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 بسم اهلل الرحمان الرحيم 
  
 

إلى قرة العين ، سر الوجود ، ينبوع الحنان و بحر العطف ، إلى من سيرت الليالي الطوال لراحتي ،  
إلى من تألمت لحزني و طربت لفرحتي ، إلى من زرع في بذور الجد و اإلجتياد و سعي من أجلي  

 إلى من علمتني معنى اإلخالص و الوفػاء .  لبلوغ أحالمي ، إلى من علمتني في دروب الحياة ،
 "أمي" 

العزيزة يا أغلى ما في القػلب ال يستطيع اللسان أن يخرج ما يكتبو القػلب بكل بساطة أحبك حفظيا  
 اهلل و أطال اهلل عمرىا  و عمر كل األميات .

ي ، و  و تعلوا الرؤوس لتحية كرمو ، إلى من ساندني في حيات  اسموإلى من تسمو الرقػاب لذكر  
 طالما كان لي عونا و باحث األمل في دنياي  

 " أبي "
  إلى كل العائلة الكريمة

و إلى األستاذ  بوعزيز محمد إلى كل أصدقػائي و كل الطلبة و أساتذة المعيد الجامعي لوالية  
 مستغانم ، و إلى كل من يعرفني ، و إلى كل من نسيو قػلمي و لم تذكره صفحتي  

 العمل المتواضع حبا و تقدير .  إلى كل ىؤالء أىدي ىذا
 
 
 
 ىاشمي سنوسي
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 
أىدي ثمرة جيدي ىذه إلى معلم البشرية سيد الكونين و الثقػلين خاتم األنبياء و المرسلين    

هلل  حبيبي محمد صلى اهلل عليو و سلم ، و إلى كل مسلم حمل راية ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل صلى ا
 عليو و سلم .

 و جعل روحو فداء ليا .
 سببا في وجودي و أكرمني  أول ما أىدي لو ىذا العمل و النجاح المتواضع ، إلى من جعليم اهلل

و عطفيم ، و أحاطني برعايتيم ، إلى منبع الحنان الذي ال ينفذ ، إلى أعز و أغلى  ما أملك  بحبيم  
 جنتك.الوالدين الكريمين إلى  من قػال فييما الرسول عليو الصالة و السالم أبواك  

إلى من فجرت ينبوع الحب بقػلبي ، إليك يا من منحتني لحظات الحنان و الحب في كياني ، إلى  
 في الوجود    أغلى إنسانة

 'أمي'
 الذي ظل في حياتي رمز للعطاءو إلى  

 'أبي' 
  إلى كل العائلة الكريمةأمي ، إخوتي :  ،  أبيإلى من قػاسموني  

 
 إلى من عرفتيم في درب الصداقة جميع من يعرفني  

 
 

 بن قداش محمد

 

 



 

  

 
 
 

حتى إكمالنا           شكرنا الكبير و حمدنا العظيم هلل رب العالمين الذي أمدنا بالقوة و العون  
 و إنجازنا ىذا العمل. 

تشكراتنا العميقة لوالدينا الذين منحانا العون المادي و المعنوي ، كما نتقدم بالشكر  
الجزيل إلى األساتذة و األستاذات بمعيد التربية البدنية و الرياضية الذين أشرفوا على  

 . تأطيرنا طيلة ثالث سنوات من مشوار الدراسة الجامعية
على المعلومات القيمة و التوجييات النيرة في  بوعزيز محمد  كما نشكر األستاذ المشرؼ  

 سبيل إنجاز ىذا البحث  
 كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة و دكاترة المعيد  

تشكراتنا الخالصة إلى كل من قدم لنا يد المساعدة في إنجاز ىذه المذكرة من قريب  
 أو بعيد من أصدقػاء و زمالء .

 

 

 ىاشمي سنوسي

 بن قداش محمد
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.يوبد طعدد كبري ل  األصدطقا  ثتبادل لعم  الميارات و اآلرا ل يبني النسبة املئوية 814  35 

كون لتحعسا اينعا ثطقوم رني طععل ييي  لين أل يبني النسبة املئوية 815  36 

ليوالمه  وثرامئم   مه  وراىتعالا اآلخري شارك يبني النسبة املئوية أل 816  37 

اللي  يتعرعون ملواطقف صعبة  اآلخري تعالطف ل  يبني النسبة املئوية أل 820  38 

فضل الععل  اجلعاطع  طعيى الععل الفردي يبني النسبة املئوية أل 828  39 

طعترب توابدي رني الناس ل  ثطعر  األشيا  ال ي تسعدين أل يبني النسبة املئوية 820  40 

و املناسبات العالة  االبتعاطعيةشعر رادحرج ل  املكاركات أل ني النسبة املئويةيب 820  41 



 

 قائمة األشكال

 الرقم  العنوان  الصفحة
 08 يبني األذن اخلاربية  22

 00  يبني األذن الوسيى  23

 00  يبني األذن الداخيية  24

 01  يبني لراال آلية السع   25

 02  االتصال طععيية دامئرية  58

طعي  اتتباى  الاالل لمليي  ثثنا  دحدثو يبني النسبة املئوية أل  881  03 

عندلا ثشاىد زليي  وىو يتحدث فاين ثتواصل لعو حبركات العينني   يبني النسبة املئوية ل  882  04 

 05 طقي  ااب ي طعندلا ال اتف  ل  زليي  يبني النسبة املئوية أل  883

لمليي  وىو يتحدث داللة طعيى لوافقة لا يقولو ثو  ول  رراس  طعندلا استع  يبني النسبة املئوية أل  884
 يرفضو 

06 

 80 رتس  طعندلا ثااور زليي  يبني النسبة املئوية ال  885

 88  راطع  ثن تاون ششارا ي لامئعة ملوع  ادحدي يبني النسبة املئوية أل  886

 80    الا  اركات الناس وتصرفامه  طعندلا ثدحدث لعم  طقدر املستيا. أل يبني النسبة املئوية  800

تص  ردطقة مل  ثدحدث لعم  ألفم  وبمة تررى  روعوح يبني النسبة املئوية أل  808  80 

 81   املميد ل  التوعيح طعندلا ال ثستيي  فم  ل  ثدحدث لعم  لطي يبني النسبة املئوية أل  800

 82   درك ايإميا ات ال ي يستددلما زليي  ثثنا  اديث  لعوئوية أليبني النسبة امل  800

 83   طقصارى بمدي لا  ثفم  زليي  رلليبني النسبة املئوية أل  801

 84  اىتعال  ردربة كبرية مل  ثدحدث لعو يبني النسبة املئوية ألظمر  802

 85   شدص ل  خال تصرفاتويريده ثي  ثفم  لا ثنرسمولة  ستيي يبني النسبة املئوية أل  803
شع  زليي  طعيى شكعال اديثو راستددام شميا ات للل. يبني النسبة املئوية أل  804  86 

طعتقد رنن لدي القدرة طعيى التعالل ل  لكاات ادحياة اليولية يبني النسبة املئوية أل  805  00 
 08  اتستددم ثسيورا لنرعا يف لوابمة املكايبني النسبة املئوية أل  806
ايإتسان املكاات كك   لطبيع  يف اياة  شىل ترريبني النسبة املئوية أل  800  00 
ينتارين شعور رالينس ثذا وابمتين ثية لكاية يبني النسبة املئوية ل  808  00 
طععل طعيى عم  املعيولات اول املكاية ال ي توابمين  يبني النسبة املئوية أل  800  01 
بمين لكاية ال ثطعرف ل  ثي  اردث حبيما اعندلا تو ملئوية ليبني النسبة ا  800  02 



 

ااول دحديد املكاية ركال واعح يبني النسبة املئوية أل  801  03 
يف اجلوات  االجيارية و السيبية لاافة ادحيول املقرتاة  فاريبني النسبة املئوية أل  802  04 
 05 دربة تعي  طقدر ي طعيى التفاري  شىلاملكاية تفس  لنفعا ايال  ألبديبني النسبة املئوية   803
يدي القدرة طعيى التفاري حبيول بديدة ألي لكاية يبني النسبة املئوية ل  804  06 
املكاية  تصيح دحلفار راافة البدامئل ال ي طقد يبني النسبة املئوية أل  805  00 
 08 ل اللي ثليل شليو اصر تفاريي راجلوات  االجيارية ليحيبني النسبة املئوية أل  806
 00  ع  خية لتنفيل ادحيول املناسبة يبني النسبة املئوية أل  810
 00 عندلا ياون اي  ليعكاية غري تابح فإتين ثااول لعرفة سب  ذل. يبني النسبة املئوية ل  818
 01  لا ترت  طعيى ذل.   رغض النرر طع األسملختيار ادحل يبني النسبة املئوية ال  810
را  راملكاركة يف ادحفات و املناسبات العالةأليبني النسبة املئوية   810  02 
 03 شارك زلامئ  يف القيام راألتكية املدتيفة يبني النسبة املئوية أل  811
شعر رالسعادة روبود ثصدطقامئ  يبني النسبة املئوية أل  812  04 
شرتاك يف األتكية املدتيفة ثن شطعاطق ي تقف اابما لا شعريبني النسبة املئوية أل 813   05 
 06  .يوبد طعدد كبري ل  األصدطقا  ثتبادل لعم  الميارات و اآلرا ل يبني النسبة املئوية  814
كون لتحعسا اينعا ثطقوم رني طععل ييي  لين أل يبني النسبة املئوية  815  10 
 18 ثرامئم  ليوالمه  و  راىتعالامه  و اآلخري شارك يبني النسبة املئوية أل  816
 10  اللي  يتعرعون ملواطقف صعبة  اآلخري تعالطف ل  يبني النسبة املئوية أل  820
 10 فضل الععل  اجلعاطع  طعيى الععل الفردي يبني النسبة املئوية أل  828
 11 طعترب توابدي رني الناس ل  ثطعر  األشيا  ال ي تسعدين أل يبني النسبة املئوية  820
 12 و املناسبات العالة  االبتعاطعيةشعر رادحرج ل  املكاركات أل ملئويةيبني النسبة ا  820
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 :مقدمة

 أقدر أن لدرجة وحديثا، قدديا البشرية سبعاتلمجا تالحق أصبحت اليت احلساسة، القضايا من اإلعاقة تعترب

 من خيتلف انتشارىا نسبة أن إال ا،نهبلدا من ائيانه استئصاذلا من تتمكن مل العامل يف األنظمة وأحكم

 إىل منها الوقاية من بداية ذلا، سبعلمجا يوليها اليت والرعاية االىتمام درجة حسب وذلك آلخر، رلتمع

  .الًتبوية و االجتماعية النفسية، الطبية، النواحي مجيع من بأفرادىا، العناية

 حول عامة بصفة تتمركز أهنا إال للصم والسلوكية النفسية للمشكالت النظرية التفسَتات تعددت قد و

 فيما يتواصلون مسعيا وادلعاقُت ، ين اآلخر مع االجتماعي التواصل على القدرة إىل األصم الشخص افتقار

 . سلتلفة وضعية السامعُت عامل يف األصم وضعية جيعل شلا السمع، عاديُت يفهمها ال ما غالبا بطرق بينهم

 التوافق كائزر  من تعد و ، للفرد اليومية التفاعالت طبيعة ربدد اليت العناصراحد أىم  االجتماعيةو ادلهارة 

 الفرد سبكُت إىل يؤدي االجتماعية ادلهارات مستو   ارتفاع و، واجملتمعي الشخصي ستو ادل على النفسي

 .بو احمليطُت مع وثيقة عالقات إقامة من

 ثلدي انو ذلك للمعوقُت، واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي على فعال تأثَت و للنشاط البدين الرياضي

 ويستطيع والنفسية، االجتماعية القيود من كبَت حد إىل خالية يةتربو  بيئة خيلق أن شأنو من تربويا خيارا

 و االستعدادات بتطوير ادلتبقية لقدراتو شلكن حد أقصى ويستغل طموحاتو، أمسى حيقق أن مسعيا قاادلع

كالتواصل،  سبعلمجا يف وادلقبولة ادلرغوبة ادلهارات االجتماعية  بعض على إجيابا تنعكس اليت السلوكات

  (32، صفحة 3002)فرج،   كالت، ادلشاركة والتعاطف.حل ادلش
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 الرياضية ادلمارسـة أمهية وبينوا االجتماعي الدور و السلوك خبصائص" يورديو" و" منطاش"  كل اىتم قد و

 من التخفيف قصد الرياضية و البدنية النشاطـات شلارسة إىل ادلراىـق يلجأ إذ ادلراىق الطفل عند

 (630، صفحة 6891)عالوي، .االجتماعية وادلشاكل النفسية االضطرابات

 أن" كايم دور" قال حيث تمعاجمل يريده الذي الفرد إعداد إىل الًتبوي الرياضي البدين النشاط يهدف و

)تركي، . يكون أن تمعجمل يريدىا ما إمنا و لطبيعيةا لدتوو  كما ليس فيو الًتبية ربقق أن يريد الذي اإلنسان

 (36، صفحة 6880

 مشكلة البحث: -2

ثراء ادلناخ االجتماعي و يرتبط النشاط البدين الرياضي بالناحية االجتماعية ارتباطا وثيقا فهو يزيد من 

وفرت العمليات الًتبوية االجتماعية اليت من أىدافها تنمية الروح الرياضية، و روح التعاون و اكتساب 

على النظرة اليت تتزايد  للمعاقُت و خاصة الصملنفسية ترتكز الرعاية االجتماعية واالصاحلة، حيث ادلواطنة 

بشكل ملحوظ يف اآلونة األخَتة حنو أمهية الرفع من الرعاية االجتماعية والًتبوية اليت جيب أن توليها 

والعمل على االستفادة  ،واالجتماعية ةاجملتمعات ألطفاذلا ادلعاقُت هبدف الرفع من مستو  الكفاءة البدني

لكامنة لديهم وإعدادىم للحياة يف رلتمع يستطيعون أن يستغلوا فيو قدراهتم وإمكانياهتم من الطاقة ا

أطفال  منو جوانبى عل سالبا تأثَتا السمع ةحاس فقدان يؤثرالتأقلم، حيث  علىقادرين  ليصبحوا أفرادا

ع وما تعانيو من ومن خالل مالحظتنا ذلذه الفئة من اجملتم االجتماعي اجلانب ىعل أثرا أكثر وأهنا الصم

قادرين على تكوين  غَتون يصبح وبالتايل بالعامل تصالاال وسيلو متفقدى اليت هتميش بسبب إعاقتهم

 ة إىلماس احلاجة تكون مث من يقعون يف مشكالت عويصة وغَت قادرين على مشاركة اآلخرين وعالقات 

 يساعد على ذبنب حافز تصبح و تمعاجمل يف اندماجهم من تزيد اليت االجتماعية ادلهارات بعض إكساهبم
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 تكوين و القران ةمشارك وحل ادلشكالت  و تصالاال كمهارات إعاقتهم عليهم تفرضو اليت العزلة طوق

وعليو تبلورة  مشكلة  اآلخرين، عون إىل حيتاج عندما أكثر تزداد بإعاقاتو ادلعاق إحساس الن صداقات

 .يف ربسُت وتنمية ىذه ادلهارات االجتماعية الرياضي لبديننشاط اشلارسة ال البحث يف إجياد و إبراز دور

 و من ىذا ادلنطلق جاءت الدراسة احلالية لتجيب عن التساؤالت التالية:

 التساؤل العام:

 ؟الصمما ىو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لد  األطفال  -

 التساؤالت الفرعية:     

 ؟الصم لد  األطفال  االتصالما ىو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة  -1          

 ؟الصمما ىو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة حل ادلشكالت لد  األطفال  -2         

 ؟لصماما ىو دور النشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لد  األطفال  -3         

 : هتدف الدراسة إىل:الهدف العام -3

 .الصمالنشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لد  األطفال معرفة أمهية       

 الفرعية: األهداف -

 .الصملد  األطفال  االتصالالنشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة  معرفة أمهية -1

 .الصمالرياضي يف تنمية مهارة حل ادلشكالت لد  األطفال النشاط البدين  معرفة أمهية -2

النشاط البدين الرياضي يف تنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لد  األطفال  معرفة أمهية -3

 .الصم
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 فرضيات البحث : -4

 الفرضية العامة: 

 .الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لد   األطفال    

 الفرضيات الجزئية: -

 .الصملد   االتصالتنمية مهارة يف للنشاط البدين الرياضي دور  -1       

 .الصمتنمية مهارة حل ادلشكالت لد  يف للنشاط البدين الرياضي دور  -2      

 .الصمتنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لد  يف للنشاط البدين الرياضي دور  -3      

 و الحاجة إليه:أهمية البحث -5

 تأثَتهو مد   النشاط البدين الرياضيالذي يعرفو كونو يتناول الواقع   بالغة، أمهيةيكتسي طابع ىذا البحث 

 .الصمعينة حبث تتمثل يف األطفال اول تنخاصة و وىو ي على تنمية ادلهارات االجتماعية

 لعلمية و الذي يتميز بنسقب للدراسة البحثية امكان خص أنوو تكمن أمهية ادلكان ذلذا البحث ب

، و اليت ربتاج ية ىذه الشرحية فهي فئة مهمة من أفراد اجملتمعأما أمه، اجتماعي و معرفة عالقتو بالرياضة

 دلثل ىذه ادلهارات االجتماعية يف حياهتم اليومية.

بعض ادلهارات  يف تنمية أما القيمة العلمية ذلذا ادلوضوع فتكمن يف معرفة مسامهة النشاط البدين الرياضي

 .الصماالجتماعية لد  األطفال 

سحية العرضية و بتايل فهذه الدراسة تعد سبهيدا و استطالعا لدراسات مستقبلية يعترب من البحوث ادلكما 

 النشاط البدين الرياضي و كذا ادلهارات االجتماعية . طويلة يف رلال
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 مصطلحات البحث: -6

 النشاط البدني الرياضي:/ 6-1

نشاط باللعب التنافسي داخلي و خارجي ادلردود او العائد  بدين الرياضي ديكن أن يعرف بأنواط الان النش

و يتضمن أفرادا و فرقا تشًتك يف مسابقة و تقرر النتائج يف ضوء التفوق يف ادلهارة البدنية و 

 (15، صفحة 1982)اخلالق، .اخلطط

 :)إجرائيا(النشاط البدني الرياضي   - 

 .عقلية أو بدنية تقوم على طاقة الفرد من أجل الوصول اىل أىداف اجتماعية أو صحيةىو كل عملية 

 االجتماعية: المهارات/ 6-2

 و العلماء بُت األداء إىل االختالف ىذا يرجع و ألخر عامل من ويتباين االجتماعية ادلهارات تعريف خيتلف

 تفاعل من فيها حيدث ما و االجتماعية قفادلوا اختالف إىل و النفسية الصحة و الًتبية يف ادلتخصصُت

 عبارة ادلهارة أن اعتبار على ذلك و يواجهو الذي للموقف الفرد إدراك على بناء ادلنشود اذلدف لتحقيق

 و اإلتقان و الدقة و السرعة حيث من نتائجها قياس ديكن اليت األدائية الفرد استجابات من رلموعة عن

 على الفرد دلساعدة معُت انفعايل عقلي مستو  تتطلب اليت ستجابةاال نوع على بناء الوقت و اجلهد

 (55، صفحة 1997)رفاعي، .بنجاح االجتماعي التفاعل مواصلة

 المهارات االجتماعية )إجرائيا(: -  

 .إطار ادلعطيات الثقافية العامة للمجتمع يفالقدرة على التفاعل ادلقبول بُت الفرد وغَته من األفراد  ىي
 :صمال/ 6-3

 



 التعريف بالبحث

7 
 

 قادرا يكون أن الفرد معها يستطيع ال حبيث الشدة من درجة على مسعية إعاقة حدوث بأنو الصم يعرف

 (16، صفحة 1999)القرشي، .مسعي معُت استخدام مع حىت ادلنطوق الكالم وفهم السمع على

 الصم )إجرائيا(: -

دلعلومات اللغوية بواسطة ىو العطب السمعي الذي يكون من الشدة حبيث أن الطفل يعجز عن توصيل ا

السمع باستخدام أو بدون استخدام مكربات للصوت ، ويؤثر ذلك بشكل كبَت يف األداء األكادديي 

 . الًتبوي

 :االتصالمهارة  -6-4

 بُت التكامل و بينهم التكامل هبدف األفراد بواسطتها يتفاعل اليت العملية بأنو االتصال"  ىاناك" يعرف

 (165، صفحة 2555، )مجيلة.نفسو و الفرد

 :)إجرائيا( مهارة االتصال -      

كما  وذلا أجزاء ال تتم عملية االتصال بدوهنا الناس،عملية االتصال على تبادل معلومات وأفكار بُت  تقوم

 .االتصالوىم ادلرسل وادلستقبل واألداة اليت يتم هبا  أركان،أن عملية االتصال تقوم على ثالثة 

 شكالت:مهارة حل الم -6-5

 مهارات و سابقة معارف من لديو ما الفرد فيها يستخدم مركبة تفكَت عملية أهنا"  جروان فتحي" يعرفها

 الفرد يسعى أىداف أو معُت غرض ربقيق أو جديد موقف معاجلة أو مألوفة غَت دبهمة القيام أجل من

 (166، صفحة 2557)قاسم، .لتحقيقها

 مهارة حل المشكالت )إجرائيا(: -   
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 االستجابةعملية تفكَتية يستخدم الفرد فيها ما لديو من معارف مكتسبة سابقة ومهارات من أجل  ىي

 دلتطلبات موقف ليس مألوف لو . 

 مهارة المشاركة و التعاطف: -6-6

 على التعرف هبدف التبصر و اإلصغاء على القدرة إنو الوجدانية ادلشاركة رلرد من أكثر ىو التعاطف 
 .نستخدمها ما قليال فإننا ذلك مع و مكتسبة ليست و مولودة القدرة ىذه تعد و اآلخر مشاعر و أفكار

 اإلعاقة السمعية: -6-7

تعرف اإلعاقة السمعية على أهنا العجز يف حاسة السمع والذي يؤدي إىل فقدان مسعي لدرجة ذبعلو ال 
لكالم ادلسموع سواء كان ىذا يستفيد يف ىذه احلاسة، ويتعذر عليو االستجابة بطريقة تدل على فهم ا

 (142، صفحة 1998)فرحات، الفقدان كليا أو جزئيا. 

 اإلعاقة السمعية )إجرائيا(: -

 الفردأداء الذي يؤثر بشكل سليب على  ةتقر دائمة أو غَت مس ةالسمع بصف القصور يف ىياإلعاقة السمعية 

 :الدراسات السابقة و البحوث المشابهة -7

 عرض الدراسات: -7-1

  :نور الدين غندير دراسة -1 -7-1
 زبلف عقلي عقليا ادلتخلفُت لألطفال االجتماعي النمو على الًتوحيي الرياضي النشاط شلارسة أثر :بعنوان

 ماجيسًت. رسالة سنة (9-12) بسيط

 :أن فرضت

عقلي  زبلف عقليا ادلتخلفُت لألطفال االجتماعي النمو على إجيايب اثر الًتوحيي الرياضي النشاط دلمارسة

 (سنة.63-8بسيط )

 :البحث عينة



 التعريف بالبحث

9 
 

ذكور و  02(سنة بالنسبة للعينة التجريبية 63-8أطفال ذو زبلف عقلي بسيط) 9أجريت الدراسة على 

 اناث.   03ذكور و  01أطفال بالنسبة للعينة الضابطة 09اناث، و 02

 .التجرييب ادلنهج :الباحث استخدم

 :التالية األدوات استخدم

 .التكيفي وكالسل مقياس -

 .ادلنزل خارج لألطفال االجتماعية التفاعالت مقياس- 

 :التايل النحو على النتائج فكانت

يف  التجريبية و الضابطة للعينتُت ادلسجلة الكلية اخلام الدرجات متوسط بُت إحصائيا دالة فروق ىناك -

دالة  فروق فيو تسجل مل الذي ليالقب القياس عكس التجريبية العينة لصاحل ادلقياسُت على البعدي القياس

 (3002)غندير،  العينتُت.  بُت إحصائيا

 2004 :  الحميضي اهلل عبد بن علي بن أحمد دراسة 7-1-2

 عقليا ادلتخلفُت األطفال من عينة لد  االجتماعية ادلهارات بعض لتنمية سلوكي برنامج فاعلية :بعنوان

 ماجستَت. رسالة.القابلُت للتعلم

 .التجرييب ادلنهج :حثالبا استخدم

 : البحث عينة

 القابلُت عقليا ادلتخلفُت ( سنة من62-69بُت ) أعمارىم طفال تًتاوح 16 من الدراسة عينة تكونت

 نقص ادلهارات من يعانون شلن الرياض دبدينة االبتدائية زازة بن أسعد دبدرسة ادللحقة الًتبية فصول يف للتعلم

 .العمدية لطريقةبا اختيارىم مت وقد االجتماعية،

 :التالية األدوات الباحث استخدم
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 .الباحث إعداد من السلوكي الربنامج - 

 .ىارون لصاحل الدراسة حجرة داخل عقليا ادلتخلفُت لألطفال االجتماعية ادلهارات تقدير مقياس - 

 :التايل النحو على النتائج فكانت

 الضابطة و التجريبية اجملموعة األفراد اتدرج رتب متوسطات بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

)احلميضي،  التجريبية. اجملموعة لصاحل الربنامج تطبيق بعد االجتماعية ادلهارات تقدير على مقياس

3002) 

 :(2013،الشيخ صافي )دراسة  7-1-3

الة بعنوان: أثر برنامج تروحيي رياضي مقًتح على بعض ادلهارات االجتماعية لد  ادلعاقُت مسعيا رس

 .ماجستَت

 ىدفت الدراسة اىل:

  مسعيا.ادلعاقُت األطفال لد  االجتماعية ادلهارات تنمية بغرض رياضي تروحيي برنامج إعداد -

  مسعيا.ادلعاقُت األطفال لد معرفة مد  تأثَت الربامج الرياضية الًتوحيية يف تنمية ادلهارات االجتماعية  -

 فروض الدراسة:

بعد تطبيق برنامج رياضي تروحيي على تنمية ادلهارات االجتماعية لد   إحصائية داللة ذات فروق يوجد -

 األطفال ادلعاقُت مسعيا.

 التجرييب ادلنهج :الباحث استخدمت

 : البحث عينة

 ( سنة معاقُت مسعيا.62-62تالميذ تًتاوح أعمارىم من ) 8

 :التالية األدوات الباحث استخدم
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 مقياس ادلهارات االجتماعية. -

 برنامج رياضي تروحيي مقًتح. -

 :التايل النحو على النتائج فكانت

بعد تطبيق برنامج رياضي تروحيي على تنمية ادلهارات االجتماعية لد   إحصائية داللة ذات فروق يوجد-

 األطفال ادلعاقُت مسعيا.

 : 2007 اهلل خير الفتاح عبد سحر دراسة 7-1-4

 فئة من ادلعاقُت عقليا األطفال لد  االجتماعية ادلهارات بعض تنمية يف احلايل التعليم فاعلية مد  :بعنوان

 .ماجستَت التعلم رسالة قابلي

 :الدراسة فروض

 مقياس ادلهارات على الدراسة عينة أطفال درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذات فروق يوجد -

 .البعدي نامجالرب  تطبيق وبعد الربنامج تطبيق قبل التعاون بعد يف ادلصور االجتماعية

 على مقياس الدراسة عينة أطفال درجات متوسطي بُت إحصائية داللة ذات فردية فروق توجد ال -

 الربنامج انتهاء أسابيع من ستة مرور بعد التتبعي والقياس البعدي القياس يف بأبعاده االجتماعية ادلهارات

 .التجرييب

 التجرييب ادلنهج :الباحثة استخدمت

 : البحث عينة

 اخلارجي دبدرسة القسم من للتعلم القابلُت فئة عقليا معاقُت أطفال 05 قوامها عينة على الدراسة جريتأ

 (.00-20(سنوات نسبة ذكائهم )08-01أعمارىم ) تًتاوح شلن بينها الفكرية الًتبية

 :التالية األدوات الباحثة استخدمت
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 مليكة. لويس إعداد بينيو فورد ساتان مقياس -

 .م 1585 جودانف الرجل مرس مقياس -

 )للباحثة (عقليا للمعاقُت ادلصور االجتماعية ادلهارات مقياس -

 .وفنياتو احلايل التعلم على يقوم ادلستخدم التدرييب الربنامج -

 :التايل النحو على النتائج فكانت

الفتاح، ) .0.006 داللة مستو  عند و البعدي القبلي القياس يف إحصائية داللة ذات فروق توجد -

3000). 

 :2009عبود عباس سهى دراسة 7-1-5

 .للتعلم القابلُت ذىنيا ادلعاقُت لألطفال االجتماعية ادلهارات بعض لتنمية مقًتح تروحيي برنامج تأثَت :بعنوان

 :إىل الدراسة ىدفت

 (جتماعيةاال ادلهارات بعض على ادلقًتح الًتوحيي الربنامج تأثَت مد  على التعرف إىل الدراسة ىذه هتدف

ذىنياً  ادلعاقُت األطفال لد  ) والشراء بالنقود التعامل ، االجتماعي السلوك آداب ، ادلشاركة ، االتصال

 .للتعلم القابلُت  فئة

 .التجرييب و ادلسحي ادلنهج :الباحثة استخدمت

 : البحث عينة

-20) ذكاء بنسبة " للتعلم لُتالقاب " ذىنياً  ادلعاقُت األطفال من العمدية بالطريقة البحث عينة اختَتت

( أطفال 60) وعددىم ) الفكري للتأىيل دار احلنان ( الطفل حلماية العامة العراقية اجلمعية ( داخل00

( سنة دبتوسط 62-8بيٌت ) ما الزمٍت العمر اناث( ويًتاوح 2ذكور و  2معاقُت قابلُت للتعلم )

 (±1.9 0.28( دبتوسط )2:8( ويًتاوح العمر العقلي)± 63.122)
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 :التالية األدوات استخدمت

 .الباحثة إعداد للتعلم القابلُت  ذىنياً  ادلعاقُت لألطفال االجتماعية ادلهارات استبيان استمارة - 

 .الباحثة إعداد للتعلم القابلُت  ذىنياً  ادلعاقُت لألطفال االجتماعية ادلهارات لتنمية تروحيي برنامج - 

 :يلالتا النحو على النتائج فكانت

ادلشاركة، آداب  ، االتصال (االجتماعية ادلهارات على ادلقًتح الًتوحيي للربنامج اجيايب تأثَت وجود -

 (3008)عباس،  الشراء.  و بالنقود االجتماعي،التعامل السلوك

 :2011منصور أبو خضر حنان دراسة 7-1-6

رسالة .غزة زلافظات يف مسعيا ادلعاقُت لد  االجتماعية بادلهارات عالقتها و االنفعالية احلساسية :بعنوان

 .ماجيسًت

 :إىل الدراسة ىدفت

 .البالغُت مسعياً  ادلعاقُت لد  االجتماعية ادلهارات مستو  على التعرف -

 :أن فرضت

دلتغَت  تعز  مسعيا ادلعاق لد  االنفعالية احلساسية مستو  يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 ) .أنثى ذكر،(اجلنس

 .دلتغَت العمر تعز  مسعيا ادلعاق لد  االنفعالية احلساسية مستو  يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 .التحليلي الوصفي ادلنهج :الباحثة استخدمت

 :البحث عينة

أصم  100 الدراسة عينة حجم بلغ وقد العشوائية، بالطريقة ادلستهدفة الفئة من الدراسة عينة اختيار مت

 عاما. 45 إىل 17 بُت ما أعمارىم تًتاوح زلافظة كل من أصم 25 دبعدل غزة ظاتزلاف على موزعُت
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 :التالية األداة استخدمت

 .الباحثة طرف من معدة إستبانة

 :التايل النحو على النتائج فكانت

وزلافظة  غزة مشال سكان بُت السكن مكان دلتغَت تبعاً  التواصل مهارات يف إحصائياً  دالة فروق توجد -

 (3066)منصور،   .غزة وجنوب غزة زلافظة ولصاحل غزة جنوبو  غزة

 :يلي دبا توصي الباحثة إليها توصلت اليت النتائج على ضوء

 .إرشادية بربامج وإثرائها مسعيا ادلعاقُت بشؤون هتتم اليت ادلؤسسات عدد زيادة -

 :2012 علي شريف محمد دلشاد دراسة 7-1-7

 .دكتوراه رسالة.التوحد أطفال من عينة لد  التواصل مهارات يرلتطو  تدرييب برنامج فاعلية :بعنوان

 :إىل الدراسة ىدفت

 من أطفال عينة لد  التواصل مهارات لتطوير تدرييب برنامج فاعلية من التحقق إىل احلايل البحث يهدف

 .التوحد

 .التجرييب ادلنهج :الباحث استخدم

 :البحث عينة

معايَت  إىل استنادا الكالسيكي التوحد باضطراب شخيصهمت مت وطفلة طفال 12  البحث عينة بلغت

 الطفويل وقد قسمت التوحد ومقياس العقلية االضطرابات يف اإلحصائي و الشخصي الدليل يف التوحد

 ) ضابطة 1 و ذبريبية1 (متساويتُت رلموعتُت إىل العينة

 :التالية األداة استخدمت

 ) .الباحث التوحد( إعداد أطفال د ل االجتماعي التواصل مهارات تقدير مقياس - 
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 ) .الباحث التدرييب( إعداد الربنامج - 

 .التكيفي السلوك مقياس - 

 .التوحدي السلوك تقدير مقياس  -

 :التايل النحو على النتائج فكانت

الربنامج  تطبيق وبعد قبل التجريبية اجملموعة درجات متوسط يف إحصائية داللة ذات فروق وجدت -

 .البعدي التطبيق لصاحل و أبعاده بكل االجتماعي التواصل مهارات تقدير مقياس على التدرييب

 :التالية التوصيات يقدم نتائج من الباحث إليو توصل ما و البحث إجراءات ضوء يف :التوصيات

 .الفئة ذلذه االجتماعي السلوك تنمية تستهدف متنوعة سلوكية برامج إعداد- 

  .االجتماعية ادلهارات منو تعيق اليت و الفردية باخلطة ادلعروفة التدريس طريقةب يعرف فيما النظر إعادة -

 .(3063)علي،  
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 التعليق على الدراسات: -7-2

 دبوضوع ادلرتبطة و السابقة أحباث   ال تقارير و لنتائج استطالعات و الطالبان بقراءات قيام بعد        

من  متاح ىو ما اختيار الطالبان راعى قد و هبا االستعانة و دراساتال أىم استخالص من الدراسة، سبكن

 .إصدارات

علـى  يـدل ىـذا و 3063 إىل 3002 سـنة مـن صـدورىا تـاري  امتـد الطالبـان هبـا اسـتعان الـيت الدراسـات

إضـافة إىل كـون االجتماعية، ادلهـارات لتنميـة الرياضـية الـربامج بـأثر تـرتبط معظمهـا كانـت حيـث حـداثتها

( يف معظمهـــا واختلفـــت مـــن حيـــث األداة فمهـــم مـــن اســـتعمل ادلقيـــاس 61-9ار العينـــة كـــان مـــا بـــُت )اختيـــ

 يف السـابقة الدراسـات الطالبـان مـن اسـتفاد وقـد ومـنهم مـن اسـتعمل االسـتبانة إضـافة إىل الـربامج التدريبيـة 

 إخـراج حـىت واجهتهـا ليتا الصعوبات أىم و البحث إخراج يف ادلتبعة ادلنهجية و ادلنهج أمهها من أوجو عدة

  .شكلو النهائي يف البحث

 نقد الدراسات: -7-3

 جوانب مجيع على الواضحة ادلهارات االجتماعية أمهية مد  السابقة الدراسات سرد من يتضح      

 تناولت واليت السابقة الدراسات على حصولنا من الرغم مراحل منوه وعلى مدار على الفرد ادلعاق شخصية

تناولت مهارة ادلشاركة والتعاطف ومهارة  اليت الدراسات كمية يف واضح العجز أن لدراسة إالا متغَتات

 ، ويف اجملتمع شرائح مع باقي بادلقارنة الصم عينة تتناول إضافة اىل نقص الدراسات اليت حل ادلشكالت

 أن الدراسات ىذه شأن من و ، أطفال الصم مع احمليطُت هبم تفاعالت تربز اليت ادلختلفة ادلتغَتات تناول

 . اجملتمع و األسرة يف االجيايب دورىم تعزيز يف تسهم
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 تمهيد: 

البدنية الرياضية أصبحت من  األنشطةلالستمتاع بروح اللعب من خالؿ شلارسة  اإلنسافحاجة  إف

يف وقتنا ادلعاصر ، وذلك لكسر شوكة الضغط العصيب ادلتزايد للحياة احلديثة ، إذ أهنا  األساسيةاحلاجات 

 تكسب الفرد القدرة على ضبط النفس يف مواقف احلياة ادلختلفة وترفع روحو ادلعنوية.

 األفرادالكثَت من البحوث العلمية ، فقد دلت إحدى الدراسات اليت أجريت مؤخرا باف  أكدتووىذا ما 

ن ؽلارسوف النشاطات الرياضية يتميزوف بروح معنوية طيبة يف معظم األوقات ويعودوف إىل حالتهم الذي

اليأس أو التوتر العصيب ،وىم يتحمسوف للموضوعات و لألصدقاء  أواالكتئاب  إذاأصاهبمالطبيعية بسرعة 

 ألهنم يثقوف يف أنفسهم.وأنواع النشاط الذي ؽلارسونو وينظروف غالبا إىل ادلستقبل بنظرة متفائلة وذاؾ 

الرياضية تساىم يف بناء شخصية الفرد واتزانو ليكوف نشطا صاحلا يف رلتمع صاحل، إذ  أصبحتاألنشطةلقد 

األنشطة الرياضية يف صورهتا الًتبوية وقواعدىا السليمة تعترب ميدانا ىاما يف تربية الفرد وعنصرا فعاال يف  أف

حيث تزوده مبكاسب وخربات ىامة تساعده على التأقلم مع  فراداألتقوية العالقات االجتماعية بُت 

 اجملتمع، وبالتايل مسايرة احلضارة الرياضة بصفة عامة.
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 تعريف النشاط: -1

لتلقائية ألكثر منها ىو عملية عقلية أو سيكولوجية أو بيولوجية متوقعة على طاقة الكائن احلي و تتميز با

 باالستجابة.

 ط البدني:تعريف النشا -1-1

وكذلك عملية  اإلنسافحلركة  اإلمجايلقصد بو اجملاؿ الكلي او يتخدـ كلمة النشاط البدين كتعبَت نس

 التدريب والنشاط والًتبص يف مقابل الكسل و الوحدة و اخلموؿ.

يف الواقع فاف النشاط البدين مبفهومو العريض ىو تعبَت بكل أنواع النشاطات البدنية اليت يقـو هبا اإلنساف 

واليت يستخدـ فيها بدنو بشكل عاـ وىو مفهـو أنًتوبولوجي أكثر منو اجتماعي ألنو جزء مكمل ومظهر 

 رئيسي دلختلف اجلوانب الثقافية والنفسية للبشر.

و اطر  أنواعماء تعبَت النشاط البدين على اعتبار انو يف اجملاؿ الرئيسي الشامل على قد استعمل بعض العل

( الذي اعترب النشاط البدين مبنزلة نظاـ سوزالسونالثقافة البدنية لإلنساف، و من بُت ىؤالء العلماء )

ة البدنية على رئيسي تندرج حتتو األنظمة الفرعية األخرى، و غالبا يف ذلك لدرجة أنو يرد ذكر الًتبي

اإلطالؽ يف مؤلفاتو و اعترب النشاط البدين التغيَت ادلتطور تارؼليا من التغَتات األخرى كالتدريب  البدين 

، 6991)اخلويل،  ،الثقافة البدنية ىي تعبَتات ما زالت تستخدـ حىت اآلف ولكن مبضامُت سلتلفة .

 .(22-22الصفحات 
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 النشاط البدني الرياضي: -1-1-1

و األرفع لدى اإلنساف و ىي األكثر تنظيما يعترب النشاط البدين الرياضي أحد األشكاؿ الراقية للذاكرة

 مهارة من األشكاؿ األخرى للنشاط البدين .

النشاط البدين " بأنو التدريب البدين يهدؼ إىل حتقيق أفضل نتيجة شلكنة للمنافسة  )مات فيف(و يعرؼ 

أف التنافس مسة أساسية تضفي على النشاط الرياضي طابعا اجتماعيا ضروريا وذلك )سوكوال(  " ويضيف

 الف النشاط الرياضي نتاج ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنساف من حيث انو كائن اجتماعي ثقايف .

يتميز النشاط الرياضي عن بقية ألواف النشاط البدين باالندماج اخلالص ومن دونو ال ؽلكن اف نعترب أي 

 نسبو إليو . أونشاط رياضي على انو نشاط رياضي 

مؤسس أيضا قواعد دقيقة لتنظيم ادلنافسة بعدالة و نزاىة ، وىذه القواعد تكوف على مدى التاريخ  أفكما 

حديثا و النشاط الرياضي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارس ويف شكلو  أوسواء قدؽلا 

 الثانوي على عناصر أخرى مثل اخلطط و طرؽ اللعب .

النشاط البدين الرياضي ؽلكن أف يعرؼ بأنو " نشاط باللعب التنافسي  أفإىل )لوشن ويسج( يشَت كما 

فرادا و فرقا تشًتؾ يف مسابقة و تقرر النتائج يف ضوء التفوؽ العائد و يتضمن أ أوداخلي و خارجي ادلردود 

 .(61-61، الصفحات 6992)اخلالق،  يف ادلهارة البدنية و اخلطط".

أف التنافس ب)سوكوال( أف التعريف األنسب للنشاط البدين  الرياضي ىو تعريف  الطالبان الباحثانويرى 

ية تضفي على النشاط الرياضي طابعا اجتماعيا ضروريا وذلك الف النشاط الرياضي نتاج ثقايف مسة أساس

 للطبيعة التنافسية لإلنساف من حيث انو كائن اجتماعي ثقايف .
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 أسباب ممارسة النشاط الرياضي: -1-2

تعترب ىذه األسباب من أىم ادلواضع اليت تشغل ادلريب الرياضي وتثَت اىتمامو حىت إىل درجة دراسة         

نفسية التالميذ ومعرفة اىتمامهم الشخصي كذلك نظرة كل فرد إىل النشاط الرياضي ،مبعٌت أخر دلاذا 

 ؽلارس البعض نشاط رياضي يف حُت يكتفي البعض األخر بادلشاىدة والنظر؟ 

ذلك لعدة عوامل وأسباب تتحكم فيو منها احمليط الذي يعيش فيو التالميذ )البيئة والوراثة( أي ما         

اكتسبو وراثيا واجتاه والديو ضلو ىذا النشاط الرياضي،و كذلك العاب الفرد يف مرحلة ما قبل ادلدرسة وحىت 

مثَتات ومنبهات نشاط داخلي أي داخل  الًتبية الرياضية يف مرحلة الدراسة األوىل وما تشمل عليو من

درس الًتبية البدنية والرياضية على سبيل ادلثاؿ " النشاطات الالصيفية " خارج اجلدوؿ الدراسي ما كاف 

للفرد من اقتحاـ يف بعض النوادي لتعلم نشاط ما لغرض إدراجو يف ادلشاركة من خالؿ مجيع الدورات 

مج إعالمية وثقافية تبُت مدى أعلية ىذا النشاط الرياضي يف حياة وادلسابقات الرياضية وجعلو يتلقى برا

 اإلنساف .

كذلك على تلك الوسائل اإلعالمية اخلاصة بالًتبية الرياضية سواء كانت عن طريق اجملالت          

والتلفزيوف والصور االشهارية ، أو التحفيزات واإلمكانيات اليت تتيحها الدولة للًتبية البدنية 

 (19، صفحة 6991)راتب، اضية.والري

بعض األسباب دلمارسة النشاطات الرياضية  أسامة كمال راتب"لقد أعطى الكاتب ادلصري "        

،فمنها تكوف متمثلة يف االنتساب إىل اجلماعة وحب تكوين األصدقاء ، أو خوض منافسات للحصوؿ 

ادلتعة أو تعترب فرص لالعب والًتفيو ومبرور الوقت اكتساب روح التحدي واخلربة على النجاح والتقدير مع 

 .(19، صفحة 6991)راتب، .الرياضية
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جلميع  اليت دتنحها شلارسة النشاط البدين الرياضي ىو الفائدة الكبَتة أسبابأف من  يرى الطالبانشلا سبق 

االستمرارية يف ادلمارسة وذلك من اجل  إىلللصم نظرا حلاجتهم ادلاسة  األعليةاألكثر،و لكن تبدو  األفراد

 باإلضافة إىل التعاطف. لتحسُت التواصل و القدرة على ختطي الصعوبات اآلخرينخلق عالقات مع 

 أىداف النشاط الرياضي: -1-3

 األىداف البدنية: -1-3-1

يعرب ىدؼ التنمية الرياضية والبدنية عن إسهاـ النشاط البدين الرياضي يف االرتقاء باألداء الوظيفي        

لإلنساف و ألنو يتصل بصحة الفرد و لياقتو البدنية فهو يعد  من أىم أىداؼ النشاط البدين الرياضي إف 

التنمية العضوية ألنو يعمد إىل  مل يكن أعلها على اإلطالؽ و تطلق عليو بعض ادلدارس البحثية ىدؼ

                                                                                         تطوير و حتسُت وظائف أعضاء اجلسم من خالؿ األنشطة البدنية احلركية ادلختارة.                                                    

ك احملافظة على مستوى أداء ىذه الوظائف و صيانتها، و تتمثل أعلية ىذا اذلدؼ على أنو من كذل         

األىداؼ ادلقصورة على النشاط البدين الرياضي وال يدعي عامل أو نظاـ آخر أنو يستطيع أف يقدـ ذلك 

يمية األخرى اإلسهاـ لبدف اإلنساف مبا يف ذلك الطب و ىذا يسري على سائر ادلواد الًتبوية و التعل

 بادلدرسة او خارجها كاألندية مثال .

ويتضمن ىدؼ التنمية البدنية و العضوية قيمة بدنية وجسمية مهمة، تتطلع الف تكوف أعراض         

 مالئمة و مهمة على ادلستوى الًتبوي االجتماعي وتتمثل فيما يلي:

 اللياقة البدنية.  -

 قات. القواـ السليم اخلايل من العيوب و االخًتا -

 تركيب اجلسم ادلتنايف و اجلسم اجلميل.  -
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 .(61-61، الصفحات 6992)اخلالق،  السيطرة على البدانة و التحكم يف وزف اجلسم.  -

 األىداف المعرفية: -1-3-2

ىدؼ التنمية ادلعرفية العالقة بُت شلارسة النشاط الرياضي و بُت القيم و اخلربات وادلفاىيم ادلعرفية  يتناوؿ

 اليت يكوف اكتساهبا من خالؿ شلارسة ىذا النشاط الرياضي و التحكم يف أدائو بشكل عاـ.

تحليل و الًتكيب و التقدير و يهتم اذلدؼ ادلعريف بتنمية ادلعلومات و ادلهارات ادلعرفية كالفهم والتطبيق و ال

 جلوانب معرفية يف جوىرىا رغم انتساهبا للنشاط الرياضي مثل :

 تاريخ الرياضة و سَتة األبطاؿ. -

 ادلصطلحات و التعبَتات الرياضية.          -

 مواصفة األدوات و األجهزة و التسهيالت.  -

 قواعد اللعب و لوائح ادلنافسة.  -

 ليبها.طرؽ األداء الفٍت للمهارات و أسا -

 اخلطط و اسًتاتيجيات ادلنافسة. -

 الصحة الرياضية و ادلنافسة. -

 أظلاط التغذية و طرؽ ضبط اجلسم. -

 األىداف النفسية : -1-3-3

يعرب ىدؼ التنمية النفسية عن سلتلف القيم واخلربات و اخلصائل االنفعالية ادلقبولة اليت تكسبها برامج 

ؽلكن إمجاؿ ىدا التأثَت يف تكوين الشخصية ادلتزنة لإلنساف  النشاط ادلدين الرياضي للممارسُت لو حبيث

واليت تتصف بالشموؿ والتكامل كما يؤثر النشاط البدين على احلياة االنفعالية للفرد بتغلغلو إىل مستويات 
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على مخسة عشر ألفا من  )أوجليفيويتكو(السلوؾ، لقد أوضحت الدراسات اليت أجراىا رائد علم النفس 

 الرياضيُت للتأثَتات النفسية التالية:

 اكتساب احلاجة إىل حتقيق أىداؼ عالية ألنفسهم و لغَتىم . -

االتساـ مبستوى رفيع من الكيفيات النفسية ادلرغوبة مثل )الثقة بالتحسن، االتزاف االنفعايل  -

 (61، صفحة 6992)اخلالق،  ،التحكم يف النفس ،اطلفاض التوتر، التغَتات العدوانية(.

 األىداف الحركية: -1-3-4

يشمل ىدؼ التنمية احلركية على عدد من القيم واخلربات وادلفاىيم اليت تتعهد حركة اإلنساف و تعمل على 

حركي يتميز بدرجة تطويرىا و االرتقاء بكيفياهتا و صنفت إىل ىذا ادلفهـو " ادلهارة احلركية "و ىي عمل 

 عالية من الدقة و إصلاز ىدؼ زلدد.

إذف النشاط البدين الرياضي يسعى للوصوؿ إىل أرفع مستويات ادلهارة احلركية مبختلف أنواعها لدى         

كانت خالؿ   الفرد بشكل سيسمح بالسيطرة ادلمكنة على حركاتو و مهاراتو و من مث على أدائو أي حركة

 حياتو .

وحىت يتحقق ىذا اذلدؼ فيجب أف يقدـ النشاط البدين الرياضي من خالؿ بررلة األنشطة احلركية         

 و أظلاطها و مهاراهتا ادلتنوعة يف سبيل اكتساب:

 الكفاية اإلدراكية احلركية.  -

 الطالقة احلركية. -

 ادلهارة احلركية.  -
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 عاد نذكر منها على سبيل ادلثاؿ:فاكتساب ادلهارة احلركية لو منافع كثَتة و فوائد ذات أب

 ادلهارة احلركية توفر طاقة العمل و تساعد على اكتساب اللياقة البدنية. -

، صفحة 6992)اخلالق، ادلهارة احلركية دتكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األماف.  -

61) 

 األىداف االجتماعية: -1-3-5

تعد التنمية االجتماعية عرب النشاط البدين الرياضي أحد األىداؼ ادلهمة الرئيسية، فاألنشطة         

اليت من شأهنا إكساب  ،الرياضية تتسم بإثراء ادلناخ  االجتماعي و وفرة العمليات و التفاعالت االجتماعية

، و اليت خلصائص االجتماعية ادلرغوبةادلمارس للرياضة و النشاط البدين عدد كبَت من القيم واخلربات و ا

تنمي اجلوانب االجتماعية يف شخصيتو و تساعد يف التصليح و التنشئة االجتماعية والتكيف مع 

 (Coockley)كوكليضيات اجملتمع و نظمو و معايَته االجتماعية و األخالقية و قد استعرض تمق

 ي:                                                                     اجلوانب و األىداؼ االجتماعية للنشاط الرياضي يف ما يل

 الروح الرياضية. -

 تقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروؽ. -

 التعود على القيادة و التبعية. -

 التعاوف. -

 متنفس للطاقات. -

 اكتساب ادلواطنة الصاحلة. -

 التنمية االجتماعية. -
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 االنضباط الذايت . -

لبدين على ظلو العالقات االجتماعية كالصداقة و جتعل الفرد يتقبل دوره يف اجملتمع و كما يعمل النشاط ا

 (69، صفحة 6992)اخلالق،  تعلمو االنضباط االجتماعي و االمتثاؿ لنظم اجملتمع.

 األىداف الترويحية: -1-3-6

ادلمارسة الرياضية مكانة بارزة بُت الوسائل الًتوػلية اذلادفة اليت تساىم يف حتقيق احلياة ادلتوازنة و ىو  حتتل

اذلدؼ الذي يرمي إىل اكتساب الفرد للمهارات احلركية الرياضية زيادة عن ادلعلومات و ادلعارؼ ادلتصلة هبا 

 ات إغلابية.وكذلك إثارة االىتمامات باألنشطة الرياضية و بشكل اجتاى

حبيث تصبح شلارسة األنشطة الرياضية نشاط تروػليا يستثمره الفرد يف وقت فراغو، شلا يعود عليو بالصحة 

اجليدة و االرتياح النفسي و االنسجاـ و االجتماعي وتتمثل التأثَتات اإلغلابية للًتويح من خالؿ النشاط 

 البدين الرياضي يف ما يلي :

 البدنية.الصحة و اللياقة  -

 البهجة و السعادة و االستقرار االنفعايل. -

 حتقيق الذات و ظلو الشخصية. -

 التوجو للحياة و واجباهتا بشكل أفضل. -

 ظلو العالقات االجتماعية السليمة و توطيد العالقات و الصداقات. -

 (12، صفحة 6991)درويش،  إتاحة فرصة االسًتخاء و إزالة التوتر و التنفس ادلقبوؿ.  -
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شلارسة النشاط البدين الرياضي ىو الفائدة الكبَتة اليت دتنحها جلميع  أىداؼأف من  يرى الطالبان كما

منها البدنية، ادلعرفية، الًتوػلية، احلركية، النفسية وخاصة تعدد أبعادىا لنظرا وخاصة الصماألفراد 

 االجتماعية.

 أنواع النشاط البدني الرياضي:                         -1-4

 ؽلكن تقسيم النشاط البدين الرياضي إىل ثالثة أنواع وىي:النشاط الًتوػلي و التنافسي و النفعي.

 النشاط الرياضي الترويحي: -1-4-1

 مفهوم الترويح: -1-4-1-1

لوجود الطيب يف احلياة والرضا، و يتصف مبشاعر الًتويح حالة انفعالية تنتج عند شعور الفرد با        

إغلابية كاإلصلاز واإلجادة و االنتعاش و القبوؿ و النجاح و البهجة و قيمة الذات، كما أنو يستجيب 

للخربة اجلمالية و حتقيق األغراض الشخصية و يتخذ الًتويح أنشطة مستقلة لوقت الفراغ تكوف مقبولة 

 .اجتماعيا

 نشاط الترويحي:مفهوم ال -1-4-1-2

تتصل الرياضة اتصاال وثيقا بالًتويح فلقد ولدت و ترعرعت يف كنف الًتويح ولعل الًتويح ىو أقدـ         

النظم االجتماعية ارتباطا بالرياضة و رمبا كاف أقدـ من نظاـ الًتبية يف اتصالو بالرياضة فطادلا استخدـ 

أف دور )براتيبل( وقت فراغو، و يعتقد رائد الًتويح  اإلنساف الرياضة كمتعة و تسلية ونشاط ترويح يف

مؤسسات الًتويح و أنشطة الفراغ يف اجملتمع ادلعاصر قد أصبحت كثَتة و متنوعة و خاصة فيما يتصل 

األنشطة البدنية و الرياضية حبيث تتنوع مشاركة األفراد و اجلماعات يف ضوء االعتبارات ادلختلفة كالسن و 
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هارة ...ا خ األمر الذي يعمل على ختطي االنفصاؿ بُت األجياؿ وتضييق الفجوة بينهما ادليوؿ و مستوى ادل

و بالتايل يرتبط اجملتمع بشبكة من االىتمامات و االتصاالت من خالؿ األسرة فيما تتيح الرياضة ذريعة 

 يلي:من التماسك و التفاىم و االتصاؿ داخل اجملتمع الواحد لتحقيق أىدافو و ادلتمثلة فيما 

 إتاحة فرصة لالسًتخاء و إزالة التوتر. -

 إشباع احلاجة إىل االنتماء. -

 إشباع حب االستطالع وادلعرفة و الفهم. -

 احًتاـ البيئة الطبيعية و احلفاظ عليها. -

 تقديرات الرباعة و القيم اجلمالية و تطوقها. -

 حتقيق الذات و ظلو الشخصية. -

 توطيد الصداقات. -

 ادلهارة االجتماعية السليمة. ظلو -

 الصحة و اللياقة البدنية. -

 (11-11، الصفحات 6991)درويش،  البهجة و االستقرار و السعادة. -

األفراد، يف توطيد العالقات بينالنشاط الرياضي الًتوػلييعودلو دور كبَت أف  يرى الطالبان ذكره شلا سبق

ذلك ظلو الشخصية و ادلهارات االجتماعية السليمة وىو ما يعترب بالضرورة للصم نظرا  األىم منو 

 حلاجتهم إليها.
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 النشاط الرياضي التنافسي:        -1-4-2

 مفهومو:-1-4-2-1

يستخدـ تعبَت ادلنافسة استخداما موسعا و عريضا يف األوساط الرياضية و يعترب ادلنافس و ادلتنافس غالبا 

كما تستخدـ تعبَت ادلنافسة بشكل عاـ من خالؿ وصف عمليتها   ،بديال أو مرادفا لكمة الرياضيمايكوف 

عندما يكافح اثناف أو أكثر يف سبيل شيء ما لتحقيق ىدؼ معُت و على الرغم من أف الفرد إذا حتقق 

و بذؿ اجلهد، و ، إال أنو ػلقق بعض األىداؼ إذا كافح غرضو بالتحديد فإنو ػلـر ادلنافسُت اآلخرين منو

" ىاج" و "روسنقال عن " "شوىكذا تشتد ادلنافسة كلما اقًتبت من باب هناية ادلباراة، ولقد قدـ "

 تصنيفا للمنافسات الرياضية وىي على النحو التايل:

 منافسة بُت فردين. -

 منافسة بُت فريقُت. -

 منافسة بُت أكثر من فرد من عناصر الطبيعة. -

، فكل ىذه ادلنازلة أو التباري يف سبيل حتقيق ىدفُتكؽلارسوف ادلنافسة   و عموما فإف األشخاص عندما

ادلضامُت تندرج حتت مفهـو التنافس الذي ػلتوي على ادلشاعر و كثَتا ما يعمد األشخاص على إخفائها 

 و عدـ إبرازىا بوضوح يف احلياة العامة.

ارىا االجتماعي الصحيح و يعترب مفهـو لكن الرياضة ال تتجاىل ىذه ادلشاكل بل تربزىا و تظهرىا يف إط

األكثر التصاقا بالنشاط الرياضي من غَته يف سائر أشكاؿ النشاط البدين الًتوػلي و األلعاب...ا خ من 

ذلك باعتبار أف روعة االنتصار و هبجتو ال تتم إال من خالؿ إطار تنافسي تزيد من احًتاـ قوانُت اللعب و 
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للوائح و التشريعات وكذا الروح الرياضية و التنافس الشريف، وغَتىا من األطر و قواعد التنافس و االلتزاـ با

 ادلعايَت اليت يعمل على تدريب األطفاؿ و الشباب على عملية التنافس و التعاوف.

فممارسة النشاط البدين و الرياضي بشكل يتصف ببذؿ اجلهد لتحقيق الفوز على اخلصم و يندرج ىذا 

ط البدين الرياضي التنافسي الذي يسعى إىل إعطاء الدفع الالـز للرياضة من خالؿ ضمن ما يدعى بالنشا

أمور معنوية و رمزية و اذلزؽلة و غَتىا حبيث تعلم تقبل اذلزؽلة و إتباع النصر بتواضع و ذلك ألف النشاط 

، 6991)اخلويل،  الرياضي التنافسي يعلمنا أننا قد هنـز مرة لكن ال مانع من أف نفوز يف ادلرة القادمة.

 .(696-691الصفحات 

النشاط الرياضي التنافسيلو دور كبَت يف إبراز األشخاص دلشاعرىم اليت كثَتا أف  الطالبان يرى ذكره شلا سبق

 .تربزىا و تظهرىا يف إطارىا االجتماعي الصحيحو  ما يتم إخفائها يف احلياة العامة

 النشاط البدني الرياضي النفعي: -1-4-3

يف احلقيقة إف النشاط الرياضي النفعي ىو تعبَت يقصد بو سلتلف أنواع األنشطة الرياضية النفعية اليت تعود 

 بالنفع والفائدة على الفرد من الناحية النفسية والعقلية واالجتماعية والبدنية والصحية.

كالنشاط الًتوػلي والتنافسي أف ىناؾ أنواع أخرى ىي بدورىا نفعية مع أف أنواع النشاط البدين تعترب نفعية  

 وىامة وسنتطرؽ يف ىذه الدراسة اىل بعض األنشطة البدنية والرياضية مثل:

 التمرينات الصباحية:  -1-4-3-1

تكلفة تعترب التمرينات الصباحية اليت تقدـ من خالؿ برامج اإلذاعة و التلفزة أكثر الربامج انتشارا و االقل 

دترينا  62اىل  1حيث أهنا ال حتتاج اىل أماكن كبَتة للممارسة أو وقتا طويال إلجرائها، وىي عادة من 
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تشمل مجيع العضالت األساسية مستخدمة التمارين النمطية ،مبتدئة بالذراعُت والبطن وسلتلف عضالت 

 اجلذع والرجلُت مث تتبع بتمارين التهدئة.

نشط دورا رئيسيا يف االلقاء وتشجيع ادلمارسُت على أدائها يف أوقات فراغهم ىذه التمارين يلعب فيها ادل

. 21إىل  61باإلضافة اىل شرح قيمة وأعلية ىذه التمارين ومدة الربامج من   دقيقة يف اليـو

 تمارين الراحة النشطة: -1-4-3-2

ت الراحة بدال من قضائها يف أثناء فًتا اإلنتاجيةىذا النوع من التمارين ؽلارسو العماؿ داخل الوحدات 

حالة راحة سلبية، وىي تزاوؿ بشكل مجاعي وأحيانا بشكل فردي و كذلك تقدـ ىذه التمارين قبل العمل 

. 61 إىل 1مدهتا من   دقائق يف اليـو

 المسابقات الرياضية المقترحة: -1-4-3-3

رصة للمواطنُت الغَت ادلشًتكُت يف إتاحة الف إىليؤدي برنامج ىذا النوع من ادلسابقات بُت الفرؽ اذلاوية 

شعبية   األكثرالرياضية )االشًتاؾ االغلايب( من شلارسة األنشطة ادلختلفة و ختتار فيها األنشطة  األندية

 إشراؼكمحتوى ذلذا الربنامج مع استخداـ قواعد مبسطة لتحكيمها يف ضوء الروح العامة للقانوف وحتت 

 مرات يف األسبوع. 2اىل  2قيادات مدربة لقيادة ىذا النشاط وجتري ىذا التدريبات و ادلسابقات من 

 (692، صفحة 6991)اخلويل، 

 تمارين اللياقة من أجل الصحة: -1-4-3-4

 األساسية والغرض ىي احلصص اليت تقدـ من أجل الصحة جملموعة من السكاف يف التجمعات رياضي

خاصة عند  اإلناثللممارسة ىو اكتساب الصحة، وتقدـ ىذه التمارين يف رلموعات مستقلة للذكور عن 
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ادلتأخرة فتقدـ يف رلموعات سلتلطة، وتؤدى بشكل منتظم يف وقت ثابت ومدهتا من  األعمارالشباب أما 

 البطن( لفئات كبار السن.دقيقة وتقدـ فيها دتارين للعضالت الكبَتة )الظهر و  61 إىل 61

 المهرجانات الرياضية: -1-4-3-5

تعد ادلهرجانات الرياضية ظلوذجا الرتفاع مستوى التنظيم ويتجلى ذلك يف أعداد غفَتة من ادلواطنُت هبدؼ 

ادلشاركة يف سلتلف أنواع النشاط أو جملرد ادلشاىدة شلا قد يؤدي التخلص من عامل الرىبة و اخلجل يف 

التفاعل مع اجملتمع و األشخاص كما تعد فرصة لنشر الوعي بُت أعداد كبَتة يف مناسبة واحدة ادلشاركة و 

 ومن جانب آلخر ؽلكن استغالؿ ادلهرجانات يف انتقاء وتوجيو ادلوىوبُت لرياضة ادلنافسة والبطولة.

 رحالت الخالء: -1-4-3-6

ية للجماىَت وذلك لبساطة التحضَت لو حيث ال يعترب التجواؿ اكثر األنواع انتشارا يف رلاؿ النشاطات البدن

ػلتاج إىل إعداد طويل معقد أو أجهزة رياضية وغلري ىذا النوع من األنشطة يف االماكن اخللوية والغابات 

و الصحراء حيث اذلدوء و اذلواء الطلق وىذا النوع من النشاطات تستخدـ فيو أدوات بسيطة ومالبس 

تغَتة ومتنوعة حسب قدرة ادلمارسُت و يستخدـ ىذا النوع من األنشطة مرػلة كما أنو غلري دلسافات م

أحيانا بتوصية من الطبيب ادلختص )فئات من مرضى القلب، الدورة الدموية، اجلهاز التنفسي(، والبعض 

 اآلخر ال يزاولونو إال بعد موافقة الطبيب و خصوصا ذوي األعمار ادلتقدمة.

 التدريب الرياضي: -1-4-3-7

د األشكاؿ ادلنظمة دلمارسة النشاط الرياضي وؼلضع للقواعد والقوانُت ويتم حتت قيادة وإشراؼ ىو أح

ادلدرسُت و ادلدربُت وىذا النوع يتم يف االندية الرياضية أو الفرؽ ادلدرسية،ويتم تقدمي الربنامج عن طريق 

 (691، صفحة 6991يل، )اخلو  إعالنات مفتوحة تقـو هبا ادلؤسسات.
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بصفة عامة وعلى األفراد  علىالفائدة الكبَتة النفعييعودب أف النشاط البدين الرياضي يرى الطالبانشلا سبق 

النشاطات اليت تعود عليهم بالنفع ذىنيا سلتلف التمارين و  ، نظرا حلاجتهم ادلاسة إىلالصم بصفة خاصة 

 وخاصة اجتماعيا.

 واجبات وخصائص النشاط البدني الرياضي:  -1-5

 من أىم الواجبات اليت يتميز هبا النشاط الرياضي كالتايل:واجبات النشاط الرياضي:  -1-5-1

 حيث صلد يف ملخص مجهورية مصر العربية: -أ

 تنمية الكفاءة الرياضية. -

 تنمية ادلهارات البدنية النافعة يف احلياة. -

 والعقلية.تنمية الكفاءة الذىنية  -

 النمو االجتماعي. -

 التمتع بالنشاط البدين والًتوػلي واستثمار أوقات الفراغ مبمارسة األنشطة ادلختلفة. -

 تنمية صفات القيادة الصاحلة والتبعية بُت أفراد اجملتمع. -

 إقامة و إتاحة الفرص للوصوؿ اىل مرتبة البطولة. -

 ادلانيا الدؽلقراطية:كما صلد عرض واجبات النشاط الرياضي يف مجهورية   -ب

 حتسُت احلالة الصحية للمواطنُت. -

 النمو الكامل للناحية البدنية كأساس من أجل زيادة اإلنتاج. -

 النمو الكامل للناحية البدنية كأسس للدفاع عن الوطن. -
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 (62-66، الصفحات 6992)اخلالق،  التقدـ مبستويات عالية. -

 خصائص النشاط البدني الرياضي: -1-5-2

 يتميز النشاط البدين بعدة خصائص متنوعة منها:

النشاط البدين الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي وىو عبارة عن تالقي كل متطلبات الفرد مع  -

 متطلبات اجملتمع.

 ينقسم النشاط البدين الرياضي عدة صور وىي التدريب مث التنافس. -

 البدف وحركاتو الدور الرئيسي. خالؿ النشاط البدين يلعب -

 يؤثر اجملهود الكبَت على سَت العمليات النفسية للفرد ألهنا تتطلب درجة عالية من االنتباه والًتكيز. -

يتميز النشاط الرياضي حبدوثو يف مجهور غفَت من ادلشاىدين األمر الذي ال ػلدث يف الكثَت من  -

 (11، صفحة 6991تب، )رافروع احلياة.

النشاط الرياضي ػلتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على  أفب الطالبان الحظي و شلا سبق

التكيف مع زليطو و رلتمعو وحيث يستطيعإخراج الكبت الداخلي و االسًتاحة من عدة حاالت عالقة يف 

 .ذىنو

 العقلية و النفسية و البدنية :دور النشاط الرياضي في تطوير القدرات  -1-6

نستطيع دتثيل الفروؽ الفردية والنشاط الرياضي يدؿ على أف األفراد ؼلتلفوف يف صفاهتم كالطوؿ والوزف ، 

 وادلهارات احلركية وكذلك الصفات البدنية ...ا خ.
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لكن  كل فرد لو طوؿ  نوعي، إذفيتمثل اختالفهم بوجود الصفة فيهم وكاف ىذا االختالؼ كمي وليس 

أي يف درجة صفة ىذه  فيها،يتميز بالسرعة ولكن سلتلف مع غَته  ، وكماةسلتلف عن غَته هبذه الصف

 السرعة ...و ىكذا.

عموما يرجع سبب ىذه الفروؽ الفردية إىل عاملُت أساسُت علا الوراثة والبيئة، وعلا عامالف مؤثراف بدرجة  

 شطة الرياضية.كبَتة على جل صفات الفرد واستجابة يف سلتلف األن

إذف فالوراثة تساىم بدرجة عالية على حتديد الصفات اجلسمية كالطوؿ والوزف وبدورعلا مسات الشخصية 

واالىتمامات بتحديد ادلستوى الكايف اخلاص بالقدرات العقلية اليت ؽلكن للفرد الوصوؿ إليو يف أحسن 

صية واالىتمامات وتؤثر على مستوى ظلو األحواؿ ،أما البيئة فتساىم بدرجة عالية يف حتديد مسات الشخ

 .(11، صفحة 6992)احلفيظ،  القدرات العػقلية.

 تنمية الذكاء : -1-6-1

إف النتيجة ادلتوصل إليها وراء كل دراسات معمقة للعقل واجلسم توضح أنو أيا منا ال يستطيع العمل 

مبفرده، ليس الغرض محل العقل فقط بل أف تنمية القدرات البدنية  تؤدي الستخداـ العقل فقط بل أف 

حمد صبحي حسنين" "متنمية القدرات البدنية تؤدي الستخداـ العقل بطريقة فعالة ومؤثرة ،وقد قاـ 

بعالج ىذه الظاىرة خالؿ حبثو الذي ناولو لكلية الًتبية الرياضية بالقاىرة للتخرج بشهادة ماجستَت وكاف 

لدقة موضوعو "العالقة بُت مستوى الذكاء وبعض عناصر اللياقة البدنية وادلتمثلة يف التوازف والرشاقة وا

تورمان و " و" :"عبد الرحمان حافظ إسماعيلل مػن وكذلك قد أثبتها ك" والتوافق ) رلتمعة ومنفردة(

حيث وقعوا قوذلم كلهم يف دور التوافق والتوازي يف تقدمي الكفاءة الذىنية  " جروبير"" و لويس كولوا

وأثبت حدوث اطلفاض واضح يف مستوى الكفاءة الذىنية ، عند استعادة عناصر التوافق يعترب من أفضل 
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ية مث يليو التوازف ،وىنا يظهر ثبات فعالية النشاط الرياضي الذي بدوره  يأخذ مقاييس تقدير الكفاءة الذىن

 يف جعبتو دترينات تنمي التوافق والتوازف احلركي فتكوف بالضرورة فعالة يف تنمية الذكاء عند الرياضيُت.

 (16-11، الصفحات 6991)حسنُت، 

 االنتباه: تنمية -1-6-2

دور ىادؼ يف تطوير القدرات اخلاصة ونذكر من بينها )حدة االنتباه  لالنتباهإنو و على شكل خاص فإف 

 ، احلجم ،التوزيع ،الًتكيز ،التحويل(.

ىذا ما قد نصت عليو الدراسات النظرية واليت بدورىا شجعت ىذا القوؿ مدعمة بنظريات مدروسة 

، 6991)يوسف،  ط الرياضي على االنتباه بشكل عاـ وعلى الًتكيز.وكذلك أيدت إمكانية تأثَت النشا

 .(16صفحة 

                                                                                   تنمية الذاكرة :                                                            -1-6-3

عند بداية األخذ يف التعلم احلركي تزداد االستقباالت على مستوى اجلهاز العصيب "اذلرمونات العصبية " 

احملفزة وادلنشطة على إنتاج الربوتينات ادلشكلة يف صورة معلومات على مستوى الذاكرة وخصوصا الذاكرة 

 (12، صفحة WEINECK ،6992) الطويلة ادلدى.

يتطلب ىذا التطور على مستوى الذاكرة باالنتباه والًتكيز وجتنب القلق باعتبارىم عوامل أساسية يف  و

، WEINECK) عملية األداء احلركي وىذه للوصوؿ إىل تطور ملحوظ على مستوى الذاكرة.

 (11، صفحة 6992

الذاكرة ىي ادلركز الذي تسجل فيو كل ادلعلومات ادلكتسبة من احمليط اخلارجي وتكوف يف الذاكرة  إف

 الطويلة ادلدى بصورة جد حسنة.
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 والتفكير:تنمية العقل  -1-6-4

لسالمة البدف تأثَت فعاؿ على اخلاليا العقلية وجتديدىا ادلتواصل وىذا من الناحية الفسيولوجية ،حىت 

على أكمل وجو مقبوؿ باستيعاب ادلعلومات ،و كذا ظلو القدرة العقلية والتفكَت العميق  تكتمل الوظيفة

ال يأيت بصورة مرضية بشرط أف يكوف اجلسم سليما معاىف ،حيث يعترب اجلسم الوسيط للتعبَت عن 

 (69، صفحة 6992)القاضي، العقل واإلرادة.

 اإلدراك: تنمية -1-6-5

نعترب كل نشاط رياضي موجو ومطبق من طرؼ التالميذ ينمي قدرات اإلدراؾ ،وقد مت اإلثبات عليو يف 

ادلعهد الوطٍت للرياضة بفرنسا ،وقد مت ىذا بادلقارنة البدنية على أشخاص ؽلارسوف النشاط الرياضي ؽللكوف 

،وأكدت كذلك ىذه النتائج  ظلو ملحوظ على مستوى اإلدراؾ ،كل حسب التخصص الرياضي ادلطبق

على أف ادلشاركة يف النشاط الرياضي ادلختلف ينمي بصفة رلملة مستوى اإلدراؾ مقارنة مع التخصص 

 (29، صفحة RIOUX ،6919)الرياضي. 

حتليل السياالت إذا فضرورة شلارسة النشاط الرياضي للتلميذ تسهل يف تنمية اإلدراؾ والفهم ،كذلك 

العصبية ادلدرج إىل الدماغ "ادلخ" واليت بدورىا تقـو بردود أفعاؿ مناسبة مع متطلبات الوضع يف الوسط 

 اخلارجي.

 العبقرية و الموىبة:  -1-6-6

إف األفراد الذين يصلوف إىل مستويات عليا يف النشاط الرياضي بتحوذلم من طلبة منتمُت إىل فريق الثانوية 

ة إىل عضو يف الفريق الوطٍت حىت أف يدخل رلاؿ االحًتاؼ ،ففي الواليات ادلتحدة األمريكية أو اجلامع
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، RIOUX)أمثلة خاصة هبذا اجملاؿ فمن األنسب أف نطلق على ىؤالء صفة العبقرية أو ادلوىبة.

 .(11-29، الصفحات 6919

نطبق على كثَت منهم ألف اإلنتاج البارز يتطلب ذكاء من النوع الذي تقيسو إف العبقرية تعترب صفة قد ال ت

مقاييس الذكاء قد ال ينطبق عليهم ،وقد يكوف من احملتمل أف بُت ادلخططُت وواضعي النظريات العلمية يف 

ي الشهرة الًتبية البدنية والرياضية كانوا وراء ىؤالء وساعدوىم على الربوز بينما بقي ىؤالء ادلخططوف عدؽل

الرياضية ، وىذا يف وقت أف نطلق عليهم صفة العبقرية حبيث أف األبطاؿ كانوا غلة جهودىم الفكرية 

 والتخطيطية.

أما ادلوىبة فهي صفة صنف هبا رياضي ادلستويات العليا بسبب تفوقهم الرياضي ،فعلى سبيل ادلثاؿ بطل 

الطريقة اجلديدة ادلعروفة يف العامل بأسره مسيت بامسو العامل يف رمي اجللة )أوبراين( والذي بدوره ابتكر 

 فاستعملها ادلدربوف والالعبوف حاليا.

كخالصة دلا قلناه سابقا فيمكننا القوؿ أف "صفة العبقرية" ؽلكن إطالقها على من يكتسب بنواحيها 

العلمي الرياضي أما  العقلية ويعطي إنتاجا ػلطم بو األرقاـ القياسية فيقـو بشيء إغلايب جديد يف اجملاؿ

صفة ادلوىبة ؽلكن إطالقها على كل متفوؽ يف نشاط من األنشطة الرياضية ادلختلة بوجود القدرات 

 (12، صفحة 6992)ادلال،  وادلؤىالت اليت عبدت طريقو للتفوؽ.

 الجهاز العصبي : -1-6-7

سم العاملة ،بدوره ػلتاج إىل عملية تنموية متواصلة ومستمرة ، يقوؿ يعترب اجلهاز العصيب من أىم أجهزة اجل

" على أف ادلمارسة الرياضية تساعد على الرفع من مستوى فعالية أخذ ادلعلومات وحتسُت وبنيك العامل "
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، WEINECK ،Manuel d’entraînement) مستوى الربرلة احلركية واألداء احلركي اجليد.

 (11، صفحة 6992

كذلك الربنامج التدرييب ادلنتظم يسهل عملية التكيف العضلي والعصيب الذي بدوره ضروري للقياـ 

باالصلازات احلركية ادلتناسقة ذات ادلستوى العايل من ادلهارات ،و عالوة على ىذا فالتدريب ادلنتظم واخلاص 

كالنتيجة للتمرين ادلنتظم فانو ينقص من زمن رد الفعل كما أف يعمالف على تفرع اخلاليا العصبية للطفل و 

سرعة االستجابة للسَت تتم بسرعة كبَتة ،و ؽلكن أف يتحسن احلس احلركي " اإلحساس" وكذلك ؽلكن أف 

ينخفض إفراز العرؽ وزيادة على ىذا فالتمرينات ذات الشدة ادلنخفضة أو ادلتوسطة حتسن وظائف اجلهاز 

 وػلسن األداء العقلي والقليب. العصيب ادلركزي

يف ادلمارسة الرياضية يظهر لنا ظلو اجلهاز العصيب مبختلف مركباتو ومكوناتو ادلرفولوجية من أجل الرفع 

 وحتسُت ادلثَتات اخلارجية ،اليت ؽلكن أف تتحصل عليها بواسطة ادلمارسة الرياضية واألداء احلركي.

 من الناحية الصحية: -1-6-8

النشاط الرياضي بأنواعو ادلتعددة بزيادة ادلناعة لدى الفرد وكذلك تقوية البناء البدين السليم قد يسمح 

لقوامو كما أنو أيضا يزيد ىذا النشاط الرياضي يف سرعة الشفاء ومقاومة األمراض مبختلف 

 (11صفحة  ،WEINECK ،Manuel d’entraînement ،6992)أشكاذلا.

إف احلاجة مازالت ماسة لتفسَت زيادة قابلية الرياضي للمرض أو اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي بكثرة 

وحيدات النواة يف الدـ عند التدريب ذو الشدة العالية أو ادلنافسة الرئيسية لذا وجب على الدراسات أف 

ال ،كذلك نعرؼ ىذه األعماؿ التدريبية  تعمل بتحديد ما إذا كاف الرياضي يف حالة خطرة حقا أـ
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وتشكيالهتا ادلتسببة ومعرفة فًتات الراحة البينية عند التدريب أو ادلنافسة ،كذلك غلب معرفة ما إذا كاف 

 الضغط العصيب ادلتولد عند ادلنافسة ودوره يف إحداث زيادة قابلية الرياضي لألمراض.

نات التجارب أف التدريب ادلبكر قبل حدوث اإلصابة فأظهرت ىذه الدراسات بعد أف أجريت على حيوا

التدريب عند فًتة اإلصابة ادلرضية فيحدث ىذا  لألمراض، بينماادلرضية قد ساعد على زيادة مقاومة اجلسم 

 العكس بضعف مقاومة اجلسم لألمراض.

عض األمراض للرياضة امتناف كبَت يف عالج بعض األمراض فتستخدـ يف عصرنا ىذا كوسيلة عالجية يف ب

على سبيل ادلثاؿ مرض "االيدز و السرطاف "فتحسن من نوعية حياة ادلصاب ،ومازالت ىذه اجملاالت 

حباجة إىل الدراسات ألنو مل تتطرؽ ذلا إال القليل من الدراسات واليت بدورىا اقًتحت على أف الرياضات 

التدريب الرياضي دلرض االيدز رجاؿ  ؽلكن أف حتسن وظائف ادلناعة ،فمثال زيادة اخلاليا ادلساعدة  بعد

وحىت اآلف و غَت واضح ما إذا كاف التدريب الرياضي يؤثر على وظائف ادلناعة بطريقة مباشرة أو غَت 

 .(12، صفحة 6992)ادلال،  مباشرة.

لو فوائد من دور النشاط الرياضي يف تطوير القدرات العقلية و النفسية و البدنية أف  يرى الطالبان كما

 عدة نواحي صحية، العبقرية وادلوىبة، تنمية اإلدراؾ واالنتباه والذكاء.
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 خالصة:

يعترب النشاط البدين من أىم األنشطة ادلمارسة يف حياة اإلنساف ،فمنذ القدمي كاف اإلنساف يقـو باألنشطة 

لبدنية الرياضية بصورة تلقائية وقد ظهر ذلك من خالؿ اآلثار ادلكتشفة من الرسـو و النقوش اليت خلفها ا

 القدماء و اليت يرجع تارؼلها إىل ما قبل ادليالد يف شىت حاضرات اإلنساف أو ما قبل تلك احلاضرات.

رات ومنافسات يتم فيها أما اليـو فأصبحت األنشطة البدنية الرياضية تنظم يف أماكن خاصة ضمن دو 

 تقييم الالعبُت ضمن أطر وقوانُت خاصة.

كما أف النشاط البدين الرياضي صار أكثر من ضرورة ملحة يف حياة اجملتمع عامة و ادلعاقُت خاصة ،حيث 

أنو يقـو باستطراد مجيع أنواع الشوائب القابعة داخل نفسية ادلعاؽ اليت تًتجم بعد ذلك من خالؿ تصرفاتو 

 ادلواقف اليت يتعرض ذلا.           اجتاه

 



اإلعاقة السمعية                            الفصل الثاني                                            

54 
 

 : تمهيد

 خبلؿ من ادلهاراتوادلعارؼ معظم يتلقى فاإلنساف السمع حباسة أساسي بشكل اللغة واكتساب التعليم يرتبط

حاسة السمع من أىم احلواس ،والسمع طريق عن إال يتم ال الكبلـ وتعلم األصوات تقليد فإ بل ،السمع

آلية مهمة يف عملية اإلدراؾ احلركي، حيث تشتمل  أهنااليت دتكن الفرد من االتصاؿ بالعامل احمليط بو، كما 

على وظيفتني أساسيتني علا السمع و حفظ التوازف، وقد وىب اهلل سبحانو وتعاىل اإلنساف نعمة السمع 

شلا يدؿ على أعليتها البالغة حيث  أشار القرآف الكرمي إىل  إىل احلواس األخرى، و قدمها عليهم، إضافة

 ?ىذه احلقيقة يف كثري من اآليات

يعًا َبِصريًا  فقاؿ تعاىل?"  )سورة االنساف، اآلية ."ِإنّا َخَلْقَنا اإِلنَساَف ِمن نّْطَفٍة أَْمَشاٍج نّػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه َسَِ

20) 

)سورة ادللك، َتْشُكُروَف".ُقْل ُىَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِليبًل مَّا عاىل?" وقاؿ ت

 .(02اآلية 

َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأَلْبَصاَر َواألَْفِئَدَةَلَعلَُّكْم  َواللَُّو َأْخَرَجُكم مِّْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم الَتَػْعَلُموَف َشْيئاً وقاؿ تعاىل?"

 .(87)سورة النحل ، اآلية (2)."َتْشُكُروفَ 

بينما و ردت فيو كلمة  ،مرة 574ذكرت كلمة السمع و مشتقاهتا و تصاريفها يف القرآف الكرمي حيث 

يتعلم ادلولود ،شلا يدؿ على عظيم أعلية ىذا اجلهاز، حيت مرة فقط 557البصر ومشتقاهتا و تصاريفها 

، فالطفل الذي يفتقد ذلذه احلاسة يصعب عليو التواصل بواسطة السمع أضعاؼ ما يتعلمو بواسطة البصر

، ألف إعاقتو حتوؿ بينو األصوات َساع على قدرتو ـلعد الكبلـ يستطيع ال َسعيا دلعاؽا فالطفلمع اآلخرين،

الطالباف  تطرؽالغري، وعلى ضوء ذلك وبني ذلكوفقداف جهاز السمع لديو يصعب عليو التعامل مع 

 .يف ىذا الفصل إىل اإلعاقة السمعية وعرض بعض جوانبها الباحثاف
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 ?مفهوم المعوق -1

قصػػور ومسػػػبباتو، التعريفػػات الػػيت تتنػػاوؿ مصػػطلو ادلعػػوؽ واختلفػػػت فيمػػا بينهػػا مػػن حيػػث أوجػػو ال تعػػددت

ادلعػػوؽ  "يػػا مشػػتق مػػن اإلعاقػػة أي التػػأخري أو التعويػػق. ويعػػرؼ "زلمػػد عبػػد ادلػػنعم نػػورومصػػطلو ادلعػػوؽ لفظ

العػػػوف اخلػػػارجي  ادلواطن الػػػذي اسػػػتقر بػػػو عػػػاوق أو أكثػػػر يػػػوىن مػػػن قدرتػػػو وغلعلػػػو يف أمػػػ  احلاجػػػة إىلو"بأنػػػ

والدعم ادلؤسسي على أس  عملية وتكنولوجية يعيدىا إىل مستوى العاديػة وعلػى األقػل اقػرب مػا يكػوف إىل 

 ىذا ادلستوى."

كػػػػػل مػػػػػن ؼلتلػػػػػ  عمػػػػػن يطلػػػػػق عليػػػػػو لفػػػػػظ التسػػػػػاوي يف " وادلعػػػػػوؽ بأنػػػػػ  "عبدددددد الفثددددد ح ع مددددد ن" ويعػػػػػرؼ

حػػي يصػػل إىل  ،تسػػتوجب عمليػػات التأىيػػل اخلاصػػةالنواحياجلسػػمية أوالعقليػػة أواالجتماعيػػة إىل الدرجػػة الػػيت 

 استخداـ أقصى ما تسمو بو قدراتو ومواىبو."

فيػو  ؿ علػى عمػل مناسػب واسػتقرادلعوؽ "كػل فػرد نقصػت إمكانياتػو للحصػو  منظمة العمل الدوليةوتعرؼ 

ىل الفػػرد الػػذي ال يصػػل إ"وػلػػدد "صػػموويل ويشػػك" ادلعػػوؽ  ،نقػػف فعلػػي نتيجػػة لعاىػػة جسػػمية أو عقليػػة"

و اضػػطراب يف سػػلوكو أو قصػػور يف مسػػتوى بسػػبب عاىػػة جسػػمية أ ،مسػػتوى األفػػراد اآلخػػرين يف مثػػل سػػنو

أنػو " كػل شػخف بفيعػرؼ ادلعػوؽ  (5382)لسػنة ( 2353)أما قانوف تأىيػل ادلعػوقني رقػم قدراتو العقلية" 

يػػو، أو نقصػػت ار فأصػػبو  ػػري قػػادر علػػى االعتمػػاد علػػى نفسػػو يف مقاولػػة عمليػػة القيػػاـ بعمػػل آخػػر واالسػػتقر 

، صػفحة 0224)فهمػي، .  أو عقلي أو نتيجػة عجػق خلقػي منػذ الػوالدة" يعضو  قدرتو على ذلك لقصور

52). 

ف أساس احلكم على شخف مػا بأنػو معػوؽ مػن عدمػو ىػو مػدى مقػدرة ىػذا أ الط لب ن الب ح  نوعليو يرى 

 فإذا فقد القدرة على ذلك يسمى معوؽ. ،القياـ بعمل آخرالشخف على مقاولة عملو أو 
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 اإلع قة السمعية: -2

مػن ℅ 5إىل   ℅ 2.4مػن األفػراد بالقػدرة علػى السػمع بشػكل عػادي ولكػن حػوا   ℅33يتمتع حػوا  

تلػك ادلشػكبلت ىو مػا يطلػق عليػو اإلعاقػة السػمعية، و  ،األفراد ال ػلظوف ألسباب عدة بالقدرة على السمع

حتػػػػوؿ دوف أف يقػػػػـو اجلهػػػػاز السػػػػمعي عنػػػػد الفػػػػرد بوظاوفػػػػو أو تقلػػػػل مػػػػن القػػػػدرة علػػػػى َسػػػػاع األصػػػػوات الػػػػيت 

ن الػدرجات البسػيطة وادلتوسػطة الػيت ينػتا عنهػا ضػع  َسعػي مػوترتاوح اإلعاقة السمعية يف شدهتا  ،ادلختلفة

 (527، صفحة 0220وين، )القري إىل درجة شديدة جدا واليت ينتا عنها الصمم.

 ?تعريف اإلع قة السمعية -2-1

تعػػرؼ اإلعاقػػة السػػمعية علػػى أهنػػا العجػػق يف حاسػػة السػػمع والػػذي يػػؤدي إىل فقػػداف َسعػػي لدرجػػة  علػػو ال 

ويتعػػػذر عليػػػو االسػػػتجابة بطريقػػػة تػػػدؿ علػػػى فهػػػم الكػػػبلـ ادلسػػػموع سػػػواءكاف ىػػػذا  ،يسػػػتفيد يف ىػػػذه احلاسػػػة

 (550، صفحة 5337)فرحات، .الفقداف كليا أو جقويا

فيعػرؼ اإلعاقػة السػمعية أهنػا عجػق حسػي ػلػوؿ بػني ادلػرء وإدراكػو للمثػريات قبورة العربي" أما عن الباحث "

من حولو،  علو  ري قادر على فهم الكبلـ ادلنطوؽ والتواصل مع أفراد بيئتهػإال باسػتخداـ أسػاليب التواصػل 

 (52، صفحة 0224)العريب، اللفظية )لغة اإلشارة( أو ادلعينات الصوتية.  ري

ادلعاقني َسعيا ىػم أولئػك الػذين "فيشري إىل أف  (5334)" عبد المطلب القريطيىذا ما ذىب إليو "و      

ولػد مػنهم فاقػدا السػمع دتامػا أو بدرجػة  ال ؽلكنهم االنتفاع حباسة السمع يف أ راض احليػاة العاديػة سػواء مػن

اإلعاقػػة السػػمعية تعػػ  "أف ( 5382)، ويػػرى "لويػػد" "أعجػػقهتم علػػى االعتمػػاد علػػى آذاهنػػم يف فهػػم الكػػبلـ

أف اإلعاقػػة السػػمعية عجػػق  "،ويػػت شلػػا سػػبقاضلرافػػا يف السػػمع ػلػػد يف القػػدرة علػػى التواصػػل السػػمعي اللفظي

ت مػػن حولػػو  علػػو  ريقػػادر علػػى فهػػم الكػػبلـ ادلنطػػوؽ والتواصػػل مػػع حسػػي ػلػػوؿ بػػني ادلػػرء وإدراكػػو للمثػػريا

ويعػػ  الضػػع   أو ادلعينػػات الصػػوتية، لغػػة اإلشػػارةكإال باسػػتخداـ أسػػاليب التواصػػل  ػػري اللغويػػة   ،أفػػراد بيئتػػو
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)اخلطيػب، حاسة السمع مل تفقد وظاوفها بالكامل فعلػى الػر م مػن أهنػا ضػعيفة إال أهنػا وظيفيػة  فالسمعي أ

 .(04، صفحة 5338

أف اإلعاقػػة السػػمعية ىػػي تلػػك ادلشػػكبلت الػػيت حتػػوؿ دوف أف يقػػـو اجلهػػاز  الط لبدد ناسددثنث  وعليػػو       

، وتػرتاوح اإلعاقػة السػمعية الفرد على َساع األصػوات ادلختلفػةأو تقلل من قدرة  ،السمعي عند الفرد بوظاوفو

، إىل الػدرجات الشػديدة جػػداً سػػمعيالضػع  الرجات البسػػيطة وادلتوسػطة الػيت ينػػتا عنهػا يف شػدهتا مػن الػد

 صمم .الواليت ينتا عنها 

 اإلع قة السمعية في الجزائر: -2-2

 85مجػػاؿ ولػػد عبػػاس بػػأف عػػدد ادلعػػاقني َسعيػػا يف اجلقاوػػر يتجػػاوز   اجلقاوػػريصػػرح وزيػػر التضػػامن الػػوط     

   أل  شخف.

عػػػدد  أفملتقػػػى حػػػوؿ لغػػػة اإلشػػػارة بػػػاجلقاور العاصػػػمة  علػػػى ىػػػام   تصػػػريو لػػػو  اجلقاوريفػػػيوقػػػاؿ الػػػوزير     

   .(0227)شخف عاـ  722ألفا و 85 ادلعاقني َسعيا بلغ 

الصػم يف كػل واليػة علػى األقػل  مدرسة متخصصػة لصػغار  إقامةوأضاؼ ولد عباس إىل أف الوزارة تعتـق      

 25دلػػػػدارس مػػػػن ذلػػػػك سيسػػػػمو باالنتقػػػػاؿ بعػػػػدد ىػػػػذه ا أف  إىل، مشػػػػريا (0223)وذلػػػػك حػػػػي هنايػػػػة عػػػػاـ

تطػوير  يفوىػو مػا سيسػاىم  (،0223)مدرسػة عػاـ  45واليػة إىل  22مسػتوى  علػى 0228مدرسػة عػاـ 

 (0227)عباس،  و فتو آفاؽ جديدة يف التكفل بفئة الصم والبكم. اإلشارة لغة 

وتقيػػػيم و دراسػػػة الوسػػػاول الكفيلػػػة بتطػػػوير لغػػػة  تكفػػػل باألشػػػخاق ادلعػػػاقنيسػػػبل الفػػػاجلقاور تسػػػعى لتحسػػػني 

 يف مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة. التعليم اإلشارةيف
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 اإلع قة السمعية: أنواع -2-3

 ضمن إطار اإلعاقة السمعية الصم والضع  السمعي.تدخل

 م:مالص -2-3-1

النطق أو تعلم اللغة باستخداـ أدوات السمع ادلساعدة م العجق السمعي والذي يؤثر يف تعلم مويع  الص

 (75)كمونو، صفحة ملية التعلم األكادؽلي االعتيادي.أو بدوهنا، ويؤثر بعد ذلك يف ع

ويعػػرؼ الصػػمم أيضػػا? "بأنػػو حػػدوث إعاقػػة َسعيػػة علػػى درجػػة مػػن الشػػدة حبيػػث ال يسػػتطيع معهػػا الفػػرد أف 

، صػفحة 5333)القرشػي، ا على السمع وفهم الكبلـ ادلنطوؽ حي مع استخداـ معني َسعػي" .يكوف قادر 

54) 

 الصمم إىل نوعني حسب ادلرحلة أو الوقت الذي حدث فيو. موينقسأنواع الصمم:-2-3-1-1

 م الوالدي:مالص -أ

 يوص  بو األفراد الذين ولدوا مصابني بالصمم. 

 م الع رض:مالص -ب

ويوصػػ  بػػو األفػػراد الػػذين ولػػدوا بقػػدرة َسعيػػة عاديػػة ولكػػن مل تعػػد احلاسػػة السػػمعية لػػديهم تقػػـو بوظاوفهػػا 

 بسبب حدوث مرض أو إصابة.

 ?أسب ب الصمم-2-3-1-2

 أسب ب الصمم الخلقي: -أ

 .أو خلل يف الكروموزومات عوامل وراثية -

 أو العظيمات أو القوقعة. تشوىات خلقية يف أحد مكونات األذف كالطبلة -

 أخطاء عند الوالدة كالشد اخلاطئ أو الضغط على بعض اخلبليا العصبية. -
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، 0224)الليػػػل، .-RHعػػػن دـ األب +RHاخػػػتبلؼ عامػػػل الريػػػقي  أي اخػػػتبلؼ نػػػوع دـ األـ  -

 (223صفحة 

 اإلصابة بالقىري. -

 محل اجلنني. التهاب أ شية ادلخ أثناء -

 .قبل الوالدة نقف األكسجني يف دـ الطفل -    

 (32، صفحة 0224)فهمي، تعاطي األـ أدوية تؤثر على اجلنني )احلمل(. -

 :م المكثسبأسب ب الصم -ب

 مثل احلمى القرمقية وااللتهاب السحاوي. اإلصابة باألمراض ادلعدية يف حالة الطفولة -

 األذف. دلضاعفات بعد العملية اجلراحية يفا -

 احلادث العنيفة والصدمات . -

 .فدخوؿ بعض األجساـ الغريبة لؤلذ -

تلقػػػي ضػػػربات مباشػػػرة يف األذف شلػػػا يػػػؤدي إىل كسػػػور أو اإلصػػػابة بػػػبعض األمػػػراض كمػػػرض الغػػػدة  -

 (223-227، الصفحات 0224)الليل، النكفية.

 األصم: -2-3-1-3

أنػػػػو?" ذلػػػػك الطفػػػػل الػػػػذي فقػػػػد قدرتػػػػو السػػػػمعية يف  علػػػػى  األصػػػػم (5337)" فدددد روق الروسدددد ن" يعػػػػرؼ  

السػػػػنوات الػػػػثبلث األوىل مػػػػن عمػػػػره وكنتيجػػػػة لػػػػذلك مل يسػػػػتطع اكتسػػػػاب اللغػػػػة ويطلػػػػق علػػػػى ىػػػػذا  الطفػػػػل 

 .(523، صفحة 5337)الروساف، .مصطلو األصم األبكم
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أنػػو ?" ذلػػك الفػػرد الػػذي ولػػد فاقػػدا حلاسػػة السػػمع شلػػا أدى إىل باألصػػم  هيئددة الصددلة الع لميددةوقػػد عرفػػت 

أو أصيب بالصمم يف طفولتو قبل اكتساب اللغة والكبلمأو أصػيب بعػد  ،عدـ استطاعتو تعلم اللغة والكبلـ

 (552، صفحة 5337)فرحات، .تعلم اللغة والكبلـ مباشرة لدرجة أف أثار التعلم فقدت بسرعة

، حبيػث ػلػوؿ ذلػك بينػو وبػني فهػم اسػة السػمعالفاقدحلإىل أف األصػم ىػو الشػخف  يخلص الب ح  نوعليػو 

 الكبلـ من خبلؿ األذف، أو بدوف استخداـ معينات َسعية.

 طرق الثواصل مع األصم: -2-3-1-3-1

م جانػػػب مػػػن عقلػػػة األصػػػم وربطػػػو بعػػػامل الكلمػػػات ومػػػن   تعليمػػػو يعلػػػى حتطػػػ اف هبمػػػاىنػػػاؾ طريقتػػػاف يسػػػتع

 وتدريبو.

وتعرؼ باسم طريقة اإلشارة وتعتمد على إشارات وإلػلاءات وحركاتاجلسم اليت يعرب  األولى: الطريقة -أ

 اهتا باختبلؼ البيئات والثقافات.هبا عن األفكار، وختتل  ىذه الطريقة يف تعبري 

وتعػػرؼ باسػػم الطريقػػة الشػػفوية وتقػػـو أساسػػا علػػى قػػدرة الطفػػل األصػػم علػػى مبلحظػػة  :ةال  نيدد الطريقددة-ب

حركػػػات الفػػػم والشػػػفاه واللسػػػاف واحللػػػق...ار، وترمجػػػة ىػػػذه احلركػػػات إىل أشػػػكاؿ صػػػوتية )حػػػروؼ(، وىػػػذه 

 الطريقة حتتاج إىل معلم ؽلارسها بكفاءة أو إىل خربة تقابلها من ادلتعلم ليفهمها.

طػػريقتني معػػا أو علػػى األقػػل يعمػػل بالطريقػػة األوىل ويػػتقن الطريقػػة البػػأف يػػتعلم الطفػػل  بندد دي"ى "وىنػػاؾ رأ

 .(73، صفحة 0224)فهمي، الثانية.

 المشكالت الثي يع ني منه  األصم: -2-3-1-3-2

 يع أف صلملها يف ما يلي?وإذا ما تساءلنا عن أىم ادلشكبلت اليت تنتا عن فقداف السمع نستط

  صػػػعوبة االتصػػػاؿ والتفاعػػػل مػػػع اآلخػػػرين بالوسػػػاول السػػػمعية، وادلصػػػطلو يشػػػكل عاوقػػػا  اجتماعيػػػا

 شديدا.
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  أسػػاليب التفػػاىم مػػع أفػػراد البيئػػة الػػيت  إىل -خاصػػة مػػن يفقػػد َسعػػو يف سػػن مبكػػرة-افتقػػار األصػػم

 ينتمي إليها.

 كاالنطواويػػة كمػػا يشػػاىد عنػػد  البيػػة الصػػم، وتكبػػتهم يف   ياالىتػػقاز النفسػػي واالنفعػػا  واالجتمػػاع

 ىيئة رلتمعات أو أقليات شبو معقولة اجتماعيا.

  صػػػػعوبة النضػػػػا االجتمػػػػاعي إذ أف اللغػػػػة ادلسػػػػموعة تلعػػػػب دورا كبػػػػريا يف نضػػػػا األفػػػػراد يف ا تمػػػػع

 وامتصاصهم لكثري من قيمو وأوضاعو.

الصػػمم اجلقوػػي يلقػػوف مشػػقات أكثػػر مػػن ادلصػػابني بالصػػمم ولقػػد تبػػني مػػن الدراسػػات أف األطفػػاؿ ادلصػػابني ب

ولػػذا هتمػػل  تعلػػيمهم، فقػػد دتػػر ىػػذه احلػػاالت دوف أف يلحظهػػا أحػػد نالكلػػي )الكامػػل( يف ادلراحػػل األوىل مػػ

مدرسػة  فإهنا تؤدي إىل ضػم األصػم إىل مؤسسػة أو ،رعايتهم على عك  ما إذا كانت العاىة  ذب االنتباه

 مع رفاقو.

 ف السمعي:الضع -2-3-2

ر م مػػػن أهنػػػا ضػػػعيفة إال أهنػػػا يعتمػػػد عليهػػػا لتطػػػوير بػػػالف ،يعػػػ  أف حاسػػػة السػػػمع مل تفقػػػد وظاوفهػػػا بالكامػػػل

)عمػر،، .اللغة، ويعتمد التمييق بني الصم وادلسػتويات األخػرى مػن اإلعاقػة السػمعية علػى مهنػة االختصاصػي

 .(082، صفحة 5337

 :ضعيف السمع -2-3-2-1

ضػػػعي  السػػػمع ىػػػو الشػػػخف الػػػذي تكػػػوف حاسػػػة السػػػمع لديػػػو ر ػػػم أهنػػػا قاصػػػرة إال أهنػػػا تػػػؤدي وظاوفهػػػا 

باسػػػػتخداـ ادلعينػػػػات الصػػػػوتية أو بػػػػدوهنا، أمػػػػا األصػػػػم فهػػػػو الشػػػػخف الػػػػذي ال تػػػػؤدي حاسػػػػة السػػػػمع لديػػػػو 

 .(75، صفحة 5370)الرحيم،، وظاوفها لؤل راض العادية يف احلياة.
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ويف تعريػػػ  آخػػػر ىػػػم الػػػذين تكػػػوف قػػػد تكونػػػت لػػػديهم مهػػػارة الكػػػبلـ والقػػػدرة علػػػى فهػػػم اللغػػػة،   تطػػػورت 

)القرشػي، ولديهم اتصاؿ عػادي أو قريػب مػن العػادي بعػامل األصوات." ،لديهم بعد ذلك اإلعاقة يف السمع

 (54، صفحة 5333

أف ضعي  السمع ىو الشخف الذي يكوف جهازه السػمعي ضػعيفا، وال  الط لب ن الب ح  نوعليو يستنتا  

 يؤدي وظيفتو بالكامل أو لديو نقف يف َساع األصوات.   

ترجع عيػوب الكػبلـ إىل عوامػل عصػبية أو عضػوية أو نفسػية أو أسب ب اضطراب الكالم: -2-3-3-1

 اجتماعية?

 الصغر عن األىل بسبب عمل األـ وانشغاؿ األب.ختلي الطفل منذ  -

 تعلم عادات النطق اخلاطئ. -

 ضع  الثقافة عند الوالدين. -

 النقاعات الداخلية يف األسرة. -

 مبالغة وإفراط الوالدين يف رعاية الطفل وتدليلو -

 أسب ب عيوب النطق: -2-3-3-2

 تشوىات الشفتني. -

 تشوىات خلقية يف سطو احللق. -

 ـ انطباقهما طبيعيا .تشوىات الفكني لعد -

 عيوب اللساف لقيادة حجمو أو وجود أربطة بينو وبني قاع األن . -

 وجود خلل يف اخلبليا العصبية. -
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 ?أنواع عالج عيوب النطق -2-3-3-3

 الطيب والنفسي، العبلج الطبيعي،  دترينات يف النطق والكبلـ. العبلج اجلراحي،

اىتمػػت بدراسػػة عبلقػػة الرتكيػػب الفمػػي بػػالنطق يتضػػو أف ادلهػػارات مػػن نتػػاوا البحػػوث العديػػدة الػػيت و       

يبػػدو أهنػػا  صػػوات البلزمػػة للكػػبلـ بشػػكل مباشػػراحلركيػػة للفػػم وتلػػك ادلتعلقػػة بالوجػػو الػػيت يتضػػمنها إخػػراج األ

العػػػاديني يف ىػػػذه  األطفػػػاؿالنطػػػق ؼلتلفػػػوف عػػػن األطفػػػاؿ الػػػذين يعػػػانوف مػػػن اضػػػطرابات يف فتػػػرتبط بػػػالنطق، 

 .ادلقيد من الدراسات لتوضيو طبيعة ىذه العبلقة إىلادلهارات احلركية،  ري أف ىناؾ ما يدعو 

ف  كو يؽلكن أف  ذكرىاالنطق اليت سبقت أف أيًا من األسباب الرويسية الضطرابات  يسثنث  الط لب نوعليو 

 .مذل تدريبيةإجراءات وضع  ا، لذا غلبالطفل ادلعاؽ َسعيأثر سليب على ظلو النطق والكبلـ عند  ذلا

 تركيب األذن وآلية السمع )الجه ز السمعي عند اإلنس ن(: -2-4

وصػػ  اإلعاقػػػة السػػمعية وفهمهػػػا دوف معرفػػة مسػػػبقة آلليػػة السػػػمع الطبيعيػػة وفهمهػػػا دوف  مػػن الصػػػعب     

ىػػي حتويػػل اإلشػػارات  فوظيفػػة اجلهػػاز السػػمعي عنػػد اإلنسػػاف السػػمعي و فسػػيولوجيتو ، معرفػػة تشػػريو اجلهػػاز

، صػفحة 0225)عبػده،، زلدودةذات معاين الصوتية اخلارجية ادلنبعثة من مصادر البيئة إىل خربات مفهومة 

525) 

 وترتكب األذف من أجقاء رويسية?

اخلارجيػة لػؤلذف إىل  تعترب األذف من اخلػارج بوقػا جلمػع الصػوت، دتتػد منػو قنػاة?األذن الخ رجية -2-4-1

 (223، صفحة 0224)الليل، الطبلة وىي معوجة حلماية العناصر الداخلية وتدفئة اذلواء إىل األذف.

وىو ىيكػل  ضػرويف ،فالصػوانالقنػاة السػمعية اخلارجيػة الػيت تنتهػي بطبلػة األذفحيث تتكػوف مػن صػواف األذنو 

مػػػع ادلوجػػػات كمػػػا أنػػػو غللرتكيػػػق وادلسػػػاعدة علػػػى حتديػػػد مصػػػدر الصػػػوت،  التقويػػػة وامغطػػػى باجللػػػد وظيفتػػػو 

 .الصوتية وإدخاذلا إىل القناة السمعية
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ومحاية  شاء الطبلة  ،يف األذف اخلارجية فتقـو بتكبري ادلوجات الصوتية يف جهة فهي أما القناة السمعية

، صفحة 5370)الرحيم،، جهة أخرى.الذي يفصل بني األذف اخلارجية و وي  األذف الوسطى من 

024) 

 األذن الخ رجية يبين: (11شكل رقم ) 

 
ىي  ويػ  عظمػي ػلتػوي علػى ثػبلث عظيمػات َسعيػة ىػي ادلطرقػة والسػنداف األذن الوسطى: -3-4-2

علػى طبلػة األذف مػن  طالضغ توازفاء وذلك من أجل احلفاظ على والركاب، وىذا اجلقء يف األذف مليء باذلو 

،تصػػػعدقناة اسػػػتاكيوس مػػػن فتحػػػة عليػػػا تقػػػع يف  ويػػػ  خلي واخلػػػارجي بفضػػػل قنػػػاة استاكيوساجلػػػانبني الػػػدا

 (028، صفحة 5338)اخلطيب، .األذف الوسطى

تتصل عظيمة ادلطرقػة بطبلػة  تتصل العظيمات ببعضها بواسطة أحقمة ليفية داخل حيق األذف الوسطى حيث

، عنػػدما هتتػػق طبلػػة األذف حتػػت تػػأثري ادلوجػػات الصػػوتية ن ناحيػػة أخػػرى بالسػػنداف   الركػػاباألذف وتتصػػل مػػ

الػػيت تقػػع عليهػػا هتتػػق تبعػػا لػػذلك العظيمػػات ادلوجػػودة يف األذف الوسػػطى   تنتقػػل ادلوجػػات الصػػوتية إل ػػاألذف 

 .(028، صفحة 5370)الرحيم،، ةالداخلية عن طريق  شاء النافذة البيضاوي
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 األذن الوسطى :يبين (12)مشكل رق

 
 

? ىي أداة السمع احلقيقية ولذا فهي توجد يف كه  زلصن مصػنوع مػن أقػوى األذن الداخلية -2-4-3

 (223صفحة  ،0224)الليل، العظاـ يف اجلسم معبأة بساول خاق

 تتكوف مػن جػقأين،و من الناحيػة الوظيفيػةشلرات متشاهبة وبالغة التعقيد  حتتوي علىحيث أف األذف الداخلية 

 الدىليق والقوقعة . علارويسيني 

أجقاوػػػو ومػػػن أىػػػم  ،مهمػػػة الػػػدىليق والػػػذي يشػػػكل اجلػػػقء العلػػػوي يف األذف الداخليةاحملافظػػػة علػػػى تػػػوازف الفػػػرد

أما القوقعة فمهمتها حتويبللذبذبات الصوتية فياألذف الوسطى على إشػارات   ،وحصاة األذفالقنوات اذلبللية 

 (585، صفحة 0222)عبيد، كهرباوية تنتقل إىل الدماغ بواسطة العصب السمعي. 
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 األذن الداخلية: يبين (13شكل رقم )

 

 

 مراحل آلية السمع: -2-5

وظيفة السمع اليت تقـو هبا األذف من الوظاو  الرويسػية وادلهمػة للكػاون احلػي ويشػعر الفػرد بقيمػة ىػذه تعترب 

القدرة على السػمع لسػبب مػا يتعلػق بػاألذف نفسػها، تتمثػل آليػة السػمع يف انتقػاؿ  لديو الوظيفة حني تتعطل

عصػػب السػػمعي ومػػن   علػػى اجلهػػاز ىل الوسػػطى   إىل األذف الداخليةفالدلثػػري السػػمعي يف اآلذف اخلارجيػػة إا

 (523، صفحة 5337)الروساف، .العصيب ادلركقي حيث تفسر ادلثريات السمعية

 ويتم ىذا عرب ثبلث مراحل ىي? 

 المرحلة األولى: في األذن الخ رجية: -2-5-1

األذف وغلعلهػػا تنتقػػل عػػرب القنػػاة السػػمعية إىل  أمواجػػا تتػػدافع ضػػا طة اذلػػواء فيلتقطهػػا صػػواف عربينتقػػل الصػػوت

 الطبلة فتهتق وتعتمد شدة اىتقازىا على شدة الذبذبات الصوتية.
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 المرحلة ال  نية: في األذن الوسطى: -2-5-2

إىل أف تصػػػل  ،تنتقػػػل الذبػػػذبات الصػػػوتية مػػػن الطبلػػػة إىل العظيمػػػات السػػػمعية )ادلطرقػػػة، السػػػنداف والركػػػاب(

ىنػػا يتبػػني لنػػا أف و  األذف الداخليػػة مػػعتقػػاء افػػذة البيضػػاوية حيػػث تكػػوف ىنػػاؾ نقطػػة االبصػػورة ضػػخمة إىل الن

 وتضخيمها وتركيقىا. الذبذبات وظيفة العظيمات ىي نقل

 المرحلة ال  ل ة: في األذن الداخلية: -2-5-3

  إىل العصػػب السػػػمعي فينقلػػػو إىل مركػػػق  ادلوجػػػود يف األذف الداخليػػػة،تنتقػػل الذبػػػذبات الصػػػوتية إىل السػػاول 

 (584-585، الصفحات 0222)عبيد، .السمع يف ادلخ

يصػػل إىل األذنػػني معػػا  ، فالصػػوتتشػػارؾ األذف يف عمليػػة تشػػخيف األصػػوات الػػيت تصػػدر يف اجلهػػة اليمػػى

ويكػػوف تػردد الصػوت أكثػر علػوا علػى اليمػى منػػو  ،الثانيػةجبػقء يف صػل إىل األذف اليمػى قبػل اليسػرى ولكنػو ي

، صػػفحة 5337)الػػوقفي، .شلػػا يسػػاعد علػػى حتديػػد اجلهػػة الػػيت يصػػدر منهػػا الصػػوت ،لعلػػى اليسػػرى بقليػػ

052) 

 مراحل آلية السمع ( : يبين14شكل رقم )
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 تصنيف اإلع قة السمعية: -2-6

 اإلصابة، وشدة الفقداف السمعي.قة السمعية عامة حسب العمر عند اإلصابة، موقع عاتصن  اإل

 الثصنيف حسب العمر عند اإلص بة:-2-6-1

 ?وتصن  وفقا ذلذا البعد قسمني

السمعية يطلق ىذا التصني  على تلك الفئة من ادلعاقني َسعيا الذين فقدوا قدرهتم م م  قبل اللغة:مص -أ

يفقد كثريا من ادلثريات السمعية والطفل الذي يولد أصما معرضا ألف ، سن الثالثة قبل اكتساب اللغة قبل

يصبو أبكما إذا مل ػلصل على تدريب خاق يف استخداـ اللغة، ويف العادة يلتحق ىؤالء األطفاؿ مبدارس 

 (582، صفحة 0222)عبيد، خاصة. 

الػػػػذي يصػػػػيب األطفػػػػاؿ بعػػػػد بلػػػػو هم سػػػػن اخلامسػػػػة، أي بعػػػػد  مالصػػػػم وىػػػػوم مدددد  بعددددد اللغددددة: مصدددد -ب

اكتسػػػاهبم الكػػػبلـ واللغػػػة، حيػػػث تكػػػوف قػػػد تػػػوفرت لػػػديهم رلموعػػػة مػػػن ادلفػػػردات اللغويػػػة وىػػػم يسػػػتطيعوف 

 (20-25صفحات ، ال5337)عمر،، احملافظة عليها أو تقويتها إذا توفرت لديهم الرعاية الرتبوية البلزمة.

 الثصنيف حسب موقع اإلص بة: -2-6-2

اإلعاقػػػة السػػػمعية تبعػػػا دلوقػػػع اإلصػػػابة أو الضػػػع  يف األذف إىل إعاقػػػة َسعيػػػة توصػػػيلية، إعاقػػػة َسعيػػػة تصػػػن  

 حسية عصبية، إعاقة َسعية سلتلطة وإعاقة َسعية مركقية.

راب يف األذف اخلارجيػػػػة، ؽلنػػػػع نقػػػػل تنػػػػتا ىػػػػذه اإلعاقػػػػة نتيجػػػػة أي اضػػػػط اإلع قددددة السددددمعية الثوصدددديلية:-أ

ادلوجػات أو الطاقػػة الصػوتية إىل األذف اخلارجيػػة، ويتمتػع ادلصػػابوف هبػذا النػػوع مبقػدرة جيػػدة لتمييػق األصػػوات 

 (53، صفحة 5374)العاؿ، والتكلم بصوت منخفض.
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يشػػري ىػػذا ادلصػػطلو إىل حػػاالت الضػػع  السػػمعي النا ػػة عػػن  ية العصددبية:سدداإلع قددة السددمعية الل -ب

اضطراب يف األذف الداخلية، وىذا النوع من اإلعاقة السمعية إمػا يكػوف نا ػا عػن خلػل يف القوقعػة أو خلػل 

 يف اجلقء السمعي من العصب احلقفي الثامن.

ف يعػػاين مػػن إعاقػػة َسعيػػة تكػػوف اإلعاقػػة السػػمعية سلتلطػػة إذا كػػاف الشػػخ اإلع قددة السددمعية المخثلطددة:-ج

 توصيلية وإعاقة َسعية حسية عصبية يف نف  الوقت.

تنتا عن أي اضػطراب يف ادلهػارات السػمعية يف جػذع الػدماغ أو ادلراكػق اإلع قة السمعية المركزية: -د

 (40، صفحة 5374)العاؿ، ة.السمعي

 وتقسم إىل مخ  فئات?السمعي:الثصنيف حسب شدة الفقدان -2-6-3

(، حيػػث DBديسػػبل)  52-04الفئػة األوىل? فقػػداف َسعػػي خفيػػ ، وىػػو مػػن يعػاين فقػػداف مػػا بػػني  -

 يواجو الطفل صعوبة شديدة عندما تكوف ادلسافة كبرية.

(، ويفهػػػػم DBديسػػػػبل ) 44 -52الفئػػػة الثانيػػػػة? فقػػػداف َسعػػػػي خفيػػػ  إىل متوسػػػػط، وىػػػو مػػػػا بػػػني -

 بصورة عامة عندما تكوف ادلسافة زلدودة ما بني ثبلثة ومخسة أقداـ. الطفل كبلـ احملادثة

(، وىػػو الطفػػل DBديسػػبل ) 82 -44الفئػػة الثالثػػة? فقػػداف َسعػػي متوسػػط إىل شػػديد وىػػو مػػا بػػني  -

 الذي ال يسمع إال من مسافات قصرية بصوت عاؿ.

(، حيػػػث ال DB) ديسػػػبل 32 -82الفئػػػة الرابعػػػة? فقػػػداف َسعػػػي شػػػديد إىل عميػػػق، وىػػػو مػػػا بػػػني  -

 ؽلكن ذلذا الطفل تعلم الكبلـ بالوساول التقليدية.

(، ويػػػػدرؾ DBديسػػػػبل )32الفئػػػػة اخلامسػػػػة? فقػػػػداف َسعػػػػي تػػػػاـ، وىػػػػو مػػػػا يعػػػػاين مػػػػن فقػػػػداف فػػػػوؽ  -

 .(057-058، الصفحات 0225)فيوليت، الذبذبات بدؿ من ظلاذج الصوت الكامل.
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 السمعية:أسب ب حدوث اإلع قة  -6-4 -2

ىناؾ أسباب عديدة حلدوث اإلعاقة السمعية نتيجة لعوامل بيئية، حتدث قبل أو أثناء أو بعد عملية الوالدة، 

وقد ػلدث نتيجة لعوامل وراثية واليت تظهر الصورة عيب خلقي أو فقداف تدرغلي، وعملية حتديد أسباب 

ة فقدانو من األمور ادلهمة اليت ؽلكن يف صفوهتا وضع وتوظي  اإلعاقة السمعية ومعرفة وقت حدوثو ودرج

 األىداؼ والرباما الرتبوية ادلناسبة وعلى ذلك ؽلكن حتديد أسباب حدوث اإلعاقة السمعية فيما يلي?

 وراثية:أسب ب  -2-6-4-1

% 5:تعترب الوراثة من األسباب الرويسية حلدوث الصم، حيث تشري اإلحصاويات إىل أف العوامل  ما يقرب 

من ادلصابني بالصم، ترجع إصابتهم إىل العوامل الوراثية وىناؾ بعض العوامل اجلينية اليت قد تنتا عنها 

أذف الطفل، واتساع الفم وخلل اإلعاقة السمعية،  منهايسمى بقملة أعراض )تريتشر( وتظهر يف صغر حجم 

يف تكوين األسناف والذقن وعيوب خلقية يف عظاـ الوجو، وىناؾ ما يعرؼ بقملة أعراض )ويردبنربج( وتظهر 

 يف وجود حضلة الشعر األبيض يف مقدمة رأس األصم . 

 أسب ب بيئية : -2-6-4-2

 وتشمل? أسب ب تلدث قبل الوالدة : -

ية وىي رلرد طفو جلدي وأحيانا ال يظهر ىذا العرض بل يقـو مبهامجة اجلنني إصابة األـ باحلصبة األدلان -

 دوف إحساس األـ .

 إصابة األـ ببعض األمراض ادلعدية كالقىري شلا ِيدي إىل حدوث صم خلقي . -

 تناوؿ األـ بعض العقاقري أو التعرض ألشعة إك  أثناء الشهور األوىل من احلمل .  -

 RHيسي ( يف دـ األـ والطفل ؽلكن أف يسبب الصم خاصة عند ما يكوف)الديق RH تعارض عامل -

 لؤلـ سليب. RH للجنني إغلايب و
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 أسب ب تلدث أثن ء الوالدة : -

 والدة الطفل قبل إكتماؿ النمو فيكوف أكثر عرضة لئلصابة ببعض األمراض اليت تسبب الصم . -

الوالدة أو مشاكل احلبل السري أو إصابة تعرض الطفل لبلختناؽ أو نقف يف األكسجني يسبب حتسر  -

 ادلخ بنقي   شلا يؤدي إىل تل  بعض خبليا ادلخ .

 استخداـ الطبيب لآلالت أثناء عملية الوالدة. -

 أسب ب تلدث بعد الوالدة : -

 إصابة الطفل بااللتهاب السحاوي. -

 عفاهتا.إصابة الطفل بالتهاب الغدة النكفية واحلمى القرمقية أو باحلصبة ومضا -

 إصابة الطفل باحلمى الشركية اليت تصيب العصب السمعي بااللتهاب والصخور . -

إصابة الطفل بنقلة برد شديدة وحدوث التهاب يف اللوزتني واللحمية شلا يؤثر على األذف الوسطى اليت قد  - 

 ػلدث هبا التهاب صديدي الذي يؤدي بدوره إىل حدوث ثقب يف طبلة األذف .

 األطفاؿ لسماع أصوات شديدة االرتفاع لفرتات طويلة.تعرض  -

 طرق الوق ية من اإلع قة السمعية: -2-7

إف منػػػع أو تقليػػػل احتمػػػػاالت حػػػدوث أو تفػػػاقم الضػػػػع  السػػػمعي يتطلػػػب معرفػػػػة العبلمػػػات اخلاصػػػة ذلػػػػذا 

والعوامػػل الضػع  وإتبػاع منحػى سػػليم يف الصػحة السػليمة وتػػوفري االستشػارة الطبيػة البلزمػػة و نػب الظػروؼ 

 اخلطرية اليت هتدد حاسة السمع وؽلكن تقسيمها إىل ثبلث أقساـ?

? ىػػػي مجلػػػة مػػػن اإلجػػػراءات الػػػيت هتػػػدؼ إىل  احليلولػػػة دوف حػػػدوث نقػػػف يف الوق يدددة األوليدددة -2-7-1

 السمع يف حالة حتسني مستوى الرعاية والصحة األولية.
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دلنػػع تطػػور الضػػع  إىل العجػػق وذلػػك يف  ىػػي مجلػػة اإلجػػراءات  الػػيت تسػػعى الوق يددة ال  نويددة: -2-7-2

 حالة الكش  ادلبكر والتدخل ادلبكر.

? ىػػػي مجلػػػة إجػػػراءات هتػػػدؼ إىل منػػػع تفػػػاقم حالػػػة العجػػػق وتطورىػػػا إىل حالػػػة الوق يدددة ال الثيدددة -2-7-3

، :755)فهمػي،  إعاقة، وذلك من حاؿ تعقيق القدرات ادلبدويػة لػدى األفػراد مػن التػأثريات السػلبية لػديهم.

 (7<صفحة 

 مؤشرات اإلع قة السمعية : -2-8

ىناؾ بعض ادلؤشرات اليت عن طريقها ؽلكن التعرؼ على اإلعاقة السمعية، أىم ىذه ادلؤشرات أو    

 العبلمات نوجقىا فيما يلي ?

 توجيو األذف بشكل صحيو ملحوظ ضلو مصدر الصوت . -

 الصوت .صعوبة التعرؼ على مصدر  -

 ادلبالغة يف حركات اليد أثناء التعبري أو التحدث. -

 القرب ادلبالغ فيو من مصدر الصوت . -

 عدـ اإلحساس بالتوازف . -

 تقاطع باستمرار حديث اآلخرين . -

 تغيري حاد يف الصوت  ارتفاع واطلفاض . -
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أثناء التعامل مع ىذه النوعية من األطفاؿ ادلعاقني َسعيا باالستعانة بالوساول  عبد اللميد شرفوينصو 

ادلعنية أكثر من الشرح اللفظي، حيث يرجع ختل  ىؤالء األطفاؿ إىل عدـ إدراؾ وفهم اجلوانب ادلعرفية 

عمليات التعلم  للرتبية احلركية ادلعّدلة مثل اقراهنم العاديني، حيث يكتسي اجلانب ادلعريف أعلية كبرية يف

احلركي، فيلـق إحلاقهم بادلدارس اخلاصة دلثل ىذا النوع من اإلعاقة وذلك لعدـ تعرضهم إىل إحباطات 

 (6;-5;، الصفحات :755)شرؼ،  نفسية يكوف ذلا أثرىا السيئ على ىذه النوعية من األطفاؿ .

 البرام  الثربوية للمع قين سمعي : -2-9

ىي عبارة عن طرؽ تنظيم وتعليم تربية ادلعاقني َسعيا و ؽلكن أف ظليق يف ىذا ا اؿ أكثر من طريقة من 

 طراوق تنظيم الرباما الرتبوية منها? 

 مراكق اإلقامة الكاملة للمعاقني َسعيا. -56

 عيا.مراكق الرتبية اخلاصة النهارية للموقني َس -57

 تأىيل ادلعاقني َسعيا يف صفوؼ خاصة ملتحقة بادلدرسة العادية. -58

 تأىيل ادلعوقني َسعيا يف صفوؼ العادية يف ادلدرسة العادية . -59

، 7555)عبيد، وىناؾ ثبلثة أنواع من التعليم ادلدرسي لؤلصم وضعي  السمع يف اال اىات احلديثة . 

 (<=6-==6صفحات ال

يستطيع ادلصاب بضع  بسيط يف السمع االلتحاؽ بادلدارس العامة لؤلطفاؿ :المدارس الع مة  -

 األصحاء وقد ػلتاج إىل وضعو يف الص  األوؿ وبإمكانو االستمرار يف التعلم وادلشاركة .

السنة السابعة من يقبل فيها الطلبة ادلصابني بالصم بدرجة كبرية يف المدارس الخ صة ب ألصم : -

 العمر ، وىي رلهقة بكل الوساول السمعية ادلتقدمة واألخصاويني يف تعليم الصم .
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داف لرتبوية احلديثة يف كثري من البللقد دلت التجارب اوحدة لضع ف السمع والمدارس الع مة : -

السمع والذي ىذه الوحدات اليت تضم عددا قليبل من التبلميذ ادلصابني بضع  متوسط يف فواودعل 

ػلتاجوف إىل ادلعني السمعي ومكربات الصوت خاصة التعليم الذي يعتمد على إتقاف اللغة ولكن وجودىم 

 بادلدارس العامة.

 النظ م اإلداري في تعليم األطف ل المع قين سمعي : -2-9-1

 ? توفر الرباما ادلدرسية للتبلميذ ادلعاقني َسعيا للعديد من ا االت الرتبوية  وتشمل

 يف كثري من الدوؿ يتم تعليم وتأىيل األشخاق الصم من مؤسس ت اإلق مة: -

 ادلراحل العمرية ادلختلفة يف ادلؤسسات اإلقامة الداخلية ) إقامة داومة (.

يلتحق هبا األطفاؿ ادلعاقوف َسعيا لساعات معينة يوميا ومن إغلابيات ىذه الطريقة المدارس النه رية:  -

 طفل عن أسرتو وبيئتو.أنو ال يتم عقؿ ال

يتم تعليم األطفاؿ ادلعاقني َسعيا يف ادلدرسة العادية ولكن يف صفوؼ خاصة  ري الصفوف الخ صة:  -

)اخلطيب،  الصفوؼ العادية بسبب حاجتهم إىل الرباما ادلكثفة واذلدؼ من ذلك ىو التأىيل االجتماعي. 

 (789، صفحة ><<6

 فريق العمل في مدارس الصم وضع ف السمع: -2-9-2

إّف تعليم ادلعاقني َسعيا وتأىيلهم يستلـق تقدمي اخلدمات الشاملة ذلم على أيدي فريق متعدد 

 التخصصاتومن أىم أعضاء ىذا الفريق?

 وىو معلم متخصف وذو خربة بتعليم الصم .معلم المع قين سمعي :  -

دلعرفة خصاوف ومضامني اإلعاقة السمعية عندما دتارس ادلدرسة اليت  ػلتاج ىذا ادلعلممعلم ع دي:  -

 يعمل فيها التأىيل.
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ىو طبيب اختصاصي يستطيع معاجلة أمراض األذف وتقدمي األنف واللنجرة:  أخص ئي األذن و -

 اخلدمات الطبية واجلراحية ادلناسبة.

وتقييم األداء العاـ لتحديد طبيعة  يقـو بتطبيق االختبارات النفسية الفرديةاألخص ئي النفسي:  -

 ادلشكبلت يف التعليم والسلوؾ.

 ىو ادلسؤوؿ الذي توكل إليو مهمة القيادة اإلدارية يف ادلدرسة . المدير: -

يقـو بوظاو  إرشادية نفسية ومهنية متنوعة ويستطيع مساعدة اآلخرين على فهم المرشد:  -

 (777، صفحة ><<6)اخلطيب، االحتياجات اخلاصة.

 : الكف ي ت الواجب توفره  لدى معلمي الصم -2-11

تعرؼ الكفاية بأهّنا رلموعة من ادلعارؼ وادلفاىيم وادلهارات واال اىات اليت توجو سلوؾ التدري  لدى 

ؽلكن قياسو مبعايري ادلعلم وتساعده يف أداء عملو داخل الفصل أو خارجو مبستوى معني من التمكن حبيث 

 خاصة متفق عليها .

وىناؾ  من يريد أف ؼلوض مثل ىذا ا اؿوتوجد الكثري من الكفايات النوعية اليت ينبغي أف تتوفر لدى كل 

 مخسة عوامل أساسية لتحقيق كفاية ادلعلم وىي كاأليت ?

 التمكن من ادلعلومات النظرية اخلاصة بالتعلم والسلوؾ اإلنساين . -

 ن من ادلعلومات يف رلاؿ التخصف الذي سيقـو ادلعلم بتدريسو . التمك -

 .إغلابية ضلو مهنة التدري  ا اىاتامتبلؾ  -

 التمكن من مهارات التدري  ادلختلفة . -

 التمكن من مهارات االتصاؿ اخلاصة بالتبلميذ الصم . -

 وغلب أف ؽلتلك ادلعلم كفايات مشرتكة تتمثل يف ? 
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 .وتنفيذ الدرسكفايات ختطيط   -

 كفايات استخداـ الوساول التعليمية .  -

 كفايات إدارة الفصل .   -

 .كفايات التقومي  -

 (5335)احلديدي، كفايات االتصاؿ .  -

 الللول الممكنة لإلع قة السمعية: -2-11

 تنمية اإلدراؾ احلركي للمعاؽ. -5

 الكبلمي.التشخيف والعبلج ادلبكر للجهاز السمعي  -0

 احملافظة على لياقة اجلهاز الكبلمي ومرونتو. -2

 الكبلـ. والنطق  استغبلؿ البقايا السمعية يف َساع األصوات و -5

 التعود على استخداـ ادلعينات السمعية واالعتماد عليها. -4

 اإلعاقة وعقلة ادلنقؿ.التحرر من عقلة  -4

 تنمية الذكاء والقدرات وادلهارات واخلربات وادلعلومات. -8

 ساب العادات واال اىات والقيم.اكت -7

 .حتقيق التكي  النفسي واالجتماعي السليم -3
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 :خالصة

تعترب اإلعاقة السمعية عاوقا كبريا لدى األطفاؿ ادلعاقني َسعيا، نظرا دلا تفرضو عليهم من مشاكل يف 

االندماج يف ا تمع، التعامل واالتصاؿ مع األفراد، لذا غلب تشخيف حاالهتم وعبلجهم ومساعدهتم على 

وحتريرىم من عقلتهم، باعتبارىم شرػلة ىامة يف ا تمع، وفئة من واجبنا االىتماـ هبا، وتنمية مجيع 

 جوانبهم، وزرع الثقة يف نفوسهم، خاصة يف ظل تطور األجهقة والوساول التدريسية اخلاصة هبم.
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 تمهيد:

 اآلخرين مع االندماج على تساعده أهنا ،إذ الفرد حياة قي ادلهمة ادلهارات من االجتماعية ادلهارات تعد

 ادلهارات ىذه دلثل افتقار أو خلل وأي النفسية، صحتو على الدالة ادلؤشرات فيعكس معهم ويتعاوف يتفاعل

 ىي االجتماعية ادلهارات ألف النفسية حاجاتو إشباع وبُت بينو حيوؿ أف ادلمكن من كبَت عائق يكوف قد

 .االجيابية بالصورة والتفاعل االندماج للفرد يهيئ من

 حاسة فقد يؤثر حيث مسعيا ادلعاقُت لؤلفراد بالنسبة صعوبة أكثر االجتماعية ادلهارات تعلم يكوف قد 

 وسيلة األصم تفقد االجتماعي ،ألهنا منوه خاصة ادلختلفة األصم منو جوانب على سلبيا تأثَتا السمع

 لبلنطواء يدفعو قد شلا احمليطة االجتماعية لبيئتو إدراكا أقل يصبح وبالتارل بو احمليط بالعادل اتصالو

 سواء احمليط اجملتمع اذباه سلبية اذباىات ولتكوين ولشخصيتو لذاتو مفهومو فيضعف حولو شلن واالنسحاب

 .حياتو رلاالت كافة أو ادلدرسة أو بالبيت

 عبلقات بناء يف الفرد قدرة ضوء على واالجتماعي النفسي والتكيف االجتماعية ادلهارات و تتحدد 

 الشخصية العبلقات وإهناء صداقة عبلقات وبناء اآلخرين بقبوؿ والفوز عليو واحملافظة موفقة شخصية

 .السلبية
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 : االجتماعية المهارات تعريف1-3-

 و العلماء بُت األداء إذل االختبلؼ ىذا ويرجع ألخر عادل من ويتباين االجتماعية ادلهارات تعريف خيتلف

 تفاعل من فيها حيدث وما االجتماعية ادلواقف اختبلؼ وإذل النفسية والصحة الًتبية يف ادلتخصصُت

 عن عبارة ادلهارة أف اعتبار على وذلك يواجهو الذي للموقف الفرد إدراؾ على بناء ادلنشود اذلدؼ لتحقيق

 واجلهد واإلتقاف والدقة السرعة حيث من نتائجها قياس ديكن اليت األدائية الفرد استجابات من رلموعة

 مواصلة على الفرد دلساعدة معُت انفعارل عقلي مستوى تتطلب اليت االستجابة نوع على بناء والوقت

 .(05، صفحة 7991)رفاعي،  بنجاح االجتماعي التفاعل

 و االجتماعية ادلهارات دلفهـو الباحثوف قدمها اليت التعريفات من رلموعة يلي فيما الطالبان يقدم سوؼ و

 :يلي ما إذل تقسيمها ديكن اليت

 : االجتماعية للمهارات السلوكي الطابع ذات التعريفات 1-1-3-

 ادلعرفية العوامل استبعاد بوجوب " القائلة " كوران" ديثلها اليت النظر بوجهة التعريفات ىده تأثرت        

 ،و  "قياسها و مبلحظتها يسهل اليت و السلوكية اجلوانب على قاصرة تصبح ادلهارة ،حبيث من تعريف

للمهارات  " لوينسون و ليبيت" تعريف بينها التصور من ىذا حيكمها متعددة تعريفات بالفعل ظهرت

اآلخرين  مع الدعم و تستجلب االستحساف اليت السلوكيات إصدار على الفرد قدرة بوصفها االجتماعية

 (23، صفحة 3552)فرج،   عقاهبم. و معارضتهم تثَت اليت السلوكيات إصدار وذبنب

 جلزء فعاال الفرد جعل يف تسهم اليت لديو السلوكيات تعٍت فهي مشابو ضلو على"ارجيراس" يعرفها        

االىتماـ  ،إظهار ،التفهم اآلخرين مع التواصل "ويز" يشَت كما السلوكيات ىذه أكرب ،وتشمل من مجاعة

 إذل أشار الذي و "كوران" أجراىا التعريف دلكونات عملية دراسة يف و." معو والتعاطف األخر بالطرؼ
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 الشخصية العبلقات يف ،الود اآلخر اجلنس مع الفاعل يف تتمثل للمهارات االجتماعية عوامل أربعة وجود

 .الغضب عن التعبَت و النقد مواجهة و مع اآلخرين وثيقة عبلقات ،إقامة

استجابات  يف الفرد يؤثر اليت اللفظية غَت و اللفظية السلوكيات رلمل "بأهنا "ماركل و ريم "يعرفها و

 و" ادلرغوبة غَت يتجنب و مرغوبة نواتج على دبوجبها حيصل اليت و الشخصية العبلقات سياؽ يف اآلخرين

 : يف ادلتمثلة و السلوكيات لتلك مفصبل وصفا يقدماف

 .) اإلطراء ، ،التقبل ادلشاعر ، اآلراء( الذات عن التعبَت -

 .)مدحو ، آرائو قيمة تثمُت(تشجيعو و اآلخر صورة ربسُت -

 .)مقبولة غَت مطالب االتفاؽ، رفض عدـ إظهار ، دبطالب التقدـ ( التوكيدية ادلهارات -

 .)،اإلقناع احملادثة(االتصالية  ادلهارات -

أهنما  من الرغم على ادلهارة من ادلاىر كجزء السلوؾ عائد مع تعامل انو التعريف ىذا على يؤخذ وشلا

 .ادلتوقع العائد على حيصل ال إرادتو عن خارجة ألسباب السلوؾ الفرد يصدر ،فقد منفصبلف

من  األفراد يصدرىا اليت السلوكيات من رلموعة فهي ذلا مشاهبا تعريفا "رامس و كالفن والكرو" يقدـ و

  .احمليط اجملتمع و مدرسيهم و أقراهنم مع اإلجيابية االجتماعية العبلقات يف االستمرار و البدء قبل

ما  سياؽ يف اآلخرين مع التفاعل على القدرة ىي االجتماعية ادلهارات أف "شالي و كومبس" يرى و

 . أيضا اآلخرين نفع وتراعي  الوقت نفس يف شخصيا مفيدة اجتماعيا و مقبولة ،تكوف معينة بطريقة
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 :االجتماعية للمهارات المعرفي الطابع ذات التعريفات -3-2-1

 باجلانب االىتماـ بضرورة "ماكفال" منهم و ادلعريف التوجو ذوي االجتماعية ادلهارات باحثوا نادى        

 أرجايل" قوؿ حد على ادلعرفية العمليات أف ذلك أيضا السلوكي اجلانب مثل التعريف ادلعريف يف

 من سلسلة بأهنا "فيرنهام "عرفها فقد منو، يتجزأ ال جزء أهنا و االجتماعي السلوؾ متضمنة يف"وياردلي

 لتوليد ادلرنة ادلعاجلة ضلو تتحرؾ و الشخصية العبلقات يف للمهارة الدقيق تبدأ باإلدراؾ السلوكيات

 (22، صفحة 3552)فرج،  .ادلناسب إصدار البديل مث تقوديها و البديلة احملتملة االستجابات

 و االجتماعية األىداؼ ربديد و معرفة على الفرد قدرة يف تتمثل االجتماعية ادلهارات إف        

 و أدائو مراقبة على قدرتو يف و معينة سلوكيات فيو تؤثر الذي التفاعل سياؽ معرفة و إسًتاتيجيات ربقيقها

 (22، صفحة 3552)فرج،  توجيهو.

 اآلخرين مع يتعامل أف على القدرة: كالتارل االجتماعية ادلهارات فيعرفاف "مندل و هوب "أما        

ذبعل  بطريقة يتصرؼ و ، قولو عن ديتنع مىت و يقوؿ ما عادة يعرؼ اجتماعيا ادلاىر إف و فعالية بسبلمة و

 اآلخر و حوؿ التمركز " زمالئه و سبتزبرج" لدى االجتماعية ادلهارات تتضمن كما باالرتياح يشعر اآلخر

، 7991)صفية،   التفاعل. وقدرة الذات عن التعبَت و  ادلناسبة بالطريقة ادلوقف مع التعامل و بو االىتماـ

 (05صفحة 

 مقبولة تكوف بطريقة معينة ما سياؽ يف اآلخرين مع التفاعل على القدرة "شالي" عند ىي و        

-22، الصفحات 3552)فرج،  أيضا. اآلخرين نفع تراعي الوقت،و ذات يف شخصيا مفيدة و اجتماعيا

20) 
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 كلها تتفق أهنا نبلحظ ادلعريف اجلانب من االجتماعية للمهارات تعريفات من سبق ما خبلؿ من و        

 على ينطوي ما ىو و منو يتجزأ ال جزء أهنا االجتماعي، و السلوؾ يف متضمنة ادلعرفية أف العمليات على

 قرار ازباذ و البدائل تقومي و ادلدركة ادلعلومات معاجلة و كاإلدراؾ ادلعرفية العناصر من إدخاؿ العديد

 .ادلفاضلة بينها

 دلا الدقة، نظرا و الوضوح من كبَتة بدرجة االجتماعية ادلهارات مفهـو ربديد صعوبة لنا اتضح كما         

 باختبلؼ ادلطلوبة االجتماعية ادلهارات اختبلؼ إذل ذلك يرجع و  متعددة مفاىيم من قدمو العلماء

 يتطلب شلا االستجابة طريقة و ادلوقف لذلك الفرد إدراؾ و تفاعبلت من و ، فيو حيدث ما ادلوقف و

  . ادلعريف و االنفعارل و العقلي التنظيم من مستوى معُت

ذلك  مثاؿ و اجتماعية أىداؼ إلصلاز اآلخرين مع العمل و االرتباط على القدرة بأهنا أيضا تعرؼ و     

 .فيهم التأثَت و اآلخرين مع التعاطف و بوضوح الكتابة و الناس مع مفهومة بطريقة التحدث على القدرة

 (357، صفحة 3553)الدخيل، 

 الفرد قدرة بأهنا االجتماعية ادلهارات تعريف ديكن انو الطالبان يرى ذكره سبق ما خبلؿ من و        

 خبلؿ من إجيابية نتائج إذل تؤدي سلوكيات إذل ادلعرفة ىذه ترمجة ،و معرفتها و ادلختلفة إدراؾ ادلواقف على

 .األىداؼ ربقيق على يساعد ضلو على التفاعل االجتماعي

 : االجتماعية المهارات أهمية -3-2

 لنمو ضرورية و مهمة عوامل اآلخرين مشاركة على القدرة و االجتماعي التفاعل و التواصل يعد        

 أحد حياتو يف توظيفها الفرد يستطيع اليت االجتماعية ادلهارات تعد ،لذا الفرد لدى العبلقات االجتماعية

 إظهار يعرقل و قويا عائقا ادلهارات ىذه دلثل الفرد افتقار يعد و النفسية الصحة على ادلؤشرات ادلهمة
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 مع لبلندماج تؤىلو اليت ىي ادلهارات ألف النفسية حاجاتو إشباع دوف حيوؿ و لديو الكفايات الكامنة

 بذؿ من سبكنو و لآلخرين مودتو إظهار من الفرد سبكن ىي و  إجيابية بصورة معهم التفاعل اآلخرين و

 التأثَت إذل يؤدي شلا تأثَتا األكثر و ادلرغوب االذباه يف السلوؾ تعديل على القدرة مع يف مساعدهتم اجلهد

 (722، صفحة 7990)الشيخ،  للفرد. مفيدة و إجيابية بطريقة يف اآلخرين

 لىتساعده ع و باآلخرين عبلقاتو تدعيم و عبلقات إقامة على تساعده االجتماعية الفرد مهارات تنمية 

 أمرا خطَتا ادلهارات ىذه افتقاد يعد لذا ، ادلختلفة احلياة ومواقف ادلشكبلت مواجهة و  ادلسؤولية ربمل

 مع عبلقات سوية يف الدخوؿ على قادر ،غَت الشخصية ضعيف ذبعلو ألهنا النفسية صحتو و الفرد يهدد

 .البلوغ بعد العمل أو ادلنزؿ او ادلدرسة يف سواء اآلخرين

بالشعور  داال و موجبا ارتباطا ترتبط االجتماعية ادلهارات أف  "إبراهيم هاني" دراسة تشَت و        

 (729، صفحة 7991)عًتيس،  اجلامعيُت. للطبلب الذات تقدير بعدـ الشعور النفسية و بالوحدة

 قصورىا لدى او االجتماعية ادلهارات افتقار أف إذل " آخرون و إبراهيم الستار عبد" يشَت كما         

التفاعل  ضعف جوانب من بالعديد الرتباطو ،نظرا النفسي لبلضطراب الرئيسية األسس من يعد الفرد

 االضطرابات و من العديد صورة يف االجتماعية ادلهارات يف القصور يتبدى ،و اإلجيايب االجتماعي

،عدـ  ،اخلجل االجتماعي القلق حاالت مثل  األساسي الدور القصور ىذا فيها يلعب اليت ادلشكبلت

تبدي  ،كما االىتماـ و ادلودة مشاعر إظهار عن العجز مثل اإلجيابية االنفعاالت عن التعبَت على القدرة

القصور  يأيت قد ، العدواف رد أو االحتجاج عن التعبَت على القدرة عدـ يف تتمثل اليت السلبية أيضا

لدى  السلوكية االضطرابات من كثَتة أنواع ىناؾ أف تبُت ،فقد األخرى االضطرابات من لكثَت مصاحبا

 ادلهارات االجتماعية يف واضح قصور يصاحبها السيكوفيسولوجية ،و الذىنية و العصبية ذلك يف دبا الفرد
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 االجتماعي بينماللتفاعل  االستجابة على القدرة عدـ و اآلخرين مع باحلوار القياـ عن العجز يف يتمثل

 من األشياء و األشخاص مع االجتماعي و النفسي توافقو تزايد إذل ادلهارات االجتماعية الفرد إتقاف يؤدي

 (752، صفحة 7992)ابراىيم،  .حولو

 :اإلتصال مهارات -3-3

إف  "communication" ادلشاركة طريق عن يشيع اتصل، للفعل البلتيٍت االصل من تشتق        

 إذل يرجع اللفظ ىذا اف اآلخر البعض يرى و communis " معناىا و "commun" االتصاؿ دبعٌت

 .مشًتؾ أو الكلمة عاـ

 ىذا لتوضيح منهم جادة زلاولة يف كتاباهتم يف االتصاؿ مفهـو الباحثُت من كثَت تناوؿ لقد و        

 نسقا باعتباره االتصاؿ النفس علم يف الباحثوف ،فتناوؿ غموض من بو ما بو لكشف والتعريف ادلفهـو

 .اذباىاهتم و آرائهم و اجلماعة أعضاء بُت ادلتبادلة العبلقات يف بأخرى أو يؤثر بطريقة مجاعيا

 دوف أخرى إذل منطقة من تأثَت أو انطباع نقل " بأنو االتصاؿ  warren "وارن  "عرؼ فقد        

 آخر. و فرد بُت او بالعكس و الكائن إذل البيئة من انطباعات نقل إذل يشَت أنو أو ما دلادة الفعلي النقل

 (77، صفحة 7999)النمر، 

 إذل ادلطلوب ادلعٌت ينتقل ادلرسل طرؼ من مقصود سلوؾ" بأنو اإلتصاؿ فيعرؼ "مريهيو" أما        

 من للمعلومات إرساؿ بأنو "كونتنزط" عرفو كما "منو ادلطلوب بالسلوؾ االستجابة يؤدي ادلستقبل و

 (765، صفحة 3555)مجيلة،  ادلستقبل. قبل من ادلعلومات فهم ضرورة مع إذل ادلستقبل ادلرسل
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سباسك  يف دورىا ذلا رابطة قوة و اجتماعية ظاىرة باعتباره االتصاؿ إذل االجتماع علم علماء ينظر و       

ذالك  ىو اإلتصاؿ أف  "تشالزكولي" قدمو الذي ادلفهـو ذات ىو االجتماعية ،و العبلقات بناء و اجملتمع

ىذه  نشر رسائل بواسطة العقلية الرموز تتطور و تنمو و اإلنسانية العبلقة توجد خبللو من الذي ادليكانيـز

 ونغمات اإلشارات و اإلدياءات و الوجو تتضمن تعبَتات ىي ،و الزماف عرب استمرارىا و ادلكاف عرب الرموز

 (1، صفحة 7999)عودة،   .الطباعة و الكلمات و الصوت

 و بينهم ملالتكا هبدؼ األفراد بواسطتها يتفاعل اليت العملية بأنو االتصاؿ  "ىاناؾ" يعرؼ كما         

 (765، صفحة 3555)مجيلة،  نفسو. و الفرد التكامل بُت

 أكثر او شخصُت بُت اخلربة يف مشاركة عملية بأنو" ديوي جون" فَتى الًتبية رلاؿ يف االتصاؿ أما        

 طرؼ لكل السابقة التصورات و ادلفاىيم إعادة حتما عليو يًتتب بينهم مشاعا تصبح و تعم اخلربة حىت

 . ادلشًتكة من األطراؼ

 للنظم وظيفة رلرد أنو على فقط فهمو يقتصر ال االتصاؿ مصطلح أصبح السياسة عادل يف و       

 العبلقات منها تتكوف اليت ادلادة ىو االتصاؿ أف باعتبار أيضا و إمنا االجتماعية و الثقافية السياسية و

  .رلاالهتا اختبلؼ على السياسية العملية إطار يف كبَت مغزى ذات االتصاؿ دراسة تصبح ىنا اإلنسانية و

 على موحدة خيالية أو واقعية رسائل بث ىو االتصاؿ أف إذل البعض يذىب اإلعبلـ رلاؿ يف و       

 السياسية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية النواحي من بينهم فيما خيتلفوف الناس من أعداد كبَتة

 (77، صفحة 7999)النمر،   متفرقة. مناطق وينتشروف يف
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من طرفُت  تتم اليت بأنو العملية "االتصاؿ  "عالوي حسن محمد"عرؼ فقد الرياضي اجملاؿ يف أما       

 استخداـ وسيلة طريق عن ادلرسل من زلددا مضمونا ربمل معينة رسالة توصيل بغرض مستقبل و ،مرسل

 (92، صفحة 7997)عبلوي،  لبلتصاؿ. قناة أو

 هبا تنتقل اليت العملية تلك ىي االتصاؿ مهارة أف الطالباف يستنتج التعريفات ىذه خبلؿ من       

 ادلتضمنة و العبلقات زلتوى حيث من خيتلف معُت اجتماعي نسق داخل الناس بُت و ادلعلومات األفكار

 و اجلماعات و األفراد بُت التواصل و الًتابط و التماسك بالتارل اجملتمع و يف ضرورة إنسانية ىي

 .ادلؤسسات االجتماعية

 :االتصال عملية أساسيات -3-3-1

األساسية  العوامل توافر يتطلب األخر الفرد إذل رسالة إرساؿ حياوؿ الذي الفرد من الفاعل االتصاؿ أداء إف

 :التالية

 :الرسالة مصدر-3-1-1-3

 بداية فكأف مرسلها، و الرسائل مصدر ىو و االتصاؿ عملية يبدأ الذي الشخص ذلك ىو و        

)العادرل،   .آخرين ألفراد أو لفرد معينة رسالة إرساؿ الرسالة مصدر يقرر عندما تبدأ عملية االتصاؿ

 (29، صفحة 7997

 سلوؾ للتأثَت على كبَتة قدرة لو بو ادلوثوؽ االتصاؿ مصدر أف إذل الدراسات بعض أشارت قد و        

)عبلوي،  . مصدرىا لنوعية طبقا الرسالة تفسر ما غالبا إذ هبا، ادلوثوؽ غَت ادلصدر من اكرب بدرجة األداء

 .(729، صفحة 7997
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 :المحتوى أو الرسالة-3-2-1-3

 بشكل استقباذلا ادلستقبل يستطيع بصورة صياغتها االتصاؿ مصدر يود اليت ادلعلومات ىي الرسالة        

، 7999)عودة،   .الرسالة مضموف فهم على ادلستقبل قدرة يف يسهم الذي األمر ىو واضح و جيد و

 (72صفحة 

 :االتصال قنوات -3-3-1-3

 اذلامة األمور من فهي رسالتو، إلرساؿ ادلرسل يستخدمها اليت الوسائل و الوسائط عن عبارة ىي        

 مباشرة غَت أو اجلماعات و األفراد بُت مباشرة االتصاؿ وسيلة تكوف قد و الرسالة، فهم النتقاؿ و

 .ادليكانيكية أو اآللية األساليبباستخداـ 

 :الرسالة رموز حل و استقبال--34-1-3

 الرسالة كانت فإذا تفسَتىا، زلاولة و الرسالة رموز حل ادلستقبل من يتطلب الرسالة استقباؿ إف        

 .معناىا فهم و الرسالة مسع قد ادلستقبل أف يعٍت مثبل فهذا لفظية

 :للرسالة االستجابة-3-5-1-3

 تتضمن مثبل الرسالة كانت الرسالة، فإذا دلضموف طبقا باالستجابة يقـو للرسالة ادلستقبل فهم بعد        

 .للرسالة لفهمو طبقا باالستجابة قاـ يعٍت أنو العمل ىذا بأداء ادلستقبل قياـ ما فإف عمل ادلطالبة بأداء

 :الراجعة التغذية- -36-1-3

 ولكنها ادلستقبل، ناحية من ذلا االستجابة و الرسالة باستقباؿ تنتهي ال الفاعلة االتصاؿ عملية إف        

 األمر ادلرسل، ذلا أراد كما الرسالة زلتوى و مضموف مع تنطبق ادلستقبل استجابة أف من ترتبط بالتأكد
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من  الرسالة زلتوى و مضموف مقارنة أي الراجعة، بالتغذية يسمى ما طريق عن عليو التعرؼ الذي ديكن

دلصدر  ديكن التطابق عدـ حالة يف يراـ و ما على مت قد االتصاؿ أف يعٍت بينهما التطابق مت ادلستقبل،فإذا

 (729-729، الصفحات 7997)عبلوي،   .أخرى مرة االتصاؿ عملية إعادة الرسالة

 : اإلتصال مهارة خصائص-3-2-3

 : ديناميكية عملية اإلتصال-3-1-2-3

 نتأثر ،فنحن الناس بُت األفكار و ادلعلومات تبادؿ فيها يتم اجتماعي تفاعل عملية االتصاؿ        

 يف نؤثر فإننا ادلقابل يف و كذلك سلوكنا و اذباىاتنا و معلوماتنا فنغَت الناس من الواصلة بالرسائل االتصالية

 يف التأثَت من سبكننا اجتماعي تفاعل عملية بصفتها اإلتصاؿ سلوكهم ،فعملية و ذلم الناس باالستجابة

 يف عملية ادلختلفة االجتماعية األوضاع مع بالتكيف سلوكنا و أنفسنا نغَت أف ديكننا هبم ،و و التأثر الناس

 .التغيَت االتصاؿ تعٍت

 : مستمرة عملية اإلتصال-3-2-2-3

 اتصاؿ يف ،فنحن هناية وال بداية ذلا فليس األبد إذل ادلستمرة الكوف حقائق من حقيقة اإلتصاؿ        

 ما مستمر فاالتصاؿ  عليها من و األرض اهلل يرث أف إذل بنا احمليط الكوف و رلتمعنا و مع أنفسنا دائم

 . استمرت احلياة
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 :دائرية عملية االتصال-3-3-2-3

 حيث دائري شكل يف تستمر فقط، بل آلخر شخص من واحد خط يف االتصاؿ عملية تسَت ال        

على  يعتمد تأثَت و عطاء و أخذ و واستقباؿ إرساؿ فيو دائري نسق يف االتصاؿ يف مجيعا يشًتؾ الناس

 (05-29، الصفحات 7999)يعقوب،    .ادلستقبل و ادلرسل استجابات

 

 

 

 

 االتصال عملية دائرية:  (05)الشكل رقم 

 :تعاد ال عملية االتصال-3-4-2-3

 ،فرسائل معناىا كذلك و ادلستقبل اجلمهور و األوقات و األزماف بتغَت االتصالية الرسالة تتغَت        

 الشكل يف متشاهبة رسائل الناس ينتج أف احملتمل غَت ،فمن الغد أو اليـو كرسائل ليست األمس االتصالية

 .كلها احلياة بل ال ادلعاين كذلك و تغَت يف الكلمات ،ألف ادلختلفة األزماف ادلعٌت عرب و

 

 

 

 ادلصدر

 الوسيلة

 الرسالة ادلستقبل
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  :االتصال إلغاء يمكن ال-3-5-2-3

 أو اللساف مقصود،كزلة غَت كاف إف و االتصالية الرسالة من حصل الذي تأثَت إلغاء السهل من ليس

 رسالة بإرساؿ تعتذر أو للمستقبل تتأسف وقد االجتماعي، ادلوقف أو ادلكاف أو الزماف تغيَت اخلطأ يف

 .توزيعها مت ما إذا االتصالية الرسالة أو كبلمك تسحب أف الصعب من لكن و معدلة أخرى

 : االتصال في المصدر نجاح مقومات-3-6-2-3

 االستماع و و الكبلـ و التفكَت مثل اتصالية مهارات لديو يكوف الذي ىو اإلتصاؿ يف الناجح ادلصدر إف

إرساذلا  و مناسبة اتصالية رسالة إنتاج على لتساعده التحليل و الفهم و القراءة و الكتابة و ادلشاىدة

)يعقوب،   .ادلناسبة الكثافة و ادلناسبة بالوسيلة و ادلناسب ادلكاف و ادلناسب الوقت يف ادلناسب للمستقبل

 (729، صفحة 7999

عملية  صلاح على كبَت أثر ذلا اليت و بادلصدر ادلتصلة العوامل من رلموعة "منصور هالة" ذكرت قد و

 :ىي و االتصاؿ

 .ادلستقبل يف ثقة موضع ادلصدر يكوف أف -

 عن ادلختلفة بأبعادىا الًتميز عملية يف مهاراتو خبلؿ من عالية اتصالية مهارات لديو تتوافر أف -

 .اللفظي غَت و اللفظي طريق عنصرين

 إذل ينفذ وأف بلغتو ادلستقبل سلاطبة ديكنو حىت مكانو و ادلستقبل دور ادلصدر يتقمص أف جيب -

 .عقلو بسهولة

 رغبات و اىتمامات و احتياجات مع يتناسب الذي ادلقنع احملتوى ادلرسل خيتار أف جيب -

 .ادلستقبل
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 .ادلستقبل بُت و بينو ادلشًتكة اخلربة و األفكار سباثل على يركز أف -

 .الرسالة لطبيعة ادلبلئمة و ادلستقبل لطبيعة ادلبلئمة الوسيلة و ادلكاف و الوقت خيتار أف -

 أف و ادلستقبل اىتمامات مع ادلضموف حيث من تتناسب أف و الرسالة صياغة حسن يراعي أف -

 (09، صفحة 3555)منصور،   .اإلثارة و التشويق لعنصر الرسالة يراعي تضمن

حبسن  اخلاصة االتصاؿ مهارات من قدر توفر على يتوقف االتصاؿ عملية فاعلية و صلاح أف كما

ادلصدر  من كل يف القراءة و الكتابة و الفهم و التفكَت مهارات و احلديث و اإلنصات و االستماع

 : يلي فيما ادلصدر يف توفرىا جيب اليت األساسية االتصاؿ مهارات بعض تتمثل وادلستقبل و

 .للمعلومات تبادؿ من تتضمنو ما و الرسالة استقباؿ و إرساؿ مهارة -

 من فهمها يسهل بطريقة الرسالة صياغة على القدرة لديو تكوف و الرسالة من اذلدؼ إدراؾ مهارة -

 .قبل ادلتلقي

 .ادلتلقي حاجيات و خربات مع مثقفا و مرتبطا الرسالة مضموف جعل مهارة -

 .البيانات و للمعلومات الدقيق التحقيق مهارات -

 .للمعلومات ادلتلقي خصائص و شخصية زلددات و مسات فهم مهارات -

 .ادلعلومات توصيل يف ادلناسبة األساليب و الوسائل أفضل استخداـ مهارة -

 .ادلتلقي ظروؼ مع يتفق حبيث لئلرساؿ ادلناسبُت ادلكاف و الوقت استخداـ مهارة -

 من التقليل و عليها التغلب كيفية و االتصاؿ عملية تصادؼ قد اليت بادلعلومات التنبؤ مهارة -

 السليب. تأثَتىا
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 :االتصال في المصدر نجاح معوقات-3-7-2-3

 :العوائق ىذه و الفعاؿ االتصاؿ أماـ عائقا تشكل بادلصدر اخلاصة ادلعوقات من رلموعة ىناؾ

 .بإرساذلا يقـو اليت ادلعلومات حجم و طبيعة يف تتأثر اليت ادلصدر دوافع -

 .الشخصية مصلحتو لصاحل ادلصدر تصرؼ -

 .ذلا اآلخرين وفهم إدراؾ اختبلؼ بالتارل و يرسلها اليت للمعلومات اخلاطئ ادلصدر إدراؾ -

 .الرسالة مضموف عن ادلعربة الكلمات و الرموز اختبلؼ سوء -

 .منو اذلدؼ أو الرسالة لطبيعة مبلئمة غَت اتصاؿ قنوات استخداـ -

 .ادلستقبل على ادلصدر تكرب أو تعارل -

 .النفسية حلالتو خباطره نتيجة جيوؿ عما التعبَت على ادلصدر قدرة عدـ -

 .بلغتو ادلستقبل سلاطبة عدـ -

 .الكتابة و الكبلـ يف التعبَت سوء -

 .االتصالية الرسالة الواردة ادلعلومات نقص -

 تركيزه يصرؼ و يتجاىلها ادلستقبل جيعل شلا ادلناسب الوقت يف االتصالية الرسالة إرساؿ عدـ -

 .عنها

 (712-713، الصفحات 7999)يعقوب،  االتصالية. الرسالة يف منطقي ترابط وجود عدـ  -

 : االجتماعية المهارات تقسيم- 3-33-

 ، التحدث: ىي مهارات  مخسة إذل االتصاؿ مصدر هبا يتصف أف جيب اليت االجتماعية قسمت ادلهارات

 و التحدث مهاريت مها رموز و شكل على الفكرة بوضع متعلقتاف منهما اثنتاف التفكَت و ،الكتابة القراءة
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 التفكَت مهارة أما ، االستماع و القراءة: مها و النتائج تفسَت و الرموز بفك متعلقتاف اثنتاف و ، الكتابة

 (BARLO, 1992, p. 41) األمور. وزف على ادلقدرة ىي و احلاالت مجيع يف توفرىا فيجب

 :التارل النحو على االتصاؿ مهارات "منصور هالة" ذكرت قد و

مع  التعامل ،مهارة االتصاؿ عملية إلسباـ أساسية ىي  اإلقناع التحدث،مهارة مهارة اإلنصات و مهارة

 التواصل االجتماعي و التفاعل عملية لتحقيق أساسيتاف مهارتاف باعتبارمها اآلخرين قيادة مهارة و اآلخرين

 عملية االتصاؿ يف أساسيتاف مهارتاف باعتبارمها التقارير كتابة و االجتماعات إدارة مهاريت مث ، اإلجيايب

 (790، صفحة 3555)منصور،   . الفٍت و الكتايب

 :االتصال أنواع -3-4-3

  :الداخلي االتصال-3-1-4-3

 يساعدنا حيث جدا ىاـ الداخلي ىذا احلوار و ألنفسنا نتحدث ما فكثَتا بأنفسنا، اتصالنا بو يقصد و

 .بو التنبؤ و أدائنا تشكيل على

 :األفراد بين االتصال-3-2-4-3

 ىذا االتصاؿ يكوف قد و معٌت لو حوار يف مشًتكُت أكثر أو شخصُت بُت يتم الذي االتصاؿ بو يقصد و

 ،و إذل ادلستقبل رسالة أو فكرة بإرساؿ ادلرسل فيو يقـو ادلقصود ، فاالتصاؿإسقاطيها اتصاال أو مقصودا

 بادلعارؼ إذل تزويدىم باإلضافة دافعتيهم زيادة و ادلرؤوسُت على التأثَت يف االتصاؿ من النوع ىذا يستخدـ

 إذل يوجو اإلسقاطي فهو االتصاؿ أما معينة استجابة إحداث بغرض اإلرشادية والتوجيهات وادلعلومات
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 رأي أو فكرة ادلرسل فيو يعرض و آخر سؤاؿ على لئلجابة الفرد دفع منو الغرض إسقاطيا سؤاال الفرد

 . االتصاؿ مادة يف غَت واردة أخرى فكرة إرساؿ هبدؼ لكن إليو، الفكرة ىذه نقل هبدؼ ليس للمرسل

 : اللفظي غير اإلتصال-3-3-4-3

بالوجو  أو باألطراؼ أو باجلسم سواء التعبَت أو احلركة أو اإلشارة طريق عن يتم الذي االتصاؿ بو يقصد و

، الصفحات 3552)باىي،   .ادلعلومات استقباؿ و إرساؿ يف أيضا مهما اللفظي غَت االتصاؿ يعترب و

91-99) 

 :االتصال طبيعة-3-5-3

 تنوعها فلو و تعددىا حسب تكوف و إشباعها إذل األفراد حباجة اجتماعية كظاىرة االتصاؿ طبيعة ترتبط

 للمقاصد تفهم الطرفُت يتحتم النفس احًتاـ و الذات ربقيق إذل احلاجة إشباع أف ادلثاؿ سبيل على أخذنا

 و و ادلشاعر الدالالت و ادلعاين يف تبادال ربوي طبيعتو صلد وعليو ، ادلشًتكة الدالالت و ادلعاين و

 أحد الدعائم ديثل باعتباره أسرة أي طبيعة مع االتصاؿ طبيعة تتفق ،و ادلشًتؾ التفهم و األحاسيس

 دبختلف زليطها أنو خارج األسرة تتطلبها اليت األحواؿ معظم يف الذات ربقيق يف عليها تعتمد اليت الرئيسية

 تقريب ىو األمثل ىدفو و العشرين القرف رموز أبرز أحد فولتين" دومنيك" أعطاه قد و اجملتمع مؤسسات

 رافق قد و التحرر حركة زلصبلت أحد ىو ،و عصرنا سلبيات مساوئ و عن يعوض الثقافات و الناس

 (39، صفحة 7999)سنوسي،  الدديقراطية. و اإلنساف حقوؽ  و احلرية أجل من ادلعارؾ تطوره

 ادلعارؼ ادلعلومات و على احلصوؿ يف الفرد حق ىو " العويدات حسين "تعبَت حد على االتصاؿ فطبيعة

 مناقشتهم هبم و اإلتصاؿ و لآلخرين احلقيقة إيصاؿ و التعبَت يف و حقو اآلخرين ذبارب اإلطبلع على و

 و إمكانياتو اجملتمع ظروؼ لفهم احلوار يف ادلشاركة و ادلناقشة و اإلجتماع يف احلق نفسو الوقت يف و
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 و و باحلرية اجلماعة تطور و الفرد بتكوين متينة عبلقة اإلتصاؿ ،وحلق الثقافية و االجتماعية و االقتصادية

 و الدديقراطية يف احلق ىو االتصاؿ يف احلق أف االجتماعي،أي و السياسي النظاـ اختيار ،و الدديقراطية

 .(31، صفحة 3557)مجاؿ،  مزاياىا. و متطلباهتا شلارسة

 :المشكالت حل مهارة-3-4

  :تعريف-3-1-4

 حاجات أكثر من أو حاجة يعًتض طارئ موقف كل عامة تعٍت ادلشكلة االعتبار أف يف أخذنا إذا        

 فهي كل موقف تعليمي ألي بالنسبة ادلشكلة تكوف ادلتقدـ النمط نفس على فإنو ، حبل يتطلب الفرد و

، 3552)دندش،  ادلناسب.  احلل إذل الوصوؿ هبدؼ احملاوالت بعض فيبدأ الفرد أماـ عائقا يقف موقف

 .(772صفحة 

 و الفرد يواجو النهاية مفتوح مدىش أو زلَت سؤاؿ أو مربك حيايت موقف أيضا كل تعرؼ كما        

 يف سلزنة حالية خربات أو إمكانيات لديو يوجد ال حُت يف للحل السؤاؿ ذلك أو ادلوقف ىذا يشعر حباجة

 (230، صفحة 3552)زيتوف،  روتينية.  أو فورية بصورة للحل للوصوؿ ديكنو ما بنيتو ادلعرفية

 حاجة يف يكوف حينما للفرد مشكلة يكوف موقف كل بأهنا ادلشكلة فيعرؼ"كرونباخ " أما         

 .جاىز جواب العادة حبكم لديو ليس جواب و إلعطاء

 دوف زلدد سؤاؿ حولو أثَت و بالكلمات وصف عددي موقف ىي ادلشكلة أف "هارتوج" يرى و        

 (772، صفحة 3552)دندش،   للحل. البلزمة العملية نوع السؤاؿ على ذلك أف يدؿ
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 ،شلا بفاعلية مواجهتو قدراتو فيو تعجز و الفرد يواجو موقف أهنا على ادلشكلة تعريف ديكن و عليو        

 اليت ادلشكلة حل خبلذلا من يتمكن منظمة إجراءات فهي ادلشكبلت حل أما ، وظائفو لبعض يعوؽ أداءه

 (00، صفحة 3555)علي،   .حللها األفضل البديل باختيار انتهاءا  أو بدءا تواجهو

 و  "فيو ادلرغوب ادلوقف من قريبا احلارل ادلوقف ذبعل اليت الواعية العملية أهنا "جليمران " يعرفها و        

 ذىنية و معاجلة أو استبصار تتضمن اليت العملية بأهنا ادلشكبلت حل مهارة "القطامي يوسف" يعرؼ

 . ادلشكلة حل عليو يًتتب ىادفا نشطا ذىنيا جهدا تتطلب و حسية

 و معارؼ سابقة من لديو ما الفرد فيها يستخدـ مركبة تفكَت عملية أهنا " جروان فتحي" يعرفها و        

 يسعى أو أىداؼ معُت غرض ربقيق أو جديد موقف معاجلة مألوفة أو غَت دبهمة القياـ أجل من مهارات

 (766، صفحة 3551)قاسم،   .لتحقيقها الفرد

 :المشكالت أنواع -3-2-4

ىي   و األىداؼ و ادلعطيات وضوح درجة إذل استنادا أنواع مخسة يف ادلشكبلت أنواع "ريتمان" حصر لقد

 : كالتارل

 .تاـ بوضوح األىداؼ و ادلعطيات فيها ربدد مشكبلت -

 .بوضوح زلددة غَت األىداؼ و ادلعطيات فيها توضح مشكبلت -

 .واضحة غَت معطياهتا واضحة و و زلددة أىدافها مشكبلت -

 .ادلعطيات و األىداؼ وضوح إذل تفتقر مشكبلت -

 الوضع إذل القائم الوضع من لبلنتقاؿ البلزمة اإلجراءات صحيحة ولكن إجابة ذلا مشكبلت -

 .االستبصار دبشكبلت تعرؼ واضحة و غَت النهائي
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  :المشكالت حل خطوات-3-3-4

 من العديد يوجد إذ اخلطوات حوؿ ىذه ادلشكبلت حل رلاؿ يف ادلفكرين بُت عاـ اتفاؽ يوجد ال       

 اليت اخلطوات ىنا وسنعرض تسلسلها، عددىا و و اخلطوات ىذه مسميات حوؿ قدمت اليت التصورات

 :وىي النص ىذه يف ادلشًتؾ القاسم سبثل

 :المشكلة تحديد-3-1-3-4

 تعد اخلطوة ىذه إف سواىا، عن دييزىا ما و حدودىا رسم للفرد يتيح شلا بدقة وصفها يعٍت ىو ما        

 " زللولة نصف مشكلة ىي جيدا ادلعرفة ادلشكلة إف" يقاؿ السياؽ ىذا يف و ادلشكل حامسة حلل

 :بالمشكلة المتصلة البيانات جمع-3-2-3-4

 .بادلشكلة ادلتعلقة ادليداف يف البيانات و ادلعلومات جلمع ادلتاحة ادلصادر ألفضل الفرد ربديد مدة يف تتمثل

 :الحل للمشكلة بدائل المؤقتة الحلول اقتراح-3-3-3-4

 و التمييز عل الفرد قدرة يف تتمثل حيث للعقل إجهادا اخلطوات أكثر من اخلطوة ىذه تعترب        

 (27، صفحة 3552)مسلم،   .ادلشكلة حلل ادلقًتحة الفروض لعدد من التحديد

 : الحل اختيار و الحلول بين المفاضلة4-3-4-2-

وفق  ادلناسب احلل اختيار و احللوؿ بُت ادلفاضلة بغية جيد بشكل حل كل فحص اخلطوة ىده يف يتم 

 .موضوعية معايَت
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 :وتجريبه الحل لتنفيذ التخطيط 5-3-4-2-

ادلطلوب  التخطيط إجراء بعد السابقة اخلطة يف االختيار عليو وقع الذي احلل ذبريب اخلطوات ىده يف يتم 

 .لو

 : الحل تقييم-3-6-3-4

، 7999)شانغ،   .احلل ىذا فعالية على احلكم الفرد يتوذل إذ تنفيذه بعد أو احلل أثناء يف اخلطوة ىذه تتم

  (9صفحة 

 :المشكالت حل في الخبرة خصائص-3-4-4

و  بادلراس إجادهتا و تعلمها ديكن عملية إال ليس ادلشكبلت حل التفكَت أف رلاؿ يف الباحثوف يرى       

 : أمهها ادلشكبلت حل يف ادلتميز للشخص العامة اخلصائص من عددا ذكروا قد و التدريب

 .عليها التغلب بإمكانية الكبَتة الثقة و وادلشكبلت الصعبة ادلواقف ضلو اإلجيابية االذباىات -

 .ادلشكلة عليها تنطوي اليت العبلقات و احلقائق فهم على العمل و الدقة على احلرص -

 .بساطة أكثر مكونات إذل ادلعقدة األفكار و ادلشكبلت ربليل على العمل و ادلشكلة ذبزئة -

استكماؿ  فبل االستنتاجات إعطاء يف التسرع و التخمُت ذبنب و ادلشكلة حل يف التأمل -

 .دقيقة إجابة إذل للوصوؿ البلزمة اخلطوات

 .متعددة بأشكاؿ فاعلية و نشاطا أكثر ادلشكبلت حل يف ادلتميزوف األشخاص يظهر -
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 :المشكالت حل مهارة تعلم-5-4- 3

 و فاعبل فيها يكوف جديدا دورا ديارس ادلتعلم ذبعل مهارة بأهنا تتصف ادلشكبلت حل مهارة إف        

حل  مهارة على التدرب أمهية تربر اليت ادلسوغات من عدد ذكر ديكن ،لذا تعلمو مواضيع و منظما خلرباتو

 : ىي و للتعلم كأسلوب ادلشكبلت

 أنواع و رلاالت دلعاجلة سلتلفة أساليب على الطلبة تدريب من البد لذلك متنوعة ادلعرفة إف -

 .ادلعرفة ادلختلفة

اجملتمع  أفراد هبا يتسلح أف ينبغي اليت البلزمة ادلهارات إحدى التفكَت على التدريب مهارة إف -

 .حياهتم ظروؼ ربسُت و رلتمعهم مشكبلت دلعاجلة

أو  حياتية رلاالت سواء كانت سلتلفة جملاالت الضرورية ادلهارات من ادلشكبلت حل مهارة إف -

 .األكادديية التكيفية اجملاالت

على  يسيطر ذبعلو و حياتو يف ىامة قرارات ازباذ على ادلتعلم تساعد ادلشكبلت حل مهارة إف -

 .تقًتحها ادلواقف اليت و الظروؼ

 .بنفسو ادلعرفة ربصيل على ادلتعلم تساعد ادلشكبلت حل مهارة إف -

 :ادلشكلة تتضمن و أبعادىا و ادلشكلة جوانب يوضح مفامهيا ربليبل ادلشكلة ربليل ديكن و

 .حبل او معلومات او تفسَتا أو إجابة يتطلب موقفا أو سؤاال -

يكن  دل جديد حل إبداع او التكيف او للمعلم قيمة فرصة اعتباره ديكن واقعيا أو افًتاضيا موقفا -

 .قبل من معروفا
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يتوافر  دبا بلوغو يستطيع ال و زلدد ىدؼ ربقيق دافع سلوكو حيكم عندما الفرد يواجهو موقفا -

 .إمكانات لديو من

الذي  بادلوقف مرتبط ادلتعلم ذىن يف مائل غرض ربقيق دوف حيوؿ عائق دبثابة تظهر اليت احلالة -

 .العائق فيو ظهر

 .منو التخلص ادلتعلم يهدؼ ادلتعلم لدى التوتر و القلق و احلَتة يثَت موقفا -

إذل  للوصوؿ معرفة من لديو دبا ادلتعلم يسعى ادلتعلم لدى معريف توازف اختبلؿ حالة يثَت موقفا -

 .البلزمة ادلهارة و ادلعرفة على ادلتعلم حبصوؿ يتحقق والذي التوازف حالة

 . بناءة بطريقة ادلوقف حل ادلتعلم من تتطلب غَت مباشرة وربديدا أو مباشرة مواجهة -

 متوقع و بأهنا التعلم شروط كتابو يف ضمنو الذي جانيب منظور وفق ادلشكبلت حل مهارة ربديد ديكن و

 اليت يتطلبها ادلبادئ و ادلفاىيم و األفكار توليد على قادرة مولدة مهارة و ادلبادئ و ادلفاىيم لتعلم منطقي

 .اإلبداع درجة لتحقيق ادلتعلم

 المشاركة و التعاطف: -3-5

 مشاعر تفّهم أيضا يعٍت والتعاطف. مجارل أمر أو شيء أو حادث على اخلاصة مشاعره اإلنساف إسقاط

 لشخص النفسية احلالة إدراؾ و فهم على القدرة ىو التعاطف و ، آالمو و حاجاتو و اآلخر الشخص

 .آخر

 ىذه معٌت فهم و اآلخرين دبشاعر اإلحساس على التعاطف حالة 1982 (Rogers )روجرز يعرؼ

 كما  اخل… وغضب حزنا أو سعادة  آخر شخص دبشاعر اإلحساس دبعٌت الّنفس، فقد دوف ادلشاعر

 .الشخصية األحاسيس و للمشاعر فقد دوف خلفها احلقيقية األسباب إدراؾ و ، حيّسها
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 وراء الكامنة لؤلسباب مدركا و ، بلحظة حلظة حّساسا شخصا يكوف أف ادلتعاطف من يقتضي: فالتعاطف

 و خاطئة أو ،صحيحة سيئة أو جيدة مشاعره على احلكم عدـ و ، الشخص مع التعايش ،و ادلشاعر

 .لذلك بك إشعاره

 ىذا خبلؿ من و. ادلتزف الوجداين التفاعل و ادلشاركة بأنو التعاطف مصطلح ادلختصُت بعض ويعػّرؼ

 :ىي أنواع ثبلثة من واحد ىو شخصُت بُت حيدث اتصاؿ أو تفاعل أي أف القوؿ ديكن التعريف

 كانت لو كما آخر لشخص الداخلي العادل إذل الدخوؿ يعٍت تبادؿ يف يتمثل :(عقلي) اتصال فكري

 .ادلعلومات و اآلراء و األفكار فالتعاطف الّنفس،

  .كادلواساة االنفعاالت و ادلشاعر تبادؿ يف يتمثل: اتصال وجداني 

 العاطفة، و العقل من لكل مزدوج تفاعل على النوع ىذا يف االتصاؿ يقـو حيث: ووجدانياتصال فكري 

 .اإلنسانية ادلساعدة مهن رلاؿ يف االتصاؿ طبيعة ىو ىذا و

 اإلحساس على ادلتعاطف الشخص قدرة على يعتمدو  اآلخر الطرؼ دلشاعر ذباوب ىو إذا فالتعاطف

 (Rogers( ،7993) -) .ذلا االستجابة و تفسَتىا و اآلخر الشخص دبشاعر

 :ىي أساسية عناصر ثبلثة للتعاطف أف( 1711عثمان،) يرى ادلنطلق ىذا من و

 .احلس دقة أو احلّسية الشفافية -

 .األحاسيس دلعٌت تفسَتية مهارة - 

 .ذلا ادلناسبة االستجابة -
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 :الشفافية الحسية

 ادلتعاطف يدرؾ أف يكفي فبل الظاىرة، غَت و الظاىرة اآلخر الطرؼ دبشاعر اإلحساس على القدرة تعٍت

 خبلؿ من بسهولة مبلحظتها ديكن اليت و خوفا أو غضبا كانت سواءأ الظاىرة اآلخر الطرؼ مشاعر

 .ادلختلفة الدفاعية ألساليب خلفا ادلختفية احلقيقية ادلشاعر يستشف أف عليو بل ، اخلارجية العبلمات

 و الظروؼ و اآلخر، الطرؼ دبوقف ربطها و ادلشاعر تفسَت فتعٍت ادلشاعر ذلذه التفسَتية ادلهارة أما

 التعاطف يصبح التفسَت ىذا فبدوف بو، احمليطة االقتصادية و االجتماعية و النفسية و الصحية األوضاع

 العلمية التجربة يبلحظ من أو ، تفسَت أو ربليل دوف يراه ما يرصد الذي الفلكي بالرصد أشبو سلبية مهارة

 .لنتائجها ربليل و تفسَت دوف

. التفسَت و اإلدراؾ عملييت تعقب اليت العملية ىي أفكاره و اآلخر الطرؼ دلشاعر االستجابة فإف أخَتا و

 أو احلركة أو verbally باللفظ سواء للتعبَت ادلتعاطف قدرة على كبَت حد إذل تعتمد مهارة ىي و

 و سنهم الختبلؼ تبعا استجاباهتم أسلوب يف األشخاص خيتلف و  nonverbally     اإلشارة

 .توجهاهتم و تعليمهم مستوى

 كما ، النفسية حالتو و بنفسو إدراكو منو و لئلنساف االنفعارل النمو يف ىاما عنصرا التعاطف يعترب و

)عثماف،عبدالفتاح،  .وتفسَتىا اآلخرين انفعاالت و وأحاسيس مشاعر فهم على قدرة التعاطف يكسبو

 (16، صفحة 7911

 دبا ذلك لعلى يدؿّ  و والدتو منذ اإلنساف لدى يبدأ التعاطف أف على ( Newman) نيومان ويؤكد

 ,Newman) .مثلو يبكوف و معو يتعاطفوف فإهنم يبكي لطفل مساعهم حالة يف الّرضع لؤلطفاؿ حيدث

(1984) 
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 التعاطف على القادر الشخص أف و ، وراثية صفة تكوف قد التعاطف حالة أف إذل ( Shaffer) ويشَت

 و بسعادهتم يهتم و اآلخرين حاجات يدرؾ شفوقة رحيمة نفس أو روح ذو شخص ىو اآلخرين مع

 (Shaffer، (7990)) .راحتهم

 النصف من ابتداء) للعمل وطاقتو الشخصية قدراتو و خصائصو و االنفعالية حالتو بإدراؾ الطفل يبدأ و

 اإلدراؾ ىذا و "إدراك النفس" النفس علم يف الظاىرة ىذه تسمى و عمره، من( الثانية السنة من الثاين

 من كثَت تشَت و ،اآلخرين مشاعر بتقدير يسمى ما أو التعاطف إذل يقود االنفعالية حلالتها و للنفس

 مشاعر او أفكار و رؤى لآلخرين أف يدرؾ( سنوات سبع) عمر يف الطفل أف إذل ادلتخصصة الدراسات

 .وادلشاعر األفكار و الرؤى ىذه مع التعاطف على قادر أنو كما مشاعره، و فكره و رؤيتو عن سلتلفة

 التوائم من زوجا( 772) على "االهتمام التعاطفي" لقياس اختبار بإجراء الباحثُت من عدد قاـ و ىذا

 من مجيعهم عاما( 01 إذل 23) بُت ما أعمارىم تًتاوح شلن األخوية التوائم من زوجا( 776) و ادلتماثلة

 الزمن من لفًتة بعضهم عن كربىم يف ابتعدوا ولكنهم ، ادلنزؿ بنفس صغرىم يف نشؤوا و تربوا الذين الذكور

 . سلتلفة بيئات يف عاشوا حبيث

 شلا األخوية بالتوائم مقارنة العاطفية اىتماماهتم يف متشاهبُت مازالوا ادلتماثلة التوائم معظم أف الدراسة أثبتت

 .وراثية جوانب العاطفي لبلىتماـ أف على يدؿ

 اإلرشاد و االجتماعية اخلدمة و النفس كعلم) اإلنسانية ادلساعدةميداف مهم  يف ادلختصوف يستخدـ و

 ادلشاعر من زبليصهم هبدؼ عمبلئهم مع ادلهنية العبلقة لتكوين أساسية كوسيلة التعاطف ( النفسي

 حدة التخفيف يستخدمونو كما 5 سلتلفة دفاعية أساليب من عليها يًتتب قد ما ذبنب و السلبية

 استجابات باستخداـ وذلك ، بالدونية الشعور و بالنقص الشعور و بالقلق كالشعور الشديدة التوترات
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 مهارة تعترب هبذا فهي 5 األحكاـ إصدار يف التسرع عدـ و النقد ذبنب و التقدير و كاالحًتاـ معينة

  (3572)نيازي،  .عليو التأثَت و اآلخر الشخص ثقة كسب يف تساعد اتصالية

" اجلامعة لطبلب النفسي العبلج" كتاهبما يف (1998) جريسون و كولي من كل يؤكد السياؽ ىذا يف و

 حيث مشكبلهتم، و العمبلء مجيع مع و النفسي العبلج أشكاؿ مجيع يف أساس عنصرا التعاطف أف على

 الّتغلب سبيل يف اجلهد لبذؿ الدافع ذلم يوّفر و بالراحة، الشعور يف العمبلء ىؤالء يساعد التعاطف أف

 .تواجههم اليت الصعوبات على

 أساسيُت عنصرين مراعاة االجتماعية و النفسية اجلوانب يف للتدخل كوسيلة التعاطف الستخداـ يشًتط

 :مها

 .خيربىا كما العميل مشاعر فهم و اختبار على قادرا ادلختص يكوف أف  -

 مشاعر تصبح أال و الشخصية مشاعره و عميلو مشاعر بُت الفصل على قادرا ادلختص يكوف أف -

 .مشاعره من جزء العميل

 .كبَتة فائدة ذا التعاطف أصبح العنصرين ىذين ادلختص راعى ما فمىت

 بالعجز البعض يفّسره قد الذي و الشفقة يعٍت العطف أف حيث العطف و التعاطف بُت التفريق ينبغي و

 .ذاتو العاطف الفرد ينكر فيو و جانبهم، من الضعف و

 إيصاؿ و اآلخر الشخص عادل فهم على انفعاليا و عقليا قادرا الشخص يكوف أف فيستلـز التعاطف أما

 .إليو الفهم ىذا
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  العطف ففي الوجداف و بالعقل يرتبط التعاطف و العطف بُت الفرؽ أف على ادلختصُت من كثَت يؤكد و

 معها، يتفاعل أو ادلشاعر تلك يقّدر ال و معو حيزف حزين الشخص جيد ،فعندما الوجداين اجلانب يطغى

 مساعدتو على ويعمل الفرد حالة و وضع ادلتعاطف يدرؾ حيث أكرب بدرجة بالعقل فَتتبط التعاطف أما

 .ادلختلفة القدرات و ادلهارات اكتساب و النمو على يساعده بالتارل و لراىنة، حالتها مع للتعامل

 :أمهها من اإلنساين التدخل عمليات من سلتلفة جوانب يف ىاـ دور لعبت التعاطف مهارة و

 .استقرارىا على و عليها احملافظة و ادلهنية العبلقة تغذية  -

 .ادلريض شخصية أو حياة يف للتأثَت للممارس مناسبة قنوات توفر -

 تساعده و العميل، هبا يشعر أف ديكن اليت اخلوؼ و التهديد و التوتر مشاعر حدة زبفيف على تعمل -

 .الدفاعية احليل من التخلص على

 .سلوكو تعديل و التغيَت مبلئم جوا زبلق و دبشكلتو،  ادلعاجل باىتماـ العميل تشعر -

 فقط، للعميل احلالية أو اآلنية ادلشاعر إدراؾ و فهم على يقتصر ال اإلنساين ادلهٍت التدخل يف التعاطف و

 مدى يعرؼ و ادلشاعر ىذه أسباب ادلعاجل يدرؾ و يفهم حبيث ذلك من أبعد إذل تذىب أف ينبغي بل

 يشمل بل فقط، اللفظي التعبَت حد عند التعاطف يقف أف ينبغي ال كما الفرد، سلوؾ يف تأثَتىا و أمهيتها

 من غَتىا و اجلسم حركات و الوجو تعبَتات خبلؿ من يظهر الذي احلركي أو اجلسدي التعاطف أيضا

 .(Grayson, (1989) -) اللفظي غَت االتصاؿ وسائل

 التعاطف رلاؿ يف البحوث إليها توصلت اليت النتائج أىم (Rogers ,1982) روجرز خلص قد و ىذا

 ما يلي:في
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  األوؿ ادلقاـ يف عمبلئو مع متعاطف معاجل ىو( الناجح) ادلثارل ادلعاجل إف-

 .التدخل عملية صلاح إذل يؤدي العبلجية العبلقة بداية يف التعاطف إف- 

 .التعاطف على للحصوؿ ادلختصُت مساعدة يطلبوف العمبلء من كثَتا إف- 

 .ادلتعاطف ادلعاجل ىو اخلبَت ادلعاجل إف- 

 .العبلجية العبلقة تكوين يف ؿفعا عنصر التعاطف إف- 

 .ادلهارة ىذه ديلك شخص من يتعلم و يكتسب أف ديكن التعاطف أف- 

 يف الرغبة و التسرع عدـ و التقبل و االحًتاـ و الثقة و االىتماـ على ادلبٍت التعاطفي اجلو فإف أخَتا و

 سلوكياتو إدراؾ و مشاعره تفهم و أفضل، بشكل نفسو رؤية على اآلخر الطرؼ يساعد أف ديكن ادلساعدة

 مهارات يكسبو و السلوكيات، و ادلشاعػر ىذه من ادلبلئم غَت تغيَت على العمل إذل يدفعو شلا تصرفاتو، و

 .(Rogers, (1982) -) إجيايب بشكل شخصيتو بناء يف تسهم جديدة خربات و

 :السمعية اإلعاقة لذوي االجتماعية المهارات -3-6

 يف األصم الطفل بو يشعر الذي والرفض االجتماعية العزلة أف" وأوستن فاروجيا" من كل يرى        

 .االجتماعية وادلهارات تطوير ادلعرفة فرص نقص إذل يؤدي أف ديكن األقراف السامعُت  وجود

 يف الفرص  تقيد حوذلم من والناس الصم األطفاؿ بُت االتصاؿ حواجز أف إذل "ريتشارد "ويشَت        

 يف الصم يفشلوف األطفاؿ من كثَتا فإف لذلك نتيجة الفعاؿ  االجتماعي التفاعل تكرارات وتبٍت مبلحظة

 يقف ما الشخصية، وغالبا الصعوبات وحسم لفهم حيتاجوهنا اليت والسلوكية العقلية ادلهارات بعض تطوير

 .سلوكهم اضطرابات أو بسبب ادلعقدة للمواقف رباشيهم بسبب منعزلُت األطفاؿ ىؤالء
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 كانت الصم األطفاؿ أبداىا اليت السلوكية ادلشكبلت فئات إف وروثروك" ريفيش "وجد ولقد        

 السلوؾ، مشكبلت(آخرين  مرضى أفراد عند وجدت اليت السلوكية ادلشكبلتلفئات  جدا متشاهبة

 للمشكبلت آخرين اكتشاؼ رلالُت مت حاؿ أية وعلى )الكفاية وعدـ النضج عدـ الشخصية، ومشكبلت

 :ومها الصم جملتمع بالنسبة فريداف أهنما يعتقد السلوكية

 .السلبية السلوكيات العاطفية، غَت السلوكية االنسحابية: وتشمل االنعزاؿ مشكبلت -

 .الرسائل وتسلم إرساؿ سلوكيات :وتشمل االتصاؿ مشكبلت -

وضح  الصم ،وقد األطفاؿ عند إشكالية ديثل االجتماعية ادلهارات نقص أف بو ادلسلم من أصبح ولقد 

درجة  ويظهروف تصرفاهتم فهم ويسيئوف اآلخرين مشاعر بتجاىل يتسموف الصم أف ( 1998 ) اخلطيب

 .ذواهتم حوؿ التمركز من عالية

 لدى ادلهارات نقص ومدى طبيعة كبَتة بدرجة توضح الدراسات من كبَتة رلموعة ظهرت وقد       

 التوافق انعداـ على ينعكس الذي الشخصية العبلقات يف نقص لديهم يوجد أنو تفيد معظمها الصم

 أف إذل مسعيا ادلعاؽ عند االجتماعي اعلوالتف التواصل على القدرة ضعف يؤدي حيث يف اجملتمع الناجح

 أظهرت كما األكثر على اثنُت أو واحدا فردا تتضمن اليت االجتماعي التفاعل مواقف حياوؿ ذبنب

 ادلعاقوف يندمج ما غالبا لذلك األصم، لدى التباعد ازدياد إذل تؤدي اإلعاقة وشدة أف درجة الدراسات

 اجتماعي تفاعل خصائص ولديهم واحدة، اجتماعية مهارات ذات كجماعة بعضهم البعض مع مسعيا

 شلا ، واالنطواء للعزلة وميبل لبلنسحاب نزوعا أكثر العاديُت من ألقرانو بالنسبة يكوف األصم بينما متقاربة،

 والقدرة لذاتو تقديره يف شديد بنقص الشعور إذل وأيضا و  االجتماعي النفسي تأخر نضجو إذل يؤدي
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 ادلفرطة احلساسية مثل ادلرغوبة غَت واخلصائص السمات من العديد لديو يولد شلا عن نفسو، التعبَت على

 .والعصبية االستثارة وسرعة والفشل باخلوؼ والشعور منهم تصرؼ أي يف اآلخرين والشك فعل لردود

على  أو االتفاؽ ما دلكاف للذىاب البعض بعضهم مع التجمع على الصم األفراد حرص دائما نرى لذا

يف  دلشورتو سنا يكربىم مرجع دائما ذلم العادية حياهتم دبوجبها ويعيشوف شئوهنم دلواكبة مناسبة خطة

 (26-20، الصفحات 3577)منصور ح.،  االجتماعية.  مشاكلهم حل على ومساعدهتم أمورىم

 

 خالصة:

 داخل اآلخرين مع التفاعل على الفرد تساعد االجتماعية حيث ادلهارات أمهية سبق شلا يتضح        

 مواجهة على والقدرة بالنفس الثقة كذلك وتكسبو اجتماعيا واستحسانا قبوال تلقى زلدد وبأساليب سياؽ

يتصف  ذبعلو ادلهارات ىذه يف إخفاؽ وأي ادلسؤولية ربمل على والقدرة ادلختلفة، ومواقفها مشاكل احلياة

اجتماعية  عبلقات تكوين على قدرتو تقل كما اللفظي، التعبَت على القدرة وضعف الزائدة باحلساسية

يكوف  أف ادلمكن ومن معهم، وتواصبل تعاونا وأقل الرفاؽ بُت مكانة أقل ويكوف اآلخرين مع ناجحة

الفرد  لدى النفسية واالضطرابات ادلشكبلت من لكثَت ادلقدمات أىم من االجتماعية ادلهارات يف القصور

 عدـ الكفاية من عليو يًتتب وما العجز لذلك نتيجة وسعيدة مشبعة حياة حييا أف يف تعوقو أف ديكنها واليت

 االتصالية.
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 تمهيد :

يعترب ىذا الفصل من أىم الفصول ادلتعلقة بالبحث كونو يربز اجلانب ادليداين الذي يلي اجلانب النظري 

،ويبني ادلنهج ادلتبع يف الدراسة وكذا رلاالت البحث البشرية الزمنية وادلكانية ،ىذا باإلضافة إىل التطرق إىل 

 إدتام ىذا البحث ، وأىم العمليات اإلصصايية وررح األدوات ادلستخدمة جلمع البيانات   اليت تساعدنا يف

 العينة اليت جرى العمل معها والصعوبات اليت تلقيناىا خالل إجناز ىذا البحث . 

 منهج البحث: -1

يرتبط استخدام الباصث دلنهج دون غريه بطبيعة ادلوضوع الذي يتطرق إليو و يف دراستنا ىذه و لطبيعة 

ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج ادلاليم و كذا باعتماد األسلوب ادلسحي و ىذا ادلشكلة ادلطروصة نرى أن 

نابع أساسا من كون ىذا ادلنهج يساعد على احلصول على ادلعلومات الشاملة صول متغريات  االختيار

ادلشكلة و استطالع ادلوقف العلمي أو ادليداين الذي جتري فيو قصد حتديدىا، و صياغتها صياغة علمية 

 دقيقة.

 عينة البحث:مجتمع و  -2

 من اجملتمع من أجل الوصول إىل نتايج أكثر دقة و موضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث

( 42-41) دلدرسة الصم و البكم الصماألطفال ، و مشلت فهي دتثل اجملتمع األصلي بطريقة عشوايية

طفل 00و كان صجم العينة سني للنشاط الرياضيلوالية غليزانو اقتصرت الدراسة على األفراد ادلمار  سنة

 ممكن. 33من أصل إناث(  2ذكور و  12وطفلة )
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 مجاالت البحث: -3

 دلدرسة الصم و البكم.)صم( طفل معاق مسعيا00و يتكون من  المجال البشري: -1 -3

البكم بوالية  ألطفال ادلعاقني مسعيا دلدرسة الصم ومت توزيع االستبيان ادلوجو  المجال المكاني: -3-2

 .غليزان

 1042أرهر من بداية جانفي 06ررعنا يف اجناز ىذا البحث يف مدة قدرىا  المجال الزماني: -3-3

 مرصلتني: إىلو تنقسم الفًتة  1042جوان صىت أواخر رهر 

و خصصنا ىذه ادلرصلة  للجانب النظري صيث  افريلمن بداية جانفي صىت أواخر رهر  المرحلة األولى: 

النشاط البدين الرياضي،و ادلهارات ىي مع ادلعلومات و ادلصادر و ادلراجع ادلتعلقة بالفصول قمنا جب

 االجتماعية،و اإلعاقة السمعية.

 المرحلة الثانية:

ىي مرصلة خصصناىا للجانب التطبيقي صيث قمنا فيها و  1042جوانصىت أواخر رهر  أفريلمن بداية 

ا قمنا بتحضري ىبعد، األساتذةطر و كذا حتكيمها من طرف بعض ادلؤ األستاذولية مع أ استمارةبتحضري 

بعدىا قمنا بتفريغ االستمارات  و قمنا بعد ذلك بتوزيعها مبساعدة أساتذة ادلركز واألستاذهنايية مع  استمارة

 .و مناقشة النتايج
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 ضبط متغيرات البحث: -4

 ن أوذلما متغري مستقل و اآلخر متغري تابع.إن أي موضوع من ادلواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريي

)زلمد صسن عالوي، أسامة كامل ادلتغري ادلستقل:  إن ادلتغري ادلستقل ىو عبارة عن السبب يف الدراسة  

 و يف دراستنا:  (110-146، الصفحات 4666راتب، 

 ادلتغري ادلستقل: ىو النشاط البدين الرياضي .

 ادلستقل و يف ىذه الدراسة ىناك متغري واصد تابع ىو ادلهارات االجتماعية. ادلتغري التابع: ىو نتيجة ادلتغري

 أدوات البحث: -5

العلمية و الوسايل التقنية  األدواتدراسة علمية البد من استعمال  أليادلوضوعية و الدقة الالزمة  إلضفاء

يف  استخدمنااسةو قد كشف النقاب عن الظاىرة زلل االىتمام و الدر   إىلاليت بواسطتها يصل الباصث 

 دراستنا ما يلي:

بالدراسات السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع و  االستعانةو ىذا من خالل أوال: المصادر و المراجع: 

النشاط البدين كذا من خالل االطالع عن القراءات النظرية و حتليل زلتوى ادلراجع العلمية ادلتخصصة يف 

 هارات االجتماعية.الرياضي و اإلعاقة السمعية و ادل

 يف البداية مت تصميم االستمارة اعتمادا على الدراسات ادلشاهبة و ادلصادر و ادلراجع ثانيا: االستبيان:

ادلعهد يف  األساتذة، بعد ذلك قمنا بتقدمي االستمارة للتحكيم من طرف بعض مبساعدة األستاذ ادلشرف



 الفصل األول                                           منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية

404 
 

احملكمني واليت   باألساتذةعتبار ادلالصظات اخلاصة بعني اال األخذ معباستمارة هنايية  األخريلنخرج يف 

 .  % 400مالصظاهتم عن فقرات االستبيان أهنا فقرات مناسبة حملاوره وبنسبة كانت 

 زلاور. 00سؤال و  10االستمارة على  اصتوتو  

 . سؤال 41مهارة االتصالول: احملور األ

 . سؤال 42صل ادلشكالت اين: احملور الث

 . سؤال 44مهارة ادلشاركة و التعاطف  احملور الثالث:

 لبحث:األسس العلمية ألدوات ا -6

بعد عرض االستمارة يف البداية على األستاذ  ادلشرف قمنا بتحكيمها و ذالك من صدق المحكمين :

 :و ىم على التوايل األساتذةخالل عرضها على رلموعة من 

 الدرجة العلمية االسم و اللقب الرقم

 دكتور دينزبشي نور ال 04

 دكتور عتويت نور الدين 01

 دكتورأ /  بومسجد عبد القادر 00

 دكتور دويلي منصورية 04

 دكتورأ /  راوي رياض 05
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أطفال مث قمنا باسًتجاعها  02لقد قمنا بتوزيع استمارات على عينة تتكون من الصدق و الثبات: -
صساب الصدق الثبات الكلي حبساب وبعد أسبوع قمنا بإعادة تقسيمها على نفس العينة ومن مث مت 

 (01معامل االرتباط ىذا ما يوضحو اجلدول رقم )

 ( : يمثل صدق و ثبات االستبيان11الجدول رقم )

 العينة معامل الصدق معامل الثبات ورالمحا الرقم

  0.964 0.93 ادلهارة األوىل: مهارة التواصل 04

02 
 

 0.969 0.94 ادلهارة الثانية: مهارة صل ادلشكالت 01

 0.948 0.90 ادلهارة الثالثة: مهارة ادلشاركة و التعاطف 00

فبلغ قيمتو  الثباتأما العد  0.964 )مهارة االتصال( باألوىل ادلهارةيف  الصدق ةصيث بلغت قيم

فبلغت الثبات أما  0.969نية)مهارة صل ادلشكالت(بالثا ادلهارة يف ة الصدقيف صني بلغ قيم 0.93

الثبات  أما 0.948ة الصدقبلغت قيم ادلهارة الثالثة)مهارة ادلشاركة و التعاطف(و يف  0.94قيمتو 

 .0.90فبلغت قيمتو 

ميكن أن  االستبيانأن الصدق و الثبات قد حتقق بدرجة مرتفعة يف ن الباو يف ضوء ما سبق ذكره جيد الط 
 على عينة البحث.  ولتطبيقالبانالطتطمئن 

 الموضوعية: -

و عدم وجود االستبيان ادلوضوعي يقل فيو التقدير الذايت للمحكمني، فموضوعية االستبيان تعين قلة 

 أندل ذالك على قل التباين بني احملكمني  اختلف احملكمون، و كلما همااختالف يف طريقة التقومي م

وعباراتو سهلة ومعانيو واضحة تكون مستويات االستبيان واضحة و مفهومة  أناالستبيان ادلوضوعي جيب 

 و كلما حتقق الثبات حتققت ادلوضوعية.وعري قابلة للتأويل ، وال يشوهبا اللبس   
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 المستعملة.الوسائل اإلحصائية  -7

ىو الوسيلة و األداء  اإلصصاءيف حبثنا، لكون  اإلصصاييةيج علمية استخدمنا الطرق لغرض اخلروج بنتا

احلقيقية اليت تعاجل هبا ادلعطيات و البيانات و ىو أساس فعلي يستند عليو يف البحث و االستقصاء و على 

 ضوء ذلك استخدمنا:

ا -7-1

 لنسبة المئوية:

 العينة و ىي معرفة بالعالقة التالية: لإلفرادالكلي من اجملموع  اإلجاباتالنسبة ادلئوية ىي نسبة عدد 

 (06، صفحة 4651)زلمد صبحي أبو صاحل،  X 400=              %النسبة ادلئوية    

ا -7-2

 (:²كاختبار حسن المطابقة )

و ىو يستخدم الختبار مدى داللة الفرق بني تكرار صصل عليو و يسمى بالتكرار ادلشاىد، و تكرار 

التطابق  اختبار وأالفرض الصفري، و يسمى ىذا االختبار باختبار صسن ادلطابقة  متوقع مؤسس على

صول اليت يتم احل أوالنتايج ادلشاىدة رق اليت تستخدم عن مقارنة رلموعة من الط أىمالنسيب و ىو من 

 يراد عليها من جتربة صقيقية، مبجموعة من البيانات الفرضية اليت وضعت على أساس النظرية الفرضية اليت

 اختبارىا.

 وفق ادلعادلة التالية: ²كاو يتم صساب  

 عدد اإلجابات
 اجملموع الكلي

 ²ك ت( –) ك ش 
 ك ت       
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 (1001)زلمد نصر الدين رضوان، =   ²كا

 صيث أن:  ك ش : التكرارات ادلشاىدة

      4 –درجة احلرية = ن   ك ت: التكرارات ادلتوقعة

 ادلشاىدات يف العينة أواألفراد  إلعداداجملموعات  أوحبيث )ن( تدل على عدد الفئات 

 احملسوبة: ²ماذا تعين كا 

ىناك فروقا بني القيم ادلشاىدة  أنفان ذلك ال يدل على  0احملسوبة = ²كانت قيمة كا  إذا* يف صالة ما  

 و القيم ادلتوقعة.

الفروق بني التكرارات ادلشاىدة  أناجلدولية معناه  ²احملسوبة أكرب من كا ²كانت قيمة كا  إذا* يف صالة ما 

 ال ترجع للصدفة. إمناعة فروقا معنوية و و التكرارات ادلتوق

الفروق بني التكرارات ادلشاىدة و  أناجلدولية معناه  ²احملسوبة أقل من كا ²كانت قيمة كا  إذا* يف صالة ما 

 .(1001)صسن أمحد الشافعي، التكرارات ادلتوقعة فروق غري معنوية راجعة للصدفة.

 معامل االرتباط: -7-3

ين، ولكنرو ال يكفي للحكم على قورة االرتباط بني  يُفيد ركل االنتشار يف حتديد نوع العالقة بني متغرير

ولذلك جيب  ،ادلتغريين، ألنر تقديره خيتلف باختالف الشخص الذي يقوم باحلكم على قورة االرتباط

ين، وىي م ا يسمرى استخدام طريقة أكثر دقرة يتمر بواسطتها حتديد قيمة عددية لقورة االرتباط بني ادلتغرير

 :وفق ادلعادلة التالية  وو يتم صساب معامل االرتباط



 الفصل األول                                           منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية

444 
 

 

 صيث أن:

 معامل ارتباط ر = 

 ف = الفرق بني كل رتبتني متناظرتني 

 ن = عدد قيم 

 صعوبات البحث: -8

ع -

 .العينةدم اسًتجاع مجيع االستمارات ادلوزعة على 

ص -

 عوبة تقسيم االستمارات.

ع -

 دم التعاون من طرف إدارة ادلركز.

 خالصة:

وضع خطة لتحديد  الطالبانلكل دراسة علمية منهجية و إجراءات ميدانية تقوم عليها  و قصد ذلك على 

األىداف و الغايات من خالل وضع منهج مناسب لطبيعة الدراسة و الذي بدوره  ختدم مشكلة و 
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طرق إىل الصعوبات أىداف البحث كما تتم حتديد عينة البحث واألدوات ادلستعملة جلمع البيانات كما ت

 و العراقيل اليت واجهتو أثناء القيام بالدراسة.
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 تمهيد:

 إىلاليت مت تقسيمها  ل عليها من خالل تطبيق االستمارةنعرض يف ىذا الفصل ربليل البيانات ادلتحص       
و  إليهاتوضيحات لكل نتيجة توصلنا  إلعطاءا الفصل بتحليل نتائج االستبيان حيث قمنا يف ىذ ،حماور ثالث
  .النتائج يف جداول عرض
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  .مهارة االتصال المحور األول: 

 أعطي انتباىي الكامل لزميلي أثناء ربدثو.  -1

 عطي انتباىي الكامل لزميلي أثناء ربدثو.يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

اتالتكرار   03 33 33 30 30 3030 60 0055 
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال إجاباتبني  إحصائيةىناك فروق ذات داللة  أن(،مما يعين 0و درجة احلرية)

 ، وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال. 100%بنسبة   و 33بتكرار  دائمالصاحل 

   كل أفراد العينة يعطون انتباىهم الكامل لزمالئهم أثناء احلديث. أنو منو نستنتج 

ناء ربدثو.عطي انتباىي الكامل لزميلي أثيبني النسبة ادلئوية أل(: 20رقم ) الشكل  

 
 نستنتج من الدائرة النسبية أن أفراد العينة دائما ما يعطون انتباىهم لزمالئهم أثناء احلديث 
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 عندما أشاىد زميلي وىو يتحدث فاين أتواصل معو حبركات العينني.   -2

فاين أتواصل معو حبركات العينني.  عندما أشاىد زميلي وىو يتحدثيبني النسبة ادلئوية ل(: 20الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 9.6 3030 30 30 30 01 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

20 60 20 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

 تكرار و بنسبة  36ب  دائما و أبداإجابات  تساوي حنييف  ،  03%  بنسبة   و 18بتكرار  أحيانالصاحل 
 ارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال من خالل التواصل حبركة العينني.وعليو نرى أن للمم، 03%

   أغلبية أفراد العينة عند مشاىدهتم لزمالئهم أحيانا ما يتواصلون معهم حبركات العني. و منو نستنتج أن

حبركات العينني.  عندما أشاىد زميلي وىو يتحدث فاين أتواصل معو يبني النسبة ادلئوية ل(: 20رقم ) الشكل   

 
 ما يتواصلون حبركات العيننيأحيانا  أفراد العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 
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 أقطب حاجيب عندما ال اتفق مع زميلي. -3

قطب حاجيب عندما ال اتفق مع زميلي.يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )  

اأحيان دائما االقرتاحات درجة  اجملموع أبدا 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 02 30 33 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

00 10 90 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفالمما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات (،0و درجة احلرية)

وعليو ، %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار  أبدالصاحل 
األمر خبصوص عدم االتفاق وذلك بتقبل  نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال بني األفراد

 .حول شيء ما 

   أغلبية أفراد العينة ال يقطبون حواجبهم عندما ال يتفقون مع زمالئهم. و منو نستنتج أن 

قطب حاجيب عندما ال اتفق مع زميلي.أليبني النسبة ادلئوية (: 20رقم ) الشكل  

 
يقطبون حواجبهم عندما ال يتفقون مع زمالئهم. ال جل أفراد العينة فراد العينةأ جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 لزميلي وىو يتحدث داللة على موافقة ما يقولو أو يرفضو. أومئ براسي عندما استمع  -4

لزميلي وىو يتحدث داللة على موافقة  ومئ براسي عندما استمع يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )
 أو يرفضو. ما يقولو

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

 

(  3030ى الداللة)اجلدولية عند مستو (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

،  %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53  بنسبة   و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 مهارة االتصال من خالل اإلصغاء أثناء ربدث الزميل. وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية

  أفراد العينة يؤمون برؤوسهم أثناء احلديث داللة على ادلوافقة. و منو نستنتج أن 

لزميلي وىو يتحدث داللة على موافقة ما  ومئ براسي عندما استمع يبني النسبة ادلئوية أل(: 20رقم ) الشكل
 يقولو أو يرفضو.

 

 

 

 يؤمون برؤوسهم أثناء احلديث داللة على ادلوافقة. دائما ما أفراد العينة جل الدائرة النسبية أننستنتج من 
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 ابتسم عندما أحاور زميلي. -5

بتسم عندما أحاور زميلي.يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²اك
 اجلدولية

 0055 60 3030 30 30 33 33 03 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا فالاألط(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال ، %033  بنسبة   و 33بتكرار  دائمالصاحل 
 االبتسامة يف وجو الزميل.من خالل 

   يبتسمون عند حماورهتم لزمالئهم. أفراد العينة كل  و منو نستنتج أن

بتسم عندما أحاور زميلي.الادلئوية  يبني النسبة(: 02رقم ) الشكل   

 
 يبتسمون عند حماورهتم لزمالئهم.دائما ما  نستنتج من الدائرة النسبية أن أفراد العينة
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 مالئمة دلوضع احلديث.  إشارايتأراعي أن تكون  -0

 
مة دلوضع احلديث.راعي أن تكون إشارايت مالئيبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 15 3030 30 30 33 00 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

50 50 00 033% 

(  3030ستوى الداللة)اجلدولية عند م(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
  03 %و نسبة   00أما خبصوص التكرارت ىناك  تساوي إجابات أفراد العينة بتكرار (،0و درجة احلرية)

وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية  ،أحيانالصاحل    03 %و نسبة   00لصاحل دائما وتكرار 
  ت ادلناسبة. مهارة االتصال من خالل االختيار األمثل لإلشارا

    أفراد العينة منهم من يراعي دائما اإلشارات ادلالئمة دلوضع احلديث، يف حني من يراعي أحيانا    و منو نستنتج أن

 .دلوضع احلديث اإلشارات ادلالئمة
 

راعي أن تكون إشارايت مالئمة دلوضع احلديث.أليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 منقسمون بني دائما و أبدا يف مراعاة إشاراهتم دلوضع احلديث. الدائرة النسبية أن أفراد العينةنستنتج من 
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 أالحظ حركات الناس وتصرفاهتم عندما أربدث معهم قدر ادلستطاع.  -2

 
الحظ حركات الناس وتصرفاهتم عندما أربدث معهم قدر يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )

 ادلستطاع.

حاتاالقرتا درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 30 33 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 00 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0درجة احلرية)و 

وعليو ،  %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أبدا،يف حني أن إجابات  %53  بنسبة   و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 ل ادلالحظة اجليدة.نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال من خال

  .التحدث معهم حركات الناس وتصرفاهتم عند ونأغلبية أفراد العينة يالحظ و منو نستنتج أن 

الحظ حركات الناس وتصرفاهتم عندما أربدث معهم قدر ادلستطاع.أليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 

 

 

 

 

 

 حركات الناس وتصرفاهتم عند التحدث معهم. يالحظونا ما دائم أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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  بوضوح.فهم وجهة نظرىم ألأنصت بدقة دلن أربدث معهم  -1

 
نصت بدقة دلن أربدث معهم ألفهم وجهة نظرىم بوضوح.يبني النسبة ادلئوية أل(: 20الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 5.6 3030 30 30 30 01 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

20 60 20 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفالإجابات  (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني0و درجة احلرية)

 تكرار و بنسبة  36ب  دائما و أبداإجابات  تساوي ،يف حني %03  بنسبة   و 18بتكرار  أحيانالصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال من خالل اإلصغاء أثناء ربدث  ، 03%

 الزميل.

 بية أفراد العينة أحيانا ما ينصتون بدقة أثناء احلديث.  أغل و منو نستنتج أن 

نصت بدقة دلن أربدث معهم ألفهم وجهة نظرىم بوضوح.أليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل   

 

 

 

 

 

 

 أحيانا ما ينصتون بدقة أثناء احلديث. أفراد العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 
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 .عندما ال أستطيع فهم من أربدث معهماطلب ادلزيد من التوضيح  -5

ادلزيد من التوضيح عندما ال أستطيع فهم من أربدث معهم طلبأليبني النسبة ادلئوية (: 02الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 60 3030 30 30 33 33 03 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن

،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال  ،%033 بنسبة   و 33بتكرار  دائمالصاحل 

 من خالل عدم اخلجل يف طلب ادلزيد من التوضيحات.

   أفراد العينة دائما ما يطلبون ادلزيد من التوضيحات عندما ال يستطعون فهم من يتحدث معهم. نستنتج أن 

ادلزيد من التوضيح عندما ال أستطيع فهم من أربدث معهم طلبألية يبني النسبة ادلئو (: 00رقم ) الشكل  

     

      

    

 
يطلبون ادلزيد من التوضيحات عندما ال يستطعون فهم من دائما ما  نستنتج من الدائرة النسبية أن أفراد العينة

 يتحدث معهم.
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 .أدرك اإلدياءات اليت يستخدمها زميلي أثناء حديثي معو -13
 

 .درك اإلدياءات اليت يستخدمها زميلي أثناء حديثي معوأليبني النسبة ادلئوية (: 00الجدول رقم )
درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 31.2 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

80 20 00 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، %03 تكرار و بنسبة  36بلغت  ناأحيا،يف حني أن إجابات  % 83بنسبة   و 24بتكرار  دائمالصاحل 
 وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال من خالل الفهم اجليد للزميل.

   مها زمالئهم أثناء احلديث.اإلدياءات اليت يستخدأغلبية أفراد العينة دائما ما يدركون و منو نستنتج أن 

.درك اإلدياءات اليت يستخدمها زميلي أثناء حديثي معوأل يبني النسبة ادلئوية(: 00رقم ) الشكل  

 
   مها زمالئهم أثناء احلديثاإلدياءات اليت يستخديدركون  دائما ما أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .ابذل قصارى جهدي لكي أفهم زميلي -11
 

.قصارى جهدي لكي أفهم زميلي بذلئوية أليبني النسبة ادل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 18.6 3030 30 30 30 30 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 20 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كامن  احملسوبة و ىي اكرب(0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، و   %03 تكرار و بنسبة  36بلغت أحيانا ،يف حني أن إجابات  %23  بنسبة   و 21بتكرار دائما لصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة  ، %03 و بنسبة  تكرار 33 أبداكانت إجابات 

 االتصال من خالل بذل جهد أكرب لفهم وجهة نظر الزميل. 

 .أفراد العينة دائما يبذلون قصارى جهدىم لفهم زمالئهمو منو نستنتج أن 

.م زميليقصارى جهدي لكي أفه بذليبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
  يبذلون قصارى جهدىم لفهم زمالئهمدائما ما  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .أظهر اىتمامي بدرجة كبرية دلن أربدث معو -12
 .اىتمامي بدرجة كبرية دلن أربدث معو يبني النسبة ادلئوية ألظهر(: 00الجدول رقم )

ئمادا االقرتاحات درجة  اجملموع أبدا أحيانا 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 18.6 3030 30 30 30 30 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 20 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0حلرية)و درجة ا

، و   %03 تكرار و بنسبة  36بلغت أحيانا ،يف حني أن إجابات  %73بنسبة   و 21بتكرار  دائمالصاحل 
دور ىام يف تنمية مهارة وعليو نرى أن للممارسة الرياضية ،  %03 و بنسبة  تكرار 33 أبداكانت إجابات 

 االتصال من خالل منح االىتمام الكبري للزمالء أثناء احلديث.

  أغلبية أفراد العينة دائما ما يظهرون اىتمامهم بدرجة كبرية دلن يتحدث معهم.و منو نستنتج أن 

 .اىتمامي بدرجة كبرية دلن أربدث معو ألظهر يبني النسبة ادلئوية(: 00رقم ) الشكل

 
  يظهرون اىتمامهم بدرجة كبرية دلن يتحدث معهم دائما ما أفراد العينة جل  نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .يريده أي شخص من خالل تصرفاتو أفهم ما أنع بسهولة ياستط -13
 

.خالل تصرفاتو يريده أي شخص من أفهم ما أنبسهولة  ستطيعيبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030ستوى الداللة)اجلدولية عند م(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

 ،%03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53  بنسبة   و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 ية مهارة االتصال من خالل فهم اآلخرين.وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنم

  أغلبية أفراد العينة دائما ما يستطعون بسهولة فهم ما يريده أي شخص من خالل تصرفاتو. و منو نستنتج أن 

.يريده أي شخص من خالل تصرفاتو أفهم ما أنبسهولة  عيستطأليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 
يستطعون بسهولة فهم ما يريده أي شخص من خالل دائما ما  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

 تصرفاتو
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 .لذلك إدياءاتحديثو باستخدام  إكمالزميلي على  أشجع -14
 

شجع زميلي على إكمال حديثو باستخدام إدياءات لذلك.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 31.2 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

80 20 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0ة احلرية)و درج
،  %03 تكرار و بنسبة  36بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %13  بنسبة   و 24بتكرار  دائمالصاحل 

 سياسة التحاور. وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة االتصال وتشجيع 

 شجع زميلي على إكمال حديثو باستخدام إدياءات لذلك.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل   

 
ى إكمال حديثهم باستخدام يشجعون زمالئهم علدائما ما  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

 .إدياءات

 ول لمهارة االتصال:استنتاج المحور األ

 .الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة االتصال لدى 
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 .حل المشكالتمهارة  :الثانيالمحور 

 .أعتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت احلياة اليومية -1

ياة اليومية.عتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت احليبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 22.2 3030 30 30 33 35 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 30 00 033% 

(  3030وى الداللة)اجلدولية عند مست(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، %03 تكرار و بنسبة  39بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %23  بنسبة   و 21بتكرار  دائمالصاحل 
 التعامل اجليد مع الصعوبات اليومية. ادلشكالت من خالل وعليو نرى أن للممارسة دور ىام يف تنمية مهارة حل

 اليومية. ةأغلبية أفراد العينة دائما ما يعتقدون أن لديهم القدرة على التعامل مع مشكالت احليانستنتج أن 

عتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت احلياة اليومية.يبني النسبة ادلئوية أل(: 02رقم ) الشكل    
  

 

 

 

 

 

يعتقدون أن لديهم القدرة على التعامل مع مشكالت دائما ما  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
 احلياة اليومية.
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 .استخدم أسلوبا منظما يف مواجهة ادلشكالت -2

ستخدم أسلوبا منظما يف مواجهة ادلشكالتيبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

حياناأ دائما االقرتاحات درجة  اجملموع أبدا 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 22.2 3030 30 30 33 35 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 30 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0)و درجة احلرية

، %03 و بنسبة  تكرار 39بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %23  بنسبة   و 21بتكرار  دائمالصاحل 
 دام أسلوب منظم.وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت من خالل استخ

 منظما يف مواجهة ادلشكالت.  أسلوباأغلبية أفراد العينة دائما ما يستخدمون و منو نستنتج أن 

 

.ستخدم أسلوبا منظما يف مواجهة ادلشكالتيبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
 دائما ما يستخدمون أسلوبا منظما يف مواجهة ادلشكالت. أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 اإلنسان.ادلشكالت كشيء طبيعي يف حياة  إىلأنظر  -3

اإلنسان.ادلشكالت كشيء طبيعي يف حياة  إىل نظريبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

33   30 02 التكرارات  30 30 3030 43.8 0055 
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030) اجلدولية عند مستوى الداللة(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفالبات مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجا ، (0) و درجة احلرية

وعليو ، %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار  دائمالصاحل 
نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت من خالل تقبل واقع ادلشكالت كشيء 

 طبيعي يف احلياة اليومية.

 . اإلنسانادلشكالت كشيء طبيعي يف حياة  إىلأغلبية أفراد العينة دائما ما ينظرون  تنتج أنو منو نس

.اإلنسانادلشكالت كشيء طبيعي يف حياة  إىل نظريبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل    

 
 ظرون إىل ادلشكالت كشيء طبيعي يف حياة اإلنسان.يندائما ما  أفراد العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 
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 .ذا واجهتين أية مشكلةإينتابين شعور باليأس  -4

ينتابين شعور باليأس أذا واجهتين أية مشكلة.يبني النسبة ادلئوية ل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
ليةاجلدو   

 0055 11.4 3030 30 30 01 35 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

10 03 03 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  عاقني مسعياادل األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، و   %03 تكرار و بنسبة  39بلغت  أحيانا ،يف حني أن إجابات %03  بنسبة   و 18بتكرار  أبدا لصاحل
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة  ،%03 و بنسبة تكرار  33  دائماكانت إجابات 

 عادي. ادلشكلة بالشيء ال إىلحل ادلشكالت و ذلك بالنظر 

 إذا واجهتهم أية مشكلة.  باليأسينتاهبم شعور  الأغلبية أفراد العينة و منو نستنتج أن 

 

ينتابين شعور باليأس أذا واجهتين أية مشكلة.يبني النسبة ادلئوية ل(: 00رقم ) الشكل    

 
 هبم شعور باليأس إذا واجهتهم أية مشكلة.ال ينتا  أفراد العينة جل أن  نستنتج من الدائرة النسبية
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 . أعمل على مجع ادلعلومات حول ادلشكلة اليت تواجهين -5

عمل على مجع ادلعلومات حول ادلشكلة اليت تواجهين.يبني النسبة ادلئوية أل(: 02الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 7.8 3030 30 30 30 00 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

50 40 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، و   %23 تكرار و بنسبة  12بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %03 بنسبة  و 15بتكرار  دائمالصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ، %03 و بنسبة  تكرار 33 أبداكانت إجابات 

 فية.ادلشكالت من خالل التعامل مع ادلشكلة باحرتا

 أغلبية أفراد العينة دائما ما يعملون على مجع ادلعلومات حول ادلشكلة اليت تواجههم.و منو نستنتج أن 

عمل على مجع ادلعلومات حول ادلشكلة اليت تواجهين .يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
 دائما ما يعملون على مجع ادلعلومات حول ادلشكلة اليت تواجههم. لعينةأفراد ا جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .عرف من أين ابدأ حبلهاأ جهين مشكلة الاعندما تو  -6
 

جهين مشكلة ال أعرف من أين ابدأ حبلها.اعندما تو يبني النسبة ادلئوية ل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
لداللةا  

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 7.8 3030 30 30 00 00 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

03 40 03 033% 

(  3030) اجلدولية عند مستوى الداللة (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفالحصائية بني إجابات (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إ0و درجة احلرية)

، و   %23 تكرار و بنسبة  12بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %03  بنسبة   و 15بتكرار  أبدالصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة  ، %03 و بنسبة تكرار  33 دائماكانت إجابات 

 ل معرفة التعامل مع ادلشكل.حل ادلشكالت من خال

 يعرفون من أين يبدؤون حبلها.  تواجههم مشكلة عندماالعينة أغلبية أفراد  و منو نستنتج أن

جهين مشكلة ال أعرف من أين ابدأ حبلها.اعندما تو ليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 

 

 هم مشكلة يعرفون من أين يبدؤون حبلها.عندما تواجه أفراد العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 
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 .أحاول ربديد ادلشكلة بشكل واضح -7
 

حاول ربديد ادلشكلة بشكل واضح.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 22.2 3.30 30 30 33 35 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 30 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو ، %03 تكرار و بنسبة 39بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  % 73بنسبة   و 21بتكرار  دائمالصاحل 
 نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت من خالل ربديد ادلشكل.

  أغلبية أفراد العينة دائما ما حياولون ربديد ادلشكلة بشكل واضح.و منو نستنتج أن 

  

حاول ربديد ادلشكلة بشكل واضح.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00)رقم  الشكل  

 
 دائما ما حياولون ربديد ادلشكلة بشكل واضح.دائما ما  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .يف اجلوانب االجيابية و السلبية لكافة احللول ادلقرتحة أفكر -8
 

يف اجلوانب االجيابية و السلبية لكافة احللول ادلقرتحة. فكريبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 29.4 3030 30 30 30 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

80 10 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا ن خالل اجلدول أعاله أننالحظ م
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

 تكرار و بنسبة  33ب  أبدا أحيانا وإجابات  تساوي يف حني ، %13 بنسبة  و 24بتكرار  دائمالصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت من خالل التفكري اجليد قبل ، 03%

 اختيار احلل ادلناسب.

  أغلبية أفراد العينة دائما ما يفكرون يف اجلوانب االجيابية والسلبية لكافة احللول ادلقرتحة. و منو نستنتج أن 

يف اجلوانب االجيابية و السلبية لكافة احللول ادلقرتحة. فكريبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 

 

 

 

 

 

دائما ما يفكرون يف اجلوانب االجيابية والسلبية لكافة احللول  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
 ادلقرتحة.
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 .دريت على التفكريدرجة تعيق ق إىلنفسي منفعال حيال ادلشكلة  أجد -9
 

 درجة تعيق قدريت على التفكري. إىلنفسي منفعال حيال ادلشكلة  ألجديبني النسبة ادلئوية (: 00الجدول رقم )
درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 4.2 3030 30 30 00 35 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

20 30 50 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

، و   %03 تكرار و بنسبة  39بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53بنسبة   و 15بتكرار  أبدالصاحل 
و عليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة  ، %03 و بنسبة  تكرار 36   دائماكانت إجابات 

 حل ادلشكالت من خالل التفكري هبدوء إلجياد حل للمشكلة.

 درجة تعيق قدرهتم على التفكري. إىلأنفسهم منفعلني حيال ادلشكلة أغلبية أفراد العينة ال جيدون و منو نستنتج أن 

 درجة تعيق قدريت على التفكري. إىلنفسي منفعال حيال ادلشكلة  ألجديبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 
علني حيال ادلشكلة إىل درجة تعيق قدرهتم ال جيدون أنفسهم منف أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

 على التفكري.
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 .لدي القدرة على التفكري حبلول جديدة ألي مشكلة -13
 

لدي القدرة على التفكري حبلول جديدة ألي مشكلة.يبني النسبة ادلئوية ل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
وبةاحملس  

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو ، %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %93بنسبة   و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 ر ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت بالقدرة على إجياد أكثر من حل واحد.نرى أن للممارسة الرياضية دو 

  أغلبية أفراد العينة دائما ما لديهم القدرة على التفكري حبلول جديدة ألية مشكلة. و منو نستنتج أن 
 

لدي القدرة على التفكري حبلول جديدة ألي مشكلة.يبني النسبة ادلئوية ل(: 00رقم ) الشكل  

 
 دائما ما لديهم القدرة على التفكري حبلول جديدة ألية مشكلة. أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .أفكر بكافة البدائل اليت قد تصلح  حلل ادلشكلة -11
 

ادلشكلة. تصلح حللفكر بكافة البدائل اليت قد يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

القرتاحاتا درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 9.6 3030 30 30 30 30 01 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

20 20 60 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

 تكرار و بنسبة  36ب  أحيانا و دائماإجابات  تساوي يف حني ، %03 بنسبة   و 18بتكرار  أبدالصاحل 
القدرة عىب إجياد حل ادلشكالت من خالل وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ، 03%

 البدائل.

 تصلح حلل ادلشكلة.أفراد العينة دائما ما يفكرون بكافة البدائل اليت قد  أن أغلبيةو منو نستنتج 

ادلشكلة. تصلح حللفكر بكافة البدائل اليت قد يبني النسبة ادلئوية أل(: 02رقم ) الشكل   

 
 دائما ما يفكرون بكافة البدائل اليت قد تصلح حلل ادلشكلة. أفراد العينة جل من الدائرة النسبية أن نستنتج
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 .أحصر تفكريي باجلوانب االجيابية للحل الذي أميل إليو -12
 

 حصر تفكريي باجلوانب االجيابية للحل الذي أميل إليو.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )
حياناأ دائما االقرتاحات درجة  اجملموع أبدا 

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 22.2 3030 30 30 33 35 00 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

70 30 00 033% 

 
(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن

،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0ة)و درجة احلري
وعليو  ،%03تكرار و بنسبة  39بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %23 بنسبة  و 21بتكرار  دائمالصاحل 

 فكري باجلوانب السلبية.و ذلك بعدم التنرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت 

   أغلبية أفراد العينة دائما ما ينحصر تفكريىم باجلوانب االجيابية للحل الذي دييلون إليو. و منو نستنتج أن 

 

 حصر تفكريي باجلوانب االجيابية للحل الذي أميل إليو.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل

 
    دائما ما ينحصر تفكريىم باجلوانب االجيابية للحل الذي دييلون إليو. أفراد العينة جل الدائرة النسبية أننستنتج من 
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 .أضع خطة لتنفيذ احللول ادلناسبة -13
 

ضع خطة لتنفيذ احللول ادلناسبة.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 60 3030 30 30 33 00 03 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفاللة إحصائية بني إجابات (،مما يعين أن ىناك فروق ذات دال0و درجة احلرية)

وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل  ، %133بنسبة   و 33بتكرار  دائمالصاحل 
 ادلشكالت من خالل التخطيط اجليد قبل ازباذ أي قرار.

  دلناسبة.أفراد العينة يضعون خطة لتنفيذ احللول ا و منو نستنتج أن 

 

ضع خطة لتنفيذ احللول ادلناسبة.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
 يضعون خطة لتنفيذ احللول ادلناسبة.دائما ما  نستنتج من الدائرة النسبية أن أفراد العينة
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 .عندما يكون حلي للمشكلة غري ناجح فإنين أحاول معرفة سبب ذلك -14
 

عندما يكون حلي للمشكلة غري ناجح فإنين أحاول معرفة سبب يبني النسبة ادلئوية ل(: 00جدول رقم )ال
 ذلك.

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 30 33 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 00 10 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو نرى ، %03تكرار و بنسبة 33بلغت  بداأ،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار دائما لصاحل 
 أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت و ذلك بتقبل اخلطأ و حماولة معرفة مصدره.

 أغلبية أفراد العينة دائما ما حياولون معرفة السبب عندما يكون حلهم للمشكلة غري ناجح.و منو نستنتج أن 

 عندما يكون حلي للمشكلة غري ناجح فإنين أحاول معرفة سبب ذلك.النسبة ادلئوية ليبني (: 00رقم ) الشكل

 
 ما حياولون معرفة السبب عندما يكون حلهم للمشكلة غري ناجح. العينة دائماأفراد  جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .ذلك ما ترتب علىن بغض النظر ع األسهلاختيار احلل  -15
ما ترتب على ذلك.ن بغض النظر ع األسهلختيار احلل يبني النسبة ادلئوية ال(: 02الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

وعليو  ، %03تكرار و بنسبة  33بلغت  اناأحي،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار  لصاحل دائما
 االعتماد على السهولة.نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة حل ادلشكالت من خالل 

 عن ذلك. ما يرتتببغض النظر عن  األسهلأغلبية أفراد العينة دائما ما خيتارون احلل   و منو نستنتج أن 

ما ترتب على ذلك.ن بغض النظر ع األسهلختيار احلل ئوية اليبني النسبة ادل(: 00رقم ) الشكل  

     

      

    

 
  دائما ما خيتارون احلل األسهل بغض النظر عن ما يرتتب عن ذلك. العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 

 استنتاج المحور الثاني لمهارة حل المشكالت:

 .الصمنمية مهارة حل ادلشكالت لدى للنشاط البدين الرياضي دور يف ت 
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 .مهارة المشاركة و التعاطف :الثالثالمحور 

  .أرحب بادلشاركة يف احلفالت و ادلناسبات العامة -1

 .رحب بادلشاركة يف احلفالت و ادلناسبات العامةأليبني النسبة ادلئوية (: 00الجدول رقم )

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

توى مس
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 31.2 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

80 20 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفاللة إحصائية بني إجابات (،مما يعين أن ىناك فروق ذات دال0و درجة احلرية)

 ، %03 تكرار و بنسبة  36بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %13 بنسبة  و 24بتكرار  دائما لصاحل 
 وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف من خالل ادلداومة على احلضور فيها

 أفراد العينة دائما ما يرحبون بادلشاركة يف احلفالت و ادلناسبات العامة. أن أغلبيةنستنتج و منو 

رحب بادلشاركة يف احلفالت و ادلناسبات العامةأليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 
 ون بادلشاركة يف احلفالت و ادلناسبات العامة.دائما ما يرحب أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .أشارك زمالئي يف القيام باألنشطة ادلختلفة -2

شارك زمالئي يف القيام باألنشطة ادلختلفة.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  مسعياادلعاقني  األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو  ،%03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53بنسبة   و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف من خالل مشاركة الزمالء.

 ادلختلفة. باألنشطةءىم يف القيام أغلبية أفراد العينة دائما ما يشاركون زمالو منو نستنتج أن 

 

شارك زمالئي يف القيام باألنشطة ادلختلفة.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل    

 
 دائما ما يشاركون زمالءىم يف القيام باألنشطة ادلختلفة. أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .دة بوجود أصدقائيأشعر بالسعا -3

شعر بالسعادة بوجود أصدقائي.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 60 3030 30 30 33 33 03 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا ن خالل اجلدول أعاله أننالحظ م
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

ة دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة وعليو نرى أن للممارسة الرياضي، %033بنسبة   و 33بتكرار  دائمالصاحل 
 واإلحساس بوجودىم.والتعاطف و ذلك بتكوين صداقات متينة 

 أفراد العينة يشعرون بالسعادة بوجود أصدقائهم. كلو منو نستنتج أن  

 

شعر بالسعادة بوجود أصدقائي.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
 أفراد العينة يشعرون بالسعادة بوجود أصدقائهم.دائما ما  الدائرة النسبية أن أفراد العينة نستنتج من
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 .اشعر أن إعاقيت تقف حاجزا لالشرتاك يف األنشطة ادلختلفة -4

أن إعاقيت تقف حاجزا لالشرتاك يف األنشطة ادلختلفة. شعريبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

اناأحي دائما االقرتاحات درجة  اجملموع أبدا 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 18.6 3030 30 30 00 30 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

10 20 70 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

، و   %03 تكرار و بنسبة  36بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %23 بنسبة  و 21بتكرار أبدا لصاحل 
يف تنمية مهارة وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام  ،%03 و بنسبة  تكرار 33 دائماكانت إجابات 

 ادلشاركة والتعاطف من خالل عدم ادلباالة باإلعاقة يف حياة اليومية.

 أغلبية أفراد العينة ال يشعرون أن إعاقتهم تقف حاجزا يف ادلشاركة يف األنشطة ادلختلفة.  و منو نستنتج أن 
 

األنشطة ادلختلفة. أن إعاقيت تقف حاجزا لالشرتاك يف شعريبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
ال يشعرون أن إعاقتهم تقف حاجزا يف ادلشاركة يف األنشطة  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

   ادلختلفة
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   .اآلراءيوجد عدد كبري من األصدقاء أتبادل معهم الزيارات و  -5

.وجد عدد كبري من األصدقاء أتبادل معهم الزيارات و اآلراءيل يبني النسبة ادلئوية(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 30 33 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 00 10 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

وعليو  ، %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أبدا،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار  دائمالصاحل 
 نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف من خالل تبادل ادلشاعر واالفكار.

  أفراد العينة دائما ما يوجد عدد كبري من األصدقاء يتبادلون معهم الزيارات واآلراء. أن أغلبيةو منو نستنتج 
 

.األصدقاء أتبادل معهم الزيارات و اآلراء يوجد عدد كبري منل يبني النسبة ادلئوية(: 00رقم ) الشكل  

 
دائما ما يوجد عدد كبري من األصدقاء يتبادلون معهم الزيارات  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

 واآلراء.
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 .أكون متحمسا حينما أقوم بأي عمل يطلب مين -0
 

كون متحمسا حينما أقوم بأي عمل يطلب مين.أل ئويةيبني النسبة ادل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 43.8 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

90 10 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كاو ىي اكرب من احملسوبة (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

 ، %03 تكرار و بنسبة  33بلغت  أحيانا،يف حني أن إجابات  %53 بنسبة  و 27بتكرار  دائمالصاحل 
لممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف وذلك بالقيام بادلطلوب دبعنويات وعليو نرى أن ل

 عالية.

  أغلبية أفراد العينة دائما ما يكونون متحمسني حينما ما يقومون بأي عمل. و منو نستنتج أن

ين.كون متحمسا حينما أقوم بأي عمل يطلب مأل يبني النسبة ادلئوية(: 02رقم ) الشكل  

 
 دائما ما يكونون متحمسني حينما ما يقومون بأي عمل.  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .أرائهم ميوالهتم و باىتماماهتم و اآلخرينأشارك  -7
 

 هم.ميوالهتم وأرائ باىتماماهتم و اآلخرينشارك يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )
درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 31.2 3030 30 30 33 02 30 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

20 80 00 033% 

(  3030ة)اجلدولية عند مستوى الدالل(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو  ،%03 تكرار و بنسبة  36بلغت  دائما،يف حني أن إجابات  %13 بنسبة  و 24بتكرار  أحيانالصاحل 
 اركة والتعاطف من خالل احرتام رأي أوجو نظر اآلخرين. نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلش

 ميوالهتم وأرائهم. باىتماماهتم و اآلخرين ونشاركأغلبية أفراد العينة  أحيانا ما يو منو نستنتج أن 
 

 ميوالهتم وأرائهم. باىتماماهتم و اآلخرينشارك يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل
 

 
 ميوالهتم وأرائهم. باىتماماهتم و اآلخرين ونشاركأحيانا ما ي أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .الذين يتعرضون دلواقف صعبة اآلخرينأتعاطف مع  -8
 

الذين يتعرضون دلواقف صعبة. اآلخرينتعاطف مع يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 5.6 3030 30 30 30 30 01 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

60 20 20 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0)و درجة احلرية

 ،%03 تكرار و بنسبة  36 ب أحيانا وأبداإجابات  تساوي ،يف حني%03 بنسبة  و 18بتكرار  دائمالصاحل 
 حساس دبشاعر اآلخرين.وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف اإل

 الذين يتعرضون دلواقف صعبة. اآلخرينأغلبية أفراد العينة دائما ما يتعاطفون مع  و منو نستنتج أن

الذين يتعرضون دلواقف صعبة. اآلخرينتعاطف مع يبني النسبة ادلئوية أل(: 00رقم ) الشكل  

 
 دائما ما يتعاطفون مع اآلخرين الذين يتعرضون دلواقف صعبة.العينة أفراد  جل نستنتج من الدائرة النسبية أن
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 .أفضل العمل  اجلماعي على العمل الفردي -9
 

فضل العمل  اجلماعي على العمل الفردي.يبني النسبة ادلئوية أل(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
سوبةاحمل  

 ²كا
 اجلدولية

 0055 60 3030 30 30 33 33 03 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

100 00 00 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة ، %033 بنسبة  و 33بتكرار  دائمالصاحل 
 والتعاطف و ذلك راجع إىل روح اجلماعة.

 .على العمل الفردي العمل اجلماعي ونفضليكل أفراد العينة  و منو نستنتج أنو منو نستنتج أن 

 

فضل العمل  اجلماعي على العمل الفردي.أليبني النسبة ادلئوية (: 00رقم ) الشكل  

 
 على العمل الفردي. العمل اجلماعي ونفضليدائما ما  نستنتج من الدائرة النسبية أن أفراد العينة
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 .اعترب تواجدي بني الناس من أعظم األشياء اليت تسعدين -13
 

 عترب تواجدي بني الناس من أعظم األشياء اليت تسعدين.أل يبني النسبة ادلئوية(: 02ل رقم )الجدو 
درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 31.2 3030 30 30 33 30 02 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

80 20 00 033% 

 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة)(0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا من خالل اجلدول أعاله أن نالحظ
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال(،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0و درجة احلرية)

وعليو  ،%03 تكرار و بنسبة 36 بلغتأحيانا ،يف حني أن إجابات  %13 ةبنسب  و 24بتكرار  دائمالصاحل 
 اكتساب ثقة اآلخرين.نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ادلشاركة والتعاطف من خالل 

 اليت تسعدىم. األشياء أن تواجدىم بني الناس من أعظمأغلبية أفراد العينة دائما ما يعتربون  و منو نستنتج أن
 

 عترب تواجدي بني الناس من أعظم األشياء اليت تسعدين.أل دلئويةيبني النسبة ا(: 00رقم ) الشكل

 
دائما ما يعتربون أن تواجدىم بني الناس من أعظم األشياء اليت  أفراد العينة جل نستنتج من الدائرة النسبية أن

 تسعدىم.
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 .و ادلناسبات العامة االجتماعيةأشعر باحلرج من ادلشاركات  -11
و ادلناسبات العامة. االجتماعيةشعر باحلرج من ادلشاركات أل يبني النسبة ادلئوية(: 00الجدول رقم )  

درجة  اجملموع أبدا أحيانا دائما االقرتاحات
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 احملسوبة

 ²كا
 اجلدولية

 0055 00.4 3030 30 30 01 30 35 التكرارات
النسبة 
 ادلئوية

30 10 60 033% 

(  3030اجلدولية عند مستوى الداللة) (0)كااحملسوبة و ىي اكرب من (0)كا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن
،حيث دالة  ادلعاقني مسعيا األطفال (،مما يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات0و درجة احلرية)

، و   %03 تكرار و بنسبة  39بلغت  ئمادا،يف حني أن إجابات  %03 بنسبة  و 18بتكرار  أبدالصاحل 
وعليو نرى أن للممارسة الرياضية دور ىام يف تنمية مهارة ، %03 و بنسبة  تكرار 33 أحياناكانت إجابات 

 ادلشاركة والتعاطف من خالل االندماج بشكل عادي مع باقي شرائح اجملتمع.

 و ادلناسبات العامة. االجتماعيةدلشاركات باحلرج من ا ونشعر يأغلبية أفراد العينة ال  و منو نستنتج أن

و ادلناسبات العامة. االجتماعيةشعر باحلرج من ادلشاركات أل يبني النسبة ادلئوية(: 00رقم ) الشكل  

 
 عامة.و ادلناسبات ال االجتماعيةباحلرج من ادلشاركات  ونشعر يال  العينةجل نستنتج من الدائرة النسبية أن 

  :استنتاج المحور الثالث لمهارة المشاركة والتعاطف

 .الصملدى  ادلشاركة والتعاطفللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة 
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 االستنتاجات: -2

 .الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى  األطفال   -

 .الصمة مهارة االتصال لدى للنشاط البدين الرياضي دور يف تنمي -

 وجود فروق ذات داللة معنوية لدى إجابات أفراد العينة فيما خيص التعامل مع مهارة االتصال. -

 .الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة حل ادلشكالت لدى  -

 ة حل ادلشكالت.وجود فروق ذات داللة معنوية لدى إجابات أفراد العينة فيما خيص التعامل مع مهار  -

 .الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لدى  -

 وجود فروق ذات داللة معنوية لدى إجابات أفراد العينة فيما خيص التعامل مع مهارة ادلشاركة و التعاطف. -

 مناقشة الفرضيات: -3

 مناقشة الفرضية األولى: 

دلركز الصم و البكم لوالية  الصم  األطفالستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع على بعد عرض و ربليل نتائج اال 

و انطالقا  و بعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت قد طرحنا من خالذلا فرضيات حبثنا، غليزان 

 أطفال الصم.ة االتصال لدى تنمية مهار يف للنشاط البدين الرياضي دور  فرضية األوىل يف حبثنا اليت نقولمن ال

( تبني لنا فعال أن 2،3،4،5،6،7،8،9،13،11،12،13،14،15و من خالل اجلداول يف احملور األول  )

 و ىذا ما أكدتو الدراسات ادلشاهبة يف ، أطفال الصمتنمية مهارة االتصال لدى يف للنشاط البدين الرياضي دور 

 و اليت كانت نتيجتها: "    نور الدين غندير" حبثنا و سبثلت يف دراسة
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 يف التجريبية و الضابطة للعينتني ادلسجلة الكلية اخلام الدرجات متوسط بني إحصائيا دالة فروق ىناك -

دالة  فروق فيو تسجل مل الذي القبلي القياس عكس التجريبية العينة لصاحل ادلقياسني على البعدي القياس

 .العينتني بني إحصائيا

 و اليت كانت نتيجتها: "(2102) فيالشيخ صاو دراسة " 

إحصائية بعد تطبيق برنامج رياضي تروحيي على تنمية ادلهارات االجتماعية لدى  داللة ذات فروق يوجد -

 األطفال ادلعاقني مسعيا.

على  "هالة منصور"و اليت أكدتو  االتصال مهارة خصائص مع اجلانب النظري يف عرض تتفقا ىذه الدراسات

 ديكن ال، تعاد ال عملية االتصال دائرية، عملية االتصال، مستمرة عملية االتصال، ديناميكية ةعملي االتصالأن 

 الفرضيةول بأن قن و بالتايل االتصال يف ادلصدر جناح معوقات، االتصال يف ادلصدر جناح مقومات، االتصال إلغاء

 ت.ققد ربقاألوىل 

 مناقشة الفرضية الثانية:

دلركز الصم و البكم لوالية  الصم األطفالستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع على بعد عرض و ربليل نتائج اال

غليزان  و بعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت قد طرحنا من خالذلا فرضيات حبثنا، و انطالقا 

 أطفال الصم.تنمية مهارة حل ادلشكالت لدى يف للنشاط البدين الرياضي دور الثانية من الفرضية 

( 16،17،18،19،23،21،22،23،24،25،26،27،28،29،33)الثاين ن خالل اجلداول يف احملورو م 

و ىذا  ما أكدتو أطفال الصم، تنمية مهارة حل ادلشكالت لدى يف للنشاط البدين الرياضي دور تبني لنا انو فعال 
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اليت كانت  "(2112) الحميضي اهلل عبد نب علي بن أحمد"  الدراسات ادلشاهبة يف حبثنا و سبثلت يف دراسة

  نتيجتها:

على  الضابطة و التجريبية اجملموعة األفراد درجات رتب متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 التجريبية. اجملموعة لصاحل الربنامج تطبيق بعد االجتماعية ادلهارات تقدير مقياس

 :يجتهااليت كانت نت "(2102) "الشيخ صافيو دراسة  

إحصائية بعد تطبيق برنامج رياضي تروحيي على تنمية ادلهارات االجتماعية لدى  داللة ذات فروق يوجد -

 األطفال ادلعاقني مسعيا.

من  مسلم محمد" إبراهيم"كما سردىا لنا  ادلشكالت حل خطوات تفق مع اجلانب النظري يف عرضت اليتو  

  احللول بني ادلفاضلة، احلل للمشكلة بدائل ادلؤقتة احللول شكلة، اقرتاحبادل ادلتصلة البيانات مجعو  ادلشكلة ربديد

  ت.ققد ربق الثانية الفرضيةول بأن قن و بالتايل احلل تقييم، وذبريبو احلل لتنفيذ التخطيط، احلل اختيار و

 مناقشة الفرضية الثالثة:

دلركز الصم و البكم لوالية  الصم  طفالاألبعد عرض و ربليل نتائج االستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع على 

غليزان  و بعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت قد طرحنا من خالذلا فرضيات حبثنا،و انطالقا من 

 .أطفال الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لدى الفرضية الثالثة 

( تبني لنا انو فعال 31،32،33،34،35،36،37،38،39،43،41يف احملور الثالث )و من خالل اجلداول  

و ىذا ما أكدتو الدراسات ، أطفال الصمللنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية مهارة ادلشاركة و التعاطف لدى 

 ا:واليت كانت نتيجته "(2011) رمنصو  أبو خضر حنان دراسة" ادلشاهبة يف حبثنا و سبثلت يف دراسة
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 مسعيا ادلعاق لدى االجتماعية ادلهارات مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 نقص مدى، خبصوص السمعية اإلعاقة لذوي االجتماعية ادلهارات تفق مع اجلانب النظري يف عرضت  اليتو 

 انعدام لىع ينعكس الذي الشخصية العالقات يف نقص لديهم يوجد أنو تفيد معظمها اليت الصم لدى ادلهارات

  ت.ققد ربق الثالثة الفرضيةول بأن قن و بالتايل يف اجملتمع الناجح التوافق

 مناقشة الفرضية العامة : -4

 على ضوء صدق الفرضيات األول و الثانية و الثالثة يتحقق صدق الفرضية العامة ادلتمثلة يف: 

 .الصماألطفال ى  للنشاط البدين الرياضي دور يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لد

 "الشيخ صافياتفقت مع دراسة  إن النتائج ادلتحصل عليها صبت يف اذباه الفرضية العامة للبحث و اليت

 ادلعاق لدى االجتماعية ادلهارات مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق توجدواليت كانت نتيجتها انو  "(2102)

النشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض ادلهارات لعبو ياليت تشري إىل الدور ادلهم الذي يف معظمها  مسعيا

أن النشاط البدين من أىم األنشطة ادلمارسة يف حياة و خالصة ذلذا ديكننا القول  الصماالجتماعية لدى األطفال 

،حيث أنو يقوم باستطراد  أطفال الصم خاصةضرورة ملحة يف حياة اجملتمع عامة و حبيث أصبح اليوم  اإلنسان

و اذباه ادلواقف اليت يتعرض نواع الشوائب القابعة داخل نفسية ادلعاق اليت ترتجم بعد ذلك من خالل تصرفاتمجيع أ

          وعليو نقول أن الفرضية قد ربققت. ذلا
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 عامة: خالصة -5

طفال األنشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى  العملنا يف ىذا البحث على إبراز دور  

للنشاط و من خالل حبثنا النظري ادلدعم بالبحث ادليداين خرجنا بنتائج ديكننا أن نقول على أساسها أن  ، الصم

حيث أنو يقوم باستطراد مجيع ، الصماألطفال البدين الرياضي دور يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى  

 بعد ذلك من خالل تصرفاتو اذباه ادلواقف اليت يتعرض ذلا.           أنواع الشوائب القابعة داخل نفسية ادلعاق اليت ترتجم

نشاط البدين الرياضي يف تنمية بعض ادلهارات االجتماعية لدى  الدور و هبذا نتائج ىذا البحث حول موضوع  

حل  اليت مت طرحها و اخلاصة بادلهارات الثالثة من مهارة االتصال و كذا تتفق مع الفرضيات الصماألطفال 

 ادلشكالت و كذا ادلشاركة و التعاطف.

ادلهارات االجتماعية، و  لعل اىتمام  كذا  والنشاط  البدين الرياضي و أخريا نوصي بضرورة االىتمام دبوضوع 

السلبية النفسية و االجتماعية عليها بصفة خاصة       ذباىلها يزيد من اآلثار  ألن األكرب ذلذه الفئة من اجملتمع 

 بصفة عامة . و اجملتمع
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 االقتراحات و التوصيات: -6

 من إخراجهم وكذا ،للصم االجتماعية و النفسية اجلوانب ربسني قصد الرياضية األنشطة استخدام ضرورة -

 .اجملتمع يف إدماجهم و عزلتهم

 .ادلدارس داخل بأطفال الصم اخلاص الربنامج ضمن الرياضية األنشطة توظيف -

 ألطفال الصم الرياضية األنشطة دلمارسة اخلاصة ادليادين و اجملهزة القاعات كذا و لوسائلا و األدوات توفري -

 .ادلدارس داخل

األطفال  بشؤون هتتم اليت ادلؤسسات عدد زيادةاالىتمام أكثر بالنشاط البدين الرياضي و ذالك من خالل  -

 الصم

محالت توعية  وتصميمشطة البدنية الرياضية حول ضرورة ممارسة األن ىذه الفئة ألسر توعية محالت إقامة -

 هبم. خاصة
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

 والرياضية البدنية التربية معهد
 

 "تستبنة آداة البحث  "االم ــــالموضوع : تحكي

 

و بركنته:  تعنلى التسالم عليكم و رحم  هللا  

ٌزٌدنً فخرا و شرفا أن أضع بٌن أٌدٌكم فقرات هذه االستبانة ، و التً تشكل أداة قٌاس لجمع بعض 

النشاط فً  الماسترنٌل شهادة التً تندرج ضمن متطلبات المعلومات الالزمة إلجراء هذه الدراسة ، 

لدى  منعي دور الةشنط البدةي الرينضي في تةمي  بعض المهنرات االجت: بعةوان  الحركً المكٌف

   -دراسة مقارنة بٌن الممارسٌن والغٌر الممارسٌن للنشاط البدنً الرٌاضً - الصماالطفنل 

 

    دقتهاو نظرا لخبرتكم الواسعة ، أرجو من سٌادتكم التكرم باالطالع على الفقرات من حٌث   
، إضافة أو حذف ما ترونه مناسبا .وضوحها لغوٌا ، مناسبتها لموضوع الدراسة و  

 

 شكرا على حتسن تعنوةكم معةن

 

 

 

 

 أ/ بوعزٌز محمد :المشرف                                                                       الطنلبنن: 

 هاشمً سنوسً -1
 بن قداش محمد -2

 

 
 



 

 

 

   االجتمنعي  المهنراتأوال / اتستبنة  

 وفقا للمعٌار التالً : 
 

 دائما أحٌانا أبدا

 التعديـــــــل
غير 

 مةنتسب 
 الرقم اتالعبنر مةنتسب 

 مهنرات االتصنل: أوال

  .1 تحدثه أثناءانتباهً الكامل لزمٌلً  أعطً   

عندما اشاهد زمٌلً وهو ٌتحدث فانً أتواصل معه بحركات    

 العٌنٌٌن
2.  

  .3 حاجبً عندما ال أتفق مع زمٌلً أقطب   

ٌتحدث داللة على موافقة ما استمع لزمٌلً وهو برأسً عندما  أومئ   

 ٌقوله او ٌرفضه
4.  

  .5 ابتسم عندما أحاور زمٌلً   

  .6 أراعً أن تكون نبرات صوتً مالئمة لموضع الحدٌث   

  .7 أالحظ حركات الناس وتصرفاتهم عندما اتحدث معهم قدر المستطاع   

  .8 أنصت بدقة لمن أتحدث معهم ألفهم وجهة نظرهم بوضوح   

  .9 عندما ال أستطٌع فهم من أتحدث معهماطلب المزٌد من التوضٌح    

  .10 أدرك اإلٌماءات التً ٌستخدمها زمٌلً أثناء حدٌثً معه    

  .11 ابذل قصارى جهدي لكً أفهم زمٌلً   

  .12 أظهر اهتمامً بدرجة كبٌرة لمن أتحدث معه   

  .13 استطع بسهولة ان أفهم ماٌرٌده أي شخص من خالل تصرفاته   

  .14 اشجع زمٌلً على اكمال حدٌثه باستخدام اٌماءات لذلك   

 :حل المشكالتثنةيــن

  .15 أعتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت الحٌاة الٌومٌة   

  .16 استخدم أسلوبا منظما فً مواجهة المشكالت    

  .17 أنظر الى المشكالت كشًء طبٌعً فً حٌاة االنسان   

  .18 ٌنتابنً شعور بالٌأس أذا واجهتنً أٌة مشكلة    

  .19 أعمل على جمع المعلومات حول المشكلة التً تواجهنً   

  .20 عندما توجهنً مشكلة الاعرف من أٌن ابدأ بحلها   

  .21 أحاول تحدٌد المشكلة بشكل واضح   

  .22 افكر فً الجوانب االٌجابٌة و السلبٌة لكافة الحلول المقترحة    

  .23 نفسً منفعال حٌال المشكلة الى درجة تعٌق قدرتً على التفكٌراجد    

  .24 لدي القدرة على التفكٌر بحلول جدٌدة ألي مشكلة    



 
 

  .25 أفكر بكافة البدائل التً قد تصلح  لحل المشكلة   

  .26 أحصر تفكٌري بالجوانب االٌجابٌة للحل الذي أمٌل إلٌه   

  .27 أضع خطة لتنفٌذ الحلول المناسبة   

  .28 عندما ٌكون حلً للمشكلة غٌر ناجح فإننً أحاول معرفة سبب ذلك   

  .29 اختٌار الحل االسهل بغض النظر عما ترتب على ذلك    

 : مهنرات المشنرك  و التعنطفثنلثن

  .30 أرحب بالمشاركة فً الحفالت و المناسبات العامة   

  .31 أشارك زمالئً فً القٌام باألنشطة المختلفة   

  .32 بالسعادة بوجود أصدقائًأشعر    

  .33 اشعر أن إعاقتً تقف حاجزا لالشتراك فً األنشطة المختلفة   

  .34 ٌوجد عدد كبٌر من األصدقاء أتبادل معهم الزٌارات و االراء   

  .35 أكون متحمسا حٌنما أقوم بأي عمل ٌطلب منً   

  .36 وأرائهم أشارك األخرٌن باهتماماتهم ومٌوالتهم   

  .37 األخرٌن الذٌن ٌتعرضون لمواقف صعبةأتعاطف مع    

  .38 أفضل العمل  الجماعً على العمل الفردي   

  .39 اعتبر تواجدي بٌن الناس من أعظم األشٌاء التً تسعدنً   

  .40 أشعر بالحرج من المشاركات اإلجتماعٌة و المناسبات العامة   



 الرقم اتالعبار دائما احيانا ابدا

 أوال: مهارات االتصال

  .1 أعطً انتباهً الكامل لزمٌلً أثناء تحدثه   

عندما اشاهد زمٌلً وهو ٌتحدث فانً أتواصل معه بحركات    

 العٌنٌٌن
2.  

  .3 حاجبً عندما ال أتفق مع زمٌلً أقطب   

على موافقة ما أومئ برأسً عندما استمع لزمٌلً وهو ٌتحدث داللة    

 ٌقوله او ٌرفضه
4.  

  .5 ابتسم عندما أحاور زمٌلً   

  .6 مالئمة لموضع الحدٌث إشاراتًأراعً أن تكون    

  .7 أالحظ حركات الناس وتصرفاتهم عندما اتحدث معهم قدر المستطاع   

  .8 أنصت بدقة لمن أتحدث معهم ألفهم وجهة نظرهم بوضوح   

  .9 ال أستطٌع فهم من أتحدث معهماطلب المزٌد من التوضٌح عندما    

  .11 أدرك اإلٌماءات التً ٌستخدمها زمٌلً أثناء حدٌثً معه    

  .11 ابذل قصارى جهدي لكً أفهم زمٌلً   

  .12 أظهر اهتمامً بدرجة كبٌرة لمن أتحدث معه   

  .13 استطع بسهولة ان أفهم ماٌرٌده أي شخص من خالل تصرفاته   

  .14 باستخدام اٌماءات لذلكاشجع زمٌلً على اكمال حدٌثه    

 :حل المشكالتثانيــا

  .15 أعتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت الحٌاة الٌومٌة   

  .16 استخدم أسلوبا منظما فً مواجهة المشكالت    

  .17 أنظر الى المشكالت كشًء طبٌعً فً حٌاة االنسان   

  .18 ٌنتابنً شعور بالٌأس أذا واجهتنً أٌة مشكلة    

  .19 أعمل على جمع المعلومات حول المشكلة التً تواجهنً   

  .21 عندما توجهنً مشكلة الاعرف من أٌن ابدأ بحلها   

  .21 أحاول تحدٌد المشكلة بشكل واضح   

  .22 افكر فً الجوانب االٌجابٌة و السلبٌة لكافة الحلول المقترحة    

  .23 التفكٌراجد نفسً منفعال حٌال المشكلة الى درجة تعٌق قدرتً على    

  .24 لدي القدرة على التفكٌر بحلول جدٌدة ألي مشكلة    

  .25 أفكر بكافة البدائل التً قد تصلح  لحل المشكلة   

  .26 أحصر تفكٌري بالجوانب االٌجابٌة للحل الذي أمٌل إلٌه   

  .27 أضع خطة لتنفٌذ الحلول المناسبة   

  .28 سبب ذلكعندما ٌكون حلً للمشكلة غٌر ناجح فإننً أحاول معرفة    

  .29 اختٌار الحل االسهل بغض النظر عما ترتب على ذلك    

 : مهارات المشاركة و التعاطفثالثا

  .31 أرحب بالمشاركة فً الحفالت و المناسبات العامة   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .31 أشارك زمالئً فً القٌام باألنشطة المختلفة   

  .32 أشعر بالسعادة بوجود أصدقائً   

  .33 لالشتراك فً األنشطة المختلفةاشعر أن إعاقتً تقف حاجزا    

  .34 ٌوجد عدد كبٌر من األصدقاء أتبادل معهم الزٌارات و االراء   

  .35 أكون متحمسا حٌنما أقوم بأي عمل ٌطلب منً   

  .36 أشارك األخرٌن باهتماماتهم ومٌوالتهم وأرائهم   

  .37 أتعاطف مع األخرٌن الذٌن ٌتعرضون لمواقف صعبة   

  .38 الجماعً على العمل الفرديأفضل العمل     

  .39 اعتبر تواجدي بٌن الناس من أعظم األشٌاء التً تسعدنً   

  .41 أشعر بالحرج من المشاركات اإلجتماعٌة و المناسبات العامة   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والبحث العلمي العالي وزارة التعليم

 -مستغانم  –ابن باديس جامعة عبد الحميد 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 نشاط الحركي المكيفقسم ال

 الموضوع: استمارة استبيان

 الى االطفال المعاقين سمعيا  استمارة موجهة 

 . نشاط احلركي املكيفج ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف اليف إطار إعداد مذكرة التخر      
 

 .الصمفً تنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة لدى  االطفال   الرٌاضًنشاط البدنً  دور
 

 أرجوا من حضرتكم مساعديت يف امتام هذه الدراسة باالجابة على الفقرات اليت تتضمنها االستمارة.
 

 إذ أن تعاونكم معنا عنصر أساسي لنجاح هذا البحث العلمي.

 أمام اإلجابة املناسبة ونشكر صدق مسامهتكم ومساعدتكم.× وضع عالمة  مالحظة:

  تحت إشراف                                                            إعداد الطلبة                 

 بوعزٌز محمد :أ/االستاذ                                                  بن قداش حممد   -

 هامشي سنوسي  -

 

  4102/4102السنة الجامعية: 



 



 الدراسة: ملخص

 

 دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال الصمعنوان الدراسة : 
النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال تهدف الدراسة إلى إبراز دور 

 .الصم 

، و ياضي من مركز الصم و  البكم لوالية غليزان طفل ممارسين للنشاط البدني الر  03العينة تمثلت في 
 .تم اختيارها عشوائيا 

للنشاط البدني الرياضي دور في  هو أهم استنتاجو  أما األداة المستخدمة فكانت االستمارة االستبيانية

 تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى  األطفال الصم.

 و ،للصم االجتماعية و النفسية الجوانب حسين قصدت الرياضية األنشطة استخدام ضرورةأهم توصية 

 .المجتمع في إدماجهم و عزلتهم من إخراجهم كذا

 الكلمات المفتاحية:

 الصم. -المهارات االجتماعية -النشاط البدني الرياضي

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 

 

Titre de l'étude: Le rôle des  activités  physiques sportives dans le développement de certaines 

compétences sociales chez des enfants sourds, l’étude vise à mettre en évidence le rôle de l'activité 

physique sportive dans le développement de certaines compétences sociales des enfants sourds. 

L'échantillon est composé de 30 enfants des pratiquants de l'activité physique sportive dans le centre 

de sports des sourds muets  de Relizane, il été choisis au hasard. 

L'outil utilisé était un questionnaire,  et  la conclusion la plus importante  est  que l’activité physique 

sportive à un rôle dans le développement de certaines des compétences sociales des enfants sourds. 

La recommandation la plus importante est la nécessité d'utiliser des activités sportives afin 

d'améliorer les aspects psychologiques et sociaux des personnes sourdes, ainsi que de les sortir de 

leur isolement et leurs réinsertion dans la société. 

les Mots clés: 

Activité sportive physiques - compétences socio – sourds 
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