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 بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن أما بعد:
سالم قوال من ربً رحٌم بعد جهد كبٌر وصبر جمٌل وتضحٌات وعزٌمة 

والذي أهدي ثمرته إلى العائلة الكرٌمة صارمة تم إنجاز هذا العمل المتواضع 
التً أوجدتنً أطال هللا فً  والوالدٌن الكرٌمٌن وإلى واحدة من سٌدات الجنة ،أمً

كل وإلى  أمٌرة ةصغٌر ة و إلى الكتكوتعمرها وحفزتنً على الدراسة واالجتهاد 
 جدتً الكبٌرة و وإلى كل العائلة إخوتً وأخواتً محمد ،خالد ،فاطمة،هوارٌة،إٌمان،

حبة:نوردٌن ،منور،طاهر،ٌاسٌن،ملوك، بن األو                                 .
إلى كل من ٌعرفنً فً أي  مكان جمعنا هللا فً الجنة إن ىشاء  عمر،بوعزٌز،عابد

كما أهدي ثمرة الجهد المبذول من زمالء وأساتذة المعهد التربٌة البدنٌة  هللا
والرٌاضٌة والشكر الخاص إلى الدكتور المشرف "زبشً" على كل ما قدمه لنا من 

جٌهات ولم ٌبخل علٌنا بمعلوماته وخبراته المٌدانٌة لإلنجاز هذا العمل المتواضع تو
وإلى وطنً  وإلى جمٌع فئة ذو احتٌاجات الخاصة وخاصة مدرسة الصم والبكم

 حبا وإخالصاالجزائر

 وهللا لً التوفٌق.

   

 



              

 شكر وعرفان                         
 

 قال سسٕل هللا طهى هللا عهٍّ ٔ سهى } يٍ نى ٌشكش انُاط نى ٌشكش هللا {
ٔ أعاَُا عهى إتًاو ْزا  انًبتغى،َحًذ هللا حًذا كثٍشا َٔشكشِ شكشا جضٌال ألَّ سٓم نُا 

انًتٕاضع.انعًم   
 أستاذنا الفاضل:ٌسعذَا أٌ َتقذو بعًٍق انشكش ٔخانض انتقذٌش إنى 

 

 

 

 انزي أششف عهٍُا طٍهت اَجاص ْزا انبحث بُظائحّ ٔ إسشاداتّ انقًٍت كًا تفضم عهٍُا بٕقتّ

ٔرنك سغى اَشغاالتّ ٔ استباطاتّ َٔتًُى أٌ ٌجعم هللا ْزا انعًم فً يٍضاٌ حسُاتّ   انثًٍٍ

 نهًعٓذ ٔ طهبت انعهى ٔأٌ ٌجعهّ هللا رخشا
ٔ  جًٍع أساتزة يعٓذانتشبٍت انبذٍَت  انًعٓذ  بانشكشإنى انسٍذ عًٍذ كًا َتقذو

 ًستغاَىبت انبٍذاغٕجٍ ذاسط انًٌضا انى كم انًشبٍٍ ٔانًشبٍاث داخم ٔانشٌاضٍت أ

ذاسطساعذة ٔانى جًٍع انعًال بانًعهى يذ ٌذ انً ٔيعسكش غهٍضأٌ  
ٓشٌٔ عهى اسعاد انًعٕقٍٍ فً جًٍع اَحاء انعانىسشكش خاص انى كم انزٌٍ ٌ  

كًا كًا ال َُسى كهًا يٍ ساَذَا ٔساعذَا يٍ قشٌب أ بعٍذ سٕاء بكهًت أ جٓذ  
 اتقذو يسبقا بانشكش انجضٌم إنى أعضاء نجُت انًُاقشت.

 .جًٍعا آٌا انًحبٌٕ نهخٍش ٔانعهى : شكشا......................شكشأ       
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 بحثالتعريف بال                                                                                    
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                                                                                 مقــــــــــــــــــدمة: -1
يف سلتلف النشاط الرياضي ادلكيف شبكة مًتابطة وضعت بغرض كشف ادلشاكل وادلساعدة على حلها 

النواحي نفسية كانت أو حركية وتشمل ىذه اخلدمات على ادلساعدات احلركية والربامج االستشارية 
 والتعاونية يف رلال برامج ادلعوقني وتنظيم الندوات لتقدمي أفضل سبيل ذلذه الفئة.

ومتخصصون وان ىذه اخلدمات اليت تقع كلها يف إطار رياضة ادلعوقني جيب إن يتوالىا أشخاص مؤىلون 
يف رياضة ادلعوقني أو من قبل أشخاص ذلم خربة يف ىذا اجملال.وإن تكيف الفرد الذي فقد أحد حواسو    

مثل ادلعاق مسعيا وتأقلمو مع ضغوط احلياة ادلعاصرة ومن مثة إدماجو يف اجملتمع بصفة فعالة يقتضي جتاوزه 
لشخص ىي مقياس لتفكريه ومشاعره وان اذليئة لعقدة الشعور بالنقص النامجة من فكرة ان اذليئة العامة ل

اجليدة للشخص تعطى انطباعا جيدا وتعكس صورة تفاؤل وحب للمبادرة والثقة بالنفس يف حني أن اذليئة 
 الضعيفة تعكس انطباعا سيئا يتمثل يف قلة الثقة بالنفس وضعف الشخصية والظهور مبظهر التعب الدائم .

سمع أن اإلنسان يتأثر مبا يدور حولو من مثريات عن طريقها وتقوم بدور وىذا ما يدل على أمهية حاسة ال
ادلنبو والعكس عندما يكون الطفل عاجزا عن السمع والنطق يكون ذلا تأثري سليب على حياتو وشخصيتو 
وتعترب أىم ادلشكالت اليت يعاين منها فئة ادلعاقني مسعيا ىي صعوبة االتصال مع اآلخرين فضعاف السمع 

)أسامة رياض ،ناىد أمحد هم التعلم من خالل أساليب التعلم العادية مع االستعانة بادلعينات السمعية ميكن
 من خالل ذلك  اعتمدنا يف دراستنا على ثالث جوانب ىي :(10صفحة -2001عبد الرحيم 

حيث حددنا فيو مايلي ) مشكلة الدراسة  ـ فرضيات الدراسةـ أمهية الدراسة  ـ الجانب التمهيدي: 
 أىداف الدراسة  ـ أسباب اختيار ادلوضوع  ـ حتديد ادلفاىيم وادلصطلحات  ـ الدراسات السابقة( 

 فيو أربع فصولالجانب النظري :
        الفصل األول:النشاط الرياضي ادلكيف                                 

 الفصل الثاين: التوافق النفسي.

 الفصل الثالث: ادلعاقني مسعيا.
 الفصل الرابع:خصائص ادلرحلة العمرية . 

 فصلني  والذي تطرقنا فيو إىلالجانب التطبيقي :
الشروط  -اجملال ادلكاين   -الفصل األول : الطرق ادلنهجية للبحث ودرسنا فيها )ـ الدراسة االستطالعية 

-ضبط ادلتغري ألفراد العينة  -عينة البحث وكيفية اختيارىا  -ضبط متغريات الدراسة  -لألداة العلمية 
   (  -إجراءات التطبيق ادليداين  -أدوات الدراسة  -ادلنهج ادلستخدم  

 إعطاء اخلالصة العامة للدراسة. -عرض وحتليل النتائج.    -وعملنا فيو على:  الفصل الثاين:



 بحثالتعريف بال                                                                                    
 

3 
 

       الدراسة:مشكلة  -2
التقدم الذي عرفتو البشرية حبضاراهتا احلديثة مكن اإلنسان من حتقيق اصلازات كانت يف ادلاضي قريبة إىل 
اخليال أكثر من قرهبا إىل الواقع ،من خالل حركة االخًتاعات واالكتشافات اليت عرفها العامل يف العصر 

واليت جعلت من العامل اليوم أكثر تقدما وتطورا يف سلتلف رلاالت احلياة ادلختلفة مبا فيها اجملال  واحلديث
 الرياضي مبختلف أنشطة وطرق شلارستو والفئات ادلمارسة.

فإذا أردنا التطرق إىل رياضة ادلعوقني صلد أن ىذا التقدم كانت لو انعكاسات اجيابية على ىذه الفئة، يظهر 
ل نظرة اجملتمعات إىل اإلعاقة وادلعاقني بصورة جذرية، بعد أن كانت النظرة سلبية صارت ىذا من خال

أنواع الرعاية من الوقاية والعالج وتأىيل وتدريب واخًتاعات  ىتبية "حيث أضحي ادلعاقون حيضون بشاجيا
لسوي  وتوفر لو قدرا  متقدمة وسريعة التطور جتعل من اإلنسان ادلعاق إنسانا يعيش حياة قريبة من اإلنسان ا

 (10، صفحة 2001)أسامة رياض، ناىد امحد عبد الرحيم ،  كافيا من العناية لينعم باحلياة".
بو صلد شلارسة النشاط الرياض ادلكيف  ىحتظولعل من أىم أشكال ىذا االىتمام اليت أصبحت ىذه الفئة 

 الذي يعترب احد الوسائل اذلامة اليت تلعب دورا كبريا يف ترقية اجلانب النفسي للمعاقني .
يف  إىل أمهية النشاط الرياضي ادلكادلعاقني مسعيا فئة  لىتشري جل الدراسات اليت أجريت ع ويف ىذا الصدد

ادلعاق من قدرة على مساعدة الفرد ، ىذا دلا يتميز بو ىذا النوع من النشاط حيقق التوافق النفسيكعامل 
وبناءا على ىذا  باإلعاقةعن الشعور  أساساالنفسية الناجتة  واالضطراباتلى كافة ادلشاكل عللتغلب  مسعيا

 ا على النحو التايل:تناالىتمام ميكن طرح السؤال إشكالي
 
 مدارسداخل ال للمعاقين سمعيا التوافق النفسيقق هل النشاط الرياضي المكيف يح 

 البيداغوجية؟
 وحتت ىذا التساؤل صلد التساؤالت الفرعية التالية:

  ؟البيداغوجية دارسداخل ادل عاقني مسعياالثقة بالنفس لدى ادلىل شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف حيقق 
  دارس داخل ادل عاقني مسعيالدى ادليمة الذاتية  إلحساس بالقاىل النشاط الرياضي ادلكيف حيقق 

 ؟البيداغوجية
  ؟ البيداغوجية دارسادلداخل  عاقني مسعيالدى ادلىل النشاط الرياضي ادلكيف حيقق الشعور باحلرية 
  ؟البيداغوجية دارسداخل ادل عاقني مسعيار باالنتماء  لدى ادلىل النشاط الرياضي ادلكيف حيقق الشعو 
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 فرضيات الدراسة: -22
 الفرضية العامة :-2-1

 .جيةالبيداغو دارس داخل ادل عاقني مسعياق التوافق النفسي للميف حتقي اجيايبللنشاط الرياضي ادلكيف دور 
 الجزئية:الفرضيات  -2-2
 دارس داخل ادل عاقني مسعيارياضي ادلكيف لدى ادلاالعتماد على النفس حيققو شلارسة النشاط ال

 .البيداغوجية 
 دارسداخل ادل عاقني مسعيارياضي ادلكيف لدى ادلبالقيمة الذاتية حيققها شلارسة النشاط ال اإلحساس 
 ة.يداغوجيالب
 ة.يداغوجيالب دارسداخل ادل عاقني مسعيارياضي ادلكيف لدى ادلالشعور باحلرية حيققو شلارسة النشاط ال 
 ة.يداغوجيالب دارسداخل ادل عاقني مسعيارياضي ادلكيف لدى ادلالشعور باالنتماء حيققو شلارسة النشاط ال 
 الدراسة : أهمية  -3

ىرة يف عصرنا احلايل تعترب ظا الرياضةن ة وكبرية ألعالعالقة بني الرياضة والفرد عالقة واس أصبحتلقد 
والشباب والبالغني ومل تعد مبفهومها  األطفالبعمق يف حياة  جذورىا تغوص اجتماعية واسعة النطاق ،

 سخلق لتعاون والتفاىم والصداقة والتناف إهناالصحيح عدوانا وعنفا وحتريفا لالنفعاالت ادلكبوتة ، بل 
 الشريف.

حيث  عاقني مسعياعايري  اليت ختص ادلالضوابط وادل ألىمصورة حقيقية   إعطاءفتطرقنا ذلذا ادلوضوع من اجل 
 أن إىلاجتماعيا  تأىيلهمذلذه الفئة وزلاولة  النفيسةواجملتمع مراعاة العوامل  واألسرةجيب على ادلريب 

 . األخرىوالسعادة كغريىم من الفئات  بالكرامةداخل رلتمعاهتم ويتمتعون  مندرلني يصبحوا
 الدراسة: أهداف -4

شلارسة النشاطات الرياضية تعمل على حتسني وتطوير بعض اجلوانب  أنبعض الدراسات  أظهرتلقد 
التوافق النفسي ذلذه الفئة من خالل  إبرازويف حبثنا ىذا ضلاول  عاقني مسعياواالجتماعية لدى ادل النفسية

كشف   إىلىدفنا من خالل دراستنا ىذه  وقد حددنا، البيداغوجية دارسالرياضي ادلكيف يف ادلالنشاط 
 ادلوجودة بني : العالقة
  دارس داخل ادل عاقني مسعياالثقة بالنفس لدى ادلعلى  تأثريهشلارسة النشاط الرياضي ادلكيف ومدى

 .البيداغوجية
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  دارس ادلداخل  عاقني مسعيايمة الذاتية  لدى ادلبالق لإلحساسالنشاط الرياضي ادلكيف وحتقيقو
 .البيداغوجية

 البيداغوجية دارسداخل ادل عاقني مسعيالدى ادل شعور باحلريةالنشاط الرياضي ادلكيف وال. 
 البيداغوجية دارسداخل ادلدلعاقني مسعيا باالنتماء  لدى ا النشاط الرياضي ادلكيف والشعور. 
 اختيار الموضوع :دوافع  أسباب -5
 : ذاتية أسباب-5-1
الرغبة يف معاجلة ىذا ادلوضوع نظرا لنقص الدراسات حول ىذه الفئة ،من اجل تقدمي يد العون وادلساعدة  

 وجو . أحسنيف اجملتمع كي تؤدي دورىا على  إلدماجها
 موضوعية: اببأس2-5-

 البيداغوجية دارسداخل ادل دور النشاط الرياضي ادلكيف يف حتقيق التوافق النفسي إبراز. 
 البحث مبثل ىذه ادلواضيع )العوامل النفسية ( إثراء 
 ادلناسبة.التوصيات  وإعطاءادلكتبة هبذه البحوث العلمية  إثراء 
 عاقني مسعياوافق النفسي لفئة ادلنقص االىتمام بدراسة الت. 
  :تحديد المفاهيم والمصطلحات -6
 المكيف:النشاط الرياضي -1 -6

اليت يتم شلارستها من  الرياضيات:نعين بو كل احلركات والتمرينات وكل  storتعريف ستور اصطالحا:
بعض  يف أو إصابة،وذالك بسبب تلف  لناحية البدنية والنفسية زلدودون يف قدراهتم من ا أشخاصطرف 

 (10، صفحة A.stor u.g.l  ،1993) .الوظائف اجلسمية الكربى 
 :إجرائيا

ىو نظام متكامل صمم لتعرف على ادلشكالت وادلساعدة على حلها يف النواحي النفسية احلركية اليت تبدأ  
 التقومي. القياس باالختباريخدماتو 

 التوافق النفسي:-6-2
التوافق عملية مستمرة حياول الفرد  إن"   dawsar and lafquistاصطالحا: دوايسري ولوفكوسيت 

، Dawsur and lofquist  ،1984) من خالذلا حتصل واحملافظة على انسجامها مع البيئة احمليطة "
 (538صفحة 
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الذي نضعو  اإلجرائيالتوافق النفسي ىو التكيف ،وعليو فان التعريف  أن دراستنا على:نأخذ يف  إجرائيا
وتراتو وإشباع حاجاتو والتحكم يف تللتوافق النفسي ىو انو عملية مستمرة ميكن للفرد من خالذلا حتقيق 

 .وصراعاتو النفسية 
 

 اإلعاقة السمعية:-3-6
 تعرف اإلعاقة السمعية على أهنا العجز يف حاسة السمع والذي يؤدي فقدان مسعي إىل درجة جتعلو ال

يستفيد من ىذه احلاسة ،ويتعذر عليو االستجابة بطريقة تدل على فهم الكالم ادلسموح سواء كان ىذا 
  (142)حلمي إبراىيم وليلى السيد فرحات ، صفحة الفقدان جزئيا أكليا 

 و البحوث المشابهة: لدراسات السابقةا 7-
 :1991 عبد الرحيم ديابدراسة ولى: األ الدراسة -

 :تأثري ادلمارسة الرياضية على التوافق النفسي لطالب ادلرحلة الثانوية بدولة الكويت العنوان 
:ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسي بني ادلمارسني لألنشطة الرياضية اإلشكالية 

 .لدى طالب ادلرحلة الثانوية 
نشطة الرياضية اجلماعية لألرف على الفروق يف درجة التوافق النفسي بني ادلمارسني يف التعوىدفت الدراسة 

 نشطة الفردية لدى طالب ادلرحلة الثانوية .لألوادلمارسني 
ادلمارسني ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسي بني فًتض الباحث انو يوجد ىناك فروق او 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق الشخصي بني لألنشطة الرياضية وغري ادلمارسني وأن 
 ادلمارسني لألنشطة اجلامعية واألنشطة الفردية.

الدراسة على العينة قدرة  أجريت استخدم الباحث ادلنهج الوصفي بطريقة ادلسحية دلالئمتو ذلذه الدراسة و
ختيارىا بطريقة العشوائية وتوصل من الصفني الثالث والرابع من سلتلف ادلناطق حيث مت اطالب 39ب 

الباحث إىل أن شلارسة األنشطة الرياضية الفردية ىو السبب الوحيد الذي أظهر الفرق ادلعنوي يف التوافق 
 النفسي العام ويعد التوافق الشخصي بني ادلمارسني وغري ادلمارسني لصاحل ادلمارسني .

 م.2212الدراسة الثانية:دراسة قالة وخديم   -
 األلعاب احلركية ودورىا يف تنمية التوافق النفسي العام لدى مراىق ادلرحلة ادلتوسطة .العنوان :

 لعاب احلركية على تنمية التوافق النفسي لدى ادلراىق ؟اإلشكالية:ىل تعمل الأل
ة والتعرف دور األلعاب احلركية لتحقيق التوافق النفسي العام لدى تالميذ ادلرحلة دلتوسط هتدف الدراسة إىل 

 على درجة توافق النفسي العام من خالل بررلة األلعاب احلركية .
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و افًتض الباحثان بأن األلعاب احلركية تعمل على تنمية التوافق النفسي لدى ادلراىق يف طور ادلتوسط وأن 
ستخدم ىناك فروق معنوية دلدى تأثري األلعاب احلركية بني ادلمارسني مقارنة مع غري ادلمارسني ،وقد ا

 الطالبان الباحثان 
باقًتاح برنامج لأللعاب احلركية واستخدم مقياس التوافق النفسي عبد  التجرييبيف ىذه الدراسة ادلنهج 

والباقي عينة  جتربيوتلميذ كعينة 150تلميذ ومت اختيار  300اللطيف  "أبو سعد " وتكونت العينة من 
طريقة ادلقصودة وتوصلو الدراسة إىل وجود فروق دالة بضابطة يف مرحلة ادلتوسطة وكان اختيار العينة 

إحصائيا للنتائج ادلقارنة دلستوى التوافق النفسي لصاحل العينة التجربية ويوصي الباحثان على ضرورة 
استخدام األلعاب احلركية يف ىذه ادلرحلة قصد حتسني وتنمية التوافق النفسي لدى ادلراىق على إشباع 

 جتهاهتم .إية ضمن برنامج األلعاب احلركية مبا يتناسب مع ميوال هتم و حاجيات ادلراىق احلرك
رسالة  أيضامن بني الدراسات اليت عاجلت موضوع النشاط البدين ادلكيف للمعاقني :الثةالدراسة الث -

تحليل العالقة بين ممارسة النشاط البدني المكيف وتقبل ) دكتوراه للباحث عمار رواب حتت عنوان 
 .2007سنة في المحيط الرياضي الجزائري لذوي العاهات (  اإلعاقة

عاقة دلختلف الفئات النشاط الرياضي ادلكيف وتقبل اإلىدف الدراسة : البحث عن حتليل العالقة بني 
رتباطية اليت توجد بينهما وحسب الفرق بينهما مع اط الرياضي، ومن خالل العالقة اإلادلمارسة ذلذا النش
يقية اليت يتخذىا الفرد لذوي االحتياجات اخلاصة من أجل تعزيز موقفو يف الوسط حتديد السبل احلق

 و احلسي احلركي.لنفسي من اجل حتدي العجز اجلسمي أاالجتماعي اجلزائري للتعويض ا
نشاط البدين الرياضي ادلكيف يف اجملتمع لسني لر عاقة وادلمامشكلة الدراسة:العالقة اإلرتباطية بني تقبل اإل

 ئري؟اجلزا
 واعتمد على الفرضيات اجلزئية التالية:

 الرياضي عاقة دلمارسني النشاط البدينتقبل اإلحصائية بني درجة ضية األوىل: توجد فرق ذات داللة إالفر 
 ادلكيف.

الرياضي عاقة دلمارسني النشاط البدين ة الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أصل اإلالفرضي
 عاقة .اإلادلكيف ودرجة تقبل 

 وىل .بالدرجة األعاقة البدين ادلكيف تساعد على تقبل اإلن شلارسة النشاط الفرضية الثالثة : أ
 . ادلكيفالرياضي نشاط البدين لشلارس ل 100جراءات الدراسة ادليدانية :العينة مقصودة تتكون من إ

  ىل مجيع ادلراكز يف اجلزائر.جملال ادلكاين :مت فيو التطرق إ
 . 05/2006/ 15اىل 02/03/2006منجريت الدراية الزماين :أاجملال 
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ادلنهج ادلستخدم:ادلنهج الوصفي وذالك لتماشيو مع ىدف الدراسة الن ىذا ادلنهج يعد خطة البداية يف 
 التعرف على ادلشاكل ادليدانية ومدى انتشارىا

 . 2ستبيانية، كا:االستمارة اإل  التقنيات ادلستعملة

 تتمثل : واستنتاجات اليتىل اقًتاحات ناصر اليت ختدم ادلوضوع، ليصل إلععلى ىذه ا اعتمد
وميكن وضع بعض االقًتاحات   وإدلام جبوانب ادلشكلة .كثر تعمق بقاء ادلوضوع مفتوح من اجل أحباث أ

 وذالك إلجراء ادلزيد من الدراسات يف ادلواضيع التالية :
 ناث.البدين الرياضي ادلكيف وتقبل اإلعاقة لدى اإل رتباطية بني شلارسة النشاطدراسة العالقة اإل -
 اصة.لتكوينية لفئة ذوي االحتياجات اخلدراسة واقع شلارسة النشاط البدين الرياضي ادلكيف يف ادلراكز ا -
دراسة واقع شلارسة النشاط البدين الرياضي ادلكيف يف سلتلف النوادي اجلزائرية لذوي االحتياجات  -

 (2007)رواب عمر،  . اخلاصة
 - :نقد الدراسات السابقة والمشابهة 

عند تطرق للدراسات ادلشاهبة ادلذكورة سابقا صلد أهنا قد تشاهبت يف األىداف والنتائج،حيث كانت ىذه  
 انب النفسي وتعلقت أغلبها بدراسة التوافق النفسي وأثره على شلارسة النشاطاجلالدراسات مهتمة ب

أن ىذه الدراسات ادلذكورة اتبعت ادلنهج و نالحظ أن ىذه الدراسات أشتملت على عينات من األطفال كما  الرياضي
 الوصفي لوصول إىل النتائج ادلرجوى .

،وضرورة للتالميذية وتطوير التوافق النفسي الدراسات ادلشاهبة وادلتعلقة بالتوافق النفسي على أمهحيث أكدت 
يف سلتلف  األنشطة الرياضية،كما يرى الطالبان الباحثان تشابو النتائج بني دراسات بيًت عبد  همإدماج

الرحيم دياب قالة خدمي وعمار رواب واليت أكدت على أمهية النشاط الرياضي يف حتقيق التوافق النفسي 
  وإدماج ادلعاق يف اجملتمع وتقبلو لإلعاقة .واإلجتماعي 
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 تمهيد:
من األنشطة البدنية الًتبوية األكثر انتشارا يف أوساط الشباب خاصة  يف  ادلكيف يعد النشاط الرياضي

البيداغوجية ادلتكفلة بًتبية ورعاية ادلعوقني  ، وشلا ساعد على ذلك أف  دارسادلدارس الًتبوية وادلادلؤسسات و 
النشاط الرياضي يعد عامبل من عوامل الراحة اإلجيابية النشطة اليت تشكل رلاال ىاما يف استثمار  وقت 

 اعيالنفسي واالجتمالفراغ ، باإلضافة إىل ذلك يعترب من األعماؿ اليت تؤدي لبلرتقاء بادلستوى الصحي و 
البدين للفرد ادلعاؽ، إذ يكسبو القواـ اجليد ، ودينح لو الفرح والسرور، وخيلصو من التعب والكره ، وجتعلو 

 فردا  قادرا على العمل واإلنتاج .
من مفهومو وتطوره  ابتدءاوعليو فقد خصصنا ىذا الفصل للقياـ بدراسة النشاط البدين الرياضي ادلكيف 

 . التارخيي ورلاالتو وأسس العمل عليو مع تعريف للمنظمة الدولية للمعوقني وأىدافها
 ف:وم النشاط البدني الرياضي المكيمفه -1

يواجو مشكلة تعدد ادلفاىيم اليت تداوذلا ادلختصوف  النشاط البدين الرياضي ادلكيف إف الباحث يف رلاؿ 
والعاملوف يف ادليداف, واستخدامهم ادلصطلح الواحد مبعاف سلتلفة, فقد استخدـ بعض الباحثوف 
مصطلحات النشاط احلركي ادلكيف أو النشاط احلركي ادلعدؿ أو الًتبية الرياضية ادلعدلة أو الًتبية الرياضية 

لرياضية اخلاصة، يف حني استخدـ البعض األخر مصطلحات األنشطة الرياضية العبلجية ادلكيفة أو الًتبية ا
أو أنشطة إعادة التكييف، فبالرغم من اختبلؼ التسميات من الناحية الشكلية يبقى اجلوىر واحدا، أي 

اسيا أو أهنا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا معاقني متأخرين در 
 ما يلي:اريف التع ذكر من ىذهن .وبني أو مضطربني نفسيا وانفعالنيموى
يعين الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها   تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات : -

لتبلئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدهتا ,ويتم ذلك وفقا الىتمامات األشخاص  غري القادرين ويف 
 .،(222، صفحة  8991)حلمي إبراىيم ليلى السيد فرحات ،   حدود قدراهتم 

نعين بو كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم شلارستها من طرؼ  (: storستور)تعريف   -
,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من ناحية البدنية ,النفسية أشخاص زلدودين يف قدراهتم من ال

 .(81، صفحة A.stor ،8992)  بعض الوظائف اجلسمية الكربى
ىي  تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية الخاصة: -

 للنمو من خبلؿ األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية لتناسب ميوؿ وقدرات  الربامج ادلتنوعة
كوا بنجاح وأماف يف أنشطة وحدود األطفاؿ الذين لديهم نقص يف القدرات أو االستطبلعات ، ليشًت 

 الربامج العامة للًتبية .



اننشاط انرياضي انمكيف             نفصم األول                                              ا  
 

 
12 

 

ائية واأللعاب اليت تنسجم ىي تلك الربامج ادلتنوعة من النشاطات اإلمن محمد عبد الحليم البواليز: -
 وقدرات الطفل ادلعاؽ والقيود اليت تفرضها عليو اإلعاقة . وميوؿ

إحداث تعديل يف  ىولنشاط الرياضي ادلكيف ومن خبلؿ ىذا العرض دلختلف التعاريف فادلقصود با
األنشطة الرياضية ادلربرلة لتتماشى  مع الغايات اليت وجدت ألجلها   ، فمثبل يف الرياضات التنافسية ىو 

،أما يف حالة األمراض ادلزمنة  تكييف األنشطة الرياضية حسب الفئة وتدريبها للوصوؿ إىل ادلستويات العالية 
تكييف األنشطة الرياضية لتساعد على التقليل من ىذه األمراض ، وبالنسبة حلاالت كالربو والسكري فهو 

اإلصابات الرياضية فاف البلعب الذي يتعرض لئلصابة حيتاج إىل برنامج حركي تأىيلي خاص حسب نوع 
 ودرجة اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرياضية للمعاقني جعلها تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ،

النشاط البدين الرياضي ادلكيف يف ىذه الدراسة ىو رلموع األنشطة الرياضية ادلختلفة ب وبالتايل فادلقصود
وادلتعددة واليت تشمل التمارين واأللعاب الرياضية اليت مي تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها 

 .وشدهتا ,حبيث تتماشى مع قدراهتا البدنية واالجتماعية والعقلية 
 التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف: -2

يف العصر احلديث كأحد ادلتطلبات العصرية بالنسبة لكل شرائح اجملتمع وذلا مكانة  الًتبية والرياضيةتعترب 
 خاصة.وموقع معترب يف قيم واىتمامات الشباب 

الطبيب اإلصلليزي لدويج  عوقني إىلويعود الفضل يف بعث فكرة شلارسة النشاط البدين الرياضي من طرؼ ادل
 .  وىو طبيب يف مستشفى  استوؿ مانديفل باصللًتا LEDWIG GEUTTMANجودتاف  

وبدأت ىذه النشاطات يف الظهور عن طريق ادلعاقني حركيا , وقد نادى ىذا الطبيب باالستعانة 
ذه واعترب ى ،يف األطراؼ السفليةبالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقني وادلصابني بالشلل 

النشاطات كعامل رئيسي إلعادة التأىيل البدين والنفسي ألهنا تسمح للفرد ادلعوؽ إلعادة الثقة بالنفس 
 81واستعماؿ الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أوؿ دورة يف مدينة استوؿ مانديفل شارؾ فيها 

رضوا حلادث طارئا ثناء حياهتم وضحايا احلرب العادلية الثانية الذين معوؽ وكانوا من ادلشلولني الذين تع
فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور لوديج جودتاف ىذه الرياضة ببعض الكلمات اليت كتبها يف أوؿ 

ا " إف رسالة وعلقها يف القاعة الرئيسية يف ملعب استوؿ مانديفل يف اصللًتا واليت الزالت حلد اآلف وجاء فيه
نديفل ىو تنظيم ادلعوقني من رجاؿ ونساء يف مجيع أضلاء العامل يف حركة رياضية  ىدؼ ألعاب استوؿ ما

عادلية واف سيادة الروح الرياضية العادلية سوؼ تزجي األمل والعطاء واإلذلاـ للمعوقني ومل يكن ىناؾ اجل 
ؿ اجملاؿ الرياضي لتحقيق التفاىم خدمة وأعظم عوف ديكن تدديو للمعاقني أكثر من مساعدهتم من خبل

 بني األمم ". ةوالصداق
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مث بعدىا  دارسمث تطورت إىل منافسة بني ادل وبدأت ادلنافسة عن طريق األلعاب يف ادلراكز ) ادلستشفى (
أنشأت بطولة ادلعوقني وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية ادلكيفة صنفت ادلنافسة حسب نوع 

 .اإلعاقة احلركية
بداية الستينيات النشاط الرياضي بوجو عاـ عرؼ تطورا كبريا ة ومعتربا وكذا كاف النشاط البدين ويف 

 داغوجيةالبيوالرياضي ادلكيف نفس ادلسار ونفس االجتاه حيث أدرلت يف النشاطات يف ادلشاريع الًتبوية 
الرياضية ادلكيفة لئلعاقات العقلية تأخر نوعا ما بالنسبة لئلعاقات  ظهورا لنشاطاتوكاف يف مدارس خاصة 

يف شيكاغو)الواليات ادلتحدة  8991احلركية وىذه العشرية عرفت تنظيم أويل لؤللعاب خاصة يف 
جويلية وعرفت مشاركة ألف رياضي مثلوا كل من الواليات ادلتحدة األمريكية  21و 89األمريكية( ما بني 

...اخل، وقػد عرفػت ىذه الدورات تزايد 97-92- 8991مث تلتهػا عدة دورات أخػرى لسنػة  وكندا وفرنسا
يف عدد الرياضيني ادلشاركني وبالتايل توسيع ىذه النشاطات الرياضية يف أوساط ادلعوقني دلختلف  مستمر

ت وىناؾ اكتشاؼ عاـ أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخرية يف ىذا القرف تطورا كبريا يف مجيع اجملاال
للجسم وأمهيتو يف التكيف وإعادة التكيف مع العامل وقيمتو االتصالية ودوره الوسيطي يف ختصيص وامتبلؾ 

 اضة من خبلؿ ادلبلعب واإلعبلـ ادلعلومات ادلختلفة مهما كانت معرفية او انفعالية و كاف لغزو الري
األفكار ادلتعلقة الرياضة جعلت األفراد ومنهم ادلعاقني  شهارات اليت تظهر األجساـ األنيقة العضلية وكلإلاو 

يعتقدوف باألمهية البالغة للنشاط الرياضي على ادلستوى العبلجي ويلعب دورا كبريا يف النمو البدين النفسي 
 .واالجتماعي لؤلفراد ادلمارسني لو

 (82، صفحة 8999 ) فاطمة اسعيداين ، نور الدين بوطيبة ، 
 النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر : -3
ومت اعتمادىا رمسيا بعد  8999فيفري  89تأسيس الفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقني وذوي العاىات يف  مت

وعرفت ىذه الفيدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسها خاصة   8918ثبلثة سنوات من تأسيسها يف فيفري 
يف  وكانت الفيدرالية يف   يف اجلانب ادلايل وكذا من انعداـ اإلطارات ادلتخصصة يف ىذا النوع من الرياضة

تقصرين وكذلك يف مدرسة ادلكفوفني يف) العاشور( وكذلك يف بومساعيل ومت يف نفس السنة تنظيم األلعاب 
ياضة ادلعوقني اجلزائرية لر    انضمت االحتادية  8918الوطنية وىذا بإمكانيات زلدودة جدا , ويف سنة 

مت تنظيم األلعاب  8912للمكفوفني كليا وجزئيا   ويف سنة وكذلك للفيدرالية الدولية  لبلحتادية الدوؿ
سبتمرب حيث تبعتها عدة ألعاب وطنية أخرى يف السنوات اليت تلتها يف   21اىل 22الوطنية يف وىراف  من 

يف مصر .وكانت أوؿ مشاركة  8998سلتلف أضلاء الوطن .وشاركت اجلزائر يف أوؿ ألعاب افريقية سنة 
أو فريقني ديثبلف ألعاب  يف برشلونة بفوجني 8992االودلبية اخلاصة بادلعوقني سنة  للجزائر يف األلعاب

 29القوى وكرة ادلرمى وكاف لظهور عدائني ذوي ادلستوى العادلي دفعا قويا لرياضة ادلعوقني يف ببلدنا وىناؾ 
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     عمارىم بنيرياضي ذلم إجازات وتًتاوح أ 2111الئية دتثل سلتلف اجلمعيات تظم أكثر من  رابطة و
اختصاصات رياضية مكيفة من طرؼ ادلعوقني كل حسب نوع  81( سنة .ودتارس حوايل 27- 89)

 :اإلعاقةإعاقتو ودرجتها وىذه االختصاصات ىي نوع 
 ادلعوقني ادلكفوفني ادلعوقني احلركيني مسعياادلعوقني 

 ألعاب القوى ألعاب القوى ألعاب القوى
 كرة ادلرمى السلة فوؽ الكراسي ادلتحركةكرة  كرة القدـ ببلعبني

 السباحة رفع األثقاؿ السباحة
 اجليدو السباحة تنس الطاولة
 التنداـ ) االستعراضي ( تنس الطاولة كرة الطائرة

 . (: اختصاصات المعاقين حسب درجة اإلعاقة11الجدول رقم )
 (82، صفحة 8999الدين بوطيبة ، ) فاطمة اسعيداين ، نور  

بينها وعلى  منوقد سطرت الفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقني وذوي العاىات عدة أىداؼ متكاملة 
  رأسها

تطوير النشاطات البدنية و الرياضية ادلكيفة ادلوجهة لكل أنواع اإلعاقات باختبلفها ويتم حتقيق ىذا اذلدؼ 
 عن طريق :

 .التحسيسي واإلعبلـ ادلوجوالعمل  -
 .للسلطات العمومية -
 .دلختلف الشرائح الشعبية ويف كل أضلاء الوطن وخاصة منهم األشخاص ادلعوقني -
العمل على تكوين إطارات متخصصة يف ىذا ادليداف ) ميداف النشاط البدين والرياضي ادلكيف ( وىذا  -

 بالتعاوف مع سلتلف ادلعاىد الوطنية والوزارات .
 :منهاوالفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية وعادلية 

 I.C.C  .اللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العادلي للرياضات ادلكيفة -
  IPC .اللجنة الدولية للتنظيم العادلي لرياضة ادلعوقني ذىنيا -
 INAS-FMH .ذىنيااجلمعية الدولية لرياضة ادلتخلفني وادلعوقني  -
 ISMW  .الكراسي ادلتحركة ةالفيدرالية الدولية لرياض -
 IWPF .الفيدرالية الدولية لكرة السلة فوؽ الكراسي ادلتحركة -
  CP -  .(ISRA)اجلمعية الدولية للرياضات اخلاصة لؤلشخاص ذوي إعاقات حركية سلية   -
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 العادلية .وفيها من الفيدراليات واجلمعيات واللجاف الدولية 
وقد كاف للمشاركة اجلزائرية يف سلتلف األلعاب على ادلستوى العادلي وعلى رأسها األلعاب االودلبية سنة 

يف اطلنطا صلاحا كبريا وظهور قوي للرياضيني ادلعوقني اجلزائريني وخاصة  8999يف برشلونة وسنة  8992
( مًت وكذلك  211-211-811يف اختصاص ألعاب القوى ومنهم عبلؽ زلمد يف اختصاص ) 

 بوجليطية يوسف
 8711مًتو111مًت و 7111معوؽ بصري ( ويف نفس االختصاصات وببلؿ فوزي يف اختصاص) )

  الصنفB13(29فاطمة اسعيداين ، نور الدين بوطيبة ، صفحة  -)  .مًت( 
 ىي: عدة جوانب يف وتتمثلمجاالت النشاط البدني الرياضي المكيف: -4

 .النشاطات البدنية والرياضية العبلجية  -
 .النشاطات البدنية والرياضية التنفسية والًتوحيية  -
  .النشاطات البدنية والرياضية التنافسية -

                                                                                                                                            العالجي:                                         لالمجا-4-1
ويراعي يف اختيار نوع ويف ادلؤسسات اخلاصة  التأىيلعادة إالطبية وادلصحات و مراكز  األوساطدتارس يف 

النشاطات البدنية السن واالىتماـ والرغبة .وديكن استعماؿ النشاط البدين والرياضي يف عدة 
ها موجهة ودقيقة,وعند تنفيذىا وشلارستها تقتضي تعلم تقين وىدف حركات رياضية وحركات نشيطة.أشكاؿ

ية لبعض عند استعماالهتا العبلجكثر فعالية وحركية شلكنة,وختضع أالرئيسي اكتساب الشخص ادلعوؽ 
 :الشروط وعلي سبيل ادلثاؿ

و الكرة دتثل وسيلة االتصاؿ  برنامج عقلي, تصويب الكرة عند ادلتخلفني ذىنيا و ادلرضي عقليا ديثل -
 توصيل. ةداأو 
  .العلوية لؤلطراؼكلي   تأىيل بإعادةيف كرة السلة تصويب الكرة ضلو السلة يسمح  -
 .دتثل صورة حقيقية للخطوة  (ريالرجلني )السباحة اجل سباحة حركةيف ال -
 التأثريالرياضية (:ىو امتداد للفعل واحلركة الرياضية يغلب عليو طابع التسلية و  األلعابالعبلج باللعب ) -

لعاب ادلائية و الرمي ,األأات البدنية والرياضية مثل اجلري نفسي .وتعد بعض النشاطالعاـ علي اجلهاز ال
 لصفة نفسية حركية زلددة بالقوة و الدقة أو الرشاقة و السرعة أو ادلداومة .  االنتقائيالبحث  اىتماـودتثل 

وىذا النوع من األنشطة دتارس يف مرحلة إعادة التكيف البدين تتغري  الرياضات احملصورة ) ادلضبوطة ( -
 ادلستوى . بالنسبة للجهد ادلبذوؿ ، وىدفها جتديد الطاقة للوظائف الكربى ذلذا 

 . الفعل، التوازف، قدرة ادلداومة على بذؿ اجلهد ردة ،أىل التنسيق: حتسن وتعيد وتتنس الطاولة -
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 . اختصاصاهتاألعاب القوى مبختلف  -
 اجلري حيسن من قدرة وصفة ادلداومة .  -
 الرمي حيسن التنسيق و الدقة . -
  التالية:كرة الطائرة : على مستوى اجلسم  تسمح بتنمية سلتلف الوظائف  -

 التنفس. 
  . اجلهاز الدوراين 
 اجلهاز الكلوي. 
  . حتسن التحكم يف اجلسم 

يف بعض احلاالت تستعمل سرعة الكرة لبعض ادلعاقني يف األطراؼ العلوية و األصابع ، تكوف زلددة 
وعموما فالتكيفات اخلاصة بادلعاقني تكوف دائما شلكنة . وسري األنشطة يتطلب قوانني مدققة ، التحكيم 

ثل مساحات اللعب اليت بالنسبة لرياضة العاديني ، ويف معظم احلاالت ىناؾ فقط تكيفات صغرية مأيكوف 
 (82، صفحة BOUDOUIN ،8992) نستطيع تقليصها .

 : : المجال الترويحي4-2
النشاط الًتوحيي ىو نشاط بناء يقـو بو الفرد من تلقاء نفسو مدفوعا بالسعادة الشخصية اليت يشعر هبا 
قبل وأثناء و بعد شلارستو لذلك النشاط الًتوحيي الذي يشبع بعض حاجات الفرد كاحلاجة إىل 

وتعزيزىا ، و ال  اهبااكتسو ىي مسات نفسية ادلعوؽ حباجة كبرية إىل  االبتكارالشعور بالذات ، ،االنتماء
النشاط الًتوحيي ) النشاط البدين الرياضي ( ، األىداؼ ادلنتظرة منو إال إذا وجد األفراد اجملاؿ  قحيق

ادلناسب و اإلمكانيات ادلادية و اذلياكل ادلخصصة لذلك ، وكذا األفراد ادلؤىلوف لتنظيم النشاط البدين و 
 . الًتوحييالرياضي 

 :المجال التنافسي-4-3
    . ذو طابع ادلنافسة وخاصة ادلعوقني بدنيا رياضي أو كثري من طرؼ ادلعوؽ اختصاصشلارسة نوع أو 

 ادلسابقة لو عدة فوائد و أىداؼ : و 
 بدين يكوف إىل أقصى حد شلكن للوظائف و العضبلت ادلختلفة يف اجلسم. اسًتجاع -
 .للمعوؽإعادة التوازف النفسي  -
  .الفردزواؿ ونقص العقد الدونية وزلو صورة اإلعاقة لدى  -

و النشاط الرياضي لو تأثري إجيايب على إعادة التأىيل ادلهين للمعوؽ . يوجد يف كل بلداف العامل وخاصتا 
 منها ادلتطورة عبلقة وطيدة بني النشاط البدين و الرياضي و العملي . 
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 تسمح بػ : و التظاىرات الرياضية اخلاصة بادلعوقني 
و ادلتعة  روح  االندفاعحتسيس اجلمهور بأف ادلعوقني يستطيعوف شلارسة النشاط الرياضي بقدر معني من  -

 الفوز مثل العاديني .
الربىاف للعاديني على أنو بواسطة التدريب ادلستمر و باإلرادة ، ادلعوقني يستطيعوف الوصوؿ وحتقيق  -

 خجل . أية عقدةالرياضة و التنافس بدوف  االختصاصاتنتائج معينة يف سلتلف 
يظهر لكل الناس أف ادلعاؽ يتميز مبيزات الرياضي العادي من حيث الدقة و الًتكيز و التحكم يف  -

 .النفس
يربىن بواسطة النشاط البدين الرياضي بأف اإلعاقة ليست حاجز يستحيل جتاوزىا لكوف أف ادلعاؽ يعيش 

ومهما يكوف نوع النشاط هبا بدوف أي مركب نقص .  االستعراضالتظاىرات الرياضية وىو مثقل إلعاقتو و 
اعد ىذا العامل بدوف أي وعند ادلعوقني يس معني،وصداـ شعور  اندفاعالرياضي ادلمارس فادلنافسة تثري 

ويقيم نفسو أيضا بالنسبة للعامل اخلارجي  .ثانيةشك يف تنمية الثقة يف نفسو وديكنو من إعادة تقييم نفسو 
. ودور الرياضة التنافسية يف ىذا ادليداف ىو كبري ، فادلعوؽ يتخلص من الصورة العالقة يف ذىنو ويصبح فرد 

شخص ال استعداداتكل   باستغبلؿلنشاط الرياضي يسمح لو نصيب كامل وتقدير شخص عادي . و ا
 : ادلعوؽ الذي 

احلركية  االستقبلليةديتلك شيئا فشيئا بواسطة ادلتعة و الًتويح لسهولة احلركة ودقة أكرب ويفضل يف ذلك  -
  (9-9، الصفحات BOUDOUIN ،8992) .االجتماعي االندماجوىذا مايعين 

 :أسس النشاط البدني الرياضي المكيف -5
إف أىداؼ النشاط البدين الرياضي للمعاقني ينبع أساسا من األىداؼ العامة للنشاط الرياضي من حيث 
حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ، حيث أوضحت الدراسات إف احتياجات 

 بقفز .كذلك يريد أف يسبح ، يرمي الفرد ادلعاؽ ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ، فهو  
يشري انارينو وآخروف "إف كل ما حيتويو الربنامج العادي مبلئم للفرد ادلعاؽ ، ولكن جيب وضع حدود معينة 

)زلمد احلمامحي ، أمني أنور  دلستويات ادلمارسة وادلشاركة يف الربنامج تبلءـ إصابة أو نقاط ضعف الفرد ادلعاؽ
 (892صفحة  ،8991اخلويل ، 

يرتكز النشاط البدين الرياضي للمعاقني على وضع برنامج خاص يتكوف من ألعاب وأنشطة رياضية 
وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميوؿ وقدرات وحدود ادلعاقني الذين ال يستطيعوف ادلشاركة يف برنامج 

 ادلستشفيات أو ي ادلراكز اخلاصة بادلعاقني ، النشاط البدين الرياضي العاـ ، وقد تربمج مثل ىذه الربامج يف
ويكوف اذلدؼ األمسى ذلا ىو تنمية أقصى قدرة شلكنة للمعاؽ وتقبلو لذاتو واعتماده على نفسو ، باإلضافة 

 إىل االندماج يف األنشطة الرياضية ادلختلفة .
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 ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدين الرياضي ادلكيف ما يلي :
 .حتقيق األىداؼ العامة للنشاط البدين الرياضيالعمل على  -
 .إتاحة الفرصة جلميع األفراد للتمتع بالنشاط البدين وتنمية ادلهارات احلركية األساسية والقدرات البدنية -
 .إف يهدؼ الربنامج إىل التقدـ احلركي للمعاؽ والتأىيل والعبلج -
 .وادلؤسسات العبلجيةأف ينفذ الربنامج يف ادلدارس اخلاصة أو يف ادلستشفيات  -
أف ديكن الربنامج ادلعاؽ من التعرؼ على قدراتو و إمكانياتو ، وحدود إعاقتو حىت يستطيع تنمية  -

 .القدرات الباقية لديو واكتشاؼ ما لديو من قدرات
القبوؿ من اجملتمع الذي أف ديكن الربنامج ادلعاؽ من تنمية الثقة بالنفس واحًتاـ الذات وإحساسو ب -

 .، وذلك من خبلؿ ادلمارسة الرياضية لؤلنشطة الرياضية ادلكيفة يعيش فيو
 الطرؽ التالية :من خبلؿ  وبشكل عاـ ديكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقني

أو  تغيري قواعد األلعاب ) التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة ادللعب ، تعديل ارتفاع الشبكة -
  . أداة اللعب ، زيادة مساحة التهديف ىدؼ السلة ، تصغري أو تكبري

 . حد ما إىلاألنشطة ذات االحتكاؾ البدين  تقليل -
 احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزؿ أو إخراج البلعب -
 إخلاالستعانة بالشريك من األسوياء أو رلموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواؽ واحلباؿ ... -
 .يف اللعبة عن طريق السماع بالتغيري ادلستمر واخلروج يف حالة التعبإتاحة الفرصة دلشاركة كل األفراد  -
)زلمد احلمامحي ، أمني أنور اخلويل  . تقسيم النشاط على البلعبني تبعا للفروؽ الفردية وإمكانيات كل فرد  -
 (892، صفحة 8991، 
 المنظمة الدولية لرياضة المعوقين:-6

الرياضي يظم العاب شاملة للمعوقني من  التنظيم إنشاءحتاد الدويل للمحاربني القدماء التفكري يف بدا اال
من غري ذوي الكراسي ادلتحركة والذين يعانوف بتور يف األطراؼ العلوية أو  دةو اب القابليات احملدأصح

،  8992عاصمة الفرنسية باريس عػػاـ السفلية ، فتم تأسيس ادلنظمة الدولية لرياضة ادلعاقني ، وذلك يف ال
و التنظيمات الدولية  االحتادات، وتقبل يف عضويتها  وتقرر  جعل مقرىا الدائم يف مدينة فارستا بالسويد 

منظمة  78لرياضة ادلعوقني ، وقد بلغ رلموع االحتادات الوطنية ادلنظمة إىل ادلنظمة الدولية لرياضة ادلعاقني 
كما بدأ التوجيو ضلو تشكيل احتادات جتارية للمعوقني كذلك بدأت بتشكيل  8917وطنية لغاية سنة 

 . E .C.S.O.Dادلنظمة األوربية لرياضة ادلعوقني 
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  أهداف المنظمة الدولية لرياضة المعوقين : -9
 . تنظيمات رياضة ادلعوقني الدولية التعاوف مع سلتلف -
 الربامج الرياضية دلتطلبات ادلعوقني .  اقًتاحوضع الربامج الرياضية احملددة أللعاب ادلعوقني و  -
رسم اخلطط ادلستقبلية من خبلؿ نتائج اللقاءات و احللقات الدراسية الفنية الًتبوية ، تبادؿ اخلربات  -

 التقنية الدولية اخلاصة برياضة ادلعوقني . 
 ة لؤلفراد و ادلنظمات العاملة بتكوين رياضة ادلعوقني . تقدمي ادلساعدات ادلناسب -
اإلسهاـ باأللعاب األودلبية الصيفية و الشتوية اليت تقاـ يف البلد الذي ينظم تلك األلعاب و اإلشراؼ  -

 يف الفًتات بني األلعاب األودليبعلى البطوالت الدولية و القارية بلعبة واحدة أو متعددة األلعاب اليت تقاـ 
  (889، صفحة 8911) اخلطيب منذر، ادلشداين عبد اهلل ، 

    
 خالصة:

مستمد من النشاط  ادلكيفمن خبلؿ ما أشرنا إليو أف النشاط البدين و الرياضي  استخبلصوديكن  ما
حديث النشأة مقارنة  ادلكيف الرياضي، ويعد ىذا النشاط البدين و الرياضي الذي ديارسو األفراد العاديني 

بالنشاط الرياضي عند العاديني ولو عدة جوانب تعود على األفراد فهو يعترب وسيلة تربوية وعبلجية ووقائية 
إذ مت استغبلذلا بصفة األفراد من مجيع اجلوانب ، اجلانب الصحي ، اجلانب النفسي ، اجلانب االجتماعي 

بالتفاعل االجتماعي و االستقرار العاطفي و النظرة ادلتفائلة للحياة خاصة و بالتايل تكوين شخصية متزنة 
جسمي أو عقلي وقد أوضح العلماء  زاألطفاؿ ادلعاقني و الذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب مرض أو عج

أف اذلدؼ األساسي الذي جيب حتقيقو للمعوقني وىو تعليمهم االشًتاؾ بفعالية يف نشاطات الرياضة و 
أوقات  استغبلؿح من خبلؿ برنامج تربوي يشجع على شلارسة كل ألواف النشاط البدين الرياضي و الًتوي

 ادلكيف الفراغ و الذي جيين من خبلؿ ادلعوقوف فوائد اجتماعية تربوية ونفسية كما أف للنشاط الرياضي
اجلمهور بأف ادلعاؽ  يسؽ وتقبلو يف اجملتمع من خبلؿ حتستأثري اجيايب على اندماج و إعادة تأىيل ادلعا

مبيزات الرياضي العادي من الدقة و الًتكيز و التحكم يف نفس ادلكيف يستطيع شلارسة النشاط الرياضي 
  .النتائج ادلذىلة يف سلتلف التخصصات اليت جتلب الفرح و السرور و السعادة لآلخرين
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  :تمهيد
شلا ال شك فيو إن اإلنسان يف حياتو يوجو سلسلة ال تنتهي من ادلشاكل و احلاجات و ادلواقف اليت حتتاج 

البيئة حىت يتمكن إىل سلوك مناسب شلا يؤدي إىل خفض التوتر و إعادة التوازن و االحتفاظ بالعالقة مع 
من التكيف معا و مسايرهتا, و على ىذا فان الفرد و يف سلتلف مراحل حياتو صلده يسعى  إلشباع ىذه 

 ىل مجلة التعريفات لبعض العلماء احلاجيات لكي يستطيع إحداث نوع من التوافق مث من خالل التطرق إ
ىم يف عملية التوافق النفسي مث تناولنا اتس رقنا إىل العوامل اليتطناولنا أنواع التوافق وكذلك تت وبعد

  و مستوياتو و أبعاده.ادلؤشرات  أساليب التوافق النفسي 
ويف األخَت تناولنا النظريات اليت فسرت عمليات التوافق و قياس التوافق النفسي و عليو فإننا نعرض ىذه 

 العناصر من خالل ىذا الفصل. 
 مفهوم التوافق النفسي: -1

و زوايا متلفة وذلذا  افق النفسي وتناولتو من وجهات نظرن التعريفات اليت تطرقت إىل التو ىناك الكثَت م
اليت جاء بعضها يف ادلعاجم و دوائر ادلعارف و البعض اآلخر لعلماء  التعريفغلدر بنا تناول رلموعة من 

 النفس.
 : لغة مفهومه -1-1

)معلوف )لونيس(،   األمر ضد ختالف )تقاربوا تساعدوا(جاء يف معجم األجبد :توافق توافقا )وفق( القول يف 
  (775صفحة  7745

 :  مفهومه اصطالحا -1-2
من  البيئةبأنو : حالة يتم فيها إشباع حاجات الفرد من جانب و مطالب  7753يعرفو ايزنك و آخرون 

جانب أخر إشباعا تاما يعٍت االتساق بُت الفرد واذلدف وبيئتو االجتماعية يف حُت تعرفو ادلوسوعة 
: ىو تعديل يف سلوك الكائن حيث يتالئم  7754ادلختصرة يف علم النفس والطب العقلي ويليام اخلويل 

عضا من البيئة احمليطة  أويعدل الكائن احلي بعضا من سلوكو  أوالتعديل يف البيئة  أحداثمع الظروف و 
)عبد احلميد زلمد  حالة التوازن و يتناول التوافق نواحي بيولوجية, فيزيائية, نفسية و اجتماعية إلعادةبو 

 . (37صفحة | 1002الشاذيل، 
 :األجانبتعريفات بعض علماء النفس  -1-3

 : بأنويعرفو داو يسَتولوفكويست 
 dawsur) احمليطةانسجامو مع البيئة عملية مستمرة ػلاول الفرد من خالذلا التحصيل و احملافظة على 

and lofquist ،2891  879صفحة) . 
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: حيث يعترب احلياة سلسلة من عمليات التوافق اليت يعدل فيها الفرد سلوكو يف سبيل 7733يعرفو شافر 
 آنتلك و لكن يكون سويا البد  إشباعنو حاجاتو و قدراتو على عج الستجابة للموقف ادلركب الذي ينتا

 يكون لديو القدرة على استجابات منوعة تالئم ادلواقف ادلختلفة. آنيكون توافقو مرنا وينبغي 
عات النفسية  وط و الصراغالتوافق بالعمليات النفسية البنائية والتحرر من الض : 7744يعرفو كاتل 

 (38-39-37-38الصفحات  1002)عبد احلميد زلمد الشاذيل،  انسجام البناء الديناميكي للفرد.
 : بأنو احلالة اليت تتناول حاجات الفرد و حل صراعاتو و  EYCENE  7757يعرفو ايزيك

وىيب زلمد الكبييب وآخرون ، -) وصوال إىل الصحة النفسية . حباطاتإمواجهة مشكالتو من إشباعات و 
 (127صفحة  1001

 النفس العرب : ءتعريفات بعض علما -1-4

العملية اليت تتيح للفرد حتقيق ذاتو و مكانتو و خفض توتراتو  بأنو: 7757يعرفو صالح سليمر  -1-5
 ىي اتزان بُت شخصية الفرد و بيئتو أواستعادة التزانو الداخلي و تالؤما مع متطلبات البيئة 

 لبيئة الطبيعية عملية ديناميكية مستمرة تتناول السلوك و ا بأنو:  7751يعرفو جامد زىران  -1-6

حاجات  إشباعو التعديل حىت ػلدث توازن بُت الفرد وبيئتو و ىذا التوازن يتمن   و االجتماعية بالتغيَت
  (13صفحة  2883)حامد عبد السالم زىران ،  لبات البيئة.طالفرد و حتقيق مت

الشخص أكثر كفاءة سلوب الذي بواسطتو يصبح :بأنو أ7757ادلنعم ادللجي واخرون يف حُت يعرفو عبد 
 (798صفحة  2832)عبد ادلنعم ادلليجي ،  يف عالقتو مع البيئة.

 التوافق النفسي : أنواع -2

يالئم مع البيئة  آنيتوافق توافقا سليما و  آنىناك دروب سلتلفة للتوافق تبدو يف قدرة الفرد على 
و التوافق  اجلنسي و التوافق  ياسيسالتوافق ال ادلهنية مثل التوافق العقلي و التوافق الديٍت أواالجتماعية 

 حد كبَت. إىلالتوافق عملية معقدة  آنرسي و التوافق  الًتوغلي و التوافق ادلهٍت شلا يدل على ادلد
و   احلسي و التعليم ىي التذكَت و الذكاء اإلدراكعناصر التوافق العقلي ىي  :  التوافق العقلي-2-1

 بدوره كاملة و متعاونا مع بقية العناصر. األبعاداالستعدادات و يتحقق التوافق  العقلي بقيام كل ىذه 

 باإلميان: اجلانب الديٍت جزء من الًتكيب النفسي للفرد و ػلقق التوافق الديٍت التوافق الديني-2-2
ىو عقيدة و تنظيم للمعامالت بُت الناس ذو اثر عميق يف تكامل الدين من حيث  آنالصادق ذلك 

بالتمسك هبذا السند ساء  اإلنسانكان فشل   إذا أما نسانية و اتزاهنا و فهو يرضي حاجة اإلالشخص
 توافقو و اضطربت نفسو.
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يتعلق اليت تتماشى مع تلك اليت  األساسيةبادلبادئ  : يتحقق عندما يتعلق الفردالتوافق السياسي-2-3
فانو خالف تلك ادلعايَت  إذا أماانو يساير معايَت اجلماعة اليت يعيش فيها ,  أيهبا اجملتمع و يوافق عليها 

الكثَت من  إشباعقد ينشأ لديو صراع داخلي يعيق  أودية و النفسية يتعرض لكثَت من الضغوط ادلا
يوفق  أو آنة و تغيَت مبادئو السياسية حاجاتو و يصيبو التوتر  القلق و لذا عليو مسايرة معايَت اجلماع

يرحب مببادئو حىت يتحقق لو التوافق بينو  آخررلتمع  إىلينتقل  أو آنبينها وبُت تلك اليت تسود رلتمعو 
 و بُت رلتمعو.

يف حياة الفرد دلا لو من اثر يف سلوكو على  األعلية غ:يلعب اجلنس دور بال التوافق الجنسي-2-4
و كثَت من  السيكولوجيةالنشاط اجلنسي  يشبع كال من احلاجات البيولوجية و  آنصحتو النفسية ذلك 

مصدر الصراع و التوتر الشديدين , و ختتلف الطريقة اليت  إحباطاحلاجات الشخصية و االجتماعية و 
اختالفا واسعا الختالف ظروف احلياة و خربات تعلم  اإلشباعتشبع هبا احلاجات اجلنسية و درجة ىذا 

 د , ويعترب عدم توافق الفرد جنسيا دليال على سوء التوافق العام لدى الفرد.الفر 

جي يتمثل يف االختبار ادلناسب للزواج و ضمن السعادة الزوجية و الرضا الزو : يتالتوافق الزواجي-2-5
 الزواجي.  االستقراراالستعداد للحياة الزوجية و القدرة على حل مشكالهتا و 

و التماسك األسري و القدرة  االستقراريتضمن السعادة األسرية اليت تتمثل يف  التوافق األسري:-2-6
على حتقيق مطالب األسرة  و سالمة العالقات بُت الوالدين وكذاك بُت األبناء و الوالدين وسالمة العالقة 

وافق األسري كذلك ادلتبادل بُت اجملتمع  وميتد الت االحًتامبُت األبناء أنفسهم، حيث تسود احملبة والثقة و 
)صربعلحمد علي ،اشرف عبد الغٍت  ليشمل سالمة العالقات األسرية مع األقارب و حل ادلشكالت األسرية.

 (763صفحة  7002، 

االرتفاع و االطلفاض ادلفاجئ يف سلم  القرارات االقتصادية ػلدث  إن التوافق االقتصادي:-2-7
اضطرابا عميقا يف أساليب توافق الفرد ويلعب حد إشباع دورا ىاما يف حتديد شعور الفرد بالرضي أو 

 اإلحباط غن كان حد اإلشباع عنده مرتفعا.

فإن ىذا األمر يتطلب من وفاتو ،  أوفان توقف األب عن العمل فجأة بسبب دخولو السجن أو مرضو 
)امحد زلمد مبارك الكندي ،  إفراد األسرة إعادة تشكيل عاداهتم ورغباهتم يف إطار ىذا التغَت الذي حدث لألسرة.

7777) 

 ال ستعابحالة تبدو يف العملية الدينامية ادلستمرة اليت يقوم هبا  الطالب  التوافق المدرسي:-2-8
مواد الدراسة و النجاح فيها وحتقيق التالزم بينو وبُت البيئة الدراسية ومكوناهتا األساسية، فالتوافق 

 الدراسي تبعا ذلذا ادلفهوم قدرة مركبة تتوافق على بعدين أساسيُت: 
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بعد عقلي وبعد اجتماعي: ىو إذن يتوقف على كفاية إنتاجية وعالقات إنسانية، أما ادلكونات األساسية 
لبيئة الدراسية فهي األساتذة والزمالء وأوجو النشاط االجتماعي ومواد الدراسة و الوقت، وقت الدراسة ل

 والفراغ ووقت ادلذاكرة وطريقة االستذكار.
: يقوم التوافق الًتوغلي يف حقيقتو على إمكانية التخلص مؤقتا من أعباء العمل التوافق الترويجي-2-9

ارج مكان العمل والتصرف يف الوقت حبرية، وشلارسة السلوك احلر التلقائي ومسؤوليتها أو التفكَت فيو خ
الذي ػلقق فيو الفرد فرديتو وميارس فيو ىواياتو: رياضية كانت أم عقلية أو تروغلية، ويتحقق بذالك 

 االستجمام .

اسب : يتضمن الرضا عن العمل وإرضاء اآلخرين فيو يتمثل يف االختيار ادلنالتوافق المهني-2-11
للمهنة عن قدرة واقتناع شخص واالستعداد ذلا علما و تدريبا والدخول فيها والصالحية ادلهنية والكفاءة 

أن  وال ينبغيواإلنتاج والشعور بالنجاح والعالقات احلسنة مع الرؤساء والزمالء والتغلب على ادلشكالت 
أن التوافق ادلهٍت يعٍت أيضا توافق الفرد  نتصور أن التوافق ادلهٍت ىو توافق لواجبات عملو احملدودة، وذلك

 (42-41الصفحات  7007)عبد احلميد الشاذيل،  لبيئة العمل.

 : عوامل التوافق النفسي -3

 الزاروسالعوامل وادلعايَت اليت حددىا العلماء لتحقيق التوافق السوي إلنسان فقد حددىا  ىناك الكثَت من

 يف العوامل اآلتية: 
قد حددىا ف  shaferما شافر، أاالجتماعيالراحة النفسية الكافية يف العمل، األعراض اجلسمية ، التقبل 

بالسلوك الذايت ، احملافظة على الصحة اجلسمية، عالقات موثوق هبا مع شخص آخر، االستبصار 
ادلخطط للعمل الذي يبعث الرضا ، الراحة، الًتويح ، االجتاىات ادلوضوعية، اإلحساس بادلرح والنشاط، 

 ادلشاركة االجتماعية.
 كما اتفق كل من مصطفى فهمي و صموئيل يف حتديد ىذه ادلعايَت كالتايل:

الراحة النفسية ، الكفاية يف العمل ، مدى استمتاع الفرد بعالقاتو االجتماعية، األعراض اجلسمية ، الشعور 
ى ضبط الذات وحتمل ادلسؤولية  ثبات اجتاىات الفرد، اختاذ أىداف واقعية ، تنوع بالسعادة ، القدرة عل

 نشاط الفرد. 
 النقص اجلسماين ،ىي: عبدالرمحن عيسوي على حتيد العوامل  كما اتفق سعد جالل وزلمد عالوي و

 اجلماعة، لثقافة، عدم تناسب االنفعاالت، تعلم سلوك مغاير دلعايَتىل اعدم إشباع احلاجات بالطرق إ
                                                                                             الصراع بُت أدوار الذات .

 ة ومسايرة الفرد دلطالب اجملتمع فقد حدد يف امتالك شخصية متكامل Ralf Tandaelleرالف تندال
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، النضج مع تقدم العمر ، اختاذ النغمة االنفعالية ،  التكيف للظروف الواقعية ، االتساق مع النفس
-36الصفحات  7004)حسُت امحد حشمة ،مصطفى حسن باىي ، ، اإلسهام يف خدمة اجملتمع بروح متفائلة.

37) 
للتوافق النفسي أعلية بالغة يف حياة الفرد ألن بو يستطيع أن ػلدد مسار حياتو سواء باإلغلاب أو  ن أ ومبا

بالسلب ومبا أن اإلنسان كائن يتمثل يف جانبُت جانب يتعلق بو وىو اجلانب الذايت أو الشخصي ، 
ملُت)الداخلية واخلارجية( وجانب يتعلق باحمليط من بيئة ورلتمع وهبذا فأن التوافق النفسي يتأثر هبذين العا

  :شلا يليوألعليتها سنحاول اإلشارة إليهما 
 امل الداخلية: و الع -3-1
و النفسية أو حاجاتو ، وىي من أىم  احلميميةوىي عوامل تتعلق بالفرد نفسو من خالل مطالب ظلوه  

عوامل إحداث التوافق النفسي ادلباشر ودلك عن طريق حتقيق مطالب النمو النفسي السوي يف مجيع 
مراحلو وبكافة مظاىره اجلسمية، والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ، ومطالب النمو ىي األشياء اليت 

تعلمها حىت يصبح سعيداَّ وناجحاَّ يف حياتو ، أي أهنا عبارة يتطلبها النمو النفسي للفرد واليت غلب أن ي
عن ادلستويات الضرورية اليت حتدد خطوات النمو السوي للفرد، يؤدي حتقيق مطالب النمو إىل سعادة 
الفرد، ويسهل حتقيق مطالب النمو األخرى يف نفس ادلرحلة ويف ادلرحل التالية، ويؤدي عدم حتقيق النمو 

 د وفشلو وصعوبة حتقيق مطالب النمو األخر يف نفس ادلرحلة ويف ادلراحل التالية.إىل شقاء الفر 
ومن ىدا ادلنطلق فإنو وجب علينا أن نتحدث عن مطالب النمو يف مرحلة ادلراىقة اليت تعد من ادلراحل، 

 بعد مرحلة الطفولة ومن ىده ادلطالب :
 ات اجلسمية والفيزيولوجية.ظلو مفهوم سوي للجسم وتقبل اجلسم والتوافق مع التغَت  -
 التعليم. استكمالتكوين مهارات ومفاىيم عقلية صاحلة مع  -
 . تكوين عالقات جديدة وطيبة -
)حامد عبد السالم  .الذاتإىل خارج حدود  االىتماموالشهرة بالكيان الفردي وإمداد  بالذاتإظلاء الثقة  -

 (7775زىران ، 
  العوامل الخارجية : -1-7
يعيش فيو، وىي بدلك عوامل ذلا تأثَت يف  الذيه العوامل ال تتعلق بالفرد مبا تتعلق البيئة واجملتمع ذوى

فالبيئة االجتماعية و الثقافية تظهر من خالل  الفرد وتوافقو، ألن اإلنسان بطبيعتو كائن اجتماعي سلوكيات
صفحة  7777)عبد الكرمي قريشي ،  و ادلدرسة و مجاعة الرفاق. اجلماعات اليت ينضم إليها الفرد كاألسرة

بُت الوالدين    شخصيتو و توجيو سلوكو كما أن للعالقات ءصغر الطفل على بنا نفاألسرة تعمل م. (10
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توافقو فلألسرة دور كبيَت بُت الطفل و إخوتو دور يف تكوين الشخصية و أسلوب حيات و العالقة بينهما و 
و ىام للمساعلة يف التوافق النفسي  و الشخصي  فاألسرة إذا كانت مشبعة  ملبية حلاجات الفرد فتوفر لو 

 7007)عبد الرمحان العيسوي،    ينعكس إغلابا على توافق  اذلدوء و األمن و االستقرار فان ذلك
        (17صفحة 

 درسة ذلا رسالة تربوية هتدفاعالوة على األسرة فان ادلدرسة ال تقل أعلية عن دور األسرة يف التوافق فادل
اده لكي يكون مواطن صاحل يف  التعليم بل للمساعلة يف تكوين الشخصية ادلتكاملة للفرد و إعد شمل ل

 اجملتمع.
ا أيضا دور كبَت يف التأثَت على شخصية الفرد و سلوكو باإلضافة إىل األسرة و ادلدرسة فان مجاعة الرفاق ذل

و عليو فانو يتوجب احلرص على اختيار مجاعة الرفاق اليت تكون أكثر اغلابية ليكون تأثَتىا اغلايب على 
 الفرد.
 مؤشرات التوافق النفسي: -4

ادلؤشرات ػلقق ل هبا على وجود التوافق عند األفراد فوج ىذه دىناك مؤشرات أو مظاىر ميكن أن يست
        للفرد مستوى من التوافق و من ىذه ادلؤشرات :

عن ماسلو: وضع مجلة من ادلؤشرات منها : شعور الفرد باألمن و التقومي للذات و أىداف و واقعية  - 
اتصال فعال بالواقع , تكامل و ثبات يف الشخصية , القدرة على التعلم , القدرة على إشباع حاجات 

 اجلماعة .

عند تندال:  من أىم ادلؤشرات اليت  وضعها : تكامل الشخصية , مسايرة مطالب  اجملتمع , التكيف  - 
 لظروف الواقعية و االتساق مع النفس , احملافظة على االتزان االنفعايل  اإلسهام يف خدمة اجملتمع.

 األمراضمن  مل ,اخللو ادلؤشرات عنده : الراحة النفسية ,الكفاية يف الع أىممن  عند مصطفى فهمي: -
 7007)عبد احلميد الشاذيل، ,الشعور بالسعادة  اآلخريندمة خو  واآلخرينالسيكوسوماتية ,تقبل الذات 

 .(34-42الصفحات 

 : أخرىادلؤشرات اليت قدمها بعض علماء النفس ىناك مؤشرات  إىل باإلضافة -

 الفروق الفردية . ا دلبدأللحقائق ادلتعلقة بقدراتو طبقتقبل الفرد  -

            صلاح الفرد يف عملو . االجتماعية . بعالقاتواستمتاع الفرد  -

 .   (77صفحة  7754)سيد عبد احلميد مرسي ،   تكفاءة الفرد يف مواجهة ادلشكال -

 التطور والتقدم جملتمعو خاصة وللمجتمع العادلي عامة.ادلشاركة يف عجلة  -
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 يأخذ اشل أكثر يعطى آن علىفس الوقت يكون لديو القدرة ن يفوالعطاء ادلتبادل و  اآلخذ على القدرة -
 .(731صفحة  1008)جنان سعيد الرحو ، 

 وادلرونة .لتفكَت العلمي وادلسؤولية االجتماعية ا -

 عنو. اآلخرون وكما يدرك  أو مو متطابقا مع واقعوو يكون مفه آن -

 أداء و العمل تبٍت اجملتمع كاحًتام اليتاالغلابية  االجتماعيةتتوفر لديو رلموعة من االجتاىات  آن -
 .(703صفحة  7777واخرون ، )صاحل حسن الداىري الواجب احًتام الزمن وتقديرات الًتاث 

 التوافق النفسي: أساليب -5
 ادلباشرة والغَت ادلباشرة : أساليبىناك 

ضلو حل ادلشكلة  :الشخص السوي ادلتوافق يصدر عنو سلوك فعال ,سلوك موجومباشرة أساليب-5-1
اغلابية  أساليب يتخذو الضغوط النفسية عن طريق ادلواجهة ادلباشرة دلصدر ىذه ادلشاكل والضغوط,فهو 

على الرغم من  األىداف إىليصل  آنليقوي هبا من وسائل التغلب علي التوترات وادلخاوف وػلاول 
 يتبُت آنقعية بدرجة دتكنو من وده وىو من الواالتوترات الضغوط فهو يستخدم طاقاتو من غَت تديل جله

احملاوالت الفعالة والعقبات اليت ال ميكن ختطيها واألىداف اليت ال ميكن بلوغها وىو يف ىده األحوال يتقبل 
 .اإلحباط وضياع األىداف ويعيد توجيو طاقاتو

فالشخص السوي صلد لو األفكار وادلشاعر والتصرفات اليت تكون مالئمة وإدراكاتو تعكس الواقع ، 
ئما بالظروف خلصة من معلومات مناسبة ومشاعره تكون مرتبطة ارتباطاً مالوأحكامو ىي استنتاجات مست

اليت يواجهها، ومينع نفسو من أن تستبد بو ىده ادلشاعر إن كانت السيطرة مطلوبة من أجل األداء الفعال 
 غلد على وسائلو القدمية .

يق توافقو مع الطرق إليو الفرد إدا فشل يف حتق وىدا األسلوب يلجأأساليب غير مباشرة :  -5-2
ادلباشرة يف التغلب واإلحباط والتوتر، فإن حالت القلق والتوتر النامجة عن اإلحباط تستمر مدة طويلة 
فتسبب لو الكثَت من األمل والضيق فإنو يلجأ إىل أساليب غَت مباشرة ىي زلاولة منو إىل ختفيف حدة التوتر 

الصفحات  7006)بطرس حافظ بطرس ، فاعية الالشعورية والقلق النفسي وأثاره بصورة مؤقتة باحليل الد
776-777). 

وحيل الدفاع النفسي ىي أساليب غَت مباشرة يلجأ إليها الفرد لتحقيق قدر من الراحة النفسية الوقتية  
إليها األسوياء وغَت األسوياء، وىي أساسا زلاوالت من جانب الفرد لإلبقاء على التوازن النفسي ويلجأ 

ا باعتدال، أما غَت األسوياء والفرق بينهما أن األسوياء يتخلصون منها مبجرد حتقيق ىدفهم ويستخدموهن
فإهنم يفرطون يف استخدامها فضال عن استمرار استخدامهم ذلا، فهي تقوم بتشويو احلقائق حملاولة إنكارىا 
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لك ألهنا استمرت ودللفرد، حيث أهنا تعوق ظلو األنا وتطوره إدا  وإخفائها وىي تعوق النمو النفسي
 .(713-712سامية لفي االنصاري الصفحات -)األنا  تستنفد جزء كبَت من طاق

وعلى كل حال فاحليل الدفاعية الالشعورية أسلوب لتوافق السليم طادلا مل يفرط اإلنسان يف اللجوء إليها 
 التوافق .داللو على سوء  يف البعد عن ادلعايَت فتصبح عندئذعند مواجهتو مشكلة ما، أما إدا دعتو لإلفراط 

 مستويات التوافق النفسي: -6
 بُت مستويات التوافق : دتيز كثَت من اآلراء و الكتابات السيكولوجية

 مستوى التوافق الشخصي : 6-1
النفسية بوظائفها بدون  األجهزةتقوم  أنالتوازن بيت الوظائف ادلختلفة للشخصية شلا يًتتب عليو  إىليشَت 

)الفطرية و العضوية ,  األوليةالدوافع و احلاجات الداخلية  إشباعصراعات شديدة و حتقق السعادة يف و 
الفسيولوجية ( , احلاجات الثانوية ادلكتسبة و يعرب عن سلم داخلي حيث ال صراع داخلي و ىو ما ػلقق 

 النفسي .  األمن
 :مستوى التوافق االجتماعي  -6-2
اليت يعيش فيها كما يقول "وودلان"  يف تعريفو ان حتقيقا  البيئةينشا الفرد عالقة منسجمة مع  أنٍت عي
النسجام الداخلي  يف الشخصية شرط لتحقيق االنسجام مع البيئة اخلارجية و تضمن السعادة مع ل

االجتماعي  والتفاعل االجتماعي اآلخرين و االلتزام بأخالقيات اجملتمع و معايَته االجتماعية و تقبل التغَت 
 السليم و العمل خلَت اجلماعة

 7007)اشرف زلمد عبد الغٍت ،  و ادلشاركة يف النشاط االجتماعي شلا يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية. 
  (63-64الصفحات 

 :مستوى التوافق المهني 6-3
ادلهٍت االختبار ادلناسب للمهنة و االستعداد علما و تدريبا ذلا و الدخول فيها و االصلاز و يتضمن التوافق 

و الكفاءة و اإلنتاج و الشعور بالرضا و النجاح, و العالقة الطيبة مع الرؤساء والزمالء و التغلب على 
دودة و يعٍت التوافق ادلهٍت ادلشكالت و ال ينبغي اعتبار التوافق ادلهٍت ىو توافق الفرد لواجبات عملو  احمل

     . (775صفحة  7002)صربعلحمد علي ،اشرف عبد الغٍت ،  أيضا توافق الفرد لبيئة العمل
   أبعاد التوافق النفسي : -7
 التوافق النفسي متعدد األبعاد , و أىم ىذه األبعاد ما يلي :  
يقصد بو قدرة الفرد على التوافق بُت دوافعو ادلتصارعة توفيقا سليما حبيث  : والتوافق الشخصي  7-1

 يرضيها مجيعا .
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ىل القدرة إ باإلضافةفكلما  استطاع الشخص التوفيق بُت ىذه الدوافع استطاع حتقيق اكرب قدر من التوافق 
ا و تلبيتها و من هعلى حسم ىذه الصراعات و التحكم فيها بصورة سليمة و مرضية فال يكفي فقط حتقيق

مع دسوقي انو بناء الفرد يف اتفاق  ىل تكوين عالقة جيدة بينو و بُت ذاتو و يرى كمالىذه يصل الفرد إ
عامل زلسوسات ال ال إدراكبالتعلم و التفكَت  ءالذكا استعداداتقوى العقل و  وحشددوافعو للعيش  

ابات لكل ذلك  باليات اجلهاز العصيب  والذي مث االستج الداخلي اليت تنبعث منواخلارجي  اليت حتي بو و 
   (6-5)كمال دسوقي الصفحات  .يرأسو ادلخ كجهاز توجيو  و يديره

 لرضا عنها  والشعور بقيمتها  ن التوافق  الشخصي يتضمن السعادة مع النفس و الثقة هبا و اكما  أ
 , و توجيو السلوك و السعي  لتحقيقها  لألىدافاحلاجات , و الشعور باحلرية يف التخطيط شباع إ
 7000)اجال زلمد سري ،  مراحلو ادلتتالية.التوافق دلطالب النمو يف مواجهة ادلشكالت الشخصية , و و 

  (14صفحة 
 التوافق االجتماعي:  2- 7 

استطاع تكوين عالقة  ماذا بُت الشخص و البيئة احمليطة بو فإيتمثل يف العالقة اجلديدة و االنسجام الكلي 
عزة  ويذكرلك يساىم يف توافق اجتماعي ذاجتماعية جيدة مبنية على االنسجام و الًتاضي و التكامل فان 

عاون و التسامح و اإلثارة فال راضية مرضية تتسم بالتراجع على انو القدر على  عقد صالت اجتماعية 
صفحة  7000)اجال زلمد سري ، يشوهبا العدوان ,و االرتياب ,واالتكال,وعدم االكًتاث دلشاعر اآلخرين 

14)  
ادلالئمة  إىلترمي حتكاكو باجلماعة و السلوكات اليت فالتوافق االجتماعي ىو عملية تشمل نشاط الفرد وا

سوي رلتمعو من عادات و ي يتكيف مع ما أن,فال بد للفرد من  األفراداالنسجام بُت اجلماعات و و 
)عبد الكرمي قريشي ،  تسيَت جوانب حياتو االجتماعية لتوافق تام. حىت تستطيعء و اجتاىات ار تقاليد و أ
 (74صفحة  7777

علية كربى يف حياة الفرد و مدى افق الشخصي و االجتماعي يكتسبان أسبق إن لكل من التو يتبُت شلا 
 التكامل ادلوجود بينهما فادا كان البعد األول يتعلق بعالقتو مع ذاتو.

 يف حياة الفرد. تأثَتعلادلرتبطة بُت البعيدين و القوية ا خرين فانو يتضح لنا مدى العالقةالثاين بعالقتو مع اآلو 
 نظريات التوافق النفسي: -8
علماء تناولو عدة القت اىتمام الكثَت من الباحثُت و موضوع التوافق النفسي من بُت ادلوضوعات اليت ال نأ

 ليها من اجل معرفة اليت تطرقت للموضوع.نظريات وىده األخَتة اليت يتم الرجوع إ
وتفسَت السلوك والتنبؤ  لنا بدراسة وفهمعلية حيث يسمح أفكارىا فذلك لو أ برازفتناول ىذه النظريات وإ 

 ىل التوضيح ىذه النظريات كالتايل:نعمد إ فإننابو وتعديلو وذلذا 
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 نظرية التحليل النفسي: 8-1
وىو طبيب سلتص يف  7717ويف يف و ت 7637علي يد فرويد الذي ولد سنة  ظهرت ىذه النظرية

ث مفاىيم ىي المن ث تتألفن الشخصية يف نظره الذي يعرف على أ الشيءمراض العصبية و العقلية و األ
 على .,األنا , األنا األ اذلو
ة رلموعة الدوافع و الغرائز ادلكبوتيضا و ىو أ ريُتاألخ: يعد مستودع الطاقة النفسية اليت يزود هبا الهو-أ 

ي الداخلي و ليس لو ألذاتية للعامل ميثل اخلربة ا نوألسس الواقع النفسي  احلقيقي,  عليها فرويد أ يطلق
 الفوري دلا حتويو . باإلشباعساسا على مبدأ اللذة اليت تطالب مل أعي ادلوضوعي و اذلو بالواقعمعرفة 

دراكي العامل اخلارجي  وىو الشعور اإلدراكي الذي يراقب النشاط اإل تأثَتنا حتت يتكون األ :األنا –ب 
قع الذايت للعقل كما يفرق بُت األنا يعرف يف الوامل على تكييفو حسب احمليط الن للشخص و الذي يع

صفحة  7007)نبية ابراىيم امساعيل،  شياء اليت توجد يف العامل اخلارجي.ألشياء اليت توجد يف العقل و األا
17)  

رجع إليو ن لسلطة القرار تداري للشخصية المبدأ الواقع و ىو بذلك اجلهاز اإلنا يطبع و لذلك فان األ
على و ىو   بذلك يتوسط بُت ا األنوسيط بُت اذلو و األو عدم حتقيقو وىو للفصل فيما يتم حتقيقو أ

 زية للكائن و للظروف احمليطة بو.ادلطالب الغري
ما  فأولخالقي للشخصية و القواعد االجتماعية والدرع األ ىو ادلمثل الداخلي للقيم على :نا األاأل -ج 

)يوسف مصطفي القاضي ،  .وىل من ظلوه األبوي خالل ادلراحل األ التأثَتعلى على يتكون من األنا األ
  (730صفحة  7767

     كما أسلفنا الذكر بالوالدين   متأثرعلى مبثابة رقيب نفسي ال شعوري  و ىو ينمو بنمو الفرد فاألنا األ
رغبات كل من اذلو  نا ملزم بإرضاءهبذا يصبح األ  على على ضبط اذلو و كف دفاعاتو األنا األو يعمل 
 ىل الكمال .ادلثايل  داخل الفرد و ىو  يسعى إعلى , و  بذلك يكون االنا االعلى ميثل اجلانب واألنا األ

سيكولوجية تعمل وفق نظام  دبعاألنا و األنا األعلى عبارة عن أن ىذه ادلفاىيم اذلو , اشلا سبق ذكره أ
ىدف واحد لذلك صلدىا يف نشاط دائم مستمر من اجل جتنب  حتقيقمعُت و ىي تعمل من اجل 

 وتصادم بينهما .  اختالفث و حد
شا بُت اذلو ىل حل  بُت ما ينتعود لالنا  من اجل الوصول إ ادلسؤوليةذا ما حدث ىذا التصادم فان و إ 

ن يكون نا أحداث توافق بينهما البد أن مثل عليا .و لكي يستطيع األميثلو معلى دلا مبطالبها  واالنا األ
عن طريق التوفيق بُت اذلو   ن ػللهازمة النفسية اليت ميكن لالنا أالعلى قوة و ظلو سليم و ىذه ىي صورة ال

توافق  حداثام للمقتضيات اخلارجية و منو أعلى و بذلك يرضى الدوافع الغريزية  مع احًت و األنا  األ
 (77صفحة  7763)زلمد يعقوب،  .نفسي سليم
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 النظرية السلوكية:  8-2
مريكي استفاد من ىو عامل نفسي أ و 7736و تويف عام  7656مؤسس النظرية ىو واطسون ولد عام 

 ساسا.على السلوك أة تقتصر يف دراساهتا سس علم النفس السلوكي فهذه النظريأعمال بافلوف و أ
فهي تنظر لسلوكات الفرد اليت يكتسبها عن طريق عمليات التعلم فالفرد من خالل تفاعلو مع البيئة يتعلم 

-مثَت –السلوكات و يكون ذلك عن طريق االستجابة للمثَتات اليت تقمها البيئة فن خالل ىذه العملية 
من  دبمية النفسية أي انو المسلمة مفادىا احلت ظلاط السلوك .وللنظرية السلوكيةم تكوين أيت–استجابة 

ات و تكون التنبؤ بنوع االستجاب بإمكاننانسان مثَت ماو و على ىذا فانو جابة إذ ما تعرض اإلحدوث است
ن منشأ االضطرابات النفسية  و الصراع نتيجة غلابية وفقا للمثَت.ترى النظرية أو اىذه االستجابات سلبية أ

و بية , و بُت العمليات اليت تؤدي إىل نشاط أجابات االغلابية و االستجابات السلبُت االست التصادم
قف اجلديدة,  و قد يرجع و نتيجة دلا ػلدث من  سوء التكيف اجتاه ادلواالعمليات اليت تؤدي للسكون, أ

)نبية ابراىيم  ىل عدم قدرة الفرد على قوى االستجابات القدمية و تعلم استجابات جديدة.سبب ذلك إ
 (33صفحة  7007امساعيل، 

دلواقف اجلديدة  يف حياتو وقدرتو على  ال ستعابفالتوافق حسب النظرية السلوكية ينج عن قدرة الفرد 
عبة و حسم مواجهتها و من مث فان اكتساب الفرد لعادات مناسبة و مرضية دتكنو من مواجهة ادلواقف الص

 ال بالكفاية  سيطرة الفر على ذاتو.وال يتحقق ذلك إ الصراع
 نسانية : النظرية اإل 8-3

والنظرية  النفسيةخاصة منها نظرية التحليل  ظهرت النظرية نظرا الختالف وجو النظر بُت النظريات
 السلوكية.

عملية إدراك ثَت يف حد ذاتو بل ساسي  وادلهم للسلوك ليس ادلو تذىب ىذه النظرية إىل أن احملدد األ
نسان لو و الطريقة اليت من خالذلا يدرك الفرد احمليط, و ميثل ىذا االجتاه كل من ليفُت مؤسس نظرية اإل

 نسانيُت ؤسس نظرية الذات و علماء النفس اإلاجملال و كارل روجرز م
, أما روجرزفَتى لعوامل الطبيعيةكثر من االنفسي حتده العوامل االجتماعية أن اجملال فقد أكد كورت ليفُت أ

نساين حبسب روجرز  اذلدف منو كم فيها فكافة السلوك اإلحة نفسو و التدنسان لو القدرة على قياإن اإل
 (7007)وىيب زلمد الكبَت،  ىو حتقيق الذات.

  احلاجةويف شباعها فهو متوافقات فإذا ما استطاع الشخص إرلموعة من احلاج دما ماسلو فقد حدأ
 مث تقدير الذات.  واالحًتاممن و االنتماء  و احلاجة إىل األ الفسيولوجية

أو عدمو ما ىورين فقد ارجع التوافقعلى التوافق  أ ة يف تأثَتهعلية كبَت أما أدلر فقد أعطى للشعور بالنقص أ  
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دراك الفرد يعٍت مدى إ نظر ادلدرسة اإلنسانيةاالجتماعية فالتوافق النفسي من جهة  النشأةىل عملية إ
فضل مكانيات يف حتقيق مستوى أتلك اإل مكانياتو و مدى قدرتو على استثمار ىذه القدرات وو إلقدراتو 

)نبية ابراىيم امساعيل،  .بإنسانيتومن احلياة عن طريق تكامل طاقاتو ادلختلفة مبا ميكنو من حتقيق ذاتو و شعوره 
 . (64صفحة  7007

 قياس التوافق النفسي : -9
 تية :األساليب اآل باستخدامالنفسي  التوافقميكن قياس 

 .ة ادليدانية والدراسات التجريبيةمن مصدرين : الدراس تأيتوىي المالحظة:  9-1
الطارئة و ادلثال احلي ثناء توافقهم للمواقف الطبيعية و وتشمل مالحظة األفراد أالدراسة الميدانية :  -1

حيث قدم  7740برينوبيتلهيم" "على ىذه ادلالحظات ما قام بو عامل النفس ذو التوجيو التحليلي  
 ادية اليت تعرض ذلا ادلسجونون حسابات و حتليالت سيكولوجية للظروف السيوكولوجية  الفيزيقية غَت الع

 عاش اخلربة بنفسو.شكال التوافق اليت قاموا هبا و قد كان ىو سجينا و أ

ن اجملرب يصطنع ادلواقف فتايت ابسط ختتلف عن الدراسات ادليدانية يف أ:  الدراسات التجريبية -2
 :ين داعن ادلنحٌت ادلي مثيالهتا يف احلياة الطبيعية و تكون معتدلة الشدة لكن ادلنحٌت التجرييب لو ميزتُت

 عزل العوامل السببية  اذلامة.مكانية إ ـ مضبوطة.  دقيقةجراء قياسات إمكانية إ ـ
 : ماراتاالستاالختبارات و المقاييس و االستخبارات و  9-2

 (721-727الصفحات  7002)صربعلحمد علي ،اشرف عبد الغٍت ،  . اليت تقيس التوافق و الصحة النفسية

 خالصة :ال
ىل ابيا و دافعا قويا يدفع بالفرد إن التوافق ميثل مؤشرا اغلأ ن خالل ما جاء يف ىذا الفصل صلدم

قامة عالقات جيدة مع يساعدىم يف إالتحصيل اجليد يف رلال  الدراسة و يرغب التالميذ يف ادلدرسة و 
  ولوياهتا من احلاجات العضويةاعد الفرد على إشباع حاجاتو حسب أ, و كذلك  يسزمالئهم و معلميهم

سرتو حيث أن الفرد ادلتوافق مع نفسو وأمع البيئة واحمليط الذي يعيش فيو,  التأقلمو االجتماعية  و كذلك 
 و بيئتو , و زليطو الذي يعيش فيو ىو  شخص قد جنب نفسو الوقوع يف العديد من االضطرابات النفسية

الناحية الشخصية ما من ال الدراسي أى إىل التفوق يف اجملو السلوكية , فالفرد ادلتوافق ػلب ادلدرسة و يسع
   ن لديو ثقة بنفسو و يتفاعل مع رلتمعو الذي ػليط بو و بيئتو اليت يعيش فيها.   و اجتماعية صلد أ
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 :تمهيد
يرتبط التعليم واكتساب اللغة بشكل أساسي حباسة السمع فاإلنسان يتلقى معظم ادلهارات وادلعارف من 

أىم وحاسة السمع من خبلل السمع ،بل إن تقليد األصوات وتعلم الكبلم ال يتم إال عن طريق  السمع،
حيث  ، كما أهنا آلية مهمة يف عملية اإلدراك احلركي،رد من االتصال بالعامل احمليط بواحلواس اليت سبكن الف

تشتمل على وظيفتُت أساسيتُت مها السمع حفظ التوازن ،وقد وىب اهلل سبحانو وتعاىل اإلنسان نعمة 
،حيث يتعلم البالغة  احلقيقة  تها األخرى ،وقدمها عليهم ،شلا يدل على أمهي السمع إضافة إىل احلواس

تقد ذلذه احلاسة يصعب عليو ادلولود بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمو بواسطة البصر،فالطفل الذي يف
 التواصل مع اآلخرين .

فالطفل ادلعاق مسعيا ال يستطيع الكبلم لعدم قدرتو على مساع األصوات ،ألن إعاقتو ربول بينو وبُت ذلك 
  السمع لديو يصعب عليو التعامل مع الغَت .وفقدان جهاز 

إن التعامل مع فئة ادلعاقُت مسعيا يستوجب علينا معرفة توفَت ادلعلومات الكافية ،وتوفَت الوسائل البلزمة 
للمدرسُت لتحقيق الكفاية التدريسية لبلوغ األىداف ادلرجوة من ىذه الفئة ،وذلك باإلدلام دبختلف 

ع تعديلها وتكييفها حسب نوع األنشطة الرياضية اليت يتأقلمون معها ،م خصائصهم وشليزاهتم،وإدراك
وعلى ضوء ذلك تطرق الطالبان الباحثان يف ىذا الفصل إىل اإلعاقة السمعية وعرض بعض اإلعاقة ،
 جوانبها.

 مفهوم المعوق: -1
القصور تعددت التعريفات اليت تتناول مصطلح ادلعوق واختلفت فيما بينها من حيث أوجو 

 عبد ادلنعم " زلمد " التأخَت أو التعويق .ويعرف ومسبباتو،ومصطلح ادلعوق لفظيا مشتق من اإلعاقة أي
"ادلواطن الذي استقر بو عائق أو أكثر يوىن من قدرتو وجيعلو يف أمس احلاجة إىل العون  ادلعوق بأنو

وى العادية وعلى األقل اقرب ما اخلارجي والدعم ادلؤسسي على أسس عملية وتكنولوجية يعيدىا إىل مست
 يكون إىل ىذا ادلستوى."

ويعرف "عبد الفتاح عثمان ال"ادلعوق بأنو "كل من خيتلف عمن يطلق عليو لفظ التساوي يف النواحي 
اخلاصة ،حىت يصل إىل اجلسمية أو العقلية أو االجتماعية إىل الدرجة اليت تستوجب عمليات التأىيل 

 قدراتو ومواىبو." استخدام أقصى ما تسمح بو
وتعرف منظمة العمل الدولية ادلعوق " كل فرد نقصت إمكانية للحصول على عمل مناسب واستقر فيو 

" الفرد الذي ال يصل إىل قىة جسمية أو عقلية "،وحيدد"صموئيل ويشك"ادلعو نقص فعلي نتيجة لعا
وكو أو قصور يف مستوى مستوى األفراد اآلخرين يف مثل سنو ،بسبب عاىة جسمية أو اضطراب يف سل
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عوق بأنو "كل خخص فيعرف ادل (0391لسنة ) (9393) قدراتو العقلية "أما قانون تأىيل ادلعوقُت رقم
االعتماد على نفسو يف مزاولة عملية القيام بعمل آخر و االستقرار فيو ،أو نقصت على  أصبح غَت قادر

، 5112)زلمد سيد فهمٍت ،  "ي أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة قدرتو على ذلك لقصور عضوي أو عقل
 .(09صفحة 

قدرة ىذا موعليو يرى الطالبان الباحثان أن أساس احلكم على خخص ما بأنو معوق من عدمو ىو مدى 
                                                              معوق. آخر ،فإذا فقد القدرة على ذلك يسمى الشخص على مزاولة عملو أو القيام بعمل 

 اإلعاقة للفئة المتعامل معها:مستوى  -2
 شديدة جدا وضعيفة: 2-1
يعاين الفرد من اإلعاقة السمعية واحلسية العصبية أو ادلختلطة ،قد يسمع الفرد بعض األصوات العالية  -

أكثر من اعتماده على حاسة  الصوت ،يعتمد الفرد على حاسة األبصار اتحيس باىتزاز  جدا أحيانا لكنو 
ت خديدة يف الكبلم ،لغتو زلدود جدا يعاين من مشكبل كقناة من قنوات التواصل مع اآلخرينع  السم

صوتو غَت واضح باستثناء ،التدخل يف ادلرحلة العمرية ادلبكرة وزبلفا لغوي وخلل يف التعلم إذا مل يتم 
الية وال تظهر نظائر اللغة حسب ادلوافق ،وال تستجيب للعوامل االنفع حروف العلة ،نربة صوتو ال تتغَت

 وتدريبات خفهية ومسعية وإخارة ،حيتاج لدعم مستمر وخدماتحيتاج الفرد إىل برامج الًتبية ادلختصة لديو 
 جبو ادلدرسةحية رباكي حواسو ادلتبقية ،وديكن دمج بعض احلاالت لبعض الوقت وحيتاج أيضا لوسائل إيضا

 .العادية
 أسباب ودوافع معرفة اإلعاقة السمعية: -3
من أجل التعرف على مستوى اإلعاقة من  و بعد الزيارة اليت قمنا هبا إىل مراكز الصم بغليزان و مستغاًل  -

 يلي : حيث النسبة ،وقد تبُت ذلك من خبلل ما
 استجواب بعض ادلربُت وكذلك األخصائيُت حول نسبة السمع . -0
درجة اإلعاقة السمعية واليت بلغت أكثر  كز للتأكد منملفاهتم اخلاصة ادلتواجدة بادلر  الرجوع إىل بعض -5

 .db 35من 
 مقابلة بعض األطفال من أجل التجربة فهنا توصلنا بأن نسبة اإلعاقة كانت خديدة جدا وضعيفة . -9
 اإلعاقة السمعية: -4

من %0إىل %1,2من األفراد بالقدرة على السمع بشكل عادي ولكن حوايل %  33يتمتع حوايل 
األفراد ال حيظون ألسباب عدة بالقدرة على السمع ،وىو ما يطلق عليو اإلعاقة السمعية تلك ادلشكبلت 
اليت ربول دون أن يقوم اجلهاز السمعي عند الفرد بوظائفو أو تقلل من القدرة على مساع األصوات ادلختلفة 
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واليت  عنها ضعف مسعي اليت ينتج وتًتاوح اإلعاقة السمعية يف خدهتا من الدرجات البسيطة وادلتوسطة 
 (091، صفحة 5115)يوسف القربوين وآخرون ،  ينتج عنها الصمم.

هنا العجز يف حاسة السمع والذي يؤدي أتعرف اإلعاقة السمعية على  تعريف اإلعاقة السمعية : -4-1
ويتعذر عليو االستجابة بطريقة تدل على فهم  ،ال يستفيد يف ىذه احلاسة ذبعلوإىل فقدان مسعي لدرجة 

 (095)حلمي إبراىيم وليلى السيد فرحات، صفحة  الكبلم ادلسموع سواء كان ىذا الفقدان كليا أو جزئيا .
وإدراكو للمثَتات ية أهنا عجز حسي حيول بُت ادلرء العريب  "فيعرف اإلعاقة السمع قبورهأما عن الباحث "

بيئتو إال باستخدام  أساليب  من حولو ،ذبعلو غَت قادر على فهم الكبلم ادلنطوق والتواصل مع أفراد
وىذا ما ذىب  (09، صفحة 5112)قبورة العريب ،  ()لغة اإلخارة( أو ادلعنيات الصوتية. التواصل غَت اللفظية

نهم االنتفاع ديك فيشَت إىل أن "ادلعاقُت مسعيا ىم أولئك الذين ال (0332)إليو" عبد ادلطلب القريطي"
حباسة السمع يف أغراض احلياة العادية سواء من ولد منهم فاقدا السمع سباما أو بدرجة أعجزهتم على 

اإلعاقة السمعية تعٍت احنرافا يف السمع أن " (0399)لويد""االعتماد على آذاهنم يف فهم الكبلم " ،ويرى 
شلا سبق أن اإلعاقة السمعية عجز حسي حيول بُت  يتأوي حيد يف القدرة على التواصل السمعي اللفظي "،

ادلرء وإدراكو للمثَتات من حولو ذبعلو غَت قادر على فهم الكبلم ادلنطوق والتواصل مع  أفراد بيئتو ،إال 
،ويعٍت الضعف السمعي أن  ت الصوتيةااإلخارة أو ادلعين كاللغةباستخدام أساليب التواصل غَت اللغوية  

 وظائفها بالكامل فعلى الرغم من أهنا ضعيفة إال أهنا وظيفية. حاسة السمع مل تفقد
وعليو استنتج الباحثان أن اإلعاقة السمعية ىي تلك ادلشكبلت اليت ربول دون أن يقوم اجلهاز السمعي 

وتًتاوح اإلعاقة السمعية يف خدهتا لفرد على مساع األصوات ادلختلفة أو تقلل من قدرة ا،عند الفرد بوظائفو 
واليت ينتج  إىل الدرجات الشديدة جدا ،سطة اليت ينتج عنها الضعف السمعيلدرجات البسيطة وادلتو من ا

 عنها الصمم.
 أنواع اإلعاقة السمعية:-4-2

 تدخل ضمن إطار اإلعاقة السمعية الصم والضعف السمعي.
 الصمم:-4-2-1

السمع ادلساعدة النطق أو تعلم اللغة باستخدام أدوات ويعٍت الصمم العجز السمعي والذي يؤثر يف تعلم 
) فريق عبد احملسن كمونو وآخرون ، صفحة أو بدوهنا ،ويؤثر بعد ذلك يف عملية التعلم األكادديي االعتيادي 

19). 
يستطيع معها الفرد أن " بأنو حدوث إعاقة مسعية على درجة من الشدة حبيث ال ويعرف الصمم أيضا :

)أمحد حسُت اللقائي وأمَت  نطوق حىت مع استخدام معُت مسعي".يكون قادرا على السمع وفهم الكبلم ادل
 (02، صفحة 0332القرخي ، 
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 وينقسم الصمم إىل نوعُت حسب ادلرحلة أو الوقت الذي حدث فيو. أنواع الصمم: -4-2-1-1
 فراد الذين ولدوا مصابُت بالصمميوصف بو األالصمم الوالدي: -أ

 :رضالصمم العا -ب
ويوصف بو األفراد الذين ولدوا بقدرة مسعية عادية ولكن مل تعد احلاسة السمعية لديهم تقوم بوظائفها 

 بسبب حدوث مرض أو إصابة .
 األصم:-4-2-1-2

(األصم على أنو :"ذلك الطفل الذي فقد قدرتو السمعية يف السنوات 0331يعرف "فاروق الروسان")
 ع اكتساب اللغة ويطلق على ىذاعمره وكنتيجة لذلك مل يستطالثبلث األوىل من 

 (093، صفحة 0331) فاروق الروسان ،  .األبكم  الطفل مصطلح األصم
وقد عرفت ىيئة الصحة العادلية األصم بأنو :"ذلك الفرد الذي ولد فاقدا حلاسة السمع شلا أدى إىل عدم 
استطاعتو تعلم اللغة والكبلم ،أو أصيب بالصم يف طفولتو قبل اكتساب اللغة والكبلم ،أو أصيب بعد 

)حلمي إبراىيم وليلى السيد فرحات، صفحة  تعلم اللغة والكبلم مباخرة لدرجة أن أثار التعلم فقدت بسرعة.
099) 

وعليو خيلص الباحثان إىل أن األصم ىو الشخص الفاقد حلاسة السمع ،حبيث حيول ذلك بينو وبُت فهم 
 الكبلم من خبلل األذن ،أو بدون استخدام معينات مسعية.

 طرق التواصل مع األصم:4-2-1-2-1
يستعان هبما على ربطيم جانب من عزلة األصم وربطة بعامل الكلمات ومن مث تعليمة ىناك طريقتان 

 وتدريبو.
تعرف باسم طريقة اإلخارة وتعتمد على إخارات وإلحياءات وحركات اجلسم اليت يعرب  الطريقة األولى: -أ

 .،وزبتلف ىذه الطريقة يف تعبَتاهتا باختبلف البيئات والثقافات هبا عن األفكار 
وتقوم أساسا على قدرة الطفل األصم على مبلحظة وتعرف باسم الطريقة الشفوية  الطريقة الثانية: -ب

وترمجة ىذه احلركات إىل أخكال صوتية )حروف (،وىذه  حركات الفم والشفاه واللسان واحللق ...اخل،
 اخربة تقابلهرسها بكفاءة أو إىل الطريقة ربتاج إىل معلم ديا

 .من ادلتعلم ليفهمها 
وىناك رأى "بنادي"بأن يتعلم الطفل الطريقتُت معا أو على األقل يعمل بالطريقة األوىل ويتقن الطريقة 

 (13)زلمد سيد فهمي ، صفحة  الثانية .
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 الضعف السمعي : -4-2-2
ويعٍت أن حاسة السمع مل تفقد وظائفها بالكامل ،فالرب غم من أهنا ضعيفة إال أهنا يعتمد عليها لتطوير 

)زلمد  اللغة ،ويعتمد التمييز بُت الصم وادلستويات اآلخرين من اإلعاقة السمعية على مهنة االختصاصي 
 .(599، صفحة 0331كمال ألعفيفي عمر ، 

وضعيف السمع ىو الشخص الذي تكون حاسة السمع لديو رغم أهنا : ضعيف السمع -4-2-2-1
قاصرة إال أهنا تؤدي وظائفها باستخدام ادلعينات الصوتية أو بدوهنا ،أما األصم فهو الشخص الذي ال 

، صفحة 0315)فتحي السيد عبد الرحيم ،  تؤدي حاسة السمع لديو وظائفها لؤلعراض العادية يف احلياة .
19) 

تكون لديهم  مهارة الكبلم والقدرة على فهم اللغة ،مث تطورت لديهم ويف تعريف آخر ىم الذين تكون قد 
)أمحد حسُت اللقائي  األصوات بعد ذلك اإلعاقة يف السمع ،ولديهم اتصال عادي أو قريب من العادي بعامل

 .وعليو يستنج الطالبان (02، صفحة 0332وأمَت القرخي ، 
الباحثان أن ضعيف السمع ىو الشخص الذي يكون جهازه السمعي ضعيفا ،وال يؤدي وظيفتو ،بالكامل  

 "أو لديو نقص يف مساع األصوات 

أو  نفسية بلم إىل عوامل عصبية أو عضوية أو ترجع عيوب الكأسباب اضطراب الكالم:-4-2-3-1
 اجتماعية :

 زبلي الطفل منذ الصغر عن األىل بسب عمل األم وانشغال األب. -
 تعلم عادات النطق اخلاطئ . -
 ضعف الثقافة عند الوالدين . -
 النزاعات الداخلية يف األسرة . -
 .مبالغة إفراط الوالدين يف رعاية الطفل وتدليلو -

 أسباب عيوب النطق :-4-2-3-2
 تشوىات الشفتُت. -
 تشوىات خلقية يف سطح احللق. -
 تشوىات الفكُت لعدم انطباقها طبيعيا . -
 عيوب اللسان لزيادة حجمو أو ربطة بينو وبُت قاع األنف. -
 وجود خلل يف اخلبليا العصبية. -
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 تركيب األذن وآلية السمع )الجهاز السمعي عند اإلنسان (:-4-4
الصعب وصف اإلعاقة السمعية وفهمها دون معرفة مسبقة آللية السمع الطبيعية وفهمها دون معرفة من 

اإلخارات الصوتية  تشريح اجلهاز السمعي وفسيولوجية ،فوظيفة اجلهاز السمعي عند اإلنسان ىي ربويل
)زلمد السيد حبلوة وبدر الدين مجال  اخلارجية ادلنبعثة من مصادر البيئة إىل خربات مفهومة ذات معاين زلدودة

 وتًتكب األذن من أجزاء رئيسية : (019، صفحة 5110عبدوه، 
 :األذن الخارجية-4-4-1
تعترب األذن من اخلارج بوقا جلمع الصوت ،سبتد منو قناة اخلارجية لؤلذن إىل الطلبة وىي معوجة حلماية  

حيث  (913، صفحة 5112) طو سعد علي وأمحد أبو الليل ،  .تدفئة اذلواء إىل األذنالعناصر الداخلية و 
تتكون من صوان األذن والقناة السمعية اخلارجية اليت تنتهي بطبلة األذن ،فالصوان وىو ىيكل غضرويف 

 ويف ادلوجات الصوتية وإدخاذلا إىل القناة السمعية .
أما القناة السمعية فهي يف األذن اخلارجية فتقوم بتكبَت ادلوجات الصوتية يف جهة ومحاية غشاء الطبلة 

)فتحي السيد عبد الرحيم ،  وذبويف األذن الوسطى من جهة أخرى.الذي يفصل بُت األذن اخلارجية 
 (512، صفحة 0315

 األذن الوسطى:-4-4-2
ىي ذبويف عظمي حيتوي على ثبلث عظيمات مسعية ىي ادلطرقة والسندان والركاب ،وىذا اجلزء يف األذن  

مليء باذلواء وذلك من أجل احلفاظ على توازن الضغط على طلبة األذن من اجلانبُت الداخلي واخلارجي 
 بفضل قناة استاكيوس 

)مجال زلمد سعيد اخلطيب ، صفحة  لوسطى .تصعد قناة استاكيوس من فتحة عليا تقع يف ذبويف األذن ا
519) 

وتتصل العظيمات ببعضها بواسطة أحزمة ليفية داخل حيز األذن الوسطى حيث تتصل عظيمة ادلطرقة 
،عندما هتتز طبلة األذن ربت تأثَت ادلوجات بطبلة األذن وتتصل من ناحية أخرى بالسندان مث الركاب 

الصوتية اليت تقع عليها هتتز تبعا لذلك العظيمات ادلوجودة يف األذن الوسطى مث تنتقل ادلوجات الصوتية 
 (519، صفحة 0315)فتحي السيد عبد الرحيم ،  إىل األذن الداخلية عن طريق غشاء النافذة البيضاوية

                                                                         األذن الداخلية:-4-4-3
 ،من أقوى العظام يف معبأة بسائل خاص مصنوعىي أداة السمع احلقيقة ولذا فهي توجد يف كهف زلصن 

حيث أن األذن الداخلية ربتوي على شلرات متشاهبة  (913، صفحة 5112) طو سعد علي وأمحد أبو الليل ، 
مهمة الدىليز والذي  الدىليز  والقوقعة. جزأين رئيسُت وبالغة التعقيد من الناحية الوظيفية ،وتتكون من

يشكل اجلزء العلوي يف األذن الداخلية احملافظة على توازن الفرد ومن أىم أجزائو القنوات اذلبللية وحصاة 
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القوقعة فمهمتها ربويل الذبذبات الصوتية يف األذن الوسطى على إخارات كهربائية تنتقل إىل األذن ،أما 
 (099، صفحة 5111)ماجدة السعيد عبيد :،  الدماغ بواسطة العصب السمعي.

الوظائف الرئيسية وادلهمة تعترب وظيفية السمع اليت تقوم هبا األذن من  مراحل آلية السمع: -5- 4
سمع لسبب ما يتعلق باألذن للكائن احلي ويشعر الفرد بقيمة ىذه الوظيفة حُت تتعطل لديو القدرة على ال

تتمثل آلية السمع يف انتقال ادلثَت السمعي يف اآلذن اخلارجية إىل الوسطى مث إىل األذن الداخلية نفسها 
) فاروق الروسان ،  ادلركزي حيث تفسر ادلثَتات السمعية السمعي ومن مث على اجلهاز العصيبفالعصب 

 ،ويتم ىذا عرب ثبلث مراحل ىي : (093، صفحة 0331
 المرحلة األولى :في األذن الخارجية:-4-5-1

رب القناة السمعية إىل ينتقل الصوت عرب أمواجا تتدافع ضاغطة اذلواء فيلتقطها صوان األذن وجيعلها تنتقل ع
 ،وتعتمد خدة اىتزازىا على خدة الذبذبات الصوتية. الطبلة فتاىتز

 :في األذن الوسطى :لمرحلة الثانية ا-4-5-2
 تنتقل الذبذبات الصوتية من الطلبة إىل العظيمات السمعية )ادلطرقة ،السندان والركاب (،

ىنا طة االتقاء مع األذن الداخلية و ىناك نقإىل أن تصل بصورة ضخمة النافذة البيضاوية حيث تكون 
 ىي نقل الذبذبات وتضخيمها وتركيزىا .يتبُت لنا أن وظيفة العظيمات 

 لمرحلة الثالثة :في األذن الداخلية:ا-4-5-3
مراكز ب السمعي فينقلو إىل تنتقل الذبذبات الصوتية إىل السائل ادلوجود يف األذن الداخلية ،مث إىل العص

،وتشارك األذن يف عملية تشخيص (092-099، الصفحات 5111)ماجدة السعيد عبيد :، دلخ السمع يف ا
األصوات اليت تصدر يف اجلهة اليمٌت ،فالصوت يصل إىل األذنُت معا ولكنو يصل إىل األذن اليمٌت قبل 
اليسرى جبزء يف الثانية ،ويكون تردد الصوت أكثر علوا اليمٌت منو على اليسرى بقليل ،شلا يساعد على 

 .(509، صفحة 0331)راضي الوقفي ، ربديد اجلهة اليت يصدر منها  الصوت 
 صنيف اإلعاقة السمعية:ت-4-6

 اإلصابة ،موقع اإلصابة وخدة الفقدان السمعي.تصنف اإلعاقة السمعية عامة حسب العمر عند 
 لتصنيف حسب العمر عند اإلصابة :ا-4-6-1
ين فقدوا قدرهتم يفقد  الذيطلق ىذا التصنيف على تلك الفئة من ادلعاقُت مسعيا  ما قبل اللغة :صمم  -أ

كثَتا من ادلثَتات السمعية ،والطفل الذي يولد أصما معرضا ألن يصبح أبكما إذا مل حيصل على تدريب 
، 5111)ماجدة السعيد عبيد :،  خاصة عادة يلتحق ىؤالء األطفال دبدارسخاص يف استخدام اللغة ويف ال

                                                                                             .(099صفحة 
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ل بعد بلوغهم سن اخلامسة ،أي وىو الصمم الذي  يصيب األطفا صمم ما بعد اللغة: -ب
 رلموعة من ادلفردات اللغوية . قد توفرت لديهماكتساهبم الكبلم واللغة ،حيث تكون بعد
)محد كمال ألعفيفي عمر ،  يستطيعون احملافظة عليها أو تقويتها إذا توفرت لديهم الرعاية الًتبوية البلزمة -
 .(95-90، الصفحات 0331،

السمعية تبعا دلوقع اإلصابة أو الضعف يف تصنف اإلعاقة  التصنيف حسب موقع اإلصابة:-4-6-2
 األذن إىل إعاقة مسعية توصيلية إعاقة مسعية حسية عصبية ،إعاقة مسعية سلتلطة وإعاقة مسعية مركزية.

تنتج ىذه اإلعاقة نتيجة أي اضطراب يف األذن اخلارجية ،دينع نقل اإلعاقة السمعية التوصيلية: -أ
ذن اخلارجية ،ويتمتع ادلصابون هبذا النوع دبقدرة جيدة لتمييز األصوات ادلوجات أو الطاقة الصوتية إىل األ

 . (93، صفحة 0312)عبد الفتاح أبو العال،  والتكلم بصوت منخفض
يشَت ىذا ادلصطلح إىل حاالت الضعف السمعي الناذبة عن  اإلعاقة السمعية الحسية العصبية : -ب

وىذا النوع من اإلعاقة السمعية إما يكون ناذبا عن خلل يف القوقعة أو خلل يف األذن الداخلية ، اضطراب
 يف اجلزء السمعي من العصب احلقفي الثامن ،وغَت ذلك.

عاقة مسعية سلتلطة إذا كان الشخص يعاين من إ تكون اإلعاقة السمعية اإلعاقة  السمعية المختلطة : -ج
 حسية عصبية يف نفس الوقت.توصيلية وإعاقة مسعية 

تنتج عن أي اضطراب يف ادلهارات السمعية يف جذع الدماغ أو ادلراكز  اإلعاقة السمعية المركزية:-د
 . (0312)عبد الفتاح أبو العال،  السمعية

 وتقسم إىل مخس فئات : التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي:4-6-3
حيث يواجو  (DBديسبل ) 91-52يعاين فقدان ما بُت :فقدان مسعي خفيف،وىو من الفئة األوىل  -

 الطفل صعوبة خديدة عندما تكون ادلسافة كبَتة.
ويفهم الطفل كبلم  (DBديسبل) 22-91الفئة الثانية :فقدان مسعي خفيف إىل متوسط ،وىو مابُت  -

 زلدودة ما بُت ثبلثة ومخسة أقدام .احملادثة بصورة عامة عندما تكون ادلسافة 
وىو الطفل الذي ال  (DB)ديسبل91-22فقدان مسعي متوسط إىل خديدة وىو مابُت  الفئة الثالثة: -

 يسمع إال من مسافات قصَتة بصوت عال .
حيث ال ديكن ذلذا  (DB) بلديس 31-91الفئة الرابعة:فقدان مسعي خديد إىل عميق ،وىو مابُت  -

 .الطفل تعلم الكبلم بالوسائل التقليدية 
ويدرك الذبذبات  .(DBبل)ديس31وىو ما يعاين من فقدان فوق الفئة اخلامسة :فقدان مسعي تام ، -

 .(501-509، الصفحات 5110)فيوليت فؤاد إبراىيم وآخرون ، بدل من مناذج الصوت الكامل 
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ىناك أسباب عديدة حلدوث اإلعاقة السمعية نتيجة لعوامل   أسباب حدوث اإلعاقة السمعية:-4-7
بيئية ربدث قبل أو أثناء أو بعد عملية الوالدة وقد حيدث نتيجة لعوامل وراثية واليت تظهر الصورة عيب 

ادلهمة اليت من األمور  ية ومعرفة وقت حدوثو خلقي أو فقدان تدرجيي وعملية ربديد أسباب اإلعاقة السمع
 أسبابالربامج الًتبوية ادلناسبة وعلى ذلك ديكن ربديد يف صفوهتا وضع وتوظيف األىداف  و ديكن 

  يلي :فيماحدوث اإلعاقة السمعية 
 أسباب وراثية:-4-7-1

من %21العوامل ما يقربتعترب الوراثة من األسباب الرئيسية حلدوث الصم ،حيث اإلحصائيات إىل أن 
 ادلصابُت بالصم ،و ترجع إصابتهم إىل العوامل الوراثية وىناك بعض العوامل اجلنية اليت قد تنتج عنها اإلعاقة

(وتظهر يف صغر حجم أذن الطفل ،واتساع الفم وخلل يف تشر تري)السمعية ،منها يسمى بزملة أعراض 
الوجو ،وىناك ما يعرف بزملة أعراض )ويردبنربج(وتظهر يف وعيوب خلقية يف عظام  تكوين األسنان والذقن

 لشعر األبيض يف مقدمة رأس األصم .وجود حضلة ا
 سباب بيئية:أ-4-7-2

 وتشمل:أسباب تحدث قبل الوالدة :
إصابة األم باحلصيلة األدلانية وىي رلرد طفح جلدي وأحيانا ال يظهر ىذا العرض بل يقوم دبهامجة  -

 .اجلنُت دون إحساس األم 
 إصابة األم ببعض األمراض ادلعدية كالزىري شلا يدي إىل حدوث صم خلقي . -
 احلمل .س أثناء الشهور األوىل من تناول األم بعض العقاقَت أو التعرض ألخعة إك -
 يكون.  أن يسبب الصم خاصة عندما  )الديزيسي(يف دم األم والطفل ديكنRHتعارض عامل     
 لؤلم سليب . RH و للجنُت إجيايب    

 أسباب تحدث أثناء الوالدة: -
 النمو ،فيكون أكثر عرضة لئلصابة ببعض األمراض اليت تسبب الصم . اكتمالوالدة الطفل قبل  -
لبلختناق أو نقص يف األكسجُت يسبب ربسر الوالدة أو مشاكل احلبل السري أو إصابة تعرض الطفل  -

 ادلخ بنزيف ،شلا يؤدي إىل تلف بعض خبليا ادلخ.
 استخدام الطبيب لآلالت أثناء عملية الوالدة . -
 أسباب تحدث بعد الوالدة: -

 الشوكي .إصابة الطفل بااللتهاب السحائي والغشاء ادلغلف للمخ واحلبل  -
 باحلصبة ومضاعفاهتا.إصابة الطفل بالتهاب الغدة النكفية واحلمى القرمزية أو  -
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 إصابة الطفل باحلمى الشركية اليت تصيب العصب السمعي بااللتهاب والصخور. -   
إصابة الطفل بنزلة برد خديدة وحدوث التهاب يف اللوزتُت واللحمية شلا يؤثر على األذن الوسطى  -

 حيدث هبا التهاب صديدي الذي يؤدي بدوره إىل حدوث ثقب يف طبلة األذن .اليت قد 
 .تعرض األطفال لسماع أصوات خديدة االرتفاع لفًتات طويلة -

 طرق الوقاية من اإلعاقة السمعية: - 4-8
احتماالت حدوث أو تفاقم الضعف السمعي يتطلب معرفة العبلمات اخلاصة ذلذا و تقليل إن منع أ

اع منحى سليم يف الصحة السليمة و توفَت االستشارة الطبية البلزمة وذبنب الظروف والعوامل الضعف وإتب
 هتدد حاسة السمع وديكن تقسيمها إىل ثبلث أقسام : اليتاخلطَتة 

                                                                              الوقاية األولية : -4-8-1
ىي مجلة من اإلجراءات اليت هتدف إىل احليلولة دون حدوث نقص يف السمع يف حالة ربسُت مستوى 

 .الرعاية و الصحة األولية
                                                                                الوقاية الثانوية:-4-8-2

 عف إىل العجز وذلك يف حالة الكشف ادلبكر والتدخلىي مجلة اإلجراءات اليت تسعى دلنع تطور الض
 . ادلبكر
                                                                                 الوقاية الثالثية :-4-8-3

رىا إىل حالة إعاقة ،وذلك من حال تعزيز ف إىل منع تفاقم حالة العجز وتطو ىي مجلة إجراءات هتد
 .(35، صفحة 5112)زلمد سيد فهمٍت ،  ادلبدئية لدى األفراد من التأثَتات السلبية لديهم القدرات

 ؤشرات اإلعاقة السمعية:م-4-9
ىناك بعض ادلؤخرات اليت عن طريقها ديكن التعرف على اإلعاقة السمعية ،أىم ىذه ادلؤخرات أو 

 العبلمات كما تعرض ذلا ىيج نوجزىا فما يلي : 
 توجيو  األذن بشكل صحيح ملحوظ حنو مصدر الصوت . -
 صعوبة التعرف على مصدر الصوت. -
 التحدث.و غة يف حركات اليد أثناء التعبَت أادلبال -
 القرب ادلبالغ فيو من مصدر الصوت. -
 .عدم اإلحساس بالتوازن -
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 سنة(:12-99خصائصهم المرحلة العمرية ) - 
 يف ىذه ادلرحلة يصل النمو على ذرية وكثَتا ما تعترب أهنا الفًتة ادلثلى للتعلم واكتساب ادلهارات .

سباثلو مرحلة سنية أخرى للتخصص الرياضي ادلبكر ويؤكد الكثَت من العلماء بأنو السن ادلناسب والذي ال 
 (095، صفحة 0335)زلمد عوض بسيوين وفيصل ياسُت الشاطئ،  وذلك يف معظم أنواع األنشطة الرياضية.

 واإلتقان .ويف ىذه ادلرحلة يصبح اجلهاز العصيب ديتلك مستوى عال للتحليل و تظهر قدرة التعلم 
وسوف يتطرق الطالبان إىل بعض اخلصائص اذلامة للمرحلة العمرية ادلقصودة لكل من العاديُت وادلعاقُت 

 مسعيا .
 الخصائص الجسمية والحركية: 1 -1

يف ىذه ادلرحلة نرى أن النسب اجلسمية تعتدل ،حيث تتصل األطراف ويتزايد النمو لعضلي وتكون العظام 
من قبل ويشهد الطول زيادة ،ويف هناية ادلرحلة تبلحظ طفرة يف منو الطول ،ويشهد أقوى شلا كانت عليو 

الوزن كذلك زيادة ملحوظة ،وتزداد ادلهارات اجلسمية ،ويعترب أساسا ضروريا لعضوية اجلماعة والنشاط 
 (529-522الصفحات )زىران،  االجتماعي ،ويقاوم الطفل ادلرض بدرجة ملحوظة .
سنوات ومعدل 3-1كغ يف سن 52كغ ،وتزداد إىل 1حيث أن معدل وزن الذكور يف السادسة يساوي 

 (051، صفحة 0339)بوراس فاطمة الزىراء ،  م0,52م ويف السادسة 0,01الطول يف السادسة 
ألن ىذه ادلرحلة ىي من أحسن مراحل التعلم احلركي وخاصة قابلية كما يصل النمو احلركي إىل حد كبَت 

التصرف احلركي لؤلطفال حبيث يقول "كورت ما نيل "انطبلقا من وجهة التطور احلركي فإن ىذا العمر ىو 
مانيل ترمجة على نصيف ،  )كورت أفضل عمر زمٍت جيب استثماره لتطوير قابليتو احلركية ادلتنوعة الوجوه

أما عند األطفال ادلعاقُت مسعيا مل حيظ النمو اجلسمي واحلركي باىتمام كبَت من قبل  (591، صفحة 0119
الباحثُت يف ميدان الطفولة أو الًتبية اخلاصة ،ولكن البعض يعتقد أن ىناك ارتباطا بُت البناء اجلسمي 

 عدوانية والصرامة.ادلعروف باسم العظمي يرتبط بادليول لل
لذا فاألخخاص ادلعوقون مسعيا ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع األخخاص العاديُت .ويعاين ادلعاقون 
مسعيا يف اضطراب يف التآزر احلركي لدى أخخاص ما ،بقدرة السيطرة على أطرافو والتنسيق بينها بسرعة 

 (019)ماجدة السيدة عبيد، صفحة دون صعوبة ويسر على توجيو احلركات وحفظها وتكرار أحداثها 
فالنمو احلركي عند الطفل ادلعاق مسعيا متأخرة وبطيء وىذا بسب الفقدان السمعي الذي يعيق حركتو 

)عبد حيث خيصص الطفل ادلعوق مسعيا معظم وقتو يف إجياد عبلقات التواصل مع اآلخرين دون احلركة 
 (99احلكيم بن جواد ادلطر ، صفحة 

 حيث يذكر "لطفي بركات " أن الضبط احلركي عند الطفل العادي ينمو منوا أفضل منو عند الطفل األصم
 (59، صفحة 0310)لطفي بركات امحد، 
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الباحثان أن الطفل ادلعاق مسعيا يعاين من تأخر يف النمو اجلسمي واحلركي مقارنة وعليو يستنتج الطالبان 
 بالطفل العادي.

 الخصائص الفسيولوجية: 2 -1
تعترب ىذه ادلرحلة مهمة جدا ألن الطفل فيها يكون متوازن وحيوي ،وذلك لسرعة النمو القصوى دلختلف 

وىذا القفز يف النمو يرجع خصوصا إىل النشاط األجهزة واألعضاء ،وتسمى أيضا مرحلة القفز للنمو 
الكبَت للغدد ذات اإلفراز الداخلي ،وتنمو خبلل نفس ادلرحلة القوة خاصة يف سن الثامنة ،أما خبصوص 
األوعية الدموية فيعرف تطور ىا تأخرا ملحوظا بادلقارنة بريتم منو القلب منو القلب ،وىذا ما خيلف نوعا 

قاييس الفسيولوجية كالضغط  الدموي الشرياين ادلرتفع ،واضطراب يف النشاط من عدم االستقرار يف ادل
 الدموي القليب ،وإمداد بالدم غَت كايف يف الدماغ .

وديتلك اجلهاز العصيب يف ىذه ادلرحلة مستوى عايل من التحليل على ما كان عليو ،وتظهر قدرة جيدة 
دلعاق زبتلف قليبل عن ما ىي عليو عند العادي للتعلم واإلتقان لكن اخلصائص الفسيولوجية للطفل ا

،وذلك بسبب انعدام وظيفة ىذه احلاسة وبالتايل انعدام بعض العمليات الفسيولوجية ادلرتبطة بعمل ىذه 
 احلاسة ،كالقناة اذلبللية مثبل.

يُت   وعليو يستنتج الطالبان الباحثان أن ىناك اختبلف طفيف يف النمو الفسيولوجي بُت األطفال العاد
 وادلعاقُت  مسعيا وىذا االختبلف يكون مرتبط بالوظائف الفسيولوجية ادلتعلقة باإلعاقة السمعية.

 الخصائص اللغوية: 1-3
تظهر الطبلقة اللغوية عند الطفل العادي ويزداد احملصول اللفظي ويساعده على اللغوي اتساع دائرة حياتو 

 دتو اليت تعرب عن أفكاره.االجتماعية وكثرة ذباربو فهو دييل لوصف مشاى
 ودييل الطفل لكثرة القراءة باألخص قيما يتعلق حبياة النبات واحليوان وأطفال الشعوب األخرى .

أما النمو اللغوي عند الطفل ادلعاق مسعيا ىو األكثر تأثرا عن اخلصائص النائية  األخرى ،حيث إن الطفل 
ن ،أو من خبلل تقليد األصوات اليت يسمعها ،فقدان يتعلم الكبلم من خبلل مساعو لآلخرين وىم يتحدثو 

الطفل حلاسة السمع ذلا أثر بالغ على تعلم الكبلم واكتساب اللغة ،ألهنم يعتمدون على اإلدراك السمعي 
 . (010)مجال زلمد سعيد اخلطيب ، صفحة 

اللغة والكبلم دون تعلم مربمج فادلعاقون مسعيا حباجة إىل ومع أن األطفال ذوي السمع العادي يتعلمون 
)زلمد كمال  تعليم ىادف ومتكرر فالشخص ادلعوق يصبح أبكما إذا مل تتوفر لو الفرصة اخلاصة الفاعلة

  (01عفيفي عمر، صفحة 
،فالطفل ضعيف السمع ذو ذخَتة لغوية زلدودة حيث النمو اللغوي ىو األكثر تأثَتا باإلعاقة السمعية 

 ،ويكون كبلمو بطيئا ذا نربة غَت عادية ويتمركز حول احملسوس .



الثالث                                  اإلعاقة السمعية وخصائص المرحلة العمريةالفصل    
 

46 
 

ومن خبلل ذلك استنتج الطالبان الباحثان أن القصور احلادث يف اللغة لدى ادلعاق مسعيا جيعل ىناك 
على عكس العادي ،فاألصم صعوبة يف ترمجة األفكار و ادلشاعر إىل عبارات وكلمات مفهومة ومدركة 

 يفكر أوال فيما يريد التعبَت عنو مث يبدأ يف التعبَت عن ذلك باإلخارات .
 الخصائص االجتماعية: 1-4
 أسئلة التكيف االجتماعي يف الربوز.تبدأ  -
يتسع رلال ادليول والقدرات احلركية واالجتماعية بدرجة ملموسة ويرتاحون عند اكتساهبم مهارة أو  -

 لنجاحهم يف عمل ما.
يزداد ارتباط الطفل باجلماعة أو الشلة ويزداد والؤه ذلا ويسعى الكتساب تقديرىا مع ادلنافسات بُت  -

 ىذه اجلماعة ،كما تزداد النزعة إىل االستقبللية ويبدأ يف التحرر من تعلقو بوالديو،ويتجو حنو قرناء سنة.
 و وواجباتو حنوىا من احلب واالحًتام.يدرك الطفل العبلقات اليت تربط أفراد أسرت -
 يتعود الطفل على ألوان السلوك السليم ويتشرب ادلبادئ اخللقية. -
)تركي رابح، يتعرف الطفل خبلل رلاالت نشاطو يف ادلدرسة ما لو من حقوق وما عليو من واجبات  -

 (500، صفحة 0331
االجتماعي مع اآلخرين وكذلك أمناط التنشئة أما افتقار الشخص ادلعاق مسعيا إىل القدرة على التواصل  

األسرية قد تقود إىل عدم النضج االجتماعي ،ويعتمد التوافق النفسي االجتماعي للمعاقُت مسعيا اعتمادا  
 كبَتا على قدراهتم يف التخاطب والتواصل الفعال.

ية للمعاقُت مسعيا عن مسات أقراهنم العاديُت .ففي ذبربة أجريت على أطفال وزبتلف السمات الشخص
منهم أقل نضجا من الناحية  %01أن حوايل  0321سنوات(وجد "مايكل ليست 13-01)

االجتماعية مقارنة مع العاديُت.ومن ناحية أخرى بينت الدراسات  أن السمات االجتماعية والنفسية 
 يعانون عدم الثبات أو االتزان االنفعايل باإلضافة إىل مشكبلت تكيفية  للمعاقُت مسعيا أظهرت أهنم

 يف منوىم االجتماعي بسبب النقص اللغوي 
كما أوضحت الدراسة أن التبلميذ الصم من آباء صم أكثر نضجا من التبلميذ الصم من آباء عاديُت 

 ؤدي إىل ظهور األعراض التالية:وأوضحت الدراسات أن صعوبة التوافق االجتماعي لدى الصم غالبا ما ت
القلق ،اخلجل ،الضيق وسرعة االستشارة و االندفاع و الشك يف اآلخرين باإلضافة إىل البعد ربمل 

ولقد توصل "ما يكل بيست" إىل أن األطفال   (005)أمحد حسُت االقاين وأمَت القرخي، صفحة  ادلسؤولية
 تقريبا عن أقراهنم من األطفال العاديُت يف السمع. %01الصم متأخرون يف النضج االجتماعي بنسبة 

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن ادلعاق مسعيا دييل إىل العزلة إلحساسو بالنقص وعدم االنتماء،شلا يسبب 
 االجتماعي على غَت العادي. لو صعوبة يف النضج والتوافق
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 الخصائص العقلية والمعرفية:-1-5
يتطور إدراك الطفل للعبلقات بُت أجزاء األخياء ادلركبة منها ،نظرا التساع مدى مدى إدراكو و بذلك  -

يستطيع تركيب األخياء ادلعقدة ،باإلضافة إىل أن الطفل يصبح أكثر وعيا وإدراكا بادلشاكل اليت تتميز 
  من التعقيد.بقدر معُت

يزداد نضج العمليات العقلية كالتذكر والتفكَت ،إذ ينتقل الطفل من طور التفكَت اخليايل إىل طور الواقعية  -
ويأخذ يف النظري إىل بيئتو من النواحي الواقعية كما تزداد قدرتو على االنتباه و الًتكيز من حيث ادلدى 

 وادلدة.
 ىل الكشف عما يقع ربت حواسو .يزداد ميلو لبلستطبلع شلا حيفزه إ -
 يعترب الطفل يف ىذه ادلرحلة عمليا يف نظرتو لبيئتو ،ويبدأ يف التحرر من اللعب اإلهبامي. -
 ينمو ميلو دللكية واضحا يف حرص الطفل على اجلمع واالقتناء كجمع الطوابع مثل  -

والسينما وقراءة رلبلت األطفال وخاصة  دييل إىل تشكيل األخياء و االبتكار والتقليد ،كما دييل إىل الراديو
 يف هناية ىذه ادلرحلة.

 تقوى روح احلماسة والرغبة يف ادلنافسة كما يزداد ادليل للمرح والفكاىة. -
  (013)عبد الرمحان السيد سليمان، صفحة  ال يهتم األطفال وخاصة الصبيان دبظهر ىم الشخصي -

أما عند ادلعاق مسعيا لقد أوضحت العديد من الدراسات اليت اىتمت ببحث مستوى األداء الذىٍت 
والعقلي أن ذكاء األطفال يشبو يف توزيعو وانتشاره ذكاء األطفال العاديُت ويشَت "فَتنون"إىل عدم وجود 

األدائي عند ادلعاقُت  أثر لئلعاقة السمعية على ذكاء الفرد،كما بينت كلية "جالويت" أن متوسط الذكاء
، الصفحات 0335)زلمد حسن عبلوي، مسعيا ال يقل عن ادلتوسط الذكائي عند أقراهنم من السامعُت  

091-093)  
 إذ أن احلقيقة ىي أن عجز ىؤالء األطفال وقصورىم اللغوي يفوق بل دينع احتمال تطابق ىذه األمناط شلا

حيتم ضرورة القيام بربامج خاصة تسهل منوىم الفكري ،ويشَت كثَت من العلماء يف رلال علم النفس الًتبوي 
إىل وجود ارتباط القدرة العقلية بالقدرة اللغوية وذلك يف تدين أدائهم يف اختبارات الذكاء نظرا لتشبعها 

 ء ادلعاقُت مسعيا والعاديُت يف اختبارات(أن الفرق بُت أدا0399بالناحية اللفظية .ويشَت "فَتث"وآخرون )
 (019)ماجدة السيد عبيد، صفحة الذكاء تعود إىل النقص الواضح يف تقدمي تعليمات اختبارات الذكاء 

  (019صفحة )مجال زلمد سعيد اخلطيب،  ( استخدام ما يلي:0315ويرى بيجي ) 
 .خلربات احلركية ادلتنوعة  –اخلربات اللمسية ادلتنوعة .            -
 اخلربات السمعية ادلتنوعة . –اخلربات البصرية ادلختلفة.             -
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( دبراجعة العديد من الدراسات اليت تناولت النمو ادلعريف واللغوي لدى 0320وقد قام "رنسستيس")
األطفال الصم،وقد خلص بنتيجة مؤداىا وجود تطور واضح على مستوى األداء يف اجملال ادلعريف واإلدراكي 

 (019القرخي ، صفحة )أمحد حسن اللقائي وأمَت لدى األطفال الصم 
الطفل ادلعاق مسعيا حيتاج لتطوير منوه ادلعريف إىل استخدام ادلثَتات احلسية  كما أخارت البحوث إىل أن 

 (51، صفحة 0339)فيصل عباس ،  كاحلركة ،األلوان ، الروائح،و األلعاب ،واألنشطة ادلختلفة
الطالبان الباحثان أن الطفل ادلعاق مسعيا حيتاج إىل اىتمام كبَت جبانبو العقلي وادلعريف ،وأن وعليو يستنتج 

    مستوى ذكائو ال يقل شلا ىو عليو عند الطفل العادي.
 الخالصة:  

تعترب اإلعاقة السمعية عائقا كبَتا لدى األطفال ادلعاقُت مسعيا،نظرا دلا تفرضو عليهم من مشاكل يف التعامل 
االتصال مع األفراد،لذا جيب تشخيص حاالهتم وعبلجهم ومساعدهتم على اإلندماج يف اجملتمع  و

يع جوانبهم وربريرىم من عزلتهم ،باعتبارىم خرحية ىامة يف اجملتمع  ،وفئة من واجبنا اإلىتمام هبا وتنمية مج
  هبم. خاصة يف ظل تطور األجهزة و الوسائل التدريسة اخلاصةوزرع الثقة يف نفوسهم 

طرق  كما تطرقنا يف عرضنا ذلذا الفصل إىل بعض النواحي النفسية واحلركية وانفعال وغَتىا ذلذه الفئة وكذا 
نشطة الرياضية اليت يتأقلمون معها مع تعديلها وتكيفيها ويف األخَت قمنا اإلتصال معهم وإدراك نوع األ

 بدراسة شليزات وخصائص ىذا الفئة العمرية .
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:تمهيد  
عدم صحة الفرضيات اليت  أومن صحة  التأكدطبيعة ادلشكلة اليت يطرحها حبثنا تستوجب علينا  إن

 إىل،وفيو تطرقنا  ادليدانيةزلور الدراسة  بحثيف منهجية ال األولقدمناىا يف بداية الدراسة ،ويعترب الفصل 
 تضم البحث،أدوات البحث ادلنهج ،رلتمع وعينة البحث، رلاالت البحث، ضبط متغريات

 دراسة اإلحصائية( صعوبات البحث.ال  ساسيةاسة األالدر  ،الدراسة االستطالعية،)االستبيان

 هجية البحث :من -1
من  أماكان ادلنهج كما يقال ىو فن وتنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة،   إذا :المنهج .1-1

عندما نكون هبا  لآلخرينمن اجل الربىنة عليها  وإمااجل الكشف عن احلقيقة عندما يكون هبا جاىلني،
)عمار حبوش و      طرق البحث عن احلقيقة ختتلف باختالف طبيعة ادلوضوع  أوكانت ادلناىج   وإذاعارفني،

 .(43، صفحة 1995ذنيبات زلمد، 

 .  منهج الوصفي الفان موضوعنا قد فرض علينا منهجو اخلاص وادلتمثل يف 
 نذكر: أنومن شليزات ىذا ادلنهج ميكننا 

مجع البيانات يوفر ىذا ادلنهج بيانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاىرة موضوع الدراسة من خالل  -1
 الكافية عنها.

                                                    .يقدم تفسريا واقعيا لعوامل مرتبطة مبوضوع الدراسة  -2
 :البحث  وعينة مجتمع .1-2

للمربني المسح الشامل حرصا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار 
ادلدارس البيداغوجية ومشلت مجيع ادلربني وادلربيات داخل ادلدارس اللذين كانوا ميدان الدراسة وىو ما داخل 

من مريب ادلدارس البيداغوجية مبستغاًل 10يعين أننا استهدفنا مجيع عينة البحث ادلراد دراستها ومشلت العملية
 ىي عينة الدراسة .مريب و  34معسكر أي13ادلدرسة  البيداغوجية بغليزان و مريب11و

 تساعد علي قدر معقول يف التنبؤ ادلستقبلي بالظاىرة من خالل التعرف علي العوامل ادلكونة ذلا ومؤثرة فيها.
العينة دون تدخل للباحث يف ضبط متغريات موضوع  أفراديقوم بدراسة متغريات البحث كما ىي لدي  -3

 الدراسة.
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 بحث:مجاالت ال.1-3
دارس وذلك بادلمستغاًل  وغليزان ومعسكر دراستنا ادليدانية علي والييت  أجرينالقد المجال المكاني: -

 عاقني مسعيا.للم البيداغوجية
قمنا باصلاز ىذا البث يف مدة قدر أربعة أشهر ونصف ابتداءنا من منتصف شهر : الزماني المجال  -

أواخر أفريل إىل اجلانب النظري واليت مت جانفي إيل أواخر من شهر ماي ،وقد حددت الفرتة من جانفي إىل 
فيها مجع ادلراجع من خالل زيارات لعديد من ادلكتبات اجلامعية ،أما ادلرحلة الثانية ادلمتدة من أواخر شهر 

 أفريل إيل أواخر شهر ماي فخصصت للجانب التطبيقي وامتدت إىل ثالث مراحل وىي كاأليت:
 .عاقني مسعيا مستغاًل غليزان ومعسكرللم ةالبيداغوجي رسدامربيات ومريب ادلالبشري : المجال  -
 :بحثضبط متغيرات ال.1-4
 : ذلا عالقة بو. ويف ىذه  أخرىيف قيم متغريات  التأثري إىلوىو الذي يؤدي يف قيمتو المتغير المستقل

 الدراسة ادلتغري ادلستقل ىو: النشاط الرياضي ادلكيف.
 أخرى قيمتو على قيم متغريات: وىو الذي تتوقف المتغير التابع. 

                                               .معاقني مسعيا.                                       النفسي لل  التوافق : ىوويف حبثنا ىذا ادلتغري التابع 
 :بحثال أدوات.1-5
 االستبيان:.1-5-1

 جلمع البيانات وادلعلومات حول الظاىرة ادلدروسة.استخدمنا استمارة االستبيان كأداة وطريقة 
من اجل احلصول علي معلومات حول  األفراد إيلتوجو  األسئلةاالستبيان :"ىو منوذج يضم رلموعة من 

 (122، صفحة 1996)الرفاعي حسني امحد،  موقف ما ". أومشكلة ما  أوموضوع 
أنواع من األسئلة :ادلفتوحة واألسئلة ادلغلقة واألسئلة النصف مفتوحة واعتمدنا يف دراستنا على وتوجد ثالث 

 مجيع أنواع األسئلة وذلك جلمع اكرب عدد شلكن من ادلعلومات حول موضوع الدراسة.
 الدراسة اإلستطالعية:.1-5-2

 القيام بدراسة استطالعية دلعرفة شلا الشك فيو أن ضمان السري احلسن ألي حبث ميداين البد على الباحثني
مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث  ادليدانية والتأكد من صالحية األداة ادلستخدمة والصعوبات 

 قد تعرت ض الباحث .
 ومن أجل تطبيق اإلختبارات ادلرشحة فقد قام الباحثان بإجراء دراسة إستطالعية مبدارس ادلعاقني مسعيا .        

بل الشروع يف توزيع االستبيان قمنا بعدة خطوات دتهيدية تتمثل يف التعرف على ميدان الدراسة وذلك فق 
ادلراد دراستها قصد احلصول على ادلعلومات والبيانات للتأكد من الظاىرة  ادلعاقني مسعيابزيارة دلدرسة 



  البحثاألول                                                                            منهجية  الفصل

 

 
53 

 

ادية والبشرية لتلك ادلدارس ومعرفة العراقيل ادل اإلمكانياتالستعانة هبا يف الدراسة ادليدانية ،ومعرفة اادلدروسة و 
 ورأيهممقابلة ادلشرفني والتشاور معهم وألخذ مواقفهم علي الدراسة ادليدانية  ىلإاليت تواجهها ،باإلضافة 

،وكذلك ضبط  األصليحول موضوع الدراسة ،وكذلك حتديد عينة البحث وضبطها واليت دتثل اجملتمع 
  متغريات الدراسة.

 العلمية لألداة : ألسسا.1-5-2-1
يعين الثبات أن االختبار حيقق نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقو على نفس اإلفراد حتت نفس الثبات: -

الظروف أكثر من مره ويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية عديدة ، أمهها ىي 
 . (40-39)كمال عبد احلميد إمساعيل صبحي حسنني، الصفحات إعادة االختبار 

وتعترب طريقة االختبار وإعادة اإلختبار من أحسن وأكثر الطرق صالحية يف حساب معامل الثبات بالنسبة 
لإلختبارات يف اجملال الرياضي قام الباحثان بإجراء اختبارات إستطالعية أولية و أجريت االختبارات على 

االختبار على نفس العينة بعد أسبوع  وأعيد مربية ومريب مت إختبارىم يف الفرتة الصباحية  06عينة تتكون من
يف نفس ادلكان وبنفس األدوات وحتت نفس الظروف وبنفس الطريقة اليت دتت يف االختبارات القبلية 
ودلعرفة مدى ثبات واستقرار نتائج االختبارات وبعد تنظيم ومجع النتائج استخدم الباحثان معامل االرتباط 

ودرجة  0005الالت مبعامل االرتباط لبريسون عند مستوى الداللة "بريسون " وبعد الرجوع إىل جدول الد
 وىذا يعين توجد فروق شلا 0075(وىي أكرب من قيمة اجلدولية )0086وجدنا القيمة احملسوبة )   05احلرية 

                                                         يؤكد أن االختبارات تتمتع بدرجة عالية من ثبات .
عرفو الدكتور زلمد عبد العزيز عيد: "صدق احملتوى يعترب مقياسا دلدى دتثيل أسئلة االختبار الصدق: -

يعين الصدق  .(158، صفحة 1997)زلمد عبد العزيز عيد، ، للمحتوى األصلي للمادة أو السلوك ادلراد قياس"
.وللوقوف على مدى تناسب أسئلة الستبيان مع يكون االختبار صادقا يف قياس ما وضع من اجلو أن

(أساتذة 04أىداف الدراسة استخدمنا أراء احملكمني قمنا بعرضها على رلموعة من األساتذة وكان عدده )
هبذا مت اإلخراج من سلتلف الدرجات العلمية ،وعلى األساس مت استبعاد عدد من العبارات وإضافة أخرى ،و 

 النهائي لالستمارة ،بعد إمجاع األساتذة على اهنها حتقق الفروض اليت وضعت من اجلها.
قام الباحثان باستعمال معامل الصدق الثاين من صدق تلك االختبارات والذي يتم قياسو حبساب اجلذر 

أن القيم زلسوبة جلمع ( حيث وجدنا 05ودرجة حرية )0005الرتبيعي دلعامل الثبات عند مستوى داللة 
االختبارات أصغر من القيم اجلدولية عند ذلك ادلستوى )(وىذا يدل على أن القيم زلسوبة تتمتع بدرجة  

 (01كبرية من الصدق كما ىو موضح يف اجلدول رقم)
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 ( بين معامل الثبات  والصدق لالختبارات11جدول رقم )

 على الجدول: تعليق -
بالنسبة للمحور األول  0086لقد تبني من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول أن قيم"ر" احملسوبة بلغت 

أي أن القيمة احملسوبة أكرب  1للرابع وىي قريبة من القيمة  0088للثالث  0087ب النسبة للثاين و0092
باط ادلوجب على وجود عالقة طردية بني ،بينما يدل معامل االرت 0075من القيمة اجلدولية واليت كانت

ادلتغريين من مقدار االرتباط وعليو خلص الطالبان الباحثان إىل أن استمارة االستبيان ادلوجهة إىل للمربني 
بلغ تتمتع بثبات عايل ، وأن اإلختبار يتصف بدرجة عالية من صدق ،وفور ذلك وزعت على عينة من مربين

- وخالل عملية التوزيع مت االعتماد على مقابلة ادلباشرة وبعض الوسائط .موزعة على واليتني  34حجمها 
االختبار ادلوضوعي يقل فيو التقدير الذايت للمحكمني ، فموضوعية االختبار تعين قلة أو الموضوعية: -

ني عدم وجود اختالف يف طريقة تقومي أداء ادلختربين ومهما اختلف احملكمون فكلما قل التباين بني احملكم
 دل ذلك على أن االختبار موضوعي.

جيب أن تكون تعليمات االختبار وزلتويات االستبيان واضحة ومفهومو ، وكلما حتقق الثبات حتققت 
 .                                        (85)زلمد صبحي حسنني، صفحة  ادلوضوعية

 اإلستبيان:.موصفات 1-5-2-2
استخدمنا استمارة اإلستبيان جلمع البايانات وادلعلومات حول ادلشكلة ادلدروسة حيث اشتمل على أسئلة 
مغلقة مفتوحة تضم بيانات شخصية خاصة بادلربني حتتوي على عدد السنوات اخلربة باإلضافة إىل عدد 

 .أسئلة  7سنوات اخلدمة بادلدرسة وحتتوة ىذه البيانات على 
 أسئلة. 6ضمنت اإلستمارة على أربع زلاور كل زلور يضم  كما ت

 

الداللة 
 اإلحصائية

القيمة 
 اجلدولية

معامل 
 الصدق

معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

 الدراسة االحصائية   حجم العينة درجة احلرية

 
 
 دالة  
 
 

 
 

0,75 
 

0092 0,86  
 

0005 

 
 

05 

 
 
  06 
 
 

 
اختبار االحساس  0,92 0095

 بالقيمة الذاتية 
 اختبار الشعور باحلرية 0,87 0093
 اختبار الشعور بانتماء 0,88 0093
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 .الدراسة األساسية:1-5-3
لك ابتداء عديلها مث عرضها على احملكمني وذ: مت فيها العمل علي االستمارة االستبيانية وتالمرحلة األولى-أ

 .30/04/2014اىل غاية : 23/04/2014من يوم :  
الستمارة االستبيانية  علي ادلربني داخل ادلدارس  البيداغوجية بغليزان  ا:قمنا بتوزيع المرحلة الثانية -ب

حيث وزعت على مجيع ادلربني وادلربيات  ادلتواجدون فيها ومت اسرتجاعها  02/05/2014ومعسكر يوم:
من ادلدارس مجيعها.وبعدىا كان التنقل إىل والية مستغاًل وبالضبط بسيدي علي   03/05/2014يوم 

 06/05/2014الستمارة اإلستبيانية علي ادلربني ادلوجودين بادلدارس البيداغوجية ذالك يوم حيث وزعت ا
 . 07/05/2014مريب ومربية ومت اسرتجاع االستمارة يوم  12حيث وزعت علي مجيع ادلربني وعدده 

ائية :اشتملت على تفريغ البيانات مث حتليل وعرض النتائج باستعمال الطرق اإلحصالمرحلة الثالثة-ج
إىل غاية  08/05/2014لك من يوم :والوقوف على مدى حتقيقها للفرضيات ادلقرتحة وكان ذ

18/05/201                                                                                                                                                                                                        
 :الدراسة االحصائية.1-5-4

االستمارة وبصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعانة بأسلوب التحليل لكي يتسن لنا التعليق على نتائج 
 :اإلحصائي وىذا باالعتماد على 

 معامل االرتباط بريسون: -
  .معامل الصدق :معامل صدق االختبار ما حيسب من خالل اجلذر الربيعي دلعامل الثبات  -
ويتم  %النسب ادلئوية :استخدمت من أجل حتليل نتائج وبيانات االستمارة االستبيانية ويرمز ذلا بالرمز  *

 حساهبا بطريقة معادلة 
  X100عدد إجابات    %النسب ادلئوية

 اجملموع الكلي
الوصول إىل العوامل ادلدروسة ،وتساعد يف ساسية اليت تؤثر على لطرق ادلؤدية إىل فهم العوامل األىي أىم ا 

حتليل نتائج وتطبيقها نقدىا إن لكل حبث وسائلو االحصائية اخلاصة بو تتناسب مع نوع ادلشكلة وىدف 
 البحث.

 وقد اعتمدنا يف حبثنا على الوسائل التالية :
 على مقارنة التوزيع ادلشاىد مع التوزيع احملسوب من خالل القانون  ²اختبار حسن ادلطابقة :يستخدم كا
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   ²ك ن(-مج )ك ش   =²كا         ومقارنة توزيع أو أكثر فيما بينهماالنظري 
 ك ن

 . م:اختبار حسن ادلطابقة²حيث كا 
 ك ش:التكرار ادلشاىد.

 ك ن:التكرار ادلتوقع.
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 تباع ادلنهجيةفيو معاجلة ادلشكلة ادلطروحة و إ يعترب ىذا الفصل جوىر البحث حيث يتمتمهيد:
لتحقيق النتائج وىذا باستخدام الوسائل اإلحصائية ادلناسبة من أجل اخلروج    الصحيحة

 باإلستنتاجات.
عرض وتحليل ومناقشة النتائج: -2  

  ةالبيداغوجي دارسات خاصة بالمربين في المبيان 
البيانات الشخصية  نتائجعرض وتحليل :أوال  

 درسةسنوات العمل بادل ، ادلستوى، اخلربة، عدد:اجلنس اخلاصة بـ تضم ادلعلومات (1.2.3.4) ألسئلةا 
                                           .دلدارسادلربني با األفراد: اخذ فكرة دقيقة عن لغرض من السؤالا

 .توزيع أفراد العينة حسب اجلنس  يوضح نتائج :(10الجدول رقم )

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية
  ذكر 11  23,23%

 أنثى 23 76,71% اجلنس
 اجملموع 34 %100

 
(14الشكل رقم )  

وىذا  اإلناثتتفاوت النسب بينهم لصاحل  دارس البيداغوجيةربني بادل( بأن ادل01اجلدول رقم )تبني نتائج 
                                                                                                                                         23.23فبنسبة أما الرجال%  76.71  بنسبة
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عمل مع ىذه الفئة رغبة يف الو رمبا لكون ادلرأة أكثر عاطفية و  التفاوت راجعىذا  أن نستنتجاستنتاج:
 .(مسعيا)ادلعاقني 

 توزيع أفراد العينة حسب ادلستوى التعليمي يوضح :(02الجدول رقم )

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية
  شهادة ليسانس 16 %47.05

 
 ادلستوى

التعليمي   
 

,,,2%  ما بعد التدرج 3 
46,73 %  شاىدة كفاءة 6 
37,16%  شهادة أخرى 9 

 اجملموع 34 %100
 

 

 
(13الشكل رقم )  

دتثل % 16,13البيداغوجية  وصلد نسبة  دارليمي للمربني داخل ادليبني ادلستوى التع( 02) اجلدول رقم
%  46,73% دتثل حاملي شهادات أخرى، أما  37,16حاملي شهادة ليسانس ، كما صلد نسبة 

 .شهادة ما بعد التدرج يفتمثل حامل % 2,,,   لني لشهادة الكفاءة ، ويف األخريفتمثل نسبة احلام
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                                                                                                  استنتاج:
.البيداغوجية تضم مربني أكفاء دارسادل أن نستنتج  

 
 .توزيع أفراد العينة حسب اخلربةيوضح  :(03الجدول رقم )

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية
,,,3% سنوات 3من أقل 12    

 
 

 اخلربة
 

34,13% سنوات 41اىل 3من 41   
74,67%  41أكثر من  34 

 سنوات
 اجملموع 21 %411

 

 

 
(12الشكل رقم )  

% 74,67، فنجدعاقني مسعياللمالبيداغوجية  دارسداخل ادل ( يبني عامل اخلربة للمربني03اجلدول رقم) 
ىم  ة اليت دتثل ادلربني ذوي خربةالنسب  %34,13سنوات ، وتليها  41أكثر من  دتثل ادلربني ذوي خربة

                            .سنوات3أقل ل% فتمث3,,,1سنوات ، أما نسبة  41إىل3من حتًتاو 
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 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بخبزة انًزبٍ حظب عذد طٍُُ انعًم

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 5أكثر من 

 سنوات 10أكثر من 
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                                                                                                     استنتاج:
 البيداغوجية ذوي خربة. دارسادلربني يف ادلأن نستنتج 

 

 .يف ادلركز توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلدمةيوضح  :(04الجدول رقم)

اإلجابةنوع  التكرارات النسبة ادلؤوية  السؤال 
44,67% سنوات 3أقل من 11    

 
عدد سنوات اخلدمة يف 

 ادلركز
 

37,1,% سنوات 41اىل 3من 4   
74,67%  41أكثر من  34 

 سنوات 
 اجملموع 21 %411

 

 
(11الشكل رقم )  

، فنجد نسبة   عاقني مسعياللم ةالبيداغوجي دارسادلريب بادليبني عدد سنوات خدمة ( 04اجلدول رقم) 
دتثل ادلربني  %37,13، وبعدىا نسبةدرسةسنوات بادل 41ذين ذلم أكثر من % دتثل ادلربني ال74,67

 أقلمن  خدمةذين ذلم % فتمثل ادلربني ال44,67، أما نسبة  درسةسنوات بادل 41إىل3من  الذين ذلم 
 .درسةسنوات بادل 3من 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بأقذيُت انًزبٍ فٍ انًذارص انبُذاغىجٍ 
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                                                                                                   استنتاج : 
 أن ىناك استقرار دلالئمة ظروف العمل كالنقل و السكن.نستنتج 

  ةالبيداغوجي دارسثانيا : بيانات تخص الم
( تضم ادلعلومات اخلاصة بـ :6.7.3األسئلة )    

 ادلساحات ادلخصصة دلمارسة النشاط الرياضي ادلكيف.* ادلالعب و 
 .ادلسئولني* ادلساعدات ادلادية وادلعنوية ادلقدمة من طرف 

 واليت حتقق التوافق النفسي لألطفال. درسة* األجهزة الغري متوفرة يف ادل
إجابات ادلربني دلدى ادلالعب وادلساحات اخلاصة مبمارسة النشاط الرياضي  يوضح :(05الجدول رقم)

 .ادلكيف

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية

44,46%   نعم 24 
ادلالعب وادلساحات 
ادلخصصة دلمارسة 
النشاط الرياضي 

 ادلكيف

.,,,2  ال 12 

 اجملموع 21 %100

 

 
(13الشكل رقم )  
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% من ادلربني يقرون بتوفر ادلالعب وادلساحات 44,46( أن نسبة  05تبني نتائج اجلدول رقم ) 
ىذه % من ادلربني يقرون عدم توفر 2,,,ادلخصصة دلمارسة النشاط الرياضي ادلكيف، أما نسبة  

 س.    دار ادلالعب و ادلساحات يف ادل
 البيداغوجية. دارسدلساحات متوفرة يف ادلأن ادلالعب وا نستنتج استنتاج: 

 . دارسدلا يف لني باألطفالإجابات ادلربني لدى اىتمام ادلسؤو توزيع يوضح  :(06ول رقم)الجد

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية

  نعم 33 %62,33
اىتمام ادلسئولني 
 باألطفال وبادلراكز

 ال 14 ,%37,1

 اجملموع 21 %100

 

 

 
(17الشكل رقم )  

( مدى اىتمام ادلسؤولني  باألطفال وبادلراكز الطبية البيداغوجية ، حيث صلد 06نتائج اجلدول رقم) تبني
 اجاه األطفال أو من طرف ادلسؤولنيعنوية تفند وجود ادلساعدات ادلادية أو ادل من ادلربني %62,33نسبة  

.    % من ادلربني تؤكد وجود اىتمام من طرف ادلسؤولني ,37,1، و نسبة  البيداغوجية  دارسادل
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                                                                                              استنتاج:
 كانت بسيطة.لتفاتة ولو  إ إىلحاجة األطفال الذين ىم يف ىذه الفئة من  أن نستنتج

 

 .درسةص يف ادلتوزيع إجابات ادلربني مبدى النقائ وضحي :(07الجدول رقم )

 السؤال نوع اإلجابة التكرارات النسبة ادلؤوية

3,,,3%   نعم 31 
الوقوف على النقائص 

 يف ادلركز
 ال 41 ,%14,4

 اجملموع 21 %100

 

 

 
(16الشكل رقم )  

% تدل على وجود 3,,,3، إذ صلد نسبة  درسةمدى النقائص يف ادل( 07تبني نتائج اجلدول رقم ) 
 .% تدل على عدم وجود نقائص ,14,4نقائص و نسبة 
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                                                                                              استنتاج:
ق التوافق يف الوسائل و األجهزة اليت يرى ادلربني أهنا حتق اين من نقصالبيداغوجية تع دارسأن ادلنستنتج 

 .دلدارسالنفسي لألطفال با

 

 األول: االعتماد على النفسالمحور عرض وتحليل نتائج .2-0
  : ىل يقوم الطفل باألعمال ادلوجهة لو وحده أو يتصل بك طلبا للتوجيو واإلرشادالثامنالسؤال 

 :يوضح مدى اعتماد الطفل على ادلريب.(08دول رقم)أن اجلنالحظ 

 

 
(,1الشكل رقم )  
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االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
9 ,52 

 نعم 37 %67,16
 ال ,1 %32,32
 اجملموع 21 %100
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أن قيمة  صلد( 08وادلبينة يف اجلدول رقم)²ادلعاجلة اإلحصائية لإلستبيان عن طريق حساب كا من خالل 
   ²(وىي أكرب من قيمة  كا1,13ومستوى داللة )4( عند درجة احلرية 4,33احملسوبة تساوي )²كا

من ادلربني  %67,16حيث نسبة  ،( ىذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية 14,,2)اجلدولية  
 من ادلربني %32,32باألعمال ادلوجهة لو وحده دون االعتماد على غريه، ونسبة  يقوم يقولون بأن الطفل

                                                             بأن الطفل يعتمد على ادلريب.  يقولون 
 يف اصلاز النشاط الرياضي ادلكيف ادلوجو لو.  نفسويعتمد على  الطفل  أن  :نستنتجاستنتاج
ىل عدم ثقة الطفل بنفسو تؤثر على مردوده؟ :التاسعالسؤال   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 النسبة  احملسوبةK2  ةيدولاجل
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
44,,, 

 نعم 30 32,,,%
 ال 4 %44,66
 اجملموع 34 %411

 معرفة مدى تأثري عدم الثقة بالنفس عاى مردود الطفل.يوضح (09اجلدول رقم)نالحظ 

 

 
(14الشكل رقم )  
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 إنصلد ( 09و ادلبينة يف اجلدول رقم ) 3لالستبيان عن طريق حساب كا اإلحصائيةمن خالل ادلعاجلة   
 ²وىي أكرب من كا(1.13و مستوى الداللة ) 4(عند درجة احلرية ,,,44احملسوبة تساوي ) 3قيمة كا

بأن عدم %32,,,ىذا يعين توجد فروق ذات داللة إحصائية ،حيث صلد نسبة  (14,,2اجلدولية )
% من ادلربني يرون بأن عدم الثقة بالنفس ال تأثر 44,66الثقة بالنفس تؤثر على مردود الطفل  ونسبة  

 .  على مردود الطفل
 نستنتج أن عدم الثقة يؤثر سلبا على مردود الطفل . استنتاج:  
 

وحاليا؟ دارسرق لنفسية الطفل عند دخولو ادل: ىل ىناك فالعاشرالسؤال   
الستنتاج ا

 اإلحصائي
درجة 

DFاحلرية 
α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة

 ادلؤوية
 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
21,44 

 نعم 22 %46,13
 ال 4 %3,43
 اجملموع 21 %411

 يوضح معرفة مدى تغري احلالة النفسية للطفل عند دخولو ادلدرسة.(10رقم)اجلدول أن  نالحظ

 

 
(41الشكل رقم )  
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( صلد أن قيمة  10رقم ) وادلبينة يف اجلدول 3كالالستبيان عن طريق حساب    اإلحصائيةمن خالل ادلعاجلة 
 3كامن    كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة ) 4( عند درجة احلرية 21,44احملسوبة تساوي ) 3كا

من ادلربني  %46,13حيث صلد نسبة . إحصائيةداللة  توجد فروق ذات ىذا يعين ( 14,.2ة )ياجلدول
ة النفسية يرون تغري يف احلال %3,66ونسبة  ،درسةد دخولو ادلعالنفسية للطفل ب يرون ىناك تغري يف احلالة

 .درسةللطفل بعد دخولو ادل

مع الربامج ادلكيفة الطفل  راجع رمبا لتأقلم دارسادلنستنتج أن تغري احلالة النفسية للطفل داخل  استنتاج:
 .  دلدارسالطفل مع باقي األطفال يف ا من جهة ، ومن جهة أخرى احتكاك

: ىل يف برنارلكم نشاطات رياضية مكيفة؟الحادية عشرالسؤال   
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةياجلدول  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
37,16 

 نعم 23 %41,44
 ال 3 ,,,%3
 اجملموع 21 %411
 يوضح معرفة  أنشطة رياضية مكيفة. (11اجلدول رقم)نالحظ أن 
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( صلد أن قيمة 11رقم ) ادلبينة يف اجلدولو  3كا  حسابلالستبيان عن طريق  اإلحصائيةمن خالل ادلعاجلة  
 3كامن قيمة    كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة ) 4( عند درجة احلرية 37,16احملسوبة تساوي ) 3كا

من  %41,44ىذا يعين أن نسبة  . إحصائيةداللة  ذات توجد فروق ىذا يعين( 14,.2ة )ياجلدول
ن بعدم وجود أنشطة رياضية من ادلربني يقرو  %,,3بة ونس مكيفة،رياضية  أنشطةادلربني يقرون بوجود 

 .                                مكيفة 
يف الطفل من يربمج أنشطة رياضية مكيفة تعمل على تكت ةالبيداغوجي دارسأن ادل نستنتجاستنتاج:

  النواحي االجتماعية و النفسية واحلركية .

 

  شلارستو للنشاط الرياضي اجعلو؟ أثناء:ىل الصعوبات اليت تواجو الطفل الثاني عشرالسؤال 
االستنتاج  .

 اإلحصائي
درجة 

DFاحلرية 
α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة

 ادلؤوية
 اإلجابة التكرار

 
 
 
 

 دالة

 
 

 
 

3 

 
 

 
 
1.13 

 
 

 
 

3.444 

 
 

 
 

43,46 

ػلاول من  33 %71,61
 جديد

 
%37,16 

 
14 

يشعر بعدم 
 القدرة

 
%1,,,2 

 
12 

صعوبة اختاذ 
 القرار

 اجملموع 21 %411
يوضح معرفة ردة فعل الطفل لصعوبات اليت تواجهو أثناء شلارسة النشاط  (43اجلدول رقم)نالحظ أن 

 الرياضي ادلكيف.
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(43الشكل رقم )  

( عند 43,46احملسوبة تساوي ) 3كا( أن قيمة   43يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
توجد ىذا يعين ( 3.444) دوليةاجل  3كامن قيمة   كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة ) 3 درجة احلرية

طفل ػلاول من جديد، من ادلربني يقلون بأن ال %71,61حيث صلد نسبة إحصائية  داللة ذات  فروق
من ادلربني فيقولون  %2,,,أما نسبة  ة،در القمن ادلربني يقولون بأن الطفل يشعر بعدم %37,16ونسبة 

                                           .                         القراربأن الطفل غلد صعوبة يف اختاذ 
 تثين من عزميتو الرسة النشاط الرياضي ادلكيف شلا أثناءنستنتج أن الصعوبات اليت تواجو الطفل :استنتاج 
  .جديد  من  بل ػلاول
:ىل النشاطات الرياضية ادلكيفة اجعل الطفل يعتمد على نفسو؟الثالث عشرالسؤال   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
32,13 

 نعم 24 %44,46
 ال 12 2,,,%
 اجملموع 21 %411

 يوضح معرفة مدى اعتماد الطفل على نفسو.(42اجلدول رقم)نالحظ أن 
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انخًثُم انبُاٍَ انخاص بزدة فعم انطفم نهظعىباث انخٍ حىاجهه أثُاء يًارطت انُشاط انزَاضٍ 

 انًكُف

 يحاول من جديد

 يشعر بعدم القدرة

 صعوبة اتخاذ القرار
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(42الشكل رقم )  

( عند 32,13احملسوبة تساوي ) 3كا  ( أن قيمة42يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
وجود ىذا يعين ( 14,.2) دوليةاجل  3كاقيمة من    كرب( وىي أ1.13) الداللةومستوى  4درجة احلري 

 من ادلربني يقرون بأن النشاط الرياضي ادلكيف %44,46. حيث صلد نسبة  إحصائيةداللة  فروق ذات
 من ادلربني يقرون بأن النشاط الرياضي ادلكيف ال غلعل %2,,,غلعل الطفل يعتمد على نفسو، ونسبة 

 .  نفسوالطفل يعتمد على  

ا يتماشى الطفل يعتمد على نفسو و ىذا عندمعل غل النشاط الرياضي ادلكيف نستنتج أناستنتاج:  
 الطفل النفسية واحلركية .  وقدراتالنشاط الرياضي ادلكيف 

 .المحور الثاني:اإلحساس بالقيمة الذاتيةعرض وتحليل نتائج .2-2
بالقيمة الذاتية تولد عند الطفل ؟ اإلحساس:ىل عدم رابع عشرال السؤال  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 

 دالة

 
 

3 
 

 
 
1.13 

 
 

3.444 

 
 

,,71 

 القلق 43 %23,34
 اخلوف 47 %16,17

 
%46,73 

 
17 

شعور غري 
 مريح

 اجملموع 21 %411
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 يوضح معرفة نتيجة عدم اإلحساس بالقيمة الذاتية لدى الطفل. (41اجلدول رقم)نالحظ أن  

 
(41الشكل رقم )  

( عند 71,,احملسوبة تساوي ) 3كا( أن قيمة   41يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
توجد  ىذا يعين( 3.444) دوليةاجل 3كامن قيمة   كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة ) 3درجة احلرية 

 اإلحساسنتيجة عدم  إنمن ادلربني يقولون  %16,17حيث صلد نسبة  . إحصائية فروق ذات داللة
بالقيمة  اإلحساسقولون بأن نتيجة عدم يمن ادلربني  %23,34ونسبة  اخلوف،ية للطفل ىو بالقيمة الذات

من ادلربني يرون بأن الشعور الغري ادلريح ىو نتيجة عدم اإلحساس  %46,73ونسبة  القلق،ىو الذاتية 
        الطفل.بالقيمة الذاتية عند 

ذلا نتائج سلبية كما بالقيمة الذاتية  ومن كل ىذه النسب نستخلص أن عدم اإلحساسنستنتج استنتاج:
 ىو مالحظ .

؟ لدي الطفل يصاحبو:ىل يالحظ أن عدم اإلحساس بالقيمة الذاتية الخامس عشر السؤال  
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
3 

 
0.05 

 
3.841 

 
22,41 

 خجل 13 %41,64
 ارتباك 34 3,34,%

 العصبية 11 %1
 اجملموع 21 %411

 انعكاس عدم اإلحساس بالقيمة الذاتية على الطفل.يوضح معرفة (43اجلدول رقم)نالحظ أن 
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 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بُخُجت عذو االحظاطب انقًُت انذاحُت نذي انطفم

 القلق
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 شعور غير مريح



 الفصل الثاني                                                               تحليل ومناقشة النتائج

 

 
73 

 

 
   (43الشكل رقم )

( حيث صلد أن 43و ادلبينة يف اجلدول ) 3كا  لالستبيان عن طريق حساب  اإلحصائيةمن خالل ادلعاجلة  
من قيمة  كرب( وىي أ1.13و مستوى الداللة ) 4( عند درجة احلرية 22,41احملسوبة تساوي )3كاقيمة   

حظ من خالل اجلدول أن . ونال إحصائيةداللة  توجد فروق ذات  ىذا يعين( 14,.2) دوليةاجل 3كا
فل يتمثل يف بالقيمة الذاتية على الط اإلحساسمن ادلربني يقولون بأن انعكاس عدم  %3,34,نسبة 

، أما  خجلبالقيمة الذاتية يتمثل يف  اإلحساسعدم  من ادلربني يرون انعكاس %41,64، ونسبة رتباكا
بالقيمة الذاتية .  اإلحساسيرى ادلربني أنو من انعكاسات عدم  " الذي الالعصبيةفتمثل " %1نسبة 

النفسي  عدم التوافق يف سلوك الطفل إىلؤدي بالقيمة الذاتية قد ي اإلحساسنستنتج أن عدم  استنتاج:
  .واحلركي

 اجتماعية مع الزمالء؟ أكثر:ىل شلارسة الطفل النشاط الرياضي ادلكيف غلعلو السادس عشرالسؤال 
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
32,13 

 نعم 24 %44,46
 ال 12 2,,,%
 اجملموع 21 %411

يوضح معرفة ما إذا كان للنشاط الرياضي ادلكيف إمكانية يف جعل الطفل (47اجلدول رقم)نالحظ أن 
 أكثر اجتماعيا مع زمالئو.
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 انخًثُم انبُاٍَ انخاص باَعكاص عذو االحظاص بانقًُت انذاحُت عهً انطفم

 خجل

 ارتباك
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(47الشكل رقم )  

لصاحل القيمة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجد( 47تضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم )ي 
( وىي بذلك 32,13احملسوبة ) 3كابلغت قيمة   إذ( 1.13مستوى الداللة )و  4عند درجة احلري الكربى 

من  %44,46بة ( ، ومن خالل اجلدول نالحظ نس14,.2واليت تبلغ ) دوليةاجل 3كامن قيمة   كربأ
زمالئو، وغلعلو أكثر اجتماعيا مع ادلربني يقولون بأن للنشاط الرياضي ادلكيف دور وتأثري على الطفل 

من ادلربني يقولون بأن النشاط الرياضي ادلكيف ليس لو دور يف جعل الطفل أكثر  %2,,, ونسبة
  زمالئو.اجتماعيا مع 

 ,وذلك من خاللاجتماعيا مع زمالئو نستنتج أن النشاط الرياضي ادلكيف غلعل الطفل أكثراستنتاج: 
  اللعب.معهم أثناء  اندماجو وتفاعلو

الرياضي ادلكيف غلعل الطفل أكثر محاسة وشجاعة يف اللعب؟:ىل ىذا النشاط السابع عشرالسؤال   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
37,16 

 نعم 23 %41,44
 ال 13 4,,%3
 اجملموع 21 %411

كان للنشاط الرياضي ادلكيف دور يف زيادة ومحاسة   يوضح معرفة ما إذا (46اجلدول رقم)نالحظ أن 
 وشجاعة الطفل.
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(46الشكل رقم )  

فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  توجدو ( أن46يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
( وىي 37,16احملسوبة ) 3( إذ بلغت قيمة كا1.13مستوى الداللة )و  4عند درجة احلري  القيمة الكربى

 %41,44( ، ومن خالل اجلدول نالحظ نسبة 14,.2واليت تبلغ ) دوليةاجل 3من قيمة كا كرببذلك أ
ونسبة  اللعب،من ادلربني يقولون بأن للنشاط الرياضي ادلكيف دور يف زيادة محاسة وشجاعة الطفل يف 

 .                                                          يادة محاسة وشجاعة الطفليف يف ز الرياضي ادلك دور للنشاطمن ادلربني يقرون بعدم وجود  4%,,3
النشاط  إلعادة وإحلاحبكل عفوية و غلعل الطفل يندفع  نستنتج أن النشاط الرياضي ادلكيف استنتاج:

 لل.شعور مب دونادلقًتح مرة ثانية 
 الرياضي ادلكيف يساعده على ابتكار أفكار جديدة؟ىل شلارسة الطفل النشاط :الثامن عشرلسؤال ا

الستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةياجلدول  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
44,67 

 نعم 36 %64,14
 ال 6 %31,34
 اجملموع 21 %411

 يوضح مدى مساعلة النشاط الرياضي على ابتكار أفكار جديدة. (,4اجلدول رقم)نالحظ أن 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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(,4الشكل رقم )  

( حيث ,4) رقم    و ادلبينة يف اجلدول 3من خالل ادلعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق حساب  كا 
 كرب( وىي أ1.13و مستوى الداللة ) 4( عند درجة احلرية 44,67احملسوبة تساوي )3صلد أن قيمة  كا

داللة إحصائية . ونالحظ من خالل اجلدول  فروق ذات توجدىذا يعين ( 14,.2) دوليةاجل 3من قيمة كا
من ادلربني يقولون بأن بأن النشاط الرياضي يساعد الطفل على ابتكار أفكار  %64,14أن نسبة 

  اعد األطفال على ابتكار بأن النشاط الرياضي ادلكيف ال يس من ادلربني يرون %31,34ونسبة  جديدة،
يتجلى ىذا يف زلاولة تبديل اللعبة بطريقة غلعل الطفل يبدع،   نستنتج أن النشاط الرياضي ادلكيفاستنتاج:

 .سلتلفة والتنقل إىل لعبة جديدة

 

 

لنشاط الرياضي ادلكيف أن غلعل الطفل ػلس بقيمتو الذاتية؟ذلذا ا :كيفالتاسع عشرالسؤال   
للنشاط الرياضي ادلكيف دور يف جعل الطفل ػلس بقيمتو الذاتية وذلك  أنمن خال ل آراء ادلربني يتبني 

:ما يليفييتمثل   
اجلماعية. األلعابعن طريق التعاون بني اجلماعة  *    
شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف تعطي الطفل مساحة للتعبري عن ذاتو. *    
يكون النشاط الرياضي مكيف حسب القدرات النفسية واحلركية للطفل وذلك يولد الثقة بالنفس. *    
النفس. ينتج عن شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف االرتياح بعد الفوز وبالتايل الرضا عن *    
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 نعم

 ال



 الفصل الثاني                                                               تحليل ومناقشة النتائج

 

 
77 

 

ية.ساحلركية النف ينتج كذلك تكوين الشخصية واالعتماد على النفس بالقدرة على حتسني الوظائف *    
 المحور الثالث:الشعور بالحرية.عرض و تحليل نتائج .2-3

:ىل ميكن أن نعرف بأن الطفل ال يشعر حبرية كاملة؟السؤال العشرون  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
44,,, 

 نعم 21 32,,,%
 ال 11 %44,66
 اجملموع 21 %411

 يوضح  انعكاس احلرية على شعور الطفل بالرضا يف ادلدرسة البيداغوجية. (44اجلدول رقم)نالحظ أن 

 
(44الشكل رقم )  

داللة  إحصائية لصاحل   ذات فروق توجد و( أن44يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
( وىي ,,,44احملسوبة ) 3( إذ بلغت قيمة كا1.13ومستوى الداللة ) 4القيمة الكربى عند درجة احلرية 

 %32,,,( ، ومن خالل اجلدول نالحظ نسبة 14,.2واليت تبلغ ) دوليةاجل 3من قيمة كا كرببذلك أ
بأنو  من ادلربني يقولون %44,66،  ونسبة ملةيشعر حبرية كا ميكن معرفة الطفل بأنو ال من ادلربني يقولون

 .  مالحظة ذلكن ميك ال
، غضبرية كاملة، وذلك لردة فعلو كالشعر أنو غري حر ح ميكن مالحظة الطفل إذ ال نستنتج أنواستنتاج: 

 .,ادليل إىل عدم االضلياز عن الفوجرضاالعدم 
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 انبُذاغىجٍ 
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بو؟ يريد القيامل بأن يقوم مبعظم ما ىل يسمح للطف:رونالواحد والعشالسؤال   

االستنتاج .
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
41,32 

 نعم 17 %46,71
 ال ,3 3,27,%
 اجملموع 21 %411

 .دون توجيو ادلريب القيام هباحرية الطفل يف األعمال اليت يريد يوضح  (31اجلدول رقم)نالحظ أن 

 
( 31 ) الشكل رقم  

فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  توجد و( أن31يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
( وىي 2,,1احملسوبة ) 3( إذ بلغت قيمة كا1.13ومستوى الداللة ) 4القيمة الكربى عند درجة احلرية 

 %3,27,( ، ومن خالل اجلدول نالحظ نسبة 14,.2واليت تبلغ ) دوليةاجل 3من قيمة كا كرببذلك أ
 من ادلربني يقولون  %46,71من ادلربني يقولون بأنو ال يسمح للطفل القيام مبا يريده بكل حرية، ونسبة 

 بأنو يسمح للطفل القيام بكل ما يريده  . 
 و غري واعي جيدا بتصرفاتوننستنتج أن ال غلب أن نعطي الطفل احلرية الكاملة ألاستنتاج: 

؟عبل أن لو الوقت الكايف لل:ىل يشعر الطفني والعشروناالثالسؤال   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
4,13 

 نعم 41 %14,46
 ال 31 2,,,%3
 اجملموع 21 %411
 يوضح مدى مالئمة الوقت زلدد للعب. (34اجلدول رقم)نالحظ أن 

 
(34الشكل رقم )  

( عند 4,13احملسوبة تساوي ) 3كا( أن قيمة  34يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
إذن ( 14,.2ة اليت تساوي )يدولجلا 3كا( وىي أصغر من قيمة  1.13ومستوى الداللة ) 4درجة احلرية 

ادلخصص من ادلربني يرون بأن الوقت  %14,46حيث صلد نسبة . إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذات
            . أن الوقت كايفمن ادلربني يرون  %2,,,3، ونسبة كايفغري  ىو وقت  عبلل

الطفل حىت يشعر أنو قضى متطلبات مع  يتالءموقت  ختصص ال البيداغوجية دارسأن ادلنستنتج استنتاج:
 وقت شلتع .

بعد االنتهاء من شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف؟ األطفالمباذا يشعر  :الثالث والعشرونالسؤال   
الستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 

 دالة

 
 
3 

 
 

1.13 

 
 

3.444 

 
 

46,3, 

 راحة 33 %71,61
 إرىاق 41 %34,14
زيادة  13 4,,%3

 التوتر
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 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بًذي يالئًت انىقج انًحذد نهعب 
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 اجملموع 21 %411
 يوضح معرفة شعور الطفل بعد شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف. (33اجلدول رقم)نالحظ أن 

 
(33الشكل رقم )  

فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  و  توجد( أن33يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
( ,46,3احملسوبة ) 3كا   قيمة   ( إذ بلغت1.13ومستوى الداللة ) 3الكربى عند درجة احلرية    القيمة  

ونسبة  بالراحة،ربني يقولون بأن الطفل بعد شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف يشعر من ادل 71,61%
% من ادلربني فريون أن الطفل 4,,3ونسبة  يرون بأن الطفل يشعر باإلرىاق، من ادلربني 34,14%

 يشعر بزيادة التوتر .
 دارسإليها ادلربني يف ادل نستنتج أن النشاط الرياضي ادلكيف يعترب وسيلة من الوسائل اليت يلجأاستنتاج: 

 البيداغوجية لتخفيف االنفعاالت النفسية .
 
النشاط الرياض ادلكيف غلعل الطفل أكثر حرية من اجلوانب التالية؟:ىل الرابع والعشرونلسؤال ا  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
13 

 
0.05 

 
3.444 

 
33,,, 

 احلركية  33 %62,33
 االتصال 16 %31,34
 التعبري 13 4,,%3

 اللفظي
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 انخًثُم انبُاٍَ بًذي شعىر انطفم بعذ يًارطت انُشاط انزَاضٍ انًكُف  
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 اجملموع 21 %411
لنشاط الرياضي ادلكيف ػلفز الطفل على القيام بأعمال يوضح معرفة إذا كان ا(32اجلدول رقم)نالحظ أن 

 ػلس من خاالذلا أنو أكثر حرية.

 
(32الشكل رقم )  

فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  توجدو ( أن32يتضح لنا من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) 
( وىي ,,,33احملسوبة ) 3( إذ بلغت قيمة كا1.13ومستوى الداللة ) 3القيمة الكربى عند درجة احلرية 

 %62,33( ، ومن خالل اجلدول نالحظ نسبة 3.444واليت تبلغ ) دوليةاجل 3من قيمة كا كرببذلك أ
، ونسبة  غلعل الطفل أكثر حرية من اجلانب احلركي النشاط الرياضي ادلكيفيقولون بأن من ادلربني 

ون % من ادلربني فري 4,,3، ونسبة يرون بأنو غلعلو أكثر حرية من اجلانب االتصايل من ادلربني 31,34%
  جانب التعبري اللفظي . أن النشاط ادلكيف غلعل الطفل أكثر حرية من

غلعل الطفل يعرب على ذاتو حركيا وذلك بتفاعلو مع نستنتج أن شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف استنتاج:  
 النشاط ادلكيف.

كيف تتعامل مع الطفل حىت ػلس بأكثر حرية؟: مس والعشروناالخالسؤال   
معرفة سبل وطرق جعل الطفل أكثر حرية. :الهدف من السؤال  

يف:ادلربني يتبني لنا أن أىم السبل يف جعل الطفل ػلس بأكثر حرية تتمثل  آراءمن خالل   
واحد . آنيف خلق جو ترفيهي تعليمي *     
ادلسبق.العاديني وعدم وضعو يف وضع الفشل  األطفالاعتبار الطفل كباقي *    
واللعب.الفرص للقيام بالنشاط  ومراعاتو، وإعطائوزلاولة تلبية حاجات الطفل *    
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انخًثُم انبُاٍَ انخاص بًذي ححفُش انُشاط انزَاضٍ انًكُف عهً انقُاو بأعًا ل َحض يٍ 
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يف ادلركز . األطفالحفالت على شرف  وإقامةتغيري ادلكان وذلك بربرلة رحالت *    
اللعب مع الطفل للتقرب منو أكثر وزلاولة زلاورتو .*    
من التحرر والتعبري عن توفري جو مالئم ميكن الطفل *    

 .المحور الرابع:الشعور باالنتماء.عرض وتحليل ومناقشة 2-4
قًتاب من صعوبة يف التعرف آو االدرسة يف ادلىل غلد األطفال ادلتواجدون  :دس والعشروناالسالسؤال 

؟درسةاألطفال اجلدد يف ادل  
االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
32,13 

 نعم 12 3,,,%
 ال 24 ,%44,4
 اجملموع 21 %411

 يوضح معرفة مدى صعوبة تأقلم الطفل مع أطفال جدد يف ادلدرسة.(31اجلدول رقم)نالحظ أن  

 
(31الشكل رقم )  

 4( عند درجة احلرية 32,13احملسوبة تساوي ) ²كا  ( أن قيمة31نالحظ من خالل اجلدول رقم)
اللة د توجد فروق ذاتىذا يعين ( 14,.2) دوليةاجل ² من كارب( وىي أك1.13) ومستوى الداللة

لصاحل من يرون بان األطفال ادلتواجدون يف ادلركز ال غلدون صعوبة  ℅ 3,,,إحصائية، أما عن النسب 
               ، كدلن ينفي ذل ℅,44,4يف التعرف أو التقرب من األطفال اجلدد يف ادلركز، ونسبة 

 ال غلدون صعوبة يف التأقلم مع غريىم األطفال اجلدد. درسةان األطفال ادلتواجدون يف ادل:نستنتج استنتاج 
؟يستمتعون بالتحدث معك األطفالىل يبدو أن معظم : السابع والعشرونالسؤال   
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 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بًذي طعىبت حأقهى انطفم يع أطفال جذد فٍ انًزكش 

 نعم
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االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
47,41 

 نعم 34 3,34,%
 ال 13 %41,64
 اجملموع 21 %411

 يوضح معرفة ما إذاكان الطفل يرحب بفكرة معاملة لشخص آلخر. (33اجلدول رقم)نالحظ أن  

 
(33الشكل رقم )  

 4( عند درجة احلرية 47,41احملسوبة تساوي ) ²أن قيمة كا (33نالحظ من خالل اجلدول رقم) 
داللة  توجد فروق ذات وىذا يعين( 14,.2) دوليةاجل ²كا قيمةمن  كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة )

 بالتحدمن ادلربني يرون أن معظم األطفال يستمتعون  ℅3,34, فنالحظ:إحصائية، أما عن النسب 
                                                                                                                     يستمتعون بالتحدث معنا.  ال ادلربني يقولون بأن األطفال من ℅41,64معهم، ونسبة 

 ادلربني. يرحبون بفكرة التحدث مع   األطفالأن معظم   نستنتجاستنتاج :
شعورىم ظاىرا  ىل األطفال الذين ال يشعرون باالنتماء إىل اجملموعة يكون : الثامن والعشرونلسؤال ا

 كاالضلياز عن الفوج؟
االستنتاج .

 اإلحصائي
درجة 

DFاحلرية 
α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة

 ادلؤوية
 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
44,,, 

 نعم 21 32,,,%
 ال 11 %44,66
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 اجملموع 21 %411
يوضح معرفة ما إذا كان عدم شعور الطفل باالنتماء إىل اجلماعة يؤدي إىل  (37اجلدول رقم)نالحظ أن  

 األحاسيس العدوانية.

 
(37الشكل رقم )  

 4( عند درجة احلرية ,,,44احملسوبة تساوي ) ²( أن قيمة كا37نالحظ من خالل اجلدول رقم)  
توجد فروق ذات داللة  يعينىذا ( 14,.2) دوليةاجل ²كا قيمةمن  كرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة )

يشعرون  دتثل ادلربني الذين يرون بأن األطفال الذين  ال ℅32,,,كما نالحظ نسبة :  إحصائية
 من ادلربني ال يالحظون أن شعور ℅44,66باالنتماء إىل اجملموعة يكون شعورىم ظاىرا، يف حني 

 . جملموعة يكون ظاىرا يف حالة عدم الشعور باالنتماء يف ا طفالاأل
  عدم الشعور باالنتماء إىل اجلماعة يؤدي إىل األحاسيس العدوانية كاالضلياز وادليلنستنتج أن  :استنتاج 

 إىل الوحدة.
ىل يالحظ التعاون بني األطفال عند شلارستهم للنشاط الرياضي ادلكيف؟ :التاسع والعشرونلسؤال ا  

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2اجملدولة K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
21,44 

 نعم 22 %46,13
 ال 14 %3,43
 اجملموع 21 %411
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 يوضح معرفة مدى تأثري النشاط الرياضي ادلكيف يف حتقيق التعاون. (36جلدول رقم)انالحظ أن 

 
(36الشكل رقم )  

  4 ( عند درجة احلرية21,44احملسوبة تساوي ) ²أن قيمة كا (36نالحظ من خالل اجلدول رقم) 
داللة  توجد فروق ذاتىذا يعين ( 14,.2) دوليةاجل ²كا  قيمة  منكرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة )

من ادلربني الذين يقولون بأن ىناك تعاون بني األطفال عند  ℅46,13إحصائية أما عن النسب فــ: 
 من ادلربني ينفونو. ℅3,43شلارستهم النشاط الرياضي ادلكيف ونسبة 

                                                                                                  استنتاج:
 . والتعاون فيما بينهمل يف اجملموعة  يعمل على إدماج الطف  نستنتج أن النشاط الرياضي ادلكيف

 

ىل ىناك نشاطات رياضية مكيفة تساعد على الشعور باالنتماء للجماعة ؟ :الثالثونالسؤال   

االستنتاج 
 اإلحصائي

درجة 
DFاحلرية 

α K2 ةيدولاجل  K2النسبة  احملسوبة
 ادلؤوية

 اإلجابة التكرار

 
 دالة

 
1 

 
0.05 

 
3.841 

 
47,41 

 نعم 34 3,34,%
 ال 13 %41,64
 اجملموع 21 %411

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

 انخًثُم انبُاٍَ انخاص بًذ حأثُز انُشاط انزَاضٍ انًكُف فٍ ححقُق انشعىر باالَخًاء
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إذاكان للنشاط الرياضي ادلكيف دور يف زيادة دافعية الطفل  يوضح معرفة ما (,3اجلدول رقم)نالحظ أن 
 ضلو حتقيق الشعور باالنتماء.

 
(,3الشكل رقم )  

 14( عند درجة احلرية47,11احملسوبة تساوي ) ²قيمة كا أن( ,3نالحظ من خالل اجلدول رقم) 
داللة  توجد فروق ذات ن الأ( أي 14,.2) دوليةاجل ² من كاكرب( وىي أ1.13ومستوى الداللة )

الشعور ن النشاطات الرياضية ادلكيفة تساعد على ادلربون الذين يرون بأ ℅3,34,وتعين نسبة  إحصائية،
) النشاطات الرياضية ( ال تساعد على حتقيق الشعور  بأهنايقولون  ℅41,64باالنتماء اجلماعي ونسبة 

 باالنتماء اجلماعي ولكن من منطلق النسبة العالية
                                                                                             استنتاج: 

 زيادة دافعية الطفل ضلو حتقيق الشعور باالنتماء للجماعة.دور يف لو للنشاط الرياضي  أن نستنتج

ما ىي أىم احلوافز اليت يقوم هبا ادلريب يف حتقيق الشعور باالنتماء لدى   :الواحد والثالثونالسؤال 
 األطفال؟

معرفة مدى تشجيع ادلريب للطفل يف تكوين عالقات اجتماعية والتخلص من  :الهدف من السؤال
 اإلحساسات العدوانية.

على تكوين عالقات اجتماعية  األطفالادلربني يتبني لنا أن للمريب دور يف تشجيع  آراءمن خالل 
العدوانية وذلك من خالل : اإلحساساتوالتخلص من   

. األطفالعاملة بني ادلرافقة العاطفية والتساوي يف ادل*    
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   واحلركية. تكثيف النشاطات الرياضية ادلكيفة اليت تكون يف مستوى قدرات الطفل النفسية*  
تقدمي حوافز مادية كتقدمي احللوى.*    
يف النشاط ادلربمج كقول ادلريب للطفل أنت ىو قائد الفريق. األطفالتبادل أدوار *    
أحسنت، ميكنك الفوز،أنت بطل.التحفيز ادلعنوي كقول ادلريب *    

 استنتاجات: -2
على ضوء أىداف الدراسة ومن خالل عرض وحتليل النتائج اليت دتت معاحلتها إحصائيا مت التوصل إىل 

 مايلي:
 ػلقق الثقة بنفس لدى ادلعاقني مسعيا داخل ادلدارس البيداغوجية .النشاط الرياضي ادلكيف   - 
 حساس بالقيمة الذاتية لدى ادلعاقني مسعيا.ػلقق اإل النشاط الرياضي ادلكيف   -
 ػلقق الشعور  باحلرية  لدى ادلعاقني مسعيا.النشاط الرياضي ادلكيف    -
 ػلقق الشعور باإلنتماء لدى ادلعاقني مسعيا.النشاط الرياضي ادلكيف   -

 الفرضيات : مناقشة  -3 
فرضيات فرعية للسري مبقتضاىا يف ادلعاجلة النظرية يف اجلانب النظري ،وقد  أربعة لقد طرحنا يف دراستنا   

حاولنا من خالل مسار ىذه الدراسة يف جانبها النظري والتطبيقي اجميع البيانات والدالئل للربىنة على 
ا للتأكد صحة كل منها، أو بطالهنا وبالفعل دتكنا من اجميع عدد من البيانات والنتائج اليت ميكن استعماذل

 ، وفيما يلي توضيح ذلك

األولى:الفرضية  -3-0  
كيف لدى األطفال االعتماد على النفس ػلققو شلارسة النشاط الرياضي ادل اليت يفًتض الباحث فيها

''البيداغوجية  دارسداخل ادلمسعيا  ادلعاقني  
لنا من خالل نتائج اجلداول  ادلتحصل عليها يف ىذا احملور أن ادلدارس تبني  إلثبات ىذه الفرضية    

 البيداغوجية 
النفسية واحلركية، كما أن  األطفال، اليت تتماشى وقدرات تركز يف برارلها على النشاطات الرياضية ادلكيفة

، وغلعلو  النشاط  ذلك باعتياده شلارسةللنشاط الرياضي ادلكيف فائدة يف جعل الطفل يتعلم أشياء كثري و 
غلعل الطفل النشاط وقدراتو، ويؤكد ادلربني أن النشاط ادلكيف  تالؤمكذلك يعتمد على نفسو خاصة عند 

وىو ما صلده من خالل  يتحرر من طلب ادلساعدة، ويقوم بالنشاطات ادلوجهة لو دون االعتماد على الغري،
الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها  لتالئم يعين  '':  تعريف حلمي ابراىيم ليلى السيد فرحات
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حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدهتا ,ويتم ذلك وفقا الىتمامات األشخاص  غري القادرين ويف حدود 
 .  '' قدراهتم

إذ الصعوبات اليت يواجهها أثناء شلارسة النشاط ادلكيف يقابلها باحملاولة من جديد ، وىذا إن دل فإظلا   
أن االعتماد على النفس ب النتائج ما افًتضناه يف الفرضية اجلزئية األوىل دل على ثقة الطفل بنفسو.   تأكدي

 .ػلققو النشاط الرياضي ادلكيف
   : الفرضية الثانية -3-2

 األطفالبالقيمة الذاتية ػلققو شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف لدى  اإلحساس" اليت يفًتض الباحث فيها
 "البيداغوجية  دارسداخل ادل عاقني مسعياادل

لقيمة الذاتية عدم اإلحساس با أنىذا احملور،  جداول ائج ادلتحصل عليها يفما ميكنا استخالصو من النت
تولد لو العديد من األحاسيس السلبية مثل اخلوف، التعب، لكن بفضل النشاط  مسعياللطفل ادلعاق 

ماجا مع زمالئو، وكذلك غلعلو أكثر محاسة وشجاعة يف اللعب،  الرياضي ادلكيف يصبح الطفل أكثر اند
كما ميكنو من ابتكار أفكار جديدة مثل التنقل من رلموعة إىل أخرى أثناء اللعب وبرجل واحدة،كما 

      تية.                 ن صورة ،وىذا دليل على شعوره بالقيمة الذاحسغلعلو يؤدي النشاط ادلوجو لو بأ
ققو شلارسة النشاط الرياضي ما افًتضناه يف الفرضية الثانية بأن اإلحساس بالقيمة الذاتية ػلتأكد النتائج 

وىذا ما أكدتو دراسة عبد الرحيم دياب افًتض الباحث أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف  ادلكي
 وغري ادلمارسني .درجة التوافق النفسي بني ادلمارسني لألنشطة الرياضية 

 : الفرضية الثالثة -3-3
 عاقني مسعياكيف لدى األطفال ادل'' الشعور باحلرية ػلققو النشاط الرياضي ادلاليت يفًتض الباحث فيها 

 '' البيداغوجية دارسادلداخل 
للمريب معرفة شعور الطفل باحلرية  انو ميكنما ميكنا استخالصو من النتائج ادلتحصل عليها يف ىذا احملور،  

، وىذا إلرضائوالل تفاعلو مع النشاط ادلقدم لو،كما أن الوقت ادلخصص للعب و ادلرح ىو كايف من خ
لشعورىم بالراحة بعد هناية النشاط ،كما يصبحون أكثر حرية من جانب االتصال احلركي، ويشعرون أهنم 

 واحد .    آنحرية عندما طللق ذلم جو ترفيهي تعليمي يف  أكثر
 ضناه يف الفرضية الثالثة بأن الشعور باحلرية ػلققو النشاط الرياضي ادلكيف.تأكد النتائج ما افًت 

افًتض الباحث بأن األلعاب احلركية تعمل على تنمية التوافق  3141وىذا ما أكدتو دراسة قالة خدمي
مع بني شلارسني النفسي لدى ادلراىق يف طور ادلتوسط وأن ىناك فروق معنوية دلدى تأثري األلعاب احلركية 

  غري شلارسني.
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'' الشعور باالنتماء ػلققو النشاط الرياضي ادلكيف اليت يفًتض الباحث فيها أن:الفرضية الرابعة -3-4
 البيداغوجية '' دارستخلفني عقليا داخل ادللدى ادل

أن األطفال يشعرون باالنتماء من خالل ما ميكنا استخالصو من النتائج ادلتحصل عليها يف ىذا احملور، 
ني وعدم ب، وكذلك من خالل استمتاعهم باحلديث مع ادلر درسةلسريع مع الزمالء اجلدد يف ادلاندماجهم ا

أثناء شلارسة  ، وشعورىم باالنتماء اجلماعي،مع بعضهم البعض اضليازىم عن اجملموعة، كما يبدون تعاوهنم
 ( .احللقات لعبة القفز علىاجلماعية ) األلعابوذلك من خالل  النشاط الرياضي ادلكيف

 تأكد النتائج ما افًتضناه يف الفرضية الرابعة بأن الشعور باالنتماء ػلققو شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة تقبل اإلعاقة  3116وىذا ما أكدتو دراسة عمار رواب 

 .دلمارسني النشاط البدين الرياض ادلكيف
 :خالصة

نب التطبيقي، واليت حتتوي على ادلعلومات ااجلداول اليت جاءت يف اجل بعد دراسة معمقة مشلت سلتلف 
اإلحصائية دلتغريات فرضيات دراستنا، و تتمحور حول موضوع النشاط الرياضي ادلكيف الذي يؤثر على 

 فاعلية النشاط الرياضي ادلكيف، إىلمن خالل نظرة ادلربني ، عاقني مسعياافق النفسي لدى األطفال ادلالتو 
منو ميكن أن نستخلص بعد تأكدنا من حتقق كل الفرضيات اليت دتت اإلجابة من خالذلا عن التساؤالت 

 عاقني مسعياتوافق النفسي  لدى ادلاليت أثارت الدراسة، أن للنشاط الرياضي ادلكيف دور اغلايب حتقيق ال
 البيداغوجية. دارسداخل ادل

 

 

 

    

 

 

 

 



 خالصة عامة:  

إن املمارسة الرياضية املكيفة تساىم يف تطوير وتنمية السمات النفسية للطفل املعاقني مسعيا و تكوين      
شخصيتو بصفة عامة، ذلك ألن النشاط الرياضي املكيف ميثل خيار تربوي موجو خايل من القيود النفسية 

السلوك االجتماعي االجيايب كالتعاون ملساعدة الطفل املعاق مسعيا على حتسني التعامل مع اآلخرين، وحتسني 
واملشاركة من أجل حتقيق النجاح، كما ينمي قدرة الطفل املعاقني مسعيا على إقامة عالقات اجتماعية، مما ينعكس 

 إجيابا يف تفاعلو واندماجو مع اجملتمع.   

اولة السيطرة عليها، كذلك ويتيح النشاط الرياضي املكيف للطفل املعاق مسعيا، فرصا للتحكم يف انفعاالتو وحم 
ينمي ثقة الطفل بنفسو، إضافة إىل أنو يساعده على جتاوز اإلحباط والفشل الذي قد ينتابو نتيجة اإلعاقة   

وبالتايل فالنشاط الرياضي املكيف يكون الطفل املعاق مسعيا ويكسبو شخصية ذات توافق نفسي متكنو من 
 االستفادة واإلفادة يف اجملتمع. 

ا ميكننا القول أن ىذه الدراسة ذات أمهية لذا نأمل أن ال تتوقف، الن البحث العلمي حلقة متواصلة يبقى وختام  
اجملال مفتوح للباحثني، طاملا أن ىناك مشاكل تعاين منها املدارس البيداغوجية واألطفال املعاقني مسعيا .           

  
 



 

: والتوصيات  االقتراحات  

ي املكيف يف حتقيق انطالقا من النتائج املتحصل عليها من ىذه الدراسة لنا الدور االجيايب للنشاط الرياض   
البيداغوجية، وىذا ما أردنا الوصول إليو وانطالقا من ىذا  داخل املدارس التوافق النفس لدى املعاقني مسعيا

 ميكن اقرتاح مايلي:

 بعرض برامج رياضية مكيفة تعمل وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها على توعية األسر وذلك  عمل
 .  ى ترشيد سلوك الطفل املعاق مسعياعل

 يف املدارس املعاقني مسعيا. ضرورة وجود الربامج املقننة و املدروسة، واملوضوعة على أسس علمية 
 التعامل مع الشرحية ربني، و املختصني يف سهر الدولة املسؤولني على تنمية املستوى العلمي للم

 الدراسة، من خالل البعثات العلمية و تبادل اخلربات مع الدول املتطورة يف ىذا اجملال.موضوع  
  س والتعاون بني األطفال، كاالمتثال للتجان  مبظاىر تنظيم األفواج داخل املدارسضرورة اىتمام املربني

 الوسائل املادية و البشرية، لتأطري وحتسني ىذه املظاىر يف الفوج.           مع  توفري 
                  إجراء املزيد من البحوث الوصفية و الدراسات التحليلية و التجريبية يف ىذا املوضوع واملواضيع

   اليت هلا عالقة بو.
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مستغانم -عبد الحميد بن باديسجامعة 

البدنية والرياضية  تربية معهد   

نشاط حركي مكيفقسم   

 

 استمارة استبيان 

  

:ربية  امل أخيتاملريب  أخي   

 

يف  ماسرترج لنيل شهادة مذكرة خت إعداد إطارجزء من دراسة علمية يف  إالما ىو  أيديكماالستبيان الذي بني  إن
 عاقين سمعيالمل ضي المكيف في تحقيق التوافق النفسيادور النشاط الريبعنوان : " نشاط الرياضي املكيفال
استكمال اجلانب النظري هلذه  إىلوالذي هندف من ورائو  ".  ( سنة21 -9دارس البيداغوجية )داخل الم 

 الدراسة

ىذا االستبيان يبقى سري  أنعلما  الشخصية، أجوبتكم بإعطاءالبحث العلمي  إطارمنكم املشاركة يف  نرجو
البحث العلمي فقط لغرضتستعمل  وأجوبتكم  

 

 

ق االحترام والتقديرولكم فائ  

اجلواب املختار أمام(  X ضع عالمة) مالحظة :  

األخرى األسئلةحبرية يف  اإلجابة  

 

1324 /1320 الجامعية:السنة   



 

البيانات الشخصية :  أوال   

   الجنس: -1

ذكر -أ              

أنثى  -ب              

الشهادة المتحصل عليها : -2  

ليسانس  شهادة -أ             

ما بعد التدرج  شهادة -ب           

شهادة كفاءة     -ج           

  أخرىشهادة   -د         

عدد سنوات الخبرة : -3  

سنوات  5اقل من   -أ          

سنوات  5من  أكثر  -ب        

  فأكثرسنوات  01 -ج      

: ةالبيداغوجي عدد سنوات الخدمة بالمدارس  -4  

سنوات 5اقل من  -أ        

سنوات 5من  أكثر  -ب      

فأكثرسنوات  01 -ج      

المكيف ؟هل لديكم مالعب ومساحات خاصة لممارسة النشاط الرياضي   -5  

نعم                                                       ال                                   

هل تتلقون المساعدات  المادية والمعنوية من طرف المسؤولين ؟  -6  

ال            نعم                                                                                      

ولكنها غير متوفرة ؟ في المدرسة لألطفالتحقق التوافق النفسي  أنهاترون  وسائلهناك  هل -7  

نعم                                                        ال                                       

          

؟................................................................................ األجهزةبنعم فما هي هذه  اإلجابةكانت  إذا        

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

 



االعتماد على النفس  األول: المحور     

 

؟ واإلرشادصل بك طلبا للتوجيه يت أوالموجهة له وحده  باألعمالهل يقوم الطفل  -0  

نعم                                          ال                                       

هل عدم ثقة الطفل بنفسه تؤثر على مردوده ؟ -2  

نعم                                          ال                                        

وحاليا ؟ رق لنفسية الطفل عند دخوله المدرسةهناك ف هل -3  

نعم                                           ال                                       

؟مكيفة  هل في برنامجكم نشاطات رياضية -4  

ال     نعم 

............................................................بنعم فما نوع هذه النشاطات ؟.................... اإلجابةكانت  إذا      

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

عله ؟المكيف تج ممارسته للنشاط الرياضي أثناءالصعوبات التي تواجه الطفل  هل -5  

يحاول من جديد                      يشعر بعدم القدرة                               صعوبة اتخاذ القرار        

           

............................................................................................................... أخرى: أمور          

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

المكيفة تجعل الطفل يعتمد على نفسه ؟النشاطات الرياضة  هل -6  

نعم                                                ال                                       

   

 ........................................بنعم فكيف ذلك ؟......................................................... اإلجابةكانت  إذا 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

      

بالقيمة الذاتية  اإلحساس:   المحور الثاني          

  

بالقيمة الذاتية تولد عند الطفل ؟ اإلحساسهل عدم  -0  

القلق                                  الخوف                            شعور غير مريح                  

 

................................أمور أخرى : .............................................................................            

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

بالقيمة الذاتية لدى الطفل يصاحبه ؟ اإلحساسعدم  أنهل يالحظ  -2  

         العصبية                             االرتباك                                     الخجل           

................................................................................................................. : أخرىأمور         

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 

 



اجتماعيا مع زمالئه ؟ أكثرالمكيف يجعله  هل ممارسة الطفل للنشاط الرياضي -3  

 

ال                                   نعم                                              

 

حماسة وشجاعة في اللعب ؟ أكثرالمكيف يجعل الطفل  هل هذا النشاط الرياضي -4  

نعم                                             ال                                     

جديدة ؟ أفكارالمكيف يساعده على ابتكار  للنشاط الرياضيهل ممارسة الطفل  -5  

نعم                                             ال                                     

....؟............................................................................................................... أمثلة إعطاءمع    

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

  ؟يجعل الطفل يحس بقيمته الذاتية أنالمكيف  كيف لهذا النشاط الرياضي -6

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

  

 

الشعور بالحرية  الثالث:المحور          

 

نعرف بأن الطفل ال يشعر بحرية كاملة ؟ أنهل يمكن  -0  

نعم                                                ال                                       

..................................بنعم فكيف ذلك ؟ ...................................................... اإلجابةكانت  إذا           

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

   

هل يسمح للطفل بان يقوم بمعظم ما يريد القيام به ؟ -2  

ال                                      نعم                                              

؟ له الوقت الكافي للعب أنهل يشعر الطفل  -3  

نعم                                                 ال                                   

المكيف ؟ رياضيبعد االنتهاء من ممارسة النشاط ال األطفالبماذا يشعر  -4  

زيادة التوتر                                      إرهاقحة                                      را          

حرية من الجوانب التالية ؟ أكثر األطفالالمكيف يجعل  هل النشاط الرياضي -5  

التعبير اللفظي      الحركية                                       االتصال                                  

 

كيف نتعامل مع الطفل حتى يحس بأكثر حرية ؟.............................................................................  -6  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 



الشعور باالنتماء الرابع:المحور    

 

؟ الجدد  األطفالاالقتراب من  أوصعوبة في التعرف  المتواجدون في المدرسة األطفالهل يجد  -0  

نعم                                                  ال                                        

 

يستمتعون بالتحدث معك ؟ األطفالمعظم  أنهل يبدو  -2  

نعم                                                   ال                                       

المجموعة يكون شعورهم ظاهر كاالنحياز عن الفوج ؟ إلىالذين ال يشعرون باالنتماء  األطفالهل  -3  

ال                      نعم                                                                    

عند ممارستهم للنشاط الرياضي المكيف ؟ األطفالهل يالحظ التعاون بين  -4  

نعم                                                  ال                                                              

لشعور باالنتماء للجماعة ؟مكيفة تساعد على ا هل هناك نشاطات رياضية -5  

نعم                                                  ال                                       

هي هذه التمارين ؟................................................................................. بنعم فما اإلجابةكانت إذا       

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

؟....................................... األطفالالحوافز التي يقوم بها المربي في تحقيق الشعور باالنتماء لدى  أهمما هي  -6  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

 

    

 

        

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
غليزان والية  

مسعيا  مدرسة األطفال ادلعاقني  
 عاقين سمعيا غليزانالم األطفال مدرسة بطاقة فنية حول   

تقديم المؤسسة:-1  
.  19/09/1990الصادريف 267/90سومرقم:مر اإلنشاءتاريخ *  
طفل.120:االستيعابطاقة *  
.1992:جواناألشغالبداية *  

.105*التعداد الفعلي:  
.42البنات: *عدد  
.50الذكور: *عدد  
.26الداخلني: *عدد  

البيداغوجية. واألفواج األقسامعدد -2  
.02ادلالحظة: األقسامعدد *  

.07التفطني:  أقسام*عدد   
.03:الو رشات*عدد   

عدد المشرفين علي عملية التكفل.-3  
.01مراقب عام:*  
.01التعليم ادلتخصص: أستاذ*  

.08*ادلربون ادلختصون:  
.05*ادلربني:  

.02خصائني نفسانيني:أ*  
.01االرطوفنية: أخصائية*  

.01*مساعدة اجتماعية:  
.01*مريب خمتص نفسي حركي:  

.03*ممرضني:  
.01*مريب رئيس:  



:درسةمرافق الم -4  
.األمانة*  
.06ادلكاتب:*  
.01:األرشيف*  

.01*ادلكتبة:  
.05*مكاتب اجلناح التقين:  

.01االجتماعات:*قاعات   
.16:األقسام*  
.03:الو رشات*  

.05*ادلراقد:  
.01*ادلطعم:  
.01*النادي:  
.01*ادللعب:  
.01*العيادة:  

.01*القاعة النفسية احلركية:  
 
 

عاقين سمعيا"ألطفال الما لمدارسمهام ا"  
 06ابتداء من السن  عاقني مسعياادل األطفالمتثل مهامو يف استقبال  ىيكال تربويا  دارسادل هترب ىذعت

يف اكتساب معلومات تربوية   مسعيا على مساعدة الطفل ادلعوق درسةعمل ادلتسنة،و  18غاية  إىلسنوات 
باالندماج يف احلياة االجتماعية، كما انو يتمتع  لوكما يقوم تلقينو تعليما يدويا وكذلك استقاللية تسمح 

كذلك:ها ادلدرسة  اليت تقدمخلي واخلارجي، ومن ادلهام  بالنظام الدا  
اليت تصيب الطفل.  مراضباألالتحقيق النفسي والعالجات اخلاصة  اإلشارة -  
 تلقني لغة اإلشارات لطفل ادلعاق مسعيا من أجل التواصل مع اآلخر. -
التعليم وشبو التكوين ادلهين. -  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مستغاًلوالية   
سيدي عليدائرة   

 مدرسة األطفال ادلعاقني مسعيا حجاج
مستغانموالية  مدرسة األطفال المعاقين سمعيا  ببلدية الحجاجبطاقة فنية حول   

تقديم المؤسسة:  -1  
. 01/12/1988الصادريف259/87:مرسومرقماإلنشاء*تاريخ   

مرت مربع. 8766*ادلساحة:  
طفل.80:االستيعاب*طاقة   
.1988نوفمرب :األشغال*بداية   

.80*التعداد الفعلي:  
.01:اخلارجيني *عدد  
60نصف داخلني: *عدد  
.19الداخلني: *عدد  

البيداغوجية. واألفواج األقسامعدد -2  
.02:التحضريي األقسام*عدد   
.07التفطني:  أقسام*عدد   



.02قبل ادلدرسي: *ما  
.01*البستنة وادلساحات اخلضراء:  

عدد المشرفين علي عملية التكفل. -3  
.01مراقب عام:*  
.02:ديةعيانفسانية *  

.02*ادلربون ادلختصون:  
.08*ادلربني:  

.01:نفسانية تربوية*  
.01*مساعدة اجتماعية:  

.01:*ممرض مؤىل  
.01.*مريب رئيس:  
.01*عامل غرفة:  

:مدرسةمرافق ال -4  
.04:الو رشات*  

.01*ادلراقد:  
.01*ادلطعم:  
.01*النادي:  
.01*ادللعب:  
.01*العيادة:  

.13*الوحدات البيداغوجية:  
.01*محام:  
.01:األلعاب*قاعة   

مستخدمي مصالح الدعم: -5  
.02*طباخ:  

.01*عون مطبخ:  
.03*حراس:  

.02*منظفات:  



.01*بستاين:  
.03*عون امن ووقاية:  

.09*ادلناوبة بادلدة القانونية:  
: اإلدارةستخدمي م -6  

.01*ادلدير:  
.01:إداري*مفتش   

.01مقتصد: *  
.01آيل: إعالم*تقين   
.04:إدارة*عون   

.02*عون مكتب:  
 

 
 
 



 ملخص الدراسة:

       جاءت الدراسة حتت عنوان دور النشاط الرياضي املكيف يف حتقيق التوافق النفسي لدى األطفال املعاقني مسعيا
 (سنة.9-21)

 حبيث هتدف الدراسة إىل معرفة تأثري األنشطة الرياضية املكيفة على حتقيق التوافق النفسي لألطفال املعاقني مسعيا.
الباحثان أن  األنشطة الرياضية املكيفة هلا أثر إجيايب يف حتقيق التوافق النفسي واشتملت الدراسة على جمتمع من  و إفرتض

املربني واملربيات والذي مثلته العينة اليت كان إختيارها بالطريقة املقصودة من مدارس غليزان ،معسكر ،مستغامن  واليت 
إستخدم الباحثان املنهج الوصفي .مع حتكيم إستمارة  اإلختبارات من  مربية و12مريب و 23منهم  43اشتملت على 

 طرف دكاترة وأستاذة املعهد .    
 واستنتج الباحثان أن األنشطة الرياضية املكيفة هلا دور فعال يف حتقيق التوافق النفسي لدى األطفال املعاقني مسعيا. 

 األطفال املعاقني مسعيا يف مدارسهم.    وعليه اقرتح الباحثان إدراج برامج  ضمن مناهج رعاية
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