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 تشكـــرات
       

  

 وجل عز املوىل نشكر املرسلني حممد سيدنا على اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد             
 . والعلم باإلميان طريقه لنا فأضاء النور إىل ماتالظل من أخرجنا                       الذي

 . العلمية املرتبة هذه إىل الوصول إىل ساعدنا اللذان  العزيزين الوالدين نشكر              
    معهد أساتذة ننسى ال كما  املبذول اجلهد على نورالدين عتويت-د املشرف األستاذ ونشكر

 السنوات خالل وتوجيهنا تكويننا على سهروا الذين  بامسه كل والرياضية البدنية الرتبية      
 . الدراسية
 

    ومستغامن تيارت ،غليزان واليةب  املساعدة يد لنا قدموا الذين املعاقني كزا مر  عمال  نشكر كما
 . البحث هذا اجناز يف وبعيد قريب من ساعدنا من مجيع ونشكر  
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 بداية وقبل كل شيء حنمد اهلل على توفيقه لنا إلمتام هذه املذكرة فاهدي هذا العمل املتواضع أوال                
ا ﴿: إىل من خصهم اهلل بالذكر يف قوله                 َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّ

ُمَ   َهْرُُهَا َوُقل َّلَّ َُمآ ُأفٍّ َواَل تَ ن ْ ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو ِكاَلُُهَا َفالَ تَ ُقل َّلَّ  ﴾ا قَ ْوالً َكرميًا يَ ب ْ
 00سورة اإلسراء اآلية 

 إىل من اثنت عمرها من اجل تعليمي  وحرمت نفسها الكثري ألجلي  وعملت املستحيل لتكويين إىل
 .روحي الغالية أمي ،إىل من قسا على نفسه وحرمها حق الراحة ليال هنارا ألجل التعليم والعيش َّلا 

 .أيب العزيز  إىل من تشرفت حبمل امسه ،عماد البيت
 إىل كل أصدقائي وأخص بالذكر األخ والزميل الذي سهر معي يف إجناز هاته املذكرة قوامسي مولود 

 إىل األصدقاء جوزي حممد ، جالوت فضيل ، عمراوي عمر، حمفوظ ، قليل  إىل كا عمال 
 .مركز التكوين املهين عني طارق 

 وأخص بالذكر مدير املركز وإىل كل العمال والعامالت  20إىل كل عمال مركز التكوين املهين والتمهني واد رهيو 
 .ستسمح مجيع الذين مل اذكرهم يف هذا اإلهداء الن النسيان جرس يدق عامل الذاكرةوأ 

 

 

 

 محمد          
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 بداية وقبل كل شيء حنمد اهلل على توفيقه لنا إلمتام هذه املذكرة فاهدي هذا العمل املتواضع أوال                

ا ﴿: إىل من خصهم اهلل بالذكر يف قوله                 َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّ
َُما قَ ْوالً   َهْرُُهَا َوُقل َّلَّ َُمآ ُأفٍّ َواَل تَ ن ْ ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو ِكاَلُُهَا َفالَ تَ ُقل َّلَّ  ﴾ َكرميًا يَ ب ْ

 00سورة اإلسراء اآلية 
 إىل من اثنت عمرها من اجل تعليمي  وحرمت نفسها الكثري ألجلي  وعملت املستحيل لتكويين إىل

 .الية أمي ،إىل من قسا على نفسه وحرمها حق الراحة ليال هنارا ألجل التعليم والعيش َّلا روحي الغ
 .إىل من تشرفت حبمل امسه ،عماد البيت أيب العزيز 
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 مقــدمة

 وما ، والعاملية األوملبية الدورات خالل من ذلك ويتجلى ، املعاقني باألفراد إهتماما األخرية الفرتة يف العامل شهد لقد
 احلياة أركان من الرياضة وتعد ، اجملتمع يف ودجمه بتأهيله أكرب وقدرا أُهية املعاق يعطي بأن املتحدة األمم به أقرت

 هاما دورا الرياضة لعبت اليت البكم الصم فئة املعاقني أصناف بني ومن ، مالامتك منوا الفرد منو إىل هتدف اليت األساسية
 بعض لتفضيل األصم يدفع الذي الواقع دراسة إىل يقودنا اجملال هذا يف واحلديث ، الصعاب ختطى على مساعدهتم يف

 هبا ويقصد ، الرياضي النفس فروع أهم من الدوافع تعد كما معني َّلدف حتقيقا فيها يرى واليت ، األخرى عن األلعاب
 . اخلارجية أو الداخلية القوى أو احلاالت

وهذا  ذلك إىل املؤدية األسباب عن نبحث جيعلنا وذلك الرتوحيية األلعاب ممارسة إىل مييلون والبكم الصم بعض جند كما
ه والعكس عن طريقها وتقوم بدور املنب مثرياتن اإلنسان يتأثر مبا يدور حوله من أيدل على أُهية حاسة السمع حيث 

 .عندما يكون الطفل مثال عاجزا عن السمع والنطق يكون َّلا تأثري سليب على حياته وشخصيته وطريقة إدراكه األشياء
ولقد كانت  –اته وعامله اإلدراكي والفكري والتخيلي عدة حواس من خالَّلا وهبا تتكون خرب  خلق لنااهلل  فنجد أن    

َوََل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه " نعمة السمع من أهم هذه احلواس فقد قدمها اهلل سبحانه وتعاىل يف املسؤولية يف قوله تعاىل 
 (16اإلسراء )"  ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًَل 

لف من األطفال حىت سن العشرين لديهم إعاقة مسعية ترتاوح بني وتشري اإلحصائيات العلمية إىل أن كل مثانية يف األ
ضعف السمع والفقد الكامل لإلحساس بالصوت هؤالء األطفال حيتاجون إىل خدمات تربوية ختتلف عن األطفال 

 دور الرتوحيية ولأللعاب، سمية وخاصة عند ممارستهم للنشاط الرياضي والبدين م وقدراهتم اجلاهتالعاديني وفقا الحتياج
 بأنه يبني أن يريد األصم التلميذ بأن لنا يتضح األلعاب من النوع َّلذا وبإختياره اجملتمع يف األصم التلميذ دمج يف كبري

 األصم جند ذلك عدا فيما ، واألسوياء والبكم الصم بني ختتلف اليت التواصل طريقة يف إال السوي وبني بينه اختالف ال
 . تنافس فيها اليت األلعاب وكذا الذات وإبراز النفس عن الرتويح فيها جيد اليت األلعاب إىل يتوجه

ويطلق . لتواصل مع اآلخرينل وااالتصاوتعترب أهم املشكالت اليت تعاين منها فئة املعاقني مسعيا هي صعوبة 
التصال هذه لذا فهناك ضرورة الستخدام أساليب خاصة للتعبري وا" عملية اَلغتراب الكامل"ض املتخصصني عليها بع

فضعاف السمع ميكنهم التعلم من خالل أساليب التعليم العادية مع . اف السمع والصماألساليب ختتلف بني ضع
ة وميكن يف هذه احلالة عمل تدريبات ستعانة باملعينات السمعية وزيادة الرتكيز على تدريب هؤالء على القراءة اجلهريالا

 .لتقوية السمع مثل عمليات التدريب إلثارة االنتباه السمعي

كقراءة الشفاه ولغة   معهم تعتمد أساسا على حاسة البصر أما الصم فهناك أساليب متعددة لتعليمهم والتواصل
 فهم يف الغالب يستطيعون ممارسة . لرياضيةة أثناء ممارسة ألعاهبم ااإلشارة باليد واألصابع واإلعالم امللونة وخاص

 

من الوسائل السمعية إىل أساليب أخرى تعتمد على حاسة سوياء مع تعديل أساليب التحكيم كافة ألعاب األ
 .البصر واللمس كما سنعرف الحقا

 الجانب التمهيدي  
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 فصول 22الذي يشمل و : الجانب النظري
 نبذة تارخيية عن ذوي اإلحتياجات اخلاصة : الفصل األول 

  اإلعاقة السمعية : الفصل الثاني
 الدوافع : الفصل الثالث
  النشاط الرياضي الرتوحيي : الفصل الرابع 

 والذي يشمل فصلني : الجانب التطبيقي
 منهجية البحث واإلجراءات امليدانية : الفصل األول
 ومناقشة النتائج  عرض وحتليل: الفصل الثاني

: اإلشكـاليـة -4  
هم أولئك األشخاص الذين يكون مستوى قدراهتم البدنية ( المعاقين)إن اخلواص أو ذوي االحتياجات اخلاصة 

أو احلسية أو الذهنية أو السلوكية أقل من املستوى الشائع يف اجملتمع ، حبيث يستوجب هذا االختالف إعداد برامج 
 .الستغالل هذه القدرات وتطويرها إىل أقصى حد ممكن تربوية وتأهيلية خاصة

ومما الشك فيه أن ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية بالطرق الصحيحة الرتبوية تؤثر على الفرد وتكسب 
اجتاهات وفيها سلوكيات سليمة جتعله يتوالءم مع نفسه ومع أفراد اجملتمع الذي يعيش فيه حيث تلعب األنشطة الرياضية 
الرتوحيية املتنوعة دورا هاما يف تنمية نواحي النقص لدى األفراد فإذا فقد اإلنسان قدرته على التمتع بأي جانب من 
جوانب احلياة فإن هذه األنشطة تعوضه من خالل شعوره بإمكانياته أثناء املمارسة ولقد زاد االهتمام بفئات املعاقني يف 

 .(37،ص 3227،سنة مد حمروس الشناويحم)العامل حيث يقدر عددهم بعشر سكان العامل
هذه األسباب جعلت اجملتمعات املتحضرة تنظر إىل املعاقني نظرة أكثر تفاؤال مما كانت عليه يف املاضي وأعطتهم 
الفرصة للمشاركة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية ومساُهتهم يف هنضة بلداهنم وحبثنا هذا يتطرق إىل تساؤل عام يتمثل 

 هل ملمارسة النشاطات الرياضية الرتوحيية دور يف االرتقاء يف بعض جماالت النمو االجتماعي لدى املعاق مسعيا؟  :يف 
 واخلارجية الداخلية العوامل من جمموعة بني التداخل ذلك هي األخرى الفعاليات وخمتلف الرياضي النشاط به يتميز ما إن

 الفرد ملساعدة بينها التكامل من بد وال ونفسية بيولوجية العوامل وهذه ، الرياضي النشاط ممارسة إىل الفرد تدفع اليت ،
 . املنافسة أو النشاط أثناء سليم بشكل وإستخدامها احلركية املهارات خمتلف وتعلم تقبل على

 النفس علم جمال يف البالغة ألُهيتها نظرا هذا يومنا إىل الدراسة قيد زالت ال الدوافع  مثل النفسية اجلوانب إن 
  األخرية هذه ولكون ، الرياضية املمارسة حنو األصم الرياضي وميول الدافعية مسات أبعاد حتديد حيث من الرياضي

 السيد ،ليلى ابراهيم لميح) األداء مبستوى والتقدم املمارسة حنو والبكم الصم املعاقني إقبال يف هاما دورا تلعب
 (.22،ص1991،سنةفرحات

 . الترويحية للرياضات سنة( 21-9) البكم الصم تالميذ فئة بعض تفضيل دوافع يف حبثنا مشكلة جاءت وعليه
 :  التاليتني اإلشكاليتني طرح إرتأينا الدوافع حول والدراسات النظريات لتعدد ونظرا

 ؟ الرتوحيية للرياضات والبكم الصم لتفضيل رئيسية دوافع ماهي -
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 ؟ الرتوحيية للرياضات والبكم الصم لتفضيل(وخارجية داخلية) والتحفيزات دوافع هي ما  -
 :أهداف البحث -2
  إليها الرجوع ميكن اليت الدراسات بني من دراستنا تعترب فبذلك جدا قليلة والبكم الصمب اخلاصة الدراسة أن مبا -
 . أكثر هبا والتعريف والبكم الصم بفئة التحسيس -
 . الرياضية األنشطة على الدوافع أثر معرفة -

 .واملتعة السعادة وراء السعي أي األساسية حاجياهتم إشباع على والبكم الصم فئة مساعدة -

 الرياضية النشاطات ممارسة خالل من وقدراهتم معنوياهتم من ورفع اجملتمع يف والبكم الصم فئة إدماج على العمل -
 . احملفزة النسبية اخلصائص وكذا الرتوحيية

 . بالعمل للقيام التخفيزات وكذا الفئة َّلذه الرياضي بالنشاط املرتبطة الدوافع معرفة -
 :فرضيات البحث -9

 "الرتوحيية الرياضات لتفضيل والبكم الصم تالميذ تدفع  اليت الدوافع ماهي ": الفرضية العامة -أ
 :على ضوء التساؤالت املطروحة اقرتحنا ما يلي 

  الرتوحيية للرياضات والبكم الصم فئة تفضيل دوافع -3
  النفس عن الرتويح دافع -أ

  الذات إبراز دافع -ب
  املنافسة روح دافع -ج

 .تعترب النشاطات الرياضية الرتوحيية عامل فعال يف عملية االتصال والتواصل لدى املعاق مسعيا -0
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 :أهمية البحث والماهية إليه -0
إذ ( األنشطة الرياضية الرتوحيية)املوالية وبه يفسح ويعرض لالهتمام أكثر هبذا اجملال إن حبثنا هذا يعد مقدمة للبحوث  -

تعد اجلانب الثري واخلصب ويعمل أيضا إجياد التكامل والتقارب والتعاون والعمل اجلماعي والدمج االجتماعي، وكذا 
 .ئة الصم والبكماالتصال والتواصل وبالتايل حتقيق املبتغى احلقيقي لفئة املعاقني وخاصة ف

تكمن أُهية هذا البحث يف لفت االنتباه وتسليط األضواء على املشكالت والظروف اليت تعيشها فئة الصم البكم اليت  -
تعاين النقص واإلُهال والنبذ واحلرمان يف بعض احلاالت لتأيت األنشطة الرتوحيية لتساهم يف دعم بعض جماالت النمو 

 (.االجتماعي، التعاون، والعون والعمل اجلماعي وكذا االتصال والتواصلالدمج )االجتماعي 
 :كما يتضمن البحث غرضني أساسيني  -
 .يتضح الغرض العلمي يف تزويد حقل الرتبية البدنية والرياضية مبصدر علمي جديد وحديث: غرض علمي -أ

اطات الرياضية الرتوحيية يف دعم بعض يظهر هذا الغرض من خالل الوصول إىل أُهية ممارسة النش :غرض عملي -ب
جماالت النمو االجتماعي لفئة الصم البكم، قصد الوصول إىل حتقيق األهداف والنتائج يف ظل الربامج التنظيمية املهتمة 

 .بالدمج والعمل اجلماعي وكذا االتصال والتواصل
 :مصطلحات البحـث -1
 :الترويح الرياضي -4

ركان األساسية يف برامج الرتويح ملا يتميز به من أُهية كربى يف املتعة الشاملة للفرد، يعترب الرتويح الرياضي من األ
-72، الصفحات 3222عطيات، ) باإلضافة إىل أُهية التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية

كان بغرض التدريب للوصول إىل املستويات إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو   (70
العالية، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة، حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من 

ي النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إىل حتسني عمل كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري التنفس
 :وميكن تقسيم الرتويح الرياضي كما يلي (22، صفحة 3220إبراهيم، ) والعضلي والعصيب

 األلعاب الصغرية الرتوحيية -
 األلعاب الرياضية الكبرية -
 الرياضة املائية -
 التمرينات وحركات الرشاقة والتعيري احلركي -
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 (الرمي، الوثب واجلري ) ألعاب القوى  -
 .اخلالءرياضات  -

 :المعاق -2
هو الشخص الذي لديه عائق جسدي مينعه من القيام بوظائف حركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابات 

أدت إىل قصور يف العضالت أو فقدان يف القدرة احلركية أو احلسية يف األطراف السفلى أو العليا أحيانا أو اختالف 
  (06فاروق، صفحة ) التوازن احلركي

 :األصم -9
يعرف الصم بأنه ذلك الشخص الذي الميكنه استخدام حاسة السمع هنائيا يف حياته اليومية، كما يعرفه الدكتور 

الطفل األصم هو ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة أو هو من فقد القدرة " عبد الفتاح عثمان"
 (06فاروق، صفحة ) رجة أن أثار التعلم فقدت بسرعةالسمعية قبل تعلم الكالم أو من فقدها مبجرد تعلم الكالم لد

 :األبكم -0
هو الشخص الذي الميكنه استعمال حاسة النطق وذلك يرجع لفقدانه حاسة السمع أو هو من فقد حاسة 

 (06فاروق، صفحة ) السمع وينجز منه فقدان حاسة النطق
 :وقد عرفت هيئة الصحة العالمية الصم والبكم

فاقدا حلاسة السمع مما أدى إىل عدم استطاعته تعلم اللغة والكالم أو أصيب بالصمم يف طفولته  ذلك الفرد الذي ولد
قبل اكتساب اللغة والكالم أو أصيب بعد التعلم مباشرة لدرجة أفقدته أثار التعلم بسرعة حبيث تكون قدراته أقل من 

 (31حسن، صفحة .ماهر) الشخص العادي
 :الدراسات المشابهة -9

 :تمهيــد
تعترب الدراسات املشاهبة جانبا هاما جيب على الباحث تناوله لتدعيم حبثه، وهذه الدراسة تستعمل بغرض احلكم 

واملقارنة واإلثبات، ومن أجل ذلك قمنا باالتصال بأساتذة املعهد  خاصة أهل االختصاص من أجل تزويدنا بالبحوث 

ثنا، وتفحصنا املذكرات والرسائل مبكتبة املعهد مبستغامن ومعهد والدراسات اليت َّلا عالقة باملوضوع الذي أجري عليه حب

 الرتبية البدنية والرياضية دايل إبراهيم جبامعة اجلزائر العاصمة وتعتمد هاته الدراسة على أُهية بالغة يف 
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النفي )ملمارسة البحث االستفادة من املنهجية املتبعة ، ضبط املتغريات واخللفية النظرية : حبثنا وتكمن فيما يلي 

 (.أو اإلثبات 

 :دراسة غندير نور الدين 9-4
أثر ممارسة النشاط " بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ببوزريعة بعنوان  0221أجريت هذه الدراسة سنة 

، غندير) " (سنة 30-22)الرياضي الرتوحيي على النمو االجتماعي لألطفال املتخلفني عقليا ختلف عقلي بسيط 
0221-0222) 

  :أهـداف الـدراسة
  عقليا املتخلف الطفل منو على الرتوحيي الرياضي النشاط ممارسة أثر تبني -

 حميطه داخل عقليا املتخلف تكيف على املساعدة يف الرتوحيي الرياضي النشاط تأثري مدى على الكشف -
 االجتماعي

 املتأخرة الطفولة مرحلة يف االجتماعي النمو مطالب تعزيز يف ودوره الرتوحيي الرياضي النشاط بأُهية التعريف -

 التعليمية الربامج ختطيط يف النظر إعادة ضرورة إىل املعنية باَّليئات الربامج وواصفي املسؤولني انتباه لفت -
   والرتبية والدراسة

 :مشكلـة البحـث
لألطفال املتخلفني عقليا ختلف عقلي بسيط هل ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحيي أثر إجيايب على النمو االجتماعي 

 ؟( سنة 22-30)
 :فرضيـة البحـث

-22)ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحيي أثر إجيايب على النمو االجتماعي لألطفال املتخلفني عقليا ختلف عقلي بسيط 
 (سنة 30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عينـة البحـث
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فوجد باملركز الطيب الرتبوي لألطفال ( سنة 30-22)تتكون عينة البحث من األطفال املتخلفني عقليا بسيط 
 :طفال حيملون هاته اخلصائص وقد قسم العينة إىل جمموعتني 36املعوقني ذهنيا بتوقرت 

 إناث 20ذكور و 21أطفال منهم  20تتكون من : المجموعة الضابطة
 إناث 20ذكور و 21أطفال  20تتكون من : المجموعة التجريبية

 

 :اَلستنتاجات
أثر إجيايب ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحيي على النمو االجتماعي للمتخلفني عقليا ختلف عقلي بسيط هناك 

 . (سنة 22-30)
 :دراسة أحمد بوسكرة 9-2

بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم الرتبية البدنية والرياضية  0220-0223أجريت هذه الدراسة سنة 
حيث ركز يف " اط الرياضي الرتوحيي لدى األطفال املتخلفني عقليا يف املراكز النفسية الرتبويةالنش": بدايل إبراهيم بعنوان

هذه الرسالة على الوسيلة يف حساب الغاية أي ركز على النشاط الرياضي الرتوحيي الذي حبد  ذاته كوسيلة، وركز اهتمامه 
 .تخلف العقليعلى الطفل املتخلف عقليا وحماولة مساعدته للتخفيف من وطئة ال

 :عينـة البحـث

طفال  02وقد قام باستعمال املقارنة بني جمموعتني واحد ممارسة والثانية غري ممارسة وتتكون كل واحدة منها من 
، أتبع املنهج الوصفي (ممارسة)والثانية ببوزريعة ( غري ممارسة)وكل جمموعة تقع يف مركز خاص األول بنب عكنون 

لتوافقي حيث قام برتك العبارة اليت تعجبهم وإزالة العبارة اليت ال تعجبه وهذا إخالل بشروط باستخدام مقياس السلوك ا
 (أ)املقياس، إضافة إىل استمارة استبيان ومقابلة وتوصل إىل أن هناك تقدم اجملموعة املمارسة غري املمارسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : التعليق عن الدراسات المشابهة 
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 املشاهبة واليت متثلت يف ممارسة النشاط الرتوحيي على النمو األجتماعي لألطفال املتخلفني وكذامن خالل الدراسات 
واليت ختدم حبثنا وكذا االستفادة منه يف اإلطار النظري ومن خالل  الرياضي الرتوحيي لدى األطفال املتخلفني عقليا

املصطلحات النظرية وتدوينها يف الباب األول ضف إىل ذلك أن الباحث استفادة منها وتدوينها يف اجلانب التطبيقي 
 .وذلك من خالل إختيار املنهج وكذا طريقة إختيار عينة البحث وكذا الوسائل األساسية 
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 :الخاتمـة

إن جل الدراسات العلمية السابقة وعلى الرغم من قلتها إال أننا حاولنا قد املستطاع حتليلها وإجياد نقاط الشبه 

واالختالف بينهما، ومبا أن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته جديد جعل تركيزنا على النقاط اليت ختدمه يف هذه البحوث 

والبكم َّلم دوافع يف تفضيلهم ملمارسة الرياضات الرتوحيية اليت تشعرهم والدراسات اليت وجدنا من خالَّلا أن فئة الصم 

  . باالندماج مع اجملتمع وكذا التخفيف من الضغوطات النفسية واالجتماعية 
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 :  تمهيد
 اإلسالمي اجملتمع أوىل وقد القدم منذ التعوق اإلنسان حارب لذا ، اإلنسان لدى فيه مرغوبا يكن مل املعوق إن 

  معاملتهم على وأكد والتنقل احلركة على يساعدهم من َّلم وخصص ، املعوقني برعاية الشديد اإلهتمام

 املثلى الوسائل أحد املعوقني رياضة متثل وكما ، العامل سكان جمموع من  %12 قرابة وذهنيا حركيا املعوقني وميثل

  اجملتمع هذا أفراد من منتج كفرد وجناحا جمتمعنا إىل املعاق عودة لسرعة والفضلى
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 :  السنين أَلف ومنذ القديمة العصور في الخاصة اإلحتياجات ذوي -2-2
 ويؤذون جوعا للموت يرتكون وكانوا األمم من كثري عند واإلُهال واإلزدراء االضطهاد من املعوقني عىن القدمي التاريخ يف

 املعوق فكان ، اجملتمع على عبئا يروهنم كانوا إذ املعوقني عل بالقضاء القدمية الشعوب بعض مسحت وقد ، أطفال وهم
 تنبه اليت الصوتية اآلالت بدون معتقالهتم من خيرجون ال كانوا أخرى وأحيانا خاص بإذن إال اخلروج ميكن ال حبيث يعزل

 . الغري إىل العدوى انتقال من جتنب أيديهم يف قفازات بوضع يلزمون وكانوا طريقهم عن يبعدوا لكي األصحاء
 اإلنسان حارب لذا ، فيه مرغوب وغري اإلنسان من مقبوال أمرا يكن مل التعوق أن ، العصور كل على فيه شك ال وما

 املعوقني كان بينما ، األسلوب يف إختلفوا وإمنا جيل بعد املبدأ هذا من خيتلف ومل ، فيها هوادة ال شعواء حربا التعوق
  واَّلند مصر يف بالرعاية يتمتعون

 :  الوسطى العصور في الخاصة اإلحتياجات ذوي-1 -2-2
 يتلق اآلَّلة بأن وإعتقادهم خوف نظرة املعوق إىل النظرة فكانت ، الشريرة واألرواح الرب غضب أنه على التعوق عرف
 .  هبم اإلحتكاك وعدم عنهم اإلبتعاد وجيب باالختالط جديرين غري أشخاص فإهنم عليهم اللعنة

 :  السماوية األديان في الخاصة اإلحتياجات ذوي-2 -2-2
 أنظمة نشر إىل أدى مما ، البشر هبداية تضيء نربات فكانت البشر بني واإلخاء والتسامح احملبة تعاليم من حتمله ومبا

 ( 22-19ص ، 1991سنة ، اهيمإبر  اجمليد عبد مروان) والعراق مصر يف الوقف كنظام اإلحسان
 . اجملتمع يف مكانتهم وإسرتداد ماديا مساعدهتم طريق عن واملعوقني املرض رعاية يف أساسيا عامال النظام هذا وإستمر

 :   لإلعاقة اإلسالم نظرة -2-2-3
 وحث والتنقل احلركة على يساعدهم من َّلم وخصص املعوقني برعاية الشديد باإلهتمام اإلسالمي اجملتمع متيز لقد

 الرسول عن الشريف احلديث ففي ن وتعاىل سبحانه اهلل من إختبار التعوق حالة واعتربت معاملتهم حسن على املسلمون
 . وأقصاه نفاه يئس وإن إجتباه صرب فإذا إبتاله أحدا أحب إذا اهلل إن: قال وسلم عليه اهلل صلى

َأْن َجاَءُه ( 1)َعَبَس َوتَ َوىلَّ :  العزيز كتابه يف تعاىل اهلل قال به واإلهتمام املعوق معاملة إىل اإلسالم دعا ولقد 
ى ( 2)اأْلَْعَمى  َفَعُه الذِّْكَرى ( 3)َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَ زَّكَّ ُر فَ تَ ن ْ ا َمِن اْستَ ْغىَن ( 4)أَْو َيذَّكَّ ى ( 5)أَمَّ ا َومَ ( 6)فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ

ى  ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى ( 7)َعَلْيَك َأالَّ يَ زَّكَّ ى( 9)َوُهَو خَيَْشى ( 8)َوأَمَّ  (12 إىل 1 من اآلية عبس سورة)"  فَأَْنَت َعْنُه تَ َلهَّ
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  عليه جتزى ونفقة يقوده وغالم بكسرة منهم واحد يؤمر العميان من مجاعة بغداد يف شاهد بطوطة ابن أن ويروي

 وهو مكتوم إبن عليه ،فأقبل قريش عظماء بعض خياطب كان وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن الكرمي القرآن جاء فقد
 . أعاله املوجودة  اآليات وتعاىل سبحانه اهلل فأنزل الكرمي الرسول عليه فأعرض مكفوف شخص

 ومع ، حسني ،طه املعري العالء أبو ، برد بن بشار منهم ونذكر ، خمتلفة جماالت يف وظهورا العرب املكفوفني متيز وقد
 عشر الثامن القرن منتصف قبل تظهر مل املنظمة الربامج ألن القدمي يف املكفوفني تعليم تبذل كانت الفردية اجلهود أن

 ( 11ص ،1991سنة ، احلديدي صبحي مىن)
 :    الحديث العصر في الخاصة اإلحتياجات ذوي -2-2-4

 والبحث واملعوقني بالضعفاء واالهتمام الظلم من وختليصه حقوقه وأخذ باإلنسان االهتمام من اإلجتماعية الثورات محلت
 . لرعايتهم وسائل عن

  أبنائها حنو اجملتمعات إجتاهات يف هامة حتول نقطة فكانت املتحدة األمم عن الصادر اإلنسان حقوق إعالن جاء مث
 : الخاصة اإلحتياجات ذوي رياضة -2-1

 هذه ولعل ، واألوملبية العاملية الدورات خالل من ذلك ويتجلى العاملي مستوى على بارزا تطورا املعوقني رياضة شاهدت
 قابليتهم لعرض املشاركة يف الفرصة إعطائهم وكذا للمعوقني اجملال فتح إىل األوىل بالدرجة هتدف الرياضية التظاهرات

 هنا ومن ، وكامال متزنا منوا الفرد منو إىل تسعى اليت احلياة أركان من ركن الرياضة تعد حيث واإلجتماعية والنفسية البدنية
 على يتغلب جتعله واألنشطة الفعاليات ممارسة ألن حياته يف الرئيسي دوره لتأخذ ، املعوق حالة يف الرياضة مكانة نربز

  به إرتسمت اليت احلالة جراء من يواجه قد الذي الشعور
 :   الخاصة اإلحتياجات  لذوي األولمبية األلعاب تاريخ -2-1-2

 كتبها اليت الرسالة يف للمعوقني الرياضية األلعاب مؤسس"  جومتان لودفينج"  الدكتور إىل املعوقني رياضة فكرة جاءت
 ستوك ألعاب هدف أن تصف واليت ، بإجنلرتا"  ماندفيل ستوك" إسناد يف الرئيسية بالصالة واملعلقة ، م1911 عام

 اليت احلقة الرياضة روح وأن عاملية رياضية حركة يف العامل أحناء مجيع من ونساء رجال من املشلولني إنتظام هو ماندفيل
 . املشلولني أالف يف واإلملام األمل ترجى اليوم تستودعهم

 معوق 11 من مكون فريق إشرتاك عند ماندفيل ستوك ألعاب بتنظيم م 1914 عام"  جومتان لودفينيج"  السيد قام وقد
 أضيفت مث ، بلندن العامة االوملبية الدورة إفتتاح نفس ويف لرماية دولية مسابقات يف سيدات منهم احملاربني قدامى من

 الطالة تنس – السباحة– السالح – وامليدان الساحة ألعاب – السلة كرة – كالبولينغ التالية السنوات يف أخرى ألعاب
 (33ص ، 1991سنة ، اهيمإبر  اجمليد عبد مروان) األثقال رفع –
 
 



27 
 

 
 

 (   :  التاريخي التطور) الرياضية األنشطة ذوي مشاركة -2-1-1
 وكوريا وأندوسيا واَّلند لكندا باإلضافة العربية الدول من كبري عدد يف الثانية العاملية احلرب بعد املعاقيني رياضة إنتشار

 . العربية الدول ومعظم والكويت السعودية العربية واململكة مصر واليابان
 . التايل النحو على التارخي التسلسل كان وقد املنظمة الدولية املنافسة ظهرت
 اإلجنيزي ماندفيل ستوك مبستشفى املعاقني رياضة"  جومتان فينج لود"  أدخل:  م 1944 -
 ( .املتحركة الكراسي مستخدموا) والبرت بالشلل للمعاقني تنافسية بطولة أول:  م 1941 -

  جومثان -د إشراف حتت ماندفيل ستوك مستشفى يف بلندن الصيفية األوملبية الدورة إقامة مبناسبة
 أوملبية دورة أول فرنسا يف القدماء احملاربني باحتادات مرتبط املعاقني لرياضة الدويل اإلحتاد إنشاء:  م 1912 -

 ( شلل متسابق 42) دولة 22 فيها إشرتك ، بروما للمعاقني
 . الصيفية األلعاب لدورة مواكبة وكانت

 لدورة مواكبة باليابان العمل وزارة رعاية حتت متفرج 12.222 شاهدها أيام 21 يف املعاقني دورة:  م 1914 -
  احلروب ملصايب الدويل اإلحتاد برعاية املعاقني لرياضة الدولية املنظمة وتأسيس ، طوكيو يف الصيفية األلعاب

 جوان وسكرتارية جومتان لودفينج برئاسة مستقل كاحتاد املعاقني لرياضة الدويل اإلحتاد تأسيس:  م 1911 -
 . بإجنلرتا ندفيل ما ستوك يف سكرتون

 اإلحتاد رعاية حتت(  إخل... صم ، مكفوفني ، شلل) اإلعاقة أنواع ملختلف عامل بطولة أول:  م 1912 -
 . إتيان سانت يف املعاقني لرياضة الفرنسي السوفيايت

 األلعاب لدورة مواكبة الغربية بأملانيا هايدليزج مدينة يف( فقط بالشلل) للمعاقني األوملبية الدورة:  م 1912 -
  ميونيخ يف لألصحاء الصيفية

  دولة 21 فيها شارك إجنلرتا يف اإلعاقة أنواع ملختلف العامل بطولة:  م 1913 -
  مشارك 1122 طوكيو يف(  اإلعاقة أنواع خمتلف) للمعاقني األوملبية الدورة:  م 1911-
 الصفية االلعاب لدورة مواكبة ،(  اإلعاقة أنواع خمتلف) هبولندا أرنيم مدينة للمعاقينفي األوملبية الدورة:  م 1912 -

 . للمعاقني الرياضية اإلحتادات عن االنفصال بدى ، جومتان فينج لود الدكتور وفاة – موسكو يف
 التشنجي الشلل لرياضة منفصل إحتاد تأسيس ، املكفوفني لرياضة منفصل إحتاد تأسيس:  م 1911 -
 رحيان رونالد الرئيس وإفتتحها بأمريكا نيويورك يف(  اإلعاقة أنواع خمتلف) للمعاقني األوملبية الدورة:  م 1914 -

 من مندوبني ضمت اليت األربعة الرئيسية الدولية اللجنة ظهور ، الفقري العمود إصابات لرياضة ندفيل ما ستوك دورة
 (33و31،32ص املعوقني رياضة ، رياض أسامة) األربعة الرئيسية الدولية اإلحتادات
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 ،كند ،يوغسالفيا النمسا جاءت وإجنلرتا أملانيا ، فرنسا فبعد املعاقني لرياضة عربية أوربية إحتادات إنشاء تواىل مث

  العربية الدول ومعظم األوربية الدول من وغريها وسويسرا السويد ، ،أملانيا النرويح ،لكسمبورغ
 وتأهيلهم املعوقني لرعاية النظرة وأصبحت اإلقتصادية النظرة حمل ن اإلنسانية االجتماعية النظرية وحلت 

 (  21ص ،1991 سنة ، اهيمإبر  احلميد عبد مروان) والسعادة بالكرامة جمتمعاهتم يف مندجمني أفراد ليعودوا إجتماعيا
 بن احلكيم عبد)       م 24/23/1911 يوم العراق يف املعاقني لرياضة العريب اإلحتاد تأسيس مت:  م 1911 -

 ( . 41،ص 1991سنة ، املطر جواد
 لرياضة وعربية أوربية إحتادات إنشاء وتوالت اإلعاقات خمتلف فيها شاركت بكوريا سيول دورة:  م 1911 -

 وسويسرا والسويد وإسبانيا والنرويج ولكسمبورغ وكندا ويوغسالفيا النمسا جاءت وإجنلرتا أملانيا ، فرنسا فبعد املعاقني
 . العربية الدول ومعظم األوربية الدول من وغريها

  املعاقني لرياضة اجلزائرية الفيدرالية تأسيس:  م 1992 -
 ضم ومت املعاقني لرياضة والفيدراليات والبكم للصم الرياضية للنشاطات اجلزائرية الفيدرالية تأسيس:  م 1991 -

 . والبكم الصم رياضة أنشطة فيدرالية يف والبكم للصم الرياضية للنشاطات والفدرالية حركيا املعاقني لرياضة فدرالية
 :  للمعاقين والشتوية الصيفية األولمبية األلعاب تاريخ -2-1-3

 :  للمعاقين األولمبية األلعاب تاريخ -أ
 :  اخلاصة االحتياجات لذوي األوملبية األلعاب يوضح 1 رقم جدول -1-أ

  المشاركين عدد  اإلعاقة نوع  المشاركة البلدان  البلد  السنة
  رياضي 422  حركية  بلدا إيطاليا –روما  1912
 رياضي 392 حركية  بلدا  اليابان– طوكيو 1914

 رياضي 122 حركية  بلدا  إسرائيل أبيب تل 1911

 رياضي 1222 حركية  بلدا  أملانيا هيدلربج 1912

 رياضي1112  بصرية مسعية حركية  بلدا  إيرتبيكوك 1911

 رياضي2212 بصرية مسعية حركية  بلدا  تزرنتو 1912

 رياضي 3922  عقلية بصرية مسعية حركية  بلدا  هولندا– برمنفهام 1914

 رياضي 3222  عقلية بصرية مسعية حركية  بلدا أ-م-و – نيويورك 1911

 رياضي 3222  عقلية بصرية مسعية حركية  بلدا كورياج سيول 1992

 رياضي 3222  عقلية بصرية مسعية حركية  بلدا إسبانيا- برشلونة 1991

 رياضي 122  عقلية بصرية مسعية حركية  بلدا أ-م-و - أطالنطا 2222
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 :  بالمعاقين الخاصة الشتوية األولمبية األلعاب يوضح 1 رقم جدول -2-أ

  المشاركين عدد  المشاركة البلدان  البلد  السنة
 رياضي 212 14  لدنسيك اوسكو 1911

 رياضي 312 11  غليو 1912

 رياضي 122 22  إسربغ 1914

 رياضي 119 24  أملانيا الربفيل 1992

 رياضي 911 31 ليدهامر 1994

 رياضي 1222 32 ناغانو 1991

 
 :  العربي الوطن في الخاصة اإلحتياجات ذوي تاريخ -2-1-4

 التأهيل مراكز إنشاء مت م 1911 سنة ففي ، العامل أحناء عرب بانتشارها العريب الوطن يف املعوقني رياضة إنتشرت
 يف املعوقني لرياضة العريب اإلحتاد تأسيس مت ، م 1911 سنة ويف ، احلرب معوقي ورعاية املعاقني لرياضة املتخصصة

 .  العريب الوطن مستوى على للمعوقني العريب اإلحتاد يف شاركت وقد ، والعربية األوربية اإلحتادات إنشاء توالت مث العراق
 :  الوطنية العربية والهيئات اإلتحادات -2-1-4-2
  للمعوقني الرياضية لألندية العام املصري اإلحتاد -
  السعودية العربية باململكة للمعوقني املهين التأهيل مركز -
  للمعوقني الكوييت النادي -
  املعوقني لرياضة األردين اإلحتاد -
 املعوقني لرياضة اللبناين اإلحتاد -
  املعوقني لرياضة الدويل البحري املركز -
  املعوقني لرياضة الفلسطيين اإلحتاد -
  القطرية األمحر اَّلالل مجعية -
  املعوقني لرياضة الشمايل اليمين اإلحتاد -
 املعوقني لرياضة اجلنويب اليمين اإلحتاد -
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  املعوقني لرياضة اللييب اإلحتاد -
  املعوقني لرياضة اجلزائري اإلحتاد -
 سنة ، 19 ص ، للمعوقني الرياضة األلعاب ، إبراهيم احلميد عبد مروان) املعوقني األشخاص لرياضة املغربية اململكة جامعة -

1991. ) 
 :   الجزائر في الخاصة اإلحتياجات ذوي رياضة عن تاريخية نبذة -2-1-5

 ، املرض ، الفقر كان حيث الفرنسي اإلستعمار وقت يف العادي اإلنسان من أكرب بدرجة مهمش املعاق كان 
 . آنذاك اجلزائري الشعب منها يعاين كان اليت واألمية اجلهل

 اخلريية اجلمعيات نشطت وبعدها واإلحسان الرب وجوه من وجها بإعتبارها املعاقني رعاية بدأت اإلستقالل بعد 
 مث ، عقليا واملتخلفني  والبكم الصم األطفال لرعاية وهذا مجعيات عدة وأنشئت ، املعاقني لفئات اخلدمات تقدمي يف

 وحبكم ، واإلستمرارية عملها رقعة توسيع عن عجزت اجلمعيات هذه أن إال متفاوتة مبساعدة أخرى مجعيات قامت
 حيث آخر شكل املعاقني رعاية أخذت عندئذ اإلنساين اجلانب هبذا لإلسهام والفنية املالية بإمكانياهتا الدولة تدخل

 ( . 1992 سنة ،  Fashi :  املعاقني لرياضة اجلزائرية الفدرالية منشور)       احلكومية األجهزة مهام من أصبحت
 قرر ذلك أساس وعلى القائم الوضع لعالج حماولة م 1911 سنة املعاقني لرياضة اجلزائرية الفدرالية لصدور وكان 

 البصرية السمعية الوسائل خالل من الفئة هذه كثريا ساعد ما وهذا ، املعاقني رياضة جلميع اجلزائرية الفدرالية تأسيس
 (Revue de l’handicape –EJS-2002)        املعاقني رياضة لتنشيط املعاقني إجتاه املنشود واإلعالم

 خالل الحاجات ذوي رياضة في الجزائر عليها تحصلت التي المراتب أهم يبين 33 رقم جدول -2-1-5-2
 : ( 2222، املعاقني لرياضة اجلزائرية الفيدرالية منشور) 1333 حتى التسعينات مرحلة

  المحققة النتائج السنة االبلد  المنافسات
  للجزائر الثانية املرتبة 1992  ليبيا للمعاقني املغاربية األلعاب
 للجزائر الثانية املرتبة 1991 مصر اإلفريقية األلعاب
  اخلامسة ، الرابعة املراتب، 1992  إسبانيا األوملبية األلعاب

 ( والتنس القوى العاب) الفردية لاللعاب والسادسة
 األبيض البحر ألعاب

 املتوسط
 (القوى العاب) عامليا الثانية املرتبة 1993 فرنسا

  التاسعة املرتبة 1993 مصر العربية البطولة
 (عالق حممد) ذهبية ميدالية 1991 فرنسا  للفرق العاملية البطولة
  فضية ميداليات 21 1994 أملانيا العاملية البطولة
 محل) العاملية البطولة

 (األثقال
  والعاشرة السادسة ، اخلامسة املرتبة 1994 السويد

  ذهبية ميداليات 21 1994 تونس العربية البطولة
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  فضية ميداليات 29
  برونزية ميدالية 21

 (عالق حممد) م222 العاملي الرقم 1991 تونس  املغاربية البطولة
 للجزائر الثالثة املرتبة 1991 اجلزائر  السلة لكرة العربية البطولة

  وأومليب عاملي بطل عالق حممد 1991  أمريكا األوملبية األلعاب
  العاملي الرقم ذهبية ميدالية عالق حممد 1991 إجنلرتا العاملية البطولة
 يف اإلفريقية العربية البطولة

 القوى ألعاب
  ميدالية 1 ل  اجلزائر األوىل املرتبة 1991 اجلزائر

  فضية ميدالية 22 - 1999 مصر  األوملبية األلعاب
 ( خمتلفة رياضات) رياضيني خلمسة ميدالية 13-

  فضية ميدالية 22 - 1999 إفريقيا جنوب  اإلفريقية األلعاب
  فضية ميدالية 22 -
   برونزية ميدالية 21 -

 ذهبية ميدالية 21 - 2222 تونس اإلفريقية البطولة
  فضية ميداليات 21 -
 برونزية ميدالية 24 -

  ذهبية ميداليات 23 - 2222 أسرتاليا األوملبية األلعاب
 (  جممج نادية) ذهبيتني ميدالتني 22- 2223 باريس العاملية البطولة
 (عمالق حممد) ذهبية ميداليات 23 - 2223 إفريقيا جنوب  اإلفريقية البطولة

 :  التعوق عن ومصطلحات مفاهيم-2-3
 مع سببا العجز هذا يكون أن بشرط( للشفاء قابل غري) مستدمي عقلي أو بدين مصاب كل هو :العلمي التعريف-1

 . اجملتمع مع تكيفه عدم
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 خارجي عون إىل احلاجة أمس يف وجيعله قدرته من يراهن ، أكثر أو عائق به إستقر الذي املواطن هو: المعوق -2
  املستوى هذا على يكون مما أقرب األقل على أو العادي املستوى على يعيده والتكنولوجية العلمية األسس على مستند

 فيه واإلستقرار مناسب عمل على للحصول إمكانية نقصت فرد كل بأنه املعوق إلصالح الدولية العمل منظمة وتعريف
 على قادر غري أصبح شخص كل بأنه املعوق املعوقني تأهيل قانون ويعرف عقلية أو جسمية عاهة نتيجة فعليا نقصا

 1991 ،سنة إبراهيم اجمليد عبد مروان) فيه واالستقرار آخر بعمل القيام أو عمله مزاولة يف نفسه على اإلعتماد
 (.11و11،ص
 :  اإلعاقة -2-3-2

 أو الوالدة قبل الفرد يصيب فطري أو خلقي خلل عن ناجتة تكون فقد ، للفرد اليومية احلياة أنشطة يف يتدخل عجز هي
 سنة سليمان، الرمحان عبد) امليالد بعد عمرية مرحلة أي يف األمراض أو باحلوادث اإلصابة عن ناجتة مكتسبة تكون قد أهنا

 (.11،ص2221
 عبيد السيد ماجدة) طبيعية بعملية قيامه من الفرد مينع عجز أو إختالل عنها ينتج معني فرد تصيب صعوبة عن عبارة وهي

 (.12ص ،
 :  المعوقون تصنيف -2-3-1

 يرجى ال اليت املزمنة العاهات ذوي تضم اليت املعوقني جمموعة مثل والثبات الزمن عامل حبسب املعوقون يصنف وقد
 . منهم كل تأهيل عليها يقوم اليت األسس وختتلف للشفاء املماثل الطاريء العجز ذوي األخرى واجملموعة شفاؤها

 : وليكن تصنيف املعوقني إىل 
 : اإلعاقة الجسمية  -4-9-2-4

   MOTORوهي اإلعاقة اليت تتصل بالعجز يف وظيفة األعضاء الداخلية للجسم سواء كانت أعضاء متصلة باحلركة 
 كالقلب أو الرئتني ( البيولوجية )كاألطراف أو املفاصل أو األعضاء املتصلة بعملية احلياة 

الشخص الذي لديه قليل بأنه ذلك  –جسميا  –فقد عرف املعوق ( ه 016-م3276)أجنلس زاجنلش "أما قاموس 
مروان عبد احلميد إبراهيم ، )من اإلستعداد العادي إلجناز املهام العادية يف احلياة أو الوظائف املهمة يف احلياة 

 (321،ص3227سنة
 : اإلعاقة السمعية  -4-9-2-2

يت متكننا من إستقبال هي تلك الفئة من اإلعاقات اليت تضم مجيع أشكال اإلحنرافات يف األجهزة احلسية املختلفة ال
املثريات والتفاعل مع البيئة اليت نعيش فيها كالسمع والبصر والتذوق والشم واللمس وما خيتص به نشاطات جلدية 

 (320، ص0223عبد الرمحان سليمان، سنة )حساس بالتالمس وشدة الضغط والدىفء والربودة واألمل اإل
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مروان عبد احلميد )احلواس وهو أقل قدرة بالنسبة للشخص العادي  واملعوق حسيا هو شخص لديه عجز يف أحد هذه
 (321،ص3227إبراهيم ، سنة

 : اإلعاقة البدنية -4-0
هي تلك الفئة من األفراد الذين يتشكل لديهم عائق حيرمهم من القدرة على القيام بوظائفهم اجلسمية واحلركية بشكل 

، فال ميكنهم التعلم إىل احلد الذي يستدعي توفري خدمات تربوية  عادي ، مما يؤدي إىل عدم حضورهم املدرسة مثال
 .وطنية ونفسية خاصة 

ويقصد بالعائق هنا أية إصابة كانت بسيطة أو شديدة تصيب اجلهاز العصيب املركزي واَّليكل العظمي أو العضالت أو 
 (Hllahor d-goutman-i 1991)اإلصابات الصحية 

 : اإلعاقة الحركية -4-0-4-4
 تضم األفراد الذين َّلم  برت يف أحد الذراعني أو الساقني أو الشلل النصفي أو الكلي أو املصابني بشلل األطراف و 
 : اإلعاقة الحسية  -4-0-4-2

تضم أصحاب اإلعاقات احلسمية أو البدنية وتشمل فئتني فرعيتني أوَّلما تضم الذين فقدوا طرف من أطرافهم أو 
ث يعانون من خلل يف عملية التوافق احلركي ، وعدم القدرة على احلركة سواء مبساعدة أو املصابني بشلل األطراف حبي

 (01،ص3226عبد املطلب أمني القريطي،سنة )مبعاونات خاصة مثل الكرسي ذو العجالت 
 : اإلعاقات والمشكالت الناتجة عنها  -4-1

 : إن املعوق يتعرض إىل جمموعة من املشكالت الناجتة عن إصابته وميكن معرفة هذه املشكالت على النحو التايل 
 :المشكالت اإلقتصادية -4-1-4

تتسبب اإلعاقة يف كثري من املشاكل اإلقتصادية اليت قد تدفع املعوق إىل متابعة العالج أو تكون سببا يف إنتكاس املرض 
 لة اإلقتصادية سببا يف عدم تنفيذ العالج ، وقد تكون احلا

 : المشكالت اإلجتماعية  -4-1-2
ونعين هبا املواقف اليت تضطرب فيها عالقات الفرد مبحيطه داخل األسرة وخارجها خالل أدائه لدوره االجتماعي أو ما 

 ميكن أن نسميه مبشكالت سوء التكيف مع البيئة اإلجتماعية اخلاصة بكل فرد
يشري عامل املعوقني مشكلة تعليمهم إذا كانوا صغار أو مشكلة تأهيلهم إذا كانوا  : كالت التعليمية المش-4-1-9

 : كبار ، واملشكالت اليت تواجه العملية التعليمية هي 
  عدم توفري مدارس خاصة وكافية للمعوقني على إختالف أنواعها. 

 عادية اآلثار النفسية السلبية إلحلاق الطفل املعوق باملدرسة ال. 

  تؤثر بعض العاهات يف قدرة املعوق على إكتساب الدروس. 
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 :تمهيــد
إن فئة الصم البكم ختتلف عن غريها من فئات اإلعاقات األخرى وإن أصحاب هذه اإلعاقة يتميزون بأعضاء        

 .سليمة وأجساد صحيحة كما بإمكاهنم االستمرارية يف التدريب املنتظم

ف إىل ذلك الفئة، ضنب البدين واملهاري َّلذه ومن هنا تتجلى أُهية النشاط احلركي املكيف يف تطوير وترقية اجلا     

الدور اَّلام الذي يلعبه النشاط يف دجمهم اجتماعيا سواء كان هذا يف جمتمعهم الصغري املتمثل يف مدرسة الصم البكم أو  

وقع واالنطواء ويصبحون أفرادا يؤثرون ويتأثرون ويبتعدون عن التكان يتعلق األمر باجملتمع الكبري يف حد ذاته فباملمارسة 

 .يني تنطوي عليهم مسات األسوياء من حيث األخذ والعطاءإجيابيني وفعال
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  :اإلعاقـة -2-4
تالف كن للباحث إدراج هذا االخميلقد حتددت مفاهيم اإلعاقة وتضاربت فيما خيص حتديد معىن مشرتك لكن 

 :نه تبيني ذلك فيما يليري ملا فيه من تقارب يف توظيف هذا املصطلح وبإمكاالذي ال يستطيع القول أنه جذ
 :تعريف اإلعاقة -2-4-4
  :تعرف لغوي -2-4-4-4

الشيء الذي يعوقه عوقا والتعريف يعين املنع يف االستعمال العريب يطلق مفهوم : كالتايل" ابن منظور"عرفها 
العائق ماديا أو حسيا أي  التعويق على كل من يقف أمام املرء من هنا مينعه من أداء نشاطه بكيفية عادية سواء كان هذا 

، 3201ابن منظور، ) .كل العقبات والعوائق وأنواع العجز اليت تقف يف طريق الشخص سواء كانت داخلية أو خارجية
( handاليد )كما أعطاه القاموس اللغوي الفرنسي التعريف التام أهنا كلمة إجنليزية األصل تنقسم إىل   (00صفحة 

 la grande larousse) (handicap)ويعين اليد داخل القبعة، باإلجنليزية ( capالقبعة ( )inداخل )

Ensyclopédique, 1977) 
 : التعريف اَلصطالحي -2-4-4-2

لقد أعطى بعض العلماء والباحثني يف هذا اجملال اهتمام كبري باإلعاقة مما أدى إىل اختالف مفاهيمها فنجد 
اليت قالت يف اإلعاقة هي عبارة عن صعوبة تصيب فرد معني ينتج عنها " عبيدماجدة سيد "على سبيل املثال الدكتورة 

اإلعاقة هي حالة حتد من " عبد الرحيم السيد"، كما عرفها الدكتور (22، صفحة 3200سيدعبيد، ) اعتالل أو عجز
وى العضالت مقدرة الفرد عن قيامه بوظائف حياته األساسية وقد تنشأ هذه احلالة بسبب خلل جسدي أو على مست

 (32، صفحة 3202عبد الرحيم، ) .ويكون هذا األخري ذا طبيعة فسيولوجية أو سيكولوجية أو حىت بنائية
ومن هذان املفهومان تعترب اإلعاقة نوع من االختالالت اليت تصيب جسد الفرد أو البعض منه فتمنعه من أداء      

أمحد سعيد "ي من ناحية أخرى اعتربا الدكتوران نشاطه بشكل عادي ويكون ذو طبع جسدي نفسي أو حىت خلق
مصطلح اإلعاقة من املصطلحات احلديثة نسبيا وقد درج على استخدام هذه الكلمة ليدل " مصري عبد احلميد" "يونسي

 .يف بادئ األمر على العجز اجلسمي مث أصبح يشمل كل دروب النقص األخرى اليت تصيب العقل والنفس
  :مفهوم المعوق -2-4-2

إنه ال ميكن التكلم على اإلعاقة دون التطرق للمعوق ومعرفته حق املعرفة إذ جند اختالف وتضاربات يف حتديد 
أمحد سليمان "و" صاحل عبد اهلل الزغيب"املفاهيم حسب األخصائيني يف هذا اجملال املنظمات فنذكر على سبيل املثال 

 صاب والغري قادر على القيام باحلركة والنشاط نتيجة هو الشخص امل: اللذان عرفا املعاق كالتايل" العواملة
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، 0222صاحل عبداهلل و امحدسلمان، ) .خلل حد من منوه العقلي واالجتماعي واالنفعايل مما يستدعي رعاية خاصة
 (02 صفحة

عرف املعاق على أنه الشخص الذي لديه عائق جسدي مينعه بالقيام بالوظائف احلركية بشكل " ولسهو"تعريف  -
طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت إىل ضمور يف العضالت أو فقدان يف القدرة احلركية واحلسية يف األطراف السفلى أو 

راف وحيتاج هذا الشخص إىل برامج طبية أو نفسية أو اجتماعية العليا أحيانا، أو إىل اختالل التوازن احلركي أو يف األط
( 12)وتربوية ومهنية ملساعدته على حتقيق أهدافه احلياتية والعيش بأكرب قدر من االستقاللية كما أن قانون التأهيل رقم 

 يقصد : قد نص يف مادته الثانية على ما يلي( 3270)لسنة 

العتماد على نفسه يف مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر أو االستقرار فيه أو باملعاق كل شخص أصبح غري قادر على ا
 .نقص قدرته على ذلك نتيجة قصور عضوي أو عقلي أو حسي أو عجز خلقي منذ الوالدة

من خالل ما سبق من تعريفات ومفاهيم يفهم أن املعوق هو ذلك الذي فقد قدرته أو عدة قدرات سواء كانت      
ة أو عقلية وكان سببها اختالل أحد األجهزة اجلسمية أو النفسية ومنه وجب توفري الرعاية اخلاصة له واليت حركية أو حسي

 :تناسبه كما جند تعاريف أخرى
املعاق هو كل مصاب بعجز بدين أو عضلي مستدمي غري قابل للشفاء شرط أن يكون هذا العجز " إمساعيل شرف" -

 (3200وذ من اإلعاقة ومفهومها والوقاية منها، مأخ) .سبب يف عدم تكيفه مع جمتمعه
، صفحة 3207إمساعيل شرف، ) .املعوق من اختلف يف منوه العقلي واجلسمي ألسباب وراثية أو مكتسبة" سعد رزوق" -

30) 
 ".املعوق هو كل من دخل احلياة واكتسب من خالل مراحل منوه تأخر بالنسبة لنموه العادي" بولطانسكي" -

 (377، صفحة 3207سعدزروق، )
  :أسباب اإلعاقة -2-4-9

إن اإلعاقة ال حتدث دون سبب وَّلذا تطرقنا إىل هذا العنصر ملعرفة أسباب اإلعاقة بشىت أنواعها فنجد على 
 :سبيل احلصر

 :أسباب خلقية -2-4-9-4
من البويضة قد تكون هذه األسباب وراثية أي َّلا عالقة باخلصائص والصفات املوجودة يف كل : قبل الوَلدة - أ

أقل )واحليوان املنوي حيث قد حتدث أن حتصل اخللية املبيضة أو املنوية على عدد من الكروموزومات سواء 
حيث ( KLIMFIL FLTER( )الكليم فلتري)مما حيدث خلل يف تركيب اجلنني مثل مرض ( أو أكثر

 .كروموزوم مما يؤدي إىل التخلف العقلي  27يظهر 
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الرتكيب الكيميائي للخلية يؤدي إىل أمراض التمثيل الغذائي باإلضافة إىل تأثري احلالة الصحية  كما قد حيدث خلل يف
لألم على صحة اجلنني مثل فقر الدم احلصبة األملانية سوء التغذية، مرض السكري، مرض السرطان، اإليدز، تسمم 

 .تشوه اجلنني احلمل، املخدرات، املكيفات وبعض األدوية اليت يكون َّلا أعراض جانبية

 :كما حيدث يف الوالدة املبكرة وذلك مثل  :أثناء الوَلدة -ب
   Presentation of fetus –وضع اجلنني أثناء الوالدة  -

                Location of placenta -وضع املشيمة   -

           Mychanics of labour -عملية الوالدة   -

                        Multiple birth -والدة التوأم   -

 :أسباب مكتسبة -2-4-9-2
ترجع تلك األسباب إىل تعرض األفراد للحوادث واألمراض اليت تؤدي إىل نقص قدراته كاحلوادث بأنواعها  

واإلصابات بأمراض كشلل األطفال وغريه مما يؤدي إىل إصابات تؤثر على األعصاب أو املخ، باإلضافة إىل األمراض 
زمنة واالخرتاعات العلمية الناجتة عن التجارب الذرية واإلشعاعات واحلروب وما تسببه من دمار وإعاقات خمتلفة املعدية امل

 .(22، صفحة 3220حلمي إبراهيم ، ليلى سيد فرحات، ) .لألفراد
 :أصناف اإلعاقة -2-4-0

على تصنيفه إىل مفاهيم مبسطة مبا أن مصطلح اإلعاقة له مفهوم واسع فقد اتفق بعض العلماء يف هذا اجملال  
 :فقد صنف إىل

 :فئة العجز الظاهر -2-4-0-4
 .كاملكفوفني والصم البكم املصابني باإلعاقات البدنية كالشلل واملتخلفني عقليا والصرع  

  :فئة العجز الغير الظاهر -2-4-0-2
 :صنفني من املعاقنيالقلب، السكري، السرطان، ضغط الدم كما هناك : كاإلصابة بأمراض مزمنة ك

  :المعاق الحسي -أ
 .الذي يعاق عن ممارسة السلوك العادي يف اجملتمع مثل املكفوفني، ضعاف البصر، الصم البكم، ضعاف السمع

  :المعاق الجسمي - ب
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 الذين يعاقون عن تأدية األعمال اليت يستطيع األشخاص العاديني تأديتها مما يؤثر على مستوى أدائهم لدرجات
 اخل...متفاوتة ويستلزم املساعدة اخلاصة ألداء األنشطة احلركية اليومية كاملشلولني، مبتوري األعضاء

  :المعاق العقلي -ج
هم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي يف اجملتمع نتيجة اخنفاض املستوى الوظيفي العقلي مما يؤدي إىل 

لي والذين تقل تمع مثل األمراض العقلية أو النفسية أو درجات الضعف العققصور يف النضج أو التعلم أو التكيف مع اجمل
 %02نسبة ذكائهم عن 

 :المعاق اجتماعيا -د
هم فئة من اجملتمع تتمتع بكافة العناصر السليمة إال أن عجزهم يكمن يف تفاعلهم مع بيئتهم وذلك مع  

ري أو العقائدي أو الطبقي بل هناك من اعترب العباقرة املنحرفني اجتماعيا وبعض الفئات اليت تتعرض للتميز العنص
 (12، صفحة 3220حلمي إبراهيم و ليلى سيدفرحات، ) .واملوهوبني فئات خاصة تتطلب عناية ومعاملة خاصة

 :تعريف اإلعاقة السمعية -2-2
من املصطلحات العامة اليت استخدمت لتمييز ( HEARIMJIMPAIRMENT: )القصور السمعي -

يعاين من فقدان السمع بغض النظر عن درجة القصور السمعي اليت يعاين منها يف إطار هذا املصطلح العام يتم أي فرد 
على احملك ( HARDOFHEARING)وضعاف السمع ( DEAF)الصم : التمييز بني فئتني رئيسيتني ُها

د األخصائيني أو اآلخر الذي غالبا ما املستخدم للتمييز بني الفئتني يتوقف عن نوع التوجيه املهين الذي ينتمي إليه اح
  .يكون توجيها فيزيولوجيا أو توجيها فنيا

هو ذلك الطفل الذي ( DEAFCHILD)وقد ظهرت عدة تعريفات لإلعاقات السمعية فالطفل األصم كليا      
لق على هذا الطفل فقد قدرته السمعية يف السنوات الثالث األوىل من عمره وكنتيجة لذلك مل يستطع اكتساب اللغة ويط

 (.DEAFMUTESHILD)مصطلح الصم البكم 
هو ذلك الطفل الذي فقد جزء من قدرته السمعية ( HARDOFHEARING)أما الطفل األصم جزئني      

 .وكنتيجة لذلك فهو يسمع عند درجة معينة، كما ينطق اللغة وفق مستوى معني يتناسب مع درجة إعاقته السمعية
 :تصنف اإلعاقة السمعية وفق بعدين رئيسيني ُها :السمعيةتصنيف اإلعاقة  -2-9
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  :العمر الذي حدثت فيه اإلعاقة السمعية -2-9-4
 :تصنف اإلعاقة السمعية وفق هذا البعد إىل

ويطلق هذا التصنيف على تلك الفئة من (: PRELINGVAL DEAFMESS)صمم ما قبل اللغة  -أ
هتم السمعية قبل اكتساب اللغة أي قبل السن الثالثة وتتميز هذه الفئة بعدم قدرهتا على املعاقني مسعيا الذين فقدوا قدر 

 .الكالم ألهنا مل تسمع اللغة
ويطلق هذا التصنيف على تلك الفئة (: POSTLINGUALDEAFMESS: )صمم ما بعد تعلم اللغة -ب

تعلم اللغة وتتميز هذه الفئة بقدرهتا على الكالم ألهنا من املعاقني مسعيا الذين فقدوا قدراهتم السمعية كلها أو بعضها بعد 
 (320-323فاروق الروسان، الصفحات ) .مسعت وتعلمت اللغة

وتصنف اإلعاقة السمعية وفق البعد إىل فئات حسب درجة اخلسارة السمعية واليت تقاس : مدى اخلسارة السمعية -
 (.DECIBELS)بوحدات تسمى ديسبل 

 :اب اإلعاقة السمعيةتعريف األصم وأسب -2-0
  :تعريف األصم -2-0-4

يعرف األصم بأنه ذلك الشخص الذي ال ميكنه استخدام حاسة السمع هنائيا يف حياته اليومية كما يعرف 
األصم بأنه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ الوالدة أو هو من فقد القدرة " عبد الفتاح عثمان"الدكتور 

وهناك طريقتان يستعان هبما . الكالم أو فقدها مبجرد تعلم الكالم لدرجة أن آثار التعلم فقدت بسرعةالسمعية قبل تعلم 
 .على حتطيم جانب من عزلة األصم وربطه بعامل الكلمات ومن مث تعليمه وتدريبه

 يعرب هبا عن وتعرف باسم طريقة اإلشارة وتعتمد على اإلشارات واإلمياءات وحركات اجلسم اليت  :الطريقة األولى -
 .األفكار وتتعلق هذه الطريقة يف تعبرياهتا باختالف البيئات والثقافات

 :الطريقة الثانية -
وتعرف باسم الطريقة الشفوية وتقوم أساسا على قدرة الطفل األصم على مالحظة حركات الفم والشفاه  

اخل وترمجة هذه احلركات إىل أشكال صوتية وهذه الطريقة حتتاج إىل خربة من املعلم ليمارسها بكفاءة ...واللسان واحللق
ن يتعلم الطفل الطريقتني معا أو على األقل يعمل بالطريقة وإىل خربة تقابلها من املتعلم ليفهمها وهناك رأي ينادي بأ

 .األوىل ويتقن الطريقة الثانية
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وترتاوح قيمة اخلسارة (: MILDHEARIG IMPAIRED)فئة اإلعاقة السمعية البسيطة  -أ
 .وحدة ديسيبل 22إىل  02السمعية لدى هذه الفئة ما بني 

وترتاوح قيمة ( MODERATELY HEARING IMPAIRED)فئة اإلعاقة السمعية املتوسطة  -ب
 .وحدة ديسيبل 72-22اخلسارة السمعية لدى هذه الفئة ما بني 

وترتاوح قيمة اخلسارة (: SEVETELY HEARING IMPAIRED)فئة اإلعاقة السمعية الشديدة  -ت
 .وحدة ديسيبل 22-72السمعية لدى هذه الفئة ما بني 

وتزيد (: PROFOUNDLY HEARING IMPAIRED)دا فئة اإلعاقة السمعية الشديدة ج -ث
 (06فاروق الروسان، صفحة ) .وحدة ديسيبل 20قيمة اخلسارة السمعية لدى هذه الفئة عن 

 :أسباب اإلعاقة السمعية -2-0-2
 :تنقسم أسباب اإلعاقة السمعية إىل جمموعتني رئيسيتني من األسباب 

بني األم ( RH)وخاصة اختالف العامل الريزيسي ( اجلينية)جمموعة األسباب اخلاصة بالعوامل الوراثية  :األولى -
 .واجلنني

جمموعة األسباب اخلاصة بالعوامل البيئية واليت حتدث بعد عملية االختصار أي قبل مرحلة الوالدة وأثناءها  :الثانية -
سوء التغذية األم احلامل، وتعرض األم احلامل لألشعة السينية : وبعدها وهناك ميكن ذكر جمموعة من األسباب منها

امل لألدوية والعقاقري دون مشاورة الطبيب وإصابة األم احلامل وخاصة األشهر الثالثة األوىل من احلمل وتعاطي األم احل
 اخل...باحلصبة األملانية والزهري، ونقص األوكسجني أثناء عملية الوالدة والتهاب األذن واحلوادث اليت تصيب األذن 

  (320فاروق الروسان، صفحة )
 :عالمات تمييز الطفل األصم -2-1

 :يف معرفة إذا كان الطفل يعاين من ضعف السمع هذه بعض األمور اليت قد تساعدنا 
 .عدم استيقاظه من نومه أو بكائه عند مساع الصوت العايل -3
 .عدم التفاته عند مساع صوت عايل أو عند مناداته بامسه -0
 .لديه صعوبة يف حتديد مصدر الصوت -1
 .لديه صعوبة يف فهم األوامر وتنفيذها -2
 .وتوجيه األذن إىل ناحية الشخص املتحدثأن يقوم بتحريك رأسه  -0
 .أن يكون لديه عيوب يف النطق أو التأخر اللغوي -6
 .أن يكون شديد التشتت ويفقد القدرة على الرتكيز عند وجود ضجيج -7
 .أن يقوم برفع صوت التلفاز أو املسجل إىل درجة ينزعج منها اآلخرين -0
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 .العائلةوجود ضعف مسعي عند أحد أفراد  -2

 .ديسيبل 22ديسيبل إىل  72ضعف مسع شديد أكثر من * 
  ديسيبل 22ضعف السمع تام أو عميق أكثر من *
 :مهارات التواصل لدى الصم والبكم -2-9
 :مهارة قراءة الشفاه ولغة الشفاه -2-9-4

عاق مسعيا الرموز ويقصد بذلك تنمية مهارة املعاق مسعيا على قراءة الشفاه وفهمها ويعين ذلك أن يفهم امل 
 SPEECH)البصرية حلركات الفم أو الشفاه أثناء الكالم من قبل اآلخرين وقد يكون مصطلح قراءة الكالم 

READING ) أكثر دقة من املصطلح قراءة الشفاه(LIP READING ) إذ يتضمن املصطلح األول عدد من
املهارات البصرية الصادرة عن الوجه باإلضافة إىل الدالئل البصرية الصادرة عن شفيت املتكلم يف حني يقتصر املصطلح 

إىل طريقتني " SANDERS -3273ساندرس "الثاين على الدالئل البصرية الصادرة عن شفيت املتكلم فقط ويشري 
 :راءة الكالم والشفاه عند األفراد املعاقني مسعيا ُهامن طرق تنمية مهارة ق

 :الطريقة التحليلية -4
 .وفيها يركز املعاق مسعيا على كل حركة من حركة شفيت املتكلم مث ينظمها معا لتشكيل املعىن املقصود 

 :الطريقة التركيبية -2
شفيت املتكلم لكل مقطع من مقاطع وفيها يركز املعاق مسعيا على معىن الكالم أكثر من تركيزه على حركة  

الكالم ومهما تكون الطريقة اليت تنمى هبا مهارة قراءة الشفاه أو الكالم فإن جناح الطريقة أي كانت يعتمد اعتمادا 
أساسيا على مدى فهم املعاق مسعيا للمثريات البصرية املصاحبة للكالم واليت متثل تلك املثريات البصرية أو الدالئل 

لنابعة من بيئة الفرد كالتعبريات الوجه وحركات اليدين ومدى سرعة املتحدث ومدى ألفة موضوع احلديث البصرية ا
 .للمعاق مسعيا والقدرة العقلية لديه

 :مهارة لغة اإلشارة واألصابع -2-9-2
متكينه ويقصد بدلك تنمية مهارة اإلرسال واستقبال لغة اإلشارة أو األصابع لدى املعاق مسعيا وذلك من أجل  

من فهم اآلخرين أو التعبري عن الذات وتعرف على أهنا نظام حسي بصري يدوي يقوم على أساس الربط بني اإلشارة 
هذه " DE L’EPEE 3770دي لبيه "فقد استخدم  30واملعىن ويعود تاريخ ظهورها إىل القرن الثامن عشر 

 الطريقة مع الصم مث ظهرت فيما بعد يف الواليات املتحدة األمريكية وطورت من قبل املهتمني برتبية الصم 
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وتغطي لغة اإلشارة األمريكية عدد كبري من املوضوعات اليت ميكن التعبري عنها بلغة اإلشارة مثل العالقات 
، وفيما يلي بعض اإلشارات اخلاصة باألشخاص الصم (322-321الصفحات الروسان، .فاروق) العائلية والضمائر والوقت

 :البكم
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  :خصائص النمو اَلجتماعي لألصم وضعيف السمع -2-9
 :مير النمو االجتماعي لإلنسان بثالث مراحل     

 :المرحلة األولى -
 0-7هي رعاية اإلنسان لنفسه بأداء حاجياته الضرورية ويكتمل منو الطفل اجتماعيا يف هذه املرحلة عند  

 .سنوات
  :المرحلة الثانية -

 .سنة 30هي املرحلة اليت متكنه من توجيه نفسه وقدرته على اختيار متطلباته وهذه املرحلة تكتمل يف السن 
 :المرحلة الثالثة

طيط للمستقبل ومساُهته يف أنشطة اجملتمع العام وقيامه بدور فعال يف رعاية اآلخرين وهذه هي قدرته على التخ 
سنة تقريبا وقد وضحت الدراسات النفسية للنمو االجتماعي إن املعوقني مسعيا يف املرحلة  00املرحلة تكتمل يف سن 

احلسي السمعي آثار سلبية على معدل  األوىل مل يظهر لديهم أي قصور يف النمو االجتماعي ولكن ظهر أن للحرمان
  .سنة 37أو  30النمو االجتماعي يف جمموعات املعوقني مسعيا فوق سن 

  :خصائص النمو العقلي لألصم وضعيف السمع -2-9
جند أن حرمان األصم من حاسة السمع كان له األثر يف عاداته السلوكية وعدم تناسق حركاته ومدى التحكم 

وإحساسه َّلا وتقليده َّلا، وقد بني أن األطفال صم وضعاف السمع َّلم نفس التوزيع العام يف يف إصداره األصوات 
الذكاء كالعاديني كذلك يف عدم وجود عالقة مباشرة بني الصمم والذكاء إال أن احلرمان احلسي السمعي يرتك بعض آثاره 

 :على النشاط العقلي للطفل كما يلي
 :التحصيل الدراسي -2-9-4

ال يتأثر بعمر الطفل عند حدوث اإلعاقة السمعية فكلما زاد السن الذي حدث فيه الصمم كانت هذا اجمل 
التجارب السابقة يف حميط اللغة ذات فائدة كبرية من العملية التعليمية وقد بينت البحوث أن السن احلرجة اخلطرية عند 

اليت تنمو فيها اللغة وقواعدها األساسية وغالبا ما يعاين اإلصابة بصمم هي ما يقع بني السن الرابعة والسادسة وهي الفرتة 
من فقدوا مسعهم فيها من ختلف يف التحصيل الدراسي يف املستقبل لو قورنوا مبن أصيبوا بصمم يف سن متأخرة عن ذلك 

 .وبني أن األصم يتأخر يف النشاط العقلي بسنتني ومخس سنوات دراسية عن زميله العادي
(HTTP:www.sspaa.org/ar/info.php) 
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  :الذاكرة -2-9-2
ثبت أن هناك أثر للحرمان احلسي والسمعي على التذكر ففي بعض أبعاده يفوق املعوقون مسعيا زمالئهم 
العاديني ويف بعضها اآلخر يقولون عليهم فمثال يتذكر الشكل أو التصميم وتذكر احلركة يفوق فيه الصم زمالئهم العاديني 

 (HTTP:www.sspaa.org/ar/info.php) .العاديون زمالئهم الصم يف تذكر املتتاليات العدديةبينما يفوق 
 : سلوك الطفل األصم -2-9-9
 .الطفل األصم له عامله اخلاص الذي ينفرد به -
الطفل األصم يتعامل مع الصور حيث جتذبه تلك الصور وخاصة الكتب اليت حتكي قصصا حركية وملونة وذلك أكثر  -

 .الكلمات املنطوقة أو املكتوبةمن 
الطفل األصم جيهد من الكالم املكتوب لذلك جيب تنمية السلوك اإلبداعي لديه بعرض الصور يف الكتاب أو  -

 .التلفزيون أو الفيديو بشكل جيد لذلك يتكون وحدة نفسية
 .الطفل األصم مييل إىل مشاهدة التلفزيون والسينما والفيديو -
يصاب باإلحباط عند عجز عن متابعة مادة ما مما يؤدي إىل االستجابة وتطورها وقد يرتتب على ذلك الطفل األصم  -

 .بعض األفعال العدوانية
 :خصائص الطفل األصم -2-3
 .نقص القدرة على التعامل مع اآلخرين حيث يقل النضج االجتماعي للطفل األصم -3
 .صعوبة إتباع التعليمات وقلة االنتباه -0
 .فل األصم عصيب إىل حد ما وقد تنتابه نوبات من اإلحباط والغضبالط -1
 .الطفل األصم خجول ومييل إىل االنطواء كما يعد أقل حبا للسيطرة على العادي -2
 .ذكاء الطفل األصم ال خيتلف عن ذكاء الطفل العادي وخاصة يف استجاباته على اختبارات الذكاء -0
 .الشفوية وحياول االبتعاد عن اللعب الطفل األصم ينسحب من األنشطة -6
 .الطفل األصم مييل برأسه ناحية الصوت ويتصف بالضعف االتزان البدين والعاطفي -7
، الصفحات 3220حلمي إبراهيم ، ليلى سيد فرحات، ) .البنات الصم تظهر عليهن املخاوف وخاصة يف املستقبل -0

320-322). 
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 :التعامل مع األصم -2-44
يعترب الصمم البكم أقرب ما يكونون إىل األسوياء لذلك جيب التعامل معهم حبذر وإحساسهم باالطمئنان يف  -أ

 .احلديث وتوافر الثقة حىت بالتعامل معك بصدق وتصل معه إىل ما تريد
االت العصبية جيب عدم التفرق بينهم وبني األسوياء يف املعاملة حىت ال ينتاهبم الشعور بالنقص وعدم إثارة االنفع -ب

 .لديهم
 .جيب االعتدال يف املعاملة معهم وأن يكون أسلوب التعلم بني الشدة واللني ووفقا للموفق -ج

جيب عدم االبتعاد عنهم أو السخرية من إعاقتهم كما جيب إشراكهم يف احلديث والعمل واحلرص يف االنفعال ألهنم  -د
 (3220يم ، ليلى سيد فرحات، حلمي إبراه) .يفهمون من تعبريات الوجه واإلشارة

 :الخصائص النفسية لألصم وضعيف السمع -2-44
 .سوء التكيف الذايت واملدرسي واالجتماعي -3
 .اجلمود مبعىن صعوبة تغيري السلوك لتغيري الظروف -0
 .مستوى الطموح غري الواقعي إما بارتفاعه كثريا عن اإلمكانيات والقدرات أو باخنفاضه كثريا عنها -1
 .عدم االتزان مبعىن سرعة االنفعال أو شدته أو زيادة حدته أو التقلب االنفعايل -2
 .االنقباض مبعىن زيادة احلزن ولوم النفس -0
 .االنطواء واالنسحاب من اجملتمع -6
 .العدوان والتمرد والعصيان -7
 .الشك وعدم الثقة يف الغري -0
 .حب السيطرة -2

 (3220إبراهيم ، ليلى سيد فرحات،  حلمي) .اخلوف وعدم االطمئنان -32
 :اإلعاقة السمعية في الدول النامية والجزائر -2-42
 :اإلعاقة السمعية في الدول النامية -2-42-4

ال يستطيع أحد حاليا أن يقدم معلومات دقيقة عن أعداد األطفال املعاقني مسعيا يف الدول النامية فال تتوفر 
يفقدون مسعهم بسبب عدم توافق الوالدين أو بسبب إصابة األمهات باحلصبة األملانية  بيانات توثق أعداد األطفال الذين

أو األمراض املعدية األخرى أثناء احلمل أو بسبب احلمى املرافقة للحصبة األملانية أو التهاب السحايا وغري ذلك أن نسبة 
القريوطي ) .ين لألفراد الذين تشملهم اإلحصائياتانتشار اإلعاقة السمعية الذي يتم اعتماده يف اإلحصائيات والعمر الزم

 (23إبراهيم، صفحة 
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وعلى أي حال فقد أشارت بعض التقارير أن نسبة حدوث اإلعاقة السمعية مبستوياهتا املختلفة قد تزيد عن      
مسعيا بعشرات  يف بعض الدول النامية وما يعين ذلك أن العدد اإلمجايل لألطفال املعاقني% 32وقد تصل إىل % 0

املاليني وهؤالء يعيشون يف ظروف حرمان شديد إذ ال تقدم َّلم أية خدمات تأهيلية مساندة، وال تستطيع أسرهم تقدمي 
املساندة َّلم ألهنا ال جتد من يوجهها ويدعمها ويديرها والنتيجة الطبيعية لذلك هو اعتبار األسر بأن ال شيء ميكن عمله 

عبد احلكيم بن ) .عن عالج طيب شاف وهو أمر متعذر يف الغالبية العظمى من احلاالت َّلؤالء األطفال سوى البحث
  (املطر.جواد

 :اإلعاقة السمعية في الجزائر -2-42-2
قد يبدو وألول وهلة أن حتديد انتشار اإلعاقة يف جمتمعنا أمر سهل إال أن احلقيقة غري ذلك، فالدراسات 

مشكالت عديدة تتمثل يف كون أساليب التقييم غري دقيقة أو غري كافية ويف كون اإلحصائية اليت أجريت تعاين من 
العينات غري ممثلة ويف االفتقار إىل معايري ثابتة لتحديد مستوى الفقدان السمعي وعلى أي حال فاإلعاقة السمعية ليست 

سات اليت أجريت على مدارس اإلعاقة مبستوى شيوع اإلعاقات األخرى مثل التخلف العقلي أو اإلعاقة احلركية ويف الدرا
من تالميذ املدارس لديهم ضعف مسعي وتقدر نسبة انتشار الصمم % 2السمعية على مستوى الوطن تبني أن حوايل 

أصم مبدارس الصم والبكم  0122من بينهم حوايل  02022ويقدر عدد املعاقني مسعيا يف اجلزائر ب % 38302حبوايل 
 (GUIDE DE L'ANDICAP EJS) .0220اإلحصائية لسنة يف اجلزائر وهذه الدراسة 

تعترب مدرسة الصم البكم من املؤسسات اَّلامة اليت تقوم باستقبال ورعاية  :تعريف مدرسة الصم البكم -2-49
التالميذ املصابني بالصمم وتوجيههم التوجيه الذي يتناسب مع ما تبقى لديهم من إمكانيات بدنية وعقلية ونفسية 

مساعدهتم على التكيف واالستقرار واالعتماد على النفس وذلك من خالل اخلدمات اليت تقدمها للمعوقني واليت هبدف 
 .مدرسة 22تشمل اخلدمات الطبية والنفسية والتعليمية والرتفيهية واملساعدات اجلانبية األخرى وتتوفر اجلزائر على 

 :شروط القبول بهذه المؤسسة -2-49-4
 .سنة 30أقل من أن يكون السن  -
 (.إعاقة بصرية -إعاقة عقلية)أن يكون التلميذ غري مصاب بإعاقات أخرى  -
 .أن ال يكون مصابا بأمراض معدية -
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 :مكونات المؤسسة -2-49-2
 .يضم التالميذ للنظام الداخلي اإليواء األسبوعي الكامل :القسم الداخلي -أ

اولة نشاطهم وتعليمهم خالل التكوين املهين لتعلم املهن واحرتاف الشغل الذي يضم التالميذ ملز  :القسم الخارجي -ب
  .يتناسب مع رغباته وقدراته ومستوى ذكائهم وتعاملهم

 :أهداف المؤسسة -2-49-9
 .مساعدة التلميذ على االعتماد على النفس وعدم االتكال على اآلخرين -
 .ي لألسرة واملؤسسةمساعدة التلميذ على التكيف مع اجملتمع اخلارج -
 .محاية التالميذ من االحنرافات السلوكية خارج املؤسسة -
تأهيل التالميذ الذين ثبت تكوينهم وتعليمهم وتدريبهم ورشدهم إىل مراكز التكوين املهين لتعلم املهن واحرتاف الشغل  -

 .الذي يتناسب مع رغباهتم وقدراهتم ومستوى ذكائهم
 :بالمؤسسةالفريق العامل  -2-49-0
 .أخصائي نفسي –.                        معلم املعاقني مسعيا -
 .املستشار البيداغوجي -               .املدير –.                  طبيب املؤسسة أخصائي -

التكوين تتجلى أُهية هذا الفريق يف تأهيل التالميذ الذين ثبت تكوينهم وتعليمهم وتدريبهم ورشدهم إىل مراكز 
 .املهين لتعلم املهن واحلرف واألشغال مبا يتناسب مع رغباهتم وقدراهتم حسب مستوى ذكائهم وتعاملهم

 :الخدمات التربوية والتعليمية التي تؤديها المؤسسة -2-49-1
 .ة هبمتقدم املؤسسة ألبنائها اخلدمات التعليمية والرتبوية عن طريق تعليم األطفال املعلومات الدراسية اخلاص -
 .التواصل اليدوي قراءة الكالم( لغة اإلشارة)تدريبهم طرق التواصل  -
 .تعليمهم العادات العلمية السليمة -
األناشيد الوطنية، االحتفاالت الوطنية، تعويد التلميذ الطرق الصحيحة السليمة ملختلف )زرع يف نفوسهم حب الوطن  -

 .بس والنظافة العامة واالعتماد على النفس يف احلياة اليوميةاألعمال اليومية كاألكل وآدابه والنوم واملل
إقامة حفالت عامة، وأعياد امليالد الوطنية واليومية ومشاهدة برامج التلفزيون، الرحالت الرتوحيية اليت تساعدهم على  -

امج وطرق التدريس فهم اجملتمع والبيئة احمليطة هبم وعند مقارنتها مع مدارس العاديني جندها ختتلف من حيث الرب 
  .والتواصل وعدد التالميذ
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 :دور اإلطارات العلمية -2-40
يعتقد مؤيدو الدمج أن تعليم األطفال املعاقني مسعيا مع األطفال ذوي القدرات السمعية العادية يعود بفوائد  

 (.03عبد الرمحن العيسوي، صفحة ) .كبرية عليهم من الناحية األكادميية واالجتماعية مقارنة بتعليمهم يف صفوف خاصة
وَّلذا يعترب دور اإلطارات العلمية هاما يف تطوير رياضة هذه الفئة واقرتاح برامج تعليمية معدلة يف األنشطة 

 (.اخل...كرة القدم، السباحة)الرياضية 
انب املعرفية العلمية وإنشاء نوادي رياضية َّلذه الفئة وتنظيم بطوالت رياضية للمعاقني وتطوير مجيع اجلو          

 (02مجال حممد سعيد اخلطيب، صفحة ) .والتطبيقية حول رياضة الصم البكم
 GUIDE DE) .اجلدول اآليت يبني مدارس الصم والبكم يف اجلزائر :مدارس الصم البكم في الجزائر -2-41

L'ANDICAP EJS) 
 الوَلية رمز المدرسة المدارس

 ميلة E.J.S ب.ص.م فرجيوة

 مستغامن E.J.S ب.ص.م حجاج

 تبسة E.J.S ب.ص.م بكارية

 وهران E.J.S ب.ص.م وهران

 ورقلة E.J.S ب.ص.م ورقلة

 أم البواقي E.J.S ب.ص.م أم البواقي

 سعيدة E.J.S ب.ص.م محام ريب

 سطيف E.J.S ب.ص.م سطيف

 سيدي بلعباس E.J.S ب.ص.م سيدي بلعباس

 أدرار E.J.S ب.ص.م أدرار

 اجلزائر العاصمة E.J.S ب.ص.م براقي

 اجلزائر العاصمة E.J.S ب.ص.م تليملي

 عنابة E.J.S ب.ص.م عنابة

 باتنة E.J.S ب.ص.م باتنة

 بشار E.J.S ب.ص.م بشار

 جباية E.J.S ب.ص.م جباية

 البليدة E.J.S ب.ص.م البليدة

 غليزان E.J.S ب.ص.م غليزان

 تيارت E.J.S ب.ص.م سوقر



53 
 

 تيبازة E.J.S ب.ص.م مراد شانو

 تلمسان E.J.S ب.ص.م تلمسان

 تيزي وزو E.J.S ب.ص.م تيزي وزو

 البويرة E.J.S ب.ص.م البويرة

 الوَلية رمز المدرسة المدارس

 بومرداس E.J.S ب.ص.م بومرداس

 الشلف E.J.S ب.ص.م الشلف

 قسنطينة E.J.S ب.ص.م قسنطينة

 غرداية E.J.S ب.ص.م غلباي أمحد

 ورقلة E.J.S ب.ص.م محام دالم

 جيجل E.J.S ب.ص.م جيجل

 خنشلة E.J.S ب.ص.م خنشلة

 برج بوعريريج E.J.S ب.ص.م برج بوعريريج

 املسيلة E.J.S ب.ص.م املسيلة

 معسكر E.J.S ب.ص.م سيق

 قاملة E.J.S ب.ص.م قاملة

 البيض E.J.S ب.ص.م البيض

 الطارف E.J.S ب.ص.م الطارف

 عني متوشنت E.J.S ب.ص.م عني متوشنت

 

 :أساس تدريس األنشطة الرياضية المعدلة للصم -2-49
لقد ذكرت العديد من الدراسات وكذلك العلماء ما جيب أن يراعي يف تدريس األنشطة الرياضية املعدلة للصم 

 :البكم حيث جيب أال ننسى اآلثار النفسية لإلعاقة لذا جيب مراعاة ما يلي
 :األصمفهم طبيعة واحتياجات  -3

 .املعرفة واإلملام التام بالنواحي الصحية لألصم -أ
 .املعرفة باالختبارات النفسية والسمعية والعقلية ومجيع القياسات اخلاصة لألصم -ب
 :معرفة الطرق املرئية واستخدامها واألدوات امللونة للمساعدة على توصيل املعلومات لألصم يتم ذلك عن طريق -0

 .اس األخرى كناحية تعويضيةالرتكيز على احلو  -أ
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يستخدم الشرح املرئي للمهارات التعليمية بكفاءة مثال على ذلك لوحة النشرات وشرائط الفيديو، املرآة، اإلشارة  -ب
 .اليدوية

 .جيب أن يقف املدرس يف مكان واضح جلميع التالميذ الصم ومواجهتهم -1
التفاهم السريع بني األطفال الصم واملدرس ويشعرون باملودة  جيب أن يتم التدريس يف جمموعات صغرية حىت يتم -2

 .واأللفة مع استخدام أسلوب التشجيع
جيب استخدام وسائل متنوعة يف الشرح والتدرج يف التحليل احلركي مع استخدام مناذج وصور ووسائل بصرية مبتعدة  -0

 .حىت يستطيع األصم استيعاب وفهم األداء احلركي املطلوب
مراعاة ضعف التوازن لدى الصم لذلك فهم ال يتمكنون من البدء والتوقف السريع كما أن تغري االجتاه يكون جيب  -6

 .صعبا
جيب مراعاة االرتباك والقلق الذي لديهم والنتائج من عدم املمارسة الفعلية لألنشطة الرياضية باإلضافة إىل كثرة  -7

 .ول يؤدي إىل ضيقهم ومللهم وابتعادهم عن املمارسةاإلشارات اليت مل يتعلموها من قبل والشرح املط
جيب مراعاة أن االكتئاب من خصائص األصم وعدم مساعهم إىل أصوات كثرية يؤدي إىل كثرة املشاكل السلوكية   -0

 .(320، صفحة 3220حلمي إبراهيم و ليلى سيد فرحات، ) .كذلك عدم التعاون مع اآلخرين يف اللعب واملواقف املختلفة
 .جيب إعطاء التالميذ الصم احلركة أثناء الدرس بشرط أن يتمكن املدرس من رؤيتهم ومالحظتهم -2

جيب إتباع أسلوب واحد يف إعطاء التعليمات والتوجيهات سواء كانت إشارة أو قراءة الشفاه باإلضافة إىل  -32
 .االتفاق على عالمات معينة عن اخلطر أثناء املمارسة

علية من أحسن الوسائل لتنمية احلس االجتماعي لذلك تعد املكسرات اخللوية مفيدة َّلم حيث تعدد املمارسة الف -33
متدهم باإلدراك الواقعي للموقف وكيفية التصرف مما يساعدهم على التجاوب مع املثريات يف حياهتم العادية وفق 

 .إلدراكهم مما تعلموه من النشاط املمارس
 .ع استخدام بلونات إلحساس بتموجات الصوتيفضل عند تعليم الرقص واإليقا  -30
جيب عدم إضاعة الوقت يف الشرح حىت تسري املنافسات يف االجتاه املطلوب وميكن تغيري بعض القواعد للتناسب  -31

 .مع إعاقة الصم
 .والسهولة والفهموأن تتميز باملرونة ( مستوى الذكاء)جيب أن تتناسب األنشطة مع املرحلة السنية والعمر العقلي  -32
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 :أهداف التربية الرياضية للصم -2-49
لكي يستطيع املعاق مسعيا العمل بكفاءة ويصبح إنسانا منتجا يف اجملتمع ويف حدود قدراته الباقية البد أن 

 :يهدف برنامج الرتبية الرياضية إىل تنمية ما يلي
الرياضية لتنمية وزيادة كفاءته احلركية عن طريق األنشطة الفردية  تعلم املهارات احلركية األساسية من خالل األنشطة -أ

 .واجلماعية وإثارة دافعيتهم للممارسة باملنافسات واملسابقات املتنوعة
املهارات احلركية اليت تنمي التوافق احلركي والبدين وكذلك باألنشطة اإليقاعية واستخدام اآلالت النقرية كالطبول  -ب

ين حيث حتدد تلك اآلالت ذبذبات ميكن أن يستجيب َّلا الطفل األصم فالرقص بأنواعه ينمي احلس والدفوف والتمبور 
، الصفحات 3220حلمي إبراهيم و ليلى سيد فرحات، ) .اإليقاعي كما أن الرقص اجلماعي يولد الشعور بالتماسك واالنتماء

302-303). 
ع يؤدي إىل فقد االتصال باآلخرين فهم حباجة إىل النضج االهتمام باألنشطة اجلماعية التعاونية ألن فقد السم -ج

االجتماعي حيث أن الرتبية الرياضية هي الوسيلة اجليدة لتنمية املهارات االجتماعية فيجب استخدام اإلشارات خالل 
 .اللعب واملثريات البصرية واإلعالم ألهنم ال يسمعون الصفارة

م القنوات اَّلاللية بوظائفها يوجب على املدرس االبتعاد عن املهارات اليت اختالف االتزان للصم الناتج من عدم قيا -د
حلمي إبراهيم و ليلى سيد فرحات، ) .تتطلب التسلق والعمل على األجهزة ذلك لتوفر األمان من صعوبة عدم االتزان

 .(303، صفحة 3220
 :نظرة المجتمع للمعاق -2-49

لعادي من الناس وال ميكن ذلك يف جسمه ونفسيته فحسب بل يف إن اإلعاقة هي نقطة اختالف بني املعوق وا
فإن نظرة اجملتمعات للمعاقني " ماجدة السيد عبيد"نظرة اجملتمع له خاصة أسرته اليت هي خلية اجملتمع حسب الدكتورة 

 :ختتلف وذلك ألسباب عديدة هي
 .املعتقدات اخلاطئة لألسرة وباألخص اجلاهلة منها -
 .املعلومات الصحيحة حول طبيعة اإلعاقة وانتشارهاغياب ونقص  -
 .االعتقاد باجلن واألرواح الشريرة خاصة املصابني بالصرع -
 .اخلوف مما هو غريب أو غري مألوف -
 .إُهال املعوق خاصة عند العائالت الفقرية -

 :عدة عوامل هيأن نظرة اجملتمع باختالفها تعتمد على " ماجدة السيد عبيد"كما رأت الدكتورة       
 .وعي الناس الثقايف والعلمي -
 .القيم السائدة مثل املعتقدات الدينية -
 (372، صفحة 0222ماجدة سيد عبيد، ) .الثقافة والتقدم العلمي -
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ورغم هاته االختالفات فإن أغلبية عظمى من أفراد اجملتمع لديها اجتاهات سلبية حنو كافة أنواع اإلعاقة واملعاقني         
نفسهم وهذا ما يؤدي يف أغلب األحيان على عدم توفري اخلدمات الصحية َّلاته الفئة ومن هنا جند أن الشخص املعاق 

 .اجه صعوبات أخرى وكثرية يف التكيف مع جمتمع يهتم باملنظر اخلارجيإضافة إىل صعوبة حركته وإعاقته فإنه يو 

 :وميكننا تلخيص نتائج عدة دراسات حاولت حتليل نظرة جمتمعات حنو اإلعاقة فكانت على النحو التايل
 .أن االجتاهات حنو املعوق تكون سلبية يف معظم األحيان* 
 .االجتماعي واملهين َّلؤالء األشخاص إن االجتاهات الرافضة للمعوق حتد من فرص النمو* 
 .إن االجتاهات حنو األطفال املعاقني بالنسبة للوالدين متيل من التطرف بشكل عام* 

ومن كل ما رأيناه فإن هذا املعاق نالحظ رؤية اجملتمع له إذ كان معاق حركيا فإنه يسمع ويرى ويفكر وحيس وهذا        
لذا البد من كسر بل حتطيم هذا احلاجز والتغلب عليه بالتفاعل مع املعاق وإدماجه يف ما جيعله يعتزل احلياة االجتماعية 

 .اجملتمع
 :طرق تغيير نظرة المجتمع السلبية نحو المعاق -2-43

إن األشخاص املعاقني خاصة العاجزون جسديا وحسيا يكونون عرضة للنظرة السلبية من طرف اجملتمع ومنه 
تجني يف اجملتمع لذا وضعت عدة طرق وهي تقليدية لتغيري هذه النظرة السلبية للمعاق وهي عدم توفري فرص كوهنم غري من

االتصال املباشر مع املعاق وهذا بزيارة املراكز العمومية وتنظيم الزيارات املتبادلة بني املدارس ومؤسسات رعاية وتأهيل 
 .املعاقني

وتنظيم زيارات ( اخل...ندوات، حصص تربوية وتلفزيونية حماضرات، )إعطاء املعلومات حول املعاقني من خالل  -3
 . (372، صفحة 0222ماجدة سيد عبيد، ) ميدانية
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 :الخــاتمة
ومن خالل كل ما عرضناه يف هذا الفصل تتجلى األُهية الكبرية لوجود مراكز ومدارس تعتين بشرحية املعوقني  

نظرا ملا تعانيه هذه الفئة من صعوبة يف التواصل االجتماعي كما نلمس الضرورة ككل والصم البكم على وجه اخلصوص، 

امللحة ملمارسة النشاط احلركي املكيف من قبل أفراد هذا النوع من اإلعاقة سواء كان ذلك داخل املدارس اخلاصة أو 

رب النشاط احلركي املكيف جماال خارجها والذي يعد فضاء خصبا للتسلية والرتويح عن النفس والشعور باملتعة، كما يعت

فعاال يف تنمية القدرات العقلية والبدنية ويرفع من مستوى ثقافة الصم البكم فردا ومجاعة تعد غالبية األنشطة الرياضية 

 اليت تقدمها برامج الرتبية البدنية العادية مناسبة لألفراد املصابني مسعيا إذ جيب تشجيع مجيع األنشطة اليت تتضمن توظيف

 .املعلومات البصرية املتنوعة
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 :تمهيــد
إن ميل أي فرد إىل وجهة معينة أو إختصاص ، كأن يكون رياضة ما ، يكون ذلك بدافع يدفعه لذلك من أجل        

إبراز الذات أو التفوق عن اآلخرين أو الشهرة وهنا نرى أن الدوافع َّلا دور كبري يف توجيه الشخص إىل اإلختصاص الذي 

لطرق والبحث عن احللول املمكنة لتحقيق ذلك ، وملعرفة أكثر عن إختاره ، ومن مث فإنه يود التوصل إىل هدفه بكل ا

 ".إخل....التعريف ، األنواع ، الوظائف " الدوافع ال بد من التطرق إىل كل اجلوانب اليت تتعلق هبا 
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 : مفهوم الدوافع  -9-4
الفرد ، وتوجيهه لتحقيق هدف معني فالطفل الصغري احلاالت أو القوى الداخلية اليت حترك " بالدوافع "يقصد  

جنده يقبل على اللعب ويبذل جهدا بدنيا كبريا بدافع إشباع تعطشه اجلامح للحركة والنشاط ، كما جند الفرد الرياضي 
يه يواظب على التدريب وبذل أقصى جهد يف سبيل ترقية مستوى بدافع الرغبة يف التفوق الرياضي أو بدافع رفع إسم ناد

إخل ، وهو يف ذلك يكافح وال يبايل ...، أو بدافع رفع إسم وطنه يف اجملاالت الدولية والعاملية أو بدافع الكسب املادي 
 .باملصاعب يف سبيل حتقيق اَّلدف الذي ينشده 

وال يصدر سلوك الفرد عن دافع واحد فغالبا ما يكون سلوك الفرد نتيجة عدة دوافع متداخلة بعضها مع البعض  
أو يكون نتاج جمموعة من الدوافع كما جتد يف غضون تطور اإلنسان يف سلم النمو أن دوافعه تتعدد ، إذ من املمكن أن 

 .يكسب دائما دوافع جديدة 
احلالة الداخلية أو "وعرف أيضا ( 262حممد عابد اجلابري وآخرون ، ص" )الدوافع عبارة عن قوة موجودة داخل الفرد   -"

فطري أو مكتسب شعوري أو الشعوري   عضوي أو اجتماعي أو نفسي يشري إىل السلوك ذهنيا كان استعداد داخلي 
باحلاالت أو القوى داخلية اليت حترك الفرد وتوجهه " ويعرفها عالوي ( 01،ص 3206أمحد عزة راجح ، سنة")أو حركيا 

بأهنا حالة داخلية تنتج "ك بقوله ويؤكد ذل(. 307،ص3222قاسم حسن حسني ،          سنة ") لتحقيق هدف معني 
مجيل صليب ، )عن حاجة ما وتعمل هذه احلالة على تنشيط أو استشارة السلوك املوجه عادة حنو حتقيق  احلاجة املنشودة 

 ( .   210ص
 الدافع والدافعية -9-4-4

املصطلحني حمل اآلخر   جهان  لعملة واحدة وينصب البعض الستخدامستخدم مصطلح الدافع والدافعية لو عادة ما ال ي
خيدم قضايا هذا اخللط بني استخدام املصطلحني قد يؤدي إىل اللبس  واإلهبام مما ال.ميكن أن حيل كل منهما حمل اآلخر 

وعليه جند احلاجة إىل استعراض بعض املفاهيم  واليت تؤدي بنا يف هناية األمر .علم النفس  الرياضي وسيكولوجية الدوافع 
إىل وجوب  brog   3222بروج   whitingوأنتج  . bakkerويشري كل من باكر .املفهومني  إىل الفصل بني

 .الفصل بني املفهومني حيث أن الدوافع تتصف بأهنا 
 .أسباب عمل معينة-
 .خصائص مستقرة نسبيا تدفع الفرد للبدء يف نشاط معني -
  .تتحقق يف سلوك ظاهر  -
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خصائص متيز جمموعة من األفراد عن غريهم مثل دوافع االجناز ودوافع االنتماء أما الدافعية فهي على النقيض حيث  -

وهذه احلالة متثل حمصلة للعوامل الداخلية .ترتبط حبالة يكون فيها الفرد مسؤوال عن القيام بنشاط معني يف وقت معني 
 وعموما فان الدوافع هي .ق الدوافع يف الواقع يكون احلديث عن الدافعية وعندما حتق"املوقفية "واخلارجية " الشخصية"

وتلعب العوامل املوقفية واالحتياجات البيولوجية دورا مساويا يف األُهية لدور .إحدى العوامل اليت حتدد دافعية الفرد 
 (.06،ص3220حممود عبد الفتاح عنان، سنة )الدوافع 

 . الفرق بين الدافع والحافز-9-4-2
حافز اجتماعي "فاحلافز ما هو إال موقف خارجي موجود يف البيئة اخلارجية .جيب علينا أن نفرق بني الدوافع واحلواجز  

إذ أن استشارة الدافع تؤدي إىل حالة توتر  الكائن احلي وعدم استقراره فيسعى .يستجيب له الدافع " أو معنوي مثال 
رجية يعمل على إشباع الدافع على سبيل املثال إذا استثري دافع اجلوع جند أن يف البيئة اخلا"مشبع "للبحث عن احلافز 

كما أن وجود كسب معنوي أو مادي يعترب من احلوافز اليت .الفرد يسعى يف البحث عن حافز أو مشبع وهو الطعام 
ن  الدوافع ماهي إال يستجيب َّلا الفرد الرياضي للمواظبة على التدريب وبذل أقصى جهد يف املباريات وعلى ذلك فا

 (.310، ص3272عبد الرمحان حممد عيساوي،سنة )واحلوافز ما هي إال قوى خارجية "داخل الفرد "قوى داخلية 

 : أقسام الدوافع -9-4-9
 : الدافع الفطري-أ

البقاء،وميتاز بظهوره ميتاز بأنه عامل مشرتك بني مجيع أفراد النوع،ومن أمثلة ذلك الواقع،اجلوع،اجلنس والصراع من أجل 
 .يف سن مبكرة ويعترب اللعب وسيلة تربوية للطفل يف مراحله األوىل كما ميتاز بكونه دافعا قويا يثري سلوك الطفل

 : الدافع المكتسب-ب
هو دافع مشتق من الدوافع الفطرية وذلك حبكم تأثري اجملتمع وما يفرضه القيود على سلوك الفرد،وتلعب التنشئة 

ة دورا هاما يف حبث هذه الدوافع واليت عن طريقها يكتسب الطفل احلساسية للدوافع االجتماعية ، ومن بينها االجتماعي
االجتاهات اليت يسلكها الطفل يف حياته  فمثال خيتار طفال ما املالكمة وآخر خيتار اجلمباز،أما آخر فيختار كرة القدم 

 االجتماعية بها من خالل التنشئة ،فهي عبارة عن اجتاهات اكتس
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 :الدافع الشعوري  -ج
هو الدافع الذي  يشعر اإلنسان بوجوده  ويستطيع حتديده ،وتتجلى الدوافع االجتماعية أكثر يف األفعال واألعمال اليت 

يقوم هبا الفرد عمدا كالتوجه للمالعب أو التوجه مبمارسة نشاط معيني إذن فهي تلك املشاعر اليت يفطن الفرد لوجودها 
دالل بوجود هذه الدوافع استخدمت عالمات لالستدالل بوجود هذه ويدرك معناها وهدفها ونظرا لصعوبة االست

 : على النحو التايل "جدسون براون "األحداث الدافعة واليت أوردها 
 : ير السلوك في مواجهة نفس الظروف المثيرةتغ   -

ورد يف ذلك تقبل الشخص األشياء يوما لكنه يرفضها يف اليوم اآلخر ،وعلى سبيل املثال جند الطفل يتقبل اللعب بالكرة 
 يف اليوم األول ويرفض اللعب هبا يف اليوم التايل ،وبناءا عليه جند أن درس الرتبية البدنية جمموعة من احلصص 

 

فالتالميذ يتقبلون يف احلصة األوىل باندفاع كبري لكن يف احلصة الثانية اليت تتمحور يف موضوع واحد لكرة اليد مثال ،
 (.310حسن حممد خري الدين، ص)جندهم يرفضون نفس اللعبة ويرتكز رفضهم على التنويع خالل املمارسة الرياضية 

 : ثبات السلوك أمام ظروف متغيرة -
ا يعين القدرة العالية على االستجابة ملختلف التأثريات يقصد هبا احملافظة على نفس السلوكات يف مواجهة الظروف وهذ

دون تغري السلوك وخري ما نستدل به يف اجملال الرياضي هو قدرة الرياضي على سلوكه حتت تأثري بالغة األُهية ،ففي 
جو املنافسة  اللقاءات الرمسية الالعب يفرض عليه ضغط كبري وتكون مسؤوليته كبرية لذا يسعى دائما لرتكيز انتباهه على

 (.p193.j odsonbrown) فقط ويراعي الظروف احمليطة هبا واليت من شاهنا أن تؤثر على سلوكا ته
 . لغة الشدة والتي تستدعيها مثيرات ضعيفةاَلستجابات البا -

حتقيق واملقصود منها االستجابة العالية ملثري ضعيف وهذا يعكس درجة تركيز االنتباه لذلك املثري فإذن خيدم هدف 
  .االستجابة العالية

 .بالنشاط الرياضي للمعاق  بطةتعوامل تشكيل الدوافع المر  9-4-0
تتميز الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي بتعددها نظرا لتعدد اجملاالت املختلفة ألنواع األنشطة  الرياضية ،ونظرا لتعدد 

كن حتقيقها عن طريق ممارسة النشاط الرياضي بصورة ممارسة األهداف اليت مياألهداف اليت ميكن حتقيقها عن طريق 
 . مباشرة أو غري مباشرة

 . أهم العوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد حنو النشاط الرياضي مايلي 
 .املتطلبات األساسية حلياة الفرد واثر البيئة اليت يعيش فيها -
 (حىت سن السادسة تقريبا)الرياضي العاب الطفل يف مرحلة الدراسة احلياة العائلية للفرد واجتاه الوالدين حنو النشاط -
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درس الرتبية "الرتبية الرياضية يف املرحلة الدراسية األوىل وما تشمل عليه من مثريات ومنبهات كالنشاط الداخلي  -
 .والنشاط اخلارجي "الرياضية 

 .الرياضية جدولة الرتبية الرياضية يف الساحات واملؤسسات واألندية -
 .املهرجانات واملنافسات الرياضية -
 .اخل ....الوسائل اإلعالمية للرتبية سواء عن طريق الصحف أو اجملالت أو التلفزيون أو الراديو -
 .التشريعات الرياضية واالمكانات اليت تنتجها الدولة للرتبية الرياضية  -

الفرد حنو ممارسة النشاط الرياضي ومنها ما يرتبط بصورة مباشرة  وهناك الكثري من الدوافع العامة اليت تعمل على توجيه
للنشاط الرياضي كهدف يف حد ذاته ،وما يرتبط بذلك من نواحي متعددة ومنها ما يرتبط مبحاولة حتقيق بعض األهداف 

 (. 3220حممد عالوي ، علم النفس الرياضي ،سنة )اخلارجية عن طريق املمارسة الرياضية 

 :روديك للدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي إلى  تقسيم-9-4-1
 .دوافع غري مباشرة  -ب.              دوافع مباشرة  -ا

 .الدوافع المباشرة  -9-4-1-4
 .ميكن تلخيص أهم الدوافع املباشرة والنتيجة للنشاط الرياضي 

 اإلحساس بالرضا واإلشباع والنتيجة للنشاط البدين  -ا
 .بسبب الرشاقة واجلمال ومهارة احلركات الذاتية للفرد املتعة اجلمالية  -ب

الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها آو اليت تتطلب املزيد من الشجاعة  -ج
 .واجلرأة وقوة اإلرادة 

لنشاط الرياضي وما يرتبط من خربات اليت تعترب ركن هام من أركان ا"املباريات الرياضية "االشرتاك يف منافسات  -د
 .انفعالية متعددة 

 .تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وإحراز الفوز  -ه
 ( .363و362، ص  3207حممد حسني عالوي ، سنة)إثبات الذات وحتقيق النتائج اجليدة  -و
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 :الدوافع الغير مباشرة للنشاط الرياضي  9-4-1-2
اكتساب الصحة  واللياقة البدنية عن طريق املمارسة الرياضية ،فإذا سالت الفرد عن سبب ممارسة النشاط حماولة -

 ".أمارس الرياضة ألهنا تكسبين الصحة وجتعلين قويا ."الرياضي فانه قد جييب مايلي 
الفرد بأنه ميارس النشاط  ممارسة النشاط الرياضي إلسهامه يف رفع مستوى وقدرة الفرد على العمل واإلنتاج فقد جييب-

 .الرياضي ألنه يسهم يف زيادة قدرته على أداء عمله ورفع مستوى إنتاجه يف العمل 
بدأت يف ممارسة النشاط الرياضي ألنه كان من ."اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي ،اذ قد جييب الفرد مبايلي -

 ".هنا إجبارية تدخل ضمن اجلدول الدراسي الضروري عليا حضور حصص الرتبية الرياضية للمدرسة أل
الوعي االجتماعي الذي تقوم به الرياضة ،إذ يرى الفرد  انه يريد أن يكون رياضيا يشرتك يف األندية والفرق الرياضية      

 (.360، ص  3207حممد حسني عالوي ، سنة)ويسعى لالنتماء إىل مجاعة  معينة ومتثيلها رياضيا 
 : وظائف الدوافع -9-2

 :وإمنا يوجد لدى الفرد من دوافع ،وللدوافع ثالثة وظائف هي  ال حيدث السلوك عفويا
 :الدوافع تمد السلوك بالطاقة وتنشيط الكائن الحي -9-2-4

دة الدوافع تثري النشاط ويؤدي الذي يصحب إحباط الدوافع لدى الكائن احلي إىل قيامه بالنشاط لتحقيق أهدافه وإعا 
 .توازنه ،ومتد بعض الدوافع واحلوافز السلوك بالطاقة أكثر مما ميد غريها 

 :الدوافع تؤدي وظيفة اَلختيار -9-2-2
الدوافع ختتارا لنشاط وحتدده فهي جتعل الفرد يستجيب لبعض املواقف ويهمل بعضها البعض اآلخر ،كما أهنا حتدد إىل 

املواقف املعينة ويعمل أيضا كوسيلة خفية الختيار كل سلوك متصل به وتوجيهه حد كبري الطريقة اليت يستجيب هبا لبعض 
. 
 .الدوافع توجه السلوك نحو الهدف  -9-2-9

اليكفي أن يكون الكائن نشطا فان الطاقة اليت يطلقها اجلوع مثال والسلوك الذي يدفع إليه ال يفيدان إال إذا وجه      
ألفراد القانعني حبالتهم ليحققون إال قدرا ضئيال من التعلم إال أن جمرد إثارة عدم السلوك حنو هدف يشبع الدوافع ويف ا

الرضا عن حالتهم احلالية ،ليكفي إلحداث التحسن والنمو إال إذا وجهت طاقتهم حنو أهداف معينة وحمددة ميكن 
 (.300،ص 3220عبد السالم عبد الغفار، سنة )الوصول إليها وحتقيقها 
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 .خصائص الدوافع  -9-9
 .النزعة إلى التوازن  -ا

ان دوافع اجلوع والعطش وغريها من الدوافع البيولوجية اليت تتعلق ببقاء اإلنسان متيل إىل احملافظة على بقاء التوازن داخل 
كمية اجلسم الضروري لبقاء هذه الدوافع يف الفرد ،ولديه نزعة إىل التوازن خاصة فيما خيص العمليات احليوية مثل  

األوكسجني وكمية السكر ،مثال ميل بعض الرياضيني إىل تناول أطعمة مملحة بعد بذل جهد كبري إمنا يرجع إىل حاجة 
 (.307، ص 0220شحاتة سليمان ، سنة )اجلسم إىل تعويض األمالح املفقودة 

 .ديناميكية الدوافع  -ب
وحىت عندما يتحقق اإلشباع ال نستطيع ان نقر أن الدوافع قد لتهدا القوة الدافعة الناجتة عن الدوافع حىت يتحقق اإلشباع 

أن " فرويد وأدار "تتالشى او تنعدم ،بل انه يكون يف حالة كمون ،يعود بعدها للظهور مبجرد وجود ما يثريه وكما يقول 
ديناميكية هادئة الدوافع ليست ساكنة وإمنا هي ديناميكية مستمرة ،يف أداء وظيفتها  وحىت أثناء  سكوهنا فهي تكون 

 .تنتظر الفرص لتعمل ،وهذا يفسر خاصة االستمرارية يف السلوك حىت يتم اإلشباع 
 .فرضية الدوافع -ج

تتميز الدوافع بالفرضية فكل دافع له هدف يعمل لتحقيقه كما انه له موضوع يتم عن طريق حتقيق هذا اَّلدف أي انه 
اليت حدث فيها توتر أو اختالف التوازن والكائن احلي له القدرة على  يدفع بأسلوب يف اجتاه يعيد التوازن يف الناحية

 .التحرك والسلوك بعدة طرق ويف إمكانيته أن يبدي عدة استجابات يف اجتاهات خمتلفة

 .قياس الدوافع -9-0
بطة عندما نتحدث عن وسائل قياس الدوافع فان هناك عدة صعوبات تواجه الباحثني خاصة يف قياس الدوافع املرت

باجلانب النفسي ،ومازالت البحوث يف مرحلها األوىل بالرغم من أن األخصائيني وصلوا إىل درجة مناسبة من الثقة يف 
 .قياس الدوافع اخلاصة ذات األصل الفيزيولوجي وفيما يلي أهم طرق القياس 

 .قياس مستوى النشاط العام  -ا 
بان وجود الدافع الذي يبحث عن اإلشباع يصاحب نشاط عند تقوم هذه الطريقة بقياس الدوافع على أساس سليم 

 (300، ص 0220شحاتة سليمان ، سنة )الكائن احلي فكلما زادت قوة الدافع كلما ازداد نشاط الكائن احلي 
 معدل اداء النشاط املتعلم  -3
 جتارب أجريت على احليوانات                   اختيار العوائق     -0
 .يارطريقة االخت -1
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وضع يف )   ( هتدف هذه الطريقة إىل مقارنة قوة دافع بالنسبة إىل قوة دافع آخر ،فإذا كانت هناك متاهة على شكل
هناية إحدى طرفها الطعام ،ويف الطرف اآلخر أنثى الفار مث وضعنا الفار الذي حرم من الطعام ومن اجلنس يف بداية 

عبد السالم عبد الغفار، )إحدى الدافعني بالنسبة لآلخر ملعرفة ما الذي اختاره الفار املتاهة ،ونستطيع أن نستدل على قوة 
 ( .303،ص 3220سنة 

وهناك عدة طرق أخرى غري الطرق السابقة لقياس دوافع اإلنسان وقد جيد القارئ بعض التشابه يف األسس اليت تقوم 
 (.02ص، 3222قاسم حسني قاسم، سنة )عليها بعض هذه الطرق السابقة 

 .ومن هذه الطرق مايلي 
 : مالحظة سلوك الفرد ودراسة حاَلته  -ب
ومن خالل مالحظة سلوك الفرد وكيف يواجه املواقف املختلفة وكيف حيتمل العقبات اليت تقف يف طريق أي يستدل   

املالحظة ومنها ما يتصل على الدوافع املختلفة اليت تدفع الفرد إىل سلوك معني ،ومن عيوب هذه الطريقة ما يتصل ببداية 
 .باجلانب الالشعوري ،مبعىن انه قد يكون دافع ظاهر بالسلوك خمتلف عن الدافع احلقيقي هبذا السلوك 

 . التقرير الذاتي  -ج
وتعتمد هذه الطريقة على تقرير الفرد عن دوافعه كما يستقر هبا وتأخذ هذه الطريقة عدة صور ،فقد تأخذ صورة استبيان  

ئمة  ويف أي من هذه الصور جييب الشخص عن أسئلة معينة ،تتغري إجابة الدالة عن دوافعه ومن بينها اختبار أو صورة قا
 .لقياس الدافعية  3270سنة "جاك ريتشارد توماس اناتكوو"واختبار مهمة "ادوارد زيل كان "
 .تحليل أوهام الفرد -د

لتخيل،واستجابات بديلة لالستجابات الواقعية ،يلجا الفرد حني تعترب أوهام أو أحالم اليقظة وغري ذلك من نتائج عملية ا
ما يواجه عقبات حتول دون حتقيق أهدافه وإشباع دوافعه ،فيحقق فيها ما عجز عن حتقيقه ويشبع فيها ما مل يستطيع 

الكثري من حمتويات إشباعه يف حياته الواقعية  وتعترب هذه األنواع من االستجابات  مصدرا علينا ميكننا من طريقة معرفة 
علم النفس البشرية ،وقد استخدم حتليل أوهام الفرد يف دراسة الشخصية  والتعرف على أنواع القلق  والصراع  واحليل 

الالشعورية اليت يلجا إليها الفرد ومدى تكامل ذاته وقوة ذاته العليا  وقسوهتا ،غري ذلك من عوامل تصف لنا  وحتدد 
 (.02، ص 3222حممد حسن حسني ،سنة ) ديناميكية السلوك البشري

ومن هده الطرق غرض صور متثل مواقف غامضة ,وهناك الكثري من الوسائل اليت ميكن استخدمها إلشارة أوهام الفرد 
هذه "  مكاالند"وقد استخدم  ,خمتلفة حتمل كثريا من التغريات مث نطلب من املخترب أن يذكر ما يوجه أليه هذه املواقف 

 .الطريقة يف دراسته للدوافع إىل التحصيل 
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 اإلثارة التجريبية للدوافع -ـه
تقوم الطرق السابقة على أساس تسليمنا بأن هذه املواقف هي مثرية لدوافع الفرد وعندما نالحظ سلوك الفرد فنحن 

نالحظ  دالئل دافع يعمل ،وعندما نعطي الفرد اختبار موقفي فنحن نسلم بأن الفرد سيعترب هذا املوقف يف حياته كما 
وهكذا تقوم الطرق األساسية على ,وهكذا مييل اختياره الذي سيقوم به لو أنه واجه املوقف يف حياته لو كان حقيقيا ،

أساس التسليم بأن الدوافع املقاصة قد أثرت وقد ارتأت بعض علماء علم النفس أن حتاول إثارة هذه الدوافع جتريبيا أي 
 .يف مواقف جتريبية بدال من االعتماد على مثل هذا املسلم 

 دوافع النشاط الرياضي-9-1
إن موضوع الدوافع يف علم النفس اليت تبحث عن األسباب اليت جتعل من اإلنسان الرياضي يف جمال معني أي عن القوى 

فغالبا ما يكون سلوك الفرد , وال يصدر سلوك الفرد عن دافع واحد,اليت تؤدي الناس إىل القيام مبا يقومون به من أنشطة 
متداخلة بعضها البعض مع البعض اآلخر  أن يكون  ناتج جمموعة من الدوافع كما جند يف عضو تطور  نتيجة عدة دوافع

اإلنسان يف سلم النمو أن دوافعه تعدل اذ من املمكن  أن يكتسب دائما دوافع جديدة والدوافع ليست شيئا ماديا وإهنا 
ي يستنتج وجودها يف أمناط السلوك املختلفة ومن إمنا حالة يف الكائن احل,ليست حاالت أقوى ميكن رؤيتها مباشرة 

 (.300، ص3222مصطفى عشوي ،سنة )نشاط الكائن احلي نفسه 
 أنواع دوافع النشاط الرياضي  -9-1-4
 .احلاجات أي الفسيولوجية أو النفسية  ، الدوافع .دوافع أولية -3

 .الدوافع ،احلاجات املكتسبة االجتماعية .دوافع ثانوية -0 
 .دوافع أولية  -ا

وهي عبارة عن دوافع احلاجات جد كافية تعرضها طبيعة تكوين جسم اإلنسان ووظائف أعضائه ويف أمثاَّلا احلاجة إىل 
 .اخل ...الشرب واحلاجة إىل الراحة ،واحلاجة إىل اللعب واحلركة والنشاط 

 .دوافع ثانوية  -ب
وهي عبارة عن دوافع أو حاجات مكتسبة أو اجتماعية يكتسبها الفرد نتيجة لتفاعله مع البيئة تقوم الدوافع الثانوية على  

الدوافع األولية غري أهنا تستقل عنها وتصبح َّلا قوهتا اليت تؤثر يف السلوك كنتيجة تأثري العوامل االجتماعية املتعددة أو 
 .اخل .....التفوق  واحلاجة إىل املركز أو املكانة واحلاجة إىل السيطرة احلاجات الثانوية ،احلاجة إىل
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 .الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي  9-1-2
تتميز الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي بتعددها نظرا لتعدد األهداف اليت ميكن حتقيقها عن طريق ممارسة النشاط 

 .عوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد حنو النشاط الرياضي مايلي الرياضي بصورة مباشرة ومن أهم ال
 .املتطلبات األساسية حلياة الفرد واثر البيئة اليت يعيش فيها -3
 .احلياة العائلية للفرد واجتاه الوالدين حنو النشاط الرياضي  -0
 .العاب الطفل يف مرحلة ما قبل الدراسة  -1
رحلة الدراسية األوىل وما تشمل عليه من تغريات و متشاهبات كالنشاط الداخلي  الدفاعي  الرتبية الرياضية يف امل -2

 .والنشاط اخلارجي اجلدول الدراسي   
 .الرتبية الرياضية يف الساحات واملؤسسات واألندية الرياضية -0
 .املهرجانات واملنافسات الرياضية -6
 .الوسائل اإلعالمية للرتبية الرياضية  -7
 (.362، ص 3220حممد حسن عالوي ،سنة )التشريعات الرياضية واإلمكانيات اليت توجهها الدولة للرتبية الرياضية  -0
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 :الخاتمة  

والفرق املوجود بني احلافز  والدافع  كما تطرقنا إىل   أقسامههم أهم الدوافع و لقد تضمن هذا الفصل  مفاهيم  وأ

هم خصائصها  ويف األخري تكلمنا على قياس الدوافع  والدافع  أللدوافع  وتكلمنا على وظائف و "روديك "تقسيم 

 .والدافعية 
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 تمهيــد
يتألف منها اجملتمع وكأحد مظاهر السلوك احلضاري لقد أصبحت ظاهرة الرتويح من النظم االجتماعية اليت 

للفرد، واتفق علماء الرياضة والرتويح على أن اللعب هو اللب األساسي َّلذين الظاهرتني لذلك كانت أُهيته كبرية يف 

 .احلياة االجتماعية، والسيما بعد تنظيمه إىل ما يسمى باألنشطة الرياضية الرتوحيية

 أن الرتويح جمال غري مفهوم املضمون أو األهداف، الذي يتطلب ضرورة بذل اجلهود للقضاء ومما يواجه هؤالء املصلحني

على التباعد عن األهداف الرتبوية للرتويح والعمل على حمو املفاهيم اخلاطئة املرتبطة به وعليه فسنقوم يف هذا الفصل 

تعريف مفهوم الرتويح وأهدافه، والتطرق ملفهوم الرتبية بالقيام بدراسة حتليلية لرتويح األنشطة الرياضية الرتوحيية بدءا ب

 .الرياضية الرتوحيية وأهداف هاته األخرية
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 :مفهوم الترويح 0-4
مصطلح الرتويح بلفظه العريب مل يستخدم إال قليال، يف الكتابات االجتماعية العربية بل استخدمت يف إن 

 .الفراغ واللهو، واللعب وهي يف اللغة العربية مشتقة من الفعل راح ومعناها السرور والفرحمكاهنا ألفاظا أخرى مثل 

(R.Mde, 1968, p. 42) 
يعين إعادة، بينما اجلزء   Reيعين إعادة اخللق إذ أن املقطع األول من املصطلح  Recréationمصطلح الرتويح إن 

 Outcرتويح على أنه التجديد أو اإلنعاش أو كخصائل يعين اخللق، ويفهم أيضا من مصطلح ال créationمنه 

omes   ملمارسة النشاط. 
بينما . أن الرتويح هو نشاط ومشاعر ورد فعل عاطفي وأنه سلوك وطريقة لتفهم احلياة Rommey" رومين"ويرى 

لفرصة للتعبري عن أن وقت الفراغ هو تلك األوجه من النشاط اليت جتلب للفرد السعادة وتتيح له ا Nash" ناش"يوضح 
 .الذات وتتفق ودوافع وتتوافر فيها حرية اإلختيار

إىل الرتويح بأنه النشاط الذي يسهم يف توفري الراحة للفرد من عناء العمل ويوفر  De geazzia" دي جرازيا"ويشري 
 .له سبل إستعادة حيويته

أن الرتويح هو تلك األوجه من النشاط أو اخلربات اليت تنتج عن وقت الفراغ، واليت يتم  Kraus: كراوس"بينما يرى 
 .إختيارها وفقا إلرادة الفرد وذلك بغرض حتقيق السرور واملتعة لذاته واكتساب للعديد من القيم الشخصية واالجتماعية

 (26، صفحة 0222حممداحلمامحي و عايدة عبدالعزيز، )
الوقت )أن الرتويح يعين النشاط واألعمال اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة خالل وقت الفراغ  Gordon"غوردن"يرى 

 (L & E, 1976, p. 88) (.احلر

يرى أن الرتويح هو زمن نكون يف غضونة غري جمربين على عمل مهين حمدد،  P.Foulquie" بول فولكي"أما 
 (Paol, 1978, p. 203) بويستطيع كل واحد منا أن يقضيه كما يشاء أو كما يرغ

أن الرتويح يعد نوعا من أوجه النشاط  Petller" بتلر"ومن أهم التعارف املستخدمة كثريا يف الدراسات املختلفة تعريف 
اليت متارس يف وقت الفراغ واليت خيتارها الفرد بدافع شخصي ملمارستها واليت يكون من نواجتها اكتسابه للعديد من القيم 

 .البدنية واخللقية واالجتماعية واملعرفية
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 :أهمية الترويح 0-2

يعد الرتويح مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين وله دور هام يف حتقيق التوازن بني العمل والراحة من عنائه، وله 
إىل  (AAHPER)إسهاماته يف حتقيق السعادة لإلنسان، وتشري اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية وللرتويح 

 :ليةإسهامات الرتويح يف احلياة العصرية، يف النقاط التا
 حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري اخلالق عن الذات -
 تطوير الصحة البدنية والصحة االنفعالية والصحة العقلية للفرد -
 التحرر من الضغوط والتوتر العصيب املصاحب للحياة العصرية -
 توفري حياة شخصية وعائلية زاخرة بالسعادة وباالستقرار -
 (10-12، الصفحات 0222العزيز، .حممد احلمامحي و عايدة عبد) ةتنمية ودعم القيم الدميقراطي -
وقد أمجع العلماء على خمتلف ختصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع بان األنشطة الرياضية والرتوحيية هامة  -

 :عموما وللخصوص بالذات وفيها يلي عرض َّلاته األُهية من خمتلف النواحي
 :البيولوجيةاألهمية  0-2-4

ات تذكر على غري داد حنافة اجلسم وثقل مسنته دون تيؤثر التدريب وخاصة املنظم على الرتكيب اجلسمي، حيث تز 
مراهقة وأظهرت النتائج تغريات  12وزنه، وقد فحص وبلز وزمالئه تأثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على 

نسجة النشطة وحنافة كتلة اجلسم يف مقابل تناقص يف منو األنسجة واضحة يف الرتكيب اجلسمي، حيث يزداد منو األ
  (302، صفحة 3220أمني أنور و أسامةكامل، ) الذهنية

ملمارسة أوجه نشاط الرتويح وخباصة الرتويح البدين أو الرتوحيي الرياضي بانتظام العديد من التأثريات اإلجيابية على النمو 
 :طات، وفيما يلي أهم تلك التأثرياتالعضوي للفرد املشاركة يف النشا

 احلصول على القوام املعتدل والرشيق والبعد على النمط البدين -
 زيادة مرونة ومكافئة مفاصل اجلسم وزيادة حجم العظام وحتسني كفاءهتا ومعاجلة األمل املفاصل والظهر -
 تطوير اللياقة البدنية واحملافظة على مستوى الئق من عناصرها -
 كفاءة عمل اجلهازين الدوري والتنفسيرفع   -
 اإلقالل من احتمال اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية -
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التخلص من الطاقة الزائدة على احتياجات اجلسم، مما يسهم يف حتقيق االسرتخاء البدين والعصيب للجسم وجتديد  -

 نشاط وحيوية الفرد
 الوقاية من التعب الذهين -
 (10-17، الصفحات 0222حممداحلمامحي و عايدة عبدالعزيز، ) قدرة الفرد على زيادة إنتاجه يف العملزيادة  -
 :األهمية اَلجتماعية 0-2-2
 :اجلوانب والقيم االجتماعية للرتويح فيما يلي Coaklyاستعرض كوكلي  -
جة، اكتساب املواطنة الصاحلة، التعود على الروح الرياضية، التعاون، تقبل اآلخرين، التنمية االجتماعية، املتعة والبه -

  (60، صفحة 3202لطفي، ) القيادة والتبعية، االرتفاع االجتماعي والتكيف
 :كما أن ملمارسة أوجه النشاط الرتويح العديد من التأثريات االجتماعية على الفرد وفيما يلي أهم تلك التأثريات  -

 تنمية القيم االجتماعية املرغوبة وذلك كالتعاون واحرتام القانون واحرتام الغري واملواعيد وخدمة اآلخرين -     
 تكوين وتوطيد الصدقات وذلك من خالل املشاركة يف مجيع اَّلوايات  -     
 الشعور باالنتماء والوالء للجماعة -     

 ين واحرتام أرائهم تنمية القدرة على التفاهم مع اآلخر  -      
 تنمية العالقات اإلنسانية -       

 التدريب على القيادة من خالل تبادل األدوار يف اجلماعات -        
 (12-10، الصفحات 0222حممداحلمامحي و عايدة عبدالعزيز، ) تقدير العمل اجلماعي -        

 :األهمية النفسية 0-2-9
 :على مبدأين هامني بالنسبة للرياضة والرتويح" د فرويدسجمون"تؤكد مدرسة التحليل النفسي 

 اللعب خالل خصوصا أنفسهم عن بالتعبري السن لصغار السماح -

 بني لالتصاالت هائلة فرصا تعطي الرتوحيية األنشطة أن الواضح من حيث السلوك تطوير يف االتصاالت أُهية -
 األخر واملشرتك والرائد املشرتك

 يف تساهم الرتوحيية األنشطة أن حيث البشرية التنمية يف اخلمس احلواس أُهية على تؤكد ظلت اجليش مدرسة أما -
 احلواس تنمية
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 وحتقيق لالنتماء احلاجة وإشباع والسالمة، لألمن كاحلاجة النفسية، احلاجات إشباع على فريكز" ماسلو" أما -
 باملن والشعور النفسي الرضا من عايل مستوى إىل الشخص يوصل أن الذات بإثبات واملقصود وإثباهتا، الذات

 حممد حزام) خالله من ذاته حتقيق للشخص ميكن هاما جماال متثل الرتوحيية األنشطة أن فيه الشك ومما واالنتماء،
   (02 صفحة ،8791 رضا،

 :وميكن حصر أهم تأثريات الرتويح على اجلانب النفسي يف
 وباَّلوايات باللعب املرتبطة والدوافع امليول إشباع -

 احلياة يف والسعادة السرور حتقيق -

 النفسي توازنه وإعادة للفرد االنفعالية الصحة تنمية -

 الذات وإثبات اإلجناز على القدرة زيادة -

 اخلوف من والتحرر بالنفس الثقة تنمية -

 الذات عن التعبري -

 (02-97 الصفحات ،0227 عبدالعزيز، عايدة و احلمامحي حممد) العدوانية امليول من التخلص -

 :األهمية اَلقتصادية 0-2-0
الشك أن اإلنتاج يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل واستعداده النفسي والبدين، وهذا ال يتأىن غال 
بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية، وإن االهتمام بالطبقة العاملة يف تروحيها وتكوينها تكوينا سليما قد ميكن من 

 نتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها وحيسن نوعيتهااإل
ساعة يف األسبوع قد يرفع اإلنتاج  00ساعة إىل  26يف هذا اجملال أن ختفيض ساعات العمل من " فرنارد"لقد بني 

 (062، صفحة 3267حممد جنيب، ) يف األسبوع% 30مبقدار 
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 :األهمية التربوية 0-2-1
والرتويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد أمجع العلماء على أن هناك فوائد تربوية تعود على  بالرغم من أن الرياضة

 :اجملتمع املشرتك أُهها
 جديدين وسلوك مهارات تعلم -

  وتنشيطها الذاكرة تقوية -

 املعلومات حقائق تعلم -

  (90-98 الصفحات ،8791 رضا، حممد حزام) القيم اكتساب -

 :األهمية العالجية 0-2-9
يعيد الرتويح واأللعاب الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي ختلصه من التوترات العصبية ومن العمل 
اآليل، وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان إىل احنرافات كثرية، كاإلفراط يف شرب 

إىل البيئة اخلضراء واَّلواء الطلق واحلمامات املعدنية وسيلة هامة للتخلص الكحول والعنف، ويف هذه احلالة يكون اللجوء 
 (A & al, 1986, p. 589) من هذه األمراض العصبية، ورمبا تكون خري وسيلة لعالج بعض االضطرابات العصبية

 :أنواع الترويح 0-9
ة مستويات وذلك وفقا للفلسفة لقد قام العديد من املربني واملتهمني بالرتويح بتصنيف أوجه األنشطة يف عد

واجتاه كل منهم أو وفقا لفلسفة جمتمعاهتم حنو الرتويح واألنشطه، ولذا تعددت تصنيفات مستويات وأنواع أنشطة 
 :الرتويح، وفيما يلي توضيح ألهم تلك التصنيفات

 :فقد قسمه أحد الباحثني إىل
 إخل... والرسم والغناء كالرياضة املبدعة الرتوحيية النشاطات على ويدل: فعال ترويحي نشاط -

 ,Alain, 1969) املستمع أو املتفرج موقف صاحبه يقف عمل غري نشاط وهو: فعال غير ترويحي نشاط -

p. 256) 

 :إىل أنه ميكن تقسم أو تصنيف أوجه أنشطة الرتويح وفقا للمستويات الثالثة التالية Rebeltdz" ريبلرت"وكذلك يشري 

 الرتويح أنشطة أوجه ملختلف الفعلية املمارسة يف وتتمثل: اإليجابية المشاركة -

 حواس طريق عن خارجي لنشاط الفرد استقبال خالَّلا من يتم اليت املشاركة تلك وهي :اإلستقبالية المشاركة -
 االستماع أو باملشاهدة سواء
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 وذلك استقبايل، أو إجيايب نشاط بأي القيام تتطلب ال اليت املشاركة من النوع ذلك وهي :السلبية المشاركة -
 واالسرتخاء النوع يف احلال هو كما

أن هناك العديد من العوامل األخرى اليت حتدد تقسيم األنشطة الرتوحيية يف وقت الفراغ " عطيات خطاب"وكذلك ترى 
 :وهي

 ....الرتويح الرياضي، الرتويح الثقايف، الرتويح االجتماعي، الفين، اخللوي العالجي: نوع الرتويح
 السن كبار للشباب، ، لألطفال الرتويح: الممارسين سن -

 خمتلط لإلناث، للذكور، الرتويح :الجنس نوع -

 اجلماعي الرتويح الفردي، الرتويح :الممارسين عدد -

 منظم غري الرتويح املنظم، الرتويح :التنظيم نوع -

 غري أو املغلقة األماكن يف اخلالء، يف الشتاء، يف الصيف، يف الرتويح :الجوية العوامل أو السنة فصول -
 مكشوفة

  األندية يف أو اجلامعات، أو العليا، املعاهد أو املدارس يف األسرة، يف الرتويح :اإلشراف مجال -

 الصفحات ،0227 عبدالعزيز، عايدة و حممداحلمامحي) السليب االستقبايل، اإلجيايب، الرتويح :الممارسة طبيعة -
98-99)  

 :الترويح الثقافي 0-9-4
يشتمل الرتويح الثقايف على أوجه متعددة من النشاط الذي يلعب دورا أساسي يف تنمية الشخصية اإلنسانية 
وتفتحها، وضروري ملعرفة الفرد لوسطه، ويساهم يف إدماج اإلنسان يف بيئته االجتماعية، وأهم أنشطة الرتويح الثقايف 

 :هي
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 إخل....والقصص مثل قراءة الصحف والروايات : القراءة
 إخل ...مثل إصدار نشرية أو صحفية مطبوعة : الكتابة

  (26-20، الصفحات 3200عطيات حممد، ) احملاضرات والندوات واملناظرات وحلقات البحث
 اإلذاعة والتلفزيون

 

 :الترويح الفني 0-9-2
باإلحساس باجلمال واإلبداع يطلق البعض على األنشطة الرتوحيية الفنية مصطلح اَّلوايات الفنية متتع الفرد 

 :واالبتكار والتذوق، وميكن تقسيم مستويات اَّلوايات كاأليت
 إخل...مثل مجع العمالت والطوابع، األشياء األثرية القدمية، التوقيعات، األزرار  :هوايات الجمع         
 كور، التدبري املنزيل، علم              مثل التصوير، علم النبات، الفلسفة، التاريخ، فن الدي: هوايات التعلم         
    إخل...الطيور          

 

مثل فن اخلزف، النحت، الرسم، الزخرفة،الفخار، األشغال اليدوية واحلياكة                      : هوايات اَلبتكار
 إخل ...الفنون التشكيلية والتمثيل بأنواعه املختلفة

 :الترويح اَلجتماعي 0-9-9
أشكال الرتويح االجتماعي كاملوسيقى والدراما، الفن مبختلف أنواعه، أو أي نوع من مناشط الرتويح تتنوع 

 .الذي يتم ممارسته من فردين أو أكثر
أنه ميكن تصنيف أنشطة الرتويح االجتماعي وفقا ملا " تيودورديب جيمس بيرتسون"، "رينولد كارلسون"ويرى كل من 

 :يلي
 احملادثة 

 والقهوة للشاي أوقات 

 احلفالت 

 املآدب 

 احلجرات لعب 

 اجلماعي الرياضي النشاط 

 اخللوية النزهات 
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 (889-880 الصفحات ،0227 عايدةعبدالعزيز، و حممداحلمامحي) اخلاصة املسابقات 

 :الترويح الخلوي 0-9-0
عن األماكن  املقصود بالرتويح اخللوي هو ذلك النوع الذي تشمل براجمه خمتلف أوجه النشاط اليت تتم بعيدا

 .املغلقة واليت تتم خارجها
أن برامج الرتويح اخللوي تتضمن األنشطة ذات العالمة املباشرة الطبيعية وبعواملها واليت من  Kraus"كراوس"ويشري 

 خالَّلا يستمتع الفرد جبمال وبفهم الطبيعة
 :النشاط التاليةتشري عطيات خطاب إىل أنه ميكن تقسيم أنشطة الرتويح اخللوي وفقا ألمناط 

 الفراغ، وقت يف بالطبيعة لالستمتاع والنزهات احلدائق إىل اخلروج هو بالنزهات واملقصود: والرحالت النزهات -
 تستغرق طويلة أو واحد يوم ملدة قصرية الرحلة تكون وقد النزهات، وقت من أكثر ميتد وقتها فإن الرحالت أما

 .واحد يوم من أكثر

 خالَّلا ويتم ساعات لعدة املشي على تعتمد اليت اخللوية الرياضة تلك بالتجوال واملقصود :والترحاب التجوال -
 االستكشاف، جتوال الطبيعة، جتوال اجلمع، هواة جتوال: هي التجوال وتصنيفات الطبيعية املناطق لزيارة اخلروج

 .الزيارة جتوال التقابل، جتوال

 اخلروج يف رحالت طويلة سواء داخل البالد أو خارجهاأما الرتحاب أو السياحة فاملقصود هبما هو 

 واحليوانات الطيور وقنص األمساك كصيد وذلك: قنص الصيد -

 و حممداحلمامحي) وإقامتها تنظيمها يف وعناصرها الطبيعة من واالستفادة اخلالء على تعتمد وهي :المعسكرات -
 (829-820-828 الصفحات ،0227 عايدةعبدالعزيز،

 :العالجي الترويح 0-9-1
عرفت اجلمعية األهلية للرتويح العالجي الرتويح بأنه خدمة خاصة داخل اجملال الواسع للخدمات الرتوحيية اليت 
تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي إلحداث تأثري مطلوب يف السلوك 

وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء، حيث يساعد مرضى األمراض النفسية على ولتنشيط منو وتطور الشخصية وله قيمة 
 .التخلص من االنقباضات واستعادة ثقتهم بأنفسهم وباآلخرين وجيعلهم أكثر سعادة وتعاونا 
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 :الترويح التجاري 0-9-9
ل مادي، ويرى البعض أن الرتويح الرتويح التجاري هو جمموعة األنشطة الرتويح اليت يتمتع هبا الفرد نظري مقاب

التجاري يدخل يف نطاقه السينما واملسرح واإلذاعة والتلفزيون والصحف واجلرائد، وغريها من املؤسسات الرتوحيية التجاري 
 األخرى، وهو يعترب جتارة راحبة ألصحاب رأس املال يف اجملتمعات االشرتاكية تعترب العديد من املؤسسات الرتوحيية التجارية

السابق ذكرها مؤسسات خلدمة ورعاية مجيع أفراد الشعب للمساعد يف تنميتهم تنمية شاملة، وهي ملك للدولة وتستغلها 
  (66-60، الصفحات 3200عطيات حممد، ) لصاحل صاحب رأس املال

 : الترويح الرياضي 0-9-9
. به من أُهية كربى يف املتعة الشاملة للفرديعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح ملا يتميز 

 .باإلضافة إىل األُهية يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية
إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول إىل املستويات العالية، 

حنو حتقيق الصحة العامة، حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي يعترب طريقا سليما 
البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إىل حتسني عمل كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي 

 (2، صفحة 3220إبراهيم، ) والعصيب
 

 :وتقسيمات الترويح الرياضيأصناف  0-9-9-4
، فإنه يتم تقسيم "جيمس بيرتسون"، "تيودور ديب"،"جانيت ماكلني"، "رينولد كارلسون"وفقا ألراء كل من 

  (02، صفحة 0222حممداحلمامحي و عايدة عبدالعزيز، ) .مناشط الرتويح الرياضي إىل اجملموعات الرئيسية التالية
 :التنظيم البسيط األلعاب والمسابقات ذات 0-9-9-4-4

تستثري تلك األلعاب واملسابقات ميول واهتمامات األطفال وصغار السن وتعتمد تلك األنشطة على بعض 
 . القوانني أو القواعد لتنظيمها، كما أن االشرتاك يف األنشطة ال حيتاج إىل مستوى عال من املهارة أو األداء

ا يتفق مع مستوى قدراهتم البدنية والعقلية واهتماماهتم وميوَّلم، ومن إال انه ميكن ملختلف العمار يف تلك املنشط ورمب
 .أمثلة تلك األوجه من النشاط ألعاب الكرة، التتابعات، ألعاب الرشاقة، ألعاب الرقص والغناء، ألعاب اقتناء األثر
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 :ألعاب أو الرياضات الفردية 0-9-9-4-2
لنشاط مبفردهم، ورمبا قد يرجع ذلك إىل استمتاعهم باألداء الفردي، أو يفضل العديد من األفراد ممارسة أوجه ا

لصعوبة االتفاق مع األصدقاء أو الزمالء على ممارسة نوع معني من النشاط، أو لصعوبة االتفاق على وقت معني 
يد أو األرض، املشي، القنص، صيد السماك، االنزالق، التزحلق على اجلل: للممارسة، ومن أمثلة تلك الرياضة الفردية جند

 .إخل...اجلري، الفروسية، اجلولف، الرمي بالسهام، السياحة، ركوب الدراجات، اليخوت 
 :ألعاب أو الرياضات الزوجية 0-9-9-4-9

وهناك بعض اللعاب والرياضات اليت تستلزم اشرتاك فردين على األقل للعب معا وذلك لنجاح املشاركة يف 
أللعاب أو الرياضات الزوجية ومن أمثلة األلعاب أو الرياضات الزوجية جند التنس الرضي، النشاط، ويطلق عليها مسمى ا

 .، االسكواش(الراكت)، تنس الطاولة، املبارزة، كرة املضرب اخلشيب (بادمنتون)الريشة الطائرة 
 :األلعاب أو الرياضات الفرق 0-9-9-4-0

تكوين الفرق ذات أُهية للشباب، ولذا فهي تتوافق مع تعد األلعاب أو الرياضات اجلماعية اليت تعتمد على 
اهتماماهتم، كما أن االشرتاك يف تلك األنشطة يكون على مستوى عال من التنظيم باملقارنة باملشاركة يف األلعاب 

ات والرياضات األخرى لوجود بعض القواعد والتنظيمات اليت جيب إتباعها لتنظيم رياضات الفرق ومن أمثلة تلك الرياض
 .كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، اَّلوكي، الرجيب: جند
 :أهداف الترويح الرياضي 0-9-9-2

إسهامات يف التأثري اإلجيايب على العديد من جوانب ( الرياضة للجميع)يرى حممد احلمامحي أن الرتويح الرياضي 
ح الرياضي إىل الوقاية من املتغريات املدنية احلديثة وإىل زيادة منو املشاركني يف ممارسة أوجه مناشطة، كما يهدف الرتوي

املردود اإلنتاجي َّلؤالء املشاركني يف براجمه، ولذا فقد قام احلمامحي بتحديد أهداف الرتويح الرياضي وفقا لطبيعة تلك 
   (06-00، الصفحات 0222حممداحلمامحي و عايدة عبدالعزيز، ) .األهداف وذلك على النحو التايل

 :األهداف الصحية 0-9-9-2-4
 :وهي األهداف املرتبطة بوجه عام بصحة املمارس بانتظام ألنشطتها وتتضمن

 للفرد الصحية احلالة تطوير 

 املرغوبة الصحية العادات تنمية 

 الدموية والدورة القلب بأمراض لإلصابة التعرض فرص من واإلقالل الوقاية 

 لألمراض ومقاومته للجسم الطبيعية املناعة زيادة 

 العصيب وللتوتر وللقلق النفسي للتوتر السلبية اآلثار من احلد 
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 النشاط ممارسة يف املبذول اجلهد لنوع وفقا واملناسبة اجليدة التغذية  

 للجسم املناسب الوزن على احملافظة 

 :األهداف البدنية 0-9-9-2-2
 :بانتظام ألنشطتها وهيوتشمل األهداف اليت هتتم باحلالة البدنية للممارس 

 البدنية اللياقة تنمية  

 اجلسم وحيوية نشاط جتديد 

 اجليدة البدنية احلالة على احملافظة  

 الرشيق بالقوام االحتفاظ 

 القوام احنرافات بعض من الوقاية 

 القوام احنرافات بعض تصحيح 

 والعصيب العضلي االسرتخاء 

 الشيخوخة سن يف البدين االهنيار مقاومة 

 :األهداف المهاريه 0-9-9-2-9
 :وهي اَّلداف املرتبطة بتعليم وتنمية املهارات احلركية بوجه عام وتشمل

 الصغر منذ احلركي احلس تنمية 

 تعليم املهارات احلركية لأللعاب وللرياضات املختلفة منذ الصغر
 الطائرة الريشة كالعاب وذلك ةاحليا مدى على االستمرارية بطابع ممارستها تتميز اليت احلركية املناشط تعليم 

 واَّلرولة واجلري واملشي السباحة وكرياضات اخلشيب، املضرب السرعة، كرة الطاولة، تنس ،(البادمنتون)

 للفرد احلركية املهارات تنمية 
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 على اجللوس وضع من تؤدي اليت اَّلوائية التمرينات أو اَّلوائية كالتمرينات احلديثة التمرينات أداء طرق تعليم 
 السن كبار أو املعاقني أو املرض بعض حالة مع لتتناسب املقعد

 رياضيا املوهوبني أداء مبستوى االرتقاء  

 :األهداف التربوية 0-9-9-2-0
 :وهي تلك اَّلداف اليت هتتم بالفرد املمارس ألنشطتها من اجلانب الرتبوي وتتضمن

 احلياتية اخلربات من بالعديد وتزويده للفرد املتكاملة الشخصية والتنمية تشكيل 

 اخلالء وحياة الطبيعة حبب اإلحساس وتنمية الفراغ أوقات استمارة 

 الفرد بسلوك واالرتقاء للمستقبل طموحة بنظرة احلياة إىل والنظر التفاؤل 

 الذات على والتفوق اإلرادة قوة تنمية 

 الفين والذوق اجلمالية القيم تنمية 

 وبعضها اجلماعات بني أو وبعضهم، األفراد بني للنشاط املمارسة مواعيد احرتام على التعود 

 :األهداف النفسية 0-9-9-2-1
 :وهي األهداف اليت هتتم بالفرد املمارسة ألنشطتها من اجلانب النفسي وحتتوي

 احلركي النشاط ممارسة حنو الفرد دافعية واستثار الرغبة تنمية 

 ذاته عن والرتويح الفرد حلياة السعادة حتقيق 

 الرياضة َّلواية أو للعب أو للحركة امليل إشباع 

 املكبوتة االنفعاالت وتفريغ الذات عن التعبري   

 املعاصرة اجملتمعات يف احلياة ظروف عن الناتج والعصيب النفسي التوتر من احلد 
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 للفرد النفسي والتوازن االسرتخاء حتيق 

 الذات مفهوم تنمية 

 للمنافسة والدوافع للمغامرة، الدافع إشباع 

 :األهداف اَلجتماعية 0-9-9-2-9
 :وهي تلك األهداف اليت هتتم باجلانب االجتماعي للفرد املمارسة بانتظام ألنشطتها وتتضمن

 من اآلخرين مع وصدقات عالقات بتكوين املعاصر اجملتمع تسود اليت االجتماعية العزلة ظاهرة على التغلب 
 واجلماعات األفراد

 املشرتكة واالهتمامات امليول ذوي من باآلخرين التقاء من احلاجة إشباع 

 ألنشطتها املمارسني واجلماعات لألفراد االجتماعي التوافق حتقيق 

 تنظيمها يف وبعضها اجلماعات بني والتعاون الرياضية واملهرجانات االحتفاالت يف تشكيل  

 السوي اجلماعي السلوك تشكيل يف املشاركة 

 اجلماعي العمل لدعم وبعضها اجلماعات بني والتفاوض التواصل مهارات تنمية 

 والتدريب للنشاط اجلماعي التخطيط ملمارسة الفرص هتيئة  

 الناجحة الدميقراطية االجتماعية احلياة ممارسة 

 :األهداف الثقافية 0-9-9-2-9
 وتشمل األهداف املرتبطة بتزويد الفرد بالعديد من أنواع املعرفة وتشمل

 العصرية احلياة يف للجميع الرياضة بأُهية مدركاته والتنمية وتشكيل الرياضية، بالثقافة الفرد تزويد 

 أنشطتها ممارسة حنو واجملتمعات األفراد لدى إجيابية اجتاهات تشكيل 

 الشعبية األلعاب على والتعرف للرتويح األنشطة من العديد على التعرف 

 للحركة اجلسم وحاجات لقدرات الفرد إدراك 

 الرياضي الرتويح أنشطة وبطبيعة مبمارسة املرتبطة والسالمة األمان عوامل على التعرف 
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 حدوثها حالة يف معاجلتها وطرق اإلصابة من الوقاية لكيفية للجميع الرياضة ألنشطة املمارسة الفرد تعلم

 بالفرد احمليطية للبيئة أفضل فهم 

 :األهداف اَلقتصادية 0-9-9-2-9
 :األهداف اليت ترتبط بإنتاجية األفراد واجلماعات املمارسني للرتويح الرياضي وتتضمنوهي تعترب عن 

 للفرد اإلنتاجية الكفاءة والزيادة للعمل والتحفيز الرغبة زيادة 

 للدولة القومي اإلنتاج زيادة 

 العالجية النفقات من والتقليل واجلماعات لألفراد احلياة نوعية حتسني  

 بني املخدرات تعاطي انتشار وتقليص اجلرمية معدالت خفض عن الناتج للمجتمع اإلنتاجي الفاقد من التقليل 
   (79-10 الصفحات ،0227 العزيز، عبد عايدة و احلمامحي حممد) األفراد

 :مفهوم التربية الرياضية الترويحية 0-9-9-9
امليدان، نظرا لكوهنا القاعدة األساسية جلميع يعترب حتديد مفهوم الرتبية الرياضية أمرا مهما للدراسة العلمية يف هذا 

النشاطات الرياضية خالل حياة الفرد، فهذا املصطلح خيضع للقاعدة النظرية من جهة، واإلطار العلمي من جهة أخرى، 
 .والذي يعد عنصر إدماج للناحية الرتبوية واألنشطة الرياضية املختلفة

طات للرتبية الرياضية الرتوحيية ودعم ممارستها لضمان حتقيق حتديد هذا املصطلح يسمح بتصنيف خمتلف النشا
إىل أن عناصر الشخصية تنمو من خالل النشاط والتعلم " كلوس"و" ملباسكار"أهداف النظام الرتبوي الشامل، ويشري 

 .رداجليد وإن املدارس يقع على عاتقها تنمية القدرة واالستعداد الستمرار التعلم الذايت على مدى حياة الف
إن الرتبية الرياضية الرتوحيية هي مرآة للحياة تعطي للطفل حملة عن العامل الذي عليه أن يتعلم من " فرويل"يرى 

عطيات ) .أجله، وهي ختدم دائما غرضا ما، فهي تعبريا عن إنسانية الطفل الداخلية وانعكاسا الستعادته وقدراته اخلالقة
 (66، صفحة 3200حممد، 

أن من أهم أهداف الرتبية هو تعليم األفراد كيف يستطيعون قضاء وقت فراغهم واستثمارها بطريقة  "أرسطو فريي"أما 
 (300، صفحة 3227،  كمال و حممد) إجيابية ومفيدة
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 :الخـاتمة
الرياضي  تناولنا يف هذا الفصل معظم الدراسات واألحباث العلمية املتعلقة بالرتويح بشكل عام متخصصني يف الرتويح

وهذا بتحديد مفهوم الرتويح وأُهيته لألمر واجملتمع من كل النواحي، البيولوجية، االجتماعية، النفسية، االقتصادية، 

الرتبوية والعالجية وقدمنا أهم التصنيفات اليت اعتمدها العلماء ألنواع الرتويح ودققنا دراستنا بالتحليل الواسع ملفهوم 

وتقسيمات هذا األخري، وكذلك أهدافه من معظم النواحي وأشرنا إىل مفهوم الرتبية الرياضية الرتويح الرياضي وألصناف 

الرتوحيية، وأهم ما استخلصناه يتمثل يف فائدة النشاط الرياضي الرتوحيي يف تربية ومنو ورعاية الصم والبكم لتكوين 

 .شخصيتهم تكوينا متكامال باشرتاكهم يف النشاطات الرياضية الرتوحيية
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 :إجراءات البحث -4- 
 : منهجية البحث -4-4-4

إستخدم الباحثون الدراسة املسحية واليت تعترب مالئمة لطبيعة مشكلة البحث وحتقيقها ألهدافه ، وميكن  
 بواسطتها احلصول على نتائج ذات درجة عالية من املوضوعية والصدق 

 :عينة البحث -4-4-2
الغرب اجلزائري وكان فيما خيص عينة التالميذ كان إختيارها مقصودا إذ مت إختيار بعض مدارس الصم والبكم ب 

ونعين بذلك أهنا مقصودة ، أي أنه مت إختيار ( سنة  30-22)عددها ثالثة مدارس ، وكان سن التالميذ يرتاوح مابني 
التالميذ الذين يعانون من اإلعاقة السمعية فقط من إعاقة خمتلطة أو من مرض مزمن ومت اإلنتقاء للتالميذ مبساعدة املدير 

جية بكل مؤسسة واملشرفني على النشاط الرياضي داخلها حيث ساعدونا على التواصل مع فئة الصم واإلطارات البيداغو 
 .والبكم أثناء طرح األسئلة وتوفري الظروف املالئمة واملناسبة للقيام هبذه العملية بكل راحة 

 :ونوضح املدارس اليت قمنا بطرح أسئلة اإلستمارة على عينة منها  
إستمارة ،  02بكم لبلدية حجاج والية مستغامن وكان عدد اإلستمارات املوزعة هبا مدرسة صغار الصم وال -3

  20إستمارة أما اإلستمارات غري مسرتجعة فهي  30إسرتجعت 

إستمارة  02إستمارة ، إسرتجعت  02مدرسة الصم البكم لوالية غليزان وكان عدد اإلستمارات املوزعة هبا  -0
 22أما اإلستمارات غري مسرتجعة فهي 

إستمارة  30إستمارة ، إسرتجعت  02مدرسة الصم البكم لوالية تيارت وكان عدد اإلستمارات املوزعة هبا  -1
 20أما اإلستمارات غري مسرتجعة فهي 

 :مجاَلت البحث -4-4-9
 :المجال البشري  -4-4-9-4

-2)ن سن التالميذ مابني إستمارة يف كل مدرسة وكا 02تلميذا من مدارس الصم والبكم ، حيث وزعنا  62مت اختيار 
 .سنة (30

 :المجال الزمني -4-4-9-2
 0232أفريل 32ومت إسرتجاعهم يوم  0232كان تاريخ توزيع اإلستمارات اإلستبيانية يف مارس 
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 :المجال المكاني -4-4-9-9
 : مت طرح أسئلة اإلستمارات مبدارس الصم والبكم ب  

 مبستغامن ببلدية احلجاج مدرسة الصم البكم  -

 مدرسة الصم البكم بغليزان -

 مدرسة الصم البكم بتيارت -

 :أدوات البحث -4-4-0
 :إستخدم الباحث مايلي 

 الدراسة النظرية 
  املصادر واملراجع العربية واألجنبية

 

 : الدراسة اإلستطالعية -4-4-1
عية ، حيث قمنا باالتصال من أجل التعرف على الصعوبات والوقوف عليها كان لزاما علينا القيام بالدراسة اإلستطال

 :املباشر مع الفئة اليت سيتم توزيع االستمارات اإلستبيانية عليها وكان كل غرضنا من ذلك معرفة 
 .ما مدى جتاوب التالميذ لفكرة اإلجابة عن األسئلة وتفهمها 

 ومت اإلشراف على املقابلة من طرف جمموعة البحث مباشرة ومبساعدة املشرفني لتسهيل اإلتصال هبذه الفئة 
قمنا بتخطيط استمارات إستبيانية ، ومت توزيعها على األساتذة الذين وجهونا يف طريقة كتابة االستمارة  الصحيحة : أوال 

سنة ملعرفة دوافع تفضيل فئة ( 30-22)وجهة إىل تالميذ الصم البكم وكيفية طرح األسئلة وترتيبها ، وكانت اإلستمارة م
 التالميذ الصم والبكم للرياضات الرتوحيية 

إستمارة يف   62بعد ذلك مت توزيع اإلستمارات على تالميذ الصم والبكم باملدارس اخلاصة هبم وكان عدد اإلستمارات 
 02إسرتجعت منها  02كل مدرسة 

 : ارة مواصفات اإلستم-4-4-9
كان تقومي اإلستمارات تقوميا موضوعيا معتمدين على مجلة من املصادر واملراجع اخلاصة بالنشاط احلركي املكيف ، ومت 

 .مناقشتها مع االساتذة لغرض كيفية تقومي نتائجها 
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قدمت َّلم اإلستمارة االستبيانية اليت مت تقوميها تقوميا ( الصم والبكم)بعد القيام بالبحث على العينة : التجربة الرئيسية 
موضوعيا من خالل عرضها على مجلة من احملكمني ومت ضبط التغريات اليت من شأهنا أن تقرر التجربة الرئيسية على 

 .جلمع عينة البحث الوقت املتخصص وتوفري مجيع الشروط 
 : الدراسة اإلحصائية -4-4-9

يعرف حممد صبحي أبو صاحل وعدنان حممد عوض علم اإلحصاء بأنه العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات وتنظيمها 
 (20، ص3207ناجي عبد اجلبار ،حسي )وعرضها وحتليلها ، وإستقراء النتائج وإختاذ القرارات بناءا عليها 

 

 : النسبة المئوية -4-4-9-4
 = النسبة املئوية 

 
 عدد اإلجابات : س 

 ثابت :  322
 (006عبد الرمحان عبس، ص)اجملموع الكلي للعينة : مج ك ع 
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 : عرض وتحليل النتائج  -2-4
عدد اإلستمارات  

 التي وزعت 

عدد اإلستمارات التي 
 إسترجعت

عدد اإلستمارات التي لم 
 تسترجع

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 تالميذ مدارس 
 الصم والبكم

94 14 %83.33 10 %16.67 

 

 .يبني اإلستمارات املوزعة واملسرتجعة والغري مسرتجعة  (:41)الجدول رقم
 :بعد حتليل اإلستمارات حتصلنا على النتائج التالية 
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 إبراز الذات : المحور األول 
 ؟هل حتب ممارسة الرياضة : السؤال األول  

 َل نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %4044 40 %444 50 السؤال اَلول

 (49)الجدول رقم
أجابت بنعم ، نستنتج من ذلك أن أغلبية  %322أن نسبة ( 26)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب األول 

 .تالميذ مدارس الصم البكم حتب ممارسة الرياضة 

 
 
  

عند ممارسة نشاط رياضي كرة القدم ، كرة السلة ، سباحة ، السباقات ، كرة اليد ، تنس الطاولة هل : السؤال الثاني 
 تربز كل طاقتك من أجل الفوز؟

 َل نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %4044 40 %444 50 السؤال الثاني

 (49)الجدول رقم

 

أجابت بنعم ، نستنتج من ذلك أن أغلبية  %322أن نسبة ( 27)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الثاني 
 .من أجل الفوزعند ممارسة أي نشاط رياضي يربزون كل طاقتهم تالميذ مدارس الصم البكم 

  50 رقم للجدول بياين متثيل



95 
 

 
 

 

 

 ملاذا متارس الرياضة ؟ :السؤال الثالث
 %النسبة  العدد اإلقتراحات 

 50% 25 كي تكون بطل 

 30% 15 كمتعة

 24% 10 للتفوق على اآلخرين

 
 (49)الجدول رقم

 30%ميارسون الرياضة لكي يكونوا أبطاال ، %02أن نسبة ( 20)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الثالث 
متارس الرياضة للتفوق على اآلخرين ونستنتج من ذلك أن هناك عدة أهداف  %02متارس الرياضة كمتعة ، ونسبة 

 .ملمارسة الرياضة 
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 هل متارس النشاط الرياضي ؟ :السؤال الرابع
 كرغبة  كواجب  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %444 50 %44 40 السؤال الرابع

 
 (43)الجدول رقم

ميارسون النشاط الرياضي كرغبة ومن خالل  %322أن نسبة ( 22)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الرابع  
 .هذه النتائج نستنتج أن هناك رغبة  ملمارسة النشاط الرياضي 
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 مىت تشعر بالشجاعة ؟ :السؤال الخامس
 اللعب مع الزمالء  أثناء اللعب لوحدك  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %444 50 %44 40 السؤال الخامس

 (44)الجدول رقم
مع الزمالء نستنتج من ذلك  حتب اللعب  %322أن نسبة ( 32)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الخامس 

 .أن أغلبية تالميذ الصم والبكم  يشعرون بالشجاعة أثناء اللعب مع الزمالء  

  50 رقم للجدول بياين متثيل
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 هل أنت راض عن األنشطة اليت متارسها ؟ :السؤال السادس
 .إذا كانت اإلجابة بنعم هل تفضلها مع الزمالء ، أو مبفردك   

 َل  نعم   

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %44 04 %444 50 السؤال السادس 

 بمفردك مع الزمالء  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %44 05 %34 50 تابع لسؤال السادس

 (44)الجدول رقم
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راضية عن األنشطة اليت متارسها كما أن  %322أن نسبة ( 33)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب السادس 
 .تفضلها مع الزمالء   % 22نسبة 

 نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ مدرسة الصم والبكم راضون عن األنشطة اليت ميارسوهنا كما يفضلوهنا مع الزمالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل حتب اللعب مع األسوياء؟ :السؤال السابع
 َل  نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %94 15 %94 35 السؤال السابع

 (42)الجدول رقم
 .أجابت بال   % 12أجابت بنعم و نسبة %72أن نسبة ( 30)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب السابع 

 .نستنتج من ذلك أن معظم تالميذ الصم البكم حيبون اللعب مع األسوياء 
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 قيادة الفريق ؟هل حتب  :السؤال الثامن
 َل  نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 22% 44 %99 39 السؤال الثامن

 (49)الجدول رقم
أجابت بال   % 22أجابت بنعم و نسبة   %70أن نسبة  ( 31)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الثامن 

. 
 .الفريق نستنتج من ذلك أن معظم تالميذ الصم البكم حيبون قيادة 
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 الترويح عن النفس : المحور الثاني 
 مىت تشعر بالسرور؟: السؤال األول 

 ممارسة نشاط جماعي   أثناء ممارسة نشاط فردي  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %34 45 %44 05 السؤال األول

 (40)الجدول رقم
أجابت بأثناء ممارسة النشاط الفردي  و  %32أن نسبة  ( 32)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب األول 

 .أجابت مبمارسة نشاط مجاعي    % 22نسبة  
 .نستنتج من ذلك أن معظم تالميذ الصم البكم يشعرون بالسرور أثناء ممارسة نشاط مجاعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

  01 رقم للجدول بياين متثيل



102 
 

 
 
 

 
 ماهي األنشطة اليت جتد فيها كبقية األنشطة ، التعاون ، حب العمل اجلماعي والرتويح عن النفس ؟: السؤال الثاني 

 نشاط فردي   نشاط جماعي  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 04% 02 96% 48 السؤال الثاني

 (41)الجدول رقم
  % 04أجابت بنشاط مجاعي  و نسبة   96%أن نسبة  ( 30)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الثاني 

 .أجابت بنشاط فردي  
حب العمل اجلماعي والرتويح عن نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم البكم جيدون يف النشاط اجلماعي التعاون ، 

 .  النفس
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 كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة ؟: كيف هو شعورك وأنت متارس نشاط رياضي مجاعي : السؤال الثالث 
 %النسبة  العدد اإلقتراحات 

 04% 02 اإلحساس باخلوف

 %14 25 اإلحساس باملتعة 

 46% 23 اإلحساس بالتفوق على اآلخرين

 (49)الجدول رقم
  % 02أجابت بإحساس باخلوف ونسبة   04%أن نسبة  ( 36)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الثالث 

 أجابت بإحساس بالتفوق على اآلخرين  % 46أجابت بإحساس باملتعة ، ونسبة 
نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم أثناء ممارسة نشاط رياضي مجاعي ،كرة القدم ،كرة السلة وكرة الطائرة 

 .يشعرون بإحساس باملتعة وإحساس بالتفوق على اآلخرين 
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 كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة ؟: هل تشعر بالراحة أثناء مبارة : السؤال الرابع 
 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 6.00% 03 94% 47 السؤال الرابع

 (49)الجدول رقم
 . أجابت بال   % 6أجابت بنعم ونسبة   94%أن نسبة  ( 37)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الرابع 

 .نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم يشعرون بالراحة أثناء مباراة كرم القدم ، كرة السلة وكرة الطائرة 

 
 

  00 رقم للجدول بياين متثيل
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 التشجيع من طرف العائلة ملمارسة نشاط رياضي ؟هل تتلقى : السؤال الخامس 
 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 20% 10 80% 40 السؤال الرابع

 (49)الجدول رقم
  %  20   أجابت بنعم ونسبة      80%أن نسبة  ( 30)يتبني لنا من خالل اجلدول رقم : الجواب الخامس 

 . أجابت بال 
 .أغلبية تالميذ الصم يتلقون التشجيع من طرف العائلة ملمارسة نشاط رياضي نستنتج من ذلك أن
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 ماهي األنشطة الرياضية األكثر اهتماما يف سكان بلدكم ؟: السؤال السادس 
 %النسبة  العدد النشاط

 %29 49 كرة القدم

 18% 43 كرة السلة 

 16% 49 كرة اليد

 14% 49 كرة الطائرة 

 6% 49 السباحة 

 8% 40 رفع األثقال 

 2% 44 البولينج

 10% 41 السباقات

 (43)الجدول رقم
هتتم  18%هتتم مبمارسة نشاط كرة القدم بينما  26%أن نسبة ( 32)يتبني لنا من اجلدول رقم: الجواب السادس 

هتتم مبمارسة كرة الطائرة ، 14% هتتم مبمارسة كرة اليد ، و 16%مبمارسة نشاط كرة السلة ، كما نالحظ أن نسبة 
 .السباقات  10%البولينج و % 02رفع األثقال ، و % 08هتتم بالسباحة  6%و

 .نستنتج أن هناك إهتمام كبري بعدة أنشطة رياضية وأغلبها مجاعية 
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 األنشطة الرياضية اليت تتابعها يف التلفاز ؟ماهي : السؤال السابع 
 %النسبة  العدد النشاط

 20% 10 كرة القدم

 18% 09 كرة السلة 

 14% 07 السباحة

 2% 01 تنس الطاولة

 4% 02 كرة اليد

 16% 08 السباقات 

 4% 02 رياضة املبارزة 

 4% 02 دفع اجللة 

 2% 01 رمي القرص

 16% 08 كرة الطائرة 

 (24)الجدول رقم
تتابع كرة السلة  %30تتابع نشاط كرة القدم بينما  20%أن نسبة ( 02)يتبني لنا من اجلدول رقم: الجواب السابع 

تتابع  16%تتابع كرة اليد ، و 4%تتابع تنس الطاولة ، و % 2تتابع السباحة ، و 14%، كما نالحظ أن 
 .تتابع كرة الطائرة  16%رمي القرص ، و 2%دفع اجللة ،   4%رياضة املبارزة ، و 4%السباقات ، و

من هذه النتائج املتحصل عليها نستنتج أن هناك عدة أنشطة رياضية يتابعها تالميذ الصم والبكم يف التلفاز واغلب هذه 
 .األنشطة الرياضية مجاعية 
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 المنافسة : المحور الثالث 
 هل حتب ممارسة الرياضة من أجل التنافس ؟: السؤال األول 

 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %44 05 %34 45 السؤال األول

 (24)الجدول رقم
 أجابت بنعم  % 22أجابت ب ال ونسبة  %32أن نسبة ( 03)يتبني لنا من اجلدول رقم: الجواب األول 

 نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم حتب ممارسة الرياضة كم أجل التنافس
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 هل تكون مستعد ملنافسة اخلصم قبل املنافسة ؟: السؤال الثاني 
 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 6% 03 94% 47 السؤال الثاني

 (22)الجدول رقم
 أجابت بنعم  % 94أجابت ب ال ونسبة  % 6أن نسبة ( 00)يتبني لنا من اجلدول رقم: الجواب الثاني 

 تكون مستعد ملنافسة اخلصم قبل املنافسةنستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم 
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 تشعر بالسعادة عندما حتقق الفوز ؟هل : السؤال الثالث 
 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %4.44 44 %444 50 السؤال الثالث 

 (29)الجدول رقم
 أجابت بنعم  %322أن نسبة ( 01)يتبني لنا من اجلدول رقم :الجواب الثالث

 عندما حتقق الفوز؟يشعرون بالسعادة نستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم 
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 ماهي األنشطة اليت يكون فيها التشجيع والتنافس كبري مع زمالئك؟  :السؤال الرابع 
 %النسبة  العدد النشاط

 26% 13 كرة السلة 

 14% 7 السرعة 

 16% 8 السباحة 

 20% 10 كرة القدم 

 02% 01 دفع اجللة 

 16% 08 كرة الطائرة

 04% 02 تنس الطاولة 

 02% 01 رياضة املبارزة

 (20)الجدول رقم
السرعة ،    %32إختارت كرة السلة ونسبة  %06أن نسبة ( 02)يتبني لنا من اجلدول رقم : :الجواب الرابع 

 % 2تنس الطاولة ،  %2كرة الطائرة و  16%دفع اجللة ونسبة  % 2كرة القدم ونسبة   20%السباحة ،  %16
 .رياضة املبارزة 

ومن هذه النتائج املتحصل عليها نستنتج أن هناك عدة أنشطة رياضية يكون التشجيع والتنافس كبريا مع الزمالء ، 
 .وأغلب هذه األنشطة الرياضية مجاعية 

 
 

 

 

 

  11 رقم للجدول بياين متثيل
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 هل ختاف من املنافس ؟: السؤال الخامس 
 َل   نعم  

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %34 45 %44 05 السؤال الخامس

 (21)الجدول رقم
 .أجابت بال  %22أجابت بنعم ونسبة  %322أن نسبة ( 00)يتبني لنا من اجلدول رقم: الجواب الخامس 

 .ال خيافون من املنافسنستنتج من ذلك أن أغلبية تالميذ الصم والبكم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 رقم للجدول بياين متثيل
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 ما هي األنشطة الرياضية اليت جتد فيها روح املنافسة ؟: السؤال السادس 
 %النسبة  العدد النشاط

 20% 10 كرة القدم

 18% 09 كرة السلة 

 12% 06 كرة اليد

 16% 08 كرة الطائرة

 14% 07 السباحة

 4% 02 تنس الطاولة

 2% 01 البولينج 

 14% 07 السباقات 

 (29)الجدول رقم
إختارت كرة 18%إختارت كرة القدم ونسبة  20%أن نسبة ( 06)يتبني لنا من اجلدول رقم :الجواب الخامس 

إختارت السباحة ، ونسبة  14%إختارت كرة الطائرة ، ونسبة  16%إختارت كرة اليد ، نسبة  12%السلة ، نسبة 
 .إختارت السباقات  14%إختارت البولينج ، ونسبة  2%إختارت تنس الطاولة ونسبة  %4

 .نستنتج من كل ذلك أن هناك عدة أنشطة يكون فيها التنافس كبريا واغلب هذه األنشطة الرياضية اجلماعية 

 
 
 

 

 

 

  10 رقم للجدول بياين متثيل
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 : تحليل ومناقشة النتائج -2-2
يف عرض وحتليل نتائج اإلستمارات اإلستبيانية وقد متيز ذلك بدراسة النتائج وحتليلها حتليال موضوعيا بكل : تمهيد 

 : قواعد علمية ومبصداقية كما يتبني يف الدراسة اآلتية 
 : تحليل المحور الخاص بإبراز الذات 

م البكم للرياضة تبني لنا أن على ضوء اإلجابة املتحصل عليها من اجلواب األول حول رغبة وحب تالميذ الص -
مجيع التالميذ َّلم رغبة وحب ملمارسة الرياضة اليت جيدون فيها إبراز للذات والسبيل الوحيد لإلندماج 

 .اإلجتماعي وإكتساهبم الصحة السليمة 

فوز ، وعلى ما تبني لنا من السؤال الثاين حول األنشطة اليت يربز فيها تلميذ الصم والبكم كل طاقته من أجل ال -
 .ونرى أن أغلبهم يربزون كل طاقاهتم من أجل الفوز ، وخاصة الرياضات اجلماعية والرتوحيية 

وعلى ضوء تطرقنا إىل السؤال الثالث حول ممارسة الرياضة من أجل املتعة أو للتفوق على اآلخرين تبني لنا من  -
 .إجيابيات التالميذ أن َّلم أهداف خمتلفة يف ممارسة الرياضة 

 .سؤال الرابع تبني لنا أن تالميذ الصم والبكم ميارسون النشاط الرياضي كرغبة دون أي ضغط خارجي ومن ال -

ومن السؤال اخلامس حول مدى شجاعة التالميذ ملمارسة النشاط الرياضي وجدنا أن أغلبية التالميذ يشعرون  -
 بالشجاعة والثقة بالنفس أثناء اللعب مع الزمالء 

أن أغلبية تالميذ الصم والبكم راضون عن األنشطة الرياضية املقدمة َّلم ألن تلك ومن السؤال السادس نرى  -
األنشطة إختريت من أجل دعم هذه الفئة نفسيا وإجتماعيا كما تبني لنا أيضا أهنم يفضلون األنشطة الرياضية 

 .مع الزمالء 

 أنفسهم وبكل ثقة أن ال فرق وعلى ضوء السؤال السابع حول ممارستهم النشاط الرياضي مع األسوياء يرون يف -
بينهم وبني األسوياء ألن أغلبيتهم ميارسون النشاط الرياضي مع األسوياء خارج املؤسسة ويف املالعب والبطوالت 

 .احمللية لألسوياء 

الفريق ومن السؤال الثامن حول قيادهتم للفريق جند أن َّلم دفاعا كبريا بقيادة الفريق ما يثبت لنا أهنم حيبون قيادة  -
 .من أجل إبراز الذات والثقة بالنفس وعدم الشعور بالنقص 
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 : تحليل المحور الثاني الخاص بالترويح عن النفس  
على ضوء اإلجابة احملصل عليها من السؤال األول حول نفسية التلميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي ، يتبني لنا  -

ة أثناء ممارسة نشاط مجاعي وذلك يعكس اندماجهم االجتماعي أن أغلبية التالميذ يشعرون بالسرور والسعاد
 .وبعدهم عن االنطوائية والعزلة   

وعلى ما تبني من السؤال الثاين حول األنشطة اليت جيد فيه التلميذ التعاون والرتويح عن النفس وحب العمل  -
 ي كل مواصفات الراحة اجلماعي ، تبني لنا أن أغلبية تالميذ الصم البكم جيدون يف النشاط اجلماع

ومن السؤال الثالث حول شعور التلميذ وهو ميارس نشاط مجاعي ، كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة ، تبني  -
لنا من إجابة التالميذ أن شعورهم وهم ميارسون نشاط رياضي مجاعي ، اإلحساس باملتعة ، الرتويح عن النفس 

 .والتفوق عن اآلخرين 

للسؤال الرابع حول شعور التلميذ بالراحة أثناء مباراة كرة القدم ، كرة الطائرة ، كرة السلة ،   وعلى ضوء تطرقنا -
 .كرة اليد تبني لنا من إجاباهتم أن أغلبية التالميذ يشعرون بالراحة والطمأنينة يف كل املباريات اجلماعية 

الفئة كان حتليلنا أن مجيع األسر ومن السؤال اخلامس حول دور األسرة واألهل واألقارب وتشجيعهم َّلذه  -
واألهل واألقارب يشجعون فئة الصم والبكم على ممارسة النشاط الرياضي حيث يرون أهنا الوسيلة الوحيدة لبناء 

حياة هذه الفئة والرتويح عن النفس ويكون َّلا دور يف بناء اجملتمع وفرض وجودهم على أهنم ال يوجد فرق بينهم 
 .وبني األسوياء 

لسؤال السادس حول األنشطة الرياضية األكثر إهتماما لبلد تالميذ الصم البكم تبني لنا أن هناك إهتمام ومن ا -
ومتابعة لألنشطة الرياضية وأغلبها األنشطة اجلماعية مما يعكس على تالميذ الصم البكم يف إختيارهم لألنشطة 

 اجلماعية 

البكم حول األنشطة الرياضية اليت تابعها يف التلفاز ، وعلى ضوء السؤال السابع نرى من إجابة تالميذ الصم و  -
تبني لنا أن هناك ميال كبريا يف مشاهدة  الرياضات اجلماعية أكثر من الفردية وهذا ما يدل على مدى أُهية 

 الرياضة اجلماعية لديهم ألهنا تبعث فيهم الرتويح عن النفس واملتعة 

 :المحور الثالث الخاص بالمنافسة 
اإلجابة احملصل عليها من السؤال األول حول مدى رغبة تالميذ الصم البكم يف ممارسة الرياضة من على ضوء  -

 أجل التنافس ، تبني لنا أن أغلبية التالميذ ميارسون الرياضة ومن أجل إبراز الذات واملنافسة 
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سة وذلك ما جيرنا إىل القول وعلى ما تبني لنا من السؤال الثاين حول إستعداد التلميذ ملواجهة اخلصم قبل املناف -
 أن إستعدادهم قبل املنافسة يعكس مدى حتضريهم النفسي واإلجتماعي 

وعلى ضوء تطرقنا للسؤال الثالث حول شعور التلميذ أثناء الفوز يف املنافسة تبني لنا أن أغلبية الصم البكم  -
األسوياء يف اآلثار النفسية اليت  يشعرون بالسعادة أثناء حتقيقهم للفوز وذلك ما يعكس الفجوة بينهم وبني

 حتدث للتلميذ أثناء الفوز

ومن السؤال الرابع حول األنشطة األكثر تشجيعا وتنافسا مع الزمالء ، تبني لنا أن هناك عدة أنشطة رياضية  -
،  كرة القدم ، كرة السلة "يكون التشجيع والتنافس كبري مع الزمالء ، وأغلب هذه األنشطة الرياضات اجلماعية 

 "كرة الطائرة وكرة اليد

على ضوء السؤال اخلامس من إجابة تالميذ الصم البكم حول مدى خوفهم من املنافس تبني لنا أن أغلبهم ال  -
 .خيافون املنافس ذلك راجع إىل نضجهم اإلجتماعي والنفسي وكذا مدى ممارستهم لألنشطة اجلماعية 

جيد فيها التلميذ روح املنافسة تبني لنا أن هناك عدة أنشطة ومن السؤال السادس حول األنشطة الرياضية اليت  -
كرة القدم ، كرة السلة ، كرة "رياضية تكون روح املنافسة فيها كبرية وأغلب هذه األنشطة الرياضات اجلماعية 

أكرب  ألن تلميذ الصم البكم عند مواجهة اخلصم يربز كل طاقاته وبالتايل يكون روح املنافسة" الطائرة وكرة اليد
. 

 :اإلستنتاجات -2-9
على ضوء النتائج وعرض اإلستمارات اليت مت احلصول عليها لفئة تالميذ الصم والبكم ، حتصل الباحثون على 

 :اإلستنتاجات التالية 
إستنتجنا أن تالميذ الصم والبكم يفضلون ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية اجلماعية على األنشطة الرتوحيية  -

 الفردية 

 .تالميذ الصم والبكم ال خيتلفون على االسوياء إال يف طريقة التواصل  -

 تبني لنا يف مدارس الصم والبكم ان التلميذ األصم يستطيع مشاركة األسوياء يف األنشطة الرياضية  -

على إن تلميذ الصم والبكم حيب ممارسة األنشطة الرتوحيية اجلماعية بدافع الذات والرتويح عن النفس ، التفوق  -
 اآلخرين وكذا حب املنافسة 

إنعدام بعض األنشطة الرتوحيية اجلماعية  يف مراكز الصم والبكم مما يفرض على تالميذ الصم والبكم ممارسة  -
 .أنشطة اخرى واليت قد تكون فردية 
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 : مقابلة النتائج بالفرضيات -2-0
 : الفرضية األولى 

ية وقد أثبت حتليل ونفسية تدفع تالميذ الصم والبكم لتفضيل الرياضات الرتوحي إفرتض الباحثون أن هناك دوافع إجتماعية
ستبيانية صدق وصحة هذه الفرضية وذلك من خالل احملاور الثالث اخلاصة بالدوافع االجتماعية والنفسية اإلستمارات اإل

 لرتوحيية ، إال أن هناك عدة عراقيل الوجدنا أن هناك عدة دوافع تدفع الفرد حنو ممارسة النشاطات وااللعاب اجلماعية وا
 تسمح َّلم بإختيار مايصبون إليه لذلك راجع لعدة عوامل ، نقص املدارس اخلاصة بالصم والبكم 

 :الفرضية الثانية 
إفرتض الباحثون أن دوافع تفضيل فئة الصم والبكم للرياضات الرتوحيية هي دوافع إبراز الذات ، دافع الرتويح عن النفس 

 .روح املنافسة  ودافع
من خالل حمور دافع الذات قد أثبتت نتائج حتليل اإلستمارات صحة وصدق الفرضية ألن كل اإلجابات اليت حتصلنا 

عليها من تالميذ الصم البكم توضح أهنم ميارسون الرياضات اجلماعية والرتوحيية إلبراز أنفسهم مما يعكس عدم شعورهم 
 .م وبني األسوياء بالنقص ، وعدم وجود أي فروق بينه

أما فيما خيص دافع الرتويح عن النفس جند أن تالميذ الصم والبكم ميارسون النشاط اجلماعي بدافع املتعة ، اإلحساس 
 .بالراحة واخلروج من العزلة 

سون تالميذ الصم والبكم ميار  أن أما حمور دافع روح املنافسة تبني لنا من خالل حتليل اإلستمارات االستبيانية جند
 .الرياضات الرتوحيية واجلماعية من أجل املنافسة ويتجلى ذلك حبه لقيادة الفريق وممارسة النشاط اجلماعي من أجل الفوز
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 الخاتمة 
اشتمل هذا الفصل على عرض وحتليل النتائج اليت توصلت إليه الدراسة املسحية بعد معاجلتها إحصائيا ، تبني  

سنة ، نقص ( 30-22)لنا من خالل النتائج اإلحصائية اليت توصلت إليها الدراسة املسحية لفئة الصم والبكم 
 الرابطات الوالئية اخلاصة لتنشيط وإبراز رياضة للمعاقني 

حظنا خالل الدراسة نسبة قليلة لفئة الصم والبكم املشاركة يف األنشطة الرياضية كما تبني لنا الرغبة الكبرية على وال 
 .ممارسة الرياضة لدى فئة الصم والبكم 

 .كما يرون ال فرق بني التالميذ الصم والبكم واألسوياء أثناء ممارسة الرياضات اجلماعية والرتوحيية 
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 : الخالصة العامة  -2-1
يعد الصم والبكم من املعاقني الذين ال يوجد اختالف كبري بينهم وبني األسوياء من جانب اإلحتياجات غال من نوع 

ن تكون َّلم نفس الفرص املمنوحة لألسوياء ونفس الظروف ، ويكون النشاط الرياضي املمارس أخاص ، لذا من حقهم 
من األنشطة اليت ميارسها األسوياء وخاصة األنشطة الرتوحيية اجلماعية اليت نرى أن َّلا ميل   معدل بشكل بسيط وقريب

 .كبري من طرف هذه الفئة وذلك راجع لعدة دوافع كان َّلا دور كبري يف إختيار األلعاب الرتوحيية 
االحتياجات اخلاصة  وقد قسمنا هذا البحث إىل اجلانب النظري والذي ضم فصل يتحدث عن نبذة تارخيية عن ذوي

التعريف، األسباب ، )عرب العصور واألزمنة والفصل الثاين تطرقنا فيه إىل اإلعاقة السمعية وتكلمنا فيها من كل اجلوانب 
 ( إخل...التصنيفات ، كيفية الوقاية من اإلعاقة السمعية 

 (إخل...النشاط الرياضي التعريف ، األنواع ، الدوافع يف )الباب الثالث تكلمنا فيه عن الدوافع 
 أما الفصل الرابع فقد تطرقنا إىل النشاط الرتوحيي 

أما اجلانب التطبيقي فقد تطرقنا فيه إىل اإلجراءات امليدانية اخلاصة بالبحث وكذا من أجل حتقيق فرضيات البحث 
وقد طرحنا عليها ( سنة30-2)      إعتمدنا على الدراسة املسحية ، حيث مشلت عينات من ثالث مدارس خمتلفة 

 .جمموعة من األسئلة 
قمنا بتوزيع االستمارات على تالميذ مدارس الصم والبكم من أجل معرفة دوافع تفضيل هؤالء التالميذ للرياضات 

الرتوحيية ، ومن حتليل اإلستمارات تبني لنا أن أغلب تالميذ الصم والبكم يفضلون ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية 
 .ة ، كما نرى أن لفئة الصم والبكم دور كبري يف اجملتمع ويف مجيع النواحي رغم نقص اإلهتمام اجلماعي

وَّلذا ففئة الصم والبكم كشرحية من اجملتمع  جيب اإلهتمام هبا أكثر وخاصة يف توفري الوسائل الالزمة اليت تساعدهم على 
 .إبراز طاقاهتم  الكامنة وخاصة يف اجلانب الرياضي 
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 : التوصيات -2-9
نرى أن فئة الصم والبكم مهمشة ومن الضروري اإلهتمام هبا ودجمها يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم ألهنا بأمس احلاجة  -

 .إىل طرق تربوية ومنهجية صحيحة لكي تستطيع تطويرنفسها وتدمج إجتماعيا 
بكم لذا يراعي الباحثون هذه الفئة والتعريف هبا أكثر نقص البحوث والدراسات باملعاقني وخاصة فئة الصم وال -

 .للمجتمع 
نقص املالعب واملنشآت الرياضية مما حيرم هذه الفئة من ممارسة النشاطات الرتوحيية وكذا اجلماعية كبقية زمالئهم  -

 ياضية ضمن املنهاجاألصحاء ، ويالحظ ايضا نقص األجهزة واألدوات الرياضية بسبب عدم إدماج الرتبية البدنية والر 
الربط بني مهام الرابطات وفيدراليات الصم والبكم يف التنسيق مع هذه املدارس خاصة من اجلانب الرياضي وإختيار  -

 .املتفوقني للمشاركة يف البطوالت واملنتخبات الرياضية 
ات ذات مستوى علمي تتناسب مع حظ الباحثون أن ملعهد الرتبية البدنية والرياضية دور كبري يف هتيئة أطر وكفاء ال -

 (النشاط احلركي املكيف)نوع اإلعاقات وكيفية التعامل مع املعاقني من اجلانب احلركي 
 وضع إعالم خاص هبذه الفئة خصوصا على املستوى الرياضي الذي َّلم تأثري على إشهار رياضة الصم والبكم  -
 م دور كبري يف تأهيل هذه الفئة املكيف ألن َّل اإلهتمام باملختصني وذوي الشهادات يف النشاط احلركي -
بالرغم من تعدد السلبيات ال حظ الباحثون أن هناك إمكانيات جيدة ميكن إستغالَّلا وتطويرها حنو األحسن ونرى  -

 .ذلك عند ممارسة األنشطة الرياضية وخاصة منها الرتوحيية اجلماعية والفردية 
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 المصادر والمراجع      
  القرآن الكريم      
 : باللغة العربية  - أ

 .3200 -مصر -دار املعارف –أصول علم النفس  -أمحد عزت راجح -3
 0222 –القاهرة  –مركز الكتاب للنشر  –رياضة املعاقني  –أسامة رياض  -0

 0222 –مركز الكتاب للنشر القاهرة دار الفكر  –رياضة املعاقني األسس الطبية والرياضية  –أسامة رياض  -1

 .3222دار الفالح اإلمارات العربية املتحدة –سيكولوجيا املعوقني مسعيا  –القريويت إبراهيم  -2

 .3220اجلامعة األردنية  –اإلعاقة السمعية  -مجال حممد سعيد اخلطيب -0

 3223 -عمان –سيكولوجيا األطفال الصم  -مجال حممد سعيد اخلطيب -6

 .بدون تاريخ  -م النفسعل–مجال صليب  -7

 .بدون تاريخ  -دار اجليل للطباعة -مقدمة العلوم السلوكية-حسن حممد خري الدين -0

 -جامعة حلوان –دار الفكر العريب  -الرتبية الراضية والرتويح للمعاقني –ليلى السيد فرحات  –حلمي إبراهيم  -2
 .3220 -مصر

 الرتبية البدنية ببغداد كلية الرتبية الرياضية مبادئ اإلحصاء يف -حسني ناجي عبد اجلبار، كامل حممد -32
 .3207-مطبعة املوصل العراق 

تنشئة الطفل وحاجاته بني النظرية والتطبيق مركز الكتاب   –شحاتة سلمان حممد، سهري أمحد كامل  -33
 .0220 –للنشر القاهرة 

 .3222دية اجلامعة السعو  -دار الفكر–واقع رياضة املعاقني  -عبد احلكيم بن جواد املطر -30

 .0223 –مكتبة زهراء الشرق  –اإلعاقات البدينة  –عبد الرمحان سيد سليمان  -31

القاهرة  –سيكولوجية ذوي اإلحتياجات اخلاصة وتربيتها دار الفكر العريب  -عبد املطلب أمني القريطي -32
– 3226. 

 .3272-دار النهضة العربية بريوت  –علم النفس الفيزولوجي  –عبد الرمحان حممد عيسوي  -30

 .3220-بريوت –دار النهضة العربية –مقدمة يف علم النفس  –عبد السالم عبد الغفار  -36

فيوليت فؤاد إبراهيم ، سعاد بسيوين ، عبد الرمحان سيد سليمان ، حممد حممود النحاس حبوث  -37
 .0223-ودراسات يف سيكولوجية اإلعاقة ، مكتبة زهراء الشرق 

 .3223-جامعة بغداد  –علم النفس الرياضي  –قاسم حسن حسني  -30

 .3220 -الرياض –دار التوبة  –اإلعاقات احلسية واحلركية  –ماجد السيد عبيد  -32
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عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزيع  –تعليم األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة  -ماجد السيد عبيد -02
-0222. 

 .0222 – جامعة القاهرة –تربية املعاقني يف البالد العربية  –حممد خالد الطحان  -03

 .3220-دار الفكر العريب  –الرتبية البدنية للمعاقني بني النظرية والتطبيق  –حممد كمال عفيفي عمر  -00

 3227،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، 3حممد حمروس الشناوي ،التخلف العقلي ،ط -01

 

 .3220 –القاهرة  –دار املعارف  -علم النفس الرياضي -حممد حسن عالوي -02

-سيكولوجية الرتبية بني النظرية والتطبيق والتجريب دار الفكر العريب  –حممود عبد الفتاح عنان  -00
3220. 

 .املغرب بدون تاريخ  -كتاب تربوي  –الفكر اإلسالمي والفلسفة   -حممد عابد اجلابر وأخرون  -06

 .3222دبوان املطبوعات اجلامعية  –مدخل إىل علم النفس الرياضي  –مصطفى عشوي  -07

 .3227 –دار الفكر العريب  –األلعاب الرياضية للمعوقني  –وان عبد اجملبد إبراهيم مر  -00

اإلعاقة السمعية وإضطرابات النطق واللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر  –مصطفى نوري القمش  -02
 .0222والتوزيع ، سنة 

 .3220 –دار الفكر العربية  –اإلعاقة البصرية  -مىن صبحي احلديدي -12

 FASHI-3222 - 0221رالية اجلزائرية لرياضة املعاقني منشور الفد -13

 FASHI–منشور الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعاقني  -10

 
 باللغة الفرنسية  - ب

1- HALLAHOR. D.KOUT MAN –I 1991 – Exceptional- children –(2 

nd) N.J.Rentice in engle mood liffe. 

2- Jodson Brown : the motivation of Behavior . p 139  

 

3- Spécial activité physique handicape -2000. 

4- L enfant loue B.Brody . 2000. 

5- Internet : WWW.Sport. Fr  

6- Guide de la fédération algérienne des sports pour handicapes- 2000. 

7- Revue de l handicaps ( E.J.S) – 2002. 
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 اإلستمارة اإلستبيانية الموجهة إلى تالميذ فئة الصم والبكم
اليت حتمل جمموعة من األسئلة اليت من شأهنا أن تساعدنا يف حبثنا ملعرفة احلالة النفسية  إليكم اإلستمارة اإلستبيانية

 :واالجتماعية البالغة األُهية من خالل موضوع رسالة املاسرت يف النشاط احلركي املكيف حتت عنوان 
 .للرياضات الرتوحيية (سنة 30-2)دوافع تفضيل بعض فئة تالميذ الصم والبكم 

 باتكم بكل وضوح وموضوعية واليت ستكون بإذن اهلل حال َّلذه املشكلةتقدمي إجا
 :تحت إشراف األستاذ :                                                                       إعداد الطلبة 

 عتويت نور الدين -قوامسي مولود                                                                         د -
 ق راد حممد -
I-  البيانات العامة: 

 :اجلنس  -3
 ذكر                             أنثى

 (سنة:    )....السن  -0
 :املستوى التعليمي  -1

 يدرس                  ال يدرس
II-   البيانات الخاصة بالمعاق:  
 إبراز الذات: المحور األول  -4
 نعم                             ال: هل حتب ممارسة الرياضة -3-3
 عند ممارسة نشاط رياضي كرة القدم ، كرة السلة ، سباحة ، السباقات ، كرة اليد ، تنس الطاولة-3-0

 هل تربز كل طاقتك من أجل الفوز
 نعم                              ال

 :الرياضة ملاذا متارس  -3-1
 للتفوق على اآلخرين:                      كمتعة :                             كي تكون بطل 

 : هل متارس النشاط الرياضي -3-2
 كواجب                    كرغبة

 :مىت تشعر بالشجاعة -3-0
 للعب مع الزمالءأثناء اللعب لوحدك                         

 :هل أنت راض عن األنشطة اليت متارسها  -3-6
 نعم                               ال

 
 :إذا كانت اإلجابة بنعم هل تفضلها 
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 مع الزمالء                         مبفردك
 :هل حتب اللعب مع األسوياء  -3-7

 ال  نعم                         
 :هل حتب قيادة فريق  -3-0

 نعم                           ال
 الترويح عن النفس: المحور الثاني  -2
 مىت تشعر بالسرور-0-3

 أثناء ممارسة نشاط فردي               ممارسة نشاط مجاعي
 اجلماعي والرتويح عن النفس ماهي األنشطة اليت جتد فيها كبقية األنشطة ، التعاون ، حب العمل-0-0

 نشاط مجاعي                         نشاط فردي
 كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة: كيف هو شعورك وأنت متارس نشاط رياضي مجاعي -0-1
  إحساس باخلوف -
  إ حساس باملتعة -
 إحساس بالتفوق على اآلخرين -
 كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة: بالراحة أثناء مبارة هل تشعر -0-2

 نعم                         ال    
 هل تتلقى التشجيع من طرف العائلة ملمارسة نشاط رياضي -0-0

 نعم                           ال 
 ماهي األنشطة الرياضية األكثر اهتماما يف سكان بلدكم   -0-6

 كرة القدم                   السباحة 

 كرة السلة                  رفع األثقال

 كرة اليد                    البولينج 

 كرة الطائرة                السباقات 

 

 

 ماهي األنشطة الرياضية اليت تتابعها يف التلفاز -0-7
   السباحة                            السباقات 
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 كرة القدم                         رياضة املبارزة 

 كرة السلة                         دفع اجللة 

 تنس طاولة                        رمي القرص

 كرة اليد                           كرة الطائرة 
 المنافسة : المجور الثالث  -9
 هل حتب ممارسة الرياضة من أجل التنافس -1-3

 نعم                            ال        
 هل تكون مستعد ملنافسة اخلصم قبل املنافسة -1-0

 نعم                            ال     
 هل تشعر بالسعادة عندما حتقق الفوز -1-1

 نعم                            ال     
 ماهي األنشطة اليت يكون فيها التشجيع والتنافس كبري مع زمالئك -1-2

 كرة السلة                 السرعة               السباحة                كرة القدم              دفع اجللة 

 كرة الطائرة                   تنس طاولة                    رياضة املبارزة 
: هل ختاف من املنافس  -1-0  

 نعم                            ال     
: ما هي األنشطة الرياضية اليت جتد فيها روح املنافسة -1-6  

 كرة القدم                   السباحة 

 كرة السلة                  رفع األثقال

 كرة اليد                    البولينج 

 كرة الطائرة                السباقات 
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 ملخـص البحـث

فمن خالل ( الصم والبكم)إن النشاطات الرياضية الرتوحيية هي إحدى الربامج اَّلامة لذوي اإلحتياجات اخلاصة 

عادية مما جيعل الصم والبكم قادرا على أن يشكل حياة . أنشطتها املختلفة تساعد على الدمج والتكيف والتواصل

 .ويساير العصر وتطوره ومنوه

فتهدف الدراسة إىل إبراز دوافع النشاط الرياضي الرتوحيي يف دعم لبعض النشاطات اجلماعية لفئة الصم والبكم من 

 .وجهة املشرفني على املراكز اخلاصة َّلذه الفئة

سمعية،الدوافع وكذا النشاط الرياضي نبذة تارخيية عن ذوي اإلحتياجات اخلاصة،اإلعاقة ال)لثالثة   وتطرقنا يف البحث

 .ملعرفة تأثري النشاط الرياضي الرتوحيي ودوافعه لفئة  الصم والبكم يف املدارس( الرتوحيي

مت استخدام املنهج املسحي وذلك بتصميم استبيان يضم ثالثة حماور كل حمور يتكون من عدة أسئلة ومت استخدام النسبة 

 :التالية املئوية ومت التوصل إىل النتائج

 .أكثر هبا والتعريف والبكم الصم بفئة التحسيس -

 . الرياضية األنشطة على الدوافع أثر معرفة -

 مسعيا املعاق لدى والتواصل االتصال عملية يف فعال عامل تعترب الرتوحيية الرياضية النشاطات -

 . الفئة َّلذه الرياضي بالنشاط املرتبطة الدوافع معرفة -

وهنا يدعو إىل ضرورة اعتماد هذه األنشطة الرياضية الرتوحيية يف خمتلف املراكز اخلاصة بالصم والبكم لتحقيق الدمج 

 االجتماعي 
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Résumé de recherche 

Les activités sportives de loisirs est l'un des programmes importants pour 

les personnes ayant des besoins spéciaux (sourds-muets) Grâce à ses 

diverses activités pour aider à l'intégration, l'adaptation et de la 

communication. Ce qui rend la mesure sourd et muet pour être une vie 

normale et de suivre le rythme avec le temps et le développement et la 

croissance. 
L'étude vise à mettre en évidence les motivations de l'activité sportive de 

loisirs à l'appui de certaines activités de groupe pour les sourds-muets du 

point de les superviseurs des centres privés pour cette catégorie. 
Nous avons abordé dans la recherche de trois (bref historique des 

personnes ayant des besoins spéciaux, une déficience auditive, ainsi que 

les motifs et les activités sportives de loisirs) pour déterminer l'impact de 

l'activité et les motivations de l'école des sourds et muets physique de 

loisir. 
Été l'aide de la méthode d'enquête et de concevoir un questionnaire qui 

comprend trois axes de chaque axe se compose de plusieurs questions était 

d'utiliser le pourcentage était parvenue aux conclusions suivantes: 
- Catégorie Sensibilisation sourd et muet et faire connaître davantage. 
- Connaissance de l'effet de motivation sur les activités sportives. 
- Activités sportives de loisirs est un facteur dans le processus de 

communication efficace avec les personnes handicapées acoustique 

- Connaître les motifs liés à l'activité de cet athlète de classe.  

Ici, les appels à la nécessité d'adopter ces activités sportives de loisirs dans 

les différents centres pour les sourds-muets pour réaliser l'intégration 

sociale 

 
 

 
 

 

 

 


