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 ة ـــــمقدم  -1

  

التربٌة العامة بكل ما فٌها من تقدم و تطور  أهدافالتربٌة البدنٌة دون شك فً نطاق  أهدافتدخل 

من عناصر  أساسٌامنهجٌة تشكل عنصرا  كأداةمما ادى باعتراف التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 

ال تقتصر فقط على  األداةهذه  أصبحتالنظام التعلٌمً الشامل كما  إطارالتربٌة المستدعٌة فً 

حركٌا و حسٌا و عقلٌا   إعاقةو ذوي  أسوٌاءالمجتمع من  أفرادبل تعدت ذلك لتشمل كل  األسوٌاء

ها و هو كفرد له مزاولة حٌاته او ولد ب أثناء بإعاقة أصٌب إنسانهو  اإلعاقةفالشخص فً حالة 

من  أصبححقوقه الكاملة للمشاركة فً الحٌاة االجتماعٌة لٌصبح فردا فعاال فً المجتمع و لذلك 

قدراته البدنٌة و الحسٌة و تكٌٌفه النفسً و االجتماعً بما  أقصىالستعادة  تأهٌلهبمكان  األهمٌة

اة الكرٌمة التً ٌرضى عنها و ٌحٌا الحٌ أنٌستطٌع التً ٌعانً منها  بحٌث  اإلعاقةٌتناسب و نوع 

ٌشارك فً عملٌة تنمٌة مجتمعه و تطوره و ٌعتبر  أنفً المستوى الالئق بكرامته كانسان ٌستطٌع 

تشارك بفاعلٌة فً تقدم  إنتاجٌةطاقة  إلىذلك من قبل استثمار الموارد البشرٌة المعطلة لتحوٌلها 

ما ٌتمٌز به  أو اإلعاقةبغض النظر عن  اداألفرالمجتمع و ذلك تنمٌة القدرات البدنٌة لدى جمٌع 

و بمنطلق الوعً العلمً و الرٌاضً فان كل ما ٌمس  لمجتمعه إضافةالفرد العاجز عن تقدٌم 

خاصة فئة المعاقٌن سمعٌا و  أٌضامن نشاطات و اختبارات و بحوث ٌمس فئة المعاقٌن  األسوٌاء

المؤدٌة للحركات و ذلك  األعضاءحسٌة قد ال تؤثر فً  إعاقةتعتبر  إعاقتهمن ألالمعاقٌن بصرٌا 

خاطئة عن فئة المعاقٌن ,لكن و انا فً تربص مع  بأفكار األسوٌاء األشخاصعكس ما ٌظنه بعض 

و ذلك بان هذه الفئة تتمتع بقدرات بدنٌة فً  األفكارفئة المعاقٌن سمعٌا الحظت عكس هذه 

الكاملة للشخص  اإلضافة إعطاءكبٌر فً بدنٌة من دور هذا عن ما تلعبه القدرات ال المستوى ,كل 

البحث فً هذا المجال حٌث ٌهتم  إلىالرغبة فٌنا و المٌول  أثارعمل كان ,و هذا ما  أيالعامل فً 

و التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  األسوٌاءكشف الفروق الحاصلة بٌن التالمٌذ  إلى أٌدٌناالبحث الذي بٌن 

   ة القدرات البدنٌة التالٌة القوة ,المرونة ,التوازن ,التوافق,السرعة.و المعاقٌن بصرٌا من ناحٌ

 المشكلة :-

لقد تغٌرت نظرة المجتمع الى المعاقٌن تغٌرا جذرٌا و تطورت تطورا ملحوظا فً االونة االخٌرة 

و ٌرجع ذلك الى الرقً الحضري و الفكري و العلمً الذي وصل الٌه بنو البشر حٌث اصبح 

ط المعاق ٌتفاعل مع المجتمع تفاعال اٌجابٌا و ذلك عن طرٌق البرامج التاهٌلٌة و التً ال ترتكز فق

على الجوانب النفسٌة و العقلٌة و االجتماعٌة بل ترتكز اٌضا على الجانب الحركً الذي هو بعالقة 
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وطٌدة مع التربٌة العامة ككل و علٌه اصبح اللجوء الى ممارسة النشاط الحركً من اهم الوسائل 

م و دمجهم و رفع القدرات الحركٌة لدى فئة المعاقٌن حسٌا للحد من عزلتهالتً تعمل على تطوٌر 

 لذى جاء التساؤل بشكل عام على الصٌغة التالٌة: بشكل عادي فً المجتمع

و المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن  األسوٌاءهل هناك فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ -

  ؟بصرٌا

 ؤالت الفرعية االتس

 و المعاقٌن سمعٌا ؟ األسوٌاءهل توجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ 

 و المعاقٌن بصرٌا ؟ األسوٌاءفً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ هل توجد فروق 

 هل توجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن بصرٌا ؟

 هداف البحث أ

 المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن بصرٌا واألسوٌاءالقدرات البدنٌة بٌن التالمٌذ  مقارنة لبعض دراسة-

و المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن بصرٌا فً قٌاسات  األسوٌاءعقد المقارنات بٌن كل من التالمٌذ -    

 .القدرات البدنٌة 

قات التً تعرقل تطوٌر القدرات البدنٌة لدى فئة المعاقٌن سمعٌا و والمع أهمالوقوف على  -   

 الحلول لها . إٌجادالمعاقٌن بصرٌا و محاولة 

 فرضيات البحث 

 الفرضية العامة -

و المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ -

  . األسوٌاءبصرٌا  لصالح التالمٌذ 

و  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ  -الفرعيــة ات ـالفرضي-

 . األسوٌاءالتالمٌذ  لصالحالمعاقٌن سمعٌا و ذلك 

 لصالحو المعاقٌن سمعٌا و ذلك  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ  -

 . األسوٌاءالتالمٌذ 
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 لصالحو المعاقٌن سمعٌا و ذلك  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ  -

 . األسوٌاءالتالمٌذ 

 لصالحو المعاقٌن سمعٌا و ذلك  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ  -

 . األسوٌاءالتالمٌذ 

و المعاقٌن بصرٌا و ذلك  األسوٌاءتوجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ  -

 . األسوٌاءلصالح التالمٌذ 

توجد فروق فً القدرات البدنٌة قٌد البحث بٌن التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن بصرٌا و ذلك  -

 .لصالح المعاقٌن سمعٌا 

 وسٌلة دعم لرٌاضة المعاقٌن بصفة عامة . هذا البحث فً انهتعتبر  :أهمية -

 للنهوض برٌاضة ذوي االحتٌاجات الخاصة . المسؤولٌنٌعتبر رسالة  -

 بحق فئة المعاقٌن علٌهم. األسوٌاءتذكٌر فئة  -

 لهم فً المجتمع. إدماجتسلٌط  الضوء على رٌاضة المعاقٌن و اعتبارها وسٌلة  -

 مصطلحات البحث : 

الوظٌفٌة الحسٌة منها و الحركٌة و  األعضاءالذٌن ٌتمتعون بكامل  األفراد:هم  األسوياءالتالميذ -

 لٌاقة بدنٌة ذات مستوى سلٌم.

 فً  تعرضوا لحوادث  البصر أوحاسة ل ا فاقدٌنهم فئة من المجتمع ولدو المعاقين بصريا:-

 حٌاتهم الٌومٌة كانت سبب فً فقدان هذه الحاسة .

النظر نشاط بدنً و ذلك بغض  أوهً مستوى قٌام كل فرد من المجتمع بجهد  :القدرات البدنية  -

 معاقا. أوكان سلٌما  إن حالة الشخص  عن

هم فئة فقدوا حاسة السمع كلٌا و هذا ما ٌحد من القدرة على التواصل السمعً  :المعاقين سمعيا  -

 اللفظً و فقدانها ٌعد مشكلة بالغة فً فهم الكالم و اكتساب اللغة.

 دراسة حابي عبد الغاني و شرقي ابراهيم : -1 الدراسات السابقة:-
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و  األسوٌاءدراسة مقارنة فً بعض القدرات الحركٌة بٌن التالمٌذ مذكرة لٌسانس تحت عنوان :  

 .(سنة21-90الصم البكم )

 إشكالية البحث :

و التالمٌذ الصم البكم  األسوٌاءفً القدرات الحركٌة بٌن التالمٌذ  إحصائٌاهل توجد فروق دالة 

 ؟ (سنة90-21)

 فرضية البحث :

و التالمٌذ الصم البكم فً بعض قٌاسات القدرات  األسوٌاءبٌن التالمٌذ  إحصائٌاتوجد فروق دالة 

 . األسوٌاءالحركٌة لصالح التالمٌذ 

 أهداف البحث :

بٌن التالمٌذ  "الرشاقةو  القوة، السرعة، التوافق، المرونة»دراسة مقارنة لبعض القدرات الحركٌة 

 و الصم البكم. األسوٌاء

 النتائج المحصل عليها :

( 21-90و مجموعة التالمٌذ الصم البكم ) األسوٌاءهناك فروق معنوٌة بٌن مجموعة التالمٌذ 

 سنة.

 : عباس العربي يحياوي دراسة  -2    

     دراسة مقارنة لصفة التوازن بٌن العادٌٌن و المعاقٌن سمعٌا بٌن مذكرة لٌسانس تحت عنوان : 

 ( سنة .90-21) 

 إشكالية البحث :

فً (سنة 21-90) المعاقٌن سمعٌا و التالمٌذ  العادٌٌن هل توجد فروق دالة احصائٌا بٌن التالمٌذ 

 ؟صفة التوازن 

 فرضية البحث :

 لبدنٌة فً بعض قٌاسات القدرات ا المعاقٌن سمعٌاوالعادٌٌن بٌن التالمٌذ  إحصائٌاتوجد فروق دالة 

 . العادٌٌن لصالح التالمٌذ 

و مجموعة  العادٌٌن هناك فروق معنوٌة بٌن مجموعة التالمٌذ  النتائج المحصل عليها :

 . ( سنة21-90) المعاقٌن سمعٌا التالمٌذ 
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 ةــــالمقدم    

تعد التربٌة الرٌاضٌة وسٌلة هامة فً المساهمة فً تدرٌب فئة المكفوفٌن لكً ٌمكنهم القٌام بالحركات 

الرٌاضٌة من تاثٌر فعال  المختلفة و الضرورٌة لقضاء حاجاتهم و اهتماماتهم و ٌعود ذلك لما لالنشطة

من النظر بعٌن االعتبار الى ان الكفٌف لٌس عبئا  البدالجسم المختلفة و بهذا  أجهزةفً تنمٌة و تقوٌة 

على المجتمع بل هو قدرة منتجة البد من العمل على االستفادة منه فً جمٌع المجاالت و الحركة هً 

من اجل ان ٌكونوا قادرٌن على التحمل و التنقل مع فً العملٌات التربوٌة للمكفوفٌن  األساسًالعامل 

 األخرىبعض المهارات  إكسابهماالرتفاع بمستوى اللٌاقة البدنٌة و الصحٌة و االرتقاء بعناصرهما و 

 جسم الكفٌف . أجهزةعلى  تأثٌرهاعلى قوامهم نظرا لبطء الحركة و  تطرألتصحٌح التشوهات التً 

مشاركة فعالة حصلوا على  االولمبٌةت و الدورات الرٌاضٌة الدولٌة و فً البطوال المكفوفونلقد شارك  

نتائج متقدمة حصدوا من خاللها مٌدالٌات ذهبٌة  مثلوا دولهم فً المحافل العالمٌة فكانت الرٌاضة نبراسا 

 طرٌقهم . أضاء

 ماهٌة االعاقة البصرٌة 

 بأنهالشخص الذي فقد بصره كلٌة و فً مجال التعلٌم ٌعرف الكفٌف  بأنهالكفٌف  أوٌعرف فاقد البصر 

الن مثل هذا الشخص ال ٌمكنه  األقوىفً العٌن  بالمائة 20عن  إبصارهالشخص الذي تقل درجة 

 بأنهاالستفادة من الخبرة التعلٌمٌة التً تقدم للعادٌٌن و فً مجال العالقات االجتماعٌة ٌعرف الكفٌف 

سلبٌة مصاحبة  أثارٌجد طرٌقه دون قٌادة فً بٌئة غٌر معروفة لدٌه  وهناك  أنستطٌع الشخص الذي ال ٌ

 : أهمهالكف البصر 

و االنقباض و مشاعر االختالف عن  األمنو النقص و القلق و انعدام  الٌأسمشاعر الخوف و 1-

  . 1 المبصرٌن التً ٌحس بها فاقد البصر

 مبصرٌن له حقوق اقل من زمالئه ال بأنهشعوره  -2

 شعوره بالمذلة بسبب عزله و معاملته بشًء من االزدراء -3

شعوره بان الفرص المتاحة له للتفاعل مع زمالئه المبصرٌن و لمعالجة شؤونه على قدم المساواة  -4

 معهم هً فرص محدودة 

                                                           
  26، ص  6002، دار الفكر ، القاهرة ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - 1
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 عبء ثقٌل على غٌره بأنهشعوره بالتبعٌة و االعتماد على الغٌر و  -5

خاصة بالنسبة لحدٌثً العهد بكف البصر و لمن فقدوا بصرهم بصورة  األخرىفقدان الثقة بالحواس  -6

 تأتًفً التثبت من المعلومات التً  أسلوبهفترة طوٌلة لٌستطٌع تنظٌم  إلىمفاجئة و ٌحتاج فاقد البصر 

 فقدانمن مشكلة  ألخراو لكن بعد اكتسابه لهذه الثقة فان ٌعانً بٌن الحٌن و  األخرىعن طرٌق الحواس 

 .األخرىالثقة بالحواس 

فقدان االتصال الواقعً مع بٌئته و العالم المحسوس الذي ٌعٌش فٌه و هذا الفقدان لالتصال الواقعً  -7

 التً حول الكفٌف . لألشٌاءمع البٌئة هو ضرب من الموت 

فٌه الكفٌف مٌتا بالنسبة  فقدان الخلفٌة البصرٌة و ما ٌتبعه من شعور بالخواء البصري الذي ٌقف -8

المتحركة و الخلفٌات البصرٌة و الكفٌف فاقد لسهولة االتصال حتى عن  األشكالو  األلوانللتغٌرات و 

التصنع و تعبٌرات  أسالٌبو  اإلٌماءات إدراكفً  إعاقةطرٌق الكلمة المنطوقة و ذلك لما ٌعانٌه من 

التً ٌقوم بها مقابله فً  اإلٌمائٌةو ال الحركات  الوجه المصاحبة للكالم فهو ال ٌرى تعبٌرات الوجه

هذه الكلمات  أن إالسمع كلماتهم  إنو  ألنهالحدٌثة  اآلخرٌناستجابات  إلدراكالخطاب ,كذلك هو فاقد 

 عارٌة عن الشخصٌة التً تضفً علٌها الحٌاة .

البصري  اإلدراكتقد الجارٌة التً تعرض عن طرٌق الصورة المرئٌة  كما ٌف باألحداثفقدان الصلة  -9

دور  إلىللشًء السار و الشًء الجمٌل و التروٌح الذي ٌتحصل علٌه عادة المبصرون من الذهاب 

 ذات المناظر الجمٌلة. األماكن إلىالمسرح و السٌنما و مشاهدة التلفزٌون و من الرحالت الخلوٌة 

 ن :ٌالمكفوف لها  الصعوبات التً ٌتعرض

الحواس  إحدىلفقدهم  أنفسهممشاكل و صعوبات عدٌدة اتجاه  إلىٌتعرض المكفوفون فً حٌاتهم الٌومٌة 

 هذه المشكالت كالتالً: إٌجادالهامة و كذلك حٌال ما ٌحٌط بهم و ٌمكن 

:  نجد الكفٌف فً خوف دائم من كل ما ٌحٌط به و ٌسٌطر علٌه  األمانالحساس الدائم بعدم  -1

و معدات و  أفرادو االطمئنان لما حوله من  ماناألشعوره بعدم  إلىعامل الخوف مما ٌؤدي 

 .  2 و غٌرها جاهزةو  أدوات

                                                           
2
 . 62مصدر سبق ذكره ، ص ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - - 
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التحكم فً البٌئة المحٌطة به : و ذلك الن الكفٌف ال ٌرى شٌئا و نظرا للخوف و  إمكانٌةعدم  -2

عدم التكٌف مع المجتمع الذي  إلىبشًء مما حوله فان ذلك ٌؤدي  اإللمامالمقدرة على عدم 

 ٌعٌش فٌه .

خاصة عندما  اآلخرٌنالعصبً و سرعة االنفصال :نظرا لشعور الكفٌف بالنقص عن  اإلجهاد -3

بذلك نجد انه سرٌع االنفصال لذلك ٌجب علٌنا التخفٌف عن حالته بمعاملته  اآلخرونٌشعر 

 الموجودة لدٌه . اإلعاقةشًء ٌتعلق بنوع  أي إمامهحسنة و ال تذكر معاملة 

له حتى فً قضاء احتٌاجاته   المساعدةتقدٌم  إلىشعوره باالحتٌاج للغٌر :الكفٌف فً حاجة  -4

الضرورٌة لذلك ٌجب علٌنا عدم تقدٌم المساعدة له فً كل شًء و ترك بعض الفرص لتعوٌده 

 االعتماد على النفس.

لدٌه فهناك الكثٌر من  أسرارعدم وجود  إلىللمعلومات الخاصة بالكفٌف:و هذا ٌرجع  فقد السرٌة -5

عنه و لكن هذه الفئة تفقد السرٌة  اآلخرونٌعرفها  أنالمعلومات الخاصة بالفرد التً ال ٌجب 

 التامة لهذه المعلومات .

بكف البصر على الكفٌف من التقلٌل فً  اإلعاقةصعوبة التحرك و االنتقال :نظرا لما تضفٌه  -6     

و العضلً و  العمىضعف الجهاز الحركً المتمثل فً الجهاز  إلىالحركة بصفة عامة فان ذلك ٌؤدي 

ضعف التوافق العضلً العصبً فتكون حركة المفاصل ببطء شدٌد و لذلك  إلىالمفاصل و بالتالً 

جمٌع  إذ األخررد ال ٌمكن فصل جهاز عن الحٌوٌة بصفة عامة الن الف األجهزةتضعف لدى الكفٌف 

 البعض اتصاال وثٌقا. ٌبعضهاتتصل  األجهزة

  مؤسسات رعاٌة المكفوفٌن أهداف-

 رعاٌة المكفوفٌن ثقافٌا و مهنٌا و اجتماعٌا . -

 العمل على رفع المستوى االقتصادي و االجتماعً للكفٌف . -

و  اآلباءتوعٌة المواطنٌن بالمشاكل التً تصادف المكفوفٌن فً حٌاتهم و رعاٌة شؤونهم و تشجع  -

 الكفٌف بالمؤسسة . إلحاقعلى  األقارب

 مع الكفٌف. األسريالكفٌف و مساعدتها للعمل على التكٌف  ألسرةالرعاٌة االجتماعٌة  -

 سات المختلفة باالتصال بها و المتابعة . االهتمام بشؤون المكفوفٌن و رعاٌة مصالحهم لدى المؤس-

 داخل المؤسسات . تأهٌلهتوفٌر العمل الذي ٌتناسب مع الكفٌف الذي تم  -
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 عٌنٌة . أومساعدات مالٌة  إلىتقدٌم المساعدات المالٌة للمكفوفٌن الذٌن ٌحتاجون  -

 ً مجال رعاٌة المكفوفٌن.لتبادل الخبرات مع المنظمات و المؤسسات العالمٌة ف االستمرار والمتابعة -

  الخدمات التً تقدمها المؤسسات للمكفوفٌن -

 تقدم المؤسسات الخاصة برعاٌة المكفوفٌن عدة خدمات فً جمٌع المجاالت كالتالً:  

وذلك بتوفٌر جمٌع الخدمات الطبٌة للعناٌة بالصحة العامة للمكفوفٌن عن طرٌق أطباء  الخدمات الطبٌة: -

 متخصصٌن.

واإلعدادٌة  االبتدائٌةعلى مدرسة للتعلٌم فً المراحل التعلٌمٌة  المؤسسة:تحتوي الخدمات التعلٌمٌة – 

والثانوٌة وتقوم بتقدٌم جمٌع الخدمات التعلٌمٌة وفقا للمناهج المعمول بها.وٌتم االلتحاق بهذه المدرسة 

من  االنتهاءكمال الدراسة بعد لجمٌع المكفوفٌن من كال الجنسٌن وٌتم التحاق الخرٌجٌن بالجامعة الست

 بعضهم الستكمال الدراسة بالخارج عندما تدعو الضرورة لذلك إٌفادالمرحلة الثانوٌة وأٌضا ٌتم 

المكفوفٌن النجاح فً  ابثث:وٌتم تقدٌم هذه الخدمات فً المهن التً تتناسب وحاالتهم وقد الخدمات المهنٌة

وصناعة المقشات )المكانس( والفرش الخاص  خٌزرانالصناعة السالسل والكراسً وغٌرها من صناعة 

 .                                  3 النظافة بأعمال

على هذه الخدمات للعمل  باإلشرافاالجتماعٌون من الجنسٌن  األخصائٌون:ٌقوم الخدمات االجتماعٌة–

الدراسة بعمل المحاضرات  أثناءعلى توفٌر كافة الخدمات االجتماعٌة للمكفوفٌن من كال الجنسٌن سواء 

والندوات المختلفة للدراسة والتحلٌل عن الكفٌف والدور الذي ٌجب علٌه القٌام به حٌال نفسه وأسرته 

عن التوعٌة فً المجتمع فً جمٌع المجاالت لٌعرف  أو اإلنتاجومجتمعه لٌصبح مواطنا ٌعتمد علٌه زٌادة 

    كل منهم ماله من حقوق وما علٌه من واجبات.     

 جاهات نحو كف البصر:تاال

رفضها الن  أونحو كف البصر تشكل عامال أساسٌا للكفٌف الستٌعاب حالة فقدان البصر  االتجاهات إن

اٌجابٌة تعتمد  أوسلبٌة  إماتكوٌن فكرة  إلىاالتجاهات تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البٌئة لهذا تؤدي 

 أوعلى عوامل كثٌرة,فالكفٌف خالل تفاعله مع البٌئة فانه ٌكون فكرة متفاوتة عن استجابة لفقدان البصر 

                                                           
3
 . 22مصدر سبق ذكره ، ص ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم   - 
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تلعب  االتجاهاتبان  1995نبًٌ سنة  أوضحفكرة سلبٌة و قد  أورفضه لهذا تكون لدٌه فكرة اٌجابٌة 

 دورا رئٌسٌا فً تشكٌل شخصٌات المكفوفٌن. 

عتمة لدى المعاقٌن بصرٌا وان مسؤولٌة  أكثرعوامل الوضوح ال تكون متساوٌة لجمٌع الناس وتكون  إن

فاعلٌة وتشوٌق لتوضٌح المعالم  أكثر واءجأالقائمٌن بتهمة  إدراكلدى المكفوفٌن ٌعتمد على  إشباعها

أورلنسكً  أوضحونحو اآلخرٌن وقد  أنفسهمفً البٌئة من اجل بناء اتجاهات اٌجابٌة نحو  لألشٌاء

بان الشخص الكفٌف كلما منح فرصة للمشاركة بفاعلٌة مع اآلخرٌن بمواقف جدٌدة تزداد لدٌه  1997

تهٌئ  إنعمق العالقة مع اآلخرٌن وتنمو لدٌه اتجاهات اٌجابٌة خالل التفاعل.وعلى هذا األساس البد 

تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو المكفوفون وٌتعامل معها من أجل  ٌستوعبها إنوسائل مناسبة ٌستطٌع 

ٌكون فكرة جٌدة  إنما استوعب ذاته بشكل اٌجابً ٌستطٌع  إذ ألنهذاته.وهً خطوة مهمة بالنسبة للكفٌف 

 نحو اآلخرٌن.   

:على مدرسً ضعاف البصر كتابة تقارٌر عن حاالت االضطراب فً البصر لدى انتقاء ضعاف البصر -

 إلىٌجب أن ٌكون المدرسون على دراٌة بالدالئل التً ترشدهم تالمٌذهم فً الفصول العادٌة ومن هنا 

مثل تلك الحاالت.وهذه الدالئل تكشف للمدرس عن ضعاف البصر فً الفصول العادٌة ٌستطٌع أن 

 ٌالحظها التلمٌذ حٌنما:                     

            عٌنٌه.                                               إحدىٌحجب  ٌغلق أو -أ

 البعٌدة.                        ٌحرك رأسه لألمام إذا أراد النظر إلى األشٌاء القرٌبة أو-ب

 القٌام بأي عمل ٌحتاج إلى االستخدام القرٌب للعٌنٌن.        ٌجد صعوبة فً القراءة أو-ج

                   ٌغمز بعٌنٌه أكثر من العادة.                                          -د

 رؤٌة بعٌدة             إلىٌستطٌع مزاولة األلعاب الرٌاضٌة التً تحتاج  ال-و

ضعاف البصر ٌمتازون على المكفوفٌن كلٌا بالقدرة على اكتساب الخبرة البصرٌة  إنعلى الرغم من   

مٌة تعتبر أكثر تعقٌدا من أن مشاكلهم التعلٌ بأنفسهم إذا ما توافرت لهم األجهزة والوسائل المساعدة إال

المشاكل التً ٌواجهها المكفوفون كلٌا وذلك نظرا للتباٌن الشدٌد فً درجة ونوع ضعف البصر فً 

الضبابٌة أو ضٌق المجال  المجموعة الواحدة والذي قد ٌتمثل فً قصر النظر أو بعد النظر أو

 بصر.       البصري...الخ.ولهذا ٌجب مراعاة االعتبارات التالٌة عند ضعاف ال

 االهتمام بالتدرٌبات الخاصة باالنتفاع من بقاٌا البصر.                         -1
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 فً قراءة المواد المطبوعة.        أعٌنهمتدرٌب ضعاف البصر على استخدام   -2

 مراعاة ألوان الجدران واألسقف واألرضٌات والتً تساعد على الرؤٌة.            -3

 توفٌر المعٌنات البصرٌة الالزمة للقراءة والكتابة كالمقربات والمكبرات.          -4

 المركزٌة فً المالعب والفصول.                                   باإلضاءة االهتمام  -5

الكتب المطبوعة بالخط الكبٌر الغامق  مثالتوفر المواد التعلٌمٌة الخاصة بضعاف البصر   -6

 ن األصفر الفاتح.                                                         والورق ذي اللو

توفر المواد التوضٌحٌة المصورة ذات األلوان الزاهٌة على جدران الفصل وفً الكتب   -7

 المدرسٌة لتنشٌط الرؤٌة.                                         

الواجب الذي ٌعتمد على العٌنٌن وذلك كً ال  اط أوتخفٌف المدة الزمنٌة الالزمة النجاز النش  -8

ٌقل تركٌز العٌنٌن وٌنصح أال تتجاوز مدة النشاط البصري عشرٌن دقٌقة ٌتوجه بعدها ضعٌف 

 البصر ألداء بعض األنشطة غٌر البصرٌة.                                       

 :ممٌزات المكفوفٌن وضعاف البصر

وعلى كل حال,فهناك  4جدا بٌن األشخاص المصابٌن بالعمى وضعف البصر هناك فروق فردٌة كثٌرة

ممٌزات تظهر أكثر من غٌرها على هؤالء األشخاص.وبعض هذه الممٌزات لها تأثٌر على برامج التربٌة 

 الرٌاضٌة وكما ٌلً:  

 هناك فقدان بصر ولكن على شكل درجات مختلفة.                                -1

 كل معنوٌة فً تعلم األشكال الحركٌة المعقدة.                        هناك مشا  -2

 المبصرٌن.                         درجاتمن  بكثٌردرجة اللٌاقة البدنٌة أقل   -3

 القوام متواضع جدا,ولٌس هناك أسلوب ٌمكنهم تقلٌده بالنسبة لهم.                         -4

 ربما ٌكون هناك قصور فً النمو البدنً بسبب قلة فرص التحرك والنشاط.      -5

 الحٌاة.                    أسلوبهناك مٌل للسمنة بسبب ركود   -6

 قصور فً تطور القدرة على التوازن.                                               -7

 األشكال الحركٌة األساسٌة والمهارات هً بمعدالت أقل من المعدل الطبٌعً.    -8

        

 

                                                           
4
 .00ص  ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - - 
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 :مدرس التربٌة الرٌاضٌة لإلعاقة البصرٌة   

رس التربٌة الرٌاضٌة احترام األفراد الذٌن ٌعانون من المشاكل البصرٌة كما ٌجب علٌه دإن على م

العجز والضعف فً هذه الشرٌحة من األشخاص.وٌجب أن االنتباه والتركٌز على القدرات البدنٌة,ومدى 

حركة األشخاص المكفوفٌن.كما ٌجب أن تكون الخطة المراد  ومؤدٌاتٌكون هناك تقٌٌم الخطة الرادة 

فً التدرٌس هذه الفئة قد وضعت بشكل مدروس أكثر مما تكون فً حالة الطلبة المبصرٌن.وهذه  إتباعها

 ا بعٌن االعتبار عند وضع خطة لألطفال المكفوفٌن:           فٌما ٌلً بعض االقتراحات ألخذه

 جوانب التطور البدنً والنمو االجتماعً.               وإدراكفهم   -1

التعرف على االختالفات الفردٌة بما ٌخص حاسة البصر لتعرف محدودٌة التعلم لدٌهم مقارنة   -2

 تعلٌمهم.        بأقرانهم من المبصرٌن لوضع الخطة المناسبة المعدلة ل

معرفة المناهج المناسبة وطرائق التدرٌس الخاصة بالتربٌة الرٌاضٌة للمعاقٌن الستخدامها فً   -3

 التدرٌس.                                                                     

 والتمتع فً هذه الخبرات الجدٌدة علٌهم.       لالشتراكأعط فرصة للمكفوفٌن   -4

أعط فرصة لبرامج فردٌة لكً ٌتعلم الطالب كٌف ٌنجح بمفرده وبما ٌطور عنده فرصة النمو   -5

 الصحٌح.                                                                         

 أوجد الطرق المناسبة لهم للتفاعل مع المجموعة وبما ٌناسبهم.       -6

 الرٌاضٌة المحٌطة.                    ساعدهم على التفاعل مع بٌئتهم   -7

 صمم بٌئة الدرس بما ٌناسب وٌستوعب الجمٌع.                   -8

 فٌما إذا كان هناك أجهزة مساعدة فً الدرس.               إرشاداتأعط   -9

 استخدم األسلوب المناسب للتخاطب معهم.                                   -10

 ة والسالمة.                                              ضع أقصى حدود الحماٌ  -11

 ضع مساعدٌن من المبصرٌن معك للمساعدة فً التدرٌس.                    -12

 ساعد األفراد على التحرك وفهم البٌئة المحٌطة.                                   -13

                           استخدام أجهزة ناعمة غٌر مؤذٌة.                       -14

 مكتوبة.             إرشاداتاستخدم لغة البراٌل الخاصة بالمكفوفٌن عند تعلٌم مواد أو   -15

إن هدف برامج التربٌة الرٌاضٌة للمكفوفٌن هً لتمكٌنهم من المشاركة بحرٌة واستقاللٌة فً     

بة لالرٌاضات التروٌحٌة واألنشطة البدنٌة فً المجتمع.وللوصول إلى ذلك ,فإنه من الضروري تعلٌم الط
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الجً( وهذا ٌحتاج إلى كٌفٌة التحرر الحركً من بٌئة محدودة )الدرس مثلها( إلى بٌئة أكبر )المجتمع الخ

 دعم خاص وكبٌر من الجمٌع لتسهٌل هذا األمر.وقد اقترح" فٌات" و"دون " ماٌلً:                        

 صمم األلعاب بحٌث ٌشارك فٌها المكفوفون والمبصرون سوٌا.    -1

 استخدام الزمٌل المبصر للمساعدة فً اللعب.                           -2

الحواجز كل مرة حتى ٌتمكن المكفوف من اللعب بدون حدود وبحرٌة تتٌح لهم المشاركة فً تقلٌل  -3

 أنشطة المجتمع الخارجً.

 مبادئ النشاط البدنً للمكفوفٌن :

 .5 البٌئة التعلٌمٌة الستٌعاب المكفوفٌن :الحدود مصنوعة من الحبال التً ٌمكن لمسها من قبل الالعبٌن

عند ممارسة النشاط البنً و  إذاهمات للمرفق و الركبة تقدم لالعبٌن لمنع معدات مساعدة خاصة :واقٌ -

 االندفاع لوقف الكرة . أو األرضربما السقوط على 

الالعبٌن حول كٌفٌة اعتراض الكرة  إلٌضاحالحركً الصحٌح مطلوب  األداءتقنٌات تعلٌمٌة خاصة : -

 . إٌقافهاو  الرنانة

اخذ االحتٌاطات و التدابٌر الخاصة بالسالمة :استخدام الواقٌات و االبسطة الموضوعة فً نهاٌة قاعة  -

جوانب الملعب من العدد و التجهٌزات الفائضة التً ربما تعترض سٌر  إخالءاللعب و جدرانها و ٌجب 

 الالعبٌن .

 التوجٌهات الضرورٌة لتسهٌل عملٌة التعلم :

لتعوٌد التالمٌذ على لغات  األهدافعند تسجٌل  أو األفرادلصافرات لتوجٌه انتباه و ا األصواتاستخدام 

 الصوتٌة. اإلشارة

التعلم للمكفوفٌن : ٌمكن للمبصرٌن ارشاد الطلبة المكفوفٌن حول نوع  أداءمساعدة المبصرٌن فً -

 .أدائهاالحركة المراد 

تدرٌب الالعبٌن على مكان الهدف المراد تدرٌب االفراد المكفوفٌن على فهم بٌئة اللعب : ٌجب   -

 الوصول الٌه والذي ٌقع ضمن مكان اللعب.

                                                           
5
  21، ص  6006، 2دار الثقنفة للنشر و التوزيع ، ط التدريب الرياضي للمكفوفين ، حممد رفعت حسن حممود ،  - - 
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 فوائد االنشطة الحركٌة الرٌاضٌة للكفٌف : 

شعور الكفٌف بالمتعة و السرور و السعادة عند ممارسة اللعب و هذا عامل نفسً ال ٌمكن تجاهله فً  -1

 تتٌح له الصحة النفسٌة . األموروكل هذه نفس الوقت ٌفرغ عن اللعب الشحنات المكبوتة داخله 

الطفٌف ثقافٌا فهو ٌتعلم الكثٌر عن نفسه و عن  إعداداللعب من الوسائل العامة التً تساعد فً عملٌة -2

 البٌئة المحٌطة به.

وسٌلة فعالة العدادالكفٌف اجتماعٌا حٌث عن طرٌق اللعب ٌمكنه ممارسة و اكتساب الصفات  -3

 ٌتطلبها المجتمع .االجتماعٌة التً 

 ٌنمً و ٌكتسب صفة االعتماد على الذات . -4

 ٌشبع دافع حب االستطالع عند الكفٌف . -5

و التصور و  اإلدراكٌنمً لدى الكفٌف السمات العقلٌة العامة مثل التذكر و االنتباه و التفكٌر و  -6

 الذكاء.....الخ.

 ٌتعلم الكفٌف كٌف ٌبتكر و كٌف ٌجدد. -7

 عن طرٌق اللعب ٌتعلم الكفٌف كٌف ٌعبر عن نفسه و اكتشاف ذاته كما انه ٌكتسب الثقة بالنفس . -8

و  األنانٌةٌتعلم الكفٌف عن طرٌق اللعب العمل الجماعً و كٌفٌة التعامل مع المجموعة و ٌبعده عن  -9

 الفردٌة.

 مٌزة العزٌمة و غرور النجاح. الكفٌفاللعب هو الوسٌلة الفعالة لتعرف   -10

 علم الكفٌف عن طرٌق اللعب كٌف ٌكون قائدا و كٌف ٌكون تابعا.ٌت -11
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 التربٌة الرٌاضٌة على بعض اجهزة الجسم المختلفة للكفٌف: أنشطة تأثٌر

 األنشطةو ممارسة 6الرٌاضٌة  على الجهاز العظمً  األنشطة: اثر ممارسة  الجهاز العظمً -1

الرٌاضٌة بصورة منتظمة و بطرٌقة سلٌمة ٌؤثر على الجهاز العظمً الذي ٌعكسه بالتالً على قوام 

 الكفٌف و ٌكون نتٌجة ذلك قوام جٌد على النحو التالً : 

 معتدلة بحٌث تكون الذقن للداخل . الرأستكون  - 

 الكتفان على استقامة واحدة . - 

 ن الكفان مواجهان للفخذٌن.الذراعان من الكتفٌن بحٌث ٌكو تتدلى - 

 الصدر مفتوح. - 

 التنفس ٌتم بصورة طبٌعٌة دون صعوبة . - 

 زاوٌة الحوض مناسبة  - 

 الجسم موزع على القدمٌن بالتساوي. - 

 ة .ممضمو األصابعو  لألماممشطا القدم  - 

 العضالت غٌر متوترة. - 

 العضلً.الرٌاضٌة على الجهاز  نشطةاأل تأثٌر: الجهاز العضلً-2

 المكونة للعضلة. األلٌافزٌادة حجم عضالت الجسم بزٌادة حجم  -1

 زٌادة الهٌموجلوبٌن بالعضالت . -2

 زٌادة كفاءة العضلة فً اختزان الجلٌكوجٌن الذي ٌعطٌها الطاقة . -3

 زٌادة كمٌة الدم الواردة للعضالت و ذلك عن طرٌق زٌادة الشعٌرات الدموٌة بالعضلة. -4

 المكونة لكل عضلة على العمل . األلٌافرفع كفاءة   -5

 .اإلصابةبما ٌعطٌها حماٌة ضد  األوتارو  األربطة انسجهزٌادة حجم و قوة   -6

 

                                                           
6
 . 66، ص  6006، 2دار الثقنفة للنشر و التوزيع ، ط التدريب الرياضي للمكفوفين ، حممد رفعت حسن حممود ،  - - - 
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 :الجهاز الدوري -3

 الرٌاضٌة على الجهاز الدوري :                   األنشطةثر ممارسة أ

 .7 زٌادة حجم الدم بالجسم و بالتالً ٌزٌد عدد كرٌات الدم البٌضاء و الحمراء  -1

 اتساع حجرات القلب مما ٌساعد على زٌادة حجم الدفعة الواحدة.           -2

 زٌادة كمٌة الدم التً ٌدفعها القلب فً الدقٌقة نتٌجة لزٌادة قدرة القلب على الدفع.      -3

عملٌات تغذٌة القلب بصورة  إتمامانخفاض معدل دقات القلب أثناء الراحة مما ٌساعد على   -4

انبساط عضلة القلب.                                                                                     فرهنتٌجة لطول  النجًان أفضل عن طرٌق الشرٌ

الدموٌة بالجسم نتٌجة للزٌادة التً تحدث فً حجم العضالت أثر  عدد الشعٌراتزٌادة  -5

       ممارسة األنشطة الرٌاضٌة المختلفة.                 

 سرعة تكٌف الجهاز الدوري مع المجهود المطلوب منه.                         -  6    

سرعة عودة الجهاز الدوري إلى حالته األولى التً كان علٌها قبل بدء الممارسة وهذا ٌساعد   –7    

 الكفٌف فً العودة إلى سٌرته األولى.                  

 الجهاز التنفسً:–4

 أثر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة على الجهاز التنفسً    

 ٌمكن أن نوجز هذا األثر فً النقاط التالٌة:                      

لترات  8زٌادة السعة الحٌوٌة بزٌادة حجم الرئتٌن حٌث تكون السعة الحٌوٌة لدى الممارسٌن   -1

 لترات.        4تقرٌبا وعند غٌر الممارسٌن حوالً 

 نظرا لزٌادة كفاءة الرئتٌن تقل عدد مرات التنفس فً الدقٌقة.                -2

 تقوٌة عضالت التنفس وهً العضالت بٌن الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز.   -3

 زٌادة الجلد التنفسً.                                            -4     

 .                     القدرة على التخلص من فضالت الجسم بسرعة -5     

 وٌة وذلك بزٌادة حجم الرئتٌن.                      مزٌادة عدد الشعٌرات الد  -6     

                                                           
7
 . 12، ص  6006، 2دار الثقنفة للنشر و التوزيع ، ط التدريب الرياضي للمكفوفين ، حممد رفعت حسن حممود ،  - - - 
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 بزٌادة كفاءة الرئتٌن وقدرتها تزداد القدرة على استغالل األكسجٌن.         -7     

 الجهاز العصبً: –5

  أثر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة على الجهاز العصبً       

 تحسٌن واكتساب التوافق بٌن األعصاب والعضالت.    -1

 تحسٌن عملٌة التوقع الحركً.                            -2

 اكتساب وتحسٌن اإلحساس الحركً الممتاز.                          -3

العصبٌة والمقصود بالكف هو أن تؤدي الحركة  واإلثارةاكتساب عملٌات التوازن بٌن الكف  -4    

بواسطة العضالت المنوطة بها دون تدخل عضالت أخرى لٌس لها عالقة بهذه الحركة وهذا ٌؤدي إلى 

 خروج الحركة سهلة ونظٌفة ودون مجهود كبٌر.   

 الجهاز الهضمً:–6

ً:                                                                   التً تحققها ممارسة األنشطة الرٌاضٌة على الجهاز الهضمً ه اآلثارأهم 

 . اإلفرازاتٌقلل من عملٌة ظهور القرح فً الجهاز الهضمً نتٌجة النضباط عملٌة  -1

ٌرٌح حركة المعدة واألمعاء نتٌجة لتأخٌر معدل الهضم والذي ٌنتج من انخفاض معدل سرٌان  -2

 ضالت التً تؤدي الحركات الرٌاضٌة المختلفة.    الدم الذي ٌكون منشغال مع الع

الممارسٌن لألنشطة الرٌاضٌة  إصابةتنشٌط وتحسٌن عمل الكبد والبنكرٌاس وبالتالً ٌصعب  -3

 .                                                8 بمرض السكري

وانضباطه وهذا ٌؤدي إلى عدم الممارسة الرٌاضٌة تعمل على صٌانة وسالمة الجهاز الهضمً  - 4   

 السمنة.

 أهداف التربٌة الرٌاضٌة للمكفوفٌن: 

هم أفراد ن المجتمع.لهم ما للمبصرٌن من حقوق  إبصارهمالمكفوفون بصفة عامة مهما اختلفت درجة 

وعلٌهم واجبات إال أن اكتسابهم للمهارات والخبرات الضرورٌة الالزمة للحٌاة الطبٌعٌة تكون بدرجة 

صة إذا كانت حالة الكف كلٌا والتربٌة الرٌاضٌة خٌر وسٌلة اتكون معدومة خ األحٌانضعٌفة وفً بعض 

                                                           
8
 . 06، ص  6006، 2دار الثقنفة للنشر و التوزيع ، ط التدريب الرياضي للمكفوفين ، حممد رفعت حسن حممود ،  - - - 
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من المواطنٌن حتى ٌمكنهم القٌام بالحركات المختلفة والضرورٌة لهم فً المساهمة لتدرٌب هذه الفئة 

لقضاء حاجاتهم واهتماماتهم وٌرجع ذلك لما لألنشطة الرٌاضٌة من تأثٌر فعال فً تنمٌة وتقوٌة أجهزة 

الجسم المختلفة.وبهذا فٌجب النظر بعٌن االعتبار إلى المكفوفٌن بأنهم لٌسوا عبئا على المجتمع وقوة 

ال ٌستفاد منها بل هم قوة منتجة البد من العمل على االستفادة منهم فً جمٌع المجاالت.فهناك كثٌر عاطلة 

فً المجتمع ووضع الثقة فً أنفسهم وبث  إدماجهممن األعمال تتناسب مع المكفوفٌن وتساعد على 

بتقدٌم كافة أنواع  فقط مما ٌساعد على التقدم والرقً بالمجتمع وذلك مستهلكٌنالشعور فٌهم بأنهم لٌسوا 

الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة والمهنٌة التً تتمشى مع حالتهم.ومع تخصٌص المدارس 

الخاصة بهم حتى ٌسهل وضع البرنامج الخاص الذي ٌتمشى معهم وإمكان تقدٌم جمٌع الخدمات بما 

المهنً. لما كانت  أو الثقافًوحاالتهم حتى تتم سرعة التعلٌم سواء كان ذلك فً مجال التعلٌم  ٌتالءم

التربٌة الرٌاضٌة تمثل جانبا من جوانب التربٌة العامة وبما أن أهداف التربٌة والتعلٌم الحدٌثة أصبحت 

تتمشى وتساٌر األهداف المرسومة للدول فً كل مظاهرها االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة فإن أهداف 

أهداف المجتمع لما فٌها من التربٌة العامة..أحدد النقاط  التربٌة الرٌاضٌة فً أي مجتمع ٌجب أن تحقق

 التالٌة كأهم األهداف للتربٌة الرٌاضٌة للمكفوفٌن:                     

: إن المشً والجري والرفع والوثب والدفع وغٌرها من تنمٌة المهارات البدنٌة للكفٌف - أ

مارسها فً حٌاته المهارات هً من األمور الضرورٌة التً ٌحتاجها الكفٌف وٌ

الٌومٌة.والنشاطات الرٌاضٌة كلها تنمً هذه المهارات وتزٌد مهارات الكفٌف فً تأدٌتها 

فتكسبه مظهرا الئقا ٌنعكس على مظاهر حٌاته العامة وبالتالً على حٌاة المجتمع ألنه ٌؤدي 

 ونجاح وبصورة أفضل.             بسهولةعمله 

:ٌتم ذلك عن طرٌق النشاطات مساعدة الكفٌف على اكتساب صفات التفكٌر العقلً المنظم -ب   

المتعددة التً ٌمارسها الكفٌف حٌث ٌكتسب معلومات ومفاهٌم جدٌدة تزٌد من قدرته على التفكٌر 

ر المنطقً الواقعً والتفهم وبعد النظر ألن هذه النشاطات ال تستثٌر البدن فحسب بل ٌصاحبها قد

كبٌر من التفكٌر واكتساب خبرات ومعارف جدٌدة كتارٌخ ألعاب المعاقٌن وقوانٌنها وخطط اللعب 

 ...الخ.                                                

الذي ٌعٌش فٌه خالل ممارسته  الجونتٌجة لتأقلم الكفٌف فً : ترقٌة النمو اإلنفعالً للكفٌف  -ج         

انفعاالته والتعبٌر عن ذاته والثقة بنفسه مع البعد عن  ٌتحكم فًضٌة فإنه ٌستطٌع أن للنشاطات الرٌا

 المغاالة فً ذلك.                                                          
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إن الصفات االجتماعٌة الكثٌرة  المساهمة فً اكتساب الكفٌف الصفات االجتماعٌة المثلى: -د         

سبها الكفٌف نتٌجة اشتراكه مع زمالئه فً النشاطات الرٌاضٌة تعتبر من أهم صفات التربٌة التً ٌكت

الرٌاضٌة فالتعاون واحترام العمل واالبتكار والقدرة على التحكم فً االنفعاالت والقٌادة الصالحة من أهم 

إلى  أوتوماتٌكٌاف الصفات التً ٌكتسبها الكفٌف خالل ممارسته النشاط الرٌاضً.وهذه تنتقل مع الكفٌ

 الحٌاة العامة التً ٌعٌشها.أي أن النشاط الرٌاضً هو مدرسة واقعٌة لعمل الصفات االجتماعٌة الفاضلة.                            

:أصبحت التربٌة الرٌاضٌة علما اجتماعٌا له آثار ممارسة الحٌاة الصحٌة السلٌمة للكفٌف -و        

ا اهتمام الفرد الكفٌف بصحته العامة وممارسته للعادات الصحٌة السلٌمة ومن أهمه متعددة الجوانب

المالبس الرٌاضٌة والنوم المبكر والعناٌة بالقوام الجٌد هً من أهم جوانب نمو  كارتداءممارسة عملٌة 

ت السلٌمة والمعلوما االتجاهاتالفرد الصحً.ولهذا فإن التربٌة الرٌاضٌة تزود الكفٌف بالعادات الصحٌة 

ٌم المسائل الصحٌة مالتً تؤدي إلى التخلص من التوترات واألرق.وهً مسؤولة مسؤولٌة أولٌة عن تع

 الوثٌقة الصلة بالنشاطات البدنٌة. 

 :التدرٌب على اكتساب صفات القٌادة والتبعٌة السلٌمة للكفٌف -ع        

نشاطات التربٌة فرص تنمٌة وتدرٌب المكفوفٌن على القٌادة متوفرة بشكل ملحوظ فً  إن

عضوا فً نفس الفرٌق أو أن ٌكون فً أحد لجان تنظٌم  الرٌاضٌة.فالالعب إما أن ٌكون رئٌسا للفرٌق أو

الجمعٌة وكل هذه فرص عملٌة للتدرٌب على موافق  النشاطات الرٌاضٌة فً المدرسة أو النادي أو

القٌادة. وفً هذا المجال ٌجعل الكفٌف أخا وعونا وموجها لغٌره من الناس كما تنمً فً اآلخرٌن صفات 

التبعٌة بحٌث ٌصبح األفراد فً ظلها أعضاء عاملٌن فً جماعات منظمة تعمل وتتحمل المسؤولٌات 

 ر قٌادٌة.             لصالح الفرٌق وهذا األمر ٌخلق كواد

 األنشطة الرٌاضٌة التً تتناسب مع المكفوفٌن:

ٌمكن أن ٌمارسها المكفوفون دون غٌرها وذلك نظرا 9أنواع األنشطة الرٌاضٌة متعددة لكن هناك أنشطة 

لنوع اإلعاقة بكف البصر وسوف نذكر أنواع األنشطة التً تتناسب مع المكفوفٌن والتً البد من 

وقدرات  إمكانٌاتمٌة اللٌاقة البدنٌة والحركٌة بصفة خاصة والعمل على تنمٌة ما لدٌهم من ممارستها لتن

عن طرٌق تنمٌة الحواس األخرى للعناٌة بالصحة العامة للمكفوفٌن مما ٌؤدي بالتالً إلى نمو المتزن 

من مجابهة الحٌاة وإكسابهم بعض الصفات األخالقٌة واإلرادٌة التً تساعد على التربٌة الشاملة لتمكٌنهم 

 الٌومٌة التً تقابلهم فً المستقبل وٌكون ذلك عن طرٌق:        

                                                           
9
 - 

9
 .200ص  ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - - 
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 باألدوات:هناك العدٌد من التمرٌنات خاصة التمرٌنات الحرة الفردٌة والزوجٌة والتمرٌنات التمرٌنات -1

شكٌالت وعلى األجهزة مثل المقاعد السوٌدٌة وعقل الحائط والتمرٌنات باإلثقال وتمرٌنات النظام والت

و تؤدي هذه التمرٌنات للعناٌة بالمجموعات العضلٌة المختلفة التً تساعد المكفوفٌن على الحركة 

بالمستوى الحركً مع التأكٌد على التمرٌنات الخاصة بالمرونة  واالرتفاعوالعناٌة باألجهزة الحٌوٌة 

 لمفاصل الجسم التً تساعدهم على التحرك.  

التً ال تحتاج إلى أدوات ومعدات غٌر  المعقدةاأللعاب الصغٌرة غٌر  اختٌار:ٌجب األلعاب الصغٌرة -2 

متوفرة فً البٌئة بل ٌجب استغالل اإلمكانٌات المتوفرة فً البٌئة مثل سباق الفرسان وهً عبارة عن 

الطفلة الكفٌفة بتمثٌل ركوب الفرس  من األشجار التً ٌقوم الطفل أو والعصاقطع الخشب الصغٌرة 

بها فً اتجاهات داخل المٌدان الخالً من العوائق وتتناسب هذه األلعاب مع المكفوفٌن صغار  والجري

 السن.             

: هً عبارة عن قصة ٌعمل المدرس على أن تكون مرتبطة مع الحوادث القصص الحركٌة –3  

التمثٌلً للطٌور  عامل المرح والسرور على نفس الكفٌف والتً تؤدي للنشاط الحركً إلدخالوالمواقف 

المختلفة لتمكٌن المكفوف من التحرك إلى الجهات المختلفة  واآلالتوالحٌوانات واألدوات واألصوات 

وهذه القصص تتمشى مع األطفال المكفوفٌن من كال الجنسٌن وعلى المدرس ربط أحداث القصة بعضها 

 ن وغٌرها.                            الى حدٌقة الحٌوبالبعض األخر نظرا لما تتمتع به هذه الفئة من الذكاء مثل رحلة إ

: لمسابقات العاب القوى عدة فروع وأغلب هذه المسابقات تتناسب مع لعاب القوىأبعض مسابقات  -4

 المكفوفٌن كالتالً:                           

األجهزة الخاصة وهً عبارة ٌمكن ممارسة سباقات المسافات المختلفة عند توفر  : المسافات الطوٌلة-أ  

لقٌاس المسافات المختلفة ٌتم تحرٌكه عن طرٌق حركة  كٌلو متريعن سٌر متحرك متصل به عداد 

القدمٌن وٌمكن عمل المسابقات بالحري لزمن معٌن وقراءة المسافة أو الجري لمسافات معٌنة مع قٌاس 

 .  10 الزمن

:مسابقات المٌدان بمختلف أنواعها وأقسامها مسابقات ألعاب القوى التً ٌمكن مسابقات المٌدان-ب 

للمكفوفٌن ممارستها حتى ولو كان بالكفٌف إعاقة أخرى مثل حاالت البتر والشلل وحتى المقعدٌن منهم 

 ٌمكنهم ممارسة مسابقات الرمً المختلفة:     

                                                           
1
 .202ص  ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - - 
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المكفوفٌن ممارسة دفع الجلة من وضع الجلوس :ٌتم دفع الجلة من الثبات وٌمكن للمقعدٌن *دفع الجلة

 على الكرسً وهً المسابقات المحببة إلى نفوسهم.     

: ٌمكن ممارسة رمً القرص من الوقوف وٌجب التأكد على مكان الرمً بالطرٌقة قذف القرص* 

رٌب ثم الصحٌحة واستعمال األدوات البدٌلة للرمً تجاه مصدر الصوت ثم االنتقال للرمً بأدوات التد

 .  11باألدوات القانونٌة مع اتخاذ كافة الوسائل لألمن والسالمة

ٌتم قذف القرص من الثبات تجهٌز المٌدان بإحاطة دائرة الرمً باألسالك على هٌئة شبكة لإلحاطة   

فً التعلٌم للرمً بصفة عامة  الصول جناتوإدخال األمن والسالمة أثناء الرمً كما ٌجب استخدام 

 بطرٌقة الدمى الصحٌحة.       اإلحساسوالقرص ألخذ  وخاصة للرمح

المختلفة مع التعدٌل فً طرٌقة  ممارسة مسابقات الوثب بأنواعها :ٌمكن للمكفوفٌنمسابقات الوثب -ج

االقتراب وٌمكن ذلك باالقتراب بعدد محدد من  األداء من وضع الوقوف أو األداء لالرتقاء بالقدمٌن أو

     الخطوات وتكون كالتالً:

:ممارسة الوثب الطوٌل من الثبات أو من االقتراب بعدد محدد من الخطوات مع التعدٌل *الوثب الطوٌل  

فً لوحة االرتقاء لتكون أعرض من العادٌة أو بدون لوحة ارتقاء وتقاس المسافة من آخر نقطة لالرتقاء 

 إلى أقرب نقطة هبوط.  

ضع الوقوف أمام العارضة مع التعدٌل فً طرٌقة االرتقاء :ٌتم أداء الوثب العالً من و*الوثب العالً  

لتكون بالقدمٌن أو القدم الواحدة والبدء فً التعلٌم من االرتفاعات المنخفضة للعارضة للوثب بالمواجهة 

مع االرتقاء وكذلك ٌمكن لهم الوثب بالطرٌقة السرجٌة من الثبات بعد التقدم مع زٌادة االرتفاعات 

 تدرٌجٌا.    

الوثب الثالثً من الثبات ألخذ الحجلة والخطوط والوثبة وٌمكن بعد معرفة  : ٌتم ممارسةلوثب الثالثًا* 

ثم خمس خطوات مع التعدٌل فً  لالقترابمكونات الوثب الثالثً أن ٌتم األداء من أخذ ثالث خطوات 

طرق قٌاس خاصة لقٌاس المسافة بأن  باستخدامأو لوحة االرتقاء لتكون عرٌضة عن التً تتبع لألسوٌاء 

 . 12ٌتم القٌاس من نقطة االرتقاء إلى أقرب نقطة لها عند الهبوط مع اتخاذ كافة الوسائل لألمن والسالمة

          

                                                           
 

2
 .226ص  ،  التربية الرياضية لإلعاقة البصرية،  مروان عبد اجمليد إبر اهيم  - - 
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 التقسٌم الطبً الرٌاضً للكفٌف:

إن تصنٌف الرٌاضٌٌن المكفوفٌن للمسابقات تحتوي على اختبارات شخصٌة للرؤٌة وٌرتدي الكفٌف 

وٌتسابق الرٌاضٌون من ذوي اإلعاقات  التصحٌحٌةالعدسات  الواقٌات أو االختباراتهذه  اللخ

ألعاب المٌدان   ،السباحة و المارثون ، الجو دو،البصرٌة فً رٌاضات عدٌدة على كرة الهدف

 والمضمار.     

 فوفٌناستعرض التصنٌف الذي وضعته المنظمة العالمٌة لرٌاضة المكفوفٌن للرٌاضٌٌن المك

 

                  

 
 

  النوع     وصف االعاقة البصرٌة                                        

من عدم االحساس بالضوء إلى االحساس بالضوء مع عدم القدرة على التعرف على شكل الٌد ألي 

 مسافة أو أي اتجاه.                                            

B1  

 B2 درجات.                                                                        5حاسة البصر أقل من  2/60القدرة على التعرف على شكل الٌد وتكون قوة البصر 

 B2 درجة.                                                                   20درجات وأقل من  5حاسة البصر أكثر من  6/60إلى  2/60البصرٌة بٌن  القدرة
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 مقدمـــــــة  -

ٌإدٌه ؼٌره من  أنعمل ٌستطٌع  تؤدٌةعدم قدرة الشخص على تعرؾ اإلعاقة السمعٌة على أنها   

قدرة الفرد على القٌام بما هو متوقع منه فً مرحلة  ٌحد منعندما  إعاقةالناس وٌصبح العجز 

 :                                           ـباإلعاقة معٌنة و تعرؾ كلمة 

عن  االنشؽالالمنع و  أيصرفه و حبسه و منه التعوٌق  أيعاقه عن الشًء ... ٌعوقه ...  عوقا 

 الهدؾ المراد
1

تقٌد و تحد من مقدرة  اإلعاقةكما ٌعرفه مٌثاق الثمانٌنات  لرعاٌة المعاقٌن بان  

للحٌاة الٌومٌة مثل  األساسٌةمن الوظابؾ التً تعتبر من المكونات  أكثر آوالفرد على القٌام بواحدة 

 االقتصادٌة و فً المجال األنشطةالقدرة على االعتناء بالنفس و مزاولة الحٌاة االجتماعٌة و 

 فسٌولوجٌةذات طبٌعة  إصابة أوعقلً  آوالطبٌعً و قد ٌنشا العجز نتٌجة  لخلل جسمانً  حسً 

 أوالعجز  أوو مشتقاتها اللفظٌة بالعاهة  اإلعاقة إلىتشرٌحٌة.    و ٌشٌر زهران  أونفسٌة  أو

هناك الجسمٌة و السمعٌة واللؽوٌة و    واإلعاقةاالنفعالٌة  اإلعاقةعطل و هناك  أووجود عطب 

 التً تحدث فً جوانب متعددة أيالمتعددة  اإلعاقة
2

 .            

 بها بعض العلماء مثل:                                                                                            أدلى  أخرىوهناك تعارٌؾ 

العضوٌة مثل حوادث المنشات و  اإلعاقة إلىتعود  اإلعاقة أصل"  الذي ٌرى بان ج. ترادٌو"   

تإثر على  إصابات إلىو ؼٌره مما ٌإدي  األطفالكشلل  باألمراض واإلصابةالمصانع والمهن 

المزمنة و االختراعات العلمٌة نتٌجة التجارب الذرٌة و  األمراض إلى باإلضافةالمخ  أعصاب

 .                                                    ألفرادمختلفة  إعاقاتو الحروب و ما تسببه من دمار و  اإلشعاعات

المتضررٌن و لهم نقص  األفرادبقوله تطلق صفة المعاق على  اإلعاقة" هنري بٌروكما عرؾ"  

ادخله فً  الؾ وفقد أماالسمع أوالحركة أي إعاقة حركٌة أو بصرٌة أو سمعٌة .   آوفً البصر 

هو فرد داخل الحٌاة  بؤنهللطفل و قد عرؾ الطفل المعاق  األعصابمفردات علم النفس و علم 

      .األطفالبالمقارنة مع  تؤخراو اكتسب خبلل نموه  التؤخربنوع من 

شخص ٌجد نفسه خبلل فترة معتبرة قاصرا بسبب حالته  بؤنهكما تعرؾ المنظمة الصحٌة للمعاق 

                                     اطات الخاصة بسنه.الجسمٌة و العقلٌة من المشاركة الكلٌة فً كل النش

                                                           
1
، 1988، دار الفكر العربً، القاهرة، 1، طالتربٌة الرٌاضٌة و التروٌح للمعاقٌن، حلمً إبراهٌم، لٌلى سٌد فرحات - 

 .38ص 
2
،  2001، مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة ،  1، ط 1، ج  سٌكولوجٌة ذوي الحاجات الخاصة، عبد الرحمن السٌد سلٌمان   - 

 .20ص 
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نفس  أخذتو التً  اإلعاقةهإالء العلماء فً تحدٌد مفهوم  آراءو علٌه ٌتفق الطالب الباحث مع 

هً الحٌز الفاصل لؤلداء الصحٌح لؤلنشطة الٌومٌة  اإلعاقة أنالتعرٌؾ الشامل و الشابع حٌث 

                                            أداء الحركات واالستجابات والسرعة فً سٌرها السلٌم.                                                                            لوجود عوابق تشل من التفانً فً 

واحدة تمنعه من  علة أووهً أٌضا تلك اإلعاقة التً تصٌب الفرد وٌنتج عنها عجز أوعدة علل 

 .                                                                                            ٌاءوكاألسٌام بالعمل المطلوب منه وبصورة طبٌعٌة أي ٌجد صعوبة فً أداء مهامه الق

 مفهوم اإلعاقة السمعٌة : -2

ٌحد من القدرة على التواصل [  بؤن اإلعاقة السمعٌة تعنً إنحرافا فً السمع 3691ٌرى "لوٌد"] 

السمعً اللفظً وشدة اإلعاقة السمعٌة إنما هً نتابج لشدة الضعؾ فً السمع وتفاعله مع العوامل 

األخرى مثل:العمر عند فقدان السمع والعمر عند اكتشاؾ الفقدان السمعً ومعالجته والمدة الزمنٌة 

أدى إلى فقدان السمع وفعالٌة التً استؽرقها حدوث فقدان سمعً ونوع من االضطراب الذي 

ومنه ٌستنتج الطلبة  .1أدوات تضخٌم الصوت والعوامل األسرٌة والقدرات التعوٌضٌة أو التكٌٌفٌة

ضطراب بٌولوجً وفسٌولوجً خلقً كان أومكتسب عابد وإالباحثٌن أن مفهوم اإلعاقة السمعٌة ه

عدة أسباب خارجٌة منها أو داخلٌة بحٌث تعمل هذه اإلعاقة على خلق عدة مشاكل منا النفسٌة  إلى

بالدرجة األولى للمعاق نفسه وأخرى اجتماعٌة تظهر فً اضطراب العبلقات سواء مع األسرة أو 

كما ٌمكننا أن نضٌؾ بؤن اإلعاقة السمعٌة هً فقدان كامل أو جزبً مع المجتمع بصفة عامة.

 السمع اللفظً وفقدانها ٌعد مشكلة بالؽة فً فهم الكبلم واكتساب اللؽة .  لحاسة

 السمعٌة : اإلعاقةتصنٌف 

 إالضعٌفة  أنهاحاسة السمع لم تفقد وظابفها بالكامل فعلى الرؼم من  أنالضعؾ السمعً : ٌعنً 

صم و المستوٌات قناة ٌعتمد علٌها لتطور اللؽة  و ٌعتمد علٌها لتمٌز ال أنهاوظٌفٌة بمعنى  أنها

السمعٌة  على مهنة االختصاصً الذي ٌقوم بالتمٌٌز  فالتربوي ٌعرؾ الصمم  اإلعاقةمن  األخرى

 األداءعلى  تؤثٌرهالمهنً ٌعرفه من  التؤهٌلالتربوي و اختصاصً  األداءعلى  تؤثٌرهمن حٌث 

الضعؾ  أنباحث المهنً و الطبٌب ٌعرفه من حٌث شدة الفقدان السمعً و منه ٌستنتج الطالب ال

 السمعً هو فقدان ؼٌر كامل مع بقاء الوظابؾ تعمل بطرٌقة ضعٌفة.

 

 

                                                           
1
 31، ص  1992، الجامعة األردنٌة ، األردن ،  1، ط سٌكولوجٌة األطفال الصمالخطٌب جمال ،  - 
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 الصمم:

الذي ٌحول دون القدرة على  األمرالحٌاة الٌومٌة  ألؼراضحاسة السمع ؼٌر وظٌفٌة  أنٌعنً 

من المعوقات التً 1استخدام حاسة السمع لفهم الكبلم  و اكتساب اللؽة  كما ٌعد فقدان حاسة السمع 

فقدان هذه الحاسة ٌعد مشكلة بالؽة  أنتفرض سٌاجا من العزلة حول الشخص الذي ٌفقد سمعه كما 

الذي ولد فاقدا لحاسة السمع  األصمو تربٌة المعاقٌن سمعٌا  فالطفل  بتؤهٌل المشتؽلٌنالدقة تواجه 

المحاوالت و  أصعبو تدرٌبه من  تعلٌمه أمرٌستطٌع الكبلم ٌعتبر  أنالذي فقد هذه الحاسة قبل  أو

الذي ٌقع علٌهم عبا العمل مع  التؤهٌللما ٌتطلبه ذلك من صبر و خبرة من جانب فرٌق  أشقها

الصمم هو عدم القدرة  أنللحٌاة   و من هنا ٌستنتج الطالب الباحث  إعدادهمو  األشخاصهإالء 

برمجة  أوولد فاقدا لها  أوٌستطٌع الكبلم  أنعلى االستماع كلٌا سواء من فقد هذه الحاسة قبل 

جدٌدة تحدث على مستوى الجهاز العصبً الحسً بحٌث ٌفقد الجهاز العصبً السٌطرة فً 

 داخلٌة. أوخارجٌة  تؤثٌراتبسب  تؤثراالتصال مع الجهاز السمعً الذي 

نهابٌا فً ذلك الشخص الذي ال ٌمكنه استخدام حاسة السمع  بؤنه األصمٌعرؾ الطفل  :  األصم

هو من فقد القدرة  أوحٌاته الٌومٌة كما انه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة 

 التعلم فقدت بسرعة. آثار أنفقدها بمجرد تعلمه الكبلم لدرجة  أوالسمعٌة قبل تعلم الكبلم 

هو  أوالوالدة ذلك الذي حرم من حاسة السمع منذ  بؤنه األصمكما ٌعرؾ عبد الفتاح عثمان الطفل 

 فقدها بمجرد تعلمه الكبلم  . أومن فقد القدرة السمعٌة قبل الكبلم 

هو من ٌتعذر علٌه االستجابة بطرٌقة تدل على فهم الكبلم  األصم أنو منه ٌستنتج الطالب الباحث 

من الضعؾ السمعً و تكون قدرات الشخص اقل من  أكثر أيالمسموع و  ٌكون هذا الفقد كلً 

 العادي.

و ربطه بعالم الكلمات و من ثم تعلٌمه و  األصمو هناك طرٌقتان ٌستعان بهما لتحطٌم جانب عزلة 

 قوٌة ٌعمل بها فً حٌاته الٌومٌة. إستراتٌجٌةتدرٌبه الكتساب 

و حركات الجسم  اإلٌماءاتو  اإلشاراتو تعتمد على  اإلشارةتعرؾ بطرٌقة  :األولىالطرٌقة 

 تختلؾ هذه الطرٌقة فً تعبٌراتها باختبلؾ البٌبات و الثقافات.و  األفكارالتً ٌعبر بها عن 
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فً مبلحظة  األصمعلى قدرة الطفل  أساساتعرؾ باسم الطرٌقة الشفوٌة و تقوم  الطرٌقة الثانٌة :

حروؾ  و  أيصوتٌة  أشكال إلىالفم و الشفتان و اللسان و الحلق  الخ .   و ترجمة هذه الحركات 

 خبرة من المتعلم لٌفهمها . إلىخبرة من المعلم لٌمارسها بكفاءة و  إلىهذه الطرٌقة تحتاج 

فطري  و الصمم  أينوعٌن ربٌسٌٌن هما  : الصمم الخلقً  إلىٌقسم الصمم  : الصمم  أسباب

 الخاصة. أسبابهالمكتسب  و لكل منهما 

الحمل  أثناءالمخ  أؼشٌةبالزهري ,  التهاب  اإلصابةعوامل وراثٌة,   :الصمم الخلق أسباب

 تإثر على الجنٌن اثنا الحمل. ألدوٌة األمفً دم الجنٌن , تعاطً  األكسجٌنللجنسٌن, نقص 

المعدٌة فً مرحلة الطفولة مثل الحمى القرمزٌة و  باألمراض اإلصابة المكتسب: الصمم أسباب

و الحوادث  األذنو االلتهاب السحابً , المضاعفات بعد العملٌات الجراحٌة فً  األلمانٌةالحصبة 

 .أنواعهاباختبلؾ 

 مما ٌشكل عابقا  اجتماعٌا شدٌدا . اآلخرٌناالتصال و التفاعل مع  تاصعوب- :األصممشكالت 

 بٌبته.  أفرادالتفاهم مع  أسالٌب إلىو خاصة من ٌفتقر سمعه فً سن مبكرة  األصمافتقار 

االهتزاز النفسً و االنفعالً الذي من نتابجه االنطوابٌة بحٌث نبلحظ عدد ؼالبٌة الصم تكتلهم فً -

عدم الثبات  أوهٌبة تجمعات شبه معزولة اجتماعٌا و من الناحٌة النفسٌة ٌإدي هذا االهتزاز 

 حاالت الصمم الشدٌد . أحٌانانفسٌة مختلفة تصاحب  أمراض إلىالنفسً و االنفعالً 

فً  األفراداللؽة المسموعة تلعب دورا كبٌرا فً نضج  أنوبة النضج االجتماعً ما من شك صع-

 .1أوضاعهالمجتمع و امتصاصها لكثٌر من قٌمه و 

 تقسٌمات فقدان السمع :

 فئات فاقدي السمع  -2

,اٌوجٌن 93-96. 3699,مختار حمزة,19. 3661,هٌوارد, 31. 3691بٌن )دٌن,.

( أنفبات السمع تنقسم إلى عدة مستوٌات كما ثم لدٌسبل 99-97. 3699مندل,مكاى فٌرنون 

وهً تصنٌفات تستند على متوسطات أو معدل تراكمات الفشل المتتابع مما ٌحول دون 

ا ٌتوقع الفشل حتى قبل أن ٌعمل,وأن الفشل إستخدامه للسلوك الدفاعً لتجنب الفشل,إذ
                                                           

، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ، عمان ،  األلعاب الرٌاضٌة للمعاقٌن،  مروان عبد المجٌد إبراهٌم - 1

 129-128، ص  1987األردن ، 
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المتواصل ٌإدي إلى إنخفاض المستوى الوظٌفً وكذلك إلى نمو نوع من الشعور بنقص 

الكفاءة,لذا ٌجب أن ٌعطى المعلم والمرشد النفسً والمخطط لبرامج اإلرشاد واألخصابى 

م المستوى المطلوب اإلجتماعً مهام قصٌرة متسلسلة كبل منها ٌإدي لؤلخر,وبذل تحقق لؤلص

 من النجاح وتجنبه الفشل والشعور باإلحباط وتنمى لدٌه الشعور بالكفاءة. 

 خمسة فبات  إلىٌنقسم فقدان السمع 

دٌسبل و هإالء ٌجدون صعوبة فً  74-29الخفٌؾ و تتراوح شدة سمعه ما بٌن  :األولىالفئة 

 بعد مصدر الحدٌث عن القدمٌن. إذافهم الكبلم المنخفض و متابعة الحدٌث و خاصة 

ٌمكنهم تعلم  األطفالدٌسبل و هإالء  99-73المتوسط و تتراوح شدة سمعه ما بٌن  الفئة الثانٌة:

 .أقدام 9الى 1اللؽة و الكبلم بالوسابل المساعدة على السمع كما ٌستطٌعون فهم الحدٌث عن مسافة 

ٌستطٌعون  األطفالدٌسبل و هإالء  94-99الملحوظ و تتراوح شدة سمعه ما بٌن  الفئة الثالثة:

الفهم و لكن هناك صعوبة فً تعلم اللؽة و الكبلم و البد من استخدام وسابل خاصة  أوالمحادثة 

 حاالت الصمم حٌث تكون القدرة على الكبلم محدودة. إلىبالسمع و هم اقرب 

ال ٌمكنهم تعلم  األطفالدٌسبل و هإالء  64-93لشدٌد و تتراوح شدة سمعه ما بٌن ا : الفئة الرابعة

ٌمٌزوا  أنالوسابل المساعدة بل عن طرٌق قراءة الشفاه و من المحتمل  أو األذناللؽة عن طرٌق 

 من مسافات قرٌبة جدا. األصوات

ٌسمعوا  أنٌحتمل  ألطفالاو هإالء  فؤكثردٌسبل  63من  ٌبدأالفقد المركب و هو  الفئة الخامسة :

 إلىتعلم اللؽة و ٌحتاجون  أوو الذبذبات العالٌة جدا  كما لدٌهم صعوبة فً الكبلم  األصواتبعض 

 .1 مساعدة

  طرق الوقاٌة من اإلعاقة السمعٌة :

إن منع أو تقلٌل احتماالت حدوث أوتفاقم الضعؾ السمعً ٌتطلب معرفة العبلمات التحضٌرٌة 

لهذه الضعؾ وإتباع منحنى سلٌم فً الصحة السلٌمة وتوفٌر اإلستشارة الطبٌة البلزمة وتجنب 

  الظروؾ والعوامل الخطٌرة التً تهدد حاسة السمع وٌمكن تقسٌم الوقاٌة إلى ثبلثة أنواع :        

                                                           
 144-143مصدر سبق ذكره ، ص ، التربٌة الرٌاضٌة و التروٌح للمعاقٌن، حلمً إبراهٌم، لٌلى سٌد فرحات - 1
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هً جملة من اإلجراءات التً تهدؾ إلى الحٌلولة دون حدوث نقص فً السمع فً الوقاٌة األولٌة :

 حالة تحسٌن مستوى الرعاٌة الصحٌة األولٌة.

هً جملة من اإلجراءات التً تسعى لمنع تطور حالة الضعؾ إلى حالة العجز  : قاٌة الثانوٌةوال 

 المبكر .وذلك فً حال الكشؾ المبكر والتدخل المادي 

تهدؾ إلى منع تفاقم حالة العجز وتطورها إلى حالة  اإلجراءات منهً جملة الوقاٌة الثالثٌة :

 .  1 إعاقة وذلك من حال تعزٌز القدرات المبدبٌة لدى األفراد وكذا من التؤثٌرات السلبٌة للعجز لدٌه

ٌمكن تعرٌؾ عٌوب النطق والكبلم بؤنها الحالة التً نضطر فٌها كمستمعٌن إلى بذل  :البكم  

قصارى جهدنا لفهم ألفاظ المتكلم .وٌظهر هذا عادة فً سن مبكرة وٌعتبر من أهم المشكبلت التً 

 ثقافته ٌعد شاذا وؼٌر طبٌعً .        ودرجةتواجه الطفولة ,والتً ٌجب أن تحظى بعناٌة المربٌن 

النطق التكون بسبب مرض عضوي  عٌوب هوأنرق بٌن عٌوب النطق واضطراب الكبلم والف

أوطبٌعً ولكن ترجم إلى عدم التدرب على إخراجه الحروؾ. أما اضطراب الكبلم فٌنشؤ عن 

أن تعرٌؾ  البكطومن هنا نستنتج وجود خلل فً أجهزة الكبلم أوفً األعصاب المتحكمة فٌها.  

درة على الكبلم تصٌب الطفل فً سن مبكرة مما تعرقله عن مزاولة البكم هواضطراب وعدم الق

حٌاته المهنٌة والتربوٌة على أحسن حال كما تكسبه بعض العقد النفسٌة جراء بعض االنتقادات 

خوفا من مواجهة الواقع وتذكر  اإلطار الخارجً مما ٌكسبه سواء فً اإلطار التربوي أوفً 

راجع إلى خلل فً أجهزة الكبلم واألعصاب المتحكمة فٌها وعدم  االضطراب الدراسات إن هذا

  تدرٌبها ٌكسبه أكثر تعقٌدا.

  أنواع عٌوب الكالم :

 وهً تطلق على كافة عٌوب الكبلم دون استثناء.     التهتهة :

وهً التردد فً الكلمات وهً لٌست عٌبا عضوٌا,ولكن قد تكون طبٌعة فً األسرة  اللجلجة :  

 عادة عند بدء الكبلم.وهً تحدث 

وهو عدم خروج الصوت بترتٌب مقبول أو واضح وفق ما تتطلبه الظروؾ  : الفافاة والتمتمة

 كالصوت الخشن أو المكبوت أو المنخفض أو الضعٌؾ..الخ .   

                                                           
 31، مصدر سبق ذكره ، ص  اإلعاقة السمعٌةجمال محمد سعٌد الخطٌب ،  - 1
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وفً هذه الحالة ٌصعب على الشخص النطق أو التفهم او استعمال اللؽة المنطوقة  احتباس الكالم :

 . او المسموعة 

كلمة بسبب توتر  بؤيهو اضطراب فً النطق سببه نفسً حٌث ٌعجز الفرد عن النطق  التعلثم  :

 أهمهاالعضبلت و جمودها  و ٌحدث هذا النوع بصورة قلٌلة و ؼالبا ما ٌنتج عن عوامل نفسٌة 

التعلثم بانقطاع   ٌبدأمما ٌمكن ان ٌتحملها المتكلم بسهولة و قد  أكثرتحمل المواقؾ بطاقة انفعالٌة 

النطق و هناك تكرار للكلمات و  أعضاءالتقطع الكبلم من خبلل حركات التنفس و الصوت و 

 النوعٌن معا . أوضؽط على بعض المقاطع 

و هناك حركات مصاحبة للتعلثم مثل اتساع فتحة العٌنٌن و النظر بعٌدا و ابتبلع الرٌق و النفخ و 

 البكاء. أوالصراخ  أولنوم مثل الفزع ا أثناءحركات ؼٌر هادبة قد تظهر 

الكبلمٌة المتحرك منها و  األصواتجمٌع  إحداثٌجد المصاب بالخمخمة صعوبة فً  :الخمخمة

مختلفة متباٌنة من  أشكال فتؤخذالساكن   فٌما عدا حرفً المٌم و النون  فٌخرجهما بطرٌقة مشوهة 

وجود فجوة فً سقؾ الحلق  إلىبٌنهما و ترجع العلة فً هذه الحاالت  دالباإل أوالخنن  أوالشخٌر 

 أحٌاناشاملة للجزء الرخو و الصلب معا و قد تصل  األحٌانمنذ مٌبلد الطفل و تكون فً بعض 

 .1 الصلب  فقط أوالجزء الرخوي  أخرى أحٌاناتشمل  أوالشفاء  إلى

 أونفسٌة  أوصحٌة  أوعضوٌة  أوعوامل عصبٌة  إلىترجع اسباب عٌوب الكبلم بوجه عام 

 اجتماعٌة تتمثل بعضها فً ما ٌلً:

نتٌجة مرض  أو األبو انشؽال  األمبسبب عمل  األهلالتخلً عن الطفل منذ الصؽر من قبل  -

 .أحدهما

 الشفاه. أو األسنان أوضرر فً اللسان  أيتعلم عادات النطق الخاطا و ٌحدث ذلك دون وجود  -

 الوالدٌن على الطفل. القلق الزابد من قبل-

 المستخدمة للتعبٌر. األلفاظو عدم خصوبة  األسرةضعؾ ثقافة -

 فً التحصٌل الدراسً. اإلخفاق-

 فً رعاٌة الطفل. إهمالٌنتج عنهما  األسرةتعارض التٌارات و النزاعات المتواصلة فً -

                                                           
 .2011-2008-200، جامعة طنطا ، القاهرة ، ص  3، ط اضطرابات اللغة و التواصلزٌنب محمود شقٌر ،  - 1
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 مبالؽتهما فً رعاٌة طفلهما و تدلٌله. أو األبوٌن إفراط-

 .األوالدالجو العابلً الذي ٌعٌش فٌه الطفل حٌث العبلقات المضطربة بٌن الوالدٌن و -

 أسباب عٌوب النطق :

 تكمن عٌوب النطق فً :      

 تشوهات خلقٌة فً سقؾ الحلق.         -تشوهات الشفتٌن.  -

 تشوهات الفكٌن لعدم انطباقها طبٌعٌا.    -

 ود أربطة بٌنه وبٌن قاع الفم.   وج عٌوب فً اللسان كزٌادة حجمه أو -

 وجود خلل بالخبلٌا العصبٌة المهٌمنة على حركة النطق . -  

 النطق:أنواع عالج عٌوب 

 والنفسً. الجراحً والطبًالعبلج 

 العبلج الطبٌعً.

 تمرٌنات فً النطق والكبلم.

 سلوك المصاب بعٌوب النطق والكالم:

صاحبها شخصا ٌختلؾ عن اآلخرٌن العادٌٌن مما  صابة بعٌوب النطق أوالكبلم تجعل منإن اإل

قدرته على تكوٌن عبلقات طٌبة مع  أو ٌقلل من قدرته وٌنقص من اعتماد الفرد على نفسه,

اآلخرٌن وبالتالً ال ٌرؼب فً تحمل المسإولٌة أو فً التعاون مع ؼٌره,وتزداد لدٌه المشاعر 

من  ستفادةاال وال ٌستطٌع نطواءواالؾ السلبٌة كالشعور بالنقص وعدم الكفاءة والٌؤس والخو

 .1 فرص الحٌاة بسبب تردده وخجله مما ٌكسبه آالم نفسٌة حادة

 

 

                                                           
، دراسة فً الخدمة اإلجتماعٌة ، بدون طبعة ، المكتب  السلوك اإلجتماعً للمعوقٌنمحمد سٌد فهمً ،  - 1

 . 1998الجامعً الحدٌث ، االسكندرٌة ، مصر ، 
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  البرامج التربوٌة للمعاقٌن سمعٌا:  

وهً طرق تنظٌم وتعلٌم وتربٌة المعاقٌن سمعٌا وٌمكن أن نمٌز فً هذا المجال أكثر من طرٌقة   

 مراكز التربٌة الخاصة النهارٌة للمعاقٌن سمعٌا.   -لتنظٌم البرامج التربوٌة ومنها:

 سمعٌا.مركز اإلقامة الكاملة للمعاقٌن    

        العادٌة.دمج المعاقٌن سمعٌا فً صفوؾ خاصة ملحقة بالمدرسة  -

 دمج المعاقٌن سمعٌا فً الصفوؾ العادٌة  .  -

 وهناك ثبلثة أنواع من التعلٌم المدرسً الخاصة باألصم وضعٌؾ السمع فً االتجاهات الحدٌثة:

 المدارس الخاصة بالصم .     -ا 

 المدارس العامة . -ب 

عن تقسٌمات فبات السمع وحدة ضعاؾ السمع فً المدارس العامة  ومن خبلل ما سبق ذكره  -ج 

نستنتج كطلبة باحثٌن أنها تنقسم إلى خمسة  فبات تختلؾ هذه األخٌرة حسب درجة اإلعاقة أو 

 .      1 نوعها وكل فبة لها وسابل ومسافات لتسٌر عملٌة السمع بالطرٌقة الجٌدة

 أسس تدرٌس المعاقٌن سمعٌا:   

 األسالٌب السلٌمة فً التعامل مع األصم.  وإتباعمراعاة نوع اإلعاقة وظروفها أثناء التدرٌس  -3

معرفة العوامل التً تإثر فً سٌكولوجٌة األصم وٌتحدد ذلك بموقؾ الوالدٌن مع والهما كما  -2

 ٌؤتً :         

 موقؾ األسرة من الطفل األصم      -

 الذكاء والقدرات المعرفٌة لدى الطفل األصم                -

 التزان النفسً للطفل األصم قوة الشخصٌة وا -

 خصابص النمو الكبلمً للطفل األصم      -

                                                           
1
 2000، دار الصفاء للنشر و التوزٌع ، عمان  1، ط م األطفال ذوي الحاجات الخاصةتعلٌماجدة السٌد عبٌد ،  - 

 .187، ص 
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 مساعدة الطفل األصم على التكٌؾ و إشباع حاجاته التالٌة :         -1

 الحجات األولٌة. -

.كما ٌجب الصبر و المثابرة الشعاره []النفسٌة, االجتماعٌة, الذاتٌة, الشخصٌةالحاجات الثانوٌة -

 االطمبنان للجو الذي ٌعٌش فٌه .بالحب و 

االهتمام باكتساب الطفل االصم خبرات مترابطة و متكاملة مما ٌسهل تذكر الحقابق و زٌادة  - 7

 اهتمامه بالمادة و تشجٌعه على تكرارها و كثرة استعمالها لتثبٌتها فً ذهنه.

 ها الطفل االصم .االهتمام باثارة النشاط الذي ٌساعد على تثبٌت الخبرات التً ٌتعلم -9 

وفهم  إدراكحتى ٌسهل علٌهم  إلعاقتهماالهتمام بالمحسوسات و ربطها بالمعنوٌات و ذلك وفقا -9

 . اإلبصاربحواسهم و خاصة حاسة  شًءكل 

الن الطفل بطبٌعته ٌحب العب  األصمللطفل  أهمٌتهاالهتمام بالتدرٌس عن طرٌق اللعب حٌث  -9

   الخبرات.و ٌكتسب عن طرٌقه 

الصم و ذلك الختبلؾ درجات الصم مما ٌنعكس على  األطفالمراعاة الفروق الفردٌة بٌن  - 8

و التذكر و التخٌل و التصور و  اإلدراكاختبلؾ خبراتهم و قدراتهم العقلٌة و خاصة عملٌات 

 ماٌلً :   إتباعكذالك استجاباتهم لذلك ٌجب 

    المنهج.الطرٌقة و  فًالمرونة  -

وضع برامج رٌاضٌة خاصة بالصم البكم تهتم بتوظٌؾ حاسة البصر  روري أرى من الضو  -

 كفاءة ممكنة .   بؤعلىلدٌهم 

عند تعلٌم القدرات الحركٌة للصم البكم ٌجب االهتمام بالوسابل البصرٌة المعٌنة مع التركٌز على  -

 قد حاسة السمع. مما قد ٌعوضه عن ف األصمالبصري لدى  اإلدراكالتؽذٌة البصرٌة المرتدة لزٌادة 

ٌجب التركٌز على القدرات الحركٌة الدٌنامٌكٌة لتنمٌة السرعة  لؤلصمعند وضع برامج رٌاضٌة  -

 , القوة , الرشاقة , التوافق  المرونة .        

العلمٌة   األسالٌب ألحدثضرورة اهتمام المتخصصٌن ببناء برامج رٌاضٌة للمعاقٌن سمعٌا وفقا  - 

فً االعتبار بنتابج و  األخذالعلمٌة فً مجال المعاقٌن سمعٌا مع  ألبحاثعمل مسح شامل  -

 توصٌات تلك البحوث عند بناء البرامج لهم. 
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المهنً  اإلعدادمتخصص مادة التربٌة الرٌاضٌة للمعاقٌن سمعٌا ضمن برامج  إدراج أهمٌة - 

 لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة 

 خصائص و ممٌزات المعاقٌن سمعٌا:     

ذروته و  إلىفً هذه المرحلة ٌصل النمو الحركً سنة : 12-11خصائص المرحلة العمرٌة -1   

كثٌرا ما تعتبر انها الفترة المثلى للتعلم الحركً و اكتساب المهارات الحركٌة  و ٌإكد الكثٌر من 

ذلك  للتخصص الرٌاضً المبكر و أخرىالعلماء بانها السن المناسبة و التً ال تماثلها مرحلة سنٌة 

 .1 الرٌاضٌة األنشطة أنواعفً معظم 

 لؤلطفالتعتبر هذه المرحلة من احسن مراحل التعلم الحركً و خاصة قابلٌة التصرؾ الحركً 

عمر زمنً  أفضلبحٌث ٌقول كورت مانٌل  انطبلقا من وجهة التطور الحركً فان هذا العمر هو 

 بحٌث ٌجب استثماره لتطوٌر قابلٌته الحركٌة المتنوعة.

نه ٌصبح أ الشؤنفً هذا  آخرونوٌصبح الجهاز العصبً متكامبل بحٌث ٌقول  قاسم المندالوي و 

اقتصادٌة و الجهاز العصبً المركزي ٌمتلك مستوى  أكثرالطفل ابتداء من السن التاسعة ذا حركة 

 .اإلتقانعال للتحلٌل و ٌظهر القدرة الممتازة للتعلم و 

 الممٌزات الحركٌة :

ة نجد ان الطفل ٌتمكن بدرجة كبٌرة من التوجٌه الهادؾ لحركاته و من القدرة فً هذه المرحل

 اقتصادٌة فً بذل الجهد. أكثربالتحكم فٌها و هكذا ٌصبح الطفل 

و  اإلنسانٌةو ٌقول سعد جبلل و محمد العبلوي بان هنالك تتمٌز حركات الطفل بحسن التوقٌت و 

 و القدمٌن.الذراعٌن  إلىحسن انتقال الحركة من الجذع 

و ٌكون بمقدور الطفل ان ٌتعلم الحركات الصعبة و المعقدة  كما تعتبر هذه المرحلة مرحلة النشاط 

الحركً الواضح و نشاهد فٌها زٌادة واضحة فً القوة و الطاقة و نبلحظ اللعب كالجري و 

 الرٌاضٌة المنظمة. األلعابالمطاردة و 

 

 

                                                           
، دٌوان المطبوعات  نظرٌات و طرق التربٌة البدنٌةمحمد عوض بسٌونً ، فٌصل ٌاسٌن الشاطا ،  -  1

 . 142، ص  1992، 2الجزابرٌة ، ط
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 رفولوجٌة:والممٌزات الجسمٌة  الم

النسب الجسمٌة تعتدل و تصبح قرٌبة التشبه بما عند الراشد حٌث تتصل  أنفً هذه المرحلة نرى 

بالمابة  9و ٌتزاٌد النمو العضلً و تتكون العظام اقوى من ذي قبل و ٌشهد الطول زٌادة  األطراؾ

السنة  بالمابة ف34ًفً السنة و فً نهاٌة هذه المرحلة نبلحظ طفرة فً نمو الطفل و ٌشهد الوزن 

ضرورٌا لعضوٌة الجماعة و النشاط االجتماعً و  أساساو تزداد المهارات الجسمٌة و ٌعتبر 

 .1 ٌقاوم الطفل المرض بدرجة ملحوظة

 الممٌزات الفٌزٌولوجٌة:

تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا الن الطفل فٌها ٌكون متوازن و حٌوي و ذلك لسرعة النمو القصوى 

ام ٌرجع ظلعاو هذا القفز فً النمو  القفز للنمومرحلة  أٌضاو تسمى  األعضاءو  األجهزةلمختلؾ 

الداخلً و تنمو خبلل نفس المرحلة القوة المطلقة  اإلفرازخصوصا الى النشاط الكبٌر للؽدد ذات 

بالمابة من قوى 99حٌث تكون قوى المجامٌع العضلٌة تساوي  32بشدة فً السن الثانٌة عشر 

ملحوظا بالمقارنة برٌتم نمو  تؤخراالدموٌة فٌعرؾ تطورها  األوعٌةص االنسان البالػ اما بخصو

القلب و هذا ما ٌخلق نوع من عدم االستقرار فً المقاٌٌس الفٌزٌولوجٌة كالضؽط الدموي الشرٌانً 

 بالدم ؼٌر كافً فً الدماغ. اإلمدادالمرتفع  و اضطرابات فً النشاط الدموي القلبً و 

 الممٌزات النفسٌة:

فً هذه المرحلة فً  األطفالراعات الفروق الفردٌة فً هذه المرحلة العمرٌة حٌث ٌختلؾ ٌجب م

ٌتناسب مع القدرة و المٌول و االستعداد و الجنس الن  أنالقدرات و المٌول فالنشاط ٌجب 

متطلبات البنات تختلؾ عن البنٌن كما ٌتعرض الطفل كثٌرا لحاالت السام و الضجر و لتفادي هذه 

ٌتماشى النشاط الرٌاضً المقدم مع رؼبة و مٌول الطفل و ٌمٌل الطفل فً هذه  أنالظاهرة ٌلزم 

 للعب الجماعً ذو الطابع التنافسً.و حبه  األطفالتقلٌد  إلىالمرحلة 

 الممٌزات العقلٌة واالنفعالٌة:    

ٌتطور إدراك الطفل للعبلقات بٌن أجزاء األشٌاء المركبة منها,نظرا التساع مدى إدراكه وبذلك  -

ٌستطٌع تركٌب األشٌاء المعقدة باإلضافة إلى أن الطفل ٌصبح أكثر وعٌا وإدراكه بالمشاكل التً 

 عٌن من التعقٌد.  تتمٌز بقدر م

                                                           
1 - jurgen weinerk , biologie de sport , traduit par robert kandsh ,ed –insep, France , 
1991,p 323 
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 ٌزداد نضج العملٌات العقلٌة كالتذكر والتفكٌر إذا ٌنتقل الطفل من الخٌال إلى الواقع.           -

 ستطبلع مما ٌحفزه إلى الكشؾ .     اال لىٌزداد مٌله إ -   

 ٌعتبر الطفل فً هذه المرحلة عملٌا فً نظرته للبٌبة وٌبدأ التحرر من اللعب اإلبهامً .     -

 وتشكٌل األشٌاء والتقلٌد.         االبتكارٌمٌل إلى  -

 تقوى عنده روح المنافسة كما ٌزداد مٌله للمرح.               -

 عدم االهتمام بالمظهر الشخصً.        –

 الممٌزات االجتماعٌة:  

 الشعور بالنقص .-

الفشل وٌنشؤ الشعور الشعور بالنقص صراع ال شعورى بٌن الرؼبة فً الظهور والخوؾ من 

بالنقص عند إعاقة الحاجات األساسٌة لؤلصم عن اإلشباع ,فهذا من شؤنه أن ٌعطل نمو 

الشخصٌة وٌحول دون بلوؼها مرحلة النضج .ونتٌجة لتكرار الفشل فً المواقؾ اإلجتماعٌة 

فً ٌشعر األصمبالدونٌة والنقص,وأنه أقل من ؼٌره,وٌفقد الثقة بالنفس,لذا ٌجب أن تتكامل 

البرامج اإلرشادٌة المقدمة القدرة على إشباع حاجات األصم للتؽلب على الشعور 

بالنقص,والشعور بتحقٌق الذات,مما ٌمكن األصم من تجنب المشاكل وتخطً العقبات التً 

توقعات المحٌطٌن به لسلوكه.قد –4تواجهه عند تعلمه,وحل المشكبلت التً تواجهه فً بٌبته 

لمجتمع عدم رضابهم عن تصرفات التلمٌذ األصم وٌتعاملون معه على أنه ٌبدي كثٌر من أفراد ا

شخص متخلؾ عقلٌا.وهذا ٌإثر على نفسٌته وٌصٌبه باإلحباط وٌنتابه إضطراب إنفعالً ٌظهر 

على سلوكه,ومن هنا وجب على القابمٌن على التخطٌط العام لخطط وبرامج تعلٌم الصم أن 

 عداد البرامج المناسبة لقدراتهم ومٌولهم .       ٌكسبوا الطبلب الثقة فً النجاح,وإ

 عدم القدرة على إستخدام اللغة اللفظٌة .-5

قدرة األصم على التعامل اللؽوي فً الحٌاة ٌسهم بدرجة كبٌرة فً إستقراره اإلنفعالً,التلمٌذ 

عن األصم الذي ٌتمتع برصٌد من اإلشارات واإلتصال الشفوي التً ٌستخدمها كوسٌلة للتعبٌر 

 انفعاالته لم ٌعان قصورا فً نموه اإلنفعالً .                           
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لذا كان عاى معدي البرامج أن ٌضعوا فً حساباتهم وجود أكبر عدد ممكن من اإلشارات,ذات 

الداللة والمعنى ,والتً تشٌر إلى األشٌاء الموجودة فً بٌبة األصم وٌمكن أن تإدي إلى إتساع 

وكذلك وضع أنماط مختلفة من اإلشارات للؽات األخرى مثل لؽة اإلشارات إدراكه لبٌبته 

األمرٌكٌة واإلنجلٌزٌة وؼٌرها.وكذلك تزوٌد الطبلب باألسس العامة للؽات التواصلٌة األخرى 

 مما ٌساهم فً زٌادة كفاءة توافق األصم مع بٌبته . 

وسة و ٌرتاحون عند ٌتسع مجال المٌول و القدرات الحركٌة و االجتماعٌة بدرجة ملم -

 نجاحهم فً عمل ما.      أواكتسابهم لمهارة 

تباط الطفل بالجماعة وٌسعى إلى الكتساب تقدٌرها مع المنافسات كما تزداد رٌزداد ا –     

 السرعة إلى االستقبللٌة وٌتجه إلى قرناء سنه. 

 ٌصبح مزاجً وعدوانً فً حالة عوقب على عمل أداءه فً أحسن وجه. –    

 ٌتعرؾ الطفل على حقوقه وواجباته.    –    

 خصابص المعاقٌن سمعٌا: 

لقد عملت األبحاث العلمٌة على التعرؾ على خصابص الطفل المعاق سمعٌا نتٌجة إلصابته 

ومن تلك اآلثار تؤخر فً  األشخاصباإلعاقة السمعٌة ٌترتب علٌها آثار فً خصابص هإالء 

فً والعقلً واالنفعالً باإلضافة إلى اضطرابات فً النمو اللؽوي وتؤخر فً النمو المعر

التفاعل مع األحداث فً النمو االجتماعً وتؤثٌرات اإلعاقة السمعٌة تختلؾ باختبلؾ عد 

 عوامل منها: 

 شدة اإلعاقة.          و * نوع اإلعاقة

 * عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة.  

 سرعة حدوثها والقدرات المتبقٌة.        *

 .  1 ٌكن فاإلعاقة السمعٌة تإثر على الخصابص اإلنمابٌة ألن مظاهر النمو مرتبطة ومتدخلةومهما 

 

                                                           
1
،  2000، دار الصفاء للنشر و التوزٌع ، عمان  1، ط تعلٌم األطفال ذوي الحاجات الخاصةماجدة السٌد عبٌد ،  - 

 .181ص 
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 والحركٌة: الخصابص الجسمٌة 

المعاقٌن سمعٌا باهتمام كبٌر من قبل الباحثٌن فً  األطفاللم ٌحظ النمو الجسمً والحركً لدى  

ارتباط بٌن البناء الجسمً والتوافق  التربٌة الخاصة,ولكن البعض ٌعتقد أن هناك مٌدان الطفولة أو

مثل:النمط الجسمً وٌرتبط بعدم االرتٌاح و الشعور بالقلق والنمط الجسمً المعروؾ باسم 

 العظمى ٌرتبط بالمٌول الى العدوانٌة والصرامة.       

وٌعانً لذلك األشخاص المعاقٌن سمعٌا ال ٌتمتعون باللٌاقة البدنٌة مقارنة مع األشخاص العادٌٌن 

المعاقٌن سمعٌا من اضطراب فً التآزر الحركً,وٌمكن وصفه بؤنه سلوك ٌتم وفقا لحركات 

منظمة كما ٌمكن وصؾ التآزر الحركً لدى شخص ما بقدرته فً السٌطرة على أطرافه والتنسٌق 

 ثها دون صعوبة. ابٌنهما بسرعة وبسرعة ؼلى توجٌه الحركات وحفظها وتكرار إحد

إن افتقار الشخص المعاق سمعٌا إلى القدرة على التواصل ٌة االنفعالٌة:الخصابص االجتماع

        اللفظً.أنماط التنشبة االجتماعٌة األسرٌة بفعل صعوبات االتصال  وكذلك اآلخرٌن مع االجتماعً

قد تقودهم إلى عدم النضج االجتماعً واالعتمادٌة كما تجعلهم ٌحاولون تجنب مواقؾ التفاعل 

فردٌن وٌعتمد التوافق النفسً  ٌمٌلون إلى مواقؾ التفاعل التً تتضمن فردا واحدا أواالجتماعً و

 االجتماعً للمعاقٌن سمعٌا اعتمادا كبٌرا على قدراتهم فً التخاطب والتواصل الفعال.           

وكشفت نتابج الدراسات التً اهتمت بدراسة السمات الشخصٌة للمعاقٌن سنعٌا التً اتفقت بوجه   

ام لمقادٌر االختبارات والتفسٌرات المستمدة من األطفال العادٌٌن على أن األطفال الصم كانوا ع

على درجة اقل من التوافق حٌث حصل هإالء األطفال على درجات منخفضة فً المقاٌٌس التً 

 و والتوافق مع المدرسة و التوافق االجتماعً ولقد توصل "ماٌكل بٌست ٌطلق علٌها التوافق العام

[ إلى أن األطفال الصم حتى سن 3694[ سنة ]32-6" فً تجربة أجراها على األطفال فً سن ]

بالمبة تقرٌبا عن أقرانهم من  34[ متؤخرون فً النضج االجتماعً بنسبة 39الخامسة عشر ]

األطفال العادٌن فً السمع ولعل أهم ما ٌواجه الطفل فً هذه المرحلة هو  حصوله عل قدر من 

الذاتٌة وتوجٌه الذات. ولقد كشفت األبحاث أن األطفال الذٌن ٌعانون الصم منذ والدتهم المساعدة 

ٌعانون عدم الثبات واالتزان االنفعالً باإلضافة إلى مشكبلت تكٌفٌة فً نموهم االجتماعً بسبب 

 أولبك الذٌن ٌصابون بالصم بعد النقص اللؽوي كما ٌظهرون أكثر انحرافا فً النمو االنفعالً عن

 فترة من النمو.
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كما أوضحت الدراسات أن الصم من أباء صم أكثر نضجا من التبلمٌذ الصم من أباء عادٌٌن   

وعند مقارنة الخصابص الشخصٌة لؤلطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة الموجدٌن بالمدارس العادٌة 

صراعا والموجدٌن بمدارس التربٌة الخاصة وجد"ماٌكل بٌست" أن النوع األول أكثر عاطفٌة و

وإحباطا بالمقارنة بالموجدٌن بمدارس التربٌة الخاصة وهذا األمر ٌولد لدى الطفل الكثٌر من 

مواقؾ االحباط التً ٌسعى نحو التؽلب علٌها لكن ٌحصل على الثقة بالنفس بمرور الوقت وفً 

ته هذه الحالة ٌكون قد حان الوقت لٌترك المدرسة وٌصبح قادرا على تحقٌق تكٌؾ ناجح فً حٌا

 األعراضظهور  إلىصعوبة التوافق لدى الصم ؼالبا ما تإدي  أنالدراسات  أوضحتو .المهنٌة

 إلى باإلضافة اآلخرٌنالقلق ، الخجل ، الضٌق و سرعة االستثارة و االندفاع و الشك فً - التالٌة :

 .المسإولٌةالبعد عن تحمل 

   الخصائص العقلٌة و المعرفٌة: -

لقد أوضحت عدة دراسات اهتمت بمعرفة مستوى األداء الذهنً والعقلً فً الصم,أن ذكاء 

 األطفال الصم ٌشبه فً توزٌعه وانتشاره ذكاء األطفال العادٌٌن.   

وذلك ال ٌعنً القول أن أنماط النمو الذهنً والفكري فً األطفال المعاقٌن سمعٌا مطابقة لنظابرهم 

و قصورهم اللؽوي  ٌعوق بل  األطفالأن الحقٌقة هً أن عجز هإالء  العادٌٌن. إذا األطفالفً 

مما ٌحتم ضرورة القٌام ببرامج تربوٌة خاصة تسهل نموهم  .ٌمنع احتمال تطابق هذه االنماط

الفكري و ٌشٌر كثٌر من العلماء فً مجال علم النفس التربوي الى وجود ارتباط القدرة العقلٌة 

 فً اختبارات الذكاء نظرا لتشبعها بالناحٌة اللفظٌة.     أداءهمتدنً بالقدرة اللؽوٌة و ذلك من 

المعاقٌن سمعٌا و  أداء[ ان الفروق بٌن 3691سنة ] أجرٌت أبحاث"  فً  آخرونو ٌشٌر "فٌث و 

 النقص الواضح فً تقدٌم تعلٌمات اختبارات الذكاء .         إلىالعادٌٌن فً اختبارات الذكاء تعود 

 [ استخدام ماٌلً :       3682" فً سنة ] و ٌرى " بجً 

 .   1الخبرات المسٌة المتنوعة  -  

 الخبرات الحركٌة المتنوعة .     –

 الخبرات السمعٌة المتنوعة .           –

 الخبرات البصرٌة المتنوعة .     –  

                                                           
 . 101  ، ص 1992، الجامعة األردنٌة ،  اإلعاقة السمعٌةمحمد سعٌد الخطٌب ،  - 1
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[ بمراجعة العدٌد من الدراسات التً تناولت النمو المعرفً 3694و قد قام " روسنستٌن " فً سنة]

فً  األداءالصم , وقد خلص بنتٌجة مضمونها وجود واضح عن مستوى  األطفالو اللؽوي لدى 

 الصم .  األطفاللدى  اإلدراكًالمجال المعرفً و 

 الخصائص السلوكٌة :

مجموعة من الخصابص و الصفات التً  هً هذه إنمالمعاقٌن سمعٌا ان الخصابص السلوكٌة ل  

باختبلؾ  ألخرص من فرد به الخصاذتختلؾ ه آخرتتوفر لدى المعاقٌن  سمعٌا . و من جانب 

 عدد من العوامل  المختلفة.       إلى باإلضافةدرجة صعوبته السمعٌة و السن الذي توفرت له 

الكبٌر للصعوبة السمعٌة فً الجانب السلوكً و لٌس على الجانب النفسً المتعلق  األثرو ٌتمثل 

االتصال اللفظً هو الوسٌلة التً ٌعتمد علٌها  أنالخصابص الموروثة و حٌث  أوببناء الشخصٌة 

ذلك للتعبٌر عن المشاعر  أكانفً تفاعلهم فٌما بٌنهم سواء  أساسًالمجتمعات المختلفة بشكل  أفراد

و المعلومات . لذلك تحد اإلعاقة السمعٌة إلى درجة كبٌرة من الفرص المتاحة  األفكارادل تب أو

 .   1 للطفل األصم للتفاعل االجتماعً والمشاركة فً األنشطة االجتماعٌة واألسرٌة

[على سوء 3694وهذا حسب نل أشار إلٌه "عبد الرحمن السٌد سلٌمان"فقد أكدت األبحاث سنة ]

[ إلى أن 3682اعً الشخصً عند المعاقٌن سمعٌا وٌذكر "هورس"فً سنة ]التوافق االجتم

من األشخاص المعاقٌن سمعٌا تعانً من سوء  الدراسات المتوفرة تجتمع عموما على نسبة كبٌرة

 التكٌؾ النفسً.    

كما تشٌر النتابج أٌضا أن المعاقٌن سمعٌا ٌتصفون باالنطوابٌة والعدوانٌة وٌعانون من الشعور 

والحرمان والتمركز حول الذات االندفاعٌة والتهور وعدم المقدرة على ضبط  إلحباطاولقلق با

 النفس وانخفاض مستوى النضج االجتماعً وسوء التوافق الشخصً واالجتماعً.      

وٌشٌر كذلك إلى الدراسات المرتبطة بالخصابص النفسٌة باألشخاص المعوقٌن سمعٌا قد أخذت    

 والثانً هو المنحنى النهابً الطبٌعً.     االنحراؾٌمكن تسمٌته بمنحنى منحنٌٌن,احدهما 

ٌركز المنحنى األول على الفروق بٌن األشخاص المعاقٌن سمعٌا واألشخاص الذٌن ٌتمتعون   

وٌرى "مورس" أن هذا المنحنى  االنحراؾبسمع عادي وٌعالج الفروق بوصفها مإثرات على 

 نما هو منحنى ٌنطوي على التحٌز ضد المعاقٌن سمعٌا.   الذي طالما اعتمده الباحثون إ

                                                           
، مناهج تعلٌم ذوي الحاجات الخاصة فً ضوء متطلباتهم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة مجدي عبد العزٌز إبر اهٌم  - 1

 . 455، ص  2003، مكتبة األنجلوا المصرٌة ، والمعرفٌة



السمعية الفصل الثاني                                                         خصائص اإلعاقة   
 

 42 

أما المنحنى الثانً فهو ٌهتم بتحلٌل الخصابص النفسٌة لؤلشخاص المعاقٌن سمعٌا لٌس من أجل 

تحدٌد أوجه االختبلؾ بٌن األشخاص السامعٌن وإنما من اجل تحدٌد الظروؾ التً ٌنبؽً توفٌرها 

 ى أقصى درجة ممكنة.  لكً ٌنمو هإالء األشخاص نمو سوي إل

وٌتصؾ هذا المنحنى بكونه منحنى إٌجابً حٌث ٌقوم على افتراض مفاده أن شخصٌة اإلنسان 

المعاق سمعٌا تنمو تبعا لذات المبادئ التً تنمو شخصٌة الناس جمٌعا تبعا لها وأن الحاجات 

 النفسٌة للناس جمٌعا متشابهة.

مع أراء العلماء على أن سمات المعاقٌن سمعٌا ال ترجع إلى اإلعاقة السمعٌة فقط الب وٌتفق الط   

 ولكن ٌمكن أن تعود إلى أوضاع بٌبٌة ؼٌر مناسبة منها:   

 صة فً التعامل مع المعاقٌن سمعٌا.        انقص الوعً التربوي وخ -

 ت المحرومة.    العابلً بهذه الفبة وخاصة فً األسر والمجتمعا االهتمامنقص   –    

 حتقار بعض المجتمعات لئلعاقة والمعاقٌن.     إ  –

 فتقار بعض المدارس سواء العادٌة أو الخاصة للمساعدٌن النفسانٌٌن.       إ –

نقص المناهج والطرق التعلٌمٌة وخاصة فً مٌدان التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة التً تساعد  –

 على بناء الشخصٌة المناسبة للمعاقٌن سمعٌا.         

نقص المرافق الترفٌهٌة الخاصة بالمعاقٌن سمعٌا التً تسعى فً مضمونها الخاص التقلٌل  –

 ل تدرٌجً فً المجتمع العام.        أو تؤهٌل الفرد المعاق سمعٌا إلى االندماج بشك

 قساوة المجتمع والحٌاة عامل أساسً فً تطور السلوك العدوانً لدى المعاقٌن سمعٌا.      –

 نقص عامل التربٌة الذي ٌعتبر العامل األساسً فً بناء المجتمعات وتطورها.   –

 أسالٌب وطرق التواصل عند المعاقٌن سمعٌا:    

حافظت على  اإلنسانٌةتعد عملٌة االتصال جوهر استمرار الحٌاة االجتماعٌة وتطورها فالحضارة 

من األساس على عملٌة االتصال  بقابها وتطورها من خبلل عملٌة االتصال,وعملٌة التربٌة تقوم

 ألن اإلعاقة الفعال ونجاح التلمٌذ المعاق سمعٌا فً تحقٌق االتصال الفعال مع المجتمع وذلك

 .       1 السمعٌة تفرض على ضحاٌاها جدار من العزلة فً حالة استسبلم المعاق إلعاقته السمعٌة

 ومن خبلل هذا المنطلق نمٌز الطرق اآلتٌة فً عملٌة االتصال عند المعاقٌن سمعٌا:         
                                                           

، ص  1992، عالم الكتاب ،  ، مناهج الصم ، التخطٌط ، البناء و التنفٌذأحمد حسٌن الٌقانً ، أمٌر القرشً  -  1

51-52. 
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وقراءة  بٌن استخدام الكبلم وبقاٌا السمع تجمع هً طرٌقة لتعلٌم المعاق سمعٌا:الطرٌقة الشفهٌة

على  التلمٌذ المعاق سمعٌا استخدام لؽة اإلشارة والهجاء فً عملٌة االتصال و  الكبلم لكنها تحرم

 ٌتضمن استخدام هذه الطرٌقة للتدرٌب السمعً و قراءة الكبلم .   

محاولة استدراج المعاق فً اندماج فً الوسط بالطرٌقة الؽالبة و ذلك  أنهاالطالب الباحث ى رٌو   

 الطاقة الكامنة      بإخراج

المتكلم بمبلحظة حركات الوجه و الجسد و من  أفكارالقدرة على فهم  بؤنهاوتعرؾ  :ة الكالمءقرا 

بالمابة فقط من  14 أن إلىخبلل المعلومات المستمدة من الموقؾ و طبٌعة الكبلم وٌشٌر بارلً 

بقراءة الكبلم .و ٌضٌؾ الباحث على هذه  المعلومات التً ٌمكن الحصول علٌها ٌمكن فهمها

و  األفرادٌتبعها المعاق سمعٌا لٌتفاعل مع  إستراتٌجٌةهً 1المفاهٌم مفهوم ٌدلً بان قراءة الكبلم 

 ٌبقى على اتصال دابم بالمجتمع .و تتضمن هذه الطرٌقة :  

المتكلم ثم و فٌها ٌركز المعاق سمعٌا على كل حركة من حركات شفتً  :الطرٌقة التحلٌلٌة-1

الطرٌقة التجزٌبٌة للحركة  المعقدة و ذلك   أنهاوٌرى الباحث   ٌنضمها لتشكل المعنى المقصود .

المضمون  استٌعابقصد   

من حركة الشفاه كما  أكثر:و فٌها ٌركز المعاق سمعٌا على معنى الكبلم  الطرٌقة التركٌبٌة -2

بحٌث ٌستدعً مضمون هذه العملٌة فهم المقصود  األولىعملٌة تكمٌلٌة للعملٌة  أنهاٌعرفها الباحث 

 من العملٌة التحلٌلٌة ]جوهر الكبلم [

:تعتمد الطرٌقة الشفهٌة مع قراءة الكبلم على التدرٌب السمعً و هً  طرٌقة التدرٌب السمعً -3

تهدؾ الى االستؽادة من بقاٌا السمع لدى الطفل المعاق سمعٌا و مع التطور التكنولوجً فً 

لمعٌنات السمعٌة و مقوٌات الصوت فان تدرٌبات السمع و النطق قد حققت انتشارا كبٌرا صناعة ا

هناك  أن إلى باإلضافةفً االونة االخٌرة و الهدؾ منها هو توصٌل الصوت الى ضعٌؾ السمع 

باستخدام مقوٌات النطق  مما ٌزٌد قدرة المعاق سمعٌا  إالالتردٌد  أوبعض الحروؾ صعبة النطق 

عٌوب النطق و الكبلم و بالتالً ٌستخدم المعاق سمعٌا فً هذه الحالة حاسة البصر فً من عبلج 

 واحد .   آنقراءة الكبلم باستخدام مقوٌات السمع فً 

و  اإلشارة:و هً طرٌقة لتعلٌم التبلمٌذ المعاقٌن سمعٌا تجمع بٌن استخدام لؽة  الطرٌقة الٌدوٌة-7

على انها نظام ٌعتمد علة استخدام رموز ٌدوٌة  فً عملٌة االتصال و تعرؾ األصابعهجاء 

                                                           
 . 182، ص  1990،  اللغة و اضطربات النطقفٌصل الزراد ،  - 1
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و الكلمات و ٌشمل هذا النظام  األفكارو للتعبٌر عن المفاهٌم و  لآلخرٌنالٌصال المعلومات 

 استخدام ما ٌلً : 

 األفكار أوالمفاهٌم  أو:هً نظام من الرموز الٌدوٌة الخاصة تمثل بعض الكلمات   لؽة االشارة-

 أهمٌةو هً ذو  اإلبصاروسٌلة التواصل تعتمد اعتمادا كبٌرا على  اإلشارةالمعٌنة و تعتبر لؽة 

 :    الى قسمٌن  األخٌرةصؽار السن حٌث من السهل رإٌتها و تقسم هذه  لؤلطفالكبٌرة بالنسبة 

الٌدوٌة التلقابٌة التً تصؾ فكرة معٌنة  مثل التعبٌر عن  اإلشاراتو هً  االشارات الوصفٌة-

 .   ند فتح الذراعٌن الطول  الكثرة ع

ؼٌر وصفٌة و لكنها خاصة لها داللتها الخاصة مثل  إشارات:و هً  االشارات ؼٌر وصفٌة–   

 .  أحسنللداللة على شًء  األعلى إلى اإلشارة

:و هً اشارات حٌة مربٌة ٌدوٌة للحروؾ الهجابٌة بطرٌقة متفق علٌها و من  لؽة االصابع–

 .      اإلشارةالتً ٌصعب التعبٌر عنها بلؽة  األفعال أو األسماءعن  السهل تعلمها حٌث ٌمكن التعبٌر

طرٌقة تسمح للتبلمٌذ المعاقٌن سمعٌا باستخدام كل الوسابل المتاحة  بؤنها: تعرؾ  الطرٌقة الكلٌة–

 و قراءة الكبلم ....الخ       األصابعو هجاء  اإلشارةفً عملٌة االتصال مثل لؽة 

 اإلتجاهات الوالدٌة والمجتمعٌة نحو األصم.                                                -6  

  إتجاهات الوالدٌن نحو أبنائهم الصم .-أ

إن وجود طفل أصم فً األسرة ٌثٌر اإلنفعاالت والخبلفات األسرٌة التً تعمل على زٌادة 

شاطه اإلجتماعً وٌإثر على نضجه اإلضطراب والفوضى تجاه تنشبة األصم,مما ٌحد من ن

من  اإلجتماعً,وبالتالً نجد أن نموه اإلجتماعً لن ٌنضج بالصورة المرؼوب فٌها .         و

ثم ٌجب أن ٌعمل الوالدان كوحدة متماسكة فً صٌاؼة قوانٌن المنزل,وأال ٌكون لكلٌهما قواعده 

المستقلة,فٌنبؽً أن ٌكون سلوك الوالدٌن نحو إبنهما األصم ٌثبت محبتهم له,وتشجٌعهما له مهما 

 . كانت درجة إعاقته,كما ٌجب أن ٌبتعد اآلباء عن العقوبة الصارمة والتدلٌل الزابد لؤلصم 
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 األشخاص الصم من أبوٌن صم.-

 من خبلل اإلحصاءات التً أجرٌت على الصم لوحظ أن   

( من الصم ٌولدون ألبوٌن صم,وهو ما ٌإدي إلى إرتفاع مستوى التوافق لدى 100"10)

كادٌمً,إرتفاع مهارات اكتساب اللؽة,ارتفاع مستوى الصم,إرتفاع مستوى التحصٌل األ

درجاتهم فً التحصٌل,النضج المسإولٌة,اإلعتمادٌة,اإلجتماعٌة, السلوك الجنسً المبلبم,أكثر 

مرونة اكتساب اللؽة المكتوبة,استقبال لؽة الهجاء اإلصبعً,ؼٌاب اإلحباط عند اإلتصال,سرعة 

 اه . اإلتصال مع األؼراب وكذلك فً قراءة الشف

وٌعود السبب فً ذلك إلى التفاعل اإلجتماعً البناء والسرٌع لؤلبناء مع األبوٌن الصم,كما أن 

األبوٌن الصم سرعان ما ٌدركون أن إبنهم أصم وٌقبلون ذلك بسرعة من اآلباء العادٌٌن مما 

 ٌجعلهم أسرع فً التعامل مع اإلبن األصم األصم وٌستطٌع األبوان الصم أن ٌكسبا إبنهما

 األصم العادات السلٌمة فً   التؽذٌة واستعمال التوالٌت وإكسابه المسإولٌة الذاتٌة .     

 التفاعل بٌن األصم والعادي-ب    

( أن األصم فً المدارس المشتركة للصم والعادٌٌن معا ٌمٌل إلى  1977حٌث ٌبٌن بٌترسون,).

( أن األطفال الصم 1975ج )أن ٌلعب مع زمٌله األصم أكثر من زمٌله العادي,وٌبٌن كربا

ٌمكن أن ٌلعبوا مع أقرانهم العادٌٌن,ولكنهم ٌفضلون اللعب مع أقرانهم الصم.كماتبٌن دراسات 

( أن األطفال الصم ٌفضلون التعامل مع المعلم عن األقران العادٌن                1976كٌندي,وولٌامز )

تواصل تإثر فً التفاعل (أن طرٌقة ال1976وكذلك تبٌنت دراسات براكت وهٌنجٌز)

اإلجتماعً كما أن األطفال الذٌن ٌجٌدون طرٌقة التواصل الشفوٌة ٌفضلون التعامل مع العادٌٌن 

 عن األشخاص الصم أما األصم الذي ال ٌجٌد هذه اللؽة فٌفضل التعامل مع األصم عن العادي .

 التفاعل اإلجتماعً لألصم مع بٌئته.-ج

ؼٌر قادر على أن ٌسمع ما ٌدور حوله,ومن ثم ال ٌستطٌع أن لما كان األصم هو ذلك الفرد 

ه,فقد وجب على ٌٌستجٌب استجابة مناسبة لؤلفعال التً ٌإدٌها أفراد أسرته أو أصدقابه أومعلٌم

هإالء األفراد المحٌطٌن بعالم األصم أن تتكاتؾ جهودهم لمحاولة إكساب األصم لؽات 

الكلٌة"والصبر علٌه حتى ٌتعلم مخارج الحروؾ -ةالشفوٌ-الهجاء اإلصبعً-التواصل "اإلشارة

ومعانٌها,ومؽزى إٌماءات الوجه والجسم,وعلى كل أفراد بٌبة األصم أن ٌدركوا أن األساس فً 

تقدم تعلٌم األصم إنما ٌرجع إلى مدى الحب والتقدٌر الذي ٌقدمونه لؤلصم,وكذلك إلى تعدد 
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بؤسالٌب محببة لؤلصم,حٌت تختلؾ  طرق ووسابل التعامل مع األصم بطرق اإلتصال,كذلك

حسب المرحلة السنٌة لؤلصم,فقد ٌكون اللعب مناسب فً بعض المراحل,وطرٌقة اللعب 

ونوعها والهدؾ منها هو األساس فً إختٌار هذه اللعبة,وأسلوب البانتومٌم أوالسٌكودراما 

توافق معه أوالتمثٌلٌات أسلوب مباشر وجٌد وعند تخطٌطه وإعداده جٌدا نرى أن األصم ٌ

بسرعة وٌكتسب منه خبرات ؼنٌة ٌصعب توصٌلها بعدة طرق.ومن الطبٌعً أن ٌتدخل الخبراء 

وٌشاركون أفراد جماعة األصم المحٌطٌن به فً الوصول إلى درجة متقدمة من درجات 

التوافق االجتماعً.ومن هنا كان إنشاء المجالس التً تشرؾ على عملٌة إعداد وتدرٌب 

مناهج التدرٌس,حٌث البد أن ترتبط -صم إعدادا مناسبا ٌشمل طرٌقة التدرٌسالمتعاملٌن مع األ

بٌبة األصم ارتباطا مباشرا,حٌث ٌمكن تعلٌم األصم أسماء األشٌاء عن طرٌق كتابتها فً 

بطاقات خاصة فً جانب الصورة و كذالك ربط هواٌات الطبلب ببرامج التدرٌس حٌث ٌمكن 

ورة مبسطة حسب المرحلة الدراسٌة فً مناهج العلوم و أٌام إدخال مادة النبات و الحٌوان بص

األسبوع و عدد أسابٌع الشهر و عدد أشهر السنة فً مناهج الحساب و لهذا كانت أهمٌة 

المجالس المشرفة على برامج إعادة تؤهٌل الصم حٌث ٌمكن إعداد جٌل من األفراد بعضهم من 

مه و إرشاده حتى ٌصبح قادرا على كسب عٌشه األصم و تعلٌ امل معالصم أنفسهم ٌمكنهم التع

 و إقامة أسرة جدٌدة و لبنة جٌدة فً صرح مجتمعه.              

 اسس تدرٌس المعاقٌن سمعٌا :-   

السلٌمة فً التعامل مع  األسالٌب إتباعو ظروفها اثناء التدرٌس و  اإلعاقةاوال :مراعاة 3-  

 المعاق سمعٌا .               

ثانٌا : معرفة العوامل التً تإثر فً سٌكولوجٌة المعاق سمعٌا و ٌتحدد ذلك بموقؾ الوالدٌن  2-  

 :   ٌؤتًمع طفلهما كما 

 من الطفل المعاق .                            األسرةموقؾ -    

 سمعٌا.الذكاء و القدرات المعرفٌة للطفل المعاق -

 سمعٌا.ل المعاق قوة الشخصٌة و االتزان النفسً للطف-

 سمعٌا.خصابص النمو الكبلمً للطفل المعاق -

 هً:الحاجات و  إشباعثالثا مساعدة الطفل المعاق سمعٌا على التكٌؾ و  1 -
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 . األولٌةالحاجات -

 شخصٌة [ –ذاتٌة –اجتماعٌة –الحاجات الثانوٌة ] نفسٌة  -

 و الذي ٌعٌش فٌه كما ٌجب الصبر و المثابرة و الشعور بالحب و االطمبنان للج -

رابعا االهتمام باكتساب الطفل المعاق سمعٌا خبرات مرتبطة و متكاملة مما ٌسهل تذكر الحقابق -7

 ذهنه.و زٌادة اهتمامه بالمادة و تشجٌعه و تدرٌبه بالتكرار و االستعمال لتثبٌتها فً 

لمها الطفل المعاق الخبرات التً ٌتع تثبٌتالنشاط الذي ٌساعد على  بإثارة خامسا االهتمام 9-

 سمعٌا.

حتى ٌسهل علٌهم  إلعاقاتهمسادسا االهتمام بالمحسوسات و ربطها بالمعنوٌات و ذلك وفقا  9-

  اإلبصارو فهم كل شًء بحواسهم خاصة  إدراك

للطفل المعاق سمعٌا كبٌرة الن الطفل  أهمٌتهسابعا  االهتمام بالتدرٌس عن طرٌق اللعب حٌث  9-

 بطبٌعته ٌحب اللعب وٌكتسب عن طرٌقه الخبرات .

الفروق الفردٌة بٌن الصم و ذلك الختبلؾ درجات الصم مما ٌنعكس على  ثامنا مراعاة 8-

و التذكر و التخٌل و التصور و لذلك  اإلدراكاختبلؾ خبراتهم و قدراتهم العقلٌة و خاصة عملٌات 

 رس التوزٌع فً عملٌة التعلٌم و المرونة فً المنهج و الطرٌقة .على المد
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 ة :ــــالخاتم

نعمة السمع هبة من هللا سبحانه و تعالى وهبها لعباده و كرمهم بها و هلل الحمد و من خبلل  إن  

و معرفة ما ٌدور حولنا من  اإلدراكلها دور هام فً عملٌة  أنالسمعٌة استنتجنا  لئلعاقةدراستنا 

و فقدان هذه الحاسة ٌسبب حرجا و عجزا لهذه الفبة مما ٌتعذر علٌهم  أنواعهامثٌرات باختبلؾ 

تنشٌط مجموعة من العلماء تجتهد من  إلىمزاولة نشاطهم فً الحٌاة الٌومٌة و قد دعت الضرورة 

رمج لهم قاموس خاص ٌمثل عدة فكرة نعم لحٌات الصم البكم فً حٌاة العادٌٌن مما ب إحٌاءاجل 

السلٌمة فً  األسالٌب إتباعو درجتها و  اإلعاقةنوع  بمراعاةو ذلك  تؤهٌلهمطرق لتدرٌسهم و 

 التفاعل معهم و كذا معرفة العوامل التً تإثر فً سٌكولوجٌتهم.
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 ةــــالمقدم  

ٌحتاج المعاق إلى لٌاقة بدنٌة عامة وخاصة,تختلف هذه اللٌاقة باختالف درجة اإلعاقة وشدتها,وتشمل اللٌاقة  

                       البدنٌة على جمٌع المكونات التً لها انعكاس على الجوانب النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والعقلٌة للمعاق.                           

 البدنية القدرات 

نعنً بها مستوى مجموعة من الخصائص والقدرات الجسمٌة األساسٌة للفرد كما هً إحدى مكونات اللٌاقة  

 .   (, التوافقالشاملة لإلنسان وتتكون من )القوة, المرونة, السرعة

وفً رأي الطالب الباحث أن القدرات البدنٌة تختلف تعرٌفاتها باختالف التوجهات والمدارس ولكن كل     

تصل عند نقطة التواصل وهً أن القدرات البدنٌة هً القاعدة األساسٌة لتكوٌن الجسم هذه االختالفات 

 المثالً.

  السرعة 

ن الجسم فً اقصر وقت ممكن. حٌث ٌعرفها تعنً مقدرة أو قدرة الفرد على تحرٌك طرف أو جزء م إن 

التعرٌف العام للسرعة فهً عبارة عن القدرة على  أما 1 القابلٌة العالٌة لسرعة الحركة االنتقالٌة بأنها"هارة" 

التغٌرات الحادثة بٌن االنقباض العضلً و االنبساط   بإمكانٌةانجاز تردد فً وحدة زمنٌة معٌنة و المرتبطة 

  أنواع:ثالثة  إلىالعضلً و السرعة هً انسجام عضلً مفاده انجاز عمل معٌن فً زمن معٌن و تنقسم 

 :الحركية  السرعة

الجسم بطبٌعة العمل المطلوب و اتجاه الحركة المؤداة  أجزاءغالبا ما تؤثر السرعة الحركٌة فً كل جزء من 

لمرات متعددة فً اقل  أوالحركة ذات غاٌة معٌنة لمرة واحدة  أداءالقدرة على  أنهاتعنً السرعة الحركٌة  و

السرعة  آنحركة او عدة حركات مركبة فً اقل زمن ممكن و منه نستنتج  أداء أنهازمن ممكن كما تعرف 

فً  األمامٌةمثل الدحرجة هً برمجة الجسم على جمع مجموعة من الحركات و انجازها فً وقً قصٌر جدا 

 . الجمباز
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 االنتقاليةالسرعة 

 إلىفً اقل زمن ممكن و هً كذلك التحرك من مكان  أخر إلىمفهومها ٌعنً القدرة على التحرك من مكان  

فً فترة زمنٌة ممكنة و قصٌرة مثل سباق الدرجات و السباحة و فً الغالب ٌستعمل هذا المفهوم فً  أخر

 . 1الرٌاضٌة  األنشطة

 سرعة رد الفعل سرعة االستجابة 

مفاده السرعة التً  أخرو هً تعنً القدرة على االستجابة الحركٌة للمثٌر فً اقل زمن ممكن كما لها مفهوم  

انه الزمن الذي ٌمر به فً بدء حدوث المثٌر و بدء االستجابة  أيٌتمكن بها الفرد من االستجابة لمنبه نوعً 

وقت و من عواملها التركٌز  أحسنله و هً عملٌة طردٌة تستوجب حضور عدة عوامل من اجل قٌامها فً 

 و االنتباه 

 طرق تنمية السرعة 

مرحلة محاولة تطوٌرها فً  أن إالصفة السرعة تعتبر عنصر موروث بدرجة كبٌرة  أنمن المعروف 

برنامج  أثناءالمراهقة ٌعد المطلب الوحٌد الذي من خالله تقوم الصفات البدنٌة و هو مرغوب فٌه كذلك 

 مثال كافً عن ذلك  األسبوعالتدرٌب فً  أداءتدرٌبً و على مرات 

  أدائهاسرعة ٌمكن  أقصىالتمرٌن :  أداءشدة  -

 : مرة واحدة تقطع المسافة المطلوبة مرات تكرار التمرٌن  عدد -

 راحة كاملة  أخرو  أداءفترات الراحة :بٌن كل  -

 خمس مرات  إلى:من ثالث مرات  األداءعدد مرات تكرار  -

التً تسعى  األلعاب إدراجمثل  رعة فً درس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةكما تقترح بعض الوسائل لتمنٌة الس

 . األنشطةتنمٌة مثل هذه  إلى
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 السرعة  أهمية

المهمة للٌاقة البدنٌة  األساسٌةتلعب السرعة دورا هاما فً مجال النشاط البدنً لكونها واحدة من المكونات 

 ما ٌلً : أهمهاالبدنٌة و من  األنشطة أنواعالالزمة لمزاولة مختلف 

و المرونة العضلٌة و تشكل نقطة جوهرٌة فً تطوٌر القوة المتحركة الناتجة فً العضالت الخاصة بالعمل -

 المفصلٌة و الترابط الحركً و لزوجة العضلة .

 الرٌاضٌة.    األنشطةتعتبر احدى عوامل االداء الناتج فً الكثٌر من  -

                     الجماعٌة . لأللعابكما تعتبر عامل اساسً فً تطوٌر المهارات الفنٌة و خاصة بالنسبة  –

النجاز الحركات فً اقل وقت ممكن و ذلك بسبب التركٌز و االنتباه و بالتالً تعتبر المفصل الرئٌسً  -

 سرعة االستجابة .

 البدنً هما الوقت و الشدة . األداء أثناء أساسٌانالسرعة بعاملٌن  تتأثر -

الرٌاضٌة و ذلك الرتباطها بالعدٌد من  األنشطةللسرعة اهمٌة كبٌرة فً ممارسة العدٌد من  أنكما -

 . 1 األخرىات المكون

 وة ــالق -2

تعنً القوة العضلٌة مقدرة العضالت فً التفلب على المقاومات المختلفة و هً من اهم عناصر اللٌاقة  

مقدار من القوة الذي  أقصى بأنهاالبدنٌة كما ٌمٌل بعض الباحثٌن فً تعرٌف القوة  األنشطةالبدنٌة لممارسة 

جهد  أقصى إنهاٌجب ان تخرجه العضلة او المجموعة العضلٌة المشتركة فً العمل كما ٌعرف هوكً  القوة 

  بأنهاممكن ان ٌبذل مرة واحدة ضد مقاومة و ٌمكننا تعرٌف القوة 

العمل على الموجودة فً عضالت الجسم من اجل انجاز عمل فً وقت معٌن او جمع كل مدخرات الطاقة 

 مقاومة حاجز خارجً فً وقت معٌن.
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 القوة  أنواع

 القوة الممٌزة بالسرعة ,تحمل القوة .االنفجارٌة, هً القوةو  أقسامثالث  إلىتنقسم القوة 

 القوة االنفجارية 

البدنٌة و الرٌاضٌة المختلفة  األنشطةقوة قصوى ممٌزة لسرعة الحركة و هً ضرورٌة لكل  أعلىتعنً 

نعرف القوة القصوى  أنو المصارعة و ٌمكن  األثقالالمرتبطة بالتغلب على المقاومات الكبٌرة كما فً رفع 

المجموعة العضلٌة  أوهً القدرة العضلٌة  أوقوة مٌكانٌكٌة . أقصىالمقدرة البدنٌة لتولٌد  بأنهااالنفجارٌة  أو

القوة االنفجارٌة هً تدفق للطاقة  أنو منه نستنتج 1طبقا للهدف  أكثر أواحدة على بذل جهد مقابل مقاومة و

 فً شكل انفجار مقاوم للشًء المقاوم له فً وقت معٌن .

 القوة المميزة بالسرعة 

الذي ٌتطلب درجة من التوافق فً دمج  مراألتعنً قدرة الجهاز العصبً العضلً على انتاج قوة سرٌعة ,

 األداءالمكونات التً لها دور فً النشاط و  أهمو تعتبر كذلك من صفة القوة و صفة السرعة فً ان واحد .

 األلعابالرٌاضٌة مثل الرمً و الوثب العالً و الطوٌل ,و كذلك فً معظم  األنشطةالبدنً فً العدٌد من 

 لسلة ,كرة الٌد.الجماعٌة مثل كرة القدم , كرة ا

متسابقً  ىصفة هامة لتنمٌة السرعة لدى العدائٌن فً المسابقات على المضمار و لد أومكون هام  أنهاكما 

 السرعة و السباحة و رٌاضة الدراجات.

 تحمل القوة 

و تعنً مقدار العضلة او المجموعة العضلٌة على الوقوف ضد التعب اثنلء االنقباضات المتكررة لحركات 

 لٌة كما نقصد بها مقدرة العضلة على العمل ضد مقاومات خارجٌة لفترة زمنٌة طوٌلة.متتا

و من هذا المنطلق نستنتج ان االنجاز العضلً الكبٌر ٌتخلله مجموعة كبٌرة من العوامل منها العضالت و 

كتٌك لٌصبح طاقة تعمل اللحمض االجهاز العصبً الذي بدوره ٌنظم كل االنقباضات كما ٌعمل على تحلٌل 

 التعب المعدلة من طرف عوامل خارجٌة فً فترة زمنٌة طوٌلة. أشكالكل من هذه العملٌات فً مقاومة كل 
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 : طرق تطوير القوة    

 و تتسم بما ٌلً : : التدريب بالطريقة غير مباشرة للقوة

ور القوة المتمٌزة بالسرعة و القوة تدرٌب القوة ذاتها دون ارتباطها برٌاضة معٌنة حٌث ٌمكن ان ننمً او نط

االنفجارٌة و القوة المتمٌزة بالتحمل اذا كان هناك تدرٌب على القوة القصوى , على ضوء ذلك ٌجب استخدام 

تتحسن فٌها  أنو كذا مرحلة االنتقال التً بدورها ٌجب  اإلعدادالتدرٌب غٌر المباشر للقوة فً مرحلة 

 امة.الصفات البدنٌة المختلفة بصفة ع

 التدريب بالطريقة المباشرة للقوة 

لكونه ٌنمً القوة المستخدمة فً المسابقات مع نمو الصفات البدنٌة االخرى  األولهذا التدرٌب ٌختلف عن -

سنة اي  10-21و التً تمٌز رٌاضة معٌنة و هذا التدرٌب مطلوب بشكل مرغوب فٌه للمرحلة العمرٌة 

 مرحلة المراهقة .

سنة و ذلك باستعمال وسائل بسٌطة و  21-9ٌكون التدرٌب فً المرحلة المتقدمة من العمر  أنكما ٌقترح 

التدرٌب  أنتقلٌدٌة من وضع الرقود على  سبٌل المثال قوة الذراعٌن و عضالت البطن ........الخ . حٌث 

كون التدرٌب على قصد استعمال هذه القوة فً انجاز مهارات مختلفة و هنا ٌ أيفً هذه الحالة ٌكون مقصود 

 العام و الخاص .  اإلحماء أساس

 القوة أهمية

و الرئٌسٌة للصفات البدنٌة فً  األساسٌةتلعب القوة دورا كبٌرا نظرا لدرجة تعلقها بحمل المكونات  

القوة  أهمٌةو من مضمونها و قد ٌتبٌن ذلك من خالل الكثٌر من البحوث العلمٌة التً درست لهذا الغرض 

 نذكر :

 لتطوٌر االداء البدنً  أساسًالقوة العضلٌة كعنصر  أهمٌةالمصادر تؤكد عن  اغلب

 مثل التحمل و السرعة . أخرىعنصر هام و ضروري لتكوٌن مكونات بدنٌة -

 و تجنبه الحوادث . اإلصاباتامتالك الرٌاضً لهذه الصفة عامل مهم فً حماٌته من  -

 تزٌد من ثبات مفاصل الرٌاضً . -
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 مستوى القدرات البدنٌة للرٌاضً .ترفع من  -

تكسب الفرد مع بعض المؤثرات التحكم و التقنٌة و الصالبة مثل المالكمة و  أنهاو انطالقا من هذا نستنتج  -

 التفنً فً انجاز بعض المهارات الصعبة مثل الجمباز و راحة نفسٌة تتمثل فً الثقة فً النفس .

 ة ــــــالمرون 

الحركات  أداءتكسب الرٌاضً القدرة على  إنهادنٌة و لبمن عناصر اللٌاقة ا أساسٌاتعد المرونة عنصرا 

قدرة الفرد على القٌام بحركات مختلفة   بأنهاالرٌاضٌة بصورة اقتصادٌة و مجدٌة . كما تعرف المرونة 

 .  أوسعبمدى  أربطتهعضالته و  إطالةعلى لمفاصل الجسم المختلفة بسهولة و القدرة 

الجسم من اجل  أعضاءالمرونة هً حالة من اللزوجة تمكن الجسم من السٌطرة و التحكم فً  أنكما نستنتج 

 تحدي و مقاومة المهارات الصعبة .

 تصنيف التمارين من اجل تطوير المرونة : -

 : مضاعفة المرونة النشيطة  -     

هذا من خالل تقلٌص العضالت التً تؤمن الحركة المطلوبة من مواصفات تطبٌقها و تنفٌذها مثل تقدٌم  ٌأتً

 .الجانبٌن إلى, األعلى إلى, األمام إلىالساقٌن 

 مضاعفة المرونة السلبية :  -

حاجز  وأالخارجً  الكتلة الذاتٌة للجسم ,القذٌفة ,الزمٌل ,مثل وجود حبل  التأثٌرمن مساعدة  أداءهاٌوصف 

 شبكة .....الخ. أو

 التمارين االستاتيكية : -

ترجم مواصفات اداءها من خالل زٌادة و نقصان سعة الحركة فً تعاقب اٌقاعً مثل التقوس ,االستقامة 

و ٌالحظ تطبٌقها فً الحاالت التً ٌتم من خاللها حبس لوضع محدد ,استقامة الحركات االنتشارٌة ....الخ.

مع عضالت طوٌلة و لعل البقاء فً هذه الحاالت للحظات ثم العودة الى الحالة االولى مثل التقوس لالمام 

 للحظة واحدة هو اكبر مثال على ذلك.       
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 : التمارين المختلطة –

 فً النقاط القصوى للسعة . األرجلاالنتشار و حبس 

 

 المرونة  أهمية

 إلىفقدها ٌؤدي  أنالمهارات الرئٌسٌة كما  ألداء إتقانهافتقار الفرد للمرونة ٌؤثر على مدى اكتسابه و  إن 

الكثٌر  إلىاالفتقار للمرونة ٌؤدي  أنكالقوة و الرشاقة و السرعة .كما  األخرىصعوبة تنمٌة الصفات البدنٌة 

 من الصعوبات منها: 

 .الفرد الرٌاضً  إصابةالبدنً و سهولة  األداء إتقانعدم قدرة الفرد الرٌاضً على سرعة اكتساب و  -

 العضلٌة ,السرعة ,التحمل . كالقوةفة صعوبة تنمٌة و تطوٌر الصفات البدنٌة المختل-

 اجتٌاز مدى الحركة و تحدٌدها فً نطاق ضٌق .-

 المحٌطة بالمفاصل . األربطةفً العضالت و  بالمتمزقات اإلصابةسهولة  -

 األعضاءالتحكم فً  أواللعب  أوالمهارة  إتقانتساعد على  أنهانضٌف بان لها اٌجابٌات مثل  أنكما ٌمكن 

 كما تتطلبه الحركة.

 مرونة عامة و مرونة خاصة . إلىو ٌمكن تقسٌم المرونة 

 المرونة العامة :

مدى ممكن ,  بأكبرالضامة على العمل المفصلً بصورة عامة  األنسجةو العضالت و  األربطة إمكانٌةهً 

 تمارٌن الجمباز. إجراءو ٌمكن الحصول علٌها بواسطة التدرٌب المتواصل و التكتٌك بالكرة و 

 المرونة الخاصة :

على العمل المفصلً لحركات خاصة بالكبر مدى ممكن  الضامة األنسجةو العضالت و  األربطة إمكانٌةهً 

 العضلٌة  األوتارو  األربطةبواسطة تمارٌن االستطالة للعضالت و و هً ضرورٌة بحٌث تكتسب 
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 قسمٌن : إلىو المرونة من ناحٌة المدى الحركً تنقسم 

 المرونة السلبية :-

 .1 خارجٌةقوة  تأثٌرتكون الحركة الناتجة عن  أنمدى له على  أقصىو هً قدرة المفصل للعمل على 

 المرونة االيجابية :-

هً مدى الحركة التً تحصل على المفصل نتٌجة انقباض العضالت التً تعمل على نفس المفصل و ٌعتبر 

 الحركً كما ٌوجد وجهٌن لهذه المرونة هما :  لألداءبالنسبة هذا النوع من المرونة اهم نوع 

 المفصل ثم ٌثبت عنده . إلٌهو تعنً المدى الذي ٌصل : الثابتة  أيالمرونة االستاتيكية -

حركة  أداء أثناءالمفصل فً الحركة  إلٌهو تعنً المدى الذي ٌصل : المتحركة  أيالمرونة الديناميكية -

 تتمٌز بالسرعة.

 قـــالتواف   

الفرد بحركات تتطلب منه استخدام أكثر من عضو من أعضاء الجسم فً  تبرز أهمٌة التوافق عندما ٌقوم

من اتجاه فً نفس الوقت فالتوافق هو قدرة الفرد  أكثروقت واحد, خاصة إذا كانت هذه األعضاء تعمل فً 

  األداءالحركات فً قالب واحد ٌتسم باالنسٌابٌة و حسن  أنواع إدماجعلى 

صورة  أفضلالحركات على  ألداءو ٌتطلب مكون التوافق تعاونا كامال بٌن الجهازٌن العضلً و العصبً 

الحركات التً ٌستخدم فً أدائها أكثر من جزء من أجزاء الجسم فً وقت واحد تلك  أيخاصة المعقدة منها 

التوافق  إن ٌكوم" "و لرسون" "ٌشٌرو .  واحد  إطارمختلفة فً  أنواعالتً تتطلب إدماج حركات من  أو

ٌعتمد على سالمة و دقة  العضالت و األعصاب وارتباطهما معا فً عمل واحد فالتوافق فً معناه العام 

إطار واحد و هذا ٌستلزم كفاءة خاصة من الجهاز العصبً  فًٌعنً قدرة الفرد على إدماج أكثر من حركة 

الجسم فً وقت واحد و قد ٌستلزم  أجزاءأكثر من جزء من  إلىحٌث ٌتعٌن علٌه إرسال االثارات العصبٌة 

 إلخراجأداء الحركة تحرٌك هذه األجزاء من الجسم فً اتجاهات مختلفة فً نفس اللحظة الزمنٌة و ذلك 

ئ بالنسبة لبعض الحركات التً تستلزم خطاء التً ٌقع فٌها المبتداأل أكثرالحركة فً الصورة المناسبة  و من 

                                                           
1

 . 119، إختبارات األداء احلركي ،  نصر الدين رضوانحممد حسن العالوي ،  - 
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الحركات فٌتسبب ذلك فً حدوث  أداءغٌر مطلوبة فً  عضلٌةمجموعات  إشراكر التوافق وهً توفر عناص

 شكل التوافق الولً لها  تأخذاضطراب فً الحركة فتخرج فً صورة غٌر متناسقة و الحركة بهذا الشكل 

ثارة العصبٌة انتشار اإل إلىالعصبٌة تتفوق فً بادئ األمر مما ٌؤدي  اإلثارةأن عملٌات  إلىو ٌعزى السبب 

من العضالت التً ال دخل لها  بالحركة  إثارتهفً المراكز متعددة وٌنتج عن ذلك عمل عدد غٌر مطلوب 

أداء الحركة وبذلك تعطً التنبٌهات بالنشاط واالستجابة الحركٌة  بتنفٌذالمطلوب بجانب العضالت المكلفة 

ثٌرة زائدة قد تكون سببا فً عدم تمكن أداء الحركة مصحوبة بحركات ك إلىلكل منها حٌث ٌؤدي ذلك 

الالعب من السٌطرة على أجزاء جسمه أثناء األداء فٌظهر أداء الحركة ألول وهلة مرتبكا بعٌدا عن السالسة 

 االثاراتخالل عملٌات "الكف" حٌث تقتصر ٌلً ذلك مرحلة التركٌز فً العملٌات العصبٌة  واإلتقان

 األداء التوافقً الصحٌح للحركة. إلىالحركة,حٌث ٌؤدي ذلك  أداءالعصبٌة التً ال صلة لها بتنفٌذ 

 استخدام اصطالحٌن للداللة على التوافق العضلً العصبً هما: إمكانٌة إلىوٌشٌر "ماتٌوز" 

 القدرة الحركٌة العامة. -2

 اللٌاقة البدنٌة. -1

ة فً مختلف أنواع المهارة الفردٌ أومرادف الصطالح القدرة الرٌاضٌة العامة  األولاالصطالح  أما

المهارات المختلفة بكفاءة, كمهارات الجري  أداءقدرة الفرد على  إلىالرٌاضة,والثانً ٌشٌر 

 لق والتوازن,فهذه المهارات تعكس اللٌاقة الحركٌة للفرد.والقفز,الرفع,الدفع والتس

 تعريفات التوافق

 فً ما ٌلً نماذج لبعض التعرٌفات التً وضعت للتوافق :

 محدد. إطارمختلفة داخل  أنواعالحركات من  اندماج*"لرسون" و"ٌكوم" هو قدرة الفرد على 

 واحد. إطارمن الحركات فً  أنواع اندماج*"بارو" و"مجً" هو قدرة الفرد على 

 مركبة فً وقت واحد.عدد من الحركات ال أداء*و"فلٌشمان"هو قدرة الفرد على 

 بٌن حركات مجموعة عضلٌة عندما تعمل معا فً وقت واحد.القدرة على التنسٌق  بأنهكما ٌعرف 

الجسم المختلفة عندما تقوم  أجزاءوٌعرف التوافق الكلً للجسم بكونه القدرة على التنسٌق بٌن حركات 

 بحركات شاملة.
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 التوافق أنواع

المهارات الحركٌة  أداءعند  هناك التوافق العام الذي ٌمكن مالحظتهالتوافق العام والتوافق الخاص: -

 كالمشً والجري والتسلق...الخ. األساسٌة

فً كرة السلة ٌبرز التوافق الخاص من  , فمثالالذي ٌتماشى مع طبٌعة النشاط المعنًوهناك التوافق الخاص 

مع متابعة النظرة  اللوحة أوالٌدٌن ونقطة محددة بالنسبة لحلقة السلة  أوخالل تبادل الكرة بٌن الٌد الواحدة 

وفً الهوكً ٌكون التوافق الخاص بٌن المضرب والكرة ونقطة محددة بالرمً مع متابعة النظر, وفً 

المبارزة ٌكون التوافق الخاص بٌن السالح و مكان معٌن على جسم المنافس]داخل الهدف القانونً[ مع 

 متابعة النظر وهذا فً جمٌع األنشطة الرٌاضٌة المختلفة.

   افق هما:وٌعرض" فلٌشمان" نوعٌن من التوالتوافق الكلي للجسم: األطرافق تواف -

والدراسة التً قام بها  2991وعام 2991الدراسات التً قام بها" فلٌشمان" عام  أثبتت: األطرافتوافق  -

.أثبتت 2910وعام  2999والدراسة التً قام بها "باركر وفلٌشمان" عام  2991"فلٌشمان وهمبٌل" عام 

باستخدام أسلوب التحلٌل ألعاملً للقدرات الحركٌة وجود عامل أطلق غلٌه اسم " توافق  ل هذه الدراساتك

 أوالٌدٌن  أوالتً تتطلب توافقا للقدمٌن  األعمالالعمومٌة فً  إلىٌعتبر هذا العامل اقرب  إذااألطراف" 

 لكالهما معا ]القدمٌن والٌدٌن[.

" كورتن" التً قام بها الدراسة و2992ً" عام بالتً قام بها "كم الدراسات أثبتت التوافق الكلي للجسم: -

والدراسة التً قام بها "لرسون" عام  2999والدراسة التً قام بها "همبٌل و فلٌشمان" عام  2991عام 

علٌه اسم  أطلقواكل هذه الدراسات وجود عامل  أثبتت 2991عام والدراسة التً قام بها"وندلر" 2991

 توافق حسً حركً. أيهذا العامل ٌعكس النشاط العام للجسم  أنافق الكلً للجسم[ وٌبدوا ]التو

الٌدٌن  أوالقدمٌن معا  أداءٌستخدم فً الحركات التً تتطلب  األطرافتوافق  أنوالفرق بٌن النوعٌن هو 

 والقدمٌن معا.

 هو توافق جزئً. األطرافتوافق  أماالتوافق الكلً للجسم هو نوافق شامل  أنومنه نستنتج 

ورد ضمن تحدٌد لمكونات القدرة  آخرٌعرض كالرك تقسٌما توافق الذراع والعين وتوافق القدم والعين: -

 الحركٌة العامة وهو كما ٌلً:
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 سدس نحو الهدف.التصوٌب بالم أيالرماٌة بالمسدس  أنشطةتوافق الذراع والعٌن: تظهر فً   -2

 التركٌز.وتظهر فً نشاط كرة القدم فً عملٌة االنتباه  توافق القدم والعٌن: -1

التوافق تعد احد األهداف الرئٌسٌة للتربٌة البدنٌة,وهذا ٌعكس  مقدار هذا المكون  تنمٌة أنالتوافق: أهمية

  الخطٌر. 

أهمٌته فً الحركات المركبة التً تتطلب تحرٌك أكثر من جزء من أجزاء الجسم فً وقت واحد,كما وتبرز 

   اعف هذه هذه االهمٌة اذا كانت هذه االجزاء تتحرك فً اتجاهات مختلفة.تتض

و االحساس الحركً و دقة االداء الحركً التوافق الممتاز ٌتطلب الرشاقة و المرونة و السرعة و التوازن  -

 طوٌلة نسبٌا .و ال ٌتطلب القوة العضلٌة الزائدة او الجلد العضلً اال اذا استمر االداء التوافقً لفترات 

 كما تتجلى اهمٌته فً ارتباطه الكبٌر بالتحصٌل الدراسً و الذكاء .-

 كما له ارتباط موجب بٌن اختبارات التوافق و التحصٌل االكادٌمً . -

 و له ارتباط بٌن االختبارات الفكرٌة و اختبارات التوافق المختلفة  للجنسٌن .-

 ة عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن.حدوث انخفاض فً مستوى التحصٌل بصفة عام -

 ٌعتبر مكون التوافق من افضل مقاٌٌس التقدٌر للكفاءة الذهنٌة ٌلٌه مكون التوازن . -

  وازنـــــالت

( التوازن بانه " قابلٌة الفرد على حفظ مركز ثقل جسمه 2912ٌعرف )نزار الطالب ومحمود السامرائً 

( . اما )كٌورتن( فٌعرفه " امكانٌة الفرد للتحكم فً المقدرات 211: 9)  فوق قاعدة االرتكاز وعدم السقوط "

الفسٌولوجٌة والتشرٌحٌة التً تنظم التاثٌر على التوازن مع القدرة على االحساس بالمكان سواء باستخدام 

ندما ( . ومن الناحٌة البٌومٌكاننٌكٌة فان التوازن ٌحدث ع921:  9البصر او بدونه وذلك عضلٌا وعصبٌا )

ٌمر المحور العمودي للجسم على مركز ثقل الجسم وتتساوى القوى المؤثرة فً الجسم بحٌث تكون صفرا فً 

 (.211:  1محصلتها )

وٌرى الباحث ان التوازن هو امكانٌة اصدار نشاط عضلً بتحكم عصبً للحفاظ على وضع الجسم فً    

 حالة تشرٌحٌة مستقرة .
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 التوازن : أنواع 2-2

الناحٌة الفٌزٌائٌة ٌقسم التوازن الى ) توازن مستقر وقلق ومستمر( . اما من ناحٌة االختبارات والقٌاس من 

 فقد حدد للتوازن نوعٌن من االختبارات وتؤدى بالشكل التالً :

: و ٌعرفه " جونسون " و " نٌلسون " بكونه القدرة البدنٌة التً تمكن الفرد من  التوازن الثابت      .2

وٌعنً  االحتفاظ بوضع ساكن . و ٌعرفه آخرون بكونه المحافظة على التوازن فً وضع واحد للجسم ،

التوازن الثابت " الحفاظ على وضع الجسم فً حالة ثبات كالوقوف على قدم واحدة " اما التوازن المتحرك 

 ( .211: 9فٌعنً " الحفاظ على مركز ثقل الجسم فوق قاعدة ارتكاز متحركة" )

 ا ٌرى الطالب بأن التوازن الثابت هو التوازن الذي ٌحدث أثناء الثبات للجسم .كم 

: و ٌعرفه " جونسون " و " نٌلسون بكونه القدرة على اإلحتفاظ بالتوازن أثناء الحركة  التوازن المتحرك  .1

 ، وعلٌه ٌرى الطالب أن التوازن المتحرك هو التوازن المصاحب لحركة الجسم .

التوازن الثابت " الحفاظ على وضع الجسم فً حالة ثبات كالوقوف على قدم واحدة " اما التوازن وٌعنً    

 ( .211: 9المتحرك فٌعنً " الحفاظ على مركز ثقل الجسم فوق قاعدة ارتكاز متحركة" )

 

 العوامل المؤثرة في التوازن : 3-2

عض العوامل المؤثرة فً اختبارات لقد حددت المصادر وكنتٌجة للدراسات والبحوث التً اجرٌت ب   

 ( .919-912: 9( بالشكل االتً )2911التوازن وقد اعدها ) محمد صبحً حسانٌن 

 تواجد مركز ثقل الجسم . -

 مساحة قاعدة االرتكاز . -

 وزن الجسم . -

 االحتكاك بالسطح . -

 وجود مواقع االجزاء . -

 العوامل النفسٌة . -

 العوامل الفسٌولوجٌة . -
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 ة ــــخاتم

ٌعتبر تنمٌة الجانب البدنً ذو اهمٌة كبٌرة بالنسبة للمعاقٌن بصفة عامة و ذلك من اجل السعادة و االستجابة  

الٌومٌة و ٌرفع من مستوى ثقته بالنفس و ذلك من خالل االرتقاء بمستوى القدرات البدنٌة لمتطلبات الحٌاة 

المعروفة لمتحدي االعاقة و االعتماد على نفسه و تحقٌق التكامل فً مختلف النواحً البدنٌة و النفسٌة و 

 ٌة.الى مشاركته فً مختلف االنشطة الرٌاضٌة و التروٌح باإلضافةالعقلٌة و االجتماعٌة 
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 مقدمــــــة 

إن النتائج المحصل علٌها ٌجب إن تحلل وتقابل وتناقش بالفرضٌات حتى ٌكون لها معنى,وعلٌه 

سنتطرق فً هذا الفصل إلى منهج البحث المستخدم,عٌنة البحث, مجاالت البحث ,أدوات البحث 

 المستعملة فً هذه الدراسة إلى جانب الدراسة االستطالعٌة باإلضافة إلى التطرق إلى أهم الصعوبات

 التً تم التعرض إلٌها أثناء البحث وفً األخٌر الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة. 

 منهج البحث:

المطروحة فً هذه الدراسة كان البد من اختٌار المنهج المناسب فً  اإلشكالٌةعلى  اإلجابةوقصد 

 على طبٌعة المشكلة و تختلف هذه االخٌرة باختالف الهداف أساساالبحث العلمً ٌكون مبنً 

المقارنة بٌن ثالث مستوٌات فً القدرات  إلىتهدف  أٌدٌناالمرجوة.و بما ان الدراسة التً هً بٌن 

مته للموضوع  و به ٌتم التوصل الى ادق ئالبدنٌة لذلك تم استخدام المنهج الوصفً المقارن لمال

 النتائج.

 عٌنة البحث :

 عٌنة البحث وكٌفٌة اختٌارها                                                                        

"العٌنة هً جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البٌانات المٌدانٌة وهً تعتبر جزءا من      

)رشٌد الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على إن تكون ممثلة لمجتمع البحث 

  (334، صفحة 2002زرواتً، 

قسمٌن الى ثالث ( تلمٌذ ذكور م00و علٌه فعٌنة بحثنا كانت عٌنة مقصودة تمثلت فً )

 فئات و هً كالتالً :

 ( سنة . 12-11من سن ) األسوٌاء( تلمٌذ من فئة 30) -

 ( سنة .12-11( تلمٌذ من فئة المعاقٌن سمعٌا من سن )30) -

 ( سنة.  12-11( تلمٌذ من فئة المعاقٌن بصرٌا من سن )30) -
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 وتم اقتناء التالمٌذ بطرٌقة عشوائٌة و ذلك بعد ضبط كل المتغٌرات لسٌر التجربة .    –

 كما ان اختٌار العٌنة لهذه الدراسة كان بمراعاة بعض الشروط و التً من بٌنها ما ٌلً :    -

 الجنس : ذكور.-

 سنة. 12-11السن : -

 سم. 120-110الطول : -

 كلغ . 23-12الوزن : -

 مجاالت البحث

اختبارات على ثالث عٌنات و كانت البداٌة بعٌنة التالمٌذ  بإجراء*المجال المكانً:تمت الدراسة  

العٌنة الثانٌة  أما غلٌزانبمتوسطة الشهٌد بومدٌن محمد ببلدٌة سٌدي خطاب التابعة لوالٌة  األسوٌاء

الختبارات على ا أجرٌتفكانت عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا و التً مثلت مجتمع هذه الفئة و 

المعاقٌن سمعٌا بوالٌة غلٌزان مركز فٌما كانت العٌنة الثالثة هً عٌنة  األطفالمستوى مدرسة 

على مستوى  األخٌرةالتالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و التً بدورها مثلت مجتمع هذه الفئة و كانت هذه 

                                                                                                                                                                  المعاقٌن بصرٌا الكائنة بوالٌة شلف.                    األطفالمدرسة 

و ذلك بالفترة المحددة ب  األسوٌاءاالختبارات على التالمٌذ  أجرٌتالمجال الزمنً :-

نفس االختبارات و بنفس الظروف على التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فً  أجرٌتكما  10/03/2014

على التالمٌذ المعاقٌن  أجرٌتبٌنما كانت االختبارات التً  11/03/2014فً  أيالٌوم الموالً 

بها االختبارات على  أجرٌتو كان ذلك بنفس الظروف التً  00/04/2014بصرٌا بٌوم 

  االختبارات السابقة.

 لبحث :ا أدوات -

 التالٌة : األدواتنتائج تم استخدام  إلىهذه الدراسة للوصول  إتماممن اجل 

المشرف و بعض  األستاذعلى العٌنات الثالث من طرف  إجرائهاتحكٌم االختبارات المراد -

 و الدكاترة لمعهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة لجامعة مستغانم.  األساتذة
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 الخاصة بالقٌاس و التقوٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة. المراجع و المصادر مثل الكتب-

المعاقٌن  األطفالالتربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة بمدرسة  أساتذةالمقابالت الشخصٌة مع مدراء و -

 . األسوٌاءالمعاقٌن بصرٌا و مدرسة التالمٌذ  األطفالسمعٌا و مدرسة 

 بالنسبة للعتاد الرٌاضً فتمثل فً ما ٌلً : أما -

 الرٌاضٌة. باألنشطةمٌدان خاص  -

 راٌات حمراء و بٌضاء. -

 مٌقاتً . -

 مقعد من خشب . -

 الطباشٌر . -

 شواخص. -

 حبل.-

 : التجرٌة االستطالعٌة-

االختبارات التً تؤدي بدورها الى نتائج صحٌحة و  إلجراءطرٌقة  أفضل إلىمن اجل الوصول 

تجربة استطالعٌة من اجل  إجراءمضبوطة و كذلك تطبٌقا للطرق العلمٌة المتبعة كان البد علٌنا 

تطبٌق االختبارات التً اختٌرت من طرف الباحث و كانت المصادقة علٌها من طرف بعض 

فً ٌوم  إجراءها أعٌدو  10/02/2014 فً ٌوم إجراءهااالساتذة و الدكاترة للمعهد و تم 

 و كان الغرض منها ما ٌلً :   24/02/2014

 .  إبعادهامعرفة الصعوبات التً قد تواجه الباحث و ذلك من اجل  -

 معرفة مدى تناسب االختبارات مع عٌنة البحث   -

 مراعاة الوقت لدى تنفٌذ االختبارات . -
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 العلمٌة لالختبار : األسس -

االختبار ٌعطً  أن:هو مدى استقرار ظاهرة معٌنة فً مناسبات مختلفة بمعنى االختبارثبات  -

نفس النتائج إذا أعٌد على نفس اإلفراد و فً نفس الظروف و لمعرفة مدى ثبات و استقرار نتائج 

 االختبارات بعد جمعها و تنظٌمها استخدم الطالب معامل االرتباط بٌرسون .

( و درجة 0,05لدالالت لمعامل االرتباط بٌرسون عند مستوى الداللة )جدول ا إلىو بعد الرجوع 

القٌمة المحسوبة ) (و هً اكبر من القٌمة الجدولٌة ) ( و هذا ما ٌؤكد بان  أنالحرٌة ) ( وجدنا 

 االختبارات تتمتع بدرجة عالٌة من الثبات .

 :صدق االختبار -

تلك االختبارات و الذي ٌتم قٌاسه بحساب قام الطالب باستخدام معامل الصدق الذاتً من صدق 

(و درجة الحرٌة ) ( حٌث وجدنا ان 0,05الجدر التربٌعً لمعامل الثبات عند مستوى الداللة )

القٌم المحسوبة لجمٌع االختبارات اكبر من القٌم الجدولٌة عند ذلك المستوى ) ( و هذا ٌدل على أن 

 كما هو فً الجدول رقم ) (.القٌم المحسوبة تتمٌز بدرجة كبٌرة من الصدق 

 الموضوعٌة:

ترجع موضوعٌة االختبار فً األصل إلى مدى وضع التعلٌمات الخاصة بتطبٌق االختبار وحساب 

الدارجات أو النتائج الخاصة به, والموضوعٌة العلٌة لالختبار ما تظهر حٌنما ٌقوم مجموعة من 

المحكمٌن بحساب درجات االختبار فً نفس الوقت عندما ٌطبق االختبار على  أوالمدرسٌن 

مجموعة من األفراد,ثم ٌحصلون تقرٌبا على النتائج وذلك مع التسلٌم بان المدرسٌن أو المحكمٌن 

 مؤهلون للقٌام بهذه المهمة بدرجة عالٌة ومتكافئة.
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الدراسة 

 اإلحصائٌة

 حجم

 العٌنة

 درجة

 الحرٌة

 معامل لداللةمستوى ا

 الثبات 

 معامل

 الصدق 

 معامل ارتباط 

 بٌرسون

 الوثب العريض

 من الثبات 

 

 

 

01 

 

 

 

10 

 

 

 

1015 

 

0,811 0,900  

 

 

10610 

 ثني الجذع لألمام

 من الوقوف 

0,991 0,995 

 الوقوف طوليا 

 مشط على

 القدم 

0,881 0,938 

 الجري في شكل

 (8ثمانية ) 

0,701 0,837 

 المكانالجري في 

 ثانية 05 

0,656 0,809 

 ( ٌوضح معامل الثبات و الصدق لإلختبارات البدنٌة للتالمٌذ األسوٌاء 0جدول رقم ) 

 

 ( ٌوضح معامل الثبات و الصدق 0جدول رقم ) لإلختبارات البدنٌة للتالمٌذ المعاقٌن

 سمعٌا 0

 

 حجم الدراسة اإلحصائٌة

 العٌنة

 درجة

 الحرٌة

 معامل مستوى الداللة

 الثبات 

 معامل

 الصدق 

 معامل ارتباط 

 بٌرسون

 الوثب العريض

 من الثبات 

 

 

 

01 

 

 

 

10 

 

 

 

1015 

 

0,771 0,881  

 

 

10610 

 ثني الجذع لألمام

 من الوقوف 

0,711 0,843 

 الوقوف طوليا 

 مشط على

 القدم 

0,620 0,787 

 الجري في شكل

 (8ثمانية ) 

0,622 0,788 

 المكانالجري في 

 ثانية 05 

0,835 0,913 
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 ( ٌوضح معامل الثبات و الصدق لإلخت3جدول رقم ) بارات البدنٌة للتالمٌذ المعاقٌن

 بصرٌا 

  االختباراتمواصفات 

هً الطرٌقة األساسٌة للحصول على المعارف و تطوٌر الخبرات ، و  التً من خاللها نستطٌع  

 :التً طبقت على العٌنات الثالث  االختباراتا ٌلً مأن نطور النتائج الرٌاضٌة ، و فٌ

 وحدة القٌاس نوع اإلختبار اإلختبارات البدنٌة الشكل

 سم (مسافة )  الوثب العرٌض من الثبات  القوة  01

 المسافة ) سم ( ثنً الجذع لألمام من الوقوف  المرونة 02

 الزمن ) ثانٌة ( الوقوف طولٌا على مشط القدم  التوازن 03

 الزمن ) ثانٌة ( (0الجري فً شكل ثمانٌة ) التوافق  04

 الزمن ) ثانٌة ( ثانٌة  15الجري فً المكان  السرعة  05

 اإلختبارات( ٌمثل بطارٌات  4الجدول رقم ) 

 

 

الدراسة 

 اإلحصائٌة

 حجم

 العٌنة

 درجة

 الحرٌة

 معامل مستوى الداللة

 الثبات 

 معامل

 الصدق 

 معامل ارتباط 

 بٌرسون

 الوثب العريض

 من الثبات 

 

 

 

01 

 

 

 

10 

 

 

 

1015 

 

0,762 0,872  

 

 

10610 

 ثني الجذع لألمام

 من الوقوف 

0,894 0,945 

 الوقوف طوليا 

 مشط على

 القدم 

0,838 0,915 

 الجري في شكل

 (8ثمانية ) 

0,914 0,956 

 المكانالجري في 

 ثانية 05 

0,649 0,805 



يدانية الفصل األول                                              منهجية البحث و إجراءاته الم  
 

 71 

 اختبــــار القـــوة

العرٌض من الثباتالوثب إختبار  -  

الغرض منه : قٌاس القوة العضلٌة للرجلٌن فً الوثب لألمام  -  

سنة . 21 – 90السن :  -  

الجنس : ذكور -  

م ، شرٌط قٌاس ، طباشٌر . 1متر و عرض  90األدوات : مٌدان وثب بطول  -  

   مواصفات االداء

سم بٌن  5م ٌخطط هذا المكان ب 5البداٌة و امامه ٌخطط مكان للوثب ٌبعده بحوالً ٌرسم خط 

الخط و االخر ٌقف المختبر خلف خط البداٌة بحٌث ٌالمس مشط القدم خط البداٌة من الخارج ٌبدا 

المختبر بمرجحة الذراعٌن للخلف مع ثنً الركبتٌن و المٌل لالمام قلٌال ثم ٌقوم بالوثب لالمام 

 .مسافة ممكنة عن طرٌق مد الركبتٌن و الدفع بالقدمٌن مع مرجحة الذراعٌن القصى

لتسجٌلا -  

.و الذي ٌدخل فً القٌاس حتى الخر جزء من الجسم ٌلمس األرض ٌكون القٌاس من خط البداٌة   

 إختبـــار المرونــــة

.اختبار ثنً الجذع لالمام من الوقوف -   

الفقري على المحور األفقً .الغرض منه : قٌاس مرونة العمود  -  

سنة . 21 – 22السن :  -  

الجنس : ذكور -  

األدوات : -  

سم ، مع مؤشر  299إلى  9سم ، مسطرة غٌر مرنة مقسمة من  59مقعد بدون ظهر ارتفاعه   

 خشبً ٌتحرك علٌها .

 

 



يدانية الفصل األول                                              منهجية البحث و إجراءاته الم  
 

 72 

مواصفات االداء-  

المختبر بثنً جذعه لالمام  ٌقف المختبر فوق مقعد و القدمان مضموتان و الركبتٌن مفرودتٌن ٌقوم

و االسفل بحٌث ٌدفع المؤشر باطراف اصابعه الموجودة عمودٌا على المقعد الى ابعد مسافة 

ثوانً . 2ممكنة على ان ٌثبت فً اخر مسافة ٌصلها لمدة   

 التسجٌل-

  نسجل للمختبر المسافة التً حققها فً المحاولتٌن و نحسب له المسافة األكبر بالسنتٌم .

 

 بــــار التــــوازن إخت

 إختبار الوقوف طولٌا على مشط القدم 

 قٌاس التوازن الثابت .الغرض منه :  -

 سنة  21-22 السن : -

 : ذكور الجنس  -

 سم . 19: ساعة إٌقاف ، لوحة من خشب مثبت فً منتصفها عارضة بارتفاع األدوات  -

مواصفات االداء - -  

الرجل الحرة على الجانب الداخلً لركبة الرجل ٌقف المختبر على احدى القدمٌن ٌقوم بوضع قدم 

التً ٌقف علٌها و ٌضع الٌدٌن فً الوسط عند االشارة ٌقوم المختبر برفع عقبه عن االرض و 

ٌحتفظ بتوازنه الكبر فترة ممكنة دون ان ٌحرك اطراف قدمه عن موضعها او ٌلمس عقبه 

 االرض.

 التسجٌل -

االولى و هو الزمن الذي ٌبدأ من لحظة رفع العقب ٌحتسب للمختبر أفضل زمن للثالث محاوالت 

 عن األرض حتى الرتكاب الخطأ أو فقد التوازن.
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 إختبــــار التوافق 

 ( 8إختبار الجري فً شكل ثمانٌة )

 . قٌاس قدرة الفرد على تغٌٌر وضع الجسم أثناء حركته لألمام بسرعة الغرض منه :  -

 سنة  21-22 السن : -

 : ذكور الجنس  -

قدما علٌهم عارضة بارتفاع ٌساوي ارتفاع  25: قائما وثب عالً المسافة بٌنهما األدوات  -

 وسط المختبر + ساعة إبقاف 

مواصفات االداء - -  

 

امتار ٌتخذ المختبر وضع الحبو على القدمٌن  و الٌدٌن بجانب احد  5كرسٌان المسافة بٌنهما  -

ٌستمر  8ن تكون الحركة على شكل ثمانٌة الكرسٌٌن عند االشارة ٌقوم المختبر بالحبو على ا

 فً االداء الى ان ٌتم اربع دوارات .

 التسجٌل-

 ٌحسب للمختبر الزمن الذي قطعه فً اربع دوارات .

 إختبــــار الســـرعة 

 ثانٌة  51ختبار الجري فً المكان إ

 . قٌاس السرعة الغرض منه :  -

 سنة  21-22 السن : -

 : ذكور الجنس  -

 إٌقاف ، قائمة وثب عالً ، خٌط مطاطً .: ساعة األدوات  -
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مواصفات االداء -  

ٌقف المختبر خلف خٌط مطاطً مربوط بٌن قائمً الوثب العالً ، و الذي ارتفاعه ٌعادل 

ارتفاع ركبتً المختبر واقفا ، و عند اإلشارة ٌجري المختبر فً المكان بأقصى سرعة بحٌث 

ٌقوم المحكم بحساب الخطوات التً قطعها ٌلمس بركبته الخٌط فً كل مراحل الجري ، و 

ثانٌة . 25المختبر فً   

 التسجٌل-

 . ثانٌة  25ر عدد مرات لمس القدم الٌمنى لألرض فً للمختب ٌسجل 

 الوسائل اإلحصائٌة 

 البدنٌة  االختبارات: و ذلك للحصول على متوسط المختبرٌن فً المتوسط الحسابً 

 االنحراف المعٌاري : و الذي ٌعتبر من أهم مقاٌٌس التشتت و أكثرها دقة 

 ر ( معامل ارتباط بٌرسون ) 

 االختبار: ٌحسب عن طرٌق عملٌة تجذٌر االرتباط ، و بالتالً فإن معامل صدق  االختبارصدق 

 ٌساوي جذر الثبات .

طة و التجانس بٌن العٌنتٌن الضابستٌودنت ) ت( : و ذلك لمعرفة الفرق بٌن مجموعتٌن ، و مدى 

 التجرٌبٌة لنتائج االختبار 
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       ةــــخاتم

تضمن هذا الفصل تحدٌدا منهجٌة البحث و إجراءاته المٌدانٌة و ذلك من خالل التجربة 

االستطالعٌة و التً على ضوئها تم تحدٌد النتائج و التً اتخذت فً تنفٌذها كل التدابٌر الالزمة و 

الخطوات الهامة لضبط متغٌرات البحث من خالل تحدٌد منهج الدراسة المناسبة ، مجاالت البحث 

أدوات البحث و الوسائل المستخدمة لجمع البٌانات لتلٌها الدراسة اإلحصائٌة المستعملة و معالجة  ،

 البٌانات و النتائج و أخٌرا تحدٌد أهم المصاعب التً واجهنا خالل دراستنا للموضوع 
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 عــرض و تحلٌـل النتائـج و مناقشتـها

 

 مقدمة  -

 مقارنة النتائج بٌن العٌنات الثالث . -

 خاتمة  -
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 مقدمـــة 

تستدعً المنهجٌة الصحٌحة للبحث العلمً عرض و تحلٌل النتائج و مناقشتها ، و من هذا المنطلق 

باستخدام معادلة "   اقتضى األمر عرض و تحلٌل النتائج ، التً كشفت عنها الدراسة وفق خطة مقننة 

T. Student    ، نتائج تحلٌال و لقد تم فً هذا الفصل تحلٌل ال" للمقارنة بٌن كل عٌنتٌن على حدى

 منطقٌا مع عرضها فً جداول باإلضافة إلى تمثٌلها بٌانٌا .

 مقارنة النتائج بٌن عٌنتً األسوٌاء و المعاقٌن سمعٌا  

 عرض و تحلٌل نتائج إختبار الوثب العرٌض من الثبات

 

( ٌمثل نتائج المقارنة الختبار الوثب العرٌض من الثبات بٌن عٌنة التالمٌذ األسوٌاء و 1جدول رقم )

 ( سنوات 11-11)  سمعٌا  التالمٌذ المعاقٌنعٌنة 

 قٌمته( نالحظ أن المتوسط الحسابً  لعٌنة التالمٌذ األسوٌاء بلغت 1من خالل الجدول رقم )

( ، بٌنما قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة 7,011و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري ) سم ،(16,511)

 ( .6,570المعٌاري )  االنحراف( سم  ، فٌما بلغت قٌمة 112526المعاقٌن سمعٌا بلغت )  التالمٌذ

( 15111( و هً أصغر من قٌمة ) ت( الجدولٌة المقدرة ب ) 1561بٌنما قٌمة )ت ( المحسوبة بلغت ) 

( و هذا ٌعنً أال وجود لفروق ذات داللة إحصائٌة  5,الحرٌة ) ( و درجة ,151عند مستوى الداللة ) 

. 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

       المقاٌٌس     
 إلحصائٌة

 
 

  العٌنات

 135,66 17,01 1,30 58 2,001 0,05 غٌر دال
 
 

 عٌنة التالمٌذ
 األسوٌاء

التالمٌذ  عٌنة 129,93 6,570
 لمعاقٌنا

 سمعٌا
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  ٌة لعٌنة التالمٌذ األسوٌاء و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا النسب المئو(  ٌبٌن الفرق بٌن 1الشكل رقم )

 الوثب العرٌض من الثبات اختبار( سنة فً 11-11) 

لعٌنتً البحث ) تالمٌذ أسوٌاء و ٌة النسب المئو( الذي ٌوضح المقارنة بٌن 1من خالل الشكل رقم )

 اختبارتالمٌذ المعاقٌن سمعٌا ( نالحظ تأثر ضئٌل للمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فً 

القوة ، وهذا راجع إلى الممارسة المنتظمة للنشاط البدنً من قبل هذه الفئة و إقبالها الدائم على مثل هذه 

 األنشطة البدنٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
,1% 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
42% 

 
0% 

 
0% 
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 عرض و تحلٌل نتائج إختبار ثنً الجذع لألمام  من الوقوف 

 

 

 األسوٌاءمن الوقوف بٌن عٌنة التالمٌذ  لألمامٌبٌن نتائج المقارنة الختبار ثنً الجذع  2جدول رقم 

 سنة 12-11وعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا 

سم و  46511بلغت قٌمته  األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ   1من خالل الجدول رقم 

بٌنما قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا بلغت  4561بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري 

و هً اكبر   521,كما بلغت قٌمة ت المحسوبة     6526االنحراف المعٌاري  سم فٌما بلغت قٌمة41

و هذا ما ٌعنً  5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 

 إحصائٌةانه توجد فروق ذات داللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة     
 
 

  العٌنات

 
دال 

 إحصائٌا

0,05 2,001 58  
5,92 
 

 عٌنة التالمٌذ  47,66 4,71
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 41 3,97
 سمعٌا
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و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  األسوٌاءلعٌنة التالمٌذ  ٌةالنسب المئوٌمثل الفرق بٌن  2الشكل رقم -

 من الوقوف  لألمامسنة فً اختبار ثنً الجذع  11-12

و  األسوٌاءلعٌنتً البحث  التالمٌذ ٌة النسب المئوالذي ٌوضح المقارنة بٌن  1من خالل الشكل رقم 

 التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا

قلة ممارسة هذه  إلىسلبٌا نوعا ما و هذا راجع  تأثرلعٌنة المعاقٌن سمعٌا قد ٌة النسب المئون أنالحظ 

 . األنشطةالخاصة بالمرونة  و ذلك لنقص فً الوسائل الخاصة بهذا النوع من  األنشطةالفئة لبعض 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ 
 األسوٌاء 

,4% 

عٌنة  التالمٌذ 
 المعاقٌن سمعٌا 

41% 

 
0% 

 
0% 
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 الوقوف  طولٌا على مشط القدم  إختبارتحلٌل و عرض نتائج 

 

و  األسوٌاءٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الوقوف طولٌا على مشط القدم بٌن عٌنة التالمٌذ  3جدول رقم 

 سنة. 12-11عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا 

سم و بلغت  51بلغت قٌمته األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ   6من خالل الجدول رقم 

و ,225فٌما بلغت قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  6,52قٌمة االنحراف المعٌاري 

و هً اصغر من قٌمة ت  1565كما بلغت قٌمة ت المحسوبة  6,78قٌمة االنحراف المعٌاري بلغت 

و هذا ما ٌعنً انه ال توجد  5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111الجدولٌة المقدرة ب 

 . إحصائٌة فروق ذات داللة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة     
 
 

  العٌنات

 
 غٌر دال 

0,05 2,001 58  
1,78 

 

 عٌنة التالمٌذ 82 6,52
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 99,5 6,78
 سمعٌا
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-11لعٌنة التالمٌذ األسوٌاء و التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا ٌة النسب المئوٌمثل الفرق بٌن  3الشكل رقم 

 سنة فً اختبار الوقوف طولٌا على مشط القدم . 12

و عٌنة  األسوٌاءلعٌنة التالمٌذ ٌة النسب المئوالذي ٌوضح المقارنة بٌن  6من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

ٌجابٌا و ذلك لمٌل هذه ا تأثرلعٌنة المعاقٌن سمعٌا قد ٌة النسب المئو أنالتالمٌذ المعاقٌن سمعٌا نالحظ 

 .األنشطةالفئة لهذا النوع من 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
4,% 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
,,% 

 
0% 

 
0% 
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 (8تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً شكل ثمانٌة ) 

 

 

و  األسوٌاءٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً شكل ثمانٌة بٌن عٌنتً التالمٌذ  4جدول رقم 

 سنة. 12-11التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا 

و  165,1بلغت قٌمته  األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  4من خالل الجدول رقم 

قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فٌما بلغت  1516بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري 

و هً اكبر من  11561كما بلغت قٌمة ت المحسوبة  5554و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  41516

و هذا ما ٌدل على  5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 

 .إحصائٌةوجود فروق ذات داللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 اإلحصائٌةالمقاٌٌس 
 
 

  العٌنات 

 
 دال 

 إحصائٌا

0,05 2,001 58  
11,31 

 عٌنة التالمٌذ 27,56 2,63
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 46,63 8,84
 سمعٌا
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و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ ٌة النسب المئوٌمثل الفرق بٌن  4الشكل رقم          

 سنة فً اختبار الجري فً شكل ثمانٌة .                                                        12-11سمعٌا 

و عٌنة  األسوٌاءلعٌنة التالمٌذ ٌة النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  4من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

النتائج فً اختبار  أفضلنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا على  التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا

، و عدم تأثر المستقبالت  شطةاألنالسمعٌة على مثل هذه  اإلعاقة تأثٌرعدم  إلىالتوافق و هذا راجع 

 . ة بذلك ٌالحس

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
66% 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
16% 

 
0% 

 
0% 
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 ثانٌة   15تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً المكان 

 

 

و  األسوٌاءثانٌة بٌن عٌنتً التالمٌذ  15ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً المكان  5جدول رقم 

 سنة. 12-11التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا 

و  1156بلغت قٌمته  األسوٌاءنالحظ ان المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  ,و من خالل الجدول رقم 

فما بلغت قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  1566بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري 

و هً اكبر من قٌمة  5,33كما بلغت قٌمة ت المحسوبة  1564و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  1,54

و هذا ما ٌدل على وجود  5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111ت الجدولٌة المقدرة ب 

 .إحصائٌافرق معنوي دال 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة    
 
 

  العٌنات

 
 دال   
 إحصائٌا 

 
 

0,05 2 ,001 58  
5 ,33 

 عٌنة التالمٌذ 21,7 2,37
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 15,4 2,34
 سمعٌا  
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و التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ ٌة النسب المئوٌمثل الفرق بٌن  5الشكل رقم 

 ثانٌة . 15سنة فً اختبار الجري فً المكان  11-12

و عٌنة  األسوٌاءلعٌنة التالمٌذ  النسب المئوٌة الذي ٌوضح  المقارنة بٌن  ,من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

 راتختبالبٌة االأغالنتائج فً  أفضلعلى  األسوٌاءنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  سمعٌا التالمٌذ المعاقٌن 

أهمٌة  المستقبالت الحسٌة لإلدراك الحسً العضلً كمتغٌرات إلحداث الكفاءة فً األداء و هذا راجع الى 

  و عالوي " و غٌرهم .و هذا ما تشٌر إلٌه دراسة كل من " أدمز " و " كرٌمر " و " سعد جالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
,5% 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
41% 

 
0% 

 
0% 
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 مقارنة النتائج بٌن عٌنتً األسوٌاء و المعاقٌن بصرٌا 

 عرض و تحلٌل نتائج االختبار الوثب العرٌض من الثبات 

 

 

و  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  الوثب العرٌض من الثباتٌبٌن نتائج المقارنة الختبار  1جدول رقم 

 سنة. 12-11 بصرٌاالتالمٌذ المعاقٌن 

بلغت  األسوٌاءالمتوسط الحسابً  لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول -

بٌنما بلغت قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة  7,011و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  16,511قٌمته 

كما بلغت قٌمة ت   6566و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري لدٌهم  111561التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا 

و  ,151عند مستوى الداللة  15111اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب و هً  2521المحسوبة 

 . إحصائٌةو هذا دلٌل على وجود فروق ذات داللة  5,درجة الحرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس 
 اإلحصائٌة

 
 

  العٌنات

دال   
 إحصائٌا

0,05 2,001 58 9 ,92 7,011 135,66 
 

 عٌنة التالمٌذ
 األسوٌاء

عٌنة التالمٌذ  101,76 7,77
 المعاقٌن

 بصرٌا
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بصرٌا و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 6الشكل رقم 

 . الوثب العرٌض من الثبات سنة فً اختبار  11-12

و عٌنة  األسوٌاءلعٌنة التالمٌذ ٌة النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  1من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

و لقوة النتائج فً اختبار ا أفضلعلى  األسوٌاءنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  بصرٌا التالمٌذ المعاقٌن 

البصرٌة مما زاد فً انخفاض مستوى هذه الفئة فً األنشطة الخاصة  إلعاقةذلك بسبب تأثر بنٌة الجسم با

 .بالقوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
,6% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
46% 

 
0% 

 
0% 
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 عرض و تحلٌل نتائج إختبار ثنً الجذع لألمام  من الوقوف 

 

 األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  من الوقوف  لألمامثنً الجذع ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار  2جدول رقم 

 سنة. 12-11 بصرٌاو التالمٌذ المعاقٌن 

 األسوٌاءقٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

بٌنما بلغت قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة  4561و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  46511بلغت قٌمته 

  15,6ة ت المحسوبة كما بلغت قٌم 1541و قٌمة االنحراف المعٌاري  41561التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا 

و  5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة 15111قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب  اكبر منو هً 

 .إحصائٌاهناك فرق معنوي دال  أنهذا ما ٌعنً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة
 
 

  العٌنات 

دال 
 إحصائٌا

0,05 2,001 58 6,57 4.71 47,66 
 

 عٌنة التالمٌذ
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 41,30 2,42
 بصرٌا
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بصرٌا و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 7الشكل رقم 

 . ثنً الجذع لألمام من الوقوف  سنة فً اختبار  11-12

و عٌنة  األسوٌاءٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  6من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

المرونة  النتائج فً اختبار  أغلبٌة على  األسوٌاءنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  بصرٌا التالمٌذ المعاقٌن 

 المرونة . اختباراتجعلهم ٌسجلون أقل نتائج فً ذلك بسبب تأثرهم بفقدان البصر مما و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ 
 األسوٌاء 

,4% 

عٌنة التالمٌذ 
 المعاقن بصرٌا

41% 

 
0% 

 
0% 
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 تحلٌل و عرض نتائج إختبار الوقوف  طولٌا على مشط القدم 

 

 األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ الوقوف طولٌا على مشط القدم ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار  3جدول رقم 

 سنة. 12-11 بصرٌاو التالمٌذ المعاقٌن 

 األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول 

كما بلغت قٌمة المتوسط الحسابً لعٌنة  6,52و االنحراف المعٌاري لدى هذه العٌنة بلغ  51بلغت قٌمته 

و بلغت قٌمة ت المحسوبة   4,4و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري 117,8التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا 

و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111وهً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب  6511

 .إحصائٌةو هذا دلٌل على وجود فروق ذات داللة  5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة
 
 

  العٌنات 

دال 
 احصائٌا

0,05 2,001 58 3,06 6,52 82 
 

 عٌنة التالمٌذ
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 117,8 4,4
 بصرٌا
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بصرٌا و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 8الشكل رقم 

 . تبار الوقوف طولٌا على مشط القدم سنة فً اخ 11-12

و عٌنة  األسوٌاءٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  5من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

النتائج فً اختبار  أفضلعلى  لمعاقٌن بصرٌا انالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  بصرٌا التالمٌذ المعاقٌن 

 لعدم تأثٌر اإلعاقة البصرٌة على مختلف أعضاء الجسم الخاصة بالحركة .ذلك و التوازن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
41% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
,2% 

 
0% 

 
0% 
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 (8تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً شكل ثمانٌة )

 

و  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ (8شكل ثمانٌة )ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً  4جدول رقم 

 سنة. 12-11 بصرٌاالتالمٌذ المعاقٌن 

بلغت  األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

عند  15156و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   1516و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  165,1قٌمته 

 11566بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة  6,52عٌاري بلغت قٌمته نحراف المو االالمعاقٌن بصرٌا التالمٌذ 

اي   5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111و هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 

 . إحصائٌاهناك فروق دالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس
 اإلحصائٌة 

 
 

  العٌنات

دال 
 إحصائٌا

 عٌنة التالمٌذ 27,56 2,63 12.77 58 2,001 0,05
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 180,30 6,52
 بصرٌا
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بصرٌا و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 9الشكل رقم 

 .الجري فً شكل ثمانٌة  سنة فً اختبار 11-12

و عٌنة  األسوٌاءٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  2من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

 التوافق النتائج فً اختبار  أفضلعلى  األسوٌاءنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  بصرٌا التالمٌذ المعاقٌن 

طبٌعة اإلعاقة التً تمنع ممارسة مثل هذه التمارٌن بأرٌحٌة ألنها تشكل لهم صعوبة كبٌرة ذلك بسبب و 

 فً الحركة .

 

 

 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
56% 

عٌنة التالمٌذ 
 المعاقن بصرٌا

16% 

 
0% 

 
0% 
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 ثانٌة   15تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً المكان 

  

 

و  األسوٌاءثانٌة بٌن عٌنتً التالمٌذ  15ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً المكان  5جدول رقم 

 سنة. 12-11 بصرٌا التالمٌذ المعاقٌن

 

بلغت  األسوٌاءالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

عند  11516و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   1566و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  1156قٌمته 

بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة  1526التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته 

ة الحرٌة و درج ,151عند مستوى الداللة  15111و هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 16514

 .إحصائٌااي هناك فروق دالة   5,

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس 
 اإلحصائٌة

 
 

  العٌنات

دال 
 احصائٌا

 عٌنة التالمٌذ 21.7 2.37 17.24 58 2,001 0,05
 األسوٌاء

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 12.03 1.93
 بصرٌا
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و التالمٌذ المعاقٌن  األسوٌاءبٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 11الشكل رقم 

 .  ثانٌة  15الجري فً المكان سنة فً اختبار  12-11بصرٌا 

و  األسوٌاءٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  11من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

النتائج فً اختبار  أفضلعلى  األسوٌاءنالحظ  حصول عٌنة التالمٌذ  بصرٌا عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

لتمتع األسوٌاء بكامل قواهم على عكس المعاقٌن بصرٌا الذٌن ال ٌمكنهم الجري بطرٌقة ذلك و  السرعة 

 . 1251و " بٌتر فٌلد "  1265و هذا ما أكدته دراسة كل من " دٌنز " و " جٌو فٌري " سلٌمة 

 

 

 

 

 عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 
14% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
61% 

 
0% 

 
0% 
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 مقارنة النتائج بٌن عٌنتً المعاقٌن سمعٌا  و المعاقٌن بصرٌا 

 عرض و تحلٌل نتائج االختبار الوثب العرٌض من الثبات 

 

 

 المعاقٌن سمعٌابٌن عٌنتً التالمٌذ  العرٌض من الثبات الختبار الوثبٌبٌن نتائج المقارنة  1جدول رقم 

 سنة. 12-11و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا 

 

 سمعٌا التالمٌذ المعاقٌنالمتوسط الحسابً لعٌنة  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   6,570و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  112526بلغت قٌمته 

بٌنما بلغت قٌمة ت  6566عند التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته  111561

و درجة  ,151عند مستوى الداللة  15111و هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 5514المحسوبة 

 .إحصائٌااي هناك فروق دالة   5,الحرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس اإلحصائٌة
 
 

  العٌنات 

دال 
 احصائٌا

 عٌنة التالمٌذ 93, 129 6,570 8.24 58 2,001 0,05
 المعاقٌن سمعٌا

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 101.76 7.77
 بصرٌا



عرض و تحليل النتائج و مناقشتها                                                    الفصل الثاني    
 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و التالمٌذ  سمعٌا  لمعاقٌنابٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 11الشكل رقم 

 . الوثب العرٌض من الثبات سنة فً اختبار  12-11بصرٌا المعاقٌن 

  سمعٌا المعاقٌنٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  11من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

العٌنتٌن و ذلك  تقارب فً نتائج اختبارات القوة بٌن  نالحظ  حصول بصرٌا و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

 نظرا لطبٌعة هذه التمارٌن المالئمة لكال اإلعاقتٌن .

 

 

 

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
,1% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
44% 

 
0% 

 
0% 
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 عرض و تحلٌل نتائج إختبار ثنً الجذع لألمام  من الوقوف 

 

 

المعاقٌن بٌن عٌنتً التالمٌذ من الوقوف  لألمامثنً الجذع ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار  2جدول رقم 

 سنة. 12-11و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا  سمعٌا

 

 المعاقٌن سمعٌاالمتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

 4156و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   6526و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  41511بلغت قٌمته 

بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة 1541عند التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته 

و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111ر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب اصغو هً ,156

 .إحصائٌةال وجود لفروق ذات داللة اي   5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس
 اإلحصائٌة

 
  العٌنات

غٌر دال 
 احصائٌا

 عٌنة التالمٌذ 41.00 3.97 0.35 58 2,001 0,05
 المعاقٌن سمعٌا

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 41.3 2.42
 بصرٌا
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و التالمٌذ  سمعٌا  لمعاقٌنابٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 12الشكل رقم 

 . ثنً الجذع لألمام  من الوقوف سنة فً اختبار  12-11بصرٌا المعاقٌن 

  سمعٌا المعاقٌنٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  11من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

العٌنتٌن فً اختبار المرونة و ذلك  تساوي واضح بٌن  نالحظ  حصول بصرٌا و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

 لعدم تدخل اإلعاقة الحسٌة فً مثل هذه األنشطة البدنٌة .

 

 

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
,1% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
,1% 

 
0% 

 
0% 
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 تحلٌل و عرض نتائج إختبار الوقوف  طولٌا على مشط القدم 

 

 

المعاقٌن بٌن عٌنتً التالمٌذ الوقوف طولٌا على مشط القدم ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار  3جدول رقم 

 سنة. 12-11و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا  سمعٌا 

 

 سمعٌا  التالمٌذ المعاقٌنالمتوسط الحسابً لعٌنة  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

 117,8و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   6,78و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  99,5بلغت قٌمته 

بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة  4,4عند التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته 

و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب و 1516

 .إحصائٌااك فروق دالة اي هن  5,

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس
 اإلحصائٌة 

 
 

  العٌنات

دال 
 احصائٌا

 عٌنة التالمٌذ 99.5 6,78 2.07 58 2,001 0,05
 المعاقٌن سمعٌا

 لمعاقٌن عٌنة التالمٌذ 117,8 4,4
 بصرٌا
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و التالمٌذ  سمعٌا  لمعاقٌنابٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 13الشكل رقم 

 . الوقوف طولٌا على مشط القدم   سنة فً اختبار 12-11بصرٌا المعاقٌن 

  سمعٌا المعاقٌنٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  16من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

المعاقٌن بصرٌا على عٌنة عٌنة التالمٌذ تفوق ضئٌل لنالحظ  حصول  بصرٌا و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

و ٌمكن تفسٌر ذلك بمداومة فئة المعاقٌن بصرٌا لألنشطة  التوازن  اختبارالتالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فً 

 . 1251مثلما أكدت دراسة " فضٌلة سري "  البدنٌة الخاصة بالتوازن

 

 

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا 
عٌنة التالمٌذ المعاقن  %,4

 بصرٌا
,,% 

 
0% 

 
0% 
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 (8تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً شكل ثمانٌة )

 

 

 التالمٌذ المعاقٌنبٌن عٌنتً  (8شكل ثمانٌة)ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً  4جدول رقم 

 سنة. 12-11و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا  سمعٌا

 

سمعٌا  التالمٌذ المعاقٌننالحظ ان المتوسط الحسابً لعٌنة  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

عند 27,56و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً 5554و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  41516بلغت قٌمته 

و 7,08بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة  2,63التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته 

اي   5,و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 

 .إحصائٌاهناك فروق دالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلختبار 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس
 اإلحصائٌة 

 
 

  العٌنات

دال 
 إحصائٌا

0,05 2,001 58  
7.08 

 عٌنة التالمٌذ 46,63 8,84
 المعاقٌن سمعٌا 

 عٌنةالتالمٌذ المعاقٌن 27,56 2,63
 بصرٌا



عرض و تحليل النتائج و مناقشتها                                                    الفصل الثاني    
 

 105 

 

 

 

 

 

 

و التالمٌذ  المعاقٌن سمعٌا ابٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 14الشكل رقم 

 .  الجري فً شكل ثمانٌة سنة فً  12-11بصرٌا المعاقٌن 

  سمعٌا المعاقٌنٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  14من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

على حساب فئة  سمعٌا نالحظ تفوق واضح لصالح فئة المعاقٌن  بصرٌا و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

، و ذلك لعدم تأثٌر اإلعاقة السمعٌة على قدرات المعاق سمعٌا فً التوافق  اختباراتفً  بصرٌا المعاقٌن 

 إنجاز مهارات التوافق بٌنما تأثرت سلبٌا المستقبالت البصرٌة لفئة المعاقٌن بصرٌا .

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ االمعاقٌن 
 سمعٌا  
11% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
11% 

 
0% 

 
0% 
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 ثانٌة   15تحلٌل و عرض نتائج إختبار الجري فً المكان 

 

 

 

المعاقٌن ثانٌة بٌن عٌنتً التالمٌذ  15ٌبٌن نتائج المقارنة الختبار الجري فً المكان  5جدول رقم 

 سنة. 12-11و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا  سمعٌا 

 

 المعاقٌن سمعٌا المتوسط الحسابً لعٌنة التالمٌذ أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول 

 11516و بلغت قٌمة المتوسط الحسابً   1564و بلغت قٌمة االنحراف المعٌاري  1,54بلغت قٌمته 

بٌنما بلغت قٌمة ت المحسوبة  1526عند التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا و االنحراف المعٌاري بلغت قٌمته 

و درجة الحرٌة  ,151عند مستوى الداللة  15111و هً اكبر من قٌمة ت الجدولٌة المقدرة ب 1511

 .إحصائٌاناك فروق دالة اي ه  5,

 

 

 

 

 

 

 باراإلخت 

الداللة 
 اإلحصائٌة

 مستوى
 الداللة

 ت
 الجدولٌة

 درجة
الحرٌة 

 (2-ن2)

 ت
 المحسوبة

 
 ع

 
 س
 
 
 

 المقاٌٌس 
 اإلحصائٌة

 
  العٌنات

دال 
 إحصائٌا

0,05 2,001 58  
6.06 

 عٌنة التالمٌذ 15.4 2.34
 المعاقٌن سمعٌا 

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 12.03 1.93
 بصرٌا
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و التالمٌذ  سمعٌا  لمعاقٌنابٌن عٌنتً التالمٌذ  المئوٌة  النسب  فً  ٌمثل الفرق 15الشكل رقم 

 .  ثانٌة  15الجري فً المكان سنة فً اختبار  12-11بصرٌا المعاقٌن 

  سمعٌا المعاقٌنٌة لعٌنة التالمٌذ النسب المئوالذي ٌوضح  المقارنة بٌن  ,1من خالل التمثٌل البٌانً رقم 

تفوق طفٌف لصالح عٌنة المعاقٌن سمعٌا و ذلك لتعود نالحظ  حصول  بصرٌا و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 

 الجهاز العضلً الخاص بأداء الحركات على مثل هذه التمارٌن .

 

 

 

 

 

 

 

 

عٌنة التالمٌذ المعاقٌن 
 سمعٌا  
,1% 

عٌنة التالمٌذ المعاقن 
 بصرٌا
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موضح فً هو " كما    F. Fisherللمقارنة بٌن العٌنات الثالث قمت  باستخدام المعادلة اإلحصائٌة " و 

 .لجدول أسفله ا

 مقارنة النتائج بٌن العٌنات الثالث ) األسوٌاء ، المعاقٌن سمعٌا ، المعاقٌن بصرٌا (

سمعٌا ، المعاقٌن تحلٌل و عرض نتائج اإلختبارات للعٌنات الثالث ) األسوٌاء ، المعاقٌن 

 بصرٌا (

 

التوازن ، التوافق ، السرعة (  بٌن ) القوة ، المرونة ، اختبارات( ٌبٌن  نتائج مقارنة  11جدول رقم )

 ( سنة 11-11)   ( األسوٌاء ، المعاقٌن سمعٌا ، المعاقٌن بصرٌاالعٌنات التالمٌذ الثالث )

بٌن العٌنات الثالث فً 31,52نالحظ بان قٌمة ف المحسوبة  أعالهمن خالل النتائج المدونة فً الجدول -

عند مستوى  65111قٌمة ف الجدولٌة المقدرة ب اختبار الوثب العرٌض من الثبات و هً اكبر من 

5و بلغت  إحصائٌة(و هذا ما ٌدل على وجود فروق ذات داللة 56-1و درجة الحرٌة  ) ,151الداللة 

  
 عينة التالميذ 

 لمعاقين بصرياا

 
 عينة التالميذ

 المعاقين سمعيا

 
 عينة التالميذ 

 األسوياء

 
 العينات
 
 

 داللة 
 الفروق

درجة 
 الحرية

(2-87 ) 

مستوى 
 الداللة

 
F 

 الجدولية

 
F 

 المحسوبة

 
 ع

 
 

 
 س
 
 
 

 
 ع

 
 س
 
 
 

 
 ع

 
 س
 
 

        المقاييس          
 اإلحصائية 

  
  اإلختبارات

 الوثب العريض 135,66 7,011 129,93 6,570 101,76 7,77 52, 31 3,101 0,05 89 دال

 من الثبات 

ألمام  ثني الجذع 47,66 4,71 41 3,97 41,3 2,42 14.82 3,101 0,05 89 دال 
 الوقوف من

 117,8 4,4 4,38 3,101 0,05 89 دال
 

 طولياالوقوف  82 6,52 99,5 6,78
 على مشط

 القدم

 الجري في شكل 27,56 2,63 46,63 8,84 180,30 6,52 118,70 3,101 0,05 89 دال

 (8ثمانية ) 

الجري في  21,7 2,37 15,4 2,34 12,03 1,93 121,12 3,101 0,05 89 دال
 المكان

 ثانية 15 
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من الوقوف و هً اكبر  لألمامبٌن العٌنات الثالث فً اختبار ثنً الجذع    14,82قٌمة ف المحسوبة  

و  هذا ما  (56-1و درجة الحرٌة ) ,151ند مستوى الداللة ع 65111من قٌمة ف الجدولٌة المقدرة ب 

  بٌن العٌنات الثالث . إحصائٌاٌعنً انه هناك فرق معنوي دال 

بٌن العٌنات الثالث فً اختبار الوقوف طولٌا على مشط القدم و هً  4,38كما بلغت قٌمة ف المحسوبة  

( 56-1و درجة الحرٌة ) ,151عند مستوى الداللة  65111المقدرة ب  قٌمة اكبر من قٌمة ف الجدولٌة 

بٌن  118,70فٌما بلغت قٌمة ف المحسوبة       إحصائٌةوهذا دلٌل على وجود فروق ذات داللة 

 65111العٌنات الثالث فً اختبار الجري فً شكل ثمانٌة و هً اكبر من قٌمة ف الجدولٌة المقدرة ب 

                إحصائٌة( و هذا ما ٌدل علو وجود فرق ذو داللة 56-1و درجة الحرٌة ) ,151عند مستوى الداللة  

ثانٌة و هً ,1بٌن العٌنات الثالث فً اختبار الجري فً المكان  121,12بٌنما بلغت قٌمة ف المحسوبة 

(   و 56-1و درجة الحرٌة ) ,151عند مستوى الداللة  65111اكبر من قٌمة ف الجدولٌة  المقدرة ب 

 .إحصائٌةهذا ما ٌعنً انه توجد فروق ذات داللة 

 

  

( ٌبٌن الفرق بٌن المتوسطات الحسابٌة لعٌنات التالمٌذ الثالث )األسوٌاء ، 11التمثٌل البٌانً رقم )

   اختباراتسنة فً  11 -11المعاقٌن سمعٌا  و المعاقٌن بصرٌا ( 

 )القوة ، المرونة  التوازن ، التوافق ، السرعة (       

)  الثالث  ت البحثا( الذي ٌوضح المقارنة بٌن المتوسطات الحسابٌة لعٌن11من خالل الشكل رقم )

اٌجابٌا  تأثر للمتوسط الحسابً  نالحظ( و تالمٌذ معاقٌن بصرٌا تالمٌذ أسوٌاء و تالمٌذ المعاقٌن سمعٌا

و ذلك لتمتع هذه العٌنة بكامل البنٌة الجسمٌة و مداولتها   األسوٌاءصالح عٌنة التالمٌذ فً اختبار القوة ل

المتوسط الحسابً اٌجابٌا لصالح عٌنة المعاقٌن  تأثرالرٌاضٌة ذات طابع القوة 5بٌنما  لألنشطةالدائمة 

م و مٌل هذه الفئة الجس أعضاءالبصرٌة على بقٌة  اإلعاقة تأثٌربصرٌا فً اختبار المرونة و ذلك لعدم 
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 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا  عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  عٌنة التالمٌذ األسوٌاء 

 القوة 

 المرونة 

 التوازن 

 التوافق

 السرعة 



عرض و تحليل النتائج و مناقشتها                                                    الفصل الثاني    
 

 110 

كما حققت هذه العٌنة نتائج اٌجابٌة فً اختبار التوازن حٌث كانت النتائج فً  الرٌاضٌة األنشطةلبعض 

البدنٌة و ما حققته هذه العٌنة فً اختبار التوافق اكبر  األنشطةالكبٌر على مٌادٌن  إلقبالهاصالحها و ذلك 

   دلٌل على ذلك .

فً اختبار السرعة و ذلك الن مثل  األسوٌاءلصالح عٌنة التالمٌذ  باإلٌجاببٌنما عاد المتوسط الحسابً 

 .الجسم العضلٌة منها و الحسٌة أعضاءتعتمد على  األنشطةهذه 

لقد تم فً هذا الفصل عرض و تحلٌل النتائج المتحصل علٌها من خالل الدراسات التطبٌقٌة و المعالجات -

بٌن  إحصائٌةهناك فروق ذات داللة  أنتبٌن  اإلحصائٌةو الدراسات  األساسٌةو بعد التجربة  اإلحصائٌة

 العٌنات الثالث .

 االستنتاجات:

   من خالل التجربة التً قمنا بها و انطالقا من النتائج المتحصل علٌها و بعد عرضها و مناقشتها

 استنتجنا ما ٌلً :

  التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فً اختبارات هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التالمٌذ األسوٌاء و

 المرونة 5السرعة و التوافق .

 ق ذات داللة إحصائٌة بٌن التالمٌذ األسوٌاء و المعاقٌن بصرٌا فً جمٌع االختبارات وهناك فر 

  فً اختبارات    و المعاقٌن بصرٌا المعاقٌن سمعٌا التالمٌذ هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن

 ، التوافق و السرعة ( إال اختبار المرونة . ) القوة ، التوازن

 

 مناقشة الفرضٌات: 

و مجموعة  األسوٌاءبٌن مجموعة التالمٌذ  إحصائٌة:توجد فروق ذات داللة  األولىمناقشة الفرضٌة -1

 . األسوٌاءالتالمٌذ المعاقٌن سمعٌا فً بعض القدرات البدنٌة و ذلك لصالح مجموعة التالمٌذ 

اكبر من قٌمة ت  بأنهاتٌودنت لفرق متوسطٌن وجدت و ذلك بحساب ت س اإلحصائٌةبعد المعالجة -

فً اختبارات " 5المرونة 5السرعة 5التوافق 5."و 5,و درجة الحرٌة  ,151الجدولٌة عند مستوى الداللة 

هناك فرق دال فً متوسطات نتائج اختبار السرعة 5المرونة و التوافق لصالح  أنهذا ما ٌدل على 

 . إحصائٌةلم تظهر داللة  األخرىفٌما ٌخص باقً النتائج  أما األسوٌاءة التالمٌذ مجموع
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و  لألمامو بالتالً تكون الفرضٌة قد تحققت فً  اختبار الوثب العرٌض من الثبات و اختبار ثنً الجذع 

 ,1 اختبار الوقوف طولٌا على مشط القدم 5اختبار الجري فً شكل ثمانٌة 5اختبار الجري فً المكان

 ثانٌة و لم تتحقق فً باقً االختبارات .

 

 مناقشة الفرضٌة الثانٌة:-

فً بعض القدرات  و التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا األسوٌاءبٌن التالمٌذ  إحصائٌةتوجد فروق ذات داللة 

 . األسوٌاءلصالح التالمٌذ  البدنٌة

فً جمٌع االختبارات "الوثب العرٌض من  إحصائٌااتضح بان هناك فروق دالة  اإلحصائٌةمن المعالجة -

من الوقوف 5الوقوف طولٌا على مشط القدم 5الجري فً شكل ثمانٌة 5الجري  لألمامالثبات 5 ثنً الجذع 

كبر من قٌمة ت الجدولة فً جمٌع أثانٌة " و ذلك بمنطلق وجود قٌمة ت ستٌودنت  ,1المكان فً 

بكامل  األسوٌاءو ذلك بتمتع مجموعة التالمٌذ .5,حرٌةو درجة ال,151االختبارات عند مستوى الداللة 

الرٌاضٌة جعلها تتفوق فٌها  األنشطةالكبٌر على مختلف  إقبالهاالجسم الحركٌة منها و الحسٌة و  أعضاء

 بدرجة عالٌة.

 االختبارات.و بالتالً تكون الفرضٌة قد تحققت فً جمٌع 

 مناقشة الفرضٌة الثالثة :-

فً بعض  بٌن التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا والتالمٌذ المعاقٌن بصرٌا إحصائٌةداللة  ذاتتوجد فروق -

 .القدرات البدنٌة لصالح التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا

بعد المعالجة اإلحصائٌة و حساب الفرق بٌن المتوسطٌن للعٌنتٌن باستخدام ت ستٌودنت ظهر بان قٌمتها -

فً جمٌع االختبارات إال  5,و درجة الحرٌة  ,151لة اكبر من قٌمة ت الجد ولٌة عند مستوى الدال

اختبار ثنً الجذع لألمام من الوقوف و ذلك لتمتع فئة المعاقٌن بصرٌا بمرونة عالٌة للجسم أما تفوق 

مجموعة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا راجع إلى األثر االٌجابً الستخدام األنشطة البدنٌة لهذه الفئة و تأثٌر 

كان اقل درجة و بالتالً تكون الفرضٌة القائلة بان وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن اإلعاقة السمعٌة 

  التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا و المعاقٌن بصرٌا صحٌحة و مقبولة إال فً اختبارات المرونة.
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 ة ــــالخالص

على فئة المعاقٌن استخلصنا من الدراسة التً أجرٌت بأن كل ما تتمتع به فئة األسوٌاء ٌمكن أن ٌنطبق 

حسٌا إذا توفرت كامل اإلمكانٌات و بذلت مجهودات من طرف المربٌن أو مدرسً ذوي االحتٌاجات 

الخاصة دون أن ننسى نصٌب المسؤولٌن اتجاه هذه الفئة التً قد تحقق ما لم ٌقدر علٌه األسوٌاء فً كل 

 المٌادٌن ،و خاصة مٌدان النشاط البدنً المكٌف .
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 ملخص الدراسة: -

و لٌست ضرورة  محضة ، ن مساعدة المعاقٌن مهمة خٌرٌة إنسانٌةأب طوٌلة  سائد لفترة عتقاداالظل      

الخدمات الطبٌة و النفسٌة و لكن مع تقدم العلم و المعرفة و مرور الزمن و تطور ، اجتماعٌة و اقتصادٌة

بٌنما مازال التكفل بهذه الفئة ٌراوح  زاد االهتمام بهذه الفئة فً الدول المتقدمة ، و االجتماعٌة و التعلٌمٌة

دون غٌرهم  الناس  بعضعلى  ه سبحانه وتعالى نزلمحتوم أ إلهًفاإلعاقة قدر مكانه فً الدول النامٌة. 

و  عنهم للتخفٌف  وا سعٌاإلعاقة و المعاقٌن و إنما  وارتقحٌ الاألسوٌاء أ ، لذلك وجب علىلٌس عقابا و 

 الر فع من معنوٌاتهم و تقدٌم ٌد العون لهم من أجل إدماجهم فً المجتمع .

فتهفوا تتطلع علٌها أجٌال المستقبل لو ما بحثنا أو األبحاث التً أجرٌت إال مجرد رسائل بسٌطة     

و تواصل المجهودات فً رعاٌة الموجهه لهم  عمال الخٌرٌةألاة لٌنخرطوا فً أنفسهم لمساعدة هذه الفئ

 العلم و المعرفة عامة و بفئة المعاقٌن خاصة. 

ن الرٌاضة بصفة عامة عامل فعال و اٌجابً فً حٌاة أكما نحن بصدد التوضٌح فً هذه الدراسة ب     

لٌم بالنسبة لألسوٌاء فهً مثل ذلك للمعاقٌن كل إنسان فهً كما كانت رٌاضة العقل السلٌم فً الجسم الس

خر به هذه الفئة من قدرات و أنا زككل و هذا ما دفعنً للبحث فً هذا المجال خاصة و أننً الحظت ما ت

 : ــفً تربص مٌدانً مع فئة المعاقٌن سمعٌا فكانت البداٌة ب

وٌاء و التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا و * دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنٌة و الرٌاضٌة بٌن التالمٌذ األس

 ( *11-11المعاقٌن بصرٌا )

 تم تقسٌم البحث إلى بابٌن واسعٌن مفصلٌن كالتالً : افٌم -

 :الدراسة النظرٌة  و قسم بدوره الزى ثالثة فصول  هً كالتالً  الباب األول - 

 .:خصائص اإلعاقة البصرٌة  الفصل األول -

 . :خصائص اإلعاقة السمعٌة الفصل الثاني -

 :القدرات البدنٌة. الفصل الثالث -

 و كان هذا باالعتماد على بعض المصادر و المراجع باللغة العربٌة و الفرنسٌة.

 :على فصلٌن هما  خصص هذا الباب للدراسة المٌدانٌة و احتوى هذا األخٌر : الباب الثاني
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اإلجراءات المٌدانٌة حٌث تم التطرق فٌه الى  :تضمن هذا الفصل منهجٌة البحث و الفصل األول

الدراسة االستطالعٌة و التً عقبتها الدراسة األساسٌة التً كان محتواها ما ٌلً :منهج البحث,مجتمع 

 وعٌنة البحث ومجاالت البحث.

 09حٌث كان المنهج المتبع هو المنهج الوصفً المقارن لمالئمته الموضوع و أجرٌت الدراسة على 

مقسمٌن إلى ثالث عٌنات بالتساوي بحٌث أجرٌت االختبارات على عٌنة التالمٌذ األسوٌاء بمتوسطة تلمٌذ 

بومدٌن محمد بسٌدي خطاب )غٌلٌزان( و عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا بوالٌة غٌلٌزان كما أجرٌت نفس 

 االختبارات على عٌنة التالمٌذ المعاقٌن بصرٌا بوالٌة شلف.

:تضمن مقارنة النتائج المتحصل علٌها بٌن العٌنات الثالث و مناقشتها كما تم مناقشة  الفصل الثاني -

 الفرضٌات المصاغة للخروج فً األخٌر باستنتاجات و وضع توصٌات تخدم المجتمع المتضرر.

 التوصيات :

الرٌاضٌة و التروٌحٌة قصد تحسٌن الجوانب النفسٌة و االجتماعٌة  األنشطةضرورة استخدام  -

 .فً المجتمع   إدماجهممن عزلتهم و  إخراجهمكذا  و للمعاقٌن سمعٌا

 مشاركة المعلمٌن و المربٌن فً دوارات تكوٌنٌة خاصة بالتربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة.           -

 الدراسً .إدراج رٌاضة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة فً المقرر  -

 برمجة نشاطات رٌاضٌة تروٌحٌة خاصة بفئة المعاقٌن  -

       ٌجب االهتمام بفئة المعاقٌن و ذلك بتوفٌر كامل اإلمكانٌات لدمجهم فً المجتمع بشكل عادي . -

                                                                                  



 

 

 

Résumé 

       Notre recherche scientifique traite la problématique de la relation qui trouve entre 

l’handicap et l’exercice des différents disciplines sportives. et pour répondre a cet 

problématique, on a pris  trois types d’élèves, des élèves d’handicaps ( visuel, auditif) et des 

élèves normales  pour faire des comparaisons entre ces trois échantillons dans le but de 

savoir les entraves qui empêche les élèves d’handicaps ( visuel, auditif)  de pratiquer 

efficacement les différents exercices sportives . Dans ce sens on a fait les tests suivants : 

test de la force, test de souplesse, test de concordance et test d’équilibre.  

     Donc on a morceler ce recherche en deux grand chapitre : 

     Le premier chapitre qui est destiné au coté théorique  dans le quels on a donné les 

définitions des termes clés de ce recherche tel que : l’handicap visuel, l’handicap auditive, 

les capacités physiques. et puis on a donné  les critères de chaque handicap (visuel, auditif).  

     Et pour le deuxième chapitre qui est destiné au coté méthodique et pratique.                    

on a parlé des outils  méthodiques utilisés  dans ce recherche et du travail pratique qu’on a 

fait qui consiste principalement a faire des  comparaisons entre les trois échantillons  ( les 

élèves d’handicaps ( visuel, auditif) et les élèves normales ) en utilisant des tableaux et des 

dessins graphique pour être précis et scientifique. 

    Et finalement on a donné des recommandations pour améliorer les conditions d’exercice 

sportives pour des handicapés.   
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