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 :مقدمة البحث
   ؽلثل االىتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة  أحد معايري تقدم األمم وحتضرىا لذلك تعترب العناية هبذه 
الفئة احد دالئل على تقدم أي رلتمع من اجملتمعات حيث تزايد االىتمام العادلي بفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة وبالتايل ظهرت احلاجة إىل محاية ىذه الفئة لذلك تعددت وسائل احلماية سواء على ادلستوى 
الدويل أو اإلقليمي و تكونت اذليئات احمللية و الوطنية و الدولية  وانعقدت مؤدترات و الندوات للدفاع عن 

حقوق ىذه الفئة ومحايتهم يف سلتلف اجملاالت فقد اقتضت حكمة اهلل عز وجل أن يكون من بني خلقو 
وىم ما يطلق عليهم ذوي االحتياجات اخلاصة وال يعطى لنا احلق يف , من يعانون نقص يف القدرات معينة

وصفهم العجزة غري قادرين عن العطاء بل إهنم يتميزون بالقدرة على العطاء يف شىت اجملاالت احلياة وذلم 
احلق يف رعاية و التأىيل فالنشاط الرياضي ادلكيف يلعب دور ىاما يف حتقيق أغراض الصحية والنفسية و 
االجتماعية و يف التكيف و االندماج الفرد ادلصاب يف زليطو االجتماعي وؽلنحو تقبل اإلعاقة عن طريق 

 .التقبل االجتماعي وكذا تعويض إعاقتو وتقبلها من خبلل شلارسة النشاط البدين الرياضي 
   فالنشاط البدين الرياضي يعترب أسلوبا عبلجيا للتغلب على ادلشكبلت النفسية لديهم الناجتة عن 

الشعور بالنقص وعدم التكافؤ مع اآلخرين وحترير النفس من الصراعات و ادلضايقات النفسية و 
    (4العدد2011رللة االبداع الرياضي، )االجتماعية كما ؽلكنهم من تعزيز مكانتهم داخل اجملتمع 

    و إذا نظرنا إىل الًتبية الرياضية صلد أهنا خري وسيلة يف ادلساعلة يف التدريب ادلعاقني حىت ؽلكنهم من 
القيام باحلركات ادلختلفة و الضرورية لقضاء حاجاهتم واىتماماهتم ويرجع ذلك إىل دلا لؤلنشطة الرياضية 

من تأثري فعال يف تنمية وتقوية أجهزة اجلسم ادلختلفة وكذلك لتعدد أنواع األنشطة الرياضية وفروعها 
ادلختلفة وإمكانية شلارستها يف مجيع األوقات واألماكن بإدخال بعض التعديبلت يف ادلبلعب و األدوات 

ادلستخدمة وقد ال ضلتاج إىل األدوات يف بعض منها عند ادلمارسة فكان البد من النظر إىل ىذه الفئة 
مبختلف أنواعها على اعتبار أهنا ليست عبئا على اجملتمع وقوة عاطلة ال يستفاد منها بل العكس فهي 

قوى منتجة البد من العمل على االستفادة منها يف مجيع اجملاالت فهناك كثري من األعمال تتناسب مع 
كل فئة من الفئات ادلعاقني تساعدىم على إدماجهم يف اجملتمع ووضع الثقة بالنفس لديهم وأهنم ليسو 

، 2011احلشحوش، )مستهليكن وإهنم قادرين على االندماج شلا يساعد على تقدم والرقي اجملتمع 
   (273صفحة 

   ومن بني ىذه اإلعاقات اإلعاقة السمعية اليت تؤثر على اخلصائص اإلظلائية باعتبار أن النمو متداخل 
وشلا ال شك فيو أن النمو اللغوي من أكثر ادلظاىر تأثريا باإلعاقة السمعية ولذلك يعاين بعض , مًتابط 

ادلعوقني مسعيا من مشكبلت يف التكيف االجتماعي بسبب نقص يف القدرات اللغوية وصعوبة التعبري عن 
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و اللغة من وسائل النمو العقلي و ادلعريف ويعتمد النمو االجتماعي , أنفسهم وصعوبة فهم اآلخرين ذلم
، صفحة 2010عيسوي، ) .بشكل كبري على اللغة  وفقدان السمع واللغة ينجم عنو أثار دتيز الشخصية

5) 
  وقد أشارت بعض الدراسات إىل رلموعة من اخلصائص االجتماعية و النفسية و احلاجات لدى الصم 
فهم ؽليلون إىل االنطواء و االنسحاب والعصابة و العدوانية أحيانا ولذا فهم حباجة إىل مزيد من التشجيع 

كما يشعر بالنقص يف االعتماد , والتعزيز و التشويق لكي يتفاعل مع اآلخرين باغلابية ويندمج يف اجملتمع 
على النفس وقد يتجنب التفاعل مع اآلخرين لنقص يف التواصل وتأخر نضجو االجتماعي ومن مث فهو 

ويتميز بكتب مشاعره وانفعاالتو , حباجة إىل مواقف تنمي مهارات التعاون والتفاعل االجتماعي لديو
وأيضا اإلحباط لكثرة الفشل و اخلوف من العقاب ولديو , النعقاد اللسان و العجز على التواصل اللفظي 

 .تكوين سليب لذاتو 
     وألن ادلهارات االجتماعية مهمة يف حياة الفرد فأن صلاح الفرد يف اكتساب وتنمية ادلهارات 

االجتماعية يساعدىم على تزايد قدرهتم على إقامة عبلقات و التفاعبلت االغلابية الناجحة و االندماج 
مع اجلماعات األقران و االقًتاب من الكبار يف طمأنينة وألفة شلا يؤدي إىل ادلزيد من التقدم و االكتساب 

اخلربات االجتماعية وحتقيق النمو االجتماعي بصورة سليمة وصحيحة لذا اىتم العلماء و الباحثون 
بدراسة عوامل اليت تساعد الطفل على حتقيق الكفاءة االجتماعية اليت تعد ادلهارات االجتماعية من أىم و 
ابرز مكوناتو وتشمل الكفاءة االجتماعية و ادلهارات االجتماعية مكونات من القدرة على التعبري اللفظي 

و االجتماعي و االنفعايل ومشروعية السلوك االجتماعي و القدرة على لعب الدور الكفاءة كما أصبح 
الكثري من العلماء و خاصة من أصحاب النظريات التواصل االجتماعي ينظرون إىل الذكاء االجتماعي 

  (2-1، الصفحات 1998عبدالرمحن، )على انو مهارة تواصل وتشاور مع اآلخرين 
أن ادلهارات االجتماعية ذلا دور ىام يف مدى صلاح  (2002عزه عبد الكرمي مربوك ، )كما أوضحت     

 ىذه واطلفاضالفرد يف إقامة تفاعل اجتماعي كفء مع اآلخرين ومدى قدرتو على مواصلة ىذا التفاعل 
 الذي يعانيو بعض األفراد يف مواقف احلياة العملية على الرغم من ارتفاع ما لديهم اإلخفاقادلهارات يفسر 

من قدرات عقلية بل األمر ال يقف يف كثري من األحيان عند حدود سوء التفاعل االجتماعي واطلفاض 
الكفاءة االجتماعية ، ونقص الفاعلية يف احمليط االجتماعي لؤلفراد الذين يعانون من اطلفاض مهاراهتم 

، الصفحات 2002مـربوك، ). االجتماعية حبيث يقعون فريسة للمرض النفسي مبختلف أشكالو ودرجاتو 
 (13رللد,14عدد
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يضاف إىل ذلك أن ذوي ادلهارات االجتماعية ادلنخفضة لديهم صعوبة يف فهم وتفسري سلوك         
ومقاصد اآلخرين على ضلو قد يستدعي ردود أفعال دفاعية قد تؤثر سلبا على العبلقة معهم، كان من 

ومن ىذا ادلنطلق فقد أصبح من ادلتفق عليو أن ادلهارات . ادلمكن جتنبها يف حالة الفهم الدقيق لسلوكهم
االجتماعية من احملددات الرئيسية لنجاح الفرد أو فشلو يف ادلواقف ادلتنوعة، فهي اليت دتكنو يف حالة 

ارتفاعها من أداء االستجابة ادلناسبة دلوقف بفاعلية ويف ادلقابل فإن ضعفها يعد أكثر العوائق يف سبيل 
 (117، صفحة 2003، .شحاتو) توافق الفرد مع اآلخرين 

   ومن ىنا ارتأينا أن يكون موضوع حبثنا حول معرفة دور النشاط البدين و الرياضي لدى الصم يف تنمية 
بعض ادلهارات االجتماعية اليت نعتقد أهنا مهمة يف حياة الفرد األصم يف مساعدتو على االحتكاك 

باآلخرين سواء من األقران الصم أو العاديني بزيادة التفاعل االجتماعي خبلل خلق مواقف عديد أثناء 
وقد مت تقسيم ىذا العمل إىل , ادلمارسة للرياضة يف األلعاب و ادلنافسات الرياضية سواء مجاعية أو فردية 

 .قسمني نظري وتطبيقي
الفصل األول الذي خصصناه عن إعاقة األصم أما الفصل :    ويضم اجلانب النظري ثبلثة فصول  وىي

أما الفصل الثالث فهو حول ادلهارات ’ الثاين فيتحدث عن مفهوم النشاط البدين ادلكيف وعناصره
 .االجتماعية 

والفصل الثاين خاص ’  أما اجلانب التطبيقي فيحتوي على الفصل األول الذي يعرض منهجيو البحث
 .مبناقشة وحتليل النتائج 
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 : اإلشكالية-1
تعترب ادلهارات االجتماعية من العناصر ادلهمة اليت حتدد طبيعة التفاعبلت اليومية للفرد مع احمليطني بو يف    

السياقات ادلختلفة، واليت تعد يف حالة اتصافها بالكفاءة من ركائز التوافق النفسي على ادلستوى الشخصي 
دتكني الفرد من إقامة عبلقات وثيقة مع : ادلزايا ادلًتتبة على ارتفاع مستوى تلك ادلهارات ومن أبرز. واجملتمعي

احمليطني؛ واحلفاظ عليها، من منطلق أن إقامة عبلقات ودية يعد من بني ادلؤشرات اذلامة للكفاءة يف العبلقات 
 فالفرد ػليا يف ظل شبكة من العبلقات اليت تتضمن الوالدين واألقران واألقارب وادلعلمني ومن مث فإن .الشخصية

، 2003، .شحاتو)ظلو تلك ادلهارات ضروري للشروع يف إقامة عبلقات شخصية ناجحة ومستمرة معهم 
 (115صفحة 

يتوقف التفاعل االجتماعي بني األفراد على ادلهارات والتواصل اللفظي ومهارات التواصل غري اللفظي    و 
وأيضا على مدى اتساقها ببعضها ، أي يتسق التعبري اللفظي مع التعبري غري اللفظي عند تفاعل األفراد مع 

  (1993السمادوين، )بعضهم 
  و من ما ال شك فيو أن اإلعاقة السمعية خصوصا تؤثر على اجلوانب اإلظلائية ادلختلفة لدى األفراد فتؤثر على 
ادلظاىر النمو اللغوي و النفسي واالجتماعي وادلعريف والتحصيل األكادؽلي فقد أثبتت عدة دراسات أن ادلعاقون 

واالنطواء وادللل وعدم القدرة على التعامل مع ادلشكبلت , يعانون من اإلحباط واحلزن و الوحدة النفسية 
.واألفكار ونقص يف ادلهارات االجتماعية البلزمة للتفاعل مع اآلخرين   

  وقد تعددت النظريات ادلفسرة للمشكبلت النفسية والسلوكية إىل  أهنا تتمركز بصفة عامة حول افتقار الشخص 
وادلعاقني مسعيا , األصم إىل القدرة على التواصل االجتماعي مع اآلخرين وكذلك األظلاط التنشئة غري السوية

شلا غلعل وضعية األصم يف عامل السامعني وضعية , يتواصلون فيما بينهم بطرق غالبا ما ال يفهمها العاديني السمع
  (2، صفحة 2007ابو حبلوة، ) سلتلفة  تدفع اآلخرين باالجتاه دتييزىم والتحيز السليب ضدىم

ومن اندماجو يف اجملتمع شلا يؤثر على توافقو ,   فاالعاقة السمعية حتد من مشاركة وتفاعبلت االصم مع االخرين
.وعلى نقص اكتساب ادلهارات االجتماعية الضرورية حلياتو يف اجملتمع, االجتماعي ، صفحة 1996القريطي، ) 

136)   
 وترتكز الرعاية االجتماعية للصم على النظرة اليت تتزايد بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية ضلو أعلية 

الرفع من الرعاية االجتماعية والًتبوية اليت غلب أن توليها اجملتمعات العربية ألطفاذلا ادلعاقني هبدف الرفع 
والعمل على االستفادة من الطاقة الكامنة لديهم وإعدادىم , واالجتماعية ةمن مستوى الكفاءة البدين

ليصبحوا أفرادا قادرين على العمل ,للحياة يف رلتمع يستطيعون أن يستغلوا فيو قدراهتم وإمكانياهتم 
 واإلنتاج 
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وإذا كان توفري الرعاية الًتبوية والنفسية للصم يعد واجبا من واجبات الدولة واجملتمع على رلموعة  
باعتبار النشاط البدين الرياضي ادلكيف ؽلثل فضاء ,فان ىذا البحث ؽلثل خطوة يف ىذا االجتاه ,من أبنائهم 

خصوصا وان ىذه الفئة يشكون من معوقات يف تعلم اللغة , واسعا يف العناية هبذه الفئة من ادلعاقني 
 .والتواصل مع اآلخرين

والن النشاط البدين الرياضي للمعوق ىو زيادة القدرة الوظيفية لو شلا غلعلو معد جملاهبة كافة متطلبات   
حيث تلعب دورا ىاما يف حتسني أسلوب احلياة االجتماعية للمعاق وىي أفضل وسيلة , احلياة اليومية 

تربوية تساعد على االندماج االجتماعي للمعوقني خاصة وغلعلهم قادرين على بناء حياهتم ومسايرة 
  (11، صفحة 4العدد2011رللة االبداع الرياضي، ) .عصرىم 

ىل دلمارسة النشاط البدين الرياضي دور فعال يف :   وانطبلقا من ىذه ادلتغريات مت طرح التساؤل التايل 
 . تنمية ادلهارات االجتماعية لدى الصم

 :الفرضية العامة- 2
 .يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى الصم (اغلايب)   دلمارسة النشاط البدين ادلكيف دور فعال 

 :الفرضيات الجزئية- 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني فيما ؼلص مهارة التواصل لدى الصم   - 

 .لصاحل ادلمارسني لنشاط البدين الرياضي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني فيما ؼلص مهارة التأييد وادلساندة   -  

 .لدى الصم لصاحل ادلمارسني لنشاط البدين الرياضي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني فيما ؼلص مهارة الضبط وادلرونة لدى   - 

 .الصم لصاحل ادلمارسني لنشاط البدين الرياضي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني فيما ؼلص مهارة ادلشاركة والتعاطف   - 

 .لدى الصم لصاحل ادلمارسني لنشاط البدين الرياضي
 :أهداف البحث- 3

 يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى الفرد األصم قيد لنشاط البدين الرياضي ادلكيفادور   معرفة   - 
  البحث

حتديد الفروق يف ادلهارات االجتماعية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط البدين لدى األفراد الصم  - 
 .زلل البحث

 .تسليط الضوء و لفت االنتباه على ادلشاكل اليت تعيشها ىذه الفئة  - 
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 :أهمية البحث- 4
 :  هتتم ىذه الدراسة مبوضوع لو أعلية من وجهتني

حيث  نسعى من خبلل ىذه الدراسة تسليط الضوء على جانب مهم وىو : الجانب النظري- 4-1
حيث تعترب ادلهارات االجتماعية ضرورية , ادلهارات االجتماعية لدى فئة مهمة يف اجملتمع وىي فئة الصم 

ػلتاج الفرد إليها يف بناء وإدارة عبلقات ناجحة مع اآلخرين خبلل التفاعل االجتماعي يف سلتلف ادلواقف 
وقد تسهم ىذه الدراسة يف زيادة وإثراء ادلعلومات ادلتوفرة عن الصم واليت ؽلكن االستفادة , احلياة اليومية

 . منها
وتتمثل أعلية ادلوضوع يف إبراز مكانة وأعلية النشاط البدين ادلكيف كوسيلة :  الجانب التطبيقي- 4-2

كما أثبتت عدة دراسات على فعالية النشاط البدين ادلكيف , يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى الصم 
ومن ادلمكن أن تساعد على فتح رلال لدراسات أخرى .يف تنمية ادلهارات االجتماعية عند سلتلف الفئات 

 .تكون قيد البحث و الدراسة 
 :مصطلحات الدراسة- 5
 :النشاط البدني المكيف- 1

ويتم , حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدهتا لتبلءمعين الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها     ت
، صفحة 1998حلمي ابراىيم، ) ذلك وفقا الىتمامات األشخاص  غري القادرين ويف حدود قدراهتم

223) .
حيث تبلءم ادلعاق ,  ىي األنشطة الرياضية و األلعاب اليت يتم تعديلها :التعريف اإلجرائي -

 .يف حدود قدراتو (األصم)مسعيا
  :المهارات االجتماعية- 2

بأهنا رلموعة االستجابات و األظلاط السلوكية اذلادفة  اللفظية " 2005عادل عبد اهلل سليمان "     عرفها 
, وغري اللفظية اليت تصدر عن الطفل واليت تتضمن ادلبادأة بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين والتعاون معهم

وتكوين عبلقات اجتماعية اغلابية , ومهام سلتلفة, واأللعاب , ومشاركتهم فيما يقومون بو من األنشطة 
, وإتباع القواعد و التعليمات , واالنفعاالت و االجتاىات ضلوىم , والتعبري عن ادلشاعر , وصدقات معهم 

 (409، صفحة 2005عادل عبد اهلل، ) .والقدرة على مواجهة وحل ادلشكبلت االجتماعية ادلختلفة 
بأهنا قدرة الفرد على أن يعرب بصورة لفظية وغري لفظية عن مشاعره وأرائو "2005طريف شوقي"   وعرفها 

ويدرك يف الوقت نفسو الرسائل اللفظية وغري اللفظية الصادرة عنهم  ويفسرىا , وان ينتبو, وأفكاره لآلخرين
على ضلو يسهم يف توصيل سلوكو حياذلم وان يتصرف بصورة مبلئمة يف مواقف التفاعل االجتماعي 
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ويعد لو كدالة دلتطلباهتا على ضلو يساعده على , ويتحكم يف سلوكو اللفظي وغري اللفظي فيها, معهم
 (52، صفحة 2003شوقي، ). حتقيق أىدافو

 أهنا قدرة األصم على إدراك و معرفة ادلوقف االجتماعي من خبلل ما تعلمو :التعريف اإلجرائي  - 
واكتسبو يف احلياة اليومية من سلوكيات وعادات مقبولة اجتماعيا حتقق لو االتصال و التفاعل بنجاح مع 

 . يؤدي إىل حتقيق اذلدف االجتماعي ادلطلوب الذي يرضى عنو دون إيذاء اآلخرين, اآلخرين 
   وىو رلموعة درجات اليت ػلصل عليها األصم بالبنود رلاالت مقياس ادلهارات االجتماعية ادلستخدمة 

ادلشاركة و التعاطف ومهارة الضبط , التأييد و ادلساندة, مهارة التواصل)واليت تتمثل يف , يف الدراسة احلالية
 .(و ادلرونة

تشمل قدرة الفرد على توصيل ادلعلومات اليت يرغب يف نقلها لآلخرين لفظيا أو غري : مهارة التواصل- أ
وكذلك قدرتو على االنتباه إىل ادلتحدث و , لفظيا من خبلل التحدث و احلوار و اإلشارات االجتماعية 

 . تلقي الرسائل اللفظية من اآلخرين و إدراكها وفهم مغزاىا و التعامل معهم يف ضوئها 
وتشمل إعطاء االنتباه الكايف للشخص األخر و تشجيعو عندما يذكر : مهارة التأييد والمساندة- ب

 .وتقدمي ادلساعدة أو االقًتاحات عندما تطلب منو, شيئا ذا قيمة كادلداعبة ادلرحة
وتشمل تيسري إقامة عبلقات وثيقة وودية مع اآلخرين وإدارة التفاعل : مهارة المشاركة والتعاطف- ج

 .معهم على ضلو يساعد على االقًتاب منهم و التقرب إليهم ليصبح الشخص األكثر قبوال لديهم
وتشمل قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة يف سلوكو اللفظي و باالنفعايل : مهارة الضبط والمرونة-  د

وتعديلو مبا يتناسب مع ما يطرأ مع تلك ادلواقف من , خاصة يف ادلوقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 
 .مستجدات لتحقيق أىداف الفرد باإلضافة إىل معرفة السلوك االجتماعي ادلبلئم للموقف 

أن اإلعاقة السمعية خلل وظيفي يف عملية السمع " 1980فهمي " عرفها :تعريف اإلعاقة السمعية-3
ولذلك تعوق اكتساب اللغة , نتيجة ألمراض أو ألي أسباب أخرى ؽلكن قياسها عن طريق األجهزة الطبية

 (65، صفحة 1980فهمي، ) .بالطريقة العادية
ويشري ادلصطلح إىل ادلستويات من الضعف السمعي البسيط إىل الضعف السمعي الشديد جدا ويرى - 
أن اإلعاقة السمعية تعين اضلرافا يف السمع حتد من قدرة على التواصل السمعي اللفظي شلا  "liogd  لويد"

 (9، صفحة 2010عيساوي، ) يصبح معها من الضروري تقدمي خدمات و رعاية الًتبية اخلاصة
 اإلعاقة السمعية بأهنا فقد حلاسة السمع ألسباب وراثية أو مكتسبة سواء منذ الوالدة :التعريف اإلجرائي

شلا ينتج عنو مشكل يف تعلم اخلربات احلياة مع العاديني وتعيق متابعة دراستو وفهمو للكبلم شلا ,أو بعد ىا 
 .غلعلو ال يستطيع اكتساب اللغة إال بطرق خاصة و لغة معينة كاإلشارة 
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 ديسبل آو أكثر وال 70الشخص الذي تكون درجة مسعو " 1978موريس دونال "    يعرف:األصم-
، 2008ادلهريي، ) يستطيع السماع الكبلم من خبلل األذن سواء استخدم السماعة آو مل يستخدمها

 (41صفحة 
ألسباب وراثية , حىت مع استعمال ادلعينات, األصم بأنو من فقد حاسة السمع كليا :التعريف اإلجرائي

أثناء أو بعد الوالدة األمر الذي ػلول بينو وبني التعلم اللغة ونطق شلا ينجم عليو ,أو مكتسبة سواء قبل
لذا فهو يف حاجة إىل التأىيل ,نقص يف اخلربات احلياة والتواصل مع أقرانو العاديني بالطريقة العادية 

 .يناسب قصوره احلسي
بعد االطبلع على الدراسات و البحوث السابقة اليت ختص فئة ادلعاقني : أسباب اختيار الموضوع - 6

لوحظ وجود نقص ملموس يف ادلواضيع اليت هتتم بالفئات ذوي االحتياجات اخلاصة ومنها فئة الصم 
فتبادر يف أذىاننا خوض يف جانب يتمثل , وخصوصا يف ادلواضيع اليت تتعلق باجلانب االجتماعي و النفسي 

ولوجود إمكانية يف تطوير قدرات األصم وتنميتها , يف ادلهارات االجتماعية وتأثريىا بالنشاط البدين ادلكيف 
 . بالعناية اخلاصة وكشف القدرات التعويضية عن طريق النشاط البدين

 : الدراسات السابقة والمشابهة -7
 :دراسات تناولت المهارات االجتماعية- 1 

دور برنامج رياضي مكيف :كانت حتت عنوان : لنيل شهادة دكتوراه 2012:دراسة صالح مجيلي- 
ضمن حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية وتقدير الذات لدى ادلعاقني 

 .دراسة ميدانية بثناويات والييت سطيف وعنابو. حركيا
 ىدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري وفعالية الربنامج ادلقًتح يف تنمية ادلهارات االجتماعية اليت دتثلت يف 

وتنمية تقدير الذات ,والضبط وادلرونة,التأييد وادلساندة, ادلشاركة والتعاطف , مهارة التواصل:أبعادىا األربعة
لدى تبلميذ ,األخبلقية و األكادؽلية,األسرية, اجلسمية’ذات الشخصية : اليت دتثلت يف أبعادىا الستة 

حيث اتبع النهج التجرييب وفق طبيعة الدراسة للوصول اىل النتائج فستعمل عينة ضابطة ,معاقني حركيا 
وأخري جتريبو بعد القيام باالختبار البعدي والقبلي فكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

اجملموعات فيما ؼلص ادلهارات االجتماعية وتقدير الذات لصاحل اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي شلا 
حيث عزى فعالية الربنامج لدى ادلعاقني حركيا من االفراد اجملموعة التجريبية اىل ,يدل على وجود تأثري اغلايب 

إن الربنامج وفر ذلم فرص للتعبري احلر عن ادلشاعر نادر ما تتوفر للمعاقني يف ادلواقف احلياة : -العوامل التالية
بصفة عامة ومن مث يصبح ىناك فرصة لتصحيح الكثري من األخطاء التفكري ادلسببة للخجل و الشعور 

 .بالذنب
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أن الربنامج وفر فرص للتخلص من ادلشاعر السلبية ضلو الذات و اخلوف من التقدم من قبل االخرين - 
 .وذلك من خبلل ما حققو الربنامج من تشجيع على التفاعل و االستبصار بالذات

وفر فرص للتدريب على لعب األدوار يف مواقف متنوعة للتفاعل االجتماعي حيث ساىم الباحث يف - 
 .تصحيح األخطاء يف وقت مناسب وبطريقة مبلئمة

أن الربنامج حقق درجة من ادلساندة العاطفية مع ادلعاقني حركيا من األفراد اجملموعة التجريبية وذلك من -
 .خبلل اىتمام الباحث مبدى حضورىم حلصص الًتبية البدنية و الرياضية

حتت عنوان فعالية برنامج سلوكي يف :لنيل شهادة ماجستري:2004"الحميضي  احمد بن علي"دراسة 
 .تنمية ادلهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال ادلتخلفني عقليا القابلني للتعلم 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى عينة من 
األطفال ادلتخلفني عقليا القابلني للتعلم والذين يعانون من نقص يف ادلهارات االجتماعية داخل حجرة 

طفبل تًتاوح أعمارىم 16واعتمدت ىذه الدراسة على النهج التجرييب وتكونت عينة الدراسة من , الدراسة
 سنة من ادلتخلفني عقليا القابلني للتعلم من ادلنتظمني يف الفصول الفكرية ادللحقة مبدرسة اسعد 13-8من 

واستخدم , بن زرارة االبتدائية مبدينة الرياض شلن يعانون نقص ادلهارات االجتماعية داخل احلجرة الدراسية
ومقياس تقدير ادلهارات االجتماعية , الربنامج السلوكي إعداد الباحث : الباحث أدوات تشمل على

وأظهرت النتائج بوجود فروق ذات :إعداد صاحل ىارون : لؤلطفال ادلتخلفني عقليا داخل حجرة الدراسة
داللة إحصائية يف متوسطات رتب درجات ادلهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال ادلتخلفني عقليا 

وعدم وجود فروق , بعد تطبيق الربنامج السلوكي لصاحل القياس البعدي (اجملموعة التجريبية )القابلني للتعلم 
ذات داللة إحصائية يف متوسطات رتب ادلهارات االجتماعية لدي عينة من األطفال ادلتخلفني عقليا 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني ’ بعد تطبيق الربنامج السلوكي (اجملموعة الضابطة  )القابلني للتعلم 
متوسطات رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة على مقياس تقدير ادلهارات االجتماعية بعد 

 .تطبيق الربنامج السلوكي لصاحل اجملموعة التجريبية
 : دراسات تناولت النشاط البدني المكيف

دور النشاط البدين ادلكيف يف : حتت عنوان: لنيل شهادة ماجستري:2008"بن الحاج عبد القادر"دراسة
 .تنمية بعض السمات الشخصية لدى ادلعاقني حركيا

 ىدفت الدراسة إىل معرفة دور النشاط البدين ادلكيف يف تنمية بعض السمات الشخصية لدى ادلعاقني 
حيث اعتمد , االجتماعية واذلدوء ,االتزان االنفعايل ,االنبساطية : حركيا اليت دتثلت يف أربع مسات وىي

على النهج الوصفي لطبيعة الدراسة للوصول إىل النتائج فستعمل رلموعتني واحدة شلارسة للنشاط البدين 
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 فرد معاق حركيا من العيب كرة السلة على الكراسي ادلتحركة وأخرى غري شلارسة 45ادلكيف واليت دتثلت يف 
 فرد من مركز التكوين ادلهين ومركز إعادة التأىيل  واليت تراوحت 45للنشاط البدين ادلكيف ودتثلت يف 

واستعمل الباحث يف أدواتو مقياس ايزنك للشخصية ,  سنة وكلهم ذكور42-18أعمار كبل اجملموعتني من 
ومقياس االستبيان فكانت النتائج حسب ادلتوقع حيث توصل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف فيما ؼلص مسة االنبساطية 0.01ادلستوى الداليل 
 .لصاحل ادلمارسني

 بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط البدين 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الداللة -
 .ادلكيف فيما ؼلص مسة االتزان االنفعايل لصاحل ادلمارسني 

 بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط البدين 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الداللة -
 .ادلكيف فيما ؼلص مسة االجتماعية لصاحل ادلمارسني 

 بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط البدين 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الداللة - 
 .ادلكيف فيما ؼلص مسة اذلدوء لصاحل ادلمارسني

حتت عنوان حتليل عبلقة شلارسة النشاط البدين ادلكيف  لنيل شهادة دكتوراه: 2007"رواب عمار"دراسة 
 .وتقبل اإلعاقة يف احمليط اجلزائري لذوي االحتياجات اخلاصة

 حيث ىدفت الدراسة إىل حتليل العبلقة بني شلارسة النشاط البدين ادلكيف وتقبل اإلعاقة دلختلف الفئات 
ذوي االحتياجات اخلاصة حيث اعتمد على ادلنهج الوصفي لتماشيو مع موضوع الدراسة يف مجع البيانات 

كرة )وحتليلها واستعمل فئتني من ذوي االحتياجات اخلاصة وعلا فئة ادلمارسني النشاط البدين ادلكيف 
كرة السلة )فردا وفئة ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف ادلعاقني حركيا 50ادلكفوفني واليت دتثلت يف  (اجلرس

إن ىنا فروق ذات داللة :فردا حيث أسفرت النتائج الدراسة على 50ودتثلت يف (على الكراسي ادلتحركة
 .إحصائية بني درجة تقبل اإلعاقة للممارسني النشاط البدين ادلكيف 

ادلمارسني للنشاط كرة السلة على الكراسي ادلتحركة لديهم اكرب درجة لتقبل اإلعاقة من شلارسني لنشاط - 
 .كرة اجلرس للمكفوفني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أصل اإلعاقة دلمارسني للنشاط البدين ادلكيف لفئة ادلكفوفني - 
 .ودرجة تقبل اإلعاقة 

 .ال تأثر على درجة تقبل اإلعاقة لفئة ادلكفوفني(وراثية أو مكتسبة )أصل اإلعاقة - 
الزواج ,الرياضة )العوامل اليت تساعد ادلعوق على تعويض إعاقتو وتزيده حتديا فكانت أربع عوامل أساسية- 

  .(الدين والعمل 
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شلارسة النشاط البدين ادلكيف اثر تأثريا اغلابيا بالدرجة األوىل على اإلعاقة للفئتني من ذوي االحتياجات - 
 .اخلاصة ادلكفوفني و ادلعاقني حركيا

 :دراسات تناولت الصم
لنيل شهادة ماجستري حتت عنوان أطفال مركز الصم بني شلارسة األنشطة : 2011"عزوني سليمان"دراسة 

 .البدنية وتقديرىم لذواهتم
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف دور النشاط البدين يف تقدير الذات لدى األطفال الصم والتعرف على   

مستويات تقدير الذات لدى ادلمارسني لؤلنشطة البدنية لفئة األطفال الصم وذلك حسب درجة الصمم 
ومستوياهتا عند الصم الذكور واإلناث ومستوياهتا عند ادلتفوقني وغري ادلتفوقني يف الدراسة و , عندىم

, حيث اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي جلمع البيانات والوصول إىل النتائج , ادلمارسني للنشاط البدين
 إناث 15 ذكور و15 سنة منهم 13-10طفل تًتاوح أعمارىم مابني 30فستعمل عينة مشلت على 

 وىو bruce hareeكما استعمل مقياس , اختريت بالطريقة العشوائية مبدرسة الصم بن عاشور بالبليدة
, حيث أسفرت النتائج إن مستوى تقدير الذات كان مرتفع بالنسبة كل أفراد العينة , مقياس تقدير الذات

أما نتائج الفرضيات اجلزئية , وان دلمارسة النشاط البدين لو تأثري اغلايب على مستوى تقدير الذات لدى العينة
 .     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تقدير الذات و درجة الصم: فقد توصل إىل

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تقدير الذات بني الذكور واإلناث -
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تقدير الذات والتحصيل الدراسي- 

 :تعليق على الدراسات السابقة
يتضح من الدراسات السابقة مدى أعلية النشاط البدين ادلكيف يف تنمية عدة جوانب كتنمية السمات 

تنمية ادلهارات االجتماعية وتقبلهم لئلعاقة ودلا لو من أثار واضحة على مجيع ,تقدير الذات ,الشخصية 
 .جوانب الشخصية الفرد على مدار مراحل ظلوه

  وعلى الرغم من حصل الطالبان على بعض الدراسات واليت تناولت متغريات الدراسة إال أن العجز الواضح 
ويف تناول ادلتغريات ادلختلفة اليت , يف كمية الدراسات اليت تتناول ادلعاقني مسعيا مقارنة بباقي شرائح اجملتمع 

 .تربز التفاعبلت ادلعاقني مسعيا وزليطني بو 
 :من حيث المنهج:أوال

تنوعت الدراسات يف استخدامها للمنهج ادلتبع فمن الباحثني من استخدم ادلنهج الوصفي كدراسة عزوين  
 2012 ومنهم من استخدم ادلنهج التجرييب مثل دراسة صاحل رليلي 2007 رواب عمار,2011سليمان 

 . وذلك حسب طبيعة ادلوضوع2004ودراسة احلميضي
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 : من حيث العينة
ادلعاقني ,تعددت العينات اليت تناوذلا الباحثون يف الدراسات السابقة فمنهم من تناول أطفال ادلعاقني ذىنيا 

ادلعاقني مسعيا مت اختيارىا بالطريقة العشوائية مثل دراسة عزوين ومنها بالطريقة القصدية ومنها من , حركيا 
 .اعتمد رلموعة جتريبية وأخرى ضابطة 

 :من حيث األدوات
, االستبانة ,اختلفت األدوات اليت استخدمها الباحثون فمنهم من استخدم مقياس ادلهارات االجتماعية 

  bruce hareeمقياس , قائمة فريربج للشخصية , مقياس السمات الشخصية, مقياس أيزنك للشخصية 
 .مقياس تقبل اإلعاقة, مقياس تقدير الذات

 :حيث أسفرت ىذه الدراسات على أىم النتائج اليت نلخصها يف النقاط التالية
 أن الربنامج ادلقًتح لو تأثري فعال يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى ادلعاقني حركيا : يف دراسة رللي -

أن للربنامج سلوكي تأثري فعال يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال : يف دراسة احلميضي 
 .ادلتخلفني عقليا القابلني للتعلم 

 .للنشاط البدين ادلكيف دور فعال يف تنمية بعض السمات الشخصية لدى ادلعاقني حركيا -
 .للنشاط البدين ادلكيف دور فعال يف تقبل اإلعاقة دلختلف فئات ذوي االحتياجات اخلاصة -
 .أن دلمارسة النشاط البدين لو تأثري اغلايب على مستوى تقدير الذات لدى العينة أطفال الصم -
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: مهيدت

من الوظائف الرئيسية واؼبهمة للكائن اغبي، ويشعر ىذا الفرد بقيمة ىذه   تعترب وظيفة السمع       
وتتمثل آلية السمع يف انتقاؿ اؼبثَت . الوظيفة حُت تتعطل القدرة على السمع بسبب ما يتعلق باألذف نفسها

السمعي من األذف اػبارجية على الوسطى ومن مث إىل األذف الداخلية فالعصب السمعي ومن مث إىل اعبهاز 
  .العصيب اؼبركزي حيث تفسَت اؼبثَتات السمعية

 إذ انو يسمع عن طريق الكالـ اصػلوالتواالتصاؿ الحسي و اإلدراؾ عملياتفي    وللسمع أذنية كبَتة 
وربديد , فيستطيع من خاللو التفاىم مع الناس والتعلم والتثقيف والتمييز بُت كثَت من أحداث اغبياة

األماكن األشياء من حيث قرهبا أو بعدىا دوف اغباجة للرؤية وشنيز بُت األصوات فيحمي نفسو من 
إال أف , وعلى الرغم من أذنية صبيع اغبواس يف عملية االتصاؿ والتعلم والنمو, مصادرىا إذا كانت ضارة

. حاسة السمع تعترب أىم اغبواس فمن خالؽبا يتعلم اللغة ويتطور اجتماعيا وانفعاليا ويعي عناصر بيئتو

 ويف ىذا الفصل حاولنا التطرؽ إىل تعريف اإلعاقة السمعية و أسباهبا وتصنيفاهتا واػبصائص اؼبميزة لألصم

: تعريف الصمم- 1

 (ذىب ظبعو- صمما )يعرؼ يف اؼبعجم الوسيط و اؼبعجم الوجيز:في القواميس العربية- 1-1

 :الموسوعات الطبية و النفسية و االجتماعية للصم- 1-2

باؼبائة أو أكثر وال ينتفع الصم 50ىو إصابة الشخص بعاىات ظبعية حبيث تصل نسبة فقد السمع إىل  -
 .(1988اضبد زكي، ) حباسة ظبعهم ألغراض اغبياة العادية

, الوسطى, الداخلية) ىي حدوث خلل أو اضطراب يف جهاز السمع وىو األذف بأجزائها الثالثة -
 (24، صفحة 2008اؼبهَتي، ) (اػبارجية

ىو نقص أو تعوؽ حاسة السمع بصورة ملحوظة لدرجة أهنا سبنع أو تعوؽ الوظيفة السمعية و بالتايل  -
   (1987عادؿ، ) .جند أف حاسة السمع ال تكوف الوسيلة األساسية يف تعلم الكالـ و اللغة

ىو القدرة احملدودة على السماع األصوات خالؿ اؼبدى العادي للسمع فإذا كاف ىناؾ صمم للذبذبات - 
. العالية فقط يف الكالـ العادي تكوف إزاء الًتدد اؼبرتفع
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   (1993عبد اغبميد جابر، ) .ىو الغياب اعبزئي أو الكلي أو الفقداف الكامل للسمع-

من ىذا اؼبنطلق فقد تعددت التعريفات و اؼبفاىيم اليت تناولت مصطلح اإلعاقة السمعية اليت شنكن  و   
. اؼبدخل الًتبوي و اؼبدخل الطيب:تناوؽبا من مدخلُت رئيسيُت ىنا

 :التربويالمدخل - 1-3

    يرتبط اؼبفهـو الًتبوي لإلعاقة السمعية على العالقة بُت فقداف السمع وتعلم اللغة والكالـ وقد عرفها 
أف اإلعاقة السمعية خلل وظيفي يف عملية السمع نتيجة ألمراض أو ألي أسباب أخرى " 1980فهمي "

   (1980فهمي، ) .ولذلك تعوؽ اكتساب اللغة بالطريقة العادية , شنكن قياسها عن طريق األجهزة الطبية 

األصم بأنو الشخص الذي ال يسمع ألنو فقد قدرتو على "2001العزة سعيد حسن" كما يعرؼ   
اؼبهَتي، ) .ونتيجة لذلك ال يستطيع اكتساب اللغة وفهمها وعدـ القدرة على الكالـ تبعا لذلك, السمع
   (41، صفحة 2008

    أو ىو من حـر من حاسة السمع منذ والدتو أو قبل تعلم الكالـ إىل درجة ذبعلو حىت مع اؼبعينات 
السمعية غَت قادر على ظباع الكالـ اؼبنطوؽ ومضطرا الستخداـ اإلشارة أو لغة الشفاه أو غَتىا من 

. (363، صفحة 1985العزيز، ) 4.األساليب التواصل

أف اؼبنظور الًتبوي لإلعاقة السمعية يرتكز على العالقة بُت فقداف السمع و  " :عبد الرحيم"       ويوضح 
فاألطفاؿ الصم الذين ال يستطيعوف التعلم الكالـ إال من خالؿ أساليب ذات طبيعة , النمو الكالـ واللغة 

تعليمية خاصة وقد أصيبوا بالصمم قبل تعلم اللغة إما ضعاؼ السمع فهم األطفاؿ الذين يتعلموف اللغة و 
، 1990فتحي، ) .الكالـ بالطريقة اإلدنائية العادية أو أصيبوا باإلعاقة السمعية بعد تعلمهم الكالـ و اللغة

. (215صفحة 

      ويعٍت ذلك أف الطفل الذي افتقد السمع منذ والدتو تكوف لو خصائص وصفات سنتلف فيها عن 
فالطفل احملرـو من حاسة السمع منذ الوالدة مل , األطفاؿ الذين افتقدوا حاسة السمع بعد تعلم الكالـ

و بالتايل يعيش يف عامل الصمت خاؿ من ألصوات ,تكوف لديو أي معلومات عن البيئة اليت يعيش فيها 
فإنو تكونت لديو خربات ,بعكس الطفل الذي حـر من حاسة السمع بعد اللغة عنده يف أي مرحلة 

. تساعده على أف يكوف أكثر توافقا واندماجا مع اآلخرين ممن زنيطوف بو عن األخر 
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 اإلعاقة السمعية بأهنا فقد غباسة السمع ألسباب وراثية أو مكتسبة سواء منذ الوالدة الطالباف    ويعرؼ 
مما ينتج عنو مشكل يف تعلم اػبربات اغبياة مع العاديُت وتعيق متابعة دراستو وفهمو للكالـ مما ,أو بعد ىا 

. رنعلو ال يستطيع اكتساب اللغة إال بطرؽ خاصة و لغة معينة كاإلشارة 

     ونظرا لوجود اختالؼ يف قدرات السمع فهناؾ الصمم الكلي وىناؾ ضعف السمع وحىت يكوف 
: مفهـو واضح وشامل نستعرض اؼبفهومُت

: مفهوم الصمم:أوال 

:  قد تناولت مؤسبرات البيت األبيض لصحة الطفل وضباية األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بأهنم

أولئك األشخاص الذين يولدوف ولديهم فقداف السمع مما يًتتب عليو عدـ استطاعتهم تعلم اللغة و - 
 .الكالـ 

.  أولئك األشخاص الذين أصيبوا يف طفولتهم قبل اكتساب اللغة و الكالـ -

أولئك األشخاص الذين أصيبوا بالصمم بعد أف تعلموا الكالـ مباشرة لدرجة أف أثار التعلم قد فقدت - 
 .(214، صفحة 1990فتحي، ) .بسرعة

لدرجة أهنا تعوؽ , إف األطفاؿ الذين يعانوف من نقص أو إعاقة يف حاستهم السمعية بصورة ملحوظة- 
الوظائف السمعية لديهم وبالتايل فاف تلك اغباسة ال تكوف الوسيلة األساسية يف تعلم الكالـ و اللغة 

. (245، صفحة 1987عادؿ، ) .لديهم

: مفهوم ضعاف السمع: ثانيا

  عرؼ بعض الباحثوف يف اؼبؤسبرات البيت األبيض لصحة الطفل وضباية األشخاص ضعاؼ السمع بأهنم 
أولئك األطفاؿ الذين تكونت لديهم مهارة الكالـ والقدرة على فهم اللغة مث تطورت لديهم بعد ذلك 

مثل ىؤالء األطفاؿ يكونوف على وعي باألصوات  ولديهم اتصاؿ عادي أو قريب من ,إعاقة يف السمع 
.  العادي بعامل األصوات الذي يعيشوف فيو

مديري اؼبدارس األمريكية لألطفاؿ الصم وذكروا أف ضعاؼ السمع ىم , اؼبؤسبر   ولكن عارض ذلك
األطفاؿ الذين تكوف لديهم حاسة السمع رغم أهنا قصَتة إال أهنا تؤدي وظائفها باستخداـ اؼبعينات 

 . (214، صفحة 1990فتحي، ) .السمعية أو بدوهنا 
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: المدخل الطبي- 1-4

 يتعلق اؼبفهـو الطيب لإلعاقة السمعية و التلف السمعي نتيجة لسبب عضوي والدي أو مكتسب وفيما 
: يلي عرض ؼبفهـو الصمم و الضعف السمع من الناحية الطبية 

 :مفهوم الصمم: أوال

 ديسبل آو أكثر وال يستطيع 70الشخص الذي تكوف درجة ظبعو " 1978موريس دوناؿ "    يعرؼ
، صفحة 2008اؼبهَتي، ) السماع الكالـ من خالؿ األذف سواء استخدـ السماعة آو مل يستخدمها

41) 

ديسبل 90إىل أف األصم من تعدت لديو حاسة السمع " روس و جيوالز" وكذلك"سًتاؾ "   يشَت 
Dicibel على جهاز اديوميًت يف ترددات اللغة و ىو اؼبعوؽ ظبعيا الذي مهما كانت درجة التكبَت 

لن يكتسب اللغة عن طريق القناة السمعية وحدىا بل البد من اللجوء إىل القنوات اغبسية , اؼبقدمة لو
  (16، صفحة 1990عبد اغبليم، ) .واللمس و اإلحساسات العميقة , األخرى كالبصر 

:  مفهوم ضعف السمع: ثانيا

مما رنعلو , ديسبل بعد استخداـ اؼبعينات السمعية69-30  ىو فقداف الشخص للسمع يًتاوح مابُت 
، 2013خالد ؿبمد حشحوش، ) .يواجو صعوبة يف فهم الكالـ باالعتماد على حاسة السمع فقط

 (264صفحة 

إىل ضعف السمع انو فقداف يبلغ من الشدة الدرجة يصبح معها التعلم بالطرؽ "صباؿ اػبطيب "  ويشَت 
وتكوف درجة الفقداف , وبالتايل فالبد من تقدمي برامج الًتبوية اػباصة ,العادية غَت ممكن وغَت مفيد 

 (407، صفحة 1997صباؿ، ). ديسبل89-26السمعي لدى ضعاؼ السمع تًتاوح بُت 

شكوى ضعاؼ السمع بأهنا نتيجة للمعاناة من ضعف السمع باألذنُت على "حسن سليماف "      ويصف
وحدة ظبعية أو أكثر وذلك سنرج عن نطاؽ كل 40أال تقل درجة فقدانو يف األذف األحسن ظبعا عن 

، صفحة 1998حسن، ) .تقدير كل مصاب بضعف أو صمم يف األذف واحدة مهما كانت درجتو 
203) .
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أثناء أو بعد , األصم بأنو من فقد حاسة السمع ألسباب وراثية أو مكتسبة سواء قبلالطالباف   ويعرؼ 
الوالدة األمر الذي زنوؿ بينو وبُت التعلم اللغة ونطق مما ينجم عليو نقص يف اػبربات اغبياة والتواصل مع 

. لذا فهو يف حاجة إىل التأىيل يناسب قصوره اغبسي,أقرانو العاديُت بالطريقة العادية 

: المؤشرات السمعية التي تدل على وجود مشكلة في السمع- 2

    شنكن للقريبُت من الطفل كاألسرة و اؼبعلمُت من مالحظة بعض اؼبؤشرات اليت تصدر عن الطفل وتدؿ 
: على وجود مشكلة ظبعية لديو وىذه اؼبؤشرات ىي

. صعوبة فهم التعليمات - 1

. أمل يف األذنُت بشكل متكرر- 2

. صوتو مرتفع كثَتا أو منخفض كثَتا- 3

. سنرج سائل من أذنيو- 4

. يتنفس من الفم- 5

. تلتهب اللوزتاف بشكل متكرر- 6

. التوتر و االرتباؾ عند اغبديث مع اآلخرين- 7

. يدير رأسو إىل أحد اعبانبُت لسماع الشخص الذي يتحدث معو- 8

. صعوبة الًتكيز واالنتباه- 9

. شنيل إىل االنسحاب االجتماعي- 10

. أداءه على الفقرات اللفظية يف االختبارات أقل بكثَت من أداءه على الفقرات غَت اللفظية- 11

. عدـ اذباه بسرعة إىل مصدر الصوت وإدنا شنيل إىل االستكشاؼ عندما ينادى من قبل اآلخرين- 12

 (103، صفحة 2010تيسَت، ) .يطلب من اآلخرين إعادة ملء ما يقولو بشكل متكرر- 13
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: تصنيف اإلعاقة السمعية-3 

 :تصنف اإلعاقة السمعية وفق عدة أبعاد ىي

: العمر الذي تحدث فيه اإلعاقة السمعية- 3-1

:       وتصنف اإلعاقة السمعية وفق ىذا البعد إىل

ويطلق ىذا التصنيف على تلك الفئة من اؼبعاقُت ظبعيا الذين فقدوا قدرهتم :الصمم قبل تعلم اللغة- ا
وتتميز ىذه الفئة بعدـ قدرهتا على الكالـ ألهنا مل , أي ما قبل السن الثالثة, السمعية قبل اكتساب اللغة

. تسمع اللغة

ويطلق ىذا التصنيف على تلك الفئة من اؼبعاقُت ظبعيا الُت فقدوا قدرهتم : الصمم ما بعد تعلم اللغة- ب
 .ألهنا ظبعت وتعلمت اللغة, وتتميز بقدرهتا على الكالـ , السمعية كلها أو بعضها بعد اكتساب اللغة

 : مدى الخسارة السمعية- 3-2

حسب درجة اػبسارة السمعية واليت تقاس ,   وتصنف اإلعاقة السمعية وفق ىذا البعد إىل أربع فئات 
: وىي1987بوحدات تسمى ديسبل كما تشَت إىل ذلك ليربورتا 

أي صعوبة يف , ديسبل30-20تًتاوح القيمة اػبسارة السمعية مابُت :فئة الفقدان السمعي الضعيف- أ
ظباع األصوات اػبافتة و الكالـ البعيد وىم يستطيعوف السماع باألذف بالطريقة االعتيادية و يستطيعوف 

. التوافق يف الفصوؿ مع األطفاؿ العاديُت

 40-20 وتًتاوح قيمة اػبسارة السمعية لدى ىذه الفئة مابُت :فئة اإلعاقة السمعية الهامشي - ب
 .وىم ضعاؼ السمع يستطيعوف السماع على بعد ثالثة أقداـ بواسطة األذف ,وحدة ديسبل

 60-40 وتًتاوح قيمة اػبسارة السمعية لدى ىذه الفئة مابُت :فئة اإلعاقة السمعية المتوسطة - ج
. زنتاج ىؤالء إىل استخداـ الوسائل السمعية اػباصة ة التدريب السمعي اػباص على الكالـ.ديسبل

 75-60 وتًتاوح قيمة اػبسارة السمعية لدى ىذه الفئة مابُت :فئة اإلعاقة السمعية الشديدة- د
شنكن ؽبا إف التعرؼ على أصوات الضجيج و التمييز بُت األحرؼ الصوتية وال شنكنها االكتشاؼ .ديسبل

القدرة على احملادثة بصورة عفوية وشنكن ؽبا االستفادة من الفصوؿ اػباصة مع استخداـ السماعات اػباصة 
. هبا 
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.  فما فوؽ وحدة ديسبل75 وتزيد قيمة اػبسارة السمعية ؽبذه الفئة من :فئة اإلعاقة السمعية الكلية- ه
.  خاصة بالصم يف تعليم ىذه الفئة أساليبوتستخدـ 

 (156، صفحة 2008اؼبهَتي، ) .   الفئات األخرى سبثل ضعاؼ السمع أما األخَتتاف فهي فئة الصم

: تبعا لطبقة ونبرة الصوت-3-3

بشرط أف  (اؽبمس)بعض األفراد ال يستطيعوف ظباع األصوات اػبافتة  إىل أف"  مورثان "     ويشَت كل من
ال تكوف بطبقة عالية و القياس اؼبستخدـ ىنا ىو الًتدد الصوت ويتم التعبَت عنو من خالؿ الًتددات يف 

يعترب معاؽ  (ذات الًتدد اؼبرتفع)و الشخص الذي ال يستطيع ظباع النربات العالية , الثاين أو وحدات ؽبرتز 
ومثل ذلك سيواجو مشكالت يف استقباؿ وفهم األصوات اؼبتماثلة أو اغبروؼ الساكنة  وكذلك , ظبعيا 

فاف الشخص الذي ال يستطيع ظباع األصوات منخفضة الًتدد سيواجو صعوبة يف سبييز األصوات وىكذا 
ويرجع ذلك , يتضح أف ىناؾ تصنيفات عديدة لإلعاقة السمعية قد تتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى 

إىل األساس الذي يتم عليو التصنيف فالتصنيف األوؿ وىو التصنيف الًتبوي و الذي يتخذ من العمر عند 
يستند إىل تعلم اللغة ويصنف اإلعاقة السمعية إىل والدية قبل تعلم اللغة ومكتسبة بعد , اإلصابة أساسا لو 

وخاصة يف الشق األوؿ والذي يلقي الضوء على أف الصمم قبل السن الثالثة لو أثار سلبية على ,تعلم اللغة 
وىو يطلق عليو األصم األبكم , الف الطفل الذي يولد أصما معرض ألف يصبح أبكما , شخصية الفرد 
ويكوف مضطرا  (حىت مع اؼبعينات السمعية)وكنتيجة لذلك فلن يستطيع اكتساب اللغة , أو األصم كليا 

، 1999شقَت، ) .الستخداـ لغة اإلشارة أو لغة الشفاه أو غَتىا من أساليب التواصل مع اآلخرين
. (183-182الصفحات 

ففيو تصنيفات عدة وكثَتة ولكن يف النهاية تتفق ,    أما التصنيف الذي يتخذ من شدة الفقداف أساسا لو 
والتصنيف , شديد وحاد ومتطرؼ, متوسط,بسيط : على أف ىناؾ مستويات لدرجة فقداف السمع وىي

الثالث والذي يتخذ من اؼبوقع اإلصابة أساسا لو وىو تصنيف فسيولوجي يعتمد على نوعية اػبلل 
.  الفسيولوجي يف أجهزة السمع

 : أسباب اإلعاقة السمعية- 4

: تنقسم أسباب اإلعاقة السمعية إال ؾبموعتُت أساسيتُت ذنا

 



 الفصل األول                                                                   الصم وخصائصه
 

22 
 

: أسباب وراثية- 4-1

ومن بُت العوامل , تؤدي إىل الصمم الوراثي الذي يتضمن فقداف السمع بدرجة حادة ويكوف قابل للعالج 
 "وارنربج "وزمالة أعراض " تريتشر"اعبينية اليت ينتج عنها الصمم يطلق عليها زمالة 

: أسباب قبل الوالدة- 4-2

إصابة األـ اغباملة ببعض الفَتوسات أثناء اغبمل مثل اغبصبة األؼبانية و اإلصابة بالزىري والتهاب - أ
. أغشية الدماغ للطفل داخل الرحم

استخداـ بعض العقاقَت اليت يًتتب على استخدمها وجود إعاقة يف السمع من جراء استخداـ ىذه - ب
وبعض العقاقَت األخرى من - Streptomycine  Kanomicin -Néomycineالعقاقَت 
 قد تسبب إصابة خاليا القوقعة يف األذف بالتلف وىذه العقاقَت تؤثر على اعبنُت أثناء Mgcinؾبموعة 

. وتؤثر أيضا على الطفل حديث الوالدة وكذلك الشخص الراشد, اغبمل عند األـ 

إصابة مخ الطفل بنزيف أثناء ,الوالدة قبل اؼبيعاد , إذناؿ الطبيب لألـ : أسباب أثناء الوالدة- 4-3
، الصفحات 2008اؼبهَتي، ) .نقص األكسجُت يف الدـ أثناء الوالدة يؤدي إىل تلف خباليا اؼبخ,الوالدة 
51-52) 

: بعد الوالدة أسباب ما- 4-4

إصابة الطفل ببعض األمراض خصوصا يف السنة األوىل من حياتو مثل اغبميات الفَتوسية - 1

و اؼبيكروبية كاغبمى الشوكية أو االلتهاب السحائي و اغبصبة و التيفود و األنفلونزا  و اغبمى القرمزية 
وتعترب اغبصبة ,ويًتتب على ىذه األمراض تأثَتات مدمرة يف اػباليا السمعية و العصب السمعي ,والدفًتيا 

أف "  Martinمارتن "فقد ذكر , األؼبانية أكثر األسباب الوالدة شيوعا اؼبسببة للضعف السمعي والصمم
الصمم زندث يف الثلث األطفاؿ اؼبصابُت باغبصبة األؼبانية وأشار نفس اؼبؤلف إىل أف القضاء على اغبصبة 

. (33-31، الصفحات 1990عبد اغبليم، ) .األؼبانية يقضي على طبس حاالت من الصمم الوالدة 

   وىناؾ أنواع أخرى من األمراض تؤدي إىل ظهور العديد من االضطرابات السمعية كالتهاب األذف 
الوسطى الذي يشيع بُت األطفاؿ يف سن مبكرة وأوراـ األذف الوسطى أو تكدس بعض األنسجة اعبليدية 

زندث يف بعض اغباالت أف يتأثر اعبهاز السمعي لدى الطفل نتيجة لوجود أشياء غريبة داخل , بداخلها 
األذف أو القناة اػبارجية مثل اغبصى و اغبشرات و األوراؽ وغَتىا وكذاؾ نتيجة لًتاكم اؼبادة الشمعية أو 
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الصمالخ  األذف يف القناة السمعية مما يؤدي إىل انسداد األذف فال يسمح دبرور اؼبوجات الصوتية بدرجة 
. (150، صفحة 1996اؼبطلب، ) .الكافية 

وسبثل اغبوادث اليت تصيب الفرد يف الرأس أو األذف واحدة من العوامل البيئية العارضة اليت تصيب - 2
اعبهاز السمعي كإصابة الطبلة األذف اػبارجية بثقب ونزيف يف األذف نتيجة آلة حادة أو لطمو أو صفعة 

شديدة أو تعرض لبعض اغبوادث فالصدمة الرأس اؼبذىبة للوعي للطفل شنكنها أف تسبب ارذباجا يف قوقعة 
 .(44، صفحة 1990عبد اغبليم، ) .وينتج عنها ضعف يف السمع

أسباب السمع ضعف السمع إىل االلتهاب اعبهاز التنفسي العلوي مثل التهابات " سليماف"ويرجع - 3
األنف و اعبيوب األنفية و اغبلق و اللوزتُت و اللحمية و اغبنجرة والبلعـو األنفي بقناة االستاكيوس  

 مما يؤدي إىل االلتهاب غَت الصديدي لألذف الوسطى و الذي يؤدي إىل وجود رشخ خلف طبلة األذف 
ومن مث يتسبب يف ضعف السمع أو االلتهاب الصديدي اؼبتكرر و اؼبزمن و الذي يتسبب يف ثقب الطبلة 

. األذف وتآكل عظيمات السمع 

وينتج ,   كما زندث يف بعض حاالت أف تسد قناة استاكيوس عند إصابة الفرد بالربد الشديد أو الزكاـ 
وىنا ال هتتز  الطبلة عند وصوؿ الصوت , عن ذلك أف يكوف الضغط اػبارجي  الشديد على طبلة األذف 

 . (24، صفحة 1998حسن، ) .ومن مث ال تستطيع أف تؤدي وظيفتها , إليها 

أنو توجد أنواع كثَتة " الربيت"ويذكر ,وسبثل الضوضاء عامال من أكثر العوامل تأثَتا على عملية السمع - 4
: للضعف السمعي نتيجة الضوضاء و العمل شنكن عدىا كاأليت 

. إزاحة عتبة السمع اؼبؤقتة الناذبة عن الضوضاء - 1

. إزاحة عتبة السمع الدائمة الناذبة عن الضوضاء - 2

  و يتطلب كال النوعُت تعرضا للضوضاء سواء أكانت ذات طبيعة مستقرة أو على ىيئة صدمة أو مزرنا 
من االثنُت ويضاؼ إىل ذلك الضعف السمعي الناتج عن اؼبصدر صويت قوي مكثف مثل طلق ناري أو 

  (45، صفحة 1990عبد اغبليم، ) .انفجار

:    كما شنكن تقسيم أسباب اإلعاقة إىل ثالثة ؾبموعات حسب مكاف اإلصابة يف األذف
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وغالبا ما , وتتمثل ىنا خلال يف طرؽ االتصاؿ السمعي أو التوصيلي  :إصابة الطرق السمعي- 4-5
و اليت تبدو يف صعوبة تشكيل قناة األذف , تؤدي األسباب ىنا إىل اإلصابة األذف اػبارجية و الوسطى 

أو االلتهابات اليت تصيب قناة األذف اػبارجية أو اليت تبدو يف األذف الوسطى و اليت تنتج , اػبارجية 
وغالبا متكوف نسبة اػبسارة السمعية نتيجة ؽبذه , أو بسبب اغبساسية , بسبب التهاب قناة استاكيوس 

 .وحدة ديسبل 60األسباب أقل من  

وغالبا ما تؤدي , وسبثل ىنا االتصاؿ اغبسي العصيب :إصابة الطرق االتصال الحسي العصبي - 4-6
واليت تشكل مشكلة رئيسية لدى األطباء و اؼبربُت على حد ’ األسباب ىنا إىل إصابة األذف الداخلية 

وتبدو أعراض ىذه اغبالة ,  مثاال على إصابة األذف الداخلية Dysacousieسواء وتسمى اغبالة اؼبسماة 
 و اليت تبدو Tinnitusوكذلك اغبالة اؼبسماة , يف صعوبة فهم الكالـ أو اللغة اؼبنطوقة لدى الفرد 

 وحدة 60وغالبا ما تكوف نسبة اػبسارة السمعية ؽبذه األسباب أكثر من , أعراضها يف طنُت األذف 
. (143، صفحة 1996الروساف، ) .ديسبل 

 :خصائص المعاقين سمعيا - 5

      للمعاؽ ظبعيا خصائص فرضتها عليو إعاقتو اليت أثرت بدورىا على صبيع مظاىر النمو اؼبعريف        
وعندما يلتحق األصم .و اللغوي و االجتماعي و النفسي نظرا لالرتباط ىذه اؼبظاىر بتعلم اللغة و الكالـ
ومن حيث الفروؽ , باؼبدرسة يكوف قد مر دبرحلة دنو ؽبا خصوصيتها من حيث اؼبفاىيم اليت اكتسبها 

الفردية و اليت ترجع يف األسباب  اإلصابة واختالؼ درجة فقداف السمع إضافة إىل اختالؼ البيئة اليت 
أف كل ىذه , واألىم من كل ذلك نظرة اجملتمع لألصم اليت تالزمو طيلة حياتو ,أنشأ فيها كل معوؽ 

األمور ذبعل لألصم طبيعة وخصائص تنعكس بشكل واضح على قدراتو وميولو وإمكانياتو واىتماماتو 
وتؤثر أيضا على انفعال تو ونظرتو للحياة وفعالية اؼبشاركة فيها ونظرا ألذنية اػبصوصية للغة لدى اؼبعاؽ 

: ظبعيا نبدأ دبناقشتها أوال 

    :الخصائص اللغوية- 5-1

تبعا لدرجة اإلعاقة ووقت حدوثها يف , يعاين اؼبعاقوف ظبعيا من مشكالت لغوية بدرجات متفاوتة     
وأي كانت درجة اإلعاقة السمعية , مرحلة مبكرة أو متأخرة من حياة اؼبعاؽ وكذلك تبعا لوجوده يف األسرة

(. 1988)فإف من اؼبشكالت كما تراىا ليٍت 

. صعوبة ظباع األصوات خاصة اؼبنخفضة- 
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. صعوبة فهم ما يدور حولو من مناقشات- 

. نقص اؼبفردات اللغوية- 

 .   صعوبة التعبَت الشفهي- 

:      عددا من اػبصائص الًتكيب الصويت لضعاؼ السمع وىي ما يلي  (1997)     ويذكر جاكسوف 

. صوت ضعيف وعلى نغمة واحدة– إيقاعا بطيء للعبارات .-استهالؾ أكثر للهواء - 1

. حذؼ اؼبقاطع استبداؽبا اليت ال تعد وقفات أثناء الكالـ- 2

. زيادة الرنُت األنفي مما يؤثر بدوره على عملية النطق - 3

وذلك ألف األصوات الساكنة عادة ,يستخدـ ضعاؼ السمع األصوات اؼبتحركة أكثر من الساكنة - 4
سبثل الًتددات العليا ذات الشدة الصوتية اؼبنخفضة اليت يصعب على الضعيف السمع استقباؽبا وبالتايل 

. عملية إصدارىا 

 . مرات زيادة عن الكالـ العادي 4-3زيادة اؼبدة يف نطق بعض اؼبقاطع ب- 5

 :الخصائص المعرفية- 5-2

   تعترب اللغة من الوسائل األساسية لالتصاؿ و التواصل االجتماعي وخاصة يف التعبَت عن الذات وفهم 
ونتيجة ,واللغة وسيلة من وسائل النمو العقلي و اؼبعريف لذا يعتمد النمو االجتماعي على اللغة,اآلخرين

لذلك يعاين اؼبعوقُت ظبعيا من اؼبشكالت يف التكيف االجتماعي بسبب النقص يف قدراهتم اللغوية وصعوبة 
وصعوبة فهم اآلخرين ؽبم يف احمليط األسرة أو العمل لذا يصبح األصم يف عزلة عن , التعبَت عن أنفسهم

 (19، صفحة 2010العيسوي، ) .األشخاص العاديُت وىم ؾبتمع األكثرية

إىل أف العمليات التفكَت لدى  (بينيو و سيموف  )فقد أشار كل من,    يرتبط النمو اؼبعريف لألصم باللغة 
وتتم ىذه العملية من خالؿ اللغة اؼبرئية ذات اػبصوصية اؼبختلفة عن اللغة , األصم تنمو قبل تعلم اللغة 

 (غَت مركبة)األمر الذي ينعكس على اللغة اليت يكتسبها األصم و اليت تتميز أهنا صبل بسيطة , اؼبنطوقة 
وقصَتة إضافة إىل الًتاكيب اللغوية مفككة غَت مرتبطة اؼبعٌت وال تلتـز بالقواعد النحوية أو اإلمالئية مما 

 (76، صفحة 1996القريطي، ) .ويؤثر على النواحي اؼبعرفية ,يعكس اخنفاضا يف مستوى القراءة 
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حيث الفروؽ الفردية واضحة وكبَتة ,   كما أف الصم يشكلوف فئة غَت متجانسة يف اػبصائص اؼبعرفية
: ويعود السبب يف ذلك إىل أمور أذنها, بينهم

. التأخر يف اكتشاؼ اإلصابة أو حدوثها - 

. نوع الصمم ومدى عمقها - 

. والدة الصم بعاىات أخرى كاإلعاقة البصرية أو التأخر العقلي- 

. والدة األصم إلباء صم أو عاديُت- 

 (76، صفحة 1996القريطي، ) .السن عند االلتحاؽ األصم باؼبدرسة - 

 : الخصائص العقلية- 5-3

بينما يقرر آخروف انو شبة عالقة ,    تتضارب اآلراء حوؿ مدى تأثَت اإلعاقة السمعية على النمو العقلي 
. واضحة لإلعاقة السمعية على النمو العقلي

أوؿ من أشار إىل عالقة حرماف اغبسي دبختلف القدرات العقلية " بنًت"      فعلى جانب األوؿ يعترب
حيث توصلت دراستو إىل أف القدرات العقلية للصم يف الصغر تكوف أقل منها لدى العادي , لألصم

 .ويعلل ذلك باف األمراض اؼبسببة غبدوث اإلعاقة السمعية أثرت على اؼبخ وبالتايل سببت التخلف العقلي
 .(292، صفحة 1990فتحي، )

وذلك بسبب , أف القدرات العقلية للمعاؽ ظبعيا تتأثر سلبيا نتيجة إصابتو باإلعاقة" شاكر قنديل"   ويرى 
بل أحيانا تأخر , مما يتسبب نقص يف مدركاتو و ؿبدودية يف اجملاؿ اؼبعريف, نقص اؼبثَتات اغبسية يف البيئة
 (2، صفحة 1995قنديل، ) .يف دنوه العقلي مقارنة بالعاديُت

 دراسة مقارنة أجريت على مستويات الذكاء بُت 50أف حوايل "  VernonوMendel"     وقد ذكر
و ذلك على , وأثبتت أف ضعف السمع حبد ذاتو ال يؤثر على نسبة الذكاء, ضعاؼ السمع و األسوياء

إال أف ىناؾ نوعيات من فئات الضعف السمع يتواجد هبا خلل يف اعبهاز العصيب , االختبارات األدائية
مما يدؿ على أف اإلصابة الدماغية , وتكثر يف ىؤالء نسبة الضعف الفكري , باإلضافة إىل ضعف السمع 

إضافة إىل أف القدرة على التفكَت اجملرد ال , ىي اليت تكمن وراء التخلف العقلي و ليس الضعف السمعي 
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ويؤيد ىذا وجود عدد كبَت من اؼبتفوقُت يف اإلحصاء و ,أطفاال كانوا أو مراىقُت , زبتلف عن العاديُت 
. الرياضيات 

    تؤثر اإلعاقة السمعية بشكل واضح على النمو العقلي للفرد إذ أف ىناؾ عالقة طردية بُت درجة اإلعاقة 
زادت اؼبشكالت اللغوية للفرد  , فكلما زادت درجة اإلعاقة السمعية ,وظاىرة النمو اللغوي , السمعية 

ويعٍت ذلك , وعلى ذلك يشَت كثَت من العلماء النفس الًتبوي إىل ارتبط القدرة العقلية بالقدرة اللغوية 
وعلى , وذلك بسبب تشبع االختبارات بالناحية اللفظية , تدين أداء اؼبعاقُت ظبعيا عل اختبارات الذكاء 

ذلك يصعب اعتبار الصم معاؽ عقليا على اختبارات الذكاء بسبب النقص الواضح يف قدراهتم اللغوية إال 
 (148-147، الصفحات 1996الروساف، ) .إذا صممت اختبارات خاصة بالصم

 :التحصيل األكاديمي- 5-4

     ربصيل الطالب اؼبعاقُت ظبعيا منخفض عن التحصيل الطالب اآلخرين وبوجو خاص يف التحصيل 
. القرائي

   وتظهر الدراسات أف مستوى التحصيل األكادشني لد معظم الراشدين الصم ال يتعدى مستوى التحصيل 
فهم متأخروف يف التقدـ العلمي عن الطفل العادي ,األكادشني لطالب الصف الرابع و اػبامس ابتدائي 

 سنوات ولكن األشخاص ضعاؼ السمع زنققوف مستويات أعلى من التحصيل الدراسي 4اىل3دبتوسط 
 (22، صفحة 2010العيسوي، ) .إذا استعملت أساليب تدريس فعالة ومناسبة غباالهتم

 :واالنفعاليالنمو االجتماعي - 5-5

   بينت دراسات أجريت يف ىذا اجملاؿ أف  تالميذ صم اقل نضجا من الناحية االجتماعية من العاديُت 
وتؤدي صعوبة التوافق االجتماعي لدى الصم غالبا إىل ظهور أعراض انفعالية مثل القلق و اػبجل واألنانية 

والشك يف اآلخرين و البعد عن التحمل اؼبسؤولية وفقداف الثقة , والضيق والسرعة الغضب واالندفاع 
ولذلك فاف األشخاص اؼبعاقُت ظبعيا شنيلوف إىل التفاعل مع األشخاص , بالنفس وسرعة التأثر باآلخرين 

 (107، صفحة 2010تيسَت، )يعنوف نفس اإلعاقة 

: أف أكثر ما شنيز األطفاؿ من الناحية االجتماعية و االنفعالية"2005ؿبمد "    ويرى
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: االنعزال االجتماعي- 

فهو يتسم بالعجز يف إقامة عالقات , يفضل الطفل األصم و ضيف السمع  االنزواء و العيش يف عزلة 
إال انو يقـو بدوره االجتماعي يف وسط الصم وضعاؼ السمع اليت رند فيها اغبب و ,سليمة مع أقاربو 

مما يساعد على تأكيد ذاتو و اغبفاظ على االستقرار شخصيتو وثباهتا على العزلة اليت , الصداقة و الًتويح 
. يعيش فيها 

:  سوء التكيف االجتماعي- 

رند الطفل األصم وضعيف السمع صعوبة وشقة يف االتصاؿ الفكري باآلخرين ألنو مضطر ألف يعرب    
ومن خالؿ ذلك يتضح أف العجز الطفل األصم وضعيف السمع , للناس عن أفكاره باإلشارة و التلميح 

وعجزه من تكوين عالقات اجتماعية  حمليطُت , يف التعبَت اللفظي يؤدي إىل عجزه يف النضج االجتماعي 
عطيو، ). بو ويزداد سوء تكييف األصم وضعاؼ السمع مع اآلخرين كلما ازدادت حدة اإلعاقة السمعية

 (17، صفحة 2005

: خصائص الحركية-5-6

 فيما سنص بنمو الضبط إاليوجد اختالؼ جوىريا بُت النمو اعبسمي للطفل اؼبعوؽ ظبعيا و العادي     ال
 (117، صفحة 2001بدر الدين كماؿ عبده، ) .اغبركي لديو

 وتشَت بعض الدراسات إف النمو اغبركي عند اؼبعوقُت ظبعيا متأخر مقارنة بالنمو اغبركي عند األشخاص 
كذلك إف بعضهم شنشي بطريقة مميزة فال يرفع عن األرض وىذا بسبب عدـ ظباعو لألصوات ,اآلخرين

أو ألهنم يشعروف بشيء من األماف عندما تبقى أقدامهم قريبة لألرض و على , ربت األقداـ على األرض
. اتصاؿ دائم باألرض

وىم عادة ,  واألشخاص اؼبعوقُت كمجموعة ال يتمتعوف باللياقة البدنية مقارنة باألشخاص اآلخرين 
، صفحة 2010العيسوي، ) .يتحركوف قليال ألهنم سنصصوف معظم وقتهم يف التواصل مع بعضهم البعض 

21) 

: طرق االتصال و التواصل - 6

ولكنها ربـر على , الطريقة بُت استخداـ الكالـ وقراءة الكالـ  ذبمع ىذه:الطريقة الشفهية - 6-1
: ومن ىذه الطريقة ’ التالميذ استخداـ لغة اإلشارة و اؽبجاء األصابع يف عملية االتصاؿ 
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ولكن فهم قراءة الكالـ اعم وامشل يضم تعبَتات , قد يطلق عليو قراءة الشفاه  :قراءة الكالم-6-1-1
وتعرؼ قراءة الكالـ بأهنا , الوجو و اإلشناءات ولغة اعبسد وطبيعة اؼبوقف والكالـ وحركات الفك و الشفاه 

القدرة على فهم أفكار اؼبتكلم دبالحظة الوجو و اعبسد ومن خالؿ اؼبعلومات اؼبستمدة من اؼبوقف " 
:  وىناؾ طريقتاف ؽبذه اؼبهارة وىي "وطبيعة الكالـ

وفيها يركز اؼبعاؽ ظبعيا على حركة من اغبركات شفيت اؼبتكلم مث يضمها : الطريقة التحليلية- 6-1-2
. معا لتشكيل اؼبعٌت اؼبقصود

وفيها يركز اؼبعاؽ ظبعيا على اؼبعٌت الكالـ أكثر من تركيزه على حركة شفيت : الطريقة التركيبية- 6-1-3
. اؼبتكلم لكل مقطع من مقاطع الكالـ

ومما جبدر اإلشارة إليو أنو ال يوجد أفضلية لطريقة على األخرى إدنا جناح أي طريقة يعتمد عل عدد من 
: األمور ىي 

. مدى فهم اؼبعاؽ للمثَتات البصرية اؼبصاحبة للكالـ+

. مدى سرعة اؼبتحدث+ 

. مدى ألفة اؼبوضوع اغبديث للفرد اؼبعاؽ ظبعيا+ 

.  وأخَتا القدرة العقلية للمعاؽ ظبعيا+ 

وعلى الرغم من فعالية ىذه الطريقة يف تنمية مهارة التواصل لدى اؼبعاؽ ظبعيا إال أهنا تعاين منن مشاكل 
: أذنها 

. أف بعض األصوات متشاهبة يف النطق و بالتايل يصعب سبييزىا من خالؿ النظر إىل الشفتُت

أف بعض الكلمات حلقية وغَت مرئية مقارنة بالكلمات اليت تتضمن أحرفا شفوية مما رنعل من الصعب -
 (96-95، الصفحات 2010ؿبمد علي، ) .قراءهتا 

كلما , يعتقد أصحاب الطريقة الشفهية أنو كلما قلت درجة فقداف السمع: التدريب السمعي- 6-2
وعلى , وكلما زادت درجة فقداف السمع كلما كانت قراءة الكالـ أفضل, كاف التدريب السمعي أفضل

. ذلك فاف األصم بدرجة حادة ال رندي معو تدريب السمع
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بعض اػبطوات اليت رنب مراعاهتا وإتباعها لتحقيق أىداؼ  (1999 )"اللقاين و القرشي "ويعرض 
: التدريب السمعي

. تنمية إدراؾ الصوت+

. تنمية القدرة على سبييز الصوت +

. تنمية التمييز بُت األصوات اؼبألوفة غَت اؼبألوفة+

ذبمع ىذه الطريقة بُت استخداـ لغة اإلشارة اؼبتمثلة باليدين  وإشناءات الوجو : الطريقة اليدوية- 6-3
وىجاء األصابع من جهة أخرى يف عمليات االتصاؿ و التواصل مع اؼبعوقُت ,وحركات اعبسم من جهة 

: وسنعرض اذنم األشكاؿ التواصل اليدوي أال وىي , ظبعيا 

تعترب لغة اإلشارة اللغة اؼبرئية لالتصاؿ بُت الصم أنفسهم  : (لغة اإلشارة ) االتصال اإلشاري- 6-3-1
وىي عبارة عن نظاـ اغبركات اليدوية و الرموز اؼبعربة اليت تستخدـ فيها حركات األيدي , و العامل أيضا 

ولتصل , وتعبَتات اعبسد و الوجو وكل أحناء اعبسم بالتناغم مع حركة اليدين ليكوف االتصاؿ أكثر فعالية 
 :  وتنقسم إىل نوعُت , الرسالة بشكل تاـ للمستقبل 

مرتبط بأشياء حسية ملموسة يف ذىن التلميذ األصم ويقـو , وىي اليت يرمز ؽبا مدلوؿ معُت :وصفية*
  .مثل مدينة القاىرة يعرب عنها باؽبـر, بالتعبَت عنها باإلشارة 

. وىي إشارات ليست ؽبا مدلوؿ مرتبط بشكل مباشر دبعٌت الكلمة اليت يتم التعبَت عنها  :غير الوصفية*-

: هجاء األصابع أو أبجدية األصابع- 6-3-2

ىو نوع من التصاؿ يستخدمو التالميذ الصم لتعلم العلـو اؼبختلفة حينما يصعب عليهم التعبَت عن     
حيث يتم تشكيل وضع األصابع لتمثيل , فيلجا الصم إىل ىذا النوع من االتصاؿ, الكلمة باإلشارة

. اغبروؼ اؽبجائية باستخداـ األصابع اليد

واف ىناؾ ما , ىي اللغة األـ لألفراد الصم,    وتعترب لغة اإلشارة من وجهة نظر اؼبؤيدين و اؼبتحمسُت ؽبا
. يربز أف يتعلمها األفراد السامعُت بغية استخدمها يف عملية التواصل مع األفراد اؼبعوقُت ظبعيا

إال أف اإلشارات زبتلف من ؾبتمع إىل أخر  , ومع أف ىناؾ تشابو يف اإلشارات بُت اجملتمعات اؼبختلفة 
أدى توثيق ىذه , إف التطور الكبَت يف استخداـ اإلشارات واستحداث اعبديد منها من قبل اؼبختصُت 
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وإدخاؿ ربسينات عليها من خالؿ قواميس ومعاجم خاصة بلغة اإلشارة ساذنت يف تبادؿ , اإلشارات 
. اؼبعلومات و اػبربات بُت اؼبختصُت يف ؾباؿ تعليم األفراد الصم 

    ىذا وذبد اإلشارة أنو من السهل تعلم لغة اإلشارة حيث شنكن التعبَت عن األظباء أو األفعاؿ اليت 
ومع ذلك شنكن اعبمع بُت لغة اإلشارة و األصابع معا لتكوف صبلة , يصعب التعبَت عنها بلغة اإلشارة 

 (97، صفحة 2010ؿبمد علي، ) .مفيدة ذات معٌت وتسمى ىذه الطريقة طريقة االتصاؿ الشامل 

: الخالصة

مما سبق يتضح أف لإلعاقة السمعية أسباب عديدة منها وراثية وأخرى مكتسبة زبتلف من فرد ألخر 
حيث تأثر على اؼبعاؽ من عدة نواحي فهي ربيل بينو , حسب درجة فقداهنا من ىامشي إىل شديد جدا 

كما تفرض عليو ,وبُت تعلم اللغة والكالـ اللذاف يعترباف من أىم الوسائل التواصل والتفاعل االجتماعي 
مما ينتج عنو اثأر سلبية يف نضجو االجتماعي ,االنطواء والعزلة وعدـ ربمل اؼبسؤولية و االعتماد على غَته 

لذا على الباحثُت و ’وذبعلو يتسم خبصائص قد سبيزه عن غَته من العاديُت أو ذوي اإلعاقات األخرى 
حىت يتسٌت لألصم أف يعيش حياة طبيعية ,اؼبسئولُت االىتماـ هبذه الفئة غبل مشاكلها وتقدمي يد اؼبساعدة 

 .شنكنو العمل واإلنتاج و التقدمي كغَته من أفراد اجملتمع وشنكننا استثمار ىذه الطاقة البشرية
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 :تمهيد

فمن خالذلا يندمج ويتفاعل ويتعاون مع , ذات أعلية كبًنة يف حيا ة الفرد تعترب ادلهارات االجتماعية     
واطلفاض يف مستوى ىذه ادلهارات , اآلخرين ويقيم عالقات ويشاركهم يف األنشطة ومهام وأعمال سلتلفة 

الن ادلهارات االجتماعية من يهيئ للفرد االندماج ,ؽلثل عائق ػلول بينو وبٌن إشباع حاجاتو النفسية 
والتفاعل بصورة اغلابية وان ػليا حياة سوية وان ػلقق قدر من الصحة النفسية وتساعده على إن يتكيف 

 . مع بيئتو

  ومن ىنا حاوال الباحثان التطرق يف ىذا الفصل  إىل مكونات ادلهارات االجتماعية وأعليتها وطرق 
 : اكتساهبا خاصة عند األصم الذي ىو زلل دراستنا على النحو التايل

 :تعريف المهارة- 1-1

فالن مهر "ويقال , أي حذق وبارع" ماىر"واالسم منو" مهر"    يف اللغة يرجع مصطلح ادلهارة إىل الفعل 
إىل نوع من اخليل كان يضرب بو ادلثل يف " مهر"ويرجع الفعل , أي كان حاذقا عادلا بو متقنا لو"يف العلم
 .السرعة

 :كذلك تعريف ادلهارة يتخذ اجتاىات ثالثة كما يلي
 .يرتكز أن ادلهارة ىي القدرة على القيام الفرد بأداء أعمال سلتلفة قد تكون عقلية أو حركية أو انفعالية- ا

ويتسم , ويتسم ىذا األداء بالسرعة والدقة و اإلتقان و الفعالية, ادلهارة ىي أداء الفرد لعمل ما-ب
 .اكتساب ىذه الصفات من خالل التدريب والتكرار

يغلب على ىذا االجتاه اجلانب احلركي الذي , تعرف ادلهارة على أهنا نشاط أو فعل حركي ىادف - ج
 (18-14، الصفحات 2004ابواذلاشم، )يستخدم فيو العضالت 

وتصبح ىذه , أهنا نظام متناسق من النشاط الذي يستهدف حتقيق ىدف معٌن "أمساء اجلابري"  وعرفتها 
يتطلب مهارة ليوائم بٌن الفرد , ادلهارة االجتماعية عندما يتفاعل الفرد مع األخر ويقوم بنشاط اجتماعي
امساء عبد العال اجلابري، ) .اآلخر وبٌن ما يفعلو ىو ليصبح مسار نشاط ليحقق بذلك ىذه ادلوائمة 

 (76، صفحة 1998
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 :تعريف المهارات االجتماعية لدى العلماء و الباحثين- 1-2
من خالل ,      ىي عادات وسلوكيات مقبولة اجتماعيا يتدرب عليها الطفل إىل درجة اإلتقان و التمكن

و اليت من , التفاعل االجتماعي الذي يعد عملية مشاركة بٌن األطفال من خالل مواقف احلياة اليومية
 (12، صفحة 2008فرحات، )شأهنا أن تقيده يف إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين يف رلالو النفسي 

بأهنا قدرة الفرد على أن يعرب بصورة لفظية وغًن لفظية عن مشاعره وأرائو "2005طريف شوقي"   وعرفها 
ويدرك يف الوقت نفسو الرسائل اللفظية وغًن اللفظية الصادرة عنهم  ويفسرىا , وان ينتبو, وأفكاره لآلخرين

على ضلو يسهم يف توصيل سلوكو حياذلم وان يتصرف بصورة مالئمة يف مواقف التفاعل االجتماعي 
ويعد لو كدالة دلتطلباهتا على ضلو يساعده على , ويتحكم يف سلوكو اللفظي وغًن اللفظي فيها, معهم

 (52، صفحة 2003شوقي، ). حتقيق أىدافو
وتندرج حتت ىذا , بأهنا تلك اليت يغلب عليها األداء االجتماعي" 2001حسن زيتون "    وعرفها   

مهارات /التعبًني –الشخصية /ادلهارات االجتماعية  )النوع العديد من ادلهارات الفرعية ومن أمثلتها 
 . مهارة االستجابة التفاعلية والتعبًن واحرتام أراء اآلخرين–ادلبادرة باحلديث وإلقاء التحية وتعريف بالنفس 

 (50، صفحة 2001حسن، )
بأهنا رلموعة االستجابات و األظلاط السلوكية اذلادفة  " 2005عادل عبد اهلل سليمان "     كما عرفها 

اللفظية وغًن اللفظية اليت تصدر عن الطفل واليت تتضمن ادلبادأة بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين 
وتكوين عالقات , ومهام سلتلفة, واأللعاب , ومشاركتهم فيما يقومون بو من األنشطة , والتعاون معهم

وإتباع , واالنفعاالت و االجتاىات ضلوىم , والتعبًن عن ادلشاعر , اجتماعية اغلابية وصدقات معهم 
عادل عبد اهلل، ) .والقدرة على مواجهة وحل ادلشكالت االجتماعية ادلختلفة , القواعد و التعليمات 

 (409، صفحة 2005
ادلهارات االجتماعية أهنا قدرة الفرد على إدراك ادلواقف ادلختلفة ومعرفتها " 2001,آمنة مطوع"   وترى

وترمجة ىذه ادلعرفة إىل سلوكيات زلددة يرتتب عليها نتائج اغلابية يف مواقف االتصال البٌن الشخصية وىي 
 .مهارات متعلمة يكتسبها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي تؤدي إىل صلاح الفرد يف حتقيق األىداف

 (18، صفحة 2001مطوع، )
 مودتو ضلو اآلخرين ولباقتو يف معاملتهم وبذل اجلهد دلساعدهتم ورعايتو ذلم إظهاربأهنا قدرة الفرد على   
  (1990بيومي، )
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     ونظرا لتعدد ادلفاىيم و التعاريف اليت قدمت من الباحثٌن كان من الصعب حتديد مفهوم ادلهارات 
ويرجع ذلك إىل اختالف ادلهارات االجتماعية باختالف ادلوقف و ما ػلدث فيو من , االجتماعية بدقة 

 : إال انو حاولنا استخالص بعض النقاط أعلها, تفاعالت وإدراك الفرد للموقف وطريقة أدائو واستجابتو
 .أن إتقان ادلهارات االجتماعية تساعد على إقامة عالقات ناجحة يف اجملال النفسي  - 
 .أن ادلهارات االجتماعية تتضمن سلوكيات زلددة لفظية وغًن لفظية  - 
 .اكتساب ادلهارات االجتماعية ضروري يف التفاعل االجتماعي   - 
ادلهارات االجتماعية حتقق للفرد أىدافو باستخدام أساليب ادلقبولة اجتماعيا دون ترك أثار سلبية أو   - 

شلا ينتج  عنو حدوث االستجابات وردود أفعال االغلابية من خالل التفاعل البٌن , إحلاق األذى باآلخرين 
 . الشخصي ادلوجب 

أهنا قدرة األصم على إدراك :     وعليو ؽلكن استخالص التعريف اإلجرائي للمهارات االجتماعية كالتايل
و معرفة ادلوقف االجتماعي من خالل ما تعلمو واكتسبو يف احلياة اليومية من سلوكيات وعادات مقبولة 

يؤدي إىل حتقيق اذلدف االجتماعي ادلطلوب , اجتماعيا حتقق لو االتصال و التفاعل بنجاح مع اآلخرين 
 . الذي يرضى عنو دون إيذاء اآلخرين

   وىو رلموعة درجات اليت ػلصل عليها األصم على البنود رلاالت مقياس ادلهارات االجتماعية 
ادلشاركة و التعاطف , التأييد و ادلساندة, مهارة التواصل)واليت تتمثل يف , ادلستخدمة يف الدراسة احلالية

 .(ومهارة الضبط و ادلرونة
 :مكونات المهارات االجتماعية-2

 : قام البحثان بتقدمي بعض األمثلة على النحو التايل 
 :الذي أشار إىل ادلهارات االجتماعية كالتايل:(1998)حسب عادل العدل -2-1
 :المهارات الجماعية-أ

ولديهم مهارات اجتماعية ,    تتوفر لدى معظم الناس خربات يف العمل يف مجاعات كان أعضاؤىا مرػلٌن
فقد يعمل األعضاء كل يف اجتاه ,ومع ذلك فان اجملموعة ككل مل تعمل عملها على النحو اجليد , جيدة 
وكما أن األفراد ينبغي أن يتعلموا ادلهارات االجتماعية ليتفاعلوا ,وبالتايل العمل ال يتم القيام بو , سلتلف

وكذلك اجلماعة كوحدة ينبغي ذلا أن تتعلم ادلهارات االجتماعية إذا أرادت أن تكون , بنجاح يف اجلماعة 
 . فعالة ويتعلم الواحد من األخر وػلرتم اختالف األخر
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 :مهارات التعاون-ب
وتقتضي طبيعتو التفاعل ما بٌن األفراد لتحقيق ,    يعد التعاون أسلوب من أساليب السلوك االجتماعي

وينتج عن ذلك االىتمامات ادلشرتكة بينهم وروح الصداقة ومشاعر السعادة وزيادة , ىدف مشرتك 
, وزيادة تقبل ألراء و ادلقرتحات ادلتبادلة بينهم , تنسيق جهود األفراد وتقسيم العمل بينهم, االتصال

 .وشعور باالنتماء , وحتقيق اذلدف, والتمركز حول العمل, واطلفاض معدل القلق وارتفاع الثقة بالنفس 
 :مهارات المشاركة-ج

قد ال يكون اآلخرون على استعداد أو غًن قادرين ,   فبينما صلد بعض األفراد ذوي ادلهارات االجتماعية 
وأحيانا يكون األفراد الذين يتجنبون العمل اجلماعي خجولٌن وكثًنا ما يكون اخلجولٌن , على ادلشاركة 

ولكن قد يعملون مبفردىم أو مع شخص أخر وعلى أية حال فإهنم غلدون من الصعب جدا , أذكياء جدا
   (150، صفحة 2004ابواذلاشم، ) .ادلشاركة يف نشاط مجاعي 

 :و الذي أشار إىل ادلهارات االجتماعية على النحو التايل(: 2003)حسب طريف شوقي- 2-2
وحتديد , ودفاع عن احلقوق , وتتعلق مبهارات التعبًن عن ادلشاعر و اآلراء : مهارات توكيد الذات- أ

 .ومواجهة ضغوط اآلخرين, اذلوية 
وإدارة التفاعل معهم , تسهم يف تيسًن إقامة عالقات وثيقة وودية مع اآلخرين: مهارات وجدانية- ب

على ضلو يساعد على االقرتاب منهم و التقرب إليهم ليصبح الشخص أكثر قبوال لديهم ومن ادلهارات 
 .و ادلشاركة الوجدانية, الرئيسية يف ىذا السياق التعاطف

 :وتنقسم بدورىا إىل قسمٌن:المهارات االتصالية- ج
 وتعرب عن قدرة الفرد يف إيصال ادلعلومات اليت يرغب يف نقلها لآلخرين لفظيا أو غًن :مهارات اإلرسال*

 .لفظي من خالل عمليات نوعية كالتحدث و احلوار واإلشارات االجتماعية
 وتعين مهارة الفرد يف االنتباه إىل تلقي الرسائل اللفظية وغًن اللفظية من اآلخرين :مهارات االستقبال*

 .وفهم مغزاىا و التعامل يف ضوئها, وإدراكها
 وتشًن إىل قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة يف :مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية- د

وتعديلو مبا , وخاصة يف ادلواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين, سلوكو االنفعايل اللفظي وغًن اللفظي
وبطبيعة احلال فان مرونة , يتناسب مع ما يطرأ على تلك ادلواقف من مستجدات لتحقيق أىداف الفرد

واختيار التوقيت , االجتماعية غلب أن توجو ببوصلة معرفة الفرد بالسلوك االجتماعي ادلالئم للموقف
 .ادلناسب فيو 
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ويؤدي إخفاق الفرد يف ىذه ادلهارة االجتماعية إىل الشعور باحلساسية الزائدة وضعف القدرة على التعبًن   
ويكون اقل , اللفظي وغًن اللفظي كما تقل قدرتو على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين

 (50، صفحة 2003شوقي، )مكانة بٌن رفقائو واقل تعاونا وتواصل معهم 
الذي يرى أن ادلهارات االجتماعية تتضمن ثالثة مكونات رئيسية : 1981حسب موريسون - 2-3

 :وىي
 : وتتضمن ما يليالمكونات التعبيرية-أ

 .زلتوى احلديث- 
 .نغمة الصوت و طبقة الصوت, ادلهارات اللغوية ومن ذلك حجم الصوت سرعة الصوت-
 .تعبًنات الوجو, االتصال بالعٌن, ومن ذلك احلركة اجلسمية: ادلهارات غًن اللفظية-
 :وتتضمن ما يلي:المكونات االستقبالية -ب
 االنتباه-
 .الفهم اللفظي وغًن اللفظي حملتوى احلديث- 
 .إدراك ادلعايًن الثقافية أثناء احلديث مع اآلخرين- 
 : ويشمل ما يلي:االتزان التفاعلي- ج
 .توقيت االغلابة -
 .ظلط احلديث بالدور-
 (70، صفحة 2004احلميضي، ) التدعيم االجتماعي-
 :لمكونات المهارات االجتماعية 1991تحليل سبنسر-2-4

   يرى أن ادلهارات االجتماعية تتحدد أساسا مبجموعة من ادلكونات ادلعرفية ومدى قدرة الفرد على ترمجة 
ىذه ادلكونات إىل رلموعة من السلوكيات و األداء ادلناسبة للموقف الن رلرد امتالك ادلعرفة ال يعين دتكن 

لذا البد من التفرقة بٌن ادلشكالت االتصالية الناجتة , الفرد من أداء السلوك ادلناسب يف ادلوقف ادلناسب
وبذلك يتضح أن للمهارات االجتماعية مكونات أساسية علا ادلكونات , عن القصور من السلوك ادلهاري

 .واألدائية, ادلعرفية  
يعد توفر ادلعلومات الكافية لدى الطفل من أىم القصور ادلعريف للمهارات  : المكونات المعرفية- 1

الن معرفة الطفل للمعايًن االجتماعية تقوم بدور أساسي يف مساعدتو على االلتزام هبذه , االجتماعية 
 .ادلعايًن وترمجتها إىل سلوك مع توقع النتائج اليت ؽلكن أن ترتتب على قيامو بسلوكيات معينة
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قد ؽلتلك بعض األطفال ادلكونات ادلعرفية االجتماعية اخلاصة مبفاىيم والقواعد : المكونات األدائية - 2
ادلتعلقة بادلهارات االجتماعية مع درايتهم باألساليب اليت تكفل ذلم حتقيق أىداف ادلوقف االجتماعي وما 

يطرأ عليو من تغًنات لكنهم ال يستطيعون ترمجة تلك ادلعرفة إىل أظلاط مالئمة من السلوكيات و ؼلفقون 
حيث يشًن كثًن من العلماء إىل أن الطفل ؽلكن أن ؼلفق يف التعرف , يف التعبًن عنها وأدائها بطريقة ماىرة

, على الرغم من امتالكو للحصيلة ادلعرفية الالزمة للقيام بذلك السلوك , على الطريقة ادلناسبة يف موقف ما
، 2001مطوع، )أو مصطلح كف ادلهارة , وىو ما يطلق عليو القصور األدائي للمهارات االجتماعية

    (28صفحة 
 :يشًن إىل أن ادلهارات االجتماعية تتكون من " 1993ظلوذج مًنل 

ومن ذلك مهارة الطفل يف التعبًن عن نفسو و االتصال الشخصي مع اآلخرين :التفاعل االجتماعي- 1
 .ومهارتو يف تكوين صدقات دائمة تسودىا ادلودة والثقة

ومن ذلك مهارة الطفل يف أداء الوجبات ادلختلفة ادلوكلة بو وقدرتو على :االستقالل االجتماعي- 2
 .وقدرتو على دفاع عن حقوقو, احملافظة على أغراضو اخلاصة

ويتضمن مهارة الطفل يف مساعدة زمالئو يف مواقف احلياة االجتماعية ادلختلفة :التعاون االجتماعي- 3
 .االشرتاك يف األنشطة اجلماعية ادلدرسية إلدتام عمل ما:مثل
ومن ذلك االنصياع الطفل وامتثالو للتعليمات وإتباع القواعد االجتماعية يف األسرة : الضبط الذاتي- 4

 .و ادلدرسة على حد سواء
وتتضمن قدرة الفرد على تكوين عالقات اغلابية مع اآلخرين مثل  : المهارات البين شخصية- 5

 .وتقبل االجتماعي من األقران و اإلحساس مبشاعرىم, ادلشاركة يف األنشطة 
واالشرتاك , وتتضمن ادلهارات ذات العالقة بأداء الوجبات ادلدرسية: المهارات االجتماعية المدرسية- 6

 (62، صفحة 2004احلميضي، ) .مع األقران يف األنشطة ادلنهجية و غًن ادلنهجية
فحوال ,   كما يالحظ فهناك اختالف بٌن العلماء و الباحثٌن فيما ؼلص مكونات ادلهارات االجتماعية

الطالبان أن يستخلصوا بعض مكونات ادلهارات االجتماعية انطالقا من النظريات ودراسات السابقة 
 :وتقدمي التعريف اإلجرائي ذلا على النحو التايل

تشمل قدرة الفرد على توصيل ادلعلومات اليت يرغب يف نقلها لآلخرين لفظيا أو غًن : مهارة التواصل- 1
وكذلك قدرتو على االنتباه إىل ادلتحدث و , لفظيا من خالل التحدث و احلوار و اإلشارات االجتماعية 

 . تلقي الرسائل اللفظية من اآلخرين و إدراكها وفهم مغزاىا و التعامل معهم يف ضوئها 
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وتشمل إعطاء االنتباه الكايف للشخص األخر و تشجيعو عندما يذكر : مهارة التأييد والمساندة- 2
 .وتقدمي ادلساعدة أو االقرتاحات عندما تطلب منو, شيئا ذا قيمة كادلداعبة ادلرحة

وتشمل تيسًن إقامة عالقات وثيقة وودية مع اآلخرين وإدارة التفاعل : مهارة المشاركة والتعاطف- 3
 .معهم على ضلو يساعد على االقرتاب منهم و التقرب إليهم ليصبح الشخص األكثر قبوال لديهم

وتشمل قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة يف سلوكو اللفظي و باالنفعايل : مهارة الضبط والمرونة- 4
وتعديلو مبا يتناسب مع ما يطرأ مع تلك ادلواقف من , خاصة يف ادلوقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

 .مستجدات لتحقيق أىداف الفرد باإلضافة إىل معرفة السلوك االجتماعي ادلالئم للموقف 
 :بعض المظاهر السلبية المترتبة على ضعف المهارات االجتماعية- 4

 :أن أىم ادلظاىر تتمثل فيما يلي" شوقي"    يرى 
التورط يف كثًن من ادلشكالت التفاعل مع الزمالء و اإلدارة بشكل يقلل من احتمالية تغلب على - 

وتصعيدىا أحيانا على ضلو قد تصل معو إىل صراعات عنيفة كنتيجة , االختالفات يف العالقات الشخصية
لضعف ادلهارات االجتماعية الالزمة يف التفاعل خاصة مهارات االستشعار االجتماعي و االتصال و 

 .التفهم الوجداين وضبط الذات 
واليت يرتتب على االعتقاد يف صحتها , تبىن توقعات غًن واقعية ورمبا تبىن بعض األفكار غًن الفعالة- 2

 .والسلوك غًن وظيفي أو فعال شلا يقتضي بتفاقم ادلشكالت وإثارة الصراعات وىدر الطاقة يف ادلؤسسات 
يرتبط ضعف ادلهارات االجتماعية أحيانا باالكتئاب حيث يصعب على منخفضي ادلهارات - 3

وما يشعرون بو من معانات , و اإلفضاء مبا ػلملون من علوم , االجتماعية اإلفصاح عن مشاعرىم
لآلخرين وؽليلون بدال من ذلك إىل اجرتارىا ذاتيا شلا يضخم من أثارىا السلبية على ادلستويٌن النفسي 

 .(55، صفحة 2002طريف، ) االكتئابية والبدين وىو ما يؤدي إىل ظهور بعض األعراض
 :تصنيف المهارات االجتماعية- 5
 : تصنف إىل مستويٌن علا 
  :المستوى االنفعالي- أ

 (غًن اللفظية)  ىو عبارة عن تواصل غًن لفظي والذي يشمل على إرسال واستقبال التعبًنات االنفعالية 
 .واليت غلب إن دتتاز بالسهولة والتأثًن والتناغم مع ادلوقف السلوكي ادلصاحب ذلا

 مع العلم انو ال يشرتط أن يكون داال بالفعل على ادلشاعر الفرد ومن ناحية أخرى إن يكون مستقبل ىذه 
 .التغًنات االنفعالية قادر على ترمجتها وربطها بادلوقف السلوكي ادلوجود
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 : المستوى االجتماعي- ب
، 2006طالب، ) .و إشراك اآلخرين أو االشرتاك معهم يف احلديث وىو عبارة عن التواصل اللفظي

 (17صفحة 
  وىناك تصنيف أخر للمهارات االجتماعية حيث ؽليل بعض الباحثٌن اىل تصنيف ادلهارات االجتماعية 

 :إىل بعدين علا 
 .بعد السيطرة يف مقابل اخلضوع - 1
 .بعد احلب مقابل الكراىية- 2

 :وىناك تصنيف أخر حيث تتعدد إىل تصنيفات وىي
 .مهارات احلب واحملافظة على االستمرارية- 1
 .مهارات إفصاح عن الذات - 2

 .مهارات التغلب على اخلجل وعمل عالقات طيبة مع اآلخرين
 .مهارات االختيار األصدقاء- 4
    (257، صفحة 2000عبد اهلل، ) .مهارة حتكم يف الغضب و الوقاية من الصراع- 5
 :أهمية المهارات االجتماعية- 6
 ادلهارات االجتماعية ضرورة ملحة يف بناء وإدارة العالقات االجتماعية وإدارة عالقات العمل بصورة -1

والقدرة على اإلقناع ومن مث , بناء وقيادة الفريق العمل, فمن خالذلا مثال ؽلكن للقائد التغيًن بفعالة, فعالة
فان توفر ىذه ادلهارات وفعالية استخدامها من جانب القادة دتكنهم من التأثًن يف تابعيتهم ورفع مستوى 

 .وبالتايل حتقيق أىداف ادلنظمة اليت يعملون هبا, أدائهم 
 .ال شك أهنا جتنب األفراد حدوث صراعات وان حدثت دتكنوا من حلها بصورة فعالة - 2
فهي مبثابة طوق األمان يف مراحل النمو ادلختلفة ومن , ال ؽلكن إغفال دورىا يف مرحلة الطفولة - 3

الضروري أن يتكامل دور اآلىل وادلدرسة يف تعليم ادلهارات االجتماعية اليت يكتسبها بشكل طبيعي واليت 
ادلشاركة وأعلية االنتباه والتمعن وتبادل األدوار وضرورة التحدث مع اآلخرين واإلصغاء إليهم : تتضمن 

 . واللطف و اللباقة وأعلية االبتسام إىل اآلخرين ومساعدهتم وتشجيعهم
دلا , للمهارات االجتماعية مكانة بالغة األعلية التدريبية جلميع الفئات ذوي االحتياجات اخلاصة- 4

ابو ) .تواجهو ىذه الفئة من مشكالت اجتماعية تعود ألسباب كثًنة من أعلها نقص ادلهارات االجتماعية
  (14، صفحة 2008احللو، 

 .اللعب وطرق التواصل و االستجابات غًن اللفظية ضرورية خالل التفاعل مع اآلخرين- 5
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 .ضرورية ومفيدة كأسلوب يف التصرف السليم يف ادلواقف ادلختلفة - 6
دتكن الفرد من السيطرة على أشكال سلوكو ادلختلفة وتزيد من قدرتو على التعامل مع السلوك غًن - 7

طالب، )النطقي الصادر من اآلخرين ودتكنو من إقامة عالقات وثيقة مع من ػليطون بو و احلفاظ عليها 
 (18، صفحة 2006

 :طرق و استراتيجيات اكتساب المهارات االجتماعية لدى الباحثين- 7
  أن اكتساب ادلهارات االجتماعية تتمثل يف تقدمي وصف السلوك ادلرغوب فيو"  oreillyيرى   

 (oreilly, 2004, p. 440) .النموذج يليو القيام بلعب الدور فالتغذية ادلرتدة لؤلداء
أن برامج التدريب على ادلهارات االجتماعية تقوم على اسرتاتيجيات مخس  ال "    ويرى امحد احملمدي

احملمدي، ) . ادلمارسة–التدعيم النمذجة - التغذية ادلرتدة-خترج يف معظمها عن التعليمات لعب الدور
 (91، صفحة 2001

التغذية ادلرتدة والتدعيم : يرى أن التدريب على ادلهارات االجتماعية ىي"   أما سهًن زلمد سالمة 
 .والسلوك التوكيدي,التشكيل لعب الدور الربوفات السلوكية, التلقٌن,االغلايب 

 (91، صفحة 2001سالمة، )
الربوفة , أن اسرتاتيجيات ادلهارات االجتماعية تتمثل يف النمذجة " dam ,2000"  وقد رأى 

  (440، صفحة Dam-Baggen ،2000) .الواجبات ادلنزلية , التقريب ادلتتابع, السلوكية
رأت أهنا تشمل أسلوب التعليمات الذي يشمل تزويد ادلتعلم مبعلومات عن ادلفهوم " 1997صفية"  أما 

وتوضيح أساليب أدائو مث أسلوب التمرين , وتقدمي أمثلة عنو , ووصفو, ومعيار أدائو, السلوك ادلستهدف
 (48-41، الصفحات 1997جيدة، ) .وادلهام ادلنزلية, والتغذية ادلرتدة, (الربوفة السلوكية)السلوكي 

:       ؽلكن استخالص اسرتاتيجيات اكتساب ادلهارات االجتماعية اليت مت االتفاق الباحثٌن عليها كالتايل 
 .التغذية ادلرتدة والتدعيم ,لعب الدور ,النموذج , وصف السلوك - 

    و يتعلم الفرد من خالل ادلالحظة وتقليد سلوك اآلخرين وخاصة الوالدين والرفاق الذين يعدون مبثابة 
حيث يتم , ظلاذج اليت تتشكل من خالذلا سلوكيات الطفل وتقيم وتعدل طبقا دلا ػلققو من صلاح أو فشل

تعلم ادلهارات االجتماعية أساسا من خالل النماذج واألمثلة اليت يعيشها الطفل يف حياتو و ادلوجودة يف 
فيعملون , بيئتو ومن حولو ومن خالل الطرق واألساليب اليت يستجيب هبا اآلخرون لسلوكيات الطفل 

 .(30، صفحة 2001مطوع، ) .على تدعيمها أو كفلها
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 :أهمية المهارات االجتماعية للصم- 8
بو الطفل األصم  إن العزلة االجتماعية و الرفض الذي يشعر"  " Vroggio.Austin" يرى كل من

 . يف وجود األقران السامعٌن ؽلكن أن يؤدي نقص فرص تطوير ادلعرفة و ادلهارات االجتماعية
ريتشارد إىل أن حواجز االتصال بٌن األطفال الصم و الناس حوذلم تقيد فرص يف ادلالحظة وتبين "  ويشًن

نتيجة لذلك فان كثًنا من األطفال الصم يفشلون يف تطوير بعض ادلهارات , تكرار التفاعل االجتماعي 
وغالبا ما يقف ىؤالء األطفال , العقلية و السلوكية اليت ػلتاجوهنا لفهم وحسم الصعوبات الشخصية 

 .ادلنعزلٌن بسبب حتاشيهم للمواقف ادلعقدة أو بسبب اضطرابات سلوكهم 
 أن فئات ادلشكالت السلوكية اليت أبدىا Reevic.Rutherok  ولقد وجد ريفتش وورثروك 

مشكالت )األطفال الصم كانت متشاهبة جدا لفئات ادلشكالت السلوكية  اليت وجد عند أفراد آخرين 
وعلى أية حال مت اكتشاف رلالٌن آخرين  (السلوك ومشكالت الشخصية وعدم النضج وعدم الكفاية

 : للمشكالت السلوكية يعتقد أهنما فريدان بالنسبة جملتمع الصم وعلا 
 .سلوكيات السلبية , وتشمل االنسحابية السلوكية غًن العاطفية : مشكالت االنعزال- 1
 . وتشمل سلوكيات اإلرسال وتسليم الرسائل: مشكالت االتصال- 2

، 2010كاشف اؽلان، ) .  وقد أصبح من ادلسلم بو أن نقص ادلهارات االجتماعية أصبح إشكالية للصم
 (41صفحة 

أن الصم يتسمون بتجاىل مشاعر اآلخرين ويسيئون فهم تصرفاهتم " 1998 وقد أوضح اخلطيب 
 .ويظهرون درجة عالية من التمركز حول ذواهتم 

   وقد ظهرت رلموعة كبًنة من الدراسات توضح بدرجة كبًنة طبيعة ومدى نقص ادلهارات االجتماعية 
لدى الصم تفيد معظمها انو يوجد لديهم نقص يف العالقات البينشخصية الذي ينعكس انعدام التوافق 

حيث يؤدي ضعف القدرة على التواصل و التفاعل االجتماعي عند ادلعاق مسعيا إىل , الناجح يف اجملتمع
أن ػلاول جتنب مواقف التفاعل االجتماعي اليت تتضمن فردا واحدا آو اثنٌن على األكثر كما أظهرت 

لذلك غالبا ما يندرلون مع بعضهم , الدراسات أن درجة وشدة اإلعاقة تؤدي إىل زيادة التباعد األصم 
بينما يكون , ولديهم خصائص تفاعل اجتماعي متقارب, البعض كجماعة ذات مهارة اجتماعية واحدة

األصم  بالنسبة ألقرانو العاديٌن أكثر نزوعا لالنسحاب وميال للعزلة و االنطواء شلا يؤدي إىل تأخر نضجو 
وأيضا الشعور بنقص يف تقدير لذاتو على التعبًن عن نفسو شلا يولد لديو العديد , النفسي و االجتماعي 

مثل احلساسية ادلفرطة لردود فعل اآلخرين و الشك يف أي , من السمات و اخلصائص غًن ادلرغوب فيها 
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، صفحة 2010كاشف اؽلان، ) .تصرف منهم و الشعور باخلوف و الفشل و سرعة االستثارة العصبية 
78) 

أو االتفاق على ,  لذا نرى دائما حرص األفراد الصم على التجمع مع بعضهم البعض للذىاب دلكان ما
خطة مناسبة دلواكبة شؤوهنم ويعيشون مبوجبها حياهتم العادية ذلم دائما مرجع يكربىم سنا دلشورتو يف 

 .أمورىم ومساعدهتم على حل ادلشكالت االجتماعية
 :الخالصة

  ؽلكن استخالص شلا سبق إن للمهارات االجتماعية أعلية للفرد حيث تساعده على التفاعل االجتماعي 
من خالل ادلواقف احلياة اليومية اليت يصادفها فتكسبو الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة مشاكل احلياة 

ومواقفها ادلختلفة والقدرة على حتمل ادلسئولية وأي نقص يف ىذه ادلهارات يؤدي إىل نقص يف تكوين 
عالقات ناجحة مع اآلخرين ويكون اقل مكانة وتواصال معهم شلا يزيد يف تعقيد سًن حياتو بالشكل 

 . ادلطلوب وادلقبول وؽلكن إن يكون ىذا النقص سباب يف اضطرابات نفسية
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:  تمهيد  

دلا لو من فوائد صحية من اجلانب ,    يعترب النشاط البدين من األنشطة الضرورية وادلهمة يف حياة اإلنسان
كبار )البدين والنفسي واالجتماعي فهو حيقق النمو ادلتكامل للفرد فقد اثبت أمهيتو لدى مجيع الفئات 

كما انو يساىم يف عبلج قضايا إنسانية كفئات ذوي , (عاديني أو معاقني,ذكور وإناث,وصغار 
االحتياجات اخلاصة اليت حياول من خبللو دمج ادلعاق يف اجملتمع وحل مشكبلتو النامجة عن اإلعاقة 

وجيعلو شخص قادر على , وادللل واالكتئاب, وجينبو اإلحباط, واثبات وجوده وحيقق لو الفرح والسرور
.العمل و اإلنتاج  

  ومن ىنا حولنا زبصيص ىذا الفصل حول النشاط البدين ادلكيف فقدمنا نبذة تارخيية حول األنشطة 
ادلعدلة يف العامل واجلزائر وتعرفا لو وتصنيفاتو وأمهيتو بالنسبة للفرد ولؤلصم خاصة وذكر بعض الرياضات 

.اخلاصة واليت جيب أن سبارس أو جيب االبتعاد عنها من قبل األصم  

:   األنشطة الرياضية المكيفةتاريخ -1    

:  في العالم- 1-1  

عشر و  رياضة ادلعاقني وجدت قبل أكثر من مئة عام تقريبا مابني القرنني الثامن     يذكر ديبا وجافرون أن
 واليت تبعها ودببادرة 1888أدلانيا /وذلك بإنشاء أندية لرياضة ادلعاقني مسعيا يف مدينة برلني , التاسع عشر

إقامة العاب دولية لؤلشخاص الصم   (rubens-alcais)من شخص فرنسي أصم امسو روبنز اليسياس 
وبعد انتهاء األلعاب اجتمع شلثلون عن تلك الدول الست وقرروا ,  ودبشاركة ست دول1924يف باريس 

 comite hnternational des sportsإنشاء اللجنة الدولية لرياضة الصم اليت مسيت أساسا 
des sourds(ciss) اليت أصبحت تعرف حاليا باسم international committee of 

spors the deaf  ( ،288، صفحة 2013احلشحوش)              

م يف الرسالة 1956 مؤسس األلعاب الرياضية للمعوقني عام لودفيج كوتمان   وقد كتب الطبيب السيد 
 إن ىدف ألعاب: و اليت تنص على ما يلي - ستوك ماندفيل–ادلعلقة يف الصالة الرئيسية يف ادللعب 

وليس ...ىو انتظام ادلشلولني الرجال و النساء يف أضلاء العامل يف حركة رياضية عادلية ستوك ماندفيل  
ىناك أعظم عونا ديكن تقدديو للمجتمع من ادلشلولني أكثر من مساعدهتم من خبلل ادلال الرياضي 

بتنظيم بطولة للرماية لبعض ادلعوقني من   كوتمانلتحقيق الصداقة و التفاىم بينهم لقد قام الطبيب 
 شخص بينهم امرأتان كانوا يف مستشفى ستوك مندفيل يف اصللًتا وقد كان تنظيم 181احملاربني القدماء 
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م اليت صادفت أيضا افتتاح الدورة االودلبية بلندن و اليت 1948البطولة يعد حدثا مهم يف تلك السنة 
اكتسب ىذا احلدث أمهية من كونو جيمع عدد كبري شلن فقد بعض من , افتتحها ادللك جورج السادس 

أجزاء أجسامهم يف معارك احلرب العادلية الثانية وشلن فقدوا األمل يف االندماج مع اجملتمع االعتيادي الذي 
يظم الناس األسوياء ادلكتملني األجسام وأصبح التنافس سبيبل يف ادلسابقات الرمي بالقوس و السهم من 

 –ستوك ماندفيل –عل الكراسي ادلتحركة و تشجيع أىلهم وأصدقائهم يف احلديقة الصغرية دلستشفى 
وساعدت ىولندا يف إنشاء ادللعب وكذلك مت تأسيس ارباد الدويل أللعاب ستوك ماندفيل للمعوقني عام 

   (51، صفحة 1977حسن زلمد، ) .م1984

    وكانت بريطانيا ىي البلد ادلضيف وىولندا ساعدت على تأسيس االرباد من خبلل األطباء ادلوجودين 
يف مستشفى ستوك ماندفيل وذلذا فقد أعدت الدولتني مها ادلؤسستان الربد الدويل أللعاب ستوك ماندفيل 

 .للمعوقني شلا أعطاىا احلق باالحتفاظ بالعضوية مدى احلياة 

السباحة ,    وقد أضيفت ألعاب أخرى يف السنوات البلحقة مثل لعبة البولينغ وكرة السلة والعاب القوى 
كانت العاب ستوك مانديف قد تعددت , وادلبارزة و الساحة و ادليدان وتنس الطاولة ورفع األثقال ,

 : وتوسعت فيقام كل سنة يف مدينة ستوك عدة لقاءات رياضية ىي

 .الوطنية , مباريات ستزك ماندفيل القومية . -  مباريات العاب ستوك ماندفيل الدولية- 

 . مباريات الكبار ادلصابني بعاىات متنوعة–. مباريات األطفال ادلصابني بعاىات متنوعة- 

  تقام بطولة أودلبية للمعاقني يف كل سنة تقام فيها البطولة االودلبية االعتيادية و يف البلد نفسو الذي تنظم 
 وتعد مصر أول دولة عربية تشًتك يف ىذه األلعاب الرياضية اخلاصة 1960فيو وذلك ابتداء من عام 

م 1975 واشًتكت مجهورية السودان عام 1972بادلعوقني و ادلقامة يف مدينة ستوك ماندفيل وذلك عام 
ببلعب واحد وبصفة غري رمسية حيمل شعار ادلعوقني الرياضي صورة ثبلث عجبلت متاشبكة لكرسي 

 (16، صفحة 1990عبداحلسن، ) .الوحدة و الروح الرياضية , متحرك ربمل شعار الصداقة 

 :في الجزائر- 1-2

قبل االستقبلل عاىن ادلعوق كثريا من ادلشاكل و التهميش كباقي أفراد الشعب اجلزائري يف مجيع اجملاالت    
وبعد االستقبلل بدأ ,بسبب السياسة ادلتعفنة للمستعمر الذي حاول طمس ىوية الشعب اجلزائري 

االىتمام و التحسن التدرجيي إلعادة إدماج فئة ادلعوقني بإنشاء مراكز التكوين ادلهين وإعادة التكفل بطريقة 
 فيفري سنة 19وبعد ظهور فكرة إنشاء الفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقني وذوي العاىات يف , منظمة 
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فيفري بدأ العمل بتحسني وتطوير الرياضة 02م1981م مت اعتمادىا كهيئة مكلفة بالتنظيم سنة 1989
مجعيىة رياضية تظم رلموعة من الريضات يقدر 116 رابطة والئية مسجلة و36توجد , عند فئة ادلعوقني 

تنس ,السباحة, كرة السلة, رياضي وسبارس عدة أنواع من الرياضات ألعاب القوى 2000عددىم ب
الطاولة الكرة الطائرة باجللوس وبالرغم من ادلشاكل اليت تعاين منها فئة ادلعوقني اليوم إال أن النتائج تدعوا 

 .     إىل ادلزيد من االىتمام وبذل اجملهود

 :تعريف النشاط البدني -2-1

    يعرف بأنو حركة اجلسم اإلنسان بواسطة عضبلت شلا يؤدي  إىل الصرف طاقة ال تتجاوز ما يصرف 
ويدخل ضمن ىذا ادلفهوم مجيع األنشطة البدنية احلياتية كالقيام باإلعمال البدنية , من الطاقة أثناء الراحة

يتضح ,أو القيام بأي عمل بدين رياضي أو حركي تروحيي...اليومية من ادلشي وحركة وتنقل وصعود الدرج
أن النشاط البدين ىو سلوك يقوم بو الفرد بغرض عمل أو الًتويح أو العبلج أو الوقاية سواء كان عفويا أو 

 (2010ىزاع، ) .سلططا لو

وكذلك عملية التدريب و التنشيط و الًتبص يف ,     ويقصد بو اجملال الكلي و اإلمجايل حلركة اإلنسان
 .مقابل الكسل و الوىن و اخلمول

يتسع ليشمل كل أنواع النشاط البدين ,    ويف الواقع فان النشاط البدين دبفهومو العريض ىو تعبري عام 
وىو مفهوم انثر بلوجي أكثر منو اجتماعي , اليت يقوم هبا اإلنسان و اليت يستخدم فيها بدنو بشكل عام 

فنجد انو تغلغل يف كل      , ومظهر رئيسي دلختلف اجلوانب الثقافية لبين اإلنسان , ألنو جزء مكمل 
 (22، صفحة 1996انور، ) ادلظاىر األنشطة االجتماعية

ويعد ,    ويعترب النشاط البدين الرياضي ميدان ىام من ميادين الًتبية عموما و الًتبية البدنية خصوصا
وتزويده خبربات ومهارات حركية تؤدي إىل توجيو منوه البدين و النفسي ,عنصرا قويا يف إعداد الفرد الصاحل 

، 1990احلسني، )خلدمة الفرد نفسو ومن خبللو خدمة اجملتمع , و االجتماعي و اخللقي للوجهة االجيابية 
  (65صفحة 

وميدان ذبرييب ,أن النشاط البدين الرياضي ميدان ىام من ميادين الًتبية العامة " تشارلز بيوتشر"  كما يرى 
وذلك عن ,ىدفو تكوين ادلواطن الصاحل البلئق من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية 

، صفحة 1992زلمد عوض البيسوين، ) طريق ألوان النشاط البدين الذي اختري هبدف ربقيق ىذه ادلهام
09) 
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 :  وعليو نستخلص العناصر ادلشًتكة بني مفاىيم النشاط البدين الرياضي وىي

 .ان النشاط البدين ىو حركة اجلسم- 

 .أن النشاط البدين جزء مكمل للنظام الًتبوي العام - 

ان النتائج و ادلكتسابات السلوكية الناذبة عن شلارسة النشاط البدين الرياضي ال تنمي اجلانب البدين - 
 .فقط بل تنمي مجيع جوانب االساسية للشخصية 

 .سلتلف االنشطة البدنية و الرياضية ىي وسائل الكتساب اخلربات السلوكية - 

 :خصائص النشاط البدني الرياضي - 2-2

 :يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص من بينها   

النشاط البدين الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي وىو تعبري عن تبلقي متطلبات الفرد مع متطلبات - 
 .اجملتمع 

 .    خبلل النشاط البدين الرياضي يلعب البدن وحركاتو دور رئيسي– 

 .الصور اليت يتسم هبا النشاط البدين ىو التدريب مث التنافس_ 

حيتاج التدريب و ادلنافسة الرياضية أىم أركان النشاط الرياضي اىل درجة كبرية من ادلتطلبات و األعباء _ 
ويؤثر اجملهود الكبري على سبيل ادلثال العمليات النفسية للفرد وألهنا تتطلب درجة عالية من االنتباه , البدنية

 .و الًتكيز

ال يوجد نوع من أنواع نشاط اإلنسان من اثر واضح للفوز و اذلزدية أو النجاح و الفشل ما يرتبط بكل _ 
 .بصورة واضحة مباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي, منهم يف النواحي سلوكية معينة

 .يتميز النشاط الرياضي يف مجهور من ادلشاىدين األمر الذي ال حيدث يف كثري من الفروع احلياة_ 

حيتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على التكيف مع , فكما نبلحظ فان النشاط الرياضي_ 
عبد ) .حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي و االسًتاحة من عدة حاالت عالقة يف ذىنو, زليطو ورلتمعو

 (15-14، الصفحات 1982اخلالق، 
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 :مفهوم النشاط البدني المكيف-3-1

 يواجو مشكلة تعدد ادلفاىيم اليت تداوذلا النشاط البدين الرياضي ادلكيف إن الباحث يف رلال     
فقد استخدم بعض الباحثون , واستخدامهم ادلصطلح الواحد دبعان سلتلفة, ادلختصون والعاملون يف ادليدان

مصطلحات النشاط احلركي ادلكيف أو النشاط احلركي ادلعدل أو الًتبية الرياضية ادلعدلة أو الًتبية الرياضية 
ادلكيفة أو الًتبية الرياضية اخلاصة، يف حني استخدم البعض األخر مصطلحات األنشطة الرياضية العبلجية 

أو أنشطة إعادة التكييف، فبالرغم من اختبلف التسميات من الناحية الشكلية يبقى اجلوىر واحدا، أي 
أهنا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا معاقني متأخرين دراسيا أو 

. موىوبني أو مضطربني نفسيا وانفعالينا 

:  التعاريف ما يليذكر من ىذهن

 لتبلءم يعين الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها  :" ليلى السيد فرحات,حلمي إبراىيم "تعريف 
غري القادرين ويف حدود   ويتم ذلك وفقا الىتمامات األشخاص,حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها وشدهتا

 (223، صفحة 1998حلمي ابراىيم، ) .قدراهتم 

نعين بو كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم شلارستها من طرف : ((astorتعريف  ستور -
وذلك بسب أو بفعل تلف أو ,العقلية ,النفسية ,أشخاص زلدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية 

 (astor, 1993, p. 10) .إصابة من بعض الوظائف اجلسمية الكربى
ىي كل احلركات والتمارين وأنواع الرياضيات اليت يستطيع شلارستها الفرد احملدود القدرات من  و   

وىي عبارة عن رلموعة من الرياضات الفردية واجلماعية ,الناحية تلف بعض الوظائف اجلسمية الكربى 
 :وىي رلموعة من االختصاصات الرياضية سبارس من طرف قسمني من األفراد ادلعوقني

األفراد الذين ذلم زلدودية يف القدرات اقتناء ادلعلومات وعلى مستوى االختبلف الوظيفي ويف - 1
 . عامل التنظيم النفسي االجتماعي

 .األفراد الذين ذلم اضطرابات نفسية-2
 :وتتضمن النشاطات الرياضية البدنية ادلكيفة عدة أنواع 

 .التنافسية والنشاطات الًتوحيية و النفسية, النشاطات الرياضية العبلجية -
(boudouin, 1993, p. 10) 
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 : المكيف أنواع النشاط البدني الرياضي- 3-2

والًتوحيية   ومنها العبلجية التنافسية،لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاذلا فمنها الًتبوية و 
 . واجلماعية الفردية أو

: ىل أية حال فإننا سنتعرض إىل أىم التقسيمات ع

: النشاط الرياضي الترويحي .3-2-1

 من اآلثار االجيابية لرياضة ادلعاقني تنمية اجلانب الًتوحيي حيث تعد وسيلة ناجحة للًتويح النفسي  
ويتعدى أثارىا إىل االستمتاع بالوقت الفراغ إىل , للمعاق فهو يكتسب خربات تساعده على التمتع باحلياة 

تنمية الثقة بالنفس و االعتماد على ذاتو و الروح الرياضية وعمل صدقات زبرجو من غزلتو وتدرلو يف 
 (271، صفحة 2013احلشحوش، ) .اجملتمع

ن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغبلل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول              كما أ 
إىل ادلستويات العالية ، يعترب طريقا سليما ضلو ربقيق الصحة العامة ، حيث أنو خبلل مزاولة ذلك النشاط 

يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إىل ربسني عمل كفاءة 
 (09، صفحة 1998رمحة، )أجهزة اجلسم ادلختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب 

إذ أن النشاط العضلي احلر , يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرياضي خيدم عدة وظائف نافعة و 
واخللق واالبتكار واإلحساس بالثقة , دينح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودىم بوسائل التعبري عن النفس 

والغرض األساسي ىو تعزيز وظائف .... والقدرة على اإلصلاز وسبد األغلبية بالًتويح اذلادف بدنيا وعقليا
 (79، صفحة 1991عبس عبد الفتاح رملي، ) .اجلسم من اجل لياقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاىية

 إذأن النشاط البدين الرياضي الًتوحيي يشكل جانبا ىاما يف نفس ادلعاق " مروان ع اجمليد "كما أكد  
التمتع باحلياة ويساىم , الرغبة يف اكتساب اخلربة , ديكنو من اسًتجاع العناصر الواقعية للذات والصرب 

, بدور اجيايب كبري يف إعادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على احلياة الرتيبة وادلملة ما بعد اإلصابة 
وهتدف الرياضة الًتوحيية إىل غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح ادلنافسة والصداقة لدى الطفل 

ادلعوق  وبالتايل تدعيم اجلانب النفسي والعصيب إلخراج ادلعوق من عزلتو اليت فرضها على نفسو يف اجملتمع 
 (112-111، الصفحات 1997ابراىيم، )

:  وديكن تقسيم الًتويح الرياضي كما يلي 
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 وألعاب الكرات اجلري،ىي عبارة عن رلموعة متعددة من األلعاب  :الترويحيةاأللعاب الصغيرة  - أ
 وما إىل غري ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور وادلرح والتنافس مع مرونة الرشاقة،الصغرية وألعاب 

 .شلارستهاقواعدىا وقلة أدواهتا وسهولة 
وىي األنشطة احلركية اليت سبارس باستخدام الكرة وديكن تقسيمها طبقا  :الكبيرةاأللعاب الرياضية  - ب

 أو بالنسبة دلوسم اللعبة ألعاب شتوية أو صيفية أو مجاعية،لوجهات نظر سلتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو 
 .العامسبارس طوال 

 أو التجديف، ادلاء، كرة السباحة،وىي أنشطة تروحيية سبارس يف ادلاء مثل  :المائيةالرياضات - ج
 .والزوارق

  :العالجيالنشاط الرياضي . 3-2-2

حيث تؤدي على ىيئة سبرينات عبلجية كإحدى ,     تعد شلارسة الرياضة للمعاقني إحدى وسائل العبلج
باإلضافة إىل امتدادىا ما بعد اجلراحة واجلبس وخاصة , طرق العبلج الطبيعي اليت تسهم يف تأىيل ادلعاقني

كالشلل النصفي و الرباعي ويستمر ىذا ,يف الكسور وتأىيل مصايب العمود الفقري و النخاع الشوكي 
واستعادة لياقة الفرد للحياة اذلامة , األثر االجيايب يف تأىيل ادلعاقني ومساعدهتم على استعادة اللياقة البدنية

 (271، صفحة 2013احلشحوش، ) .فيما بعد خروجو من ادلستشفى

عرفت اجلمعية األىلية للًتويح العبلجي ، بأنو خدمة خاصة داخل اجملال الواسع للخدمات الًتوحيية  و 
اليت تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي إلحداث تأثري 

 .مطلوب يف السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية ولو قيمة وقائية وعبلجية ال ينكرىا األطباء 
 (66-64، الصفحات 1997خطاب، )

فالنشاط الرياضي من الناحية العبلجية يساعد مرضى األمراض النفسية وادلعاقني  على التخلص من 
االنقباضات النفسية ، وبالتايل استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرين لو ، وجيعلهم أكثر سعادة وتعاونا ، 

دبساعدة الوسائل العبلجية األخرى على ربقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العبلجية اليت تستعمل يف  ويسهم
. عبلج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأىيل 

 كما أصبح النشاط الرياضي ديارس يف معظم ادلستشفيات وادلصحات العمومية واخلاصة ويف مراكز 
إعادة التأىيل وادلراكز الطبية البيداغوجية وخاصة يف الدول ادلتقدمة ،ويراعى يف ذلك نوع النشاط الرياضي 
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، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة ىدفها اكتساب الشخص ادلعوق ربكم يف 
 (6-5، الصفحات boudouin ،1993) .احلركة  واستخدام عضبلت أو أطراف مقصودة

:  النشاط الرياضي التنافسي . 3-2-3

 . يهدف إىل االرتقاء دبستوى اللياقة و الكفاءة البدنية كما تتضمن رياضة ادلستويات العليا

   والواقع أن الرياضة التنافسية تعتمد على التدريب العلمي السليم و التطوير يف األدوات  و اإلمكانات 
كما جيب االلتزام ,وجيب االلتزام يف تلك الرياضة بالقواعد والقوانني اخلاصة باألداء, الطب الرياضي

بالتقسيمات الفنية والطبية اليت تعتمد على درجة اللياقة أو النفسية و العصبية للمعاق ومستوى اإلصابة 
باإلضافة إىل االستفادة الكاملة من , وذلك قبل ادلشاركة يف األنشطة التنافسية حىت يتحقق مبدأ العدالة

  (172، صفحة 2013احلشحوش، ). وذبنبا حلدوث أي مضعفات طبية تأثر على حياة ادلعاق,ادلشاركة 

 :أهداف و أغراض النشاط البدني الرياضي  المكيف- 3-3

  : ممارسة النشاط البدني لغرض النمو البدني- 3-3-1

  إن شلارسة األنشطة الرياضية و الفعاليات الرياضية للمعوقني تساعد على بناء الكفاءة البدنية عن طرق 
وسبكن الفرد ادلعوق من ربمل اجملهود البدين  ومقاومة ,تقوية وبناء أجهزة اجلسم بواسطة ىذه الفعاليات 

, وتلعب الفعاليات الرياضية اليت تشمل العضبلت الكبرية دورا ىاما يف بناء اجلسم احليوية , التعب 
أن الشخص ادلعوق الذي ينعزل عن العامل "مروان عبد اجمليد " ويرى, كاجلهاز الدوري و اجلهاز التنفسي 

جيلس على كرسيو لريى اجملتمع من خبللو وتركو األنشطة الرياضية سينتج عنو خوار يف اجلسم وتصلب يف 
وىذا سيؤدي بطبيعة احلال إىل تشوه يف الًتكيب اجلسمي وظهور , ادلفاصل وهتور العضبلت و ضمورىا 

لذا فان شلارسة ادلعوق لؤلنشطة الرياضية ستعمل على ,بعض التشوىات يف القوام نتيجة للجلوس الطويل 
زلاربة ىذه العيوب و التشوىات وتساعد على النمو الطبيعي وما ينتج عنها من تكوين اجلسم القوي 

ادلتناسق  وبذلك فان النشاط البدين كفيل يف منو وبناء الشخص ادلعوق وتأىيلو تأىيبل صحيحا وسليما 
 (110-109، الصفحات 1997مروان عبد اجمليد ابراىيم، ) .كي يصبح قادرا على العمل و اإلبداع 

إن ادلمارسة الرياضية تعمل على رفع القدرات العلمية إضافة التطوير القوة العضلية "  Hanafi" ويقول 
وتعمل أيضا على التنسيق بني ,واليت ىي يف ادلستطاع , وكذلك الرشاقة و ادلهارات احلركية ادلختلفة 

وتسمح ادلهارات احلركية , احلركات وبني سلتلف عمل األعضاء سواء يف القسم السفلي أو العلوي 
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 .hanafi.R, 1995, p) .للمستفيدين من خفض االصطدام مع اإلعاقة وامتبلك استقبلل ذايت 
18) 

فان ادلمارسة البدنية تسمح بتسريع السًتجاع العضلي واكتساب ردود "   Dechannne"  وحسب 
وكذلك تعطي للمعوق الوسيلة يف البحث عن قدرات , أفعال جديدة وإجياد بعض االستقبللية يف احلركات 

 (dechavanne(N), 1990, p. 189) .جديدة أي البحث عن القدرات التعويضية وربريضها 

  :النشاط البدني لغرض النمو العقلي-3-3-2

وذلك الن أداء احلركات الرياضية ربتاج إىل تركيز , نشيطا قويا  اجلسم جعل إىل البدين النشاط    يسعى
إن النشاط الرياضي ليس " عبد اجمليد مروان "يقول , ذىين كما أهنا ذبعل اجلسم صحيحا قدرا عل العمل 

وإمنا يعد جانبا أساسيا يف عملية الًتبوية فهي تسعى , زينة أو العاب ديارسها ادلعوق لقضاء وقت الفراغ 
ولكي يتعلم مهارة رياضية معينة أو لعبة ما فانو , الزدياد قابلية الفرد ادلعوق واكتسابو للمعلومات ادلختلفة 

كما أن ,جيب أن يستعمل تفكريه اخلاص ونتيجة  ذلذا االستعمال ربدث ادلعرفة لتلك ادلهارة و الفاعلية 
فعن طريق شلارسة النشاط البدن تنمو قدرة الفرد على , ذلك يقود إىل استعمال التوافق العصيب العضلي 

 . التفكري و التصور و اإلبداع و التخيل 

 :لغرض النمو الحركي- 3-3-3

 يقصد بالنمو احلركي أداء احلركة الرياضية بأقل جهد شلكن وبرشاقة وكفاءة عالية وذلذا يعتمد على العمل 
وىي بذلك تسعى دلساعدة الفرد يف ,ادلتناسق الذي يقوم بو اجلهازان العضلي العصيب للشخص ادلعاق 

و , عملو اليومي بكفاءة واقتدار وتعمل على مساعدتو يف السيطرة على درجة أدائو للمهارات احلركية 
لذلك كان الزما على الفرد ادلعوق أن ديارس األنشطة الرياضية و ادلهارات البدنية لكي يكتسب التوافق 

 .البلزم للحركة 

  كما أن التمارين البدنية تنمي النشاط و الشجاعة و الصحة وتساعد على تكوين اجلسم وتربيتو تربية 
وتقوي أجزائو , متزنة فتكسبو مرونة سبكنو من القيام حبركات واسعة النطاق كبرية ادلدى يف ادلفاصل 

كما اهنا تزيد من انتفاعو يف العبلج تشوىات القوام اليت ربصل جراء عدم احلركة , ادلختلفة باتزان وتناسق 
كما ان عدم حركة االجزاء الصحيحة للجسم تعمل على ضمور العضبلت وجعلها غري قادرة على العمل 

، الصفحات 1997مروان عبد اجمليد ابراىيم، ) .احلركي ادلهم لبناء القدرات و الكفاءات لدى ادلعوق
108-109) 
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 : لغرض النمو النفسي االجتماعي3-3-4

إن من أغراض النشاط البدين الرياضي مساعدة ادلعوق للتكييف مع األفراد " عوض البسيوين "يقول زلمد 
حيث أن شلارستو للفعاليات و األنشطة الرياضية تسمح لو بالتكيف و , و اجلماعات اليت يعيش معها 

االتصال باجملتمع وىو يهدف إىل تطوير قدرات الفرد من الناحيتني الفيزيولوجية و النفسية بالقضاء على 
زلمد عوض )االضطرابات و التصرفات النفسية و التحكم أكثر يف اجلسم وتكيفو أكثر مع الطبيعة 

 (17، صفحة 1992البيسوين، 

تنمي يف الشخص ادلعوق الثقة " عبد اجمليد مروان "      فممارسة األلعاب الرياضية ادلختلفة حسب 
, بالنفس والتعاون و الشجاعة فضبل عن شعوره باللذة و السرور للوصول إىل النجاح عن طريق الفوز

وضلو احلياة الرياضية و الذي يساعده يف منوه لكي  (االنتماء)كذلك تساعده يف تنمية الشعور ضلو اجلماعة 
 (110، صفحة 1997مروان عبد اجمليد ابراىيم، ), يكون مواطن صاحل يعمل دلساعدة رلتمعو

  فإن،  سليمنيمنونظرا دلا يوفره النشاط البدين والرياضي من صحة و" سليمان سلول  "      ويقول

 ادلهاراتربسني األمهية ومن  ، أقراهنممن ادلرفوضني  ادلراىقني  مععدة ذبارب أقيمت تشري إىل ماديكن فعو
 االجيابية صورهتم تتأكد من جديد حبيث،  ادلراىقني الضعفاء بدنيا ألولئكالرياضية 

 .(238، صفحة 1981سلول، ). أقراهنميف أعني 

 :أسس النشاط البدني المكيف- 3-4

 النمو حيث من للتربية الرياضية العامة األىداف من تنبع للمعوقني الرياضية التربية أىداف نإ
حيث أوضحت الدراسات إن احتياجات  ,االجتماعيو  والنفسي والبدين العضلي العصيبو  العضوي

 حيث ...الفرد ادلعاق ال زبتلف عن احتياجات الفرد العادي، فهو كذلك يريد أن يسبح، يرمي بقفز
رياضية  وأنشطة من العاب يتكون التربوي للنشاط خاص برنامج وضع على ادلعاقني ترتكز رياضة

 يف يستطيعون االشًتاك ال الذين ادلعوقني وحدود قدرات و ميول مع تناسب وتوقيتية إيقاعية وحركات
 ، ادلستشفيات يف الربامج ادلعدلة تلك تؤدي وقد ،ضرر أي يصيبهم أن دون العام الرياضية التربية برنامج

 قدرة أقصى تنمية إىل الوصولوىو  ذلا األمسى اذلدف ويكون ،ادلداس بادلعوقني و  اخلاصة ادلراكز أو
 الرياضية و األنشطة ، اجملتمعيف  االندماج إىل باإلضافة نفسو على واعتماده لذاتو تقبلو و ،للمعوق
حيث يستغل أوقات فراغو بطريقة ىادفة و  غاية فهو الترويح أما ، غاية ال وسيلة ىي ادلختلفة بأنواعها

 .بناءة 
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 :ادلعدلة الرياضية التربية ويراعي عند وضع أسس

 .العامة التربية أسس على تقوم- 

 احلركية وقدراهتم مهاراهتم وتنمية بدين بنشاط للتمتع اجلماعاتو  لؤلفراد الفرص إتاحة إىل هتدف- 
  .البدنية

 لتنمية أقصى وذلك القادر و غري للمعوق حلركيا والتقدمالعبلج و التأىيل إىل الربنامج يهدف- 

  .لديهم و اإلمكانات القدرات

  .العبلجية ادلؤسساتو  ادلستشفياتو  ادلدارس يف الربامج تلك تنفيذ ديكن-  

 التربويالربنامج  من كجزء الرياضية التربية برامج من االستفادة يف احلق فئاهتم دبختلف للمعوقني- 
 .ادلدرسي

 القدرات تنمية يستطيع حىت إعاقتو وحدود وإمكاناتو قدراتو على التعرف من ادلعوق سبكن- 

  .قدرات من لديهم ما واكتشاف لو الباقية

 يعش الذي اجملتمعمن  بالقبول وإحساسو الذات واحترام بالنفس الثقة تنمية من ادلعوق سبكن- 

، الصفحات 1998حلمي ابراىيم، ) .ادلعدلة الرياضية لؤلنشطة الرياضية ادلمارسة خبلل من وذلك ،فيو
47-50) 

 :  البدني الرياضي المكيف أهمية النشاط- 3-5

 ، بأن 1978قررت اجلمعية األمريكية للصحة والًتبية البدنية والًتويح يف اجتماعها السنوي عام 
حقوق اإلنسان تشمل حقو يف الًتويح الذي يتضمن الرياضة إىل جانب األنشطة الًتوحيية األخرى، ومع 

مرور الوقت بدأت اجملتمعات ادلختلفة يف عدة قارات سلتلفة تعمل على أن يشمل ىذا احلق اخلواص، وقد 
اجتمع العلماء على سلتلف زبصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية 

والًتوحيية ىامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألمهية ىذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، تربويا، 
 .اقتصاديا وسياسيا 
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 :األهمية البيولوجية  3-5-1

إن البناء البيولوجي للجسم البشري حيتم ضرورة احلركة حيث امجع علماء البيولوجيا ادلتخصصني يف 
دراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسبلمة األداء اليومي ادلطلوب من الشخص العادي، أو 

الشخص اخلاص، برغم اختبلف ادلشكبلت اليت قد يعاين منها اخلواص ألسباب عضوية واجتماعية وعقلية 
. (61، صفحة 1984بركات، ) فان أمهيتو البيولوجية للخواص ىو ضرورة التأكيد على احلركة

يؤثر التدريب وخاصة ادلنظم على الًتكيب اجلسمي، حيث تزداد ضلافة اجلسم وثقل مسنتو دون تغريات    
 مراىقة 34تأثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على "ويلز وزمبلئو "تذكر على وزنو وقد فحص 

وأظهرت النتائج تغريات واضحة يف الًتكيب اجلسمي، حيث تزداد منو األنسجة النشطة وضلافة كتلة اجلسم  
 (150، صفحة 1992امني انور خويل، ) .يف مقابل تناقص يف منو األنسجة الذىنية

: األهمية االجتماعية . 3-5-2

 التعاون, الرياضية الروح :يلي اجلوانب والقيم االجتماعية للرياضة و الًتويج فيما "كوكيلي"قد استعرض 
تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعية، ادلتعة والبهجة، اكتساب ادلواطنة الصاحلة، 

 (63، صفحة 1984بركات، ) .االجتماعيالقيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف  التعود على

أن أمهية  النشاط الرياضي تكمن يف  مساعدة الشخص " زلمد عوض بسيوين  "  كما أكد
ادلعوق على التكيف مع األفراد واجلماعات اليت يعيش فيها ، حيث أن ىذه ادلمارسة تسمح لو بالتكيف 

. واالتصال باجملتمع

من أن ادلمارسة الرياضية تنمي يف الشخص ادلعوق الثقة " عبد اجمليد مروان" وىو ما أكده كذلك 
، كما أن للبيئة واجملتمع واألصدقاء ....بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضبل عن شعوره باللذة والسرور 

 .ادلعاقاألثر الكبري على نفسية الفرد 

: األهمية النفسية . 3-5-3

بدأ االىتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصري، ومع ذلك حقق علم النفس صلاحا كبريا يف فهم 
السلوك اإلنساين، وكان التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على التأثري البيولوجي يف السلوك وكان االتفاق 
حينذاك  أن ىناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد، واختار ىؤالء لفظ الغريزة على أهنا الدافع األساسي 

للسلوك البشري، وقد أثبتت التجارب اليت أجريت بعد استخدام كلمة الغريزة يف تفسري السلوك أن ىذا 
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األخري قابل للتغري، ربت ظروف معينة إذ أن ىناك أطفاال ال يلعبون يف حاالت معينة عند مرضهم عضويا 
أو عقليا، وقد اذبو اجليل الثاين إىل استخدام الدوافع يف تفسري السلوك اإلنساين وفرقوا بني الدافع والغريزة 
بان ىناك دوافع مكتسبة على خبلف الغرائز ادلوروثة، ذلذا ديكن أن نقول أن ىناك مدرستني أساسيتني يف 

، وتقع أمهية ىذه النظرية بالنسبة للرياضة (سيجموند فرويد )الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي 
:   ىامني مبدأينوالًتويح أهنا تؤكد 

 .اللعبالسماح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خبلل . 1

أمهية االتصاالت يف تطوير السلوك، حيث من الواضح أن األنشطة الًتوحيية تعطي فرصا ىائلة . 2
 .األخرلبلتصاالت بني ادلشًتك والرائد، وادلشًتك 

 – التذوق – الشم –اللمس :  حيث تؤكد على أمهية احلواس اخلمس "اجلشطالت"أما مدرسة 
وتربز أمهية الًتويح يف ىذه النظرية يف أن األنشطة الًتوحيية تساىم . يف التنمية البشرية   السمعوالنظر 

مسامهة فعالة  يف اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا على أنو ىناك أنشطة تروحيية مثل ىواية الطبخ، فهناك 
احتمال لتقوية ما مسي التذوق والشم، لذلك فان اخلربة الرياضية والًتوحيية ىامة عند تطبيق مبادئ ادلدرسة 

. اجلشطالتية 

، كاحلاجة إىل األمن والسبلمة ، وإشباع   تقوم على أساس إشباع احلاجات النفسية"ماسلو"أما نظرية 
احلاجة إىل االنتماء وربقيق الذات وإثباهتا، وادلقصود بإثبات الذات أن يصل الشخص إىل مستوى عال 

، وشلا الشك فيو أن األنشطة الًتوحيية سبثل رلاال ىاما ديكن  من الرضا النفسي والشعور باألمن واالنتماء
 (20، صفحة 1987حزام زلمد رضا القزوين، ) .للشخص ربقيق ذاتو من خبللو 

: األهمية االقتصادية . 3-5-4

ال شك أن اإلنتاج يرتبط دبدى كفاءة العامل ومثابرتو على العمل واستعداده النفسي والبدين، 
، وان االىتمام بالطبقة العاملة يف تروحيها  وىذا ال يأيت إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية

وتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها وحيسن نوعيتها، لقد بني 
 ساعة يف األسبوع قد يرفع اإلنتاج 55 ساعة إىل 96يف ىذا اجملال أن زبفيض ساعات العمل من " فرنارد"

 (560، صفحة 1967توفيق، ) . يف األسبوع% 15دبقدار 

فالًتويح إذا نتاج االقتصادي ادلعاصر، يرتبط بو أشد االرتباط ومن ىنا تبدو أمهيتو االقتصادية يف حياة 
اجملتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أمهية الًتويح نتجت من ظروف العمل نفسو، أي من آثاره السيئة على 
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اإلنسان، كاالغًتاب والتعب واإلرىاق العصيب، مؤكدين على أن الًتويح يزيل تلك اآلثار ويعوضها بالراحة 
 .النفسية والتسلية 

: األهمية التربوية . 3-5-5

 ىناك فوائد تربوية أن الرياضة والًتويح يشمبلن األنشطة التلقائية فقد امجع العلماء على إنبالرغم من 
:  تعود على ادلشًتك، فمن بينها ما يلي 

  ىناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خبلل األنشطة :جديدينتعلم مهارات وسلوك 
الرياضية على سبيل ادلثال مداعبة الكرة كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة جديدة لغوية وضلوية، 

 .مستقببلديكن استخدامها يف احملادثة وادلكاتبة 
  ىناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطو الرياضي والًتوحيي يكون ذلا اثر :تقوية الذاكرة 

فعال على الذاكرة، على سبيل ادلثال إذا اشًتك الشخص يف ألعاب سبثيلية فان حفظ الدور يساعد 
 سلازن  «كثريا على تقوية الذاكرة حيث أن الكثري من ادلعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء ذبد مكان يف

 يف ادلخ عند احلاجة إليها عند االنتهاء من الدور  » سلازهنا  « ادلخ ويتم اسًتجاع ادلعلومة من  »
. التمثيلي وأثناء مسار احلياة العادية 

  التمكن منها، مثبل ادلسافة إىل ىناك معلومات حقيقية حيتاج الشخص :تعلم حقائق المعلومات 
 إىلبني نقطتني أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الًتوحيي رحلة بالطريق الصحراوي من القاىرة 

. اإلسكندرية فان ادلعلومة تتعلم ىنا ىي الوقت الذي تستغرقو ىذه الرحلة 
  اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والًتويح يساعد الشخص على أن :اكتساب القيم 

اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثبل تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن ىذا النهر، وىنا اكتساب 
حزام ) .لقيمة ىذا النهر يف احلياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية

  (32-31، الصفحات 1987زلمد رضا القزوين، 
:  األهمية العالجية . 3-5-6

يرى بعض ادلختصني يف الصحة العقلية، أن الرياضة الًتويح يكاد يكون اجملال الوحيد الذي تتم فيو 
تلفزيون، موسيقى،  ): حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا يف الًتاويح " التوازن النفسي"عملية 

شريطة أال يكون اذلدف منها سبضية وقت الفراغ، كل ىذا من شأنو أن جيعل  (سينمان رياضة، سياحة 
. اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق واإلبداع 
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وقد تعيد األلعاب الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي زبلصو من التوترات العصبية ومن العمل 
اآليل، وذبعلو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان إىل اضلرافات كثرية، 

كاإلفراط يف شرب الكحول والعنف، ويف ىذه احلالة يكون اللجوء إىل شلارسة الرياضة و البيئة اخلضراء 
واذلواء الطلق واحلمامات ادلعدنية وسيلة ىامة للتخلص من ىذه األمراض العصبية، وردبا تكون خري وسيلة 

 (domart, 1986, p. 589) .لعبلج بعض االضطرابات العصبية 

 :أسس تدريس األنشطة الرياضية المعدلة للصم-4

 لقد ذكرت العديد من الدراسات و كذلك العلماء ما جيب أن يراعى يف التدريس األنشطة الرياضية 
 :للصم حيث ال ننسى اآلثار النفسية لئلعاقة لذلك جيب مراعاة األيت

 . فهم طبيعة واحتياجات األصم-

 . ادلعرفة و اإلدلام بالنواحي الصحية لؤلصم- 

 . العقلية ومجيع القياسات اخلاصة باألصم, السمعية,ادلعرفة باالختبارات النفسية - 

و األدوات ادللونة للمساعدة على توصيل ادلعلومات لؤلصم ويتم , معرفة الطرق ادلرئية واستخدمها- 
 :ذلك عن طريق

 .الًتكيز على احلواس األخرى كناحية تعويضية - 

 .اإلشارات اليدوية’ ادلرآة , يستخدم الشرح ادلرئي للمهارات التعليمية بكفاءة مثل شرائط الفيديو - 

 .جيب أن يقف ادلدرس يف مكان واضح جلميع تبلميذ الصم و مواجهتهم- 

ويشعروا بادلودة و , جيب أن يتم التدريس يف رلموعات صغرية يتم التفاىم السريع بني األطفال الصم- 
 .األلفة مع استخدام أسلوب التشجيع

و التدرج يف التحليل احلركي مع استخدام مناذج وصور ,جيب استخدام وسائل متنوعة يف الشرح - 
ووسائل بصرية متعددة حىت يستطيع األصم فهم األداء احلركي ادلطلوب  جيب مراعاة ضعف التوازن لدى 

 .الصم لذلك فهم ال يتمكنون من البدء و التوقف السريع كما أن تغيري االذباه يكون صعبا 
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جيب مراعاة االرتباك و القلق الذي لديهم و الناتج من عدم شلارسة الفعلية لؤلنشطة الرياضية - 
باإلضافة إىل أن كثرة اإلشارات اليت مل يتعلموىا من قبل الشرح ادلطول يؤدي إىل ضيقهم ومللهم ,

 .وابتعادىم عن ادلمارسة

جيب مراعاة أن االكتئاب من خصائص األصم وعدم مساعهم لؤلصوات يؤدي إىل كثرة ادلشاكل - 
 (39، صفحة 1986فرينون، ) .السلوكية كذلك عدم التعاون من اآلخرين يف اللعب و ادلواقف ادلختلفة

 . رؤيتهم ومبلحظتهم يتمكن ادلدرس منأنشرط ب الصم احلركة أثناء الدرس إعطاءجيب - 

جيب إتباع أسلوب واحد يف إعطاء التعليمات و التوجيهات سواء كانت باإلشارة أو بقراءة الشفاه - 
 .باإلضافة إىل االتفاق على العبلمات معيتو عند الطر أثناء ادلمارسة 

جيب عدم تضييع الوقت يف الشرح حىت تسري ادلنافسات يف االذباه ادلطلوب وديكن تغيري بعض - 
 القواعد لتناسب األصم جيب أن تتناسب األنشطة مع ادلرحلة العمرية  وتتميز بالسهولة و ادلرونة 

 :أهداف التربية الرياضية للصم- 4-1

ويصبح إنسانا منتجا يف اجملتمع ويف حدود قدراتو جيب أن    ,    حىت يستطيع األصم العمل بكفاءة 
 :يهدف الربنامج الًتبية الرياضية إىل تنمية ما يلي

تعلم ادلهارات احلركية األساسية من خبلل األنشطة الرياضية لتنمية وزيادة كفاءتو اإلدراكية احلركية عن  -1
 .طريق األنشطة الفردية و اجلماعية وإثارة دافعتهم إىل ادلمارسة بادلنافسات ادلتنوعة

ادلهارات اليت تنمي التوافق احلركي و البدين وكذلك األنشطة اإليقاعية واستخدام اآلالت النقرية  -2
 كالطبول و الدفوف حيث ربدث تلك اآلالت ذبذبات صوتية ديكن لؤلصم أن يستجيب ذلا  

الن فقد السمع يؤدي إىل فقد االتصال باآلخرين يف حاجة , االىتمام باألنشطة التعاونية اجلماعية  -3
 .حيث أن الًتبية الرياضية ىي الوسيلة لتنمية ادلهارات االجتماعية , إىل النضج اجلماعي 

اختبلل االتزان للصم الناتج من عدم قيام القنوات اذلبللية بوظائفها يوجب على ادلدرس االبتعاد عن  -4
فرينون، ) .وذلك لتوفري األمان من صعوبة عدم االتزان, ادلهارات اليت تتطلب التسلق والعمل على األجهزة 

 (41، صفحة 1986
 :األنشطة الرياضية  التي يجب االبتعاد عنها للصم- 4-2

 الن اللكمات تزيد من تلف األذن: المالكمة
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 حيث ربدث ذلم دوار وبعض ادلشاكل اخلطرية : الترامبولين
إال إذا استخدمت السدادات باألذن اثنا ادلمارسة بأنواعها ادلختلفة كما جيب ذبنب :الرياضة المائية

 (152-151، الصفحات 1998حلمي ابراىيم، ) .الضغط الشديد على األذن 
 :رياضات السمع و الصم التنافسية- 5-1

وفيما يلي ادلسابقات اليت ,تطبق على الصم نفس القواعد الدولية لؤلصحاء ماعدا بعض االستثناءات
 :يسمح ذلم بادلشاركة فيها

 باإلضافة إىل اجلري , العاب ادليدان و ادلضمار -1
 (كلم مشي20) ,(م موانع3000),(م حواجز110),(م10000),(م5000),(م1500)
 (..البندقية)الرماية بالسهم وبالنار,إطاحة ادلطرقة,رمي الرمح

 الكرة الطائرة -كرة اليد-كرة السلة–كرة القدم -2
 .(احلرة-الرومانية)ادلصارعة -3
 تنس األرضي –رفع األثقال تنس الطاولة -4
 البولنج-التزحلق على اجلليد- البلياردو-كرة ادلاء–الغطس –السباحة -5
 (م1000)الدرجات-اجلمباز-6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بعض القواعد الخاصة بمنافسات  الصم -5-2

 .يلزم أن يكون مجيع ادلتسابقني من ضعاف السمع
 .جوالت فاصلة3تتكون ادلباراة من جولة واحدة ماعدا النهائي حيث تكون :يف البلياردو-
 5كما أن كرة القدم اخلماسية تتم بني, تقام ادلباراة بطريقة خروج ادلغلوب لبلعبني الصم : كرة القدم -

وبدون ضربات مرمى كما ال تطبق عقوبة التسلل حيث ’ وال ربسب ضربات الركنية, أفراد لكل فريق 
 (154-153، الصفحات 1998حلمي ابراىيم، ) يسمح لبلعب التواجد يف أي مكان
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 :الخالصة

وديكن استخبلص من خبلل ما أشرنا إليو أن النشاط البدين والرياضي ادلوجهة للمعاقني مستمد من 
النشاط البدين والرياضي الذي ديارسو األفراد العاديني لكنو يكيف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد 
ادلعاق من حيث القوانني والوسائل ادلستعملة ، ويعد ىذه النشاط الرياضي حديث النشأة مقارنة بالنشاط 

الرياضي عند العاديني ولو جوانب عديدة تعود بالفائدة  على األفراد، فهو يعترب وسيلة تربوية وعبلجية 
ووقائية إذا مت استغبلذلا بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ يسهم يف تكوين شخصية األفراد من مجيع اجلوانب ، 

اجلانب الصحي ، اجلانب النفسي ، اجلانب اخللقي واالجتماعي ، وبالتايل تكوين شخصية متزنة تتميز 
. بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي والنظرة ادلتفائلة للحياة 

 كما أن للنشاط الرياضي تأثري اجيايب على اندماج وإعادة تأىيل ادلعاق وتقبلو يف اجملتمع من خبلل 
 الرياضي العادي من الدقة والًتكيز دبيزاتربسيس اجلمهور بان ادلعاق يستطيع شلارسة النشاط الرياضي 

والتحكم يف النفس ، و دبتعة واندفاع كبريين دون إي عقدة ، وانو بواسطة اإلرادة والرغبة والتدريب ادلستمر 
  .يستطيع ادلعاقني ربقيق نتائج مذىلة يف سلتلف االختصاصات ذبلب الفرح والسرور والسعادة لآلخرين
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 : هيد  تم
 البحث أدوات تطبيق خبلل من عليها ادلتحصل النتائج عرض يف الفصل ىذا أىداف تتمثل

 وحتليلها استبيان ادلهارات االجتماعية يف وادلتمثلة ادلستعملة
 يف ذكرىا مت اليت ةبهوادلشا السابقة الدراسات بعض لنتائج ادلقرتحة األدلة مع ومقارنتها ومناقشتها

 البحث نتائج استنتاج جانب إىل بينهما، واالختبلف التشابو، أوجو مناقشة مث النظري، اجلانب
 :كاآليت العرض ويكون الدراسة، حدود حسب

عبارات مهارة التواصل _ 1

 عبارات التأييد وادلساندة  _2

 عبارات ادلشاركة و التعاطف _ 3

  الضبط و ادلرونةعبارات _ 4
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 :العينةحول عرض المعلومات - 1

 .يبين توزيع أفراد العينة حسب السن (06)جدول: السن1 _

 الغري شلارسني ادلمارسنيالعينة 

( 17/30)( 17/30)السن 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس)07 (جدول رقم: الجنس2_ 

 ذكورالعينة 

 %التكرار الممارسين 

40 100 

 %التكرار الغير ممارسين 

40 100 

  .ذكور ىم البحث أفراد كل

 :اإلعاقة طبيعة- 3

 الصم.طبيعة حسب العينة أفراد توزيع يبين: (08)رقم جدول
      العينة  

 

طبيعة اإلعاقة 

الغير ممارسين  الممارسين  

 %التكرار  %التكرار 

 100 40 100 40الصم 

 .الصمخاصية طبيعة  بنفس يتميزون (ادلمارسني وغري ادلمارسون )البحث  أفراد أن اجلدول من يبلحظ
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  استبيان المهارات  االجتماعية:نتائج عرض   2-
 ( :09)رقم  عبارات مهارة التواصل  جدول- 1

 الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري للممارسني ادلعياري واالضلراف احلسايب ادلتوسط يبني
 .زلور مهارة توصل  خيص فيما اإلحصائية والداللة الفروق واجتاىات احملسوبة - ف- وقيمة

محور مهارة توصل البيانات 

 
 

 ممارسين

 29.78 سأوافق 

 1.06ع 
 23.89س غير متأكد 

 1.66ع 
 15.68س ال أوفق 

 1.87ع 
 

 الغير ممارسين
 20.21 1 سأوافق 

 1.20 1ع
 19.78 1سغير متأكد 

 2.94 1ع
 26.94 1سال أوفق 

 1.90 1ع

 6.54ف م 

 01.98ف ج 
 0.05مستوى الداللة 

دال الداللة اإلحصائية 
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: األعمدة البيانية

( 1)رقم شكل

 .صلامهارة تو حورمب ةصأعمدة بيانية خا

: عرض و مناقشة النتائج 

  عند 01.98 اجلد ولية   ف قيمة   من أكرب  6.54احملسوبة     فقيمة  أن اجلدول من نبلحظ
 بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول ميكن ومنو  78احلرية    ودرجة ، 0.05 الداللة ستوىم

 .ادلمارسني لصاحل صلاخيص مهارة تو فيما الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري ادلمارسني
 خبلل من اآلخرين مع لبلختبلط الفرصة تعطي الرياضي البدين النشاط شلارسة أن النتائج ىذه تفسَّر    

 ,وتأثر تأثري عبلقة ىناك وتكون معهم، والتعامل التفتح يف سهولة الفرد فيجد وادلنافسة التدريب أوقات
 وظروف مواقف خبلل من, كذلك الطيب، وبالوجود اجلماعة داخل وبادلكانة بالرضا اإلحساس عنها ينتج

 سلتلف يف النجاح أن كما ,السريع,التكيف يف قابلية لو فتكون عالية مرونة الفرد ميتلك ادلختلفة اللعب
 مرجعيا إطارا باعتباره واالجتماعي احليايت,الواقع على إجيابا ينعكس شلا ,واالصلاز التفاؤل يكسبو ادلنافسات

تنمي مهارة تواصل  العوامل ىذه كل , الرياضيجملالا غري أخرى رلاالت إىل األخري ىذا فيتخطى ,عاما
  الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني األفراد لدى االجتماعي
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 ( :10)رقم جدول
 الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري للممارسني ادلعياري واالضلراف احلسايب ادلتوسط يبني

 زلور التأييد وادلساندة خيص فيما اإلحصائية والداللة الفروق واجتاىات احملسوبة - ف- وقيمة

محور مهارة التأييد والمساندة البيانات 
 
 

 ممارسين

  سأوافق 
34.10 

 68.34ع 
 29.26س غير متأكد 

 58.66ع 
 11.68س ال أوفق 

 23.45ع 
 

 الغير ممارسين
 63. 26 1 سأوافق 

 53.36 1ع

 22.42 1سغير متأكد 
 44.49 1ع

 21.51 1سال أوفق 
 32. 43 1ع

 8.23ف م 

 01.98ف ج 

 0.05مستوى الداللة 

دال الداللة اإلحصائية 
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: األعمدة البيانية

 
 (2)شكل رقم 

 التأييد وادلساندة حورمب ةصأعمدة بيانية خا

:  عرض و مناقشة النتائج 

     عند01.98   اجلد ولية فقيمة  من   أكرب8.23  احملسوبة ف قيمة أن اجلدول من يتضح
 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول ميكن  ومنو 78 احلرية ودرجة ، 0.05 الداللة مستوى

 لصاحل خيص مهارة التأييد وادلساندة فيما الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري ادلمارسني بني
تأييده ودلساندتو  فرص  للفرد توفر الرياضي البدين النشاط شلارسة أن النتائج ىذه تفسَّر.ادلمارسني

 انفعاالتو فتتناسب التبلحم االجتماعي ، حدة ترتفع أن ميكن وادلنافسات ادلباريات ففي لآلخرين ،
 ومن ادليول، يف والتحكم اإلحباط مواقف جتاوز على الفرد قدرة الفشل خربات وتتيح ،مثرياهتا مع

 لؤلنشطة ادلصاحب ادلناخ أن كما وتكيف، بتوازن واالنفعاالت األحداث الفرد يواجو األخرية ىذه
 حيث واحلركة اللعب ىو األنشطة شلارسة يف األصل ألنَّ  وادلتعة ادلرح يسوده مناخ ىو الرياضية
التأييد  مهارةمن يزيد شلا ادلزاج واعتدال والرزانة اذلدوء فيكتسب والضغوط، التوتر من اإلنسان خيفف

 فهم على الفرد مساعدة يف الرياضي النشاط يساىم ىذا إىل إضافة وادلساندة ومساعدة اآلخرين
 شلا لنفسو الواقعية ورؤيتو اآلخرين مع الفردية الفوارق وقبول إدراك خبلل من وقدراتو إمكاناتو حدود
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مهارات االجتماعية وخاصة  على إجيابا ينعكس ىذا كل السليم، والتوافق االصلاز على يساعده
 .ادلمارس مهارة التأييد وادلساندة ا للفرد

  (:11)رقم جدول
 الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري للممارسني ادلعياري واالضلراف احلسايب ادلتوسط يبني

 ادلشاركة و التعاطف زلور خيص فيما اإلحصائية والداللة الفروق واجتاىات احملسوبة - ف- وقيمة

 مشاركة والتعاطف محور مهارةالبيانات 
 
 

 ممارسين

  سأوافق 
29.33 

 2.40ع 
 25.22س غير متأكدا 

 1.84ع 
 19.77س ال أوفق 

 1.33ع 
 

 الغير ممارسين
 24.44 1 سأوافق 

 1.34 1ع
 28.33 1سغير متأكد 

 1.49 1ع
 19.33 1سال أوفق 

 1.55 1ع
 7.30ف م 
 01.98ف ج 

 0.05مستوى الداللة 
دال الداللة اإلحصائية 
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 :البيانيةاألعمدة 

 
 (3)شكل رقم 

 ادلشاركة و التعاطف حورمب ةصأعمدة بيانية خا
: عرض و مناقشة النتائج 

 الداللة مستوى عند 01.98  اجلدولة قيمة ف من أكرب 7.30 احملسوبة قيمة ف أن اجلدول من يتبني
  ادلشاركة ويف مهارة إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول ميكن ومنو  احلرية ودرجة ، 0.05

 أن النتائج ىذه تفسَّر.ادلمارسني لصاحل الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري ادلمارسني بني التعاطف
 والتوتر، ادلعاناة مشاعر وختفيف الدوافع ادلكبوتة، لتفريغ وآلية وسيلة تعترب الرياضي البدين النشاط شلارسة

 االجتماعية احلياة ضغوط وكذا اإلعاقة، عن ادلرتتبة السلبية اآلثار حيال ادلعوق، الفرد يستشعرىا اليت
 فرص توفري على وتعمل آلخر، حني من ادلعوق اليت تنتاب التوتر والقلق فرتات ادلمارسة تزيل ذلذا ادلختلفة،

 ويشعر ،  مشاركة اآلخرين والتعاطف معهمىالزائدة، والبحث عل بالطاقة يعرف ما أو الضغوط، من التحرر
مستوى التواصل االجتماعي  على إجيابا ينعكس شلا النفسية، بالراحة الفرد
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 (12)رقم جدول
 الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري للممارسني ادلعياري واالضلراف احلسايب ادلتوسط يبني

 الضبط و ادلرونة زلور خيص فيما اإلحصائية والداللة الفروق واجتاىات احملسوبة - ف- وقيمة

 الضبط ومرونة محور مهارةالبيانات 
 
 

 ممارسين

 33.55س أوافق 
 1.69ع 

 29.55س غير متأكدا 
 1.49ع 

 55. 20س ال أوفق 
 4.04ع 

 
 الغير ممارسين

 32.55س أوافق 
 4.54ع 

 29.77س غير متأكدا 
 1.79ع 

 19.56س ال أوفق 
 1.45ع 

 6.60 ف م
 01.98 ف ج

 0.05 مستوى الداللة
دال  الداللة اإلحصائية
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 :البيانيةاألعمدة 

 
 (4)شكل رقم

 الضبط و ادلرونة حورمب ةصأعمدة بيانية خا

: عرض و مناقشة النتائج 
 عند      01.98    اجلدولة قيمة ف من  أكرب6.60     احملسوبة  قيمة ف أن اجلدول من يستنتج
 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو القول ميكن ومنو ، 78 احلرية ودرجة ، 0.05الداللة مستوى

 الضبط و ادلهارات االجتماعية كمهارة خيص فيما الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري ادلمارسني بني
 االجتماعية القيم تنمي الرياضي البدين النشاط شلارسة أن النتائج ىذه تفسَّر.ادلمارسني لصاحل ادلرونة

 قدراتو يستخدم حيث ثري، اجتماعي تفاعل وعرب اجلماعة، قيم خبلل من الفرد ينمو حيث ادلقبولة،
 معاين التفاعل ىذا خبلل من الفرد ويدرك واإليثار، التفاىم ويتعلم التعاون على فيعتاد فريقو، لصاحل

 العبلقات لنمو فرصا النشاط يوفر كما واالنتماء وضبط النفس ومرونة التداخل، وادلشاركة التماسك
 ومن.رياضية روح بكل واذلزمية الفوز الفرد وقبول االجتماعية، واأللفة الصداقات ربط خبلل من االجتماعية

 .ادلمارس للفردالضبط و ادلرونة   مهارة تنمى ىذا
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 :االستنتاجات- 3

يف حدود إجراءات البحث ، ويف ضوء أىدافو ومن خبلل التحليل اإلحصائي للنتائج ادلتحصل عليها 
  :أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية 

 ض ادلهارات االجتماعية لدى الصم ادلمارسني لؤلنشطةعيف تنمية بوفعال للنشاط الرياضي دور كبري : أوال
 .وادلرونةادلشاركة والتعاطف والضبط ,  التأييد وادلساندة,التواصلالرياضية ادلكيفة واليت دتثلت يف مهارة 

يف بعض ادلهارات  (وليس انعدام)يعاين غري ادلمارسني لؤلنشطة البدنية والرياضية نقص ملحوظ : ثانيا
 .االجتماعية مقارنة بادلمارسني لؤلنشطة الرياضية الذين يتميزون بارتفاع يف مستوى ىذه ادلهارات

أن ادلهارات االجتماعية مهمة وضرورية يف حياة الفرد األصم واليت ميكن تنميتها من خبلل األنشطة :ثالثا
البدنية والرياضية ادلكيفة حيث توفر لو الظروف وادلواقف التفاعل االجتماعي اليت يكتسب من خبلذلا ىذه 

 . ادلهارات االجتماعية ودتكنو من حتقيق أىدافو بنجاح

: مناقشة الفرضيات- 3
خيص  فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - :مناقشة الفرضية األولى 

 .الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني لصاحل مهارة توصل
عند معاجلتنا لنتائج استبيان مهارة توصل االجتماعي تبني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية حسب 

و ىذا ما يدل على حتقق الفرضية األوىل اليت تعطى الفرق اإلحصائي لصاحل الصم  (09)اجلدول رقم  
. ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف 

خيص  فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - :مناقشة الفرضية الثانية 
 .الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني لصاحل مهارة التأييد وادلساندة االجتماعية

خبلل حتليلنا لنتائج استبيان مهارة التأييد وادلساندة االجتماعية تبني أن ىنالك داللة إحصائية لصاحل الصم 
و ىذا ما يتناسب مع نتائجنا ادلتوقعة  (10)ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف كما يوضحو جدول رقم 

. اليت كانت لصاحل الصم ادلمارس للنشاط البدين ادلكيف 
 خيص فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -: مناقشة الفرضية الثالثة 

 .الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني االجتماعي  لصاحل مهارة ادلشاركة و التعاطف
 فروق ذات  االجتماعي وجود ادلشاركة و التعاطف حسب استبيان مهارة(11)رقم  اجلدول نتائج بينت
 ادلشاركة و التعاطف مهارة خيص فيما الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني وغري ادلمارسني بني  إحصائيا دالة
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اليت تدعم اجيابية الشخصية لدى الصم  ادلمارس  الثالثة الفرضية صحة يثبت ما وىذا ، ادلمارسني لصاحل
. للنشاط البدين 

خيص  فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - :مناقشة الفرضية الرابعة 
. الرياضي  البدين للنشاط ادلمارسني  االجتماعية لصاحلالضبط و ادلرونة مهارة

 االجتماعية تبني أن ىناك فرق الضبط و ادلرونة حسب استبيان مهارة (12)توضح نتائج اجلدول رقم 
. لصاحل ادلنخرطني يف أندية الرياضية و ىذا ما نستخلصو من الفرضية الرابعة

 :الخالصة العامة 
     من خبلل دراستنا ىذه حاولنا تسليط الضوء على الدور الذي تلعبو األنشطة البدنية ادلكيفة يف تنمية 

إن النشاط البدين بعض ادلهارات االجتماعية لدى الصم حيث توصلنا من خبلل الدراسة النظرية إىل 
والرياضي ادلوجو للمعاقني يستمد مبادئو وأسسو من النشاط البدين الرياضي الذي ميارسو األفراد العاديني  

. والوسائل ادلستعملة  لكنو يكيف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد ادلعاق من حيث القوانني

يعد النشاط البدين الرياضي ادلكيف حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديني ولو جوانب - 
عديدة تعود بالفائدة  على األفراد ادلمارسني ، فهو يعترب وسيلة تربوية عبلجية ووقائية إذا مت استغبللو 

البدنية، االجتماعية، )بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ يسهم يف تكوين شخصية األفراد من مجيع اجلوانب 
. (...النفسية

 يرجع إىل عوامل وراثية، وعوامل  أثناء احلمل و أثناء الوالدة،  السمعيةأن العديد من أسباب اإلعاقة- 
 رلال اإلعاقة يشريون إىل أمهية اإلرشاد اجليين ، والتثقيف الصحي ، وإرشاد يفووجدنا أن معظم الباحثني 

األمهات واحلوامل وتوعيتهن فيما يتعلق باحلفاظ على صحة اجلنني ،واالنتباه إىل األمراض الفريوسية 
 .وادلعدية وطرق الوقاية منها

أن ادلهارات االجتماعية ضرورية يف حياة األصم وذلا أمهية بالغة يف عملية التفاعل االجتماعي وإدارة - 
 .   العبلقات االجتماعية الناجحة 

 كما توصلنا من خبلل الدراسة التطبيقية إىل النتائج ادلستمدة من اجلداول إىل التحقق من صحة مجيع 
 :حيث أشارت إىل, الفرضيات 

فيما خيص مهارة التواصل بني ادلمارسني وغري 0.5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 
 . ادلمارسني لؤلنشطة البدنية والرياضية ادلكيفة لصاحل ادلمارسني 
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خيص  فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني 0.5 عند مستوى الداللة إحصائية داللة ذات فروق دووج-
  الرياضي البدين للنشاط ادلمارسني مهارة التأييد وادلساندة لصاحل

 خيص فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني 0.5 عند مستوى الداللة إحصائية داللة ذات فروق دووج- 
الرياضي  البدين للنشاط ادلمارسني   لصاحلمهارة ادلشاركة و التعاطف

خيص  فيما ادلمارسني وغري ادلمارسني بني  0.5 عند مستوى الداللة إحصائية داللة ذات فروق توجد-  
. الرياضي  البدين للنشاط ادلمارسني  لصاحلالضبط و ادلرونة مهارة

 .وعليو ميكن القول ان للنشاط البدين ادلكيف لو دور فعال يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى الصم
 :االقتراحات و توصيات - 

حلالة  شخصية و ا لتقومي موضوعية كوسائل النفسية وادلقاييس االختبارات واستخدام تكييف ضرورة 1-
 .النفسية لصم

 .إقناع األفراد الصم وذويهم على ضرورة شلارسة األنشطة البدنية و الرياضية 2-
, إدارية, مالية)تدعيم ادلؤسسات واجلمعيات اليت حتتضن ادلعاقني وخاصة الصم من عدة نواحي  3-

من اجل حتفيزىم على شلارسة األنشطة البدنية والرياضية اليت أثبتت أمهيتها يف عدة  (...أجهزة, معنوية
 . و يف حل مشكبلهتم (واجتماعية,بدنية, نفسية)رلاالت 

إعداد وتقدمي الدورات والربامج التدريبية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس اخلاصة بادلعاقني  4-
 . بغية تزويدىم بادلعارف واخلربات اجلديدة لتحقيق نتائج اجيابية (الصم)

توفري وسائل اكتشاف ادلبكر لئلعاقة من طرف الوزارات واجلمعيات واجلهات ادلعنية من اجل تكوين  5-
 .  الفرد السليم

إعداد برامج إرشادية نفسية من اجل تنمية ادلهارات االجتماعية لدى ادلعاقني مسعيا من طرف  6-
 .أخصائيني وتطبيقها على ىذه الفئة لتحسني احلالة النفسية واالجتماعية للصم

 :يلي كما نذكرىا أخرى دراسات بإجراء القيام تثري الدراسة ىذه- 07 
 .األخرى الشخصية ومسات الرياضي النشاط شلارسة بني العبلقة -
 .الرياضي اصلازه ودرجة للمعوق الشخصية السمات بني العبلقة -
 .اخلاصة االحتياجات ذوي من الرياضيني عند الشخصية لسمات مقارنة دراسة -
  .الوطنية الرياضية الفرق يف ادلكيف البدين النشاط دور تقومي -
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: تمهيد
إن قيمة البحث العلمي ال تتمثل يف مجع الًتاث النظري واالطالع على البحوث والنظريات اليت 

وإمنا قيمتها تتمثل يف اعتمادىا على العمل ادليداين الذي , تناولت مشكلة موضوع الدراسة بشكل مباشر
ومراجعة ىذه البيانات مراجعة دقيقة , ميكن الباحث من مجع ادلعلومات من اجملتمع الذي يقوم بدراستو

 (159، صفحة 1997ناصف، ) .أثناء القيام بالعمل ادليداين 
إال إن ىذه ادلعلومات اليت جيمعها الباحث تصبح ال قيمة ذلا إال إذا بتحليلها وتفسريىا ووضع 

 .دراستهاالتوصيات اليت يرى أهنا ضرورية حلل ادلشكالت اليت ىو بصدد 
 واألدوات جانب العينة إىل وسنتطرق يف ىذا الفصل إىل الدراسة االستطالعية و ادلنهج ادلتبع 

ادلستعملة ومقاييس الصدق و الثبات وعرض ادلتغريات الدراسة  
: الدراسة االستطالعية- 1

شلا الشك فيو أن ضمان السري احلسن ألي حبث ميداين ال بد على الباحث القيام بدراسة 
استطالعية دلعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث ادليدانية والتأكد من صالحية األداة 

. ادلستخدمة والصعوبات اليت قد تعًتض الباحث 
من خالل ادلسح ادلكتيب لبعض الدراسات والبحوث :  بإجراء دراسة استطالعية أوالالطالبانوعليو فقد قام 

اليت تناولت فئة ادلعاقني وخاصة الصم من ىنا مت التأكيد على اختيار موضوع الدراسة وحتديد متغريات 
. البحث

: من خالل زيارة بعض مجعيات وادلؤسسات يف بعض الوالية الغرب واليت كان الغرض منها:ثانيا
. التعرف على العينة من حيث العدد و السن و ادلستوى- 
. اطالع رؤساء اجلمعيات و ادلؤسسات على موضوع الدراسة وطلب العون منهم- 
اخذ فكرة واضحة على واقع النشاط البدين الرياضي اجلمعيات وادلؤسسات من حيث الوسائل واألجهزة - 

. وادلساحات وادلرافق الرياضية ادلتوفرة 
 مث وسعيدة بزيارة ميدانية إىل مقر اجلمعيات اخلاصة بالصم بوالية تيارت وغليزان الطالبان حيث قام 

، حيث قابال رؤساء مركز التكوين للمعاقني بغليزان وبعض ادلدارس اخلاصة بالصم بوالية سعيدة و تيارت
ومت طرح رلموعة من األسئلة لغرض تقصي  , ومديري ادلؤسسات خاصة بالصم,وبعض أعضاء اجلمعيات

احلقائق واحلصول على معلومات كافية عن اجملتمع األصلي للدراسة ، حيث وجد الباحثان تفهم 
وتعاون كبريين من ىؤالء الرؤساء و ادلدراء الذين أعطوا عناية كبرية واىتمام بالغ دلوضوع الدراسة وسهلت 
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وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة إىل حتديد اجملتمع . مهمة الباحثان يف حتقيق األىداف قيد الدراسة 
 .وضبط ادلتغريات فكان أفراد العينة ذوي الصمم الكلي, األصلي وعينة البحث

: المنهج- 2
, والذي يعترب من أكثر ادلناىج استخداما ,     نظرا لطبيعة ادلوضوع اعتمدا الباحثان ادلنهج الوصفي 

ويهتم ادلنهج الوصفي جبمع أوصاف علمية ,وخاصة يف البحوث الًتبوية والنفسية واالجتماعية والرياضية
والتعرف على اآلراء و ادلعتقدات و االجتاىات ,ووصف الوضع الراىن وتفسريه, دقيقة للظاىرات ادلدروسة

كما يهتم بدراسة العالقات القائمة بني الظواىر ادلختلفة , , عند األفراد وطرائقها يف النمو والتطور
. وضبطها كميا عن طريق مجع ادلعلومات وتصنيفها مث حتليلها 

: العينة والمجتمع األصلي- 3
 :خصائص مجتمع البحث- 3-1

 سنة 30 إىل 17 تتمحور الدراسة حول فئة الصم فمن حيث السن تًتاوح أعمارىم ما بني 
. أما من ناحية اجلنس فكلهم ذكور

: خصائص العينة- 3-2
عشوائية من حيث السن و احلالة االجتماعية  (أصم) فرد معاق مسعيا إعاقة كلية 80 دتثلت العينة يف 

ونوع األنشطة الرياضية وقصدية من حيث اجلنس وادلستوى الدراسي واحلالة اجلسمية وطبيعة اإلعاقة 
 أصم يف سلتلف أندية ومجعيات الرياضية اخلاصة بالصم أما غري 40حيث قدر عدد ادلمارسني ب,

 أصم من مركز التكوين والتمهني لذوي االحتياجات اخلاصة ومدرسة لصغار 40ادلمارسني فقدر أيضا ب
 .الصم 
 :البحث تالمجاال- 4
 :المجال المكاني- 4-1

  يقع مقر الرئيسي للنادي اذلاوي لرياضية الصم يف والية تيارت بدار الرابطة أمام دار الصحافة أما ادلقر 
 فتقع بوالية غليزان يف وسط  والتنميةالفرعي فواحد ببلدية مهدية واألخر ببلدية الرحوية أما اجلمعية اآلمل

إىل جانب اجلمعيات ىناك مركز التكوين والتمهني , سعيدةو مجعية الرياضية للصم والبكم بوالية ,ادلدينة 
. ببلدية وادي اجلمعة والية غليزان ومدرسة صغار الصم بن عابد خلف اهلل والية سعيدة للمعاقني 
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. يبين توزع النوادي الرياضية والمؤسسات التي أجريت عليها الدراسة  01جدول رقم  
 عدد غري ادلمارسني عدد ادلمارسني النادي أو اجلمعية 

  14النادي اذلاوي لرياضة الصم مبهدية  
  14النادي اذلاوي لرياضة الصم بالرحوية 

  12 بسعيدةمجعية الرياضية للصم والبكم 
 18 األمل والتنمية للصم بغليزان  احتاد 

 09 مدرسة صغار الصم بسعيدة 
 13 مركز التكوين بواد اجلمعة غليزان 

 :المجال الزمني- 4-2
امتدت الدراسة من بداية شهر فيفري إىل هناية أفريل حيث فيها مت حتديد العينة وتطبيق االستبيان مث مجع 

 .  ماي معاجلة البيانات والوصول إىل النتائج وعرضها وحتليلها19ومن بداية شهرماي إىل , وفرز ادلعلومات
: تحديد المتغيرات- 5

: من خالل الفرضيات وطبيعة العنوان يظهر لنا وجود متغريين احدمها مستقل األخر تابع مها
  : المتغير المستقل-5-1
 . النشاط البدني المكيف-
 :  المتغير التابع-5-2 

 . المهارات االجتماعية-
 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة- 5-3

 إن الدراسة ادليدانية تتطلب من الباحث التحكم يف كل الظروف احمليطة بادلشكلة بطريقة علمية 
 (الدخيلة )وذلك بضبط متغريات الدراسة بدقة وزلاولة عزل والتخلص قدر ادلستطاع من ادلتغريات احملرجة 

 . (ادلتغري التابع  )، أي إزالة تأثري أي متغري الذي ميكن أن يؤثر على النتيجة 
يصعب على الباحث أن يتعرف على ادلسببات "  يقول زلمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب 

اسامة كامل , زلمد حسن عالوي)احلقيقية للنتائج بدون شلارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة 
 (243، صفحة 1987راتب، 

يعترب النشاط البدين الرياضي من األنشطة اليت تغري يف سلوك الفرد نتيجة اكتسابو خربات ومهارات    
، ويتأثر بعوامل عديدة منها السن ،اجلنس ، الذكاء ، البيئة  (حركية ، اجتماعية ، معرفية  )سابقة   
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وانطالقا من ىذه االعتبارات قام الباحث بضبط متغريات الدراسة من . والناحية البدنية واالجتماعية للفرد 
: حيث

: السن- 7-1
 سنة وقد حرص  30 – 17 اعتمد الباحثان يف اختيار العينة على األفراد الذين تًتاوح أعمارىم ما بني    

 (شلارسني وغري شلارسني)على أن تكون كل الفئات العمرية متماثلة يف العينة ، أي يف كل رلموعة 
: الجنس- 7-2
, فيزيولوجية , حركية, جسمية) يعتقد الباحثان انو يوجد فروق كثرية بني اجلنسني من عدة نواحي   

كما أن الفرصة يف االحتكاك باآلخرين و ادلشاركة يف األنشطة الرياضية أو األنشطة األخرى ال (...نفسية
تتاح بالشكل ادلساوي للجنسني فمن ىنا اختار الباحثان الذكور لسهولة التواصل معهم ولتوفرىم كعينة 

خصوصا يف ادلرحلة العمرية  للبحث بعكس اإلناث الذي نالحظ قلت تواجدىم يف ادلراكز و ادلؤسسات
. ادلشار إليها

حىت تكون العينة متجانسة ومتقاربة يف اخلصائص ارتأينا أن يكون ادلستوى : المستوى الدراسي 7-3
الدراسي ألفراد العينة ال يتجاوز السنة السادسة ابتدائي يف كلتا اجملموعتني ونظرا للنسبة الكبرية جدا الذين 

.  حتصلوا على ىذا ادلستوى وتوقفوا عن عنده
: حالة الجسم- 7-4
 حيث ركزا الباحثان على أن ال يكون أفراد العينة يعانون من إعاقات أخرى كتشوه خلقي أو عاىة أو    

. من حالة نفسية أو اجتماعية غري مقبولة تأثر على سري الدراسة
   وشلا حرص عليو الباحثان ىو التأكد من عدم شلارسة اجملموعة غري ادلمارسة النشاط البدين ادلكيف أي 

نشاط رياضي مهما كان نوعو شديد أو بسيط فردي أو مجاعي 
: أدوات الدراسة- 6
: مقياس المهارات االجتماعية لدى الصم- 6-1

-17بعد االطالع على ادلقاييس ادلستعملة يف قياس ادلهارات االجتماعية لدى الصم يف ادلرحلة العمرية 
 متبعا اخلطوات االستبيان ىذا أعدا سنة اتضح لنا عدم وجود مقياس ثابت وخاص لدى ىذه الفئة لذا 30

:  التالية 
 والكتابات اخلاصة بادلهارات االجتماعية عامة وادلهارات االجتماعية لدى تاإلصدارااالطالع على - 1

الصم خاصة  
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 عدد إىلاالطالع على البحوث و الدراسات اليت تناولت ادلهارات االجتماعية ومن خالذلا مت التوصل - 2
:  من ادلقاييس اليت استخدمت يف تلك ادلهارات من بينها

( 1991) السمادوين  إبراىيم السيد إعدادمقياس ادلهارات االجتماعية من -
( 1992) للمهارات االجتماعية ترمجة والتعريب زلمد السيد عبد الرمحن (1990 )مقياس رونالد رجيو-
زلمد السيد عبد الرمحن وحامت عبد )مقياس ادلهارات االجتماعية والسلوك التوكيدي والقلق االجتماعي -

( 1997ادلقصود 
وقد مت حتكيم االستبيان مع رلموعة من الدكاترة وذلك قصد تعديل بعض اجلوانب اليت ختدم 

 .مباشرةادلوضوع بطريقة 

  عبارة 18دتثلت يف : استبيان مهارة التواصل _1

  عبارة 18دتثلت يف :  مهارة التأييد وادلساندةاستبيان _ 2
  عبارة17دتثلت يف  : مهارة ادلشاركة و التعاطفاستبيان_  3

  عبارة17دتثلت يف  :الضبط و ادلرونة مهارة استبيان_ 4
 :األسس العلمية- 7
: ثبات االختبارات- 7-1

يعترب ثبات االختبار ىو شرط أساسي يف تقنني االختبار، ونعين بو أن يكون االختبار على درجة عالية    
. من الدقة واإلتقان يف ما وضع لقياسو

الثبات ىو زلافظة االختبار على نتائجو إذا ما " يقصد بثبات االختبار حسب مروان عبد اجمليد إبراىيم 
 أعيد على نفس 

.يبني معامالت الصدق و الثبات الستبيان ادلهارات االجتماعية (02)جدول رقم   
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من خالل اجلدول نالحظ أن ادلقاييس الفرعية لالستبيان تتسم مبعامل ثبات مرتفع  ومن ىنا ميكن 
 .استعمال االستبيان بعتباره مقبوال صادق فيما يقيسو

 :الدراسة اإلحصائية- 8
 :الحسابي المتوسط- 8-1

 ألفراد الكلي العدد على العينة رلموع قيم بتقسيم حسابو ويتم (س ) احلسايب للمتوسط يرمز
 :آلتية بالصورة القانون استخدام وميكن

 
   س مج 

 س= 
 
 ن

 
: حيث  

 األفراد أو الدرجات أو القيم عدد =ن
 .سن إىل.......3 س+2 س+1 س رلموع:س مج
  :المعياري االنحراف- 8-2

  ويعرف , للتشتت استعماال ادلقاييس أكثر (standard diviation)يعترب االحنراف ادلعياري 
، صفحة 2001جالل، ) ن على مقسوما ادلتوسط عن االحنرافات مربع موعلمج الًتبيعي اجلذر أنو

279). 
 
  

عدد  ادلهارات
 البنود

 احلالة ال أوافق غري متأكد أوافق
 م الصدق

 
 م الصدق م الثبات م الصدق م الثبات م لثبات

 قوي 0.84 0.70 0.88 0.78 0.90  0.81 18 التواصل
 قوي 0.90 0.82 0.94 0.89 0.99 0.89 18 تأييد وادلساندة

ادلشاركة 
 والتعاطف

 قوي 0.96 0.68 0.94 0.88 0.84 0.71 17

 قوي 0.92 0.85 0.85 0.73 0.92 0.85 17 الضبط وادلرونة
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 :اآليت بالقانون حيسب و
 ² (س -س )مج  =         ع                  

 ن 
 :حيث

 .احلسايب ادلتوسط : س
 .األفراد عدد:س
 .العينة أفراد عدد:ن
 :االستداللي اإلحصاء-9-2

 البيانات على بناءا اإلحصائيعلى اجملتمع  لالستدالل تعمل اليت العلمية الطرق من رلموعة
 .اإلحصائية

  :لبيرسون االرتباط معامل-  8-3
 حتديد مع, متغريين بني عالقة ىناك كانت إن معرفة إىل " Pearson"يهدف معامل ارتباط لبريسون 

، 2000اخالص زلمد عبد احلفيظ، )اإلرتباطية  العالقة طبيعة لوصف ويستخدم بينهما االرتباط درجة
 :اآليت بالقانون البحث أدوات ثبات حلساب البحث ىذا يف واستعمل  (310صفحة 

  
  (ص مج)  х (س مج ) – (ص  х س)                    ن مج:حيث

 = ر
 ² ( ص مج ) – ² ص مج ن х ²( س مج ) - ² س مج                   ن

 
 .العينة أفراد عدد:ن
 .األول االختبار قيم:س
 ² (مج الدرجات)مج .الثاين االختبار قيم:ص
 =   داخل اجملموعات مج:اختبار فيشر-8-3

                            عدد حاالت يف رلموعة معينة
: معامل الثبات- 8-6
معامل الصدق         =                
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: الصعوبات البحث- 9
:  وقد تطرقنا يف ىذا اجلزء رلموعة من العراقيل و الصعوبات من بينهم_
صعوبة الوصول إىل الفئات ذوي االحتياجات اخلاصة  _
عدم تسهيل مهمة الباحث يف بعض مراكز اخلاصة من طرف ادلسئولني _
قلة ادلراجع وخاصة ادلراجع باللغة األجنبية  _
 .لقلة األخصائيني الذين يتعاملون مع الصم ويفهمون لغتهمصعوبة تواصل مع فئة الصم _
 بعد ادلسافات بني أماكن تواجد العينة- 



 
 المصادر و المراجع
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: استبيان المهارات االجتماعية في صيغتها النهائية

عبارات مهارة التواصل  

غير أوافق العبارة الرقم 
متأكد 

ال أوافق 

   .   دتنعك من التواصل مع اآلخرينال  السمعية  إعاقتك  .1
    وضوح بىم جهة نظرتتحدث معو لتفهم وبدقة لمن تنصت   .2

3.  

ل من خالتعانيو ما تشعر بو ومعرفة ما س لنايستطيع ا
 .ات وجهكتعبير

   

 تالحظ حركاهتم وتصرفاهتم بقدر إليكعندما يتحدث الناس   .4
 ما تستطيع

    

     تريده منهمفهم ما اآلخرين غالبا ما يسئ   .5

لك ذغير كان حتى لو ا سعيد جدستطيع أن تتظاىر بأنك ت  .6
 .لحقيقةيف ا

    

 راتإلشاامن ما تستخدم كثري قصة لشخص حتكي عندما   .7
 .تقولولتوضيح ما .  و األمثلة

    
  

س لنام اماح أضوووبفاعلية نفسك عن تستطيع أن تعرب   .8
 .كثر عددىممهما 

 
 

 
 

 
 

   رة سليمة بصواآلخرين حديث فهم  ال تعيقك يف إعاقتك  .9
   ر بشكل متكرتتحدث معو من  تقاطع ال  .10

   . لكتريد ذعندما ت قااتكوين صدعليك لسهل امن   .11

لك ذغير كان حتى لو ا سعيد جدتستطيع أن تتظاىر بأنك   .12
 .لحقيقةيف ا

   



لحديث مع ء اثناأمناسبة ت تعليقات وحظامالتقديم حتاول   .13
 .اآلخرين

   

فهم من تستطيع لتوضيح عندما ال المزيد من تطلب ا  .14
 .تتحدث معو

   

    . باىتمام وتركيزخياطبكلمن تصغي   .15
    .حاولت أن ختفيها عليهمحتى لو , س مشاعركلنايعرف ا  .16

 راتإلشاامن ما تستخدم كثري قصة لشخص حتكي عندما   .17
 .تقولولتوضيح ما .  و األمثلة

 
 

 
 

 
 

س لنام اماح أضوووبفاعلية نفسك عن تستطيع أن تعرب   .18
 .كثر عددىممهما 

   

العبارات التأييد و المساندة  

غير أوافق العبارة الرقم 
متأكد 

ال أوافق 

موقف أي سرعة مع وبسهولة تستطيع أن تنسجم   .1
 .جتماعيا

   

   . مستمرةبصفة اآلخرين لى إلنقد اجو توال   .2
    .لكذلى إلحاجة اعند تساعد زمالئك   .3
    .ة حدة واسرء يف أعضازمالئك وكأنكم أمع تتحدث   .4
    .زمالئك أو أقاربكلتشاجر مع  اغري الالئقمن انو ترى   .5
    . عنكاالقرتابن يفضلوتشعر أن اآلخرين   .6
    .دك يف حياهتم جويشعر اآلخرون بأمهية و  .7
    .ة اآلخرينلمساعديف وسعك ما تبذل كل   .8
حتياجهم اعند ة لزمالئك لمساعداتقديم ال تتواىن يف   .9

 .لذلك
   

    .اآلخرينة لمساعداعن تقديم  دتنعك ملأعاقتك   .10
    .اآلخرين جو يف ومبتسما أن تكون ئما حتاول دا  .11



    .مشكالتك حل زمالئك يف من إليك كثري يلجأ   .12
    .لشخصية حتب أن تشارك زمالئك أمورىم ومشاكلهم ا  .13
    .األمور بعض تساعد زمالئك يف عندما دة بالسعاتشعر   .14
    .يسخرون منكال ن اآلخرين بأتشعر   .15
   .  يطلبون ذلك منوعندما لزمالئك ئما تقدم مقرتحاتك دا  .16

.ن يف أرائك يثقوترى أن اآلخرين حيبونك و 17.     
    .شخص لديو مشكلة للتخفيف عنو ي لتشجيع ألقدم ات .18

العبارات المشاركة و التعاطف 

غير أوافق العبارة الرقم 
متأكد 

ال 
أوافق 

    .االجتماعيةألنشطة االشرتاك يف امن دتنعك ال إعاقتك   .1
    .ت العامة لمناسبات والحفالدك يف ابوجوتسعد   .2
    .حياتك لتي تسعد األشياء اعظم س من ألناامع يعد وجودك   .3
ممكن من د عدأكرب مع االشرتاك تتطلب ل اليت ألعماتفضل ا  .4

 .سلناا
   

    .مشاكلهم عن س اآلخرين لنالك ابالضيق عندما يحكى تشعر   .5
    .املختلفة ألنشطة اسة رمماتشارك زمالئك يف   .6
    .أصدقائك مع ء وجودك ثنادة أبالسعاتشعر   .7
    .رات واآلراء لزياامعهم د كبري من األصدقاء تتبادل يوجد عد  .8
عمل يطلب ي بأم لقياتشارك غريك يف امتحمسا حينما تكون   .9

 .منك  
   

    .دا ألفرامن يشاركك أفراحك و أحزانك من جتد   .10
    .حتب اآلخرين وحتاول االقرتاب منهم   .11
    .س لناامع مجموعة من جلست ما إذا لصمت تفضل اال   .12
     أخطائك أو عيوبك عرفوا لوحتى حتب االختالط باآلخرين   .13
    .حولك أفكارىم و اىتماماهتم من تشارك اآلخرين   .14
    .ة جديدت عالقاصدقات أو عقد دة يف سعاجتد   .15



    .قف عصيبةالمون لذين يتعرضواآلخرين امع تتعاطف ما كثريا   .16
اد ديكنك اللجوء إليهم وطلب مساعدهتم ألفرالعديد من ىناك ا  .17

 ما صادفتك مشكلة
   

 العبارات الضبط و المرونة

غير  أوافق العبارةرقم 
 متأكد

ال 
 أوافق

    .يف مشاعركلتحكم انفعاالتك و اضبط يف تماما  ماىر أنت  .1
    . س اآلخرينلناامع ح لتعاملك تيااربدة عاتشعر   .2
تفعلو أو ما ص فيها بالقلق بخصوتشعر قف معينة اموىناك   .3

 . تتحدث بو
   

كنت حتى لو دئ لهامظهرك المحافظة على رة كبري يف اقدلديك   .4
 .بمضطرأو قلق 

   

    . عليك أن تتحكم يف انفعاالتكسهلمن   .5
    .اآلراءبعض ل حومعك مع من يختلف تتسامح   .6
      .ت أصحابك أو زمالئك اجتاىكمن تصرفاتتضجر  ما قليال  .7
    . لوجو عابس اقليال ما تكون  .8
    .أحوالك وتصرفاتكمن ى لشكو اقليلأنت   .9
    . رة مناسبةبصوغضبك عن حتاول التعبري   .10
     لتعامل مريح بالنسبة لهمون أن أسلوبك يف الكثيريرى ا  .11
    . والسعادةحة ابالررك  شعويزيدسط جماعة كون وتحينما   .12
    . املختلفةقف المويف امتوتر ود ومشدتكون ال   .13
    يستدعى ذلكما ىناك لم يكن إذ رك يضيق صدال   .14
    . د اآلخرين لك نتقايزعجك اال   .15
    .سبابألاألتفو تثور  ما نادرا  .16
ن بشأب تفكريك يضطرال س لناامع مجموعة من تكون عندما   .17

 .تتحدث بوما 
   

 



 استمارة جمع البيانات
السالم عليك ورمحة اهلل وبركاتو :أخي الكريم  

دور النشاط البدين ادلكيف يف تنمية ادلهارات االجتماعية لدى )ىذه استبانو عبارة عن أسئلة لقياس 
عبد )وىي جزء من حبثنا لنيل شهادة ماسرت يف التخصص نشاط احلركي ادلكيف جبامعة مستغامن(الصم

لذلك نأمل منك قراءة فقرات قراءة متأنية واإلجابة عنها مبا يناسبها مع ادلراعاة ,(احلميد ابن باديس
:مايلي  

.قراءة العبارات وفهمها جيدا قبل البدء باإلجابة- 1  
.ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة- 2  
. اإلجابة على مجيع الفقرات- 3  
.  يف اخلانة ادلناسبة× وضع - 4  

:مثال  
 

ال 
 أوافق

غري 
 متأكد

 رقم  العبارة أوافق

. السمعية متنعك من التواصل مع اآلخرين إعاقتك  ×    1 
 



 . لدى الصمرسالة تحكيم الختبار المهارات االجتماعية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

: ة/   السيد الدكتور

: حتية طيبة وبعد

. لصم ل حتكيم استبانو املهارات االجتماعية:الموضوع

  حواس قبازحمدي عبد الحميد و : الطالبانيقوم 

:  بإعداد مذكرة لنيل شهادة املاسرت نشاط حركي مكيف بعنوان

دور ممارسة النشاط البدني المكيف في تنمية المهارات االجتماعية  لدى الصم في بعض واليات 
. الجزائر الغرب

. إعداد إستبانو لقياس مستوى املهارات االجتماعية: أوال

 (غري متأكد,ال أوافق,أوافق)حبيث تقع اإلجابة على األسئلة يف ثالثة مستويات ىي

: كما تتوزع فقرات اإلستبانة إىل أربعة أبعاد ىي

. بعد مهارة التأييد و املساندة.                              *بعد مهارات التواصل    *

. بعد املشاركة والتعاطف.                                  *الضبط و املرونة    *

: لذا يرجى من سيادتكم التكرم بتحكيم ىذه االستبيانات وفق تعريفات اإلجرائية التالية

أهنا قدرة األصم على إدراك و معرفة املوقف االجتماعي من خالل ما تعلمو : المهارات االجتماعية
واكتسبو يف احلياة اليومية من سلوكيات وعادات مقبولة اجتماعيا حتقق لو االتصال و التفاعل بنجاح مع 

 . يؤدي إىل حتقيق اهلدف االجتماعي املطلوب الذي يرضى عنو دون إيذاء اآلخرين, اآلخرين 

 



Un résumé de l'étude 

. 

Titre de l'étude: le rôle de l'activité physique dans le développement de 

certaines des compétences sociales de réglage pour les personnes sourdes 

L'étude vise à déterminer le rôle de l'activité physique dans le développement 

de climatiser certaines compétences sociales chez les malentendants (sourd), 

qui était en quatre Avadha: les compétences de communication, de plaidoyer 

et de soutien, la participation et l'empathie, le contrôle et la flexibilité. 

Hypothèse de l'étude: l'activité physique réglage rôle actif dans le 

développement de certaines habiletés sociales pour les personnes sourdes. 

Échantillon: les membres de la classe ayant une déficience auditive adultes 

(sourds) de 17 à 30 années où le nombre a atteint 80 personnes, dont 40 

pratiquant de l'activité physique et 40 non-pratiquant de l'activité physique, 

distribués dans certains Etats dans l'ouest de l'Algérie (heureux, Tiaret et 

Ghlizan) ont été choisis parmi les associations et les clubs Sports et centres de 

formation professionnelle et sourds école, a également été l'utilisation de 

méthodes statistiques comme un moyen d'accéder aux résultats de calcul 

médiateur, a été liée à coefficient Ebarson, analyse de la variance et Fisher 

grand coefficient de fiabilité. était l'utilisation d'un questionnaire spécial des 

compétences sociales pour recueillir des données. 

Il était l'accès à la conclusion la plus importante est que la pratique de l'activité 

physique de réglage rôle actif dans le développement de certaines habiletés 

sociales pour les personnes sourdes. 



.ملخص الدراسة  
  دور ممارسة النشاط البدين املكيف يف تنمية بعض املهارات االجتماعية لدى الصم:عنوان الدراسة

هتدف الدراسة إىل معرفة دور النشاط البدين املكيف يف تنمية بعض املهارات االجتماعية لدى املعاقني 
الضبط , املشاركة والتعاطف, التأييد واملساندة,مهارة التواصل:اليت متثلت يف لبعادها األربع (الصم)مسعيا 
ملمارسة النشاط البدين املكيف دور فعال يف تنمية بعض املهارات : الفرض من الدراسة. واملرونة

البالغني الذين ترتاوح   (الصم)أفراد من فئة ذوي اإلعاقة السمعية :العينة. االجتماعية لدى الصم
 ممارس للنشاط البدين و 40شخص منهم 80 سنة حيث بلغ عددهم 30اىل 17أعمارهم من 

مت  (تيارت وغليزان , سعيدة)غري ممارس للنشاط البدين موزعني على بعض واليات الغرب اجلزائري 40
كما مت استعمال , , انتقاءهم من اجلمعيات والنوادي الرياضية ومراكز التكوين املهين ومدرسة الصم 

حتليل , معامل ارتبط ليربسون, األساليب اإلحصائية كوسيلة للوصول إىل النتائج كالوسيط احلسايب
ومت استعمال االستبيان خاص باملهارات االجتماعية جلمع .التباين الكبري لفيشر ومعامل الثبات 

.البيانات  
ومت الوصول ألهم استنتاج هو أن للممارسة النشاط البدين املكيف دور فعال يف تنمية بعض املهارات 

  .االجتماعية لدى الصم 
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