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 الشكر و التقدير                                        

 

المعرفة ، شكرا لكل من علمنا حرف ا من أول عمرنا إلى  اهلل من أحيانا و سخرنا طالبان للعلم و  أشكر 
  يومنا هذا.

الذي    رمعون  محمدنتقدم بخالص الشكر و التقدير و االحترام إلى األستاذ المشرف  الدكتور  
 تابع مراحل إنجاز  هذه المذكرة المتواضعة بشكل نهائي .

ة على كل التوجهات القيمة  كما نتقدم بالشكر و التقدير إلى السادة األساتذة و الدكاتر  -
 .و التشجيع التي قدموها لنا إلتمام  هذه المذكرة  

شكر خالص إلى لجنة المناقشة التي قبلت المناقشة و دعمت المذكرة بمجموعة من   -
 المالحظات العلمية التي سوف يأخذ بها الطالب الباحث مستقبال.

في إنجاز هذا البحث من قريب أو  و قبل أن نختم تشكراننا نتوجه بالشكر إلى من ساهموا  
 من بعيد.

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  

  



 

 

 

 

       
 بسمك اللهم آمنا و عليك توكلنا ال إله إال أنت سبحانك،             

 الحمد و أنت على كل شيء ق   دي ر. لك الملك و لك   
أهدي ثمرة جهدي إلى من أوصاني بهما اهلل في كتابه العزيز و جل طاعتهما كطاعة،     

إلى من تحملت العناء إلسعادي و تعليمي إلى أغلى إنسانة في حياتي إلى أعز الناس  
على ق لبي التي تحملت ألجلي مصاعب الحياة وحزنت لحزني و فرحت لفرحتي أهديك  

    ي أطال اهلل عمرها.بصمات مشواري، قرة عيني أم       
إلى من تعب من أجلي راحتي و تربيتي و تولى أمري إلى من علمني الجد و المثابرة  

إلى من ال أستطيع تعداد فضائله إلى من صبر و أفنى عمره ليراني في هذا المستوى،  
 أب        ي حفظه اهلل تعالى  

 " إخوتي  إلى من شاركوني رحم األلم و ق اسموني حب الوالدين "
   رمعون  محمدإلى األستاذ المشرف  : 

 إلى كل  األصدق اء واألحباء: ،  إلى كل أساتذة تخصص تربية بدنية و رياضية  
 إلى كل من ساعدنا في هذا العمل     

 إلى كل طلبة  معهد التربية البدنية و الرياضية    
 

 عبد القادر  صادق                                                        

 

 

 

 



 
 

 

 

     

 إلى كلّ من نطق بكلمة الّتوحيد بلسانه وصّدقها بق لبه وكيانه، وظهرت                

على جوارحه. إلى كلّ من صّلى على خير البرية واتّبع سنّته الزكّية المطهرة بإخالص وحسن نّية   
 محّمد صّلى اهلل عليه وسّلم.

 ورفع راية العلم لينير األبصار والعقول.أهدي ثمرة عملي المتواضع .إلى كلّ من شهر سالح الق لم  

إلى الّتي لو جمعت الّدنيا كّلها ووضعتها بين أيديها ما وفّرت ولو جزءا يسيرا من حقّها   أّمي   ثم    
 .الغالية   أّمي   ثم    أّمي

 . اهللرحمه  إلى روح والدي  

صغيرا و كبيرا و إلى كل من ساهم في انجاح هذه المذكرة من قريب   مهداوي  إلى كل عائلة  
 أو بعيد .

 إلى كل طلية السنة الثانية ماستر  

 .وكلّ من ضاق بهم ق لمي ووسعهم ق لبي

 . أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل الذين جاهدوا في سبيل العلم

   مهداوي يحي                                                
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اصبررزة           يةة اصصةة اصاايمية  إ ى ن  ايماقق ن زيزون  نن نررهلإحصائية  آخر  انطالقا من ة :ـدمــــقـم

ناصرزاضية ، اصقاهرة ( نهق رقم نستاذ مسانو بقسم نصقل اصرتبية اصرزاضية  ناصرتنزح بكلية اصرتبية اصبونية (

مهقل نهلذا تتسابق اصونل ايمتةضرة إ ى تقومي نفضل اخلومات ألبنائها بصرف اصنظر نن اختالف فهمهم 

 نثقافتهم نسنهم نفةاهتم .

فااصة صلماقق ن ، إذ زرى  نزاو جمال اصنراط اصبوين ايمكيف احو اجملاالت اصيت تستطيع تقومي خومات

صنراط ن  ممارسة ا  (JOHN جق )( نADAMS 5799آدمي)( ن WALLON 5791فاصق )

اصبوين ايمكيف إمنا حتافظ نلى اجلسم ننظائفه نحتسن من سلقك اصفرد ايمااق . نتاو حاسة اصسمع من 

نهم احلقاس اصيت زاتمو نليها اإلنسا  يف تكقزن مفاهيمه، كما زتققف نليها ماظم ما ميلك من متييي 

األخرية صالماء اصنفس ناالجتماع نمنهم دراسات ازينك  األحباثختيل.كما ناجلت ن نانتباه نإدراك نتصقر 

فةة اصصم ن اصبكم ن اصيت انتهت إ ى ن  اصرخص ايمااق صوزه مراكل ظاهرة اصسلقك باصنسبة ص نفرازرج  

تسانو  حلقل اصيت إ ىنفسية نوزوة  نباصتايل تطرققا إ ى اصسمات اصرخصية هلذه اصفةة كما حانصقا اصقصقل 

 اصرخصية . ن نفسيةاص ه شخصية اصفرد ايمااق يف تنمية جقانب

فةة اصصم ناصبكم نهي  باصغة األمهية صوى مسة  إ ىاصتطرق  إ ىنمن هذا ايمنطلق نساى يف حبثنا هذا    

اصتقافق االجتماني نربط هذه اصسمة باصنراط اصرزاضي ايمكيف ففي حبثنا هذا نجونا دراسة سابقة صرتكي 

 االجتماني صلمااق ن حركيا  ، ، سنة اإلدماجامحو تتنانل دنر اصنراط اصرزاضي اصتنافسي ايمكيف يف 

اصوراسة اصيت تامل نلى دراسة االناكاسات  صإلشكاصيةنام  إطار ناكموخل نام صلبةث نضان  ، 4002

االجيابية صلنراط اصرزاضي ايمكيف نلى تنمية اصتقافق االجتماني صلمااق ن مسايا نما متثله هذه اصسمة يف 

 نلى نفسه . ناصرضيتقافقه اصنفسي ناصرخصي 
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 نخيصص اصباب األنل صلجانب اصنظري نحيتقي نلى ثالث فصقل نهي :

نلى اصنراط اصرزاضي ايمكيف صذني اإلناقة اصسماية نزتضمن مفاهيم اصنراط اصفصل األنل نحيتقي 

 اصرزاضي ايمكيف نمجيع جقانبه نتأثريه نلى ايمااق ن مسايا نكيفية إنادة تأهيلهم .

نما اصفصل اصثاين زتةوث اصتقافق االجتماني صذني فةة اصصم ناصبكم ناثر اصنراط اصرزاضي يف تقفري مناخ 

 الناكاسات االجيابية اصناجتة ننه .اجتماني هلم نا

ننسباب اإلناقة ناثر اإلناقة نلى مفهقمها نخصائصها  اصسماية: اإلناقةاصفصل اصثاصث زتةوث نن  نما

 اصفرد ايمااق مسايا .

نما اجلانب اصتطبيقي فيةتقي نلى فصل ن : ففي اصفصل األنل نتطرق إ ى إجراءات اصبةث  ايمتباة 

اتبانا ايمنهج اصقصفي ناصذي زاو نكثر ايمناهج استاماال يف اصوراسات اصنفسية نصتةقيق هوف اصوراسة 

ناصسلقكية .نما اصفصل اصثاين فسنققم بارض اصنتائج نحتليلها من اجل اصقصقل إ ى حقائق نلمية ،ناصكرف 

اصرخصية نن ايمتغريات ايمختلفة نن طرزق ندنات اصبةث نايمتمثلة يف االستبيا  ايمقرتح نمقياسي اصسمات 

. 
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رزاضة ايماقق ن هي نملية هادفة ، صممت صلتارف غلى ايمركالت ن ايمسانوة نلى اإلشكالية :  -1

حلها ، نتقومي اخلومات من اصنقاحي اصنفسية ن احلركية ن االجتمانية ، نترمل هذه األخرية نلى 

ه اصفةة يمسانوهتم نلى اصنمق اصسليم ايمسانوات احلركية ن اصربامج اصرتبقزة اصفردزة ن اصتورزب ن اصتورزس هلذ

، ن اصقصقل إ ى نقصى موى تؤهله هلم إمكاناهتم نقوراهتم سايا صتةقيق حياة نفضل هلم ، نا  هذه 

اخلومات جيب ن  تقوم من طرف نشخاص مؤهل ن نمتخصص ن هلذا اصنقع من اصرزاضة نن من طرف 

 نشخاص هلم خربة يف ا اجملال .

تل مكانة هامة باصنسبة صلفرد من اصناحية اصثقافية حاسة اصسمع حت ن  (  4005سنة  )نزرريً  ننقر احلقيلً  

ن االجتمانية ، نهق زلاب دنرا هاما يف حياته ، نيف نالقته مع نفسه نمع اآلخرزن ، فهق نسيلة صتةقيق 

رها بطرزقة ترضي االتيا  االنفاايل ، ناصقجواين صلفرد نن طرزق االنتناء باصصقرة اجلسوزة ، نحمانصة إظها

مقازيس اصصقرة ايمثاصية صلمجتمع ، نما من شانه ن  حيقق صه اصرضي نن ذاته ، ناصثقة يف اصنفس ، فإذا نجو 

زنمق بركل ال حيقق صه صقرة اجيابية من حيث ايمقازيس ايمتاارف نليها فا  ذصك زضاه يف اصتقافق ن  

 نتسقن ً   يف  ً  ، نسلقكه االجتماني ، نقو ننضحنضع ال حيسو نليه ، مما زؤثر نلى حاصته االنفااصية 

احلقيل   ) دراسته  ن  اإلفراد اصذزن صوزهم اجتاهات اجيابية نن نجسامهم زتصفق  بارتفاع تقوزر اصذات

 ( . 4005نم ن ننقر ، 

نننوما  زورك ايماقق استجابات احمليط ن به سقاء باصسلب نن باإلجياب زتأثر مفهقمه نن ذاته ، نحيث -

ن  ايماقق ال زتفرد  بطراز شخصية ماينة نن غريه ، فانه زكق  نرضة صسقء اصتقافق اصنفسي ن االجتماني 

نتيجة يما تفرضه ظرنف اإلناقة من قيو حلركته مما زرتك نثار نفسية سلبية نلى شخصيته ، ننلى نثرها حيو 

يف خرباته االجتمانية ايمكتسبة من انضمامه جلمانة اصرفاق ن ايمراركة يف ننرطتها مبا زؤذي إ ى نقص 
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نقورته نلى إقامة نالقات شخصية ماتوصة مما زناكس سلبا نلى مساته اصرخصية نيما كانت احملودات 

ايمكقنة اصرخصية اصفرد تتبلقر نتيجة الختالطه باآلخرزن ، صذا فا  اصصقرة اصيت زكقهنا ايماقق نن نفسه 

تقو ن  اآلخرزن كقنقها ننه ، نمن مث زتققف رد فاله يف تتققف إ ى حو كبري نلى تلك اصصقرة اصيت زا

 اصسلقك االنفاايل اصصادر نلى تلك اصاالقة بينه نب ن احمليط ن به .

من هذا فا  انضمام ايماقق صألنوزة ، نمراركته يف براجمها نانرتطتها من بينها اصنرطة اصبونية اصرزاضية ، 

 ية باض اصسمات اصيت تظهر يف مقاقف اصسلقك .تسهم صةته اصنفسية نإحساسه باحلرزة ، نتنم

نصلنراط احلركي ايمكيف دنر فاال يف تنمية نتطقزر باض اصسمات اصرخصية ايمقبقصة صلفرد ايماقق تظهر 

من خالل تاامله مع غريه  باالنبساطية ن احلساسية اجتاه ايمقاقف اصيت قو حتتم نليه اصتةكم يف انفااالته ، 

نضع حوند صصقرته اجلسوزة نتالمه اصصرب ن اهلونء ن االستقرار ن اصتةكم يف فهق زسانو ايماقق يف 

اصسلقك ن اصتصرفات ، نمن ا ايمنظقر نلتمس اصونر ني زلابه اصنراط احلركي ايمكيف إذ زاترب نامال نساسيا 

 صتنمية اصتقافق االجتماني نهوا ماادى إ ى طرح اإلشكال اصتايل : 

 نر يف تنمية اصتقافق االجتماني صوى ايمااق ن مسايا ؟ هل صلنراط احلركي ايمكيف د-

 األسئلة الفرعية : 1-1

 صلنراط اصرزاضي .هل تقجو فرنق فيما خيص االنبساطية ب ن ايممارس ن نغري ايممارس ن  -

 اصرزاضي .هل تقجو فرنق فيما خيص االنوماج االجتماني ب ن ايممارس ن ن غري ايممارس ن صلنراط -
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 الفرضيات :  -2

 الفرضية العامة : 2-1

 يف تنمية اصتقافق االجتماني صلمااق ن مسايا .اجيايب  دنراصرزاضي صلممارسة اصنراط -

 الفرضيات الجزئية: 2-2

  منبسطا يف جمتماه نلى اصاكس من غري ايممارس صلنراط ايماقق مسايا ايممارس صلنراط اصرزاضي زكق -

   . اصرزاضي ا زكق  منطقي نلى حاصه

   األنرطة اصرزاضية ايمختلفة تساهم يف انوماج ايماقق مسايا يف جمتماه .-

 اف البحث : داه -3

 ناناكاساته االجيابية يف تنمية مسة اصتقافق االجتماني صلفرد ماقق مسايا .اصرزاضي مارفة نمهية اصنراط -

 ايممارس ن صلنراط احلركي ايمكيف .حتوزو اصفرنق يف مسة اصتقافق االجتماني ب ن ايممارس ن نغري -

اجلقانب اصنفسية يف مجيع ايماقق ن مسايا  ىإنطاء صقرة نلى تأثري اصنراط اصرزاضي اصبوين االجيايب نل-

 ناصبونية نالجتمانية .

 أهمية البحث : -4

زاو اصامل مع ايماقق ن قضية إنسانية نخومة حتتاج إ ى نني دقيق ن ، حيث زتم من خالهلا تقجيههم ، 

نتقومي اصاق  هلم نايمسانوة من اجل االنتفاع من مقاهبهم نقوراهتم ايمختلفة ، نهنا زربز دنر اصنراط 
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ا زيزو من راحتهم اصنفسية ن احلركي ايمكيف من اجل اصتغلب نلى نثار اصنفسية اصيت ترتكها اإلناقة ، كم

 تقافقهم اصنفسي ن االجتماني .

كما تاو دراسة اصسمات اصرخصية من ايمقضقنات اهلامة اصيت مازاصت تتصور ايمراكي األن ى يف اصبةقث 

اصنفسية ن اصرخصية ، نإميانا منا باصونر اصفاال اصذي زلابه اصنراط احلركي ايمكيف يف تنمية اصسمات 

 قق مسايا نقرتح هذه اصوراسة إلبراز مكانة ايممارسة يف حياة ايماقق مسايا .االجيابية صلما

 مصطلحات البحث: تعريف  -5

هق االنسجام مع اصبيةة نزرمل اصقورة نلى إشباع  ( BROWNتارزف ) برن التوافق االجتماعي: 

 .اغلب حاجات اصفرد نمقاجهة ماظم متطلبات اجلسمية ناالجتمانية 

نوه باصيه هق ن  اصتقافق إشباع اصفرد حلاجاته اصنفسية نتقبله صذاته  ناستمتانه حبياة خاصية من اصتارزف اصذي 

اصتقترات ناصصرانات ناألمراض اصنفسية ، ناستمتانه باالقات اجتمانية محيمية نمراركته يف األنرطة 

 االجتمانية .

صلمثريات من حقصه، جتاله غري قادر  نذصك اصاجي احلسي اصذي حيقل ب ن ايمرء نإدراكهاإلعاقة السمعية:

نلى فهم اصكالم ايمنطقق ناصتقاصل مع نفراد بيةته إال باستخوام نساصيب اصتقاصل غري اصلغقزة نهي صغق 

 اإلشارة نن ايماينات اصصقتية.

زارفً  ننقر اخلقيل ن مجال اصوزن اصرافايً  بأنه برناجما نالجيا قبل كل شيء النشاط الرياضي المكيف : 

هق مصمم صيقابل احتياجات ماينة نصيقابل كذصك اصفرنق احلادة ب ن اصتالميذ .صكن زرىً  ننازات حممو ، ف
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امحو امحو فرجً  ن  اصنراط احلركي ايمكيف حيتل مكانة هامة كركل نساسي صلنراط اصتاليمي صلقصقل إ ى 

 نداء حركي جيو من خالل نملية إصالح األنضاع اخلاطةة صلجسم .

  الدراسات السابقة : -6

جامعة الجزائر . 1222دراسة خوجة عادل : سنة   

ي صفةة ايمراهق ن حركيا نمهية ممارسة اصنراط اصبوين اصرزاضي ايمكيف يف حتقيق اصتكيف اصنفسي ناالجتمان

 اصقظيفي ، دراسة ميوانية ، مذكرة ماجستري . داخل مراكي إنادة اصتأهيل

االجتماني  درس اصباحث مقضقع ممارسة اصنراط اصبوين اصرزاضي ايمكيف ندنره يف حتقيق اصتكيف

فردا  00نة متكقنة من صلماقق ن حركيا داخل اصتأهيل اصقظيفي ، استخوم اصباحث ايمنهج اصتجرزيب نهي ني

جملمقنت ن اصتجرزبية نلى ا نباو تطبيق ندنات اصبةث ناصيت متثلت يف ايمقياس اصسقسيقمرتي ناالستبيا  ،

نفسي االجتماني ألفراد ناصضابطة ، تقصل اصباحث إ ى نمهية ممارسة اصربنامج ايمقرتح يف حتقيق اصتكيف اص

ة نكذصك اإلطارات اجملمقنة اصتجرزبية ، تقصل كذصك إ ى اصنقص يف اصقسائل ناألجهية اصرزاضية ايمكيف

ا  اصفراغ اصقانقين  صلنراط اصبوين اصرزاضي ، كذصك فايمتخصصة ، كل هذا زؤذي إ ى نرقلة اصونر االجيايب

اط اصبوين اصرزاضي يف اصتررزع ايمامقل به حاصيا ، حيث الزقجو قانق  خاص زنص نلى إصيامية ممارسة اصنر

 داخل ايمراكي بفةة ايماقق ن نباصتايل فانه ال حيقق اهذافه نلى مستقى هذه اصفةة .

 

 

ة الجزائر .، جامع 2224دراسة احمد تركي :   
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، اصرتبية اصبونية  دنر اصنراط اصرزاضي اصتنافسي يف اإلدماج االجتماني صلمااق ن حركيا ، مذكرة ماجستري

 ناصرزاضية .

ة اصنراط اصبوين تنانل اصباحث مقضقع اإلدماج االجتماني صلماقق ن حركيا كمتغري زتأثر إجيابا مبمارس

 اصرزاضي اصتنافسي .

شخصا ايمتمثلة يف طلبة مراكي  90اصقصفي ، ننجرزت اصوراسة نلى نينة قورها استخوم اصباحث ايمنهج 

اصتكقزن ايمهين نطلبة متمثلة يف النيب األنوزة اصرزاضية ألصااب اصققى ،نطبق مقياس اإلناقة  ناالستبيا  

ك من حيث كانت نتائج اصبةث نجقد ارتباط ب ن ممارسة اصنراط اصبوين اصتنافسي  نتقبل اإلناقة ، نذص

خالل اثباث اصفرنق ب ن ايممارس ن نغري ايممارس ن صلنراط اصبوين اصرزاضي تنافسي ننجقد فرنق يف اصسلقك 

 االجتماني االجيايب ب ن ايممارس ن نغري ايممارس ن صصاحل ايممارس ن .

صلمااق ن  اثر اصنراط احلركي ايمكيف يف تنمية اصسمات اصرخصية:  2226دراسة بن الحاج عبد القادر 

 حركيا ) اجليائر اصااصمة (

ركي ايمكيف نلى ميكن تلخيص ماقومه هذا اصطاصب إ ى اإلناقة احلركية نموى تأثري االجيايب صلنراط احل

ناء هبذه اصفةة .تنمية اصسمات اصرخصية فأنطى حملة نن تارزخ رزاضة ايمااق ن نجهقد اصونصة يف االنت  

طاصبا مااق ن حركيا  70ننلى نينة قورها فانتمو نلى ايمنهج اصقصفي يف حبثه   

اصتكقزن ايمهين  نما فيما خيص ندنات اصبةث فاستامل نداة االستبيا  نلى جممقنت ن  متكقنة من طلبة

 نالنيب كرة اصسلة  من ايممارس ن نغري ايممارس ن صلنرطة اصبونية احلركية 
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 ناصغري ايممارس ن يف اصسمات اصرخصية ) نانتهت هذه اصوراسة إ ى نجقد فرنق ذات دالصة ب ن ايممارس ن

 االنفااصية، االجتمانية ..... ( صصاحل ايممارس ن.

 مناقشة الدراسات السابقة والتعليق عليها : 

يا كما تطرقت إ ى تنانصت اصوراسات اصسابقة ايمراهبة يمقضقع اصوراسة نمهية اصنراط اصبوين صلمااق ن حرك

وراسات كما درست اصسمات اصرخصية األخرى  ، نبناء نلى هذه اصاجلقانب اصنفسية ناالجتمانية ،  

 حانصنا ن  جنري دراسة نلى فةة نخرى من ايمااق ن نهي فةة  ايمااق ن مسايا .

نردنا ا  نقيم   الحظنا ا  اغلب اصوراسات اصسابقة تتنانل اإلناقة احلركية نتغفل اإلناقة األخرى نمن مت

حبثنا يف اصتقافق  راسة اجلانب اصنفسي ناالجتماني هذه اصفةة ، نباصتايلدراسة نلى ايمااق ن مسايا ، ند

 االجتماني اصذي زاو نامل نساسي يف تقبل اصفرد صإلناقة نحمانصة اصتغلب نليها  .

ا ربط اصوراسات من خالل دراستنا حانصنا ن  نتطرق إ ى اجلقانب اصيت غفلت ننها دراسات اصسابقة نحانصن

اصيت جنرزها . ايمراهبة باصوراسة  
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 تمهيد:

تعترب األنشطة الرياضية املكيفة  من العمليات اليت تنمي جوانب البدنية و العقلية و االجتماعية و النفسية  

 لتحقيق النمو املتكامل للفرد .

أهدافها و فلسفتها إىل أهداف سامية ، واهتمت عندما وضعت أسس و قوانني النشاط الرياضي وجهت 

حديثا مبعاجلة قضايا اإلنسانية ، ومنها بشكل خاص فئة ذوي االحتياجات ، فأصبح يهدف إىل مساعدة 

هذه الفئة يف االندماج يف اجملتمع، وتنمية الصفات املرغوبة لتشكيل شخصية الفرد املعوق ، و التغلب على 

 يت تفرضها اإلعاقة .اآلثار النفسية السلبية ال

وسنتطرق يف هذا الفصل إىل إعطاء نظرة حول تاريخ ظهور الرياضة املكيفة يف العامل. ويف اجلزائر ومع تعريف 

األنشطة احلركية املكيفة، و الغايات املنتظرة من ممارستها، و أسسها، وتصنيفاهتا، مع ذكر بعض األنشطة 

 اخلاصة باملعاقني مسعيا.

 المعدلة:البدنية ل األنشطة نبذة تاريخية حو  -1

 في العالم: 1-1

إن اهلدف األساسي لرياضة املعوقني هو إعادة االتصال باألشخاص املعوقني، ومعوناهتم لالندماج بشكل 

دراهتم العقلية و اجلسمانية، وال نعين بالرياضة هنا جمال التدريب الرياضي قينمي و يطور ميوهلم النفسية، و 

شامل للرتبية الرياضية اليت تتخطى أهداف التدريب احلديث عن طريق الربامج بل تتخطى ذلك إىل مفهوم 

الرياضية الشاملة ، أن هذا املفهوم السابق ألهداف الرتبية الرياضية بشكل عام و رياضة املعوقني بشكل 
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مؤسس     ( LODVIDJE  KOTMANE)   ًً   لودفيج كوتمانخاص هو ما كتبه الطبيب السيدً   

 يف الرسالة املعلقة يف الصالة الرئيسية يف امللعب،  6591رياضية للمعوقني عام  األلعاب ال

 في الجزائر:  2 -1

، السنة اليت اقرهتا األمم  6595فيفري من سنة 65عرفت االحتادية اجلزائرية الرياضية للمعوقني النور يف 

 . 6590فيفري  20املتحدة السنة  الدولية لألشخاص املعوقني ، ومت اعتماد االحتادية يوم 

 أهداف االتحادية: 1-2-1

 تطوير النشطات الرياضية لفائدة كل املعوقني . -

 توسيع هيكلة الرياضيني املعوقني داخل الربطات و اجلمعيات . -

 تنظيم التظاهرات الرياضية  ) دورات ، بطوالت ، ألعاب مدرسية ( . -

 ات الدولية .املشاركة املتصاعدة للرياضيني املعوقني يف خمتلف التظاهر  -

 مساعدة وتشجيع الربامج الرتبوية و البحث و النشطات الرتقوية. -

 البحث عن إدماج رياضة املعوقني يف احلركة الرياضية الوطنية لألسوياء مع احلفاظ غلى هويتها . -

 عضوية االتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين في الهيئات الدولية : 1-2-2

 وملبية .اللجنة الدولية لأللعاب اال -

 الكون فدرالية اإلفريقية لرياضة املعوقني وذوي العاهات.  -

 االحتادية الدولية  للرياضات على الكراسي املتحركة . -

 اجلمعية الدولية لرياضات الفئات اخلاصة . -
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 االحتاد أملغاريب لرياضة املعوقني وذوي العاهات. -

 (6555ياضة املعوقني ،االحتاد العريب لرياضة املعوقني )االحتادية اجلزائرية لر  -

: مفهوم النشاط البدني الرياضي :  2-1  

لي واإلمجايل حلركة يرىً  اخلويل أمني أنورً  أن استخدام كلمة النشاط البدين كتعبري يقصد به اجملال الك

. اإلنسان ، وكذلك عملية التدريب والتنشيط والرتبص يف مقابل الكسل والوهن واخلمول  

النشاط البدين مبفهومه العريض هو تعبري عام يتسع ليشمل كل ألوان النشاط البدين يقوم هبا ويف الواقع فان 

اإلنسان واليت يستخدم فيها بدنه بشكل عام ، وهو مفهوم أكثر بيولوجي أكثر منه اجتماعي ، ألنه جزء 

مظاهر واألنشطة  مكمل ، ومظهر رئيسي ملختلف اجلوانب الثقافية لبين اإلنسان ، فنجد انه تغلغل يف كل

 (6551االجتماعية  )اخلويل أمني أنور ، 

يرىً  تشارلز بيوتشرً  أن النشاط البدين الرياضي ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية العامة ، وميدان جترييب 

هدفه تكوين املواطن الصاحل الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ، وذلك عن طريق 

  . ( .6550تلف ألوان النشاط البدين اختري هبدف حتقيق هذه املهام ) حممود عوض بسيوين ، خم

 النشاطات البدنية و الرياضية المكيفة :-3

النشاطات الرياضية  املكيفة  هي كل احلركات و التمارين وأنواع الرياضات اليت يستطيع ممارساهتا الفرد 

لوظائف اجلسمية الكربى ، وهي عبارة عن جمموعة من الرياضات احملدود القدرات من ناحية قصور بعض ا

الفردية و اجلماعية تتضمن : ) ألعاب القوى ، السباحة ،الفروسية ،سباق الدراجات ، اجلمباز تنس الطاولة 

رمى ،  اجليدو ،الرمي بالقوس ، رفع اإلثقال ، التزحلق ، كرة القدم ، كرة السلة ، كرة اليد ، الطائرة ، كرة امل
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( وغريها من األنواع الرياضية ،و األنشطة البدنية و الرياضية املكيفة هي جمموعة من االختصاصات الرياضية 

 متارس من طرف جمموعتني وقسمني من األفراد املعوقني : 

األفراد الذين هلم حمدودية يف القدرة على اقتناء املعلومات وعلى مستوى االختالف الوظيفي ، ويف  -

 ظيم النفسي االجتماعي .عامل التن

 األفراد الذين هلم اضطرابات نفسية . - -

 وتتضمن النشاطات البدنية املكيفة عدة أنواع : -

 النشاطات الرياضية التنافسية. -

 النشاطات الرياضية العالجية.  -

 النشاطات الرياضية الرتوحيية.  -

 أغراض النشاط البدني المكيف :-4

النمو العقلي والنمو احلركي  والنمو البدين والنمو االجتماعي والنفسي للنشط احلركي املكيف أغراض منها 

 حيث أن ممارسة املعوق للفعاليات واألنشطة احلركية حتقق له هذه األغراض :

 النشاط البدني المكيف لغرض النمو البدني : 4-1

إن ممارسة األنشطة احلركية تساعد على بناء الكفاءة البدنية عن طريق تقوية وبناء أجهزة اجلسم بواسطة 

ه الفعاليات ، ومتكن املعوق من حتمل اجملهود البدين ومقاومة التعب ، وتلعب الفعاليات الرياضية اليت هذ

اجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي ويرىً  تشمل العضالت الكبرية دورا هاما يف بناء أجهزة اجلسم احليوية ، ك

مروان عبد احلميدً  إن الشخص املعوق الذي ينعزل عن اجملتمع جيلس على كرسيه لريى اجملتمع من خالله 

وتركه األنشطة احلركية  ينتج عنه حوار يف اجلسم وتصلب يف املفاصل وهتور يف العضالت وضمورها ويقول 
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HANIFI  مل على رفع القدرات العالية إضافة إىل تطوير القوة العضلية  ولذلك إن املمارسة الرياضية تع

الرشاقة واملهارات احلركية املختلفة ،واليت هي يف املستطاع وتعمل أيضا على التنسيق بني احلركات وبني 

خمتلف عمل األعضاء سواء يف القسم السفلي أو العلوي وتسمح املهارات احلركية للمستفيدين من خفض 

 (HANIFI  r K 1995 K (دام مع اإلعاقة و امتالك استقالل .االصط

 النشاط البدني المكيف لغرض النمو العقلي : 4-2

يعين النشاط احلركي املكيف إىل جعل اجلسم نشيطا قويا ، وذلك الن اداء احلرمات الرياضية حتتاج إىل 

  ً  ً عبد احلميد مروانً  أن النشاط  تركيز ذهين كما أهنا جتعل اإلنسان صحيحا قادرا على العمل يقولً 

الرياضي ليس زينة أو جمرد ألعاب ميارسها املعوق لقضاء  وقت فراغ ، وإمنا يعد جانبا أساسيا يف العملية 

الرتبوية فهي تسعى الزدياد قابلية الفرد املعوق واكتسابه املعلومات املختلفة ، ولكي يتعلم مهارة رياضية 

يستعمل تفكريه اخلاص ونتيجة هلذا االستعمال حتدث املعرفة لتلك املهارة أو  معينة او لعبة فانه حيب أن

الفاعلية ، كما أن ذلك يقود إىل استعمال التوافق العضلي العصيب فعن طريق املمارسة املستمرة للنشاط 

 احلركي املكيف تنمو قدرة الفرد على التفكري و التصور و التخيل و اإلبداع .

 المكيف لغرض النمو النفسي و االجتماعي : النشاط البدني 4-3

يقولً  حممد عوض بسيوينً  أن من أغراض النشاط الرياضي مساعدة الشخص املعوق للتكيف مع األفراد 

واجلماعات اليت يعيش فيها ، حيث أن ممارسة للفعاليات و األنشطة احلركية تسمح له بالتكيف واالتصال 

ت الفرد من الناحيتني الفيزيولوجية و النفسية بالقضاء على االضطرابات باجملتمع وهو يهدف إىل تطوير قدرا

حممود عوض بسيوين   (و التصرفات النفسية والتحكم أكثر  يف اجلسم وتكيفه املستمر مع الطبيعة 

6551 ) 
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فممارسة األلعاب الرياضية  املختلفة حسبً  عبد احلميد مروانً  تنمي الشخص املعوق الثقة بالنفس 

والتعاون والشجاعة فضال عن شعوره باللذة و السرور للوصول إىل النجاح عن طريق الفوز لذلك تساعده 

ه  يف منوه لكي يكون مواطنا يف تنمية الشعور حنو اجلماعةً  االنتماءً  وحنو احلياة الرياضية والذي يساعد

صاحلا يعمل ملساعدة جمتمعه ، كما أن للمجتمع و البيئة و األسرة و األصدقاء األثر الكبري يف نفسية الفرد 

 ( 1991مروان عبد الحميد ،  (املعوق ، ولذلك نظرة اجملتمع إليه ضرورية و اهذافها وممارساهتا 

طفال من خالل اللعب بشكل واسع ليصبحوا أفراد اجتماعيني ، ويقول ً  عباس عبد القادر رمليً  يتعلم األ

ويهيئ النشاط احلركي يف احلياة املتقدمة جوا اجتماعيا وذلك جيدب األفراد لبعضهم البعض للمشاركة يف 

 آلخرينامثل هذا النشاط ، ومن خالل اللعب وممارسة الرياضة يتعلم املشاركون تقدير كل فرد جملهودات 

وإمكانات التنفيس عن الغضب واكتساب عادة الكرم يف شكل اجتماعي مقبول ، وهناك فوائد واجنازاهتم 

اجتماعية تستمد من االشرتاك يف بعض أنواع األنشطة البدنية اليت تتضمن توثيق الصدقات اجلديدة 

عباس  (  واإلحساس باالنتماء ، وان يكون عضوا يف فريق وحتسني الثبات االنفعايل العاطفي و النضج .

 (.6556عبد  الفتاح رملي، 

 عالقة النشاط البدني الرياضي بالتربية العامة :-5

يعد النشاط البدين ميدانا من ميادين الرتبية العامة إذ يلعب دورا هاما يف إعداد الفرد الصاحل ، حني يزوده 

مبهارات واسعة ، وخربات كبرية تسمح له بالتكيف مع جمتمعه الذي يعيش فيه ، ومتكنه من مسايرة الركب 

 ديدة ونظمه وقواعده السليمة .احلضاري هذا ما زاد يف أمهية النشاط البدين وصورته الرتبوية اجل

وقد جاء الربط بني النشاط البدين الرياضي والرتبية الشاملة عندما سعى علماء النفس وعلماء الرتبية من 

خالل حبوثهم بالسعي حملاولة التوصل إىل اقرب  الطرق اليت تساهم يف زيادة حصيلة الفرد وتزويده 
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لنشاطات الرياضية ،واعترب النضج البدين كما يوضحً  هباء باخلربات ، واتضح أن ذلك يتحقق عن طريق ا

الدين سالمةً  هو احملور الذي دارت حوله فلسفة النشاطات الرياضية الن اإلنسان يعترب الوحدة متكاملة 

الميكن تقسيمه إىل عقل وبدن ونفس ، لذلك تطورت فلسفة البدين الرياضي من جمرد وسيلة املساعدة 

إىل أهنا وسيلة النضج الكامل لإلنسان يف النواحي العقلية واالجتماعية والبدنية على النضج البدين 

 والنفسية .  

 

 أهمية النشاط البدني والرياضي للمعوق :-6

تعد ممارسة الرياضة ذات أمهية قصوى للمعوقني مسعيا مبا يفوق أمهيتها لألصحاء فضال عن كوهنا ذات 

واجتماعية وفيما يلي نتناول أمهية النشاط الرياضي املكيف للمعاقني أهداف عالجية وبدنية ونفسية 

 مسعيا :

 النشاط البدني الرياضي كوسيلة عالجية : -6-1

تعد ممارسة النشاط البدين للمعوقني مسعيا وسيلة طبيعية للعالج على هيئة مترينات عالجية تاهيلية ، 

شاط الرياضي وسيلة مرغوبة ومؤثرة يف العالج النفسي وتاخد املكونات اهلامة للعالج الطبيعي ، ويعد الن

واالجتماعي من قبل األفراد واجملتمع عموما ، وهي وسيلة عالج غري مباشر تبتعد عن فكرة حتسس الفرد 

أو إخباره بأنه مريض ، لكن شان النشاط الرياضي مثل كل الوسائل العالج األخرى جيب أن تتبع أسس 

 ق اهلدف بأفضل مستوى .ومبادئ علمية سليمة لتحقي

لرياضة املعوقني جوانب اجيابية عميقة توفق كوهنا النشاط البدني الرياضي كوسيلة ترويحية : 6-2

عالجا بدنيا هلم فيتعدى األمر كوهنا وسيلة ناجحة للرتويح عن النفس املعوق كما تشكل جانبا مهما من 
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اكتساب اخلربة والتمتع باحلياة ،وتساهم الرياضة اسرتجاعه لعنصر الواقعية الذاتية والصرب والرغبة يف 

الرتوحيية بدور اجيايب كبري يف إعادة التوازن النفسي للمعوق للتغلب على احلياة الرتيبة واململة ، وهتدف 

الرياضة الرتوحيية هنا إىل غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة لدى املعوق ، 

تمع ) اجلانب النفسي والعصيب إلخراج املعوق من عزلته اليت فرضها على نفسه يف اجملوبالتايل تدعيم 

 ( . 6559مروان عبد اجمليد ، 

 النشاط البدني الرياضي كوسيلة إلدماج المعوق سمعيا في المجتمع : 1-3

جملتمع احمليط من األهداف النبيلة ملمارسة النشاط البدين الرياضي للمعوقني إعادة تأقلمهم والتحامهم با

هبم مبعىن تسهيل سرعة استفادهتم وإفادهتم باجملتمع ،ً سالمة الرياضيً  أن النشاط الرياضي يلعب دورا يف 

التأثري على الفرد للتخلص من االنطوائية واألزمات النفسية إضافة إىل بعض اإلمراض األخرى كعدم 

ير الزمن وإضافة إىل كل ما تقدم فالنشاط االنتباه أو عدم تركيز أو عدم تقييم املسافة أو عدم تقد

الرياضي يكون فعال أيضا يف عالج بعض األمراض االجتماعية ويعمل على مل الشمل األفراد وجعلهم 

 (0222مجاعة واحدة تعتز بنفسها مما حيقق العمل االجتماعي واحرتام الذات )  أسامة رياض ، 
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 خالصة : 

عاق مسعيا من امليف بواسطته يتمكن أن النشاط الرياضي املكاستنتجنا من خالل عرضنا التحليلي 

حتقيقه راحة نفسية االحتكاك باألفراد ، والتعامل معهم بطريقة جيدو وإخراجه من العزلة اليت هو فيها ، و 

 والشعور بالفخر واألمان وسط جمتمعه بعيدا عن اإلحساس بالعزلة والشفقة والعجز .

حيررها ويطلق العنان ء والصرب واإلصرار على القيام بشيء حيقق به ذاته و فالنشاط الرياضي يعلمه اهلدو 

. افق االجتماعيإلبداعاته كما أن النشاط الرياضي بطبعه االجتماعي من أهم الوسائل اليت تنمي التو   
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السمات الشخصية هي جمموعة من الصفات اليت متيز األفراد عن بعضهم البعض وهي ذات  تمهيد :

ثبات نسيب وهي قابلة للتغيري يف حالة ما إذا وفرت الظروف املالئمة للفرد املعوق كما أن السمات 

هلا  اثر على خمتلف  االستجابات اليت يقوم هبا الفرد املعوق فهي ترجع إىل الظروف اليت نشا   الشخصية

 فيها وطبيعة السلوكات اليت تصدر منه و اليت ترجع إىل عجزه اجلسمي  

إعطاء مفاهيم وتعريفات الشخصية ومساهتا وكذا السمات املثرية للتوافق  وسنتطرق يف هذا الفصل إىل 

 النظريات املتعلقة هبا والسمات والعوامل املؤثرة يف شخصية املعوق .  و االجتماعي

للشخصية معان كثرية ختتلف باختالف اجملال الذي تستخدم فيه ففي جمال علم مفهوم الشخصية :  -1

النفس ميكن النظر لشخصية اإلنسان على أهنا جمموع ماميتاز به من السمات و اخلصائص اجلسمية و العقلية 

جتماعية و الروحية و األخالقية و اليت متيزه عن غريه من الناس فهي ذلك التنظيم املتكامل و الدينامكي و اال

أي املتغري و النامي و املتطور ذلك الن الشخصية ليست جمرد جمموعة من السمات أو القدرات املرتاصة 

ع عناصرها أوإبعادها ومساهتا بعضها إىل جانب بعض و اليت حييطها غالف من اجلليد وإمنا تقوم بني مجي

عالقات تفاعل إلتأثريوتأثر متبادل وتتضمن شخصية الفرد مساته الوراثية و املكتسبة وعاداته وقيمه و 

ثبوتا مطلقا و إمنا حيتويها التغري و  اهتماماته و عواطفه و اجتاهاته  وميوله ومسات الشخصية ليست ثابتة

 (2002الثبات ) عبد الرحمن محمد بالتطور و النمو ولذلك التتمتع  إال 

 تعريف السمة: -2

قبل التطرق لبعض التعارف ميكننا أن نعرف السمات بشكل بسيط ونقول عنها أهنا صفة أو عالمة مميزة 

أواهنا مجلة الصفات االجتماعية و اخللقية و املزاجية اليت متيز الفرد عن غريه مضافا إىل ذلك ما لديه من 
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دوافع خمتلفة فمن السمات االجتماعية قدرة الفرد على معاملة الناس وقدرته كذلك على ضبط نفسه و 

التحكم يف شهواته ومنها أسلوبه يف احلياة أي طريقته اخلاصة يف حل مشاكله وفيما ياي نذكر تعار يف 

 .بعض العلماء 

 :ALBORTتعريف البورت  2-1

عام يتميز هبا الفرد ويعمل على جعل املثريات املتعددة متساوية  يرى أن السمة نظام نفسي عصيب مركزي 

وظيفيا كما يعمل على إصدار وتوجيه أشكال متساوية من السلوك ألتكيفي و التعبريي )عادل عز الدين 

 .(837ص  8791األشول .

 تعريف صبحي عبد الحفيظ قاضي : 2-2 

الصفة اليت خيتلف هبا اإلنسان آو الشخص معني عن  بطريقة ثابتة ومتناسقة املقصود بالسمة هو امليزة آو

 ) 1891.) صبحي عبد الحفيظ قاضي.شخص آخر سبيا آوتأيت عادة  من مالحظة السلوك 

  نظرية السمات : -3 

تقول هذه النظرية إن لكل فرد مسات شخصية ثابتة نسبيا ميكن إن نالحظها فيها ، كما ميكن إن نفرق    

بني شخص وأخر، وان منيز بني األشخاص عن طريقها ، وتعترب السمات من ابسط الطرق وأقدمها يف وصف 

انه يوجد أنواع كثرية  شخص ما مبصطلحات معينة ، وإذا نظرنا إىل السمات من حمتواها ، فمن املمكن القول

كما تعددت النظريات اليت وضعت قوائم وأنواع السمات اليت حتاول تفسري ( 1891.) الزاروس ، ممكنة 

 للشخصية: السلوك الظاهري للفرد ولقد تناولت هذه النظريات املقومات اآلتية
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 المميزات الجسمية: 3-1

 مثل الطول، القامة، الصحة، اجلمال وتناسب تقاسيم اجلسم...... اخل  

 المميزات العقلية: 3-2

 وتشمل القدرة على التعلم و التذكر وسالمة احلكم ومالديه من أراء ومعتقدات . 

 المميزات المزاجية: 3-3

 ويقصد هبا قوة االنفعاالت وثباهتا آو تقبلها ودرجة تغريها . 

 االجتماعية و الخلقية:المميزات  3-1

 أي العواطف و امليول و الجتاهات النفسية من انطواء أو انبساط ، شفقة آو قسوة ..... اخل  

 المميزات الحركية: 3-5

وتشمل سرعة احلركة االندفاع أو القدرة على الكف، املهارة..... اخل ومجيع هذه العوامل تتحد يف كل  

 ) سامية حسن ساعاتي(.متكامل كما و كيفا لتكون الشخصية

بدأت دراسة الشخصية األولية بتحديد السمات الدائمة اليت متيز سلوكيات دراسات السمات: -1

اإلنسان واليت تتضمن مسات: كاخلجل ، العدوانية ، الكسل ... اخل ولقد بدا صعبا حتديد مسات الشخصية 

ق أي جدوى من ذكر مسات كثرية مسة ونظرا لعدم حتقي 8111به الطريقة وجود عدد كبري منها حنو 
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مسة  81يصعب الرتابط بينها وبني السلوك أو التنبؤ بالسلوك منها فقد اجتهت اجلهود إىل تقليصها إىل 

 وهي : 

 (1885محمد عدنان النجار ،  (سمة أساسية للشخصية  11: يبين  01جدول رقم  -

 السمة عكسها 

 متحفظ -8 متفتح 

 قليل الذكاء  -2 كثري الذكاء 

 متحسس املشاعر  -3 متوازن عاطفيا 

 مطيع  -4 مسيطر 

 جدي  -5 مهمل 

 نفعي  -1 حي الضمري 

 جبان  -9 مقامر 

 صلب  -1 رفيق 

 يثق  -7 شكوك 

 عملي -81 خيايل 

 صريح  -88 داهية 

 واثق بنفسه  -82 قلق 

 حمافظ  -83 جمرب 
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 اعتمادي  -84 مكتفي ذاتيا 

 طليق  -85 مركب 

 مرتاح  -81 متوتر 

ولقد وجد يف الدراسات إن هذه السمات الستة عشر للشخصية مسحت بالتنبؤ بالسلوك الفردي ا      

 يربطها بالظروف املوقفية .

) عبد الرحمن ولكن ليس هناك اتفاق هنائي على السمات املكونة للشخصية وال عن عددها أ طبيعتها 

 ( 2002محمد العيسوي ، 

وهي من التصنيفات احلديثة للشخصية فقائمة   :ًً CARL YONG )  ( تصنيفً  كارل يونج 1-1

واحدة من أكثر القوائم طموحا ولقد استخدم أساسا مزدوجا للتصنيف وفقا تعد  ( YONG )  يونج

 ألمناط االجتاه وأمناط الوظيفية 

يفرقً  يونجً  بني منوذجني أساسني للشخصية وذلك وفقا ملا يكون عليه أنماط االتجاه :  – 1-1-1

 الفرد عن اجتاه نفسي عام أي من حيث أسلوبه العام يف احلياة إىل : املنبسط و املنطوي 

م يف مقابلة  حول  8781وظهر هذا املصطلح ألول مرة عندً  يونجً  عام االنطواء :  -1-1-1-1

كره كذلك يف العديد من النصوص الالحقة خصوصا يف حتوالت ورموز اللوبيدو صراعات الروح الطفيلية وذ 

م  ومن مميزات املنطوي حسبً  يونجً  هو شخص يفضل العزلة وعدم االختالط وحتاشي  8783عام 

 الصالت االجتماعية ، وتؤذي العوامل الذاتية أهم دور يف توجيه سلوكه وهو دائم التفكري يف نفسه .

 ملبادئ مطلقة وقوانني صارمة دون مراعاة للظروف وبال مرونة . خيضع سلوكه -
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 تعوزه املقدرة على التكيف السريع أو التوافق االجتماعي . -

 كثري الشك يف نيات الناس ودوافعهم .  -

 االنبساط :  -1-1-1-2

حسبً  يونجً  االنبساط من مناذج الشخصية يكون فيه االهتمام الفرد متجها حنو العامل اخلارجي . 

 والظواهر اخلارجية أكثر من اجتاهه حنو الذات واخلربات الذاتية  ومن مميزات املنبسط : 

 هو شخص يتميز بالنشاط و امليل إىل مشاركة الناس يف أعماهلم .-

 ارجية يف توجيه سلوكه .يعتمد على العوامل اخل -

 حيوية وصراحة ويكون صدقات بسرعة يقبل على الدنيا يف  -

 أنماط الوظيفية : 1-1-2

لقد رائ العامل السويسريً  كارل يونجً  أن كل من املنطوي  واملنبسط يتجه اجتاها خاضعا تبعا لتسلط  

العامل أربعة وظائف هي : التفكري ، إحدى الوظائف السيكولوجية على غريها يف توجيه السلوك ، هلذا ميز 

 : الوجدان ، اإلحساس ، واحلدس وبذلك يكون لدينا مناذج وفيما يلي النماذج الوظيفية وفقً  يونج ً 

 النمط املنبسط املفكر  -

 النمط املنطوي املفكر  -

 النمط املنبسط الوجداين  -



المعاقين سمعيا  لفئة االجتماعي التوافق سمة  الفصل الثاني  

 

 
29 

 النمط املنطوي الوجداين  -

 النمط املنبسط احلسي  -

 املنطوي احلسي  النمط -

 النمط املنبسط احلدسي  -

 النمط املنطوي احلدسي  -

 :  IZENQUE  )  ( بناء أبعاد الشخصية اليزنك – 1-2

 االنبساط واالنطواء : -1-2-1

هو عامل ثنائي القطب من حيث درجات التوزيع ، يشغل طرفيه االنبساطية واالنطوائية الشديدين ، وجيمع 

 ختص اختالف األفراد .بينهما درجات بينية ، 

فالشخص املنبسط حيب العالقات اإلنسانية ، وصحبة اآلخرين  ويسعى للممارسة األنشطة املثرية ، وهو 

مستعد لقبول أو ارتكاب املخاطر ولكنه شخص مندفع وال يرتك لنفسه الفرصة للتمتع بالراحة ، واالسرتخاء 

 تمد عليه .وهو إنسان متفائل وهو ليس ثابتا يف أحواله وال يع

أما الشخص املنطوي فهو إنسان جاد دائما ، ويفضل األنشطة الفردية ، وهو إنسان حريص وحذر ومتشائم 

 (2002من محمد العيسوي، ) عبد الرحومييل أن يكون منظما ومقيدا أو منضبطا

 ثبات سمات وتغيرها:  -5
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ذهب أصحاب نظريات السمات يف تقسيم الشخصية إىل القول بان السمات ثابتة أو دائمة وإهنا عوامل 

داخلية يف الفرد كاالنطواء أو االنبساط ، وعلى ذلك فان هذه  السمات اليت ميتلكها الفرد تدفعه إىل القيام 

واملناسبات املختلفة ، وعلى بسلوك ، معني ومعىن ذلك انه يتصرف أو يسلك سلوكا متشاهبا يف املواقف 

ذلك نتوقع إن الشخص العدواين أو اخلجول سوف يظل كذلك يف مجيع املواقف اليت مير هبا وان الطفل 

األمني مثال سوف يتصرف بأمانة يف املدرسة ويف املنزل ويف جماالت اللعب و العمل وما إىل ذلك ، ولكن 

نسان ليتحدد سلوكه عن طريق ما ميلك من مسات أصحاب نظريات التعلم االجتماعي ، يقولون أنا إل

ولكنه يسلك وفقا ملا حيدث له يف البيئة ، وليس فقط بناء على ما ميتلك من مسات داخلية أي من خالل 

مالحظته لسلوك اآلخرين ومن خالل ما يتلقى من تعزيزات أو مكافاءت عن سلوكه ومن خالل مايشاهد 

هتا ، السلوك الذي يالحظه الفرد  وختزينه يف مستودع الذاكرة وخيرج إىل من مناذج يعمد إىل تقليدها وحماكا

) عبد الرحمن محمد العلن عندما يشعر الفرد انه سوف ينال املكافأة والتعزيز إذا اتى هبذا السلوك . 

 ( .2002العيسوي ، 

 نظرية التعلم االجتماعي: -1

 KLARAQUE HALLEكالرك هال ) وكان أول مؤسسها  االستجابة  –المثير تأسست على فكرة 

 ( ، ميتشل)BANDOORA بان دورا)وقد اعتنق هذه النظرية عدد من الباحثني منهم ( 1813(عام )

 MICHEL ) وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي على أن اخلصائص النفسية ميكن تفسريها وفق التفاعل

البيئية ،ومتثل كل من املدرسة واألقران و املدرب و اجلمهور و املتبادل و املستمر بني احملددات الشخصية و 

النادي و الوسط االجتماعي اليت تتم فيه عملية التعلم االجتماعي ، ويشار إليه كمحدد للسلوك 
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االجتماعي ، مثل الدوافع االجتاهات النفسية االجتماعية ، اإلدراك االجتماعي ، املعايري و القيم و الذكاء 

عاملا النفس األمريكيان إىل أن ( DOLLARD MILLERدوال رد و ميللر)  ، وينظر  االجتماعي

الشخصية على اعتبار انه حيدث نتيجة التعلم ، أي نتيجة تدعيم استجابات معينة لكثري من املنبهات 

املختلفة ، فالشخصية يف نظرمها هي جمموعة من االرتباطات بني منبهات واستجابات أو جمموعة من 

دات و األساليب االعتيادية لالستجابة اليت تعلمها الفرد ألهنا أدت من قبل إىل خفض دوافع مما أدى العا

 ( 2002) سهير احمد ، إىل تدعيمها 

إن الدراسات العلمية دحضت االفرتاضات القائلة بان كل نوع العوامل المؤثرة في شخصية المعوق : -7

د من الشخصية ، وان بعض أنواعا و املستويات من اإلعاقة من أنواع اإلعاقة اجلسمية يرتبط بنمط حمد

اجلسمية تنتهي حتما بسوء التوافق النفسي ، فليس صحيحا أن نفرتض أن إلعاقة ال ميكن إال أن ترتك 

( RAITTE 1892رايت )تأثريات سلبية وحتدث خلال يف التنظيم السيكولوجي للفرد . وقد أكدت 

 احلقيقة يف كتاهبا املعروف اإلعاقة اجلسمية واإلبعاد السيكولوجيةً  فذكرت هده

أن البحوث العلمية ال تدعم الرأي القائل بان أمناط السيكولوجية حمدد ترتبط بإعاقات حمددة ، وان شدة 

 .( 1889) جمال الخطيب ، اإلعاقة ترتبط بدرجة التكيف النفسي . 

 ثر علي شخصية املعوق :وفيما يلي العوامل اليت قد تؤ 

 

 

 اصل اإلعاقة : 7-1
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جيب التمييز بني تأثريات اإلعاقة اخللقية واإلعاقة املكتسبة ، فاإلعاقة اخللقية تؤثر على عملية النمو ، 

واإلعاقة املكتسبة حتدث اضطرابا يف أمناط احلياة املألوفة ،واذا حدثت اإلعاقة بعد الوالدة مثال ونتج عنها 

جلزء . فان اإلحساس باخلسارة يصبح عامال جيب مراعاته ، ففقدان جزء من اجلسم غالبا  شلل أو فقدان

 ما حيدث مشاعر احلداد واحلزن وفقدان األمل .

 نظرة المجتمع : 7-2

أن الناس غالبا ما يتعاملون مع الشخص املعوق بوصفه خمتلفا، وهو غالبا ما ينظر إىل نفسه أيضا خمتلفا ، 

 إعطاءه وضعا اجتماعيا خاصا ، وخيلق له صعوبات عالقات اجتماعية .مما يقود إىل 

 العوامل ذات العالقة بين اإلعاقة أو المرض: 7-3

وهذه العوامل تشمل أنواعا إلعراض وموقعها ، فهل هي ذو قيمة يف أماكن حساسة يف اجلسم أو معيقة  

 ن هلا دالالت نفسية خاصة .كليا يف احلركة ، فاألعضاء والوظائف اجلسمية املختلفة قد يكو 

 البيئة الشخصية قبل حدوث اإلعاقة:7-1

فإذا الشخص اعتمادي قبل اإلعاقة، فان اإلعاقة قد تزيد يف مستوى اعتمادي، إما إذا كان نشطا جسميا 

 8771ا اليأس. ) مجال اخلطيب ، ومعتمدا على أداءه، فعلى األغلب أن إلعاقة قد تشعره باإلحباط ورمب

. ) 

 

 

 

 ردود الفعل الشخص لالزمات في الماضي : 7-5
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فإذا كانت اإلعاقة تشكل خربة جديدة مل مير هبا يف املاضي ، فاملشاعر القلق واالرتباط فقد تتطور إليه ، 

وتبقى لفرتات طويلة ، إما إذا كان الفرد قد واجه أزمات شخصية أوأسرية يف املاضي ، فعلى األغلب قد 

 مع ذوي اإلعاقات .يكون لديه آليات مقبولة 

 مستوى الرضا المهني لدى الشخص : 7-1

فإذا كان الشخص قادرا على االحتفاظ بعمله واملشاركة يف األنشطة الرتوحيية فعبئ اإلعاقة يكون اقل 

بالنسبة هلا ، إما إذا فقد القدرة على العمل فانه حيتاج إىل عملية إعادة <التأهيل تشكل له صعوبة يف 

 ضعية اجلديدة .التأقلم مع الو 

 توفر البرنامج والخدمات العالجية : 7-7

أن التدخل العالجي املبكر واجتاهاته االجيابية لدى املعاجلني قد يكون له اثر هام يف التكيف مع الشخص ، 

ومن الضروري يف هذه احلالة أن تتوفر املراكز اخلاصة على أخصائيني نفسانيني للعمل يف الفريق الطيب 

 واملهين .

 المرحلة العمرية النمائية للفرد : 7-9

أن موعد حدوث اإلعاقة يف حياة اإلنسان يلعب دورا هاما. فالتهاب املفاصل ملرحلة املراهقة هلا مضامني 

خمتلفة عن املراحل العمرية املتقدمة ، فالشخص الذي تقدم نه السن غالبا ما يكون مر خبربات متنوعة يف 

 حياته .

 

 

 الفلسفية: الدين والحياة 7-8
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أن رجوع اإلنسان اهلل سبحانه وتعاىل ، واإلميان بالقضاء والقدر خيفف مشاعر احلزن واالكتئاب ، ويبعث 

 يف النفس األمل ، وذالك من شانه أن يطور أكثر واقعية لدى الفرد ويرفع من تقديره لذاته .

 ( . 1889) جمال الخطيب ، 

 مدى الخوف من المرض :  7-10

خيتلف هذا اخلوف من مريض إىل األخر ، انه يوجد بعض اخلوف يرتكز حول القيود اليت سيفرضها املريض 

على حركة املريض بعد انتهاء العالج ، ويزيد هذا الشعور عندما يتطلع املريض على تصرفات اجملتمع ونوعية 

) محمد امل من ناحية شخصية املعاملة حنو ذوي العجز مثال هنا يبين املريض فكرة على انه شخص غري ك

 . ( 1881رمضان القدافي ،

 المضامين النفسية لإلعاقات الجسمية و النفسية : -9

كوكً  )   ُ ( إن نظريات الشخصية املعروفة قادرة على تفسري استجابات األفراد 8718COOKيرىً 

بات  وفقا ملبادئ لإلعاقات اجلسمية وطرق تكيفهم معها ، وقد حاول هذا الكاتب تفسري هذه االستجا

ُ  سيغموند فرويدهً  ًو كارل روجرزً  وً  كروت ليوينً  .   اليت تستند إليها نظريات الشخصية ً 

فالنسبة لنظرية التحليل النفسي لفرويد يتمثل اإلسهام ألهم هلا يف فهم تأثريات إلعاقة اجلسمية يف مفاهيم 

 إن إلسقاط و الكبت و  ً 8718نا ، ويعتقدً  كوك اليت قدمها فيما يتعلق باليات الدفاع اليت توظفها األ

النكوص من أهم آلليات الدفاعية يف هذا الشأن . فمن خالل الكبت تزاح األفكار اخلربات املولدة للقلق  

 من حيز الوعي ، وبذلك فالكبت يقود إىل جتنب القلق و الشعور بالذنب والصراعات النفسية الداخلية . 

مل على حتميل شخص أخر مسؤولية الصراعات ، فالشخص املعوق الذي يشعر وأما اإلسقاط فهو يشت

بعدم الكفاية ويصعب عليه حتمل ا الشعور قد يسقط مشاعره مع اآلخرين فيدعي إن احد إن ال يريد 
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مساعدته ، وأما النكوص فهو يعين اهلروب إىل عامل اخليال كوسيلة للتعايش مع الضغوط النفسية ، ومن 

ملية فان الفرد الذي يلجا إىل النكوص  كوسيلة دفاعية يرتد إىل مرحلة منائية سابقة ، ويظهر الناحية الع

و اليت تقوم منحىن   ( RODJERZE ) لروجرزاستجابات طفولية وسلبية ،  وتبعا لنظرية مفهوم الذات 

 طبيعة تأثريات إلعاقة الظاهرايت فان التباين بني الذات و الذات املثالية هو العنصر األكثر أمهية يف تفسري

 على الفرد . 

اهتماما كبريا للخربات الشخصية  ، وما يعنيه ذلك عند تفسري اثر اإلعاقة أن معىن رودجرز ويعطي     

اإلعاقة بالنسبة للفرد ومشاعره حنوها أهم من اإلعاقة ذاهتا ، وبناءا على ذلك تفسر هذه النظرية الفروق يف 

 قني ، حيث جند إن قصورا جسميا شديدا قد يكون له تأثريات بسيطة . ردود أفعاال ألشخاص  املعو 

وأخريا فان نظرية اجملال لً  كورت ليوينً  فهي  نظرية نفسية اجتماعية أساسا فهذه النظرية تؤكد أمهية فهم 

لغة يف السلوك من  خالل مظاهره املباشرة ، وفهم السلوك من خالل عالقاته مع البيئة الكبرية ليس من املبا

شيء القول بان هذه النظرية كانت اكرب يف تفسري تأثري السيكولوجية لإلعاقة اجلسمية ، ومن اشهر من  

( ، وقد بني   SHONTZ  8798( و) شوتز  WRIGHT 8711كتب يف هذا اخلصوص ) رايت 

هذان الكاتبان  العالقات و التأثريات املتبادلة بني اجلسد و النفس وحاوال توظيف املعلومات املتعلقة هبا يف 

 ( .1889، ) جمال الخطيبتفسري تأثريات النفسية لإلعاقات اجلسمية و الصحية ، 

 

 

 سمات الشخصية المثيرة للتوافق االجتماعي  : -8
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لديه مسات ذات ثباث نسيب تظهر يف مواقف السلوك ، وميكن قياسها ومنها ما يشري مع منو اإلنسان تربز 

 للتوافق .

 الثبات االنفعالي: 8-1

ومتثل القدرة على تناول األمور باتزان وثباث ، ويتسم الفرد باهلدوء والرزانة يتحكم يف انفعاالت الغضب ، 

ة التنشئة االجتماعية ، فالبيئة العصبية والتوتر تولد اخلوف ، الغرية والكراهية ، وهي مسات مكتسبة من عملي

 مسة القلق االنفعايل .

 اتساع األفاق: 8-2

وتساهم يف توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين ، فيحقق االنسجام والقدرة على حتليل األمور وفرزها   

واالتسام باملرونة والالمنطية والتفكري العلمي والقدرة على تفسري وفهم الظواهر والتقصي يف األمور الراهنة ، 

 وقليل التعامل وسئ التوافق  نغلقما جيعل شخصيته هادئة متزنة ومتوافقة عكس ضيق األفاق وامل

 مفهوم الذات: 8-3

إذا تطابق مفهوم الذات مع الواقع املدرك ما إن  التوافق ، إما إن كان متضحا أو متدين عن الواقع ، فانه 

 خيلق مشاعر التعايل أو الدونية ، يتسم السلوك بسوء التوافق  .

 المسؤولية االجتماعية :  8-1

وهو اإلحساس باملسؤولية إزاء اآلخرين و اجملتمع بتكوين قيمه وعاداته  ومفاهيمه على إن يكون غري   

 مهتم باآلخرين، ويبتعد عن األنانية والذاتية ، فيظهر سلوك االهتمام مبجتمعه و الدفاع عنه ومحايته  .

 

 المرونة: 8-5
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يف اختاذ القرارات واحلكم على األمور ، فيساير إن يكون الشخص متوازنا يف تصرفاته ، بعيدا عن التطرف 

اآلخر ينفي مواقف أو يغاير لوجهة يقتنع هبا  كنهج  دميقراطي ، يتوافق يف السلوك يف أطراف االعتمادية  

 .و االستقاللية وفق املواقف ، ويتسم بالتوافق مع القيادة و التبعية حسب االستدعاء ، ونقيض املرونة

 تماعية االيجابية : االتجاهات االج 8-1

متثل جمموعة مكتسبة من االجتاهات االجيابية اليت يسري عليها الفرد كاحرتام العمل ، تقدير املسؤولية ، 

العمل بالقيم و األعراف و التقاليد السائدة ومسايرة استجاباته للبيئة اليت يستند عليها اجملتمع  و اليت 

 ( 1888صالح حسن الداهري  ، يوافقها )

 اإلعاقة السمعية وأثرها في التوافق االجتماعي : -10

يظهر اثر اإلعاقة السمعية على تأخر النضج االجتماعي ، فاألصم ال يدرك كيفية إخضاع رغباته حلاجات 

اجلماعة ، بل ينصرف إىل إشباع رغباته ، وقد ال يستطيع إظهار مودته حنو اآلخرين بسهولة ، وهو حمروم 

عي مع أفراد جمتمعه ، ويفتقد معىن امللكية العامة واحرتام ممتلكات الغري ، ومييل األصم من التفاعل االجتما

إىل انسحاب و االنزواء من اجملتمع ،ويفضل اللعب مبفرده ،فاألصم يشعر انه وحيد رغم وجوده مع اجلماعة 

HANS . 1973. P.80) لي :( وتؤثر اإلعاقة السمعية على التوافق االجتماعي لألصم كما ي 

التلميذ األصم يف حالة توتر مستمر عندما يكون مع الناس ، لذا يفضل االنعزال االجتماعي :  -1

االنزواء النفسي والعيش يف عزلة ، فهم يتسم بالعجز عن إقامة عالقات اجتماعية سليمة مع أقاربه ، إال انه 

الرتويح ، مما يساعد على  يقوم بدوره االجتماعي وسط مجاعة الصم اليت جيد فيها احلب و الصداقة و

 تأكيد ذاته ، و احلفاظ على استقرار شخصيته وثباهتا ويقضي على حالة العزلة اليت يعيش فيها .

 ( 1819ترجمة ،  –) ليوجين ، مكاي فيرنون 
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أن شخصية األصم تتأثر باإلعاقة السمعية ملا هلا من اثر مباشر على توافقه التكيف االجتماعي : -2

ك الن األصم عليه أن يفهم ما يريده منه اآلخرين من تعبريات وجوههم فقط حيث انه االجتماعي ، وذل

يتقد ما ميكن اعتباره من أهم مصادر تكوين العالقات االجتماعية وهو مساع صوت املتحدث ، كما أن 

ألصم جيد صعوبة ومشقة يف االتصال الفكري باآلخرين ألنه مضطر أن يعرب للناس عن أفكاره بواسطة 

إلشارة أو التلميح ، ومن ذلك يتضح أن عجز األصم عن التعبري اللفظي يؤذي إىل عجزه يف النضج ا

االجتماعي ، وعجزه عن تكوين عالقات جديدة باحمليطني به ، ويفضل األصم مصادقة صديق أصم ، كما 

ين صداقات مع يفضل احلياة املدرسية عن املنزل ، وحيب أستاذه أكثر من والديه ، ومييل إىل جتنب تكو 

إقرائه عاديي السمع لصعوبة تفهمه هلم ، ويزداد سوء تكيف األصم مع اآلخرين كلما زادت حده اإلعاقة 

 ( 1897ينب إسماعيل ، ) ز السمعية 

هي دور اجتماعي يقوم به القائد أثناء تفاعله مع غريه من أفراد اجلماعة ، ويتسم القائد القيادة :   -3

 8711خرين وتوجيه سلوكهم يف سبيل بلوغ هدف اجلماعة .) حامد زهران ، ص بالقدرة على تأثري يف اآل

( . والتالميذ الصم سواء كانوا بنني أو بنات المييلون للقيادة والسيطرة وهذا يرجع إىل اثر اإلعاقة   827: 

 . (  HANS . 1973)السمعية وما نتج عنها من ضيق خرباهتم يف احلياة 

يتسم األصم جبمود وصرامة شخصيته نتيجة لصممه شخصية األصم :الجمود والصرامة في  -1

واضطراره إىل اكتساب املفاهيم عن طريق النظر فقط ، مما يصعب فهم اآلخرين ، وشعور الصم بعجزهم 

عن التعبري عن ذواهتم إال باإلشارة ، وهي شكل حمدود يف التعبري ، كما تتسم العالقة بني األصم ووالديه 

ترجمة  –. ) ليوجين منديل ومكاى فيرون تدليل مما يسهم يف مجود وصرامة شخصية األصم بالشدة أو ال

 ،1817  ) 
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 السلوك االجتماعي:

 هناك تعريف  يرى أن السلوك هو عبارة عن عالقة ديناميكية بني الكائن وبني بيئته .-

التفاعل هو احملرك للسلوك ، ويرىً  كريت ليفني أن السلوك هو وظيفة تفاعل الفرد مع البيئة ، وان هذا -

 .وان الدوافع من حيث آثارها أو حتديد منطها واجتاهاهتا تعتمد على الفرد والبيئة ً 

 السلوك االجتماعي للمعاقين سمعيا : -11

الشك أن هذه الفئة من اجملتمع جتد صعوبة بالغة يف التوافق مع البيئة اليت يعيشون فيها لفقداهنم ألهم 

ع جمتمعاهتم وهي التواصل واحلوار والتعبري عن أحاسيسهم ورغباهتم وهذا ماينعكس على وسيلة للتواصل م

سلوكياهتم النفسية واالجتماعية فيغلب عنهم الطبع احلاد وامليول إىل االنطواء والعزلة واإلحساس بالنقص 

 م .وما يرتتب عن ذلك على سلوكهم االجتماعي فيكاد ينعدم التوافق االجتماعي مع جمتمعاهت

 مكانة المعوقين سمعيا في المجتمع:-12

حيث يعترب املعوقني قوة معطلة يف اجملتمع فإذا مل تبذل اجلهود للعناية هبم ، أصبح طاقة معطلة لعملية 

اإلنتاج يف اجملتمع ، ويؤذي عدم االهتمام بعالج مشكالت املعوقني النفسية واالجتماعية  إىل احنراف 

لنقص ولشعورهم بالضيق من جراء نبذ  اجملتمع هلم ، ومن ناحية أخرى فان الكثريين منهم إلحساسهم با

 فئات العاملة ينتاهبا اخلوف والقلق من انتشار املعوقني يف اجملتمع دون رعاية أو توجيه مناسب هلم 

 (1878عبد الفتاح عثمان وآخرون ، الرعاية االجتماعية للمعوقين ، مكتبة االنجلو  )

 االجتماعية للمعاق سمعيا :احتياجات -13
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 عالقية مثل توثيق صالت املعوق مبجتمعه وتعديل نظرة اجملتمع إليه .-

تدعيميه مثل اخلدمات املساعدة الرتبوية واملادية واستمارات االنتقال واالتصال واإلعفاءات الضريبية -

 واجلمركية .

 عرفة .ثقافية مثل توفري األدوات والوسائل الثقافية وجماالت امل - 

 أسرية مثل متكني املعوق من احلياة األسرية الصحيحة . -

  الخدمة االجتماعية للنشاط الرياضي المكيف لفئة الصم والبكم :-11

تلعب اخلدمة االجتماعية للنشاط الرياضي املكيف  دور كبري يف إعادة التوافق االجتماعي بالنسبة للمعاق 

معدلة واليت تتيح هلذه الفئة االحتكاك مع أفراد جمتمعه  كما مسعيا من خالل جمموعة أنشطة رياضية 

تساهم روح اجلماعة والتعاون يف قيام بتمارين وأنشطة بدنية  وإتاحة الفرصة للرياضي باإلبداع وحتقيق 

الذات للفرد املعاق وبذلك تكون جرعة اجيابية يف التواصل مع الناس وحماولة فرد نفسه وسطهم وهنا تظهر 

 نشطة الرياضية .قيمة األ

 أهمية الخدمات االجتماعية للمعاقين سمعيا: -15

مساعدة املعوقني على اكتساب مهارات سلوكية جتعلهم أكثر اعتماد على أنفسهم يف حل مايواجههم -

 من مشكالت .

 إقامة الصالت بني املعوقني واألنساق االجتماعية اليت ختدمهم .-
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 مساعدة مؤسسات رعاية ةتاهيل املعوقني على تنظيم نفسها داخليا .-

 املسامهة يف وضع سياسة اجتماعية لرعاية املعوقني .-

تدعيم الضبط االجتماعي ملقاومة االحنراف واجلرمية عن طريق الوقاية من االحنراف وتدعيم السلوك -

 االجتماعي االجيايب . 

 أهمية الجماعة للمعاقين سمعيا: -11

اجلماعة من وجهة نظر االجتماعية هي األداة اليت يستخدمها اجملتمع يف تنشئة أفراده وغرس القيم 

وتصحيحها وتدعيمها. وملا كانت اجلماعة هي املرأة احلقيقة اليت يستطيع الفرد من خالهلا إدراك ذاته فان 

 عمليات التنشئة االجتماعية إىل إعادة تصحيحها ، حيث أن جمال استخدام اجلماعة يتعدى املسامهة يف

التنشئة االجتماعية تتم داخل اجلماعة وبواسطتها كإحدى العمليات الطبيعية اليت تقوم هبا وتوفر طريقة 

عمل مع اجلماعات ومن خالل اجلماعة الفرص اليت يتمكن هبا العضو من تدعيم مقدرته على إدراك 

قاته وارتباطاته اجلماعية واالجتماعية املتغرية .) إبراهيم عبد اهلادي  املليجي ، وحتقيق ذاته خالل عال

 ) 1881، الرعاية الطبية التاهيلية من منظور اخلدمة االجتماعية ، اإلسكندرية 

برامج وخدمات الرعاية االجتماعية التي تقابل االحتياجات االجتماعية والنفسية للمعوقين -17

 سمعيا:

هتدف هذه الربامج إىل تزويد الفرد باملهارات االجتماعية األزمة احلياة يف اجملتمع األنشطة االجتماعية : -ا

والتعامل السليم مع اآلخرين حبيث حيافظون على حقوقهم وحيرصون على القيام بواجباهتم ويتأتى ذلك عن 
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الة دبلوم العلوم االجتماعية معهد .) محمد صبري النمر رسطريق ممارسة األنشطة باجلماعات املختلفة 

 ( 1899اعية ، جامعة اإلسكندرية ، العلوم االجتم

ميثل النشاط الرياضي وظيفة هامة يف منو اجلسم والعقل ، فهو ميد اجلسم األنشطة الرياضية: -ب

احمليطة   بالطاقة واحليوية ويعطي الفرد الفرصة للتفاعل واالندماج مع اجلماعة واالستجابة ملثريات البيئة

وجيب على املؤسسات اليت يقيم فيها املعوق أن هتتم بتنويع االنشطةة الرياضية وإتاحة الفرصة الختيار 

نوع الرياضة اليت يرغب يف ممارساهتا ، وتوجيهه السليم ليتفوق ويؤكد ذاته ، فالنشاط الرياضي باملؤسسة 

 ميثل عملية تعويضية يؤكد من خالهلا ذاته وثقته بنفسه .
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 خالصة :

يف هذا  الفصل اخلاص بسمة التوافق االجتماعي بالنسبة للمعاق مسعيا مت التطرق إىل مفاهيم الشخصية مث 

عرفنا السمة  حيث اتفق العلماء على أهنا ميزة أو صفة أو بناء نفسي  ، مث ذكرنا السمات الشخصية املثرية 

النفسي االجتماعي لفئة الصم والبكم واملضامني للتوافق مث تطرقنا إىل  انعكاسات اإلعاقة على اجلانب 

 النفسية ، ويف األخري حتدثنا عن اإلعاقة وأثرها يف التوافق االجتماعي .
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  : تمهيــــــــد

ان االعاقة السمعية ال ختتلف عن االعاقات االخرى يف تاثريها على الطفل يف داته وعلى االسرة      

وخاصة الوالدين ، كما هلما اثر على متدرس الطفل واندماجه يف املدرسة ، حيث تؤثر بشكل واضح على 

 حية املعرفية ... اخل .اخلصائص النمائية املختلفة للطفل من الناحية اللغوية بالدرجة االوىل ، النا

وهدا ما يعيق الطفل يف اندماجه يف املدرسة وعلى حتصيله االكادميي ، ويف هده احلالة تتعرض االسرة اىل 

عدد كبري من ضغوطات واحباطات ومشاعر من النقص واحلزن ...اخل عن طفلهما املعوق فتنجم عنها 

 ن .ردود فعل خمتلفة اجتاه بعضهما البعض او اجتاه االخري

 : مفهــــوم األصـم   -1

بالكشف عن األصم يف باب ) صمت ( يتبني أن )صمت( سكت وبابه نصر ودخل              

و)صمانا( أيضا بالضم . و) اصمت ( مثله . )والتصميت( التسكيت والسكوت أيضا . ورجل )صميت 

فالصامت الذهب والفضة والناطق اإلبل : ما له )صامت( وال ناطق: ( كسكيت وزنا ومعىن . ويقال

 : مل ينطق . ويقال : . و )صمت ( صمتا ، وصموتا ( 1591) الرازي ، والغنم اى ليس له شيء 

جعله مصمتا ال فراغ فيه  : أسكته الشيء : ساكت . اصمت فالنا : صامت ، وال يقال : لغري الناطق

صامت وال ناطق ، والناطق املاشية ، واجلمع  الذهب والفضة ، ويقولون ما له : )الصامت( من املال

) إبراهيم اجلامد ال جوف له كاحلجر  : الكثري الصمت )املصمت( : صموت ، وصوامت ) الصموت (

 (  . 1551مدكــــور ، 
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انسداد االدن وثقل السمع . صم يصم وصمم بإظهار التضعيف نادر ، صما  : والصمم     
 .واصم مبعىن صم وصمما واصم ، واصمه اهلل فصم  

بكلمة اصمينيها الناس ،  –صلى اهلل عليه وسلم  –مث كلم النيب  : ويف حديث جابر بن مسرة         

هي اليت  : الفتنة الصماء العمياء : أي شغلوين الناس عن مساعها ، فكأهنم جعلوين أصم . ويف احلديث

ع االستغاثة وال يقتلع عما يفعله . وقال ال سبيل إىل تسكينها لتناهيها يف ذهاهبا الن األصم ال يسم

ال  صم بكم عمي فهم*  : الصمم يف االدن ذهاب مسعها . وقال اهلل تعــاىل يف صفة الكافرين : الليث

*   ؛ ويقول القائل كيف جعلهم اهلل صما وهم يسمعون ؟ واجلواب يف دلك أن مسعهم مل  يعقلون

 ( .   1591ظور ، ) ابن منينفعهم ، ألهنم مل يعوا ما مسعوا 

يصعب معها فهم الكالم املنطوق يف  من السوء إىل درجة  السمع فقدان حالة"   :  الصمــــم هو     

(  1591ترجمة ،  –) ايوجين مندل ، ماكاى ثيرفون معظم األحوال مع أو بدون املعينات السمعية 

" الشخص الذي يعاين عجزا أو اختالال حيول دون االستفادة من حاسة السمع ، فهي  : . واألصم هو

) معطلة لديه ، أي أن األصم هو شخص يتعذر عليه االستجابة بطريقة تدل على فهم الكالم املسموع 

 .   (  1591بحرية الجنايني ، 

هو غري قادر على االتصال مع دلك الفرد الذي ال يستطيع السمع والكالم ، و   : واألصــــم هو    

،  1591)اآلخرين بسبب إعاقته ، ودلك حلدوث خلل يف اجلهاز السمعي أو العصيب 

CASSELL ‘S  ) انه دلك الطفل  –.  ويقصد باألصم حسب تعريف هيئة الصحة العاملية للطفولة

، أو هو الطفل الذي ولد فاقدا حاسة السمع ، وترتب على دلك عدم استطاعته تعلم اللغة والكالم 

الذي أصيب بالصمم يف طفولته قبل اكتساب اللغة الكالم ، أو أصيب بالصم بعد تعلم اللغة مباشرة ، 
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. ويعرف األصم من الناحية الطبية (   WILLIAM، 1511)حبيث فقد أثار دلك التعلم بسرعة 

( ديسبل ، أو هو الذي مهما حيصل من معينات 09" هو من تعدت لديه عتبة احلس السمعي ) : بأنه

مسعية ، فان لغته لن تنمو عن طريق القناة السمعية وحدها ، بل يعتمد منوها على قنوات حسية أخرى 

. وهو الذي فقد السمع مبجرد أن  (  1599) محمد ناصر قطب ، مثل البصر وغريه من احلواس 

.  ومييل الباحث استخدام  (  LIBEN،  1599م الكالم لدرجة أن أثار التعلم فقدت بسرعة )تعل

" األصم هو دلك الطفل الذي ولد فاقدا حلاسة السمع  أو أصيب بالصمم يف طفولته  : التعريف األيت

ع فهم قبل اكتسب أو تعلم الكالم وترتب على دلك عدم قدرته على االستفادة من السماع ، وال يستطي

 الكالم املنطوق أو اكتساب اللغة أو تعلم بالطريقة العادية " . 

   : التركيب التشريحي للجهاز السمعي   -1 

وهو اجلهاز الدي خيتص برتمجة الدبدبات الصوتية إىل أصوات مميزة يدركها املخ ومييزها اإلنسان .  

والصوت هو" دلك املؤثر اخلارجي الذي يؤثر على أعصاب االدن ويسبب حاسة السمع ". وتقاس شدة 

وة وتســـاوى األصوات بوحدة تسمى "" الديسيبل "" وتعرف بأهنا " النسبة بني كميتني من كميات الق

، وهي نقطة البداية بالنسبة لقدرة السماع البشري على متييز وجود الصوت من  0داين / سم 909990

،  THRESHOLD OF HEARING  ( 1551 الصمت وهو ما يسمى عتبة السمع  

HEWARD  ) واجلهاز السمعي يشمل جزءا خارجيا هو االدن اخلارجية مث االدن الوسطى مث االدن .

 .  ية  الداخل
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  : الجهاز العصبي في عملية الكالم   1-1

إىل العضالت املتحكمة  NERVE-IMPULSESحيث تقوم األلياف احملركة بنقل احلفرات العصبية 

اليت تتحكم يف النشاط احلركي املعقد ألعضاء  BROCA’S AREAيف جهاز النطق من منطقة بروكا 

النطق ودلك عن طريق التحكم يف تقلص هده العضالت واسرتخائها وتوقيت احلركات يف تزامنها أو 

تتابعها . وتقع هده املنطقة يف اجلهة اجلانبية من الفص األمامي للمخ أما االدن وأعلـى منها قليال وتكون 

خ بالنسبة لإلنسان األعسر .  ومن هنا يأيت التآزر بني مراكز السمع عادة يف النصف األمين من امل

العصب احلائر  -ا  : ومراكز الكالم ، وميكن حدوث عملية التآزر عن طريق جمموعة من األعصاب منها

THE VAGUS NERVE   

    THE FACIAL NERVE عصب الوجه   -أ

 THE HYPOGLOSSUS NERVE   العصب حتت اللسان  -ب

  GLOSSOPHARYNGEUS NERVEالبلعومى   –ساين العصب الل  -ت

     THE PHRENICUS NERVE العصب احلجايب  -ث

  TRIGEMINAL NERVE   العصب مثلث التوائم  -ج

( 1511  ،NEWBY ) 

  : الجهاز العصبي في عملية السمع  1-1-1     
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يبدأ النشاط العصيب يف عملية السمع باخلاليا الشعرية داخل عضو كورتى على حني تقع أخر حلقات 

إدراك الصوت يف املخ ، حيث تنتقل اإلشارات اليت تستقبلها اخلاليا الشعرية عرب ممرات عصبية معقدة 

اليت   SPIRAL GANGLIONإىل مراكز االستقبال يف حلاء املخ ، وهي تشتمل العقد احللزونية 

يف كل ادن ، وتضم هده  000999تسري موازية لعضو كوريت على عدد من األجسام اخلاليا يصل إىل 

وتتجه حماور األعصاب من أجسام    RECEPTOR NEURONSاألجزاء اخلاليا العصبية املستقبلة 

وهو املركز األجوف للقوقعة حيث   THE MODILUS AXONاخلاليا إىل داخل حمور القوقعة 

مكن حزمة األلياف العصبية اليت تعرف بعصب السمع مث تتفرغ العقدة احللزونية ألجسام اخلاليا على تت

هيئة شجرة داخل عضو كوريت ، وهنا تتصل هنايتها باخلاليا الشعرية صانعة معها متشابكات عصبية 

ثر من ليفه وغالبا ما تتصل األلياف بعدة خاليا كما أن كل خلية شعرية تستقبل امتدادات من  أك

عصبية واحدة . وتتجه احملاور ) األلياف العصبية ( من النوايا القوقعية يف حزمة عصبية إىل اجلسم شبه 

وهناك تتصل مبجموعة اخلاليا التالية اليت تشتمـل  علـى    THE TRABEZOIDاملنحرف 

 SUPERIOR-OLVATORYاملتشابكات العصبية . وتسمى هده الكتلة بالرتكيب الزيتوين العلوي 

COMPLEX  ومنه متر األلياف خالل ممرات معينة متكن تتبعها ، وقد تتجاوز بعض أجسام اخلاليا

دون أن تصـل هبا وأهنا تصل إىل مستوى معني بعد عبورها من خالل عدد من املتشابكات  العصبية اقل 

 ( . FANT، 1591  .)من املعتاد 

     : أسباب الصـــمم  - 3

  DUNN   ،1591 ؛ دين   STRONG   ،1599) سترونج يتفق عدد من العلماء والباحثني 

عبد المجيد عبد الرحيم ، لطفي بركات ،    1591؛ ايوجين مندل ، مكاي فيرنون ، 
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على أن األسباب (  1519؛ مصطفى فهمي ،  1591محمد عبد المؤمن حسين ،  1595

  : الرئيسية للصمم ترجع إىل

 ناء الوالدة ، فقد حيدث بعد دلك وراثية تودي إىل صمم وال يشرتط حدوثه أثعوامل  -1

اإلصابة بالزهرى والتهاب أغشية الدماغ سواء داخل الرحم أو عند الوالدة مما يؤدي إىل عيوب  -0

 خلقية تؤدي باإلصابة .

من حاالت  %19وتسبب حوايل  GERMEN MEASLESاإلصابة باحلصبة األملانية  -3

 طفال . الصمم يف األ

عوامل مكتسبة حتدث أثناء الوالدة وبعدها ومنها إمهال الطبيب لالم ، الوالدة قبل امليعاد ، إصابة  -4

 املخ بنزيف ، نقص كمية األكسجني يف الدم عند الوالدة .

عندما يكون اجلنني اجيايب واآلم سالبة العامل الريساس ، ويؤدي دلك إىل   Rhاثر العامل الوراثي  -5

 خالل األربعة والعشرين ساعة األوىل من حياته . JAUNDICED بالريقان إصابة اجلنني

 من األطفال الصم ولدوا ناقصي النمو . %11األطفال غري مكتملي النمو حيث وجد أن  -6

 من األطفال الصم . %19ويسبب الصمم لدى   MENINGITISااللتهاب السحائي  -1

وسات وتسبب أمراض مثل التهاب واليت حتدث بسبب الفري    INCEPHALITISالتهاب املخ  -0

 TWO WEEK ، ومرضى حصبة األسبوعني  THYROID GLANDالغدة النكفية 

MEASLES  . واليت هتاجم املخ مسببة التهاب املخ ، واحد نتائجها هو الصمم 

،  HEWARD؛ هيوارد   Dunn ،1591) بني           : فئــــات فاقـــدي السمـــع   -4

أن فئات  ( 1591ترجمة ،  –؛ ايوجين مندل ، كماي فيرون 1591؛ مختار حمزة ،   1551
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وهي تصنيفات تستند  DECIBLESالسمع تنقسم إىل عدة مستويات كما تقاس بوحدات الديســـبل 

أد تعتمد على كمية السمع   PURE TONE Averageعلى متوسطات أو معدل النغمة الصافية  

( وهي مدي دبدبات الكالم ، مما هو جدير Hz وحدة صوتية )  099،  199،  59للدبدبات 

   : بالذكر انه يوجد اختالف وتنوع إىل حد كبري من طفل إىل آخر وتنقسم هده الفئات إىل

 ( ديســبل . 05 : 19فقدان من )    NORMALالعادي     -1

 (  ديســبل . 49 : 05فقدان من )     SLIGHT احلفـيف    -0

 ( ديســبل . 59 : 49فقدان من )   MILD TO MODIRATEاخلفيـف إىل املتـوسط  -3

( ديسبل  19  : 55فقدان من )  MODERATELY SEVERE طة ديد بدرجة متوسالشـ -4

. 

 ( ديسـبل .  09  : 19فقدان من )    SEVERE ـد شدي -5

 ديســبل (90)وق فقدان ف  PROFOUND LOSSع فـقدان عمـيق السمـ -6

: بيان حجم مشكلة المعوقين على المستوى العالمي والنامي والدول  02جدول رقم . -1

  :   ) األرقام بالمليون (          العربية

عدد المعوقين 
 عالميا 

عدد المعوقين في 
 الدول النامية 

النسبة المئوية 
للمعوقين في الدول 

 النامية 

عدد المعوقين في 
 العالم العربي 

عدد المعوقين اقل 
 سنة  19من 

عدد المعوقين سنة 
اقل من  1111

 سنة  19

    599 

 مليون / نسمة 

      499 

 مليون / نسمة 

           09%  1005%        109 

 مليون      

     159 

 مليون     

 (  0  : 1006) وزارة الرتبية والتعليم ،                                                    
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  : لألصـــم ةالخصائص السيكولوجي     -9

ينمو األصم يف عامل صامت بال أصوات ، عامل خال يف كثري من احلــاالت من حرارة العطف       

واحلنان ، من أصوات األم واألب واألصدقاء ، من أصوات الطيور واملوسيقى إىل أخره من أمور ، فكل 

. وقد أجريت دراسات على  ( P. :  1591  ،RODDA 11) شيء بالنسبة له ساكن بارد ، 

، كما أثبتت دراسات بنرت  LYONت على انه يصاب بعدم االتزان العاطفي كدراسات ليون األصم دل

أن الصم تكثر بينهم حالة عدم االتزان أكثر من   PINTER AND FUSFELD ، وفسفلد 

حصا .  حيث ميكن  (  LANG،  1591 )العاديني ، وان األصم أكثر انطواء ، واقل حبا للسيطرة 

  : شخصية األصم يف النقاط اآلتية السمات البارز يف هم

أن الطفل األصم مييل بسبب عاهته احلسية إىل ينسحب من اجملتمع ولذلك فهو غري ناضج  -1

 اجتماعيا بدرجة كافية .

مثل العدوان السرقة  والرغبة يف لتنكيل  كأن األطفال الصم لديهم مشكالت خاصة بالسلو  -0

 والكيد باآلخرين وتوقع االيداء .

الصم مييلون غالبا إىل اإلشباع املباشر حلاجاهتم مبعىن أن مطالبهم جيب أن تشبع  أن األطفال -3

 بسرعة .

أن استجابات الطفل األصم الختبارات الذكاء اليت تتفق مع نوع إعاقته ال ختتلف عن استجابات  -4

 الطفل العادي .

ير  ( 1511؛   LILY BRUNCHWING) ليلى برونشوينج أن التكيف االجتماعي  -5

 واضح لدى األصم ، كما أثبتت دلك اختبارات روجرز للشخصية ومقياس براون للشخصية .
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 أن األطفال الصم قد اظهروا عجزا واضحا يف قدرهتم على حتمل املسئولية  . -6

 VINELAND SOCIAL MATURATYاثبت اختبار فانيالند للنضج االجتماعي  -1

SCALE  اعي ودلك بسبب عجزهم عن التفاعل الذي يتم أهنم غري كاملني من ناحية النضج االجتم

 بني الفرد وافراد اجملتمع اآلخرين يؤدي حتما إىل نضجهم اجتماعيا . 

أن املخاوف تظهر بصورة واضحة  لدى الفتيات الصم وأكثر هده املخاوف ظهورا هي اخلوف  -9

كريستين     VEGELY  ،1591فيجلي  : LANG   ،1591) النج من املستقبل 

CHRISTINSEN   ،1591   . ) 

&  WILLIAMSأن الطفل األصم متأخر عقليا مبا يقارب من عامني ) دراسة بيرتسون ووليامز  -0

PITERSON  . ) وطبق فيها اختبار رسم الرجل على عينة من األطفال الصم 

 ( . 1511؛ فيرنون   PETERSO،  1511) دراسة أن األصم عادي الذكاء  -19

   : نمو األصـــماثر اإلعاقـــة في  -1

ال تؤثر اإلعاقة السمعية يف النمو اجلسمي لألصم ، ولكن تؤثر على النمو اللغوي واالجتماعي         

  : واالنفعايل ، وميكن بيان دلك كما يلي

 : النمـــــو اللغــــوي : أوال

   : النمـــــو اجلسمـــي : ثانيا

  : ـو العقلــي واملعرفــيالنمـ : ثالثا

                                                                               :   النمــــو االجتمــاعـــــي : رابعا

يرتبط التوافق االجتماعي ارتباطا وثيق الصلة مع النمو االجتماعي ،  فعندما ينجح املراهق يف حتقيق منو 



معيةالس اإلعـاقة ـابوأسب سمـعيـا اقينالمع زاتيوممـ خصائص ثالفصل الثال   

 

 
54 

املطالب االجتماعية اجلديدة بتكيف ناجح ، وعندما اجتماعي سليم ، فان دلك يساعده على مواجهة 

يفشل املراهق يف دلك فان عالقات املراهق االجتماعية سوف ترتد به إىل مرحلة الطفولة املبكرة وال 

تساعده على أن حيقق شخصيته اجلديدة . ولعل صور اجلديد أمهية لدى املراهق الصغري ، وأكثرها 

أن يفعله إزاء األثر املتزايد جلماعة األقران ، باإلضافة إىل اجلماعات  صعوبة يف نفس الوقت ما جيب عليه

االجتماعية اجلديدة اليت تظهر احلاجة إليها يف هده مرحلة ، وأمناط السلوك االجتماعي اجلديد مل تكن 

أثرا كبريا  شائعة يف املراحل السابقة . ونظرا لالرتباط الشديد بني املراهق ومجاعة األقران فان هلده اجلماعة

يف توجيه سلوك املراهق يف هده املرحلة ، وتنافس هده اجلماعة األسرة يف اكتساب املراهق العادات 

. وقد يتحول املراهقني الدين ال يستطيعون التوافق (  TUNER،  1591 :)والسلوك االجتماعي . 

 . )  HURLOCK،  1591 (االجتماعي إىل جاحنني يشكلون عصابة خارجة عن القانون

  : العوامل المؤثر على النمو االجتماعي لألصــم -9

يعترب الكالم عامال حيويا يف تكوين العالقات االجتماعية ،  : عدم القدرة على التعبري اللفظي -1

واألصم حمروم من الكالم ومن فهم كالم اآلخرين وكيفية االتصال هبم والتعامل معهم مما يؤثر على سلوكه 

إىل حد كبري مما يصل إىل سوء التكيف العام ، فكلما زادت حدة اإلعاقة السمعية كلما زادت مظاهر 

 ( . P : 1019  ،RODD.41) التكيف العام 

اللغة هي مفتاح اإلدراك الذهين ، فتمايز نربات الصوت يلعب  : عدم القدرة على اإلدراك الذهين -0

مضمون دورا هاما يف التصوير الذهين للمواقف االجتماعية ، وهو ما يصعب حتققه لألصم فال يدرك 

ومغزى القيم والعالقات والعادات االجتماعية ، وال يستطيع فهم لغة الدعابة اليت ميكن التعبري عنها 

 . (  1591) مختار حمزة ، بواسطة التعبريات الصوتية امللتوية ونغماهتا 
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يتعرض األصم لالكتئاب ودلك ألنه يشعر دائما بنقص قدرته على مسايرة  : االكتئاب واالنزواء -1

اديني أو التفاهم معهم فيتحاشى االختالط هبم لقصوره معهم ، مما يعمق إحساسه يف أحيان كثرية الع

بالنقص والدونية وازدياد دواعي االكتئاب واالنعزالية ، وتثري قلقه من أن تكون تصرفاته موضوعا للدهشة 

ماعة وهدا بدوره يؤدي اى أو السخرية ، أو العطف الزائد لدى اآلخرين ، مما جيعله ينزوي وينعزل عن اجل

 ( . : 1519) زينب إسماعيل ، االنعزال االجتماعي لألصم عن باقي جمتمعه 

 

   SOCIAL ADJUSTMENT:التوافق عند األشخاص الصـــم     -9

" جمموعة من االستجابات املختلفة اليت تدل على شعور الفرد ومتتعه باألمن  : ويقصد به          

االجتماعي ، واليت عن عالقات الفرد االجتماعية ، كما يتمثل يف معرفة الفرد للمهارات االجتماعية 

ط البيئة املختلفة والتحرر من امليول املضادة للمجتمع والعالقات األسرية الطيبة ، والعالقات اجليدة يف حمي

   1519عطية هنا ، احمللية وعالقته باملدرسة ، وإتباعه للمعايري واملستويات االجتماعية وإكسابه هلا ) 

 ( ويف جمال دراستنا فال بد أن نبني اثر اإلعاقة مع التوافق االجتماعي .

 العوامل المسببة لإلعــاقة : -5

   : أهم العوامل املسببة لإلعاقة هي كاآليت ( 1599) حيث يقسم عثمان فراج       

زواج األقارب ، الزواج املبكر ، انتشار األمية ،  :مثل  :عوامل ترتبط بالنظم والظواهر االجتماعية  -

 .RHخروج املرأة للعمل ، العوامل الوراثية وعامل .
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مل االجتماعية وهي تتباين من فرد ألخر حسب البيئة ، والعوا  :عوامل ترتبط باجلانب الصحي  -

إىل تقرير منظمة  ( 1599)عثمان فراج ، واالقتصادية وكذلك االستعداد لإلصابة باملرض . كما يشري 

  : الصحة العاملية والدي يبني أن أهم أسباب اإلعاقة هي

عوامل وراثية جينية ،   :وتشمل   CONGENITAL DISORDERS :اضطرابات خلقية   :أوال 

 .   NON-GENETIC DISORDERSوعوامل غري وراثية 

 امل املصابة وتنتقل العدوى من : COMMUNICABLE DISEASESاألمراض المعدية  :ثانيا 

،  POLIOMYCLITIS، وشلل األطفال Méningitesاجلنني مثل التهاب السحاىب  إىل

 . LEPROSY، واجلدام  TRACHOMAوالرتاكوما 

 NON-COMMUNICABLE DISEASESأمراض جسمية غير معدية  : ثالثا

SOMATIC : .مثل ضغط الدم 

( 15ويصيب ) EPILEPSYمثل مرض الصرع  : االضطرابات النفسية والعقلية الوظيفية : رابعا

 مليون نسمة من سكان العامل .

 . من نسبة اإلعاقات %005وهي مسئولة عن   : الحوادث : خامسا

حيث تشري التقارير إىل أن  :اإلدمان على المسكرات والمخدرات وعقاقير الهلوسة    : سادسا

 ( دولة مشلهم تقرير منظمة الصحة العاملية .14يف ) %0نسبة املدمنني على املسكرات تصل إىل 

اخلامسة بأمراض دون  طفل(  مليون 199أكثر من ) حيث يصيب : نقص وسوء التغذية : سابعا

 رض الكواشريكور .نقص الربوتني وم
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ممن هم يف سن الستني أو  %09الفئة تزيد عن  هده نسبةأن  التقارير بينت حيث : كبر السن  : ثامنا

 املعدة هلم . جأكثر وما يرتتب عليه الربام

  : أن أهم الديناميكيات النفسية اليت تصاحب اإلعاقة هي ( 1595) عمر شاهين، ويبني      

 حيث يعتمد املعوق على الغري وينخفض معدل احلركات اليت يؤديها املعوق  : النكـــوص -ح

 فيلجا املعوق إىل اإلسقاط والكبت غري السوي . : الكبت واإلسقاط -خ

 حيث يسقط عدوانيته على اآلخرين، أو يوجه عدوانيته حنو ذاته بأشكال خمتلفة . : العـــدوان -ج

ء اليت مل تصب بطريقة أفضل عند عدم حدوث وهي تساعد على استخدام األعضا : التعويـــض -د

 اإلصابة .

 حيث يصر املعوق على أداء األعمال الصعبة اليت ال ميكن أن يؤديها بدون مساعدة . : االنكـــار -ه

 حيث ينسحب املعوق من اجملتمع الذي يعيش فيه . : االنطــواء -و

اإلرشادية واملهنية اليت ينبغي  إىل أمهية الربامج ( HOWARD  , 1993    ).ولذلك يشري هيوارد    

أن تقدم إىل املعوقني حيث ميكن أن تساهم بصورة مباشرة يف زيادة التفاعل االجتماعي ومنو التوافق 

 االنفعايل وتكوين صورة جيدة للذات .

هدا وقد الحظ الباحث أن اإلعاقة السمعية ال حتظى بالكثري من االهتمام من قبل الباحثني    

حلكومات باملقارنة مع بعض اإلعاقات األخرى مثل اإلعاقة البصرية واإلعاقة الذهنية ، كما واملنظمات وا

الحظ الباحث اهتمام البحوث باجلانب الوصفي لإلعاقة والسمات السيكولوجية لألصم دون حماولة 

ابات تقدمي برامج تفيد يف تقدمي خدمات إرشادية ومهنية واجتماعية وانفعالية تساهم يف خفض االضطر 

 لدى األصم .
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ولكي نستطيع أن نقدم خدمات جيدة إىل هده الفئة البد لنا أوال من دراسة اجلوانب األساسية يف     

شخصية األصم ، واليت من خالهلا ميكن أن نتعرف على أهم ديناميات تفاعل األصم مع نفسه ومع 

البحوث والرسائل المطبقة للصم .) أهم جمتمعه وينعكس دلك على اجتاهات اجملتمع حوله حنو األصم 

 *( .1551في المالحق وهي من خالل المؤتمر القومي األول للتربية الخاصة *أكتوبر 

 : خصائص المعاقـــين سمعـــيا     -11

ان مرحلة الطفولة املتأخرة مل تنل من إهتمام الباحثني ما نالته املراحل اآلخرى من العمر على الرغم    

ان  " سعديــة بهادر "من ان هده املرحلة من العمر تعد فرتة انتقالية حرجة تعرتض مسار النمو ، وترى 

) جدرية يف سلوك الطفل .  يف هده املراحل يرتك الطفل بيئة املدرسة مما يؤدي اىل حدوث تغريات

 .  (  1591، دار البحوث العلمية ،  4علم نفس النمو. ط  : سعدية محمد بهادر

  : الخصائص االجتماعية النفسية  11-1

بحرية " اىل ان الشخص املعاق مسعيا لديه بالنقص والدونية . واكـدت    "  زينب اسماعيلتشري"   

" اىل انه  الشخص عبد العزيزواالجتماعي . كما توصل "  توافقه الشخصي " ان له سوء الجنايني

" ان  الخطيب ومنى الحديدي جماليعاين من النشاط الزائد . وبينت نتائج الدراسة اليت قام هبا " 

) فيوليت ابراهيم اكثر اخلصائص السيكلوجية قوة عند املعاقني هي امليل للتملك والتعصب الفئوي . 

 .  ( لوجية االعاقة . مصدر سبق دكره ،سيكو  بحوث ودراسات في : وآخرون

حيث ال يوجد ما يثري اىل ان نسبة شيوع االضطرابات النفسية بني املعوقني مسعيا اعلى منها لدى 

العاديني ، اال ان بعض الدراسات تشري اىل ان االطفال الصم اكثر عرضة للضغوط النفسية والقلق 
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االطفال الصم اكثر عرضة لنوبات الغضب ، ودلك بفعل واخنفاظ مفهوم الدات ، ويالحظ ايضا ان 

الصعوبات اليت يواجهوهنا يف التعبري عـن مشاعرهم ، ولنفس السبب جند ان الصم يعربون عن غضبهم 

سيكولوجية دوي  : ) عبد الرمحان سيد سليمان واحباطهم بعصبية ويظهرون ميال كثريا للعدوان اجلسدي

( ، اما  1111، مكتبة زهراء الشرق ،  1. ط  1جزء سمات " . احلاجات اخلاصة " اخلصائص وال

من الناحية النفسية واالنفعالية فان االعاقة السمعية تؤثر بشكل واضح على نفسية الطفل ، ويظهرون 

بدرجة عالية من التمركز حول الدات ، فمفهوم الدات عندهم يتميز بعدم الدقة واخلصائص النفسية 

االطفال الدين هم يف املركز اخلاصة او احد افراد العائلة يعانون من نفس ختلف من طفل آلخر ، ف

) أحمد حسن االعاقة يكون مفهوم الدات عندهم افضل نت االطفال الدين يفتقرون اىل الرعاية 

 ، 1555، عالم الكتاب ،  1د . طمناهج الصم ، تخطيط والبناء والتنفي : اللقاني ، أمير القرشي

 . ) 

ر الشخص املعوق اىل القدرة على التواصل االجتماعي مع األخرين وكدلك امناط التنشئة ان افتقا  

األسرية قد تعود اىل عدم النضج اإلجتماعي واإلعتمادي وقد استخدمت عدة دراسات ومقاييس خمتلفة 

 SPECIAL ACTIVITE . 2000  " ) " فانيالدللنضج اإلجتماعي مثل مقياس 

PHYSIQUE ADAPTE  ) ن جهة اخرى توضح الدراسات ان مفهوم الدات لدى . وم

األشخاص املعاقني مسعيا يتصف بعدم الدقة فهو غالبا ما يكون مبالغا فيه ، تشري الدراسات ايضا ان 

املعوقني مسعيا او اللدين يعاين آبائهم وأمهاهتم من اإلعاقة السمعية يكون لديهم مفهوم الدات افضل من 

. ولقد توصل "  (  L’ENFANT LOUE B , BRODY . 2000 .) غريهم من املعاقني مسعيا

تقريبا من أقراهنم  %19" اىل ان األطفال الصم متأخرون يف النضج اإلجتماعي بنسبة  مايكل بيست
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 MACONNELL , FCHILDREN WITH HEARING)من األطفال العاديني يف السمع 

DIYBILTIES IN THE SCHOOL’S 1ND ED , DUNN , L , M , EDITOR , 

NEW YORK , 1963 )  

األطفال ومنه يستنتج الطلبة ان املعاق مسعيا مييل اىل العزلة نتيجة الحساسه بالعزلة او عدم اإلنتماء لدى 

 . اآلخرين

  : الخصائص الجسمية والحركية   11-1

ان منو املهارات يفتح امام الطفل جماال جديدا ، عاملا جديدا للكشف واالستطالع ، مبعىن كلما منا     

الطفل من الناحية احلركية يصبح مبقدوره ان يستكشف االحداث وان يتفاعل بشكل افضل مع العامل 

، دار  1علم النفس الطفل ، النمو النفسي واالنفعالي للطفل . ط : ) فيصل عباساحمليط به . 

. وفيما يتصل باملهارات اليت تعتمد على حركة العضالت الكبرية فاألطفال  ، ( 1559الفكر العربي ، 

يزداد نشاطهم للحركة واللعب كاجلري والقفز والتسلق كما يبدأ جسهم للمباريات املنظمة ، أما بالنسبة 

اليت تعتمد على حركة العضالت الدقيقة فإن الطفل يف هده احلالة يزداد عنده التوافق بني العني للمهارات 

الطفل والمراهق . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  : ) منصور حسين ، مصطفى زيدانواليد . 

عي الدي فالنمو احلركي عند الطفل املعوق مسعيا متأخر وبطيء وهدا سبب الفقدان السم ،  ( 1591

يعيق حركته حيث خيصص الطفل املعوق مسعيا  معظم وقته يف إجياد عالقات التواصل مع اآلخرين دون 

احلركة ، حيث مل حيظى النمو اجلسمي واحلركي لدى األطفال املعاقني مسعيا بإهتمام كبري من قبل 

تصنيف الرياضيين  ) عبد الحكيم بن جواد المطر ،الباحثني يف ميدان الطفولة والرتبية اخلاصة 

. حيث الفقدان السمعي ينطوي على جرمان الشخص من  ( 1551ية ، المعوقين . الجامعة السعود
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احلصول على التغدية الراجعة السمعية مما قد تؤثر سلبا على وضعه يف الفراغ وعلى حركات جسمية ، 

. أما النمو احلركي هلؤالء  ولدلك فان بعض األشخاص املعاقني مسعيا تتطور لديهم أوضاع جسمية خاطئة

األشخاص فهو متأخر مقارنة بالنمو احلركي هلؤالء األشخاص فهو متأخر مقارنة بالنمو احلركي 

لألشخاص غري املعاقني مسعيا . لدا فاألشخاص املعاقني ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة باألشخاص 

) جمال معظم وقتهم للتواصل مع اآلخرين . العاديني فهم عموما يتحركون قليال حيث أهنم خيصصون 

احمد  لطفي. حيث يدكر " ، ( اإلعاقة السمعية . مصدر سبق دكره : محمد سعيد الخطيب

) لطفي "  ان الضبط احلركي ككل عند الطفل العادي ينمو منوا أفضل عند الطفل األصم .  بركات

. ومنه  ( 1591المريخ ، الرياض ، . دار  الفكر التربوي في رعاية الطفل األصم : بركات أحمد

يستنتج الطلبة ان مشكالت التواصل اليت يعانيها املعاقون مسعيا تضع حواجز وعوائق كبرية أمامهم 

إلكتشاف البيئة والتعامل معها ، وإدا مل يزود املعاق مسعيا بإسرتاتيجيات بديلة للتواصل فإن اإلعاقة 

 . السمعية قد تفرض قيودا على النمو احلركي

  : الخصائص اللغوية   11-1

النمو اللغوي عند الطفل املعاق مسعيا هو األكثر تأثريا عن اخلصائص النمائية اآلخرى ، حيث ان الطفل 

يتعلم الكالم من خالل مساعه لآلخرين وهم يتحدثون ، او من خالل تقليد األصوات اليت يسمعها ، 

م الكالم وإكتساب اللغة ألهنم يعتمدون على اإلدراك ففقدان الطفل حلاسة السمع هلا أثر بالغ عن تعل

. وكدلك  اإلعاقة السمعية . مصدر سبق دكره ، ( : ) جمال محمد سعيد الخطيبالسمعي . 

التدخل املبكر يف تربيته وتدريبه وحصوله على التعزيز اللغوي من طرف اآلخرين . وهدا ليقوي روابطه 
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سيكولوجية  : ) السبيعي عدنانمع نفسه ومع عامل الكبار باآلخر وينمي تفكريه العقلي وتفامهه 

فاللغة هي املشكلة األوىل واألساسية اليت  المرضى والمعاقين ، الشركة المتحدة للطباعة والنشر ، (

  EDITION  2EM  MASSON  ,  L’ENFANT  CHEZ  VOIX   (تعرتض الطفل 

LA  ( C  . LANAY  ET  B . MAISSONY  : LES  TROUBLES  du  

LANGUAGE  DE LA  PAROLE  ET  DE  

ومع ان األطفال دوي السمع العادي يتكلمون اللغة والكالم دون تعلم مربمج ، فاملعوقون مسعيا حباجة 

) اىل تعلم هادف وتتكرر فالشخص املعوق مسعيا يصبح ابكما ادا مل تتوفر له الفرصة اخلاصة الفاعلة 

. كما يؤكد كل من "  التربية البدنية للمعوقين . مرجع سبق دكره ، ( : رمحمد كمال عفيفي عم

"  أن اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية يظهر يف جمال النمو اللغوي معربا عنه باللغة  هالهان وكومان

املنطوقة ويضيفان ان دلك ليس بالضرورة صحيحا بالنسبة للغتهم اخلاصة سواء أكانت اإلشارة الكلية أو 

أجبدية األصابع ، وعليه فان املعاقني مسعيا يعانون من تأخر واضح يف النمو اللفظي ، وتتضح درجة هدا 

سيكولوجية دوي الحاجات  : ) عبد الرحمان سيد سليمانالتأخر كلما كانت اإلعاقة السمعية أشد . 

ريا باإلعاقة . حيث النمو اللغوي هو األكثر تأث(  . الجزء الثالث ، مصدر سبق دكره الخاصة 

السمعية ، فالطفل ضعيف السمع دو دخرية لغوية حمددة ويكون كالمه بطيئا دا نربة غري عادية ويتمركز 

" اىل بعض اخلصائص العامة لكالم الطفل ضعيف السمع  فهمي مصطفىحول احملسوس . ويشري لنا " 

  : يف ما يلي

 عدم الوضـوح -
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بني الكلمة والكلمة اليت تليها ، مبعىن انه قد يقتضي  عدم القدرة على التحكم يف الفرتات الزمنية -

 وقتا اطول يف نطق الكلمة ، يف حيث انه يف الكلمة التالية قد يسرع يف النطق .

 عدم القدرة على فصل األصوات املختلفة . -

عدم الضبط الكايف على الكلمات أثناء نطقها مما يؤدي إىل أشكال صوتية غري واضحة  وأحيانا  -

بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة  : ) فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرونتكون خمتلفة متاما . 

 .مصدر سبق دكره( .

 : الخصائص المعرفية   11-4

د أشارت حبوث عديدة اىل مستوى دكاء األشخاص ال يبدو أن اإلعاقة تؤثر على الدكاء ، فق   

العاديني وأشارت دراسات أخرى إىل أن املعاقني مسعيا لديهم قابلية للتعلم والتفكري التجرييب ما مل يكن 

سيكولوجية األطفال الصم . ط  ،  : ) جمال محمد الخطيبلديهم تلف دماغي مرافق لإلعاقة 

، وعلى أي حال فثمة جدل عنيف ومستمر حول أثر اإلعاقة  (،  1551الجامعة األردنية ، األردن ، 

السمعية علة النمو املعريف فبعض الباحثني يعتقدون أن النمو املعريف ال يعتمد على اللغة بالضرورة ودلك 

فهم يؤكدون أن املفاهيم املتصلة باللغة هي وحدها الضعيفة لدى املعوقيــن مسعيا ، بل إن البعض أيضا 

شارة اليت يستخدمها املعوقني مسعيا واألشخاص اآلخرين من حيث اآلداء على اختبارات يرى لغة اإل

دلك يعين بالضرورة أن املعوقني مسعيا أقل دكاء من غريهم ولكن دلك ال يعين عدم  توافـق   الدكاء ، فإن

بدنية التربية ال : ) محمد كمال عفيفي عمرالتعلم الفعال وعدم تزويده باإلشارة املناسبة من قبل اآلباء 

.فاألطفال املعاقني مسعيا لديهم قابلية للتعلم والتفكري اجليد ، (  للمعاقين . مصدر سبق دكره 

فإخفاقهم يف اختبارات الدكاء راجع اىل الضعف اللغوي ألن معظم هده االختبارات لفضية حتتاج إىل 
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مسعيا باستخدام اختبارات الدكاء غري  مفاهيم اللغة ، لدا جيب على املربني تقييم أداء الطفل املعاق

"  أن األطفال الصم إدا اكتسبوا خربات لغوية فإهنم سوف يكشفون  " ميشال ريداللفظية ، كما يقول 

 عن فعالية دهنية متشاهبة ملا يتصف به األطفال اللدين يسمعون . 

ثريات احلسية كاحلركة ، األلوان ، وكدلك حيتاج الطفل املعاق مسعيا لتطوير منوه املعريف إىل استخدام امل  

نفعالي علم النفس الطفل . النمو النفسي واال : .) فيصل عباسالروائح واأللعاب واألنشطة املختلفة 

. ومنه يستنتج أن النمو املعريف عند املعاقني مسعيا ال يكون صعبا إال يف  ( للطفل . مصدر سبق دكره 

 الكالم بالضرورة . بعض احلاالت مثل املعرفة اليت تستوجب 

  : الخصائص السلوكية    11-9

إن اخلصائص السلوكية للمعاقني مسعيا ليست خصائص مميزة لكل فرد يعاين من إعاقة مسعية إمنا هي    

جمموعة من اخلصائص والصفات اليت تالحظ لدى املعاقني مسعيا كفئة . ومن جانب آخر فإن هده 

وبة .  اخلصائص ختتلف من فرد آلخر باختالف درجة صعوبته السمعية ، والسن الدي حدثت فيه الصع

كما هو معروف يف جمال اإلعاقة السمعية . فإن االتصال اللفظي هو الوسيلة اليت يعتمد عليها أفراد 

اجملتمعات املختلفة بشكل أساسي يف تفاعلهم فيما بينهم ، سواء أكان دلك للتعبري عن املشاعر أو 

ختالف درجة صعوبته حلاسة تبادل األفكار واملعلومات . ومنه ُيستنتج أن اخلصائص السلوكية ختتلف با

 السمع والسن الدي حدثت فيه الصعوبة .

 

 

 : الخصائص العقلية  11-1
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إن القدرات العقلية للمعاقني مسعيا تعترب واحدة من اجلوانب اليت بالغ الباحثون يف دراستها ، وعلى   

وجد عالقة قوية بني الرغم من التعارض املالحظ يف نتائج هده الدراسات إال أن معظمها يؤكد أنه ال ت

" إىل عدم وجود آثار لإلعاقة السمعية على دكاء  فيرثوندرجة اإلعاقة السمعية ونسبة الدكاء . ويشري " 

" أن متوسط الدكاء األدائي عند املعاقني مسعيا ال يقل عن متوسط  جالويتالفرد . كما بينت كلية " 

حمان سيد سليمان : سيكولوجية دوي الحاجات .) عبد الر الدكاء األدائي عند أقراهنم من السامعني 

. ومنه ُيستنتج أن مستوى الدكاء عند األطفال الصم ال  (الجزء الثالث ، مصدر سبق دكره  الخاصة .

 خيتلف عنه بالنسبة ألقراهنم من األطفال العاديني . 

 الخصائص التربوية :     11-9

على الرغم من أن دكاء الطالب املعوقني مسعيا ليس منخفضا إال أن حتصيلهم العلمي عموما بشكل   

ملحوظ عن حتصيل الطالب العاديني ، حيث يعاين خؤالء الطالب من التأخر أو التخلف يف التحصيل 

الدراسية  األكادميي عموما وبوجه خاص يف التحصيل القرائي . أما بالنسبة لتحصيل الطالب يف املواد

األخرى فال يتوفر إال القليل من الدراسات اليت تشري إىل أن هؤالء الطالب يواجهون صعوبات يف مواد 

العلوم ألهنا تعتمد على معرفة الَلغة ، وهدا مع العلم بأن التحصيل األكادميي يتأثر مبتغريات أخرى غري 

الدي يقدمه الوالدان والعمر عند حدوث  شدة اإلعاقة السمعية مثل القدرات العقلية والشخصية والدعم

) جمال محمد اإلعاقة السمعية والوضع السمعي للوالدين والوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة 

 ( . إلعاقة السمعية .مصدر سبق دكره سعيد الخطيب : ا

 يعانون من تدن حيث أن االجتاه األكثر يف أوساط املهتمني برتبية املعاقني مسعيا هو أن هؤالء األطفال ال

ملحوظ يف قدراهتم العقلية ، فإنه ميكن االستنتاج أن اخنفاض التحصيل األكادميي هلم قد يعود ألسباب 
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أخرى مثل عدم مالئمة املناهج الدراسية أو طرق التدريس أو تدين مستوى دافعيتهم إىل غري دلك من 

حيتاجون إىل جهد أكرب وبرامج تربوية  عوامل تؤثر على التحصيل األكادميي . حيث أن املعاقني مسعيا

) عبد الرحمان أكثر تركيزا من تلك املتعلقة بالسامعني حيث يصلوا إىل مستوى أفضل من التحصيل . 

( ، ومنه . الجزء الثالث ، مصدر سبق ذكره سيد سليمان : سيكولوجية دوي الحاجات الخاصة 

مي ال يكون صعبا عند الطفل الصم األصم إال يف يستنتج الطلبة أن التحصيل الدراسي األكادميي والعل

 بعض املواد العلمية اليت تعتمد على لغة الكالم يف أغلب األحيان .

             إحتياجات المعــوقين سمــعيا :     -11

 حتياجات تنقسم إىل ثالثة أنواع نظرا للحالة اليت وجد عليها املعوق مسعيا واعتماده على اآلخرين، له ا

 إحتياجات فردية :     11-1

 بدنية : تتمثل يف الرشاقة البدنية . -أ

 إرشادية : املساعدة على اإلندماج وإستعادة الثقة بالنفس .  -ب

 تعليـمية : فتح فرص تعليم متكافئة مع من هم يف سنهم من العاديني وتعلم كبار املعاقني مسعيا .  -ج

 . ملتدريبيـة : تنمية مجيع مهاراته للوصول إىل إمكانية الع -د

 : اجتماعية احتياجات    11-1

 عالئقيــة : التفاعل مسعيا مع اجملتمع . -أ

 تدعيميـة : تتضمن اإلعفاء وإستمرار اإلنتقال اجملاين .  -ب

 ثقافيــة : توفر جماالت املعرفة .  -ج

 أسريــة : مساعدة املعوق من خالل احملافظة على احلياة األسرية الصحيحة .  -د
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 مهنية :  احتياجات    11-1

 توجيهيــة : التوجيه املهين للمعاق مسعيا والوصول به إىل عملية التأهيل . -أ

 تشريــعية : التشريعات اخلاصة بتشغيل املعاقني .  -ب

 حمميــة : إنشاء أماكن عمل خمصصة للمعاقني وحدهم .  -ج

.) إقبال إبراهيم مخاوف : الرعاية االجتماعية إندماجيــة : اإلحتكاك والتفاعل مع األشخاص  -د

 ( .  1551المعوقين ، دار المعرفة ، وخدمات 

 طرق التواصل بين الصم البكم والمجتمع :    -11

يتصل األصم األبكم مع اجملتمع بواسطة لغة اإلشارات اليت هي لغة حياهتم مثل لغة األصوات بالنسبة    

للعاديني لدلك هي هامة جدا يف جمتمع الصم ، حيث يتم التخاطب بينهم ، كما يعربون عن 

للغة العربية أو احتياجاهتم وشعورهم وأفكارهم . كذلك جند لغة اإلشارة قائمة بذاهتا ، وهي ليست ترمجة 

اإلجنليزية ولكن لغة ذات قواعد ونظم يتخاطب هبا جمتمع الصم . وحمور لغة اإلشارة هو حركة اليد 

) حلمي واألصابع لتصوير األلفاظ كما أن مهمة العني هي إلتقاط هده اإلشارات وترمجة معانيها . 

 اقين .مصدر سبق ذكره ( ويحية للمعإبراهيم ، ليلى السيد فرحات : التربية الرياضية والتر 

 

 قراءة الشفاه :    11-1

" أن تعليم  الحي محمد عبدهناك طرق أخرى يستعملها املعاق مسعيا مثل قراءة الشفاه حيث يؤكد "   

األطفال ضعاف السمع لغة الشفاه للتحدث والتواصل مع األفراد السامعني يتناسب مع األطفال دوي 
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الفقدان السمعي العميق واملتوسط وتعتمد مهارة قراءة الشفاه على عوامل كثرية منها درجة اإلصابة 

ليت أتيحت للطفل ضعيف بفقدان السمع والعمر الذي حدثت فيه اإلعاقة ودرجة الذكاء واخلربات ا

" أن طريقة قراءة الشفاه حتسن قدرة الطفل ضعيف السمع على التعرف  ريــمالسمـع .  حيث ترى " 

فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرون : بحوث ودراسات في على الكالم على حنو مسعي بصري ) 

 ( .سيكولوجية اإلعاقة . مصدر سبق ذكره 

 قراءة الكالم :  11-1

"  إىل أن قراءة الكالم ال ترتبط مبستوى الذكاء أو بالعوامل األخرى املرتبطة بالتعلم  ويلفار أشار "   

الفعال . مع أن قراءة الكالم ال ميكن أن تكون بفاعلية السمع ، إال أهنا ذات قيمة كبرية للمعاقني مسعيا 

ة السمعية . إلعاق) جمال محمد سعيد الخطيب : اخاصة إدا استخدمت مع طرق التواصل األخرى 

 (مصدر سبق ذكره 

 التواصل الكـلي :      11-1

إن أنصار التواصل الكلي يعتقدون بضرورة استخدام كل الوسائل املمكنة للتواصل مع الصم وثقيلي   

السمع مند املراحل العمرية املبكرة ، وال يهدف التواصل الكلي إىل تطوير نظام لغوي حمدد وإمنا قنوات 

 أساسيني مها  تواصل رئيسية بالسرعة والفاعلية املمكنة ويستخدم التواصل الكلي لتحقيق هدفني

 تسهيل عملية التواصل اللفظي . -

" . أن  لومباردينو وويليمز وماكدونالدتوفري بديل عملي للكالم . حيث يشري كل من "  -

 التواصل الكلي حيقق نتائج أخرى إجيابية من أمهها : 
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 استشارة الدافعية وزيادة مستوى اإلنتباه .  -1

 زيادة مستوى التواصل الكلي ومدى وضوحه . -0

 سني مستوى الرباعة اليدوية .حت -3

 () نفس المرجع السابق خفض املظاهر السلوكية غري املقبولة.  -4
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 :ة ــــخالص

إن اإلعاقة السمعية ذات تأثري بالغ قدرة املعاق مسعيا بصفة خاصة وكدا  هلا عوامل مسببة تكون حاجزا 

امام الشخص ، بغض النظر عن اصلها وعواملها ، فتحد من امكانياته العلمية وخاصة العالقات 

عاقته يف أداء أدواره االجتماعية ، وتؤثر سلبا على مساته الشخصية ، فنطرة اجملتمع اليه والرتكيز على ا

املعرفية واالجتماعية مبا فيها العمل . وإقامة صداقة وغريها . بسبب املشاعر اليت تنتاب املعاق بعد 

إصابته باإلعاقة السمعية ، مبا ينعكس على سلوكه بامليل إىل السلوك غري العادي وأكثر ما ينجم عنها 

كن ينتبه إليها من قبل اإلصابة . فعملية التواصل لدى حساسية الطفل املعاق ألنواع السلوكيات اليت مل ي

فئة الصم هلا أمهية بالغة وإذا كان الطفل األصم صعب عليه تعلم طرق التواصل فإنه يتميز باإلنطوائية 

وينجم عنها ثوران ألتفه التصرفات وأحيانا ال ينتبه إليها الطفل العادي عادة . هدا ما جير أثر اإلعاقة 

      .رة واجملتمع بصفة عامة السمعية لألس
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بناء على مااثري من تساؤالت تبحث عن إجابات اليت متثل أبعاد اإلشكالية اليت تدور حوهلا تمهيد : 

احملتملة  الدراسة احلالية ، وطبقا ملا أسفرت عليه الدراسات السابقة اليت أنارت الطريق ، الستنتاج اإلجابات

لتلك التساؤالت اليت صيغت يف صورة فرضيات ، لزم علينا القيام بدراسة تطبيقية وذلك للتحقق من صحة 

 الفروض إلثباهتا أو نفيها ، حىت متكننا من الوصول إىل نتائج حمددة .

لبحث وسنتطرق يف هذا الفصل إىل التعريف مبنهج البحث، الدراسة االستطالعية ونتائجها، عرض جمتمع ا

وعينته وحدود الدراسة، مع حتديد متغريات الدراسة ويف األخري عرض األساليب اإلحصائية املستعملة يف 

 البحث.

 البحث:منهج -1

يرتكز استخدام الباحث ملنهج ما دون غريه من املناهج على طبيعة املوضوع الذي يود دراسته ، فاختالف 

الفا يف املناهج املستعملة ، ووفقا لطبيعة املوضوع يستجوب اختاملواضيع من حيث التحديد والوضوح 

املقرتح ، اعتمدنا يف حبثنا على املنهج الوصفي والذي يعترب من أكثر مناهج البحث استخداما ، وخاصة 

يف البحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية والرياضية ، ويهتم البحث الوصفي جبمع أوصاف علمية دقيقة 

ووصف الوضع الراهن وتفسريه ، وكذلك حتديد املمارسات الشائعة والتعرف على  للظاهرات املدروسة ،

اآلراء واملعتقدات واالجتاهات عند األفراد ، وطرائقها يف النمو والتطور ، كما يهدف إىل دراسة العالقات 

 ،(0222إخالص عبد احلفيظ ،   )القائمة بني الظواهر املختلفة
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 مجتمع البحث وعينته :-2

 خصائص مجتمع البحث :2-1

 تتمحور الدراسة على فئة املعوقني مسعيا .

  02-81ينة البحث يف املرحلة العمرية مابني ع أفرادمجيع من حيث السن : 

 ذكور.مجيع أفراد العينة  النوع:من حيث 

 غليزان. أجريت الدراسة يف واليةمن حيث المكان : 

 البحث:عينة 2-2

إن العينة هي النموذج الذي جيري الباحث جممل حبثه عليها ، ويف علم النفس وجمال النشاط البدين 

 (8811وجيه حمجوب ،  )والرياضي تكون العينة هي اإلنسان  

 خصائص العينة : 2-2-1

فردا معوقا مسعيا ، كلهم ذكور عشوائية من حيث املستوى الدراسي ، وقصديه من  20تكونت العينة من 

،أما شخص  08رسة للنشاط الرياضي واملتمثلة يفحيث اجلنس واإلعاقة ، هذا مبا يتالءم مع اجملموعة املما

 .يف طلبة يف مراكز تكوين  املهين وموظفني متثلت و  08وعددهااجملموعة غري املمارسة 
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 مكان دراسة العينة : 3-2-2

 :دراسةال( يوضح مكان 33جدول رقم )

 النوادي الرياضية والمراكز الممارسين الغير الممارسين

 ألنشطةنادي الصم والبكم  88 /

 الرياضية )غليزان (

مركز التكوين المهني )وادي  / 88

 غليزان  الجمعة (

 مؤسسات وادرات )غليزان ( / 82

 )غليزان ( نادي كرة السلة 82 /

 دراسة:الزمن 3-2-3

 هناية شهر افريل من نفس السنة . إىل 0282امتدت الدراسة من أوائل شهر فيفري 

 الدراسة االستطالعية:-3

إن إجراء الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا يف كثري من البحوث ،حيث قابلنا بعد املشاكل 

والصعوبات يف خمتلف مراحل حبثنا ،سواء يف حتديد املشكالت اهلامة ذات قيمة العلمية ، أو يف التعرف 

ة ، أو يف حتديد فروضها على الظواهر اجلديدة بالدراسة وبالظروف احمليطة هبا ، أو يف مرحلة صياغة دقيق

اليت تغطي جوانب البحث وجتيب عن استفساراته ، هذا باإلضافة إىل الصعوبات األخرى املتعلقة مبنهج 



 الفصل األول منهجية البحث 

 

 
77 

البحث واألدوات املستخدمة والعينة املختارة وجماالت الدراسة وظهرت مجع البينات ومعاجلتها وقد مشلت 

 هذه املرحلة عدة خطوات نلخصها فيما يلي : 

 تصال االمسوولين :اال3-1

ونقصد هبم ادرات مراكز التكوين املهين ، وكذا الفرق الرياضية ، واهلدف هو شرح موضوع الدراسة ،ووضع 

 .  املقدم و كذا أستاذ لغة اإلشارات لطرح تساؤالت املقياس  اللمسات األوىل للبحث

 تحديد السمة الشخصية المعتمدة في البحث :3-2

لبعض الدراسات والبحوث اليت تناولت شخصية املعوقني مسعيا ومساهتم الشخصية  من خالل املسح املكتيب

، جند أن معظمها استخلصت وجود أثار تنعكس سلبا على السمات الشخصية بسبب اإلعاقة ، وبينت 

اثر الربامج النوعية املقدمة للمعوقني يف برامج اإلرشاد النفسي وبرامج األلعاب الرتبوية واالجتماعية 

لرياضية يف حتسني شخصية املعوق من مجيع النواحي وهلذا اقرتحنا دراسة يف ا اجملال ألثر النشاط البدين وا

 املكيف يف تنمية التوافق االجتماعي للمعاق مسعيا وبالتايل اكتفينا بسميت االنبساطية واالجتماعية .

 حساب صدق وثبات أدوات القياس المستعملة في البحث.3-3

 المتغيرات:تحديد -4

 نني احدمها مستقال واألخر تابعا استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا جليا أن هناك متغرين اث

 أوال: تعريف المتغير المستقل:

وهو األداة اليت يؤذي التغري يف قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى 

 تكون ذات صلة هبا .

 النشاط البدين الرياضي املكيف .غير المستقل : تحديد المت4-1
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 تعريف المتغير التااع: ثانيا:

هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم أخرى ، حيث انه كلما احدتث تعديالت على القيم املتغري 

 املستقل ، ستظهر النتائج على قيم املتغري التابع .

 االجتماعي.التوافق  التااع:تحديد المتغير 4-2

 أدوات الدراسة :-5

 التوافق االجتماعي :مقياس 5-1

 (، مخس مقاييس مستقلة وهي :BELL، لصاحبه ) بل يضم مقياس التوافق للراشدين

 العائلي.التوافق -

 الصحي.التوافق -

 االجتماعي.التوافق -

 التوافق االنفعايل .-

 التوافق املهين.-

سؤال، ومن  08مقياس التوافق االجتماعي الذي يهم دراستنا. ويتشكل من  أخدناوحبسب دراستنا هذه 

 خصائصه :

 واملوظفني.تطبيقه على كال اجلنسني من الراشدين  إمكانية-8

يسمح بتحديد الصعوبات التوافقية للفرد يف جمال معني  األسئلةاشتمال املقياس على قائمة موحدة من -0

 بدقة كبرية .

 اليت يتحصل عليها الفرد يف املقاييس للداللة على توافقه العام .الدرجة الكلية استخدام  إمكانية-0
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 لكل مقياس من املقاييس هذا االختبار مفتاح خاص به ) عباس حممود عوض(.-2

 وباقرتاح من األستاذ املشرف ، مت اعتماد املقاس التوافق االجتماعي يف حبثنا.

 .فقرة  08التوافق االجتماعي ويرمز له حبرف ج ، عدد فقراته 

ومت االستغناء عن بقية مقاييس اليت ال هتم الدراسة  سؤال 02وبعد استشارة األستاذ املشرف خلص إىل 

 خصائصه : و من . اف الدراسةدلعدم مالئمتها اله

 إمكانية تطبيقه على كال اجلنسني من الراشدين واملوظفني.-8

مال املقياس على قائمة موحدة من األسئلة يسمح بتحديد الصعوبات التوافقية للفرد يف جمال معني اشت-0

 بدقة كبرية .

 إمكانية استخدام الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها الفرد يف املقاييس للداللة على توافقه العام .-0

 حممود عوض(.لكل مقياس من املقاييس هذا االختبار مفتاح خاص به ) عباس -2

ا.وباقرتاح من األستاذ املشرف ، مت اعتماد املقاس التوافق االجتماعي يف حبثن  

فقرة . 08التوافق االجتماعي ويرمز له حبرف ج ، عدد فقراته   

اسة .اف الدر دومت االستغناء عن بقية مقاييس اليت ال هتم الدراسة لعدم مالئمتها اله  

 

 تقنين المقياس :
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 إجراء، مث  أوىلاللغة العربية كخطوة  إىلالعامة ، متت مراجعة الرتمجة من اللغة الفرنسية  سغرار املقاييعلى 

واجري هذا املقياس تكييف على الصياغة  العربية باللغة الفصحى بعبارات سليمة واضحة كخطوة ثانية .

وقد عاديني وحاولنا تكييفه على فئة املعاقني مسعيا مع احملافظة على الغرض من الفقرات ، أشخاصغلى 

 جاءت فقرات املقياس بصيغة استفهام ، ويف اجتاه سالب يف معظمها .

 . وأخالقياتهمع قيم جمتمعنا  تتالءممت التخلص من بعض الفقرات اليت ال  األخريويف 

 مقياس التوافق االجتماعي:

 ( يوضح عدد الفقرات التي تقيس التوافق االجتماعي :34قم )جدول ر 

عدد 

 الفقرات

 المقياس الفقرات

02 28-20-20-22-22-20-20-21-28-82-88-80-80-82-

82-80-80-81-88-02-08-00-00-02-02   

مقياس التوافق 

 االجتماعي

االستطالعية يف ظروف قمنا بتطبيقه على عينة الدراسة )بل(بعد طبع مقياس ظروف المقياس:5-1-1

 .تعليمات كما وردت  نامساعدة حبيث اتبع

 

 طريقة التصحيح :  
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نعم ، ال ، ؟ ، مع التأكيد على اإلجابة بإحدى الفئتني : نعم أو ال يف   لإلجابة:اعتمدت ثالث فئات 

الفقرة املختارة إال إذا تعذرا الختيار فيمكن اإلجابة بعالمة  ىكل الفقرات قدر اإلمكان بوضع دائرة عل

 االستفهام )؟( .

 أعطيت األوزان التالية لكل فقرة :

 ( يوضح األوزان لكل فقرة :35جدول رقم )

 نعم ال ؟

2 8 0 

 وتدل الدرجات املمنوحة للمقياس ، كما يوضح ذلك ) عباس حممود عوض( على مايلي :

 واالنسحاب يفالدرجات العالية يف مقياس التوافق االجتماعي تدل على أن أصحاهبا مييلون إىل اخلضوع 

اتصاالهتم االجتماعية عكس أصحاب الدرجات املنخفضة الذين ينزعون إىل السيطرة يف اتصاالهتم 

 االجتماعية.

  المقياس:ثبات وصدق  5-1-2

ى نفس النتائج تقريبا ، عند إعادة تطبيقه على نفس اجملموعة نعين بثبات االختبار أن حنصل غلالثبات:-ا

من األفراد وميكن االستدالل عليه بعدة طرق كطريقة الصور املتكافئة بطريقة االختبار وطريقة التجزئة 

 النصفية .

االختبار.  فقمنا بإعادة االختبار على عينة  إعادةولقد اعتمدنا يف استخراج عوامل الثبات على طريقة 

 يوما من االختبار األول  ، 82أفراد من املمارسني وغري املمارسني بعد مدة  82قوامها 
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ملعامل الثبات . وبعد  اجلدر ألرتبيعيأما الصدق فاعتمدنا على طريقة الصدق الذايت والذي هو  :الصدق  

 :ذايت حتصلنا على النتائج التاليةمل االرتباط ومعامل الصدق التطبيق معادلة يرسون وقانون معادلة معا

 ( يبين معامالت الثبات والصدق لمقياس التوافق االجتماعي:30)جدول رقم 

 اعد المقياس عدد البنود معامل الثبات معامل االرتباط

 التوافق االجتماعي 02 **2910 *2980

 2928دالة عند : 

 **2910مقياس التوافق االجتماعي يتسم مبعامل ثبات مرتفع  أن( يتضح 20من خالل اجلدول رقم )

 حدود البحث:-0

تناولت الدراسة واحدة من السمات املهمة للمعاقني مسعيا وهي التوافق االجتماعي ومدى اختالفه بني 

ومشلت الدراسة عدد  (02-81املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي وتراوحت الفئة العمرية مابني )

من املوظفني العاديني راشدين  وطلبة معاهد التكوين املهين من الغري املمارسني للنشاط الرياضي أما 

 ولني للنشاط الرياضي بصفة دورية.املمارسني فتمثلوا يف العيب نوادي رياضية من املزا

 : اإلحصائية المعــــالجة-7

 . لإلحصاء أسلوبنيمن اجل معاجلة وحتليل املعطيات الناجتة عن البحث استخدمنا 

 

 

 اإلحصاء الوصفي :7-1
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ميدنا بعدة طرق لتقليل الكميات الكبرية من البيانات إىل كميات يسهل التعامل معها ووصفها بدقة ، 

 وعرضها يف صور  جداول إحصائية او رسوم بيانية أو أشكال هندسية .

 النسب المووية : 7-2

 X822التكرارات  عدد  
 =املئوية النسبة

 التكراري موعلمجا

  :الحسااي المتوسط7-3

 الكلي العدد على العينة جمموع قيم بتقسيم حسابه ويتم (، س ) احلسايب للمتوسط يرمز
 279 :،ص 2001 جالل، سعد .ألفرادالعينة

 :اآلتية بالصورة القانون استخدام وميكن
 س مج                     

 = س
 ن                       

  :المعياري االنحراف7-4

 االحنراف يعتري (standard déviation)، ويعرف للتشتت، استعماال املقاييس أكثر
  .ن على مقسوما املتوسط عن االحنرافات مربع موعلمج الرتبيعي اجلذر أنه املعياري،

 

 :اآليت بالقانون حيسب و
 
 
 



 الفصل األول منهجية البحث 

 

 
84 

 .احلسايب املتوسط : س
 .األفراد عدد:س
 .العينة أفراد عدد:ن

 :االستداللي اإلحصاء7-2
 البيانات على بناءا اإلحصائي متعلمجا على لالستدالل تعمل اليت العلمية الطرق من جمموعة

 اإلحصائية
  :لبيرسون االرتباط معامل7-2-1

 بريسون "ارتباط معامل يهدف "Pearson  r  "متغريين، بني عالقة هناك كانت إن معرفة إىل
 حممد إخالص( االرتباطية العالقة طبيعة لوصف ويستخدم بينهما االرتباط درجة حتديد مع

 :اآليت بالقانون البحث أدوات ثبات حلساب البحث هذا يف واستعمل 2000) عبداحلفيظ،
 

 س) مج ن х س مج) -(ص ) х ( (ص مج

  

 

 

 

 .العينة أفراد عدد:ن :حيث
 .األول االختبار قيم:س
 .الثاين االختبار قيم:ص

 االرتباط معامل داللة7-2-2

 . االرتباط ملعامل املعنوية الداللة إلثبات االرتباط معامل داللة
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 :حيث
 .االرتباط معامل:ر

 .العينة أفراد عدد:ن

3-2 :"ت "اختبار -3 -7 

 30 من أكرب العينة حالة ويف املعيارية، واالحنرافات احلسابية املتوسطات بني الفروق لداللة

 213 .،ص 2001 جالل، سعد)."ذ" اختبار يستخدم )

 2 س – 1 س

 

 

 

 :حيث
 .األوىل للعينة احلسايب املتوسط :1 س
 .الثانية للعينة احلسايب املتوسط :2 س
 .األوىل للعينة املعياري االحنراف:1 ع
 .الثانية للعينة املعياري االحنراف:2 ع
 .األوىل العينة حجم:1 ن
 . اآليل اإلعالم برامح بواسطة املعاجلة متت وقد ، الثانية العينة حجم:2 ن
 

 ة :ـــخالص



 الفصل األول منهجية البحث 

 

 
86 

خامتة الفصل تطرقنا إىل منهجية البحث املتبعة و العينة و كيفية اختيارها و جمتمع البحث و يف 
األخري املعاجلة  للتوافق و يف BELL، كما ذكرنا أدوات القياس و اليت متثلت يف مقياس بيل 

 اإلحصائية املتبعة .
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 تمهيد : 

هذا الفصل يف عرض النتائج احملصل عليها من خالل تطبيق أدوات البحث املستعملة  تتمثل أهداف

املقرتحة النتائج بعض ، وحتليلها ومناقشاهتا ومقارناهتا مع األدلة مقياس بل للتوافق االجتماعي  واملتمثلة يف 

الدراسات السابقة واملشاهبة اليت مت ذكرها يف اجلانب النظري ، مث مناقشة أوجه التشابه واختالف بينهما 

 إىل جانب استنتاج نتائج البحث حسب حدود الدراسة ويكون العرض كاأليت :

 عرض املعلومات الشخصية .-1

 التوافق االجتماعي )بل ( عرض نتائج مقياس-2

 التحقق من الفرضيات ومناقشاهتا .-3

 الدراسة.خامتة عامة ملا توصلت إليه  -4

 عرض المعلومات الشخصية :-1

  *السن:

 السن.العينة حسب  أفراديبني توزيع  :(07)رقمجدول 

 العينة الممارسون غير الممارسين

 السن (11-33) (11-33)

 ( سنة .33 -11العينة مابني ) أفرادتراوح سن 
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 )بل ( للتوافق االجتماعي عرض نتائج مقياس -2

 تشارك في النشاطات والمناسبات االجتماعية ؟    أنهل تحب  :11السؤال رقم 

 :؟                     :ال                  :نعم                     

 الغرض من السؤال :

والتواصل يف املواعيد وااللتزامات االجتماعية ومدى رغبة الفرد املعاق يف املشاركة طرح السؤال ملعرفة مدى 

 فاعليته فيها .

 : 31يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج السؤال  :08رقمجدول 

 الممارسون غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 03 03 19.8 11 1.934 34 133 21 4914 33 14921 01 80.95 17 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع االفراد املمارسني حيبون املشاركة يف النشاطات  139.8نالحظ من اجلدول ان نسبة 

ال حيبون املشاركة يف النشاطات واملناسبات   14921واملناسبات ت االجتماعية ، يف حني جند نسبة 

ن املشاركة يف من االفراد الغري املمارسني للنشاط البدين حيبو  1.934االجتماعية ، باملقابل جند نسبة 
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ال حيبون املشاركة يف النشاطات واملناسبات   139.8النشاطات واملناسبات  االجتماعية، ونسبة 

 االجتماعية .

ممارسة النشاط الرياضي يتيح للفرد باالحتكاك مع األفراد خالل املنافسات أو  أنتفسر هذه النتائج  

العكس من ذلك الفرد الغري املمارس للرياضة الذي  خمتلف املعسكرات فتنمي له روح اجلماعة والتوافق على

مل تتيح هلم هذه الفرصة وبالتايل ال يعرفون قيمة األنشطة الرياضية فيكون يف غالب األحيان بعيدا عن 

 اجلماعة مما يصعب عليه التفاهم والتواصل مع األشخاص احمليطني به .

 باحلديث مع شخص ال تعرفه ؟هل جتد انه من الصعب عليك انك تبدأ :  12السؤال رقم 

 :؟                 :ال                              :نعم                     

 الغرض من طرح السؤال :

 جيد صعوبة يف ذلك . أشخاص ال يعرفهم أمكان جيد صعوبة يف احلديث  مع   إنطرح السؤال ملعرفة 

 :32والنسب املئوية لنتائج السؤال  يبني توزيع التكراري :   09جدول رقم 

 املمارسون غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % مجموع %

100 21 9.52 02 19.04 04 71.42 15 100 21 4.76 01 76.19 16 19.04 04 

 



ي الفصل الثان عرض و مناقشة النتائج   

 

 
91 

 تحليل ومناقشة النتائج :

جيدون صعوبة يف احلديث مع أشخاص  املمارسني األفرادمن جمموع 1.934نسبة  اجلدول أننالحظ من 

 11942، باملقابل جند نسبة جيدون صعوبة يف بدا احلديث  ال منهم .1491، يف حني نسبة ال يعرفوهنم 

جيدون  المنهم  1.934، ونسبة جيدون صعوبة يف احلديث مع أناس ال يعرفوهنمغري املمارسني  األفرادمن 

 عوبة يف احلديث مع ناس ال يعرفوهم .ص

إىل إن الشخص املمارس للرياضة يعرف فن الكالم من خالل التحدث مع زمالئه يف   النتائجتفسر هذه  

املنافسات واملقابالت وخمتلف السفريات كما أن الرياضة تتيح له السفر والتعرف على الثقافات وبالتايل 

تكاك مع خمتلف األفراد باملقابل الشخص غري املمارس للرياضات حيسن احلديث والتعامل من منطلق االح

جتده منغلق على نفسه مرتدد يف اغلب األحيان وبالتايل ال جتده جريء يف الكالم ويبحث دائما إىل 

 االبتعاد عن الناس .

 هل تشعر باالضطراب إذا طلب منك إلقاء كلمة ؟ :  10السؤال رقم 

                  :؟                             :ال                               :نعم           

 طرح السؤال ملعرفة قدرة الفرد يف إلقاء كلمة أمام اآلخرين .  الغرض من السؤال :
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 34يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج السؤال :  10جدول رقم 

 تحليل ومناقشة النتائج :

املمارسني يشعرون باالضطراب يف إلقاء كلمة  األفراد من جمموع  33933نالحظ من اجلدول أن نسبة 

 .1491ال جيدون أي صعوبة يف إلقاء كلمة ، أما غري املمارسني فنسبة  44944،يف حني نسبة 

 ال يشعرون باالضطراب يف إلقاء كلمة . 1.934يضطربون عند إلقاء كلمة ، فحني 

تفسر هذه النتائج إىل أن املمارسني حبكم تواجدهم  الدائم وسط اجملموعة وفرض الذات أمام زمالء 

ومواجهة التحديات يف خمتلف املنافسات فيكونوا لديهم القدرة على مواجهة املواقف وال يشعرون باهليبة 

مارس دائما مضطرب مرتدد أمام الناس فيلقي كلمة أمام اجلمهور بكل تلقائية على النظري فالشخص غري امل

 العزلة بعيدا عن األضواء . إىليشعر باهليبة عند رؤية الناس والنقص بسبب اإلعاقة وبالتايل مييل 

 هل تبقى بعيدا يف املناسبات واالجتماعات عن الناس ؟:  10السؤال رقم 

 :؟                  :ال              :نعم                         

 معرفة ما إذا كان حيب أن خيتلط بالناس يف املناسبات أم يبقى بعيدا .الغرض من السؤال : 

 الممارسون غير الممارسين 

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار %  تكرار % تكرار % وعجمم % تكرار % تكرار % تكرار %  جمموع %

133 21 4914 31 1.934 4 1491. 14 133 21 33 33 44944 14 33933 1 
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 34يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج السؤال رقم :  11جدول رقم 

 الممارسين غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % رتكرا % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 .982 32 .982 32  19.8 11 133 21 .982 32 419.3 13 21981 4 

 تحليل ومناقشة النتائج :

حيبون البقاء بعيدا عن الناس يف املناسبات  املمارسني األفرادمن جمموع  28.57 نالحظ من اجلدول أن نسبة 

يفضلون  من غري املمارسني  80.95ال حيبون البقاء بعيدا عن الناس ، باملقابل  61.90   ،يف حني أن نسبة

 حيبون البقاء بعيدا عن الناس .  9.52االبتعاد عن الناس يف املناسبات ، يف حني 

تفسر هذه النتائج إىل أن الرياضة تتيح للفرد التعود على اجلماعة والتواصل معهم واالحتكاك مع ناس أكثر 

راف احلديث واملناقشة أما الفرد غري املمارس ال يعيش هذه األجواء اجلماعية فهو شخص غري وتبادل أط

 اجتماعي  حياول االبتعاد عن الناس وينغلق على نفسه .

تعيش معهم حول موضوعات مثل ) الدين ،اجلنس ،  نعلى خالف مع م أنتهل :  10السؤال رقم 

 السياسة ( ؟

 الممارسين غير الممارسين
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                                      :؟                 :ال                     :نعم                    

 . 38يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  12جدول رقم 

 كان يتوافق مع من يعيش معهم يف مواضيع حياتية عامة .  إنطرح السؤال ملعرفة الغرض من السؤال :

 النتائج:تحليل ومناقشة 

على خالف من يعيشون معهم حول  املمارسني األفرادمن جمموع   23.80نسبة  أننالحظ من اجلدول 

املمارسني فنسبة غري ليسوا على خالف معهم . بالعكس من  66.66موضوعات عامة ، يف حني 

 ليسوا على  9.52 يف حني نسبة حياتية،على خالف من يعيشون معهم حول موضوعات   85.71

 خالف .

 بأسلوبباحلياة من غري املمارسني وذلك  أكثر إطالعاملمارسني للرياضة على  األفراد أن إىلتفسر النتائج 

بعيدا عن مستجدات احلياة  مجتده نيباملقابل غري املمارس منط احلياةعلى  أكثراحلوار واملناقشة والتعرف 

 عليها. نيوغري مطلع

 بني جمموعة من  وأنتاضطررت لالستئذان يف االنصراف  إذاهل تشعر باالرتباك : 10السؤال رقم 

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

3 21 9.52 01 9.52 02 85.17 18 133 21 9.52 02 66.66 14 23.80 05 
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 الناس ؟                      

 :؟                 :ال                       :نعم                  

 ملعرفة احلالة النفسية للفرد عند االنصراف من اجلماعة .الغرض من السؤال : 

 . 34يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج السؤال :  13جدول رقم 

 الممارسين غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

100 21 .982 02 23913 05 44944 14 100 21 .982 02 76.19 16 14.28 03 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني يشعرون باالرتباك عند االنصراف من   14921نسبة  أننالحظ من اجلدول 

من غري  44944حرج عند االنصراف . باملقابل جند نسبة  بأيال يشعرون   .1491اجلماعة ، يف حني 

 يشعرون باالرتباك يف االنصراف . ال  23913مغادرة اجلمع ، يف حني  عند باالرتباكاملمارسني يشعرون 

حيسنون التعامل مع مجيع  اجلرأة،تلقائيني لديهم من  للرياضة جندهماملمارسني  أن إىلتفسر هذه النتائج 

الغري املمارسني  األفراد أما التصرف.راجع ملمارسة الرياضة اليت تعطيهم الثقة بالنفس وحسن  املواقف وهذا
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التعامل مع  ة يفصعوبجيد  اإلعاقة،التهرب من  االجتماعية وحماولةللرياضة نظرا البتعادهم عن املواقف 

 االرتباك.ابسط املواقف ويصبح اعتمادي بطبعه فيغلب عليه 

بدال من  إليكاملقربني  األصدقاءهل جتد نفسك مياال الن يكون لك عدد قليل من :  10السؤال رقم 

   كثريين معرفة سطحية ؟  أناساانك تعرف 

            :؟                  :ال                       :نعم                     

 ملقربني  املعرفة إن كان حيب التعرف على أصدقاء جدد أم يكتفي بعدد قليل من   الغرض من السؤال : 

  : ؟                     :ال                     :نعم           

 

 

 

 

 

 . 31سؤال رقم يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج :  14جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 
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 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني مييلون يل ان يكون هلم عدد قليل من   1.934نالحظ من اجلدول أن نسبة  

منهم يفضلون التعرف على   44944االصدقاء املقربني على التعرف على أصدقاء جدد ، يف حني 

 23913يفضلون عدد قليل من األصدقاء املقربني ، يف حني   11942اصدقاء جدد . اما غري املمارسني 

 حيبون تكوين صداقات جديدة . ال

 التمارين أثناءممارسة النشاط الرياضي تتيح للفرد تكوين عالقات وصداقات جديدة  أن إىلتفسر النتائج 

من الرياضيني ، فيكون  أقرانهغري ذلك الن املناخ املصاحب للرياضة هو االختالط مع  إىلاملنافسات  أو

على العكس من ذلك غري الرياضيني لقلة ارتباطاهتم باآلخرين ولعدم وجود فرص لذلك  االستمتاع معهم .

 .ء فتجده له عدد حمدود من أصدقا

 هل تكون غالبا موضع اهتمام وتكرمي يف مناسبات والنشاطات املختلفة ؟:  10السؤال رقم 

 اس كثرية ال يعرفهم .معرفة إن كان حيب التكرمي واملواعيد اليت حيضرها أنالغرض من السؤال : 
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      :؟                      :ال                               :نعم                            

 . 31يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  15الجدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 33 33 .3941 1. .982 32 133 21 33 33 33933 31 44944 14 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني يكونون حمل اهتمام وتكرمي، يف حني   44944نسبة  أننالحظ من اجلدول 

ونسبة  والتقدير،حيبون التكرمي  982.املمارسني فنسبة لغري  أما والتقدير،باالهتمام  حيظونال   33933

 ال حيظون بالتكرمي .  3941.

الشخص املمارس الرياضي يكون دائما حمل اهتمام وتقدير وذلك بفضل  أن إىلنفسر هذه النتائج  

التايل دائما وب اإلعاقة ،االنتصارات والتحدي اليت يرفعها الرياضي وحماولة رفع روح التحدي والتغلب على 

وتتويج لتلك التحدي أما الشخص الغري املمارس فهو شخص مستسلم لإلعاقة ال يرفع يبحث عن تقدير 

 التحدي وبالتايل ال يبحث عن االجنازات والتكرمي .
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 ؟ اآلخرينهل تكون صداقات بسهولة مع :  10السؤال رقم 

 : ؟               :ال                  :نعم                         

 معرفة إذا كان يستطيع إقامة صداقة بسهولة مع ناس آخرين .السؤال : الغرض من 

 . .3يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية النتائج سؤال رقم :  16الجدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % مجموع % تكرار % تكرار % تكرار % مجموع %

133 21 .982 32 11942 18 1.934 34 133 21 33 33 .982 32 .3941 1. 

. 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من املمارسني يستطيعون إقامة صداقة بسهولة مع أناس آخرين، يف   3941.نالحظ من اجلدول أن نسبة 

  1.934أما بالنسبة لغري املمارسني فنجد نسبة  جديدة.يستطيعون إقامة صداقة  ال  982.حني 
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ال يستطيعون إقامة صداقة   11942اليستطيعون تكوين صداقة بسهولة مع آخرين ، يف حني جند نسبة  

 بسهولة مع اآلخرين .

تتيح للفرد بااللتقاء بالزمالء والتواصل معهم خاصة أهنم يتميزون بنفس  ممارسة الرياضة  أننفسر النتائج 

صائص فيشعرون باحلب واملودة فتنمو عالقتهم االجتماعية ، أي أن سرعة اندماجهم تكون كبرية مقارنة اخل

بغري املمارسني الذي يشعرون بعدم الطمأنينة لألخر ، وغياب الثقة بالنفس  سيؤثر حتما على العالقات 

 االجتماعية مما يصعب عملية االندماج مع اآلخرين  .

 ترتدد يف الدخول إىل قاعة فيها أناس جالسون يتكلمون مع بعضهم البعض ؟هل  :11السؤال رقم 

 نعم :                  ال:                        ؟ :                         

 يتبادلون احلديث . أناسمعرفة إذا كان بإمكانه دخول قاعة فيها الغرض من السؤال : 

 

 

 

 

 .13لنتائج سؤال رقم  املئويةيبني توزيع التكراري والنسب :  17جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني
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 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 33 03 23913 08 1491. 16 133 21 4914 01 1491. 14 1.934 34 

 

 مناقشة وتحليل النتائج :

جالسون يتبادلون  أناسيف دخول قاعة فيها  املمارسني يرتددونمن  1.934نسبة  أننالحظ من اجلدول 

  .1491غري املمارسني فنجد نسبة   أما الدخول.ال يرتددون يف   .1491قي حني جند نسبة  احلديث،

 الدخول.ال يرتددون يف   23913يف حني جند نسبة  احلديث،يتبادلون  أناسيرتددون يف دخول قاعة فيها 

، حبكم أن الرياضة متنح الثقة للفرد املمارس للرياضة هو شخص منبسط مقدم  أن إىلتفسر هذه النتائج 

فال جتده يرتدد يف أفعاله واثق بنفسه وحبكم أن معظم وقته يف وسط جمموعة من العبني فهو شخص 

مرتدد ، غري واثق ، ميلك نظرة غري اجيابية للغري اجتماعي . أما غري املمارس للرياضة يف كثري من األحيان 

 ألنه بعيد عن الناس وال ميلك ثقافة التواصل مع أصدقائه .

 

 احلديث داخل جمموعة من األفراد خوفا من انك ترتدد يف  هل كثريا ما:  11السؤال رقم 

 ختطئ يف القول آو الفعل ؟                      

 :؟                :ال                :نعم                                 
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 طرح سؤال ملعرفة أن كان الفرد يتحدث بطالقة مع أقرانه أم يرتدد .الغرض من السؤال : 

 .11يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم : 18جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 33 33 1.934 34 139.8 11 133 21 4914 31 139.8 11 14921 33 

 

 مناقشة وتحليل النتائج : 

، يف  اخلطأمن جمموع املمارسني يرتددون يف احلديث خوفا من   14921نسبة  أننالحظ من اجلدول 

من جمموع غري املمارسني   139.8نسبة  ال يرتددون يف احلديث . باملقابل جند  139.3حني جند نسبة 

 يرتددون يف احلديث . ال  1.934يرتددون يف احلديث ، يف حني جند 

تفسر النتائج اىل ان ممارسة الرياضة تعطي دافعا كبريا لعدم الرتدد يف احلديث داخل اجملموعة مما يساعد 

الفرد املعاق على جتاوز إعاقته واملضي قدما يف حياته ، لكن نالحظ العكس عند الغري املمارسني للرياضة 

 فنالحظهم منعزلني عن اجلماعة وغري مشاركني اآلخرين فيما يدور بينهم . 

 إذا حضرت إىل اجتماع متأخرا ، فهل تفضل الوقوف آو مغادرة االجتماع من أن :  12السؤال رقم 
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 جتلس على مقعد يف الصفوف األمامية ؟                       

 :؟                                :ال                :نعم                             

 معرفة إن كان ميلك القدرة على مواجهة املواقف احلرجة آو اهلروب منها .الغرض من السؤال : 

 . 12التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم يبني توزيع :  19جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 .982 32 18911 11 133 21 19.04 34 419.3 13 1.934 34 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني يفضلون مغادرة االجتماع  على أن جيلسوا   1.934نالحظ من اجلدول أن نسبة 

ال يفضلون مغادرة االجتماع . أما غري   419.3يف مقاعد األوىل إن جاءا متأخرين ن يف حني جند نسبة 

يفضلون مغادرة االجتماع على جلوس يف مقاعد األمامية ، يف حني جند   18911ممارسني فنجد نسبة 

 ال يفضلون مغادرة االجتماع .  982.نسبة 
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اللحظات وذلك من خالل  أصعبمواقف يف  اختاذتفسر النتائج اىل ان ممارسة الرياضة تعطي للفرد 

، باملقابل الفرد غري املمارس للرياضة   اجلرأةمواجهته يف خمتلف املنافسات والتحديات  فتجده ميلك من 

وبالتايل يكون مرتدد وحياول  واجهها من قبل  أنمل يسبق له  ألنهيصعب عليه التعامل مع هذه املواقف 

 اهلروب من املواجهة .

   حفلة آو مناسبة فيها بعض الشخصيات البارزة، هل تسعى ملقابلتهم ؟ حضرت إذا :10السؤال رقم 

 :؟                :ال                :نعم                        

 .معرفة إن كان خيشى مقابلة شخصيات بارزة الغرض من السؤال : 

 

 

 

 

 . 13يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  20جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 1.934 34  82931 11 21981 34 133 21 14921 33 14921 33 11942 18 
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 ومناقشاتها:تحليل النتائج 

من جمموع املمارسني يسعون ملقابلة شخصيات بارزة يف   11942نسبة  أننالحظ من اجلدول 

غري  أماال يفضلون مالقاة هذه الشخصيات .   14921يف حني جند نسبة  واحلفالت،االجتماعات 

ال يسعون ملالقاة   82931يسعون ملقابلة شخصيات بارزة ، يف حني   21981 املمارسني فنجد نسبة 

 هذه الشخصيات .

ل هذه تفسر هذه النتائج أن املمارسني للرياضة دائما يتطلعون لتكوين عالقات جديدة فيسعون ملالقاة مث

الشخصيات البارزة ، فالرياضة تتيح له كثري من الفرص االلتقاء مع الشخصيات البارزة . أما غري املمارسني 

 فيخشون الناس الغرباء خاصة أنكم شخصيات عامة  فيحبون االبتعاد واالنغالق على أنفسهم 

 هل تتوىل أحيانا بعض األعمال واملهمات االجتماعية ؟:  10السؤال رقم 

 :؟                     :ال                  :نعم                                

 ملعرفة إن كان حيب قيادة األعمال أو ال حيب القيادة .الغرض من السؤال : 

 . 14يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  21جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 
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 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 .982 32 419.3 13 21981 34 133 21 33 33 .982 32 .3941 1. 

 

 تحليل ومناقشة النتائج:

من جمموع املمارسني يفضلون قيادة األعمال، يف حني نسبة   3941.نالحظ من اجلدول أن نسبة 

حيبون دور قيادة األعمال، يف حني   21981ال يفضلون القيادة. أما بالنسبة لغري املمارسني جند   982.

 جندهم ال يفضلون القيادة. 419.3جند 

الرياضة تعطي للفرد الثقة بالنفس ودور القيادة من خالل املنافسات واألنشطة  أن ممارسةتفسر النتائج إىل 

أما غري املمارس  أصدقائه.عاقة ويتطلع لتحقيق ذاته وفرض وجوده على يتعود على مهام القادة فيتجاوز اإل

 القيادة.حيب دور  اتكايل الشخص اعتمادي  اإلحساس فهومل جيرب هذا 

 هل تشعر باهليبة الشديدة يف حضور بعض الشخصيات اليت تعجب هبا واليت ال : 10السؤال رقم 

 تعرفها جيدا ؟                         

 :؟                :ال                     :نعم                       

 معرفة إن كان يشعر باهليبة يف حضور شخصيات اليت هو معجب هبا .الغرض من السؤال: 

 .18يبني توزيع التكراري والنسب املئوي لنتائج سؤال رقم : 22جدول رقم 
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 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

تكرا % جمموع %

 ر

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار %

133 21 4914 31 1492

1 

33 139.8 11 133 21 .982 32 11942 18 1.934 34 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني يشعرون باهليبة يف حضور الشخصيات ، يف   1.934نسبة  أننالحظ من اجلدول 

. باملقابل غري املمارسني جند نسبة  يشعرون باهليبة يف حضور الشخصيات ال  11942حني نسبة 

 ال يشعرون باهليبة.  14921يشعرون باهليبة يف حضور الشخصيات، ونسبة  139.8

تفسر هذه النتائج إىل ممارسة الرياضة متنح للفرد املعاق التقاء شخصيات كان يتمىن مالقاهتا  كما ان 

الرياضة وخاصة أثناء املنافسات حيضرها شخصيات عامة فيكون متعود عليها فال يشعر بلي رهبة أمامهم . 

االجتماعات  اليت حيضرها أناس  أما للمعاق غري املمارس للرياضة منطوي على حاله ، ينعزل بذاته ال حيب 

 يعرفهم . كثريين ال

 ؟ غريت الطريق جتنبا ملقابلة شخص ما  أن األحيانهل حدث لك يف بعض :  10السؤال رقم 

 :؟                       :ال                          :نعم                        
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 يستطيع مواجهة أشخاص أم يتجنبهم .  إذا كان طرح ملعرفة   الغرض من السؤال :

 . 14يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :    23جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 1.934 34 23913 38 81914 12 133 21 14921 33 44944 14 1.934 34 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

من جمموع املمارسني سبق هلم وان غريوا وجهتهم من اجل  1.934نالحظ من خالل اجلدول لن نسبة 

   81914مل يسبق هلم وان غريوا وجهتهم  أما لغري  املمارسني نسبة  44944جتنب شخص ، يف حني 

 مل يسبق هلم جتنبهم.  23913سبق وان غريوا الطريق من اجل جتنب شخص ما . يف حني جند نسبة 

تفسر هذه النتائج إىل أن الشخص املمارس للرياضة جريء يف تصرفاته ال خيشى احد حبكم االختالط مع 

مواجهة مكونات عديدة مع األفراد فهو شخص يواجه ، أما املعاق غري ممارس شخص جيد صعوبة يف 

 الناس حبكم انه يف غالب بعيد عنهم فهو غري اجتماعي .

 ختطب يف جمموعة من الناس ؟  أوتتكلم  أنمسالة صعبة  أهناهل جتد :  10السؤال رقم 

 :؟                :ال               :نعم                              
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 الناسخيطب قي جمموعة من  أوكلمة   إلقاءجيد صعوبة يف  انك  إنملعرفة  السؤال:الغرض من 

   . 11 لنتائج سؤال رقم املئوييبني توزيع التكراري والنسب   :24جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 14921 33 139.8 11 133 21 .982 32 1491. 14 14921 33 

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من جمموع املمارسني جيدون صعوبة يف إلقاء كلمة أو خطبة أمام    14921نالحظ من اجلدول أن نسبة 

جيدون أي صعوبة يف ذلك . أما غري املمارسني فنجد  ال  .1491جمموعة من الناس ، يف حني جند نسبة 

جيدون صعوبة  ال  14921جيدون صعوبة يف إلقاء كلمة أمام الناس  ، يف حني جند نسبة   139.8نسبة 

 يف ذلك .

وجود الفرد بشكل دائم وسط جمموعة من الرياضيني يعلمه السلوك االجتماعي ويعوده  أن إىلتفسر النتائج 

البعيد عن  أما،  اقتهإعمتجاوز  إليهمبالتحدث  أقرانهعلى الكالم وسط اجملموعة ، وتتاح له فرصة مع 

كلمة على   إلقاءوبالتايل  جيد صعوبة يف  إليهمغري موجود مع اجلماعة وال تتاح له فرصة التحدث   الرياضة

 غري متعود على ذلك . ألنهزمالئه 
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 هل كانت لك فرصة الظهور أمام اجلماهري ) قدمت نفسك ( ؟: 10السؤال رقم 

 :؟                            :ال                     :نعم                           

 معرفة إن كان له القدرة على تقدمي نفسه. طرح هذا السؤال الغرض من السؤال:

 .11يبني توزيع التكراري والنسب املئوي لنتائج سؤال رقم : 25جدول رقم 

 الممارسين غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 .982 32 44944 14 23913 38 133 21 33 33 1.934 34 139.8 11 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

سبق هلم وان قدموا أنفسهم أمام الناس ، يف حني جند نسبة    139.8نالحظ من اجلدول أن نسبة 

قدموا نفسهم   23913مل يسبق هلم أن قدموا أنفسهم ، أما بالنسبة لغري املمارسني  جند نسبة   1.934

 مل يسبق وان قدموا أنفسهم .  44944أمام الناس ، يف حني أخر جند نسبة 

كما انه . اخل (مباريات. ) منافسات،نفسر هذا بان الرياضي له فرص تقدمي نفسه يف عديد من املناسبات 

رضا على نفسه ألنه مستقل بذاته ، استطاع جتاوز إعاقته ورفعه التحدي . فال جيد صعوبة بتقدمي يشعر بال
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يستطيع أن يعرب على  نفسه أمام الناس ، أما الشخص غري الرياضي فهو شخص غري مستقل اعتمادي ال

 نفسه ألنه غري راضي على نفسه .

  هل جتد صعوبة  يف انك تبدأ احلديث مع شخص مل تعرفه إال منذ حلظة ؟. :10السؤال رقم 

 :؟                   :ال                 :نعم                        

 جدد.ملعرفة إن كان حيسن املعاشرة مع أصدقاء  السؤال:الغرض من 

 ..1سؤال رقم يبني توزيع التكراري والنسب املئوي لنتائج : 26جدول رقم 

 الممارسين غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 14921 33 139.8 11 133 21 4914 31 11942 18 23913 38 

  النتائج:تحليل ومناقشة 

من املمارسني للرياضة جيدون صعوبة يف بدا احلديث مع شخص   23913نسبة  أننالحظ من اجلدول 

صعوبة ، باملقابل غري املمارسني للرياضة   أيجيدون  ال  11942 عرفه منذ حلظة ، يف حني جند  نسبة

 ال  14921يف حني جند نسبة  يعرفهم . ال أناسجيدون صعوبة يف بدا حديث مع   139.8جند نسبة 

 جيدون أي صعوبة يف ذلك .
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حيسن يعرفهم ،  نفسر هذا إىل أن  الشخص الرياضي حىت وان كان معاق فهو تلقائي يتحدث مع أناس ال

املعاشرة فيصبح اجتماعي أكثر ألنه دائما مايكون وسط جمموعة والذي تعلمه فن احلديث ويصبح وكأنه 

ئما حيس حيب تكوين صداقات جديدة دا شخص طبيعي  ، على العكس من ذلك غري الرياضي فهو ال

 بالفشل يف ربط صداقات جديدة .

 تقيم عالقات صداقة جديدة ؟ أنهل جتد انه من السهل عليك :  21السؤال رقم 

 :؟                     :ال                   :نعم                       

 صداقة جديدة . إقامةكان يسهل عليه   أنطرح السؤال ملعرفة الغرض من السؤال : 

 

 

 

 

 .23يبني التوزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم : 27جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %
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133 21 .982 32 1491. 14 14921 33 133 21 33 33 33933 31 44944 14 

 النتائج:تحليل ومناقشة  

صداقة جديدة ،  إقامةمن جمموع املمارسني جيدون انه من السهل   44944 نسبة أننالحظ من جدول 

جيدون صعوبة يف عقد صداقات جديدة ، باملقابل غري املمارسني جند نسبة   33933يف حني نسبة 

 إقامةون صعوبة يف جيد  .1491يستطيعون تكوين صداقات جديدة يف حني جند نسبة   14921

 . اآلخرينصداقة جيدة مع 

الرياضيني وان كانوا ذوي إعاقة إال أن الرياضة  متنحهم فرصة التعرف على أناس جدد  أن إىلتفسر النتائج 

سواء يف التمارين أو خمتلف املنافسات وحبكم انه دائم الوجود وسط اجملموعة حيسن تكوين صداقات 

الرياضة فهو بعيد الناس فهو بالتايل منغلق على نفسه ، ال حيب التعرف على  جديدة ، أما الفرد البعيد عن

 أصدقاء جدد ألنه يفتقد إىل احلس االجتماعي .

 هبا مناقشة بني  تبدأهل تشعر حبرج شديد اذا فرض عليك ان تقرتح فكرة ، :  21السؤال رقم 

 ؟ األفرادجمموعة بني                        

 :؟                      :ال                    :نعم                        

 معرفة ان كان يشعر حبرج ان اراد اقرتاح فكرة امام جمموعة من الناس .الغرض من السؤال : 

 . 21يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  28جدول رقم 
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 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 14921 33 139.8 11 133 21 4914 31 1491. 14 1.934 34 

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

 أمامطلب منهم طرح فكرة  إذامن جمموع املمارسني يشعرون باحلرج  1.934نسبة  أننالحظ من اجلدول 

غري املمارسني جند نسبة  أماحرج ،  أيال جيدون  .1491جمموعة من الناس ، يف حني جند نسبة 

 حرج . أيال جيدون   14921الناس ، يف حني  أمامفكرة  إبداء أنيستشعرون احلرج  139.8

رج وسط اجملموعة فيجد صعوبة يف نتائج إىل أن املعاق غري املمارس للرياضة جيد نفسه دائما حمتفسر هذه ال

يدور يف باله من أفكار ، باملقابل الرياضة تعطي للمعاق إبداء رأيه  احلديث وبالتايل جيد صعوبة يف طرح ما

 والتحرر كما متنحه الثقة بالنفس فيصبح مستقال بذاته .

 

 ؟ اآلخرينتطلب مساعدة السهل عليك  هل جتد انه من :  22السؤال رقم 

 . اآلخرينكان يستطيع طلب مساعدة   إنمعرفة الغرض من السؤال : 

 . 22يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم : 29جدول رقم 
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 الممارسين غير الممارسين

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 .982 32 81914 12 33933 31 133 21 4914 31 .982 32 18911 11 

 

، يف  اآلخرينمن جمموع املمارسني يستطيعون طلب املساعدة من   18911نسبة  إننالحظ من جدول 

يستطيعون   33933لغري املمارسني جند نسبة  أماال يستطيعون طلب املساعدة ،   982.حني جند 

 . اآلخرينيستطيعون طلب املساعدة من  ال  81914طلب املساعدة ، يف حني 

الشخص املمارس للرياضة متعود على روح اجملموعة خاصة الرياضات اجلماعية  أن إىلتفسر هذه النتائج 

 أويف التمارين ،  سواءطبيعي تعود عليه  شيء ألنهفيعرف قيمة اجملموعة فيستطيع طلب املساعدة 

الغري غري متفائل  إىلتشعر احلرج دائما نظرته سلبية يسغري املمارس ك املنافسات ، على عكس من ذل

 بطبعه حياول االبتعاد عن الناس .

تعرفه جيدا ،هل تفضل مراسلته بدال من ان تدهب اليه  ال عندما حتتاج لشيئ :  20السؤال رقم 

 وتطلب 

 ذلك شخصيا ؟                      

 نعم :                   ال :                     ؟ :                       
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 معرفة ان كان يستعني باصدقائه مباشرة ام يفضل مراسلتهم .الغرض من السؤال : 

 . 23يبني توزيع التكراري والنسب املئوية انتائج سؤال رقم :  30جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 33933 31 419.3 13 133 21 14921 33 82931 11 33933 31 

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من جمموع املمارسني يفضلون مراسلة األشخاص بدال من طلب   33933نالحظ من اجلدول أن نسبة 

 يفضلون الذهاب وطلب الشيء بصفة شخصية.  82931شيء مباشرة، يف حني جند كذلك نسبة 

  33933حيبذون مراسلة على طلب سيئ مباشرة ، يف حني جند   419.3أما غري املمارسني فنجد نسبة 

 يفضلون املراسلة . ال

يفضل مقابلة األشخاص مباشرة ، ألنه يف كثري من أوقاته  أن املعوق الغري الرياضي ال تفسر النتائج إىل

بعيد عنهم ، يشعر باحلرج عند طلب شيء من األخر ألنه غري اجتماعي ولذلك يفضل مراسلة على 

مقابلة بصورة مباشرة .على النقيض من ذلك الشخص الرياضي فال جيد ادين مشكلة يف ذلك ألنه خالل 

 نافسات والرتبص لطاملا طلب املساعدة من اآلخرين ولذاك يطلبها شخصيا .امل
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 هل سبق وان اخدت مبادرة لتنشيط اجتماع ممل )متعب ( ؟:  20السؤال رقم 

 كان سبق له وان نشط اجتماع .  إنطرح السؤال ملعرفة الغرض من السؤال : 

 .24يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم  :31جدول رقم 

 املمارسني غري املمارسني

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 23913 38 81914 12 1.934 34 133 21 1.934 34 14921 33 44944 14 

 

 

 

 تحليل ومناقشة النتائج : 

من جمموع املمارسني سبق هلم وان نشطوا اجتماع ممل ، يف حني   44944إن نسبة نالحظ من اجلدول 

 81914سبق هلم وان نشطوا اجتماع ، ونسبة  1.934مل يسبق هلم ذلك ، أما غري املمارسني  14921

 مل يسبق ذلك هلم ذلك .
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الالعبني فتتاح للفرد بالرياضة يغلبها الطابع االجتماعي فيكون هناك اجتماعات  أن إىلتفسر النتائج 

، أما غري الرياضي فتجعله إعاقته ينسحب من احلياة متعبة  أوتنشيط اجتماعات حىت وان كانت مملة 

 تتاح له تنشيط اجتماعات . االجتماعية  ، وينعزل عنها وبالتايل ال

 تقدميا ناس لبعضهم البعض ؟هل حتملت : 20السؤال رقم

 نعم :                   ال :                     ؟ :                       

 ملعرفة إن كانت له القدرة على تقدمي الناس لبعضهم البعض .الغرض من السؤال : 

 . 28يبني توزيع التكراري والنسب املئوية لنتائج سؤال رقم :  32جدول رقم 

 املمارسني مارسنيغري امل

 نعم ال ؟  نعم ال ؟ 

 تكرار % تكرار % تكرار % جمموع % تكرار % تكرار % تكرار % جمموع %

133 21 4914 31 44944 14 21981 34 133 21 4914 31 14921 33 139.8 11 

 

 تحليل ومناقشة النتائج :

الناس لبعضهم البعض ، يف حني من املمارسني يتحملون تقدمي  139.8نسبة  أننالحظ من اجلدول  

من غري املمارسني يستطيعون تقدمي   21981ال تتحمل تقدمي الناس ، باملقابل جند نسبة   14921نسبة 

 ال يتحملون تقدمي الناس .  44944الناس لبعضهم البعض ، يف حني جند نسبة 
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ر الوسيط يف تكوين العالقات بطبعه مقبل حيب التعارف ، ويستطيع لعب دو  يتفسر النتائج  يل أن الرياض

ألنه شخص منبسط على فئات اجملتمع ، ومنه يتحمل تقدمي الناس لبعضهم البعض ، باملقابل جند الفرد 

غري املمارس للرياضة فاشل يف العالقات االجتماعية فال حيسن تقدمي الناس لبعضهم البعض كما الميكنه 

 هم .لعب حلقة وصل بني زمالئه ألنه بعيد كل لبعد عن

 

 

 

 

 

 

 

 جدول ألول عشرة أسئلة من مقياس ) بل ( للتوافق االجتماعي: 

: يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للممارسين وغير  33جدول رقم 

 الممارسين 

  احملسوبة واجتاهات الفروق لصاحل  : –ت  –للنشاط البدين الرياضي  وقيمة 
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وق اجتاهات الفر 
 لصاحل : 

اإلحصائيةالداللة   -ت –قيمة  
 احملسوبة

 المتغيرات املمارسني غري ممارسني

2ع العينة 2م  1ع  1م   

11السؤال رقم  1.71 0.78 1.19 0.82 2.88 دالة ممارسني  

12السؤال رقم  1.14 0.72 1.61 0.79 3.04 دالة غري ممارسني  

10السؤال رقم  1.33 0.73 1.76 0.73 2.74 دالة غري ممارسني  

ممارسني غري  
 

10السؤال رقم  1.19 0.77 1.71 0.78 3.01 دالة  

10السؤال رقم  1.14 0.72 1.80 0.74 3.03 دالة غري ممارسني  

10السؤال رقم  1.04 0.71 1.57 0.75 2.94 دالة غري ممارسني  

10السؤال رقم  1.04 0.75 1.66 0.81 2.97 دالة غري ممارسني  

   10السؤال رقم 1.57 0.76 1.09 0.82 2.87 دالة ممارسني

10السؤال رقم  1.90 3911 1.09 0.82 3.11 دالة غري ممارسني  

11السؤال رقم  1.14 3911 1.76 0.73 2.98 دالة ممارسني  

  

11السؤال رقم  1.09 3912 1.80 0.76 2.83 دالة غري ممارسني  

12السؤال رقم  1.10 3911 1.80 0.82 3.06 دالة غري ممارسني  

10السؤال رقم  1.57 3911 1.09 0.86 2.81 دالة ممارسني  
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10السؤال رقم 1.90 3913 1.19 0.75 3.01 دالة ممارسني  

10السؤال رقم  1.09 3912 1.76 0.83 2.97 دالة غري ممارسني  

10السؤال رقم  1.04 .391 1.38 0.74 .19 غري دالة /  

10السؤال رقم  1.14 3914 1.76 0.76 2.74 دالة غري ممارسني  

   10السؤال رقم 1.80 3911 1.14 0.72 3.02 دالة ممارسني

10السؤال رقم  1.19 3913 1.76 0.85 2.97 دالة غري ممارسني  

21السؤال رقم  1.66 3913 1.04 0.77 2.96 دالة ممارسني  

21السؤال رقم  1914 3912 1914 0.86 2.62 دالة غري ممارسني  

22السؤال رقم  1913 .391 1923 0.81 2.83 دالة ممارسني  

20السؤال رقم  .191 0.83 1981 0.79 2.52 دالة غري ممارسني  

  20السؤال رقم 1941 0.81 39.8 0.77 3 دالة ممارسني

 20السؤال رقم  1914 0.84 1923 0.82 2.66 دالة ممارسني 

 سمة التوافق االجتماعي 1944 3912 1924 3911 2.72 دالة ممارسني
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 تحليل ومناقشة النتائج : 

( ،  اكرب من  2911احملسوبة ، ) –ت –(  أن قيمة  13( و ) 13( و) 43يبني من اجلداول رقم )

( ، ومنه ميكن القول انه 43ودرجة احلرية )  3931( عند مستوى داللة  3913قيمة ) ت اجلد ولية = 

اعي الن معظم ص ةمة التوافق االجتمتوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل غري املمارسني فيما خي

اط البدين الرياضي . أسئلة املقياس جاءت سلبية ، فيما هناك عبارات اجيابية ، وكلها أتت يف صاحل النش

 إذ تلعب األنشطة البدنية دورا هام يف حتقيق التوافق االجتماعي للمعاقني ةمعيا.

مها مرتفعة مبا أن معظم عبارات املقياس جاءت بصياغة  السلب فان الدرجات املتحصل عليها معظ 

ل درجات لصاحل غري املمارسني وهذا يدل على أهنم ال مييلون إىل العالقات االجتماعية ، باملقاب

 املمارسني منخفضة وهذا يدل غلى أهنم مييلون إىل العالقات االجتماعية .

ما تتوافق مع دراسة لنتائج مع نظريات أيزنك يف السمات الشخصية واليت منها التوافق، كتتوافق هذه ا

الجتماعي واليت خلصت  إىل أمهية النشاط الرياضي يف حتقيق التكيف ا 2332خوخة عادل سنة 

 والنفسي .
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وق يف عحبيث أن النشاط البدين الرياضي يساعد الفرد امل  2334كما أهنا تتفق مع دراسة امحد تركي

بقت واليت االندماج االجتماعي . كما أن النتائج اليت حتصلنا عليها فندت معظم الدراسات اليت س

 أكدت على أمهية الرياضة بالنسبة للمعاق خاصة اجتماعيا .

 مناقشة الفرضيات ومقارنتها بالنتائج : 

ي .االجتماع للممارسة النشاط الرياضي اثر اجيايب يف تنمية التوافقالفرضية العامة :   

لنا عليه يؤكد  من خالل النتائج اليت هي بني أيدينا أوضحت أن  كل متحصمناقشة الفرضية العامة:  

لى تنمية التوافق على صحة الطرح إذ أهنا أكدت على أمهية النشاط الرياضي  وما له من فاعلية اجيابية ع

ظهرت الفرق تساؤالت مقياس التوافق أاالجتماعي فمن خالل جمموع العبارات اليت جاءت يف شكل  

 الواضح بني املمارسني وغري املمارسني وذلك راجع إىل الرياضة بالتأكيد .

لى عكس غري املعوق ةمعيا املمارس للنشاط الرياضي يكون منبسطا يف جمتمعه عالفرضية األولى: 

 املمارس يكون منطويا.

  مناقشة الفرضية األولى :

حة الفرضية حبيث حتصلنا عليها يف دراستنا فان جمموع النتائج ذهبت إىل صمن خالل النتائج اليت 

 أوضحت بان هناك فروق بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي.
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ت فراغ ، وكذا حتمل تفسر هذه لنتائج أن ممارسة الرياضة وما توفره من فرص االختالط واالستمتاع بأوقا

على االعتماد  قدمة لألفراد خالل املنافسات ، كما أن زيادة مقدرة املعوقاملسؤولية يف خمتلف املهام امل

ية ، كما أن الرياضة على نفسه واجناز متطلبات احلياة تطور احلياة النفسية للمعوق من حيث االنبساط

ماعي ، وبالتايل تتيح هلم التواجد وسط مجاعتهم ورفقائهم ، فإهنم يكتسبون مهارات التواصل االجت

ن غي الغالب منبسط .يكو   

اس ، فيشعر دائما بالعزلة  باملقابل الفرد البعيد عن الرياضة يكون منعزل على نفسه وحياول االبتعاد عن الن

 كما انه يفتقد للثقة بالنفس وإقامة عالقات جديدة وبالتايل فهو منطوي .

جمتمعه. عيا يفاألنشطة الرياضية املختلفة تساهم يف اندماج املعوق ةمالفرضية الثانية:   

  مناقشة الفرضية الثانية:

اهم بشكل اجيايب يف فندت النتائج املتحصل عليها على صحة الفرضية واليت يف معناها ان الرياضة تس

 إعادة اندماج املعاق يف جمتمعه .

كل بني األفراد    ونفسر هذا أن ممارسة الرياضة  وما توفره من فرص التعاون والتضامن  وطبيعة العالقات

، فينمي السلوك  هذا  ينمي  البعد االجتماعي لألفراد املعوقني ، الذي يتضمن معاين التغيري والنشاط

اء االجتماعي االجيايب لألفراد وما يتصل به من عمليات كالروح املعنوية والوالء واالنتم  
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عليهم االندماج  فيصعب ميارسون الرياضة  هذا باإلضافة  إىل اإلعاقة  أما غري املمارسني فبحكم أهنم ال

ا  وبالتايل هنا تظهر يف جمتمعهم ، فيشعرون أهنم غري راضني  عن أنفسهم ، وال عن احلياة اليت يعيشوهن

 أمهية الرياضة يف حتقيق التوافق االجتماعي .

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة: 
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 املمارسني للنشاط ريبينت نتائج اجلداول الوارد ذكرها  إهنا كلها انبثت بان هناك فروق بني املمارسني وغ

ي بالنسبة لفئة البدين الرياضي فيما خيص ةمة التوافق االجتماعي  وهنا تظهر قيمة النشاط  الرياض

 املعاقني ةمعيا .

عيا وما السمة األكثر وحاولنا يف دراستنا هذه إىل البحث يف اجلوانب النفسية واالجتماعية للمعاقني ةم 

 اليت يفتقدوهنا.

ارسني واليت انبثت فاعلية النشاط الرياضي من خالل املقارنة بني املمارسني وغري املم كما حبثنا عن مدى

 إن الرياضة عالج نفسي واجتماعي باختالف اإلعاقة
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 خاتمة : 

نستنتج من نتائج البحث أن هناك فروقا يف ةمة التوافق االجتماعي قيد البحث ، بني املمارسني وغري 

لبدين الرياضي ، فاملمارسة الرياضية املكيفة تساهم يف تطوير وتنمية السمات املمارسني  للنشاط ا

الشخصية للفرد املعوق ، ذلك أهنا متثل خيارا تربويا موجها  خاليا من القيود النفسية ، فتساعد الفرد يف 

املشاركة تفتحه وحسن املعاملة مع اآلخرين ، وحتسني السلوك االجتماعي االجيايب كالتعاون والتماسك و 

والتنافس الشريف  من احل  حتقيق النجاح ، كما تزيد من قدراته على إقامة العالقات االجتماعية ، 

وتنمي صفة املسؤولية لديه ، يف خمتلف متطلبات احلياة ، مما ينعكس إجيابا على تفاعله واندماجه يف 

 اجملتمع .

رد مثل  االنطوائية وتطور وتنمي السمات هذا تعدل املمارسة الرياضية السمات السلبية لدى الف نم 

املوجبة لدى الفرد مثل االجتماعية واالنبساطية  وبالتايل تكون للفرد املعوق شخصية قوية متزنة متكاملة ، 

تساعده يف االندماج والتكيف النفسي االجتماعي ، مما ميكننا االستفادة من طاقاته وقدراته ليصبح عضوا 

 ئا عليه .فعاال يف اجملتمع ال عب
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 المالحق :           

 مقياس )بل ( للتوافق االجتماعي 

 االسم :

 السن :

 الجنس :

التعليمة :   

لرجاء كل عبارة من العبارات التالية تحتوي على ثالث فئات للجابة : نعم ،ال ، ؟ . ا إليك

التي  ان تختار بالنسبة لكل عبارة االجابة ّ نعم  او فئة االجابة  ال بوضع دائرة االجابة

ال  توافقك والرجاء ان تتجنب فئة االجابة الثالثة ؟ اال اذا تعدر عليك اختيار نعم او  

 رقم العبارة العبارة نعم ال ؟

والمناسبات االجتماعية ؟هل تحب ان تشارك في النشاطات      10 

ه ؟هل تجد انه من الصعب عليك ان تبدا الحديث مع شخص ال تعرف     10 

؟ هل تشعر باالضطراب الشديد اذا طلب منك احد ان تقول كلمة     10 

 10 هل تبقى في المناسبات االجتماعية بعيدا عن الناس ؟   

هل انت على خالف مع  من تعيش معهم حول موضوعات مثل )    

 الدين ،الجنس ، السياسة (؟

10 

انت بين ولالستئذان في االنصراف  اضطررت إذاهل تشعر باالرتباك     10 



 مجموعة من الناس ؟

هل تجد نفسك مياال  الن يكون لك مجموعة قليلة من االصدقاء    

كثيرين معرفة سطحية ؟ أناسا تعرفالمقربين بدال من انك   

10 

ات هل تكون غالبا موضع االهتمام والتكريم في الحفالت والنشاط   

 المختلفة ؟

10 

االخرين ؟تكون صداقات بسهولة مع هل      10 

مون مع هل تتردد في الدخول لوحدك الى قاعة فيها اناس جالسون يتكل   

 بعضهم البعض ؟

01 

 هل كثيرا ما تتردد في الحديث داخل مجموعة من االفراد خوفا من   

 تخطئ في القول او الفعل ؟

00 

مغادرة  اذا حضرت الى اجتماع ما متاخرا ، فهل تفضل الوقوف او   

 االجتماع من ان تجلس على مقعد في الصفوف االمامية ؟

00 

ة هل فيها بعض الشخصيات البارزاذا حضرت الى حفلة او مناسبة    

 تسعى مقابلتهم ؟

00 

 00 هل تتولى احيانا بعض االعمال او المهمات االجتماعية ؟   

تعجب  يهل تشعر بالهيبة الشديدة في حضور بعض الشخصيات الت   

 بها والتي ال تعرفها جيدا ؟

00 



 

 خصشغيرت الطريق تجنبا لمقابلة  إن األحيانهل حدث لك في بعض    

 ما ؟

00 

؟ مسالة صعبة ان تتكلم او تخطب في مجموعة من الناس أنهاهل تجد      17 

 18 هل كانت لك فرصة الظهور امام الجماهير ) قدمت نفسك ( ؟   

ة ؟هل تجد صعوبة في بدا الحديث مع شخص لم تعرفه اال منذ لحظ     19 

 20 هل تجد انه من السهل عليك ان تقيم عالقات صداقة مع االخرين ؟   

ناقشتها م تبدأهل تشعر بحرج شديد اذا فرض عليك ان تقترح فكرة ،    

 بين مجموعة من االفراد ؟

21 

تطلب مساعدة االخرين ؟ هل تجد انه من السهل عليك ان     22 

راسلته الى لشيئ من شخص التعرفه جيدا ، هل تفضل م عندما تحتاج    

 بدال من ان تدهب اليه لتطلب منه ذلك شخصيا ؟

23 

 24 هل سبق لك وان اخذت مبادرة لتنشيط اجتماع ممل  )متعب ( ؟   

 00 هل تحملت مسؤولية تقديم الناس بعضهم لبعض ؟   

 



ه بدال عندما تحتاج لشيئ من شخص ال تعرفه جيدا ، هل تفضل مراسلت   

ليه منه دلك شخصيا ؟ا بمن ان تده  

00 

؟ هل من الصعب عليك انك تقدم تقريرا شفويا امام مجموعة من الناس     00 

جميع هل تشعر بانك مرتبك ادا اضطررت للدخول الجتماع بعد ان كان ال   

؟ جالسين في اماكنهم  

00 

؟ هل سبق لك ان اخدت مبادرة لتنشيط اجتماع ممل ) متعب (     00 

    01 

    00 

 



:  ملخص الدراسة  

دراسة مقارنة لبعد التوافق اإلجتماعي للمعاقني مسعيا املمارسني و غري املمارسني  عنوان الدراسة : 
 . للنشاط البدين الرياضي 

هتدف الدراسة إىل املقارنة بني ممارسني و غري املمارسني للنشاط البدين للمعاقني مسعيا ، و استخدمنا يف 
 سنة . 03-21و الفئة العمرية غري ممارس(  42ممارس و  42فرد .) 24حبثنا هذا على عينة قوامها 

ملتحصل عليها حتققت للتوافق اإلجتماعي و من النتائج ا BELLأما أداة البحث استخدمنا املقياس 
 الفرضية التالية : 

 أثر إجيايب يف تنمية التوافق اإلجتماعي . البدين املكيف للنشاط  -

املعوق مسعيا املمراس للنشاط البدين الرياضي يكون منبسطا على عكس غري املمارس يكون  -
 .منطوي  

 اجملتمع .النشاط البدين الرياضي املكيف يساعد يف اندماج املعوق مسعيا يف  -

  



Résumé de l’étude 

Titre de l'étude: Une étude comparative de l'harmonie sociale 

après les malentendants praticiens et non-pratiquants de sports 

d'activités physiques. 

L'étude vise à comparer les pratiquants et non-pratiquants de 

l'activité physique pour les malentendants, et nous avons utilisé 

dans notre recherche sur un échantillon de 42 par personne. (21 

praticien et 21 non-pratiquant) et 18-30 ans du groupe d'âge. 

L'outil de recherche, nous avons utilisé mesure BELL consensus 

social et les résultats obtenus à partir de l'hypothèse suivante est 

vraie: 

- L'activité physique conditionneur impact positif sur le 

développement de l'harmonie sociale. 

- Mobilité acoustiquement Almamras sports d'activité physique 

soient à plat sur l'inverse est le praticien être enfermé. 

- Activités sportives physiques conditionneur aide à l'intégration 

des personnes handicapées dans la société acoustique. 
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