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 شكــــــش ّذقذٌـــــــش

الحوذ هلل الزي أًاس لٌا دسب العلن ّالوعشفح ّأعاًٌا 

 اًجاص ُزا العول إلىأداء ُزا الْاجة ّّفقٌا  على

ساعذًا هي  هيًرْجَ تجضٌل الشكش ّاالهرٌاى إلى كل 

قشٌة أّ هي تعٍذ على اًجاص ُزا العول ّفً ذزلٍل ها 

هذٌش الوعِذ ّاجٌِاٍ هي صعْتاخ، ًّخص تالزكش 

الذكرْس صاتشً األسرار الوششف الذكرْس عرْذً، ّّ

ن ٌثخل علٌٍا ترْجٍِاذَ ًّصائحَ الزي ل ًْس الذٌي،

 .إذوام ُزا الثحث فًالقٍوح الرً كاًد عًْا لٌا 
األساذزج ّهْظفً الوعِذ ًشكش كل  أىّال ٌفْذٌا  

  .تذّى إسرثٌاء
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 االهـــــــــــــــــــذاء 

 

بذاًا بأكثش هي ٌذ وقاسٌٍا أكثش هي هن وعاًٌٍا الكثٍش هي الصعىباث وهاًحي الٍىم والحوذ 

 .هلل ًطىي سهش اللٍالً وحعب اإلٌام وخالصت هشىاسًا بٍي دفخً هزا العول الوخىاضع

سٍذ الخلق إلى سسىلٌا  إلى هٌاسة العلن واالهام الوصطفً إلى األهً الزي علن الخعلوٍي إلى

 .الكشٌن سٍذًا هحوذ صلى هللا علٍه وسلن

إلى الٌٍبىع الزي ال ٌول العطاء إلى هي حاكج سعادحً بخٍىط هٌسىجت هي قلبها إلى 

 .والذحً العضٌضة

إلى هي سعى وشقى ألًعن بالشاحت والهٌاء الزي لن ٌبخل بشئ هي أجل دفعً فً طشٌق 

 .ن الحٍاة بحكوت وصبش إلى والذي العضٌضالٌجاح الزي علوًٌ أى أسحقً سل

 . إلى هي حبهن ٌجشي فً عشوقً وٌلهج بزكشاهن فؤادي إلى أخىاحً وأخىاًً

إلى هي سشًا سىٌاً وًحي ًشق الطشٌق هعاَ ًحى الٌجاح واإلبذاع إلى هي حكا حفٌا ٌذاً بٍذ 

 .وًحي ًقطف صهشة وحعلوٌا إلى صذٌقاحً وصهٍالحً

رهب وكلواث هي دسس وعباساث هي أسوى وأجلى عباساث فً  إلى هي علوىًا حشوفا هي

العلن إلى هي صاغىالٌا علوهن حشوفا وهي فكشهن هٌاسة حٌٍش لٌا سٍشة العلن والٌجاح إلى 

 أساحزحٌا الكشام
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 التعريف بالبحث                                                                                     
 

1 
 

 مقدمة: -1

إننا لو سألناأي شخص عن أىم شيء أو سلوك ميز طفولتو أو فيما كان يقضي معظم وقتو 

ألجابنا دون شك أن جل وقتو كان لعبا ومرحا ولو سألناه عن شعوره كيف كان أثناء ذلك ألجابنا أيضا 

وكيف كانت أنو كان يشعر بسعادة وحرية وانطالق خاصة رفقة أصدقائو ورمبا يذكرأمساء بعضهم 

طباعهم...فكل فرد منا مر هبذه ادلرحلة ومارس ىذا السلوك بكل تلقائية وحرية حىت وإن كان اللعب ال 

يقتصر على الصغار فقط بل الكبار لديهم كذلك ىذه الرغبة وجيدون متعة يف ذلك رمبا ختتلف عن 

ىذا النشاط أو السلوك الصغار حسب مستوياهتم وثقافتهم وسنهم. وألن أي طفل ال ختلو طفولتو من 

اجلميل سواء كان عشوائيا أو موجها فانو أكيد أن اللعب النروحيي يف ىذه ادلرحلة لو أمهية كبرية يف تكوين 

الفرد نفسيا وعقليا وبدنيا واجتماعيا سواء كان الطفل سليما أو لديو نقصا أو إعاقة ما، واللعب إن كان 

حتقيق ذلك بشكل أفضل واألرجح أنو ال يتم ذلك إال من  منظما وشلنهجا على أسس وقواعد يساعد على

خالل مؤسسات خاصة هتتم برعاية الطفل وتنشئتو تنشئة تتالءم مع متطلبات احلياة وما تشكلو من أمهية 

 يف تكوين الطفل على سلتلف ادلستويات خاصة االجتماعي.

ات ادلختلفة من خالل يواجو األطفال صعوبات يف التعبري عن مشاعرىم واستجابتهم للخب و 

الكلمات، لذلك يعتب اللعب الطريقة الطبيعية ليعب األطفال عن مشاعرىم وأفكارىم وتطوير مهاراهتم 

االجتماعية والتحكم يف أنفسهم. لذلك فإن العالج باللعب عبارة عن الوسيط الذي من خاللو يقوم 

وادلشاعر. ويستخدم العالج باللعب   األطفال باستكشاف العالقات والتعبري عن اخلبات واألمنيات

كأسلوب عالجي مع األطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية كالغضب ادلفرط أو اخلوف ادلفرط واحلزن 
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ادلفرط أو القلق ادلفرط أو العدوانية أو اإلمهال أو الكآبة أو عدم التكيف االجتماعي أو اخنفاض مفهوم 

 والبقاء يف ادلشفى لفًتات طويلة....اخل. الذات أو صعوبات مدرسية أو أمراض مزمنة

ومن خالل حبثنا ىذا حاولنا تبيان وإظهار ىذه األمهية والتطرق لكل ىذه العناصر ادلتعلقة بذلك. 

: اللعب قسمنا حبثنا إذل جانبني، اجلانب األول النظري حيتوي على كل ما ىو نظري يف ثالثة فصول

الذي ىو اخلاصية ادلشًتكة، االتصال  و خصائص العمرية الذي ىو احللقة الواصلة، الصمم الًتوحيي

الذي ىو اذلدف ادلقصود، وكلها عناصر رأينا إدراجها ضروري لتوضيح )بناء عالقات(تعديل السلوكو 

ويشمل  ادلوضوع للقارئ واستعماذلا كأداة للدخول يف اجلانب ادلنهجي، ومقسم إذل فصلني: الفصل األول 

كذا مكان وامهيتو واحلاجة اليه كل من اإلشكالية والفرضية وأسباب اختيار ادلوضوع واذلدف من البحث

ادلقابلة  إجرائو واجملموعة اليت أخذناىا للدراسة والتقنية ادلستعملة يف ذلك، وتعريف أداة البحث ادلتمثلة يف

ليل النتائج حيث يشمل على تقدمي شبكة مالحظة التفاعالت اللعبية وفصل ثان وفيو عرض وحت و 

 احلاالت مت مث استنتاج عام من كل ىذا، مث خادتة للعمل وأخريا قائمة ادلراجع وادلالحق.

 المشكلة -2

عادة ما تكون نظرة الفرد للعب الًتوحيي نظرة سطحية ال تتعدى حدود التسلية ودتضية الوقت 

رغم أمهيتو يف حياة كل فرد، وال تكاد ختلوا ذاكرة أي شخص من أنو مر هبذه ادلرحلة بشكل أو بآخر، وقد 

األفضل واألمثل لفهم  أمجع العديد من النفسانيني والعلماء على أمهية اللعب الًتوحيي واعتبوه الوسيلة

الطفل ونفسيتو والتقرب منو واالتصال بو، وىذا ما جيعل اعتماده يف ادلدارس كنشاط مقرر وكمنهج شيء 

ال بد منو ويسمح للطفل بالتفاعل واالسًتخاء واالحتكاك باآلخرين أثناء شلارستو لو سواء كان لعبو فرديا 

وىذا ما حلظناه كثريا من خالل تعامالتنا اليومية أو كان مع أشخاص آخرين من خالل اللعب اجلماعي 
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مع األطفال، ويف مجيع احلاالت ىو يضع خطوة أوذل حنو فهم سلتلف التفاعالت وادلعامالت وتطوير 

سلوكو االجتماعي واكتساب مهارات لالتصال مع احمليطني بو وزلاولة زلاكاة الكبار يف تعامالهتم اليومية 

اللعب الًتوحيي يكون يف كامل تلقائيتو ونشاطو وعفويتو يسمح لنا ىذا مع بعض.وألن الطفل أثناء 

مبالحظتو ورؤيتو على طبيعتو وىذا ما سعينا إليو وقمنا بو يف حبثنا ىذا حىت نتوصل إذل صياغة إشكالية 

 مناسبة للموضوع لنبدي دراستنا لو، وبعد ادلالحظات ادليدانية تأكد لدينا اإلشكال التارل:

 يف توطيد العالقة والتواصل بني الطفل الصم والطفل العادي؟ الًتوحيياللعب  ىمايس ىل -

 :الدراسة هدافأ -3

 الهدف العام: -

  االطفال الصم واألطفال بني  ةالعالقة الفعال بناء يف الًتوحيياللعب  مدى إسهام التعرف على-

 األسوياء.        

                    واألطفالالصم  االطفالالتواصل بني االتصال و تعزيز يف  الًتوحييمعرفة إسهام اللعب  -

 .نيالعادي        

 .نيالعادي واألطفالالصم  االطفال تعديل سلوكيف  الًتوحييمعرفة إسهام اللعب  -

 .نيالعادي طفالالصم واال االطفالبني  التفاعل االجتماعييف  الًتوحييمعرفة إسهام اللعب  -

 :اتالفرضي -4

 االطفال الصم واالطفال االسوياء.بني  ةالعالقة الفعال بناء يف الًتوحييىم اللعب ايس

 الفرضيات الجزئية:
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فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي والبعدي دلقياس العالقات يف بعد االتصال  توجد

  والتواصل.

س العالقات يف بعد تعديل فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي والبعدي دلقيا توجد

 السلوك .

فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي والبعدي دلقياس العالقات يف يف بعد التفاعل  توجد

 االجتماعي.  

 :و الماهية اليه أهمية البحث -5

دورا إجيابيا وفعاال يف بناءا وتطوير وتنمية العالقة لألفراد  الًتوحيي شك فيو أن للعبشلا ال 

ادلمارسني لو وخاصة فئة الصم والبكم، فبحثنا ىذا ىو عبارة عن دراسة جتريبية تعتمد على تسليط الضوء 

ودوره يف بعض اجملاالت منها االتصال وتعديل السلوك لدى أطفال الصم،  الًتوحييعلى أمهية اللعب 

كسر و   ىذه الدراسة يف إعطاء ىذه الفئة )الصم والبكم( فرص لبناء عالقات داخل اجملتمع وتكمن أمهية

، وذلك اعتمادا على سبب اضطرابات اللغة لضعاف السمعطوق العزلة اليت تفرضها االعاقة السمعية ب

وكذا توعية ادلسؤولني وادلربني لالىتمام هبذا األسلوب لبناء سلتلف  الًتوحييعدة أساليب منها اللعب 

 العالقات ذلذه الفئة.

 ات البحثحمصطل -6 

يف بادئ  استخدامو: إن مصطلح الًتويح مشتق من األصل الالتيين و لقد مت اللعب الترويحي

إذل حتديد حيوية لتعريف النشاط اإلنساين الذي يتم اختياره بدافع الشخص و الذي يؤدي  األمر

 .الفردليكون قادرا على شلارسة عملو و نشاطاتو ادلختلفة
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كما يعين مصطلح الًتويح إعادة اخللق و تشري أيضا إذل التجديد و اإلنتعاش و يعرفهبأنو نوع من 

 .p ,2003 ,طو) أوجع النشاط الًتبوي ديارس يف أوقات الفراغ و اليت خيتارىا الفرد بدافع شخصي

289) 

ىو الطفل الذي فقد جزء من قدرتو السمعية ،وكنتيجة لذلك فهو يسمع عند درجة األصم : 

 .(1002)الروسان، معينة تتناسب ودرجة إعاقتو السمعية 

مصطلح يستخدم لإلشارة إذل عملية التفاعل بني األفراد اليت هتدف إذل تبادل معلومات :اإلتصال

)احلديدي، وأفكار وتعبري عن حاجات ورغبات والتواصل ال حيدث بدون مرسل للمعلومات ومستقبل ذلا 

1002) . 

: يعرف السلوك العدواين يف ميدان علم النفس اإلجتماعي على أنو ذلكالسلوك لسلوك العدوانيا

الذييستهدف إحلاق األذى باآلخرين أو تسبب القلق لديهم، أو ىو سلوك يقصد هبادلتعدي إيذاء 

الشخص اآلخر كما أنو نوع من السلوك اإلجتماعي يهدف إذل حتقيق رغبةصاحبو يف السيطرة و إيذاء 

 .(p. 84 ,1994 ,الشربيين)ت تعويضا عن احلرمان أو سبب التثبيطالغري أو الذا

 الدراسات السابقة -7

 موضوع الدراسة: 1-

الدكتوراه يف الًتبية اخلاصة كليةالدراسات ، مذكرة التخرج لنيل شهادة هناد صاحل اذلذيليدراسة 

برنامج تدرييب مستند اذل اللعب  يف تنمية التفكري االبتكاري لدى االطفال  العليا اجلامعة االردنية."فاعلية 

 " ادلعاقني مسعيا يف مرحلة ما قبل ادلدرسة يف عينة االردنية

 موضوع الدراسة:- 2



 التعريف بالبحث                                                                                     
 

6 
 

 "دور اللعب يف بناء العالقة بني الطفل األصم واآلخرين."

دراسة طالبتني عالرل وفاء ومالكي هبية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس يف أرطوفونيا، 

 جامعة بوزريعة.

 صيغة اإلشكالية: ىل ديكن أن يشكل اللعب حلقة وصل بني الطفل األصم واآلخرين.

 العينة:

عمرية يف مرحلة 00وقد أجريت الدراسة على عينة تكمن يف رلموعة األطفال الصم 

 رييةضلةالتححر ادل

 منهج البحث:

 حتمتو علينا الدراسة اليت حنن بصدد اخلوض فيها.منهج جترييب حتليلي 

 أهم النتائج:

أن اللعب فعال ساىم بشكل كبري يف جعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض، خاصة يف النشاطات 

 اجلماعية، ومسامهة ادلربية بشكل كبري يف بناء ىذه العالقة.

 الدراسة:الهدف من 

 أمهية اللعب كوسيلة للتقارب واالحتكاك وفك العزلة عن الطفل األصم.

 التعليق عليها:

لقد اعتمدت الدراسة السابقة على ادلنهج التجرييب للوصول اىدافها و قد اشتملت عينة البحث 

التنمية  التفكري على رلموعة االطفال الصم ادلرحلة ما قبل ادلدرسة و توصلت اذل ان ىناك  اثر اجيابيا يف 

 .االبتكاري  من خالل البنامج ادلقًتح بفاعلية اللعب ادلقًتح
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 نقد الدراسة:

اعتمدت الدراسة على برنامج مقًتح مبين على اللعب للوصول لتنمية التفكري االبتكاري لكنها دل 

ة الدراسة تتطرق للجانب العالقايت وكذا دل تتوصل االثر الذي حيدثو اللعب لألطفال الصم وكخالص

 السابقة دل تتطرق اذل العمل الذي من شأنو أن حيدثو اللعب على مستوى العالقات االجتماعية.

 :االستفادة من الدراسة السابقة

لقد اعتمدت الدراسة السابقة ادلنهج التجرييب وكان ذلك ادلنهج ايضا متبع يف دراستنا وكذا يف 

 يت وضعت كحلول مؤقتة.حتليل النتائج وتفسريىا ومناقشة الفرضيات ال
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 مقدمة:

عادة ما ينظر للعب الرتوحيي على أنو نشاط للرتفيو والتسلية واللهو وال نعطيو اىتماما كافيا يليق 

لذلك كانت أمهيتو كبرية يف احلياة  دبا يلعبو من دور كبري يف حياة األطفاؿ ومنوىم يف عدة جوانب

وىو مرآة نرى فيها سلوؾ الطفل بكل تلقائية، وتسهل مالحظتو ويف ىذا الفصل سنرى نظرة  االجتماعية

تعريف مفهـو الرتويح وأىدافو، والتطرؽ دلفهـو الرتبية و القدماء للعب وتعريفو، والنظريات ادلفسرة لو 

و عالقاتو وأمهيتو واعتماده كمنهج لتطوير وربسني سلوؾ الطفل  خريةالرياضية الرتوحيية وأىداؼ ىاتو األ

  .ةاالجتماعي

 تعريف اللعب:  -1

 حسب موسوعة علم النفس:2-1-1

ىو ضرب من النشاط اجلسدي أو العقلي يقـو يف الظاىر  (2991أسعد رزق )حيث يبني لنا 

وادلتعة النامجة عن ذلك النشاط من أجل ذاتو أو ينطوي بالنسبة للفرد على ىدؼ رئيسي ىو اللذة 

بالذات، واللعب ينطوي عادة على االبتعاد عن الغايات واألىداؼ اجلدية، مثلما يشمل على مقدار من 

 . (2661)رزؽ،  التفكك والتجرد والتحليل

 تعريفات أخرى:   -3-1-1

حسب اذباىو واخلصائص اليت يراىا يف  كما توجد تعاريف أخرى للعب قدمها عدة باحثوف كل

  اللعب.

 Froeble2554 فروبل فقدـ  (،1001خالد عبد الرزاق السيد )فقد عرفو يف كتابو 

 ا الطفل على كلية خرباتو، حيث أف اللعب ىو ميكانيـز موحدػتعريفا للعب على أنو وسيلة حيافظ هب
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 للخربة، وىو أكثر أنشطة الطفل الروحانية.

اللعب على " أنو نشاط غريزي يتم اكتسابو من  Gross.kجروس عرؼ  2692ويف عاـ 

تدريبا للغرائز ليس على النحو الغريزي و اجلسمي ولكن على النحو ، خالؿ التدريب والتمرف

 (.12، 95السيكولوجي. )

فريى أف "اللعب ىو النشاط الذي يؤدي إذل احلصوؿ على  2694عاـ  Buhlerبهلر أما 

 ا الذي ينبثق من اللعب نفسو".الرض

كل ىذه التعريفات تصب يف قالب التعريف النمائي حيث أعطى أصحاهبا أمهية للعب يف كونو 

 ينمي الطفل ويدؿ على صحتو النفسية باإلضافة إذل حرية الطفل.

 J.Piaget"اللعب واألحالم والمحاكاة" وجدير بالذكر أف نذكر تعريف صاحب كتاب 

اللعب ىو سيادة لعملية التمثل على عملية ادلواءمة، فاللعب عبارة " كبرية للجانب ادلعريف  الذي يعطي أمهية

عن سبثل خالص يغري ادلعلومات القادمة لكي تالءـ متطلبات الفرد، وكل من اللعب واحملاكاة ذلا دور 

 (1991)السيد،  "تكاملي يف تطوير الذكاء

شيال جوسي و 2655لوينيكوت نرى أنو البد من اإلشارة إذل تعريفني ىامني يف حبثنا ومها 

فاألوؿ يرى "أف اللعب ىو الشكل اجلوىري للتواصل بالنسبة للطفل حيث أنو خربة تلقائية  2661

الطفل، واإلطار ادلكاين ىو بني )ادلكاف الداخلي جسم )مستمدة من احلياة، وتدور يف إطار زماين ومكاين 

 وادلكاف اخلارجي أي الواقع(.

فتعرفو على أنو "البيئة الطبيعية لنمو الطفل وتطور سلتلف ادلهارات ولتعلم التفاعل مع  شيالأما 

 .(12، صفحة 1991)السيد، اآلخرين" 
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 تعريف اللعبة:2-1-

اللعبة لغة ىي اسم يدؿ على نوع اللعب  ،(1001حنان عبد الحميد العناني )كما ذكرت 

اللعبة بأهنا نشاط أو رلموعة من ألواف النشاط ادلنظم ( 1987بلقيس )وشكلو ومضمونو، وأجزائو، يعرؼ 

 اليت ديارسها الفرد منفردا أو مع مجاعة أو رلموعة لتحقيق غاية معينة.

، للوصوؿ إذل غايتهم يف إطار "اللعبة نشاط يتم بني أفراد متعاونني، أو متنافسنيجبس ويعرفها 

 . (1991)العناين،  قواعد موضوعة "

 أدوات اللعب:3-1 

ىي ادلواد والوسائل ادلستعملة اليت يستخدمها الطفل أثناء قيامو بنشاط اللعب، مثل7  الكرة، 

 اجلري، القفز باحلبل...إخل.

 ومن فوائد ىذه األدوات7

 .زيادة الشعور بالبهجة وادلتعة 

 .تطوير خربات الطفل وزيادة معرفتو بالبيئة 

 .ادلسامهة يف منو الطفل وتطوير شخصيتو بشكل عاـ 

وجيب توفر شروط يف ىذه األدوات، وىي السالمة واألماف التحمل، القابلية للتنظيف، اجلاذبية 

 . (1991)العناين،  وأف تكوف مناسبة للطفل

 تأثير أدوات اللعب على طريقة اللعب :  4-1 –

تؤثر أدوات اللعب )النشاط الرتبية( ادلتاحة  (،1001حنان عبد الحميد العناني )كما ذكرت 

عند لألطفاؿ على طريقة لعبهم ونوع ىذا اللعب، فقد أظهرت دراسة أجريت على سلوؾ أطفاؿ ادلدارس 
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وجود كميات سلتلفة من أدوات اللعب فيثبط اذلمة للقياـ باالتصاالت االجتماعية، وىذا يتفق جيدا مع 

االفرتاض القائل بأف قيمة رفاؽ اللعب تكمن على األقل يف جانب منها يف قدرهتم على التنبيو وإثارة 

)العناين، ( 2661ين. )ميلر االىتماـ، كذلك أدوات اللعب فاأللعاب اجلماعية تشجع االتصاؿ مع اآلخر 

1991). 

 أهمية اللعب : - 5-1

للعب دور وأمهية كبرية يف عدة جوانب من حياة الطفل وخاصة يف مرحلة االكتسابات وتتمثل 

 أمهيتو يف7

 األهمية العقلية :1-5-1 

يساىم اللعب )نشاط الرتبية البدنية( يف اكتساب  (،1001خالد عبد الرزاق السيد ) كما قاؿ

الطفل ادلعاين وادلفاىيم وىو من وجهة نظر ادلعرفية يساعد على االنتقاؿ من اللعب باألشياء )اللعب 

احلسي احلركي( إذل التفكري باألشياء )اللعب الرمزي(، فالطفل أثناء اللعب يقـو بتكرار األفعاؿ واستدعاء 

ويتذكر ويفكر فضال عن قيامو بادلهارات اللغوية واحلركية واالجتماعية، أثناء اللعب ما صور ذىنية، ويتصور 

 .(1991)السيد،  Piaget 2636بياجيه أكد عليو 

فيعترب أف اللعب تدريب للطفل على التفكري احلسن وىذا J.Chateau (2992 ،)شاتو أما 

 .(j, 1967)بإتاحة الفرصة للتخيل، إثارة نشاطو، وتوجيهو ضلو االبتكار واإلبداع 

 ىذا ما جيعلو يكتسب ادلهارات التحليلية والنقدية.
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 : األهمية االجتماعية 2-5-1

منو وتطور العالقات االجتماعية كوظيفة أساسية، حيث أف االستمتاع  يفالرتوحيي يساىم اللعب 

بادلثريات اجلسمية واالنفعالية، بل إف  إلمداده باللعب جيعل الطفل دييل إذل خلق اتصاؿ بينو وبني اآلخرين

ما حيدث من ربسن وتطور يف السلوؾ االجتماعي لألطفاؿ يكوف نتيجة اللعب وخروج الطفل من التمركز 

 برونر و  Erikson 2629  اريكسونذاتو مرتبطة بتطور العالقات االجتماعية وىذا ما يراه  حوؿ

Bruner  2641 (2002 ,السيد) 

يف كتابو "تطور النظريات واألفكار الرتبوية" أف (، 2999عمر محمد التومي الشيباني )ويرى 

اللعب يساىم يف تنشئة الطفل اجتماعيا واتزانو عاطفيا وانفعاليا، فالطفل يتعلم من خالؿ اللعب مع 

اآلخرين اإليثار واألخذ والعطاء واحرتاـ حقوؽ الغري، كما يلعب دورا يف تكوين النظاـ األخالقي 

 (2643يباين، )الش

 التعليمية : األهمية 3-5-1

إف اللعب )نشاط الرتبية البدنية( وسيلة جيدة للتعلم وديكن  (،1001خالد عبد الرزاق السيد )

اعتباره نشاطا تعليميا أكثر منو نشاطا تلقائيا يف إطار منظم، حيث يوسع آفاؽ ادلعرفة لدى الطفل وينمي 

معلوماتو ويساعده على تنمية حواسو باإلضافة إذل اكتسابو االنتباه والتعليل والرتكيز من خالؿ عمليات 

 . (1991)السيد،  Kohlberg 2654كوهلبرج ب، التصنيف، ادلقارنة، وىذا ما يراه الرتكي
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 األهمية النفسية: 4-5-1

(، أف اللعب )نشاط الرتبية البدنية( يزيل التوتر الذي يعانيو 1991ورأى خالد عبد الرزاؽ السيد )

الطفل، حيث يتمكن من خاللو التعبري عن صراعو االنفعارل، ويكوف من خالؿ اللعب التكراري ويعترب  

سوزان وىذا ما تراه  كذلك وسيلة وقائية من خالؿ تسوية يقيمها األنا بني رغبات اللهو واألنا األعلى،

 .2669ايزاكس 

كما أنو فرصة للتحرر من الواقع واألوامر والقيود، حيث يعرب الطفل عن انفعاالتو حبرية ودوف 

 .Vigotsky 2669فيقو تسكي . وىذا ما يراه (1991)السيد،  خوؼ

 اعتماد اللعب كمنهج : -6-1

فإف اعتماد منهج معني يف مرحلة دراسية معينة  (،1001) خالد عبد الرزاق السيدحسب 

يهدؼ إذل ربقيق بعض األىداؼ اليت وضع من أجلها، ووضع منهج دلرحلة الطفولة ال خيتلف كثريا عن 

وضع منهج للمراحل األخرى من حيث األىداؼ العامة والتقييم، واالختالؼ يكمن يف اختالؼ وسائل 

 وطرؽ ىذا ادلنهج.

يف النمو  Piagetبياجيه واضعو مناىج رياض األطفاؿ يف ادلرتبة األوذل من نظرية وقد استفاد 

العقلي لألطفاؿ اليت ربدد مراحل ىذا النمو، تؤكد أف ىناؾ مرحلة ال يستطيع الطفل فيها التفكري بشكل 

أ مع رلرد، وبالتارل وضع ادلهتموف دبناىج رياض األطفاؿ مناىجهم يف ضوء ىذه االعتبارات، فهي تبد

مع أطفاذلا حني كرست وقتا وجهدا يف منستوري الطفل دبا ىو حسي، وأيضا تبدأ بالسهل كما فعلت 

 تنمية ىواياهتم ومداركهم باستخداـ عدد من األجهزة واألدوات البسيطة اليت يلعب هبا ويصنع بعضها

 .(1991)السيد، 
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ىذا صلد أف وضع اللعب كمنهج دلرحلة الطفولة ىو فكرة أو عامل جدير باالعتماد  ومن

واالىتماـ، باإلضافة إذل النمو العقلي وادلعريف فهو يكيف الطفل ودينحو فرصة كبرية جدا للتفاعل مع 

 اآلخرين، وبالتارل بناء عالقات واسعة ومتبادلة معهم.

 جتماعي للطفل:مساهمة اللعب في تحسين النمو اال - 7-1

األطفاؿ يتعلموف ادلهارات االجتماعية من خالؿ تعاملهم  (،1001خالد عبد الرزاق السيد )

مع اآلخرين، يف وقت اللعب )نشاط الرتبية البدنية( عندما يصبح الطفل خبريا يف العالقات االجتماعية 

عة يكتشف أنو ليس ككل يتعلم كيف يتعامل مع أكثر من شخص يف وقت واحد، والطفل كفرد يف اجملمو 

األطفاؿ يتصرؼ بنفس األسلوب، ويكتشف الطفل يف ىذه ادلرحلة أف ىناؾ بعض أمناط السلوؾ الغري 

 . (1991)السيد،  مقبولة وادلرفوضة

وتعترب الصلة االجتماعية اليت تنشأ بني األطفاؿ من خالؿ  (،1001حنان عبد الحميد العناني )

اللعب نواة لنمو العالقات اإلنسانية واالجتماعية، وذلذا يصبح اللعب أكثر اجتماعية من خالؿ ما يتعرؼ 

عليو الطفل عن اآلخرين، ويتعلم يف اللعب االجتماعي كيف يكّوف عالقات اجتماعية مع الغرباء وكيف 

 اليت قد تنجم عن ىذه العالقات. يواجو ادلشكالت

 ويشمل اللعب االجتماعي كل لعب من شأنو أف يدرب الطفل على حياة األسرة واجلماعة.

 وترى الدكتورة حناف عناين أنو ديكن توظيف اللعب اجتماعيا على النحو األيت7

 تعلم ادلهارات والقيم االجتماعية واآلداب العامة مثل األمانة واحرتاـ حقوؽ اآلخرين  توظيفو يف

 والصرب...
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  توظيفو يف تعليم الطفل دوره االجتماعي من خالؿ االىتماـ باأللعاب اليت تنمي قيم االنتماء

 األسري واالجتماعي واإلنساين.

 العناين، ك يعزز التفاىم واالحرتاـ بينهم مشاركة اآلباء وادلربيني لألطفاؿ أثناء اللعب ألف ذل(

1991). 

 مفهوم الترويح: 8-1

إف مصطلح الرتويح بلفظو العريب دل يستخدـ إال قليال، يف الكتابات االجتماعية العربية بل 

العربية مشتقة من الفعل راح استخدمت يف مكاهنا ألفاظا أخرى مثل الفراغ واللهو، واللعب وىي يف اللغة 

 (R.Mde, 1968, p. 42) ومعناىا السرور والفرح.

  Reيعين إعادة اخللق إذ أف ادلقطع األوؿ من ادلصطلح  Recréationإف مصطلح الرتويح 

يعين اخللق، ويفهم أيضا من مصطلح الرتويح على أنو التجديد  créationيعين إعادة، بينما اجلزء منو 

 للممارسة مناشطة.  Outc omesأو اإلنعاش أو كخصائل 

أف الرتويح ىو نشاط ومشاعر ورد فعل عاطفي وأنو سلوؾ وطريقة  Rommeyويرى "رومين" 

اليت ذبلب للفرد  أف وقت الفراغ ىو تلك األوجو من النشاط Nashلتفهم احلياة. بينما يوضح "ناش" 

 السعادة وتتيح لو الفرصة للتعبري عن الذات وتتفق ودوافع وتتوافر فيها حرية اإلختيار.

إذل الرتويح بأنو النشاط الذي يسهم يف توفري الراحة للفرد  De geazziaويشري "دي جرازيا" 

 من عناء العمل ويوفر لو سبل إستعادة حيويتو.
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رتويح ىو تلك األوجو من النشاط أو اخلربات اليت تنتج عن أف ال Krausبينما يرى "كراوس7 

وفقا إلرادة الفرد وذلك بغرض ربقيق السرور وادلتعة لذاتو واكتساب للعديد  اختيارىاوقت الفراغ، واليت يتم 

 (63، صفحة 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  من القيم الشخصية واالجتماعية.

أف الرتويح يعين النشاط واألعماؿ اليت يقـو هبا الفرد أو اجلماعة خالؿ  Gordonيرى "غوردف"

 (L & E, 1976, p. 88) وقت الفراغ )الوقت احلر(.

يرى أف الرتويح ىو زمن نكوف يف غضونة غري رلربين على  P.Foulquieأما "بوؿ فولكي" 

 .Paol, 1978, p) عمل مهين زلدد، ويستطيع كل واحد منا أف يقضيو كما يشاء أو كما يرغب

203) 

ويح يعد أف الرت  Petllerومن أىم التعارؼ ادلستخدمة كثريا يف الدراسات ادلختلفة تعريف "بتلر" 

نوعا من أوجو النشاط اليت سبارس يف وقت الفراغ واليت خيتارىا الفرد بدافع شخصي دلمارستها واليت يكوف 

 من نواذبها اكتسابو للعديد من القيم البدنية واخللقية واالجتماعية وادلعرفية.

 أهمية الترويح: 9-1

يعد الرتويح مظهر من مظاىر النشاط اإلنساين ولو دور ىاـ يف ربقيق التوازف بني العمل والراحة 

من عنائو، ولو إسهاماتو يف ربقيق السعادة لإلنساف، وتشري اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية 

 لية7إذل إسهامات الرتويح يف احلياة العصرية، يف النقاط التا (AAHPER)وللرتويح 

 ربقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري اخلالؽ عن الذات -

 تطوير الصحة البدنية والصحة االنفعالية والصحة العقلية للفرد -

 التحرر من الضغوط والتوتر العصيب ادلصاحب للحياة العصرية -
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 توفري حياة شخصية وعائلية زاخرة بالسعادة وباالستقرار -

-91، الصفحات 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  ةتنمية ودعم القيم الدديقراطي -

92). 

وقد أمجع العلماء على سلتلف زبصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع باف األنشطة  -

 من سلتلف النواحي7 الرياضية والرتوحيية ىامة عموما وللخصوص بالذات وفيها يلي عرض ذلاتو األمهية

 األهمية البيولوجية: 1-9-1

يؤثر التدريب وخاصة ادلنظم على الرتكيب اجلسمي، حيث تزداد ضلافة اجلسم وثقل مسنتو دوف 

 91ات تذكر على وزنو، وقد فحص وبلز وزمالئو تأثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على غري ت

الرتكيب اجلسمي، حيث يزداد منو األنسجة النشطة وضلافة كتلة  مراىقة وأظهرت النتائج تغريات واضحة يف

  (229، صفحة 2661)أمني.أنور و أسامة.كامل،  اجلسم يف مقابل تناقص يف منو األنسجة الذىنية

ـ العديد من دلمارسة أوجو مناشط الرتويح وخباصة الرتويح البدين أو الرتوحيي الرياضي بانتظا

 التأثريات اإلجيابية على النمو العضوي للفرد ادلشاركة يف مناشطة، وفيما يلي أىم تلك التأثريات7

 .احلصوؿ على القواـ ادلعتدؿ والرشيق والبعد على النمط البدين -

زيادة مرونة ومكافئة مفاصل اجلسم وزيادة حجم العظاـ وربسني كفاءهتا ومعاجلة األدل ادلفاصل  -

 .لظهروا

 تطوير اللياقة البدنية واحملافظة على مستوى الئق من عناصرىا -

 .رفع كفاءة عمل اجلهازين الدوري والتنفسي -

 .اإلقالؿ من احتماؿ اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية -
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التخلص من الطاقة الزائدة على احتياجات اجلسم، شلا يسهم يف ربقيق االسرتخاء البدين  -

 .للجسم وذبديد نشاط وحيوية الفرد والعصيب

 .الوقاية من التعب الذىين -

، 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  زيادة قدرة الفرد على زيادة إنتاجو يف العمل -

 .(95-94الصفحات 

 األهمية االجتماعية: 2-9-1

 اجلوانب والقيم االجتماعية للرتويح فيما يليCoakly 7استعرض كوكلي  -

الروح الرياضية، التعاوف، تقبل اآلخرين، التنمية االجتماعية، ادلتعة والبهجة، اكتساب ادلواطنة  -

  .(32، صفحة 2651)لطفي،  الصاحلة، التعود على القيادة والتبعية، االرتفاع االجتماعي والتكيف

كما أف دلمارسة أوجو مناشط الرتويح العديد من التأثريات االجتماعية على الفرد وفيما يلي أىم   -

 تلك التأثريات7

تنمية القيم االجتماعية ادلرغوبة وذلك كالتعاوف واحرتاـ القانوف واحرتاـ الغري وادلواعيد وخدمة  -

 .اآلخرين

  .الصدقات وذلك من خالؿ ادلشاركة يف مجاعات اذلوايات تكوين وتوطيد -

 .الشعور باالنتماء والوالء للجماعة -

  .تنمية القدرة على التفاىم مع اآلخرين واحرتاـ أرائهم -

 .تنمية العالقات اإلنسانية -

 .التدريب على القيادة من خالؿ تبادؿ األدوار يف اجلماعات -
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 (96-95، الصفحات 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  تقدير العمل اجلماعي -

 األهمية النفسية: -3-9-1

 تؤكد مدرسة التحليل النفسي "سجموند فرويد" على مبدأين ىامني بالنسبة للرياضة والرتويح7

 .السماح لصغار السن بالتعبري عن أنفسهم خصوصا خالؿ اللعب -

أمهية االتصاالت يف تطوير السلوؾ حيث من الواضح أف األنشطة الرتوحيية تعطي فرصا ىائلة  -

 .لالتصاالت بني ادلشرتؾ والرائد وادلشرتؾ األخر

أما مدرسة اجليشطالت تؤكد على أمهية احلواس اخلمس يف التنمية البشرية حيث أف األنشطة  -

 .الرتوحيية تساىم يف تنمية احلواس

فريكز على إشباع احلاجات النفسية، كاحلاجة لألمن والسالمة، وإشباع احلاجة أما "ماسلو"  -

لالنتماء وربقيق الذات وإثباهتا، وادلقصود بإثبات الذات أف يوصل الشخص إذل مستوى عارل من الرضا 

 النفسي والشعور بادلن واالنتماء، وشلا الشك فيو أف األنشطة الرتوحيية سبثل رلاال ىاما ديكن للشخص

   .(19، صفحة 2645)حزاـ.زلمد.رضا،  ربقيق ذاتو من خاللو

 وديكن حصر أىم تأثريات الرتويح على اجلانب النفسي يف7

 .إشباع ادليوؿ والدوافع ادلرتبطة باللعب وباذلوايات -

 .ربقيق السرور والسعادة يف احلياة -

 .وإعادة توازنو النفسيتنمية الصحة االنفعالية للفرد  -

 .زيادة القدرة على اإلصلاز وإثبات الذات -

 .تنمية الثقة بالنفس والتحرر من اخلوؼ -
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 .التعبري عن الذات -

، الصفحات 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  التخلص من ادليوؿ العدوانية -

96-19). 

 األهمية االقتصادية: -4-9-1

الشك أف اإلنتاج يرتبط دبدى كفاءة العامل ومثابرتو على العمل واستعداده النفسي والبدين، وىذا 

ال يتأىن غال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية، وإف االىتماـ بالطبقة العاملة يف تروحيها وتكوينها 

 .للمجتمع فيزيد كميتها وحيسن نوعيتهاتكوينا سليما قد ديكن من اإلنتاجية العامة 

ساعة يف  22ساعة إذل  63لقد بني "فرنارد" يف ىذا اجملاؿ أف زبفيض ساعات العمل من 

 .(239، صفحة 2634)زلمد.صليب،  % يف األسبوع22األسبوع قد يرفع اإلنتاج دبقدار 

 األهمية التربوية: -5-9-1

بالرغم من أف الرياضة والرتويح يشمالف األنشطة التلقائية فقد أمجع العلماء على أف ىناؾ فوائد 

 تربوية تعود على اجملتمع ادلشرتؾ أمهها7

 .تعلم مهارات وسلوؾ جديدين -

  .تقوية الذاكرة وتنشيطها -

 .تعلم حقائق ادلعلومات -

  .(91-92، الصفحات 2645مد.رضا، )حزاـ.زل اكتساب القيم -
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 األهمية العالجية:6-9-1 

يعيد الرتويح واأللعاب الرياضية واحلركات احلرة توازف اجلسم، فهي زبلصو من التوترات العصبية 

ومن العمل اآلرل، وذبعلو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤدياف إذل اضلرافات  

كثرية، كاإلفراط يف شرب الكحوؿ والعنف، ويف ىذه احلالة يكوف اللجوء إذل البيئة اخلضراء واذلواء الطلق 

واحلمامات ادلعدنية وسيلة ىامة للتخلص من ىذه األمراض العصبية، وردبا تكوف خري وسيلة لعالج بعض 

 .(A & al, 1986, p. 589) االضطرابات العصبية

 أنواع الترويح: 10-1

لقد قاـ العديد من ادلربني وادلتهمني بالرتويح بتصنيف أوجو مناشطو يف عدة مستويات وذلك وفقا 

للفلسفة واذباه كا منهم أو وفقا لفلسفة رلتمعاهتم ضلو الرتويح ومناشطو، ولذا تعددت تصنيفات مستويات 

 ألىم تلك التصنيفات7 وأنواع مناشط الرتويح، وفيما يلي توضيح

 فقد قسمو أحد الباحثني إذل7

 ويدؿ على النشاطات الرتوحيية ادلبدعة كالرياضة والغناء والرسم ...إخلنشاط ترويحي فعال:  -

 وىو نشاط غري عمل يقف صاحبو موقف ادلتفرج أو ادلستمعنشاط ترويحي غير فعال:  -

(Alain, 1969, p. 256). 

إذل أنو ديكن تقسم أو تصنيف أوجو مناشطة الرتويح وفقا  Rebeltdzوكذلك يشري "ريبلرت" 

 للمستويات الثالثة التالية7

 .وتتمثل يف ادلمارسة الفعلية دلختلف أوجو مناشط الرتويحالمشاركة اإليجابية:  -
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وىي تلك ادلشاركة اليت يتم من خالذلا استقباؿ الفرد لنشاط خارجي  المشاركة اإلستقبالية: -

 .عن طريق حواس سواء بادلشاىدة أو االستماع

وىي ذلك النوع من ادلشاركة اليت ال تتطلب القياـ بأي نشاط إجيايب أو  المشاركة السلبية: -

 .استقبارل، وذلك كما ىو احلاؿ يف النوع واالسرتخاء

وكذلك ترى "عطيات خطاب" أف ىناؾ العديد من العوامل األخرى اليت ربدد تقسيم ادلناشط 

 الرتوحيية يف وقت الفراغ وىي7

 نوع الرتويح7 الرتويح الرياضي، الرتويح الثقايف، الرتويح االجتماعي، الفين، اخللوي العالجي....

 .الرتويح لألطفاؿ ، للشباب، كبار السنسن الممارسين:  -

 .الرتويح للذكور، لإلناث، سلتلط الجنس:نوع  -

 .الرتويح الفردي، الرتويح اجلماعي عدد الممارسين: -

 .الرتويح ادلنظم، الرتويح غري منظم نوع التنظيم: -

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

 .ادلغلقة أو غري مكشوفة

ليا، أو اجلامعات، أو يف يح يف األسرة، يف ادلدارس أو ادلعاىد العالرتو  مجال اإلشراف: -

 .األندية

)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  الرتويح اإلجيايب، االستقبارل، السليب طبيعة الممارسة: -

  .(99-92، الصفحات 1996

 الرياضي:أصناف وتقسيمات الترويح 11-1



اللعب الترويحي                                                الفصل األول                        
 

24 
 

وفقا ألراء كل من "رينولد كارلسوف"، "جانيت ماكلني"،"تيودور ديب"، "جيمس بيرتسوف"، فإنو 

)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  يتم تقسيم مناشط الرتويح الرياضي إذل اجملموعات الرئيسية التالية.

 .(51، صفحة 1996

 األلعاب والمسابقات ذات التنظيم البسيط: 1-11-1

تستثري تلك األلعاب وادلسابقات ميوؿ واىتمامات األطفاؿ وصغار السن وتعتمد تلك ادلناشط 

على بعض القوانني أو القواعد لتنظيمها، كما االشرتاؾ يف مناشطها ال حيتاج إذل مستوى عاؿ من ادلهارة 

 أو األداء. 

إال انو ديكن دلختلف العمار يف تلك ادلنشط وردبا يتفق مع مستوى قدراهتم البدنية والعقلية 

واىتماماهتم وميوذلم، ومن أمثلة تلك األوجو من النشاط ألعاب الكرة، التتابعات، ألعاب الرشاقة، ألعاب 

 الرقص والغناء، ألعاب اقتناء األثر.

 الفردية: الرياضةألعاب أو  2-11-1

العديد من األفراد شلارسة أوجو النشاط دبفردىم، وردبا قد يرجع ذلك إذل استمتاعهم باألداء يفضل 

الفردي، أو لصعوبة االتفاؽ مع األصدقاء أو الزمالء على شلارسة نوع معني من النشاط، أو لصعوبة 

ماؾ، االنزالؽ، االتفاؽ على وقت معني للممارسة، ومن أمثلة تلك الرياضة الفردية صلد7 القنص، صيد الس

التزحلق على اجلليد أو األرض، ادلشي، اجلري، الفروسية، اجلولف، الرمي بالسهاـ، السياحة، ركوب 

 الدراجات، اليخوت ...إخل.
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 الزوجية: الرياضةألعاب أو  3--211

وىناؾ بعض اللعاب والرياضات اليت تستلـز اشرتاؾ فردين على األقل للعب معا وذلك لنجاح 

يف النشاط، ويطلق عليها مسمى األلعاب أو الرياضات الزوجية ومن أمثلة األلعاب أو الرياضات ادلشاركة 

الزوجية صلد التنس الرضي، الريشة الطائرة )بادمنتوف(، تنس الطاولة، ادلبارزة، كرة ادلضرب اخلشيب 

 )الراكت(، االسكواش.

 الفرق: الرياضةاأللعاب أو  1-21-4

تعد األلعاب أو الرياضات اجلماعية اليت تعتمد على تكوين الفرؽ ذات أمهية للشباب، ولذا فهي 

تتوافق مع اىتماماهتم، كما أف االشرتاؾ يف تلك ادلناشط يكوف على مستوى عاؿ من التنظيم بادلقارنة 

إتباعها لتنظيم بادلشاركة يف األلعاب والرياضات األخرى لوجود بعض القواعد والتنظيمات اليت جيب 

رياضات الفرؽ ومن أمثلة تلك الرياضات صلد7 كرة القدـ، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، اذلوكي، 

 الرجيب.

 أهداف الترويح الرياضي: 12-1

يرى زلمد احلمامحي أف الرتويح الرياضي )الرياضة للجميع( إسهامات يف التأثري اإلجيايب على 

شاركني يف شلارسة أوجو مناشطة، كما يهدؼ الرتويح الرياضي إذل الوقاية من العديد من جوانب منو ادل

ادلتغريات ادلدنية احلديثة وإذل زيادة ادلردود اإلنتاجي ذلؤالء ادلشاركني يف برارلو، ولذا فقد قاـ احلمامحي 

)زلمد.احلمامحي و  بتحديد أىداؼ الرتويح الرياضي وفقا لطبيعة تلك األىداؼ وذلك على النحو التارل.

 .(53-52، الصفحات 1996عايدة.عبد.العزيز، 
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 األهداف الصحية: 1-12-1 

 وىي األىداؼ ادلرتبطة بوجو عاـ بصحة ادلمارس بانتظاـ دلناشطها وتتضمن7

 تطوير احلالة الصحية للفرد. 

 تنمية العادات الصحية ادلرغوبة. 

  واإلقالؿ من فرص التعرض لإلصابة بأمراض القلب والدورة الدمويةالوقاية. 

 زيادة ادلناعة الطبيعية للجسم ومقاومتو لألمراض. 

 احلد من اآلثار السلبية للتوتر النفسي وللقلق وللتوتر العصيب. 

 اجلهد ادلبذوؿ يف شلارسة النشاط التغذية اجليدة وادلناسبة وفقا لنوع. 

 ناسب للجسماحملافظة على الوزف ادل. 

 الهداف البدنية: 2-12-1

 وتشمل األىداؼ اليت هتتم باحلالة البدنية للممارس بانتظاـ دلناشطها وىي7

 تنمية اللياقة البدنية.  

 ذبديد نشاط وحيوية اجلسم. 

 احملافظة على احلالة البدنية اجليدة.  

 االحتفاظ بالقواـ الرشيق. 

 الوقاية من بعض اضلرافات القواـ. 

 بعض اضلرافات القواـ تصحيح. 

 االسرتخاء العضلي والعصيب. 



اللعب الترويحي                                                الفصل األول                        
 

27 
 

 مقاومة االهنيار البدين يف سن الشيخوخة. 

 األهداف المهاريه: 3-12-1

 وىي اذلداؼ ادلرتبطة بتعليم وتنمية ادلهارات احلركية بوجو عاـ وتشمل7

 تنمية احلس احلركي منذ الصغر. 

 .تعليم ادلهارات احلركية لأللعاب وللرياضات ادلختلفة منذ الصغر

  تعليم ادلناشط احلركية اليت تتميز شلارستها بطابع االستمرارية على مدى احلياة وذلك كالعاب

الريشة الطائرة )البادمنتوف(، تنس الطاولة، كرة السرعة، ادلضرب اخلشيب، وكرياضات السباحة وادلشي 

 .واجلري واذلرولة

 تنمية ادلهارات احلركية للفرد. 

  تعليم طرؽ أداء التمرينات احلديثة كالتمرينات اذلوائية أو التمرينات اذلوائية اليت تؤدي من وضع

 .اجللوس على ادلقعد لتتناسب مع حالة بعض ادلرض أو ادلعاقني أو كبار السن

 االرتقاء دبستوى أداء ادلوىوبني رياضيا.  

 ة:األهداف التربوي 4-12-1

 وىي تلك اذلداؼ اليت هتتم بالفرد ادلمارس دلناشطها من اجلانب الرتبوي وتتضمن7

 تشكيل والتنمية الشخصية ادلتكاملة للفرد وتزويده بالعديد من اخلربات احلياتية. 

 استمارة أوقات الفراغ وتنمية اإلحساس حبب الطبيعة وحياة اخلالء. 

  للمستقبل واالرتقاء بسلوؾ الفردالتفاؤؿ والنظر إذل احلياة بنظرة طموحة. 

 تنمية قوة اإلرادة والتفوؽ على الذات. 
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 تنمية القيم اجلمالية والذوؽ الفين. 

 التعود على احرتاـ مواعيد ادلمارسة للنشاط بني األفراد وبعضهم، أو بني اجلماعات وبعضها. 

 األهداف النفسية: 5-12-1

 دلناشطها من اجلانب النفسي وربتوي7وىي األىداؼ اليت هتتم بالفرد ادلمارسة 

 تنمية الرغبة واستثار دافعية الفرد ضلو شلارسة النشاط احلركي. 

 ربقيق السعادة حلياة الفرد والرتويح عن ذاتو. 

 إشباع ادليل للحركة أو للعب أو ذلواية الرياضة. 

 التعبري عن الذات وتفريغ االنفعاالت ادلكبوتة.   

 عصيب الناتج عن ظروؼ احلياة يف اجملتمعات ادلعاصرةاحلد من التوتر النفسي وال. 

 ربيق االسرتخاء والتوازف النفسي للفرد. 

 تنمية مفهـو الذات. 

 إشباع الدافع للمغامرة، والدوافع للمنافسة. 

 األهداف االجتماعية: 6-12-1

 وتتضمن7 وىي تلك األىداؼ اليت هتتم باجلانب االجتماعي للفرد ادلمارسة بانتظاـ دلناشطها

  التغلب على ظاىرة العزلة االجتماعية اليت تسود اجملتمع ادلعاصر بتكوين عالقات وصدقات مع

 .اآلخرين من األفراد واجلماعات

 إشباع احلاجة من التقاء باآلخرين من ذوي ادليوؿ واالىتمامات ادلشرتكة. 

 ربقيق التوافق االجتماعي لألفراد واجلماعات ادلمارسني دلناشطها. 
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 بني اجلماعات وبعضها يف تنظيمها تشكيل يف االحتفاالت وادلهرجانات الرياضية والتعاوف. 

 ادلشاركة يف تشكيل السلوؾ اجلماعي السوي. 

 تنمية مهارات التواصل والتفاوض بني اجلماعات وبعضها لدعم العمل اجلماعي. 

 هتيئة الفرص دلمارسة التخطيط اجلماعي للنشاط والتدريب.  

 احلياة االجتماعية الدديقراطية الناجحة شلارسة. 

 األهداف الثقافية: 7-12-1

 .وتشمل األىداؼ ادلرتبطة بتزويد الفرد بالعديد من أنواع ادلعرفة وتشمل

  تزويد الفرد بالثقافة الرياضية، وتشكيل والتنمية مدركاتو بأمهية الرياضة للجميع يف احلياة

 .العصرية

 تشكيل اذباىات إجيابية لدى األفراد واجملتمعات ضلو شلارسة مناشطها. 

 التعرؼ على العديد من ادلناشط للرتويح والتعرؼ على األلعاب الشعبية. 

 إدراؾ الفرد لقدرات وحاجات اجلسم للحركة. 

 التعرؼ على عوامل األماف والسالمة ادلرتبطة دبمارسة وبطبيعة مناشط الرتويح الرياضي. 

 الفرد ادلمارسة دلناشط الرياضة للجميع لكيفية الوقاية من اإلصابة وطرؽ معاجلتها يف حالة  تعلم

 .حدوثها

 فهم أفضل للبيئة احمليطية بالفرد. 

 

 األهداف االقتصادية: 8-12-1
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وىي تعترب عن األىداؼ اليت ترتبط بإنتاجية األفراد واجلماعات ادلمارسني للرتويح الرياضي 

 وتتضمن7

  الرغبة والتحفيز للعمل والزيادة الكفاءة اإلنتاجية للفردزيادة. 

 زيادة اإلنتاج القومي للدولة. 

 ات والتقليل من النفقات العالجيةاجلماع ربسني نوعية احلياة لألفراد و. 

  التقليل من الفاقد اإلنتاجي للمجتمع الناتج عن خفض معدالت اجلردية وتقليص انتشار

   .(62-51، الصفحات 1996)زلمد.احلمامحي و عايدة.عبد.العزيز،  دتعاطي ادلخدرات بني األفرا

 مفهوم التربية الرياضية الترويحية:13-1

يعترب ربديد مفهـو الرتبية الرياضية أمرا مهما للدراسة العلمية يف ىذا ادليداف، نظرا لكوهنا القاعدة 

األساسية جلميع النشاطات الرياضية خالؿ حياة الفرد، فهذا ادلصطلح خيضع للقاعدة النظرية من جهة، 

 األنشطة الرياضية ادلختلفة.واإلطار العلمي من جهة أخرى، والذي يعد عنصر إدماج للناحية الرتبوية و 

ربديد ىذا ادلصطلح يسمح بتصنيف سلتلف النشاطات للرتبية الرياضية الرتوحيية ودعم شلارستها 

لضماف ربقيق أىداؼ النظاـ الرتبوي الشامل، ويشري "دلباسكار" و"كلوس" إذل أف عناصر الشخصية تنمو 

تقها تنمية القدرة واالستعداد الستمرار التعلم من خالؿ النشاط والتعلم اجليد وإف ادلدارس يقع على عا

 الذايت على مدى حياة الفرد.

يرى "فرويل" إف الرتبية الرياضية الرتوحيية ىي مرآة للحياة تعطي للطفل حملة عن العادل الذي عليو 

تعادتو أف يتعلم من أجلو، وىي زبدـ دائما غرضا ما، فهي تعبريا عن إنسانية الطفل الداخلية وانعكاسا الس

 .(33، صفحة 2651)عطيات.زلمد،  وقدراتو اخلالقة.
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أما "أرسطو فريي" أف من أىم أىداؼ الرتبية ىو تعليم األفراد كيف يستطيعوف قضاء وقت 

 .(211، صفحة 2664مد، )كماؿ و زلمد.زل فراغهم واستثمارىا بطريقة إجيابية ومفيدة

  بين اللعب و الترويح المقارنة -14-1

 اللعب الرتويح

 نشاط بدين تلقائي نشاط رلدد يف البناء

 جزء من الرتويح ادلصطلح االمشل الذي يتضمن اللعب

 نشاط يهدؼ إذل ربقيق ادلتعة و السرور نشاط يهدؼ إذل ربقيق ادلتعة و السرور

 من الوسائل الفعالة ادلستخدمة يف الرتبية الشخصية اإلنسانيةيسهم يف تكوين 

 

  7سس تدريس االنشطة الرياضية المعدلة للصم أ -15-1

لقد دكرت العديد من الدراسات و كدلك العلماء ما جيب اف يراعى يف تدريس االنشطة الرياضية 

 البكم حيث جيب اال ننسى االثار النفسية لإلعاقة, لدلك جيب مراعاة االيت 7 -للصم

 فهم طبيعة و احتياجات االصم.  2

 ادلعرفة و االدلاـ التاـ بالنواحي الصحية لو. 1

 ارات النفسية, و السمعية, و العقلية و مجيع القياسات اخلاصة باألصم.ادلعرفة باالختب 9

معرفة الطرؽ ادلرئية و استخدامها, و االدوات ادللونة للمساعدة على توصيل ادلعلومات لألصم  1

ـ الشرح ادلرئي للمهارات التعليمية بكفاءة مثاؿ دلك لوحة النشرات و استخداو يتم دلك عن طريق. 

 و, ادلرآة, اإلشارات اليدويةشرائط الفيدي
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 الرتكيز على احلواس االخرى كناحية تعويضية.  2

 جيب اف يقف ادلدرس يف مكاف واضح جلميع التالميذ الصم و مواجهتهم. 3

  ،جيب مراعاة ضعف التوازف لدى االصم لدلك فهم ال يتمكنوف من البدء و التوقف السريع 4

 كما اف التغري االذباه يكوف صعبا.

جيب مراعاة االرتباؾ و القلق الدي لديهم و الناتج من عدـ ادلمارسة الفعلية لألنشطة الرياضية,  5

باإلضافة اذل اف كثرة االشارات اليت دل يتعلموىا من قبل و الشرط ادلطوؿ يؤدي اذل ضيقهم و مللهم و 

 ابتعادىم عن ادلمارسة.

اعهم اذل اصوات كثرية يؤدي اذل  جيب مراعاة اف االكتئاب من خصائص االصم, و عدـ مس 6

 كثرة ادلشاكل السلوكية, كدلك عدـ التعاوف مع االخرين يف اللعب و ادلواقف ادلختلفة.

و قراءة أشارات إجيب اتباع اسلوب واحد يف اعطاء التعليمات و التوجيهات سواء كانت  29

 ادلمارسة.ثناء أذل االتفاؽ على عالمات معينة عند اخلطر إالشفاه باإلضافة 

كاء( و اف تتميز ذ نشطة مع ادلرحلة السنية و العمر العقلي )مستوى الف تتناسب األأجيب  22

          .و الفهم .(1986 ,االشوؿ) بادلرونة و السهولة 

 

 الخـاتمة:

بعد تطرقنا للعب الرتوحيي  يف ىذا الفصل ومعرفتو على أنو سلوؾ طبيعي وتلقائي يف حياة كل 

البيولوجية، االجتماعية، النفسية، االقتصادية،  واستعراضنا ألىم النظريات ادلفسرة لو وتبياف أمهيتو ادلراىق

فكرة واحدة بل ىو أمشل ومهم ، وجدنا أنو حقا ال ديكن حصره يف مفهـو واحد أو  الرتبوية والعالجية
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وكذا  الصم  جدا خاصة إذا استغل وفق قواعد وأسس لتحقيق نتائج وأىداؼ تكوف يف صاحل الطفل

و لتكوين شخصيتهم تكوينا متكامال باشرتاكهم يف النشاطات  استغاللو يف دراسة عدة جوانب يف حياتو

 الرياضية الرتوحيية.
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 مقدمة:

يف مرحلة ادلراىقة اليت يقًتب فيها الفرد إف الصمم كإعاقة يعترب حاجزا ومعيقا للشخص وخاصة 

 فًتة منوىم واكتسابا هتم ويؤثر على حياهتمأو الطفل غَت الناضج إىل مرحلة البلوغ أو الرشد و ىي 

ولو سبكن الفرد من اجتياز ىذه ادلرحلة  اي اهنا مرحلة جد حساسة من حياة البشر خاصة الصم مستقبال

بنجاح لسهل عليو مواصلة مشوار بسهولة , وبدوف أثار جانبية  قد تؤثر عليو وعلى تفاعالتو مع زليطو، 

ف للصمم وأسبابو فئة ويف ىذا الفصل ضلاوؿ إعطاء تعري  وما يشكلو من صعوبة عن طريق منوه العاـ

و توضيح إبعادىا اجلسمية, و ادلعاقُت مسعيا وتأثَته على االتصاؿ وخصائصو و خصائص ادلرحلة ادلراىقة 

  الفيزيولوجية و النفسية  و كذا احلركية

 تعاريف الصمم: -2-1

 عرؼ الصمم بعدة تعاريف، فقد عرؼ حسب9

 القاموس الطبي: -2-1-1

 Damarta (1981،)  نقص أو فقداف السمع أو إعاقة متكررة نامجة عن آفة يف اجلهاز

 .(bourneuf, 1991) السمعي

فتعرفو على أنو9 " ضعف أو إلغاء كلي حلاسة السمع أو  Dument(1988) ديمون  أما

 ".(a, 1998)تشويو أو فقداف لوظيفة السمع 

أف السمع ليس فقط إمكانية االكتساب الفعلي للغة ولكنو Lafon (1975 ،)الفون ويرى 

 .  (quarti, 1983) الوعي الكامل بالعامل الذي حييط بنا
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ىي تلك اإلعاقة اليت تؤثر على أداء سعيد حسني العزة والتعريف الًتبوي لإلعاقة السمعية حسب 

 بوي.الفرد الًت 

 Smith1002 سميث ويعرؼ  (،2003إبراهيم عبد اهلل فرج الزريقات )كما ذكر 

األصوات يف البيئة احمليطة بو بطريقة مفيدة،  بأنو الشخص الغَت قادر على إدراؾ الشخص األصم

باستعماؿ السماعة الطبية أو بدوف استعماذلا، كما أنو غَت قادر على استعماؿ حاسة السمع كطريقة أولية 

 . (1002)الزريقات،  أساسية الكتساب ادلعلومات

عموما ومن خالؿ كل ىذا فالصمم ىو ذلك العجز أو عدـ القدرة على االكتساب وإدراؾ احمليط 

 باالعتماد على السمع كوسيلة لذلك مؤثرا بذلك على قدرة الفرد على التعامل واالكتساب والتواصل.

 أنواع وأسباب الصمم : -2-2

يوجد نوعاف رئيسياف من الصمم خيتلفاف عن بعضهما سواء من حيث ادليكانزمات، االضطرابات 

 النامجة أو طرؽ الكفالة ومها 9

 الصمم اإلرسايل والصمم اإلدراكي واجتماعهما يعطينا الصمم ادلركب.

 الصمم اإلرسالي:-2-2-1

، ترتبط اإلصابة عموما باالنسداد القنوي، يؤدي ىذا db 50 - 40أف العجز السمعي بُت 

النوع من اإلصابة إىل سوء هتوية الطبلة، وىذا يعترب من األسباب الرئيسية واألكثر شيوعا للصم اإلرسايل 

عند الطفل، وديكن التخفيف من حدة ىذا النوع من الصمم بواسطة عالج طيب أو جراحي يسمح 

 باسًتجاع الوظيفة السمعية.

 أسباب الصمم اإلرسالي: -2-2-1-1
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تعفن األذف الوسطى9 يقود التهاب احللق واألنف إىل  (،2001سعيد حسني العزة )كما بُت 

التهاب األذف الوسطى ألهنما متصالف باألذف عن طريق قناة استاكيوس ويسبب ذلك انفجارا يف الطبلة 

تيجة انعداـ النظافة، أما االلتهاب ادلزمن فقد إذا مل يعاجل بادلضادات احليوية وقد يكوف االلتهاب احلاد ن

 .(1002)العزة، يؤدي إىل حدوث الصمم نتيجة إصابة عظيمات السمع 

 الصمم اإلدراكي : -2-2-2

ىو ناتج عن إصابة على مستوى األذف الداخلية و ادلسالك العصبية ادلوصلة للمخ، حيث يًتتب 

عدـ وصوؿ ادلوجات الصوتية مهما كاف ارتفاعها إىل األذف الداخلية  وعدـ مراقبة الصوت على ىذه احلالة 

 أو الكلمة اليت يصدرىا األصم، يف ىذا النوع من اإلصابة غالبا ما يكوف استعماؿ األدوية غَت رلد.

 أسباب الصمم اإلدراكي: -2-2-2-1

لكن ذات أسباب رلهولة وغَت معروفة توجد عدة أنواع من الصمم الوراثي العوامل الوراثية:  -

 واليت تظهر مباشرة بعد الوالدة.

 العوامل المكتسبة:  -

كما ىو معروؼ أف تكوين اجلهاز السمعي يبدأ يف حوايل األسبوع الثاين أو الثالث         

 ويكتمل يف الشهر السادس من احلمل، حينئذ يصبح ذو حساسية للمؤثرات خالؿ السنة األوىل.

 

 

 الصمم الذي يظهر أثناء الحمل: -2-2-3
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من األمراض اليت تؤدي إىل الصمم واليت تصيب األـ احلامل أثناء الشهور الثالث األوىل من 

 محلها، صلد9

 (: Rubéoleاأللمانية )  الحصبة -2-2-3-1

وتتفاوت خطورهتا حسب ادلدة اليت تظهر فيها، و ينتج عنها صمم إدراكي مع التوقف يف النمو 

لقوقعي، وىذه اإلعاقة تكوف يف غالب األحياف، وتنجم عنها إصابات أخرى منها إصابات قلبية، صمم ا

 مع تأخر عقلي.

 (: Toxoplasmoseالمقوسات ) -2-2-3-2

 تصيب األـ أثناء احلمل وتؤدي إىل الصمم وترفق بتشوىات أخرى.

 التضاد الدموي:-2-2-3-3

بَتقاف، إال أننا نالحظ نقصا كبَتا يف ىذا النوع من الذي يؤدي إىل إصابة قوقعيو مصحوبة 

اإلصابة، و ىذا راجع إىل االكتشافات العالجية احلادة، فكل إصابة خطَتة يف بداية احلمل البد أف تؤخذ 

 بعُت االعتبار ألف إمهاذلا قد يؤدي بالفعل إىل تأثَتات جنينية خطَتة.

 اإلصابة الزهرية: -2-2-3-4

 كل اجلهاز السمعي، و يف بع  األحياف تؤدي إىل التهاب سحائي عصيب،  قد تؤدي إىل خلل يف

كما أف بع  األدوية اليت قد تتناوذلا األـ تؤدي إىل تسمم خطَت، وإىل الصمم منها  

(Streptomycine.) 

 

  الوالدة:الصمم الذي يظهر أثناء  -2-2-4
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 ( نقص األكسجُتAnoxie،الذي قد يسبب االختناؽ عند الوالدة )  وبالتايل ينتج عنو

جروح وإصابات عند الوالدة كأف يولد الطفل بصورة عكسية شلا يؤدي إىل استعماؿ بع  الطرؽ  الصمم

 اخلاصة لتعديل طريقة والدتو فيًتتب عليها بع  اإلصابات أو جروح خطَتة.

  فتلتهب الوالدة ادلستعصية واليت تطوؿ مدهتا ألهنا تؤدي إىل عدـ وصوؿ األكسجُت إىل اجلنُت

 أغشية ادلخ شلا يؤدي إىل الصمم.

 .الوالدة ادلبكرة واليت ربدث نزيف األذف 

   أسباب تعفنية تكوف مرتبطة بالتهاب السحايا و اليت تؤدي بالضرورة إىل استعماؿ بع

 ادلضادات احليوية اليت تدخل يف عالج التهاب السحايا واليت تؤدي يف أغلب األحياف للصمم.

 يظهر بعد الوالدة: الصمم الذي -2-2-5

 .الصدمات خاصة تلك اليت تقع على مستوى اجلمجمة وىي نادرة احلصوؿ 

  العالج التسممي لألذف ناتج عن استعماؿ بع  األدوية بكثرة ودلدة طويلة، فينتج عنها

 الصمم ويبدأ يف الظهور بعد غياب الطنُت.

 .االلتهاب مثال االلتهاب السحائي 

 وعها، سواء االلتهابات احلادة أو ادلزمنة، وتكوف يف الغالب التهابات األذف مهما كاف ن

 ولة عن الصمم ادلتوسط وتصبح خطَتة يف غياب العالج والرعاية الكافية.ؤ مس

بالنسبة للصمم اإلرسايل فهو خاص بالشدة، أما اإلدراكي فهو خاص بفهم الكالـ، وتندرج 

 دلكتب العادلي للسمع الفونولوجي9ضمن ىذين النوعُت من الصمم أنواع أخرى، وىذا تصنيف ا

 صمم خفيف :  -2-2-6
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 .db 30و  10يًتاوح فيو العجز السمعي ما بُت 

 صمم متوسط :  -2-2-7

، ىنا الطفل يسمع وال دييز بُت األصوات كما أنو ال يتكلم، ويعترب db 60و  30يًتاوح ما بُت 

 األرطوفونية.ىذا النوع صعب من حيث االكتشافات لكن سهل من حيث الكفالة 

 صمم حاد :  -2-2-8

، ىنا الكالـ غَت مدرؾ إال باستعماؿ شدة قوية، وغالبا ما يؤدي db 80و  60يًتاوح ما بُت 

 إىل تأخر لغوي.

 صمم عميق :  -2-2-9

فما فوؽ،  db 80يكوف فيو العجز السمعي من  (،2001سعيد حسني العزة )جاء يف كتاب 

 وىذا النوع يؤدي إىل البكم وصلد فيو ثالث درجات9

 db 200 -80صمم عميق من الدرجة األوىل9  -

 .db 210 -200صمم عميق من الدرجة الثانية9  -

 db (23 ،22.) 210صمم عميق من الدرجة الثالثة9 أكثرمن  -

 خصائص األطفال المعاقين سمعيا: -2-3

 ركية:الخصائص الجسمية والح -2-3-1

يعاين أفراد ىذه اإلعاقة من مشكالت يف االتصاؿ وربوؿ  (،2001سعيد حسني العزة )قاؿ 

دوف اكتشافهم للبيئة والتفاعل معها، لذلك جيب تزويد أفراد ىذه الفئة بالتدريب الالـز للتواصل، فإف 
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متأخرا بالقياس مع اإلعاقة السمعية قد تفرض قيودا على النمو احلركي لديهم، ومنوىم احلركي يعترب 

 .(1002)العزة،  األسوياء وذلك ألهنم ال يسمعوف احلركة

وىذا جيعلهم ال يدركوف مصادر الضجة اليت ربدثها األجساـ من حوذلم واليت قد تشكل بالنسبة 

لعنيفة وواسعة ادلدى ذلم خطرا قد يهددىم وىم ال يشعروف بو فإف ىذا جيعلهم ال يكثروف من احلركات ا

 حىت يشعروا باألماف ويتجنبوف التعرض للخطر.

  واالجتماعية:الخصائص النفسية  -2-3-2

إف أساليب التنشئة األسرية اخلاطئة وادلتمثلة يف تقدمي احلماية الزائدة للمعوؽ مسعيا تلعب دورا يف 

األطفاؿ لديهم فقر يف طرؽ مستوى منوه االجتماعي، حبيث يصبح اعتماديا على اآلخرين، وىؤالء 

االتصاؿ االجتماعي، ويعانوف من اخلجل واالنسحاب االجتماعي، ومن أىم خصائصهم النفسية عدـ 

 .(1002)العزة،  توافقهم النفسي وعدـ االستقرار العاطفي

 الخصائص المعرفية: -2-3-3

ذكاء األشخاص ادلعاقُت مسعيا كفئة ال تتأثر هبذه اإلعاقة، كما ال تتأثر قابليتهم للتعلم،  إف

والتفكَت التجريدي ما مل يكن لديهم مشاكل يف الدماغ مرافقة، وادلفاىيم ادلتصلة باللغة عادة ما تكوف 

 ضعيفة لدى ىذه الفئة.

ال يعترب مؤشرا على وجود إعاقة عقلية، بل إف أداء أفراد ىذه الفئة ادلتدين على اختبارات الذكاء 

على وجود إعاقة لغوية لذلك جيب تكييف اختبارات الذكاء لتكوف أكثر دقة يف قياس ذكاء أفراد ىذه 

)العزة،  الفئة، وجيب أف زبصص ذلم اختبارات ذكاء غَت لفظية إذا ما أراد أف يقاس ذكاؤىم بشكل دقيق

1002) . 
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 تأثير الصمم على التواصل: -2-4

اإلعاقة السمعية على اجلانب النفسي  إف مدى تأثَت (،2003إبراهيم عبد اهلل فرج زريقات )

واالجتماعي للشخص ادلصاب، وردبا يفسر من خالؿ عملية تكيف الشخص ادلعاؽ مسعيا وتواصلو مع 

 اآلخرين.

االنسحاب، كلها سلوكيات سبيز األشخاص إف الشعور بالعجز واالرتباؾ واالكتئاب والعزلة و 

 . (1002)الزريقات،  ادلعاقُت مسعيا

التأخر يف التواصل وزلدودية األعداد من األشخاص الدين ديكن أف يتواصلوا معهم، و تأقلم  فإ 

االجتماعية لدى األطفاؿ ادلعاقُت العائلة ومساعيها يف فهم الطفل ادلعاؽ مسعيا كلها تؤثر عليو، السلوكيات 

والسلوكيات الالتكلفية، ىذا  مسعيا تعترب زلدودة، ولدلك فهم غالبا ما يعانوف من تدين تقدير الذات

باإلضافة إىل قدرة زلدودة على فهم كل من األسباب ومعٌت العديد من ادلواقف، كما أهنا تؤثر على البيئة 

 ؤثر على تفاعلهم مع أباءىم ورفقائهم وادلعلم وغَت ذلك.اخلارجية للشخص ادلعاؽ مسعيا، فهي ت

أف احلاجة  (، إىل2878)Erdaman واردمان  Demorestدمورست أشار كل من 

القوية للتواصل تعكس التواصل الرئيسي يف حياة الشخص عندما ترتبط باذباىات اآلخرين الداعمة 

ويف ادلواقف االجتماعية مرتبط بالضغط النفسي  أف التواصل الفعاؿ يف العمل وإىل وادلتفهمة، كما أشار

وإحساس اقل بالعزلة وادلخاوؼ، فاالنعزالية ترتبط بصعوبات التواصل كما أف االذباىات السلبية تؤثر سلبا 

  على دافعية الشخص ادلعاؽ مسعيا على التواصل مع بيئتو احمليطة.

مهارات التواصل وتشمل9 انو ىناؾ عوامل تؤثر على  2883وزمالؤه Scott سكوت ويرى 

 .(1002)الزريقات،  ادلهارات االجتماعية، احلالة العقلية والنفسية، أسلوب احلياة، مقدار الضغط النفسي
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أف العمر عند اإلصابة يؤثر على قدرة التواصل الشفوي، فعلى سبيل ادلثاؿ الطفل  الزريقاتويرى 

خلقية يعاين من تأخر شديد يف تطور اللغة ادلنطوقة )على اعتبار أف اللغة وسيلة من ادلصاب بإعاقة مسعية 

وسائل االتصاؿ( أكثر من الطفل الذي يكتسب اإلعاقة السمعية بعد خربات من السمع الطبيعي، وكذلك 

 .(1002)الزريقات،  درجة اإلعاقة السمعية

 التعامل مع االصم -2-5

 ىناؾ مجلة من القواعد اليت جيب اتباعها أثناء التعامل مع الصم, نلم منها فيما يلي 9

البكم اقرب ما يكونوف اىل االسوياء, لدلك جيب التعامل معهم حبدر و إحساسهم  - *الصم

 باالطمئناف يف احلديث و توافر الثقة حىت يتعامل معك بصدؽ و تصل معو اىل ما تريد.

بينهم و بُت االسوياء يف ادلعاملة حىت ال ينتاهبم الشعور بالنقص و عدـ اثارة  *جيب عدـ التفرقة

 االنفعاالت العصبية لديهم

 *عدـ االعتداؿ يف ادلعاملة معهم و اف يكوف اسلوب التعامل بُت الشدة و اللُت و وفقا للموقف.

يث و العمل و *جيب عدـ االبتعاد عنهم او السخرية من اعاقتهم كما جيب اشراكهم يف احلد

 .ةاحلرص يف االنفعاؿ الهنم يفهموف من تعبَتات الوجو و االشار 

 

  :تعريف المراهقة-2-2

 لغة :-2-2-1

)السبتاين،  ىي من الفعل "راىق" و راىق الغالـ أي قارب احللم أي بلغ حد الرجاؿ فهو مراىق -

5551) 
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تعٍت االقًتاب و الدنو من احللم ، و ادلراىقة هبذا ادلعٌت 9 الفىت الذي يدنو من احللم و معٌت  -

و معناىا ( adolescehو ادلشتقة من الفعل الالتيٍت ) (adolescence) باالصلليزية  ادلراىقة 

تقع بُت هناية الطفولة  االقًتاب من النضج البدين و اجلسمي و العقلي واالنفعايل و االجتماعي ، و ادلراىقة

  .الرشد بذلك فادلراىق مل يعد طفال وليس راشد وبداية

 اصطالحا : -2-2-2

سنة و ىذه التحديدات غَت دقيقة الف  12إىل  51ادلراىقة على أهنا ادلرحلة ما بُت  تعرؼ -

 ظهور ادلراىقة و مدهتا خيتلفاف حسب اجلنس و الظروؼ البيئية و العوامل االجتماعية واالقتصادية

 15إىل  55سنة أي ما بُت  15سنة بعامُت وقد تتأخر إىل  51إف ادلراىقة قد تسبق سن  -

 (111,112، الصفحات 1222)شرادي،  سنة 

تعرؼ ادلراىقة على أهنا فًتة احليات الواقعية بُت البلوغ و النضج و تتميز بتغَتات جسمية  -

 ونفسية ملحوظة كاحلساسية الزائدة و الوقوؼ على القيم اجملردة حبيث يصبح ىناؾ اىتماـ بادلظهر والدين 

 (12، صفحة 1221)العيسوي، 

نضج الوظائف اجلنسية و تنتهي بسن الرشد وإشراؼ  ببدءادلراىقة ىي مرحلة ديكن ربديدىا  -

 (51، صفحة 1222)معوض،  القوى العقلية ادلختلفة على سباـ النضج

 بعض العلماء: المراهقة حسب -2-2-3

 ادلراىقة حسب كل من "دوبيس" ، "كستيمبورغ" ، "لوىاؿ" 

 :المراهقة حسب دوبيس -2-2-4
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يرى "دوبيس" إف ادلراىقة تعترب عادة رلموعة من التحوالت اجلسمية و النفسية اليت ربدث بُت 

 الطفولة سن الرشد .

 اسُت مها 9 كذلك ادلراىقة مرحلة انتقالية ربدث فيها تغَتات من جانبُت أس

 تغيرات جسمية : -2-2-4-1

تتمثل يف النضج الفسيولوجي الذي يبلغ ذروتو يف ىذه ادلرحلة إذ يكتمل منو األعضاء الداخلية و 

 .ذا األخَت إىل العزلة و االنطواءاخلارجية، حبكم ىذه التغَتات ادلورفولوجية اليت تطرأ على ادلراىق ، دييل ى

 تغيرات نفسية :-2-2-4-2

ز بتجديد النشاط اجلنسي و نضجو إىل جانب منو القدرات العقلية كالقدرة على التفكَت تميت

ادلنطقي و التجريد و التخيل ، كما تتخيل ادلراىقة األزمات و القلق و التوتر ، باعتبارىا مرحلة االنبثاؽ 

رحلة ، إىل التخلص من الوجداين و فًتة التحوالت النفسية العميقة ، اليت تؤدي بادلراىق لسعي يف ىذه ادل

                                  رباط التعلق طفويل بوالديو راغبا يف التحرر و تأكػيد الذات.                         

 المراهقة حسب كستمبورغ  -2-2-5

" ادلراىقة مرحلة إعادة التنظيم النفسي مهدهتا اجلنسية الطفيلية ، على ادلدى بالنسبة لػ "كستمبورغ

الطويل و سلتلف االستمارات ادلعقدة اليت حدثت يف الطفولة و كذالك يف مرحلة الكموف. ويرى  

كستمبورغ أف مرحلة ادلراىقة ليس عفوية ، وال منفصلة عن باقي مراحل النمو السابقة حبيث إف ىذه 

تتفاعل خرباهتا و على أساسها تبٍت مرحلة ادلراىقة ، فما زبتلف الطفولة من أثار تعود بوضوح على  األخَتة

ادلراىقة ، إذ يعترب كستمبورغ ادلراىقة فًتة تعديل لبنة سابقة لالنا و ذلك بسبب التغَت اجلنسي الذي يتمثل 
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نضج التطوري يف نظاـ العالئقي يف اكتساب النضج اجلنسي شلا يرف  على ادلراىق ضرورة إدماج ىذا ال

 (111-112-113، الصفحات 1222)شرادي،  اللبيدي

 المراهقة حسب لوهال: -2-2-6

أما  "لوىاؿ" فَتى ادلراىقة ىي البحث عن االستقاللية االقتصادي و االندماجية باجملتمع الذي 

العائلة، و هبذا تظهر ادلراىقة كمرحلة انتقالية حامسة ، تسعى إىل ربقيق االستقاللية النفسية و  تتوسطو

التحرر من التبعية الطفولية، األمر الذي يؤدي إىل تغَتات على ادلستوى الشخصي ال سيما يف عالقتو 

 اجلدلية بُت األنا و اآلخرين.

ة لعملية التحرر الذايت من سلتلف أشكاؿ وكذلك يرى "لوىاؿ" أف ادلراىقة ىي مرحلة جديد

، 1222)شرادي،  التبعية. إذ تتضمن البحث عن االستقالؿ الوجداين و االجتماعي  و االقتصادي

  (115- 142الصفحات 

خصائص أبرزىا  نستخلص من التعاريف السابقة إف ادلراىقة مرحلة من ادلراحل النمو تتميز بعدة

 التغَتات اجلسمية و النفسية. 

  نظرة علم النفس قديما و حديثا للمراهق: -2-3

. و أهنا فًتة ثورة وسبرد تتميز بالعواصف  علم النفس القدمي ينظر إىل ادلراىقة نظرة استسالـ و تشاـؤ

 اذلوجاء اليت ال ديكن ذبنبها إال بإقامة احلواجز ادلضادة وكاف يعترب أيضا ىذه ادلرحلة مستقلة

 و منفصلة سباما عن ادلراحل اليت قبلها و اليت بعدىا. 
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األخرى بل أما علم النفس احلديث فيتجو أيضا إىل اعتبار مرحلة ادلراىقة غَت مستقلة عن ادلراحل 

)معوض،  متصلة و أهنا تدرج يف النمو البدين واجلنسي و العقلي و ىي امتداد للمرحلة اليت تسبقها

  (115، صفحة 1222

 مراحل المراهقة: -2-4

تقسيم مراحلها إىل ثالث  تعترب ادلراىقة مرحلة من ادلراحل النمو وتقع بُت الطفولة و الرشد و ديكن

 مراحل9

 سنة( : 14-11المراهقة المبكرة ) 1-4-2

يف مظاىر اجلسم ووظائفو شلا يؤدي إىل  تتعترب فًتة تقلبات عنيفة و حادة و مصحوبة بتغَتا

الشعور بالتوازف كما تظهر اضطرابات انفعالية مصاحبة بتغَتات فيزيولوجية و ضغوط الدوافع اجلنسية اليت 

 ادلراىق كيفية كبحها والسيطرة عليها و ترتبط ىذه ادلرحلة بثالثة مظاىر9 ال يعرؼ

 .االىتماـ بتفحص الذات و ربليلها و وصف ادلشاعر الذاتية مثل مذكرات ادلراىقُت 

 . ادليل إىل قضاء أكثر الوقت خارج البيت بعيدا عن أفراد األسرة و مراقبتهم 

  114، الصفحات 5553)القدايف،  السائدةالتمرد على التقاليد القائمة و ادلعايَت-

111). 

 و تتميز ىذه ادلرحلة باالنفعاالت العنيفة و التناق  االنفعايل من حب و كره و شجاعة و خوؼ. 

كما تنعكس حاجة ادلراىق من ادلزيد من احلرية يف العديد من األمور فيبدأ برف  مجيع أفكار و 

معتقدات األىل و يشعر باإلحراج إف تواجد يف مكاف واحد مع أىلو ، وتبدو ىذه ادلرحلة يف غاية 
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العشوائية بالنسبة لألىل ولكن عليهم التحلي بالصرب و اإلصغاء إىل احتياجات أبنائهم و دعمهم لتطوير 

 .(141-142، الصفحات 1225)الشاديل،  شخصياهتم ادلستقلة واخلاصة

   سنة( :17-15مرحلة المراهقة المتوسطة)2-4-2- 

ادلراىق يف ىذه ادلرحلة طاقة ىائلة و القدرة على العمل و إقامة عالقات متبادلة مع اآلخرين  ديلك

 إجياد نوع من التوازف مع العامل اخلارجي دوف االعتماد كثَتا على الغَت حيث يزداد الشعور باالستقاللية. 

 (111-114، الصفحات 5553)القدايف، 

تقابل ىذه ادلرحلة الثانوية و ىنا تتباطأ سرعة النمو اجلسمي نسبيا و تزداد احلواس دقة و يقرب 

-142، الصفحات 1225)الشاديل،   قوية و تتسم باحلماسة. تالذكاء إىل االكتماؿ و تظل االنفعاال

141) 

يصبح ادلراىق أكثر تصادما مع العائلة و يصر على ما حيلو لو و جيرب الكثَت من ادلراىقُت األمور 

 ادلمنوعة كمصادقة رفقاء السوء،سلدرات، كحوؿ،كنوع من التحدي لألىل و لفرض رأيهم اخلاص .

 سنة( :21-18المراهقة المتأخرة )-2-4-3

من اجل إقامة وحدة متآلفة من رلموعة أجزاءه و يسعى ادلراىق يف ىذه ادلرحلة إىل توحيد جهوده 

 كما يتميز ادلراىق يف ىذه ادلرحلة بالقوة والشعور باالستقالؿ. مكوناتو،

حيث يشَت العلماء إىل أف ىذه ادلرحلة تعترب مرحلة تفاعل و توحيد أجزاء الشخصية وتنسيق فيما 

-113، الصفحات 5553)القدايف،   بعد أف أصبحت األىداؼ واضحة و القرارات مستقلة. بينها،

112) 
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يف هناية ىذه ادلرحلة يتم النضج اجلسمي و يصل الذكاء إىل قممو و يبدأ االستعداد للحصوؿ 

 على عمل دائم و تكوين أسرة.

و ىذا التصرؼ  و يف ىذه ادلرحلة يعود الكثَت من ادلراىقُت لطلب النصيحة و اإلرشاد من األىل

يكوف مفاجئ لألىل .إذ يعتقد الكثَت منهم أف النزاع و الصراع أمر زلتم قد ال ينتهي أبدا و تبقى قيم و 

 تربية األىل واضحة و ظاىرة يف ىذه الشخصيات اجلديدة إذا أحسن األىل التصرؼ يف ىذه ادلرحلة.

 (141-142 ، الصفحات1225)الشاديل، 

 مظاهر النمو في المراهقة: -2-5

 النمو الجسمي: - 2-5-1

سبتاز ادلراىقة بتغَتات جسمية سرعة و خاصة يف السنوات األوىل بسبب زيادة إفراز ىرمونات 

النمو، كما سبيزىا احلساسية النفسية و ظهور حب الشباب عند البع  فهذا يسبب اإلحراج للمراىق ألنو 

وجهو كما أف التفكَت أو التأخَت يف النمو اجلسمي و اجلنسي لو مشكالت نفسية اجتماعية يشوه مظهر 

فالنضج ادلبكر لدى اإلناث يسبب ذلن الضيق و احلرج أما عند الذكور فينتج عنو الثقة بالنفس و تقدير 

 مرتفع للذات و إف تأخَت النضج عند الذكور جيعلهم أكثر نشاط.

سمي طوال و عرضا يف أجهزة اجلسم الداخلي و اخلارجي و قد تبدأ ىذه مرحلة طفرة يف النمو اجل

 الطفرة عند األوالد األصحاء يف سن مبكر تصل سن عشرة سنوات و نصف.

يتفوؽ البنوف على البنات يف القوة اجلسمية حيث تنمو عضالهتم بشكل أسرع يف حُت أف البنات 

-152، الصفحات 1221)اذلنداوي،  و البطن. يًتاكم الدىن حوؿ احلوض و يف العضدين و الفخذين

151-115) 



الصم و خصائص مرحلة المراهقة                                                الفصل الثاني  
 

50 
 

يؤثر يف عملية النمو عامالف 9 احدمها داخلي وىو الوراثة , والثاين خارجي وىو البيئة وال ديكن 

حبق ذبربة قاسية لو فصلهما عن بعضهما والواقع أف أي عيب أو شذوذ يف النمو اجلسماين للمراىق يعترب 

فبع  العيوب اجلسمية كحب الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدـ مناء العضالت يقلق ادلراىق يشعره 

 (111-111، الصفحات 1222)معوض،  بنقص كبَت عندما يقارف مع زمالئو.

 النمو العقلي و المعرفي: -2-5-2

لعاـ للمراىق و تزداد قدرتو على القياـ بالكثَت من العمليات العقلي العليا كالتفكَت ينمو الذكاء ا

 والتذكر القائم على الفهم و االستنتاج والتعلم و التخيل.

تنمو بع  ادلفاىيم اجملردة كاحلق و العدالة و الفضيلة حيث يتجو التخيل من احملسوس إىل اجملرد  

مامات و االذباىات القائمة على االستدالؿ العقلي و يظهر اىتماـ ادلرىق كما تنمو لديو ادليوالت و االىت

دلستقبلو ادلهٍت و الدراسي و تزداد قدرة االنتباه و الًتكيز،و دييل ادلرىق إىل التفكَت النقدي حيث ال يسلم 

ادلراىق  باألمور دوف دالئل أو حقائق كما تكثر أحالـ اليقظة حوؿ ادلشكالت أو احلاجات حيث يلجأ ذلا

 ال شعوريا إلشباع حاجيات .  

تتميز ىذه ادلرحلة دبرونة التفكَت والقدرة على فحص احللوؿ البديلة بشكل منظم واجلمع بُت 

 احللوؿ ادلمكنة للتوصل إىل إجياد قانوف عاـ.

، حيث يصبح فيها الفرد قادرا على التفسَت  (فًتة النمو العقلي السريع، 5553)القدايف، 

والتوافق مع ذاتو ومع بيئتو وتزداد قدرة ادلراىق على االنتباه دلا حولو دلدة أطوؿ شلا كاف عليو سابقا ويصبح 

مشكالت معقدة بيسر ، وتصبح لديو قدرة كبَتة على احلفاظ والتذكر وتظهر الفروؽ  ببإمكانو استيعا

 .(153-122-121، الصفحات 1221)اذلنداوي،  لي واضحا .الفردية يف النمو العق
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ادليوؿ العقلي للمراىق يبدوا يف اىتماماتو بأوجو النشاطات ادلختلفة كادليل للقراءة واالستطالع 

وخرباتو الوجدانية ، حيث الرحالت فهو حياوؿ التعبَت عن ذاتو وحيللها وينفذىا فيصف مشاعره الذاتية 

-141، الصفحات 1222)معوض،  يهتم ادلراىق دبا يدور حولو وما يؤثر فيو من أحداث يومية .

141-145) 

 :النمو االنفعالي-2-5-3

واالنفعالية وسبتاز انفعاالتو ادلراىقة فًتة منو متزايدة جلميع الطاقات اليت ديلكها الفرد دبا فيها النفسية 

يف ىذه ادلرحلة بالعنف والتهور واإلرىاؽ وال يستطيع التحكم فيها ويسعى ادلراىق لالستقالؿ االنفعايل أو 

 الفطاـ النفسي واالعتماد. تتميز ىذه ادلرحلة باحلياة واجلل بسبب التغَتات اجلسمية . 

األمناط االنفعالية يف مرحلة الطفولة ولكنها زبتلف إف األمناط االنفعالية يف مرحلة ادلراىق ىي نفس 

 .(153-122-121، الصفحات 1221)اذلنداوي، من حيث الدرجة والنوع 

وكيميائية  ترتبط االنفعاالت بتغَتات عضوية دالية يصاحبها مشاعر وجدانية وتغَتات فزيولوجية

 يف ىذه االنفعاالت فيهمل الكثَت منها .  يداخل اجلسم ويؤثر العامل اخلارج

 

  مظاهر النمو االنفعالي: -2-5-4-1

 .التذبذب يف ادلشاعر وسلوكيات والتوجيهات 

 .االندفاعية وركوب اخلطر 

 وعدـ ضبط العواطف وبذاءة اللساف.  ؿسرعة الغضب واالنفعا 

  بفعل األمور مثل 9تعجل ادلراىقة وذلك- 
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 . تضخم الصوت 

  .الشارب واللحية 

 .لبس األحذية ذات الكعب العايل 

 .ادلبالغة يف الزينة 

 9 الرغبة يف تأكيد الذات وذلك بعدة أمور منها 

  لبس مالبس متميزة 

 .التصنع يف الكالـ وادلشي 

  .إقحاـ النفس يف مناقشات فوؽ مستوى ادلراىق 

 ستقاللية.التدخُت إلثبات الرجولة و اال 

 مقاومة السلطة 

 .التمرد على األسرة 

 .التمرد على ادلدرسة 

 .ادليل للنقد 

  51-4-2 االنفعاالت9العوامل اليت تؤثر يف- 

 . التغَتات اجلسمية اليت تطرأ على ادلراىق 

 . منو القدرات العقلية وتأثَتىا على تغَت انفعاالت ادلراىق واستجاباتو 

 .التوتر واحلرج الذي يصيب ادلراىق عند اختالطو وتعاملو مع اجلنس اآلخر 

 العالقات األسرية القائمة بُت األبوين واإلخوة واألقارب واإلخوة فيما بينهما نوع. 
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  ادلظهر االنفعايل الديٍت يف ىذه ادلرحلة يبدو واضحا إذ تنتاب ادلراىق الشك والصراع الديٍت

شعوره فهو دييل دلناقشة وربليل وفهم األمور والقيم الدينية فهم منطقيا وما يزيد من االنفعاالت ادلراىق 

، صفحة 1221)اذلنداوي،  نتيجة ما يرتكبو من أخطاء تتعارض مع القيم الدينية. ةباإلمث واخلطيئ

121). 

 :                      يالنمو االجتماع -2-5-5

حياة ادلراىق االجتماعية مليئة بالصراعات و الغموض و التناقضات فيعيش صراعا بُت أراء 

أصدقائو وأراء أسرتو وبُت الرغبة يف االستقالؿ عن الوالدين وبُت حاجتو إىل مساعدهتم وبُت رغبتو يف 

ا تظهر يف سلوكو إشباع الدافع اجلنسي وبُت القيم الدينية واالجتماعية وكل ىذا يؤدي إىل عيشو متناقض

وتفكَته حبيث يقوؿ وال يفعل وحيب و ينفر يف نفس الوقت، يتمثل للجماعة ويرغب يف السيطرة وتأكيد 

 . الذات 

  يتجو ادلراىق إىل االىتماـ دبظهره الشخصي وتوسيع دائرة عالقاتو أماـ البنات فعادة ما

 (1225)جبل،  يتجهن إىل االىتماـ دبظهرىن أكثر من الذكور.

  د ادلراىق يف ىذه ادلرحلة مشاعر احلب والود و يهتم بردود أفعاؿ اآلخرين اذباه سلوكو يسو

 ومشاعره، ويفكر يف كيفية ربقيق استقاللو االقتصادي.

  يتميز ادلراىق برقة ادلشاعر وسرعة االنفعاؿ والتمركز حوؿ الذات والقابلية لإلحياء و النقد

 (12، صفحة 1224)ادليالدي، ة والبحث عن ادلثل العليا وحب االطالع وادلعرفة وادليل إىل التضحي
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  النمو االجتماعي مها زلصلة عاملُت مها الفرد اإلنساين ذاتو مث بيئتو احمليطة بو وما فيها من

السلوؾ االجتماعي يف مؤثرات ثقافية واجتماعية ، فادلراىق ينفعل سلبا وإجيابا مع اجملتمع ، ومن أىم أمناط 

  اجلديدة . ةفًتة ادلراىقة التقليد واحملاكاة إذ أهنا تنشأ من الشعور بعدـ األمن يف ادلواقف االجتماعي

 النمو الفسيولوجي -2-5-6

ربدث مع بداية ادلراىقة تغَتات كثَتة لوظائف األعضاء ومن العوامل اليت تؤثر يف النمو 

وزيادة إفرازاهتا واىم حدث فسيولوجي حيدث يف ىذه ادلرحلة ىو البلوغ الفسيولوجية نضج الغدد الصماء 

 اجلنسي.

  تقـو الغدد الصماء بدور كبَت إذ تساعد على النمو األعضاء التناسلية واألعضاء األخرى

اليت تكوف الصفات اجلنسية الثانوية ، كما تؤثر عوامل التغذية والوارثة و البيئة يف النمو الفسيولوجية 

 اىق .                                                 للمر 

  ريتم الوصوؿ إىل التوازف الغددي ويكتمل نضج اخلصائص اجلنسية عند مجيع ادلراىقُت

الصفحات ، 1221)اذلنداوي،  وحيدث التكامل بُت الوظائف الفسيولوجية والنفسية يف شخصية ادلراىق 

151-152-123-121). 
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 النمو الحركي: -2-5-7

  تصبح حركات ادلراىق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطو قوة ويزداد إتقاف الذكور األلعاب الراضية

 واإلناث للمهارات احلركية ويتفوؽ البنوف على البنات يف منو القوة وادلهارات احلركية.

  زيادة القوة ومنوىا تؤدي إىل ارتفاع مستوى القدرة على احلركة وشلارسة العديد من النشاطات البدنية

 (114، صفحة 5553)القدايف،  والرياضية .

  ، دييل النشاط احلركي إىل االستقرار والرزانة و التآزر التاـ وتزداد ادلهارات احلسية احلركية بصفة عامة

 يشَت مصطلح اللياقة احلركية للداللة على الكفاءة يف أداء ادلهارات احلركية األساسية وادلرتبطة بالنشاط الرياضي . 

  النمو الحسي : -2-5-8

 وتزداد احلساسية االنفعالية لدى ادلراىقُت ف يف درجة اإلحساس جلميع احلواسال حيدث إال تغَت طفي    

نتيجة زيادة اإلحساس، فيظهر اخلجل وامحرار الوجو، وتغَتات داخلية و خارجية عنده لكنو تبقى ضمن رلموعة 

  االنفعاالت العادية.

نو مرتبط باإلدراؾ الذي يصل يف مرحلة ادلراىق تكتمل مجيع احلواس وبتايل يصل اإلحساس إىل ذروتو أل

 إىل مستوى عايل يف ىذه ادلرحلة.

  :النمو الديني -2-5-9

شلا يعمل على جلب اليقظة الدينية عند ادلراىق منو الثقة بالذات و النضج اجلنسي و تنمو لديو مجيع   

 و يزداد لديو حب االستطالع خاصة فيما خيص اجلانب الديٍت. ةالقوى النفسي

و جدذلم احلاد  األغلبية الساحقة من ادلراىقُت باذباىات الوالدين الدينية و تدؿ مناقشات ادلراىقُت ربتفظ

على وجود اليقظة الدينية، و ال شك أف األخالؽ الدينية تنظم سلوؾ الفرد و اجلماعة و تنمي الضمَت الفردي و 

 .(114، صفحة 5553)القدايف،  الضمَت االجتماعي.
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 بعض مشكالت المراهقة: -2-6

تعترب فًتة ادلراىقة حرجة و صعبة دلا فيها من تغَتات و أثرىا على شخصية ادلراىق و اجملتمع وما ينتج 

 عنها من تصرفات غَت واضحة شلا يؤدي إىل حدوث مشاكل متعددة نذكر منها9

 المشاكل النفسية: -2-6-1

 الداخلي: الصراع -2-6-1-1

كاالستقالؿ عن األسرة و بُت االعتماد عليها و بُت سللفات الطفولة و متطلبات الشباب و بُت 

 الزائدة والتقصَت الواضح يف التزاماتو. وطموحات

 االغتراب و التمرد: -2-6-1-2

غَت انو يبدأ  ىويتو،يتجو ادلراىق يف البداية إىل والديو ليتخذ منهما منوذجا ديكن االستفادة منو يف تكوين 

 يف رف  الصورة اليت رمسها لوالديو شلا جيعلو يتجو ضلو اجلماعات اخلارجية شلا يؤدي إىل التمرد احلاد.

 السلوك المزعج:  -2-6-1-3

، وال يبايل دبشاعر ةيتصف ادلراىق يف ىذه ادلرحلة باألنانية و حب الذات يف ربقيق مصاحلو اخلاص

 الشتم عدـ االستئذاف.....اخل. تصدر منو بع  التصرفات مثل السب،اآلخرين و بالتايل قد 

 المشاكل االجتماعية: -2-6-2

  تغير تركيب األسرة و أدوارها: -2-6-2-1

حيث حيـر ادلراىق من مالحظة األدوار اليت كاف يقـو هبا أفراد األسرة و ذلك خبروج الوالدين ووقوع فراغ 

ادلراىق من مساعدة األسرة،و تغيَت األدوار االجتماعية و ادلهنية و يف  أسري مل يكن من قبل و كذلك حرماف

-133، الصفحات 5553)القدايف،  مقدمتها اقتحاـ ادلرأة لعامل الشغل و قضاء أوقات كبَتة خارج ادلنزؿ.

131). 
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كثَتا ما يستاء ادلراىقُت من تدخل الكبار فيما يعتربونو شؤوف خاصة هبم وينظروف إىل ىذا التدخل وكأنو 

، صفحة 1222)عدس،  سلطة عليهم وسلبا حلريتهم ، بل وكأف سيف مسلط على رؤوسهم يتهددىم كل حُت.

112). 

 االنحراف: -2-6-2-2

للحالة النفسية اليت يعيشها ادلراىق يف ىذه الفًتة والذي يعترب فيها نفسو انو ناضج وعاقل ونتيجة نتيجة 

 للعوامل ادلؤثرة عليو يلجأ إىل االضلراؼ والضرر بالنفس واجملتمع.

يقدـ بع  ادلراىقُت على ادلخدرات من اجل رباشي الصراعات الداخلية ومصادر الشعور بالقلق 

من حدة الشعور  فعلى أمل أف يعمل ادلخدر على محايتهم من مشاكل النمو والتخفي واالضطراب واألمل

 .(131-133، الصفحات 5553)القدايف،  باخلوؼ واليأس والوحدة.

كحب أي عيب أو شذوذ يف النمو اجلسماين للمراىق يعترب حبق ذبربة قاسية لو،فبع  العيوب اجلسمية  

الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدـ مناء العضالت يقلق ادلراىق ويشعره  بنقص كيب عندما يقارف مع زمالئو 

، صفحة 1222)معوض،  شلا يؤدي إىل السخرية واالستهزاء الذي يزيد مشكلتو تعقيدا أو حالتو النفسية قلقا.

111). 

 الدراسية: المشاكل -2-6-3

 إف إطالة فًتة الدراسة تؤدي إىل إطالة فًتة اعتماد ادلراىق على والديو بشكل كامل.

إف إطالة فًتة تؤدي إىل خلق بع  ادلشاكل االجتماعية ويف مقدمتها الفاصل الكبَت بُت فًتيت البلوغ 

 اؽ بعامل الشغل.اجلسمي ادلبكر والبلوغ االقتصادي ادلتأخر شلا يؤدي إىل تأخر الفرد يف االلتح
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شعور ادلراىق بالسخط وعدـ الرضا على والديو وعادة ما يتم توجيو تلك ادلشاعر العدوانية ضلو األساتذة، 

، الصفحات 5553)القدايف،  الدير، ادلراقبُت، الزمالء والزميالت بسبب اضطرابو فيتصرؼ بأساليب مرفوضة.

141-142). 

 :أسباب نشأة اضطرابات مشاكل المراهقة -2-7

 تنشأ مشاكل ادلراىقة لعدة أسباب منها 9

 األسباب الوراثية: -2-7-1

وىو نوع من التخلف الوراثي والتلف العقلي وينشا من وجود كروموزـو زائد عن ادلطلوب حيث يرث 

.  43الطفل الشاذ فَتث ،أما 42زوجا منها األب من إالـ فيكوف رلموعهما 11الفرد السوي   كروموزـو

 ألسباب الميالدية:  -2-7-2 

 (43-44، الصفحات 1221)العيسوي،   وىي أسباب توجد منذ الوالدة مثل9

 .تعاطي األـ للخمور وادلخدرات و التدخُت 

 .تعاطي األـ لبع  األدوية دوف استشارة الطبيب 

 األـ لبع  احلوادث أثناء فًتة احلمل.  تعرض 

 .الوالدة غَت العادية 

 .معاناة األـ من سوء التغذية 

 

  األسباب البيئية: -2-7-3

وتشمل البيئة شقيقها االجتماعي واالقتصادي من ذلك التغذية، األمراض، احلوادث، الًتبية، الفقر، 

 السوء.احلرماف، الفشل، القسوة يف التعامل مع ادلراىق وأقراف 
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والعقلية واجلسمية وكل ما حييط بو يؤثر عليو من عادات  ةقد تصيب ادلراىق بع  األمراض النفسي

 وتقاليد أعراؼ ومثل ونضم وقوانُت وما قد يوجد يف البيئة من تلوث بصورة عاـ

  مكونات المراهق وحاجاته البيولوجية: -2-7-4

 ها وكبحها و السيطرة عليها.حيث يواجو ضغوط الدوافع اجلنسية عليو والصراع مع 

  الصراع مع اإلباء بسبب سوء الفهم، فعادة خيرب اآلباء ادلراىقُت بعدـ رضاىم عن سلوكهم الطفويل

بسبب رغبتهم الالشعورية يف أف يكرب ابنهم أو ابنتهم، بينما يفضل ادلراىق البقاء كطفل من اجل ضماف البقاء 

 .                             ة وذبنب ادلسؤولية ومواجهة الفشلاحلماي

حاجات ادلراىق النفسية كمحاولة ربقيق مركز اجتماعي والرغبة يف الشعور باالستقالؿ والسعي الدائم ضلو 

 .(131-135، الصفحات 5553)القدايف،   ربقيق ىوية واضحة ادلعامل.

  :المراهقةالخوف من مرحلة  -2-7-5

يف بداية ادلراىقة تكوف سلاوؼ ادلراىق شبيهة دبخاوؼ األطفاؿ كاخلوؼ من األشباح ولكن سرعاف ما 

 .(111-145-111-145، الصفحات 1222)معوض،  يف هناية ادلراىقة ؼيتخلص من ىذه ادلخاو 

  المراهقة:الغضب في مرحلة  -2-7-6

 .يغضب ادلراىق عندما يعاؽ نشاطو وحياؿ دوف بلوغ ىدفو 

 .شعور ادلراىق بعدـ التوافق مع البيئة األسرية أو البيئة ادلدرسية 

األفراد ادلتسموف باخلجل وتدين مفهـو الذات أوال يتمتعوف دبهارات اجتماعية كافية قد تدفعهم ىذه 

 .(11-14، الصفحات 5554)الباقي،   اجتماعيا.السمات إىل اإلحجاـ عن عقد تواصال 

أف النقص يف العالقات الدافئة يف الطفولة من قبل الوالدين  5541سنة   hojotويؤكد ىوجات 

 .(551، صفحة 1221)مرسي،  والرفاؽ، جيعلو مستعدا لإلصابة بالشعور بالوحدة النفسية الحقا.
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 الخالصة:

اإلعاقة السمعية  من خالؿ ما تقدـ يف الفصل من تعريفات وأسباب وخصائص ادلراىق األصم، عرفنا أف

ادلختلفة خاصة من الناحية االجتماعية و دينعو من  أو الصمم يؤثر سلبا على ادلراىقة وسلوكياتو واكتساباتو

وبالتايل يقلل من خربتو اليت حيتاجها مستقبال.  وخاصة  التواصل و االتصاؿ بشكل جيد و عادي مع احمليطُت بو،

وذلك من خالؿ التحوالت ادلورفولوجية  ذلم قابليات ىائلة الكتساب خصائص بدنية ونفسية وحركية، اف

 تطرأ على ادلراىق يف ىذه ادلرحلة وتعترب ىذه ادلرحلة أساسية يف تنمية الصفات النفسية احلركية.والوظيفية اليت 

 

 

 

 

 

 



االتصال وتعديل السلوك                                      الفصل الثالث                        

 

62 
 

 مقدمة:

االتصال عملية نقوم هبا إليصال أفكارنا أو خرباتنا أو رسائلنا إىل أفراد آخرين والتواصل معهم وإذا 

وصول رسالتنا انقطع ىذا الرابط أو الطريق ننعزل يف ىذه العملية عرب قنوات وأساليب سلتلفة حىت تضمن 

يستطيع العيش إال يف مجاعات تربطو هبا مجلة من  باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ال   إىل ادللتقى

القواعد واحملددات االجتماعية واألخبلقية ويف ىذا السياق فأنو ػلدث تفاعل بُت احملددات االجتماعية 

ر عدة سلوكات بُت أفراد ىذه اجلماعات قد يؤدي ىذا التفاعل وىذا االختبلف إىل ظهو  ،واألخبلقية 

نتيجة لعدة أسباب سواء  إغلابيةوقد تكون ىذه السلوكات غَت  ،إغلابية أحيانا   تسلوكياأحيانا قد تكون 

فالسلوك العدواين ىو أحد  ،داخلية زبص الفرد ذاتو أو خارجية يتأثر هبا الفرد من خبلل تفاعلو مع احمليط 

ومن ىذا سنتطرق لذلك ومن خبلل إعطاء تعريف ذلذه العملية  ة اجتماعياىذه السلوكات الغَت مقبول

االتصال وخصائصها وأىدافها ووسائلها خاصة عند الطفل األصم والعوامل اليت قد تؤثر على ىذه العملية 

 ،مع الًتكيز على اللعب كواحدة من ىذه الوسائل. و يتناول مفهوم السلوك العدواين  وأنواعو وأسبابو

 وعبلج السلوك العدواين ،ونظريات السلوك العدواين والعوامل اليت تؤثر يف السلوك العدواين

 تعريف االتصال : - 3

، لقد اختلف العلماء يف ربديد دقيق وواضح دلاىية (2002أحمد محمد عليق )لقد عقب 

 االتصال وطبيعتو وسنحاول فيما يلي عرض بعض التعريفات لبلتصال من عدة جوانب4

عٌت كلمة االتصال من الناحية اللغوية مشتقة من الكلمة البلتينية اليت تعٍت يف اللغة االصلليزية م

مشًتك أو إشراك أو عام، حيث أن الفرد حينما يتصل بآخر فإنو يهدف عادة للحصول على اتفاق عام 
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)اخرون، أو وحدة فكر، وىو خلق جو من األلفة   أو االتفاق مع شخص آخر حول موضوع معُت 

4002). 

 تعريف االتصال حسبفلويدبروكر:1-3

 "االتصال عملية لنقل فكرة أو مهارة أو حكمة من شخص آلخر".

أن "االتصال ىو العملية االجتماعية األساسية طادلا كانت ادلعاين واألفكار محمود عودة ويقول 

 اليت تنتقل بواسطة مؤثرة".

بأنو "ملية نقل ادلعاين عن طريق الرموز عندما يتعامل األفراد مع حسين خير الدين كما عرفو 

 بعضهم بعضا بواسطة الرموز فإهنم يقومون بعملية االتصال".

ورأى علماء االجتماع أهنم يستطيعون استخدام الكلمة لتصف عملية التفاعل اإلنساين، وقد 

 األفراد فيما حوذلم. مسيت بعد ذلك بالعمليات اليت يؤثر عن طريقها

وقد استخدم علماء النفس كلمة االتصال لوصف عملية التطبيع االجتماعي واليت تعتمد أساسا 

على وسائل االتصال ادلختلفة اليت تستخدم إلسبام ىذه العملية، حيث يتحول الطفل من كائن بيولوجي إىل  

 كائن اجتماعي يعيش يف اجملتمع.

تصال ىو عملية اجتماعية ذات خطوات مًتابطة مستمرة، يتم كما يشَت البعض إىل مفهوم اال

فيها التفاعل بُت شخصُت أو أكثر لتحقيق ىدف زلدد وىي تتم من خبلل عبلقة إنسانية تكون ثنائية أو 

 .(4002)االنور، بُت مجاعة صغَتة أو رلتمع زللي أو دويل بوسائل وأساليب متنوعة 

االتصال ىو عملية تفاعل أساسية بُت فردين أو أكثر لتبادل األفكار ونقل اخلربات  إذن

 األساسية، ويكون أحد الطرفُت مؤثرا أو متأثرا عرب عدة وسائل وأساليب.
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 أىداف االتصال : -2-3

كل عملية اتصال نقوم هبا يف رلال ما، هندف من خبلذلا إىل ربقيق ىدف معُت أو أىداف   إن

 عدة من خبلل عملية واحدة، وعموما أىداف االتصال تتمثل يف4

 ىدف توجيهي: -1-2-3

و يكون ذلك حُت يتجو االتصال إىل اكتساب ادلستقبل أو ادلرسل إليو اذباىات جديدة أو تعديل 

 اذباىات قدؽلة.

 ىدف تثقيفي: -2-2-3

ويكون ىذا اذلدف حينما يتجو االتصال ضلو تبصَت وتوعية ادلستقبلُت بأمر ما بقصد مساعدهتم 

 وزيادة معارفهم، وفهمهم دلا يدور حوذلم من أحداث.

 ىدف تعليمي: -3-2-3

 ,االنور)حينما يتجو االتصال ضلو اكتساب ادلستقبل خربات جديدة ومفاىيم أو مهارات جديدة

2008). 

 ىدف ترفيهي: -4-2-3

 ويكون حينما يتجو ضلو إدخال البهجة والسرور إىل نفس ادلستقبل.

 ىدف إداري: -5-2-3

ويتحقق حُت يتجو االتصال ضلو ربسُت سَت العمل وتوزيع ادلسؤوليات ودعم التفاعل بُت العاملُت 

 يف ادلؤسسة.
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 ىدف اجتماعي: -6-2-3

يتيح االتصال الفرصة لزيادة احتكاك األفراد بعضهم ببعض وبذلك تقوى الصبلت حيث 

االجتماعية بُت األفراد، ويف ىذا النوع يتبادل كل من ادلراسل وادلستقبل مكاهنما إذ قد يصبح ادلستقبل 

 .(2008 ,االنور)خبلل عملية التفاعل ىذه مرسبل وادلرسل مستقببل والعكس

شلا سبق صلد أن عملية االتصال ال تتم ىكذا عشوائيا وبدون إطار منظم ذلا، فغياب التنظيم 

 وربديد األىداف غلعل االتصال عملية بدون أثر، أي ال تؤثر ادلستقبل التأثَت الذي يرغب فيو ادلرسل.

 عناصر االتصال : -3-3

ن يشًتكا يف فكرة أو خربة أو مفهوم أو يعترب االتصال عملية يستطيع من خبلذلا طرفان أو أكثر أ

إحساس أو اذباه أو عمل معُت، وىذا يعٍت أن أحد الطرفُت لديو معلومات أو مهارات أو أفكار أو آراء 

معينة يريد نقلها إىل الطرف اآلخر مشًتكا معو فيها، وحىت تتم ىذه العملية وتتحقق غلب توفر عناصر 

 العملية وفقدت أىدافها. أساسية لذلك فإذا نقص أحدىا اختلفت

 المرسل )المصدر(: -1-3-3

ويقصد بو الشخص أو رلموعة األشخاص أو اذليئة أو اجلهاز الذي يود أن يؤثر يف اآلخرين 

بشكل معُت ليشاركوه يف أفكار أو اذباىات أو خربات معينة، مثل ادلعلم، ادلفكر، األخصائي أو 

 (2008 ,االنور)االجتماعي...

وغلب أن تتوفر شروط كادلهارات االتصالية، مستوى معريف مناسب موضع ثقة عند ادلستقبل حىت 

 ينجو ىدفو.
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 المستقبل:  -2-3-3

 ويقصد بو الشخص أو رلموعة األشخاص الذين يستقبلون الرسالة الصادرة عن ادلرسل.

 الرسالة: -3-3-3

اذلدف من عملية االتصال فهي وادلضمون الذي يريد ادلرسل أن ينقلو إىل ادلستقبل فقد تكون  ىي

 رلموعة من األفكار أو ادلهارات أو االذباىات.

 الوسيلة )القناة(: -4-3-3

الوسيلة ىي القناة اليت سبر خبلذلا الرسالة من ادلرسل إىل ادلستقبل، وتعرف بأهنا قنوات اتصال ونقل 

 .(2008 ,االنور)، وبدوهنا تتوقف عملية االتصالادلعرفة

، والذي يعٍت اإلجابة اليت غليب هبا ادلستقبل عن الرجعىناك من يضيف عنصرا خامسا وىو 

 الرسالة ادلوجهة لو وىي إشارة على أن الرسالة وصلت أم ال، فهمت وقبلت أم ال.

 طرق واستراتيجيات التواصل عند األصم : 4-3

 طريقة التدريب السمعي الشفوي: 1-4-3

لقد حققت ىذه الطريقة انتشارا واسعا يف السنوات األخَتة، وترتكز ىذه الطريقة على االستماع  

كقوة رئيسية يف تطور الطفل يف اجلوانب الشخصية واالجتماعية واألكادؽلية، وتستند ىذه الطريقة على 

أ استخدام البقايا السمعية ادلضخمة يسمح األطفال الصم أو ثقيلي السمع بتعلم االستماع ومعاجلة مبد

 اللغة ادلنطوقة مع عائبلهتم ورلتمعهم.
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 طريقة القراءة على الشفاه : -2-4-3

(، تعترب طريقة القراءة على الشفاه عنصرا أساسيا عند 4002إبراىيم عبد اهلل فرج الزريقات )

معظم ادلعاقُت مسعيا وربتاج القراءة على الشفاه إىل أصوات، وادلشكلة ىي أن بعض األصوات اللغوية قليلة 

ض األصوات اللغوية الظهور أو ال تظهر على شفاه ادلتحدث، كما أن الذي غلعل األمر صعبا ىو أن بع

 ,الزريقات)تظهر حبركات سريعة يصعب إتباعها، ومشكلة أخرى أن بعض احلركات تبدو متشاهبة 

2003) 

 قراءة الكالم :  -3-4-3

قراءة الكبلم مصطلح أكثر مشولية من القراءة على الشفاه، ويقًتح استعمال أوسع مدى من 

، تعترب ىذه (2003 ,الزريقات)مثل تعبَتات الوجو واإلؽلاءات والوضع اجلسمي وغَتىااإلشارات البصرية 

األساسية عند الطفل األصم واليت يستطيع اعتمادىا كوسيلة أو   الطرق واالسًتاتيجيات ىي ادليكانزمات

كجسر االتصال باآلخرين والتواصل معهم، وىذا ما يساعده على اكتساب اخلربات وادلعلومات يف رلاالت 

عدة ومدى صلاح ىذه الطرق وفعاليتها يعتمد على ادلهارات اليت ؽلتلكها األصم ومدى انتباىو وذكائو يف 

 دلعطيات.ربليل ىذه ا

ولئلشارة فان الطريقة األوىل حققت صلاحا خاصة مع االعتماد على الزرع القوقعي، نظرا حلاجة 

ىؤالء األشخاص إىل االستفادة من برامج العبلج السمعي ادلكثفة لبلستفادة الكاملة من إمكانياهتم اليت 

 حصلوا عليها.
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 التواصل اليدوي )لغة اإلشارة(: -4-4-3

ريقة إىل تنمية مهارة إرسال واستقبال لغة اإلشارة لدى ادلعاق مسعيا ليتمكن من وهتدف ىذه الط

فهم اآلخرين والتواصل معهم والتعبَت عن مشاعره وأفكاره، ولغة اإلشارة ىي عبارة عن نظام حي بصري 

وقت يدوي يعمل على مبدأ الربط بُت اإلشارة وادلعٌت وتستخدم اللغة يف فهم العبلقات، التعرف على ال

 .(7321)اخلطيب،  وادلشاعر

 االتصال الكلي: -5-4-3

تعتمد ىذه الطريقة على دمج الطرق السابقة ورصيدىا وتوظيفها معا من أجل أن يتمكن األصم 

)اخلطيب، من التواصل مع اآلخرين، فهي تشمل اإلشارات والتهجئة باألصابع والتدريب السمعي مجاعيا 

7321). 

إذا كل ىذه الطرق اليت يعملها ادلختص للطفل األصم، تساىم بشكل فعال يف تكييف ومساعدة 

 الطفل األصم على االتصال والتواصل مع اآلخرين والتعبَت عن حاجاتو وزيادة اكتساباتو يف شىت اجملاالت.

 العوامل المؤثرة على رغبة األصم في االتصال: -5-3

باإلضافة إىل اعتبار الصمم كعائق لتواصل الطفل األصم واندماجو بشكل طبيعي توجد عوامل 

 أخرى تؤثر على رغبة الطفل األصم يف التواصل مع اآلخرين ومن ىذه العوامل صلد4
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 اتجاىات األشخاص السامعين: -1-5-3

األشخاص السامعُت تؤثر على األشخاص ادلعاقُت مسعيا، فاالذباىات  االذباىات العامة وسلوكات

والسلوكات السلبية تؤثر على دافعيتهم وإرادهتم يف احملاولة للتواصل مع اآلخرين، بينما تلعب االذباىات 

 االغلابية دورا ىاما يف تنفيذ األنشطة اليومية وادلواقف االجتماعية وادلشاركة فيها.

 األسرية:العوامل  -2-5-3

تلعب األسرة والوضعيات اليت تأخذىا دورا ىاما يف التأثَت سواء سلبا أو إغلابا على الطفل األصم 

 ومدى تواصلو.

إىل أن العبلقات الغَت رمسية والقريبة من األسرة والطفل  Heilling 7331 ىايلنجلقد أشار 

ادلعاق مسعيا تؤثر اغلابيا على تفاعل الطفل االجتماعي وعلى مستوى معرفتو، كما أن احلماية الزائدة ترتبط 

ا باخلربات والكفاءات احملدودة لؤلطفال ادلعاقُت مسعيا، لذلك فإنو من ادلهم من أعضاء األسرة أن يتفاعلو 

ما أمكن مع طفلهم ادلعاق مسعيا وإدراك اإلعاقة السمعية على أهنا فرق وليس عيبا وبذلك نساعدىم على 

 (4002)الزريقات، اإلحساس بالثقة وضبط الذات 

 البيئة الصوتية: -6-3

تؤثر البيئة الصوتية خبصائصها على كل نشاطات األشخاص، والبيئة الصوتية تشَت إىل أن الصوت 

الذي يتعرض لو الشخص، وتؤثر البيئة الصوتية غَت ادلساعدة بشكل مباشر على السمع الطبيعي 

لؤلشخاص، فالبيئة غَت ادلساعدة تقلل من مدى وصول الصوت وتزيد من أثر اإلعاقة، وتؤثر على 

 .(4002)الزريقات، النفعاالت والتواصل وأشكال التفاعل ادلختلفة ا
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 الظروف النفسية واالجتماعية: -7-3

إن ادلعاقُت مسعيا صلدىم يف كثَت من األحيان يعانون من مشكبلت نفسية وانفعالية ولديهم شعور 

 بالعجز واالرتباك و العزلة.

أن الدراسات أشارت إىل سلوك العصبية والقلق واخلوف ىي سلوكيات سبيز الزريقات ولقد ذكر 

ادلعاقُت مسعيا، إضافة إىل أن تدين تقدير الذات عندىم يؤدي هبم إىل االفًتاض بأن اآلخرين لديهم أفكار 

 .(4002)الزريقات، وأحاسيس سلبية، إذ ىي يف احلقيقة غَت موجودة 

نا يتضح لنا باإلضافة إىل اعتبار الصمم يف حد ذاتو كعائق على تواصل الطفل األصم بغَته من ى

من احمليطُت بو خصوصا األطفال السادلُت مسعيا، فإنو توجد عوامل أخرى مرتبطة بالشخص وبالظروف 

 احمليطة بو تعيق أو تصعب من زلاولة االتصال والتفاعل مع اآلخرين.

 اللعب كوسيلة لالتصال: - 8-3

يف النظريات السابقة اليت استعرضناىا والتعريفات ادلختلفة، أعطى كل باحث وكل صاحب اذباه 

تعريفو حسب نظرتو ودراستو لسلوك اللعب )نشاط الًتبية البدنية اخلاصة( واخلصائص اليت يراىا سبيزه وعلى 

، عرفت Jowsey 7334 شيالجوسييو، فـاعتبار أن اللعب سلوك طبيعي يف كل طفل وال ؽلكن نف

 اللعب على أنو4 "البيئة الطبيعية للنمو وتطور سلتلف ادلهارات والتعلم والتفاعل مع اآلخرين".

على أنو4 "الشكل اجلوىري للتواصل بالنسبة للطفل،  Winnicotte 7322وينيكوتوعرفو 

ومكاين"، وألنو سلوك مهم وجدير حيث أنو خربة تلقائية مستمدة من احلياة وتدور يف إطار زماين 

بالدراسة وضع لو الدارسون عدة تصنيفات كاللعب اجلماعي، اللعب اإليهامي، اللعب الفردي، اللعب 

 التعاوين... اخل.
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وحيث أن اإلنسان يتحول من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي عن طريق التنشئة االجتماعية 

ريق عدة قنوات، فإن الطفل باعتباره صغَتا وال ؽللك خربات والتواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم عن ط

اجتماعية ومهارات اتصال كافية مثل الراشد للدخول يف حلقة اتصال مع اآلخرين، فإن إحدى ىذه 

القنوات أو الوسائل اليت يستعملها للدخول مع احمليطُت حولو سواء أقرانو أو الراشدين يف ىذه احللقة ىي 

ية البدنية اخلاصة( )دلا أنو سلوك تلقائي غَت سلطط يف بداية األمر(، حىت وإن كان اللعب )نشاط الًتب

اللعب فرديا كان يلعب بالكرة ويتوىم وجود شخصيات معو مثلما يكون يف اللعب اإليهامي، أو يقوم 

مع  بلعب أدوار أشخاص يتأثر هبم، فهو هبذا التخيل يظهر استعدادا للتقرب من اجلماعة وحاجة للتواصل

 اآلخرين.

وكلما تقدم الطفل يف السن واخلربة االجتماعية وتعلم ميكانزمات جديدة لبلتصال، وابتعد شيئا 

 فشيئا عن التمركز حول الذات وأخذ يقضي وقتا أطول يف التفاعل االجتماعي وادلشاركة االجتماعية.

السادلُت مسعيا، سوى أنو وألن الطفل األصم ىو طفل عادي وطبيعي ولديو ذكاء كباقي األطفال 

ؼلتلف عنهم من حيث أنو ال يسمع مثلهم وال يكتسب اخلربات وادلهارات ويستقبل ادلعلومات 

واالكتساب بنفس الدرجة والسرعة مقارنة مع السادلُت مسعيا، فهو ػلتاج إىل رعاية وكفالة خاصة حلدوث 

 ذلك.

عيا ىم أشخاص ال توجد إىل4 "أن األشخاص ادلعاقُت مس Moores 7331مورز ويشَت 

لديهم عيوب ذكائية، فبل توجد زلددات لقدراهتم ادلعرفية، كما ال توجد أدلة تؤكد أن تطورىم ادلعريف 

والذكائي أقل من األشخاص السامعُت، فهم يقومون بالوظائف ادلعرفية ضمن ادلدى الطبيعي للذكاء، 

 ودة لدى األشخاص السامعُت".ويظهرون نفس التباين يف امتبلك قدرات عقلية كما ىي موج
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ويرى أن الضعف يف النمو لدى األطفال الصم ردبا يعود إىل زلدودية اخلربات ادلادية واالجتماعية 

 (4002)الزريقات، 

الصم ذوو الذكاء الطبيعي والذين يعانون من زبلف أكادؽلي أو نقص ربصيل فهذا ناتج  فاألطفال

عن صعوبات يف الفهم والتعبَت اللغوي وليس نقصا يف الذكاء فالقراءة أو الكتابة مبنية يف األساس على 

 النطق وإدراك الطفل للحروف واأللفاظ.

ألفراد فيما بينهم، فإن الطفل األصم أيضا وحيث أن االتصال ىو عملية ضرورية لتفاعل وتواصل ا

ػلتاج إىل ىذه العملية مثل اآلخرين غَت أن طرقو ووسائلو زبتلف عن البقية السادلة مسعيا، فخياراتو 

الستعمال الوسائل والقنوات االتصالية زلدودة ولكنها تبقى فعالة يف إكسابو ادلفاىيم واخلربات االجتماعية 

 ن كانت بقدر زلدود، شرط أن تكون يف إطار منظم ومنهج سليم.واللغوية وغَتىا حىت وإ

واللعب )نشاط الًتبية البدنية اخلاصة( باعتباره سلوك تلقائي وطبيعي عند كل األطفال فاألصم  

كذلك لديو ىذا السلوك حىت لو أظهر بعض االختبلفات يف كيفية اللعب، ولكن يبقى اللعب )نشاط 

ال واسعا يكتشف فيو الطفل األصم عدة أشياء ومعلومات ويكتسب من خبللو الًتبية البدنية اخلاصة( رلا

مهارات تدخلو يف حلقة مع اآلخرين سواء كانوا صما مثلو أو سادلُت مسعيا، أو مع معلمو من خبلل 

 الذي ػلتاج إىل أكثر من فرد. بارتناالحتكاك معهم وادلشاركة يف اللعب اجلماعي والتعاوين مثلما وصفتو 

 إستخدام األنشطة الرياضية لتعديل السلوك: -10-3

كذلك األنشطة الرياضية ىامة جدا حلياة الطفل حيث تعمل   (،2002طو عبد العظيم حسين )

على استثمار الطاقة ادلوجودة لدى الطفل وتزيل الكسل واخلمول من العقل واجلسم، ولذا تقول احلكمة 

للطبلب فرصة االلتقاء والتفاعل االجتماعي مع أقراهنم الشهَتة العقل السليم يف اجلسم السليم وتتيح 
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وفرصة لبلرتقاء دبواىبهم وقدراهتم الرياضية كما تعمل أهنا تساعد على التوافق السليم وادلثابرة وربمل 

ادلسؤولية والشجاعة واإلقدام والتعاون، فمثل ىذه األنشطة البدنية خصوصا لدى األطفال يف ادلراحل 

تعمل على تصريف ىذه األشياء عن طريق سلوكيات غَت مرغوب فيها مثل العدوان وكذلك العمرية ادلبكرة 

أيضا تساىم األنشطة االجتماعية مثل الرحبلت اخلارجية وأنشطة الكشافة واالشًتاك يف ادلعارض ادلدرسية 

ادلدرسية يف بناء وزيارة ادلرافق وادلنشئات العامة وادلعامل وادلتاحف وادلكتبات العامة وإقامة ادلسرحيات 

شخصية الطفل وتعديل سلوكو وتنمية قدراتو وثقافتو وتكسبو الثقة يف النفس وربمل ادلسؤولية ويعترب 

النشاط ادلسرحي بادلدارس من أبرز األنشطة وأسرعها تأثَتا على الطفل دلا لو من دور ىام يف ظلو شخصية 

كايات وروايتها والتدريب من خبللو على القراءة وسلوك الطفل وىذا الدور ينبع من استماع الطفل إىل احل

ادلعربة واإللقاء اجليد وكيفية مواجهة اجلمهور والقدرة على أداء األدوار ادلراد سبثيلها، إضافة إىل تنمية مواىب 

)حسُت،  أخرى لدى األطفال كالكتابة الدرامية واإلدارة ادلسرحية واإلخراج والثقافة يف رلال ادلسرح

4002). 

 األىداف العامة لتعديل السلوك: -11-3

 هتدف برامج السلوك إىل ربقيق األىداف التالية4

 مساعدة الطفل على تعلم سلوكيات جديدة غَت موجودة لديو. -

 مساعدة الطفل على زيادة السلوكيات ادلقبولة اجتماعيا واليت يسعى الطالب إىل ربقيقها. -

الطفل على التقليل من السلوكيات غَت ادلقبولة اجتماعيا مثل التدخُت، اإلدمان،  مساعدة -

 تعاطي الكحول وضعف التحصيل الدراسي.... اخل.

 تعليم الطفل أسلوب حل ادلشكبلت. -
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 مساعدة الطفل على أن يتكيف مع زليطو ادلدرسي وبيئتو االجتماعية. -

 واإلحباط واخلوف. مساعدة الطفل على التخلص من مشاعر القلق -

 مساعدة الطفل على السلوك يف ادلواقف االجتماعية بطريقة إغلابية وسوية.  -

مساعدة الطالب على تعديل أظلاط تفكَته السلبية واحملرفة واستبداذلا بأظلاط تفكَت أكثر عقبلنية  -

 ومنطقية.

عل االجتماعي مع مساعدة الطالب على تعلم ادلهارات االجتماعية اليت تعينو على التفا -

 اآلخرين بفاعلية واقتدار.

مساعدة الطالب على ربقيق مستوى وقدر مبلئم من التوافق النفسي والدراسي وتعلم توكيد  -

الذات دون االعتداء على اآلخرين من األقران يف غرفة الصف وتعلم القدرة على ضبط ذاتو وسلوكو 

 أقرانو.  والتحكم والسيطرة على انفعاالتو والتعبَت عنها بطرق إغلابية مع مراعاة دلشاعر اآلخرين من 

 مفهوم السلوك العدواني :  -12-3

يعترب السلوك العدواين أحد ادلوضوعات اليت اختلف العلماء يف ربديد مفهومها ربديدا دقيقا بل 

وىو أكثر الباحثُت يف اجملال العدواين اعترب دراسة السلوك ،A.BENDURU""  -أن ألربت باندورا

 .(4004)ريكان،  ؽلكن ربديدىا من جانب الداللة اللفظيةالعدواين من ادلوضوعات ادلعقدة اليت ال 

 –باصوإلعطاء مفهوم شامل للعدوان اخًتنا عدة تعاريف تطرقت إليو وىي كالتايل 4حيث عرف 

BASS " أي شكل من أشكال السلوك الذي يتم توجيهو إىل كائن حي أخر ويكون ىذا السلوك

 مزعجا لو "
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  LINN  1691 – لينوعرف  ،بُت ىذا التعريف أن السلوك العدواين ىو كل سلوك مزعج 

ىو فعل عنيف موجو ضلو  ىدف معُت وقد يكون ىذا الفعل بدنيا أو لفظيا وىو دبثابة اجلانب السلوكي 

و لقد أشار ىذا التعريف إىل نوعُت من  ،(7323)امساعيل، النفعال الغضب واذليجان وادلعدات 

وعرف  ،السلوكات العدوانية وىو اللفظي والبدين باإلضافة إىل انو أشار بان للسلوك العدواين ىدف زلدد

" ىو رلموعة من ادلشاعر واالذباىات اليت تدل على الكراىية   WATSON– 1696 – واطس

متعددة قد تكون خفية يف حالة توجيهها بسلطة  والغضب والسخرية من اآلخرين ويأخذ العدوان أشكاال

 .(7331)القوي، ما أو تكون عنادا عبوسا يف وجو اآلخرين 

وعرف  ،دل ىذا التعريف على أن السلوك العدواين ينبع من ادلشاعر ويشمل االذباىات أيضا 

" ىو ىجوم أو فعل معادي موجو ضلو شخص أو شيء وىو إظهار  CHAPLIN" –شابلين 

الرغبة يف التفوق على األشخاص اآلخرين ويعترب استجابة لئلحباط ما كما يعٍت الرغبة يف االعتداء على 

)العيوسي، اآلخرين  أو إيذائهم واالستخفاف هبم السخرية منهم بأشكال سلتلفة بغرض إنزال العقوبة هبم 

أو  –السلوك العدواين ىو أفعال ومشاعر عدوانية وىو حافز يثَته اإلحباط فاخر عاقل وعرف  ،(7331

السلوك العدواين ىو السلوك سعدية بهارون " وعرف " ،7313)عقل، التثبيط أو تسببو اإلثارة الغريزية 

)البهاور،  وىو السلوك الذي يتجو ضلو إحداث إصابة مادية لفرد أخر " ،اذلجومي الذي يصاحب الغضب

7311). 

من خبلل التعاريف السابقة للمربُت ؽلكننا استنتاج مفهوم السلوك العدواين على النحو التايل 4 

السلوك الذي يقصد من ورائو إحلاق األذى والضرر ادلادي أو ادلعنوي باآلخرين  السلوك العدواين ىو ذالك

  .أو بالذات واىل زبريب دلمتلكات الذات أو اآلخرين
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 أسباب السلوك العدواني: -13-3

أن السلوكات اإلنسانية ال ؽلكن حدوثها إال بتوفر مجلة من األسباب و أذا ما تكلمنا عن السلوك 

د أن ىناك عدة عوامل تتداخل لتوفر السبب والفرصة حلدوث مثل ىذه السلوكات العدواين فإننا صل

العدوانية فهناك أسباب نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى بيولوجية ومن خبلل ىذا ادلبحث ضلاول عرض 

 ىذه األسباب بالتفصيل.

 األسباب النفسية: -1-13-3

 إن األسباب النفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منها احلرمان واإلحباط والغَتة والشعور بالنقص.

 الحرمان: -2-13-3

 فهو شعور ينتج عن عدم إشباع رغبة معينة وقد يكون مادي كما ؽلكن أن يكون معنويا   

 .(7331)العيوسي، 

ويعترب احلرمان من بُت احد األسباب ادلؤدية إىل السلوك العدواين ألن ىذا األخَت ماىو إال تعبَت 

ورد فعل عن احلرمان من العطف واحلنان والرعاية واحلاجات األساسية فإن شعور ادلراىق هبذا احلرمان 

ن الشعورية قصد فيحاول التعويض عنو من خبلل تصرفات وسلوكات عدوانية قد تكون يف بعض األحيا

 .(7323)زلمد،  التعويض عن ىذا النقص واحلرمان الذي يعاين منو

 اإلحباط: -3-13-3

وىو احد األسباب الرئيسة للسلوك العدواين وكل مواقف اإلحباط تعرقل أىداف الفرد وتبقى 

 رغباتو دون ربقق وىذا ما يثَت لديو الغضب واالنفعال و القلق شلا يدفعو إىل سلك سلوكات عدوانية.
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ة . أن السلوك العدواين ىو استجابة ظلوذجي dollardودوال رد  - millerوقد بُت كل من ميلر

لئلحباط وان ىناك عبلقة سببية بُت اإلحباط والعدوان وىذا يعٍت أن ظهور سلوك عدواين عند شخص ما 

 .(7327)منصور،  يستلزم وجود إحباط

اليت ال زلالة منها يف  يعترب السلوك العدواين استجابة حتمية وسلرج ضروري للمواقف اإلحباطية

سلتلف مراحل النمو خاصة يف مرحلة ادلراىقة فهي عتاب ربول دون إشباع الدوافع وربقيقها ودون الوصول 

 إىل األىداف اليت سطرىا ادلراىق واليت غالبا ال تتماشى مع واقعو.

 الغيرة: -4-13-3

والنقد والعصيان واذلياج وقد تظهر  ىي حالة انفعالية يشعر هبا الشخص وتظهر متمثلة يف الثورة 

كذلك على شكل انطواء وانعزال مع االمتناع عن ادلشاركة كما تظهر يف شكل سليب للغاية كاالعتداء 

والتخريب وصلد أهنا ربمل صيغة القصوى وسبهد للهدم والتدمَت وكل ىذه األشكال من مظاىر  والضرب

 السلوك العدواين.

وتنجم الغَتة من متغَتات عديدة كاخلوف واطلفاض الثقة يف النفس وعدم اإلحساس بالقيمة 

الذاتية فادلراىق الغيور مثبل ال يرتاح لنجاح غَته ومن الصعب عليو االنسجام والتعاون معهم وىذا ما يؤدي 

د يتولد ىذا الشعور من بو إىل االنطواء واالنسحاب كاستجابة أوال مث رد فعل عدواين فاستجابة هنائية وق

عدم القدرة على التكيف مع ادلواقف اجلديدة وىذا ما غلعلو يلجا إىل أسلوب التعويض كأن يتوىم بأنو 

متوقف مع غَته وىذا الشعور يقلل من قدرتو على التكيف والتعامل مع غَته وديا فيقف منهم موقف 

من الطبقات ومستويات اجتماعية عالية تفوق عدائي وصلد أن ادلراىقُت الذين يؤتون رفاق وأصدقاء ذلم 

يعانون من مشاعر الغَتة حيث إهنم يصعب عليهم رلاراهتم وبالتايل يظهرون ذلم سلوك عدوانية   ،أسرىم
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إن الغَتة والشعور بالنقص أساسا للعدوانية حيث أن  adlerكاستجابة للغَتة والشعور بالنقص ويرى ادلر

قتو مع اآلخرين واحمليط الذي يعيش فيو يستجيب بسلوك عدواين  ادلراىق الذي يشعر بقصور يف عبل

 كاثبات لوجوده وزلاكاة لآلخرين ومنافستهم يف قدراهتم.

 الشعور بالنقص :  -5-13-3

أو ما يعرف باإلحساس بالدونية وىو حالة انفعالية تكون عادة دائمة نامجة عن اخلوف ادلرتبط 

هادية والشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي أو عقلي بإعاقة حقيقية أو من تربية تسلطية اضط

أو حقيقي أو خيايل وىو ؽلثل دائما فقدان جانب مهم من الناحية العاطفية وبالتايل يؤدي إىل االنطواء 

 وعدم ادلشاركة ومنو إىل استجابات عدوانية اذباه من يشعر ضلوىم بالنقص

من االعتبار إىل الذات وإحساسها بقدرهتا وسيطرهتا  والسلوك العدواين ىنا يهدف إىل إعادة شيء

 على طرفها الوجودي بدل أن تدرج ربت مشاعر النقص والدونية.

فادلراىق الذي يعاين من الشعور بالنقص يعوض ذلك بالسلوك العدواين من اجل جعل نفسو ربس 

 بأنو متفوق على غَته من األقران.

ك العدواين صلد إن ىذا األخَت يتأثر وبدرجة كبَتة هبذه من خبلل التطرق لؤلسباب النفسية للسلو 

األسباب واليت حصرت يف اإلحباط والشعور بالنقص والغَتة غَت أن األسباب النفسية وحدىا التكفي 

 .(4001)بكر،  لكي نستطيع إعطاء تفسَت لسبب حدوث السلوك العدواين

 االجتماعية:األسباب  -6-13-3

تعترب األسباب االجتماعية من ينب احد األسباب اليت تسهم وتتدخل يف نشوء وتكوين سلوك 

عدواين حيث أن البيئة والظروف االجتماعية واألسرية ذلا تأثَت قوي وبالغ على ظلو الفرد حبيث أنو كلما  
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ومبلئمة الحتياجات الطفل كانت شخصية سوية  كانت التنشئة االجتماعية والعوامل احمليطة بو ساؽلة

 4وقوية وسليمة ومن بُت ىذه األسباب ىي

األسرة تعترب األسرة من بُت مصادر التكوين القاعدية اليت تلعب دور   األسرة: -1-6-13-3

)بكر،  كبَت يف سَتورة التنشئة االجتماعية للطفل حبيث إهنا تزوده بادلفاىيم وادلواقف غَت العمومية

وتصقلو بقالب األسرة يف ظل العبلقات السائدة بُت أفرادىا ولثقافة األسرة دور كبَت يف ربديد  ،(4001

فالفرد يكتسب منها أصولو  مسؤوليات العدوان اليت غلب أن يتخذىا الطفل ذباه مايقابلو وما يواجهو

األوىل واذباىاتو وقيمو وذلك من خبلل ما يشاىده من أساليب عملية وشلارسات يظل يراقبها وىو طفل 

 وادلبلحظ أن ىذه األخَتة تعمل على تنشئتو وتكوين شخصيتو يف اذباىُت4

كانت ثقافتها تتناىف   االذباه األول 4 تطبيعو بالسلوكات اليت تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتايل إذا-

مع العدوان فان الفرد ينشأ غَت عدوانيا إما إذا كان مورث األسرة الثقايف يشجع ويدعم السلوكات العدوانية 

 فإن الفرد ينشأ حتما عدوانيا.

االذباه الثاين4 توجيو ظلو الفرد خبلل كل مراحل ىذه األخَت يف داخل احد اإلطارين  -

ا األسرة ويرتبط ىذا بالعبلقة السائدة داخلها واليت تؤثر بشدة يف حياة الطفل باالذباىات اليت تكافئ عليه

 .(7323)عالية،  وشخصيتو

حيث أن العبلقات داخل األسرة ذلا الدور البارز واألثر البالغ يف دعم السلوك العدواين للمراىق 

فعبلقة الوالدين ببعضهما أو مع الطفل ىي وحدىا اليت ربدد معامل سلوك الطفل ضلو العدوانية وؽلكن 

)الشربيٍت،  خاصة األبناءالقول أن اجلو األسري ادلليء بالسلوك العدواين يؤثر سلبا على شخصية أفرادىا و 

7331). 



االتصال وتعديل السلوك                                      الفصل الثالث                        

 

80 
 

 المدرسة:  -2-6-13-3

ىي الفضاء الثاين للطفل واليت ىي عبارة عن امتداد لسلطة اآلسرة اليت ينشا فيها الطفل ولكن 

رلال  ىذه السلطة الثانية أكثر شدة على حياة الطفل دلا فيها من قوانُت وانظمة وضوابط تفرض عليو وال

وىذه  للتساىل أو تعدي ىذه الضوابط أو احلدود فهي تضع حدود حلريتو اليت كان ؽلارسها داخل األسرة

الضوابط واحلدود والقيود ذبعل الطفل مصدوما حبياة مل يألفها من قبل لذلك فانو يلجا إىل األسرة ليجعل 

ضطرابات واليت منها السلوكات العدوانية منها نافذة حينما يتسلل منها إىل االضلرافات السلوكية وسلتلف اال

 وباليت فان ىذه السلوكات تصبح متنفسا وإفراغا دلكبوتات ادلشكلة أساسا من القوانُت والصرامة ادلدرسية

باإلضافة إىل ىذا فاألساليب ادلدرسية اليت تعتمد على القسوة حبق الطفل تؤثر على ، (4004)سبلمة، 

نزعتو العدوانية وىذا ما يدفعو إىل االستجابة بسلوك عدواين حيث انو يبدأ هبروبو من ادلدرسة وإعلالو 

 هيزات ادلدرسيةلواجباهتا واإلنضمام إىل رفاقو ليشكلوا رلموعة أشرار ؽلارسون العدوان اجلماعي على التج

 .(7333)ايوب، 

وكذلك يظهر يف بعض احلاالت السلوك العدواين عند التلميذ بسبب سوء تكيفو ادلدرسي 

ويبلحظ من خبلل عملو الدراسي فالطفل الذي يعاين من تأخر دراسي يدفعو إىل الشعور بالنقص وعدم 

قدرة على ادلشاركة مع اجلماعة يف نشاطهم وكل ىذا راجع إىل فشلو يف الثقة بالنفس لذا صلده ؼللو من ال

دروسو مع اإلعلال  الذي يتلقاه من قبل ادلدرسة أو حىت الرفاق ىذا ما يدفعو الستعمال أساليب للتعويض  

 وادلتمثلة يف السلوكات العدوانية وذلك دون وعي منو وىدفو يف إثبات ذاتو وجذب انتباه اآلخرين وتأكيد

 أعليتو كفرد منهم 
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 العدوان عن طريق النموذج -14-3

انطبلقا من مبدأ الكبار  فالطفل يتعلم العدوان دبجرد مشاىدتو ظلاذج ألشخاص يتصرفون 

وقد (7323)عالية،  بالسلوكات عدوانية وكلما تعرضوا دلواقف كلما زاد إظهارىم دلثل ىذه السلوكات

 ( أن الطفل يتعلم بالتقليد.           7312) badura عدة دراسات نذكر منها دراسة " بان دورا "بينت 

 4أنواع العدوان -15-3

بالرغم من أن تعريف العدوان من حيث انو سلوك يهدف إىل زلاولة إصابة أو حدوث ضرر أو 

إال أن بعض الباحثُت يف السنوات األخَتة حاولوا  ،إيذاء لشخص أخر قد ػلدد ادلعامل الرئيسية للعدوان

 النظر إىل العدوان على أساس النتيجة اليت يتوقعها الفرد ادلعتدي من أداء السلوك العدواين.

 ويف ضوء ذالك استطاعوا التميز بُت نوعُت ىامُت من العدوان علا 4

 العدوان العدائي : -1-15-3

و الفرد إصابة كائن حي أخر إلحداث األمل أو األذى أو ادلقصود بو ىو السلوك الذي ػلاول في

ادلعانات الشخصية األخر وىدفو التمتع و الرضى دبشاىدة األذى الذي حلقو بالفرد ادلعتدي عليو كنتيجة 

وقد ػلدث مثل ،ويبلحظ أن السلوك العدواين يف ىذه احلالة يكون غاية يف حد ذاتو،ذلذا السلوك العدواين 

اجملال الرياضي يف العديد من ادلواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة القدم دبحاولة إصابة  ىذا العدوان يف

أو زلاولة العب كرة السلة دفع منافسو باليد ،منافسو بقدمو عقب زلاولة منافسو زبطيو أو مروره بالكرة

 للسقوط على األرض أثناء مراقبتو لو.

 

 



االتصال وتعديل السلوك                                      الفصل الثالث                        

 

82 
 

 العدوان الوسيلي : -15-32-

ويقصد بو السلوك الذي ػلاول إصابة كائن حي أخر ألحداث األمل أو األذى أو ادلعانات 

لشخص أخر هبدف احلصول على تعزيز أو تدعيم خارجي مثل تشجيع اجلمهور أو رضا الزمبلء أو 

ويف ىذه احلالة يكون السلوك العدواين  ،إعجاب ادلدرب وليس هبدف مشاىدة مدى معاناة  ادلعتدى عليو

ويبلحظ أن ىاذين  ،لة لغاية معينة مثل احلصول على ثواب أو حافز أو رضا  أو تشجيع خارجيوسي

النوعُت من العدوان يتفقان يف زلاولة إصابة كائن حي آخر وأحداث األمل أو األذى أو ادلعانات  لو 

ين أنو  بالرغم من صعوبة التفريق بُت ىذ 7322ويرى "كوكس " ،لكنهما ؼلتلفان من حيث اذلدف

 النوعُت من السلوك العدواين إال أن زلك التميز

بينهما يكمن يف انفعال الغضب الذي يكون مصاحبا للسلوك  العدواين  العدائي وال يشًتط  

 .(7332)العبلوي،  تواجد انفعال الغضب يف السلوك العدواين الو سيلي

 العوامل المثيرة للعدوان: -16-3

أشارت العديد من ادلراجع إىل أن ىناك العديد من اخلربات غَت السارة أو اخلربات البغيضة اليت 

 ؽلكن أن تثَت السلوك العدواين ومن بُت أعلها ما يلي4

 الشعور باألمل. -

 ادلهامجة أو اإلىانة الشخصية. -

 اإلحباط. -

 الشعور بعدم الراحة. -

 االستثارة. -
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 الشعور باأللم: -17-3

سواء  PAINم ( إىل أن الشعور باألمل 7323)  BERKOWITZ شار ليونارد بركوفتزأ

النفسي أو البدين ؽلكن أن ػلرض على ادلزيد من اجلوانب االنفعالية وبالتايل إمكانية حدوث السلوك 

 العدواين.

ويف اجملال الرياضي ؽلكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب دلنافسة إصابة بدنية أو زلاولة إصابتو 

نفسيا عن طريق السخرية منو وشعور ىذا ادلنافس بصورة عدوانية ذباه البلعب ادلتسبب يف حدوث ىذا 

ق الذي قد يدفعو األمل. كما يدخل يف إطار ذلك أيضا شعور البلعب باألمل الناتج عن اإلجهاد أو اإلرىا

 إىل ارتكاب السلوك العدواين ألقل مثَت.

 المهاجمة أو اإلىانة الشخصية: -18-3

عندما يهاجم أو يهان شخص ما فانو قد يكون يف موقف مثَت ومشجع على السلوك العدواين 

قد صلد يف و  ،ذباه الشخص الذي قام دبهامجتو أو أىانتو يف ضوء 4 العُت بالعُت والسن بالسن والبادئ اظلم

اجملال الرياضي بعض أنواع من السلوك العدواين من بعض البلعبُت ضد منافسيهم كنتيجة دلهامجتهم بعنف 

 .من ىؤالء ادلنافسُت أو كنتيجة لشعورىم باإلىانة منهم

  اإلحباط: -19-3

 العدوان –يقصد باإلحباط إعاقة الفرد عن زلاولة ربقيق ىدف ما. وأصحاب نظرية" اإلحباط 

 د يكون ىذا السلوك العدواين موجها ضلو مصدرـى السلوك العدواين وقـرون أن اإلحباط يؤدي إلي
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وقد نبلحظ يف اجملال ،ضلو مصدر أخر كبديل للمصدر األصلي ادلسبب لئلحباط اإلحباط أو قد يتجو

بإعاقتهم  الرياضي حدوث السلوك العدواين من بعض البلعبُت كنتيجة لعدم قدرهتم على مواجهة منافسيهم

 عن ربقيق ىدفهم.

 الشعور بعدم الراحة -20-3

أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن الشعور بعدم الراحة مثل التواجد يف أماكن مزدمحة أو مكان 

مغلق أو سكن غَت مريح أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغَت ذلك من ادلواقف اليت تثَت لدى الفرد 

لفرد وبالتايل قد تسهم الضيق وعدم الراحة ؽلكن اعتبارىا من العوامل اليت تشكل نوعا من الضغوط على ا

يف إثارة السلوك العدواين لديو. ويف ضوء ذلك ننصح بضرورة توفَت الشعور بالراحة لبلعبُت وبصفة خاصة 

قبيل اشًتاكهم يف ادلنافسات الرياضية حىت ؽلكن بذلك االبتعاد عن بعض العوامل اليت قد تثَت السلوك 

 العدواين لدى البلعبُت

 واألفكار العدائية:االستثارة والغضب  -21-3

( إىل أن العوامل السابق ذكرىا ) الشعور باألمل وادلهامجة MYERS (7331 أشار دفيد مَتز

أو اإلىانة الشخصية واإلحباط والشعور بعدم الراحة قد تؤدي إىل االستشارة أو الغضب أو األفكار أو 

 .(7332وي، )العبل الذكريات العدائية لدى الفرد وىو األمر الذي قد ػلدث االستجابات العدوانية

 ظريات السلوك العدواني:ن -22-3

ىناك بعض النظريات واإلقًتاحات اليت قدمها العديد من الباحثُت حملاولة تفسَت السلوك العدواين 

أو على أساس  على أنو غريزة فطرية أو أستجابة لئلحباط أو نتيجة لعملية التعلم والتطبيق اإلجتماعي

 زلاولة تفريغ ادلكبوتة داخل الفرد ويف ما يلي عرض موجز ألىم نظريات وإفًتاضات السلوك العدواين4
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 نظرية العدوان كغريزة.                              

 )نظرية التنفيس )تفريغ اإلنفعاالت ادلكبوتة. 

 نظرية التعلم اإلجتماعية. 

 (4002)زلمد ا.،  العدوان -نظرية اإلحباط 

 نظرية العدوان كغريزة: -22-3-1

ويف  ،ترجع جذور ىذه النظرية إىل ادلعلم "سيجموند فرويد" الذي أشار إىل العدوان غريزة فطرية 

رأي "فرويد" إن الغرائز ىي قوى للشخصية ربدد االذباه الذي يأخذه السلوك أي أن الغريزة سبارس التحكم 

وقد افًتض "فرويد" أن ،اإلختياري للسلوك عن طريق زيادة حساسية  الفرد ألنواع معينة من ادلثَتات

كما أن غريزة   ،ادلشتقات اذلامة لغريزة اجلنسية ومن ،يولد ولديو صراع بُت غريزيت احلياة وادلوت  اإلنسان

 العدوان تعترب من ادلشتقات اذلامة لغريزة ادلوت.

إىل إن غريزة العدوان ىي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة على زلاولة الفرد وأشار "فرويد لبل" 

تدمَت نفسو ونظرا ألن غريزة العدوان فطريو ألنو ال ؽلكن اذلرب منها ولكن  ؽلكن زلاولة تعديلها والسيطرة 

ئز احلياة قد عليها عن طريق إشباعها أو إبداذلا وعلى ذلك فان اإلنسان يف زلاولتو تدمَت ذاتو فان غرا

تعوق ىذه الرغبة فعندئذ يتجو الفرد ضلو موضوعات بديلة إلشباع غريزة العدوان كأن يقوم الفرد باعتداء 

 على آخرين وتدمَت األشياء.

وىذا التفسَت قدمو فرويد لتفسَت العدوان الدموي بُت احملاربُت يف احلرب العادلية األوىل ويف ضوء 

زة فطرية البد من إشباعها أو زلاولة تعديلها والسيطرة عليها. ويف ىذا اإلطار ىذه النظرية يبدو العدوان غري

يرى بعض الباحثُت أن شلارسة األنشطة الرياضية التنافسية أو مشاىدة ادلنافسات الرياضية ؽلكن أن تساىم 
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دل  وعارضها يف إشباع أو تعديل أو السيطرة على ىذه الغريزة. وقد أثار حول نظرية الغرائز الكثَت من اجل

بعض الباحثُت على أساس أن ىذه النظرية وإن كانت تصدق على احليوان إال أنو يصعب تعميمها على 

اإلنسان الن الطفل البشري عند ميبلده يولد يف مجاعة ويتعلم منذ اللحظة األوىل حاجتو للجماعة 

أي تفتقر إىل التفسَت العلمي كما أن ىذه النظرية غيبية وليست علمية ،ويكتسب عن طريقها دوافع توجهو

  للسلوك.

   نظرية التنفيس )تفريغ االنفعاالت المكبوتة(: -2-22-3

يقصد بالتنفيس يف رلال علم النفس تفريغ أو إطبلق ادلشاعر أو اإلنفعاالت ادلكبوتة عن طريق 

 نفعاالت نظرا النالتعبَت عنها أو التسامي هبا األمر الذي يؤدي إىل تفريغ أو زبفيف ىذه ادلشاعر أو اال

 بعض االضطرابات النفسية و اجلسمية. كبتها يسبب حدوث

وتشَت نظرية التنفيس إىل أن السلوك العدواين ماىو إال تفريغ لئلنفعاالت ادلكبوتة لدى الفرد األمر 

حُت أشارت بعض الدراسات األخرى إىل أن السلوك  يف،الذي يؤدي إىل اإلقبلل من ادلزيد من العدوان

ويف بعض األحيان يؤدي إىل  ،ؽلكن أن يؤدي إىل خفض العدوانية -يف ضوء ىذه النظرية  -العدواين 

 ادلزيد من العدوان.

ويعتقد أنصار نظرية التنفيس من الباحثُت يف رلال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية اليت 

كما أن السلوك   ،كبَتة من االحتكاك البدين ؽلكن أن يكون دبثابة متنفس للسلوك العدواينتتضمن درجة  

 العدواين لدى ادلشاىدين لبعض األنشطة الرياضية قد يكون تفريغا لبعض االنفعاالت ادلكبوتة كنتيجة

 ذلك من لؤلسباب أخرى خارج رلال الرياضة كالعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو غَت

 .(4002)زلمد ا.،  العوامل
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 نظرية اإلحباط  -3-22-3

وليس  ،يعرف اإلحباط بأنو كل ما من شأنو أن يسبب منع ربقيق ىدف أو إشباع حاجة ىامة لنا

بل صلد على  ،من الضروري أن يوجو العدوان ضلو من سبب اإلحباط خاصة إذا كان ىذا ادلصدر قويا

، إذ ترى ىذه النظرية إن العدوان الناتج عن اإلحباط ؽلكن أن يوجو إىل أىداف بديلة ،ذلك العكس من

فالولدان اللذان يشعران باإلحباط بسبب كثرة خبلفتهما سوف يصبان عدواهنما على أطفاذلما والذين 

ذيل قطتهم أو ػلطمون الدمى  بدورىم إىل تفريغ انفعاالهتم على أىداف بديلة فيشدون سوف يتحولون

اإلحباط ػلدث حالة  ،وسبثل ىذه الفرضية واحدة من التفسَتات السببية الكربى للعدوان ،اليت يلعبون هبا

م نشر دوال رد وميلر وبعد ذلك كلمن 7323ويف عام ، من التحريض على العدوان دائما يسبقها إحباط

وقمنا فيو بتحليل رأي فرويد القاضي بان  ،والعدوان دوبوماورر وسَتز أول كتاب ذلما بعنوان اإلحباط

أو ىو  ،وعرف اإلحباط بأنو تلك احلالة اليت ربدث عندما يعاق إشباع اذلدف ،اإلحباط يقود إىل العدوان

وعرف العدوان بأنو أي تصرف  ،األثر النفسي ادلؤمل ادلًتتب على عدم الوصول للهدف أو تكرار الفشل

وعلا يفًتضان أن عدم ربقيق اذلدف يسبب  ،للذات أو لآلخرين أو الوسط احمليط يًتتب عليو ضرر أو أذى

ن اإلحباط يؤدي بدوره إىل السلوك العدواين إزاء األشخاص أو األشياع اليت حالة دون ربقيق أاإلحباط و 

 .(4002)الرمحان،  اذلدف

  نظرية التعلم االجتماعي: -4-22-3

تفسر نظرية التعلم االجتماعي العدوانية بأهنا سلوك يتم تعلمو عن طريق مبلحظة اآلخرين وإلقتداء 

مث احلصول على التعزيز والتشجيع إلظهار سلوكيات مشاهبة .ولقد وجد عامل النفس "ألربت  ،بسلوكياهتم

 عنيفة ،و لقد كانت م( أن األطفال الذين يشاىدون النماذج من الكبار يرتكبون أعماال7312)″باندورا
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ىذه التغَتات أشد عندما مت تشجيع األطفال على تقليد أفعال النماذج من الكبار . و ىكذا يتضح من 

ىذه النظرية أن السلوك العدواين يتم تعلمو من خبلل التعزيز و احملاكاة فعلى سبيل ادلثال إذا قام احد 

د البلعبُت فإن ىذا البلعب يف الغالب سيظهر نفس ىذا ادلدربُت بتقدمي تعزيز إغلايب للسلوك العدواين ألح

 السلوك مرة أخرى يف ادلستقبل.

العدوان حيث تنظر –إن نظرية التعلم االجتماعي على العكس من نظرية الغريزة و نظرية اإلحباط 

 السيطرة عليو.ك متعلم و على ذلك ؽلكن توجيهو و إىل السلوك العدواين على إنو سلو 

ن عدوانية ألهنم تعلموا مثل ىذا السلوك و ليس نتيجة لئلحباط أو امتبلك فاألشخاص يسلكو 

لغرائز معينة . ومن ادلبلحظ يف اجملال الرياضي أن العدوانية ؽلكن أن ربدث يف كل رياضة ، و أن البلعبُت 

دواين صغار السن يقتدون بالعنف السائد يف مباريات احملًتفُت . فهم يشاىدون يف التلفزيون السلوك الع

" أن 7322ألبطال الذين يقتدون هبم ،وػلصلون على التشجيع عند إظهار سلوك مشاهبة. ويذكر "مسيث

 العديد من ادلدربُت ،و اآلباء ،و زمبلء الفريق يشجعون و يعززون ىذه العدوانية.

إن السلوك العدواين غالبا ما يرتكب كرد فعل لتصرف عدواين من شخص آخر .فعلى سبيل ادلثال 

لقى العب كرة السلة تعليمات من ادلدرب بأال ينتهك القواعد و القوانُت و ػلاول إيذاء ادلنافسُت ،ولكن يت

إذا كانت ادلباراة تتميز باخلشونة مثل اجلذب من ادلبلبس  الضرب بالكوع ربت السلة فإن البلعب يتعلم 

 .أن يرد بادلثل

وىي تؤكد على الدور اذلام ،علمية اليت تؤيدىان نظرية التعلم االجتماعي ذلا العديد من األدلة الإ

)اخرون،  الذي يلعبو اآلخرون ذوي األعلية بالنسبة للشخص يف زيادة وظلو السلوك العدواين أو التحكم

4001). 
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 العوامل التي تؤثر في السلوك العدواني: -23-3

يفضل بعض الباحثُت التميز بُت أسباب كل من الغضب والعدوان يف زلاولة لئلجابة عن تساؤلُت 

 .منفصلُت علا4  ما الذي يسبب مشاعر الغضب  وما الذي يسبب السلوك العدواين

 الغضب كأحد أسباب السلوك العدواني:  -1-23-3

 غزو السبب يف كل منهما.ىناك سببان رأسيان للغضب علا اذلجوم واإلحباط باإلضافة إىل 

 الهجوم: 1-1-23-3-

يعد اذلجوم على الفرد من قبل فرد أخر أو انزعاج منو أكثر مصادر الغضب شيوعا وىناك أمثلة    

فتخيل انك تقرا صحيفة معينة وقامة شخص أخر بصورة غَت متوقعة يسكب من ادلاء  ،عديدة للهجوم 

الفصل الدراسي تعرب عن رأيك يف موضوع معُت وقام احد  على راسك أو زبيل انك أجبت إجابة معينة يف

وكذلك زبيل انك تسَت بسيارتك يف شارع عام  ،زمبلئو معلق على إجابتك بأهنا غبية وليس ذلا معٌت 

ففي كل ىذه احلاالت صلد إن شخص معينا قد  ،وفجأة سبقتك سيارة أخرى ووقفت أمامك دون مربر 

ا لكيفية معاجلة الشخص الذي تعرض للهجوم أو اإلزعاج ذلذه وطبق ،فعلى شيئا كريها لشخص أخر

األمور يصبح من احملتمل بدرجة كبَتة استثارة غضبو وشعوره دبشاعر عدائية ضلو مصدر اذلجوم ومن مث الرد 

 يربز احتمال عليو.

ومقابلة اذلجوم دبثلو باألسلوب العُت بالعُت والبادئ  ،فاألشخاص يستجيبون للهجوم عادة بتأثَت

ومن مث تزداد حدة العدوان والرغبة يف االنتقام وػلدث تصعيدا لو فالعنف يؤدي إىل ادلزيد من العنف  ،اظلم

يف سلتلف رلاالت احلياة يف اجملتمع فالعنف األسري على سبيل ادلثال اليشتمل على شخص عدواين واحد 

 ولكن يشتمل على ظلط من العنف ادلتبادل بُت األزواج والزوجات أو بُت اآلباء واألبناء.  ،وضحية واحدة
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 اإلحباط: -2-1-23-3

هبا  وابسط تعريف لئلحباط ىو احلالة اليت يشعر ،ادلصدر الرئيسي الثاين للغضب ىو اإلحباط 

يريد ربقيق الفرد ألىدافو فإذا أراد الفرد عندما يصطدم مع شيئا ما أو عندما ػلول أمر أو أخر بينو وبينما 

يريد  الفرد أن يذىب إىل مكان معُت أو يؤدي بعض األفعال أو أن ػلصل على  شيء ما ومنع من فعل ما

أو مل يتمكن من ربقيقو فإننا نقول أن الشخص قد أحبط وقد قدم "دوال رد " وزمبلئو يف الثبلثينات من 

ط بُت العدوان واإلحباط ومؤداه أن العدوان ىو دائما نتيجة القرن العشرين الغرض األساسي الذي راب

فوجود اإلحباط يؤدي دائما  ،العدواين يقتضي ضمنيا وجود اإلحباط والعكس  لئلحباط فحدوث السلوك

 إىل بعض أشكال السلوك العدواين.

.بدراستهم الكبلسيكية اليت ىدفت إىل الوقوف على اآلثار النفسية 7327وقد قام "باركر" 

لئلحباط وسبثلت إجراءات التجربة يف إن رلموعة من األطفال شاىدو غرفة مليئة بدمى جذابة مل يسمح 

م الوصول إليها ذلم بدخوذلا ووقفوا يف اخلارج ينظرون إىل الدمى اليت يريدون أن يلعب هبا وليس يف مقدورى

وبعد أن انتظر األطفال فًتة من الزمن مسح ذلم الباحثون بالدخول واللعب بالدمى ادلوجود كيفما يريدون 

ىذا يف مقابل رلموعة أخرى من األطفال أعطية فرصة مباشرة لدخول الغرفة واللعب بالدمى ادلوجود دون ،

موعة األوىل وتبينة من النتائج أن األطفال الذين احبطو ادلرور خبربة ادلنع األوىل اليت تعرض ذلا األطفال اجمل

)اخرون،  وعلى ىذا األساس أن العدوان ىو أىم ادلًتتبان لئلحباط ،قد حطموا الدمى على األرض 

4001) 
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 الغزو :  -3-1-23-3

عليو من السلوك العدوان إدراك يؤدي اذلجوم واإلحباط يف معظم احلاالت إىل الغضب وما يًتتب 

إن الشخص أخر يقصد إيذائو فميلنا لسلوك العدواين يعتمد غالبا على الدوافع الظاىرة  ،الشخص

وادلقاصد اليت تكمن خلف أفعال الشخص األخر ودبفاىيم نظرية الغزو اليت قدمها "وايذر" ذبد أن احتمال 

نو يف أاط مقصود من قبل الشخص اآلخر )أو الغضب يزداد عندما الشخص يصاب  باذلجوم أو اإلحب

إطار ربكم الشخص الداخلي( ويف مقابل ذلك إذا قام الضحية بغزو اذلجوم أو اإلحباط إىل ظروفو 

ادلخففة )أو انو خارج نطاق ربكم الشخص( فلن يؤدي ذلك إىل إثارة غضب شديد فعلى سبيل ادلثال انو 

دلؤسسات إذا قال ذلم رئيسهم انو اليهم ألهنم كساىل أكثر شلا من ادلتوقع إثارة غضب العاملُت يف أحدى ا

لو ازبذت ادلؤسسة قرارا بتسرػلهم مؤقتا من العمل بسبب الركود االقتصادي للمؤسسة إمجاال والذي أدى 

ولكن توقيت ادلعلومات اليت يتلقها الضحية عن مقصد الطرف اآلخر أو الظروف  ،إىل إغبلقها مؤقتا

فإذا ادرك الضحية ادلربرات ادلخففة قبل ػلبط فسيقل  ،مبل مهما أيضا يف إثارة الغضبادلختلفة يعد عا

احتمال الغضب ومن مث السلوك العدواين إما يف حالة تفسَت كل ادلربرات احلسنة فيما بعد بدء التوتر 

والغيظ فسيصعب تقليل الغضب ومع ذلك فان ادلعلومات ادلسبقة عن مقاصد الشخص اآلخر أو عن 

الظروف ادلخففة يصبح أثرىا ضئيبل إذا كان اذلجوم أو اإلحباط كبَتا جدا فالعنف العائلي ػلدث غلبا الن 

النقاش واجلدل الشديد يزداد حدة ويصعدون أي اعتبار دلربرات أفعال الشخص اآلخر ولذلك فان 

فاألشخاص يقتلون يف  ادلعلومات ادلخففة ردبا تأيت متأخرة جدا أو تصبح غَت فعالة يف ظل حرارة الغضب

 .ظل الغضب الشديد بصرف النظر عن ادلعلومات اليت تصلهم عن ضحاياىم

 العوامل الشخصية المسببة للسلوك العدواني: -24-3
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تناولنا مسبقا أسباب الغضب منفصلة عن العوامل الشخصية للعدوان من اجل التميز الدقيق بُت 

الشخصية اليت تؤثر يف السلوك العدواين نوعان من ىذه الغضب والسلوك العدواين ويبقى ضمن العوامل 

 .(4001)اخرون،  التعصبية واالذباىاتالعوامل علا األسباب العصبية والكيميائية للعدوان 

 عالج السلوك العدواني : -25-3

أن العدوانية يعاين منها الفرد واجملتمع ومن ىذا ادلنطق فانو ينبغي علينا أن نضع طرق للعبلج دلثل 

الضطربات اليت أثرت سلبيا على احلياة العامة لئلنسان وعليو فإننا نرى أن يكون العبلج على ىذه اىذه 

 ادلستويات وىي كما يلي4

 العالج النفسي: -1-25-3

د لو األعلية البالغة واألثر الكبَت يف عبلج مثل ىذه االضطربات السلوكية أن التكفل النفسي للفر 

ويكون العبلج النفسي بتجنب الطفل أسباب االنفعال من األساس واليت تسبب لو نوع من اإلحباط 

واحلط من قيمتو كعدم مقارنتو بغَته من األطفال وعدم تغيَته بالذنب وخطأ ارتكبو وإشعاره بذاتو وتقديره 

 .(7332)مرسي، حًتامووا

فعندما يفشل الطفل ويصبح ذاك الفشل جزء من اخلربات اليت يواجهها يف البيت وادلدرسة والشارع 

ولذلك ينبغي لنا تعليم الطفل كيفية التعامل مع مثل ىذه التجارب الفاشلة دون أن تًتك يف نفسو اثر ضار 

ن الطفل الذي يعاين من اطلفاض يف درجة احًتامو ودون أن رببط من احًتامو لنفسو ويقول علماء الًتبية أ

يستطيع التعامل مع الفشل وال يستطيع تشكيل صدقات مع غَته ويًتتب على ذلك ظهور مؤشر  لنفسو ال

 .(4002)احلكيم،  العدوانية
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واالستفسارات كما ينبغي علينا أيضا ذبنب األطفال الكبت حبيث يسمح ذلم بطرح األسئلة 

وعلينا أن نتجاوب معها بوضعية تناسب سنو وعقلو ومن خبلل أيضا إشباع رغباتو وتلبية حاجياتو ويكون  

كذلك بتنميتو ا حىت يستطيع الشخص أن ػلل مشاكلو وان يواجو الصعاب ببل صعوبة أو مشكلة 

كة فكل ىذه ادلعاين السامية باإلضافة إىل تعليم الطفل آداب احلديث واحلب والتعاون والتسامح وادلشار 

 .(4001)مرسي،  تغرس فيو روح عالية ومتسازلة

 العالج اإلجتماعي: -2-25-3

يسمى بالعبلج البىبء وىو عبارة عن التعامل مع البيئة االجتماعية  ويدخل ربت ىذا العبلج ما

 أو ضبطها سواء كانت ىذه البيئة األسرة أو ادلدرسة... ،للعميل وتعديلها أو تغيَتىا

والعبلج االجتماعي يف األسرة يكون عن طريق هتيئة ادلناخ األسري اذلادئ والسار وكذلك من 

خبلل معاملة الوالدين فيما يتعلق بًتبية األطفال وتوجيههم وقد يكون ىذا عن طريق تدريب األىل على 

ون كيف يعدلون سلوكهم ويتعاملون مع أبنائهم فقد أشارت نتائج ىذا سلك تصرفات سليمة حبيث يتعلم

 .℅10إىل  40التدريب خاصة مع تفاعل األىل وصلاوهبم إن العدوانية اطلفضت عند األطفال بنسبة 

ىذا فيما يتعلق باألسرة وفيما ؼلص ادلدرسة فيكون العبلج عن طريق إعطاء فرصة لتبلميذىا 

نشاطات الرياضية أو الثقافية وإدماج التبلميذ فيها وإشراكهم يف التحضَت وإلعداد باحلركة والنشاط سوءا بال

 ذلا وبذلك تكون ادلدرسة قد اشبعت بعض حاجات تبلميذىا.

باإلضافة إىل ىذا غلب توفَت العلم وتطوير التعليم واالىتمام بإعداد معلمُت لديهم الكفاءة والقدرة 

 .(7331)ظهران،  الطبلب على العطاء واإلنتاج وحب العلمعلى ربويل جو ادلدرسة إىل جو يشجع 
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كما غلب أن الننسى مجاعة الرفاق اليت ذلا من التأثَت حبيث غلب اختيار الصحبة الصاحلة 

 واجلماعة اليت تلتزم باآلداب واألخبلق الفاضلة واليت تبتعد عن كل سلوك طائش وغَت مقبول.

 العالج السلوكي -3-25-3

يعترب العبلج السلوكي تطبيقا علميا لقواعد ومبادئ وقوانُت التعليم يف ميدان العبلج السلوكي على 

اإلطار النظري الذي وضعو كل من ايفان بافلوف وجون واطسن يف التعليم الشرطي ويستفيد أيضا من 

ج التعلم مع استخدام مثَتات منفردة نظريات ثور ندايك وكبلرك ىل وبورس سكينر يف التعزيز وتقرير نتائ

مثل الصدمة الكهربائية حيث ترتبط بانتظام وتكرار مع ادلثَت ادلوقفي رغم أهنا مؤذية نوعا ما وصعبة مع 

 بعض احلاالت.

أو التحصُت التدرغلي ويتم  ،ومن بُت أساليب العبلج السلوكي أسلوب التخلص من احلساسية

ثَتات اليت ربدث استجابات عدوانية وتكرارىا بالتدريج يف ظروف ذلك عن طريق تعريض العميل إىل ادل

يشعر فيها بأقل درجة وىو يف حالة اسًتخاء مث يتم العرض على مستوى متدرج يف الشدة حىت يتم التوصل 

 .(4001)مرسي،  إىل ادلستويات العالية من الشدة ادلثَت التستثَت االستجابة العدوانية

 العالج الطبي: -4-25-3

 ينتج على السلوك العدواين اختفاء للبصَتة العقلية لدى الفرد وذبعلو مضطر لسلك سلوكات

عدوانية يغيب فيها االنتباه لؤلخطاء وخطورهتا وانطبلقا من معرفتنا بان ىناك عبلقة وطيدة بُت النفس 

واجلسم وذلذا يلجا يف بعض األحيان إىل استعمال األدوية كمهدئات تؤدي إىل االسًتخاء العضلي واذلدوء 

ز العصيب ادلركزي وتسكن اآلالم أيضا دلسكنات الٍت تعمل على تثبيط وظائف اجلها النفسي واحلركي وىناك

 شلا يؤدي إىل اذلدوء النفسي.
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حىت يتمكن ادلعاًف من إقامة عبلقة تواصل بينو وبُت العميل إذا ما فشلت مجيع ىذه احملاوالت 

وفشلت بقية أنواع ووسائل وطرق العبلج يتم االستعانة كأخر حل بالعملية اجلراحية وىي جراحة عصبية 

لبيضاء االنص األمامي اجلبهي عن بقية أجزاء ادلخ عن طريق قطع األلياف متخصصة حيث يتم فصل 

ادلوصلة بُت الفص األمامي وادلهد بذلك يتم قطع االتصال العصيب وبالتايل تثبيط رد الفعل االنفعايل وػلد 

 .(7331)ظهران،  تغَت يف السلوك

 العالج الديني: -5-25-3

السلوك العدواين يف نظر الدين استجابة غَت سوية لضمَت ادلريض بسبب اإلعلال أو القيام يعترب 

وذلذا فانو غلب الوقاية الدينية من مثل ىذه االضطرابات ويكون   ،الفرد بسلوك يتحدى فيو قوة الضمَت

 .ذلك باإلؽلان والتحلي بالعقيدة اخلالصة والعمل ادلخلص والسلوك غلب أن يكون وفقا ذلا

وتتضمن الوقاية الدينية من االضطرابات النفسية والسلوكية االىتمام بالًتبية الدينية وألخبلقية وبناء 

نظام القيم كدعامة أساسية ومتينة للسلوك السوي فغاية ما يطلب ىو النفس ادلطمئنة اليت توفق بُت النفس 

 اإلمارة بالسوي والنفس اللوامة.

حية واألخبلقية يهدي الفرد إىل السلوك السوي وذبنبو الوقوع يف اخلطأ فالتعاليم الدينية والقيم الرو 

والذنب وعذاب الضمَت وعليو غلنب إحداث نوع من التوازن بُت اجلانب ادلادي والروحي حىت يستطيع 

 الفرد التوفيق يف حياتو وأخرتو ويف ذلك قال تعاىل " وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من

 (11)القصص، االية  .الدنيا

وغلب أيضا االىتمام بالنمو الديٍت للفرد وتوفَت القدرة الصاحلة احلسنة والسلوك النموذجي 

 (47)االحزاب، االية  لبلىتداء واالقتداء بو حيث قال تعاىل  "لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة "
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 ويقوم العبلج الديٍت على معرفة الفرد لنفسو ولدينو ولربو والقيم وادلبادئ الروحية واألخبلقية.

 .7332 )مرسي، فن تربية االوالد يف االسبلم،

  صم:ألمدى تأثير االنشطة الرياضية و الترويحية في تقليل السلوك المنحرف ل -26-3

ن دمج االصم بالنشاطات الرياضية و الًتوػلية و تشجيعو ليكون طاقة منتجة و شغل اوقات إ

فراغو كل ىده االمور تقلل من تفكَته بنفسو و احلالة اليت تشعره بانو اقل من غَته من االسوياء و خاصة 

كشخص منعزل صابو العوق نتيجة حادث بعد ان كان شخص عادي ؽلارس حياتو االعتيادية و ليس  أا إذ

 عن اجملتمع.

و ان الرياضة و شلارستها تؤدي اىل اقامة العبلقات االجتماعية السوية مع االخرين و يظهر دلك 

من خبلل ادلشاركات و ادلسابقات و ادلهرجانات اليت تعطي ادلعوق الثقة بالنفس و التغلب على العوق و 

الن رياضة ادلعوقُت جزء من التعليم العام و ىي بدلك يكون سلوكو اغلايب و ال يفكر بالسلوك ادلنحرف 

من اجملاالت الًتبوية ادلهمة اليت تبٍت شخصية ادلعوق ادلتمثلة يف روح التعاون و العمل اجلماعي و التضحية 

من اجل اجلماعة و رس القيم اخللقية و السلوكية و تستغل الرياضة يف التعبَت عما يف دواخل االنسان و 

وق )االصم( لو رغبة يف احلركة و خاصة االطفال منهم تفوق الطفل السوي لفقدانو السمع افكاره مثل ادلع

 .)امحد( و النطق

 

 خاتمة:

شلا سبق يف ىذا الفصل نستنتج أن عملية االتصال ىي عملية جوىرية وأساسية ربدث بُت أفراد 

وتزيد ادلكتسبات وػلقق كل  ادلراىقاجملموعة أو اجملتمع حىت تتوسع العبلقات و تساعد على تعديل سلوك 
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قدرات مرسل ىدفو أو يوصل رسالتو، رغم وجود معيقات حلدوث ىذه العملية على أكمل وجو حسب 

 وإمكانية كل فرد واليت ؽلكن تعويضها بوسائل أخرى لتكتمل العملية.
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 مقدمة:

االتصال عملية نقوم هبا إليصال أفكارنا أو خرباتنا أو رسائلنا إىل أفراد آخرين والتواصل معهم وإذا 

انقطع ىذا الرابط أو الطريق ننعزل يف ىذه العملية عرب قنوات وأساليب سلتلفة حىت تضمن وصول رسالتنا 

يستطيع العيش إال يف مجاعات تربطو هبا مجلة من  باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ال   إىل ادللتقى

القواعد واحملددات االجتماعية واألخبلقية ويف ىذا السياق فأنو ػلدث تفاعل بُت احملددات االجتماعية 

قد يؤدي ىذا التفاعل وىذا االختبلف إىل ظهور عدة سلوكات بُت أفراد ىذه اجلماعات  ،واألخبلقية 

وقد تكون ىذه السلوكات غَت أغلابية نتيجة لعدة أسباب سواء  ،بية أحيانا  أحيانا قد تكون سلوكات إغلا

فالسلوك العدواين ىو أحد  ،داخلية زبص الفرد ذاتو أو خارجية يتأثر هبا الفرد من خبلل تفاعلو مع احمليط 

ة ومن ىذا سنتطرق لذلك ومن خبلل إعطاء تعريف ذلذه العملي ىذه السلوكات الغَت مقبولة اجتماعيا

االتصال وخصائصها وأىدافها ووسائلها خاصة عند الطفل األصم والعوامل اليت قد تؤثر على ىذه العملية 

 ،مع الًتكيز على اللعب كواحدة من ىذه الوسائل. و يتناول مفهوم السلوك العدواين  وأنواعو وأسبابو

 ج السلوك العدواينوعبل ،ونظريات السلوك العدواين والعوامل اليت تؤثر يف السلوك العدواين

 تعريف االتصال : - 3

، لقد اختلف العلماء يف ربديد دقيق وواضح دلاىية (2002أحمد محمد عليق )لقد عقب 

 االتصال وطبيعتو وسنحاول فيما يلي عرض بعض التعريفات لبلتصال من عدة جوانب4

معٌت كلمة االتصال من الناحية اللغوية مشتقة من الكلمة البلتينية اليت تعٍت يف اللغة االصلليزية 

مشًتك أو إشراك أو عام، حيث أن الفرد حينما يتصل بآخر فإنو يهدف عادة للحصول على اتفاق عام 
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)اخرون، أو وحدة فكر، وىو خلق جو من األلفة   أو االتفاق مع شخص آخر حول موضوع معُت 

4002). 

 تعريف االتصال حسبفلويدبروكر:3-1

 "االتصال عملية لنقل فكرة أو مهارة أو حكمة من شخص آلخر".

أن "االتصال ىو العملية االجتماعية األساسية طادلا كانت ادلعاين واألفكار محمود عودة ويقول 

 اليت تنتقل بواسطة مؤثرة".

بأنو "ملية نقل ادلعاين عن طريق الرموز عندما يتعامل األفراد مع حسين خير الدين كما عرفو 

 بعضهم بعضا بواسطة الرموز فإهنم يقومون بعملية االتصال".

ورأى علماء االجتماع أهنم يستطيعون استخدام الكلمة لتصف عملية التفاعل اإلنساين، وقد 

 األفراد فيما حوذلم. مسيت بعد ذلك بالعمليات اليت يؤثر عن طريقها

وقد استخدم علماء النفس كلمة االتصال لوصف عملية التطبيع االجتماعي واليت تعتمد أساسا 

على وسائل االتصال ادلختلفة اليت تستخدم إلسبام ىذه العملية، حيث يتحول الطفل من كائن بيولوجي إىل  

 كائن اجتماعي يعيش يف اجملتمع.

تصال ىو عملية اجتماعية ذات خطوات مًتابطة مستمرة، يتم كما يشَت البعض إىل مفهوم اال

فيها التفاعل بُت شخصُت أو أكثر لتحقيق ىدف زلدد وىي تتم من خبلل عبلقة إنسانية تكون ثنائية أو 

 .(4002)االنور، بُت مجاعة صغَتة أو رلتمع زللي أو دويل بوسائل وأساليب متنوعة 

صال ىو عملية تفاعل أساسية بُت فردين أو أكثر لتبادل األفكار ونقل اخلربات إذن االت

 األساسية، ويكون أحد الطرفُت مؤثرا أو متأثرا عرب عدة وسائل وأساليب.
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 أىداف االتصال : -2-3

كل عملية اتصال نقوم هبا يف رلال ما، هندف من خبلذلا إىل ربقيق ىدف معُت أو أىداف   إن

 عدة من خبلل عملية واحدة، وعموما أىداف االتصال تتمثل يف4

 ىدف توجيهي: -1-2-3

و يكون ذلك حُت يتجو االتصال إىل اكتساب ادلستقبل أو ادلرسل إليو اذباىات جديدة أو تعديل 

 اذباىات قدؽلة.

 ىدف تثقيفي: -2-2-3

ويكون ىذا اذلدف حينما يتجو االتصال ضلو تبصَت وتوعية ادلستقبلُت بأمر ما بقصد مساعدهتم 

 وزيادة معارفهم، وفهمهم دلا يدور حوذلم من أحداث.

 ىدف تعليمي: -3-2-3

 ,االنور)حينما يتجو االتصال ضلو اكتساب ادلستقبل خربات جديدة ومفاىيم أو مهارات جديدة

2008). 

 ىدف ترفيهي: -4-2-3

 ويكون حينما يتجو ضلو إدخال البهجة والسرور إىل نفس ادلستقبل.

 ىدف إداري: -5-2-3

ويتحقق حُت يتجو االتصال ضلو ربسُت سَت العمل وتوزيع ادلسؤوليات ودعم التفاعل بُت العاملُت 

 يف ادلؤسسة.
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 ىدف اجتماعي: -6-2-3

يتيح االتصال الفرصة لزيادة احتكاك األفراد بعضهم ببعض وبذلك تقوى الصبلت حيث 

االجتماعية بُت األفراد، ويف ىذا النوع يتبادل كل من ادلراسل وادلستقبل مكاهنما إذ قد يصبح ادلستقبل 

 .(2008 ,االنور)خبلل عملية التفاعل ىذه مرسبل وادلرسل مستقببل والعكس

شلا سبق صلد أن عملية االتصال ال تتم ىكذا عشوائيا وبدون إطار منظم ذلا، فغياب التنظيم 

 وربديد األىداف غلعل االتصال عملية بدون أثر، أي ال تؤثر ادلستقبل التأثَت الذي يرغب فيو ادلرسل.

 عناصر االتصال : -3-3

أن يشًتكا يف فكرة أو خربة أو مفهوم أو يعترب االتصال عملية يستطيع من خبلذلا طرفان أو أكثر 

إحساس أو اذباه أو عمل معُت، وىذا يعٍت أن أحد الطرفُت لديو معلومات أو مهارات أو أفكار أو آراء 

معينة يريد نقلها إىل الطرف اآلخر مشًتكا معو فيها، وحىت تتم ىذه العملية وتتحقق غلب توفر عناصر 

 ت العملية وفقدت أىدافها.أساسية لذلك فإذا نقص أحدىا اختلف

 المرسل )المصدر(: -1-3-3

ويقصد بو الشخص أو رلموعة األشخاص أو اذليئة أو اجلهاز الذي يود أن يؤثر يف اآلخرين 

بشكل معُت ليشاركوه يف أفكار أو اذباىات أو خربات معينة، مثل ادلعلم، ادلفكر، األخصائي أو 

 (2008 ,االنور)االجتماعي...

وغلب أن تتوفر شروط كادلهارات االتصالية، مستوى معريف مناسب موضع ثقة عند ادلستقبل حىت 

 ينجو ىدفو.
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 المستقبل:  -2-3-3

 ويقصد بو الشخص أو رلموعة األشخاص الذين يستقبلون الرسالة الصادرة عن ادلرسل.

 الرسالة: -3-3-3

اذلدف من عملية االتصال فهي وادلضمون الذي يريد ادلرسل أن ينقلو إىل ادلستقبل فقد تكون  ىي

 رلموعة من األفكار أو ادلهارات أو االذباىات.

 الوسيلة )القناة(: -4-3-3

الوسيلة ىي القناة اليت سبر خبلذلا الرسالة من ادلرسل إىل ادلستقبل، وتعرف بأهنا قنوات اتصال ونقل 

 .(2008 ,االنور)، وبدوهنا تتوقف عملية االتصالادلعرفة

، والذي يعٍت اإلجابة اليت غليب هبا ادلستقبل عن الرجعىناك من يضيف عنصرا خامسا وىو 

 الرسالة ادلوجهة لو وىي إشارة على أن الرسالة وصلت أم ال، فهمت وقبلت أم ال.

 طرق واستراتيجيات التواصل عند األصم : 4-3

 طريقة التدريب السمعي الشفوي: 3-4-1

لقد حققت ىذه الطريقة انتشارا واسعا يف السنوات األخَتة، وترتكز ىذه الطريقة على االستماع  

كقوة رئيسية يف تطور الطفل يف اجلوانب الشخصية واالجتماعية واألكادؽلية، وتستند ىذه الطريقة على 

مبدأ استخدام البقايا السمعية ادلضخمة يسمح األطفال الصم أو ثقيلي السمع بتعلم االستماع ومعاجلة 

 اللغة ادلنطوقة مع عائبلهتم ورلتمعهم.
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 طريقة القراءة على الشفاه : -3-4-2

(، تعترب طريقة القراءة على الشفاه عنصرا أساسيا عند 4002إبراىيم عبد اهلل فرج الزريقات )

ادلعاقُت مسعيا وربتاج القراءة على الشفاه إىل أصوات، وادلشكلة ىي أن بعض األصوات اللغوية قليلة  معظم

الظهور أو ال تظهر على شفاه ادلتحدث، كما أن الذي غلعل األمر صعبا ىو أن بعض األصوات اللغوية 

 ,الزريقات)تظهر حبركات سريعة يصعب إتباعها، ومشكلة أخرى أن بعض احلركات تبدو متشاهبة 

2003) 

 قراءة الكالم :  -3-4-3

قراءة الكبلم مصطلح أكثر مشولية من القراءة على الشفاه، ويقًتح استعمال أوسع مدى من 

، تعترب ىذه (2003 ,الزريقات)اإلشارات البصرية مثل تعبَتات الوجو واإلؽلاءات والوضع اجلسمي وغَتىا

الطرق واالسًتاتيجيات ىي ادليكانزمات األساسية عند الطفل األصم واليت يستطيع اعتمادىا كوسيلة أو  

كجسر االتصال باآلخرين والتواصل معهم، وىذا ما يساعده على اكتساب اخلربات وادلعلومات يف رلاالت 

 ؽلتلكها األصم ومدى انتباىو وذكائو يف عدة ومدى صلاح ىذه الطرق وفعاليتها يعتمد على ادلهارات اليت

 ربليل ىذه ادلعطيات.

ولئلشارة فان الطريقة األوىل حققت صلاحا خاصة مع االعتماد على الزرع القوقعي، نظرا حلاجة 

ىؤالء األشخاص إىل االستفادة من برامج العبلج السمعي ادلكثفة لبلستفادة الكاملة من إمكانياهتم اليت 

 حصلوا عليها.
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 التواصل اليدوي )لغة اإلشارة(: -3-4-4

وهتدف ىذه الطريقة إىل تنمية مهارة إرسال واستقبال لغة اإلشارة لدى ادلعاق مسعيا ليتمكن من 

فهم اآلخرين والتواصل معهم والتعبَت عن مشاعره وأفكاره، ولغة اإلشارة ىي عبارة عن نظام حي بصري 

دلعٌت وتستخدم اللغة يف فهم العبلقات، التعرف على الوقت يدوي يعمل على مبدأ الربط بُت اإلشارة وا

 .(7321)اخلطيب،  وادلشاعر

 االتصال الكلي: -3-4-5

تعتمد ىذه الطريقة على دمج الطرق السابقة ورصيدىا وتوظيفها معا من أجل أن يتمكن األصم 

)اخلطيب، من التواصل مع اآلخرين، فهي تشمل اإلشارات والتهجئة باألصابع والتدريب السمعي مجاعيا 

7321). 

إذا كل ىذه الطرق اليت يعملها ادلختص للطفل األصم، تساىم بشكل فعال يف تكييف ومساعدة 

 الطفل األصم على االتصال والتواصل مع اآلخرين والتعبَت عن حاجاتو وزيادة اكتساباتو يف شىت اجملاالت.

 العوامل المؤثرة على رغبة األصم في االتصال: -5-3

ئق لتواصل الطفل األصم واندماجو بشكل طبيعي توجد عوامل باإلضافة إىل اعتبار الصمم كعا

 أخرى تؤثر على رغبة الطفل األصم يف التواصل مع اآلخرين ومن ىذه العوامل صلد4

 

 

 

 اتجاىات األشخاص السامعين: -1-5-3
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االذباىات العامة وسلوكات األشخاص السامعُت تؤثر على األشخاص ادلعاقُت مسعيا، فاالذباىات 

والسلوكات السلبية تؤثر على دافعيتهم وإرادهتم يف احملاولة للتواصل مع اآلخرين، بينما تلعب االذباىات 

 االغلابية دورا ىاما يف تنفيذ األنشطة اليومية وادلواقف االجتماعية وادلشاركة فيها.

 العوامل األسرية: -2-5-3

 سواء سلبا أو إغلابا على الطفل األصم تلعب األسرة والوضعيات اليت تأخذىا دورا ىاما يف التأثَت

 ومدى تواصلو.

إىل أن العبلقات الغَت رمسية والقريبة من األسرة والطفل  Heilling 7331 ىايلنجلقد أشار 

ادلعاق مسعيا تؤثر اغلابيا على تفاعل الطفل االجتماعي وعلى مستوى معرفتو، كما أن احلماية الزائدة ترتبط 

دودة لؤلطفال ادلعاقُت مسعيا، لذلك فإنو من ادلهم من أعضاء األسرة أن يتفاعلوا باخلربات والكفاءات احمل

ما أمكن مع طفلهم ادلعاق مسعيا وإدراك اإلعاقة السمعية على أهنا فرق وليس عيبا وبذلك نساعدىم على 

 (4002)الزريقات، اإلحساس بالثقة وضبط الذات 

 الصوتية:البيئة  -6-3

تؤثر البيئة الصوتية خبصائصها على كل نشاطات األشخاص، والبيئة الصوتية تشَت إىل أن الصوت 

الذي يتعرض لو الشخص، وتؤثر البيئة الصوتية غَت ادلساعدة بشكل مباشر على السمع الطبيعي 

ؤثر على لؤلشخاص، فالبيئة غَت ادلساعدة تقلل من مدى وصول الصوت وتزيد من أثر اإلعاقة، وت

 .(4002)الزريقات، االنفعاالت والتواصل وأشكال التفاعل ادلختلفة 

 

 الظروف النفسية واالجتماعية: -7-3
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إن ادلعاقُت مسعيا صلدىم يف كثَت من األحيان يعانون من مشكبلت نفسية وانفعالية ولديهم شعور 

 بالعجز واالرتباك و العزلة.

أن الدراسات أشارت إىل سلوك العصبية والقلق واخلوف ىي سلوكيات سبيز الزريقات ولقد ذكر 

ادلعاقُت مسعيا، إضافة إىل أن تدين تقدير الذات عندىم يؤدي هبم إىل االفًتاض بأن اآلخرين لديهم أفكار 

 .(4002)الزريقات، وأحاسيس سلبية، إذ ىي يف احلقيقة غَت موجودة 

من ىنا يتضح لنا باإلضافة إىل اعتبار الصمم يف حد ذاتو كعائق على تواصل الطفل األصم بغَته 

من احمليطُت بو خصوصا األطفال السادلُت مسعيا، فإنو توجد عوامل أخرى مرتبطة بالشخص وبالظروف 

 احمليطة بو تعيق أو تصعب من زلاولة االتصال والتفاعل مع اآلخرين.

 اللعب كوسيلة لالتصال: - 3-8

يف النظريات السابقة اليت استعرضناىا والتعريفات ادلختلفة، أعطى كل باحث وكل صاحب اذباه 

تعريفو حسب نظرتو ودراستو لسلوك اللعب )نشاط الًتبية البدنية اخلاصة( واخلصائص اليت يراىا سبيزه وعلى 

، عرفت Jowsey 7334 شيالجوسييو، فـاعتبار أن اللعب سلوك طبيعي يف كل طفل وال ؽلكن نف

 اللعب على أنو4 "البيئة الطبيعية للنمو وتطور سلتلف ادلهارات والتعلم والتفاعل مع اآلخرين".

على أنو4 "الشكل اجلوىري للتواصل بالنسبة للطفل،  Winnicotte 7322وينيكوتوعرفو 

حيث أنو خربة تلقائية مستمدة من احلياة وتدور يف إطار زماين ومكاين"، وألنو سلوك مهم وجدير 

بالدراسة وضع لو الدارسون عدة تصنيفات كاللعب اجلماعي، اللعب اإليهامي، اللعب الفردي، اللعب 

 التعاوين... اخل.
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إلنسان يتحول من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي عن طريق التنشئة االجتماعية وحيث أن ا

والتواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم عن طريق عدة قنوات، فإن الطفل باعتباره صغَتا وال ؽللك خربات 

اجتماعية ومهارات اتصال كافية مثل الراشد للدخول يف حلقة اتصال مع اآلخرين، فإن إحدى ىذه 

وات أو الوسائل اليت يستعملها للدخول مع احمليطُت حولو سواء أقرانو أو الراشدين يف ىذه احللقة ىي القن

اللعب )نشاط الًتبية البدنية اخلاصة( )دلا أنو سلوك تلقائي غَت سلطط يف بداية األمر(، حىت وإن كان 

لعب اإليهامي، أو يقوم اللعب فرديا كان يلعب بالكرة ويتوىم وجود شخصيات معو مثلما يكون يف ال

بلعب أدوار أشخاص يتأثر هبم، فهو هبذا التخيل يظهر استعدادا للتقرب من اجلماعة وحاجة للتواصل مع 

 اآلخرين.

وكلما تقدم الطفل يف السن واخلربة االجتماعية وتعلم ميكانزمات جديدة لبلتصال، وابتعد شيئا 

 ل يف التفاعل االجتماعي وادلشاركة االجتماعية.فشيئا عن التمركز حول الذات وأخذ يقضي وقتا أطو 

وألن الطفل األصم ىو طفل عادي وطبيعي ولديو ذكاء كباقي األطفال السادلُت مسعيا، سوى أنو 

ؼلتلف عنهم من حيث أنو ال يسمع مثلهم وال يكتسب اخلربات وادلهارات ويستقبل ادلعلومات 

دلُت مسعيا، فهو ػلتاج إىل رعاية وكفالة خاصة حلدوث واالكتساب بنفس الدرجة والسرعة مقارنة مع السا

 ذلك.

إىل4 "أن األشخاص ادلعاقُت مسعيا ىم أشخاص ال توجد  Moores 7331مورز ويشَت 

لديهم عيوب ذكائية، فبل توجد زلددات لقدراهتم ادلعرفية، كما ال توجد أدلة تؤكد أن تطورىم ادلعريف 

هم يقومون بالوظائف ادلعرفية ضمن ادلدى الطبيعي للذكاء، والذكائي أقل من األشخاص السامعُت، ف

 ويظهرون نفس التباين يف امتبلك قدرات عقلية كما ىي موجودة لدى األشخاص السامعُت".
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ويرى أن الضعف يف النمو لدى األطفال الصم ردبا يعود إىل زلدودية اخلربات ادلادية واالجتماعية 

 (4002 )الزريقات،

فاألطفال الصم ذوو الذكاء الطبيعي والذين يعانون من زبلف أكادؽلي أو نقص ربصيل فهذا ناتج 

عن صعوبات يف الفهم والتعبَت اللغوي وليس نقصا يف الذكاء فالقراءة أو الكتابة مبنية يف األساس على 

 النطق وإدراك الطفل للحروف واأللفاظ.

ضرورية لتفاعل وتواصل األفراد فيما بينهم، فإن الطفل األصم أيضا وحيث أن االتصال ىو عملية 

ػلتاج إىل ىذه العملية مثل اآلخرين غَت أن طرقو ووسائلو زبتلف عن البقية السادلة مسعيا، فخياراتو 

الستعمال الوسائل والقنوات االتصالية زلدودة ولكنها تبقى فعالة يف إكسابو ادلفاىيم واخلربات االجتماعية 

 واللغوية وغَتىا حىت وإن كانت بقدر زلدود، شرط أن تكون يف إطار منظم ومنهج سليم.

واللعب )نشاط الًتبية البدنية اخلاصة( باعتباره سلوك تلقائي وطبيعي عند كل األطفال فاألصم  

كذلك لديو ىذا السلوك حىت لو أظهر بعض االختبلفات يف كيفية اللعب، ولكن يبقى اللعب )نشاط 

ية البدنية اخلاصة( رلاال واسعا يكتشف فيو الطفل األصم عدة أشياء ومعلومات ويكتسب من خبللو الًتب

مهارات تدخلو يف حلقة مع اآلخرين سواء كانوا صما مثلو أو سادلُت مسعيا، أو مع معلمو من خبلل 

 إىل أكثر من فرد.الذي ػلتاج بارتناالحتكاك معهم وادلشاركة يف اللعب اجلماعي والتعاوين مثلما وصفتو 

 

 إستخدام األنشطة الرياضية لتعديل السلوك: -10-3

كذلك األنشطة الرياضية ىامة جدا حلياة الطفل حيث تعمل   (،2002طو عبد العظيم حسين )

على استثمار الطاقة ادلوجودة لدى الطفل وتزيل الكسل واخلمول من العقل واجلسم، ولذا تقول احلكمة 
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الشهَتة العقل السليم يف اجلسم السليم وتتيح للطبلب فرصة االلتقاء والتفاعل االجتماعي مع أقراهنم 

واىبهم وقدراهتم الرياضية كما تعمل أهنا تساعد على التوافق السليم وادلثابرة وربمل وفرصة لبلرتقاء دب

ادلسؤولية والشجاعة واإلقدام والتعاون، فمثل ىذه األنشطة البدنية خصوصا لدى األطفال يف ادلراحل 

ن وكذلك العمرية ادلبكرة تعمل على تصريف ىذه األشياء عن طريق سلوكيات غَت مرغوب فيها مثل العدوا

أيضا تساىم األنشطة االجتماعية مثل الرحبلت اخلارجية وأنشطة الكشافة واالشًتاك يف ادلعارض ادلدرسية 

وزيارة ادلرافق وادلنشئات العامة وادلعامل وادلتاحف وادلكتبات العامة وإقامة ادلسرحيات ادلدرسية يف بناء 

بو الثقة يف النفس وربمل ادلسؤولية ويعترب شخصية الطفل وتعديل سلوكو وتنمية قدراتو وثقافتو وتكس

النشاط ادلسرحي بادلدارس من أبرز األنشطة وأسرعها تأثَتا على الطفل دلا لو من دور ىام يف ظلو شخصية 

وسلوك الطفل وىذا الدور ينبع من استماع الطفل إىل احلكايات وروايتها والتدريب من خبللو على القراءة 

وكيفية مواجهة اجلمهور والقدرة على أداء األدوار ادلراد سبثيلها، إضافة إىل تنمية مواىب ادلعربة واإللقاء اجليد 

)حسُت،  أخرى لدى األطفال كالكتابة الدرامية واإلدارة ادلسرحية واإلخراج والثقافة يف رلال ادلسرح

4002). 

 األىداف العامة لتعديل السلوك: -11-3

 برامج السلوك إىل ربقيق األىداف التالية4هتدف 

 مساعدة الطفل على تعلم سلوكيات جديدة غَت موجودة لديو. -

 مساعدة الطفل على زيادة السلوكيات ادلقبولة اجتماعيا واليت يسعى الطالب إىل ربقيقها. -

دمان، مساعدة الطفل على التقليل من السلوكيات غَت ادلقبولة اجتماعيا مثل التدخُت، اإل -

 تعاطي الكحول وضعف التحصيل الدراسي.... اخل.
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 تعليم الطفل أسلوب حل ادلشكبلت. -

 مساعدة الطفل على أن يتكيف مع زليطو ادلدرسي وبيئتو االجتماعية. -

 مساعدة الطفل على التخلص من مشاعر القلق واإلحباط واخلوف. -

 يقة إغلابية وسوية. مساعدة الطفل على السلوك يف ادلواقف االجتماعية بطر  -

مساعدة الطالب على تعديل أظلاط تفكَته السلبية واحملرفة واستبداذلا بأظلاط تفكَت أكثر عقبلنية  -

 ومنطقية.

مساعدة الطالب على تعلم ادلهارات االجتماعية اليت تعينو على التفاعل االجتماعي مع  -

 اآلخرين بفاعلية واقتدار.

توى وقدر مبلئم من التوافق النفسي والدراسي وتعلم توكيد مساعدة الطالب على ربقيق مس -

الذات دون االعتداء على اآلخرين من األقران يف غرفة الصف وتعلم القدرة على ضبط ذاتو وسلوكو 

 والتحكم والسيطرة على انفعاالتو والتعبَت عنها بطرق إغلابية مع مراعاة دلشاعر اآلخرين من أقرانو.  

 العدواني :  مفهوم السلوك -12-3

يعترب السلوك العدواين أحد ادلوضوعات اليت اختلف العلماء يف ربديد مفهومها ربديدا دقيقا بل 

وىو أكثر الباحثُت يف اجملال العدواين اعترب دراسة السلوك ،A.BENDURU""  -أن ألربت باندورا

 .(7321)ريكان، اللفظية .العدواين من ادلوضوعات ادلعقدة اليت ال ؽلكن ربديدىا من جانب الداللة 

 –باصوإلعطاء مفهوم شامل للعدوان اخًتنا عدة تعاريف تطرقت إليو وىي كالتايل 4حيث عرف 

BASS " أي شكل من أشكال السلوك الذي يتم توجيهو إىل كائن حي أخر ويكون ىذا السلوك

 مزعجا لو "
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  LINN  1691 – لينوعرف  ،بُت ىذا التعريف أن السلوك العدواين ىو كل سلوك مزعج 

ىو فعل عنيف موجو ضلو  ىدف معُت وقد يكون ىذا الفعل بدنيا أو لفظيا وىو دبثابة اجلانب السلوكي 

و لقد أشار ىذا التعريف إىل نوعُت من  ، (7324)امساعيل، النفعال الغضب واذليجان وادلعدات 

وعرف  ،للسلوك العدواين ىدف زلددالسلوكات العدوانية وىو اللفظي والبدين باإلضافة إىل انو أشار بان 

" ىو رلموعة من ادلشاعر واالذباىات اليت تدل على الكراىية   WATSON– 1696 – واطس

والغضب والسخرية من اآلخرين ويأخذ العدوان أشكاال متعددة قد تكون خفية يف حالة توجيهها بسلطة 

 .(7331)القوي، ما أو تكون عنادا عبوسا يف وجو اآلخرين "

وعرف  ،دل ىذا التعريف على أن السلوك العدواين ينبع من ادلشاعر ويشمل االذباىات أيضا 

" ىو ىجوم أو فعل معادي موجو ضلو شخص أو شيء وىو إظهار  CHAPLIN" –شابلين 

الرغبة يف التفوق على األشخاص اآلخرين ويعترب استجابة لئلحباط ما كما يعٍت الرغبة يف االعتداء على 

)العيوسي، أو إيذائهم واالستخفاف هبم السخرية منهم بأشكال سلتلفة بغرض إنزال العقوبة هبم " اآلخرين 

أو  –السلوك العدواين ىو أفعال ومشاعر عدوانية وىو حافز يثَته اإلحباط فاخر عاقل وعرف  ، (7331

دواين ىو السلوك السلوك العسعدية بهارون " وعرف " ،7313)عقل، التثبيط أو تسببو اإلثارة الغريزية 

)البهاور، وىو السلوك الذي يتجو ضلو إحداث إصابة مادية لفرد أخر " ،اذلجومي الذي يصاحب الغضب

7311). 

من خبلل التعاريف السابقة للمربُت ؽلكننا استنتاج مفهوم السلوك العدواين على النحو التايل 4 

السلوك الذي يقصد من ورائو إحلاق األذى والضرر ادلادي أو ادلعنوي باآلخرين  السلوك العدواين ىو ذالك

  .أو بالذات واىل زبريب دلمتلكات الذات أو اآلخرين
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 أسباب السلوك العدواني: -13-3

اإلنسانية ال ؽلكن حدوثها إال بتوفر مجلة من األسباب و أذا ما تكلمنا عن السلوك  أن السلوكات

العدواين فإننا صلد أن ىناك عدة عوامل تتداخل لتوفر السبب والفرصة حلدوث مثل ىذه السلوكات 

العدوانية فهناك أسباب نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى بيولوجية ومن خبلل ىذا ادلبحث ضلاول عرض 

 األسباب بالتفصيل. ىذه

 األسباب النفسية: -1-13-3

 إن األسباب النفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منها احلرمان واإلحباط والغَتة والشعور بالنقص.

 الحرمان: -2-13-3

فهو شعور ينتج عن عدم إشباع رغبة معينة وقد يكون مادي كما ؽلكن أن يكون    

 .(7323)العيسوي، معنويا

ويعترب احلرمان من بُت احد األسباب ادلؤدية إىل السلوك العدواين ألن ىذا األخَت ماىو إال تعبَت 

ورد فعل عن احلرمان من العطف واحلنان والرعاية واحلاجات األساسية فإن شعور ادلراىق هبذا احلرمان 

ن الشعورية قصد فيحاول التعويض عنو من خبلل تصرفات وسلوكات عدوانية قد تكون يف بعض األحيا

 .(7322)زلمد، التعويض عن ىذا النقص واحلرمان الذي يعاين منو

 اإلحباط: -3-13-3

وىو احد األسباب الرئيسة للسلوك العدواين وكل مواقف اإلحباط تعرقل أىداف الفرد وتبقى 

 دوانية.رغباتو دون ربقق وىذا ما يثَت لديو الغضب واالنفعال و القلق شلا يدفعو إىل سلك سلوكات ع
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. أن السلوك العدواين ىو استجابة ظلوذجية  dollardودوال رد  - millerوقد بُت كل من ميلر

لئلحباط وان ىناك عبلقة سببية بُت اإلحباط والعدوان وىذا يعٍت أن ظهور سلوك عدواين عند شخص ما 

 .(7327)منصور، يستلزم وجود إحباط

السلوك العدواين استجابة حتمية وسلرج ضروري للمواقف اإلحباطية اليت ال زلالة منها يف  يعترب

سلتلف مراحل النمو خاصة يف مرحلة ادلراىقة فهي عتاب ربول دون إشباع الدوافع وربقيقها ودون الوصول 

 إىل األىداف اليت سطرىا ادلراىق واليت غالبا ال تتماشى مع واقعو.

 الغيرة: -4-13-3

ىي حالة انفعالية يشعر هبا الشخص وتظهر متمثلة يف الثورة والنقد والعصيان واذلياج وقد تظهر  

كذلك على شكل انطواء وانعزال مع االمتناع عن ادلشاركة كما تظهر يف شكل سليب للغاية كاالعتداء 

ل من مظاىر والتخريب وصلد أهنا ربمل صيغة القصوى وسبهد للهدم والتدمَت وكل ىذه األشكا والضرب

 السلوك العدواين.

وتنجم الغَتة من متغَتات عديدة كاخلوف واطلفاض الثقة يف النفس وعدم اإلحساس بالقيمة 

الذاتية فادلراىق الغيور مثبل ال يرتاح لنجاح غَته ومن الصعب عليو االنسجام والتعاون معهم وىذا ما يؤدي 

عل عدواين فاستجابة هنائية وقد يتولد ىذا الشعور من بو إىل االنطواء واالنسحاب كاستجابة أوال مث رد ف

عدم القدرة على التكيف مع ادلواقف اجلديدة وىذا ما غلعلو يلجا إىل أسلوب التعويض كأن يتوىم بأنو 

متوقف مع غَته وىذا الشعور يقلل من قدرتو على التكيف والتعامل مع غَته وديا فيقف منهم موقف 

لذين يؤتون رفاق وأصدقاء ذلم من الطبقات ومستويات اجتماعية عالية تفوق عدائي وصلد أن ادلراىقُت ا

يعانون من مشاعر الغَتة حيث إهنم يصعب عليهم رلاراهتم وبالتايل يظهرون ذلم سلوك عدوانية   ،أسرىم
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إن الغَتة والشعور بالنقص أساسا للعدوانية حيث أن  adlerكاستجابة للغَتة والشعور بالنقص ويرى ادلر

ادلراىق الذي يشعر بقصور يف عبلقتو مع اآلخرين واحمليط الذي يعيش فيو يستجيب بسلوك عدواين  

 كاثبات لوجوده وزلاكاة لآلخرين ومنافستهم يف قدراهتم.

 الشعور بالنقص :  -5-13-3

لية تكون عادة دائمة نامجة عن اخلوف ادلرتبط أو ما يعرف باإلحساس بالدونية وىو حالة انفعا

بإعاقة حقيقية أو من تربية تسلطية اضطهادية والشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي أو عقلي 

أو حقيقي أو خيايل وىو ؽلثل دائما فقدان جانب مهم من الناحية العاطفية وبالتايل يؤدي إىل االنطواء 

 ابات عدوانية اذباه من يشعر ضلوىم بالنقصوعدم ادلشاركة ومنو إىل استج

والسلوك العدواين ىنا يهدف إىل إعادة شيء من االعتبار إىل الذات وإحساسها بقدرهتا وسيطرهتا 

 على طرفها الوجودي بدل أن تدرج ربت مشاعر النقص والدونية.

ل نفسو ربس فادلراىق الذي يعاين من الشعور بالنقص يعوض ذلك بالسلوك العدواين من اجل جع

 بأنو متفوق على غَته من األقران.

من خبلل التطرق لؤلسباب النفسية للسلوك العدواين صلد إن ىذا األخَت يتأثر وبدرجة كبَتة هبذه 

األسباب واليت حصرت يف اإلحباط والشعور بالنقص والغَتة غَت أن األسباب النفسية وحدىا التكفي 

 .(4001)بكر، سلوك العدواينلكي نستطيع إعطاء تفسَت لسبب حدوث ال

 األسباب االجتماعية: -6-13-3

تعترب األسباب االجتماعية من ينب احد األسباب اليت تسهم وتتدخل يف نشوء وتكوين سلوك 

عدواين حيث أن البيئة والظروف االجتماعية واألسرية ذلا تأثَت قوي وبالغ على ظلو الفرد حبيث أنو كلما  
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شخصية سوية  كانت التنشئة االجتماعية والعوامل احمليطة بو ساؽلة ومبلئمة الحتياجات الطفل كانت

 4وقوية وسليمة ومن بُت ىذه األسباب ىي

األسرة تعترب األسرة من بُت مصادر التكوين القاعدية اليت تلعب دور   األسرة: -1-6-13-3

)بكر، كبَت يف سَتورة التنشئة االجتماعية للطفل حبيث إهنا تزوده بادلفاىيم وادلواقف غَت العمومية

العبلقات السائدة بُت أفرادىا ولثقافة األسرة دور كبَت يف ربديد  وتصقلو بقالب األسرة يف ظل ،(4001

مسؤوليات العدوان اليت غلب أن يتخذىا الطفل ذباه مايقابلو وما يواجهو فالفرد يكتسب منها أصولو 

األوىل واذباىاتو وقيمو وذلك من خبلل ما يشاىده من أساليب عملية وشلارسات يظل يراقبها وىو طفل 

 ىذه األخَتة تعمل على تنشئتو وتكوين شخصيتو يف اذباىُت4 وادلبلحظ أن

4 تطبيعو بالسلوكات اليت تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتايل إذا كانت ثقافتها تتناىف  االذباه األول-

العدوانية  مع العدوان فان الفرد ينشأ غَت عدوانيا إما إذا كان مورث األسرة الثقايف يشجع ويدعم السلوكات

 فإن الفرد ينشأ حتما عدوانيا.

4 توجيو ظلو الفرد خبلل كل مراحل ىذه األخَت يف داخل احد اإلطارين االذباه الثاين -

باالذباىات اليت تكافئ عليها األسرة ويرتبط ىذا بالعبلقة السائدة داخلها واليت تؤثر بشدة يف حياة الطفل 

 .(7323)عالية، وشخصيتو

ت داخل األسرة ذلا الدور البارز واألثر البالغ يف دعم السلوك العدواين للمراىق حيث أن العبلقا

فعبلقة الوالدين ببعضهما أو مع الطفل ىي وحدىا اليت ربدد معامل سلوك الطفل ضلو العدوانية وؽلكن 

القول أن اجلو األسري ادلليء بالسلوك العدواين يؤثر سلبا على شخصية أفرادىا وخاصة 

 .(4000لشربيٍت،)ااألبناء
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 المدرسة:  -2-6-13-3

ىي الفضاء الثاين للطفل واليت ىي عبارة عن امتداد لسلطة اآلسرة اليت ينشا فيها الطفل ولكن 

ىذه السلطة الثانية أكثر شدة على حياة الطفل دلا فيها من قوانُت وانظمة وضوابط تفرض عليو وال رلال 

 )ايوب(فهي تضع حدود حلريتو اليت كان ؽلارسها داخل األسرةللتساىل أو تعدي ىذه الضوابط أو احلدود 

  . 

وىذه الضوابط واحلدود والقيود ذبعل الطفل مصدوما حبياة مل يألفها من قبل لذلك فانو يلجا إىل 

األسرة ليجعل منها نافذة حينما يتسلل منها إىل االضلرافات السلوكية وسلتلف االضطرابات واليت منها 

 السلوكات

وانية وباليت فان ىذه السلوكات تصبح متنفسا وإفراغا دلكبوتات ادلشكلة أساسا من القوانُت العد 

باإلضافة إىل ىذا فاألساليب ادلدرسية اليت تعتمد على القسوة ، )سبلمة، االسكندرية(والصرامة ادلدرسية

حيث انو يبدأ هبروبو من  حبق الطفل تؤثر على نزعتو العدوانية وىذا ما يدفعو إىل االستجابة بسلوك عدواين

ادلدرسة وإعلالو لواجباهتا واإلنضمام إىل رفاقو ليشكلوا رلموعة أشرار ؽلارسون العدوان اجلماعي على 

 )ايوب(التجهيزات ادلدرسية

وكذلك يظهر يف بعض احلاالت السلوك العدواين عند التلميذ بسبب سوء تكيفو ادلدرسي 

الذي يعاين من تأخر دراسي يدفعو إىل الشعور بالنقص وعدم ويبلحظ من خبلل عملو الدراسي فالطفل 

الثقة بالنفس لذا صلده ؼللو من القدرة على ادلشاركة مع اجلماعة يف نشاطهم وكل ىذا راجع إىل فشلو يف 

دروسو مع اإلعلال  الذي يتلقاه من قبل ادلدرسة أو حىت الرفاق ىذا ما يدفعو الستعمال أساليب للتعويض  
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يف السلوكات العدوانية وذلك دون وعي منو وىدفو يف إثبات ذاتو وجذب انتباه اآلخرين وتأكيد  وادلتمثلة

 أعليتو كفرد منهم 

 العدوان عن طريق النموذج -14-3

انطبلقا من مبدأ الكبار  فالطفل يتعلم العدوان دبجرد مشاىدتو ظلاذج ألشخاص يتصرفون 

وقد  (7323)عالية،  ا زاد إظهارىم دلثل ىذه السلوكاتبالسلوكات عدوانية وكلما تعرضوا دلواقف كلم

 ( أن الطفل يتعلم بالتقليد.           7312) badura بينت عدة دراسات نذكر منها دراسة " بان دورا "

 4أنواع العدوان -15-3

بالرغم من أن تعريف العدوان من حيث انو سلوك يهدف إىل زلاولة إصابة أو حدوث ضرر أو 

إال أن بعض الباحثُت يف السنوات األخَتة حاولوا  ،أخر قد ػلدد ادلعامل الرئيسية للعدوان إيذاء لشخص

 النظر إىل العدوان على أساس النتيجة اليت يتوقعها الفرد ادلعتدي من أداء السلوك العدواين.

 ويف ضوء ذالك استطاعوا التميز بُت نوعُت ىامُت من العدوان علا 4

 

 العدائي :العدوان  -1-15-3

ادلقصود بو ىو السلوك الذي ػلاول فيو الفرد إصابة كائن حي أخر إلحداث األمل أو األذى أو 

ادلعانات الشخصية األخر وىدفو التمتع و الرضى دبشاىدة األذى الذي حلقو بالفرد ادلعتدي عليو كنتيجة 

وقد ػلدث مثل ،غاية يف حد ذاتو ويبلحظ أن السلوك العدواين يف ىذه احلالة يكون،ذلذا السلوك العدواين 

ىذا العدوان يف اجملال الرياضي يف العديد من ادلواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة القدم دبحاولة إصابة 
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أو زلاولة العب كرة السلة دفع منافسو باليد ،منافسو بقدمو عقب زلاولة منافسو زبطيو أو مروره بالكرة

 لو.للسقوط على األرض أثناء مراقبتو 

 العدوان الوسيلي : -15-32-

ويقصد بو السلوك الذي ػلاول إصابة كائن حي أخر ألحداث األمل أو األذى أو ادلعانات 

لشخص أخر هبدف احلصول على تعزيز أو تدعيم خارجي مثل تشجيع اجلمهور أو رضا الزمبلء أو 

ويف ىذه احلالة يكون السلوك العدواين  ،إعجاب ادلدرب وليس هبدف مشاىدة مدى معاناة  ادلعتدى عليو

ويبلحظ أن ىاذين  ،وسيلة لغاية معينة مثل احلصول على ثواب أو حافز أو رضا  أو تشجيع خارجي

النوعُت من العدوان يتفقان يف زلاولة إصابة كائن حي آخر وأحداث األمل أو األذى أو ادلعانات  لو 

أنو  بالرغم من صعوبة التفريق بُت ىذين  7322ويرى "كوكس " ،لكنهما ؼلتلفان من حيث اذلدف

 النوعُت من السلوك العدواين إال أن زلك التميز

بينهما يكمن يف انفعال الغضب الذي يكون مصاحبا للسلوك  العدواين  العدائي وال يشًتط  

 .(4002)العبلوي،  تواجد انفعال الغضب يف السلوك العدواين الو سيلي

 

 للعدوان: العوامل المثيرة -16-3

أشارت العديد من ادلراجع إىل أن ىناك العديد من اخلربات غَت السارة أو اخلربات البغيضة اليت 

 ؽلكن أن تثَت السلوك العدواين ومن بُت أعلها ما يلي4

 الشعور باألمل. -

 ادلهامجة أو اإلىانة الشخصية. -
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 اإلحباط. -

 الشعور بعدم الراحة. -

 االستثارة. -

 باأللم: الشعور -17-3

سواء  PAINم ( إىل أن الشعور باألمل 7323)  BERKOWITZ أشار ليونارد بركوفتز

النفسي أو البدين ؽلكن أن ػلرض على ادلزيد من اجلوانب االنفعالية وبالتايل إمكانية حدوث السلوك 

 العدواين.

زلاولة إصابتو ويف اجملال الرياضي ؽلكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب دلنافسة إصابة بدنية أو 

نفسيا عن طريق السخرية منو وشعور ىذا ادلنافس بصورة عدوانية ذباه البلعب ادلتسبب يف حدوث ىذا 

األمل. كما يدخل يف إطار ذلك أيضا شعور البلعب باألمل الناتج عن اإلجهاد أو اإلرىاق الذي قد يدفعو 

 إىل ارتكاب السلوك العدواين ألقل مثَت.

 

 

 اإلىانة الشخصية: المهاجمة أو -18-3

عندما يهاجم أو يهان شخص ما فانو قد يكون يف موقف مثَت ومشجع على السلوك العدواين 

وقد صلد يف  ،ذباه الشخص الذي قام دبهامجتو أو أىانتو يف ضوء 4 العُت بالعُت والسن بالسن والبادئ اظلم

د منافسيهم كنتيجة دلهامجتهم بعنف اجملال الرياضي بعض أنواع من السلوك العدواين من بعض البلعبُت ض

 .من ىؤالء ادلنافسُت أو كنتيجة لشعورىم باإلىانة منهم
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  اإلحباط: -19-3

 العدوان –يقصد باإلحباط إعاقة الفرد عن زلاولة ربقيق ىدف ما. وأصحاب نظرية" اإلحباط 

 موجها ضلو مصدرد يكون ىذا السلوك العدواين ـى السلوك العدواين وقـرون أن اإلحباط يؤدي إلي

وقد نبلحظ يف اجملال ،ضلو مصدر أخر كبديل للمصدر األصلي ادلسبب لئلحباط اإلحباط أو قد يتجو

الرياضي حدوث السلوك العدواين من بعض البلعبُت كنتيجة لعدم قدرهتم على مواجهة منافسيهم بإعاقتهم 

 عن ربقيق ىدفهم.

 الشعور بعدم الراحة -20-3

أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن الشعور بعدم الراحة مثل التواجد يف أماكن مزدمحة أو مكان 

مغلق أو سكن غَت مريح أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغَت ذلك من ادلواقف اليت تثَت لدى الفرد 

لفرد وبالتايل قد تسهم الضيق وعدم الراحة ؽلكن اعتبارىا من العوامل اليت تشكل نوعا من الضغوط على ا

يف إثارة السلوك العدواين لديو. ويف ضوء ذلك ننصح بضرورة توفَت الشعور بالراحة لبلعبُت وبصفة خاصة 

قبيل اشًتاكهم يف ادلنافسات الرياضية حىت ؽلكن بذلك االبتعاد عن بعض العوامل اليت قد تثَت السلوك 

 العدواين لدى البلعبُت

 واألفكار العدائية:االستثارة والغضب  -21-3

( إىل أن العوامل السابق ذكرىا ) الشعور باألمل وادلهامجة MYERS (7331 أشار دفيد مَتز

أو اإلىانة الشخصية واإلحباط والشعور بعدم الراحة قد تؤدي إىل االستشارة أو الغضب أو األفكار أو 

 .7332)العبلوي م، العدوانية.الذكريات العدائية لدى الفرد وىو األمر الذي قد ػلدث االستجابات 

 ظريات السلوك العدواني:ن -22-3
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ىناك بعض النظريات واإلقًتاحات اليت قدمها العديد من الباحثُت حملاولة تفسَت السلوك العدواين 

أو على أساس  على أنو غريزة فطرية أو أستجابة لئلحباط أو نتيجة لعملية التعلم والتطبيق اإلجتماعي

 زلاولة تفريغ ادلكبوتة داخل الفرد ويف ما يلي عرض موجز ألىم نظريات وإفًتاضات السلوك العدواين4

 نظرية العدوان كغريزة.                              

 )نظرية التنفيس )تفريغ اإلنفعاالت ادلكبوتة. 

 نظرية التعلم اإلجتماعية. 

 (4002م، )العبلوي  العدوان -نظرية اإلحباط. 

 نظرية العدوان كغريزة: -22-3-1

ويف  ،ترجع جذور ىذه النظرية إىل ادلعلم "سيجموند فرويد" الذي أشار إىل العدوان غريزة فطرية 

رأي "فرويد" إن الغرائز ىي قوى للشخصية ربدد االذباه الذي يأخذه السلوك أي أن الغريزة سبارس التحكم 

وقد افًتض "فرويد" أن ،للسلوك عن طريق زيادة حساسية  الفرد ألنواع معينة من ادلثَتات اإلختياري

كما أن غريزة   ،ادلشتقات اذلامة لغريزة اجلنسية ومن ،يولد ولديو صراع بُت غريزيت احلياة وادلوت  اإلنسان

 العدوان تعترب من ادلشتقات اذلامة لغريزة ادلوت.

غريزة العدوان ىي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة على زلاولة الفرد وأشار "فرويد لبل" إىل إن 

تدمَت نفسو ونظرا ألن غريزة العدوان فطريو ألنو ال ؽلكن اذلرب منها ولكن  ؽلكن زلاولة تعديلها والسيطرة 

اة قد عليها عن طريق إشباعها أو إبداذلا وعلى ذلك فان اإلنسان يف زلاولتو تدمَت ذاتو فان غرائز احلي

تعوق ىذه الرغبة فعندئذ يتجو الفرد ضلو موضوعات بديلة إلشباع غريزة العدوان كأن يقوم الفرد باعتداء 

 على آخرين وتدمَت األشياء.
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وىذا التفسَت قدمو فرويد لتفسَت العدوان الدموي بُت احملاربُت يف احلرب العادلية األوىل ويف ضوء 

ة البد من إشباعها أو زلاولة تعديلها والسيطرة عليها. ويف ىذا اإلطار ىذه النظرية يبدو العدوان غريزة فطري

يرى بعض الباحثُت أن شلارسة األنشطة الرياضية التنافسية أو مشاىدة ادلنافسات الرياضية ؽلكن أن تساىم 

ارضها يف إشباع أو تعديل أو السيطرة على ىذه الغريزة. وقد أثار حول نظرية الغرائز الكثَت من اجلدل  وع

بعض الباحثُت على أساس أن ىذه النظرية وإن كانت تصدق على احليوان إال أنو يصعب تعميمها على 

اإلنسان الن الطفل البشري عند ميبلده يولد يف مجاعة ويتعلم منذ اللحظة األوىل حاجتو للجماعة 

ر إىل التفسَت العلمي كما أن ىذه النظرية غيبية وليست علمية أي تفتق،ويكتسب عن طريقها دوافع توجهو

  للسلوك.

   نظرية التنفيس )تفريغ االنفعاالت المكبوتة(: -2-22-3

يقصد بالتنفيس يف رلال علم النفس تفريغ أو إطبلق ادلشاعر أو اإلنفعاالت ادلكبوتة عن طريق 

 ت نظرا النالتعبَت عنها أو التسامي هبا األمر الذي يؤدي إىل تفريغ أو زبفيف ىذه ادلشاعر أو االنفعاال

 بعض االضطرابات النفسية و اجلسمية. كبتها يسبب حدوث

وتشَت نظرية التنفيس إىل أن السلوك العدواين ماىو إال تفريغ لئلنفعاالت ادلكبوتة لدى الفرد األمر 

حُت أشارت بعض الدراسات األخرى إىل أن السلوك  يف،الذي يؤدي إىل اإلقبلل من ادلزيد من العدوان

ويف بعض األحيان يؤدي إىل  ،ؽلكن أن يؤدي إىل خفض العدوانية -يف ضوء ىذه النظرية  -العدواين 

 ادلزيد من العدوان.

ويعتقد أنصار نظرية التنفيس من الباحثُت يف رلال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية اليت 

كما أن السلوك   ،َتة من االحتكاك البدين ؽلكن أن يكون دبثابة متنفس للسلوك العدواينتتضمن درجة كب
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 العدواين لدى ادلشاىدين لبعض األنشطة الرياضية قد يكون تفريغا لبعض االنفعاالت ادلكبوتة كنتيجة

ذلك من لؤلسباب أخرى خارج رلال الرياضة كالعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو غَت 

 .(7332)العبلوي م،  العوامل

 نظرية اإلحباط  -3-22-3

وليس  ،يعرف اإلحباط بأنو كل ما من شأنو أن يسبب منع ربقيق ىدف أو إشباع حاجة ىامة لنا

بل صلد على  ،من الضروري أن يوجو العدوان ضلو من سبب اإلحباط خاصة إذا كان ىذا ادلصدر قويا

، إذ ترى ىذه النظرية إن العدوان الناتج عن اإلحباط ؽلكن أن يوجو إىل أىداف بديلة ،ذلك العكس من

فالولدان اللذان يشعران باإلحباط بسبب كثرة خبلفتهما سوف يصبان عدواهنما على أطفاذلما والذين 

ى بدورىم إىل تفريغ انفعاالهتم على أىداف بديلة فيشدون ذيل قطتهم أو ػلطمون الدم سوف يتحولون

اإلحباط ػلدث حالة  ،وسبثل ىذه الفرضية واحدة من التفسَتات السببية الكربى للعدوان ،اليت يلعبون هبا

م نشر دوال رد وميلر وبعد ذلك كلمن 7323ويف عام ، من التحريض على العدوان دائما يسبقها إحباط

يل رأي فرويد القاضي بان وقمنا فيو بتحل ،دوبوماورر وسَتز أول كتاب ذلما بعنوان اإلحباط والعدوان

أو ىو  ،وعرف اإلحباط بأنو تلك احلالة اليت ربدث عندما يعاق إشباع اذلدف ،اإلحباط يقود إىل العدوان

وعرف العدوان بأنو أي تصرف  ،األثر النفسي ادلؤمل ادلًتتب على عدم الوصول للهدف أو تكرار الفشل

وعلا يفًتضان أن عدم ربقيق اذلدف يسبب  ،ط احمليطيًتتب عليو ضرر أو أذى للذات أو لآلخرين أو الوس

ن اإلحباط يؤدي بدوره إىل السلوك العدواين إزاء األشخاص أو األشياع اليت حالة دون ربقيق أاإلحباط و 

 .(4002)الرمحان، اذلدف

  نظرية التعلم االجتماعي: -4-22-3
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تفسر نظرية التعلم االجتماعي العدوانية بأهنا سلوك يتم تعلمو عن طريق مبلحظة اآلخرين وإلقتداء 

مث احلصول على التعزيز والتشجيع إلظهار سلوكيات مشاهبة .ولقد وجد عامل النفس "ألربت  ،بسلوكياهتم

 عنيفة ،و لقد كانت م( أن األطفال الذين يشاىدون النماذج من الكبار يرتكبون أعماال7312)″باندورا

ىذه التغَتات أشد عندما مت تشجيع األطفال على تقليد أفعال النماذج من الكبار . و ىكذا يتضح من 

ىذه النظرية أن السلوك العدواين يتم تعلمو من خبلل التعزيز و احملاكاة فعلى سبيل ادلثال إذا قام احد 

د البلعبُت فإن ىذا البلعب يف الغالب سيظهر نفس ىذا ادلدربُت بتقدمي تعزيز إغلايب للسلوك العدواين ألح

 السلوك مرة أخرى يف ادلستقبل.

العدوان حيث تنظر –إن نظرية التعلم االجتماعي على العكس من نظرية الغريزة و نظرية اإلحباط 

 السيطرة عليو.ك متعلم و على ذلك ؽلكن توجيهو و إىل السلوك العدواين على إنو سلو 

فاألشخاص يسلكون عدوانية ألهنم تعلموا مثل ىذا السلوك و ليس نتيجة لئلحباط أو امتبلك 

لغرائز معينة . ومن ادلبلحظ يف اجملال الرياضي أن العدوانية ؽلكن أن ربدث يف كل رياضة ، و أن البلعبُت 

يون السلوك العدواين صغار السن يقتدون بالعنف السائد يف مباريات احملًتفُت . فهم يشاىدون يف التلفز 

" أن 7322ألبطال الذين يقتدون هبم ،وػلصلون على التشجيع عند إظهار سلوك مشاهبة. ويذكر "مسيث

 العديد من ادلدربُت ،و اآلباء ،و زمبلء الفريق يشجعون و يعززون ىذه العدوانية.

سبيل ادلثال إن السلوك العدواين غالبا ما يرتكب كرد فعل لتصرف عدواين من شخص آخر .فعلى 

يتلقى العب كرة السلة تعليمات من ادلدرب بأال ينتهك القواعد و القوانُت و ػلاول إيذاء ادلنافسُت ،ولكن 

إذا كانت ادلباراة تتميز باخلشونة مثل اجلذب من ادلبلبس  الضرب بالكوع ربت السلة فإن البلعب يتعلم 

 .أن يرد بادلثل
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وىي تؤكد على الدور اذلام ،د من األدلة العلمية اليت تؤيدىان نظرية التعلم االجتماعي ذلا العديإ

)اخرون ر.،  الذي يلعبو اآلخرون ذوي األعلية بالنسبة للشخص يف زيادة وظلو السلوك العدواين أو التحكم

4002). 

 العوامل التي تؤثر في السلوك العدواني: -23-3

وان يف زلاولة لئلجابة عن تساؤلُت يفضل بعض الباحثُت التميز بُت أسباب كل من الغضب والعد

 .منفصلُت علا4  ما الذي يسبب مشاعر الغضب  وما الذي يسبب السلوك العدواين

 الغضب كأحد أسباب السلوك العدواني:  -1-23-3

 ىناك سببان رأسيان للغضب علا اذلجوم واإلحباط باإلضافة إىل غزو السبب يف كل منهما.

 الهجوم: 1-1-23-3-

يعد اذلجوم على الفرد من قبل فرد أخر أو انزعاج منو أكثر مصادر الغضب شيوعا وىناك أمثلة    

فتخيل انك تقرا صحيفة معينة وقامة شخص أخر بصورة غَت متوقعة يسكب من ادلاء  ،عديدة للهجوم 

وقام احد  على راسك أو زبيل انك أجبت إجابة معينة يف الفصل الدراسي تعرب عن رأيك يف موضوع معُت

وكذلك زبيل انك تسَت بسيارتك يف شارع عام  ،زمبلئو معلق على إجابتك بأهنا غبية وليس ذلا معٌت 

ففي كل ىذه احلاالت صلد إن شخص معينا قد  ،وفجأة سبقتك سيارة أخرى ووقفت أمامك دون مربر 

اإلزعاج ذلذه  وطبقا لكيفية معاجلة الشخص الذي تعرض للهجوم أو ،فعلى شيئا كريها لشخص أخر

األمور يصبح من احملتمل بدرجة كبَتة استثارة غضبو وشعوره دبشاعر عدائية ضلو مصدر اذلجوم ومن مث الرد 

 يربز احتمال عليو.
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ومقابلة اذلجوم دبثلو باألسلوب العُت بالعُت والبادئ  ،فاألشخاص يستجيبون للهجوم عادة بتأثَت

يف االنتقام وػلدث تصعيدا لو فالعنف يؤدي إىل ادلزيد من العنف  ومن مث تزداد حدة العدوان والرغبة ،اظلم

يف سلتلف رلاالت احلياة يف اجملتمع فالعنف األسري على سبيل ادلثال اليشتمل على شخص عدواين واحد 

 ولكن يشتمل على ظلط من العنف ادلتبادل بُت األزواج والزوجات أو بُت اآلباء واألبناء.  ،وضحية واحدة

 اإلحباط: -2-1-23-3

هبا  وابسط تعريف لئلحباط ىو احلالة اليت يشعر ،ادلصدر الرئيسي الثاين للغضب ىو اإلحباط 

الفرد عندما يصطدم مع شيئا ما أو عندما ػلول أمر أو أخر بينو وبينما يريد ربقيق الفرد ألىدافو فإذا أراد 

يريد  أن ػلصل على  شيء ما ومنع من فعل ماالفرد أن يذىب إىل مكان معُت أو يؤدي بعض األفعال أو 

أو مل يتمكن من ربقيقو فإننا نقول أن الشخص قد أحبط وقد قدم "دوال رد " وزمبلئو يف الثبلثينات من 

القرن العشرين الغرض األساسي الذي رابط بُت العدوان واإلحباط ومؤداه أن العدوان ىو دائما نتيجة 

فوجود اإلحباط يؤدي دائما  ،يقتضي ضمنيا وجود اإلحباط والعكس العدواين  لئلحباط فحدوث السلوك

 إىل بعض أشكال السلوك العدواين.

.بدراستهم الكبلسيكية اليت ىدفت إىل الوقوف على اآلثار النفسية 7327وقد قام "باركر" 

يسمح  لئلحباط وسبثلت إجراءات التجربة يف إن رلموعة من األطفال شاىدو غرفة مليئة بدمى جذابة مل

ذلم بدخوذلا ووقفوا يف اخلارج ينظرون إىل الدمى اليت يريدون أن يلعب هبا وليس يف مقدورىم الوصول إليها 

وبعد أن انتظر األطفال فًتة من الزمن مسح ذلم الباحثون بالدخول واللعب بالدمى ادلوجود كيفما يريدون 

لدخول الغرفة واللعب بالدمى ادلوجود دون ىذا يف مقابل رلموعة أخرى من األطفال أعطية فرصة مباشرة ،
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ادلرور خبربة ادلنع األوىل اليت تعرض ذلا األطفال اجملموعة األوىل وتبينة من النتائج أن األطفال الذين احبطو 

 .)اخرون ر.(وعلى ىذا األساس أن العدوان ىو أىم ادلًتتبان لئلحباط ،قد حطموا الدمى على األرض 

 الغزو :  -3-1-23-3

يؤدي اذلجوم واإلحباط يف معظم احلاالت إىل الغضب وما يًتتب عليو من السلوك العدوان إدراك 

إن الشخص أخر يقصد إيذائو فميلنا لسلوك العدواين يعتمد غالبا على الدوافع الظاىرة  ،الشخص

أن احتمال  وادلقاصد اليت تكمن خلف أفعال الشخص األخر ودبفاىيم نظرية الغزو اليت قدمها "وايذر" ذبد

نو يف أالغضب يزداد عندما الشخص يصاب  باذلجوم أو اإلحباط مقصود من قبل الشخص اآلخر )أو 

إطار ربكم الشخص الداخلي( ويف مقابل ذلك إذا قام الضحية بغزو اذلجوم أو اإلحباط إىل ظروفو 

ى سبيل ادلثال انو ادلخففة )أو انو خارج نطاق ربكم الشخص( فلن يؤدي ذلك إىل إثارة غضب شديد فعل

من ادلتوقع إثارة غضب العاملُت يف أحدى ادلؤسسات إذا قال ذلم رئيسهم انو اليهم ألهنم كساىل أكثر شلا 

لو ازبذت ادلؤسسة قرارا بتسرػلهم مؤقتا من العمل بسبب الركود االقتصادي للمؤسسة إمجاال والذي أدى 

لقها الضحية عن مقصد الطرف اآلخر أو الظروف ولكن توقيت ادلعلومات اليت يت ،إىل إغبلقها مؤقتا

فإذا ادرك الضحية ادلربرات ادلخففة قبل ػلبط فسيقل  ،ادلختلفة يعد عامبل مهما أيضا يف إثارة الغضب

احتمال الغضب ومن مث السلوك العدواين إما يف حالة تفسَت كل ادلربرات احلسنة فيما بعد بدء التوتر 

مع ذلك فان ادلعلومات ادلسبقة عن مقاصد الشخص اآلخر أو عن والغيظ فسيصعب تقليل الغضب و 

الظروف ادلخففة يصبح أثرىا ضئيبل إذا كان اذلجوم أو اإلحباط كبَتا جدا فالعنف العائلي ػلدث غلبا الن 

النقاش واجلدل الشديد يزداد حدة ويصعدون أي اعتبار دلربرات أفعال الشخص اآلخر ولذلك فان 
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ردبا تأيت متأخرة جدا أو تصبح غَت فعالة يف ظل حرارة الغضب فاألشخاص يقتلون يف ادلعلومات ادلخففة 

 .ظل الغضب الشديد بصرف النظر عن ادلعلومات اليت تصلهم عن ضحاياىم

 العوامل الشخصية المسببة للسلوك العدواني: -24-3

تناولنا مسبقا أسباب الغضب منفصلة عن العوامل الشخصية للعدوان من اجل التميز الدقيق بُت 

الغضب والسلوك العدواين ويبقى ضمن العوامل الشخصية اليت تؤثر يف السلوك العدواين نوعان من ىذه 

 .(4002)اخرون ر.، العوامل علا األسباب العصبية والكيميائية للعدوان واألذباىات التعصبية

 عالج السلوك العدواني : -25-3

أن العدوانية يعاين منها الفرد واجملتمع ومن ىذا ادلنطق فانو ينبغي علينا أن نضع طرق للعبلج دلثل 

الضطربات اليت أثرت سلبيا على احلياة العامة لئلنسان وعليو فإننا نرى أن يكون العبلج على ىذه اىذه 

 ادلستويات وىي كما يلي4

 

 العالج النفسي: -1-25-3

أن التكفل النفسي للفرد لو األعلية البالغة واألثر الكبَت يف عبلج مثل ىذه االضطربات السلوكية 

ويكون العبلج النفسي بتجنب الطفل أسباب االنفعال من األساس واليت تسبب لو نوع من اإلحباط 

وخطأ ارتكبو وإشعاره بذاتو وتقديره واحلط من قيمتو كعدم مقارنتو بغَته من األطفال وعدم تغيَته بالذنب 

 .(7332)مرسي، واحًتامو

فعندما يفشل الطفل ويصبح ذاك الفشل جزء من اخلربات اليت يواجهها يف البيت وادلدرسة والشارع 

ولذلك ينبغي لنا تعليم الطفل كيفية التعامل مع مثل ىذه التجارب الفاشلة دون أن تًتك يف نفسو اثر ضار 
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احًتامو لنفسو ويقول علماء الًتبية أن الطفل الذي يعاين من اطلفاض يف درجة احًتامو  ودون أن رببط من

يستطيع التعامل مع الفشل وال يستطيع تشكيل صدقات مع غَته ويًتتب على ذلك ظهور مؤشر  لنفسو ال

 .)احلكيم(العدوانية

واالستفسارات كما ينبغي علينا أيضا ذبنب األطفال الكبت حبيث يسمح ذلم بطرح األسئلة 

وعلينا أن نتجاوب معها بوضعية تناسب سنو وعقلو ومن خبلل أيضا إشباع رغباتو وتلبية حاجياتو ويكون  

كذلك بتنميتو ا حىت يستطيع الشخص أن ػلل مشاكلو وان يواجو الصعاب ببل صعوبة أو مشكلة 

كة فكل ىذه ادلعاين السامية باإلضافة إىل تعليم الطفل آداب احلديث واحلب والتعاون والتسامح وادلشار 

 (7332)مرسي، تغرس فيو روح عالية ومتسازلة

 العالج اإلجتماعي: -2-25-3

يسمى بالعبلج البىبء وىو عبارة عن التعامل مع البيئة االجتماعية  ويدخل ربت ىذا العبلج ما

 أو ضبطها سواء كانت ىذه البيئة األسرة أو ادلدرسة... ،للعميل وتعديلها أو تغيَتىا

والعبلج االجتماعي يف األسرة يكون عن طريق هتيئة ادلناخ األسري اذلادئ والسار وكذلك من 

خبلل معاملة الوالدين فيما يتعلق بًتبية األطفال وتوجيههم وقد يكون ىذا عن طريق تدريب األىل على 

ون كيف يعدلون سلوكهم ويتعاملون مع أبنائهم فقد أشارت نتائج ىذا سلك تصرفات سليمة حبيث يتعلم

 .℅10إىل  40التدريب خاصة مع تفاعل األىل وصلاوهبم إن العدوانية اطلفضت عند األطفال بنسبة 

ىذا فيما يتعلق باألسرة وفيما ؼلص ادلدرسة فيكون العبلج عن طريق إعطاء فرصة لتبلميذىا 

بالنشاطات الرياضية أو الثقافية وإدماج التبلميذ فيها وإشراكهم يف التحضَت وإلعداد باحلركة والنشاط سوءا 

 ذلا وبذلك تكون ادلدرسة قد اشبعت بعض حاجات تبلميذىا.
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باإلضافة إىل ىذا غلب توفَت العلم وتطوير التعليم واالىتمام بإعداد معلمُت لديهم الكفاءة والقدرة 

 .(7331)ظهران، جع الطبلب على العطاء واإلنتاج وحب العلمعلى ربويل جو ادلدرسة إىل جو يش

كما غلب أن الننسى مجاعة الرفاق اليت ذلا من التأثَت حبيث غلب اختيار الصحبة الصاحلة 

 واجلماعة اليت تلتزم باآلداب واألخبلق الفاضلة واليت تبتعد عن كل سلوك طائش وغَت مقبول.

 العالج السلوكي -3-25-3

السلوكي تطبيقا علميا لقواعد ومبادئ وقوانُت التعليم يف ميدان العبلج السلوكي على  يعترب العبلج

اإلطار النظري الذي وضعو كل من ايفان بافلوف وجون واطسن يف التعليم الشرطي ويستفيد أيضا من 

منفردة نظريات ثور ندايك وكبلرك ىل وبورس سكينر يف التعزيز وتقرير نتائج التعلم مع استخدام مثَتات 

مثل الصدمة الكهربائية حيث ترتبط بانتظام وتكرار مع ادلثَت ادلوقفي رغم أهنا مؤذية نوعا ما وصعبة مع 

 بعض احلاالت.

أو التحصُت التدرغلي ويتم  ،ومن بُت أساليب العبلج السلوكي أسلوب التخلص من احلساسية

ذلك عن طريق تعريض العميل إىل ادلثَتات اليت ربدث استجابات عدوانية وتكرارىا بالتدريج يف ظروف 

يشعر فيها بأقل درجة وىو يف حالة اسًتخاء مث يتم العرض على مستوى متدرج يف الشدة حىت يتم التوصل 

)مرسي، فن تربية االوالد يف االسبلم،  االستجابة العدوانيةإىل ادلستويات العالية من الشدة ادلثَت التستثَت 

7332). 

 العالج الطبي: -4-25-3

 ينتج على السلوك العدواين اختفاء للبصَتة العقلية لدى الفرد وذبعلو مضطر لسلك سلوكات

عدوانية يغيب فيها االنتباه لؤلخطاء وخطورهتا وانطبلقا من معرفتنا بان ىناك عبلقة وطيدة بُت النفس 
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واجلسم وذلذا يلجا يف بعض األحيان إىل استعمال األدوية كمهدئات تؤدي إىل االسًتخاء العضلي واذلدوء 

ز العصيب ادلركزي وتسكن اآلالم أيضا دلسكنات الٍت تعمل على تثبيط وظائف اجلها النفسي واحلركي وىناك

 شلا يؤدي إىل اذلدوء النفسي.

حىت يتمكن ادلعاًف من إقامة عبلقة تواصل بينو وبُت العميل إذا ما فشلت مجيع ىذه احملاوالت 

وفشلت بقية أنواع ووسائل وطرق العبلج يتم االستعانة كأخر حل بالعملية اجلراحية وىي جراحة عصبية 

لبيضاء االنص األمامي اجلبهي عن بقية أجزاء ادلخ عن طريق قطع األلياف متخصصة حيث يتم فصل 

ادلوصلة بُت الفص األمامي وادلهد بذلك يتم قطع االتصال العصيب وبالتايل تثبيط رد الفعل االنفعايل وػلد 

 .(7331)ظهران، تغَت يف السلوك

 العالج الديني: -5-25-3

جابة غَت سوية لضمَت ادلريض بسبب اإلعلال أو القيام يعترب السلوك العدواين يف نظر الدين است

وذلذا فانو غلب الوقاية الدينية من مثل ىذه االضطرابات ويكون   ،الفرد بسلوك يتحدى فيو قوة الضمَت

 ذلك باإلؽلان والتحلي بالعقيدة اخلالصة والعمل ادلخلص والسلوك غلب أن يكون وفقا ذلا.

طرابات النفسية والسلوكية االىتمام بالًتبية الدينية وألخبلقية وبناء وتتضمن الوقاية الدينية من االض

نظام القيم كدعامة أساسية ومتينة للسلوك السوي فغاية ما يطلب ىو النفس ادلطمئنة اليت توفق بُت النفس 

 اإلمارة بالسوي والنفس اللوامة.

سلوك السوي وذبنبو الوقوع يف اخلطأ فالتعاليم الدينية والقيم الروحية واألخبلقية يهدي الفرد إىل ال

والذنب وعذاب الضمَت وعليو غلنب إحداث نوع من التوازن بُت اجلانب ادلادي والروحي حىت يستطيع 
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الفرد التوفيق يف حياتو وأخرتو ويف ذلك قال تعاىل " وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من 

 .(11ية اآل )القصص،الدنيا"

أيضا االىتمام بالنمو الديٍت للفرد وتوفَت القدرة الصاحلة احلسنة والسلوك النموذجي وغلب 

 (47)االحزاب، االية لبلىتداء واالقتداء بو حيث قال تعاىل  "لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة "

 خبلقية.ويقوم العبلج الديٍت على معرفة الفرد لنفسو ولدينو ولربو والقيم وادلبادئ الروحية واأل

 .7332 )مرسي، فن تربية االوالد يف االسبلم،

  صم:ألمدى تأثير االنشطة الرياضية و الترويحية في تقليل السلوك المنحرف ل -3-26

ن دمج االصم بالنشاطات الرياضية و الًتوػلية و تشجيعو ليكون طاقة منتجة و شغل اوقات إ

فراغو كل ىده االمور تقلل من تفكَته بنفسو و احلالة اليت تشعره بانو اقل من غَته من االسوياء و خاصة 

خص منعزل صابو العوق نتيجة حادث بعد ان كان شخص عادي ؽلارس حياتو االعتيادية و ليس كشأا إذ

 عن اجملتمع.

و ان الرياضة و شلارستها تؤدي اىل اقامة العبلقات االجتماعية السوية مع االخرين و يظهر دلك 

من خبلل ادلشاركات و ادلسابقات و ادلهرجانات اليت تعطي ادلعوق الثقة بالنفس و التغلب على العوق و 

رياضة ادلعوقُت جزء من التعليم العام و ىي بدلك يكون سلوكو اغلايب و ال يفكر بالسلوك ادلنحرف الن 

من اجملاالت الًتبوية ادلهمة اليت تبٍت شخصية ادلعوق ادلتمثلة يف روح التعاون و العمل اجلماعي و التضحية 

من اجل اجلماعة و رس القيم اخللقية و السلوكية و تستغل الرياضة يف التعبَت عما يف دواخل االنسان و 

االصم( لو رغبة يف احلركة و خاصة االطفال منهم تفوق الطفل السوي لفقدانو السمع افكاره مثل ادلعوق )

 .)امحد( و النطق
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 خاتمة:

شلا سبق يف ىذا الفصل نستنتج أن عملية االتصال ىي عملية جوىرية وأساسية ربدث بُت أفراد 

وتزيد ادلكتسبات وػلقق كل  ادلراىقاجملموعة أو اجملتمع حىت تتوسع العبلقات و تساعد على تعديل سلوك 

قدرات مرسل ىدفو أو يوصل رسالتو، رغم وجود معيقات حلدوث ىذه العملية على أكمل وجو حسب 

 وإمكانية كل فرد واليت ؽلكن تعويضها بوسائل أخرى لتكتمل العملية.
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إف الغرض من البحث العلمي ميكن الكشف عن احلقائق اخلفية وتربز قيمة وأمهية ىذا : تمهيد

 .البحث يف التحكم يف ادلنهاجية ادلتبعة فيو قصد التمكن من مجع البيانات بصفة علمية

 منهج البحث: -1-1

 .بتصميم العينة التجريبية الواحدة اختبار قبلي وبعدياستخدمنا ادلنهج التجرييب 

 مجتمع البحث: -1-2

  سنة( يف مدرسة ادلعوقُت الصم واري ناصر لوالية وىراف. 18 –53 (ىم األطفاؿ الصم

 :مواصفات عينة البحث -1-3

 الحالة األولى:

إخوة )األكرب مصاب  3يعاين من صمم عميق يأيت يف ادلرتبة األخَتة بعد  ،سنة 54عمره  طارق

 األب موظف و األـ ربة بيت, العامل الوراثي سبب اإلعاقة ،بالصمم(

 :الثانيةالحالة 

إخوة ,الوحيد ادلصاب  6غَت رلهز, يأيت يف ادلرتبة اخلامسة بُت ، سنة 56عمره الزمٍت  احمد

فالح و األـ ربة بيت, سبب الصمم ىو التهاب السحايا و دل يكتشف الوالداف بالصمم يف العائلة ,األب 

 الصمم إذل بعد رسوب مدرسي )تكرار السنة األوذل لعدة مرات( مع رصيد لغوي فقَت.

 :الحالة الثالثة

إخوة, الوحيد ادلصاب بالصمم يف العائلة  4سنة, يأيت يف ادلرتبة الرابعة بُت  53عمره  زين الدين

 موظف و األـ ربة بيت, سبب الصمم ىو خلقي. ,األب
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 :الخالة الرابعة

سنة، لو بقايا مسعية، رلهز مسعيا يأيت يف ادلرتبة الثالثة من إخوانو األربعة،  53يبلغ من العمر كريا ز 

 األب جزار واألـ متوفية، ادلستوى االجتماعي متوسط، وسبب اإلعاقة يرجع لزواج قرابة

 :الخالة الخامسة

سنة لو صمم عميق، ليس رلهز مسعيا، يأيت يف ادلرتبة األخَتة بعد ثالث  15عمره الزمٍت علي 

أخوات )الثاين والثالث ضعاؼ السمع وتلميذتُت سابقتُت بادلدرسة(، األب حارس واألـ ربة بيت، أما 

 العامل الوراثي فهو ما يفسر سبب اإلصابة باإلعاقة.

 :الخالة السادسة

سنة، صممو عميق يأيت يف ادلرتبة الثالثة بعد ثالث أخوات يليو األخ  54عمره اآلف عبد احلكيم 

األصغر منو سنا، األب منفصل عن العائلة واألـ ماكثة بالبيت. سبب اإلعاقة يرجع لصدمة أصيبت هبا 

ستوى األـ يف فًتة متقدمة من احلمل مع عدـ وجود لصلة قرابة أو عامل وراثي يف طريف العائلتُت، ادل

 العائلي من متوسط إذل منحط أحيانا

 :الخالة السابعة

سنة، الصمم عميق بسبب التهاب الساحايا، وضعيتو األوذل  17العمر الزمٍت  محمد الصديق

يليو أخوين، األوؿ أصم وتلميذ بادلدرسة أيضا، والده تاجر والوالدة ماكثة بالبيت مع اإلشارة لعدـ وجود 

 العائلي متوسط.سوابق عائلية، ادلستوى 
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 :الحالة الثامنة

سنة، لديو صمم عميق سببو راجع الرتفاع ضغط دـ األـ أثناء فًتة  15يبلغ من العمر  عبد الحق

( الوالد متقاعد والوالدة أمية، مستوى اجتماعي 55احلمل، ليس رلهزا مسعيا وىو آخر إخوتو )الوضعية 

 متوسط مع انعداـ السوابق العائلية.

 البحث: عينة -1-4

ومشل البحث على عينة من التالميذ ادلعاقُت مسعيا على مستوى والية وىراف، مدرسة ادلعوقُت  

 تالميذ كلهم ذكور. 6الصم واري ناصر، ويتمثل حجم العينة من 

 :البحث وسائل -1-5

 المالحظة:

ىذه الوسيلة كعملية قصد احلصوؿ على ادلعلومات احلقيقية اليت تسمح بتحليل  تستعمل -

 موضوعي للنتائج احملصل عليها بواسطة الطرؽ اإلحصائية التالية8

 الطفل سلوكات دلالحظة نستعملو الشبكة ىذه اللعبية التفاعالت مالحظة شبكة يف وادلتمثلة

 .اجتماعيا مع األطفاؿ اآلخرينوتفاعلو ومدى اتصاؿ وتواصلو  اللعب أثناء األصم

 مجاالت البحث: -1-6

 المجال البشري:

 للميداف زيارتنا خالؿ ومن ذلك لتنفيذ حبث رلموعة توفر من بد ال السابقة األىداؼ لتحقيق

 نفي أو اثبات أجل من بدراستنا للقياـ لبحثنا كمجموعة القسم األوذل متوسط على اختيارنا وقع

 .ادلطروح اإلشكاؿ عن ولإلجابة الفرضيتُت
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% من 511تالميذ، مت حتقيق التجربة عليهم. حيث متثل نسبة  6مشلت عينة البحث على 

 .اجملتمع

 المجال الزمني:

، وخالؿ ىذه الفًتة 2014ماي04يـو  ننتهى .2014افريل15بدأت العمل يف البحث يـو 

 وفرزىا وحتليلها.ومجع ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث قمنا باجراء حصص 

الوسائل البيداغوجية ادلتمثلة يف )كرة السلة، ميقايت، أقمصة رياضية، ساحة وملعب ادلركز قاعة 

 رياضة جودو الغابة الشاطئ البحر(.

 المجال المكاني:

 بطاقة تقنية لمدرسة المعوقين الصم واري ناصر بوهران: -1-7

 "مدرسة ادلعوقُت الصم واري ناصر بوىراف".  التسمية:

 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري )الشخصية ادلعنوية واالستقاللية ادلالية(. طبيعة المؤسسة:

ادلتضمن إنشاء، تنظيم وتسيَت ادلراكز  5761مارس  16ادلؤرخ يف  37 -61 مرسوم اإلنشاء:

 ادلتخصصة بالطفولة ادلعاقة.

 نصف داخلي. النظام:

 .5753ديسمرب تاريخ بداية النشاط:

 المهمة:

 الفحص اخلارجي. -الًتبية ادلبكرة.      -      التعليم ادلتخصص للمعاقُت مسعيا. -

 اإلدماج االجتماعي التعليمي وادلهٍت  الهدف:
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 استمرارية التعليم على مجيع ادلستويات مبشاركة مجيع األطراؼ ادلعنية اآلفاق:

 البرامج التعليمية:

 برنامج الًتبية الوطنية.   -الربامج ادلتخصصة.                                         -

 قسما. 51 عدد األقسام:

 مدمج يف روضة أطفاؿ عادية "محو بوتليليس". 15 قسم الروضة:

 .10 السنة األولى ابتدائي: .                                  11 قسم السنة األولى تنطيق:

 .15 السنة الثالثة ابتدائي:                                   .10 السنة الثانية ابتدائي:     

 .15 السنة الخامسة ابتدائي:                                 .10 السنة الرابعة ابتدائي:    

 تالميذ تابعُت دلتوسطة بن قادة قدور. 15 السنة األولى متوسط:

 عدد الورشات: 

 .15.             ورشة اإلعالـ اآلرل8 15.               ورشة احلالقة8 11ورشة اخلياطة8   

 كرة القدـ، كرة السلة، كرة الطاولة، ألعاب القوى، جتديف. النشاطات الرياضية:  

 .30.                       البنات8 51.                       البنوف8 500عدد التالميذ: 

 عامل8 60 لعمال:عدد ا

 .13 عدد عمال السلك التقني والتربوي:

 .15أخصائيوف نفسانيوف تربويوف8  -.           11أخصائيوف نفسانيوف عياديوف8       -

 .15أساتذة يف التعليم ادلتخصص8   -.            11أخصائيوف نفسانيوف أرطوفونيوف8  -

 .14مربيوف سلتصوف8               -   .         13   مربيوف متخصصوف رئيسيوف8   -
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 53عماؿ يدويوف لألشغاؿ العادية8  -.            15               مريب مساعد8        -

من أجل القياـ هبذا البحث، استلـز لنا استعماؿ ملعب وساحة مدرسة ادلعوقُت الصم، وإضافة 

 غلى ذلك 

 قاعة خارج المدرسة خاصة لرياضة الجيدو

 الرياضيةعبارة عن قاعة مغلقة خاصة لرياضة اجلودو التابعة جلمعيةىي 

 ادلسيلة   و  الغابة جبل االسد الغابة ا لغابةا

 شاطئ كريشتاؿ  و شاطئ مرسى احلجاج .الشاطئ البحر

عرضنا ألدوات البحث والتقنيات ادلستعملة اليت سنطبقها على رلموعة البحث، سنقـو بتقدمي  بعد

 احلاالت ادلتمثلة يف رلموعة األطفاؿ الصم يف مرحلة ادلتوسطة، وىي مثانية حاالت8

 الذي البحث ىذا يتطلبو ما حسب حالة دراسة منهج عليها طبقنا اجملموعة ذلذه اختيارنا بعد

 التينحن باحلاالت -يف علم النفس العياديُت من طرؼ سلتص -وادلستمرة  ادلباشرة ادلالحظة على يعتمد

 اللعب وضعية وخارج داخل اجملموعة سلوكات مالحظة تقنية على معتمدين ومالحظتها دراستها بصدد

تعملنا عامة، حيث اس بنتيجة للخروج اللعبية التفاعالت مالحظة شبكة إطار يف بعضها مع تفاعلها ومدى

 يف احلصص العاب مجاعية تنافسية مثل8 مترير العشر، سباؽ السرعة بالتداوؿ، لعبة احلبل، كرة القدـ...إخل.

مع العلم أننا قمنا بالتصوير وتسجيل أغلب احلصص وذلك لدراسة احلاالت ومالحظتها أكثر 

 .هاذلك، ومن مت حتليل

 

 ضبط المتغيرات: -1-8



 الفصل األول                                                منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

 

105 
 

ضبط ادلتغَتات عنصرا أساسيا يف أي دراسة ميدانية، وقد جاء ضبط متغَتات ادلوضوع الذي  يعترب

 حنن بصدد دراستو كما يلي8

 للدراسة : -1-8-1

 اللعب الًتوحيي.8المتغيرالمستقل -أ

 بناء العالقة بُت األطفاؿ الصم واألطفاؿ العاديُت .8 المتغير التابع -ب 

تدخلت بعض ادلتغَتات ادلشوشة وادلتعلقة بالنضج ،ادلعارؼ القبلية  المتغيرات المشوشة : -ج 

 ومت ضبطها بدقة بعد إجراء التجربة االستطالعية .

 ألفراد العينة: -1-8-2

 مجيع أفراد العينة ذكور .الجنس: -أ 

 .سنة(56_53) أفراد العينة ما بُت8 ينحصر سنالسن -ب 

 حـدود الــدراسة: -1-8-3

 8لعينة البحثكاآليتأجريت االختبارات بالنسبة 

مدرسة ادلعوقُت الصم واري ناصر 8 لقد متت التجربة اليت قمنا هبا يف ملعب المجال المكاني -

 .بوىراف

 :نياالمجال الزم -      

 .0152 - 12 - 53  االختبػار القبلي8  

 .0152 - 13 - 12  االختبار البعػدي8 

 :الشروط العلمية لالختبارات  -1-9
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( 8 تعترب درجة الصدؽ ىي العامل األكثر أمهية 5774) محمد حسن عالوي"يقوؿ " الصدق:

 .(105، صفحة 5774)غضباف، بالنسبة للمقاييس واالختبارات وىو يتعلق أساسا بنتائج االختبار.

 صدؽ االختبار نقـو حبساب معامل الصدؽ. للحصوؿ على

 معامل ثبات االختبار صدؽ االختبار = 

 8 الثبات 

أياـ وحساب معامل االرتباط بُت  6مت حساب الثبات عن طريق تطبيق االختبار واعادتو يف فًتة 

 ادلتوسطات وكانت النتائج كاآليت 8

 

 معامل الصدؽ الثبات معامل األبعاد ادلستهدفة

 1.76 1.76 بعد االتصاؿ والتواصل

 1.76 1.75 بعد تعديل السلوؾ

 1.75 1.73 بعد التفاعل االجتماعي

 

8 من العوامل ادلهمة اليت جيب أف تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية والذي الموضوعية -ج 

الشخصية للمخترب كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو يعٍت التحرر من التحيز أو التعصب وعدـ إدخاؿ العوامل 

الشخصي وحىت حتيزه أو تعصبو، فادلوضوعية تعٍت أف تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما 

 (46، صفحة 5777)ابراىيم، نريدىا أف تكوف

 :واجبات فريق البحث -1-10
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 8 أساتذة التربية البدنيةأهداف وواجبات  -1-01-1

 زلافظة على سَتورة احلصة. -

 زلاولة شرح األلعاب )أنشطة حركية( بالكالـ وإشارات الصم. -

 حتفيز األطفاؿ الفريقُت على الفوز خالؿ األنشطة الرياضية ادلنافسة مبختلف ادلراحل.  -

 8 أهداف وواجبات األساتذة المتخصصين في علم النفس -1-10-2

 اجراء ادلقابلة مع االطفاؿ الصم  -

 حتليل ومالحظة األطفاؿ الصم خالؿ احلصص.  -

 خالؿ احلصص.   الصمإعطاء حتليل عاـ حوؿ ردة فعل األطفاؿ  -

 إعطاء االستنتاج العاـ.  -

 الوسائل اإلحصائية: -1-11

معاجلة احلسابات اليت متكننا من ترمجة النتائج بطريقة دقيقة لالختبارات اليت قمنا هبا  تتضمن

 ألجل ىذا الغرض استعملنا ادلؤشرات التالية8

 المتوسط الحسابي: -

(8 يعترب أحد الطرؽ اإلحصائية األكثر استعماال خاصة يف مراحل 5751) علي نصيف"ويشَت"  

، 5التحليل اإلحصائي فهو حاصل قسمة رلموعة مفردات أو قيم يف اجملموعة اليت أجري عليها القياس8 س

 ، على عدد ىذه القيم ف، ويصطلح عليو عادة س وصيغتو العامة ىي8ف، ...، س1، س0س

 االنحراف المعياري:  -
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ىو أىم مقاييس التشتت ألنو أدقها حيث يدخل استعمالو يف  8(1975"نوار الطالب") عن

فإنو  الكثَت من قضايا التحليل اإلحصائي واالختبار، ويرمز لو بالرمز8 ع، فإذا كاف قليال أي قيمتو صغَتة

 يدؿ على أف القيم متقاربة، والعكس صحيح.

العب وتكتب على الصيغة  11ة أقل من ىذه الصيغة لػ8 ع تكتب يف حالة ما تكوف العين

 التالية8

 )ت( ستيودنت: -1-11-1

طريقة إحصائية من الطرؽ اليت تستخدـ يف حساب الفروؽ بُت ادلتوسطات احلسابية،  وىي 

ويستخدـ ىذا االختبار لقبوؿ أو رفض العدـ مبعٌت آخر اختبار )ت( يستطيع تقييم الفرؽ بُت ادلتوسطات 

 العب8  11احلسابية تقييما رلردا من التدخل الشخصي و يف حالة العينات األقل من 

 النسبة المئوية:-1-11-2

النسبة ادلئوية ىي نسبة عدد اإلجابات من اجملموع الكلي ألفراد العينة وىي معرفة بالعالقة التالية8 

 (.5762)زلمد صبحي أبو صاحل، 

 

 عدد اإلجابات                            
 ........511×                                النسبة ادلئوية =

 اجملموع الكلي                       
 

 

 التجربة األساسية:  -1-12
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 : وكانت اإلجراءات كاآليت

  :الحصة األولى

العينة،  األطفاؿ العاديُت، أستاذ  :ىي عبارة عن حصة لقاء وتعارؼ بُت سلتلف أطراؼ البحث

، واذلدؼ من ىذه احلصة ىو التالقي واالحتكاؾ يف علم النفس العيادي تذة األخصائُتا، أسالًتبية البدنية

 .خصائُتاجراء ادلقابلة القبلية مع العينة من طرؼ األودراسة مشروع البحث. 

وذلك حسب األحواؿ بعد اجراء ادلقابلة تدـو حوارل ساعة وعشروف دقيقة ة ىي عبارة عن حص

اجلوية )احلرارة( واحلالة النفسية )مدى قابلية األطفاؿ(. يقـو هبا أستاذ الًتبية البدنية بتقسيم األطفاؿ بعد 

فًتة اإلمحاء إذل الفريقُت الفريق األوؿ ىو فريق الصم والفريق الثاين ىو فريق العاديُت وترتكز ىذه احلصص 

 5رقم  حسب البطاقة الفنيةعلى ثالث مراحل 

 :الحصةالهدف من هذه 

في علم النفس مبالحظة نذة األخصائيتث تقـو األساىي مرحلة استعدادية للمرحلة الثانية حي

 أطفاؿ الصم، تقييم وحتليل تصرفاهتم مع زمالئهم الصم والفريق اخلصم )األطفاؿ العاديُت(.  

 الحصة الثانية:

اذل  عشوائيا بادلركز لكن يقسم االستاذ الًتبية البدنية االطفاؿ  1تطبق نفس بطاقة الفنية رقم 

 .فريقُت سلتلطُت   )االطفاؿ الصم مع العاديُت(

  :الثالثةالحصة  -

 ىي عبارة عن حصة تدريبية مبدرسة رياضة اجليدو وذلك لتغيَت اجلو )خروج من يوميات ادلركز
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واكتشاؼ احمليط ورياضة جديدة، حيث أهنم ألوؿ مرة يلبسوف أقمصة رياضة اجليدو( وخلق جو الحتكاؾ 

الذين ىم يف األصل من شلارسُت ىذه  -األطفاؿ الصم واألطفاؿ العاديُت، حيث قاـ األطفاؿ العاديُت 

 يعلموف األطفاؿ الصم أساليب وحركات وادلبادئ األوذل ذلذه الرياضة. -الرياضة 

  :الخامسةو الحصةالرابعة 

تقاـ على توارل شاطئ البحر و الغابة  على شكل العاب مجاعية تنافسية  ىي عبارة عن حصص

 3 و 2 بُت الفريقُت ادلختلطُت حسب بطاقة الفنية رقم 

    :الحصة السادسة

 ىي حصة اقيمت داخل ادلركز بنفس الوتَتة

  :الهدف من هذه الحصة -

بُت األطفاؿ الصم واألطفاؿ العاديُت الذين ينتموف يف نفس  التفاعالتىو ادلالحظة وحتليل 

 الفريق وسلوكهم وردود أفعاذلم مع الفريق ادلختلط اآلخر 

 التاسعة:و الثامنة  ،السابعةالحصة  -

لعاب مجاعية أتوارل شاطئ البحر و الغابة  على شكل العلى  ص اقيمتىي عبارة عن حص

 3 و 2 تنافسية بُت الفريقُت حسب بطاقة الفنية رقم 

 :العاشرةالحصة -

رياضة اجليدو، حيث قاـ األطفاؿ العاديُت، يعلموف األطفاؿ الصم أساليب واحلركات ىي حصة ل

 األرضية )السقوط جبميع أنواعو، والتثبيت على األرض...إخل.
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 :الحصة الحادية العشر

اذلدؼ من ىذه احلصة كوهنا حصة ختامية وتوديعية يف نفس الوقت، باإلضافة غلى ادلالحظة 

 يف علم النفس العيادي ُتتذة ادلختصامن طرؼ األسو قياـ بادلقابلة البعدية  والتحليل األخَت 

 صعوبات البحث: -1-13

 حبث صعوبات أما بالنسبة للصعوبات اليت تلقيناىا يف إجراء ىذا البحث ىي8 لكل

صعوبة إدخاؿ األطفاؿ العاديُت إذل مدرسة الصم البكم، حيث أتينا بالتسريح من طرؼ السيد  -

مدير النشاط االجتماعي والتضامن شخصيا، حيث ىذه أوؿ مرة يدخل عامل خارجي إذل ادلدرسة بدوف 

 التجربة ميدانية داخل ادلدرسة مع أطفاؿ خارج ادلدرسة(مناسبة )قياـ ب

 -علم النفسأخصائيُت  -صعوبة مجع مجيع أطراؼ ىذا البحث )األطفاؿ الصم والعاديُت -

  .......معا(.ادلريب

 أولياء تالميذ خاصة تالميذ العاديُت السماح ألوالدىم باللعب مع أوالد الصم.  رفض بعض -

الدراسي ادلتقارب للتالميذ الصم والتالميذ العاديُت وىذا ما نتج عنو عدـ وجود جلدوؿ الزمٍت ا -

 وقت فراغ من اجلهتُت ومجعهم يف نفس الوقت.
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 تمهيد:

تستدعي ادلنهجية الصحيحة للبحث العلمي حتليل النتائج ومناقشتها من ىذا ادلنطلق يستلزم األمر 

عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفق خطة متقنة ولقد مت يف ىذا الفصل حتليل النتائج 

 .منطقيا وعرضها يف جداول ومتثيلها بيانيا

 النتائج اإلحصائية  -2-1

 إحصاء نوع الصمم:-2-1-1

 ادلئوية النسبة التكرارات البيان

 %8..5 07 عميق صمم

 %8..5 01 مسعية بقايا

 100% 08 اجملموع
 نوع الصمم يمثل الذي  (01)رقم جدول

 استنتاج:

 ، صلد أن أغلب العينة ذلا صمم عميق.5من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 
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 يمثل نوع الصمم الذي (01) رقم للجدول نيةالبيا األعمدة
 

 إحصاء المستوى المعيشي ألطفال الصم: -2-1-2

 % ادلئوية النسبة التكرارات البيان

 % 37,5 03 منحط مستوى

 % 50 04 متوسط مستوى

 % 12,5 01 حسن مستوى

 % 100 08 اجملموع
 

 المستوى المعيشي ألطفال الصم يمثل الذي 22رقم  جدول

 تاج:إستن

، نستنتج أن أغلب أفراد العينة ذلا مستوى .2من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

 معيشي متوسط.
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 المستوى المعيشي ألطفال الصم يمثل الذي 22 رقم للجدول البيانيةاألعمدة 

 

 تصال.التواصل واال ضاالطفال الصم في بعب عرض النتائج الخاصة -2-2

   يبين نتائج عينة االطفال الصم (3جدول رقم ) -2-2-1

 

 

 

 

 

 االطفال الصم( يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للعينة23ل البياني رقم )الشك

 الداللة
مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
Tاجلدولية Tحجم العينة احملسوبة 

االضلراف 

 ادلعياري

ادلتوسط 

 احلسايب

ادلقارنة بني 

 االختبارات

 25 8..5 .... 07 2.28 دال
 القبلي 552 8..5

 لبعديا .55 5.8.
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 تحليل وعرض النتائج: -

من خالل اجلدول صلد عند ادلقارنة بني ادلتوسطات لالختبارين أن ادلتوسط احلسايب لالختبار 

ضلراف ادلعياري وكذلك اال .55 وىو اقل من ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي الذي بلغ 552القبلي 

وبالنسبة  (5.8.وىو اكرب من االضلراف ادلعياري لالختبار البعدي الذي بلغ ) 8..5لالختبار القبلي 

( وىي أكرب من 25) ( ودرجة حرية2.28مستوى الداللة ) عند 8..5ت احملسوبة اليت بلغت لقيمة 

ني االختبار القبلي بإحصائية وىذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة  ....اجلدولية اليت كانت  (ت)

 ألطفال الصم يف بعد االتصال والتواصل.ل والبعدي لصاحل البعدي يف اختبار مقياس العالقات االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عرض النتائج -2-2-2
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 :بين نتائج المتعلقة ببعد تعديل السلوكي (4) جدول رقم -

 

 لالختبار القبلي و البعديألطفال الصم( يوضح متوسطي العينة ل24شكل بياني رقم )

 

 

 تحليل وعرض النتائج -

ل صلد عند ادلقارنة بني ادلتوسطات لالختبار القبلي أن ادلتوسط احلسايب لالختبار من خالل اجلدو 

أكرب من ادلتوسط احلسايب القبلي للعينة الضابطة الذي كان  وىو 8..55 البعدي للعينة  الذي بلغ

وىو اكرب من االضلراف  58.53، كذلك االضلراف ادلعياري لالختبار البعدي للعينة الضابطة .55

عند مستوى  5..5ت احملسوبة اليت بلغت وبالنسبة لقيمة  ( 5.8.ياري لالختبار البعدي الذي بلغ )ادلع

وىذا ما يدل على  ....( وىي أكرب من ت اجلدولية اليت كانت 25( ودرجة حرية) 2.28الداللة )

 الداللة
مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
Tاجلدولية Tسوبةاحمل 

حجم 

 العينة

االضلراف 

 ادلعياري

ادلتوسط 

 احلسايب

ادلقارنة بني 

 االختبارين

 25 5..5 .... 07 2.28 دال
 القبلي .55 .58.5

 البعدي 8..55 5.8.
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ألطفال ل لبعديوجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي  للعينة لصاحل االختبار ا

 في اختبار مقياس العالقات االجتماعية. الصم

 :يبين نتائج المتعلقة ببعد التفاعل االجتماعي( 5) جدول رقم  -2-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداللة
مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية
Tاجلدولية Tاحملسوبة 

حجم 

 العينة

االضلراف 

 ادلعياري

ادلتوسط 

 احلسايب

ادلقارنة بني 

 االختبارات

 25 5.38 .... 07 2.28 دال

 القبلي 585 55.8

 لبعديا 538 5..5
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 لالختبار القبلي و البعدي ألطفال الصم( يوضح متوسطي العينة ل25شكل بياني رقم )
 

 مقابلة األخصائي مع الطفل األصم.نتائج عرض وتحليل ومناقشة 

 ل:ور األو  ـالمح.1.1

 ارسة النشاط الرياضي الًتوحييمباذا تشعر أثناء شل ل:ؤال األو  الس   -

 .اثر شلارسة النشاط الرياضي الًتوحيي على اجلانب النفسي معرفة الهدف منـو: -

 المئويـةالن سبة  رارـالتك ةـاإلجاب

 %52 26 النشاط

 %22 00 الملل

 %33.34 24 الراحة

 %16.66 22 االضطراب
 حي على الجانب النفسيممارسة النشاط الرياضي التروي( يمثل أثر 6جدول رقم )

من يّتضح  اثر شلارسة النشاط الرياضي الًتوحيي على اجلانب النفسيتأثري : (26جدول رقم )

شلارسة النشاط الرياضي الًتوحيي يشعرىم بأّن  ابق أّن معظم أفراد العّينة قد أقّرواخالل نتائج اجلدول السّ 

% من أفراد العّينة بأّن 55.55بينما صرّح %، .53.3وذلك بنسبة عالية وصلت إىل  بالنشاط والراحة

 االضطراب. يشعرىم بادللل أو النشاط الًتوحيي

بأّن شلارسة النشاط الرياضي الًتوحيي  أقرت وديكن تفسري الّنسبة العالية من أفراد العّينة اليت

بعض وما خيلفو  على تفاعلهم مع إجيابايؤثر ( النشاط الًتوحييكون ىذا األخري )  يشعرىم بالنشاط والراحة

 سليب دلمارسة النشاط الرياضي الًتوحيي. تأثرييوجد  ذلك على اجلانب النفسي من اجيابيات وال
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الذين يكونون االطفال تأثري كبري على نفسية لو النشاط الرياضي الًتوحيي ومنو نستنتج أّن 

  .ادلطّبقة ةالًتوحييمشحونون بصفات نفسية جتعل منهم أكثر إقبااًل على سلتلف األنشطة 

 ؟ما ىو شعورك بعد احلصة: ؤال الثانيالس   -

 .شعور الطفل بعد شلارسة اللعب معرفة :وـالهدف من -

 المئويـةالن سبة  رارـالتك ةـاإلجاب

 %73.33 26 التحرر من النقص

 % 26.67 25 الراحة البدنية

 %122 22 قدرة وتحدي

 .د ممارسة اللعبشعور الطفل بع: يوض ح مدى قدرة (27) جدول رقم

ّن أمن خالل نتائج اجلدول الّسابق، يّتضح أّن الّنسبة العظمى من أفراد العّينة قد أّكدوا على 

%، بينما الّنسبة 5.55.وذلك بنسبة  اللعب يشعرىم بشكل من الراحة البدنية وكذا التحرر من النقص

 .اىم يف رفع القدرة والتحدياللعب يس% قد صّرحت بأّن .3.3.ادلتبّقية من أفراد العّينة وىي 

يف رفع مستوى الشعور بالراحة  بأخرى أوطريقة اللعب الًتوحيي يساىم بوديكن تفسري ذلك يف أّن 

 والتحرر من النقص.

اللعب الًتوحيي يرفع مستوى الشعور بالراحة لدى االطفال الصم وكذا إذن، ما يستنتج ىو أّن 

 تنمية ميزة التحرر من النقص 

 ؟كيف ترى عالقتك بزمالئك يف الفريق الثالث:ؤال الس   -

 ني الطفل العادي والطفل األصم.العالقة بمعرفة  و:ـالهدف من -
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 ةيـالمئو الن سبة  رارـالتك ةـاإلجاب

 %      52 27 عالقة تعاون

 %   5 21 عالقة عمل

 %42 25 عالقة حب الفريق الواحد

 %25 21 عالقة تنافس

 %122 15 المجموع

 والطفل األصمالعالقة بين الطفل العادي يوض ح مدى  (:28) رقمجدول 

العالقة ىي تعاونية وكذا عالقة % 82يوّضح اجلدول أّن عدد معترب من أفراد العّينة صّرحوا بنسبة 

، أّما الّنسبة عالقة عمل  العالقة ىي % منهم قد صّرحوا بأنّ 2.88.، وأّن نسبة حب الفريق الواحد

 العالقة ىي عالقة تنافس.% فقد أجابت بأّن 58..5ادلتبّقية وىي 

العالقة التعاونية وعالقة حب الفريق ديكن تفسري إجابات الّنسبة الكبرية من أفراد العّينة على 

الواحد بان اللعب ساىم يف توجيو دافعية االطفال ضلو حب التعاون وحب الفريق ورفع مستوى التنافس 

 العمل مع بعضهم البعض.

اللعب يساىم يف بناء أمناط من العالقات بني االطفال كعالقة التعاون وحب تج أّن ومنو نستن

 الفريق والتنافس بني االطفال العاديني والصم. 

  ىل تشعر االعتزاز والفخر باالنتماء ذلذا الفريق ؤال الرابع:الس   -

 مدى شعور الطفل اجتاه فريقو.معرفة  و:ـالهدف من -

 ةـبة المئويالنس رارـالتك ةـاإلجاب
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 %87.5 27 نعم

 %12.5 21 ال

 %100 28 المجموع

 معرفة مدى شعور الطفل اتجاه فريقوح يوض   (:29) جدول رقم

صّرحت بأّّنم يشعرون  من أفراد العّينة قد %522يتبنّي من نتائج اجلدول الّسبق أّن نسبة 

 االطفال الصم  ن أفراد العّينة% م8..5، يف حني صّرحت نسبة بالفخر واالعتزاز النتمائهم لفريقهم

 بأّنم ال  يشعرون باالنتماء وال الفخر بني أقراّنم العاديني.

يشعرون بالفخر واالعتزاز النتمائهم  مديكن تفسري الّنسبة الكبرية من أفراد العّينة الذين صّرحوا بأّنّ 

ومنو نستنتج أّن اء للفريق.لفريقهم كون الروح اليت اكتسبوا من االطفال العاديني سامهت يف حب االنتم

 شعور الطفل األصم اجتاه فريقو باالنتماء واالعتزاز.اللعب الًتوحيي الرياضي ساىم يف 

ىل اللعب الرياضي الًتوحيي وسيلة لتنمية مهارات التواصل بني االطفال ؤال الخامس: الس   -

 أثناء النشاط.

لتنمية مهارات التواصل بني االطفال  مدى اعتبار اللعب الًتوحيي وسيلةمعرفة و: ـالهدف من -

 أثناء النشاط.

 المئويـةالن سبة  رارـالتك ةـاإلجاب

 %87.5 27 نعم

 % 12.5 21 الى حد ما

 %22 22 ال
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 %122 28 المجموع

مدى اعتبار اللعب الرياضي الترويحي وسيلة لتنمية مهارات التواصل بين يوض ح  (:12) جدول رقم
 االطفال أثناء النشاط.

 
اللعب وسيلة لتنمية  أن% من أفراد العّينة قد أجابوا 8..5أظهرت نتائج ىذا اجلدول أّن نسبة 

اللعب ليس  % منهم فقد صّرحت بأنّ 8..5، أّما نسبة مهارات التواصل بني االطفال العاديني والصم 

  وسيلة بالشكل الكايف  لتنمية مهارات التواصل بني االطفال العاديني والصم.

اللعب وسيلة لتنمية مهارات التواصل بني الّنسبة الكبرية من أفراد العّينة الذين صّرحوا بأّن  نفّسر

االطفال العاديني والصم كون أشكال اللعب تفرض التواصل ين االطفال يف ادلواقف التنافسية اليت تتطلب 

 بني االطفال أثناء النشاط. اللعب الرياضي الًتوحيي وسيلة لتنمية مهارات التواصلنو نستنتج مو  التواصل.

 ي:ـور الثانـالمح.2.1

 طفال.ىل لأللعاب الرياضية الًتوحيية دور يف حتقيق جو االحتكاك بني األؤال السادس: الس   -

 . حتقيق جو االحتكاك بني االطفال باأللعاب الرياضية الًتوحيية.معرفة مدى و: ـالهدف من -

 ةـالنسبة المئوي رارـالتك ةـاإلجاب

 %87.5 27 منع

 %12.5 21 ال

 %122 28 المجموع

 مدى تحقيق جو االحتكاك بين االطفال باأللعاب الرياضية الترويحيةيوض ح (: 11) جدول رقم
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لأللعاب الرياضية الًتوحيية دور % من أفراد العّينة أّكدت على أّن 8.8.يبنّي اجلدول أّن نسبة 

 يف حتقيق جو االحتكاك بني االطفال.

لأللعاب الرياضية الًتوحيية  يف حتقيق جو  و ليس ىناك دور% منهم أجابت بأنّ 8..5نسبة بينما 

 االحتكاك بني االطفال العاديني والصم.

األلعاب الًتوحيية تساىم يف خلق جو االحتكاك بني أّن بديكن تفسري نتائج اجلدول الّسابق 

 االطفال أثناء شلارستهم ذلاتو األنشطة.

لأللعاب الرياضية الًتوحيية دور يف حتقيق جو االحتكاك بني االطفال الصم ومنو نستنتج أّن 

 واألطفال العاديني.

 ؟األسوياءكيف ىي عالقتك مع زمالئك  ؤال السابع:الس   -

 .األسوياءمع زمالئو  األصمعالقة الطفل : معرفة وـالهدف من -

 المئويـةالن سبة  رارـالتك ةـاإلجاب

 %75 26 حسنة

 22 22 سيئة

 %25 22 مقبولة

 %122 28 المجموع

 األسوياءمع زمالئو  األصممعرفة عالقة الطفل وض ح ي (:12) جدول رقم
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أن عالقتهم مع ح أّن معظم أفراد العّينة قد أّكدوا على ضبق، يتّ امن خالل نتائج اجلدول السّ     

% فقد صّرحت 8.اد العّينة وىي %، بينما الّنسبة ادلتبّقية من أفر 8.وذلك بنسبة األسوياء كانت حسنة 

 عالقتهم كانت مقبولة بينما ال وجود للعالقة السيئة بني الطفل األصم والسوي وذلك بنسبة منعدمة.

عالقتهم مع األسوياء كانت حسنة  من أفراد العّينة الذين صّرحوا بأّن وديكن تفسري الّنسبة العظمى 

 قة اجليدة بني االطفال الصم واألسوياء.كون اللعب الرياضي الًتوحيي ساىم يف بناء العال

اللعب الرياضي الًتوحيي ساىم يف بناء العالقة اجليدة بني االطفال الصم  ومنو نستنتج أنّ 

  واألسوياء.

 ؟كونت صداقات جديدةىل   :ثامنؤال الالس   -

 .مدى تأثري اللعب يف تكوين صداقات جديدةمعرفة  و:ـالهدف من -

 ةـبة المئويالنس رارـالتك ةـاإلجاب

 %87.5 27 نعم

 %12.5 21 ال

 %122 28 المجموع

 مدى تأثير اللعب في تكوين صداقات جديدةيوض ح  (:13) جدول رقم

 

صداقات  قد أجابوا بأّّنم كونوا %(8..5أفراد العّينة )نسبة معتربة من تبنّي نتائج اجلدول أّن 

 ديدة.بعدم تكون صداقات ج%8..5بينما صرحت ما نسبتو ،جديدة



عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة                                                   

                                الميدانية

126 
 

اللعب الًتوحيي الرياضي يؤثر على االطفال الصم يف تكوين صداقات جديدة.مع ومنو نستنتج أن 

  األسوياء يف الفريق.

 ؟ىل تفهم وسيلة التواصل اليت يستعملها زمالؤك األسوياء معك ؤال التاسع:الس   -

 ء معكوسيلة التواصل اليت يستعملها زمالؤك األسويا مدى فهم معرفة الهدف منو: -

 

 

 

 ةـالنسبة المئوي رارـالتك ةـاإلجاب

 %75 26 دائما

 %25 22 إلى حد ما

 %22 22 أبدا

 %122 28 المجموع

معرفة مدى فهم وسيلة التواصل التي يستعملها الزمالء األسوياء مع يوض ح (: 14) جدول رقم
 الطفل األصم

 
فهمت وسيلة التواصل  ا% ترى أّنّ 8.غت نتائج اجلدول أّن نسبة معتربة من أفراد العّينة بل بنّي ت

 اليت يستعملها الزمالء األسوياء حلد ما. تفهم وسيلة التواصل أّنا% فهي ترى 8.أّما نسبة  مع األسوياء

وسيلة التواصل وذلك االطفال الصم يفهمون بق يف أّن الكثري من اديكن تفسري نتائج اجلدول السّ 

 ما يتطلبو اللعب الرياضي الًتوحيي



عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة                                                   

                                الميدانية

127 
 

 الوسيلة اليت يستعملها االطفال األسوياء يفهمها االطفال الصم.نو نستنتج أّن وم

ىل يساعدك اللعب الرياضي الًتوحيي يف ربط عالقات مع غريك من :ؤال العاشرالس   -

 ؟األسوياء

 دور اللعب الرياضي الًتوحيي يف ربط عالقات مع األسوياء.معرفة  و:ـالهدف من -

 

 دور اللعب الرياضي الترويحي في ربط عالقات مع األسوياءيوض ح  (:15جدول رقم )
 

اللعب الرياضي الًتوحيي % قد أجابت بأّن 8.يبنّي اجلدول أّن نسبة معتربة من أفراد العّينة بلغت 

اللعب مل يساىم يف بناء % منهم فقد صّرحوا 8.، أّما نسبة ت مع األسوياءيساىم يف ربط عالقا

 .واألسوياءعالقات بني االطفال الصم 

كونوا عالقات مع أقراّنم   بأّنمديكن تفسري ىذه الّنتائج أّن العديد من أفراد العّينة يشعرون 

 األسوياء جراء اللعب الًتوحيي الرياضي.

 بة المئويـةالنس التكـرار اإلجابـة

 %75 26 نعم

 %22 22 ال

 %25 22 إلى حد ما

 %122 28 المجموع
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اضي الًتوحيي ساىم يف ربط العالقة بني االطفال األسوياء ومع اللعب الريومنو نستنتج أّن 

 االطفال الصم. 

 :االستنتاجات-

والبعدي لبعد التواصل واالتصال بني  اخلاص باالختبارين القبلي 25من خالل حتليل اجلداول  -

نستنتج أن اللعب الرياضي  58-52-25االطفال الصم والعاديني ومن خالل اجلداول 

 ىم يف االتصال بني االطفال الصم والعاديني.الًتوحيي يسا

السلوك بني تعديل والبعدي لبعد  اخلاص باالختبارين القبلي 25من خالل حتليل اجلداول  -

.نستنتج أن اللعب الرياضي 55-55-.2االطفال الصم والعاديني ومن خالل اجلداول 

 االطفال الصم والعاديني. لدى تعديل السلوك الًتوحيي يساىم يف 

والبعدي لبعد التفاعل االجتماعي  اخلاص باالختبارين القبلي 28ن خالل حتليل اجلداول م -

.نستنتج أن اللعب الرياضي 55-53-55بني االطفال الصم والعاديني ومن خالل اجلداول 

 الًتوحيي يساىم يف التفاعل االجتماعي بني االطفال الصم والعاديني.
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 :ة الميدانية في ضوء الفرضياتمناقشة وتحليل نتائج الدراس 3.

فروق ذات داللة إحصائية  توجد :دلوضوع الدراسة اليت مفادىا أنّ  الفرضية األولى"فيما خيص "

  بني االختبار القبلي والبعدي دلقياس العالقات يف بعد االتصال والتواصل.

وياء ،وىذا ما فقد وجدنا أن اللعب الرياضي الًتوحيي يساىم يف تواصل االطفال الصم مع األس

بني  االتصالعلى التوايل، واليت تؤكد على الدور الفّعال الذي يلعبو (25.25.52.58يف اجلداول ) ظهر

)محمد حسب رأي  5..5ويف ىذا الصدد يقول عبد العظيم الفئتني خالل األنشطة أو غريىا 

السهلة مع مراعاة ثقافة األلفاظ ادلفهومة والعبارات  اختيار يستدعي الوضوح" :(22، 1999ري، ـالظفي

" بهم، ويساعد على ذلك البعد عن األلفاظ الّلغوية العويصةالسامعني والتيسري عليهم وتفصيل ما ىو م  

وىذا ما من شأنو أن يزيد من جتاوب التالميذ خالل احلصة وشلارستهم دلختلف األنشطة البدنية والرياضية 

 اليت توافق رغباهتم وميوذلم.

اللعب الرياضي الًتوحيي يؤثر يف تنمية التواصل بني جلداول السابقة يتبنّي لنا أّن إذن، من نتائج ا

، ىذا ما حيقق صدق الفرضية األوىل من فرضيات البحث ادلقًتحة يف ىذه  االطفال الصم والعاديني.

  الدراسة.

احصائية  فروق ذات داللة توجد: أنّ  " دلوضوع الدراسة واليت تقولالفرضية الثانيةوفيما خيص "

 بني االختبار القبلي والبعدي دلقياس العالقات يف بعد تعديل السلوك .

 القبلي والبعدي يف مقياس العالقات لتعديل السلوك رأن ىناك فروق بني االختبافقد تبنّي لنا 

 (.55-55-.2-25ل )يف اجلداو كما ىو    لدى االطفال الصم

 ت ادلقًتحة يف ىذه الدراسة.وىذا ما حيقق صدق الفرضية الثانية من الفرضيا
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فروق ذات داللة  توجد: يف البحث واليت تنص على أنّ  "الفرضية الثالثةأّما فيما خيص " 

 إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي دلقياس العالقات يف يف بعد التفاعل االجتماعي.  

حيي لو أثر يف التفاعل اللعب الراضي الًتو فقد كانت النسب األكرب من أفراد العينة ترى بان  

( إذ ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين 28االجتماعي لألطفال الصم كما ظهر يف اجلدول )

 القبلي والبعدي.

اللعب الًتوحيي لألطفال الصم ويف ىذا السياق صلد "زلمد أمحد فرج عنايات" يشري إىل أمهية  

راءات تنظيمية، ولذا ينبغي مراعاة مجيع اإلجراءات كل عمل تعليمي وتربوي يتطلب إجحيث يقول: "

واليت ال ديكن حتقيقها إال يف إطار تنظيمي زلدد، واليت تتضمن أساساً األنشطة احلركية  ادلمارسةأثناء عملية 

ادلتعددة وادلتنوعة للتالميذ والتغيري الدائم لألماكن، واإلنتشار ادلكاين بالفصل، وكيفية ضم التالميذ يف 

) محمد أحمد فرج عنايات، ، وتأكيد عوامل األمن والسالمة للتالميذ..." ليتفاعلوا مع بعض  عاترلمو 

1998 ،93 )              

إذن اللعب الرياضي الًتوحيي يساىم إىل حد كبري يف التفاعل االجتماعي لدى االطفال الصم 

ما حيقق صدق الفرضية الثالثة  ي وىذاوالعاديني وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القبلي والبعد

 من فرضيات البحث يف ىذه الدراسة.

 حتقق الفرضية العامة القائلة إىلوالثانية والثالثة نتوصل  األوىلومن خالل حتقق الفرضيات اجلزئية 

 .يؤثر اللعب يف بناء العالقة بني االطفال الصم واألطفال العادي

 خالصة عامة:



عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة                                                   

                                الميدانية

131 
 

اليت كان اذلدف منها معرفة أثر اللعب الرياضي الًتوحيي بني األطفال األسوياء يف ختام ىذه الدراسة و  

ونظرائهم الصم يف بناء العالقات بينهم ،فاألطفال الصم الذين مت درلهم باللعب ارتفع  مستواىم يف 

سة ادليدانية االتصال والتواصل ومت تعديل لسلوكياهتم وازداد تفاعلهم االجتماعي، وىذا ما أثبتتو نتائج الدرا

اليت اعتمدنا فيها على مقياس التفاعالت االجتماعية، وقد مت تطبيق ادلقياس على عينة من األطفال الصم 

، عينة متارس الربنامج ادلطبق مع األسوياء أي باللعب الرياضي الًتوحيي، ، ومن ىذا ادلنطلق مت صياغة 

 ى النحو التايل :( فرضيات جزئية وضعت كحلول مؤقتة وكانت عل 25ثالثة ) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف مقياس االتصال *      

 والتواصل.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة االطفال الصم  *     

     يف اختبار تعديل السلوك..

داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار مقياس التفاعل توجد فروق ذات *  

 االجتماعي.

وبعد حتليلنا للنتائج ادلتحصل عليها توصلنا يف النهاية إىل إثبات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني     

ل الصم اليت خضعت للعب االختبارين، وقد كانت النتائج كلها لصاحل االختبارات البعدية لعينة األطفا

(، شلا يثبت لنا صحة الفرضيات اجلزئية اليت  2.28الرياض الًتوحيي مع األسوياء عند مستوى الداللة ) 

 اعتمدنا عليها يف البحث كحلول مؤقتة، وبالتايل إثبات صحة الفرضية العامة .

تكون ىذه الدراسة فاحتة  ونأمل من كل ما ذكر آنفا من النتائج اليت ىي خاصة هبذا البحث، أن     

لدراسات وحبوث مستقبال، هبدف التعرف أكثر على تأثري اللعب بني األسوياء الصم )على سلتلف 

 احلاالت التعليمية باستخدام أساليب اللعب الًتوحيي واألنشطة ادلختلفة منها.
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 التوصيات:

بة لألطفال الصم بصفة خاصة ويف األخري نقدم بعض التوصيات اليت نعتقد بأن ذلا أمهية بالنس     

 واألطفال األسوياء بصفة عامة: 

  أن تتبٌت جامعتنا بالدراسة والبحث والتمحيص للمشاريع احلديثة حىت يتسٌت لنا معرفة مالئمة ىتو

 .األخرية للواقع االجتماعي والًتبوي الذي تعايشو فئة الصم

  ر ولذلك نرجو أن يواصل الطلبة لقد الحظنا أن ىناك فئة من الصم ذلا إمكانيات قابل للتطو

 البحث يف ىذا ادلشروع وأن تتناول الدراسة ىذه الفئة. 

 .اقًتاح الدمج بني األطفال األسوياء والصم يف ادلؤسسات التعليمية العامة وشىت الربامج الًتبوية 

 .النظر للبعد ادلستقبلي سواء الًتبوي أو احليايت ادلهاري وغريه ذلاتو الفئة 
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 جدول قياس متغيرات عالقة الطفل الصم نحو الطفل السوي

يقوم بملئه أخصائي في علم النفس وذلك عن طريق المالحظة عبر ثالث مراحل: في بداية 

 البرنامج، في منتصف البرنامج وفي آخر البرنامج 
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Résumé de recherche 

 

Été abordées dans cette étude sur la relation entre l'interface 

entre les enfants sourds et ordinaire, ce sens a été le 

programme de loisirs Le but de l'année d'étude appliquée, est 

de savoir l'effet de la lecture de loisir dans la construction de 

la relation entre les deux groupes a été l'utilisation de la 

méthode expérimentale qui convient à cette étude, nous avons 

appris dans le dernier à faire du sport de loisirs ont contribué à 

la construction de l'inter-relation entre les enfants sourds et 

ordinaire.  

Grâce hypothèses partielles qui portaient sur les thèmes 

suivants:  

Communication, et la modification du comportement et 

l'interaction sociale et notre sincérité à l'hypothèse générale 

qui s'est avérée  

Enfin, nous avons un ensemble de suggestions et de 

recommandations qui, nous l'espérons être prises pour de 

nouvelles études concernés par catégorie Bhatth qui ont une 

importante et très répandue dans la communauté, et à la fin de 

cette étude était de prouver l'importance de la pratique de 

sports de loisirs pour les enfants sourds et leurs pairs normaux 

par les résultats obtenus. 



 ملخص البحث

 

ذا املنطلق مت تطبيق برنانج  اطافاال الم  االااييني وان  ىمت التطرق يف ىاتو الدراسة إىل عالقة بينية بني

امت نارفة أثر اللاب الرتاحيي يف بناء الاالقة بني الائتني  ىوتراحيي  اكان اهلدف ن  الدراسة الاام 

أن اللاب الرياضي الرتاحيي  األخريىذه الدراسة وااستخلمنا يف  الذي يالئ استخدام املنهج التجرييب 

 ساى  يف بناء الاالقة البينية بني اطافاال الم  االااييني.

 اذلك ن  خالل الارضيات اجلزئية اليت تناالت احملاار التالية:

اليت أثبتت الاانةالسلوك واالتااعل اطاجتماعي اتوصلنا إىل صدق الارضية اطاتمال االتواصلواتاديل   

هتت   اليت نتمىن أن تؤخذ ملنطلق يراسات جديدةايف األخري خرجنا مبجموعة ن  اطاقرتاحات االتوصيات 

هباتو الائة اليت هلا شأن ااسع يف اجملتمع وايف هناية ىاتو الدراسة مت إثبات األمهية الكبرية للاب الرتاحيي 

ذلك ن  خالل النتائج احململ عليها.الرياضي  لألفاال الم  اأقراهن  الااييني ا   
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