللغوي أو الصمم الالحق الكتساب  بعد اللغوي : الصمم -2.3.4

اللغة هو فقد الطفل لقدرته على السمع بعد أن يكون قد تعلم اللغة ، و حيدث هذا عادة بعد السنة الثالثة من 
  (80،ص2008،الرمحن العمر )عبد

و هم من ُوِلدوا عاديني متمتعني حباسة السمع مث أصبحت هذه احلاسة غري وظيفية ، حيث فقدت قيمتها من     
الناحية العملية نتيجًة ملرض أو حلادث ، و يُعرف هذا النوع من اإلعاقة السمعية بالقصور السمعي الطارئ أو 

مات قدان القدرات اللغوية اليت تكون قد تطورت لديه إذا مل تُقدم له خداملكتسب و يف هذه احلالة يبدأ الطفل بف
  (222،ص2013،)إُيان طاهر تأهيلية خاصة .

و هو ذلك النوع من الصمم الذي حيدث بعد أن تكون املهارات اللغوية و الكالمية قد تطورت لدى الطفل ،    
يف  نية طويلة و يُعرف بالصمم املكتسب ، و قد حيدثو قد حيدث هذا الصمم فجأة أو تدرجيياً على مدى فرتة زم

مرحلة الطفولة بعد اكتساب الطفل للغة ، كما قد حيدث يف أي مرحلة عمرية الحقة ، و قد يفقد الفرد جانباً كبرياً 
من كالمه الذي يكون قد اكتسبه سابقًا و ذلك بسبب عدم قدرته على مساع كالمه هذا و هو األمر الذ يفرض 

علم قراءة الشفاه إىل جانب لغة اإلشارة ، حيث تعتمد قراءة الشفاه على مدى معرفة الفرد باملفردات اللغوية عليه ت
  (171،ص20110،مما قد ُيساعده على اإلبقاء عليها . )عادل عبد اهلل

 التصنيف تبعا  لطبقة و نبرة الصوت : -4.4
بشرط أن  -مساهل-ين يستطيعون مساع األصوات اخلافتة ُيشري مورثان و آخرون إىل أن هناك بعض األفراد الذ    

ال تكون ذات طبقة عالية ، و القياس املستخدم هنا هو تردد الصوت و يتم التعبري عنه من خالل عدد الرتددات 
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 فع( يُعترب معاقاً املرتيف الثانية أو وحدات اهلرتز ، و الشخص الذي ال يستطيع مساع النربات العالية )ذات الرتدد 
و مثل ذلك سُيواجه مشكالت يف استقبال و فهم اللغة املتماثلة أو احلروف الساكنة ، و كذلك فإن مسعيًا ، 

الشخص الذي ال يستطيع مساع األصوات منخفضة الرتدد سُيواجه صعوبة يف ُتييز األصوات . )زياد كامل 
  (210،ص2013،آخرونو 

 اإلعاقة السمعية غير العضوية أو النفسية : - 5.4
حتدث هذه اإلعاقة نتيجة لظروف نفسية بيئية خمتلفة و ليس نتيجة ألسباب عضوية مثل الظروف البيئية كالرسوب    

املدرسي املتكرر خاصة يف سن املراهقة ، و تظهر كأسلوب دفاعي أو كمنفذ للهروب من موقف معني مثل اخلدمة 
  (2000،177،)ماجدة السيدالعسكرية أو الذهاب إىل املعركة . 

بأن املعاقني مسعيًا ُُيكن أن ُيصنفوا وفقاً  (Moors، فقد ذكر مورز ) تصنيف آخر لإلعاقة السمعية -6.4
 للمستويات التالية:

( ديسبل ، و الشخص يف هذا التصنيف ال يتطلب صفاً 45-35فقدان مسعي من ) المستوى األول : -1.6.4
 مسعية و نُطقية . خاصاً أو مدرسة خاصة و لكن حيتاج إىل مساعدة خاصة

( ديسبل ، و الشخص وفقًا هلذا التصنيف حيتاج إىل 69-55فقدان مسعي من )المستوى الثاني :  -2.6.4
  (24،ص2008،زايدالنطق و السمع و اللغة. )حممود  صف خاص أو مدرسة خاصة ، كما و حيتاج إىل مساعدة يف

الشخص يف هذا التصنيف حيتاج إىل صف  ( ديسبل ،89-70فقدان مسعي من) المستوى الثالث : -3.6.4
 خاص أو مدرسة خاصة كما حيتاج أيضًا إىل مساعدة خاصة يف النطق و السمع و اللغة و اجلانب األكادُيي .

( ديسبل فما فوق ، و هذا الشخص حيتاج إىل صف خاص 90فقدان مسعي من ) المستوى الرابع : -4.6.4
 (25،ص2008،)حممود زايددة خاصة نُطقية و مسعية و لغوية . أو مدرسة خاصة ، هذا باإلضافة إىل مساع

 أسباب اإلعاقة السمعية :  - 5
إن إصابة الفرد باإلعاقة السمعية ُيسبب قلقاً شديداً و مشكالت لألسرة اليت يوجد هبا ، لذا فإن كثرياً من اآلباء    

خر اآلخر غري ها معالوفة أيبابه و البعض اآليريدون معرفة سبب هذه اإلصابة ، و لكن أسباب كثرية و متنوعة بعض
معروف حىت اآلن ، و خُيطئ من يقول أن اإلعاقة عامة و اإلعاقة السمعية خاصة هي نتيجة لعامل واحد ، بل يف 

ت إىل العوامل أو األسباب اليت أدالغالب إهنا حتدث نتيجة ألكثر من عامل أو سبب و كثريًا ما يصعب حتديد 
 (52،ص2013،)محدي أمحد،الصواف حدوث اإلعاقة .

  الوراثة : -1.5
  Treacherهناك بعض العوامل اجلينية اليت قد تنتج عنها اإلعاقة السمعية ، منها ما ُيسمى بزملة أعراض    

 و تظهر يف ِصغر حجم أذن الطفل ، اتساع الفم ، خلل يف تكوين األسنان و الذقن ، عيوب خلقية يف عظام الوجه
و تظهر يف وجود خصلة من الشعر األبيض يف مقدمة  Weardenurgما يُعرف بزملة أعراض  و هناك أيضاً 

  (17،ص1999،رأس األصم ، تلون العينني بلونني خمتلفني ، بروز األنف ، تقوس الشفاه . )أمحد حسني،القرشي
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 الحصبة األلمانية : -2.5
فال ، و من ة عن الصمم لدى األطغري الوراثية  املسؤولثر األسباب تُعترب إصابة األم باحلصبة األملانية من أك   

اجلدير بالذكر أن احلصبة األملانية قد تؤدي إىل إعاقات أخرى مثل اإلعاقة البصرية و اإلعاقة العقلية ، و هذا 
حلمل به األم احلامل خاصة يف الشهور الثالثة األوىل من ااإللتهاب الفريوسي يصعب تشخيصه، و إذا ما ُاصيبت 

قد ينتقل الفريوس إىل اجلنني و قد يقتله أو حُيدث لديه إعاقة ، ألن الفريوس يُهاجم أنسجة األذن و العني و أنسجة 
أعضاء اجلسم األخرى ، إن التطعيم ضد هذا املرض من شأنه أن يُؤدي إىل اخنفاض أعداد األطفال الذين يُعانون 

 ة للقاح احلصبة األملانية ينبغي التنويه إىل ما يلي :من اإلعاقة السمعية و اإلعاقات األخرى ، و بالنسب
 جيب عدم تلقيح األم احلامل ملا ينطٍو عليه من خماطر بالنسبة للجنني . -1
جيب على األمهات اللوايت أخذن اللقاح أم ال حيملن قبل مضي شهرين على األقل ألن ذلك قد ُيشكل خطراً   -2

  (142-141،ص2009،على اجلنني . )مجال اخلطيب،احلديدي
 نقص اليود :  -3.5

" إىل حدوث قصور يف األداء العقلي  Koppleكما يرى "كوبل  iodine deficiencyيُؤدي نقص اليود    
للطفل ، حيث يعتمد تطور اجلهاز العصيب املركزي كي يصل إىل األداء الوظيفي العقلي العادي إىل كميات مناسبة 

، و هو ما يتطلب وجود خمزون كاٍف من عنصر اليود الذي يُؤدي نقصه إىل  thyroidمن هرمون الغدة الدرقية 
 . goiterالقزامة و مرض اجلويرت 

أما بالنسبة لألم احلامل فإن نقص عنصر اليود يف غذائها يُؤدي إىل اضطرابات تكوينية عديدة للجنني ، حيث 
ته يف اجلهاز السمعي للجنني يُؤدي إىل إصاب يُؤدي إىل تلف العديد من خاليا املخ ، و هو ما قد حُيدُث خلالً 

  (188،ص2010،)عادل عبد اهلل بالصمم .
  استخدام العقاقير : -4.5

هناك بعض العقاقري اليت قد يُؤدي استخدامها من ِقبل األم إىل وجود إعاقة  يف السمع عند األطفال ، و من    
و تقريبًا معظم عقارات  (Streptmycin - Kanomycin - Neomycin)أهم هذه العقاقري 

و هي من املضادات احليوية تُؤثر تأثرياً سيئاً على اخلاليا القوقعية يف األذن ، ة هناك بعض العقاقري   Mycinالــ
. )محدي  «الثاليدومايد»اليت قد تتعاطاها األم أثناء فرتة احلمل فيولد الطفل مصابًا باإلعاقة السمعية مثل عقار 

  (56،ص2013،أمحد،الصواف
 (: RHالعامل الريزيسي ) -5.5

تنتج هذه احلالة عن اختالف فصيلة دم األم عن فصيلة دم اجلنني حيث تتكون أجسام مضادة لدى الطفل على    
( عند األم و موجباً )+( لدى األب فإن اإلحتمال األكرب بالنسبة للطفل -إثر ذلك ، و إذا كان هذا العامل سالباً )

مل موجباً )+( لديه ، و هو ما يعين اختالف فصيلة دم األم عن فصيلة دم اجلنني ، و هنا سوف أن يكون هذا العا
تتكون أجسام مضادة لدى األم خالل فرتة احلمل تعمل على تدمري خاليا الدم احلمراء للجنني ، و يُؤثر هذا الوضع 

االت و حدوث الشلل الدماغي من هذه احل %80على خاليا املخ و يكون نتيجُته حدوث فقد مسعي جزئي لدى 
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  (122،ص2014،، كما قد يؤدي من جهة أخرى إىل اإلعاقة العقلية أو الفكرية . )السيد عبد القادر %50لدى 
  : التدخل المبكر و اإلعاقة السمعية -6

الحظون أن يُ  خالل امليالد و الطفولة ُُيكن اكتشاف فقد السمع الشديد بواسطة اآلباء و أفراد العائلة ، و إهنم   
عوبة صاألطفال ال يستجيبون لألصوات العالية و ال يبدو أهنم يعرفون أمساءهم ، و جتد مشكالت السمع الطفيفة 

يف اكتشافها لكن إذا عاىن الطفل من عدوى متكررة اللتهاب األذن أو أظهر استجابات بعدم اإلنسجام أو عدم 
ن اكتساب مهارات اللغة جيب أن ُيستشار متخصصوا السمع الذيالتواصل عندما تتحدث إليه ، أو كان بطيئاً يف 

  (137ص2014،يستخدمون طُرقاً الختبار مسع األطفال يف مجيع األعمار . )بوشيل و آخرون
و فيما يلي عرض جملموعة من األعراض و التصرفات اليت تدل على أن الطفل يُعاين من خلل يف عملية السمع    

 (200،ص2016،للكشف : )مازن حممد و تستدعي التدخل املبكر
 إدارة الرأس حنو مصدر الصوت عند اإلصغاء للكالم . -1
 ظهور إفرازات صديدية من األذن أو امحرار يف الصيوان . -2
 التشتت و اإلرتباك عند حدوث أصوات جانبية . -3
 امليل للحديث بصوت مرتفع . -4
 الكالم أكثر فاعلية . استخدام اإلشارات يف املواقف اليت يكون فيها -5
 الصعوبة الواضحة يف فهم التعليمات و طلب إعادهتا . -6
 عيوب يف نطق األصوات و خاصة حذف األصوات الساكنة من الكالم . -7
 اإللتزام بنربة واحدة عند التحدث ، أو حلذف بعض احلروف . -8
 ذياع بشكل مزعج لآلخرين .احلرص على اإلقرتاب من مصادر الصوت و رفع الصوت التلفاز و امل -9

 عدم اإلنتباه و اإلستجابة للمتكلم عندما يتكلم بصوت طبيعي . -10
 الشكوى من آالم يف األذن أو صعوبة يف السمع و رنني مستمر يف األذن . -11
 ضعف يف التحصيل بشكل عام و خصوصاً يف اإلختبارات الشفوية . -12
و خصوصًا تلك اليت تركز على استخدام حاسة السمع و اللغة  عدم املشاركة يف األنشطة و النشاطات -13

 الشفهية .
و ُيالحظ أن بعض هذه املؤشرات أو األعراض قد ال يُعزى بالضرورة إىل وجود إعاقة مسعية كالصمم أو ضعف    

ة ، يالسمع ، حيث يتداخل مع بعض أعراض إعاقات أخرى كالتخلف العقلي و اإلضطرابات اإلنفعالية و التواصل
و قد يرجع إىل عيوب يف جهاز النطق أو إىل عوامل تتعلق بنقصان الدافعية للتعلم لدى الطفل ، أو بأساليب 
التنشئة الوالدية الالسوية ، أو يكون راجعاً للتقييد البيئي و احلرمان الثقايف املفروض عليه ، مما يلزم التحقق الدقيق 

عن طريق جهاز قياس السمع ، و يف ضوء بيانات تفصيلية عن من صحة احتمال وجود قصور مسعي لدى الطفل 
 ( 309،ص2005،احلالة الصحية و اإلجتماعية للطفل و سلوكه العام و مقدرته العقلية . )عبد املطلب أمني

 احلقائق التالية عن اإلعاقة السمعية يف العامل : 2012و قدمت منظمة الصحة العاملية سنة    



 

33 

 عف السمع كان من املمكن جتنبها من خالل الوقاية األولية .نصف حاالت الصمم و ضُ  -
 ُُيكن عالج نسبة كبرية من حاالت الصمم و ُضعف السمع من خالل التشخيص املبكر و العالجات املناسبة -
زراعة  و ُُيكن معاجلة كثري من حاالت فقدان السمع طبياً أو جراحياً أو من خالل أجهزة مثل املعينات السمعية -

 القوقعة .
البلدان النامية فإن واحداً فقط  من اإلحتياجات العاملية ، و يف %10ال تُليب املعينات السمعية املنتجة أكثر من  -

 ( 156،ص2013،حيتاجون إىل معينات مسعية لديه واحدة . )مجال حممد %40من أصل 
  :المعاقين سمعيا  خصائص  -7

دم ملختلفة لشخصية الفرد ، كما يتباين هذا التأثري من فرٍد آلخر نظرًا لعتؤثر اإلعاقة السمعية على اجلوانب ا   
 ة لعلعلى الشخصية على عوامل عديدجتانس ذوي اإلعاقة السمعية كمجموعة ، و يتوقف تأثري اإلعاقة السمعية 

 منها :
 نوع اإلعاقة السمعية و درجتها . -
 وقت حدوث اإلصابة بالفقدان السمعي . -
 ردود أفعال الوالدين و اجتاهاهتم حنو اإلعاقة و الطفل ذي اإلعاقة . -سمعية للوالدين .احلالة ال -
 الدعم العائلي و اجملتمعي للطفل و أسرته . -
 (59،ص2014،تأثري حالة الطفل على التوافق الزواجي و األسري يف حميط أسرته . )عبد املطلب أمني -

 صمية لدى الفرد األى الفرد األصم و فقدان السمع و القدرة اللغو و من البديهي أن يُؤثر فقدان السمع لد   
األبكم على املظاهر األخرى للفرد مثل اخلصائص اللغوية و العقلية و األكادُيية و اإلجتماعية ...اخل ، و فيما يلي 

عاقني مسعياً  توضيح لتلك اآلثار على هذه اجلوانب ، مع ضرورة اإلشارة إىل أن هذه اخلصائص و الصفات ختص امل
 (122،ص2013،كفئة ، و هي ليست خصائص مميزة لكل فرد يُعاين من اإلعاقة السمعية . )مصطفى نوري

 الخصائص اللغوية : -1.7
 يُواجه الطفل املعاق مسعيًا منذ بداية طفولته مشكلة يف تواصله مع أمه و مع أفراد أسرته ، فال حيظ  بالرعاية    

 قيصال مشاعره هلم ، و عندما يلتحقات معهم ألنه ال يستطيع فهم مشاعر اآلخرين و إو اإلهتمام و بإقامة عال
لتحق حني أن الطفل العادي عندما يباملدرسة فإن مشكلته تزداد سوءًا إذن أن ذخريته اللغوية تكون حمدودة يف 

 قبل دخوله املدرسة -ألسرةا-ألوىل باملدرسة يكون ُمزوداً بعدد من املفردات اللغوية اليت اكتسبها مع تفاعله ببيئته ا
مما جيعل هناك تفاوتاً بينهما يف عملية التعلم و بناء و اكتساب اللغة ، و عند مقارنة منو الطفل العادي و منو الطفل 

 (48،ص2012،العادي ُيالحظ أن املعاق مسعياً ينفصل انفصااًل كلياً عن عامل األصوات . )فؤاد عيد
ر اإلعاقة السمعية على النمو اللغوي اخنفاض أداء املعوقني مسعيًا على اختبارات الذكاء كذلك مما يدل على أث    

اللفظية ، مقارنة مع أدائهم على اختبارات الذكاء األدائية ، كما يذكر "هلهان" ثالثة آثار سلبية لإلعاقة السمعية 
 على النمو اللغوي ، خاصة لدى األفراد الذين يولدون ُصماً و هي :

 ال يتلق  الطفل األصم أي رد فعل مسعي من اآلخرين عندما ُيصدر أي صوت من األصوات . -1
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 ال يتلق  الطفل األصم أي تعزيز لفظي من اآلخرين عندما ُيصدر أي صوت من األصوات . -2
 ،2000 ،،أالسيد)ماجدة ال يتمكن الطفل األصم من مساع النماذج الكالمية من ِقبل الكبار كي يقلدها . -3

  (181ص
و يتضح أن الطفل األصم قد يتسم بلغة احلديث لديه و مرجع ذلك لوجود خلل و اضطراب يف إيقاع الكلمة     

و قوهتا و طبقتها ، إال أن تدريب الطفل على بعض العالمات اإليقاعية للكالم باستخدام حاسة البصر ، مع 
للغة املكتوبة للطفل للغة مبدركاهتا ، و يبدو تأثري الصمم على ااملبالغة يف حركة الشفاه تُعد طريقاً لتمرين الطفل على ا

 األصم يف املظاهر التالية :
 اجُلمل لدى األصم أقصر من تلك لدى العادي . -1
 و بناء مُجل بسيطة و غري مركبة . األصم يقوم بتكوين -2
 ال يستخدم األصم مُجاًل كثرية يف الكتابة . -3
 م غري مرتابطة و مفككة .الرتكيبات اللغوية لألص -4
  (227،ص2013،األصم يقع يف كثري من األخطاء اللغوية عند الكتابة . )عواطف حممد -5

 : الخصائص اإلجتماعية  -2.7
إن اإلتصال اإلجتماعي وسيلته هي اللغة و حيث أن املعاق مسعياً يُعاين من فقد اإلتصال اللغوي ، و لذلك فإن    

لتعبري عن نفسه ، ة ، و صعوبة العديد من املشكالت التكيفية حيث النقص يف قدراته اللغوياملعاق مسعيًا يُعاين ا
 ،2015،. )سامي عبد السالممن اضطرابات يف النضج اإلجتماعي صعوبة فهمه لآلخرين ، لذلك فهو يُعاينو 

 (48ص
يت تتضمن فرداً مواقف التفاعل ال و حياول املعاق مسعياً جتنب مواقف التفاعل اإلجتماعي يف ُمموعة أو ُييل إىل   

واحداً أو فردين ، حىت أولئك الذين يُعانون من إعاقة متوسطة حيتاجون إىل تركيز انتباههم جيداً حلديث الشخص 
اآلخر و اإلستعانة مبالحظاهتم البصرية سواءاً لقراءة الكالم أو تعبريات املتكلم ملتابعة احلوار .)فيوليت فؤاد،بسيوين 

  (227،ص2001،و آخرون
كما يعيش املعاق مسعياً يف عامل من السكون فيجعله ال يتصور وجود عامٍل ُُتثل األصوات عناصر هامة يف تكوينه     

و ضرورية للتعامل معه ، مما قد يفرض عليه عملية عزل اجتماعي تتضح يف عدم نضج مستواه اإلجتماعي و يف 
اطئة يطني به من أفراد اجملتمع اخلارجي ، مما ينعكس على رسم صورة خحمدودية تفاعالته اإلجتماعية مع أقرانه و احمل

لتقدير الذات لديه فينتج عن ذلك شخصية أقل تكيفاً مع اجملتمع اخلارجي ، كما يُعاين األصم من اخنفاض مستوى 
عاين من الالمباالة يُ تقدير الذات و تقلب يف الرتابط الذهين نتيجة للحرمان العاطفي و صعوبة التواصل اللغوي ، كما 

 (70،ص2014،)وليد السيد و فتور األحاسيس و فقدان الدافعية للتعلم .
و وصف "ليفنني" عدم النضج اإلنفعايل لذوي اإلعاقة السمعية و أشار لتمركز املعوق مسعياً حول ذاته و التهور    

عدم  يعانون من عدم نضج اجتماعي و و سهولة التأثر بأفكار اآلخرين ، و وجد "مايكلبست" أن املعوقني مسعياً 
اإلهتمام باآلخرين ، و أُجريت العديد من الدراسات على األفراد املعوقني مسعياً أشارت نتائجها إىل تدين درجاهتم 
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 ،2005،على مقياس "فينالند" للنضج اإلجتماعي و مقياس "ميدو" اإلنفعايل و اإلجتماعي . )إبراهيم القريويت
  (64ص
ُييل املعاقون مسعيًا إىل تكوين النوادي و التجمعات اخلاصة هبم ، كما جند ميل األفراد الُصم إىل املهن من هنا    

حممد بن )   .ارة و اخلياطة و احلدادة ... اخل اليت ال تتطلب معداًل كبريًا من التواصل اللفظي كالرسم و النج
 . (110،ص2009أمحد،الرقاص،

ض املختصني أن الطفل األصم آلباء سامعني يتعرض ملزيد من اإلحباط مقارنة بأقرانه و يف هذا اإلطار يعتقد بع    
من األطفال آلباء من الُصم ، بسبب ما يُعانيه اآلباء السامعني من صعوبة يف استخدام لغة اإلشارة بطالقة و بالتايل 

( تقريباً من األطفال الُصم %90أن )ال يكون بإمكاهنم أن يتواصلوا بسهولة مع أطفاهلم الُصم ، و إذا ما علمنا 
ينحدرون من آباء يسمعون فإن هذه املشكلة اخلاصة بالتواصل ُتصبح أكثر حرجًا يف هذا امليدان ، هذا و تُعد 

. م من الُصمإىل التواصل مع أقراهناحلاجة إىل التفاعل اإلجتماعي ذات أثر كبري يف دفع العديد من األشخاص الُصم 
 (315،ص2013،ن و آخرون)دانيال ب،هاالها

 الخصائص النفسية : -3.7
تتأثر احلالة النفسية للمعوق مسعيًا تأثراً كبريًا بعوائق الفهم ، إذ أن اللغة و ُتييز األصوات يلعبان دورًا مهمًا يف    

قط فاحلالة اإلنفعالية ، فيذكر "كابالن" أن كاًل من األصم و ضعيف السمع عادة ما ينغلق عن العامل ، ليس 
بسبب صعوبة اإلتصال مع اآلخرين بل أيضاً ألن الغالبية من ُمتمع السامعني ال يعرفون وسائل اإلتصال باملعاقني 
مسعياً ، و يكون مردود ذلك عليهم احلزن و اإلكتئاب و اإلنسحاب من احلياة اإلجتماعية و من اإلتصال مباشر 

ىل شعوره ز و أن عليه أن يتحمل الكثري بسبب إعاقته إضافة إبالناس ، كما يشعر املعاق مسعياً بالنقص بشكل مرتك
باخلزي و الوصمة و العار بسبب ارتباط اإلعاقة عنده بالعجز عن اختاذ القرار و حتمل املسؤولية ، كذلك يكثر بني 

لذلك يدل  ماملعوقني مسعياً من يُنِكر عوقه كحيلة دفاعية ، حيث أهنم ال يعرتفون بوجود شعف مسع بينهم ألن قبوهل
،  ة لآلخرينل اإلعاقة السمعية ظاهر على عجزهم ، و ذلك يُفسر رفضهم للسماعة اليت يراها الناس يف آذاهنم مما جيع

كما لديهم مشكلة نفسية هي الشك و الريبة فيمن حوهلم و يُفسرون ضحك اآلخرين على أي شيء بأنه سخرية 
 (80،ص2009،منهم . )خالدة نيسان

األصم أو ضعيف السمع عامل قاحل خاٍل من حرارة العطف و احلنان من أصوات الطيور و  إن عامل الطفل   
احليوانات ، و من أنغام املوسيقى و من أيصوت يدفعه للشعور و اإلحساس مبا يراه و يلمسه فكل شيء بالنسبة له 

ه غري قادٍر له به ، كما أن ساكن بارد ، و لذا يبدو الطفل و كأنه غريب أو أنه يعيش يف عامل غريب عنه ال صلة
على السؤال عما حوله فيشعر باخلوف و التذمر و العزلة و احلرية و القلق و الغضب لعدم قدرته على فهم من حوله 

  (31،ص2009،و عدم قدرة من حوله على فهمه .)رشاد علي
 : ةاألكاديمي الخصائص -4.7

 قع من أوجه ُقصور حادة يف حتصيلهم االكادُيي ، و تُعتربمن املؤسف أن معظم األطفال الُصم يُعانون يف الوا   
القدرة على القراءة هي األكثر تأثرًا بفقد السمع من جانبهم نظرًا ألهنا تعتمد بشدة على املهارات اللغوية و اليت 
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هذا  تُعد مبثابة أهم جانب من جوانب التحصيل األكادُيي ، و قد أشارت نتائج معظم الدراسات اليت ُأجريت يف
إىل وجود صورة قاُتة تتعلق بتحصيل أولئك األفراد يف القراءة ، و ُتشري تلك النتائج  "Kunfze"اجلانب كما يرى 

إىل أن تطور التحصيل يف القراءة ال يتجاوز يف معدله ثـُُلث معدل ذلك التطور الذي حيدث بالنسبة لألطفال 
 أم معدل القراءة اخلاص بالطالب األصم عندما يُنهي املدرسةالسامعني حيث أننا غالبًا ما جند فيما يتعلق بذلك 

العليا أو الثانوية ال يتجاوز آنذاك يف الغالب مستوى الصف الرابع ، و حىت يف احلساب  الذي يُعترب بالنسبة هلم 
. )دانيال  ةهو أفضل املواد الدراسية فإهنم يتأخرون عن أقراهنم السامعني مبقدار يصل إىل بعض النقاط غري الكثري 

  (549،ص2008،ب،هاالهان و آخرون
كما كشفت نتائج بعض البحوث أيضاً على أن األطفال الُصم من آباٍء صم تكون درجة حتصيلهم القرائي أعلى     

من أقراهنم الُصم من آباء عاديني ، و ُفِسرت هذه النتيجة على أساس أن اآلباء الُصم يكون بإمكاهنم التواصل مع 
رق بديلة مناسبة كلغة اإلشارة مما ُيساعدهم أكثر على التعلم ، و لوِحظ أيضاً أن األطفال الُصم ممن آباٍء أبنائهم بط

، يراً و ضبطاً لذواهتماعياً و تقدصم يكونون أكثر توافقاً نفسياً و اجتماعياً و مدرسياً ، و أكثر تفاعالً و ُنضجاً اجتم
  (320،ص2005،باٍء عاديو السمع . )عبد املطلب أمنيو حتصياًل أكادُيياً من األطفال الُصم  آل

 الخصائص الجسمية و الحركية : -5.7
تؤثر اإلعاقة السمعية على بعض مظاهر النمو اجلسمي و احلركي نظرًا ملا تفرضه من قيود على اكتشاف البيئة    

لراجعة من احلصول على التغذية ااحمليطة و على النمو احلركي ، إضافة إىل حرمان الطفل من ذي اإلعاقة السمعية 
السمعية و هو ما يؤثر سلبًا على وضعه يف الفراغ و يُطوِّر لديه أوضاعًا جسمية خاطئة ، و من اهم اخلصائص 
اجلسمية و احلركية لذوي اإلعاقة السمعية صعوبة التآزر و التنسيق احلركي كما تبدو يف املشي أو القفز أو التقاط 

حلركي حظ التأخر النسيب للنمو اغريها لعدم استفادهتم من توجيهات اآلخرين ، كما ُيال األشياء الصغرية .. و
  (67،ص2014،منيأذوي السمع العادي. )عبد املطلب  أبطأ منة و تنفيذ املهام احلركية مبعدل نقص اللياقة البدنيو 

املعاقون مسعيا  ألشخاص العاديني ، و يُعاينلذا فاألشخاص املعاقون مسعياً ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع ا   
من ُمموعة أطفال  %30من اضطراب يف التآزر احلركي  و تبلغ نسبة األطفال املصابني بضعف التآزر احلركي حنو 

  (183،ص2000،هذه الفئة. )ماجدة السيد
ى مستوى سيق( ، و علتن-على عملية التحكم اجلسمي )توازن -خاصة الصمم الكلي-و تؤثر اإلعاقة السمعية    

التعبري اجلسدي )حركات سريعة غري منسقة( ، و تظهر لديهم أيضاً صعوبات على مستوى التناسق البصري اليدوي 
يعود ذلك إىل أن مشكلة التوازن و التنسيق )خاصة التناسق البصري( تُعد من أبرز املشاكل اليت يُعاين منها األصم 

  (210،ص2013،كامل و آخرون  من الناحية النفسية احلركية.)زياد
التفاعل و ُتثل مشكالت التواصل اليت يُعاين األصم منها عوائق كبريًة أمامه يف سبيل اكتشاف البيئة احمليطة به  -1

 معها .
 حيتاج األصم إىل تعلم اسرتاتيجيات بديلة للتواصل حىت يتطور منوه احلركي . -2
 جعة السمعية سلباً على وضعه يف الفراغ و على حركات جسمه .يؤثر احلرمان من احلصول على التغذية الرا -3
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 تتطور لدى بعض األفراد الُصم أوضاع جسمية خاطئة . -4
 يتأخر منوهم احلركي قياساً بأقراهنم العاديني . -5
 ُيشي بعضهم بطريقة مميزة فال يرفع قدميه على األرض ، و قد يرجع ذلك إىل عدم قدرته على مساع احلركة  -6
 رمبا لشعورهم باألمن عندما تبقى القدمان على اتصال دائم باألرض . و
م ال يتمتع املعوقون مسعياً باللياقة البدنية قياساً بأقراهنم العاديني ، حيث يتحركون قليالً و خُيصصون معظم وقته -7

  (202،ص2004،للتواصل مع اآلخرين . )عادل عبد اهلل
  التوافق عند األصم : -6.7

 قصد بالتوافق ُمموعة اإلستجابات املختلفة اليت تدل على شعور الفرد و ُتتعه باألمن اإلجتماعي و اليت تُعربو يُ    
عن عالقات الفرد اإلجتماعية ، كما يتمثل يف معرفة الفرد للمهارات اإلجتماعية املختلفة و التحرر من امليول 

 ري و املستويات اإلجتماعية و إكسابه هلا .املضادة للمجتمع و العالقات الطيبة ، و اتباعه للمعاي
و الطفل األصم يفتقد هذه اإلستجابات حيث اإلعاقة السمعية و أثرها يف التوافق فالطفل األصم ال يُدرك كيفية    

إخضاع رغباته حلاجات اجلماعة و قد ال يستطيع إظهار مودته حنو اآلخرين ، و هو حمروم من التفاعل اإلجتماعي 
 ،لعقباوياع . )أحالم ُمتمعه و يفتقد معىن امللكية العامة و ُييل إىل اإلنزواء و اإلنسحاب من اجملتممع أفراد 

  (31،ص2010
 :مع المعاقين سمعيا  طرق التواصل  -8

تُعد عملية اإلتصال و التواصل جوهر استمرار احلياة اإلجتماعية و تطورها ، فاحلضارة اإلنسانية حافظت على    
طورها من خالل عملية اإلتصال ، و عملية الرتبية عامًة تقوم على اإلتصال الفعال ، و جناح التلميذ بقائها و ت

املعاق مسعياً يف حتقيق اإلتصال الفعال مع اجملتمع من حوله من األهداف الرئيسية من وراء تربيته ، ذلك ألن اإلعاقة 
فاعل سالم املعاق إلعاقته السمعية و انسحابه من أي تالسمعية تفرض على ضحاياها جداراً من العزلة يف حالة است

 (51،ص1999،مع اجملتمع .)أمحد حسني،القرشي
ن أن يتواصل مع اآلخرين بشكٍل أو و إن حرمان الطفل املعوق مسعيًا من حاسة السمع ال ُُيكن  أن ُتنعه م   

الوجود  معه ، و ال بُد و أن خيلقتواصلوا بآخر ، ألنه ما دام يوجد بني الناس فإنه ال بد ان يتواصل معهم و أن ي
املشرتك لغًة يتم هبا التفاهم و اإلتصال و لو على مستوى أقل من املستويات العادية يف اإلتصال اإلنساين ، و هي 

 مسة عند الكائنات احلية فاحليوان يتواصل بلغة خاصة به ، و يوجد لكل فصيلة منه أساليب معينة من األصوات 
بل إن الكائنات الُدنيا يف ُسلم الرقي كاحلشرات هلا لغتها اليت تتواصل هبا ، و هي لغة كيميائية تتمثل و احلركات 

 ( 58،ص2006،)عالء الدين،جهاد يف الروائح اليت ُُتثل مستوًى من اإلتصال بينها .
ألساليب إىل أنواع هذه او على هذا فإن املعوق مسعيًا يتواصل مع احمليطني به بطريقة معينة ، و ُُيكن تقسيم    

 أساسية قد يتفرع عن كٍل منها أساليب فرعية .
  الطريقة الشفهية : -1.8

 طريقة جتمع بني استخدام الكالم و بقايا السمع و قراءة الكالم و خمارج احلروف ، و لكنها حُترِّم على التالميذ   
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ن ة التواصل ، العتقاد أصحاب تلك الطريقة بأاملعاقني مسعيًا استخدام لغة اإلشارة و هجاء األصابع يف عملي
استخدام التالميذ املعاقني مسعيًا لإلتصال اليدوي سوف يؤثر يف منو قدرهتم على الكالم ، و تعتمد هذه الطريقة 

 على ما يلي : 
اً يهناك من خيلط بني استخدام مصطلح قراءة الشفاه و الذي يُقصد به قدرة املعاق مسع قراء الكالم : -1.1.8

اءة الكالم أمشل و أعم من على مالحظة حركات الشفاه و اللسان و الفك ، و بني مصطلح قراءة الكالم ، فقر 
ه و اإلُياءات على تعبريات الوج -باإلضافة إىل ما ذُِكر يف قراءة الشفاه-قراءة الشفاه حيث تعتمد قراءة الكالم 

شياء اليت يتمكن املعاق مسعيًا من خالهلا حتديد مضمون لغة اجلسم و طبيعة املوقف و الكالم و غريها من األو 
 احلديث ، لذلك تُعرَّف قراءة الكالم بأهنا " القدرة على فهم أفكار املتكلم مبالحظة حركات الوجه و اجلسم ، 
و من خالل املعلومات املستمدة من املواقف و طبيعة الكالم" و على ذلك فإن قراءة الكالم مهارة تشتمل على 

سري أفكار املتكلم و تتطلب القدرة على رؤية حركة الشفاه و اللسان و الفك بسرعة ، و أن يستكمل الفرد ما تف
مل يستطع رؤيته مبالحظة تعبريات الوجه و اإلشارات و طبيعة املوقف و السياق اللغوي ، و قراءة الكالم مهارة 

 (290،ص2013،تعتمد على التخمني و الفهم اجليد للغة .)أمري إبراهيم
يتم الرتكيز فيها على أجزاء الكلمة و تعريف ذي اإلعاقة السمعية بالشكل :  تدريبات النطق و الكالم -2.1.8

نطق ُمموعة  الذي يأخذه كل صوت على الشفتني ، و تدريبه على نطق احلروف الساكنة و احلروف املتحركة ، مث
  (76،ص2014،أمني )عبد املطلب .ف الساكنة و هكذا، مث نطق هذه احلروف مع بعض احلرو من احلروف املتحركة

: يُعترب من اإلجتاهات احلديثة يف تعليم األطفال املعوقني مسعيًا و الذي يُركز على  التدريب السمعي -3.1.8
اإلستفادة من السمع املتبقي لدى األطفال ، و لذلك فهو يُعترب نقطة مثالية للتدخل املبكر نتيجة للدور الذي يلعبه 
يف تطوير قدرة  الطفل املعوق مسعياً على التحدث باإلضافة إىل دُمه يف املدارس مع األطفال العاديني، و يتضمن 
التدريب السمعي تنمية مهارة اإلستماع دىل األطفال املعوقني مسعياً باإلضافة إىل ُقدرهتم على التمييز بني األصوات 

 و ذلك عن طريق : 
 تنمية الوعي باألصوات . -
 تنمية مهارة التمييز الصويت لألصوات العامة غري الدقيقة . -
  (161،ص2006،تنمية مهارة التمييز الصويت لألصوات املتباينة الدقيقة . )خولة أمحد -

 :  الطريقة اليدوية -2.8
 وييدن اإلتصال الو كا و هي طريقة جتمع بني استخدام لغة اإلشارة و هجاء األصابع يف عملية اإلتصال ،   

 و دوره يف تعليم التالميذ املعاقني مسعيًا موضوعًا للجدل و املناقشة لفرتة طويلة بني مؤيدي الطريقة الشفهية 
و مؤيدي الطريقة اليدوية ، لكن خربات التعامل مع التالميذ املعاقني مسعياً قد أظهرت أن طريقة اإلتصال اليدوي 

الدراسات نتائج  عاقني مسعياً ، حيث أشارتاٍت معينة لدى التالميذ املقد حققت نتائج إجيابية نظراً ألهنا تُليب حاج
إىل أن عدداً كبريًا من البالغني املتعلمني من املعاقني مسعيًا ُيتلكون قدرات إدراكية عالية على الرغم من أهنم كانوا 

ذه القدرات دوي ال يعوق هيستخدمون اإلتصال اليدوي يف أنشطتهم اليومية ن و هو ما ُيشري إىل أن اإلتصال الي
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اإلدراكية كما تصور مؤيدو الطريقة الشفهية ، بل بالعكس فإنه ُيساهم يف تنميتها كما ُيساعد املعاق مسعياً يف التعبري 
  (60-59،ص1999،)أمحد حسني،القرشيعن نفسه بشيء من الطالقة و احلرية خاصًة باستخدام لغة اإلشارة . 

 يلي : و تعتمد هذه الطريقة على ما
هي عبارة عن رموز إُيائية ُتستعمل بشكل منظم و ترتكب من احتاد و جتميع بشكل اليد  لغة اإلشارة : -1.2.8

و حركتها مع بقية أجزاء اجلسم اليت تقوم حبركات معينة ُتاشياً مع حدة املوقف ، و تُعترب لغة اإلشارة وسيلة للتواصل 
ل  غة اإلشارة لغة مستقلة هلا فوائدها و نظامها و الذي ُُيكننا من تركيب مجُ تعتمد اعتماداً كبرياً على اإلبصار ، و ل

كاملة و تُعترب كاللغة األم بالنسبة للصم مثل العربية بالنسبة لنا ، و إن اكتساب و تعلم الُصم للغتهم هي نفس 
أول ما يتعلم اإلشارة  أن األصم النسبة اليت يتعلم هبا السامعون لغتهم و تسري بنفس األطوار تقريباً ، و من املالحظ

  (249،ص2000،أ)ماجدة السيد، حىت و لو كان يتبع الربنامج الشفهي .
تقوم هذه الطريقة على التهجي عن طريق حتريك أصابع اليدين يف اهلواء وفقاً حلركات  هجاء األصابع : -2.2.8

عني للتعبري األصابع بشكل معني و بوضع م منظمة و اوضاع معينة ُُتثل احلروف األجبدية املختلفة ، حيث تتحرك
عن كر حرف هجائي و للتعبري عن كل رقم من األرقام أو األعداد أو للداللة عن قطر معني من األقطار املختلفة 
، و مع حتريك األصابع بشكل معني أو حبركة معينة فإهنا ُتستخدم بذلك للداللة على أشياء معينة و هكذا ، و مع 

ا ُتستخدم هذه الطريقة كطريقة مساعدة للغة اإلشارة ، و نادرًا ما يتم استخدامها مبفردها كطريقة ذلك فغالبًا م
 (226،ص2004،للتواصل . )عادل عبد اهلل

 أو الطريقة الكلية : طريقة التواصل الكلي -3.8
ضعاف السمع  لُصم وتعتمد هذه الطريقة على اإلستفادة من كافة أساليب التواصل اليت ُُيكن استخدامها مع ا   

سواء كانت لفظية أو يدوية ، و املزج بينهما مبا يتالءم مع طبيعة كل حالة و ظروفها و ذلك يف سبيل تنمية مهاراهتا 
اللغوية و إكساهبا مهارات التواصل و التفاعل اإلجيايب ، حيث يقوم مثل هذا الدمج على حتقيقي توظيف كل 

لفة لدى األصم و ضعيف السمع ، و استغالهلا يف عملية التعلم و التواصل ، القدرات و اإلمكانات احِلسية املخت
 و ُتستخدم هذه الطريقة يف األصل لتحقيق هدفني أساسني مها : 

 تسهيل عملية التواصل اللفظي من جانب هذا الطفل . -
 توفري بديل عملي للكالم بالنسبة له . -

ىل استثارة الدافعية و زيادة مستوى اإلنتباه و زيادة كم أو مستوى و بذلك فإن هذه الطريقة ُُيكن أن تؤدي إ    
التواصل الكالمي و وضوحه ، و حتسني مستوى براعة الطفل اليدوية و خفض أو اإلقالل من املظاهر السلوكية غري 

  (224،ص2010،املقبولة اليت تصدر عادة منه . )عادل عبد اهلل
 " :Verbo - Tonalطريقة اللفظ المنغم " -4.8

من أحدث طرق التواصل ، و هي طريقة تعتمد على مبدأ إدراك الصوت من خالل ذبذبات تصل املخ مباشرة    
 ،ة األصم على إدراك الكالم و فهمهعن طريق أعصاب اليد أو أي جزء عظمي آخر يف اجلسم ، و بالتايل مساعد

و مع  ء و فالتر لتنقية الصوت و غري ذلك ،و حتتاج تلك الطريقة إىل أجهزة خاصة تعمل باألشعة حتت احلمرا
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كنه من صف حيث ُتُ أجهزة األشعة حتت احلمراء يستطيع الطفل التحرك إىل السبورة أو إىل أي نقطة داخل ال
التقاط ما تُرسله املعلمة له عرب امليكروفون بدون أي ربط السلكي ، و عندما يُغادر الطفل غرفة الصف فباإلمكان 

ذي حيمله إىل معينة مسعية تلتقط من احمليط و ليس من إرسال امليكروفون . )خالدة حتويل اجلهاز ال
 (120،ص2009،نيسان

 و قد ارتكزت طريقة اللفظ املنغم على عدة نقاط هامة هي :   
 و الرتدد حيتوي على تردٍد عاٍل ومنخفض  Hzهو عدد الذبذبات يف الثانية الواحدة و يُرمز له بالرمز  : التردد -
و قد أثبتت الدراسات أن أُُذن اإلنسان ، dB و هي درجة علو الصوت أو اخنفاضه و يُرمُز له بــ  الشدة : -

هرتز ، كما ُوِجد  أن الرتددات اليت ُُيكن ُتييز أصوات احلديث هبا  20.000هرتز إىل  10حساسة للرتددات من 
ريقة لرتددات املنخفضة و هلذا استغلت هذه الطهرتز ، أما إيقاع و تنغم احلديث فيقع يف ا 3000-300 تقع بني

 عناصر احلديث يف تدريب املعاقني مسعياً و هي :
 الشدة -3     الرتددات   -2     اإليقاع و التنغيم   -1
  (149،ص2006،التوتر    . )خولة أمحد -6      الوقفة     -5 الزمن                  -4

 لنطق :ا الُصمتقنية جديدة لتعليم  -5.8
يف قفزة جديدة يف عامل تكنولوجيا املعلومات استطاع ُمموعة من الباحثني من الواليات املتحدة و بريطانيا ابتكار    

شخصية متحركة ثالثية األبعاد ُُيكنها مساعدة األطفال الُصم و ضعاف السمع يف تطوير قدراهتم التخاطبية ، 
ريقة تعلم كيفية فهم و إنتاج لغة منطوقة ، فهي تعمل على نقل ط  حيث تقوم تلك الشخصية بتعليم األطفال الُصم

 اللغة هلم ، كما ُُيكنها مساعدة األطفال يف إصالح عيوب النطق من أجل نطق اللغة بصورة دقيقة و واضحة .
" و يقوم "بالدي" معلم التخاطب و املزود بفٍم Baldiو قد اطلق الباحثون على تلك الشخصية إسم "بالدي    

و أسناٍن و لساٍن بتحريك مالمح وجهه بشكل دقيق و متزامن مع صوت الكالم الذي يتم مساعه ، و الذي ُُيكن 
أن يكون تسجياًل لصوت إنسان أو صوت من أصوات الكمبيوتر ، و يتميز "بالدي" بإمكانية تعديل الربنامج 

ن أن يتم تعديله ستوى إىل مستوى ، أو ُُيكاخلاص لُيناسب مستوى املتلقي و يتطور معه و لينتقل به بسالسة من م
 حبيث يقوم املعلم أو اآلباء بإدخال الكلمات أو املقاطع اليت يرى أن يتعلمها الطفل .

و قد أوضحت التقارير اخلاصة باألطفال الذين تعاملوا مع "بالدي" و اليت وضعها كٌل من معلميهم و اختصاصي    
فهو  التعليمية و التخاطبية هلؤالء األطفال ، و حيث إن "بالدي" شخصية ختيليةالتخاطب تقدماً مثرياً يف القدرات 

ال يكل و ال ُيل من التكرار ، و لذا فهو يُعطي الطفل إحساساً باإلرتياح و يُهيئ له الفرصة للدراسة الدقيقة حلركات 
  (151،ص2006،الوجه اليت تُنتج األصوات املختلفة . )خولة أمحد

 ر المعين السمعي المناسب :خطوات اختيا -9
قد ال تكون اإلعاقة السمعية شديدة يف بدايتها ، فالكشف املبكر عن وجود مشاكل السمعية أو حاالت ضعف    

للسمع لدى الطفل يف مراحل سنية متقدمة يُتيح فرصة التدخل لتقدمي املساعدات الالزمة  ملنع تفاقم و تطور هذه 
عاقة السمعية الشديدة ، و يُعترب استخدام املعينات السمعية من أهم مظاهر املشاكل من الوصول إىل درجة اإل
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التدخل املبكر للحفاظ على البقايا السمعية لدى الطفل و حتفيزه الستغالهلا ، و عند اختيار املعني السمعي للطفل 
 ال بد من األخذ بعني اإلعتبار ما يلي :

 أذن على حده ، و أخذ طبعة األذن عن طريق أخصائي األنف  حتديد نوع الفقدان السمعي و درجته يف كل -أ
 و األذن و احلنجرة أو اخصائي قياس السمع .

اختيار املعني السمعي املناسب على ضوء اإلعاقة و اإلمكانات اإلقتصادية ألسرة الطفل ، و تفضيالت الطفل  -ب
 للشكل و اللون .

 صيانته  فية تشغيله و تنظيم الصوت و تغيري البطاريات ، وتركيب املعني السمعي و تدريب الطفل على كي -جـ
 و تزويده بفكرة حول الكيفية اليت يستجيب هبا لألصوات ، و كيفية ضبط السماعة أثناء مشاهدة التلفزيون ، 

 و التحدث يف اهلاتف.
تخدام التعزيز مع اسالتدريب السمعي على ُتييز االصوات البيئية و األصوات الكالمية ، و التدريب النطقي  -د

 املناسب .
مراجعة اإلخصائي إلحاطته باملشكالت اليت واجهت الطفل خالل فرتة جتربة املعني السمعي .)عبد املطب  -ه

  (141،ص2014،أمني
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 خالصة : -
 بدون حملة بسيطة عن األفراد املعاقني مسعيًا ، فأن تعيش يف هذا العامل الفصليُعترب ما مت عرضه يف هذه  

اسة السمع فذلك معناه أنك حمروم من مساع أصوات عائلتك و أصدقائك و أصوات الطبيعة كلها ، ال تعرف ح
 صوت األذان و ال صوت جتويد القرآن ، فإنك تعيش يف عامٍل صامٍت ال تعلم ما حيدث فيه حقيقة .

زلة ، كما نؤكد كي ال يعيشوا يف علذا وجب اإلهتمام هبذه الفئة و توفري كل السبل إلدماجهم بني أفراد اجملتمع     
على ضرورة اختاذ اإلجراءات الضرورية للكشف املبكر عن وجود إعاقة مسعية لدى الطفل أو ضعف مسع ، كي ال 
تتفاقم احلالة و ال حُيرم الطفل من برامج التدخل املبكر اليت ُتساعده على حتديد املعينات السمعية املناسبة يف العمر 

 و ُتنع وصوله إىل الصمم الكلي . على البقايا السمعية املوجودة لديهاملناسب للحفاظ 
كما وجب التنويه إىل ضرورة تعلم أسرة الطفل املعاق مسعيًا ألساسيات لغة اإلشارة ، كي يتمكنوا من التواصل     

 اته بسهولة بعيداً اجنفسه و احتي معه بطريقة سلسة ُتنحه اإلحساس باإلنتماء ألسرته ، و ُتساعده على التعبري عن
  عن مشاعر الكبت و اإلنطواء .
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 تمهيد : -
 

 تُعترب صورة اجلسم من املفاهيم األساسية يف العلوم اإلنسانية و حتتل مركز الصدراة يف الفلسفة املعاصرة  
مفهوم آخر من  أي عن و التحليل النفسي بوجه خاص ، فصورة اجلسم هلا أمهية فائقة كظاهرة إنسانية ال تقل أمهية

ي ليست ُمطابقة و هي مكونات فيسيولوجية و سيكولوجية واجتماعية ظاهرة مركبة حتتو املفاهيم النفسية، وهي 
انفعاالٍت  و و تأكيداً على أمهية صورة اجلسم فإن صورة اجلسم السلبية ترتبط مبشاعر للصورة الواقعية للجسم ، 

كوهنا الفرد جتاه ة اجلسم اليت يُ رتباك يف املواقف املختلفة ، و من مث فإن صور مثل القلق و اخلجل و اإلمشئزاز و اإل
ق متغرية و ذات خاصية استمرارية و متطورة أي تلص جسمه قد ختتلف من مرحلة عمرية ألخرى إذ تتميز بكوهنا

 . و تتكون من مكونني أساسيني مها املثال اجلسمي و مفهوم اجلسم،  هبا ظاهرة اإلرتقائية
لذا سنحاول يف هذا الفصل تقدمي شرح مفصل حول صورة اجلسم و مكوناهتا و العوامل املؤثرة فيها و نذكر    

 خمتلف التفسريات النظرية اليت تناولتها .
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    نظرة تاريخية : -1
و إذا كانت  ، تُعد صورة اجلسم من املفاهيم احليوية اليت نالت اهتمام الباحثني ، إذ ُعدت بُعداً من أبعاد الذات   

هناك متغريات متباينة سواءاً أكانت نفسية أو بيئية خارجية تعوق قدرة الفرد على التواصل الفعال و التوافق السليم 
اته وبيئته  امل اليت تعوق التوافق مع ذفإن صورة الفرد السلبية عن جسمه أو عدم رضاه عنها قد يكون أحد هذه العو 

توافقه. زانه و سوء ات سلوكية تعكس عدم اتقد يكون هذا سبباً يف معاناته من اضطراب، و احمليطة به يف الوقت نفسه
  (354،ص2013،)إُيان عباس

ات مثل صورة اجلسم ، و وعي اجلسم " تعبري Bruchفقد استعمل "( 27،ص2013،)ناصر حممدو كما ورد يف 
لتبادل لمفاهيم اجلسم اإلجتماعية القابلة ، و و تعريف اجلسم، و تركيب اجلسم، و الذات البدنية، و إدراك اجلسم

 عند كالمه عن صورة اجلسم .
ارتبطت بدايات دراسة مفهوم اجلسم بالرؤية الفلسفية و اليت جتلت فيما أشار إليه " أرسطو" بأن صورة اجلسم و    

رتباط وثيق سم او مالمح الوجه ترتبطان بوظيفة الشخصية ، كما أن الرؤية األدبية هلا أكدت على أن لصورة اجل
ى خطورته "أن مالحمه تُعرب عن مد بالشخصية و من ذلك وصف "شكسبري" يف إحدى مسرحياته لشخصية )قيصر(

 ،2016،محدأوهنا يف أذهاننا عن جسمنا .)هاين "شيلدر" و هي : صورة نُك، أما الرؤية النفسية كما عرَّفها و دهائه"
 (8ص
" و الطب النفسي ، Neurologyالنريولوجيا  ام بصورة اجلسم يف ُمال "و من الناحية التارخيية بدأ اإلهتم   

 "Pichم و "بيك 1900" الذي درس اجتاهات الفرد حنو جسمه قبل مطلع عام Bonnierيُعترب "بونييه و 
 ممن مهدوا لدراسات صورة (Phantom limbsدرس اضطرابات اإلجتاه لسطح اجلسم و شبح األطراف ) الذي

 نا" أول مؤسس لنظرية حول صورة  اجلسم ليوضح كيف  أن لكل مH. Headيت "هنري هيد اجلسم ، مث يأ
لتكامل أجزاء اجلسم من مث معيار حُيكم به على أوضاع و حتركات اجلسم ، و لقد  (Schemaصيغة مجالية )

سات فارقية قبة مبكرة و اهتم بدرا" دراسات صورة اجلسم منذ حShilder Pعـمَّق احمللل النفسي "بول شيلدر
 (254،ص1989،بني الفصاميني و املصابني بإصابات خمية . )فرج عبد القادر و آخرون

 أشار لكنه ، مباشر بشكل املصطلح يستخدم مل الذي "فرويد" لدى ظهرت اجلسم صورة مفهوم بدايات إن   
 من تتطور و جلسما صورة تتكون حبيث ، جلسمه الطفل اكتشاف تتضمن اجلنسي النفسي النمو مرحلة أن إىل

 . األنا مع )اللبيدو( غرائز فيها تتفاعل اليت ، الطفلية املرحلة يف األولية النرجسية خالل
 صورة أن الحظ الذي"  Schilder شيلدر" يد كان على  املعامل واضحة كنظرية املفهوم هذا تشكل لكن   

 الفرد خربة ويتضمن الفسيولوجي الُبعد: ل األو  ،،  أبعاد ثالثة على يقوم عقلي مفهوم هي ما، فرد لدى اجلسم
 كشيء جبسده الفرد شعور يتضمن و فرويد أفكار من املنبثق "اللبيدو"عد : بُ الثاين و،  اجلسمية املشاعر و باألمل
 الثقافة تأثري يتضمن و االجتماعي الُبعد فهو ث :الثال أما،  منه جزء و حقيقي ذلك بأن الشعور و ، حمبب

 ال "شيلدر ا"قدمه كما الثالثة األبعاد هذه و .ه حول املختلفة انطباعاته و جلسمه اإلنسان نظرة على اجملتمعو 
   صورة "شيلدر "دَّ عُ يـ   و مل اجلسم صورة شكّلةمُ  بينها فيما اً دينامي تتفاعل هي إمنا ِحدًى، على منها كلٌ  يعمل
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  اليت الرسائل تأثري و ، العمرية املرحلة اختالف و البيئية، تاملثريا تغري مع متغرياً  اً بناء عدها بل اً ثابتاً بناء اجلسم
 (3،ص2017،جسمه . )لطيفة،اجلوهرة جتاه حميطه من الفرد يتلقاها

 تعريف صورة الجسم : -2
م يُعترب مفهوم صورة اجلسم من املفاهيم اليت خيتلف الباحثون حول تعريفها و اليت تُقاس مبقاييس متفاوتة يف الك   

ي مقبول ملفهوم صور نظر وى ، األمر الذي صعَّب من مهمة املشتغلني يف العلوم النفسية حماولة للخروج بتو احملت
هذا املوضوع من جهة أخرى. )خوجة  صورة اجلسم من جهة ، و جعل بعض الباحثني جُيمحون عن دراسة

  (87،ص2009،عادل
 يلي :و سنقوم بعرض ُمموعة من التعاريف املختلفة لصورة اجلسم كما 

 ، الوظيفية و الفيزيقية اخلصائص اهفي مبا ككله  جسم عن الفرد ايكوهن اليت نيةهالذ الصورةعرّفها "فايد" بأهنا    
 باطاترتاإل و حدوده و هحجم و اجلسم لشكلإدراكاً  اجلسم صورة وتتضمن ،هلذات هتقييم يف مهستُ  اهبدور  اليت و 

 عن ومناهمف يف أساسياً  كوناً مُ  ثلُتُ  الشعورية و مصادر شعورية من ينالد اجلسم صورة تنبع و ،ألجزائه  يةلالداخ
 (5،ص2004،)حسني فايد.  ذواتنا

و كذلك ُتشري للمظهر اخلارجي للجسم من حيث تقييم الشخص لكل ما يتعلق مبظهره اجلسمي عندما يرتكز    
ون الذايت( أو الشخصي و هو يهتم معلى ذلك )املضمون اإلدراكي( و هو دقة إدراك اجلسم و وزنه ، و )املض

جبانيب الرضا عن اجلسم ة اإلهتمام به ، و )املضمون السلوكي( و هو يُركز على املواقف اليت تُؤدي إىل الشعور بعدم 
 (3،ص2011،اإلرتياح جتاه مظهر اجلسم .)حممد النويب

ناته مظهره اخلارجي أو يف مكو  و حسب "الشاعر" هي صورة ذهنية و عقلية يُكوهنا الفرد عن جسمه سواء يف   
الداخلية و أعضائه املختلفة و ُقدرته على توظيف هذه األعضاء و إثبات كفاءته ، و ما قد ُيصاحب ذلك من 

  (18،ص2000،مشاعر أو اجتاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصور الذهنية للجسم . )الشاعر
شاعر ر فيها الفرد جسده ، و أهنا بناء متعدد األوجه يتأثر مب" بأهنا الكيفية اليت يتصو Huberكما عرفها "هيوبر     

الرضا أو عدم الرضا باإلضافة إىل جانب تصور الفرد جلسده ، و ُُيكن أن يكون مصدر الرضا أو عدمه عند الفرد 
جياً ر و ُُيكن أن يكون مصدره خاعن صورة جسده داخليًا و ذلك بأن يكون الفرد ناقدًا لذاته أو واثقًا بذاته ، 

 (77،ص2017سد املثالية للفرد . )ناصر الدين،ذلك من خالل الصور اإلعالمية أو نظرة اآلخرين لصورة اجلو 
عرَّف على أهنا صورة يرمسها ذهن اإلنسان هليئته اجلسدية يف أي وقت ، و عادة ما حُيدد اإلدراك احلسي و تُ    

غريات اليت ورة اجلسم من مشاعر اإلنسان الداخلية و التلإلنسان جبسده مستوى تقديره و ثقته بنفسه ، و تتكون ص
حتدث هليئته اجلسدية و جتاربه الوجدانية و أحالمه و أمنياته اخليالية ، و ما يقوله اآلخرون عنه قد يؤدي إىل اإلدراك 

سر  ااخلاطئ لصورة اجلسم الذاتية و إىل التقوقع و جتنب األنشطة اجلنسية و اضطراب العادات الغذائية )ي
  (30،ص2003،كمال

 ُتشري صورة اجلسم إىل اإلدراكات أو التصورات أو األفكار و املشاعر اليت تتعلق باجلانب اجلسمي من  و أيضاً    
 شخصية الفرد ، و تتضمن املدركات احلسية تقديرات الصفات اجلسمية احلقيقية للفرد ، و املعايري الداخلية أو الـُمُثل 
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الة الوجدانية لصورة اجلسم ُمرد الرضا التقييمي أو عدم الرضا أو السخط من جسم الفرد لكي الُعليا ، و تتعدى احل
 ،2006،تشتمل على سلسلة كاملة من اإلنفعاالت و العواطف اإلجيابية و املضطربة اليت ترتبط به .)ُمدي الدسوقي

  (8ص
دنية خصائصه و قدراته الصحية البفكرة الشخص عن  -هي ببساطة-و تذكر "هدى رمضان" بأن صورة اجلسم    

أو العضوية ، فصورة اجلسم ال تعين فقط فكرة اإلنسان عن مظهره و لكنها قد ُتتد أيضاً لتشمل معاٍن أخرى مثل 
إدراكه أو تقديره لقوته و حجم جسمه و قدراته على ضبط أعصابه و التعبري عن انفعاالته ، و مقياس الذكورة أو 

شخص رجاًل ، أو األنوثة إذا ما كانت امرأة ، كما تشمل صورة اجلسم أيضاً تصور الشخص الرجولة إذا ما كان ال
و ُتشري "جنالء" بأن    (21،ص2016،ملا يتمتع به من صحة او مقدار ما يُعانيه من مرض . )هدى رمضان

به سواء بوعي  رمصطلح صورة اجلسد ُيستخدم لوصف كل الطُرق اليت يُكون هبا الفرد مفهوماً عن جسده ، و يشع
أو بدون وعي ، و يتضمن ذلك أحاسيس الفرد و ختيالته عن جسده باإلضافة إىل األسلوب الذي يتعلم الشخص 

 د هي شيء يُكتسب بواسطة الشخص يفمن خالله تنظيم و تكامل خرباته اجلسدية ، و من مث فإن صورة اجلس
يف هذه الصورة داخل اجملتمع الواحد . )جنالء مجاعة أو ُمتمع معني و ذلك على الرغم من وجود اختالفات 

  (222،ص2006،عاطف
 ركها  و يشعر هبا ادية اليت يُدو هناك من يُعرِّفها بأهنا الصورة الذهنية اليت يُكوهنا الفرد عن خصائص جسمه امل   
 ،براهيم)خالد إبالرضا عنها أو اإلنزعاج منها تُعرب عن اجتاهاته و تُعرب عن هذه اخلصائص ككل أو كأجزاءو 

   (93،ص2002
إىل أن صورة اجلسم جيب تعريفها  (21،ص2014،" حسب ما ورد يف )مسرة حممودStaffanو ُيشري "ستافان 

 من خالل ثالثة مداخل أساسية هي :
صورة اجلسم احلقيقية : و يُعرفها على أهنا طريقة يُدركها الفرد يشعر من خالهلا جبسمه ، و هي صورة حقيقية  -

 وعية ترتبط برتكيب و تفاصيل اجلسم و ال حتتوي أحكاماً قيمة .موض
 صورة اجلسم الظاهرية "املعروضة": و يُفصد هبا استجابة أعضاء اجلسم ألوامر الفرد ، و شكل الفرد اخلارجي -

 و طريقة تقدمي الفرد جلسمه .
رد ،ويشمل على آراء اآلخرين و معتقدات الفو هي املعيار الذي حُيدده الفرد لنفسه بناءاً  صورة اجلسم املثالية : -

 جوانب متعددة منها الوزن، الشكل، احلجم، التناسق، القوة، الصحة، الثبات، السيطرة .
 أهمية صورة الجسم : -3

صورة اجلسم بني األطفال، و هناك تأثري ل تُعد صورة اجلسم من اجلوانب اهلامة للقيمة الذاتية و الصحة العقلية      
لصورة  القدرات و الفهم للذات" و تتضمن األمهية النفسية و"القبول الذايت و الثقة اإلجتماعية بالنفس و منيشمل 

 تُعد ورة اجلسمالسلوكية، حبيث أن ص اإلنفعالية و رة العديد من العناصر املعرفية و اجلسم خالل مرحلة الطفولة املبك
 ماعية طنا بتقدير ذواتنا و تتأثر بالعديد من العوامل اإلجتجزءاً حيوياً من إحساسنا بالذات فهي ترتبط بارتبا

  و قد أكدت دراسة "سيلفر و آخرون" الثقافية و قد  تؤثر أيضاً على رغبتنا يف اإلنتماء للمجتمع ،  و
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هر من لناس على السواء ، و يظو دراسة "البوتشاج و آخرون" أن صورة اجلسم تشغل حيزاً كبرياً من اهتمام مجيع ا
اإلهتمام مدى حرص الفرد على الظهرو بأحسن صورة أمام اآلخرين من خالل النظر يف املرآة و متابعة أحدث ذاه

ما وصلت إليه املوضة يف ارتداء املالبس ، و كانت املرأة هي اليت تتأثر بصورة اجلسم و لكن من خالل البحوث 
م من خالل بصورة أكرب نظراً لتأثرها بوسائل اإلعال اتضح أن الرجل أيضاً يتأثر بصورة جسمه ، و لكن املرأة تتأثر

 (57-56،ص2017،برامج عروض األزياء أو الرشاقة العامة اليت تدعو إىل املثالية يف جسم املرأة . )حممود حممد
 مكونات صورة الجسم : -4

 ُيشري كل من "كفايف و النيال" إىل أن صورة اجلسم تتألف من مكونني مها :    
من و  يُعرف مثال اجلسم على أن النمط اجلسمي الذي يُعترب جذاباً و مناسباً من حيث العمر الجسمي:المثال  -أ

وجهة نظر ثقافة الفرد ، فمفهوم ثقافة الفرد يف املثال اجلسمي له دور ال ُيستهان به فيما يُكونه الفرد من صورة حنو 
سمه ثقافة الفرد ، كذلك فإن صورة الفرد العقلية جلجسمه أو تطابق أو اقرتاب مفهوم املثال اجلسمي كما حُتدده 

ُتسهم بصورة أو بأخرى يف تقدير الفرد لذاته ، و تباعد مفهوم املثال اجلسمي السائد يف اجملتمع عن صورة الفرد 
  جلسمه يُعد مشكلة كبرية إذ ختتل صورة الفرد عن ذاته و ينخفض تقديره هلا.

رة على األفكار و املعتقدات و احلدود اليت تتلق باجلسم فضالً عن الصو  يشتمل مفهوم اجلسد :مفهوم الجسد -ب
اإلدراكية اليت كوهنا الفرد عن جسمه ، و بناءاً على هذا فإنه من مقومات الصحة النفسية أن يُكوِّن الفرد مفهوماً 

تأيت  البيانات سليماً حول جشمه و ال يتسىن له ذلك إال من خالل احلصول على معلومات حول جسمه ، و هذه
ُتشعر  غذية ، و متطلبات الصحة قدمن اإلطالع و استشارة ذوي التخصصات املختلفة يف الطرق الصحيحة للت

غالبًا ما يُعانون  و تطلبات اجلسم و حاجاتهالفرد باإلغرتاب عن جسمه ، فالفرد املغرتب ال يستجيب إىل تلبية م
  (39،ص2015،من اضطرابات سيكوسوماتية . )أسامة مراد

 " أن لصورة اجلسم ثالث مكونات هي :Thompsonأوضح "   
 املكون املعريف )اإلدراكي( : و الذي يرتبط بالتقدير الدقيق حلجم اجلسم . -
 املكون الوجداين )الذايت( : و هو يُعرب عن مشاعرنا و أفكارنا و اجتاهاتنا حنو أجسامنا . -
بعدم  ص الذايت للجسم ، و الرغبة يف جتنب املواقف اليت جتعلنا نشعرُيشري إىل سلوك الفح  املكون السلوكي : -

 الراحة عن اجلسم .
و هكذا فإن صورة اجلسم تُعد خليطاً من املكونات اإلدراكية و الوجدانية و السلوكية ، و عندما نستحضر صورة    

غزايل عبد  )لك املكونات الثالثة .أجسامنا يف أذهاننا فإن الطريقة اليت نتناول هبا املعلومات تتطلب تفاعل ت
  (92،ص2009،القادر

 أبعاد صورة الجسم : -5
 أكثر ، و قد وضع   Multi-Dimensionalُتشري األدبيات حول صورة اجلسم إىل أنه مفهوم متعدد األبعاد 
رة اجلسم من وائل من حدد أبعاد صو " من أCashمن باحث أو ُمنظَّر تصوراً هلذه األبعاد ، و يُعد "توماس كاش 

 خالل إعداد استبيان متعدد األبعاد للعالقات الذاتية باجلسم و الذي يكشف عن عشرة أبعاد هي: )تقومي املظهر،
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التوجه حنو املظهر، تقومي اللياقة، التوجه حنو اللياقة، تقومي الصحة، التوجه حنو الصحة، التوجه حنو املرض، الرضا 
 وزن، اإلنشغال بالوزن املفرط( ، أما "كفايف و النيال" فقد وضعا أربعة أبعادعن مناطق اجلسم، التصنيف الذايت لل

لصورة اجلسم هي )بُعد الوزن، بُعد اجلاذبيةاجلسمية، بُعدالتآزر العضلي، بُعد تناسق أعضاء اجلسم( ، و مل خيتلف 
عام للجسم، اجلسم، الشكل ال "أنور الشرباوي" عن سابقيه ، فقد اقرتح أربعة أبعاد لصورة اجلسم هي: )صورة أجزاء

  (161،ص2017،الكفاءة الوظيفية للجسم، الصورة اإلجتماعية للجسم( . )إبراهيم مرتضى
 الوجه كوناتم بني التناسق العام، الشخصي املظهر): هي أبعاد ستة إىل اجلسم صورة"زينب شقري"  تقسم و   

 بني لتناسقا ، الداخلية و اخلارجية اجلسم أعضاء باقي و الوجه شكالأ بني التآزر اجلسمية، اجلاذبية الظاهرية،
)زينب  .فكريالت مستوى و شكله و اجلسم حجم بني التناسق املختلفة، اجلسم ألعضاء األداء على القدرة اجلسم،

 (204،ص1998،شقري
" أن صورة اجلسم متعددة األبعاد و حددا ثالث مسات : Banfiled & McCabeو يرى كل من "   

 باجلسم ، أمهية اجلسم و سلوك احلمية ، صورة اجلسم املدركة .االت اخلاصة اإلنفع
يتعلق الُبعد املعريف باألفكار و املعتقدات عن شكل اجلسم ، و الُبعد اإلنفعايل يتضمن املشاعر اليت عند الشخص 

كلهم حيكمون على ش عن مظهر جسمه ، و الُبعد األخري صورة اجلسم املدركة ُُيكن أن تِصف دقة األفراد عندما
  (33،ص2016،و حجمهم و وزهنم . )ناصر حممد

 " إىل وجود ثالثة أبعاد يدور حوهلا مفهوم صورة اجلسم و هي :Roweكذلك أشار "    
لعضلي ام و أجزائه و شكله، و التناسق و هو اإلحساسات الصاعدة للمخ عن وضع اجلس األساس الفيزيولوجي: -

 بني أجزائه .
و يشتمل على موضوعات اإلفتتان بالنفس و اجلاذبية اجلنسية ، و اإلهتمام اجلمايل باجلسد من  :نسيالبناء اجل -

 خالل املالبس و أشكال الزينة األخرى .
و حيتوي على املوضوعات اإلجتماعية املرتبطة باجلسم مثل اخلوف من اخلجل ، و صورة  :إلجتماعياألساس ا -

  (40،ص2015،ركات اجلسمية لآلخرين . )أسامة مراداجلسم لآلخرين ، و القصور يف احل
 التفسيرات النظرية لصورة الجسم : -6

 يتعلق فيما اجلسم حول املعرفة و األفكار تتضمن اليت و اجلسم من اجملردة اخلربات بني النفس علماء فرقيُ    
 قد  Psychologist النفس فعامل،  الفيزيائية التصورات تتضمن اليت اجلسم من امللموسة اخلربات و بالذات،

 ريالكث ليتعلم اجلسم صورة إىل ينظر قد  Sociolodist االجتماع عامل و، الفرد منو لقياس اجلسم صورة إىل ينظر
 . اإلجتماعية الفرد تفاعالت حول

فاء )و  . النفسية مراضلأل  مفاتيح إلجياد اجلسم بصورة مهتماً  يكون قد Psychiatrist النفسي الطبيب و
 (38،ص2009،قاضيال
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: يف نظره فإن األمل يف بعض احلاالت يُعترب عامالً مهماً من بني العوامل " Uexkull نظرية "إيكسكول  -1.6
اليت تسمح ببناء الصورة اجلسمية املنظمة القابلة للتغيري ، و يُدِللُ على ذلك بأنه عند ختريب األعضاء احلسية الواصلة 

عن الفئران تأكل هذه األخرية أرجلها ، فحسب رأي "إيكسكول" فإن اإلحساس  بني األرجل و القشرة الدماغية
باألمل هو احلجر األساسي يف تكوين الصورة اجلسمية ، و الدليل على ذلك الفئران اليت ال حتس باألمل يف أرجلها 

نسان يكتسب عل اإلبألمل إذاً جي فاإلحساس نتيجة قطع األعصاب الواصلة بينهما و بني القشرة الدماغية تأكلها
جتربًة خاصة و هو إدراك وحدة جسده و تكوينه لصورة جسمية خاصة به تساعده على القيام مبا يرغب فيه بصورة 

 (74،ص2001،سليمة .)نافع سفيان
اهتم اإلجتاه التحليلي من جهته مبفهوم الصورة اجلسمية و وضعوا الفرضيات  نظرية التحليل النفسي : -2.6

عالقة بني التوظيف الليبيدي و بعض املناطق املوجودة يف اجلسد و الصراع النفسي املتعلق هبا ، األوىل حول ال
" فاألنا قبل كل شيء ، أنا جسماين أي أن الصورة اجلسدية ختتلط عرب S. Freudفبالنسبة لــِ "سيجموند فرويد 

 سدي" ، و يقول فرويد أيضاً : األنامظاهرها ، و ُيضيف أيضاً : أن األنا كيان كله جسمي قبل كل شيء "أنا ج
ُُيثل ري ولد من مساحة اجلسد ، هذا األخ، و أساساً من تلك اليت تتمن األحاسيس اجلسديةيف النهاية طاقة متفرغة 

سطح اجلهاز النفسي ، هذه الصياغة الفرويدية تسمح بإلستنتاج أن الصورة اجلسدية هي جزء من التصورات الذهنية 
" أن الصورة اجلسدية الـُمؤسسة على P. Shilder" و "C. Reinhardtحيث يقول " للجهاز النفسي ،

قواعد فيزيولوجية، حيث أن املركبات احلركية الوظيفية و البصرية و السمعية و اللمسية ال تُعطينا فكرة كاملة عن 
ة ُتنحنا موارد عدة البيولوجيجسدنا ، فعلينا إذًا بناؤه و تكوينه حسب احلاجات البيولوجية ، و هذا يعين أن القا

 (40،ص2016،الصورة اجلسدية و لكن اللبيدو هي اليت تعطينا بنية و معىن هلذه املواد . )ناصر حممد
( نقاًل عن "العزاوي" 79:2017)ناصر الدين إبراهيم،حسب ما ورد يف  النظرية النفس اجتماعية : -3.6

ات و بذلك ُُيثل او يثجسد عدة صور جسمية ملختلف الشخصي فاإلنسان العادي يقوم بتقمص األدوار املختلفة ،
ليستقر يف حياته اليومية بتمثيل او جتسيد معني جلسمه حسب الظروف احلياتية يف واقعه ، و يعيش اإلنسان يف 
حياته كلها و هو حيمل صورة عن جسمه و يعرفه كامتالك منفرد ، حمدد يف الفضاء و مميز عنه و مركب من الوحدة 

ياتية ملختلف أقسامه ، و عكس ذلك فإن الشخص الذهاين ُُيكن من خالل جزء من جسمه التمثيل و التوحيد احل
باجلسم كله ، و هذا يعين أن الصورة اجلسمية عند الذهاين تكون متجزئة و يفقد بذلك اإلحساس باهلوية و بوحدنه 

ذا جند أن أجزاء جسمه تنتقل باستمرار من خالل هاجلسدية ، فهو ال ُُييز اختالفه عن الفضاء من حوله ، و هلذا 
الفضاء و حيدث قلق ال حُيتمل ، إذ يرى أن هناك عوامل عديدة تعمل على تكوين صورة جسدية مثل: مفهوم 

 اجلسم و الصورة املثالية يف اجملتمع و التجارب و اإلدراكات و املقارنات مع اآلخرين . 
اك ب ما طرح "مريلو بونيت" من خالصات حول التصور الفينومينولوجي هنحبس النظرية الفينومينولوجية : -4.6

 اليت تعين عنده "حتديد الروح مبثابة  "Le chiasmeقوله جبسد الروح و هناك روح اجلسد ، و هناك الشيازم "
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خيتبئ  اجلهة األخرى للجسد" و اجلهة األخرى تعين لديه أن اجلسد غري قابل للوصف و هو جهة أخرى حقيقية اليت
 فيها ، فبما أن للجسد جهة أخرى غري قابلة للوصف باملعىن املوضوعي فهذه اجلهة هي اجلهة األخرى للجسد .

و يرى "مريلو بونيت" أن الصورة اجلسمية هي أسلوب للتعبري عن أن جسمي قائم يف العامل ، فهي تعين أن    
ان ، أكان هذا العمل أمراً فعلياً أجنزه اآلن أم ُمرد إمك جسمي يبدو يل بوصفه وضعاً أختذه بإزاء عمل معني سواءاً 

فاجلسم قطب يقوم بذاته إزاء أعماله ، و يقول "مريلو بونيت" أن الصورة اجلسمانية هي أسلوب للتعبري عن أن 
" جسمي قائم يف العامل و هذا بالضبط ما ُيضفي على "املكانية" معناها ، فهو ما جيعل لكلمات "فوق" "على ُيني

  (97،ص2009،)خوجة عادل "على يسار" معاٍن معينة .
  العوامل المؤثرة في نمو و تكوين صورة الجسم : -7

يأيت اإلنسان هلذه احلياة و هو ُُمرٌد من كل معرفة ُمسبقة عن هذا العامل ، و حني تنطلق عملية النمو تبدأ صورة    
ذه شه يف حياته الشخصية و اإلجتماعية ، لذا تتأثر هاجلسم لديه بالتكوين و التشكل و النمو حسب ما يُعاي

 الصورة بعديد من العوامل اليت نذكرها كما يلي :
 العوامل البيولوجية : -1.7

 والوراثية البيولوجية اخلصائص تلعب قد بالتايل و ، والوراثية البيولوجية بالعوامل كبري بشكل اجلسم معامل دحدتت   
 على تؤثر أن ُيكن البيولوجية اخلصائص أو العصبية اإلضطرابات بعض أن كما ، جلسما صورة منو يف هاماً  دوراً 

 .البشرة و الوجه تقاطيع و الصدر، حجم و ، البشرة أو اجللد صفات و الطول مثل ألجسامهم األفراد إدراك طريقة
 آمناتٍ  غري و ملظهرهن كاتٍ دِر مُ  النساء جتعل و السريعة اجلسمية التغريات من العديد حتدث املراهقة مرحلة يف و   

 اإلرتباك مشاعر تزيد املراهقة يف اجلسمي النضوج من األخرى السمات و فالبلوغ،  أجسامهن بشأن قلقاتٍ  و
 يف جسمها مع تتعامل كيف ه  وج  تُ لِ  بالذات، األنثى منو على صعباً  األمر جتعل البيولوجية التغريات هذه و ، والرهبة
 .املقبول للجسم اجملتمع ددهاحيُ  ملعايري خيضع هفي األنثى جسم ُمتمعٍ 

 العوامل على يؤثر كما  ، جلسمه الفرد إدراك على يؤثر أن ُيكن اجلسم شكل و حلجم البيولوجي احملددف لذا   
 اليت فالطريقة ، البيئة و بالوراثة حمدد الشخص فمظهر ، السلبية اجلسم صورة ىلإ فعالً  تؤدي أن كنُيُ  اليت األخرى

 (42،ص2009،)وفاء القاضي.  األجداد و اآلباء من املوروثة باجلينات رئيسي بشكل تقرر اجلسم هبا دويب
 :  اآلباء و العائلة -2.7

" أن املالحظات السلبية من ِقبل أفراد العائلة هلا تأثري سليب على Lkeda & N aworskiيذكر كل من "   
ق على عادات األكل تؤدي إىل عالقات غري صحية مع الطعام ، كما صورة اجلسم ، باإلضافة إىل املضايقة و التعلي

ُيضيف  و أن مالحظات األسرة عن وزن الطفل  قد تُؤدي إىل ممارستع للرجيم بشكل غري صحي يف سن مبكرة ،
"Davis أن اآلباء الذين ُُيارسون الرجييم و يتحدثون دائماً بشكل سليب عن أجسامهم فهم يُرسلون بذلك رسائل "

قوية توحي بالقلق و اإلنزعاج من الوزن الطبيعي أو املتوقع لدى األطفال ، مما جيعلهم يشعرون شعورًا سلبيًا جتاه 
  أجسامهم .
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و من العوامل األخرى املؤثرة التوقعات غري املنطقية من ِقبل األسرة تُعترب من العوامل املؤثرة على صورة اجلسم ، 
ات يشعر األطفال بعدم الكفاءة و اإلحباط و اإلحساس بالذنب ، و قد يُفرغون فعندما ال تتحقق مثل هذه التوقع

هذه الشحنات اإلنفعالية السلبية عن طريق الرجييم أو التمرينات الشاقة كوسائٍل للسيطرة على أجسامهم )فرغلي 
  (223،ص2003،رضوى
 المراهقة :    -3.7

  املراهقة ءاملراحل و احل قب األخرى ، إذ تتضارب فيها أهوا ملرحلة أو حقبة املراهقة أمهية خاصة من بني إن   
و تتأجج أو ت قوى اإلنفعاالت ، فكثري من الباحثني يُؤكدون على خظورة مرحلة املراهقة أو املدة اليت يزيد فيها مُنو 

النظر لكل عضو هق باجلسم عامًة و ال سيما األعضاء اجلنسية ، و نتيجة هلذه التغريات اجلسمية السريعة يبدأ املرا
من أعضاء جسمه و كأنه جزء قائم بذاته فهي مرحلة الفحص اجلزئي املدقق ، و بناءاً عليه يبدأ املراهق يف معاناة 
جدية نتيجة التغريات املفاجئة اليت تعرتي جسمه و غالبًا ما يكون املراهق غري راٍض عن أجزاء جسمه أو جسمه  

ظام ال إىل أن التغريات البيولوجية اليت حتصل يف مرحلة املراهقة قد يُرافقها نككل ، و ُتشري الدراسات يف هذه اجمل
ِقيمي يضعه اجملتمع ال سيما فيما يتعلق بالشكل اخلارجي ، مما قد يفرض على اإلناث بالذات صعوبات يف تقبل 

اهقة بإعطاء قيمة ة مرحلة املر صورة أجسامهن يف هذه املرحلة العمرية ، و ُتشري الدراسات أن الفتيات يبدأن يف بداي
  (30،ص2004،سلمان)سهري اإلستقاللية .ذين يضعون تأكيداً على الكفاية و أكرب للشعبية مقارنة بالذكور ال

إن التغريات اجلسدية اليت ُتواكب أيام و سنني املراهقة ُُتثل أقسى التغريات اليت ُير هبا اإلنسان يف مراحل منوه    
ت حادة يف سرعتها و شديدة يف حجمها ، كما أن النمو اجلسدي للمراهق يؤثر نفسيًا يف املختلفة فهي متغريا

 ،رمي حممود)اجتاهه من ذاته و اجتاه اآلخرين منه ، فاإلختالف يف سرعة منو أعضاء املراهق يؤدي إىل عدم التوازن 
  (46،ص2013

  العوامل المزاجية و الضغوط اإلجتماعية : -4.7
نقالً عن )بشرى صاموئيل( أنه من املنظور النفسي تُعد احلساسية الزائدة  (255،ص2015،حسنيتذكر )نيللي    

، املظهر اجلسميبية ، فيما يتعلق بللمدركات اجلمالية و اإلجتاهات السلبية حنو املظهر اجلسمي ، صورة اجلسم السل
دي إىل اضطراب صورة اجلسم ، و كذلك من أهم العوامل املزاجية اليت تؤ ، التأكيد الزائد على املظهر اجلسمي 

الضغوط اإلجتماعية لتحقيق اجلمال و النحافة و اجلاذبية الشخصية ، و اإلمتثال للمعايري اجلمالية للمجتمع ، تُعترب 
 .املسؤولة عن  اإلستياء الذي يشعر به األفراد جتاه أجسامهم ، و من مث  يُعانون من اضطراب صورة اجلسم 

  المدرسة : المعلمون / -5.7
يلعب املعلمون بعض الدور يف إدراك األطفال و املراهقني لصورة جسمهم ، و تُبني الدراسات أن إدراك الطالب    

 ية إدراك األطفالملعلمون على كيفلتقييم معلميهم عامل مهم يف إجنازهم األكادُيي ، لذا فمن املعقول أيضاً أن يُؤثر ا
 " أن األطفال يقضون حوايل نصف يومهم يف الفصل مع املعلمني من Stacy" و املراهقني ألجسامهم ، و ُتضيف

 املدرسة اإلبتدائية إىل املتوسطة إىل املدرسة العليا )الثانوية( ، و أل  ن يُعام ل  الطالب طبقاً ملظهره اجلسمي ليس بظاهرة 



 

53 

،  ناءًا على درجته من اجلاذبيةأن املعلمني يبنون توقعاهتم عن أداء طالبهم ب "Adamsجديدة ،  فقد أوجد "
يُقدِّر العديد من الطالب املعلمني و يعتربوهنم قدوة هلم ، و من مث  أسلوب تقدمي املعلمني ألنفسهم و تعليقاهتم و 

يؤثر كثرياً على األطفال و املراهقني ، على سبيل املثال قد يُديل املعلم ببيانات خبصوص صور النحافة ، أو قد يُديل 
عن الناس الزائدي الوزن ، فيستمع األطفال ملا يقول و ما مل يقل و يقبلون هذه الرسائل ، مما جيعل  بتعليقات

 ( 33،ص2008،املعلمني مؤثرين يف كيفية إدراك الفرد جلسمه . )رضا إبراهيم
 األكادُيي صيلالتح يف العايل كالتفوق  جسدياً  الومساء طالهبم لتقدير ُييلون املراهقني معلمي أن دجِ وُ  كما    
 .املعلمني ىلا جسدياً  اجلذابني غري الطالب أولئك من ، إجتماعياً  مؤهلني و جاذبية أكثر يكونون و ، الرياضي و

  (43،ص2009،)وفاء القاضي
 األصدقاء )األقران( : -6.7

ض باألمان البعإن األقران يلعبون دورًا مكماًل يف بناء صورة اجلسم خاصة أثناء املراهقة ، و يُزودون بعضهم    
العاطفي ألهنم يُواجهون نفس املشاكل و ُيلكون نفس النظرة للعامل ، فالعالقة بني األصدقاء تُؤثر تأثرياً مباشراً على 

    (23،ص2016،بعضهم البعض. )هاين أمحد
ن " أن األطفال و املراهقني خيتارو Stacyنقاًل عن " (33،ص2008،و يف هذا السياق يذكر )رضا إبراهيم   

 األصدقاء من األفراد الذين يتوافقون مع صورة اجلسم املثالية و يعملون العديد من األشياء ليكونوا مقبولني ، 
و أيضًا يبحثون عن الصداقات اليت تكون مقبولة من اآلخرين ، ألن هذه الفرتة هامة يف حياهتم و أي تعليقات 

  خبصوص الوزن أو املظهر قد تؤثر عليهم مدى احلياة.
 حميط أن أكد حيث املراهقات بني اجلسم صورة على األقران تأثري إىل دراسته" يف Paxtons"باكستون  أشار و

  اجلسم، صورة و الوزن خفض سلوكيات و النحافة على الرتكيز من قللتُ  أو تزيد فرعية ثقافة يعترب األصدقاء
 الفتاة ونك   أمهية تويل اليت املوضوعات و هونالد حرق و الوزن نقصان و الغذاء ظمنُ  من عنه يتحدثون مبا ذلك و

  (78،ص2012،)حبيبة ضيف اهلل .حنيفة
  وسائل اإلعالم : -7.7

مل ُتِشر الدراسات القدُية لصورة اجلسم إىل دور اإلعالم كعامل مؤثر يف صورة الفرد جلسمه ، و قد يرجع ذلك    
، بينما أظهرت نتائج الدراسات احلديثة بأن لإلعالم م( 1980إىل عدم تطور وسائل اإلعالم يف ذلك الوقت )قبل 

" بأن Stacyدور هام يف منو و تكوين صورة اجلسم لدى األفراد على اختالف اجلنس ، فأكدت نتائج دراسة "
أجهزة اإلعالم هلا تأثري قوي على صورة الفرد جلسمه ، و أهنا تُثري لدى الفرد أمهية اجلسم و صرته ، بل أهنا ُتساهم 

  (23،ص2014،رفع اهتمام الفرد جبسمه. )مسرة حممود يف
 ، تاجملال عن اجلاذبية مناذج تنجم حيث ، جسمه لصورة الفرد تقييم يف هام عامل اإلعالم أجهزة و إن    

  خالل من مهم و مجيل و جيد هو ملا الثقافية املعايري و القيم نتعلم أننا كما،   املمثلني / املمثالت و ، األفالم و
  على التأكيدف ، زيونالتلف برامج و الصحف و الكتب و اجملالت و ألفالم وا اإلعالنات يف ممثلةً  اإلعالم جهزةأ

    (44،ص2009،)وفاء القاضي . لإلتصال البصرية األجهزة كافة  يف واسع حنو على عرضيُ  املظهر
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ثر  الصعب املنال ، و إن أجهزة اإلعالم مؤ كما أن تأثري أجهزة اإلعالم يلعب دورًا حيويًا الستمرار املظهر املثايل
  (35،ص2007،رئيسي يف إدراك ذات الفرد ألهنا تُركز على اجلمال املثايل. )نورة عبد الستار

صورة اجلسم مفهوم متعدد األبعاد خيتلف من شخص آلخر ما جيعل العوامل املؤثرة فيه ختتلف    * تعقيب :
، ذكر ال احلصرمل عامة على سبيل الرضون هلا ، فكُل ما مت ذكره أعاله هي عواباختالف األفراد أو املواقف اليت يتع

فمثاًل النشاط الرياضي يؤثر على صورة اجلسم لدى الفرد تبعًا لنوع النشاط املمارس و أيضًا تبعًا للمرحلة العمرية 
مية على الصورة اجلس اليت يكون فيها الشخص املمارس ، و مثال آخر اإلصابات أو األمراض هي بدورها تؤثر

و احلوادث ، واإلعاقات .. اخل ، لذا ال بد من لفت النظر دوماً إىل  ،للشخص خاصة عن أحدثت تشوهاً دائماً 
 أن تأثري العوامل اخلارجية أو الداخلية على صورة اجلسم يكون نسبياً و خمتلفاً من شخص آلخر .

سمية ديناميكية دائمة التغيري نظرًا لتفاعلها مع عدة أن الصورة اجل (34-33،ص2014،و ترى )عبازة آسيا   
 عوامل ، و جُتِمُل العوامل اليت تؤدي إىل تغيري يف صورة اجلسم نقاًل عن كٍل من )النويب( ، )أبو هندي( فيما يلي :

 .عينياتيف األرب ليست كصورة اجلسماملرحلة العمرية اليت ُير هبا الشخص ، حيث أن صورة اجلسم يف العشرينيات  -
 خمزون الذاكرة و احلواس ، حيث تتأثر صورة اجلسم مبا هو خمزون يف الذاكرة من صور تُرى يف وسائل اإلعالم . -
 ملدرسةقات األهل مث الزمالء يف اآراء و تعليقات اآلخرين ، حيث يبدأ تأثريها من عمر صغري من خالل تعلي -

 و العمل أو الطرف اآلخر .
ظراً اجملتمع ، و تتعلق مثالً بالفرد البدين الذي جيد صعوبة يف الدراسة و العمل و حىت الزواج ن الثقافة السائدة يف -

 لتهكم الغري عليه حيث يُعترب رمزاً للقبح و الغباء .
الِقيم اإلجتماعية الشائعة ، و يتعلق األمر بشكل و حجم اجلسد املرغوب حيث أصبحت الرشاقة رمزاً لإلثارة  -

 و النجاح.
احلالة املزاجية ، حيث تتأثر صورة اجلسم باحلالة املزاجية خاصة لدى النساء ، فهن ُيِلن إىل رؤية أجسامهن أقل  -

 جاذبية و أكثر ضخامة عندما يكن يف مزاج سيء .
و مرض اهة أاليأس و كذلك الناجتة عن عتغريات اجلسم احملددة بيولوجياً اليت حتدث أثناء البلوغ و احلمل و سن  -
 حادث . أو
 إحساس الشخص اجتاه نفسه و تقديره لذاته و كذلك ما يتعرض له من عنف نفسي .  -
الوصمات اإلجتماعية الشائعة ، فهناك مثاًل التحامل اإلجتماعي على السمنة حيث يُوصف الشخص البدين  -

 ما .ك أفالم السينيف كثري من النوادر و الطرائف الشائعة فضاًل عن الكاريكاتري و أفالم الكرتون و كذل
اإلنتماء العرقي ، حبيث ختتلف مقاييس مجال اجلسد بني ُمموعة عرقية و أخرى ، فبينما يُفضِّل القوقازيون البيض  -

 من األمريكيني و األوروبيني املرأة النحيلة ، جند يف األفارقة و اآلسيويني من يُفضل املرأة املمتلئة .
ات ملتزوجون بشعور إجيايب جتاه صورة أجسامهم مقارنة بغري املتزوجني أو ذوي العالقاحلالة اإلجتماعية ، إذ يتمتع ا -

 غري املستقرة ، كما تتمتع املرأة احلامل على غري املتوقع بشعور إجيايب جتاه صورة جسدها أيضاً .
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 م :الجس صورةواع نأ -8
 يأخذ الراشد لدى اجلسدية الصورة خاصية و نوعية تناول" أن Dechaud-Ferbus . M & Al" يشري   

 من عدد هناك ي الفرد التاريخ هذا خالل فمن ع ،باملوضو  عالقته و األوىل طفولته دالفر  تاريخ طارإ يف دائماً 
 كما  بدورها الدفاعية امليكانيزمات قامت حيث ، زاحةمُ  و ، مكبوتة ، منسية الشعورية أصبحت البدائية العالقات

  (40،ص2017،)محزاوي وهيبة ي.اجلسد املعاش مع نفسه الشيء حيدث ،حيث يةالنفس احلياة باقي مع تفعله
 : اإليجابية الجسمية الصورة -1.8

 ضروري ذاه و جذابني أنفسهم رؤية يف الناس ُتساعد اإلجيابية اجلسم صورة منو أن إىل" Giarratano" ُيشري   
 يكونون األرجح لىع إجيايب حنو على بأنفسهم رونيُفك و أنفسهم حُيبون الذين فالناس ، الناضجة الشخصية لنمو
  (25،ص2008،إبراهيم رضا. ) صحة أكثر

 جنبونيت فإهنم أنفسهم حنو إجيابية األفراد مشاعر تكون عندما أنه" Rice & Dolgin"  من كل  يذكر و   
 من كبرياً   جانباً  نأ املؤسف فمن ، املشاعر هذه مثل ُيلك ال من بذلك القيام يستطيع ال بينما ، املؤذية السلوكيات

 أنفسنا هبا نُقارن اليت ايرياملع أن أكثر املؤسف من و ، املراهقة مرحلة يف لدينا اجلسدية باجلاذبية يرتبط لذواتنا تقدرينا
 عن رضاهم فإن ، اجلنسني من ألي بالنسبة منطي أعلى ملثلٍ  تبعاً  يقيمون الشباب مادام و كبرية  لدرجة واقعية غري

 (41،ص2017،وهيبة محزاوي. )املثايل النموذج ذلك من اقرتاهبم مدى على يتوقف أنفسهم
 : الهشة الجسدية الصورة -2.8

 األمرض بعض كذلك  و ، النفسية املشكالت من الكثري عليه يرتتب اإلنسان لدى اجلسم عن الرضا عدم إن   
 يُعد ما مع جلسما شكل يتوافق ال عندما لةاملشك هذه تنشأ و ، اجلسم صورة تشويش إىل تُؤدي اليت النفسجسمية

 ( 25،ص2008،إبراهيم رضا. ) اجملتمع تقدير حسب مثالياً 
 كما  ، ضينخف لديه الذات تقدير فإن  املراهق لدى سلبية اجلسد صورة تكون عندما أنه" Kawalski" يشري   

 صورة إىل تؤدي اليت األسباب من أن" Shander" يذكر كما  ، التوتر بعض إىل اآلخرين مع عالقاته تتعرض
 إضافة(41،ص2017،وهيبة محزاوي).  اإلعالم وسائل و ، اجلنسي اإليذاء و ، اإلغتصاب  سلبية جسم

 يف تلخيصها ُُيكن مالعمو  على ، النوع بتحوالت املتعلقة األفكار خالل من ُترتجم اليت اجلنسية اهلوية الضطرابات
 ، اجلسدي اشاملع بأخرى أو بطريقة تعكس بالتايل هي و اجلسدي انباجل يف أعراضها تظهر اليت اإلظطرابات

 : يف اهلشة اجلسدية الصورة مميزات فتتلخص
 . املكان و الزمان يف استمرارية ذو كاملة  كوحدة  اجلسد إدماج يف هشاشة -
 . اخلارج أو الداخل بني واضح ُتييز دون اجلسدية احلدود يف غموض -
 . حاجز شكل على صالبة أو دللحدو  اخرتاق و نفوذية -
  (45نص2008،بلهوشات رفيقة. ) واضحة غري جنسية ُتاهيات -
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 عالمات ضعف الرضا عن صورة الجسم : -9
هنالك عدة طُرق لتحديد فيما إذا كان الفرد يُواجه خطر تطور ضعف الرضا عن صورة اجلسم و إذا كاين يُعاين    

 لعالمات أو األعراض مبا يلي : هذه ا  "Phillipsمنه فعلياً ، و حُيدد "
 املقارنة املتكررة لعيب مظهره املدرك مع املظهر لدى اآلخرين . -
 الفحص املتكرر ملظهر اجلزء احملدد من اجلسم يف املرآة و غريها من السطوح العاكسة . -
 تغطية العيب املدرك باملالبس أو باملكياج أو القبعات أو اليدين أو الوقفة . -
 املرايا أو الوقوف أمامها بالساعات . جتنب  -
 اللمس املتكرر للعيب املدرك . -
 قياس اجلزء غري املرغوب من اجلسم . -
 جتنب املواقف اإلجتماعية اليت ُُيكن فيها كشف العيب املدرك . -
 القراءة املفرطة عن اجلزء الذي فيه عيب من اجلسم . -
 اإلحساس بالقلق . -

 : الجسم صورة تشوه اضطراب -10
 احملددة األساسية السمة هو اجلسم صورة اضطراب فيها يكون اليت النفسية اإلضظرابات أشكال من شكل هو   

 النفسية لإلظطرابات املعدل الثالث اإلحصائي و التشخيصي الدليل" يف إدراجه مت اجلسماين اإلضطراب هذا و
DSM-III-R "واخلوف اجلسم صحة و مجال على القلق أنه ىعل التارخيية الناحية من إليه ُيشار كان  حيث 

 لنفسيةا لإلظطرابات املعدل الثالث اإلحصائي و التشخيصي الدليل" حمكات تشمل و ، العجز أو التشوه عمن
DSM-III-R "النفسية لإلظطرابات الرابع اإلحصائي و التشخيصي الدليل" كذلك  و DSM-IV "اخلاصة 

 ، اجلسمي املظهر نم فيه مبالغ أو ختيلي بعيب الفرد لدى احلد عن زائد لانشغا أنه اجلسم صورة تشوه باضطراب
 ُمدي. ) فيه مبالغاً  انشغاالً  بالضرورة يكون ال العادي املظهر ذو الشخص لدى اإلنشغال هذا مثل و

 (1،ص2006،الدسوقي
 ظهرهمم جوانب من جانب أي حول اإلنزعاج و للقلق اإلضظراب هذا من يُعانون الذين األفراد األفراد يتعرض   

 اضطراب أن" Albertini & Phillips" من كل  يرى و ، عادياً  يبدو قد مظهرهم ان من الرغم على اجلسمي
 رهمظه يف خفيف بعيب عادي جسمي مظهر ذي شخص جانب من مفرط انشغال هو اجلسم صورة تشوه وأ

 اإلضطراب ذاه يبدأ ما عادةً  و ، الفرد هذا يلةخم يف سوى اإلطالق على العيب هلذا وجود يكون ال رمبا و ، اجلسمي
 ن الوجه المحم إنسيابية مدى و شكله و اجلسم عن مثالً  شكواهم تكشر قد املراهقني أن فنجد املراهقة مرحلة يف
 أو الثديني جمحب أخريات تنشغل قد ، جلدهم ُيشوه قد أنه يرون الذي بالنمش اآلخر البعض ينشغل حني يف و

  ، سماجل من متفرقة مناطق يف الشعر غزارة أو ، الرأس شعر كثافة  مدى أو اجلسم حجم مع جمهاح تناسق مدى
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 قد و ، التناسلية األعضاء حبجم  جانبه من البعض ينشغل قد كما  ، الوزن أو بالطول أو ، األسنان بشكل أو
 حجم رفض إنف مث من و ، يحاً قب يُعد منظرهم أن مثالً  يقولون كأن  غموضاً  أكثر شكاوى اآلخر البعض عن تصدر
 مستوى إىل لتص أن ُُيكن غريها و الشكاوى هذه مثل أن إال ، الراهن الوقت يف عاديا امراً  يُعترب شكله و اجلسم

 أداء عن هتعوق قد لدرجة املوضوع هبذا الفرد انشغال جانب إىل انزعاج و بقلق ُصوِحبت ما إذا ذلك اإلضطراب
-388،ص2000،اهلل عبد عادل. ) اإلجتماعية املواقف من كثري  من انسحابه إىل ؤديت قد كما  ، العادية أعماله
389) 

 
 
  

 : خالصة -
 يسحاساأل من ُمستمدة أهنا إىل خنلص فإننا اجلسم صورة حول الفصل هذا يف ذِكره مت ما خالل من 
 جسمية صورة تكوين يةأمه تأيت و ، ةاحلياتي املواقف خمتلف و اآلخرين مع تفاعله و للفرد النفسية احلالة و الداخلية

 عن السلبية الصورة فإن ملقابلا يف و ، البيئي و الذايت توافقه على تأثري من جلسمه قبوله و الطفل رِضا يف ملا إجيابية
 األسرة مثل العوامل من بالكثري اجلسم صورة تتأثر كما  ، سلوكية اضطرابات إىل تؤدي قد اجلسم

 بل جسمه حول يةسلب بصورة يُولد طفل يوجد ال أنه اإلنتباه لفت من لنا بد ال و ، لسائدةا الثقافة و األصدقاء و
 . رةالصو  لتلك تكوينه يف تؤثر اليت هي اجملتمعاألسرة و املدرسة و  من يتلقاها اليت الرسائل إن
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  تمهيد : -
 

 اعل بني الفردتعقيد ، تتضمن التفغاية ال ية مستمرة يفو نمتعملية  الشخصية اإلنسانية ظاهرة تكوينية و 
العقلية  سمية والذي تنتظم فيه طبيعته اجلهي اإلطار اخلاص بالفرد  و جتماعية ،اإل النفسية و و بيئته املادية  و

 مقصودة غري معتقدات بصورة مقصودة و ما اكتسبه من أفكار و خالصة خربته اليت مر هبا ، و والنفسية و
ع من احلاجات األساسية ن مفهوم تقدير الذات نابو إ،  يما بينها يف مواجهة املثريات البيئية املختلفةاليت تتفاعل ف و

ن لدى وَّ الذات يتك أن تقديرحيث ،  مفهوم متعدد األبعاد موجود بدرجات متفاوتة لدى األفرادو هو  لإلنسان
به يف البيئة اليت  نفسه و عن اآلخرين احمليطنيالفرد يف مراحل حياته املختلفة حيث يبدأ يف جتميع املعلومات عن 

 يتأثر مبجموعة من العوامل اليت خيربها الفرد خالل كل مراحل حياته .يعيش فيها و ُيكن أن 
و سنحاول من خالل هذا الفصل التعريف بتقدير الذات و أمهيته و العوامل املؤثرة فيه و نتطرق ملختلف النظريات    

 اليت حاولت تفسريه .
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 نظرة تاريخية : -1
مفهوم الذات بنمو ديين و فلسفي عرب التاريخ ، إذ ترجع أصوهلا إىل هومريوس الذي ميز بني اجلسم  لقد مرَّ    

املادي و الوظيفة غري املادية و اليت أُطِلق عليها فيما بعد بالنفس أو الروح ، و ال بد من اإلشارة إىل املخطوطات 
فالنفس صديقة  -ا دنيئةوال تعتقد أهن -رن األول قبل امليالد اليت تذكر )النفس ُُتجد نفسهااهلندية اليت ظهرت يف الق

نفسها..( كما تُثبت السجالت التارخيية املدونة لإلنسان على انه يوجد دليل واضح على ان اإلنسان كان قد فكر 
ان لديه قوة  ديانات البدائية أن  اإلنسيف سبب ُسلوكه ، و هذا يتضح يف سباق التأمالت الدينية إذ تُعُد أكثر ال

كامنة فيه و مهيمنة عليه و هي اليت من شأهنا التأثري على مصريه ، و هذا العامل الداخلي يُقصد به معاٍن خمتلفة 
مثل الروح و اجلسد و الطبيعة و النفس و اإلرادة و غري ذلك من أمساء ، فتحدث عنه فالسفة اليونان مثل "أرسطو 

و سقراط" و ال ننس  إن حكمة "سقراط" )اعرف نفسك بنفسك( هي حجر الزاوية اليت انطلق منها و أفالطون 
"سقراط" لتعريف الذات و اليت تعين وعي الفرد مبشاعره حني حدوثها ، و اما "أفالطون" فعرَّف الذات بأهنا معرفة 

البدن و قد  النفس البشرية خالدة و مستقلة عناملرء نفسه هي ِعلمُه و تفطُنُه ملا يُدرِك ، كما اعتقد "أفالطون" أن 
الشهوانية( مؤكداً على أن السيادة هي للقوى العاقلة إذا كان لإلنسان  -الغبية  -صنفها إىل ثالث أجزاء )العاقلة 

 (349،ص2013،)إُيان عباس أن حُيقق التوازن يف ُسلوكه .
ُه البعض اآلخر ُمموعة استجابات الشخص يفعدَُّه بعض العلماء إدراكات الشخص لذاته و خرباته ، ك     ما عدَّ

ُه البعض اآلخر اقتناعاً شعورياً و مفرطاً بالذات  بعض املواقف اليت يعكس من خالهلا مدى احرتامه لذاته ، كما عدَّ
يستخدمه الشخص بوصفه أسلوبًا دفاعيًا لتجنب كل ما ُيسيء لذاته و بشكل ال شعوري ، و أطلق عليه الكثري 

" إحدى احلاجات اإلنسانية Maslowلعلماء و الباحثني تسمية دافع تقدير الذات ، فمثاًل عند "ماسلو من ا
املسيطرة ، و إن حاجة الفرد إىل تقدير الذات من اآلخرين يتمثل على أساس تقومي كفاية و قدرة الفرد احلقيقية ، 

" Chaplinاإلستقاللية و احلرية ، أما " كابلن و إن إرضاء هذه احلاجة يُولد إحساس الثقة بالذات و الكفاية و 
" أطلق عليه إسم دافع توكيد الذات .)أمحد Campalفقد أمساه بدافع تعظيم الذات ، يف حني أن "كامبل 

 (105،ص2014،أمساعيل
 و حيتل مفهوم تقدير الذات مكانة حمورية لدى علماء النفس عامة و الصحة النفسية خاصة ، فهو مفهوم حموري   

ُُيكن من خالله الكشف عن السواء و الالسواء ، و عن الطاقات الكامنة و عن اإلحباطات أيضاً ، فارتفاع مستواه 
طاقة داخل الذات و ال يعين أن ُيضي اإلنسان بطاقاته اخلالقة إىل األمام ، و اخنفاض مستواه يعين احنصار اإلمكانية

 (409،ص2012،و ظهور األعراض املرضية . )سليمان عبد الواحد
 تعريف تقدير الذات : -2
يذكر "ناصر ميزاب" أن مصطلح الذات مأخوذة من ذات الشيء و هي مؤنث ذو ، و ذات الشيء  الذات لغة : -

 (11،ص2013،باإلجنليزية .)إياد عبد اهلل Selfبالفرنسية ،   Soiنفس ايلء أو عينه ، و هي مرادفة لكلمة 
و هي تصف اخلصائص اليت يكون  Selfعبارة عن كلمتني ، األوىل  Self-Esteemكلمة تقدير الذات   -

 و تعين تقييماً هلذه اخلصائص و الصفات ، و بالتايل فمصطلح تقدير الذات  Esteemعليها الشخص ، و الثانية 
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 يعين القيمة اليت يُعطيها الفرد لنفسه .
 aconfidencالذات بأنه " ثقة  " تقدير 2003The webster dictionaryيُعرِّف قاموس "ويبسرت و    

" . Self-conceit، و الغرور  Self-recpectالفرد عن نفسه ، و احرتام الذات  satisfactionو رضا 
 (97،ص2011،)ُتار حممد

: هو ُحكم الفرد على أمهيته الشخصية حيث يعكس Self Esteemبالنسبة لــِ "هاماتشيك " تقدير الذات    
اإلحساس بالرضا عن الذات أو عدمه ، مبعىن أنه تقييم للصفات املدركة عن الذات فهو الثقة بالنفس و يتضمن 

 ،2015،باسعباجلانب التقييم للذات. )إُيان  الرتمجة العلمية ملفهوم الذات و هبذا يكون تقدير الذات متعلقاً 
  (350ص
لفشل اليت لى ضوء خربات النجاح أو اأما "عصام" فُيشري إىل أن تقدير الذات هو حكم الفرد و تقييمه لنفسه ع   

ترتاكم لديه ، و قد يكون إجيابياً مرتفعاً أو سلبياً منخفضاً ، و من مث فهو يُوجه و يتحكم يف سلوك الفرد حنو نفسه 
  (280،ص2014،و اآلخرين . )عصام حممد

 و قيمته ه و ُتيزه و جناحهثقته بقدرت كما يُعرَّف تقدير الذات على أنه تعبري ُيشري إىل تقومي الفرد لذاته ، و درجة    
 ثرياو يعكس تقدير الذات اجتاهاً حنو الذات إما أن يكون إجيابياً )تقبل الذات( ، أو سلبياً )عدم تقبل الذات(. )

 (111،ص2012،جروان،يونس
أن تقدير الذات  فسه ، و هذا يعينو يُعرفه "روزنربج" على أنه " اجتاهات الفرد الشاملة موجبة أو سالبة حنو ن    

املرتفع ُيشري إىل أن الفرد يعترب نفسه ذا قيمة ، يسنما يعين تقدير الذات املنخفض عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفض 
 (139،ص2012ـو احتقار الذات . )بشري معمرية، الذات

 ر و اإلجناز و احرتام النفسالفخ و عرَّفه "بطرس" بأنه تقدير الفرد لقيمته و ألمهيته مما ُيشكل دافعاً لتوليد مشاعر   
املدرسة ،  و و جتنب اخلربات اليت ُتسبب شعوراً بالنقص ، و ينبغي أن يُغرس هذا الشعور يف الطقل من ِقبل البيت

و عندما يكون لدى الطالب قدرة قوية من احرتام و تقدير الذات ينعكس ذلك على عالقته مع اآلخرين فتتولد ليه 
  (485،ص2008،م و تقبل آرائهم و مشاعرهم و تقدير ُتيزهم و اختالفهم عنه.)بطرس حافظرغبة يف اإلستماع هل

" لتقدير الذات من أمشل و أ عم التعريفات حيث يصفه بأنه Cooper Smithو يُعترب تعريف "كوبر مسيث    
اهات الفرد اإلجيابية "تقييم يصفه الفرد لنفسه و بنفسه و يعمل على احملافظة عليها ، و يتضمن تقدير الذات اجت

أو السلبية حنو ذاته ، كما يُوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر و هام و ناجح و ُكفء ، أي أن تقدير الذات هو 
حكم الفرد على درجة كفاءته الشخصية كما يُعرب عن اجتاهات الفرد لنفسه و معتقداته عنها، و هكذا يكون تقدير 

 ،2007،مجالدمالفرد إىل اآلخرين باستخدام األساليب التعبريية املختلفة" . )حم الذات مبثابة خربة ثانية ينقلها
 (11ص
و هو القيمة اليت يضعها الفرد لنفسه كمحصلة ملا يشعر به الفرد حنو ذاته ، من حيث مدى تأثريها يف اآلخرين    

  (412،ص2012،)سليمان عبد الواحدو مدى تأثرها بنظرة اآلخرين حنوها . 
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ا "مرمي" فرتى بأن تقدير الذات هو امليل إىل النظر إىل الذات على أهنا قادرة على التغلب على حتديات احلياة أم    
و أهنا تستحق النجاح و السعادة ، كما أنه ُمموع املشاعر اليت يُكوهنا الفرد عن ذاته مبا يف ذلك الشعور باحرتام 

 اع بأن الذات :الذات و جدارهتا ، تستند هذه املشاعر إىل اإلقتن
 جديرة باحملبة  -1
 (7،ص2003،و جديرة باألمهية . )مرمي سليم -2
 تقدير الذات لدى المعاقين سمعيا  : -3
  اتٍ مِس  الزمن مع فيكتسب حالته تدهور من يزيد ما ذلك و جسدياً  و نفسياً  مضطرباً  اإلنسان جتعل اإلعاقة    

 غريه عن الختالفه ذلك و،  ذاته تقدير يف اخنفاضٍ  إىل يؤدي مما بالنفس الثقة فقدان ، بالنقص الشعور ، كاحلزن
 ما بذلوا نإ و حىت املركز داخل ربيهمُ  و أسرته بني فيه مرغوبٍ  غري نهأ جيد فقد فيه يعيش الذي الوسط داخل

 (55،ص2017،. )حسام الدين شريط الشفقة أساس على قرأُهاي فهو إسعاده جلأ من بوسعهم
ربها   الذات لدى املعاق مسعياً تقدير  و يعرف    على أنه "ُمموعة من اخلربات و اإلجتاهات و اإلدراكات اليت خي 

ضًا تقييمه هلذه ذاته و أي املعاق مسعيًا من خالل تفاعله مع األفراد احمليطني به ، و يُكوَّن من خالهلا صورته عن
 خصائصهدراته و تقديره لصفاته اجلسمية و ق على ، و يستجيب من خالهلا بصورة انفعالية أو سلوكية و تنعكسالذات

 (85،ص2004،و عالقاته باآلخرين .)إُيان فؤاد 
كما يُؤكد العديد من الباحثني أن غري السليمني مسعياً يكون تقدير الذات لديهم منخفضاً ، حيث يشعرون بأهنم     

لسليب ، ستقبلية ستكون ِوفق هذا التصور اأفراد عاجزون أو ُضعفاء أو متمردون أو عدوانيون ، فإن تصرفاهتم امل
فتجدهم يشعرون بالعجز و الكسل عند مواجهة أسهل املواقف و أبسطها ، أو يلجؤون إىل العنف يف مواقٍف ال 

 تستدعي ذلك ، كما جتد كثرياً منهم ُييل إىل الالمباالة يف ُمعظم سلوكاهتم .
ة عند ذات لديهم مرتفعًا فإهنم حُيسون بالراحة النفسية و السعادأما غري السليمني مسعيًا الذين يكون تقدير ال    

قيامهم باألعمال املرغوبة من طرف احمليطني هبم ، كما اهنم يشعرون بالراحة النفسية كلما كان العمل أكثر إتقاناً 
ن به و رضاهم ييشعر باهتمام اآلخر ألنه يكون حينها أكثر استحساناً من طرف احمليطني بذلك الفرد ، مما جيعله 

  (52،ص2012،عنه و عن إجنازه . )عبد الناصر غريب
  :الذات تقدير أهمية -4
 أقرانه من املدرسة يف حىت إخوته و والديه من بالبيت حوله ممن تقديرال إىل حاجته تزداد الطفل ينمو كلما    
 يف و املدرسي النشاط أوجه يف و ، الدراسة يف كثرية  ُماالتٍ  يف ينشط و فيعمل التقدير هبذا ليحظى درسيهمُ  و

 اآلخرين من الذات تقدير ثلُيُ  قد و املرغوب ، جتماعياإل بالتقدير ظى  حي و رظااألن هيإل يلفت حيث النظام
 قام مشروعٍ  أو أجاده عملٍ  على ثابيُ  أن إىل الفرد ُييل حيث البالغني عند كذلكه  جند و ، عليه الثناء أو مبدحه

 جناح من الفرد ققهحيُ  ما فحصيلة ، تشجيعٍ  على أو درجةٍ  على أو رئيسه من عالوةٍ  على صولكاحل مادية إثابةً  به
 .الفرد هذا لدى التقدير إىل احلاجة ضعف أو شدة ددحتُ  اليت هي حياته خربات خالل فشل أو
 أغلب و ينقص الذات تقدير نالنرجسية مل ُتشبع فإ احلاجات كانت إذا{أنه  "Palmard" يرى حيث   
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 نمباأل اإلحساس جيلب بالتايل و يتكيف أن للفرد يسمح الذي هو السوي الذات تقدير أن على يؤكدون الباحثني
 بالقيمة الشعور أو الذات لتقدير احلاجات إن،  }احلياة حقائق معرفة حنو النفسية طاقته بتوظيف له يسمح و

 جداً  مهمٌ  شخصٌ  واحٍد منا كل نفإ آخر عىنمب و بشريٍ  سلوكٍ  كل  أساس يف موجودة الواقع يف هي و ، الذاتية
 بعني نأخذ نتصرف حني حنن و أنفسنا إىل بنظرتنا مدفوع لوكناسُ  من كبرياً  شيئاً أن  يعين هذا و ، نفسه رظن يف

 على بأصالة ذاته دركيُ  الفرد أن علىالتأكد  أخرياً  املمكن فمن ، إليها بالنسبة التصرف هذا تأثري و ذواتنا االعتبار
  (30،ص2012،. )عبد العزيز حناندونية مشاعر ذي الشخص لدى مما أقوى لديه هتمامإلا و بالتقدير جديرةٌ  هناأ

 لعوامل المؤثرة في تقدير الذات :ا -5
إىل أن العوامل اليت تُؤثر يف ( 68،ص2012،حسب ما ورد يف )إمساعيل الصادق "فاروق عبد الفتاح"ُيشري    

تغلها مبا منها ما يتعلق بالفرد نفسه مثل استعداداته و قدراته و الفرص اليت يستطيع أن يستقدير الفرد لذاته كثرية 
حُيقق له الفائدة ،  و منها ما يتعلق بالبيئة اخلارجية و باألفراد الذين يتعامل معهم ، فإذا كانت لبيئة هُتيء للفرد 

مامه د ، أما إذا كانت البيئة حُمِبطة و تضع العوائق افإن تقديره لذاته يزداو اإلنطالق و اإلنتاج و اإلبداع اجملال 
لذاته ينخفض ، و مُنو  موحاته فإن تقديرهو ال يستطيع حتقيق ط تغل ُقدراته و استعداداتهسحبيث ال يستطيع أن ي

العقلية اء و القدرات مل دائمة مثل الذكاتقدير الذات ال يتأثر بالعوامل البيئية و املوقفية فحسب و لكنه يتأثر بعو 
 ة اليت ُيُر هبا .ية و املرحلة العمرية و التعليميو مسات الشخص

 و فيما يلي  عرض لبعض أهم العوامل اليت تُؤثر يف تقدير الذات لدى الفرد :   
 األسرة و أساليب المعاملة الوالدية :  -1.5

يل الشخصية دان مع األبناء لتشكاألسرة هي النسق اإلجتماعي الرئيسي باجملتمع حيث يتفاعل يف إطاره الوال   
يشعروا  نألبناء و توجيههم و تنشئتهم دون أالسوية اجتماعيًا و نفسيًا ، و ُكلما زادت ُقدرة األسرة على رعاية ا

باحلرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل ُكلما كان الطفل سوياً قادراً على حتمل مسؤوليته يف إطار احرتامه لذاته 
ي ذلك كله ات و هتتز املكانات يؤدرين ، بينما عندما ختتل عملية التنشئة األسرية و تتصارع األدو لذوات اآلخو 

 (120،ص2012،إىل خلق شخصيات بعيدة عن السواء و بالتايل تقديرها لذاهتا ضعيف .)ُميلي صاحل
 تسود اليت العالقة عيةنو  و فيه تنشأ الذي األسري اجلو باختالف إليها نظرته و لذاته الفرد تقدير مدى خيتلفو    

 السلب إىل ُتيله تنظر  تكون إذ احملروم و املهمش الفرد عن خيتلف هتماماإل و الرعاية سرتهأُ  من يلقى الذي فالفرد
 (27،ص2014،)غريب رُية . النقص و باحلرمان الشعور و

 لباحثون أن تقدير الذاتإن األسرة املضطربة من شأهنا أن ُتكوِّن تقدير ذاٍت منخفض ، حيث يالحظ ا    
املنخفض ال يُؤثر على أفراد األسرة الكبار فحسب ، بل إنه ينتقل إىل أطفاهلم الصغار و كأنه يـُوَّرُث إليهم يف عملية 

 (41،ص2015،أشبه بعملية تركز عدم النضج عند الوالدين من جيل إىل جيل . )ُمذوب أمحد
 العالقة بين اإلخوة :  -2.5

يقل أمهية عن أساليب املعاملة الوالدية فيما خيص تأثريه على تقدير الذات ، و يتمثل يف عالقة هناك جانب ال    
الطفل بإخوته ، فقد يتعلم هذا األخري من خالل تفاعله مع إخوته أمناطًا من السلوك كاملساعدة أو الغرية أو 
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عله سبباً اهم اجلو العائلي يف إحداثه و جالتسامح أو العنف ...اخل ، و قد بكون التنافس املبالغ فيه و الذي ُيس
من أسباب اخلصام و العداوة و الغرية بني اإلخوة و األخوات ، و عليه يرى "املليجي" أن عالقة الطفل بإخوته 

و لكن و املنافسة ، قة قدراً من الغريةذات أثر كبري يف تعيني نوع شخصية الطفل ... و ال بد أن نتوقع يف هذه العال
ن حدهتا يف الظروف العادية والُء الطفل ألسرته و املنفعة اليت جيدها يف رفقة إخوته سواء يف النشاط أو خُيفف م

  (128،ص2015،يسمينة مولود )آيتاللعب . 
 الجنس :  -3.5

نقالً عن "الضامن" ان اإلناث تُعطي قيمة أكرب للمظهر و اجلاذبية اجلسمية ( 111،ص2015،يذكر )ُتار حممد   
ماعية مع على بناء عالقات اجتتُعدُّ ُمؤشراً جيداً ن الذكور ، و يبدو أن جاذبية الوجه عند الذكور و اإلناث أكثر م

ون  اآلخرين ، و ُتشري كثري من الدراسات إىل أن تقدير الذات عند اإلناث أقل منه عند الذكور ، و أن الذكور يُعربِّ
يم ملراهقة الوسطى ُيالحظ أن تقييم الذكور ألنفسهم أعلى من تقيعن قدراهتم بثقة أكرب من اإلناث ، و يف مرحلة ا

اإلناث يف موضوع الرياضة و الرياضيات ، بينما اإلناث أعلى يف التعبري اللغوي ، و ال خيتلف الذكور عن اإلناث 
ليت تُعطى لكل ايف ُمال القدرة اإلجتماعية ، و تلعب الثقافة دوراً كبرياً يف الفروق بني اجلنسني من حيث الُفرص 
أن موضوع  و ،منهما ، و يبدو أن تقدير الذات املتعلق بالتحصيل األكادُيي أعلى عند الذكور مقارنة باإلناث  

العالقات يرتبط باإلناث أكثر منه عند الذكور ، و ُتشري الدراسات إىل أن األوالد حيصلون على اإلمتيازات من 
إلجتماعية و اجلوانب ا ن على اإلمتيازات من خالل املظهرنما اإلناث حيُصلخالل الرياضة و العالقات و الذكاء ، بي

 و التحصيل الدراسي .
  صورة الجسم : -4.5

نقاًل عن "فتحي الضبع" أن صورة اجلسم تلعب دوراً كبرياً يف ( 414،ص2012،ورد يف )سليمان عبد الواحد   
و ت شُوه صورة اجلسم قد يكون أحد الذات عمومًا ، حتديد مفهوم الفرد عن ذاته اجلسمية كأحد أبعاد مفهوم 

اضطرابات سلوكية  يف معاناته من اليت تعوق الفرد عن التوافق مع ذاته و مع بيئته ، و قد يكون هذا سبباً العوامل 
 تعكس سوء توافقه.

كون قد نُضج إىل يجلسمه ، و حيث  و تتبلور فكرة املرء عن نفسه يف فرتة املراهقة حيث يُعطي تقوُيًا خاصاً    
حٍد بعيد و أصبح يشعر بقوته ، و تلعب صورته عن جسده مكانة هامة يف ُسلوكه الشخصي و اإلجتماعي حيث 

علوماته فرد من الثقافة السائدة مهاماً عن مفهومه املتكامل عن ذاته ، و يستمد الُتشكل صورته عن جسده جزءاً 
 مدى يف و يُقارن تلك املعلومات مبا هو عليه ، و ينعكس ذلكالنموذج  اجليد للجسم و الصفات اجلسدية  لحو 

رفة عن الذ يرى صفاته اجلسدية منحرضاه عن صفاته اجلسدية و أكثر ما يظهر هذا يف سن املراهقة ، فاملراهق 
 ( 40،ص2014،معايري الثقافة غالباً ما يكون لديه مفهوم غري سليم عن الذات . )بوريشة مجيلة

 معتقدات التي يتبناها الفرد :ال القيم و -5.5
وكيات إمنا تعكس وجهة و تلك السلإن الِقيم و املعتقدات اليت يتبناها الفرد يف ظلها تتشكل خمتلف سلوكياته ،    

 ظر الشخص حول نفسه اليت بناءاً عليها تكون وجهة نظر اآلخرين حنوه ، منا هنا ُُيكن القول إن احلاجة لتقديرن
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عدين األول خاص باخلصائص الشخصية للفرد ، و الثاين خاص بالتقدير من جانب اآلخرين الذات تعتمد على بُ 
د ر و كالمها يرتبط باآلخر و يُؤثر فيه ، فاخلصائص الشخصية للفرد تُؤثر يف تقدير اآلخرين له ، و تقدير اآلخرين للف

داية تنبع من ا بالعوامل احمليطة إال أهنا بلكن حقيقة اإلحرتام و التقدير ُرغم تأثرهيُؤدي إىل تقدير الفرد لذاته ، 
النفس ، و اإلنسان الذي يعتمد على األخرين يف تقدير ذاته قد يفقد يوماً هذه العوامل اخلارجية اليت يستمد منها 

ليس من مصدر  و عث الشعور بالتقدير من ذات الفرد، لذا ال بد أن ينبتقديره و بالتايل يفقد معها ذاتهقيمته و 
  (350،ص2011،)سليمان عبد الواحد. خارجي

 " فريى أن هناك أربع عناصر تلعب دوراً هاماً يف منو تقدير الذات و هي :أما "كوبر مسيث   
مقدار اإلحرتام و التقبل و املعاملة اليت تتسم باإلهتمام و اليت حيصل الفرد عليها من ِقبل اآلخرين اهلامني يف  -1

 حياته .
 اإلجتماعي( يُقاس النجاح بالناحية املادية ومؤشرات التقبلاملناصب اليت تقلدها يف حياته )و تاريخ جناح الفرد  -2
مدى حتقيق طموحات الفرد يف اجلوانب اليت يعتربها هامة ، مع العلم أن النجاح و النفوذ ال يُدرُك من خالل  -3

 مصفاة يف ضوء األهداف اخلاصة و القيم الشخصية.
 ونمع املواقف اليت يتعرض هلا للتقليل من قيمته ، فبعض األشخاص قد خُيففون و حُيور كيفية تفاعل الفرد   -4

و يكتبون أي تصرفات ُتشري إىل التقليل من قيمتهم من ِقبل اآلخرين أو نتيجة فشلهم السابق ، حيث خُتفف القدرة 
 ،مادة سامية) ازنه الشخصي .على الدفاع عن تقدير الذات من شعور الفرد بالقلق و ُتساعده يف احلفاظ على تو 

 (111-110،ص2015
 الفرق بين الذات و مفهوم الذات و تقدير الذات : -6

يُفرق "هاماتشيك" بني ثالثة ُمصطلحات أساسية هي : الذات و مفهوم الذات و تقدير الذات ، حيث يرى    
توى الشعوري، من أنفسنا يف املس ي ن ِعيهأن ُكالً منها ُُيثل جزءاً من شخصية الفرد الكلية ، فالذات هي اجلانب الذ

أما مفهوم الذات فهو ُيشري إىل تلك اجملموعة اخلاصة من األفكار و اإلجتاهات اليت تتكون لدينا حول وعينا بأنفسنا 
يف أي حلظة من الزمن ، أو هو ذلك البناء املعريف املنظم الذي ينشأ من خربتنا بأنفسنا ، و من الوعي بأنفسنا تنمو 

فكارنا أو مفاهيمنا عن نوع الشخص الذي جنده يف أنفسنا من الذات ، فمهوم الذات هبذا املعىن ُُيثل اجلانب أ
املعريف من الذات ، و من ناحية أخرى فإن تقدير الذات ُُيثل اجلانب الوجداين أي أننا باإلضافة إىل ما نُكوٍّنه من 

ا كذلك مشاعر معينة حول من نكون )تقدير الذات( ، أفكار حول من نكون )مفهوم الذات( فإنه تتكون لدين
من هنا فإن تقديرنا للذات ُيشري إىل درجة إعجابنا بأنفسنا أو إعطائها قيمة و أمهية من هذه اجلوانب الثالثة و 

 (12،ص2015،ُمتمعة . )أماين خليل
 افظ" فيما يلي :ه "ليلى عبد احلكما قدم "كوبر مسيث" تعريفاً للتفرقة بني مفهوم الذات و تقدير الذات أوجزت    

ما  ت فيتضمن التقييم الذي يضعه ومفهوم الذات يشمل مفهوم الشخص و آراءه عن نفسه بينما تقدير الذا
يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتباٍر لذاته ، فهو يُعرب عن اجتاه القبول أو الرفض ، كما ُيشري إىل معتقدات 

  يتصار  يكون تقدير الذات هو احلكم على مدى صالحيتها ُمعرباً عنها بواسطة اإلجتاه الذالفرد اجتاه ذاته ، و باخ
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 )آيتحيمله حنو ذاته ، فهو خربة ذاتية ينقلها لآلخرين عن طريق التقارير اللفظية و يُعرب عنها بالسلوك الظاهر . 
 (102،ص2015،يسمينة مولود

 تكوين مفهوم الذات :  -7
لبيئة اليت ر هبا و التفاعل مع اليس شيئًا موروثًا لدى اإلنسان و إمنا هو نتاج اخلربات اليت ُيإن مفهوم الذات    

يعيش فيها ، و تقييم الفرد لذاته يتولد من الصغري تدرجيياً و عرب مراحل النمو املختلفة مع الرغبة يف حتقيق الذات 
رباته و درجة إىل حتقيق ذات واقعية تتالءم مع إمكانياته و خاملثالية اليت حيلم هبا الفرد ، و غالباً ما يسعى اإلنسان 

ذاتية الكامنة ُتساعد مكانيات التكيفه مع بيئته بداًل من السعي لتحقيق ذات مثالية غري واقعية ، و إن استغالل اإل
 .على تطوير الذات احلقيقية إىل تلك الواقعية اليت حُتقق للشخص السالم و الوئام مع نفسه و بيئته 

كل ز لتحقيق احتياجات أساسية يف شو يقول "أبراهام ماسلو" يف هذا السياق بان اإلنسان يُولُد و هو حُمف   
 هرمي ِبدءاً باحلاجات الفسيويوجلية كاجلوع و العطش ، مروراً باحتياجات األمن و السالم مث احتياجات اإلنتماء 

 حرتام الذات يف قمة اهلرم ، و بعد حتقيق كل هذه احلاجاتو التقبل من اجملموعة ، وصواًل احتياجات اعتبار و ا
جُياهد اإلنسان لتحقيق ذاته يف أمسى مراحل اإلكتفاء الذايت و السالم مع نفسه ، و يذهب "ماسلو" إىل وصف 

 ىهؤالء الذين حققوا ذاهتم باهنم واقعيون ، متقبلون ألنفسهم و لآلخرين ، تلقائيون ، ُمركزون على أهدافهم و عل
 (72-71،ص2018،حل مشاكلهم ، مستقلون ، دُيقراطيون ، و يتمتعون بروح اخللق و اإلبداع . )لبىن ذياب

  تطوير تقدير الذات لدى الطفل : -8
إن تطوير مفهوم تقدير الذات إجيابياً يُعترب هدفاً و مهمة حياتية طويلة املدى و هذه املهمة تتأثر بعوامل كثرية ،    

ألحداث اذات عملية هامة و أساسية، و هذه ت و األحداث اليت ُتساعد على تنمية مشاعر و احرتام الو تُعترب اخلربا
 و اخلربات قد تظهر يف أي وقت و تدفع يف تكوين املشاعر اخلاصة به .

يعتمد األطفال الصغار على الكبار يف ُردود أفعاهلم يف تكوين اإلستنتاجات حول احرتام الذات لديهم ولذلك    
سري هذه ا يقوله هؤالء و كيفية تففإن تقدير الذات قد يرتفع أو ينخفض اعتمادًا على ما يسلكه اآلخرون أو م

 األفعال ، و مع مُنو الطفل و ُنضجه فإن قدرة الطفل تزداد يف احلكم على النجاح و اإلحساس بتقدير الذات ، 
 كثرم يستطيعون تشكيل إدراك الذات لديهم بطريقة أو يُعترب اآلباء مرآة األطفال و م ثلهم األعلى و لذلك فإهن

إجيابية ، فهم ُيشجعوه على إجياد أهداف ذات معىن بالنسبة للحياة و تكوين معايري قوية يف وضع الِقيم و اإلجتاهات 
 عبد إبراهيم)حتديد جوانب ُقوته و عناصر ضعفه. و األهداف اخلاصة به ، إن القيام هبذه الُسلوكات ُيساعد الطفل 

 (424-423،ص2006،اهلل
  :المفسرة لتقدير الذات النظريات  -9

 " أن الذات تنمو من خالل ما خيتربه الفرد مع ما هو ُمقحم عليه و الذ ُيشتق من القيم1951يعتقد "روجرز    
" أن تقدير الذات يشتمل على كل من عمليات تقييم 1967و التفضيالت اإلنفعالية ، و يرى "كوبر مسيث 

ذات و ُردود األفعال و اإلستجابات الدفاعية ، و ميز بني نوعني من الذات : الذات احلقيقية و تقدير الذات ال
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كونات مفولة و املراهقة ، و كل ُمكون من " فإن الذات تتطور أثناء مرحليت الط1979، و طبقاً لــِ "روزنبريج الدفاعي
  (70،ص2012،ة . )السيد كاملالذات يتم تقديره و احُلكم عليه يف ضوء هذه القيم

 نظرية كوبر سميث :  -1.9
 املدرسة قبل ما أطفال عند الذات لتقدير دراسته" نظريته لتقدير الذات من خالل مسيث كوبر" استخلص لقد   

  واحدٍ  منهجٍ  داخل نتعلق أال فعلينا لذا و ، اجلوانب متعدد مفهومٌ  الذات تقدير أن إىل ذهب حيث ، الثانوية
 بشدةأيضاً -  يؤكد و ، املفهو هلذا املتعددة األوجه لتفسري مجيعا منها نستفيد أن علينا بل لدراسته، معنيٍ  خلٍ مد و

 تقييم عمليات علىيتضمن  عنده الذات تقدير "مسيث كوبر" حسب و،  الضرورية غري لفروضا فرض جتنب أمهية
اإلجتاهات اليت  متضمناً  نفسه على الفرد صدرهيُ  الذي كماحلُ  فهو ، الدفاعية ستجابةاإل أو األفعال ردود و الذات

 الفرد إدراك هو و الذايت التعبري قسمني ، إىل لذاته تقديره عن الفرد تعبري مُ قسَّ يُ  و ، دقيقٍ  حنوٍ  على هفُ تصِ  يرى أهنا
 كوبر" يزُيُ  و، لذاته الفرد تقدير عن حفصِ تُ  اليت لسلوكيةا األساليب أي السلوكي التعبري و، هلا وصفه و لذاته

بالفعل أهنم ذوو قيمة ، و يوجد  يشعرون الذي األفراد عند يوجد و حقيقي ، الذات تقدير من نوعني بني "مسيث
تقدير دفاعي لألفراد الذين يشعرون أهنم غري ذوي قيمة و لكنهم ال يستطيعون اإلعرتاف مبثل هذا الشعور ، و قد 

 دير الذات و هي : النجاحات و الِقيم و الطُموحات و الدفاعات .افرتض أربعة ُمموعات تعمل كُمحددات لتق
 (82،ص2015بن حامد حممد،)

  نظرية روزنبيرج: -2.9
يذكر "صاحل حممد أبو جادو " أن أعمال "روزنبريج" تدور حول حماولته دراية منو و ارتقاء سلوك التقييم للفرد    

واهتم ، احمليط بالفرد ، و قد اهتم بصفة خاصة بتقدير املراهقني لذمن زاوية املعايري السائدة يف الوسط اإلجتماعي 
و وسع دائرة اهتمامه بذلك حيث مشلت ديناميات صورة الذات اإلجيابية و اهتم الدور اإلجيايب الذي تقوم به 

أو أساليب  ةاألسرة يف تقدير الفرد لذاته ، و عمل على توضيح العالقة بني تقدير الذات الذي يتكون يف إطار األسر 
السلوك اإلجتماعي الالحق للفرد فيما بعد ، كما اهتم بشرح و تفسري الفروق اليت توجد بني اجلماعات يف تقدير 
الذات مثل تلك اليت بني املراهقني الزنوج و املراهقني البيض ، و التغريات اليت حتدث يف تقدير الذات يف خمتلف 

الالحق  ونبريج" هو مفهوم اإلجتاه باعتباره أداًة حموريًة تربط بني السابق مراحل العمر ، املنهج الذي اعتمده "روز 
و اعترب "روزنبريج" أن تقدير الذات مفهوم يعكس اجتاه الفرد حنو نفسه و طرح فكرة أن من األحداث و السلوك ، 

فيما  وضوعات ، و لكنهالفرد يُكون اجتاهًا حنو كل املوضوعات اليت يتعامل معها ، و ما الذات إال أحد هذه امل
بعد اعرتف أن اجتاه الفرد حنو ذاته رمبا خيتلف و لو من الناحية الكمية من اجتاهاته حنو املوضوعات األخرى . )محزة 

 (105،ص2015،بركات
 نظرية أبراهام ماسلو : -3.9

ير أحد ت التقدعلى تسلسل هرمي للحاجات اإلنسانية و حاجا -عن الدافع اإلنساين-تقوم نظرية "ماسلو"    
اساً هم رغبة أو حاجة للتوازن و أساملستويات يف هذا  التسلسل ، حيث يعتقد "ماسلو" أن كل الناس عادًة لدي

 عاٍل ألنفسهم الحرتام الذات أو تقدير الذات و التقدير لآلخرين ، و أوضح "ماسلو" أن هذه اً و تقييم اً ثابت



 

68 

للقوة و الكفاية و اإلجناز و الرباعة )اجلدارة( و الكفاءة واإلستقالل : احلاجة  األولاحلاجات تنقسم إىل فرعني ، 
: احلاجة او الرغبة يف الُسمعة، اهليبة، املركز، الشهرة، الفخر، اهليمنة، التميز، اإلهتمام،  الثانيو احلرية ، الفرع 

 األمهية، الكرامة، أو اإلعجاب .
 حٍد مناسٍب ، ىلع فقط عندما ُتشبع الدوافع الثالثة األدىن إكما يرى "ماسلو" أن حاجات التقدير تعمل كداف    

و يُؤكد على أن اإلعتبار احلقيقي للذات يعتمد على الكفاية و اإلجناز و ليس الُسمعة اخلارجية و التواضع غري 
املستمر  هو لقد أشار "ماسلو" إىل أن اإلنسان له كيان يعمل و أن اإلنسان يف سعير له... ، اجملزي الذي ال ُمرب 

ينُشد حتقيق ذاته ، و أن هذا السعي ُيُر مبراحل متدرجة قد وضعها "ماسلو" يف شكل تنظيم هرمي جعل اإلنسان 
يتطلع إىل هذه الغاية ، و من بينها احلاجة إىل تقدير الذات و هي حاجة كل فرد إىل تكوين رأي صائب عن ذاته 

 (113-112،ص2015،صية و جتنب الرفض . )ُتار حممدو عن احرتام اآلخرين له و الشعور بالكفاءة الشخ
  نظرية زيلر : -4.9

نقاًل عن "كفايف عالء الدين" أن هذه النظرية تفرتض أن تقدير ( 19-18،ص2013،ورد يف )بوعقادة هند   
اوية ز الذات ينمو و يتطور داخل احمليط اإلجتماعي الذي يعيش فيه الفرد ، لذا ينظر "زيلر" إىل تقدير الذات من 

نظرية اجملال يف الشخصية ، و يُؤكد أن تقدير الذات ال حيدث يف ُمعظم احلاالت إال يف اإلطار املرجعي اإلجتماعي 
و أنه يشغل املنطقة أ ، و يصف "زيلر" تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته و يلعب دور املتغري الوسيط

دير على ذلك فعندما حتدث تغريات يف بيئة الشخص اإلجتماعية فإن تقاملتوسطة بني الذات و العامل الواقعي ، و 
 .الذات هو العامل الذي حُيدد نوعية التغريات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعاً لذلك 

و تقدير الذات بالنسبة لــِ "زيلر" مفهوم يربط بني تكامل الشخصية من ناحية و ُقدرة الفرد على أن يستجيب    
لف املثريات اليت يتعرض هلا من ناحية أخرى ، و لذك فإنه افرتض أن الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من ملخت

التكامل حتض  بدرجة عالية من تقدير الذات ، و هذا ُيساعدها يف أن تُؤدي وظائفها بدرجة عالية يف الوسط 
 اإلجتماعي الذي توجد فيه .

 : كورمان  نظرية -5.9
بأنه مدى إدراك الفرد لذاته على أهنا واسعة املعرفة و ُمشِبعة حلاجاته  الذات " تقديرCormanن عرَّف "كورما   

األفراد الذين يكون إدراك الذات لديهم قوياً يشعرون بالسعادة و املعرفة و يُدركون النجاح قبل وقوعه ،  ، كما أن
 : الذات لتقدير أشكال ثالث توجد "كورمان" حسب و
 .  ملواقفا مع اً ينسب متغرية و ثابتة شخصية ةمِس  هو و: المزمن تالذا تقدير -أ

 ذايت ديرتق فهو ، خاصةٍ  ممارسةٍ  يف بالكفاءة الفرد شعور هو و :المهام  بممارسة الخاصة الذات تقدير -ب
" Weissيس االناجتة عن خرباته السابقة ، و هنا ُيشري "و  اخلاصة املمارسات من القيام مبجموعة عندما الفرد لقدرات

إىل أن األفراد ذوي تقدير الذات املرتفع غالباً ما تكون لديهم ثقة كبرية يف قدراهتم ، و بالتايل فإهنم يشعرون باحلاجة 
 لتفتيش حميطهم العلمي و هذا البحث عن املؤثرات اليت تؤدي هبم إىل حتقيق التوقعات .

 ؤدي ُمرتبط بتوقعات اآلخرين ، حيث أن اعتقادات اآلخرين ت تقدير الذات املتأثرة بالنواحي اإلجتماعية: و هو -جــ
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 ،2015،ضرخاالشعور بالكفاءة أو عدمه . )صاحل إىل توليد مفاهيم إجيابية أو سلبية عن الذات ، و بالتايل 
  (142ص

  نظرية ألبورت : -6.9
 اآلخرينب حيتك اجتماعياً  كائناً   باعتباره الفرد يرى أن "ألبورتبأن "( 106،ص2015،يذكر )األحسن محزة   

 دراأف نيب لنفسه مكانةً  يضع أن يستطيع بذلك هو و ، اختالفهم كان  مهما معهم اجتماعيةٍ  عالقاتٍ  نكوِّ يُ  و
ُمصطلح  ستخداما "ألبورت" لضَّ ف  ، و  كالوالدين  الالتالدِ  ذوي من خاصة الذاتية اخلربة منهم يستقي أن و مجاعته

 شعوره يف سهامٌ إ هلا و أمهية ذات الفرد يعتربها مظاهر على حيتوي اجلوهر فمجال ،( اتالذ) من بدالً ( اجلوهر ُمال)
 :هي خصائص مثانية اجملال هلذا و ، الداخلي بالتماسك

 . اجلسمانية بالذات الوعي -
 . الزمن من فرتة خالل يةباإلستمرار  اإلحساس- 
 . الذات لتقدير احلاجة و األنا تأكيد -
 . اجلسم حدود يتجاوز الذي حتديده و األنا امتداد -
 . اخلارجي الواقع مع الداخلية احلاجات تكامل -
 . للمعرفة كموضوعٍ   لذاته تقوُيه و لنفسه الفرد كراإد أو الذات عن صورةٌ  -
 . تنفيذيةٍ  كأداةٍ   الذات-
 . دياتالتح اءر و  السعي و الوعي توسيع و تقليله من بدالً  التوتر لزيادة الدافعية أو املناسب السعي -

 يُقسم ُعلماء النفس التقدير الذايت إىل قسمني مها :   أقسام تقدير الذات : -10
 هو التقدير الذايت الذي يكتسبه الشخص من خالل إجنازاته فيحُصل الرضى بقدر التقدير الذاتي المكتسب : -أ

 ازات .ما أدى من جناحات ، فهمنا بناء التقدير الذايت على ما حُيِصُلُه من إجن
يعود إىل احلس العام لإلفتخار بالذات ، فهو ليس مبنياً على مهارة حمددة أو إجناز  التقدير الذاتي الشامل : -ب

معني ، فهو يعين أن األشخاص الذين أخفقوا يف حياهتم العملية ال يزالون ينعمون بدفء التقدير الذايت العام ، 
 حىت و إن أُغِلق يف وجوههم باب اإلكتساب .

اإلختالف األساسي بني املكتسب و الشامل يكمن يف التحصيل و اإلجناز األكادُيي ، ففكرة التقدير الذايت  و   
هي أ ع ُم من  اليت-ل ا فكرة التقدير الذايت الشاماملكتسب تقول : إن اإلجناز يأيت أوال مث يتبعه التقدير الذايت ، بينم

 (56،ص2017،حسنيبركات )واًل مث يتبعه التحصيل و اإلجناز.أون تقول: إن التقدير الذايت يك -حيث املدارس
 مستويات تقدير الذات : -11

 قسم العلماء تقدير الذات حسب املستوى إىل قسمني مها :يُ 
ر بأنه يُعرِّفه "موتان" بأنه الصورة اإلجيابية اليت يُكوهنا الفرد حول نفسه ، إذ يشعتقدير الذات المرتفع :  -1.11

ليت و إجياد احلل ملشكالته ، و ال خياف من املواقف ا، جح جدير بالتقدير ـ و تنمو لديه الثقة بقدراته إنسان نا
 ( 27،ص2012،جيدها حوله بل يُواجهها بكل إرادة بافرتاض أنه سينجح فيها . )مساح حامد
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أكثر ثقة  النفسي و أن األفراد ذوي التقدير املرتفع للذات يكونون أقل عرضة للضغط "Murkو قد أوضح "مرك 
بالنفس ، فهم يتمتعون بالكفاءة يف العديد من اجملاالت مما يُعزز قدراهتم و إمكانياهتم فهم يضعون أهدافاً ألنفسهم 
وفقاً ملا يودوا أن يفعلوا يف حياهتم و ما يرغبوا يف إجنازه ما يدعم نظرهتم اإلجيابية عن ذاهتم ، و هذا بدوره ُيشكل 

  (22،ص2012،ة لتدعيم تقدير الذات لديهم . )محري صارةتغذية راجعة صحيح
 :  يلي مبا زونيتمي للذات العايل التقدير ذويأن  "سليم مرمي" ضيفتُ  و   
  . مقبولني كأشخاص  أنفسهم يقبلون -
  . ضعفهم ،ونقاط قوهتم نقاط حتديد يستطيعون -
 يقيمون و م،أنفسه عن يعتقدوا أن حيبون ملا ليس و ، صحيحةراجعة  تغذية إىل ألنفسهم تقديرهم يستند -

آراءهم أن  كماالعمل ،   أو املدرسة، يف اً سواء معهم نسجاماإل يستطيعون و األصدقاء من كبرية  ُمموعة مع عالقات
 بأخطائهم ج ُهونيُوا عندما و،  اجلديدة املواقف بسبب بالتهديدات يشعرون ال وعنها  التعبري خيشون ال و قوية

 ،2015،)قهار صربينة .و التقدير الثناء مع بإجيابية بتعاملهم ملشكالهتم احللول إجياد يستطيعون وا هب رُّونقِ يُ 
 (154ص

يرى "سيد خري اهلل" أن الشخص الذي لديه تقدير الذات منخفض ُُيكن تقدير الذات المنخفض :  -2.11
طيع أن جيد ذي يكون يائساً ألنه ال يستوصفه عامًة بأنه ذلك الشخص الذي يفتقد إىل الثقة يف قدرته ، و هو ال

توى أدائه و كذلك يعتقد أن سلوكه اخلاص و مس و هو الذ يعتقد أن مجيع حماوالته ستبوء بالفشل، حاًل ملشكلته 
 يكون دائمًا منخفضًا ألنه ال جُييد إال القليل من األعمال ، كما يشعر باإلذالل من خالل ما يُظهره من سلوك

ذا قام بأعمال فاشلة و يتخوف كثرياً من املواقف اليت جيد نفسه فيها ، و هو كذلك يعمل باستمرار و يشعر باحلزن إ
ٌر له الفشل و غري جدير  على افرتاض فكرة أنه ال ُُيكنه ان حُيقق النجاح و أنه لسبب أو آلخر يشعر بأنه ُمقدَّ

 (65،ص2015،يمانباإلعتبار ، "بالتايل يشعر بأنه غري جدير باإلعتبار" .)عزوين سل
 و ُيشكل تقدير الذات املنخفض إعاقة حقيقية لصاحبه ، إذ يُركز أصحاب هذا املستوى على عيوهبم    

ا كما و اإلنصات آلرائها و أحكامهو نقائصهم و صفاهتم غري اجليدة و هم أكثر مياًل للتأثري بضغوط اجلماعة 
شلة دائماً اع هذه الظروف بصاحبها إىل تذكر اخلربات الفيضعون ألنفسهم توقعات ادىن من الواقع  ، و عليه تدف

فيمتنع عن اجملازفة و يشعر بعدم معرفته بالقيام باألعمال املطلوبة منه و ال يستطيع طلب املساعدة . )ُمذوب 
 (38،ص2015،أمحد
 تقدير الذات و عالقته بنمو الشخصية : -12
لنظر ه ، كما أن منو شخصية أي فرد ال ُُيكن النظر إليها دون اإن تقدير الفرد لذاته غري منفصل عن منو شخصيت   

إىل مفهوم الذات و تقديرها لديه ، و من هنا البد من احلديث عن عالقة منو الشخصية بتقدير الذات من اجلوانب 
 التالية :

 تقديره لذاته ، يفدورًا مهمًا تقدير الذات و النمو اجلسمي : تلعب الصفات اجلسدية اليت يتمتع هبا الفرد  -أ
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ذه يد للصفات اجلسدية و يُقارن هيستمد الفرد من الثقافة اإلجتماعية السائدة معلوماته حول النموذج اجلو 
 املعلومات مبا هو عليه ، و ينعكس ذلك يف مدى رضاه عن صفاته اجلسدية .

إلنفعايل النمو اإلنفعايل ، فالنمو ا تقدير الذات و النمو اإلنفعايل : هناك عالقة قوية ما بني تقدير الذات و -ب
السوي مؤشر على النضج ، أما األسلوب اخلاطئ يف التعبري عن اإلنفعاالت فإنه يُؤدي إىل تقدير منخفض للذات 

  بسبب ردود األفعال اليت يقوم هبا اآلخرون حنوه .
من مكونات  عل بني الفرد مبا لهتقدير الذات و النمو العقلي و املعريف : يتكون مفهوم الذات من عملية تفا -ج

كثر م أه و بني احمليط و مكوناته املختلفة ، و أحد مكونات هذا التفاعل هو القدرات العقلية و املعرفية ، فاألذكياء
قدرة على إدراك مكانتهم و موقف اجلماعة منهم ، و أكثر قدرة على فهم مدلول استجابات أصحاهبم و هم غالباً 

 حرتام و اإلعجاب و هذا يُؤدي إىل تقدير إجيايب للذات .ما حيصلون على اإل
تقدير الذات و التكيف : هناك ارتباط قوي ما بني الشعور بالنقص و بني املعاناة من القلق و اإلضطرابات  -د

السيكوسوماتية ، فالشعور بالنقص ينعكس يف الغالب على شكل سلوك عدواين ضد الذين يعتقد الفرد أهنم مصدر 
 .لديهم فكرة إجيابية عن أنفسهم يرفضون غالباً املشاركة بأعمال عدوانية ده ، و على العكس الذين اضطها

و حيتوي مفهوم الذات على عمليتني إحدامها إدراكية و األخرى وجدانية ، فهو ينمو و يتطور من خالل عملية    
دارته و ذلك من يف إحساسه بأمهيته و ج إدراكية تتمثل يف تقييم الفرد لنفسه ، و كذلك عملية وجدانية تتمثل

خالل ستة نواحي هي : املواهب الطبيعية املوروثة مثل الذكاء و املظهر و القدرات الطبيعية ، و الفضائل األخالقية 
بوباً ات، و الشعور باألهلية ألن يكون حمأو اإلستقامة ، و اإلجنازات أو النجاحات يف احلياة مثل املهارات و املمتلك

 ( 34-33،ص2018،الشعور باخلصوصية ، و األمهية و اجلدارة باإلحرتام . )برهان محدانو 
 مظاهر تقدير الذات : -13
 نقالً عن "عايدة حممد" تتمثل يف :( 27،ص2018،مؤيد حممدهناك أربعة مظاهر لتقدير الذات ذكرها )   
 القوة و تعين هنا القدرة على السيطرة . -
 خرين و التأثري فيهم .القدرة على تقبل اآل -
 الفضيلة و تعين التحلي باملسؤولية األخالقية . -
 املناقشة و النجاح و تتمثل يف القيام باألعمال أثناء الصعوبات . -

ر الذات و قد قسمها إىل و يرى "ماسلو" يف مدرجه اهلرمي أن هناك ُمموعة من احلاجات منها حاجات تقدي   
 :ما يأيت 

ع ثقة جناز و الكفاءة ، و الرغبة يف أن يكون املرء موض تقدير ذاته : مبعىن الرغبة يف القوة و اإلحاجة املرء إىل -1
 اآلخرين ، و الرغبة يف اإلستقالل و احلرية .

حاجة املرء إىل تقدير اآلخرين له : مبعىن الرغبة يف الُسمعة احلسنة و املكانة و اإلعرتافات أو التقدير من جانب  -2
 و أن يكون املرء موضع اإلنتباه و األمهية و التقدير من جانبهم . اآلخرين ،
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 العالقة بين صورة الجسم و تقدير الذات لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة : -14
 وجياامللتقى بني السيكوليذكر "جوارد" أن صورة اجلسم تلعب دوراً هاماً يف الشخصية السليمة و هي أرض  

 رغباتأن تقع حتت حتكم و توجيه اله األنا اجلسم و تتحكم فيه فإن األنا ُيكن و الفيزيولوجيا ،و كما تُوج
و النزعات اجلسمية ، و كذلك فغن مظهر اجلسم و صورته السليمة و صحته هامة يف حتديد إحساس الشخص 

 دبال شك يف احلاالت النفسية للفر باألمان و تقدير الذات و منو الشخصية ، فنجد أن صورة اجلسم تؤثر 
و خباصة احلالة الوجدانية ، ذلك أن هناك تأثرياً متباداًل بني اجلسم و النفس فكالمها يؤثر يف اآلخر و يتأثر به . 

 (16،ص2004،)فرحات السيد
ة لألفراد سية يف احلياة النفسيو يرى "فوريب و آخرون" أن صورة اجلسم تلعب دوراً مهماً كأحد املكونات األسا    

إىل أنه يتنبُأ بالقلق اإلجتماعي و تقدير الذات و تقدير اجلسد و اضطرابات األكل و األداء  إذ ُُيكن اإلشارة
 (6،ص2007،)زكرياء زهرياجلنسي و العالقة املستقبلية مع الشريك . 

 فمن خالل عملية النمو الدينامية املستمرة جبوانبها اجلسمية و العقلية و اإلنفعالية و اإلجتماعية تتشكل شخصية   
الفرد عن ذاته .  ب أساسي من مفهومالفرد ، و يؤدي جسم الفرد و صفاته العضوية دورًا مهمًايف تشكيل جان

 ( 127،ص2001)أنور الشرباوي،
و يف هذا الصدد يقول "ماهر اهلواري" أن تشوه صورة اجلسم يدل على أنه تشويه للذات ، و احلزن على نقص    

 صابة بالنسبة لألشخاص املعوقني جسمياً  ُيشبه فقدان أشخاص أعزاء ، و أنجزء من اجلسم يف حالة البرت أو اإل
سي ف من املستقبل املظلم الذي يتهدده نتيجة إحساسه بالقصور البدين و النفالشخص املعاق جسمياً يعرتيه اخلو 

 (35،ص2004،)فرحات السيدو اإلجتماعي . 
"حسني فايد" أن اإلعاقة ُتسبب تغرياً ظاهراً يف شكل نقاًل عن ( 112،ص2012،)حبيبة ضيف اهللو ورد يف    

ة األمر الذي قدراته البدنيشعر بقصور يب لدى املعاق جتاه جسمه ، حيث ياجلسم مما يُؤدي إىل إجياد شعور سل
يُؤدي إىل تكوين مفهوم سليب عن ذاته ككل ، حيث أن التقدير اإلجيايب للجسم من جانب الفرد أو من جانب 
اآلخرين يُؤدي إىل تقدير إجيايب ملفهوم الذات ، و بالعكس فإن التقدير السليب جتاه اجلسم يتولد عنه مفهوم سليب 

 للذات.
 ةذات لدى ذوي اإلحتياجات اخلاصعيار اختالف صورة اجلسم عامل أساسي يف حتقيق الو يذكر "خوجة" أن م   

و أن تشويه صورة اجلسم تدل على تشويه لصورة الذات ، و احلزن على فقد جزء من اجلسم ُيشبه فقد أشخاص 
اق من التوافق رد املعأعزاء ، و من مث فإن تشوه صورة اجلسم و عدم الرضا عنها قد يكون أحد العوامل اليت تعوق الف

مع ذاته و مع بيئته وقد يكون سببًا يف معاناته من اضطرابات سلوكية تعكس عدم اتزانه و سوء توافقه . )خوجة 
  (105،ص2009،عادل

  اجلسم صورة بني موجبة ارتباطية عالقةم( لوجود 2008) األشرم حممد إبراهيم رضاو توصلت دراسة    
م( عن وجود عالقة 2011) عادل خوجةكما أسفرت دراسة   ، بصرياً  املعاقني نياملراهق لدى الذات تقدير و

 . ارتباطية طردية بني أبعاد صورة اجلسم و مفهوم تقدير الذات لدى األفراد املعاقني حركياً 
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 خالصة : -
 

ء و يف ختام هذا الفصل نصل إىل قناعة مفادها أن تقدير الذات هو حكم الفرد و تقييمه لنفسه على ض 
خربات النجاح أو الفشل اليت ترتاكم لديه ، و قد يكون إجيابيًا أو سلبيًا ، مرتفٌع أو منخفض ، و يُعترب شرطاً 

اإلجيايب املثمر و البناء بوجه عام ، و تقدير الذات يكون دائماً خاضعاً للتأثريات الداخلية  أساسياً من شروط السلوك
 للمواقف و الوقت ، و ُُيكن أن يتغري يوميًا تبعًا للتجارب  و اخلارجية ، فتقدير الذات يتباين وفقاً 

و املشاعر الطيبة أو السيئة و ُُيكن اكتسابه مبرور الوقت ، و يتسم تقدير الذات بأنه ذو أبعاد متعددة و هو إما يف 
 مستوًى مرتفع أو مستوًى منخفض و يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصورة اجلسم .
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  :تمهيد  -
 

يُعترب النشاط الرياضي املكيف أحد أمسى و أرقى اخلدمات املقدمة للفئات اخلاصة فهو يتضمن برامج  
متنوعة و مدروسة ُمعدة خصيصًا لُتالئم حاالت النقص الذي تُعاين منه هذه الشرحية ، فمن خالله يُعربون عن 

هلم و عقدة الشعور بالعجز و النقص ، و من ذواهتم و يكسرون حاجز اإلعاقة و يُزيلون نظرة الشفقة املالزمة 
خالله ُيشبعون رغباهتم مبمارسة أنشطة بدنية تتالءم مع قدراهتم و احتياجاهتم البدنية و النفسية ، و ذلك عن طريق 
تعديل و تكييف األنشطة يف ناحية أو عدة نواحي حسب الفئة املمارسة له لُيصبح يف متناوهلم املشاركة فيه دون 

ون عوائق ، و عليه سُنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على هذا اجملال من الرياضة لذوي اإلحتياجات خوف و د
 اخلاصة عموماً و ذوي اإلعاقة السمعية باخلصوص .
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 نظرة تاريخية :  -1
دأ األطباء ب إن عالقة الرياضة باإلعاقة قدُية منذ بداية التاريخ ، فقد ظهر ما ُيسمى بالعالج بالرياضة عندما   

الذين كانوا يتولون مسؤولية عالج اإلصابات و التشوهات و حاالت العجز يف اإلستعانة باحلركات الرياضية يف إُتام 
عالج هؤالء املرضى ، و يف كل العصور و على مدى األيام كان األطباء املهتمون بالعالج الطيب حلاالت التشوهات 

ية خاصة لرياضية و التمرينات العالجية لتكون بُنداً أساسياً من بنود العالج و أنواع اإلعاقات يضعون و يُعطون أمه
هلذه احلاالت ، و تعود أصول هذه الرياضة العالجية إىل أيام املصريني القدماء و لكن تقنينها و العناية هبا كأحد 

الكبري "ابن سينا" الذي ُوِلد  ق م" مث العامل العريب 201-131وسائل العالج يعود إىل العالمة اإلغريقي "جالني 
 م حيث وضعوا األساس لتلك الرياضية العالجية و كيفية اإلستعانة هبا يف حتسني صحة هؤالء املرضى 980عام 

 ة ، ال تلجأ  التمرينات العنيف و سرعة شفائهم و استقرار حالتهم ، و كان من املأثور عن ابن سينا قوله "ال ترتك  
طرد عنها األرواح دائماً يف ُترينات الساقني حىت ت باحلل الوسط السعيد ، إستمر   دائماً احتفظ  للراحة لفرتات طويلة ، 

 .الشريرة و ذلك باملشي و احلركة"
" و الذي يؤمن بالرياضة اليومية ، أدخل الرياضة العالجية 1583-1529و قد أدخل الربوفيسور "جوبري لورنت    

عالج و كان يعترب أن األطباء هم أقدر الناس على وصف أنواع الرياضة ضمن الدراسات الطبية كأحد وسائل ال
 العالجية للمرضى بالطريقة السلمية و الصحية .

و يف القرن السادس و السابع ميالدي ُأضيفت للرياضة العالجية احلمامات العالجية و الرياضات املائية و مت    
م" كتابًا عن التمرينات 1600بدقة ، مث نشر "مريكوريلي عمل توصيف هلا مع شرح لطريقة مزاولة التمرينات 

م ، و بعدها صدر كتاب العامل 1705العالجية ، مث ظهر كتاب طب التمرينات لـِـ "أندريا نيكوالس فولدز " عام 
م و الذي أبرز فيه أمهية التمرينات العالجية يف عالج التشوهات و مشاكل 1823اإلجنليزي "جون شوا" عام 

الفقري و حاالت التقوس به و الذي أيضًا حذر من أن هذا النوع من العالج جيب أن يتواله أفراد املهن العمود 
ن التمرينات اخلاصة باملكفوفني م ع1847الطبية و ليس أحد آخر ، و من النمسا صدر كتاب العامل "كليين" عام 

 ،مفضيف الطبيعي و الطب الرياضي . )ناي بو بعد احلرب العاملية األوىل ظهرت فروع الطب املختلفة و منها الط
 (52-51،ص2012

و حىت السبعينيات من القرن املاضي كانت الصورة غري واضحة املعامل بالنسبة لرياضة املعاقني ، و إن كانت هناك    
اقني عحماوالت و جهود متفرقة تعمل على  إشراكهم على حنٍو ما يف املسابقات الرياضية ، فلقلد واجهت رياضة امل

ما واجهته رياضة املرأة من نقص اإلهتمام و عدم تكافؤ الفرص يف املشاركة يف املسابقات الرياضية املناسبة هلم ،  
 رافية ببعض املعتقدات و األوهام اخل -و خباصة يف أوروبا و أمريكا-كما أُحيطت رياضة املعاقني عرب العصور 

فيل" اضة املعاقني إىل أفكار "جومثان" الطبيب مبستشفى "ستوك ماندو أيضاً اخلوف من املسؤولية ، و تعود نشأة ري
بإجنلرتا ، و ذلك إبان احلرب العاملية الثانية و بعدها ، و الذي الحظ اخلمول و الكسل و فقدان الثقة بالنفس الذ 

عاب ستوك ليُعاين منه مرضى الشلل من مصايب احلرب و املقيمني باملستشفى دون أي نشاط ، ففكر يف إنشاء أ
م لكي ُيساعد هؤالء املعاقني على استعادة معنوياهتم و توازهنم النفسي/ اجلسمي 1948ماندفيل للمشلولني عام 
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دنية و احلركية و قدراهتم الب الرياضي تتناسبو حىت ُُيكن دُمهم يف اجملتمع من جديد من خالل ألواٍن من النشاط 
ت األلعاب يف بدايتها على الرماية بالقوس و السهم من الكرسي ذي ، و لقد اقتصر اليت أوصلتهم اإلصابة إليها 

العجالت ، حيث اشرتك فيها جنود و ضباط اجليش الربيطاين املقعدين ، و منذ هذا التاريخ أصبحت ألعاب 
 املعاقني أحد مظاهر الرياضة اإلجنليزية اليت تُقام سنوياً . 

ية عاقني على خمتلف املستويات سواء كانت حملية او إقليمية أو دولو لقد تطورت املسابقات اخلاصة برياضة امل   
إىل أن استقر األمر على إقامة دورة خاصة باملعاقني تكون موازية أو يف أعقاب الدورات على املستوى القاري 

اً  ، كما تُقام ر خُتصُص للرياضيني املعاقني من أبناء القارة مثلما حيدث يف دورات األلعاب اإلفريقية و اآلسيوية مؤخ
دورة ألعاب أوملبية للمعاقني يف أعقاب دورة األلعاب األوملبية )الصيفية( يف نفس البلد املضيف للدورة ، و كانت 

 م و اشتملت على مسابقات يف السباحة و اجلمباز1968أول دورة اوملبية خاصة باملعاقني قد أُقيمت يف عام 
لة لتالئم حاالت اإلعاقة ، و درجتهاو ألعاب القوى و الكرة الطائرة و اهلو   كي ، و بالطبع كلها مسابقات ُمعد 

و لقد استقر اآلن برنامج املسابقات األوملبية اخلاصة باملعاقني و قد تضمن ألعابًا و مسابقات خاصة هبم تكاد 
 (99-98،ص1996)أمني انور،ختتلف ُتاماً عن تلك اخلاصة مبن يُطلق عليهم )األسوياء( . 

 يف النشاط الرياضي المكيف :تعر  -2

 النفسية النواحي يف حلها على املساعدة و املشكالت على للتعرف ممصُ  متكامل خدمي نظاميُعرَُّف بأنه    
 ،املعاقني درااألف تدريس و تدريب ، الفردية الرتبوية مجاالرب  ، احلركية املساعدات: اخلدمات هذه تشمل و احلركية و

 األطفال من املعاقنيب اخلاصة الرياضية الرتبية دروس إعطاء يف بلالسُ  فضلأ تقدمي جلأ من تاالدور  و الندوات تنظيم
  (4،ص2017،. )حسني علي السن كبار  و الشباب و

 تقدمي و هاحل على املساعدة و املشكالت على فللتعر  ممتصُ  هادفة تربوية عملية هي املعوقني رياضةف   
 الرتبوية امجالرب  و احلركية املساعدة األخرية هذه تشمل و،  اإلجتماعية و ركيةاحل و النفسية النواحي من اخلدمات

 هلم تؤهله دىم أقصى إىل الوصول و السليم النمو على ملساعدهتم الفئة هلذه التدريس و التدريبية و الفردية
  (11،ص2015،. )خمنث حممد هلم أفضل حياة حقيقتل سعياً  قدراهتم و مإمكانياهت

الربامج الوقائية و اإلرتقائية املتعددة و اليت تشتمل على األنشطة الرياضية و األلعاب ، و اليت يتم تعديلها و هي    
حبيث ُتالئم حاالت اإلعاقة وفقًا لنوعها و شدهتا ، أي تعين الرياضات و األلعاب اليت يتم التغيري فيها لدرجٍة 

 (200،ص2011،ة يف األنشطة الرياضية . )ناهدة عبد زيديستطيع هبا املعاق غري القادر املمارسة و املشارك
 كما يُعرف بأنه يعين الرياضات و األلعاب اليت يتم التغيري فيها لدرجة يستطيع هبا املعوق غري القادر املمارسة    

 قائية املتعددة و و املشاركة يف األنشطة الرياضية ، و معىن ذلك أن الرتبية الرياضية املعدلة هي الربامج اإلرتقائية و ال
 (129،ص2010،)هباء الدين جالل و آخرونو اليت تشتمل على األنشطة الرياضية و األلعاب . 

 مستوىو إن النشاط احلركي املكيف أو املعدل هو عبارة عن أنشطة حركية و بدنية و رياضية موجهة تتالءم و نوع    
يف ع اإلعاقة و العكس غري صحيح حيث ال يتم تكياإلعاقة ، حيث يتم تكييف التمارين و احلركات وفقًا لنو  

 (55،ص2010،املعاق وفقاً للتمرينات . )سبع بوعبد اهلل
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 للربامج املعدلة يف الرتبية البدنية بأنه " الربنامج املتنوع للنمو من األلعاب "AAHPERو تُعرفه مجعية "   
حدود األطفال ممن لديهم نقص يف القدرات  و األنشطة الرياضية و اإلجتماعية اليت تُناسب ميول و قدرات و

 (206،ص2007،ليشرتكوا بنجاح أمان يف أنشطة الربنامج العام للرتبية البدنية . )وفاء حممد و آخرون
و يقول "رواب" هو كل احلركات و التمارين و أنواع الرياضات اليت يستطيع ممارستها الفدر احملدود القدرات من    

لنفسية أو العقلية ، و ذلك بفعل تلف بعض الوظائف اجلسمية الكربى ، و هي عبارة عن الناحية البدنية أو ا
 (23،ص2009،ُمموعة من الرياضات الفردية  و اجلماعية و غريها من األنواع الرياضية . )رواب عمار

 كلاملشا  كشف  بغرض متمِّ صُ  متكاملة خدماتية شبكة املكيف الرياضي النشاط عتربيُ و حسب "تركي"    
 على اخلدمات هذه تشتمل و،  نفسية أو حركية أو كانت  نفسية النواحي خمتلف يف حلها على املساعدة و

 على أيضاً  شتملت كما  املعوقني لألشخاص التدريس ومناهج التدريب طرق و الرتبوية الربامج و احلركية املساعدات
 هذه إن و،  الفئة هلذه لسبي أفضل لتقدمي الندوات يمظتن و املعوقني برامج ُمال يف التعاونية و اإلستشارية اخلدمات
 املعوقني رياضة يف متخصصون و مؤهلون أشخاصٌ  هايتوال أن جيب املعوقني رياضة إطار يف كلها  تقع اليت اخلدمات

 (5،ص2004،. )أمحد تركي اجملال هذا يف خربة هلم أشخاصٍ  قبل من أو
 سمانياً ي اإلحتياجات اخلاصة( جصودة تعمل على تنمية طفل )ذو كما مت تعريفه على أنه عملية موجهة و مق    
عقليًا و اجتماعيًا و وجدانيًا عن طريق ُمموعة من األنشطة الرياضية اخلاصة و النشاط احلركي املعدل بغرض و 

 ( 23،ص2003،. )دعاء حممدفاءة األداء و التكوين البدين لهحتقيق النمو املتكامل الشامل و التكيف العام و ك
  الفئات المعنية بالنشاط الرياضي المكيف : -3

التكيف  يف حاجة إىل " فإن اجملتمع املعين بالنشاط الرياضي املكيف يشمل كل من هوThermeحسب "تارم    
 و التوافق :

 . (Femme enceinte)املرأة احلامل  -
 . (Prisonnier)السجني  -
 . (Senior)الشخص املسن  -
 Toute personne présente une) من عدم استقرار عصيب أو اجتماعي أو نفسي كل شخص يُعاين  -

instabilité noologique sociale ou psychologique) 
 ( .(Personne toxicomaneاملدمن  -

 " فيعترب اجملتمع املعين بالنشاط الرياضي املكيف يضم :Verrayأما "فيغاي    
 . (déficients visuels)أصحاب البصر الضعيف  -
 . (Jeunes sourds et malentendants)الُصم و أصحاب السمع الضعيف  -
 . (Blesses médullaires)املصابني على مستوى النخاع  -
  . (Infirmes moteur cérébraux)دماغياً  -العاجزين حركياً  -
 (Personnes présentant une maladie neuromusculaire)املصابني مبرض عصيب عضلي -
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 (Personnes atteintes de troubles respiratoires obstructifs) املصابني باضطراب تنفسي عائق -
 . (Diabétiques non insulinodépendants)مرضى داء السكري غري املتعلقني باألنسولني  -
 . (Aux seniors)املسنني  -
 (Personnes atteintes de pathologie cardiovasculaires) عرقيةاألشخاص املصابني بأمراض قلبية  -
 Personnes atteintes de trouble)نفسي : التعب املزمن  -األشخاص املصابني باضطراب جسدي  -

psychosomatique : la fatigue chronique) . 

 . (Personnes toxicomanes)املدمنون على املخدرات  -
 . (Personnes alcool dépendantes)املدمنون على الكحول  -
 Aux personnes présentant des troubles du)الذين يتعرضون إىل اضطرابات يف السلوك الغذائي  -

comportement alimentaire: anorexie). 
 . (Enfants autistes)األطفال اإلنطوائيني  -
 .(Aux personnes déficientes intellectuelles) األشخاص الضعاف فكرياً . -
 ،)ميهويب مراد. (Personnes en situation d’exclusion sociale)األشخاص املستبعدين اجتماعيًا  -

 (78-77،ص2011
 أسس النشاط الرياضي المكيف : -4

هناك حقيقة هامة هي أن أهداف الرتبية الرياضية للمعاقني تنبع من األهداف العامة للرتبية الرياضية  من حيث    
 اصٍ خ العصيب و البدين و النفسي و اإلجتماعي ، حيث ترتكز رياضة املعاقني على وضع برنامجٍ  النمو العضوي و

الذين  تتناسب مع ميول و قدرات و حدود املعاقني، يتكون من ألعاب و انشطة رياضية و حركات إيقاعية و توقيتية
لك الربامج املعدلة أي ضرر ، و قد تُؤدى  ت ال يستطيعون اإلشرتاك يف برنامج الرتبية الرياضية العام دون أن ُيصيبهم

يف املستشفيات أو املراكز اخلاصة باملعاقني أو املدارس ، و يكون اهلدف األمسى هلا هو الوصول إىل تنمية أقصى 
قدرة للمعاق و تقبله للذات و اعتماده على نفسه ، باإلضافة إىل اإلندماج يف اجملتمع و األنشطة الرياضية بأنواعها 

ختلفة هي وسيلة ال غاية ، أما الرتويح فهو غاية حيث يستغل الفرد فراغه بطريقة هادفة بناءة . )نايف امل
  (113،ص2012،مفضي

 و يُراعى عند وضع أُسس الرتبية الرياضية املعدلة ما يلي :   
 .العمل على حتقيق أهداف الرتبية العامة  -1
 يقوم على أُسس الرتبية العامة . -2
 إىل إتاحة الفرص لألفراد و اجلماعات للتمتع بنشاط بدين و تنمية مهاراته احلركية و قدراته البدنية .يهدف  -3
 يهدف الربنامج إىل التأهيل و العالج و التقدم احلركي للمعاق . -4
 ُُيكن تنفيذ تلك الربامج يف املدارس و املستشفيات و املؤسسات العالجية . -5
 م احلق يف اإلستفادة من برامج الرتبية الرياضية كجزء من الربنامج الرتبوي .للمعاقني مبختلف فئاهت -6
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ُُتكن املعاق من التعرف على قدراته و إمكاناته و حدود إعاقاته حىت يستطيع تنمية القدرات الباقية و اكتشاف  -7
 ما لديه من قدرات .

و ذلك  سه بالقبول من اجملتمع الذي يعيش فيهُُتكن املعاق من تنمية الثقة بالنفس و احرتام الذات و إحسا -8
 (130،ص2010،من خالل ممارسة األنشطة الرياضية املعدلة . )هباء الدين جالل و آخرون

  هداف النشاط الرياضي المكيف : أ -5
 ملتع فجميعها ، العاديني ألقراهنم عنها ختتلف ال منه املتوقعة النتائج و النشاط الرياضي املكيف أهداف إن   

 بأمهية الوعي من يدتز  و ، االجتماعية املهارات و ، البدنية اللياقة و ، األساسية احلركية املهارات تنمية و تطوير على
 عض اإلستقاللية. يف احلصول على ب األمر الذي ُيساعد الفرد ذو اإلحتياجات اخلاصة اليومية احلياة يف البدين النشاط

أن الرتبية احلركية يف ُمال املعاقني هتدف إمجااًل إىل حتويل ( 56-55ص،2005،و يذكر )عبد احلميد شرف   
الطفل املعاق إىل طفل مقبول يف ُمتمعه مشارك فيه بصورة فاعلة ، و ُُيكن أن يندرج حتت هذا اهلدف ُمموعة من 

 األغراض التالية :
 تعددة .نه العاديني يف مواقف اللعب املُتكني الطفل املعاق من املمارسة اإلجيابية و املشاركة الفعالة مع أقرا -
 تزويد الطفل بالعديد من احلركات األساسية املفيدة يف حياته و اليت ُتكسبه الثقة بالنفس . -
 زيادة الكفاءة البدنية و احلركية للطفل املعاق و ُتكينه من السيطرة على جسمه و حركاته املختلفة . -
 و هذا يرفع معنوياته د على الغرييتمكن من قضاء حاجياته بنفسه دون اإلعتمارفع مستوى لياقته البدنية و بذلك  -
 تعرض الطفل خلربات جناح يف ُمال الرتبية احلركية ُيساعد على حتسني احلالة النفسية للطفل املعاق و املسامهة يف -

 تكوين اإلجتاهات اإلجيابية حنو ُمتمعه و التكيف معه .
 ات القوامية بدنياً أو نفسياً أو اجتماعيًا أو عقلياً مما يزيد الوعي بالقيم اجلمالية و حبتقومي العيوب و اإلحنراف -

 احلياة .
 كما ُيشري "محدي أمحد" إىل أن من أهداف برنامج النشاط الرياضي املكيف :    
 توفري ظروف صحية لتحسني حالة التلميذ ذوي اإلحتياجات اخلاصة . -
 أنفسهم من أي مضاعفات حتدث أثناء النشاط .مساعدة التالميذ ليحموا  -
 توفري فرص تعلم هلؤالء التالميذ من خالل أنشطة تروحيية و رياضية مناسبة . -
 حتسني اللياقة البدنية بتنمية احلد األقصى املتاح لألجهزة العضوية . -
 يح .إكساب التالميذ املعرفة الرياضية و الرتوحيية لفهم و تقدير الرياضة و الرتو  -
 مساعدة التالميذ على التكيف اإلجتماعي مع حاالهتم و إشعارهم بقيمتهم . -
 . مساعدة التالميذ على فهم و تقدير األنشطة الرياضية الشائعة حىت يستمتعوا كغري ممارسني )مشاهدين( -
 .ل ظروف اإلعاقة ظتوفري أكرب قدر ممكن من املعلومات احلركية و امليكانيكية اليت تُيسر عليهم حياهتم يف  -

 (32،ص2013،)محدي أمحد و الصواف
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 أغراض النشاط الرياضي المكيف :  -6
 العمل على تقوية أجهزة اجلسم احليوية كاجلهاز العضلي و الدوري و التنفسي و غريها . -1
 اإلرتفاع باحلالة الصحية للمعوقني . -2
 تنمية اللياقة البدنية الشاملة  - 3
 عاقة و درجتها .اليت توجد لديهم من إ اليت تُناسب كل مهنة مبا يتماشى و احلالةلبدنية املهنية تنمية اللياقة ا -4
العمل على قضاء وقت الفراغ يف أنشطة تعود عليهم بالفائدة مع تعويدهم على احلياة اإلجتماعية و اإلرتفاع  -5

 بالروح املعنوية لديهم .
 و التشوهات اليت تطرأ على قوامهم نتيجة لنوع اإلعاقة . تصحيح اإلخطاء القوامية و عالج العيوب -6
الرتويح و اإلرتفاع بروج اجلامعة و تعويدهم على التعاون و الصفات األخالقية األخرى و حب اإلنتماء  -7

 للجماعة مما يؤدي بالتايل إىل حب الوطن .
 النمو املتزن جلميع أجهزة اجلسم . -8
يادة يق تعليمهم احلركات األساسية املختلفة مما يؤدي إىل جتديد النشاط لديهم لز رفع املستوى التعليمي عن طر  -9

 اإلنتباه و حسن التفكري .
 الثقة بالنفس و من حوهلم من أفراد و أدوات و معدات و أجهزة . -10
عدم  واإلعتماد على النفس يف قضاء احتياجاهتم املختلفة ما يؤدي إىل اإلرتفاع باملستوى اإلجتماعي   -11

 (106-105،ص2014،اإلعتماد على الغري . )مروان عبد اجمليد
 طُرق تعديل )تكييف( األنشطة الرياضية لذوي اإلحتياجات الخاصة : -7

 إن طُرق تعديل األنشطة الرياضية خيتلف حسب نوع و طبيعة النشاط الـُممارس و حسب الفئة اليت ُُتارسه ،    
 و تتنوع التعديالت كما يلي :

 للمدرب كنُيُ  و ، ممارسته تنظم و رياضي نشاطأي  حتكم قوانني هناك : القانونية النواحي في التعديل -1.7
 : املثال سبيل على نأخذ و القانون نواحي بعض بتعديل التدريب أثناء يقوم أن املدرس أو
 . القدم رةك  يف التسلل قاعدة إلغاء كنُيُ  -
 . املدرسة يف ذهنياً  املعاقني لألطفال بالنسبة التماس إلغاء كنُيُ  -
 (84،ص2011،)زروق نايل . املدرسة يف ذهنياً  للمعاقني باليد الكرة بلمس السماح كنُيُ  -

لكل نشاط رياضي أدوات نستخدمها أثناء املمارسة ، لذا ُُيكن التعديل فيها  التعديل في األدوات : -2.7
  ل :باستخدام أدوات أخرى ُمساعدة يف األداء الرياضي مث

 تعديل وضع شبكة كرة الطائرة بالنسبة حلاالت الشلل و برت الطرف السفلي عند ممارسة كرة الطائرة من وضع -
 اجللوس .

 زيادة ُقطر حلقة كرة السلة للمعاقني ذهنياً داخل املدرسة . -
 (139،ص2008،استخدام كرسي ثابت أثناء دفع اجللة حلاالت برت الطرف السفلي . )حريب سليم -
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  ، األداء يف ةفني رقطُ  الرياضية األنشطة كل  يف حركية مهارة لكل :للحركة  المهاري األداء في التعديل -3.7
 املعاقني عبنيالال أو التالميذ مع ذلك تعديل ُيكن لكن و ، الفنية الطرق هذه نطبق أن البد التعلم عملية عند و
 : املثال سبيل على و اخلطوات بعض عن باالستغناء ذلك و
 . احلركة من بدالً  الثبات من الطويل الوثب رياضة ممارسة كنُيُ  -
 . السفلي الطرف برت حلاالت الكرسي على من أو ، املواجهة من اجللة دفع مهارة ممارسة كنُيُ  -
)خمنث  . املتحركة سيراالك على للمعاقني السلة كرةرياضة   يف الكرة تنطيط مهارة عن االستغناء كنُيُ  -

 (57،ص2015،حممد
 : التالية النقاط يف البدنية األنشطة تعديل أساليبالدكتور "نايف مفضي اجلبور"  صيُلخِ  و   
 . للعبة و وقت كل شوط و عدد األشواط و النقاط الالزمة يف املباراة الكلي الزمن تقليل -
 . تعديل مساحة امللعب لتقليل مقدار اجلهد املبذول يف النشاط -
 . عد اللعبة و زيادة فرتات الراحة النسبيةالتعديل يف قوا -
 . املستعملة األدوات رتفاعا و طول و وزن من التقليل -
 بتوزيع األداء على عدد كبري من الالعبني . املسؤولية لتقليل ذلك و الفريق أفراد عدد زيادة -
 املباراة . ة راحة أثناءحبيث ُيشارك كل فرد يف اللعب و يأخذ فرت  اللعب أثناء املستمر بالتغري السماح -
التغيري يف وزن األداة و التخفيف منها مثل اجللة و الرمح أو يف ارتفاع الشبكة حىت ال ُيشكل عبئاً على املعاق  -

 . أثناء املمارسة
 تقسيم النشاط على الالعبني تبعاً للفروق الفردية و إمكانات كل فرد . -
 أعراض أي ظهور أو التعب عند املباراة من باخلروج العب يأل السماح املدرس أو املدرب على جيب كما  -

 العبنيل و للربنامج مراملست التقييم املدرب على و عليهم التدريب محل لزيادة أو اللعب يف شرتاكهمال نتيجة اإلرهاق
)نايف  . امجالربن ىعل املالئمة التعديالت إجراء و التدريبية احلالة تشخيص و القوة و الضعف نواحي على ليتعرف
 (113-112،ص2012،مفضي

 مجاالت النشاط الرياضي المكيف : -8
 تتعدد ُماالت النشاط الرياضي املكيف و تُقسم إىل :   

ُُيارس يف األوساط الطبية و املصحات و مراكز إعادة التأهيل و يف  :أو التأهيلي المجال العالجي  -1.8
ة  يلنفسية ..( ، و يُراعى يف اختيار نوع النشاطات البدنية و الرياضاملؤسسات اخلاصة )التعليم اخلاص و املصحات ا

كل من السن و اإلهتمام و الرغبة  ، و ُُيكن استعمال النشاط البدين و الرياضي يف عدة أشكال جند منها حركات 
لرئيسي ا رياضية و حركات كلية نشيطة موجهة و دقيقة ، و عند تنفيذها و ممارستها تقتضي تعلم تقين و هدفها

اكتساب الشخص املعوق أكثر فاعليٍة حركيٍة ممكنة ، و ختضع عند استعماالهتا العالجية لبعض الشروط نذكر منها 
 على سبيل املثال :

 يف كرة السلة جند مهارة تصويب الكرة حنو السلة يسمح بإعادة تأهيل كلي لألطراف العلوية . -
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 حلرة( ُُتثل صورة حقيقية للخطوة .يف السباحة جند حركة الرجلني )السباحة ا -
 تصويب الكرة عند املعاقني ذهنيًا )إعاقة عقلية ذهنية( ُُيثل برنامج عقلي ، و الكرة ُُتثل و سيلة لإلتصال  -

 و أداًة للتوصيل .
التصويب بالقوس عن قرب ُُيثل تقوية عضلية للمنطقة الكتفية و األطراف العلوية ، و يسمح يف نفس الوقت  -

 بط و التحكم يف التوازن يف األطراف السفلية فوق الكرسي املتحرك .للض
ثل حصة ُتُ و يف املرحلة األوىل من إعادة التكييف تسمح هذه احلركات الرياضية جبلب السرور و تشجيع املعوق ، و 

 (54-53،ص2015،)ُتار حممد احلياة يف الشخص وإعادة األمل. إعادة بعث يفثبات وإعادة الرتبية و 
 حتقيق تمي خالله من الذي و األفراد أنشطة من أساسياً  ركناً  الرتوحيي النشاط عديُ المجال الترويحي :  -2.8

 املتكاملة التنمية حتقيق و ردللف الشاملة املتعة حتقيق يف كبريةٍ   أمهيةٍ  من به يتميز ملا الفراغ لوقت األفضل ستثماراإل
 برامج من تقدمه ملا فئاهتم خمتلف على األفراد رعاية و توجيه يف كبرياً   دوراً  الرتوحيية الرتبية تؤدي حيث ، للشخصية

 (14،ص2014هادفة . )حلسن بو عبد اهلل،بن جدو، توجيهية
 على املساعدة و كالتاملش على للتعرف هتدف تربوية عملية هي مسعياً  للمعاقني الرتوحيية الرياضية األنشطة و   

 السليم النمو لىع ملساعدهتم ...اإلقتصادية و االجتماعية و احلركية و النفسية النواحي من اخلدمات تقدمي و حلها
 لنشاطا أن ماك  ، اجملتمع فرادأ مع أفضل حياة لتحقيق سعياً  مكاناتإ و قدرات من لديهم ما أقصى إىل الوصول و

 ألن،  تعقيد أو كلفةت بدون جتماعيةاإل التفاعالت و جتماعيةاإل القيم لنمو فضلأ رصاً فُ يُتيح  الرتوحيي الرياضي
 صحتهم على افظةاحمل يف مساعدهتم و رغباهتم إشباع على تعمل للجميع املتيسرة و البسيطة أشكاله من العديد

 (49،ص2016. )جنداوي عبد الرمحن، العقلية و اجلسدية و النفسية
 اً بدني املعاقني خاصة و عاقامل طرف من أكثر أو رياضي اختصاص أو نوع ممارسة هو :التنافسي  المجال -3.8

  : منها أهداف و فوائد عدة له و املسابقة و املنافسة طابع ذو
 . اجلسم يف املختلفة العضالت و للوظائف ممكنٍ  حدٍ  أقصى إىل يكون بدين اسرتجاع -
 . للمعاق النفسي التوازن إعادة -
 . الفرد لدى اإلعاقة صورة حمو و الدونية قدالعُ  قصنُ  و زوال -
 املتطورة خاصةً  لعاملا بلدان كل  يف يوجد و ، للمعاق املهين التأهيل إعادة على ايبجيإ تأثري له الرياضي النشاط و   

 : ــِـــب تسمح عاقنيبامل اخلاصة الرياضية التظاهرات أن كما  ، العمل و الرياضي البدين النشاط بني وطيدةٌ  عالقةٌ  منها
 من معني بقدر ةاملمارس و التنافسي الرياضي البدين النشاط ممارسة يعونيستط املعاقني بأن اجلمهور حتسيس -
 . العاديني مثل الفوز روح و املتعة و ندفاعاإل
  معينة نتائج حتقيق و الوصول يستطيعون املعاقون ، باإلرادة و املستمر التدريب بواسطة أنه على للعاديني الربهان -
 .خجل عقدة أي بدون افسالتن و الرياضية ختصاصاتاإل خمتلف يف
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 . النفس يف التحكم و الرتكيز و الدقة حيث من العادي الرياضي مبيزات يتميز املعاق أن الناس لكل يظهر -
 يعيش ملعاقا أن لكون جتاوزها مستحيلٌ  اً حاجز  ليست اإلعاقة بأن الرياضي البدين النشاط بواسطة هنرب  يُـ  -

  . نقص مركب أي بدون هبا ستعراضاإل و هإلعاقت لٌ بقمت هو و الرياضية التظاهرات
 هذا ساعديُ  املعاقني عند و ،ًا معين اً شعوري اً صدام و اً اندفاع ثريتُ  فاملمارسة الرياضي النشاط نوع يكن مهما و   

 بالنسبة أيضاً  نفسه مقييُ  و ، ثانيةً  نفسه تقييم إعادة من كنهُيُ  و نفسه يف الثقة تنمية يف شكٍ  أي بدون العامل
 صبحيُ  و ذهنه يف القةالع الصورة من يتخلص فاملعاق كبريٌ   امليدان هذا يف التنافسية الرياضة دور و اخلارجي، لعاملل

 الشخص اداتاستعد كل  باستغالل يسمح الرياضي النشاط و ، عادي شخص أي من تقديرٌ  و كاملٌ   نصيبٌ  له اً فرد
 ، احلركية االستقاللية يفضل و أكرب دقة و احلركة سهولة رتويحال و املتعة بواسطة فشيئاً  شيئاً  هاُيتلك الذي املعاق
 (145-144،ص2016،)فريم الطيب . االجتماعي ندماجاإل يعين ما وهذا

 :التنافسي  متطلبات ممارسة النشاط الرياضي المكيف -9
 ات البدنية و العزُيةنرياضة املعاقني بصفتها رياضة متكاملة بدنيًا و ذهنيًا و عصبيًا تتطلب العديد من املكو    

 و اإلرادة القوية اليت تتكامل مع بعضها البعض حىت ُُيكن الوصول ملستوى أداء جيد يف األلعاب املتنوعة ، 
و للوصول إىل األداء اجليد يف ألعاب املعاقني فإنه البد من اإلستعداد و تكثيف التدريب الصحيح و تكرار املهارات 

 يصل الفرد إىل قوة التحمل املطلوبة و الثقة بالنفس أثناء املواجهات احلقيقة ،  مع الزمالء يف التدريب ، حىت
ارات احلركية ات يف ممارسة املهو نتيجة لذلك تنخفض التأثريات النفسية و اخلوف من الفشل كلما زاد عدد اجلرع

سي املتحركة للتحرك بالكرا الزمةو حيُسن تنويع األداء الكتساب كافة املكونات املساعدة يف تصحيح األخطاء امل
 نها :م الشروط الواجب توافرها في التدريبأو بدوهنا طبقاً لنوع اإلعاقة و قوة طبيعة املباراة ، و هناك عدد من 

واحد ،  و خصوصاً يف قيادة الكراسي املتحركة مع اللعب يف آنٍ  مراقبة الالعبني أثناء املباريات الكتساب اخلربة -
 رف يف املواقف املتماثلة ، فاملراقبة لالعبني تُعطي الالعب خالصة خربة اآلخرين .و القدرة على التص

التطبيق مع ُمموعة من األفراد خمتلفي األوزان و األطول ، فالطول و القصر و البدانة و النحافة ال تؤثر على  -
 إتقان ألعاب املعاقني املختلفة .

 اء العضالت( .اختيار الوقت املناسب )و خصوصاً أثناء ارخت -
 حتديد املسافة املناسبة للبدء و اإلنطالق و الرمي . -
 املتحرك و مهارة حتديدالتخطيط املسبق للحركة ، على أن يشمل عدة مهارات منها مهارة قيادة الكرسي  -

 رة ،كو مهارة مسك الكرة و مهارة الثبات و التوازن ، و مهارة اإلرتقاء قدر املستطاع قبل قذف الاخلطوات، 
 و مهارة رمي الكرة و إصابة اهلدف و مهارة الرتكيز أثناء اللعبة .

 تشتيت انتباه اخلصم بإيهامه بتنفيذ حركة أخرى غري مقصودة . -
 كما حتتاج ممارسة رياضة املعوقني إىل تكرار التدريبات و ذلك يف أماكن خاصة ُمهزة بكافة متطلبات املعاق ،   -

 العب يت تقف يف وجه ممارسة املعاق للرياضة ، و حىت ال تأيت بأثر نفسي عكسي على الحىت يتم تذليل العقبات ال
 فيكره و يُقاطع الرياضة أمام سخرية البعض أو نظرهتم التعاطفية .
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يب النفسي الطبية للفرق الرياضية للمعاقني، حيث أن الطب و و ال بد من وجود خبري نفسي يف األجهزة التدريبية -
حتديد الطريقة  و مجاح ثورات الغضب اليت جتتاح الالعبني و يستطيع حل مشاكلهم النفسية و املرضيةيستطيع كبح 

ستوى حالة الالعب اآلخر طبقاً مل املثلى للتعامل مع كل حالة مرضية على حدة ، ألن حالة كل العب ختتلف من
ماهري الفرق األخرى و مواجهة اجل الئهم منو درجة اإلعاقة ، و القيام كذلك بتهيئة الالعبني املعاقني ملواجهة زم

 ( 31-29،ص2006،الغفرية و تقبل قرارات احلكام بصدر رحب . )امساعيل عبد الفتاح
 :  لرياضة يلزم اإلهتمام مبا يليعند ممارسة املعاقني ل الفحوص الطبية الخاصة برياضة المعاقين : -10

 قلم األداء الرياضي مع اإلعاقة .تأ -أ
 املمارسة الرياضية مع اإلعاقة . أدواتتناسب  -ب
 احية اهلندسية و طبيعة اإلعاقة .مالءمة املباين من الن -جــ
 تناسب الفحوص الطبية الرياضية و طبيعة اإلعاقة . -د

 و ُُيكن إجياز طبيعة الفحوص الطبية اخلاصة باملعاقني و املطبقة فعالً يف العديد من الدول املتقدمة يف هذا اجملال   
 ا و إجنلرتا يف النقاط التالية :مثل فرنسا و أملاني

تُؤدى اختبارات تقييم اجملهود و كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي العادية مع بعض التغيريات و التعديالت اليت  -1
 ُتالئم طبيعة اإلعاقة .

 الشحوم( . صحاء )مثال قياس نسبةتـُؤ دى اإلختبارات و الفحوص اخلارجية يف املعاقني مثل األ -2
 تُقاس القوة العضلية جبهاز الدينامومرت و املانوميرت و بنفس القواعد املطبقة على األصحاء . -3
 زة املزودة مبسطرة مدرجة .تُقاس مرونة املفاصل جبهاز جونوميرت )لقياس زوايا املفاصل( ، أو باألجه -4
 ات عديدة للمعاقني منها ما يلي :يُقاس التحمل باختبار  -5
اختبار النبض يف الراحة و بعد ُمهود مقنن على كرسي متحرك ، ة يُقاس النبض يف فرتة ما بعد اجملهود و حىت  -

 فاءة .العودة للحالة الطبيعية و من يعود نبضه أسرع فهو أكثر ك
ن معرفة كاختبار روفري املعل )الدرج املعدل( صعود و نزول من على درج ملن يستطيع من املعاقني و من معدله ُيُ  -

 درجة اللياقة البدنية . 
 يستطيع استخدام أطرافه السفلى( .ديكسون )ملن  -اخنبار روفري  -
 بعد اجملهود .اختبار الدراجة الثابتة للمعاقني من الرقود على الظهر و قياس النبض يف الراحة و  -
 ة( .قة املباشرة )أدق طريقبالطرياختبار الدراجة الثابتة للمعاقني و قياس أقصى استهالك لألكسجني  -
اختبار القياس غري املباشر لإلستهالك األكسجيين باستخدام الدراجة الثابتة و قياس النبض ، مث استخراج  -

 ول فنية خاصة .املعدالت غري املباشرة لإلستهالك األكسجيين من جدا
 قياس أقصى سعة تنفسية . -
 كسجيين على معدل النبض( .الك األقياس النبض األكسجيين )بقسمة اإلسته -

 قياس اإلستهالك األكسجيين منسوباً إىل الوزن .
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 نسوبة إىل السعة احليوية للمعاق.اختبار تيفنو بقسمة أقصى سعة تنفسية يف الدقيقة م -
اختبارات قياس النبض للمعاقني بالبرت ، و تتم بقياس معدله يف الراحة و بعد املشي بأقصى سرعة ملدة ثالث  -6

سم ملدة دقيقة و نصف مث قياس النبض حىت يعود  30ئق ، أو صعود و هبوط درج مزدوج كل منه بارتفاع دقا
 ملعدله الطبيعي .

 تخطيط القلب مثلها مثل األصحاء .الفحوص التقييمية ب -7
دد لى الكرسي بعيدي عاختبار اجملهود للمعاقني من مستخدمي الكرسي املتحرك يتم برفع و خفض اجلسم باأل -8

ة للمعدل و حىت العودالنبض يف الراحة و بعد اجملهود مباشرة كل دقيقة  ثانية مع قياس 20 ية مع مرة خالل 20
 ،2005،)أسامة رياضالطبيعي أسرع يكون أكثر كفاءة  من يعود معدل نبضه إىل املعدلالطبيعي، و 

 (258-257ص
يحة الذين يشعرون بالعجز عن القيام باحلركات الصحالنشاط الرياضي املكيف من الدروس اليت جيدها التالميذ    

، تبدأ الصعوبات مع بداية الزي الرياضي فمن املمكن ان التالميذ و خصوصاً   أو التنسيق بينها صعبة و غري مرحية
 البسهم ، مثل هذه األساليب ُُيكنخيلعون ميف تعلم كيف يرتدون و  األصغر سنًا قد حيتاجون إىل مساعدة 

 يًا الرتداء أوتالميذ وقتًا إضافو ممارستها يف الوقت و املكان املناسبني ، رمبا يكون إعطاء مثل هؤالء ال مناقشتها
 خلع مالبسهم الرياضية ، رمبا ُُيكنك تشجيع زميلٍ  ملرافقة و مساعدة التلميذ عند اللزوم .

ريقهم ، عندما نفسهم من الذي يكون يف فيف حالة املشاركة يف املباريات تفاد  املواقف حيث خيتار التالميذ بأ   
يكون التلميذ هو األخري يف ترتيب اإلختيار ُُيثل ضربة مؤملة لتقديره عن ذاته ، عندما يكون ممكناً حاول التفرقة بني 
األنشطة اليت يستطيع التلميذ األداء اجليد فيها ، إذا كان ترتيب اللعب أزواجًا حاول يف التفكري يف شخص ما 

  (19،ص2007،)عبد احلكيم أمحد دعَّماً .يكون مُ 
 مبادئ تدريس المهارات الحركية للمعاقين : -11
توجد ُمموعة من األسس جيب على ُمدرسي الرتبية الرياضية و الرتبية احلركية للمعاقني مراعاهتا عند تدريس    

 املهارات احلركية األساسية هلذه النوعية أمهها ما يلي : 
 التدريس للمعاقني إملاماً تاماً .اإلملام بطُرق  -
 القدرة العالية على أداء النموذج اخلايل من األخطاء . -
 انتقاء طريقة التدريس اليت تتناسب مع كل مهارة و نوع اإلعاقة . -
 اإلملام التام بالنقاط الفنية لكل مهارة على حدة . -
 األمن . معرفة طُرق السند و املساعدة بأسلوٍب صحيح و توفري عامل -
 القدرة على ربط املهارات املختلفة بأسلوب متناغم . -
 القدرة على تصحيح اخلطأ فور وقوعه . -
 اختيار الوقت املناسب لتقدمي التوجيهات املناسبة أثناء عملية التعلم و األداء . -
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منافسات  تكون هناكيكون قادرًا على اختيار حركات بديلة للمعاق يف حالة فشله يف اداء حركات معينة أو  -
 متعددة ُُيكن للمعاق أن يشرتك فيها .

اإلملام التام بطبيعة املعاق و نوع إصابته ليتمكن من وضع الربامج احلركية األساسية املناسبة أو توجيه املعاق إىل  -
 نوع نشاط يناسب حالته .

 عاق .عند تدريس املهارات احلركية يلزم مراعاة احلالة النفسية و الصحية للم -
 رفع الروح املعنوية للفرد املعاق و العمل على أن يتقبل ذاته . -
 ( 63-62،ص2005وجود منشآت رياضية تتناسب مع املعاقني و حاالهتم املختلفة . )عبد احلميد شرف، -

 الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ برامج التربية الرياضية المعدلة للمعاقين :  -12
ربني اتباع البد على املد -خاصة الربامج الرياضية التنافسية  -ياضي للفئات اخلاصة قبل إجراء أي برنامج ر 

 اإلجراءات التالية : 
 الفحص الطيب و الدوري دون انقطاع . -1
 تصنيف أنواع األنشطة احلركية على ضوء الكشف الطيب و اإلختبارات احلركية اليت مت التوصل إليها . -2
 و الربامج املوضوعة وفق أساليب معدلة و خاصة . تنفيذ و تطبيق األنشطة -3
 تقومي التقدم احلركي و البدين و املهاري باستخدام وسائل القياس و التقومي املتبعة يف الرتبية الرياضية . -4
 حىت يتم احلكم على الربنامج املوضوع بالنجاح جيب ضمان العالقة املتكاملة بني كل األفراد أو القائمني على -5
 ك سواء كانوا يف املدارس أو املراكز اخلاصة أو أطباء أو أخصاء نفسانيني .ذل
جيب على العاملني يف ُمال رعاية املعاقني عمل سجالت خاصة لكل فرد معاق يُبني تصنيفه الطيب و احلركي  -6

  (209،ص2013و املهاري . )ماجدة السيد عبيد،
 :صفات و خصائص مدرب النشاط الرياضي المكيف  -13
إن املدرب الرياضي هو شخصية تربوية يقوم بقيادة عملية الرتبية و التعلم ، و تقع على عاتق مدرب رياضة    

 املعاقني مهام كبرية ، لذا جيب أن يتصف من يقوم هبذه املهمة مبا يلي : 
 أن يكون على علم كاٍف مبختلف أنواع اإلعاقة .  -1
إعداداً كافياً من حيث اإلُيان مبستقبلهم حىت ُُيكنهم من التأقلم مع ظروف أن يكون قادراً على إعداد املعاقني  -2

 احلياة .
 أن يكون قادراً على حتقيق فلسفة رياضة املعاقني و ذلك من خالل إُيان هؤالء بالرياضة . -3
ملسؤولية ا جيب أن يتصف مدرب رياضة املعاقني بالشخصية املتزنة و أن يكون صبوراً و واثقًا بنفسه و حتمل -4

 جتاه املعاقني .
أن يكون على مستوى عاٍل من اإلمكانات و القدرات من خالل قدرته على حل مشاكل املعاقني و قدرته  -5

 على ابتكار ما هو جديد .
 أن يكون ُملماً باملعلومات و املعارف املرتبطة بالعلوم الرياضية . -6
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 يف حتسني حالة املعاقني .أن يكون قادراً على حتقيق الرياضة كجزء هام  -7
أن يعمل على تنمية الناحية الفكرية عند املعاقني من حيث املالحظة و اإلدراك و الذاكرة القوية ، و حماولة  -8

 تنمية الناحية اإلبداعية و اإلبتكار ضمن أسلوب علمي . 
 ألسلوب القيادي .العمل على تطوير السمات الشخصية كاجلرأة و تقبل اإلعاقة و الصدق و تعليم ا -9

 أن يكون قادراً على تشجيع املعاق على تقبل األمر الواقع و أن يكون هدفه هو إعادة التكيف للمعاق .  -10
 أن يكون ُملماً و على معرفة تامة بالطرق و األساليب احلديثة املتبعة بعالج املعاقني . -11
 أن يكون ُملماً مببادئ السالمة العامة . -12
 ن ُملمًا بالعلوم الطبيعية كعلم الفيسيولوجيا ، التشريح، و العالج الطبيعي ، و اإلسعافات األولية .أن يكو  -13

 (218-217،ص2013)ماجدة السيد عبيد،
 اختيار األنشطة الرياضية الخاصة بالمعاقين : -14
 اين منها املعاقل اليت يُعإن اختيار األنشطة الرياضية املعدلة حتتاج إىل إنسان مؤهل من حيث معرفته باملشاك   

و درجة اإلعاقة و بالتايل إملامه باأللعاب الرياضية و ُقدرته على إعطاء النشاط الرياضي املناسب لكل نوع من أنواع 
 اإلعاقة ، و من أهم اخلطوات اليت جيب مراعاهتا من قبل العاملني يف ُمال رعاية املعاقني :

به  ة حاجات املعاق من حيث تنمية ميوله و دافعيته حنو النشاط الذي يقوماختيار األنشطة اليت تعمل على تلبي -
 و بالتايل حتقيق رغبته الكاملة .

 اختيار النشاط الذي يعمل على مرونة املفاصل و العضالت و إصالح ما ُُيكن إصالحه من تشوهات قوامية أو -
 مُسنة ناجتة عن عوامل متعددة .

 يعمل على تنمية اجلانب النفسي و العقلي و اإلجتماعي و التكيفي .أن يتم اختيار النشاط الذي  -
اختيار األنشطة الرياضية املختلفة العائدة بالفائدة على أجزاء اجلسم العضوية بشكل كامل ، مع اإلبتعاد نوعاً ما  -

 عن اجلزء املصاب .
 (209-208،ص2013د عبيد،أن يتم اختيار األنشطة وفقًا للقواعد العلمية الصحيحة . )ماجدة السي -

 تأثير األنشطة الحركية على المعاقين :  -15
 فيما يلي نتعرض لبعض األنشطة احلركية و تأثريها على املعاقني يف خمتلف اجلوانب :   

و منها على سبيل املثال : كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، األنشطة  األلعاب الفردية الجماعية : -1.15
 ة السلة، التنس ...إخل ، مثل هذه األلعاب هلا تأثريات عديدة نذكر منها ما يلي :املائية، كر 

 ُتساعد على رفع مستوى اللياقة البدنية بعناصرها املتعددة : قوة، سرعة، حتمل، مرونة، ..إخل . -
 ء ... إخلالوال تنمية اجلانب اإلجتماعي و تشجيع العمل مع اآلخرين و اإلندماج معهم مثل التعاون، اإلنتماء، -
 تعديل السلوك و إكساب السلوك القومي البعيد عن العدوانية و األنانية .  -
 تنمية املواهب الرياضية املختلفة و إشباع العامل النفسي . -
 تنمية و تطوير القدرات احلركية املختلفة و إشباع روح املنافسة الشريفة . -
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و هذا النوع من األنشطة احلركية متعدد اجلوانب فقد تكون  القصص الحركية و األلعاب الصغيرة : -2.15
 ألعاب صغرية على شكل ألعاب ُتثيلية غنائية ُيصاحبها اإليقاع

قد تكون  ألعاب احلواس ، و –ألعاب مائية  –ألعاب اخلالء  –ألعاب لياقة بدنية تُنمي عناصر اللياقة البدنية  -
 ية  ، و هذا النوع من النشاط احلركي له تأثريات عديدة منها :قصص حركية غنائية و موسيقية و أخرى ُتثيل

 تعمل على زيادة التفاعل اإلجتماعي و التكيف مع أفراد اجملتمع . -
 تنمية عناصر اللياقة البدنية املختلفة . -
 إشباع صفة التنافس الشريف بني األطفال املعاقني أسوة بأقراهنم العاديني .  -
 ابية للعمل اجلماعي و خيال الطفل و تنمية الوجدان أيضاً .تنمية امليول اإلجي -
اكتساب مهارات حركية جديدة ُتكسب الطفل الثقة بالنفس و تولد التعزيز نتيجة خلربات النجاح يف األداء هلذه  -

 احلركات البسيطة .
ة مما ُيساعد على زيادة دة املرونتزيد من انسيابية احلركة لدى األطفال و تنمية عنصر التوافق العضلي العصيب و زيا -

 الكفاءة البدنية و أداء األعمال بأقل ُمهود و بذلك خيدم نفسه .
 إكساب الفرد اإلحساس باجلمال . -

و من أمثلة احلركات األساسية : املشي، اجلري، القفز، الوثب، الدحرجة،  أنشطة الحركات األساسية : -3.15
 كثرية على املعاق نذكر منها ما يلي :  و هذه احلركات هلا تأثريات إجيابية

حتسني و تنمية مثل هذه احلركات األساسية السابق ذكرها ُيسهل على املعاق حياته اليومية و اإلعتماد على  -
 نفسه .

 زيادة الكفاءة البدنية للمعاق . -
د ء . )عبد احلميتنمية و حتسني أداء األعضاء املختلفة للجسم و الربط بني هذه األعضاء أثناء األدا -

 (58-56،ص2005شرف،
 : الصم و السمع ضعاف رياضة -16
 ، األوىل يةالعامل احلرب قبل طويلة سنوات منذ تأسست( الصم) السمع ضعاف برياضات املهتمة املنظمات إن   

 السمع ضعفب املعاقني برياضة اإلهتمام واكب قد و ، اإلعاقة من األخرى األنواع برياضة لإلهتمام البداية فكانت
 . ألمريكيةا و األوروبية و العربية الدول خمتلف يف هلم اإلجتماعية و التعليمية باخلدمات اإلهتمام( الصم)

 عاملية بطوالت عشر من أكثر منها عاملية و دولية بلقاءات م1924 عام التنافسية الصم رياضة بدأت قد و   
 ضعفب املعاق من نتوقعه ما هذا و ، باألصحاء خلاصا األداء مبستويات( الصم) السمع ضعاف من للمعاقني

  حتمل و ةمرون و سرعة و عضلية قوة و مهارة من األساسية البدنية اللياقة عناصر لديه تتوافر حيث ، السمع
 . السليم الفرد عن فيها خيتلف ال اليت و ، عصيب عضلي توافق و
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 لداخليةا األذن و الداخلي السمع جهاز إصابة حبهاُيصا قد( الصم) السمع بضعف اإلعاقة حاالت بعض يف و   
 على سلبياً  ذلك ريتأث مع اجلسم بوضع اإلحتفاظ يف صعوبةٍ  مع للجسم احلركي التوازن يف اضطراب إىل يؤدي مما

  (241،ص2015. )أسامة رياض، للمعاق البدنية اللياقة
 معاقين سمعيا  :لا مع تتناسب التي الرياضية األنشطة -17

 الرياضي ُمالنا يف لكن ، شيء كل  يف األسوياء عن خيتلفون البكم - الصم أن الكثريين لدى السائد عتقاداإل   
 أو املالعب يف لتعدي أي إجراء دون األسوياء ُُيارسها اليت الرياضية األنشطة أنواع كافة  ممارسة يستطيعون أهنم جند

 من خاصة نوعية إىل حيتاج ذلك لكن الرياضية األنشطة اعأنو  كافة  بأداء القيام هلم فُيمكن ، غريها و األدوات
  البدنية للياقةا اكتساهبم جلأ من ، األعصاب هدوء و بالصرب يتمتعون الذين الرياضيني املشرفني أو املدرسني

 وقنيللمع ليتسىن ةالصحيح بالطريقة املختلفة النماذج بعمل القيام ُُيكنهم حىت األنشطة ألنواع الفنية املهارات و
 والقدرة التعليمية حيةالنا بُبطء تتمتع فئة أهنم مالحظة مع ، املختلفة املهارات أداء عند املدرس تقليد و احلركة منهم
 من ملستمرا النشاط بذل إىل حيتاجون أهنم كما  املهارات و احلركات لتكرار حاجتهم إىل يؤدي مما التحصيل على

 اإلشارة لغة إجادة املدرس على فيجب ، املختلفة املباريات و للمسابقات مالتحك أثناء أو التعليم يف سواء املدرس
.  إليهم ملعلوماتا توصيل سرعة يف املدرس لُيساعد ذلك و معه التعامل على و عليه يتعودوا حىت الشفاه لغة و

 (149،ص2002،)مروان عبد اجمليد
كما   ركية من خالل األنشطة الرياضية و الفردية بنجاح ،و ُُيكن لألطفال الُصم أن ُيارسوا و يتعلموا املهارات احل   

ُُيكنهم أن ُيشاركوا يف بعض املنافسات الرياضية يف كثري من األلعاب ككرة القدم و الكرة الطائرة ، مع مالحظة أن 
ية ذإدراكهم احلركي يتأثر بقصورهم السمعي يف بعض األلعاب ، فهم يفتقرون إىل وسائل اإلنذار السمعي و التغ

من صوت اصطدام  -مثالً -الرجعية السمعية ، فبينما يستفيد الطفل العادي عند تعليمه التصويب يف كرة السلة 
الكرة باللوحة  أو احللقة لتعديل أدائه و حتسينه ، ال ُُيكن لألصم أن يستفيد من تلك التنبيهات السمعية .. و لذا 

 عينة .جيب اإلستعاضة عن ذلك بإشارات بصرية أو ضوئية م
كما تُعدُّ األنشطة اإليقاعية احلركية ذات فائدة كبرية يف تنظيم حركات الصم و ضعاف السمع و يف حتقيق املزيد     

من السيطرة على أعضاء جسمهم و التحكم فيه ، و يف تنمية إحساسهم و تذوقهم اجلمايل ، مع مراعات حتويل 
)عبد  ة كالتصفيق باليدين و اإلعتماد على الوسائل الضوئية .اإليقاعات السمعية إىل إيقاعات بصرية أو حس حركي

  (334-333،ص2005،املطلب أمني
  : معاقين سمعيا  أهداف النشاط الرياضي المكيف لل -18
لكي يستطيع املعاق مسعياً العمل بكفاءة و ُيصبح إنسانًا ُمنتجاً يف اجملتمع و يف حدود قدراته الباقية ، البد أن    

 مج الرتبية الرياضية إىل ما يلي : يهدف برنا
تعلم املهارات احلركية األساسية من خالل األنشطة الرياضية لتنمية و زيادة كفاءته اإلدراكية احلركية عن طريق  -

 األنشطة الفردية و اجلماعية و إثارة دافعيتهم للممارسة باملنافسات و املسابقات املتنوعة .
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التوافق احلركي و البدين و كذلك األنشطة اإليقاعية ، و استخدام اآلالت النقرية   املهارات احلركية اليت تُنمي -
كالطبول و الدفوف حيث حُتِدث تلك اآلالت ذبذبات ُُيكن أن يستجيب هلا الطفل األصم ، فالرقص بأنواعه 

 يُنمي احلس اإليقاعي كما أن الرقص اجلماعي يُولد الشعور بالتماسك و اإلنتماء .
ام باألنشطة اجلماعية التعاونية ألن فقد السمع يُؤدي إىل فقد اإلتصال باآلخرين فهم يف حاجة إىل النضح اإلهتم -

اإلجتماعي ، حيث أن الرتبية الرياضية هي الوسيلة لتنمية املهارات اإلجتماعية ، و جيب استخدام اإلشارات خالل 
 افرة .اللعب و املثريات البصرية و األعالم ألهنم ال يسمعون الص

اختالل اإلتزان للصم الُبكم الناتج عن حادث و الذي يُؤدي إىل عدم قيام القنوات اهلاللية بوظائفها يُوِجب على  -
املدرس اإلبتعاد عن املهارات اليت تتطلب التسلق و العمل على األجهزة و ذلك لتوفري األمان لصعوبة اإلتزان )محدي 

 (90-89،ص2013،أمحد و الصواف
 :معاقين سمعيا  النشاط الرياضي المكيف للريس دت سسأُ  -19
 البكم -س األنشطة الرياضية للصم لقد ذكرت العديد من الدراسات و كذلك العلماء ما جيب أن يُراعى يف تدري   

 لإلعاقة لذلك جيب مراعاة اآليت  حيث ال جيب أن ننسى اآلثار النفسية
 فهم طبيعة و احتياجات األصم . -1

 ة و اإلملام التام بالنواحي الصحية لألصم .املعرف -   
 املعرفة باإلختبارات النفسية و السمعية و العقلية و مجيع القياسات اخلاصة باألصم . -   
 معرفة الطُرق املرئية و استخدامها و األدوات امللونة املساِعدة على توصيل املعلومات لألصم و يتم ذلك  -2

 عن طريق :
 حلواس األخرى كناحية تعويضية .الرتكيز على ا -   

ُيستخدم الشرح املرئي للمهارات التعليمية بكفاءة مثال ذلك لوحة النشرات و شرائط الفيديو، املرآة، اإلشارات  -   
 اليدوية .

 جيب أن يقف املـدرس يف مكان واضح جلميع التالميذ الصم و مواجهتهم . -3
عروا ىت يتم التفاهم السريع بني األطفال الصم و املدرس ، و يشجيب أن يتم التدريس يف ُمموعات صغرية ح -4

 باملودة و األلفة مع استخدام أسلوب التشجيع .
جيب استخدام وسائل متنوعة يف الشرح ، و التدرج يف التحليل احلركي مع استخدام مناذج و صور و وسائل  -5

 ي املطلوب .بصرية متعددة حىت يستطيع األصم استيعاب و فهم األداء احلرك
جيب مراعاة ُضعف التوازن لدى الصم فهم ال يتمكنون من البدء و التوقف السريع ، كما أن تغيري اإلجتاه  -6

 يكون صعباً .
اإلضافة إىل ألنشطة الرياضية ، بجيب مراعاة اإلرتباك و القلق الذي لديهم و الناتج عن عدم املمارسة الفعلية ل -7
 ملمارسة.و مللهم و ابتعادهم عن ايتعلموها من قبل و الشرح املطول يؤدي إىل ضيقهم ن كثرة اإلشارات اليت مل أ
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جيب مراعاة أن اإلكتئاب من خصائص األصم ، و عدم مساعهم إىل أصوات كثرية يؤدي إىل كثرة املشاكل  -8
 السلوكية ، كذلك عدم التعاون مع اآلخرين يف اللعب و املواقف املختلفة 

 كن املدرس من رؤيتهم و مالحظتهم.الميذ الصم احلركة أثناء الدرس بشرط أن يتمجيب إعطاء الت -9
جيب اتباع أسلوب واحد يف إعطاء التعليمات و التوجيهات سواء كانت إشارات أو قراءة الشفاه ، باإلضافة  -10

 إىل اإلتفاق على عالمات معينة عند اخلطر أثناء املمارسة .
الشرح حىت تسري املنافسات يف اإلجتاه املطلوب و ُُيكن تغيري بعض القواعد جيب عدم إضاعة الوقت يف  -11

 لتتناسب مع إعاقة الصم .
 ة و الفهم .سهولجيب أن تتناسب األنشطة مع املرحلة السنية و العمر العقلي ، و أن تتميز باملرونة و ال -12

 (151-150،ص1998،)حلمي إبراهيم،فرحات
 
 
 
 خالصة : -
 

مت عرضه يف هذا الفصل خنلص إىل قناعة بأن النشاط الرياضي املكيف ما هو إال صورة من خالل ما  
ُمصغرة أو منوذج لوجه من أوجه اخلدمات السامية املقدمة لألفراد ذوي اإلحتياجات اخلاصة ، و هنا نودُّ اإلشارة 

النشاط الرياضي  يعين كل أنواع إىل نقطة مهمة ُمصطلح النشاط الرياضي املكيف ال يعين فقط رياضة املعاقني ، بل
اليت يتم التعديل فيها لُتالئم حالة الفرد املمارس له حسب حالته ، فمثالً املرأة احلامل يتم تعديل األنشطة الرياضية 

لطفولة و اهلا لُتمارسها دومنا خوٍف على صحتها و صحة جنينها ، و الفرد املصاب بداء السكري و املسنون 
 نون و الرياضي العائد من إصابة أو صدمة .. اخل .املسعفة ، و املدم

كما أن املسؤول على تصميم و تطبيق هذه الربامج الرياضية املكيفة البد و أن يكون من أهل اإلختصاص الذين     
 تلقوا تكويناً علمياً و ميدانياً يُؤهلهم للعمل يف هذا اجملال . 
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 تمهيد :  -
 

ليل املعلومات حت قياس و ترتيب و توضيح الطرق اليت مت اعتمادها يف تصنيف و هذا الفصل إىل هدفي 
 ا الزماين ستطالعية من حيث بعدهيف هذا الفصل الدراسة اإل سنتناول،  تطبيقياجلانب الاليت مت مجعها يف 

  دراسةصر ُمتمع الح  كيفية تطبيق اإلجراءات امليدانية وـبـنينُ  دراسة واملنهج العلمي املستخدم يف المث املكاين  و
ميزة ألفراد عينة و أيضًا اخلصائص امل العينةيف اختيار نوع  الطريقة اليت اعتمدهنا اليت قمنا باختيارها و العينة و

 الدراسة .
بحث من اليت جيب أن تتوفر يف أداة ال الشروط العلمية مع ذِكراملستخدمة يف الدراسة  تاو األدنتطرق إىل مث    

عطيات اليت ملهذا الفصل إىل األساليب اإلحصائية اليت اعتمدنا عليها يف حتليل ايف ناول نت، كما  ثباتٍ  و صدقٍ 
 .املستعملة يف الدراسة  واتمجعناها عن طريق األد
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 الدراسة اإلستطالعية : -1
  

لى الباحث اإلحاطة مبوضوع حبثه من كل النواحي ، لذا تُعد من أجل السري احلسن لكل حبث علمي البد ع   
تكشافية عاماًل راء الدراسات اإلسالدراسة اإلستطالعية اللبنة األوىل و األساسية اليت يبين عليها حبثه ، و يُعد إج

إجراء ب مهمًا لضمان اإلملام و التعرف و اإلختبار األويل جملتمع البحث و خصائصه ، من أجل ذلك قام الباحث
 : الدراسة اإلستطالعية على عدة مراحل

بعد اختيار املوضوع و املوافقة عليه من طرف اللجنة العلمية مت استصدار وثيقة تسهيل مهمة  المرحلة األولى : -
 2018فيفري  04من طرف رئاسة القسم باملعهد ، ُتت الزيارة امليدانية ملدرسة األطفال املعوقني مسعياً باملسيلة يوم 

الذي رحب بنا حبفاوة و قدم لنا كل التوضيحات و التسهيالت للمدرسة ، و كان لنا يومها لقاء مع املدير السابق 
الالزمة من أجل إجراء الدراسة ، و بدوره منحنا وثيقة تسهيل مهمة إىل ملحقة األطفال املعوقني مسعيًا مبدرسة 

ليوم املوايل إىل مدرسة و عليه توجهنا يف اهم يف مرحلة املتوسط ، الميذ تعليماألطفال املعوقني بصرياً حيث يُزاول الت
 من أجل :  األطفال املعوقني بصرياً 

 هلياكل املوجودة فيها .اإلطالع على املؤسسة و ا -
 . املعلومات و اإلحصائيات اخلاصة باملؤسسة كلها يف شقيها البشري و اهليكلياحلصول على  -
 عاً .مالتكفل باألطفال املعاقني مسعياً و املعاقني بصرياً عمل املؤسسة اليت  كيفية سري والتعرف على    -
 . زيارة القاعة الرياضية و اإلطالع على ما فيها من وسائل و مستلزمات رياضية -
 اإلتصال باألستاذ املسؤول عن حصة الرتبية الرياضية باملدرسة و معرفة توقيت العمل . -
 . (امللفات الطبية و اإلدارية)قرب و اإلطالع على تفاصيله عن  معاينة ُمتمع البحث -

بعد هذه الزيارة كان من املسطر له القيام بزيارة أخرى للمدرسة من أجل تطبيق أدوات الدراسة على العينة    
ن ألاإلستطالعية ملعرفة مدى مالءمتها و تناسبها مع الفئة قيد الدراسة ، لكن ذلك مل حيدث كما كان مسطراً له 

الربنامج املقرتح يف الدراسة يستلزم إجراؤه يف مدة زمنية ُقدِّرت بعشرة أسابيع متتالية و هذا ما ال ُُيكن حدوثه يف 
هذا الوقت نظراً لقرب موعد عطلة الربيع املقدرة خبمسة عشر يوماً ، و أيضاً بعدها لن يستكمل األطفال أكثر من 

 اً لتزامن ذاك الوقت مع دخول شهر الصيام الفضيل .شهرين دراسة ليخرجوا يف عطلة الصيف نظر 
 المرحلة الثانية :  -

، و ذلك  2018/2019التجربة اإلستطالعية يف األسبوع الثاين من بداية العام الدراسي ب يف هذه املرحلة ُقمنا
 من أجل :

 هبم اخلاصةاحلصول على نسخة عن قوائم التالميذ املنتسبني للمدرسة هبا كل املعلومات  -
 . 2018/2019حول مدرسة األطفال املعوقني بصرياً باملسيلة خالل املوسم الدراسي و أيضاً بطاقة فنية  -
  حقني باملدرسة يف األسبوع األول .اإلطالع على قوائم التالميذ املعاقني مسعياً املسجلني و امللت -
 . لدراسة و خارج العينة األساسيةألصلي لمعاقون مسعياً بطريقة عشوائية من اجملتمع ا تالميذ 04اختيار  -
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 عرض مقياسي الدراسة على األستاذين املتخصصني يف لغة اإلشارة . -
لزميلني املساعدين يف املعاقون مسعياً ، و حبضور ا التالميذإجراء حصتني جتريبيتني للرتبية الرياضية خضع هلا كل  -

 :ذلك هلدفني أساسني ، و  شراف أستاذ الرياضة باملدرسةتطبيق الربنامج و بإ
رف على الصعوبات و التعيق الربنامج و شرح طريقة العمل اإلحتكاك املباشر مع عينة الدراسة قبل بدأ تطب: أوهلما * 

صالحية و سالمة األدوات و الوسائل الرياضية املوجودة باملدرسة و حتديد النقائص املوجودة أو أيضًا التأكد من 
 الباحث .فيها لتعويضها من طرف 

 ثانيهما توزيع املهام على الفريق املساعد و كيفية التعامل مع عينة الدراسة .* 
ملقياسني مبساعدة أستاذة لغة اإلشارة لوصف العبارات املدرجة يف ا ى العينة اإلستطالعيةتطبيق مقياسي الدراسة عل -

 . فهم معناها  منو ذلك ليتمكنوا ، بطريقة لغة اإلشارة 
تطالعية ، مت اختيار اسة اإلسبعد اإلنتهاء من حتليل نتائج املقياسني املطبقني على عينة الدر  الثالثة :المرحلة  -

 و اإلدرايةالدراسية  وفقاً مللفاهتم الطبية وعينة الدراسة األساسية و تقسيمهم على ُمموعتني )التجريبية و الضابطة( 
 منهج الدراسة : -2

اسة ُيسهل على الباحث القيام بدراسته بصورة حسنة و يُعطيها مصداقية أكثر ، اختيار املنهج املناسب للدر    
 نعتمد يف دراستناسفطبيعة املوضوع و اإلشكالية املطروحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع املنهج املستخدم يف الدراسة ، لذا 

 هذه على املنهج التجرييب .
 فراد متشاهبتان يفموعتان من األُمج التجرييب على أنه إذا كان هناك هو تعتمد الفكرة األساسية اليت يقوم عليها املن

ختالف األخرى ، فإن أي تغري أو ا مجيع اخلصائص و العوامل مث أضفنا عنصرًا معينًا إىل إحدى اجملموعتني دون
 (137،ص2009،بعد ذلك بني اجملموعتني يرجع إىل وجود هذا العنصر املضاف . )بوداود،عطاء اهلل

 ق جاءتالتصميم مبهماً أو غري دقيو إن التصميم التجرييب للباحث كالرسم اهلندسي املعماري ، فإذا جاء هذا    
 يكل السليم ياغته فإنه يضمن اهلالنتائج ضعيفة القيمة و مبهمة ، أما التصميم الذي حُيسن الباحث وضعه و ص

  اإلجابة على األسئلة اليتيها يفتائج ُُيكن اإلعتماد علاإلسرتاتيجية املناسبة اليت تضبط له حبثه و تُوصله إىل نو 
  ( .118،ص2008،طرحتها مشكلة البحث و فروضه . )رحيم يونس

 تصميم اجملموعتني )التجريبية و الضابطة( .و عليه سنقوم يف دراستنا باستخدام املنهج التجرييب 
 مجتمع الدراسة : -3

 باملسيلة"  بصرياً  ملعاقنيا األطفال املعاقني مسعياً املتمدرسني مبلحقة مدرسة يذالتالمثل ُمتمع الدراسة احلالية يف ُت   
تلميذًا و تلميذة موزعني على املستويات  24، و الذين يبلغ عددهم  2018/2019خالل املوسم الدراسي  "

 األربعة ملرحلة التعليم املتوسط .
 عينة الدراسة :  -4

ند ها الباحث يف البحوث الرتبوية و الرياضية مشكلة اختيار العينة ، إذ كلما استمن الصعوبات اجلمة اليت يُواجه   
الباحث يف اختياره بعينة حبثه على األسس العلمية السليمة يف اختيار العينات كلما توصل لنتائج ُمرضية ، و يف 
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ثيالً دقيقاً باملعىن الذي يتم األصلي ُتالبحوث الرتبوية و منها حبوث الرتبية الرياضية فإنه من الصعب أن ُُيثل اجملتمع 
فيه التخلص كلية من عوامل التحيز و اإلنتقاء ، لذا يعمد الباحثون إىل أسلوب اإلنتقاء و التوزيع العشوائي للعينة 

 ( 157،ص2000،)مروان عبد اجمليد تمثيل و عدم التحيز يف اإلنتقاء .لضمان الثقة يف ال
 ث متلدراسة = ُمتمع الدراسة ، حيالدراسة بطريقة املسح الشامل ، أي أن عينة او عليه فقد مت اختيار عينة    

مفردات الذين ُأجريت عليهم الدراسة اإلستطالعية ، و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين أجريت  04استبعاد 
ية عدد أفرادها : التجريب تلميذاً و تلميذة معاقون مسعياً ، مت تقسيمهم على ُمموعتني 20عليهم الدراسة األساسية 

 إناث(. 5ذكور و  5تالميذ ) 10إناث( ، و الضابطة عدد أفرادها  5ذكور و  5تالميذ ) 10
 خصائص عينة الدراسة :  -1.4

 اسة و النظر خصائص عينة الدر بعض مبا أننا بصدد تطبيق برنامج رياضي مكيف مقرتح فإنه ال بد من دراسة    
 ذه املتغريات ذِكر يفو مل يكن هلو تكافؤ بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة ، حىت و لفيما إذا كان هناك جتانس 

و العمر  ،فروض الدراسة أو إيعاز هلا يف النتائج ، إال أننا ارتأينا املقارنة بني املواصفات اجلسمية )الطول و الوزن( 
الدراسة  ني التجريبية و الضابطة حىت تتِسمللمجموعت)السن( و كذلك درجة الفقد السمعي )بالديسبل( الزمين 

 ت .عة األخرى يف أحد هذه املتغرياباملصداقية و املوضوعية حبيث ال ُتيل كفة ُمموعة على حساب اجملمو 
درجة ،املتوسط احلسايب لعينيت الدراسة يف بعض املتغريات )العمر، الوزن، الطول: يوضح (4جدول رقم ) -         

    (فقد السمع

 المجموعة
 حسابيالمتوسط ال

العمر 
 )سنة(

درجة فقد السمع  الطول )سم( الوزن )كغ(
 (ديسبل)

 64 153.28 52.7 15.4 التجريبية
 66 152.47 53.2 15.1 الضابطة

 
درجة ،: ُُيثل املتوسط احلسايب لعينيت الدراسة يف بعض املتغريات )العمر، الوزن، الطول( 01الشكل رقم ) -    

    (فقد السمع

15.1 15.4

53.2 52.7

152.47 153.28

66 64

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

االضابطة التجريبية

العمر الوزن الطول السمع



 

99 

لتجريبية  تغري العمر لدى العينة ان خالل اجلدول و الشكل أعاله أن قيم املتوسط احلسايب بالنسبة ملنالحظ م   
و هي ِنسب متقاربة جداً  شهر واحد ،سنة و  15بينما بلغ عند اجملموعة التجريبية  أشهر 04سنة و  15كان 

 يف ين كبري بني اجملموعتنيه ال يوجد تباأشهر فقط ، ما يعين أن 03أن الفارق يف العمر بني اجملموعتني كان حيث 
 العمر .متغري 

( أن املتوسط احلسايب للمجموعتني بالنسبة ملتغري الوزن 01( و الشكل رقم )04كما يتبني لنا من اجلدول رقم )    
كغ لدى اجملموعة الضابطة و هي قيم تكاد تكون متساوية بدرجة    52.1كغ لدى اجملموعة التجريبية و   52.7بلغ 

 .مبتغري الوزن  عينتني فيما يتعلقكبرية جداً ، حيث أن الفارق بينهما كان ضئياًل جداً ، و هذا يدل على جتانس ال
سم  152.47سم و 153.28نفس الشيء بالنسبة ملتغري الطول ، حيث بلغ املتوسط احلسايب للعينة التجريبية 

ئتني متكافسم، وعليه فإن كلتا العينتني  0.81نهما كان فقط قيم متماثلة تقريباً ألن الفارق بيللعينة الضابطة، و هي 
 نظرياً يف متغري الطول .

ديسبل أما بالنسبة للعينة الضابطة  64كان كما نالحظ كذلك أن درجة فقد السمع لدى أفراد العينة التجريبية  
لسمع ، كما أن  درجة فقد اديسبل ، و هي درجات متقاربة جداً تعين عدم وجود تفاوت بني العينتني يف  66فبلغ 

 ( ديسبل .70-50كلتا العينتني تنتمي لفئة الفقدان السمعي املتوسط )
 :كلتا اجملموعتني  و كذلك نذكر أن* 
 يف كل ُمموعة . 10تتساوى يف عدد األفراد  -
 . إناث يف كل ُمموعة 05ذكور و  05من حيث اجلنس تتساوى أيضاً  -
 سنوات( بنجاح مث انتقلوا للمرحلة املوالية . 05دراستهم اإلبتدائية كاملة )مجيع أفراد اجملموعتني أكملوا  -
 أفراد كلتا اجملموعتني من تالميذ مرحلة التعليم املتوسط . -
 أفراد اجملموعتني يدرسون بنفس املؤسسة . -
 أفراد اجملموعتني ال يُعانون من أي أمراض أو إعاقات مصاحبة . -
 موعتني من املمارسني للنشاط الرياضي يف املدرسة .كما أن أفراد كلتا اجمل  -

تكافئتني يف متجانستني و مكره ُُيكن احلكم على أن اجملموعتني التجريبية و الضابطة ذِ عرضه و و من كل ما مت 
درجة فقد السمع )فقدان مسعي متوسط( ، اخلصائص اجلسمية )الطول و الوزن( ، و من حيث العمر و اجلنس و 

ستوى الدراسي )مرحلة التعليم املتوسط( ، كما أن أفراد كلتا اجملموعتني ختلو من األمراض أو اإلعاقات املو من حيث 
 . ، و مجيعهم ُُيارسون النشاط الرياضي أثناء حصة الرتبية الرياضية باملدرسةاملصاحبة

 مجاالت الدراسة : -5
ح ة يف حال الدراسات اإلنسانية تُثبت و تُوضلكل دراسة أو حبث علمي ُماالت زمنية و مكانية و كذلك بشري   

 .ة اليت أجريت عليها هذه الدراسة مكان و زمان و الفئ
رمحاين  -مت إجراء الدراسة اإلستطالعية لدراستنا احلالية مبدرسة األطفال املعوقني مسعيًا  المجال المكاني : -أ

هذه األخرية اليت مت فيها  ، رسة األطفال املعوقني بصرياً األطفال املعوقني مسعياً مبد باملسيلة و كذلك مبلحقة -جناعي
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ة عإجراء القياسات القبلية و البعدية ملقياسي الدراسة و فيما بينهما مت تطبيق الربنامج الرياضي املكيف املقرتح بالقا
 الرياضية و يف ساحة املدرسة .

إىل غاية  2018فيفري حلالية كانت ِبدءًا من املدة الزمنية اليت ُأجريت فيها الدراسة ا المجال الزماني : -ب
 . 2018ديسمرب 

 رحلة التعليمعيًا املتمدرسني مباملعاقني مس التالميذُأجريت الدراسة امليدانية احلالية على  المجال البشري : -ج
 حيث :تلميذاً و تلميذة  24، و البالغ عددهم  2018/2019املتوسط خالل املوسم الدراسي 

 . تالميذ 04ربة اإلستطالعية على جطُبقت الت -
 مت تقسيمهم إىل ُمموعتني :تلميذاً و تلميذة  20و طُبقت التجربة األساسية على  -

 إناث . 5ذكور و  5اقني مسعياً : مع تالميذ 10* اجملموعة التجريبية تكونت من 
 إناث . 5ذكور و  5معاقني مسعياً :  تالميذ 10* اجملموعة الضابطة تكونت من 

 أدوات الدراسة : -6
 نظرًا لطبيعة املوضوع الذي حنن بصدد دراسته و باإلعتماد على نوع املعلومات و البيانات اليت نُريد مجعها ،    

و كذلك باإلعتماد على ُمموعة الدراسات السابقة املعتمد عليها يف الدراسة احلالية ، قام الباحث باختيار األدوات 
 اآلتية :

 ضي املقرتح )إعداد الباحث(الربنامج الريا -
 مقياس صورة اجلسم )إعداد د. هادي سامل الصبان و د. نوال حمفوظ مرعي( -
 و ترمجة الكاشف( موريس روزنبريجمقياس تقدير الذات )إعداد  -

 البرنامج الرياضي المكيف المقترح :  -1.6
 در عديدة منها :اعتمد الباحث يف تصميم حمتوى الربنامج املقرتح و وحداته على مصا   

كذا و  املعاقني مسعياً من كل النواحياإلطار النظري للدراسة و الذي يُلقي الضوء على كٍل من خصائص األطفال  -أ
العوامل املؤثرة يف كٍل من صورة اجلسم و تقدير الذات و كيفية تنميتها و تطويرها ، باإلضافة إىل ما مت اإلطالع 

من أسسه و أغراضه و طُرق تعديل األنشطة و أيضاً األنشطة اليت تتناسب مع  عليه حول النشاط الرياضي املكيف
 و أهدافها . فئة املعاقني مسعياً 

اليت اعُتِمد   املشاهبة و املرتبطة ، و مطالعة الباحث للعديد من املراجع العلمية املتخصصة و الدراسات السابقة -ب
 .لسابقةا و اليت مت ذِكر العديد منها يف فصل الدراساتالربنامج الرياضي املكيف املقرتح عليها لتصميم 

اخلربة امليدانية للباحث من خالل دراسته لتخصص النشاط الرياضي املكيف و إجرائه للرتبص امليداين مع فئة  -ج
لباحث ااملعاقني مسعياً يف مرحليت الليسانس و املاسرت ، و أيضاً نصائح و توجيهات العديد من األساتذة الذين تتدرج 

 لديهم خالل دراسته . 
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 :ُأسس بناء البرنامج الرياضي المكيف المقترح  -1.1.6
 التالتساؤ  من العديد يواجه الربامج مصمم نقالً عن "سعدية هبادر" أن( 84،ص2014،ورد يف )حممد سليمان    

 بتصميمه يقوم لذيا للربنامج العام املرجعي اإلطار لتحديد و ذلك عليها اإلجابة عليه يتعني اليت و اإلستفسارات
 :هي التساؤالت هذه و أهم

 أي ملن سُيقدم الربنامج ؟ لمن ؟  -1
 أي ما اهلدف من الربنامج ؟  لماذا ؟ -2
 أي ماذا ُُيكن تقدُيه للفئة املستهدفة من الربنامج ؟  ماذا ؟ -3
 ه ؟لتحقيق األهداف املسطرة لأي ما الطرق و األساليب و الفنيات الواجب اتباعها يف الربنامج   كيف ؟ -4
 أي ما هي املدة الزمنية الالزمة لتطبيق الربنامج ؟   متى ؟ -5

  :)قيد الدراسة( باإلجابة على التساؤالت السابقة كاآليتو عليه قام الباحث ببدء تصميم الربنامج املقرتح    
 درسون مبرحلة التعليم املتوسطالذين ياقني مسعياً املع التالميذ مج املقرتح ليتم تطبيقه على فئة منمت تصميم الربنا -1
 األهداف املرجوة من الربنامج املقرتح ُُيكن تقسيمها إىل قسمني : -2
  الهدف العام : -أ

 قني مسعياً .ات لدى املعاحتسني صورة اجلسم و رفع مستوى تقدير الذهندف من خالل اقرتاح هذا الربنامج إىل  -
  األهداف الجزئية : –ب
 زيادة قوة الرتكيز و اإلنتباه . -
 .و اإلجتاهات  بالفراغ اإلحساس إدراك على األطفال املعاقني مسعياً  قدرات حتسني -
 . قدرهتم على التوازن تنمية ـــــ
 حتسني مستوى التحكم العضلي العصيب . ـــــ

 تنمية روح التعاون و العمل اجلماعي بينهم . -
 حتسني مستوى السرعة . -
 ني مهارة التصويب .حتس -
 بث روح التنافس و السعي للفوز و تقبل اهلزُية بروح رياضية . ـــــ

يرى الباحث أن الفئة املستهدفة من الربنامج تتميز باخنفاض ملحوظ يف مستوى تقدير الذات و هي خاصية  -3
درسة الرياضية املـُدرجة باملتكاد تكون مالزمة لذوي اإلعاقة السمعية ، كما و حسب الباحث فإن أغلب املمارسات 

برية على مستوى اليت تؤثر بصورة ك-على حتسني الصورة اجلسمية هلذه الفئة اجلانب النفسي لديهم وال ال تُركز 
 حيث أن ُُممل األنشطة الرياضية املمارسة باملدرسة ال تتعدى كوهنا ترفيهية . -تقدير الذات

اً نسعى من خالهلا املعاقني مسعي ل تقدمي حصص رياضية مكيفة للتالميذلذا تأيت أمهية الربنامج املقرتح من خال   
مارسة الرياضية ملإىل حتسني صورة اجلسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى هذه الفئة ، كما سنعمل على تشجيع ا
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التحلي و أيضاً ، سني اجملموعة و تنمية روح التناف، و حتسني التفاعل فيما بينهم و توطيد العالقة بلديهم بشكل عام
 بالروح الرياضية يف حال الفوز و تقبل اهلزُية .

فة من الربنامج اليت تُعاين من انعدام التواصل اللفظي قام الباحث باإلعتماد على  -4 نظراً خلصائص الفئة املستهد 
ذجة و اإلستعانة النمطريقة التواصل باإلشارة و الشرح املبسط للتمارين ، كما مت اإلعتماد على أساليب متنوعة من 

 بزمالء مساعدين .
 ، التصفيق) للفظيا غري معنوية مثل التشجيع مدعمات على احلايل الدراسة يف الربنامج تنفيذ عملية و تعتمد    

 مكافآت رمزية ( إشارات التقدير و اإلشادة ،، االبتسام
اضي املكيف رٍي من املصداقية للربنامج الريمن أجل احلصول على قدٍر كب المدة الزمنية لتطبيق البرنامج : -2.1.6

 تصميمهذي مت ربنامج الالقام الباحث بتصميم استمارة الستطالع آراء اخلرباء حول مدى مناسبة حمتوى املقرتح ، 
قسيم األجزاء و ت هذا الربنامج إلجراءالزمنية العامة املدة كذا حتديد   ، و -عينة الدراسة- املعاقني مسعياً  للتالميذ

 خبرياً ( 13وبعد ذلك مت عرض االستمارة على ) خلاصة بكل وحدة منه ، و أيضاً عدد الوحدات يف كل أسبوع ، ا
بعد حتليل  ، و( 03امللحق  انظر) الرتبية الرياضية والرياضي املكيف ، و التدريب الرياضي  نشاطمن أساتذة ال

 ستمارة توصل الباحث إىل اآليت:نتائج اإل
 : المقترح البرنامج الرياضي المكيفمحتوى  ةناسبم ىبالنسبة لمد -أ

قبل  عد إعداده وب املقرتح الربنامج الرياضي املكيفعلى  احتوتاليت  ستمارة على السادة اخلرباء وبعد عرض اإل   
 ق الضعف معاجلة مناط استثمارها و التعرف على نقاط القوة يف الربنامج و ذلك هبدف ، و البدء يف تنفيذه

الربنامج ( من آراء السادة اخلرباء مما يدل على صالحية حمتوى %100، فقد مت احلصول على نسبة ) هاتدعيم و
 .للفئة املستهدفة  املقرتح الرياضي املكيف

  المقترح: إلجراء البرنامج الرياضي المكيفبالنسبة لتحديد الخطة الزمنية العامة  -ب
 : كان ذلك هبدف حتديد  و
 . املقرتح امج الرياضي املكيفللربناملدة الكلية  -
 . يف األسبوعاحلصص الرياضية عدد  -
 .احلصة الرياضية زمن  -
 احلصة الرياضيةزمن أجزاء  -
        املقرتحاضي لربنامج الريلاخلرباء حول اخلطة الزمنية العامة  آراءيوضح نتائج استمارة استطالع  وايلاملدول اجل و
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 املكيفالرياضي  للربنامجة املئوية التفاق آراء اخلرباء حول حتديد اخلطة الزمنية النسبيوضح  (:05جدول رقم ) -  
 . املقرتح

 الخيارات الخطة الزمنية للبرنامج م
مجموع آراء 

 الخبراء
النسبة المئوية 

 تفاقلإل

 المدة الكلية للبرنامج 1
 % 7.69 1 أسابيع 08
 % 76.92 10 أسبوعاً  10
 % 15.38 2 أسبوعاً  12

2 
 

 الحصص الرياضية عدد 
 في األسبوع

 % 0.00 - حصة واحدة
 % 76.92 10 حصتني

 %23.08 3 حصصثالثة 

 الحصة الرياضيةزمن  3
 % 7.69 1 د 45
 84.61 % 11 د 50
 % 7.69 1 د 55

4 
الحصة زمن أجزاء 

 الرياضية

الجزء 
 التمهيدي

 % 0.00 - د 5
 84.61 % 11 د10
 % 15.38 2 د 15

الجزء 
 الرئيسي

 % 15.38 2 د 25
 % 69.23 9 د 30
 % 15.38 2 د 35

الجزء 
 الختامي

 % 23.08 3 د 5
 % 76.92 10 د 10
 % 0.00 - د 15

بعد حتليل نتائج اإلستمارة اليت مت عرضها على السادة اخلرباء ، قام الباحث باعتماد نسبة اإلتفاق األكرب اليت    
 قرَّها السادة اخلرباء و كانت نتائجها كالتايل :أ
  %76.92حصلت على نسبة اتفاق بلغت  أسابيع و قد 10: هي  املقرتح للربنامج الرياضي املكيفاملدة الكلية  -أ

 : اتفق السادة اخلرباء على أن تكون حصتني يف األسبوع بنسبة اتفاق يف األسبوعاحلصص الرياضية عدد  -ب
76.92 %  

 %84.61تفاق عليه اإلدقيقة لكل حصة و هو الزمن الذي كانت نسبة  50زمن احلصة الرياضية: ستكون  -ج
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 د و هي املدة اليت نالت نسبة اتفاق10احلصة الرياضية : بالنسبة للجزء التمهيدي ستكون مدته زمن أجزاء  -د
 % 69.23ذا ما اتفقت عليه د وه30من طرف السادة اخلرباء، أما اجلزء الرئيسي فستكون مدته  % 84.61

 . % 76.92د وفقاً ملا أمجع عليه السادة اخلرباء بنسبة 10من اآلاراء ، و بالنسبة للجزء اخلتامي فمدته 
سوف نعتمد يف الربنامج املقرتح على اجلانب الرتوحيي و التنافسي و ذلك من خالل اإلعتماد على ُمموعة من    

 تعة و تقدمي كل مامبافسية و ذلك الستمالة ميول األطفال إىل املشاركة يف الربنامج األلعاب و األنشطة الرتوحيية التن
ل فيما بينهم قوم األطفال بالتفاعلديهم من أجل التنافس و السعي للفوز ، كما سنركز على األنشطة اجلماعية كي ي

 و جتميع قدراهتم و حتفيز بعضهم كي يفوز الفريق .
امللونة و اإلشارات الضوئية لتسيري الربنامج بداًل من الصافرة ، كما سنحاول قدر كما سنعتمد على األعالم     

املستطاع الشرح املبسط و املناسب للتمارين املدرجة من خالل اإلشارة و أداء النموذج أمامهم ، و كذلك سنلجأ 
 .يف بعض املرات إىل زمالء مساعدين ليقوموا بأداء التجارب التوضيحية أمام األطفال 

خرى ارين التسخني ختتلف من حصة ألسيتم اإلعتماد على ُمموعة متنوعة من ُتتمارين التسخين :  -3.1.6
 نذكر ُُممل ُتارين التسخني اليت أُدرِجت يف الربنامج كله : فيما يلي حسب اهلدف من احلصة ، و

 اجلري حول امللعب. -
 .املشي يف املكان و اجلري يف املكان مع حتريك اليدين  -
 املشي يف املكان مع مرجحة الذراعني على شكل مقص . -
 احلركة يف املكان من خالل النقر مبقدمة القدم خلف القدم األخرى و حتريك الذراعني حبركة إيقاعية . -
 وضع اليدين على الورك و ثين اجلذع لليمني و لليسار ، مث القيام حبركة دائرية . -
 ا على شكل دائرة صغرية مث تبدأ يف الِكرب .بسط الذراعني جانباً و تدويرمه -
 تثبيت اجلزء السفلي و ثين اجلذع لليمني و لليسار . -
 مرجحة الساق لألمام و للخلف . -
 رفع الركبتني لألمام بالتناوب مع مرجحة الذراعني بشكل تناسيب . -
 ثين الساقني للخلف بالتناوب مع مرجحة الذراعني بشكل تناسيب .  -
 ك الرقبة لليمني و لليسار هبدوء ، مث حتريك الرأس بنفس الطريقة و لألمام و للخلف .حتري -
 وضع راحة اليد على املرفق و بسط الذراع لألمام مث ثنيها ، و التغيري بني الذراعني . -
 الوقوف على مشطي القدمني و على العقبني مع التكرار . -
 حتريك رسغ اليدين و مفصل القدمني . -
 بيت القدمني و حماولة النزول للمسهما باليدين ، مث الصعود هبدوء .تث -

فال اعتمدنا يف تصميمنا حملتوى الربنامج على اجلانبني الرتوحيي و التنافسي بني األطمحتوى البرنامج :  -4.1.6
عية من ا، و ذلك من خالل توظيف ُمموعة األلعاب الرياضية و شبه الرياضية ، و أيضًا بعض الرياضات اجلم

خالل حتسني مستوى أداء األطفال يف بعٍض من املهارات اخلاصة بكل رياضة و إجراء منافسات بينهم لرتسيخ 
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 تلك املهارات املتعلَّمة ، و كذلك لبث روح التنافس و السعي للفوز و العمل اجلماعي بني أفراد اجملموعة الواحدة.
وصف حملتوى الربنامج ( 10، و يف )امللحق من الرياضات و األلعاب  و فيما يلي ذِكٌر حملتوى الربنامج املقرتح    

 باألهداف : 
 م.60م ، 40م، 20سباقات السرعة : ملسافات متعددة  -
 مباريات كرة قدم سداسية )الزميالن املساعدان يلعبان كحارسي مرمى( -
 ألعاب السلم األرضي   -
 لعبة احلبل الدوار -
 لعبة شد احلبل -
 لكرات الثالثلعبة ا -
 لعبة القطار  - 

 (Dadge Ballلعبة دودج بول ) -
 إصابة اهلدف املتحرك -

 مباريات يف كرة السلة -
 لعبة العصا احلارقة -
 لعبة اإلجتاهات -
 لعبة اإلجتاه الصحيح -
 لعبة كرة املنصة -
 لعبة التمريرات العشر -
 الدفاع عن القلعة -

 مباريات يف كرة الطائرة   -
 الداما لعبة -
 لعبة احلجل -
 لعبة محل زميل -
 الكرة املتنقلة -  باركور   -
 لعبة األرقام - 

 لعبة العدوى -
كذلك تنوعت ُتارين اإلسرتجاع من حصة ألخرى حسب اهلدف من كل حصة   : تمارين اإلسترجاع -5.1.6

درجة بالربنامج كما يلي :
ُ
 و نذكر ُُممل التمارين امل

 .  املشي حول امللعب  -
 الرقود على الظهر و بسط الذراعني للخلف إىل أبعد نقطة ممكنة . -
الرقود على الظهر و تثبيت النصف العلوي على األرض مث ضم الركبتني معًا و رفعهما حنو اليمني أو اليسار  -

 لتالمسا األرض ، مع التأكيد على أن يتجه الرأس عكس اإلجتاه الذي تكون فيه الركبتان
 ثا ، مث تغيري الساق5استقامة و ثىن إحدى الساقني إىل اخللف و إمساكها باليد لتالمس املقعدة ملدة الوقوف ب -
اط عدم س األرض باليدين ، مع اشرت الوقوف مع فتح القدمني باتساع مناسب و النزول باجلذع أمامًا حملاولة مل -

  او إىل الوسطثين الساقني ، و ُُيكن التغيري يف اجتاه نزول اجلذع إىل اجلهتني
رفع الذراعني عالياً و تشبيكهما فوق الرأس مث املشي لألمام على أمشاط القدمني ، مث الوقوف و توجيههما إىل  -

 اجلانبني .
 اجللوس على األرض و فرد إحدى الساقني بشكل مستقيم مث ثين إحدى الركبتني مع احتوائها بالذراعني  -

 و التغيري بني الركبتني ، و ضمهما معاً  و حماولة جذهبا هبدوء حنو الصدر ،
اجللوس أرضاً و فرد الساقني أمامًا مث اإلحنناء باجلذع لألمام حملاولة مالمسة اليدين للقدمني ، مع اشرتاط أن ال  -

 ترتفع الركبتان عن األرض .
 نزع األحذية و الدوس على كرة صغرية بأسفل القدم مع حتريكها لألمام و للخلف . -
 قوف قبالة احلائط و وضع اليدين عليه مث حماولة النزول باجلذع .الو  -
 الوقوف مع الزميل و وضع الذراعني على كتفي الزميل و هو يفعل نفس الشيء مث حياوالن ثين اجلذعني هبدوء -
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 بينهما عالوقوف مع الزميل ظهراً لظهر و تشابك الذراعني ببعضهما مث رفع الزميل على الظهر و التبادل يف الرف -
  :البرنامج المقترح األدوات المستخدمة  األجهزة و -6.1.6

 تطبيق هذا الربنامج :قام الباحث أثناء    
باإلستعانة بزميلني مساعدين لتوجيه األطفال و أداء بعض النماذج التوضيحية أمامهم ، و أيضًا حلراسة  أوال   -

  شراف على الورشات يف حالة تقسيم األطفال إىل ورشات .املرمى يف مباريات كرة القدم ، و املساعدة على اإل
 :التالية األدوات  استخدام األجهزة و ثانيا  : -
 كرات بأحجام خمتلفة : )كرات قدم ، الكرات الطائرة ، كرات السلة ، كرات صغرية(  -
 ميقايت -
 أقماع    -
 حبال -
 أقِمصة ملونة   -

 أعالم ملونة      -
 ة  حلقات بالستيكي -
 السلم األرضي   -
 مناديل ملونة -

 إشارات ضوئية   -
 مقاعد سويدية    -
 ِمنصات مطاطية و قماشية   -
 ِعصي            -

 حمفظة حمشوة بالكرات الطبية.            -
 مقياس صورة الجسم :  -2.6

الباحثان بتصميم املقياس  م ، حيث قام2016من إعداد د. هادي سامل الصبان و د. نوال حمفوظ مرعي سنة    
باإلعتماد على األدب النظري و الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع صورة اجلسم ، حيث تكون املقياس بعد 

 ،1،2،3،5،6،7،9،12،13)ابية و هي العبارات ذات األرقام بارة إجيع 11عبارة منها  22ة التحكيم من عملي
و هو مقياس رباعي ،  (4،8،10،11،14،15،17،19،21،22)عبارة سلبية حتمل األرقام  11( و 16،20

التدريج على النحو التايل )أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بشدة( ، و مت إعطاء التقديرات الرقمية التالية 
ىل ارتفاع إ ( للعبارات اإلجيابية ، و ُتشري الدرجة املرتفعة يف التقدير4،3،2،1( للعبارات اإلجيابية ، و )1،2،3،4)

 حسبو للُحكم على درجة الرضا على األداة ككل و على مستوى الفقرات ،  درجة الرضا عن صورة اجلسم
 تقديرات استجابات أفراد العينة مت اعتماد الدرجات املوضحة يف اجلدول التايل :

 . ةاد العينحسب استجابات أفر مقياس تقدير الذات فقرات  تقديرات يوضح (:06جدول رقم ) -         

 المتوسط الحسابي
 الفقرات

 التقديرات
 الفقرات السلبية الفقرات اإلجيابية

 ضعيفة أوافق بشدة  ال أوافق بشدة   1.84  -  1
 مقبولة أوافق  ال أوافق  2.49  -  1.85
 متوسطة ال أوافق أوافق   2.24  -  2.5

 مرتفعة ال أوافق بشدة أوافق بشدة  3.24  -  2.25
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 مقياس تقدير الذات :  -3.6
م 1992م ، و منذ وفاته يف عام 1975أُِعدَّ هذا املقياس من ِقبل األستاذ جبامعة ماريالند "موريس روزنبريج" عام    

راض الرتبوية خدام املقياس لألغتوىل "فلورنس روزنبريج" بالتعاون مع جامعة ماريالند إعطاء اإلذن للراغبني باست
املستوى العاملي،  الباحثني على رب هذا املقياس من أكثر مقاييس تقدير الذات استخدامًا من ِقبلالبحثية ، و يُعتو 

يا، سوريا، األردن، إسبانيا، روس إذ تُرِجم املقياس و اسُتخِدم يف مشاريع حبث عديدة يف بلدان خمتلفة مثل الصني،
ياس قألف املقياس من عشرة عبارات ذات مو يت " قام بتعريب املقياس و تقنينه،2004و يُذكر بأن "الكاشف 

 (118:20007ُمتدرج وفق طريقة ليكرت )موافق بشدة، موافق، غري موافق بشدة، غري موافق( . )نرباس يونس،
( ، و مخسة 1،3،4،6،9و يتألف املقياس عشرة عبارات منها مخسة عبارات إجيابية و هي العبارات ذات األرقام )

 ( .2،5،7،8،10رقام )عبارات سلبية و هي ذات األ
( بالنسبة للعبارات 4،3،2،1تدرج )أما فيما يتعلق باحتساب الدرجات فإهنا ُُتنح ِوفقًا لُسلم تنازيل رُباعي ال   

 ( ، و بالتايل1،2،3،4تصاعدي رباعي التدرج ) اإلجيابية ، يف حني حُتتسب درجات العبارات السلبية ِوفقاً لُسلم
 ، و تفسري النتائج هو نفسه بالنسبة للجنسني . 40و 10وماً بني فإن ُمموع الدرجات يكون د

 و تُفسَُّر نتائج هذا املقياس كما يلي :
 فإن تقديره لذاته منخفض جداً . 25إذا حتصل املفحوص على درجة أقل من  -
 فإنه تقديره لذاته منخفض  . 31و  25إذا حتصل املفحوص على درجة بني  -
 فإنه تقديره لذاته متوسط .    34و  31درجة بني  إذا حتصل املفحوص على -
 فإنه تقديره لذاته عاٍل .  39و  34إذا حتصل املفحوص على درجة بني  -
 فما فوق فإن تقديره لذاته عاٍل جداً . 39إذا حتصل املفحوص على درجة  -
 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة : -7

 هذا يبدو و ، فعالً  لقياسها اإلختبار ُصمم اليت اخلاصية اإلختبار سيقي أن هو اإلختبار صدقالصدق :  -1.7
 األمر هذا أن إال ، خرآ شيئاً  يقيس وال الطول يقيس املرت أن إذ الفيزيائية للمقاييس بالنسبة جداً  بديهياً  الكالم
 اليت اخلصائص أو املفاهيم يدحتد لصعوبة ذاهتا الظاهرة لتعقد نظراً  النفسية املقاييس يف الصعوبات من الكثري يعرتيه

 صدق شرط وفريت على حيرص أن اإلختبار ُمصمم على جيب ذلك مع لكن و ، لقياسها النفسية اإلختبارات ُتصمَّمُ 
 (129،ص2008،يونس رحيم. ) ذلك على تدل مؤشرات يُعطي و اإلختبار
دير الذات املعتمدين م و مقياس تقألجل التحقق من صدق مقياس صورة اجلس صدق المحكمين : -1.1.7

 يف و علمال النشاط الرياضي املكيف الدراسة قمنا كخطوة أوىل بعرضهما على عدد من املختصني و اخلرباء يف ُم
 مالئمني ملوضوع و عينة الدراسة أخذ رأيهم حول إذا ما كان هذان املقياسان  ( من أجل04امللحق  انظرالرتبية )

ا لقياسهما  عما إذا كان حمتوامها يقيس فعالً و  اسني و قد أمجع كل اخلرباء على مالءمة املقي، اخلاصية اليت أُِعدَّ
 ملوضوع و عينة الدراسة .
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 على ضماناً  سلي يقرأونه شيئاً  إعطائهم ُمرد و ، يسمعون ال الذين كأتراهبم  يقرأون ال الصم معظم إن * تنويه :
 و لديهم اللفظي النمو ضعف بسبب القرائي إلستيعابا صعوبات يواجهون قد الصم فإن الواقع يف و ، له فهمهم
  (172،ص2009،نيسان خالدة) الصحيحة اجلمل ببناء املرتبطة املشكالت بسبب

لذا كان لزاماً  علينا كخطوة ثانية عرض املقياسني على أستاذين متخصصني يف لغة اإلشارة من مدرسة األطفال    
ل حتكيمه و إبداء رأيهما عما إذا كان املقياسان صاحلني و قابلني للرتمجة ( من أج05امللحق  انظراملعوقني مسعياً )

بلغة اإلشارة ، و حول سهولة وصف عباراهتما كٌل على حداً بطريقة لغة اإلشارة ، و قد أدىل األستاذان املتخصصان 
 رة يف لغة اإلشارة مبوافقتهما على أن املقياسني صاحلان و قابالن للوصف بطريقة لغة اإلشا

 
 لى استخدامعلى أداة القياس أو ع يؤكد التعريف الشائع للثبات أنه ُيشري إىل إمكانية اإلعتمادالثبات :  -2.7

اإلختبار ، و هذا يعين أن ثبات اإلختبار هو أن يُعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما اسُتخِدم  اإلختبار أكثر من 
و يكون اإلختبار ثابتًا إذا كان معامل  (165،ص2002،مرة حتت ظروف مماثلة . )فاطمة عوض،مريفت علي

 (347،ص2000،اإلرتباط عالياً . )رجاء وحيد
 التجزئة النصفية :  -1.2.7

مت التأكد من ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية لعباراته حيث ُقمنا حبساب معامل اإلرتباط بني جزئي املقياس    
دول جية( إلجياد معامل الثبات النصفي مث تصحيح املعامل مبعادلة "سبريمان" و اجل)العبارات الفردية و العبارات الزو 

  التايل يُوضح ذلك .
                  التجزئة النصفية ملقياس صورة اجلسم .يوضح  (:07جدول رقم ) -                   

 مقياس 
 صورة الجسم

 عدد 
 معامل الثبات ةالتجزئة النصفي العبارات

 اإلرتباط معامل
 سبريمان براون

22 
 0.92 عبارة 11

0.978 
 0.98 عبارة 11

 
بالنسبة للعبارات اإلجيابية  0.92من خالل اجلدول نالحظ أن ِقيم معامل الثبات النصفي ملقياس صورة اجلسم كان 

حيح املعامل صبالنسبة للعبارات السلبية و هي ِقيم عالية ُتظهر مدى ثبات نصفي املقياس ، و بعد ت 0.98و 
و هي درجة ثبات عالية تعين ُتتع املقياس مبستوًى عاٍل من  0.978مبعادلة "سبريمان براون" أصبحت درجة ثباته 

 الثبات .
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 التجزئة النصفية ملقياس تقدير الذات.يوضح  (:08جدول رقم ) -                          

 مقياس
 تقدير الذات

 عدد 
 العبارات

 معامل الثبات ةالتجزئة النصفي
 معامل اإلرتباط
 سبريمان براون

10 
 0.63 عبارات 05

0.918 
 0.83 عبارات 05

بالنسبة للعبارات  0.63من خالل اجلدول نالحظ أن ِقيم معامل الثبات النصفي ملقياس تقدير الذات كان    
د تصحيح ت نصفي املقياس ، و بعبالنسبة للعبارات السلبية و هي ِقيم عالية ُتظهر مدى ثبا 0.83اإلجيابية و 

و هي درجة ثبات عالية تعين ُتتع املقياس مبستوًى  0.918املعامل مبعادلة "سبريمان براون" أصبحت درجة ثباته 
 عاٍل من الثبات .

 املطبق يف دراستنا للتأكد من سالمته  مقياس صورة اجلسم مت إعادة حساب ثبات ألفا كرونباخ : -2.2.7
الصدق الذايت  ا ُقمنا بالتحقق منثباته ، كمللتأكد من  "ألفا كرونباخ"معادلة  باستعمال وع الدراسةو مالءمته ملوض

 . للمقياس عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات و اجلدول التايل يُوضح ذلك
 م .معامل ثبات و معامل الصدق الذايت ملقياس صورة اجلسيوضح  (:09جدول رقم ) -              

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات المقياس
α 

 الصدق الذاتي
 ()الجذر التربيعي للثبات

 0.902 0.815 22 صورة الجسم
و هو معامل ثبات  0.815ملقياس صورة اجلسم كانت  "ألفا كرونباخ"يُظهر اجلدول أعاله أن قيمة معامل    

يعين إمكانية ثبات النتائج املتحصل عليها باستخدام هذا مما  0.05مرتفع و دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
املقياس ، و هي قيمة ثبات تكاد تكون ُمساوية ملستوى ثبات املقياس يف الدراسة األصلية اليت ُصمم فيها حيث  

  0.902، كما يتبني من اجلدول أن معامل الصدق الذايت ملقياس صورة اجلسم بلغ 0.82كانت قيمة ثباته 
 مرتفعة تدل على صدق املقياس و بالتايل صالحيته للتطبيق يف الدراسة احلالية . و هي قيمة

 معامل ثبات و معامل الصدق الذايت ملقياس تقدير الذات .يوضح  (:10جدول رقم ) -         

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات المقياس
α 

 الصدق الذاتي
 ()الجذر التربيعي للثبات

 0.944 0.892 10 تقدير الذات
و هو معامل ثبات  0.892ملقياس تقدير الذات كانت  "ألفا كرونباخ"يُظهر اجلدول أعاله أن قيمة معامل    

مما يعين إمكانية ثبات النتائج املتحصل عليها باستخدام هذا  0.05مرتفع و دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
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و هي قيمة مرتفعة  0.944لذات بلغ لذايت ملقياس تقدير ااملقياس ، كما يتبني من اجلدول أن معامل الصدق ا
 تدل على صدق املقياس و بالتايل صالحيته للتطبيق يف الدراسة احلالية .

 * نظراً للنتائج املتحصل عليها باستعمال التقنيتني التاليتني :
 التجزئة النصفية . -
 . αمعامل الثبات ألفا كرونباخ  -

ُُيكن اعتبار كل من مقياس صورة اجلسم و مقياس تقدير الذات  (10،9، 8، 7)م و بالرجوع إىل اجلداول رق
 يتميزان بثباٍت عاٍل ، من خالهلما و بالتايل ُُيكن استعماهلما يف دراستنا .

 اإلحصائية :  األساليب -8
 اعتمدنا يف دراستنا احلالية على األساليب اإلحصائية التالية :   
 النسب املئوية . -
 وسط احلسايب .املت -
 التجزئة النصفية  -
 معامل "سبريمان" . -
 معامل "ألفا كرونباخ" . -
 معامل جذر الثبات . -
  اختبار "كوملوجروف مسرينوف" -
  Tاختبار  -
 اإلحنراف املعياري . -
 . بني العينتنيتباين التجانس حلساب  اختبار ليفني -
 مربع إيتا .  -
 ( SPSS24معاجلتها من خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )ت كل هذه األساليب املذكورة ُت  و
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  خالصة : -

 اهلدف كان اليت اإلستطالعية الدراسة امليدانية ُكاًل من للدراسة املنهجية اإلجراءات فصل تضمن             
  جاملخصصة هلم ، و منه ؤسسةامل يف باألطفال املعاقني مسعياً احمليطة  الظروف على و اإلطالع التعرف منهما

 ُمتمع  إىل بالتطرق الفصل هذا يفكما ُقمنا  ،تجرييب ال املنهج يف و املتمثل دراستنا يف استعملناه الذي لدراسةا
الربنامج الرياضي   يف املتمثلةدراسة ال أدوات بشرح ُقمنا ، و كذلك ُماالت الدراسةو  و خصائصهمادراسة ال عينةو 

 ،  مرعي" حمفوظ نوال. د و الصبان سامل هادي. "د إعداد من اجلسم صورة رتح و مقياساملكيف املق
 يف نياملطبق نياملقياس و ثبات صدق من التأكد تضمن و " روزنبريج موريس" من إعداد الذات تقدير مقياس و

 وصوالً إىل األساليب اإلحصائية املستخدمة .،  الدراسة
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 تمهيد  -
  الطبيعي التوزيع اختبار  -
 األولى الفرضية نتائج تحليل و عرض  -
 الثانية الفرضية نتائج تحليل و عرض  -
 الثالثة الفرضية نتائج تحليل و عرض  -
 الرابعة الفرضية نتائج تحليل و عرض  -

 خالصة - 
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  تمهيد : -
 

 يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج و حتليلها وفقًا للبيانات اليت حصلنا عليها نتيجًة للدراسة امليدانية اليت 
نسخة ( SPSSُقمنا هبا ، و اليت بعد معاجلتها إحصائيًا من خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

أ بيانيٍة بوصفها أداًة توضيحية لنتائج الدراسة ، و ألهنا تُقلل من احتمال اخلط مت حتويلها إىل جداوٍل و أعمدةٍ  24
 يف املراحل التالية منها ، و تُعزز األدلة العلمية و ُتنحها القوة .
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 اختبار التوزيع الطبيعي :  -1

ملوجروف مسرينوف" بار "كو من أجل معرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه استخدم الباحث اخت
(K S)  : و كانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول التايل ، 

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي . (:11جدول رقم ) -                       
 k S Sigاختبار  المقياس

 0.200 0.124 صورة اجلسم
 0.082 0.202 تقدير الذات

 
 ( بالنسبة ملقياس صورةK Sاجلدول أعاله أن قيمة اختبار "كوملوجروف مسرينوف" ) تُبني النتائج املوضحة يف   

( K S)، و أيضاً بلغت قيمة اختبار  α=0.05و هي قيمة أكرب من  0.200و بداللة  0.124غت لاجلسم ب
ع ، مما يعين أن توزي α=0.05و هي قيمة أكرب من  0.082و بداللة  0.202بالنسبة ملقياس تقدير الذات 

 هذه البيانات يف املقياسني يتبع التوزيع الطبيعي .
 

       
لتوزيع ِقيم مقياسي صورة اجلسم و تقدير الذات مقارنة بالتوزيع  Plot  Q-Qُُيثل خمطط (:02شكل رقم ) -

 .الطبيعي 
لرتاكمي لبيانات مقياسي صورة أن التوزيع ا Quantile-Quantile Plotيتبني لنا من خالل خمطط    

ور األفقي يظهر كذلك من خالل احملاجلسم  و تقدير الذات كلها قريبة من اخلط املستقيم )التوزيع الطبيعي( ، و 
  [3، + 3-أهنا حمصورة ضمن ُمال التوزيع الطبيعي ]  Normale attendueلِقيم التوزيع الطبيعي القياسي 

( يتجلى لنا بأن البيانات يف املقياسني تتبع 02)( و الشكل رقم 11لذا من خالل ما مت عرضه يف اجلدول رقم )   
 التوزيع الطبيعي و بذلك سيتم استخدام اإلختبارات املعلمية )البارامرتية( لإلجابة على فرضيات الدراسة .
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 عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى : -2
 اجلسم صورة مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجداليت نصها : 

 لصاحل القياس البعدي .
 مرتبطتني .لعينتني  Tللتحقق من صحة هذه الفرضية مت استعمال اإلختبار التائي    
 يوضح الفروق بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مقياس صورة اجلسم . (:12جدول رقم ) -

 القياس املقياس
 حجم
 العينة

 طوساملت
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

T 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

T 
 اجلدولية

Sig ²ƞ 
القرار 

 اإلحصائي

 صورة
 ماجلس

 القبلي
10 

1.91 0.15 
17.87 9 1.83 0.000 0.85 

دال 
إحصائيا 

عند 
0.05 

 0.12 3.14 البعدي

 

         
ني القياسني اإلحنرافات املعيارية للمجموعة التجريبية ب ُُيثل الفرق بني املتوسطات احلسابية و (:03شكل رقم ) -  

 القبلي و البعدي لصورة اجلسم .
أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف القياس القبلي  (03( و الشكل رقم )12رقم ) اجلدول من يتضح   

 3.14وسط احلسايب إىل أما يف القياس البعدي فقد وصلت قيمة املت 0.15باحنراف معياري قدره  1.91بلغ 
  0.12باحنراف معياري 

 و هي أكرب من  17.87فقد كانت   α=0.05و مستوى داللة  9احملسوبة عند درجة حرية  Tأما قيمة    
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 من و هي أصغر 0.000بلغت قيمتها  Sig اإلحتمالية ، كما أن القيمة 1.83اليت قيمتها اجلدولية  Tقيمة 
  α=0.05 الداللة مستوى

 Tا أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف القياس القبلي كان أصغر منه يف القياس البعدي ، و أن و مب   
، فهذا يؤكد على وجود فروق  α=0.05أصغر من  Sigاجلدولية ، و القيمة اإلحتمالية  Tاحملسوبة أكرب من 

 قياس البعدي .يف صورة اجلسم لصاحل ال ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
 : حجم التأثير -

بني  α=0.05( ُتشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 12يف اجلدول ) Tإن نتائج اختبار    
القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف صورة اجلسم ، لكن هذه النتائج ال تُعترب كافية لتحديد درجة 

تفادة أفراد اجملموعة التجريبية من الربنامج الرياضي املكيف املقرتح كأفراد و ليس كمجموعة ، و بالتايل فإهنا قد اس
 ال تكون كافية الختاذ قرار بتحسن صورة اجلسم لدى هؤالء األفراد .

و من املعروف أن ،  "²ƞ"مربع إيتا اختبار حجم األثر لذا و ج ب  استخدام أساليب فحص الداللة العملية مثل    
و هي  0.85بلغت   ²ƞ( نالحظ أن قيمة 12و بالعودة إىل اجلدول )، حجم التأثري هو الوجه املكمل للداللة 

كبرٍي و واضٍح على صورة اجلسم لدى العينة التجريبية ، و هذا يعين قيمة مرتفعة  ، و ُتشري هذه القيمة إىل حجم أثر ٍ
 ح قد أحدث فرقاً دااًل من الناحية العملية و ليس من الناحية اإلحصائية فقط .أن الربنامج الرياضي املكيف املقرت 

من حتسن صورة اجلسم لدى العينة التجريبية يرجع إىل الربنامج  %85كما ُُيكن أيضاً التعبري عنه بأن ما نسبته     
 الرياضي املكيف املقرتح .

 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية : -3
 الذات تقدير مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد اليت نصها :

 لصاحل القياس البعدي .
 . مرتبطتني لعينتني Tللتحقق من صحة هذه الفرضية مت استعمال اإلختبار التائي    
 ير الذات .التجريبية يف مقياس تقديوضح الفروق بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة  (:13جدول رقم ) -

 القياس املقياس
 حجم
 العينة

 املتوسط
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

T 

 احملسوبة
 درجة
 ةاحلري

T 
 Sig ²ƞ اجلدولية

القرار 
 اإلحصائي

 تقدير
 الذات

 القبلي
10 

1.86 0.09 
14.01 9 1.83 0.000 0.78 

دال 
إحصائيا 

عند 
0.05 

 0.27 3.06 البعدي
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ُُيثل الفرق بني املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية للمجموعة التجريبية بني القياسني  (:04شكل رقم ) -

 القبلي و البعدي  لتقدير الذات .
أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف القياس القبلي ( 04( و الشكل رقم )13) رقم اجلدول من يتضح   

 3.06أما يف القياس البعدي فقد وصلت قيمة املتوسط احلسايب إىل  0.09احنراف معياري قدره ب 1.86بلغ 
  0.27باحنراف معياري 

و هي أكرب من  14.01فقد كانت   α=0.05و مستوى داللة  9احملسوبة عند درجة حرية  Tأما قيمة    
 من و هي أصغر 0.000بلغت قيمتها  Sig اإلحتمالية ، كما أن القيمة 1.83اليت قيمتها اجلدولية  Tقيمة 

  α=0.05 الداللة مستوى
 Tو مبا أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف القياس القبلي كان أصغر منه يف القياس البعدي ، و أن    

، فهذا يؤكد على وجود فروق  α=0.05أصغر من  Sigاجلدولية ، و القيمة اإلحتمالية  Tاحملسوبة أكرب من 
 داللة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف تقدير الذات لصاحل القياس البعدي . ذات

، و ُتشري هذه و هي قيمة مرتفعة  0.78بلغت   ²ƞ( نالحظ أن قيمة 13اجلدول )من خالل  : حجم التأثير -
كبرٍي و واضٍح على تقدير الذات لدى العينة  رياضي التجريبية ، و هذا معناه أن الربنامج الالقيمة إىل حجم أثر ٍ

 املكيف املقرتح قد أحدث فرقاً دااًل من الناحية العملية و ليس من الناحية اإلحصائية فقط .
من حتسن تقدير الذات لدى العينة التجريبية يرجع إىل الربنامج  %78كما ُُيكن أيضاً التعبري عنه بأن ما نسبته     

 قرتح .الرياضي املكيف امل
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 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة : -4
 صورة مستوى يف ضابطةال و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجداليت نصها : 

 لصاحل اجملموعة التجريبية . اجلسم
 لتني .مستق لعينتني Tللتحقق من صحة هذه الفرضية مت استعمال اإلختبار التائي    
 اجلسم مقياس صورة الضابطة يفتجريبية و يوضح الفروق بني القياسني البعدين للمجموعتني ال (:14جدول رقم ) -

 حجم اجملموعة املقياس
 العينة

 املتوسط
 احلسايب

 اإلحنراف
 املعياري

درجة  اختبار الفروق اختبار ليفني
 ةاحلري

القرار 
 F Sig T Sig اإلحصائي

صورة 
 ماجلس

 0.12 3.14 10 يةالتجريب
3.89 0.064 5.73 0.000 18 

 دال
 إحصائيا
عند 

0.05 
 0.23 2.66 10 الضابطة

          

          
ُُيثل الفرق بني املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية و الضابطة  (:05شكل رقم ) -

 جلسم .بني القياسني البعديني لصورة ا
 Levene's test for equality)أن قيمة اختبار ليفني  (05( و الشكل رقم )14) رقم اجلدول منيتبني لنا    

of variances) لتباين التجانسF = 3.89   بداللةSig  و هو غري دال عند مستوى  0.064اليت كانت
لعينتني  T بالتايل نستخدم اإلختبار التائي و، بني العينتني و هذا ما يعين أن التباين متجانس  α=0.05الداللة 

 متجانستني .
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 3.14و نالحظ أيضاً من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف مقياس صورة اجلسم بلغ    
 2.66أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد وصلت قيمة املتوسط احلسايب إىل  0.12باحنراف معياري قدره 

اليت هي  Sigبداللة  18عند درجة حرية  5.37احملسوبة فقد كانت  Tأما قيمة ،  0.23ياري باحنراف مع
، مما يؤكد على وجود فروق دالة إحصائياً بني  α=0.05 و هي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.000

 ة .لتجريبيجلسم لصاحل اجملموعة او الضابطة يف القياس البعدي لصورة ا اجملموعتني التجريبية
 عرض و تحليل نتائج الفرضية الرابعة : -5

 تقدير مستوى يف ضابطةال و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجداليت نصها : 
 لصاحل اجملموعة التجريبية . الذات

 قلتني مست لعينتني Tللتحقق من صحة هذه الفرضية مت استعمال اإلختبار التائي    
يوضح الفروق بني القياسني البعدين للمجموعتني التجريبية و الضابطة يف مقياس تقدير  (:15جدول رقم ) -

 الذات

 حجم اجملموعة املقياس
 العينة

 املتوسط
 احلسايب

 اإلحنراف
 املعياري

درجة  اختبار الفروق اختبار ليفني
 ةاحلري

القرار 
 F Sig T Sig اإلحصائي

 تقدير
 ذاتال

 0.27 3.06 10 يةالتجريب
1.45 0.24 10.61 0.000 18 

 دال
حصائيا إ

عند 
0.05 

 0.23 1.85 10 الضابطة

 

      
 ُُيثل الفرق بني املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية  (:06شكل رقم ) -

 عديني لتقدير الذات .و الضابطة بني القياسني الب                       
 Levene's test for equality)أن قيمة اختبار ليفني  (06( و الشكل رقم )15) رقم اجلدول منيتبني لنا 

of variances) لتباين التجانسF = 3.89   بداللةSig  و هو غري دال عند مستوى  0.064اليت كانت

0.23 0.27

1.85
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االمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

ت
ذا
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ير

قد
ت

اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي
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لعينتني  T و بالتايل نستخدم اإلختبار التائي، لعينتني بني او هذا ما يعين أن التباين متجانس  α=0.05الداللة 
 متجانستني .

 3.06بلغ  تقدير الذاتو نالحظ أيضاً من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف مقياس    
 1.85أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد وصلت قيمة املتوسط احلسايب إىل  0.27باحنراف معياري قدره 

 0.23باحنراف معياري 
و هي قيمة دالة  0.000اليت هي  Sigبداللة  18عند درجة حرية  10.61احملسوبة فقد كانت  Tأما قيمة 

 ، مما يؤكد على وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعتني التجريبية   α=0.05 إحصائيًا عند مستوى الداللة
 احل اجملموعة التجريبية .لص لتقدير الذاتو الضابطة يف القياس البعدي 

 
 
 
 خـالصـة : -

 بعد امليدانية ةالدراس إليها توصلت اليت للنتائج مفصلٍ  عرضٍ  بتقدمي الباحث قام الفصل هذا خالل من 
مث  التجريبية العينة على املقرتح الرياضي الربنامج تطبيق و الدراسة يف الـُمستعمل ني للمقياسني القبلي القياس إجراء

عي للبيانات ِبدئاً بتحديد اختبار التوزيع الطبي بيانية أعمدةٍ  و جداولٍ  على العرض احتوى و ياس البعدي ،إجراء الق
 . حملتواها شاملِ  مث عرٍض لفرضيات الدراسة األربعة ُمرفقًة بتحليلٍ 
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  تمهيد -
 األولى الفرضية نتائج مناقشة -
 الثانية الفرضية نتائج مناقشة -
 الثالثة الفرضية نتائج مناقشة -
 الرابعة الفرضية نتائج مناقشة -
 العامة الفرضية مناقشة -
 اجاتاإلستنت -
  اإلقتراحات -
 خاتمة -
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 تمهيد :  -
 

 اقشتها علمياً ، سنقوم يف هذا الفصل مبن بعد عرض و حتليل النتائج املتحصل عليها يف الفصل السابق 
و مقارنتها مبا أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة املعتمدة يف دراستنا ، و أيضاً ربط هذه النتائج باجلانب النظري 

هذه النتائج حسب آراء الباحثني و نظرياهتم ، و كذا التوصل إىل إثباٍت أو نفٍي للفرضيات  يُؤيد أو يُعاكسالذي 
م الفصل ه ، لنختـُمدرجة كحلوٍل مؤقتٍة ، لنتوصل يف األخري إىل التحقق من صدق الفرضية العامة من عدمال
الدراسة ككل باإلستنتاجات اليت استنبطها الباحث من خالل إجرائه هلذه الدراسة و تقدمٍي جلملة من اإلقرتاحات و 

 ل .و اإلقرتاحات املستقبلية إلثراء البحث العلمي يف هذا اجملا
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 مناقشة نتائج الفرضية األولى : -1
نصت الفرضية على أنه : توجد فروق دالة إحصائياً بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى    

 صورة اجلسم لصاحل القياس البعدي .
يف القياس القبلي  راد العينة التجريبيةمن خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام املتحصل عليها من استجابات أف   

( اتضح وجود فروق دالة 03( و الشكل رقم )12و البعدي لصورة اجلسم و هو ما مت عرضه يف اجلدول رقم )
 α=0.05إحصائياً بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى صورة اجلسم عند مستوى داللة 

 ²ƞ=  0.85  ن حجم األثر احملسوب كان كبرياً و واضحاً بقيمةلصاحل القياس البعدي ، كما أ
و حسب الباحث فإن ذلك  كله يُعزى ألثر حمتوى الربنامج الرياضي املكيف املقرتح الذي أثر إجياباً على مستوى    

رياضات نات و لى ُترييث احتوى الربنامج عصورة اجلسم لدى أفراد العينة التجريبية اليت خضعت للربنامج املقرتح ، ح
و ألعاب متنوعة هتدف عمومًا إىل حتسني مستويات السرعة و القوة و التوازن و اإلحساس بالفراغ و اإلجتاهات 
إضافًة إىل التحكم و التوافق العضلي العصيب ، كما ساعد التفاعل بني الباحث و أفراد العينة خالل فرتة تطبيق 

  هة و املهارات من جلكيفيات الصحيحة ألداء التمارين مة حول االربنامج من خالل النصائح و الشروحات املقد
و كذلك من خالل احلث على العمل اجلماعي التعاوين و مساعدة أفراد العينة لبعضهم من أجل الوصول إىل أحسن 

ب النظري ان، عمالً مبا ورد يف اجل -األنشطة اجلماعية التعاونية-مستوى يف األداء و الفوز يف املنافسات كمجموعة 
يستمعون ملا يقوله املعلم و ما بقوله أن األطفال ( 33،ص2008،)رضا إبراهيم( ، و ذلك ما أكده 91ص انظر)

 مل يقل و يقبلون هذه الرسائل ، مما جيعل املعلمني مؤثرين يف كيفية إدراك الفرد جلسمه . 
 ة بل دينامية تتغري مع اخلرباتن" إىل أن صورة اجلسم ليست ساكF. Dolto"و يف هذا السياق توصلت    

 ،مصطفى ،ميموين)بدرة شعوريةو ال اعلية شعورية مع أجسام اآلخرين على أساس تف التفاعالت مع احمليط و و
 (45،ص2010

بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (" 2011و تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة "خوجة )   
( α≤ 0.05بني القيا ) س القبلي و البعدي ألثر الربنامج الرياضي املقرتح يف حتسني صورة اجلسم لدى فئة ذوي

(" حيث ُوِجد ت 2009اإلحتياجات اخلاصة حركياً و لصاحل القياس البعدي ، و ما توصلت إليه دراسة "غزايل )
ى صورة اجلسم روق يف مستو عالقة ارتباطية بني صورة اجلسم و ممارسة النشاط البدين و الرياضي ، و كذلك وجود ف

البدين  رسني، فالطالب املمارسون للنشاطلدى الطالب و الطالبات املمارسني النشاط البدين و الرياضي و غري املما
اإلعتماد  اح وقلقًا و أكثر فاعلية يف اجلماعة و توقع النجو الرياضي يتمتعون بصورة ذات إجيابية تتميز بأهنا أقل 

 التفاعل و اإلحتكاك مع الغري .  خاللعلى النفس و هذا من 
و تأيت هذه النتائج لُتثبت بأن األفراد املعاقني مسعياً مثلهم مثل باقي الفئات من العاديني أو من ذوي اإلحتياجات    

اخلاصة املعاقني حركيًا لديهم دومًا استعداد و قابلية للتحسن يف مستوى صورة اجلسم من خالل تضمني برامج 
 .نشاط الرياضي املكيف هلذا الغرض صممة من طرف خرباء يف الرياضية مُ 
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 بأن مستوى صورة اجلسم يتأثر بعامل ممارسة النشاط الرياضي املعزز ( 1943،ص2016،و ُيشري )جعفر فارس   
 رسني قياساً إىل غري املمارسني .للصحة ، فريتفع يف حالة املما

ورة اجلسم تلعب دوراً مهماً كأحد املكونات األساسية يف احلياة و يف هذا الصدد يرى "فوريب و آخرون" أن ص   
، و عليه كلما زاد رضا الفرد عن جسمه كلما قلَّ خوفه من التقييم (6،ص2007،)زكرياء زهري النفسية لألفراد

 السليب ملظهر جسمه و حمتوياته .
ل قطاع عنها ُيساهم ذلك يف تغيري شكإىل أن ممارسة التمرينات بصورة منتظمة و عدم اإلن "Weierو ُيشري "   

 ( 43،ص2006،و بِنية و صورة اجلسم بصورة أفضل من عدم ممارسة التمرينات . )عبري عبد اهلل
" أن الرتبية البدنية و الرياضية تستعمل اجلسم بشكٍل واضح يف العملية الرتبوية ، فهي Bernordو يُبني "   

التالميذ خالل احلصة ، و هذا لكون اجلسم هو الذي يقوم بأداء ممارسة  وسيلة للرتبية و اإلتصال بني األستاذ و
ة و غاية يف لالنشاط و التمارين اليت ترمي إىل حتقيق الكفاية البدنية و احلركية و الصحة النفسية ، فاجلسم هو وسي

 (128،ص2017،حيياوي ،نفس الوقت . )عربوس
 قد حتققت . ألوىلاو من خالل ما سبق ُُيكننا احلكم بأن الفرضية 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية : -2
نصت الفرضية على أنه : توجد فروق دالة إحصائياً بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى    

 تقدير الذات لصاحل القياس البعدي .
 القياس القبلي ات أفراد العينة التجريبية يفمن خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام املتحصل عليها من استجاب   

( اتضح وجود فروق دالة 04( و الشكل رقم )13و البعدي لصورة اجلسم و هو ما مت عرضه يف اجلدول رقم )
 α=0.05إحصائياً بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى تقدير الذات عند مستوى داللة 

 ²ƞ=  0.78  كما أن حجم األثر احملسوب كان كبرياً و واضحاً بقيمة  لصاحل القياس البعدي ،
و يعزو الباحث هذه الفروق يف حتسن مستوى تقدير الذات ألثر حمتوى الربنامج الرياضي املكيف املقرتح الذي    

يث اشتمل الربنامج ح أثر إجياباً على مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة التجريبية اليت خضعت للربنامج املقرتح ،
ا بث روح التنافس و السعي للفوز و تقبل اهلزُية بروح رياضية و كذعلى ألعاب و منافسات رياضية اهلدف منها 

 تنمية روح التعاون و العمل اجلماعي بينهم مما جيعلهم يشعرون باإلنتماء للمجموعة ، و يف هذا  السياق يذكر
 أن يشعر الفرد أنه جزء من مجاعة اإلنتماء أيدير الذات هو أن من ضرورات تق( 491،ص2008،)بطرس حافظ

 .اجتماعية و أن أعضاء هذه اجلماعة يتقبلونه و يُقدرونه مما يعمل على رفع تقديره لذاته 
و هذا ما يؤكد عليه "لعيدي" أنه إذا كانت ُصور الدعائم و السندات اليت يُقدمها األشخاص القريبني من التلميذ    

رسة النشاط البدين الرياضي متوفرة بشكٍل مستمٍر من أجل تلبية متطلبات و حاجات التلميذ املادية و أثناء مما
 (264،ص2018،املعنوية فإن هذا ينعكس إجياباً على تقديره لذاته . )لعيدي مجال

جة كيفة و در وجود أثر من ممارسة املعوقني بصريًا لألنشطة امل(" ب2015و هذا يتفق مع ما توصل إليه "ُتار )   
( بني 0.01(" بوجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )2012، و ما توصل إليه "ُميلي ) تقديرهم لذاهتم



 

125 

متوسطات أفراد اجملموعة التجريبية من التالميذ املعاقني حركيًا يف القياسني القبلي البعدي على مجيع أبعاد مقياس 
 س لصاحل القياس البعدي .ة للمقياتقدير الذات و الدرجة الكلي

بأن هناك تأثري جد إجيايب بني ممارسة النشاط البدين (" 2011و يتفق كذلك مع ما توصلت إليه دراسة "عزوين)   
(" 2011دراسة "خوجة )، و ما أسفرت عنه  الرياضي و مستوى تقدير الذات عند عينة الدراسة من األطفال الصم

( بني القياس القبلي و البعدي ألثر الربنامج الرياضي α≤ 0.05 مستوى ) بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند
ما بينته نتائج  و املقرتح يف حتسني مفهوم تقدير لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً و لصاحل القياس البعدي .

املكيف و درجة  الرياضي بوجود عالقة ارتباطية بني ممارسة املعوقني حركياً للنشاط البدين و ("2008دراسة "حريب)
 . تقدير الذات ، فاملمارسون هلم مستوى مرتفع لتقدير الذات مقارنة بغري املمارسني

و ُتضيف "مسعودة بن السايح" أن النشاط الرياضي املكيف له أمهية كبرية يف حتقيق و تنمية الصحة النفسية    
غوطات النفسية فيض التوتر و التعب و التخفيف من الضللمعاق مسعياً ، حيث أنه حُيقق له اإلسرتخاء و بالتايل خت

اليت يتعرض هلا املعاق ، إضافة إىل تنمية مهارة التواصل مع أقرانه باللعب الزوجي أو اجلماعي كما أنه خُيفف بشكٍل  
لذات قدير اديه و ارتفاع مستوى تكبري السلوك العدواين لدى األصم ، كما أنه ُيساهم يف تنمية الثقة بالنفس ل

 (168،ص2017،)مسعودة بن السايح
 أيضًا ُُيكن ربط هذا التحسن يف تقدير الذات بالتحسن احلاصل يف مستوى صورة اجلسم لدى أفراد العينة ،   

و يف هذا الصدد يذكر "فتحي الضبع" أن صورة اجلسم تلعب دوراً كبرياً يف حتديد مفهوم الفرد عن ذاته اجلسمية  
 (46ص انظرت عموماً . )كأحد أبعاد مفهوم الذا

 و من خالل ما سبق ُُيكننا احلكم بأن الفرضية الثانية قد حتققت .
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة : -3

نصت الفرضية على أنه : توجد فروق دالة إحصائياً بني القياسني البعديني للمجموعتني التجريبية و الضابطة يف    
 لتجريبية .مستوى صورة اجلسم لصاحل اجملموعة ا

من خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام املتحصل عليها من استجابات أفراد العينتني التجريبية و الضابطة       
( ، اتضح بأنه 05( و الشكل رقم )14يف القياسني البعديني لصورة اجلسم و هو ما مت عرضه يف اجلدول رقم )

سم عند عديني للمجموعتني التجريبية و الضابطة يف مستوى صورة اجلتوجد فروق دالة إحصائيًا بني القياسني الب
 .لصاحل اجملموعة التجريبية  α=0.05مستوى داللة 

" بأنه عندما يستطيع الفرد املعاق القدرة على التحدي و التحكم و الُبعد Sandovalو هذا ما أشار إليه "   
ية و التفاؤل ، بالسعادة احلقيقلعالقات اإلجيابية و يشعر عن مواطن الُضعف فإن بإمكانه أن يعيش حياة مليئة با

حممود )يكون لدى الفرد صورة جسم موجبة عندما يُدرك شكل اجلسم على حنٍو واضٍح و واقعٍي و حقيقٍي . و 
 (3،ص2017،حممد
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، ركاته اجلسميةح يف الفراغ و على سلباً على وضع املعاق مسعياً و يذكر   "سعيد كمال" بأن اإلعاقة السمعية تؤثر    
ذا بالتدريب ُُيكن التغلب على ه و لذلك فإن بعض األشخاص املعوقني مسعياً تتطور لديهم أوضاع جسمية خاطئة

 (07ص انظراحلركي املوجه و املتواصل . )
(" بأن األشخاص املمارسني للنشاط 2011و تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة "حبيبة ضيف اهلل )   
اضي أقل تشوهاً يف صورة اجلسم مقارنة بأقراهنم غري املمارسني حيث أن النشاط الرياضي ساهم يف حتسن احلالة الري

 البدنية لدى املشلولني و املبتورين املصابني باإلعاقة احلركية املكتسبة املمارسني للنشاط الرياضي و بالتايل حتسن يف
 ُصورهم اجلسمية .

(" بأن الطالب املمارسون للنشاط البدين و الرياضي يؤكدون على 2009دراسة "غزايل )و تتفق أيضاً مع أثبتته    
وجهة نظر اآلخرين لصورة أجسامهم بالوظيفة أو البناء اجلسمي اجليد و على أحسن صورة ، فيهتمون بذلك ُمغريين 

 للواجب احلركي الذي يقومون به . أشكال أجسامهم متخذين أوضاعاً متغرية تبعاً 
(" بأن الرتبية البدنية و الرياضية تؤثر بصورة إجيابية على صورة اجلسم 2001كذلك مع ما توصلت إليه "نافع )  و   

 و املظهر اخلارجي .
بعدم وجود فروق بني التلميذات (" 2011دراسة "عربوس و حيياوي )كما ختتلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه     

 الرياضية يف أبعاد صورة اجلسم . البدنية واملمارسات و غري املمارسات للرتبية 
و يف هذا السياق يذكر "لعالم" أن ممارسة املعاقني لألنشطة البدنية و الرياضية جتعلهم أكثر إعجابًا باملظهر    

اخلارجي ألجسامهم لكون ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية ُتساهم يف حتسني قوام أجسامهم و ُتنحهم مظهراً 
ا من جهة ، و من جهة أخرى فإن ُقدرة أجسامهم على القيام مبختلف احلركات املطلوبة جيعلهم يعتزون هبا قوياً هذ

  (303،ص2018،)عبد النور لعالم.  و يعتربوهنا أجساماً مفيدة رغم العاهة اليت ُيلكوهنا
 و من خالل ما سبق ُُيكننا احلكم بأن الفرضية الثالثة قد حتققت .

 الفرضية الرابعة : مناقشة نتائج  -4
نصت الفرضية على أنه : توجد فروق دالة إحصائياً بني القياسني البعديني للمجموعتني التجريبية  و الضابطة يف    

 مستوى تقدير الذات لصاحل اجملموعة التجريبية .
تجريبية و الضابطة  المن خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام املتحصل عليها من استجابات أفراد العينتني      

( ، اتضح بأنه 06( و الشكل رقم )15يف القياسني البعديني لتقدير الذات و هو ما مت عرضه يف اجلدول رقم )
توجد فروق دالة إحصائيًا بني القياسني البعديني للمجموعتني التجريبية و الضابطة يف مستوى تقدير الذات عند 

 .التجريبية  لصاحل اجملموعة  α=0.05مستوى داللة 
و يعزو الباحث هذه الفروق يف حتسن مستوى تقدير الذات ألثر حمتوى الربنامج الرياضي املكيف املقرتح الذي    

 أثر إجياباً على مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة التجريبية اليت خضعت للربنامج املقرتح مقارنة بالعينة الضابطة
امج التدريب التخطيط اجليد لرب  يُبني "أسامة كامل" أن ؤسسة ، و يف هذا الصدداليت ختضع للربنامج العادي بامل

التطبيقات الصحيحة للمفاهيم النفسية و الرتبوية فإن ذلك يُكِسب الفرد الرياضي و خاصة الناشىء املزيد من و 
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اضي ملعرفة مدى تقدمه ة للرياملفهوم اإلجيايب و التقييم السليم حنو ذاته كما أن توفري خربات النجاح و إتاحة الفرص
  (43،ص2001،يُؤثر إجياباً على جوانب النمو النفسي املتعددة . )أسامة كامل

و أيضًا من خالل تعامل الباحث مع أفراد العينة خالل مدة تطبيق الربنامج بتوظيف مدعمات معنوية مثل    
مهم  مرأا أ وجد  مرونة يف التعامل معهم و هو ، و هذا ممكافآت رمزية( ،التشجيع غري اللفظي )التصفيق، االبتسام

 إىل الدعم باخلصوص ألهنم حيتاجونللغاية خالل العمل مع فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة عموماً و املعاقني مسعياً 
 ملقرتحة بفرح و سرور .و املساندة و التحفيز كي يندُموا يف األداء و ُيارسوا األنشطة ا

ند أن العالقة اإلجيابية بني املعلم و الطالب هلا أمهية كبرية يف حتسني تقدير الذات ع" و هنا ُيشري "بطرس حافظ   
 كما يُؤثر يف تطوير  ،على نوعية العالقة اليت تتطور بينه و بني طلبته  يُؤثرالطالب ، و كيف يشعر املعلم جتاه نفسه 

 ،2008،حافظ بطرس)من مما يزيد فرص التعلم لديه بيئة تعليمية إجيابية يشعر فيها الطالب باإلنتماء و السعادة و األ
 (492ص
 سفرت عن وجود فروق دالة إحصائياً (" اليت أ2012و تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة "ُميلي )   

 عدي علىو الضابطة يف القياس الب ( بني متوسطات درجات أفراد اجملموعتني التجريبية0.01عند مستوى داللة )
عاد مقياس تقدير الذات و الدرجة الكلية للمقياس لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية اليت تلقت التدريب على مجيع أب

 بطة اليت مل تتلق  نفس التدريب .الربنامج الرياضي املقرتح يف الدراسة مقارنة باجملموعة الضا
، بقيمة الذات ي احلاجة إىل الشعوررياضي هيُعترب من أهم احلاجات اليت حُترك دوافع الفرد حنو ممارسة النشاط ال   

فعندما يكتسب الرياضي خربات تتميز بالنجاح فإن ذلك يدعم لديه اإلحساس بالكفاية و بقيمة ذاته بشكٍل إجيايب 
 (25،ص2004،حممد أمحدو يُقوي لديه احلاجة إىل املزيد من التفوق .)

 قد حتققت .و من خالل ما سبق ُُيكننا احلكم بأن الفرضية الرابعة 
 مناقشة الفرضية العامة : -5
وبعد مناقشة النتائج املتحصل عليها اخلاصة ( 03( و الشكل رقم )12اجلدول رقم )من خالل ما مت عرضه يف   

بالفرضية األوىل مت التأكد من ِصحة هذه الفرضية ما يعين أن الربنامج الرياضي املكيف املقرتح قد أحدث تأثرياً 
 على صورة اجلسم لدى العينة التجريبية يف القياس البعدي مقارنًة بالقياس القبلي ƞ ²=  0.85مه إجيابياً مبا حج

 عد مناقشة النتائج املتحصل عليهاو ب( 04( و الشكل رقم )13اجلدول رقم )و من خالل ما مت عرضه يف    
قرتح قد أحدث امج الرياضي املكيف املاخلاصة بالفرضية االثانية مت التأكد من ِصحة هذه الفرضية ما يعين أن الربن

القياس س البعدي مقارنًة بعلى تقدير الذات لدى العينة التجريبية يف القيا ²ƞ=  0.78تأثرياً إجيابيًا مبا حجمه 
 . القبلي

 عد مناقشة النتائج املتحصل عليهاو ب( 05( و الشكل رقم )14اجلدول رقم )و من خالل ما مت عرضه يف    
 ملقرتح قد أحدثالرياضي املكيف ا مت التأكد من ِصحة هذه الفرضية ما يعين أن الربنامجالثالثة رضية اخلاصة بالف

 طة .ريبية مقارنًة بالعينة الضابتأثرياً إجيابياً على صورة اجلسم يف القياس البعدي لدى العينة التج
 و بعد مناقشة النتائج املتحصل عليها ( 06( و الشكل رقم )15اجلدول رقم )و أيضاً من خالل ما مت عرضه يف    
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مت التأكد من ِصحة هذه الفرضية ما يعين أن الربنامج الرياضي املكيف املقرتح قد أحدث  الرابعةاخلاصة بالفرضية 
 ابطة .مقارنًة بالعينة الضتأثرياً إجيابياً على تقدير الذات يف القياس البعدي لدى العينة التجريبية 

 سماسة قد ساهم يف حتسني صورة اجلأكد من أن الربنامج الرياضي املكيف املقرتح يف الدر و من هذا كله نت   
و مستوى  مري و التحسن يف مستوى صورة اجلس، و يأيت هذا التأثلدى املعاقني مسعياً و رفع مستوى تقدير الذات 

و احتوائه على  هالعينة املمارسة ل اته خلصائصتقدير الذات نظرًا لأُلسس العلمية اليت ُبين عليها الربنامج و مراع
التصويب و  السرعة رات املعاقني مسعياً يفأنشطٍة و ُتاريٍن و ألعاٍب و منافساٍت هتدف يف ُمملها لتطوير و حتسني مها

 يادة قوةز و أيضًا ،  و اإلجتاهات على إدراك اإلحساس بالفراغو التحكم العضلي العصيب و التوازن و قدراهتم 
 نتباه و بث روح التنافس و السعي للفوز و تقبل اهلزُية بروح رياضية.الرتكيز و اإل

 النشاط ممارسة بني إجيايب جد تأثري هناك بأن" 2011"عزوين و تتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة   
 .لدى املعاقني مسعياً  الذات تقدير مستوى و الرياضي البدين

" اليت بينت نتائجها اخلتامية أن الربنامج الرياضي املقرتح ساهم يف 2011"خوجة  و مع ما أسفرت عنه دراسة
 لدى فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة حركياً .حتسني صورة اجلسم و حتسني مفهوم تقدير الذات 

وجود أثر من ممارسة املعوقني بصرياً لألنشطة املكيفة و درجة تقديرهم " 2015و كذلك مع بينته نتائج دراسة "ُتار 
 .لذاهتم 

و هو ما يعين أن املعاقني مسعياً مثلهم مثل باقي فئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة )املعاقون حركياً أو بصرياً( يتأثرون 
 تأثراً إجيابياً من خالل ممارسة النشاط الرياضي املكيف يف صورة اجلسم و مستوى تقدير الذات .
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 اإلستنتاجات : -
 

و الدراسات السابقة و على ضوء أهداف و فرضيات الدراسة و املنهج انطالقًا من الدراسة النظرية  
بيق  الدراسة امليدانية من خالل تطاملستخدم ، و يف حدود عينة الدراسة و أدوات مجع البيانات املستخدمة خالل 

اجلة عو بعد امل كٍل من الربنامج الرياضي املكيف املقرتح و من مقياس صورة اجلسم و مقياس تقدير الذات ،
 اإلحصائية للبيانات و عرضها و حتليلها و مناقشتها ، و استناداً على النتائج اليت مت التوصل إليها يف دراستنا املعنونة

أثر برنامج رياضي مكيف مقترح في تحسين صورة الجسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى المعاقين بـــِـ :" 
 هرت النتائج اخلتامية للدراسة أنه :" تأكد حصول هذا األثر و التحسن و أظ سمعيا  

لصاحل  اجلسم ورةص مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد -
 القياس البعدي .

لصاحل  الذات قديرت مستوى يف التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي القياس بني إحصائياً  دالة فروق توجد -
 لبعدي .القياس ا

 اجلسم صورة مستوى يف الضابطة و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجد -
 لصاحل اجملموعة التجريبية .

لصاحل  الذات تقدير ستوىم يف الضابطة و التجريبية للمجموعتني البعديني القياسني بني إحصائياً  دالة فروق توجد-
 ة .اجملموعة التجريبي

و بالتايل فإن الربنامج الرياضي املكيف املقرتح ساهم يف حتسني صورة اجلسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى    
 املعاقني مسعياً .
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 اإلقتراحات : -

على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها بعد إجراء هذه الدراسة ُُيكننا اقرتاح ُمموعة من األفكار و النقاط  
 باحثني املقبلني يف نفس ُمال موضوع الدراسة ، و اليت ُُيكن حصرها فيما يلي :لل
 إجراء دراسات ُمكملة لنفس موضوع الدراسة بتصميم برامج رياضية مكيفة متنوعة لذوي اإلعاقة السمعية . -
 سية .النفتنويع األنشطة الرياضية املكيفة للمعاقني مسعيًا لإلستفادة من مجيع مزاياها اجلسمية و  -
 . اإلعتماد على األنشطة الرياضية اجلماعية اليت حُتسن من التواصل و التفاعل بني املعاقني مسعياً  -
السعي دوماً إىل إضفاء طابع املنافسة على النشاطات أو األلعاب املدرجة يف الربامج الرياضة للمعاقني مسعياً ألهنا  -

 لدافعية و السعي للفوز .حُتفز لديهم الرغبة يف املمارسة و زيادة ا
 إشارات التقدير و اإلشادة ،، االبتسام ، التصفيق) اللفظي غري عنوية مثل التشجيعامل دعماتاستخدام امل -

 أثناء إجراء حصص الرتبية الرياضية للمعاقني مسعياً . مكافآت رمزية (
 لذات لدى املعاقني مسعياً .إجراء دراسات للتعرف على العالقة املوجودة بني صورة اجلسم و تقدير ا -
 
 و أيضًا يف ختام هذه الدراسة نُدرج بعضًا من التوصيات إىل أولياء املعاقني مسعيًا و ُمعلميهم  التوصيات : -

 و املشرفني على املراكز الطبية البيداغوجية كاآليت :
إصابتهم يف حالة وجود شٍك ب دعوة األولياء إىل اإلسراع بالكشف املبكر عن أطفاهلم لدى األطباء املختصني -

 خبلل أو ضعف يف الوظائف السمعية لدى أبنائهم .
يف حالة التأكد من إصابة الطفل بضعف يف السمع البد من انتقاء معينات مسعية مناسبة للحفاظ على البقايا  -

 السمعية لدى الطفل .
لطفل واصل اخلاصة هبذه الفئة من أجل إدماج اضرورة إملام أفراد أسرة الطفل املعاق مسعيًا بشىت أنواع طُرق الت -

 بصورة طبيعية يف أُسرته ، ما سيجعله متوافقاً مع نفسه و ُمتمعه الذي يعيش فيه .
 إعطاء بالغ األمهية للنشاط الرياضي املكيف باملراكز الطبية البيداغوجية لذوي اإلحتياجات اخلاصة . -
 ى االهتمام بأجسامهم و تطويعها من خالل املمارسة الرياضية .تشجيع التالميذ ذوي اإلحتياجات اخلاصة عل -
دعوة لكل أساتذة النشاط الرياضي املكيف للمعاقني مسعياً بالبحث الدائم و املستمر عن شىت أنواع التدريبات  -

 و التمرينات و الرياضات اليت تتالءم مع هذه الفئة .
املراكز  ذة املختصني يف النشاط الرياضي املكيف يف التدريس يفالتشديد و التأكيد على ضرورة و أولوية األسات -

 الطبية البيداغوجية لذوي اإلحتياجات اخلاصة .
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   خــاتــمــة : -
 

ت هذه الدراسة من فكرة إعداد برنامج رياضي مكيف لفئة املعاقني مسعياً من أجل السعي إىل حتسني أ  دِ ابتُ  
ير الذات لديهم ، بعد املسح املكتيب الذي قام به الباحث لإلطالع املكثف صورة اجلسم و أيضاً رفع مستوى تقد

على كل ما حيتاجه من كتب و دراسات و حبوث أجريت سابقاً أو تناولت أحد متغريات الدراسة احلالية من أجل 
عود إليها يف هنايتها نالوقوف على آخر ما أقرَّته نتائجهم جلعلها معاملًا ننطلق و نبين عليها مسار دراستنا و أيضًا 

سنوات توصلت نتائج دراستنا احلالية إىل أن  03ملقارنة النتائج ببعضها ، و بعد إجراء الدراسة العلمية يف مدة 
الربنامج الرياضي املكيف املقرتح يف الدراسة لألطفال املعاقني مسعيًا أحدث حتسنًا إجيابيًا ملحوظًا يف صورة اجلسم 

 تقديرهم لذواهتم .و ساهم يف رفع مستوى 
و من خالل هذه النتائج نتأكد أكثر فأكثر من الدور اجلوهري و األساسي الذي يلعبه النشاط الرياضي املكيف     

يف حياة األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة عامة و ذوي اإلعاقة السمعية على وجه اخلصوص من خالل منحهم 
يُرضون سهم و سن صورة ممكنة يرضوهنا ألنفها و تدريبها و جعلها يف أحاجملال و الفرصة لإلهتمام بأجسامهم و تقوُي

هبا األفراد الذين هلم عالقة هبم يف حياهتم اليومية من أهٍل و زمالٍء و أساتذٍة ، و كذا إعطائهم الفرصة لصقل 
جلماعي ل اوق و العمشخصياهتم و تطويرها و بناء ذواهتم و تقديرها من خالل خربات األداء و الفوز و التف

توظيف التوجيهات املقدمة من طرف األساتذة ، فاحلرمان من مساع األصوات و نُطق الكلمات ال بُد من أن جنعله و 
حافزاً هلذه الشرحية من اجملتمع لتستغل ما لديها من قدراٍت باقيٍة يف ُمال النشاط الرياضي املكيف ، ما يعود عليهم 

 خصية .  بالفائدة يف باقي ُماالت حياهتم الش
صيصًا هلم يٍة مالئمٍة و ُمعدٍة خفاإلعاقة مل و لن تكون يومًا مانعًا أمام هذه الفئة للتمتع مبمارسة أنشطٍة رياض   

 من طرف أهل اإلختصاص ، الـُمِلمني جيداً بأسس و قوانني و مبادئ و أهداف الرتبية الرياضية للفئات اخلاصة . 
 ُمال رياضة ذوي اإلحتياجات اخلاصة ببزوغ خُنبة من الطلبة الباحثني يف هذا إننا اليوم نشهد عهدًا جديدًا يف   

اجملال ، كان هلم الشرف أهنم قد تتلمذوا و درسوا على يد دكاترة و أساتذة هلم باٌع كبري و رصيد حصني يف البحث 
 يف .العلمي و تاريخ طويل يف العمل األكادُيي و العمل امليداين يف النشاط الرياضي املك
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ة اجلسد و عالقتها بالقلق اإلجتماعي لدى املصابني بتشوهات (: صور 2015أسامة مراد كاسوحة ) -04
 جسدية،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة دمشق،سوريا.

(: سيكولوجية العالقة بني تقدير الذات و األداء املهاري لدى الناشئني يف كرة 2012إمساعيل الصادق ) -05
 ،اجلزائر.3،جامعة اجلزائر-سيدي عبد اهلل-ةالقدم،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضي

(: تقدير الذات وعالقته بالضغوط النفسية واملساندة االجتماعية لدى 2015أماين خليل حممود مسور ) -06
 غزة،فسطني.-الفتيات املتأخرات يف الزواج يف حمافظات غزة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالمية

(: تقدير الذات و عالقته باألفكار العقالنية و غري العقالنية و املهارات 2013ت )إياد عبد اهلل زقو  -07
 احلياتية لدى الدعاة يف حمافظات غزة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة األزهر بغزة،فلسطني.

ملقاومة ا(: أساليب املعاملة الوالدية و عالقتها بتقدير الذات و اسرتاتيجيات 2015آيت مولود يسمينة ) -08
 ،اجلزائر.2عند املراهق،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة اجلزائر

(: مستوى تقدير الذات عند األحداث اجلاحنني املمارسني للنشاط الرياضي 2017بركات حسني ) -09
ياضية دايل ة البدنية و الر الرتوحيي و انعكاساته على التوافق النفسي الدراسي،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبي

 ،اجلزائر.3إبراهيم،جامعة اجلزائر
(: تقدير صورة اجلسد وعالقتها باملخاوف االجتماعية وتقدير الذات 2018برهان محدان أمسر دراغمة ) -10

 لدى عينة من طلبة اجلامعة يف فلسطني،رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا،جامعة القدس املفتوحة،فلسطني.
(: دور النشاط البدين الرياضي املكيف يف تنمية بعض السمات 2008بن حاج الطاهر عبد القادر ) -11

،جامعة بن -سيدي عبد اهلل-الشخصية لدى املعوقني حركيا،رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية
 اجلزائر.،يوسف بن خدة

اتذة الرتبية البدنية و الرياضية و عالقتها (: مصادر الضغوط املهنية لدى أس2015بن حامد حممد ) -12
بتقدير الذات يف ضوء بعض املتغريات الدُيوغرافية،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سيدي عبد 

 ،اجلزائر.3اهلل،جامعة اجلزائر
قدير الذات لدى ع ت(: أثر اسرتاتيجييت املقابلة التحفيزية و التنظيم الذايت يف رف2014بوريشة مجيلة ) -13

 مرضى السكري )النوع األول(،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلجتماعية،جامعة وهران،اجلزائر.
(: تقدير الذات لدى املراهق البطال،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلجتماعية،جامعة 2013بوعقادة هند ) -14

 وهران،اجلزائر.
اضية املكيفة يف الرفع من مستوى تقدير الذات لدى األطفال (: فاعلية األنشطة الري2015ُتار حممد ) -15

 ،اجلزائر.3ئر،جامعة اجلزا-سيدي عبد اهلل-املعاقني بصرياً،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية
(: تأثري ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي على تقدير الذات لدى األطفال املعاقني 2011ُتار حممد ) -16
 ،اجلزائر.3ر،جامعة اجلزائ-سيدي عبد اهلل-( سنة،رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية12-9ياً )بصر 
(: صورة اجلسم وعالقتها بتقدير الذات لدى املشلولني و املبتورين املصابني 2012حبيبة ضيف اهلل ) -17
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 ،احلزائر.2و اإلجتماعية،جامعة اجلزائر باإلعاقة احلركية املكتسبة،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلنسانية
(: ممارسة النشاط البدين الرياضي املكيف و عالقته مبستوى بتقدير الذات لدى 2008حريب سليم ) -18

 زائر،اجلزائر.زرالدة،جامعة اجل-املعاقني حركياً،رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهلل
عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلجناز لدى تالمذة الثانوي،رسالة ماجستري،كلية  (:2012محري صارة ) -19

 العلوم اإلجتماعية،جامعة وهران،اجلزائر.
(: صورة اجلسد و عالقتها بتقدير الذات عند املراهق،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم 2017محزاوي وهيبة ) -20

 ،اجلزائر.2اإلجتماعية،جامعة وهران
(: التواصل الرتبوي و عالقته بتقدير الذات لدى طلبة السنة الثالثة من التعليم 2015كات )محزة بر  -21

 ،اجلزائر.-األغواط-الثانوي،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة عمار ثليجي
 ة الرتبية،جامعة(: تطور الفرد عرب املراحل العمرية،أطروحة دكتوراه،كلي2002خالد إبراهيم دوجان ) -22

 بغداد،العراق.
  تالذا تقدير مفهوم و اجلسم صورة حتسني يف املقرتح الرياضي الربنامج أثر (:2011) عادل خوجة -23

دكتوراه،معهد الرتبية  حركيا،أطروحة اخلاصة اإلحتياجات ذوي فئة لدى بالصحة املرتبطة اللياقة البدنية تطوير و
 ،جامعة بن يوسف بن خدة،اجلزائر.-سيدي عبد اهلل-البدنية و الرياضية

(: طبيعة الصورة اجلسدية و السري النفسي بعد اإلصابة حبروق ظاهرة،رسالة 2008رفيقة بلهوشات ) -24
 ماجستري،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة اجلزائر،اجلزائر.

الذات لذوي اإلعاقة البصرية،رسالة (: صورة اجلسم و عالقتها بتقدير 2008رضا إبراهيم حممد األشرم ) -25
 ماجستري،كلية الرتبية،جامعة الزقازيق، مصر.

 (: أزمة اهلوية و عالقتها بصورة اجلسد عند املراهقني،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،2013رمي حممود عطية ) -26
 جامعة دمشق،سوريا.

 نافسي املكيف يف التقليل من الضغط(: تأثري ممارسة النشاط البدين الرياضي الت2011زروق نايل ) -27
 ،3النفسي لدى املعاقني حركياً،رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهلل،جامعة اجلزائر

 اجلزائر.
(: صورة اجلسد لدى املراهقني مصادرها و عالقتها ببعض املتغريات 2007زكرياء زهري عبد اهلادي ) -28

 دكتوراه،كلية الدراسات العليا،اجلامعة األردنية،االردن. الدُيغرافية،أطروحة
(: بناء برنامج إرشادي يف تقبل صورة اجلسم لدى طالبات 2004سهري سلمان أمحد حسني العزاوي ) -29

 ابن رشد،جامعة بغداد،العراق.-املرحلة املتوسطة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية
لضغوط النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى املرشدات (: ا2012مساح حامد حممد عبد الرحيم ) -30

 الطالبيات،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة طيبة،اململكة العربية السعودية.
(: األحكام القيمية و انعكاسها على تقدير الذات عند حكام كرة القدم،أطروحة 2015صاحل خاضر ) -31
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 ،اجلزائر.3دي عبد اهلل،جامعة اجلزائردكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سي
 ،(:صورة اجلسم وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى املراهق املتمدرس بالسنة الثانية ثانوي2014عبازة آسيا ) -32

 رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،اجلزائر.
 كري و عالقته بتقدير الذات،رسالة ماجستري،قسم العلوم اإلجتماعية،(: منط التف2012عبد العزيز حنان ) -33

 تلمسان،اجلزائر.-جامعة أيب بكر بلقايد
 وحة دكتوراهر طيف اإلرتقاء باملعاقني حركياً،أ(: األنشطة البدنية و الرياضية و دورها 2018عبد النور لعالم ) -34

 ،اجلزائر.2سطيف-ني دباغنيكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة حممد مل،  
(: فاعلية التصور العقلي و التمرينات اهلوائية على حتسني مستوى اللياقة 2006عبري عبد اهلل املطريي ) -35

البدنية و شكل اجلسم و إنقاص الوزن للسيدات املشاركات باألندية الصحية،رسالة ماجستري،كلية الرتبية الرياضية 
 للبنات بالقاهرة،مصر.

(: برنامج رياضي مقرتح لتطوير تقدير الذات لدى األطفال الصم البكم و مدى 2015زوين سليمان )ع -36
زرالدة،جامعة -سيدي عبد اهلل-تأثريه على مسارهم الدراسي،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية

 ،اجلزائر.3اجلزائر
 النشاطات البدنية و الرياضية و تقديرهم لذواهتم، (: أطفال مركز الصم بني ممارسة2011عزوين سليمان ) -37

 ،اجلزائر.3،جامعة اجلزائر-سيدي عبد اهلل-رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية 
 (: تقدير الذات و عالقته بالسلوك العدواين لدى عينة من تالميذ السنة الرابعة متوسط،2014غريب رُية ) -38

 ،اجلزائر2لوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة اجلزائررسالة ماجستري،كلية الع
(: عالقة النشاط البدين الرياضي بصورة اجلسم و أثرها على تقدير الذات لدى 2009غزايل عبد القادر ) -39

 الطلبة اجلامعيني،رسالة ماجستري،معهدالرتبية البدنية و الرياضية،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،اجلزائر.
(: العالقة بني ممارسة النشاط البدين الرياضي التنافسي املكيف و دافعية اإلجناز لدى 2016طيب )فريم ال -40

 ،اجلزائر.3الرياضيني املعاقني حركياً،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية،جامعة اجلزائر
 ط عند العسكريني املصابني(: التحكم و تقدير الذات و اسرتاجتيات مواجهة الضغ2015قهار صربينة ) -41

أبو  2باضطراب الضغط ملا بعد الصدمة،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة اجلزائر 
 القاسم سعد اهلل،اجلزائر.

 (: مستوى تقدير الذات و عالقته باإلغرتاب الوظيفي لدى األساتذة اجلامعيني،2018لبىن ذياب ) -42
 ،اجلزائر.2سطيف-لية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة حممد ملني دباغنيأطروحة دكتوراه،ك

(: مسامهة املساندة اإلجتماعية يف ممارسة النشاط البدين الرياضي و انعكاسها 2018لعيدي مجال الدين ) -43
-دايل إبراهيم-ة ياضيعلى تقدير الذات لدى تالميذ املرحلة الثانوية،أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الر 

 ،اجلزائر.3،جامعة اجلزائر
(: إعادة اإلدماج اإلجتماعي و عالقتها بكل من تقدير الذات و مستوى الطموح 2015مادة سامية ) -44
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 لدى نزالء املؤسسات العقابية املرتشحني لشهادة البكالوريا،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،
 ، اجلزائر. سم سعد اهللجامعة أبو القا

(: التوافق الزواجي وعالقته بتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة احلركية يف 2018مؤيد حممد موسى إبراهيم ) -45
 حمافظيت بيت حلم و اخلليل،رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا،جامعة القدس املفتوحة،فلسطني.

عض بلسلوك العدواين و قلق املستقبل و ذات و عالقته با(: تقدير ال2015ُمذوب أمحد حممد أمحد قمر ) -46
 املتغريات الدُيوغرفية،أطروحة دكتوراه،كلية الدراسات العليا،جامعة دنقال،السودان.

(: دور برنامج رياضي مكيف مقرتح ضمن حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية 2012ُميلي صاحل ) -47
الذات لدى التالميذ املعاقني حركياً يف الطور الثانوي،أطروحة دكتوراه،معهد بعض املهارات اإلجتماعية و تقدير 

 ،اجلزائر.3الرتبية البدنية و الرياضية،جامعة اجلزائر
(: دور ممارسة النشاط البدين الرياضي املكيف يف حتقيق التكيف النفسي لذوي  2015خمنث حممد ) -48

-أطروحة دكتوراه،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهللاإلحتياجات اخلاصة )أصحاب اإلعاقة احلركية(،
 ،اجلزائر.3زرالدة،جامعة اجلزائر

(: صورة اجلسم واالكتئاب وعالقته ببعض املتغريات لدي جرحى 2014مسرة حممود يوسف الشاعر ) -49
 غزة،فلسطني.-احلروق يف قطاع غزة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالمية

(: تقييم برامج األنشطة الرياضية بأندية ذوي االحتياجات اخلاصة 2015حممد جربان هادي القحطاين ) -50
 باملنطقتني اجلنوبية و الغربية،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية.

 بأمناط تقدير الذات لالعيب بعض (: العزو الرياضي و عالقته2004حممد أمحد عبد الغين احلوالة ) -51
 ألنشطة الرياضية،رسالة ماجستري،كلية الرتبية الرياضية،جامعة طنطا،مصر.ا

(: بناء مقياس تقدير الذات لدى حكام األنشطة الرياضية،رسالة 2007حممد مجال عبد املنعم ) -52
 ماجستري،كلية الرتبية الرياضية،جامعة طنطا،مصر.

(: تأثري برنامج لأللعاب الرتوحيية على بعض اإلدراكات احلس حركية 2014يب )حممد سليمان حممد غر  -53
 بنات(،جامعة بورسعيد،مصر.-ألطفال التوحد،رسالة ماجستري،كلية الرتبية الرياضية )بنني

(: الصالبة النفسية و عالقتها بالرضا عن صورة اجلسم لدى عينة من 2017حممود حممد قطب إبراهيم ) -54
 املعاقني حركيا،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة حلوان،مصر.املراهقني 

(: أثر النشاط البدين املكيف على التوافق النفسي و اإلجتماعي لدى املراهق 2011ميهويب مراد ) -55
 ،اجلزائر.3زرالدة،جامعة اجلزائر -املسعف،رسالة ماجستري،معهد الرتبية البدنية و الرياضية سيدي عبد اهلل 

(: ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية و أثرها على الصورة اجلسدية ملراهقي الطور الثالث 2001افع سفيان )ن -56
 سنة(،رسالة ماجستري،كلية العلوم اإلجتماعية،جامعة اجلزائر،اجلزائر. 15-12من التعليم األساسي )

ا بالقلق و اإلكتئاب لدى (: صورة اجلسد و اإلغرتاب النفسي و عالقتهم2016ناصر حممد نوفل ) -57
 غزة،فلسطني.-املعاقني بصرياً،رسالة ماجستري،كلية الرتبيةناجلامعة اإلسالمية
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 (: رياضات ذوي اإلحتياجات اخلاصة،مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع،2012نايف مفضي اجلبور ) -58
 عمان،األردن.

تقدير الذات و اإلكتئاب لدة طالبات املرحلة الثانوية (: صورة اجلسم و عالقتها ب2007نورة عبد الستار ) -59
 مبدينة مكة املكرمة و حمافظة جدة،أطروحة دكتوراه غري منشورة،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية السعودية.

(: صورة اجلسم و الفاعلية الشخصية و التكيف النفسي اإلجتماعي 2016هاين أمحد حممد الغمري ) -60
 غزة.-ين ذوي الطرف البديل،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالميةلدى املبتور 

(: اإلغرتاب النفسي و عالقته بصورة اجلسم و النظرة املستقبلية لدى مصايب 2016هدى رمضان النجار ) -61
 م بقطاع غزة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالمية،غزة.2014عدوان 

(: قلق املستقبل و عالقته بصورة اجلسم و مفهوم الذات لدى حاالت 2009دان القاضي)وفاء حممد امحي -62
 البرت بعد احلرب على غزة،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالمية،غزة،فلسطني.

عة م،رسالة ماجستري،قسم علم النفس،جا(: قلق املوت و صورة اجلسم لدى املدمنني2003ياسر كمال ) -63
 ،مصر.عني مشس

 المقاالت العلمية :  -ثالثا  : * 
(:صورة اجلسم و قلق الوالدة لدى احلوامل و عالقتها ببعض 2017إبراهيم مرتضى إبراهيم األعرجي ) -01

 .192-145،ص2،مج222املتغريات،ُملة األستاذ،ع
ة املعاق، ُمل (: أثر اإلعاقة السمعية و اإلعاقة البصرية على شخصية2016إخالص حممد عبد الرمحن ) -02 

 .137-118،ص1،ع2العلوم النفسية و الرتبوية،مج
(: املشكالت السلوكية و تقدير الذات لدى املعاق مسعياً يف ظل نظامي العزل 2004إُيان فؤاد كاشف ) -03

 .121-69،ص1،ع14و الدمج،دراسات نفسية،مج
 للتعلم الدافعية واإلثراء على عالتسري برامج تطبيق جروان: أثر الرمحن عبد دودين،فتحي يونس ثريا -04

 والدراسات لألحباث املفتوحة القدس جامعة األردن، ُملة يف املوهوبني الطلبة لدى وتقدير الذات والتحصيل
 .148-105،ص2012(، جانفي2) 26،ع

(: مستوى الوعي الصحي و الرتكيب اجلسمي و ممارسة النشاط الرياضي و 2016جعفر فارس العرجان ) -05
-1919،ص3،ع43جلسد لدى األفراد املعاقني حركياً يف مدينة عمان،دراسات العلوم الرتبوية،مجصورة ا

1959. 
-9(: أمهية النشاط الرياضي الرتوحيي يف دمج األطفال املعاقني مسعيا من )2016جنداوي عبد الرمحن ) -06 

 .59-47،ص2،مج15(سنة،ُملة أنسنة للبحوث و الدراسات،ع15
 املعاقني عند املراهقني الذات تقدير من للرفع رياضي تروحيي برنامج (: اقرتاح2017يط )حسام الدين شر  -07

 .71-54،ص3،ع10سنة(،ُملة تطوير العلوم اإلجتماعية،مج 16-15مسعياً )
(: الرهاب اإلجتماعي و عالقته بكل من صورة اجلسم و مفهوم الذات لدى 2004حسني علي فايد ) -08
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 .49-1،ص18رشاد النفسي،مركز اإلرشاد النفسي،عطالبات اجلامعة،ُملة اإل
(: صورة اجلسم و عالقتها بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى مبتوري 2015حسني حممد األطرش ) -09

 .360-331،ص4األطراف بعد حرب مصراته،اجمللة العلمية لكلية الرتبية،ع
 جات اخلاصة يف اجلزائر،ُملة علوم(: النشاطات الرياضية املكيفة لذوي اإلحتيا2009رواب عمار ) -10

 .28-22،ص0و تقنيات النشاط البدين الرياضي،ع
 (: دور النشاط احلركي املكيف يف خفض اإلحنراف السلوكي لدى املعاقني عقلياً،2010سبع بوعبد اهلل ) -11

 .66-53،ص3ُملة األكادُيية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية،ع
(: اضطرابات األكل و عالقته بصورة اجلسم لدى املراهقني،ُملة كلية الرتبية 2014سعدية كرمي درويش ) -12

 .818-765،ص86،ع20األساسية،مج
 تقدير الذات و اإلنفعال اإلجيايب(: إسرتاتيجيات املواجهة و 2012السيد كامل الشربيين منصور ) -13

 زقازيق(،ة)ُملة كلية الرتبية بالو اإلنفعال السليب كمنبئات للكمالية التكيفية،دراسات تربوية و نفسي
 .120-51،ص77ع

(: عالقة صورة اجلسم ببعض متغريات الشخصية لدى املراهقني،ُملة كلية 2001الشرباوي أنور حممد ) -14
 .153-127،ص38الرتبية، جامعة الزقازيق،ع

فئة  ى(: فاعليةوحدات تعليمية مقرتحة يف تنمية بعض الصفات البدنية لد2014طوطاح مصطفى) -15
 .12-5،ص7سنة،ُملة علوم و تقنيات النشاط البدين الرياضي،ع 12-09املعاقني مسعياً 

(: اضطراب صورة اجلسم و عالقته بتقدير الذات 2014عبد الرقيب أمحد البحريي،مصطفى عبد احملسن ) -16
-477،ص2،ع15مجنفسية،و أعراض الشخصية التجنبية لدى املراهقني املعوقني بصرياً،ُملة العلوم الرتبوية و ال

519. 
 ي النقص السمعي(: عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلجناز لدى التالميذ ذو 2012عبد الناصر غريب ) -17

 جلزائر،ا و فقدانه املدُمني يف األقسام العادية،ُملة دراسات يف علم األرطوفونيا و علم النفس العصيب،
 .100-47،ص2ع

(: دور الرتبية البدنية يف احلفاظ على صورة اجلسد لدى 2017د )عربوس حكيمة، د حيياوي حمم -18
 .130-115.ص14التلميذات املراهقات يف الطور الثانوي،ُملة علوم و تقنيات النشاط البدين الرياضي،ع

(: دراسة مقارنة لبعض املتغريات النفسية لدى األيتام و غري األيتام من تالميذ 2014عصام حممد زيدان ) -19
 .330-253،ص88جامعة املنصورة،ع-لة اإلعدادية،ُملة كلية الرتبيةاملرح
(: مشكالت املعاقني مسعياً كما يُدركها معلمو املرحلة اإلبتدائية يف ضوء 2002علي عبد النيب حنفي ) -20

 .181-136،ص53،ع12بعض املتغريات،كلية الرتبية ببنها،مج
الذات و عالقتهما باضطرابات األكل لدى  (: صورة اجلسم و تقدير2003فرغلي رضوى حممد ) -21

 .230-225،ص11،ع3األطفال،ُملة الطفولة و التنمية،مج
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(: صورة اجلسم و عالقتها بالقبول اإلجتماعي لدى طلبة 2007كاظم جرب اجلبوري،ارتقاء حيي حافظ )  -22
 .381-351،ص4-3،ع10اجلامعة،ُملة القادسية للعلوم اإلنسانية،مج

(: ممارسة النشاط البدين الرتوحيي و الوقاية من املخدرات، 2014هلل،بوطاليب بن جدو )حلسن بو عبد ا -23
 .24-13،ص7ُملة علوم و تقنيات النشاط البدين الرياضي،ع

 بصورة اجلندر و عالقته دور إدراك (:2017فهد ) بنت إبراهيم،اجلوهرة بنت اجلوهرة عثمان بنت لطيفة -24
-1،ص58النفس،ع و علم الرتبية رسالة ُملة،السعودية العربية اململكة يف الثدي سرطان مريضات لدى اجلسم
23. 
(: دور ممارسة النشاط البدين الرياضي املكيف يف حتقيق التكيف النفسي اإلجتماعي 2015خمنث حممد ) -25

 .17-10،ص7لذوي اإلحتياجات اخلاصة،ُملة علوم و ممارسات األنشطة البدنية و الرياضية و الفنية،ع
(: دور ممارسة النشاط الرياضي املكيف يف حتقيق الصحة النفسية لدى 2017مسعودة بن السايح ) -26

 .171-155،ص2،ع14املعاقني مسعياً،ُملة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية،مج
ؤم و الشعور (: صورة اجلسد و عالقتها بكل من التفاؤل و التشا2017ناصر الدين إبراهيم أمحد ) -27

 و علم الرتبية رسالة بالسعادة النفسية لدى عينة من املراهقني و املراهقات يف املرحلة الثانوية،ُملة
 .94-73،ص58النفس،ع

(: تقدير الذات لدى طالبات قسم الرتبية الرياضية و عالقته مبستوى 2008نرباس يونس حممد أل مراد ) -28
 .128-108،ص4،ع14للعلوم اإلنسانية،مج التحصيل األكادُيي،ُملة جامعة تكريت

(: صورة اجلسم و عالقتها ببعض املتغريات النفس اجتماعية لدى 2015نيللي حسني كامل العمروسي ) -29
 .356-239،ص99،ع22طالبات اجلامعة يف اجملتمع السعودي،ُملة مستقبل الرتبية العربية،مج

مشاهدة األنشطة الرياضية و عالقتها بصورة اجلسد (: 2016هادي سامل الصبان و نوال حمفوظ مرعي ) -30
 .425-404،ص2لدى عينة من املراهقات مبدارس مدينة املكال،التكاملية يف العلوم الرياضية،مج

(: واقع الرتبية املعدلة مبدارس الرتبية الفكرية يف مصر 2007وفاء حممد،هالة عطية،مروة فتحي و آخرون ) -31
 22إىل  21جامعة الزقازيق،املؤُتر الدويل الثاين من -الرتبية الرياضية للبنني و بعض الدول العربية،كلية

 مارس،اجمللد الثاين،مصر.
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 لمالحقا
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  . مستغامن -تسهيل مهمة من طرف إدراة قسم النشاط الرياضي املكيف  : 01الملحق رقم   -
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 ال املعوقني مسعياً .تسهيل مهمة من طرف مدرسة األطف : 02الملحق رقم  -
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 . ملقرتحا ربنامج الرياضي املكيفالقائمة اإلمسية للسادة اخلرباء املعنيني بتحكيم ال -:  03الملحق رقم  -

 الجامعة التخصص اإلسم و اللقب الرقم
 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. نورالدين عمارة 01

 مرداسجامعة بو  تدريب رياضي د. مقران إمساعيل 02

 جامعة بورسعيد تربية رياضية و ترويح غريب حممد سليمان د. حممد 03

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. حممد حبارة 04

 جامعة املسيلة تدريب رياضي فؤاد سعد سعود د. 05

 03جامعة اجلزائر  تدريب رياضي د. طاهر بريكي 06

 جامعة املسيلة تدريب رياضي أ.د حممد زحاف 07

 جامعة املسيلة تربية حركية د. عبد الرزاق عروسي 08

 جامعة املسيلة تدريب رياضي د. رابح ُمادي 09

 جامعة املسيلة تربية حركية د. اجلنيدي سعودي 10

 جامعة اجللفة نشاط رياضي مكيف د. فريم الطيب 12

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. فاضلي جباوي 13
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 القائمة اإلمسية للسادة اخلرباء املعنيني بتحكيم املقياسني املستعملني يف الدراسة . -:  04رقم  الملحق -
 

 الجامعة التخصص اإلسم و اللقب الرقم
 جامعة مستغامن نشاط حركي مكيف أ.د حسني بن زيدان 01

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف أ.د عادل خوجة 02

 جامعة املسيلة  علم الرتبية أ.د عمور عمر 03

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. زواق احممد 04

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. رابح صغريي 05

 جامعة املسيلة علم النفس الرياضي د. مراد رحلي 06

 جامعة املسيلة نشاط رياضي مكيف د. صاحل ُميلي 07

 عة املسيلةجام علم االجتماع الرياضي د. عبد الرزاق فايد 08
 
 القائمة اإلمسية للسادة اخلرباء يف لغة اإلشارة املعنيني بتحكيم املقياسني املستعملني -:  05الملحق رقم  -

 يف الدراسة .

 المؤسسة التخصص اإلسم و اللقب الرقم

 أستاذة خمتصة يف لغة اإلشارة كرارسي فتيحة 01
مدرسة األطفال املعاقني 

 مسعياً باملسيلة

 رفيق عبد احلق نذير 02
أستاذ التعليم املتخصص يف 

 لغة اإلشارة
ملحقة مدرسة األطفال 

 املعاقني مسعياً باملسيلة
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 استمارة استطالع رأي اخلرباء حول مالءمة املقياسني ملوضوع الدراسة .:  06الملحق رقم  -

 

 وزاة التعليم العالي و البحث العلمي                              

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس                             

 قسم النشاط الرياض ي املكيف                                   

 

 استمارة استطالع رأي الخبراء                                  

 

 إلى السادة األساتذة املحترمين تحية طيبة و بعد :

 

ز أطروحة دكتوراه الطور الثالث تخصص اإلستقاللية و إعادة تأهيل اإلعاقة باألنشطة في إطار إنجا      

أثر برنامج رياض ي مكيف مقترح في تحسين صورة الجسم و رفع مستوى تقدير البدنية املكيفة بعنوان : " 

" 
ً
 الذات لدى املعاقين سمعيا

 

 تمت صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي :

برنامج الرياض ي املكيف املقترح في تحسين صورة الجسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى املعاقين ما أثر ال -

 سمعيا ؟ 

 و تفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية : 

 بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى صورة  -1
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 الجسم ؟

 بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية و الضابطة في مستوى هل توجد فروق دال -2
ً
ة إحصائيا

 صورة الجسم ؟ 

 بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى تقدير  -3
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 الذات ؟

 بين القياسين البعديين للمجموعتين التجر  -4
ً
دير يبية و الضابطة في مستوى تقهل توجد فروق دالة إحصائيا

 الذات ؟

 

إليكم هذين املقياسين الخاصين بالدراسة لإلطالع عليهما و إبداء رأيكم حول مدى مالءمتهما لتحقيق * 

 .أهداف الدراسة 

 

 مع تحياتي و لكم جزيل الشكر و اإلمتنان                                        

 - الباحث -                                                    
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 مقياس صورة الجسم املقياس األول : -                               

 د. نوال محفوظ مرعي -د. هادي سالم الصبان /  - إعداد :                   

الر

 قم
 الفقرات

أوافق 

 بشدة
 أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

     و اآلنُيسعدني مظهر جسمي كما ه  - 1

     كل ش يء في جسمي متناسق  - 2

     ُيعجبني مظهر جسمي عندما أراه في املرآة  - 3

     أتمنى أن أبدو في مظهري الجسمي كشخص آخر في ذهني  - 4

     ُيعجبني مظهر جسمي كما يبدو عليه في الصور   - 5

     يتالءم وزني مع طولي  - 6

     ي حسن املظهريعتبرني اآلخرون بأنن  - 7

     أتمنى تغيير أشياء ُمتعددة في مظهري الجسمي  - 8

     ُيعجب األشخاص من نفس عمري بمظهر جسمي  - 9

أتجنب الظهور في الُصور الفوتوغرافية بسبب صورة   - 10

 وجهي

    

     ُيؤثر وزني على نظرتي لنفس ي  - 11

عرض صورتي على لوحة اإل   - 12
ُ
ِحب أن ت

ُ
     عالنات املدرسيةأ

     ُيساعدني مظهر جسمي في تكوين صداقات  - 13

     أقلق بسبب ما يظنه اآلخرون حول شكل جسمي  - 14

     أشعر أن مالبس ي تبدو أجمل على أجسام اآلخرين  - 15

     أشعر أن أفراد الجنس اآلخر ُمعجبون بجسمي  - 16

جتماعية بسبب صورة أتجنب املشاركة باملناسبات اإل   - 17

 جسمي

    

18 -  
ً
سيطر عليَّ فكرة أن جسمي ليس متناسقا

ُ
     أقلق و ت

     أخجل من شكل جسمي  - 19

     أعتقد أن صورة جسمي ال تختلف عن بقية الناس  - 20

     أعتقد أن صورة وجهي ال تتالءم مع جسمي  - 21

     أتضايق من وزن جسمي  - 22
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 مقياس تقدير الذات لروزنبيرج املقياس الثاني :  -                          

 البند الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

     بشكل عام أنا راٍض عن نفس ي  - 1

 أشعر بعدم جدواي *  - 2
ً
     أحيانا

     أعتقد أنني أمتلك العديد من الصفات الجيدة  - 3

     باألشياء التي يقوم بها اآلخرون أستطيع القيام  - 4

 بنفس ي *  - 5
ً
     أشعر بعدم وجود ش يء يجعلني فخورا

6 -  * 
ً
     بالتأكيد ، أشعر بعدم فائدتي أحيانا

7 
أشعر بأنني شخص ذو قيمة ، على األقل بشكل   -

 متساِو  مع غيري 

    

 أكبر *  - 8
ً
ِكنَّ لنفس ي احتراما

ُ
     أتمنى أن أ

     بشكٍل عام أنا أميل إلى الشعور بأنني فاشل *  - 9

     لدي سلوك إيجابي تجاه نفس ي  - 10

 *  بنود يجب اإلنتباه لها ، تكون معكوسة على سلم القياس  

 

 الجامعة التخصص إسم و لقب األستاذ

   

 

 غير مالئم    املقياس األول :                     مالئم                             -

 

 املقياس الثاني :                    مالئم                               غير مالئم -
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        للربنامج املقرتح . حول املدة الزمنية اخلرباء احملكمني رأي استطالع استمارة -: 07الملحق رقم  -

       

 وزاة التعليم العالي و البحث العلمي                                  

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس                             

 قسم النشاط الرياض ي املكيف                                    

 

 استمارة استطالع رأي الخبراء                                  

 

 ملحترمين تحية طيبة و بعد :إلى السادة األساتذة ا

 

في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه الطور الثالث تخصص اإلستقاللية و إعادة تأهيل اإلعاقة       

أثر برنامج رياض ي مكيف مقترح في تحسين صورة الجسم و رفع باألنشطة البدنية املكيفة بعنوان : " 

" 
ً
 مستوى تقدير الذات لدى املعاقين سمعيا

 

قام الباحث بتصميم برنامج رياض ي مكيف مقترح ، نضع بين أيديكم هذه اإلستمارة  من أجل ذلك

اء و تقسيم األجز  هذا البرنامج إلجراءالزمنية العامة املدة تحديد لإلدالء بآرائكم املحترمة فيما يخص 

 عدد الوحدات في كل أسبوع
ً
 . الخاصة بكل وحدة منه ، و أيضا

 

 

 

 

 

                        

 -الباحث  -مع تحياتي و لكم جزيل الشكر و اإلمتنان                           
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 اإلختيار الخيارات الخطة الزمنية للبرنامج م

 املدة الكلية للبرنامج 1

  أسابيع 08

10  
ً
  أسبوعا

12  
ً
  أسبوعا

2 

 

 الرياضية  عدد الحصص

 في األسبوع

  حصة واحدة

  حصتين

  ثالثة حصص

 زمن الحصة الرياضية 3

  د 45

  د 50

  د 55

 زمن أجزاء الحصة الرياضية 4

 الجزء التمهيدي
  د 5

  د10

  د 15

 الجزء الرئيس ي

  د 25

  د 30

  د 35

 الجزء الختامي

  د 5

  د 10

  د 15

 

 

 

 

 الجامعة التخصص إسم و لقب األستاذ
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حول مدى سهولة ترمجة املقياسني املستعملني يف الدراسة  استمارة استطالع رأي املختصني: 08الملحق رقم  -
 .                     من خالل لغة اإلشارة

 

 وزاة التعليم العالي و البحث العلمي                                     

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس                             

 قسم النشاط الرياض ي املكيف                                   

 

 

 املختصين في لغة اإلشارةستمارة استطالع رأي ا                          

 

 

 : إلى السادة األساتذة و املربين املحترمين تحية طيبة و بعد

 

في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه الطور الثالث تخصص اإلستقاللية و إعادة تأهيل اإلعاقة       

 باألنشطة البدنية املكيفة بعنوان : 

" أثر برنامج رياض ي مكيف مقترح في تحسين صورة الجسم و رفع مستوى تقدير الذات لدى 

" 
ً
  املعاقين سمعيا

 باملسيلة درا -                            
ً
  -سة ميدانية بمدرسة األطفال املعاقين سمعيا

 

إلنجاز موضوعه قام الباحث باختيار أداوت لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة تمثلت في كٍل من    

: 

 

 مقياس صورة الجسم من إعداد : " د. هادي سالم الصبان )و( د. نوال محفوظ مرعي " .  -

 عده "روزنبيرج" .مقياس تقدير الذات الذي أ -

 

إليكم هذين املقياسين الخاصين بالدراسة لإلطالع عليهما و إبداء رأيكم حول مدى مالءمتهما لعينة    

 الل لغة اإلشارة . الدراسة من حيث الوضوح و إمكانية شرحهما من خ

 

 

 

 مع تحياتي و لكم جزيل الشكر و اإلمتنان                                        
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 -الباحث  -                                                    

 مقياس صورة الجسم املقياس األول : -                               

 د. نوال محفوظ مرعي -د. هادي سالم الصبان /  - إعداد :                   

الر

 قم
 قابلة للشرح الفقرات

غير قابلة 

 للشرح

   مظهر جسمي كما هو اآلنُيسعدني   - 1

   كل ش يء في جسمي متناسق  - 2

   ُيعجبني مظهر جسمي عندما أراه في املرآة  - 3

   أتمنى أن أبدو في مظهري الجسمي كشخص آخر في ذهني  - 4

   ُيعجبني مظهر جسمي كما يبدو عليه في الصور   - 5

   يتالءم وزني مع طولي  - 6

   أنني حسن املظهريعتبرني اآلخرون ب  - 7

   أتمنى تغيير أشياء ُمتعددة في مظهري الجسمي  - 8

   ُيعجب األشخاص من نفس عمري بمظهر جسمي  - 9

   أتجنب الظهور في الُصور الفوتوغرافية بسبب صورة وجهي  - 10

   ُيؤثر وزني على نظرتي لنفس ي  - 11

عرض صورتي على لوحة اإلعالنات   - 12
ُ
ِحب أن ت

ُ
   املدرسيةأ

   ُيساعدني مظهر جسمي في تكوين صداقات  - 13

   أقلق بسبب ما يظنه اآلخرون حول شكل جسمي  - 14

   أشعر أن مالبس ي تبدو أجمل على أجسام اآلخرين  - 15

   أشعر أن أفراد الجنس اآلخر ُمعجبون بجسمي  - 16

   مية جسأتجنب املشاركة باملناسبات اإلجتماعية بسبب صور   - 17

18 -  
ً
سيطر عليَّ فكرة أن جسمي ليس متناسقا

ُ
   أقلق و ت

   أخجل من شكل جسمي  - 19

   أعتقد أن صورة جسمي ال تختلف عن بقية الناس  - 20

   أعتقد أن صورة وجهي ال تتالءم مع جسمي  - 21

   أتضايق من وزن جسمي  - 22

 مقياس تقدير الذات لروزنبيرج س الثاني : املقيا -                                 
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 للشرح غير قابل لشرح قابل البند الرقم

   بشكل عام أنا راٍض عن نفس ي  - 1

 أشعر بعدم جدواي *  - 2
ً
   أحيانا

   أعتقد أنني أمتلك العديد من الصفات الجيدة  - 3

   أستطيع القيام باألشياء التي يقوم بها اآلخرون  - 4

 بنفس ي *أشع  - 5
ً
   ر بعدم وجود ش يء يجعلني فخورا

6 -  * 
ً
   بالتأكيد ، أشعر بعدم فائدتي أحيانا

7 
أشعر بأنني شخص ذو قيمة ، على األقل بشكل   -

 متساِو  مع غيري 

  

 أكبر *  - 8
ً
ِكنَّ لنفس ي احتراما

ُ
   أتمنى أن أ

   بشكٍل عام أنا أميل إلى الشعور بأنني فاشل *  - 9

   دي سلوك إيجابي تجاه نفس يل  - 10

 

 * اإلختيارات :

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة إلختيارا

     قابل للشرح

     غير قابل  للشرح

 املؤسسةا التخصص إسم و لقب األستاذ
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 دراسةاملقياسني املستعملني يف ال ة لإلجابة علىمارة املقدمة ألفراد عينة الدراساإلستواجهة  :09الملحق رقم  -
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 حمتوى الربنامج الرياضي املكيف املقرتح باألهداف .  - :10الملحق رقم  -
 

 الهدف من الحصة زمن كل حصة التاريخ األسبوع

 األول
- 16/09/2018 
- 19/09/2018 

 د 50
 د 50

 .حتسني مستوى اللياقة القلبية التنفسية -
 .العصيبحتسني التوافق العضلي  -

 23/09/2018 - الثاني
- 26/09/2018 

د 50  
د 50  

 .حتسني مهارة تنطيط الكرة -
 .و اإلجتاهات بالفراغ القدرة على اإلحساس حتسني -

 30/09/2018 - الثالث
- 03/10/2018 

د 50  
د 50  

 التنسيق بني األطراف السفلى ، حتسني سرعة رد الفعل            -
 . حتسني مستوى السرعة -

 الرابع
- 07/10/2018 
- 10/10/2018 

د 50  
د 50  

 .حتسني مهارة اجلري بكرة القدم و التحكم فيها -
 .حتسني مستوى املرونة -

 14/10/2018 - الخامس
- 17/10/2018 

د 50  
د 50  

 .حتسني مستوى قوة األطراف العلوية -
 .حتسني مستوى استقبال و ُترير الكرة الطائرة -

 21/10/2018 - السادس
- 24/10/2018 

د 50  
د 50  

 .حتسني مستوى التحكم العضلي العصيب  ـــــ
 .حتسني مستوى تصويب كرة القدم حنو اهلدف -

 28/10/2018 - السابع
- 30/10/2018 

د 50  
د 50  

 .حتسني مستوى الرشاقة -
 .تنمية مستوى السرعة -

 04/11/2018 - الثامن
- 07/11/2018 

د 50  
د 50  

 .ويب الكرة حنو السلةتنمية مهارة تص -
 .زيادة مستوى املرونة -

 11/11/2018 - التاسع
- 14/11/2018 

د 50  
د 50  

 .تنمية القدرة على التوازن -
 .تنمية مهارة تسديد كرة القدم حنو اهلدف -

 18/11/2018 - العاشر
- 21/11/2018 

د 50  
د 50  

 .تقوية عضالت األطراف السفلية -
 .الكرة الطائرة حتسني مستوى اإلرسال يف -
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 مناذج لبعض احلصص من الربنامج الرياضي املكيف املقرتح . - :11الملحق رقم  -

 19/09/2018 التاريخ :                                                       (  02الحصة رقم )
 د 50 من :الز حتسني التوافق العضلي العصيب                                    الهدف :

 أعالم ملونة ، حبل ، حلقات ، أقماع ، ميقايت + أستاذ مساعد . األدوات :
 المحتوى الزمن أجزاء الحصة

اجلزء 
 التمهيدي

 د حول امللعب . 3اجلري مدة  - د 10
 القيام باحلركات التسخينية املتنوعة اتباعاً ملا يقوم به األستاذ  -

 د 30 اجلزء الرئيسي

 طفالأحد األ يقف مث ، األرض على دائرة برسم األستاذ يقوم:  الدوار * احلبل
 بلحب بيده و الدائرة مركز وسط األطفال أحد يقف الدائرة و حميط حدود على

 بةاللع من خيرج احلبل يلمسه طفل كل الدائرة ، حدود من أكثر إىل طوله يصل
 الفائز ، و كل مرة يتم التبديل . هو منهم يبقى من آخر و ،

حللقات املرقمة : يُقسم األطفال إىل فريقني و يقوم األستاذ و مساعده * ا
أمام كل فريق ، على كل عضو من الفريق  5إىل  1بوضع حلقات مرقمة من 

القفز داخل احللقة اليت ُيشري إىل رقمها األستاذ بأصابع يده حُتسب عدد 
كل طفل ، ل القفزات الصحيحة بنقطة لكل قفزة ، مع قيام كل فريق مبحاولتني

 مث جُتمع النقاط ليفوز الفريق الذي حتصل على أكرب عدد من النقاط .
م مثىن 25* سباق السرعة : يُقسم األطفال إىل فريقني و يتسابقون ملسافة 

مثىن ، يفوز الفريق الذي ربح أكرب عدد من أفراده ، و يف حال التساوي خيتار  
 يفوز أحد الفريقني .كل فريٍق ممثالً عنهم ليقوم بسباق أخري كي 

 د 10 اجلزء اخلتامي
 مشي خفيف حول امللعب مع التنفس بصورة صحيحة -
اجللوس أرضاً و فرد الساقني أماماً مث اإلحنناء باجلذع لألمام حملاولة مالمسة  -

 اليدين للقدمني .
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 30/09/2018 لتاريخ :ا                                                       (  05الحصة رقم )
 د  50 الزمن :سرعة رد الفعل            التنسيق بني األطراف السفلى ، حتسني الهدف :

 كرات ، أعالم ملونة ، ميقايت .  األدوات :
 المحتوى الزمن أجزاء الحصة

اجلزء 
 التمهيدي

 د 10
 د حول امللعب .  3اجلري مدة  -
 بسرعات خمتلفة  تسخني عام للعضالت و املفاصل ، اجلري -

 د 30 اجلزء الرئيسي

* السلم األرضي : يتم تقسيم التالميذ إىل قاطرتني ، يوضع أمام كل قاطرة 
سلم أرضي ، مث يبدأ األستاذ بأداء النموذج املطلوب من نوع القفز داخل 

السلم لُيقلده تالميذ كل قاطرة بالتوايل ، يتم التنويع يف اداء القفزات مبا 
 درات األطفاليتناسب مع ق

* اإلجتاه الصحيح : يتم تقسيم األطفال إىل فريقني و تكون املنافسة ثنائية بني 
متنافس من كل فريق حيث يقف الالعبان على خطني متوازيني املسافة بينهما 

م ، و توضع على جانيب كل العب كرتان واحدة على اليمني و واحدة على 5
 م ، 2اليسار تبعدان عنه مبسافة 

 األستاذ باملنتصف بني اخلطني املتوازيني اللذان يقف عليهما التالميذ يقف 
 إشارات : 03و يتم اإلتفاق على 

 األوىل : ُتشري إىل التحرك يف املكان . -
 الثانية : ُتشري إىل تبادل األماكن بني الالعبني . -
 الثالثة : ُتشري إىل أحد اجلهات )ُيني ، يسار( -

دأ الالعبان بالتحرك يف مكانيهما ، و عند اإلشارة اليت عند اإلشارة األوىل يب
تعين تغيري املكان يقوم الالعبان بالتبادل و احملافظة على احلركة يف املكان ، و 

 مراقبة األستاذ إىل اإلجتاه الذي سيشري إليه
يُعترب فائزاً الالعب الذي يتجه يف اإلجتاه الصحيح ، و يف حال اجته  -

 اإلجتاه الصحيح يفوز الذي يلمس الكرة أواًل .الطفالن معاً يف 

 د 10 اجلزء اخلتامي
 ُتديد للذراعني و الساقني ، و اجلانبني -
 الوقوف قبالة الزميل و ووضع اليدين على الكتفني مث النزول ببطء -
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 03/10/2018 التاريخ :                                                       (  06الحصة رقم )
 د  50 الزمن :حتسني مستوى السرعة                                           الهدف :

 إشارات ضوئية ، كرات ، ميقايت . األدوات :
 المحتوى الزمن أجزاء الحصة

اجلزء 
 التمهيدي

 د 10
 د حول امللعب . 3اجلري مدة  -
 .تسخني عام للجسم ، مث تسخني خاص لألطراف السفلية  -

 د 30 اجلزء الرئيسي

 * سباق املشي السريع : يُقسم التالميذ إىل فوجني يقفان عند حافة امللعب 
و عند إشارة األستاذ يبدأ التلميذ األول من كل فوج باملشي السريع )يقوم 

األستاذ بعمل منوذج لطريقته الصحيحة( إىل هناية امللعب ، و حُتتسب نقطة 
اطاً لة مرتني لكل فريق ، ليفوز الفريق الذي جيمع نقلكل فائز ، مع تكرار احملاو 

 أكرب .
* يقف التالميذ على حافة امللعب و األستاذ مقابل هلم عند احلافة األخرى ، 
عند إشارة األستاذ األوىل )الضوء األخضر( ينطلق التالميذ بسرعة متوسطة ، 

قصى ما تهم إىل أمث عند اإلشارة الثانية )الضوء األمحر( يزيد التالميذ من سرع
 ُُيكن حىت هناية امللعب 

* نفس التمرين لكن مع التغيري يف بدايته ، اإلشارة األىل تعين اإلنطالق 
 بأقصى سرعة و اإلشارة الثانية تعين اجلري بسرعة متوسطة 

يتم تقسيم األطفال إىل فوجني يقفان على شكل :  لعبة الكرة املتنقلة *
ع كل رأس قاطرة كرة ، عند إشارة األستاذ ينطلق قاطرتني على حافة امللعب ، م

التلميذان اللذان معهما الكرة بسرعة ليضع كل منها الكرة على خط هناية 
امللعب و يعود بسرعة لُيسلم الدور لزميله الذي جيري حنو الكرة ليجلبها لزميله 

 و هكذا ، و يفوز الفريق الذي يُتم كل أفراده الدور .

 د 10 اجلزء اخلتامي
 جري خفيف حول امللعب . -
 الرقود أرضاً على الظهر و رفع الرجلني عالياً . -
 اجللوس على األرض مع مد الساقني مث بسط الذراعني للوصول إىل املشطني -
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 2018/2019بطـاقة تقنية ملدرسة األطفال املعوقني بصرياً لوالية املسيلة ملوسم  :12الملحق رقم  -
 :* التعريف بالمدرسة

 عنوان املدرسة: مدرسة األطفال املعوقني بصرياً  -
 27/05/2010بتاريخ : 10/148مرسوم اإلنشاء:  -
 2011تاريخ فتح املدرسة: سبتمرب  -
 100النظرية:  قدرة اإلستيعاب -
 57اإلستيعاب احلقيقي:  -

  مكلف بالتسري -آمر بالصرف       -     √مدير    -       : * صفة الُمسٍير
 سم و اللقب:  نور الدين مغيناإل -
  01/03/2018تاريخ تويل املهام:  -
 رتبة األصلية: متصرف إداري رئيسيال -
 الهياكل والقاعات:* 
 مكاتب + قاعة اجتماعات 07 -
 قاعة تدريس + املراقب العام ، العيادة ، املكتبة ، النادي . 12 -
 بّياضةاملطعم + املخزن + ال+   مراقد + قاعة الرياضة 04 -

 * التكفل:
   ال -     √نعم   -تتكفل املدرسة بالتالميذ املعوقني بصريا:  -
 متوسط . 03ابتدائي +  05صرياً : عدد أقسام التالميذ املعوقني ب -
 ال   -   √نعم    -(: Combinéتتكفل املدرسة بالتالميذ املعوقني مسعياً )مزدوجة ) -
 أقسام للتعليم متوسط . 04اً : عيعدد أقسام التالميذ املعوقني مس -
 ال  -     √نعم    -  تتكفل املدرسة بالتالميذ مزدوجي اإلعاقة )بصرية + ذهنية(: -
 √  نظام نصف داخلي -      √نظام داخلي   -نظام التكفل باملدرسة:     -
 ال  -       √نعم      -ممارسة األطفال للرياضة:   -
  ال  -       √نعم      -قاعة للرياضة باملدرسة:    -

 قسم الوحدة العالجية على مستوى النادي . * مالحظة:
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                                      - Résumé de l’étude : 

* Titre de l’étude :  L’effet d’un programme sportif adapté proposé 

pour améliorer l’image de corps et élever le niveau d’estime de soi chez 

les malentendants. 

* Objectifs de l’étude :  
- Préparation d’un programme sportif pour les malentendants. 
- Améliorer l’image de corps des malentendants grâce au programme 

sportif adapté proposé. 
- Augmenter l’estime de soi des malentendants grâce au programme 

sportif adapté proposé. 
- Atteindre les objectifs du programme proposé (l’objectif général et les 

partiels) 

* Méthodologie de l’étude : Approche expérimentale pour la 

conception des deux groupes (l’expérimental et le témoin). 
Outils de l’étude : Le programme sportif adapté proposé, Échelle 

d’image de corps préparé par" Dr : Hadi Salem Al Sabban et Dr : Nawal 

Mahfouz Maria", Échelle d’estime de soi préparé par : "Maurice 

Rosenberg". 
* Communauté d’étude : Les étudiants malentendants inscrits à l’école 

d’enfants malvoyants à Msila pendant l’année scolaire 2018/2019. 
* Échantillon de l’étude : 20 étudiants malentendants sélectionnés dans 

une enquête exhaustive et ont été divisés en deux groupes : 

- L’expérimentale comprend 10 étudiants (5 mâles et 5 femelles). 
- La témoin comprend 10 étudiants (5 mâles et 5 femelles). 
* Résultats de l’étude : 
- Il existe des différences statistiquement significatives entre le pré-

mesure et le post-mesure du groupe expérimental au niveau de l’image 

de corps en faveur du post-mesure. 
- Il existe des différences statistiquement significatives entre le pré-

mesure et le post-mesure du groupe expérimental au niveau d’estime de 

soi en faveur du post-mesure. 
- Il existe des différences statistiquement significatives entre le post-

mesure des deux groupes l’expérimente et le témoin au niveau de 

l’image de corps en faveur du groupe expérimental.  
- Il existe des différences statistiquement significatives entre le post-

mesure des deux groupes l’expérimental et le témoin au niveau d’estime 

de soi en faveur du groupe expérimental. 
* Les mots clés : Programme sportif adapté, L’image de corps, L’estime 

de soi , Les malentendants 
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                              Study Summary  
 

-Title of the study:  

" Effect of a proposed sports program adapted in improving the image 

of the body and raising the level of self-esteem of the hearing 

impaired " 

- Objectives of the study: 

- Preparation of a sports program adapted for people with hearing 

disabilities . 

- Improve the body image of the hearing impaired through the 

proposed sporrts adapted program . 

- To raise the level of appreciation of the hearing impaired through the 

proposed sporrts adapted program . 

- Achieving the objectives of the proposed program (general objective 

and partial objectives) . 

- Methodology of the study:  
experimental approach to design groups (experimental and control) 

- Study Tools: 

- The proposed sports program adapted . 

Body image scale prepared by Dr. Hadi Salem Al Sabban and Dr. 

Nawal Mahfouz Marai . 

- Self-Assessment Scale "by Maurice Rosenberg" 

- Study community: 

Children with hearing impairments who are enrolled in the school of 

visually impaired children "M'sila" during the academic year 

2018/2019 

- Sample study: 

20 students with hearing disabilities, selected in a comprehensive 

survey , they were divided into two groups: 

- The pilot has 10 students (5 males and 5 females) 

- The control has 10 students (5 males and 5 females) 

- Results : 

- There are statistically significant differences between measurement 

tribal and post-experimental group in the body image level favor 

measurement post . 

- There are statistically significant differences between measurement 

tribal and post-experimental group in the Self-esteem level favor 

measurement Post 
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- There were statistically significant differences between the two 

dimensional measurements of the experimental and control groups at 

the body image level for the experimental group 

- There were statistically significant differences between the two 

dimensional measurements of the experimental and control groups at 

the Self-esteem level for the experimental group 

 

- Key words : Proposed sports program adapted ; Body image ; Self-

esteem ; The Hearing Impaired . 

 


