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 :العامة الفرضیة

 . البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق تحقیق في هام دور للتمرینات البدنیة المكیفة  -
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 التجهیزات ضعف هو للتمرین البدني معوق وأكبر الفردیة الفروق عوامل یراعون ال المربین بعض -

 . الریاضیة  

  . البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق تحسین في الریاضي النشاط یساهم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Research Summary: 

Title of the study: the role of physical activity in conditioned 

psychological adjustment of young deaf-mute - a field study school 

young deaf-mute Municipality baboons 

The aim of the study: 

• Learn to act Hassan in various positions through sometimes 

accept the loss and profit at other times. 

• the development of motor skills is transitional, and Kaltoazin 

bending and neuromuscular compatibility. 

• Lifting the level of activities of the child to meet the various 

demands of the physical and social environment 

. • the development of perceptual motor and some physical 

attributes and social skills. 

• The development of scientific research and development to meet 

the ever-increasing cases of deaf-mute 

General hypothesis: - Physical activity adjuster important role in 

the psychological adjustment in young deaf-mute. 

Partial hypotheses: - Physical activity and the reality of the 

average adjuster in young deaf schools. 

- Physical activity adjuster significant role in the self-satisfaction 

and positive thinking in young deaf-mute. 



- Physical activity adjuster very important role in conquering 

frustration and building personal sound in young deaf-mute 

Procedures of the study: 

Sample: The sample consists of 10 specialists from the School 

junior deaf dumb way (complete enumeration). Statistical method: We 

have used the method of percentage and arithmetic average method to 

know the average age and professional experience. Curriculum: 

descriptive approach. Instruments used: the questionnaire 

Aalentaúj reached: 

- The lack of sports facilities and the lack of sports activities for the 

pedagogical goals often. 

- Inefficiency of educators in the sporting side and sports programs is 

underlined by the center itself. 

- Some educators do not care factors and individual differences greatest 

impediment to sports activity is the weakness of sports equipment. 

- Physical activity contributes to the improvement of psychological 

adjustment in young deaf-mute. 
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  : مقدمة
 بعد تأتي أو اإلنسان مع تولد الذي والمنع العجز من معینة حالة ھي الواسع بمفھومھا اإلعاقة إن

 والجنس، العمر حیث من لھ المكافئین أقرانھ منافسة على قادر غیر وتجعلھ قدراتھ، من تحد والتي الوالدة،

 كلیمك الدكتور یوضحھ كما المعاق یواجھ ما أبرز ولعل (KLIMK) للسمات تعداده خالل من

 . باألمن الشعور وعدم واإلحباط بالنقص الزائد الشعور هو اإلعاقة عن الناتجة السلوكیة

 أولى وقد واالنطواء، العزلة درجة إلى أحیانا الحد به یصل فقد مجتمعه من تفاعله صعوبة إلى إضافة

 على یساعدهم من لهم وخصص الخاصة، االحتیاجات ذوي برعایة شدیدا اهتماما اإلسالمي الدین

 اهللا من اختبارا اإلعاقة حالة تبرا مع كرامتهم لهم یحفظ بما معاملتهم حسن على وأكد والتنقل، الحركة

 .  فتنة والشر بالخیر ولنبلونكم : تنزیله محكم في جاء كما وتعالى سبحانه

 معطلة طاقات تمثل نهابأ منها إیمانا الشریحة ذه االهتمام في الحدیثة تجمعاتلمجا تسابقت كما

 االحتیاجات ذوي ابه یتمتع التي الكبیرة القدرات التاریخ أثبت وقد ومبدعة، خالقة تكون أن نبإمكا

 الذي الریاضي، الجانب في خاصةآالت  من كثیر في تفوقهم أثبتوا فقد إعاقتهم ورغم إذ ، الخاصة

 الحسیة اإلعاقة وذوي عام بشكل الخاصة االحتیاجات ذوي حیاة في والهامة الضروریة أآالت من یعتبر

 أو للعالج مكمل جزء مجرد لیست الخاصة االحتیاجات لذوي فالریاضة خاص، بشكل )البكم الصم(

نما ، فقط تأهیلیة عملیة ٕ   والنفسیة، والبدنیة الحركیة النواحي جمیع من ومنسجم متكامل نظام هي وا

  .الحالي الوقت في وأهمیتها وأهدافها أغراضها لها موجهة تربویة عملیة هيإذن   

 مختلف في تأثیر من لماله المعاق، لتنمیة الوسائل أحدث أحد و تعتبر التمرینات البدنیة المكیفة

 الأصا التي العضالت بعض واسترجاع والذهنیة البدنیة واالستعدادات القدرات تنمیة في سواء الجوانب،

 .عنه والترویح المعاق تنشیط في أو تلف،

 التوافق تحسین في ایجابیة جوانب من له لما المعاق، حیاة في العالج طرق أهم من هو ذلك إلى إضافة



 ب 
 

 وایجابیة، فعالة بطریقة تمعلمجا في االندماج من وتمكینه والعزلة، االنطواء حالة من كالخروج لدیه، النفسي

  . النشاط من الجانب هذا ضوء في العالمیة القاریة األلقاب حصد یتم هذا إلى إضافة

 تحسین على مباشرة تؤثر كعملیة التمرینات البدنیة المكیفة دراسة انالباحث سیحاول هنا ومن

 والتوصل الواقع مع النظري ومقاربة الخلل، مكمن الكتشاف البكم، الصم صغار لدى النفسي التوافق

 یتناول سوف هذا وألجل وجدت، إن السلبیات على والقضاء وتطویرها، منها لالستفادة االیجابیات إلى

 على البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق في التمرینات البدنیة المكیفة دور :الدراسة موضوع انالباحث

 . الدراسة كمجال -البیض –األبیض سیدي الشیخ  ببلدیة البكم الصم صغار مدرسة مستوى

 : التالیة الخطة وفق جاءت ، وخاتمة أجزاء وأربعة مقدمة دراستنا تضمنت وقد

 للدراسة العام اإلطار عن األول الفصل في تحدثنا فصلین من یتكون الذي :النظري الجانب  

 ومفاهیم الموضوع اختیار وأسباب الدراسة وأهداف وأهمیة اوفرضیا الدراسة مشكلة : وفیه

 . الدراسة

 ة،اوالمشا السابقة الدراسات بعض الفصل هذا في وتناولنا :النظري للجانب الثاني الفصل _ 

 الدراسات هذه ونقد تحلیل وعرض

 وهي للبحث المیدانیة اإلجراءات وتضمن :التطبیقي للجانب األول الفصل:  

  وخصائصها البحث وعینة البحث مجتمع وتحدید االستطالعیة والدراسة المستخدم المنهج 

 . المستعملة اإلحصائیة واألدوات والزماني المكاني األداة بناء طریقة وتحدید اختیارهاوكیفیة 

 وأخیراعام  واستنتاج االستبیان نتائج ومناقشة وتحلیل عرض ویتضمن :التطبیقي للجانب الثاني الفصل 

 . اقتراحات
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 :اإلشكالیة- 1

 تعود عدیدة جوانب وله العادیین عند الریاضي بالنشاط مقارنة النشأة ةحدیث التمرینات البدنیة المكیفة عدت

 منتظمة بصفة استغالله تم إذا ووقائیة عالجیة تربویة وسیلة یعتبر فهو الممارسین، األفراد على بالفائدة

 شك ال (...النفسیة االجتماعیة، البدنیة،) الجوانب جمیع من األفراد شخصیة تكوین في یسهم إذ ومستمرة،

 للمعاقین فإن هذا فمع خارجي عون إلى الحاجة أمس في وتجعله صاحبها، قدرة من توهن اإلعاقة أن في

 أن علینا یجب لذا والمواطن الوطن رفعة أجل من بدمائهم ضحوا اللذین هم منهأل قلوبنا في الكبیر األثر

 جمیعا نعمل أن فعلینا م واالهتمام رعایتهم على حثنا اإلسالم ألن ونصیرا وسندا معینا عونا لهم نكون

 أبناء یحدد ولم" الخیل وركوب والسباحة الرمایة أوالدكم علموا " عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر قال كما

 .متهصفا كانت مهما و تمیز بدون األبناء كل بل معینین

 قصد الیومیة الحیاة في المعاقین إدماج في بالغا اهتماما الحدیثة المجتمعاتو  الدول مختلف تولي كما

  .الحیاة في فعال دور ذوي عادیین كأفراد واجتماعیا نفسیا دعمهم

 والبشریة المالیة الموارد في الملحوظ والنقص المعاقین تواجه زالة وال واجهة التي والعراقیل المشاكل ورغم

 في ابلدا الشریحة هذه مثلت حیث التربصات، و الریاضیة والمنشآت التجهیزات مستوى على وكذالك

 الدولة طرف من بالغا اهتماما أعطى مما عالمیة قیاسیة أرقام تحطیم وكذا ودولیة محلیة مجاالت عدة

 في الحدیث العلم أخذ التي اإلعاقات بین من السمعیة اإلعاقة و العاهات وذوي المعاقین إدماج قصد

لقاء تشریحها ٕ   . علیها الضوء وا

 العدیدة االنفعالیة و السلوكیة االضطرابات بعض من تعاني األحیان اغلب في البكم الصم نجد بحیث

 الفرد وتقبل اإلعاقة درجة حسب وذلك المعاقین عند كبیر وبشكل تختلف لكن العادین عند نجدها قد التي

 النفس عن الرضاء وعدم اإلحباط هو المعاقین منها یعاني التي االضطرابات أشهر بین ومن لها،
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 بعض نجد اإلطار هذا في و البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق عدم یكون ما وهذا االكتئاب

 األهداف بعض لهم وتحقیق المجتمع في الفئة هذه إدماج إعادة على تعمل التي التمرینات البدنیة المكیفة

 في ”الحازمي أحمد محمد عدنان“ دراسات عدت في ذلك ثبت وقد االضطراب هذا شدة من وتخفیف

 إلى فیه تطرق الذي و الخاصة االحتیاجات لذوي وأهمیتها والترویح الخاصة البدنیة التربیة بعنوان كتاب

 .المجاالت  شتى في لهم تقدمه التي الكثیر والشيء للمعاقین البدنیة التربیة أهمیة

 التي العوامل معرفة اجل من بدراسات الحدیث العصر في المفكرین و في الباحثین من العدید قاما كما

 منهم األسماء بعض ونذكر لهم المناسب الحل إیجاد ومحاولة الخاصة االحتیاجات ذوي فئة على تؤثر

 جرشام ، 1978 وفیلیس سمعیا، المعاق الطفل لدى الذات تقدیر حول هیشمان ،و 1994 همیشو دراسة

 بین الموجودة الفروق 1994 ووبریور ، 1991 ستكورد من كل درس ،كما الفئة لهذه القلق حول 1998

 التساؤل لطرح الفكرة جاءت الدراسات هذه وبعد ، 1991 سنة وكایشو 1990سنة كازاوي و ، الجنسي

 :التالي

 ؟ البكم الصم لصغار النفسي التوافق تحقیق في التمرینات البدنیة المكیفة دور ما

 :التالیة الفرعیة التساؤالت التساؤل هذا تحت ویندرج

 ؟ البكم الصم مدارس في التمرینات البدنیة المكیفة واقع ما - أ

 ؟ البكم الصم لصغار االیجابي والتفكیر النفس عن الرضا في التمرینات البدنیة المكیفة دور ما - ب

  البكم الصم صغار لدى السلیمة الشخصیة وبناء اإلحباط قهر في التمرینات البدنیة المكیفة دور ما – ج

 : اسةر الد فرضیات – 2 

  . البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق تحقیق في هام دور للتمرینات البدنیة المكیفةل : العامة الفرضیة
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 : الجزئیة الفرضیات

 .البكم الصم صغار مدارس في متوسط واقع للتمرینات البدنیة المكیفة  أ

 . البكم الصم صغار لدى االیجابي والتفكیر النفس عن الرضا في كبیر دور المكیفة للتمرینات البدنیة  ب
 الصم صغار لدى السلیمة الشخصیة وبناء اإلحباط قهر في جدا هام دور للتمرینات البدنیة المكیفة  ج

 . البكم

 : ةالدراس أهمیة 3-
 : یلي فیما الدراسة هذه أهمیة تتمثل

  . االجتماعي محیطهم في وتكیفهم الصم توافق في التمرینات البدنیة المكیفة دور على الضوء تسلیط -
 النفسیة النواحي من البكم الصم على التمرینات البدنیة المكیفة تأثیر على واضحة صورة إعطاء -

 .والبدنیة
 النفسي التوافق عملیة في دورها التمرینات البدنیة المكیفة تلعب لكي توفرها الواجب األسس معرفة -

 . للصم
 . البكم الصم لفئة المالئمة األنشطة اختیار أساسها على یتم التي األسس معرفة -

 النموذج خالل من البكم الصم بفئة والخاصة الجزائر في التمرینات البدنیة المكیفة واقع على الكشف -

 . المدروس

 . البكم الصم لفئة الریاضیة بالممارسة اإلعاقة عن التعویض أهمیة على الكشف -

 المستویات على التمرینات البدنیة المكیفة الممارسة غیر والفئة الممارسة الفئة بین الفرق توضیح -

  .االجتماعیة النفسیة

 : الدراسة أهداف – 4

 الصم لصغار النفسي التوافق في التمرینات البدنیة المكیفة لعبهت الذي الدور معرفة إلى الدراسة هذه دفته

 البكم

 : خالل من
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 . أخرى تارة والربح تارة الخسارة تقبل خالل من المواقف مختلف في الحسن التصرف تعلم -

 الرمي كالركل، األدوات، مع التعامل وحركات واالنثناء كالتوازن االنتقالیة، غیر الحركیة المهارات تنمیة -

  .النفسي اإلعاقة تأثیر من یقلل أن شأنه من الذي العضلي العصبي والتوافق ...واللقف 

 . واالجتماعیة المادیة بیئته مطالب لمواجهة المختلفة الطفل فعالیات مستوى من الرفع -

 . االجتماعیة والمهارات البدنیة الصفات وبعض الحركي الحسي اإلدراك تنمیة -

 والتزاید التطور لمواجهة العلمي البحث وتطویر الفئة لهذه التربویة الرعایة تقدیم في الفعلیة المساهمة -

  .عامة بصفة الخاصة االحتیاجات وذوي خاصة بصفة البكم الصم لحاالت المستمر

 : الموضوع اختیار أسباب - 5

 وكات سل في ذلك ویترجم ا، یتأثر بل حوله تدور التي األحداث عن بمعزل یعیش أن للفرد یمكن ال

  : سیاقین ضمن تندرج التي االختیار أسباب برزت هنا ومن معینة

 : ذاتیة أسباب. أ

 أهمیة من له لما فیه، والتعمق االطالع في والرغبة المكیف الریاضي النشاط بموضوع الباحث اهتمام *

  . البكم للصم النفسي التوافق عملیة في

 خصوصا البكم الصم مدارس في المكیف ریاضي ال النشاط طبیعة عن الكشف في والرغبة االهتمام *

  .األخرى البدنیة األنشطة عن یختلف لكونه

 :موضوعیة أسباب . ب

 توافق إلى یؤدي وتمیزه نجاحه وأن المكیف الریاضي النشاط وقیمة بأهمیة عام بشكل المربین تحسیس*

 . أفضل حیاة وبالتالي جید نفسي
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 . مستقبال تكوینها على والعملا المجال هذ في متخصصة إطارات إیجاد أهمیة إظهار *

  .فیھ الدراسات لقلة نظرا المجال ھذا في العلمیة للمكتبة المعرفي الرصید إثراء محاولة *

 : مصطلحات البحث   

 :التمرین البدني المكیف – أ

 خالل من الفرد إعداد في فعال عنصر ویعد خصوصا البدنیة والتربیة عموما التربیة میادین من میدان ھو

 للوجھة والخلقي واالجتماعي والنفسي البدني نموه توجیھ إلى تؤدي حركیة ومھارات بخبرات تزویده

  65 ص ، 1990 حسن قاسم1.المجتمع خدمة خاللھ ومن نفسھ الفرد لخدمة اإلیجابیة

 یستخدم والتي اإلنسان، ا یقوم التي والریاضیة البدنیة النشاطات ألوان لكل شامل تعبیر بأنھ آخر ویعرفھ

 رئیسي ومظھر مكمل، جزء ألنھ اجتماعي منھ أكثر أنثروبولوجي مفھوم وھو عام، بشكل البدن فیھا

  93 ص ، 1990 ، : الخولي 2.اإلنسان لبني واالجتماعیة والنفسیة الثقافیة الجوانب لمختلف

 التي والمسابقات والمباریات واأللعاب التمرینات من مجموعة بأنھ أیضا الریاضي البدني النشاط ویعرف

 والترویح الترفیھ قصد أو والبدنیة، الحركیة مھاراتھ تنمیة قصد خارجھا، أو المدرسة داخل الفرد یؤدیھا

  3.الفراغ أوقات في النفس عن

 :اإلجرائي التعریف

 التي نظامیة والغیر النظامیة والمنافسات والحركات التمرینات یتضمن و عموما، النشاط أوجھ أحد ھو

 .المجتمعو الفرد مصلحة أجل من وسلیما صحیحا توجیھا والنفسي البدني النمو توجھ

 : المكیف التمرین البدني – ب

 الناحیة من القدرات المحدود الفرد ممارستھا یستطیع التي الریاضات وأنواع والتمارین الحركات كل ھي

 مجموعة عن عبارة وھي الكبرى، الجسمیة الوظائف بعض تلف بفعل وذلك العقلیة، أو النفسیة أو البدنیة

  .الریاضات من
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 مجموعتین طرف من تمارس المكیفة والریاضیة البدنیة التمرنیاتو  الریاضة األنواع من وغیرها والجماعیة الفردیة

 : المعوقین األفراد من وقسمین

 التنظیم عامل وفي الوظیفي االختالل مستوى وعلى المعلومات اقتناء القدرات في محدودیة لهم الذین األفراد -

 . االجتماعي النفسي

 : وتتضمن نفسیة اضطرابات لهم الذین األفراد -

 .التنافسیة التمرینات البدنیة 

 .العالجیة التمرینات البدنیة

 . 19/20ص  2007- 2006رواب 1 والتنفسیة الترویحیة التمرینات البدنیة .

  والمتعددة المختلفة التمرینات البدنیة مجموع أنه على أیضا المكیف البدني التمرین ویعرف

 بحیث ا،وشد ونوعها اإلعاقة حاالت مع وتكییفها تعدیلها یتم التي الریاضیة واأللعاب التمارین تشمل والتي

  41 ص 2007- 2006- بوسكرة 2 والعقلیة واالجتماعیة البدنیة متهمقدرا مع تتماشى

 لنوعها وفقا اإلعاقة حاالت لتالئم تعدیلها یتم التي والبرامج واأللعاب الریاضات یعني هو آخر تعریف وحسب

 السید ولیلى إبراهیم حلمي3 متهقدرا حدود وفي القادرین غیر األشخاص الهتمامات وفقا ذلك ویتم ا،تهوشد .

 .223 ص ، 1998 فرحات

 :اإلجرائي التعریف

 كذوي القاصرین األشخاص لفائدة خاصة عنایة بإعطاء تتجه التي الریاضیة والنشاطات التمارین جمیع هو

  . الخاصة االحتیاجات
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 :التوافق تعریف - ج

 :نجد التعاریف هذه بین ومن التوافق تعریف إلى العلماء من العدید تطرق

 : وآخرون Lindegren لندكرین تعریف 

 . به المحیطة البیئة بتعدیل خاللها من الشخص یقوم التي العملیة تلك

 Ghaplin : جابلن تعریف

 . واالجتماعیة المادیة البیئة مع الشخص انسجام عالقة

  Eysenk :   ایزنك تعریف

  1999الداهري 1 الكامل اإلشباع له تحقق التي للبیئة بالنسبة ومطالبه الفرد حاجات تتناول التي الحالة .
 205 ص

 :اإلجرائي  التعریف

 یمكن ال ما وتقبل بیئته وفي سلوكه في تعدیله یمكن ما تعدیل الفرد فیها یحاول عملیة هو النفسي التوافق

 ,تعدیله

 أغلب ومقابلة الداخلیة، حاجاته معظم إشباع تتضمن البیئة وبین بینه وتوفیق التوازن من حالة تحدث حتى

 . الخارجیة بیئته متطلبات

 :السمعیة اإلعاقة - د

 على الفرد قدرة من تقلل أو بوظائفه الفرد عند السمعي الجهاز یقوم أن دون تحول التي المشكالت تلك هي

  .المختلفة األصوات سماع
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 :هي آخر وبتعریف

 قبل انهفقدا أو والدته، منذ السمع حاسة من الطفل حرمان في تتسبب التي اإلعاقة هي :الطبي المنظور من

  .بسرعة فقدت قد التعلم آثار أن لدرجة الكالم تعلم بعد أو تعلم الكالم،

  واللغة، الكالم نمو وبین السمع فقدان بین العالقة على التربوي المنظور یركز : التربوي المنظور من

 بعد وما اللغة تعلم قبل ما : مثل المكتسب الوالدي الصمم مصطلحات محل تحل أن المربین یفضلون فإن 

  .44 ص ، 2009 عطیه 1اللغة تعلم

 علیها یترتب وقد الفرد على المؤثرة الحسیة اإلعاقات أحد انهبأ السمعیة اإلعاقة تعرف آخر تعریف وحسب

 البیئیة المثیرات مع وتفاعله والمهني التعلیمي أدائه على یؤثر مما اللغة واكتساب الكالم على القدرة فقدان

 10 ص ، 2008 رشوان أحمد محمد 2 السمع وضعاف البكم الصم وتشمل واالجتماعیة .

 :اإلجرائي التعریف

 ویتعذر منها االستفادة المصاب للشخص یمكن ال بحیث السمع، على القدرة في الكلي أو الجزئي العجز هي

 . الوالدة بعد أو خلقیا یكون وقد المسموع، الكالم فهم على تدل بطریقة علیه االستجابة

 : الصم األطفال - ه

 یحول الذي األمر بعدها، أو الوالدة منذ سواء مكتسبة أو وراثیة ألسباب السمع حاسة فقدوا الذین األطفال هم

إلى  الحاجة أمس في فهو لذا العادیة وبالطرق العادیین أقرانه مع الحیاة خبرات وتعلم الدراسة متابعة وبین بینه

 .30 ص ، 2008 ، عبد الرؤوف محمدعامر عبد الرؤوف3 الحسي قصوره یناسب تأهیل

 بشكل اللغة اكتساب یستطیعوا لم لذلك ونتیجة السمع على متهقدر  وفقدوا یسمعون ال الذین األطفال أوهم .

 .33 ص ، 2000دعبی السید4 اللغة وفهم الكالم على القدرة لدیهم تصبح ال بحیث طبیعي .
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 لفهم إعاقتهم إلى بدورها تؤدي والتي كبیرة بدرجة السمع فقدوا الذین األطفال هم آخر تعریف حسب و

 12 رشوان ص أحمد1 السمعیة المعینات استخدام بدون أو مع األذن خالل من الكالم .

 :اإلجرائي التعریف

 الحضانة في سمعهم أصیب أو جدا ضئیل حد إلى یسمعون أو السمع، یستطیعون ال ولدوا الذین األطفال هم

  . السمع خالل من المحاكاة طریق عن اللغة تعلم أو النطق یستطیعون ال بحیث أو الطفولة،

 :السمع ضعیف الطفل تعریف -

 شدة ارتفاع أو السمعیة بالمعینات تعویضها یمكنه قد السمعیة القدرة في فقدان من یعاني الذي الطفل هو

 .األصوات

 كالتدریب خاصة خدمات تستدعي قد لدرجة السمع حدة في انخفاض من حالة أنه على أیضا ویعرف

 .سمعي بمعین التزوید أو النطق، عالج أو )الشفاه (الكالم قراءة أو السمعي

 المدارس في التقدم یستطیع وال للسمع، الطبیعیة للمسافة السمعیة اإلعاقة به تصل ال الذي الطفل ذلك هو أو

 .السمع أجهزة یستخدم لم ما االعتیادیة

 :اإلجرائي التعریف

 السمعیة اآلالت باستخدام وذلك سلیمة، غیر بطریقة وظیفتها عنده السمع حاسة تؤدي الذي الطفل ذلك هو

 .نهابدو  أو المعینة
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 : تمھید

 فالعمل عنھ، یستغنى أن باحث ألي یمكن ال بحیث الھامة، الجوانب أحد للبحث المنھجي اإلطار یعتبر

 تم الذي المنھج إلى األھمیة ھذه إرجاع یمكن و .البحث أھداف معظم یترجم أن بإمكانھ المنظم المنھجي

 . المیدان من المعلومات جمع على الباحث تساعد التي األدوات ونوع الدراسة عینة و االعتماد علیھ،

لھ، ذلك لتوضیح الفصل ھذا جاء وقد ّ  لطبیعة عرض خالل من المنھجیة اإلجراءات على یحتوي حیث ك

 . المستعملة العلمیة واألدوات الدراسة عینة تحدید إلى باإلضافة البحث، في المطبق المنھج
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 :المستخدم المنهج1-

 سیستخدمه الذي المنهج وهو البحث أفكار معالجة في فیه للسیر دلیالً  یعتبرها طریقة الباحث یختار ما عادة

 هنا من بلوغها، إلى البحث یرمي التي واألهداف الموضوع طبیعة معیاري إلى یخضع انتقاءه إذ الدراسة، في

 ویسمح التقریریة، الفرضیات دراسة یناسب الذي الوصفي المنهج استخدام یتطلب هذا الدراسة فإن موضوع

 في المكیف الحركي البدني النشاط دور واقع كشف على یساعد ولكونه ) االستمارة (البیانات باستعمال أدوات

 .المدرسة في والمختصین المربین آراء وتفسیر تحلیل خالل من البكم، الصم لصغار التوافق النفسي

 إلى الوصول اجل من ومنظم علمي بشكل وتفسیر التحلیل طرق من طریقة بأنه الوصفي المنهج یعرف

  140 .،ص 99 بوحوش ، 13 معینین سكان أو اجتماعیة مشكلة أو اجتماعیة وضعیة ل أغراض محددة

 اجل من وتحلیلها تفسیرها ومحاولة وتدوینها وتصنیفها جمع البیانات على یقوم انه في وظیفته تتمثل والذي 

 كیفیة ومعرفة النتائج، استخالص یهدف الدراسة محل إحداث الظاهرة على العوامل وتأثیر آثار ومعرفة قیاس

 عبارة أیضا وهو المستقبل، في الدراسة محل الظاهرة بسلوك التنبؤ وأیضا العوامل، هذه في والتحكم الضبط

 جوانبها وكشف تشخیصها بقصد الحاضر في هي قائمة كما الظواهر من ظاهرة على ینصب استسقاء عن

 12 ص1984 تركي رابح .2عناصر بین العالقة وتحدید

 :البحث عینة2 –

جراء معینة بطریقة اختیارها یتم الدراسة مجتمع من جزئیة مجموعة عن عبارة وهي ٕ  ثم علیها الدراسة وا

 .للدراسة األصليالمجتمع  كامل على وتعمیمها النتائج تلك استخدام

 أنواع بحسب معینة بطریقة اختیارها یتم الدراسة مجتمع مفردات من مجموعة بأنها  كذلك تعریفها ویمكن

 بن14 للدراسة األصلي المجتمع خصائص نفس تحمل المختارة المفردات تكون بحیث العینات

 16 ص2003مرسلي
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 وصالحة البیانات مكتملة استمارات 10 م استال من الباحث تمكن أي أفراد، 10 على الدراسة عینة وتشتمل

 .الدراسة أداة تطبیق بعد للتحلیل،
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 :اختیارها وطریقة العینة خصائص 3-
  :الدراسة مجتمع أفراد جنس 1-3
 المجتمع أفراد جنس یمثل : 01 رقم الجدول

 

  

  

  

 

ّ  نالحظ من الجدول أن النسبة متساویة . إناث أي بنسبة  5ذكور و  5بین المربین في مدرسة الصم البكم ، 

  .لكال  الجنسین  50%

  :سن أفراد المجتمع  3-2

  .یمثل متوسط سن أفراد العینة :  02الجدول رقم 

سنة ، 45سنة ، 38سنة ،  33سنة ،  48سنة ،  25: نجد أعمار المربین كالتالي  االستمارةمن خالل 

  .سنة  26سنة ،  42سنة ،  40سنة ، 35

  

  

  

  

  العینة  
  اإلجابة    

  النسبة  التكرار

 %50  5  ذكر
  50%  5  انثى

  100%  10  المجموع

  متوسط السن  عدد المربین

10  36.7  
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سنة  48سنة إلى  25من خالل هذا الجدول نالحظ أن سن المربین في المدرسة الصم البكم یتراوح من 

  .سنة  36.7ومتوسط أعمارهم 

  : الحالة العائلیة  3.3

  یمثل الحالة العائلیة : 03الجدول رقم 

  العینة             
  اإلجابة

  
  التكرار

  
  النسبة

 %30  3  أعزب
  %70  7  متزوج
  %00  00  مطلق
  %00  00  أرمل

  %100  10  المجموع
 

یوجد  ال بحیث تختلف البكم الصم مدرسة في للمربین العائلیة الحالة أن الجدول هذا خالل من نالحظ

 . 30% ب نسبتها وتقدر عزوبیة حاالت ثالث لدینا بینما تماما، مطلقین و أرامل

  .7 بنسبة أي حاالت 07 ب المربین متزوجون من األغلبیة أن ونالحظ 
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  :المستوى الدراسي . 4.3

  .یمثل المستوى الدراسي ألفراد العینة :  04الجدول رقم 

  العینة             
  اإلجابة

  
  التكرار

  
  النسبة

 %50  5  جامعي 
  %50  5  تقني سامي

  %00  00  تقني
  %00  00  أخرى

  %100  10  المجموع
 

 ذوي حاالت 05 و جامعي مستوى ذوي المربین من حاالت 05 لدینا أنه الجدول خالل من نالحظ

 لهذه العاملین المربین كل أن الجدول خالل من ونستنتج لكلیهما، % 50 بنسبة أي سامي مستوى تقني

 .به بأس ال دراسي المدرسة ذوي مستوى

  .العینة الخبرة المهنیة ألفراد . 5.3

  یمثل الخبرة المهنیة ألفراد العینة :  05الجدول رقم 

  العینة             
  اإلجابة

  
  التكرار

  
  النسبة

 %30  03  سنوات  05أقل من 
  %30  03  سنوات  10إلى  05من 

  %40  04  سنوات  10أكثر من 
  %100  10  المجموع  
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 30 %بنسبة أي ) سنوات 05 من أقل ( خبرة ذوي المربین من حاالت 03 لدینا أنه الجدول من نالحظ

 أیضا ، %30ب نسبتها تقدر حیث )سنوات 10 إلى 05 من ( خبرة لهم ممن حاالت 03 لدینا وكذلك

  ) سنوات 10 من أكثر  ( خبرة ذوي حاالت 04 ولدینا

 % 40 بنسبة أي 

 :العینة اختیار طریقة

 استعمال تم فقد مفردات، 10 ب عدده یقدر حیث الحجم بصغر یتمیز البحث مجتمع أن منطلق من

 هو أو الباحث،تهم   معینة خصائص في وأشیاء ألفراد تجمع " یعني والذي الشامل الحصر أسلوب

  .23 ص  2003الھماني عامر1 " ا عنه أو منها، بیانات على الحصول نرید التي البحث وحدات مجموع

 یعد الذي الشامل الحصر أسلوب اختار الباحث أي المفردات، كافة الباحث استخدم فقد وبالتالي 

 وحتى ومحدودیته البحث مجتمع صغر حجم إلى بالنظر هذه، دراستنا في البیانات لجمع األنسب األسلوب

 . دقة أكثر النتائج تكون
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 :البحث مجاالت

 :المكاني المجال  1 -4

 مدرسة األصل في هي والتي البكم الصم مدرسة على بالبحث الخاصة المیدانیة الدراسة بإجراء قمنا لقد

 تقع والتي المجال هذا في مربین 10 و البكم الصم بصغار خاصة أقسام 07  بها  لكن المكفوفین صغار

 .كلم عن مقر والیة البیض  120 تبعد التيباألبیض سیدي الشیخ  

 :الزماني المجال  2  4

 خصصت حیث ماي شهر غایة إلى جانفي شهر من األول النصف من الممتدة الفترة في البحث إجراء تم

ا النظري للجانب )مارس فیفري، جانفي،( األولى الثالثة األشهر ّ  شهري في كان فقد التطبیقي الجانب أم

 ثم المختارة، العینة على توزیعها ونیة االستبیا باالستمارة الخاصة األسئلة تحضیر خاللهما تم مايو  أفریل

  . مناقشتها و تحلیلها و النتائج جمع بعملیة قمنا ذلك بعد

 :البیانات جمع أدوات 5-

 في وتتمثل المیدان، الواقع من البیانات لجمع كوسائط البحثیة األدوات من عدد الدراسة هذه استعملت لقد

 :اآلتي

 من صیاغتها تم ولقد البیانات، جمع في استعماال األدوات أكثر من االستبانة عملیة تعتبر :االستبیان 

 توجه األسئلة من مجموعة یضم نموذج 'نهابأ وتعرف الدراسة، وفروض وأهداف وتساؤالته البحث مشكلة

 الموجهة األسئلة من مجموعة یضم وعاء اأ كما معینة، بیانات على الحصول اجل من األفراد إلى

 یجمع مواجهة موقف خالل من معین موقف أو موضوع حول معلومات على الحصولمن أجل  لألفراد

ً  أن في ومبحوث باحث بین  .329 ص ، 004الرحمان  عبد محمد . 15واحد

 :وهي محاور 04 إلى مقسمین سؤال 34 على االستمارة احتوت ولقد
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 · الجنس، :بمعطیات وتتعلق المسح لمفردات الشخصیة بالبیانات متعلقة أسئلة 05 یضم :األول المحور-

 .المهنیة الخبرة الدراسي، المستوى العائلیة، الحالة السن،

 · .الصم مدارس في المكیف الریاضي النشاط بواقع متعلقة أسئلة 09 یضم :الثاني المحور-

 · والتفكیر النفس عن الرضا في المكیف الریاضي النشاط بدور متعلقة سؤال 11 یضم :الثالث المحور-

  . البكم الصم لصغار االیجابي 

  الشخصیة وبناء اإلحباط قهر في المكیف الریاضي النشاط بدور متعلقة أسئلة 09 یضم :الرابع المحور-

 .السلیمة 

 : اإلحصائیة األدوات 6-

 موضوعي بتحلیل تسمح التي الدقیقة المعلومات على الحصول قصد العملیة أو الطریقة هذه تستعمل 

 الثالثیة الطریقة بواسطة وذلك المئویة النسب طریقة على الباحثون اعتمد وقد علیها، للنتائج المتحصل

 :التالي النحو لعملیة إحصائیة على

  

  x100ت  =س  %100  ع

 ع     س  ت

 

 x 100%التكرارات = النسبة المئویة 

  عدد األفراد   
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  :حیث 

  .یمثل عدد أفراد العینة : ع 

  .عدد التكرارات : ت 

  .یمثل النسبة المئویة : س 

  )س: (المتوسط الحسابي - 

  الحسابي المتوسط:س

 .مجموع التكرارات ) : نس+.........+3س+2س+1س(

 .العینات عدد:ن-

  .العینة أفراد لمجموعة المهنیة والخبرة السن متوسط لمعرفة الحسابي المتوسط معادلة استعمال تم فقد
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 :والمشابهة السابقة الدراسات

 بین متفاوتة بدرجات یكون ولكن اإلعاقة اختلفت ومهما المعاقین كل یمس اضطراب النفسي التوافق قلة إن

 اإلعاقات باقي عن كبیر بشكل عنه األمر یختلف ال سمعیا للمعاق بنسبة أما عامة بصفة هذا المعاقین

 تحسین في الریاضة دور و الخاصة االحتیاجات ذوى على المشابهة الدراسات بعض أجریت ولقد المعروفة

  :المثال سبیل ونأخذ على الفئة هذه طرف

  :األولى الدراسة 1-

 سیدي الریاضیة و البدنیة التربیة معهد من الدكتوراه شهادة لنیل بوسكرة أحمد الدكتور بها قاما التي الدراسة 

 الریاضي و البدني  النشاط: عنوان  تحت المكیف، والریاضي البدني النشاط علم تخصص الجزائر هللا عبد

 تحت إشراف 2008 - 2007 الطبیة البیداغوجیة سنة المراكز في عقلیا المتخلفین األطفال لدى المكیف

 : یلي كما اتهتساؤال كانت و بوداود الیمین عبد األستاذ الدكتور

 من البیداغوجیة الطبیة المراكز في عقلیا المتخلفین األطفال لدى المكیف الریاضي البدني النشاط واقع ما 1-

  النشاط برامج تنفیذ على المشرفین المربین المطبقة، الریاضیة البرامج القاعدیة، الریاضیة المنشآت( حیث 

  ؟) الریاضي

 األساسیة الحركات(األساسیة الحركیة المهارات نمو على یؤثر مكیف ریاضي بدني برنامج اقتراح أن هل 2-

 المتخلفین األطفال لدى ) األداة مع التعامل حركات مهارات االنتقالیة، غیر األساسیة الحركات االنتقالیة،

  ؟ البیداغوجیة الطبیة المراكز في بسیطا تخلفا عقلیا

 المبادرة واجتماعي مهذب االجتماعیة المهارات نمو على یؤثر مكیف ریاضي بدني برنامج اقتراح أن هل 3-

 االجتماعي، التفاعل اآلخرین، شؤون مراعاة التعاون، المسؤولیة، الشخصیة، الممتلكات الفراغ، وقت أنشطة

 ؟ البیداغوجیة الطبیة المراكز في بسیطا تخلفا عقلیا المتخلفین األطفال لدى ( األنانیة الجماعیة، األنشطة
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 : یلي كما والفرضیات

 ریاضیة منشآت إلى عقلیا المتخلفین األطفال ورعایة بتربیة المتكفلة البیداغوجیة الطبیة المراكز تفتقر 1-

  .المكیف  البدني النشاط في مختصین مربین والى مكیفة، ریاضیة وبرامج قاعدیة

 األساسیة الحركات) األساسیة الحركیة المهارات نمو على ایجابیا یؤثر مكیف ریاضي بدني برنامج اقتراح2-

 المتخلفین األطفال لدى ( األداة مع التعامل حركات مهارات االنتقالیة، غیر األساسیة الحركات االنتقالیة،

 . البیداغوجیة الطبیة المراكز في بسیطا عقلیا تخلفا

 واجتماعي مهذب( االجتماعیة المهارات نمو على ایجابیا یؤثر مكیف ریاضي بدني برنامج اقتراح 3-

 التفاعل اآلخرین، شؤون مراعاة التعاون، المسؤولیة، الشخصیة، الممتلكات الفراغ، وقت أنشطة .المبادرة

 الطبیة المراكز في بسیطا تخلفا عقلیا المتخلفین األطفال لدى) األنانیة الجماعیة، االجتماعي، األنشطة

 .البیداغوجیة

 األطفال من الخاصة االحتیاجات ذوي هو الدراسة مجتمع و التجریبي المنهج هو المستخدم المنهج و

 .البیانات لجمع االختبار واستخدم عقلیا المتخلفین من أطفال 09 هي الدراسة وعینة

 البدني النشاط من وأسسه مبادئه یستمد للمعاقین الموجهة والریاضي البدني النشاط إن :هذا وخالصة

 من المعاق الفرد وطبیعة اإلعاقة ودرجة نوع حسب یكیف لكنه . العادیین األفراد یمارسه الریاضي الذي

 الریاضیة البرامج القاعدیة، الریاضیة المنشآت في النقص أن كما المستعملة القوانین والوسائل حیث

 المكیف النشاط إلى كذلك وتوصل اثر لها الریاضي النشاط برامج على تنفیذ المشرفین المربین المطبقة،

  . االجتماعیة المهارات نمو و على األساسیة الحركیة المهارات نمو على یؤثر
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  : الدراسة الثانیة  -2

قسم التربیة البدنیة و الریاضیة بجامعة محمد  2007/2008الدراسة التي قام بها الطالب  كمال عتروس لعام 

 "حركیا االجتماعي للمعاقین اإلدماج في الریاضة دور" عنوان تحت خیضر بسكرة مذكرة لیسانس

 للمعاقین؟ االجتماعي اإلدماج في الریاضة دور هو ما :في متمثل البحث هذا إشكالیة كانت بحیث

 استعمل وقد الوصف على أساسا یعتمد الذي الوصفي المنهج هو الدراسة هذه في المتبع العلمي المنهج وكان

 هذا آخر في علیها تحصل التي الدراسة نتائج فكانت معاق 15 العینة و بأنواعه االستبیان البحث صاحب

 هذا منه یعاني الذي النقص وتغطیة المعاق إعداد في كبیر دورا تلعب الریاضیة األنشطة أن استخلص البحث

 الجوانب مختلف من سمعیا للمعاقین الالزمة الرعایة كل وتقدیم اجتماعیا بإدماجها خالل من وذلك األخیر

 والمستمرة الدائمة الممارسة على بتشجیعهم قمنا إذا إال هذا یكون وال والصحیة النفسیة و خاصة االجتماعیة

 ومضمونا شكال تنمیتها و المواهب لصقل میدان خیر نهاأ أثبت التي الریاضیة األنشطة لمختلف

.  
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   :   الثالثة الدراسة

 لیسانس في مذكرة بسكرة خیضر محمد بجامعة والریاضیة البدنیة التربیة قسم طلبة بهاقام  التي الدراسة

 الریاضي المعاق عند بالنقص الشعور عقدة من التقلیل في المتحركة بالكراسي السلة كرة دور عنوان تحت

  ).األكابر صنف( حركیا

 هل : یلي كما اإلشكالیة وجاءت إسماعیل وخیاط الدین نور قاشي  :الطلبة طرف من إعدادها وتم 

 الریاضیین عند بالنقص الشعور عقدة من التقلیل في دور أو أهمیة المتحركة بالكراسي السلة كرة لریاضة

   :یلي كما وكانت الفرضیات حركیا؟ المعاقین

  :الرئیسة الفرضیة

 المعاق الریاضي عند بالنقص الشعور من التقلیل في هاما دورا المتحركة بالكراسي السلة كرة لریاضة إن

  .حركیا
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  :الجزئیة الفرضیات

 .حركیا المعاق للریاضي الفوج داخل االندماج تحقیق في المتحركة بالكراسي السلة كرة تساهم-

 .حركیا المعاق الریاضي لدى االنطواء درجة من التقلیل في المتحركة بالكراسي السلة كرة تساهم- 

 حركیا المعاق الریاضي لدى الذات تقبل تحقیق في المتحركة بالكراسي السلة كرة تساهم -

 استعمل وقد الوصف على أساسا یعتمد الذي الوصفي المنهج هو الدراسة هذه في المتبع العلمي المنهج كان

 فأتت المتحركة الكرسي على السلة لكرة ممارس حركیا معاق 14 والعینة بأنواعه االستبیان البحث صاحب

 كبیرة أهمیة له المكیف الریاضي النشاط أن استخلص البحث هذا آخر في علیها تحصل التي نتائج الدراسة

 الكراسي على السلة كرة هو الدراسة هذه في المكیف النشاط وكان بالنقص الشعور من عقدة التقلیل في

ثبات اإلعاقة على التغلب اجل من المعاق دفع تعمل على حیث المتحركة ٕ  منه المجتمع وتجعل في وجود وا

 في مرتبطة واالنفعالیة السلوكیة االضطرابات اغلب الن االكتئاب في المعاق الوقع یجنب وهذا فیه فعال فرد

 . األسباب نفس ولها مبینها
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  : الدراسة الرابعة

و الریاضیة سیدي  البدنیة التربیة بمعهد الدكتورة شهادة لنیل رواب عمار الدكتور بها قام التي الدراسة 

بین التمرین البدني   العالقةتحلیل " و التي كان عنوانها 2007- 2006عبد اهللا بالجزائر العاصمة  سنة 

 األستاذ الدكتور إشراف تحت "الخاصة االحتیاجات لذوي جزائري ریاضي محیط في اإلعاقة وتقبل المكیف

 اإلعاقة للممارسة تقبل درجة بین إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل :التالیة التساؤالت رابح وكانت نافي

 المكیف؟ الریاضي البدني النشاط

  ؟ اإلعاقة وتقبل المكیف البدني النشاط للممارسة اإلعاقة أصل بین إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل -

 مجتمع وكان المكیف؟ البدني النشاط للممارسة اإلعاقة تقبل على تساعد التي األساسیة العوامل ماهي -

 والمنهج المكیفة للریاضة الممارسة عقلیا متخلف 100 العینة و الخاصة االحتیاجات ذوي كافة الدراسة

 .االختبار هو المعلومات جمع وأداة الوصفي هو المستخدم

 البدني التمرین للممارسة اإلعاقة تقبل درجة بین إحصائیة داللة ذات فوق هناك أن إلى التوصل تم بحث

 البدني التمرین للممارسة اإلعاقة أصل بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال و المكیف الریاضي

 وتقبل المكیف

 الدین ، الزواج (المكیف البدني التمرین للممارسة اإلعاقة تقبل على تساعد التي األساسیة العوامل اإلعاقة

 اإلعاقة، تقبل على أوال ایجابیة من له لما المكیف البدني التمرین ممارسة وأهمیة). الریاضة  العمل، ،

 أن على المعاق تساعد التي العوامل احد المكیف التمرین البدني أن الدراسة هذه من كذلك نستنتج كما

 . النفسیة المشكل من خالیة في حیاة سلیمة یعیش
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 .: السابقة الدراسات ومناقشة تحلیل 5-

 لم التي النقاط بعض هناك كان لكنم بها سنقو  التي للدراسات ةبهالمشا الدراسات في الباحثون تطرق لقد

 بوسكرة احمد الباحث تطرق هذا،ولقد بحثنا في لها سنطرق والتي الدراسات هذه في الباحثون لها یتعرض

 الطبیة المراكز في عقلیا المتخلفین األطفال لدى المكیف الریاضي البدني إلى التمرین دراسته في

 تناول جهة من یوضح لم لكن اإلشكالیة طرح في الصحیحة الطریقة إلى تطرق ولقد البیداغوجیة

  . الموضوع
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 یطرح لم فهنا حركیا للمعاقین االجتماعي اإلدماج في الریاضة دور بدراسة عتروس كمال الطالب قام كما

 هناك كانت كما مباشر، التساؤل وطرح الریاضة نوع یحدد لم فهو الصحیحة بالطریقة اإلشكالیة الباحث

 التقلیل في المتحرك بالكرسي السلة كرة دور عنوان تحت ببسكرة خضیر محمد جامعة طلبة بها قام دراسة

 شهادة لنیل رواب عمار ابه قام التي الدراسة وهناك حركیا، المعاق الریاضي عند الشعور بالنقص عقدة من

 ریاضي محیط في اإلعاقة وتقبل المكیف الریاضي النشاط بین العالقة تحلیل كانت بعنوان والتي الدكتوراه

  . الخاصة االحتیاجات لذوي جزائري

 اتهسابقا عن تختلف دراستنا أن نالحظ لدراستنا ةمشا أو سابقة دراسات من علیه اطلعنا ما خالل ومن

 ما وهو للتالمیذ النفسي للتوافق تحقیقه ومدي البكم صم مراكز في المكیف البدني النشاط واقع تدرس نهابأ

 .السابقة الدراسات تتعرض له ال

 المكیف الریاضي النشاط یمارسون الذین البكم الصم فئة تخص انهبأ الدراسات سابق عن ودراستنا تتمیز

 .لهم المخصصة البیداغوجیة داخل لمراكز

 

 

 



       عرض وتحميل مناقشة نتائج اإلستبيان  الفصل الثاني                                              
 

31 
 

 :تمهيد

 التراث جمع في فقط تتمثل ال لمبحث الحقيقية فالقيمة البحوث، في خاصة أىمية الميدانية المرحمة تحتل

 في تتمثل ّإنما و الدراسة، موضوع المشكمة تناولت التي الدراسات و البحوث عمى النظري واإلطالع

 .الدراسة مراحل أىم من الميدانية فالمرحمة العمل الميداني، عمى اعتمادىا

 جزء وآخر أىم فيو سنستعرض حيث الدراسة، خاتمة الفصل ىذا يعتبر المنيجية اإلجراءات تحديد وبعد

 النتائج ىذه وتحميل وعرض بيانية وأعمدة جداول شكل في النتائج ترجمة إلى فيو فسنتطرق .من الدراسة

عطاء عامة بنتيجة مناقشتيا والخروج مع  الخ.... اقتراحات وا 
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 البيانات: ومناقشة وتحميل عرض

 .البكم الصم صغار مدارس في المكيفة التمرينات الرياضية بواقع متعمقة بيانات -1

 البكم. الصم مكيفة لصغار قاعدية رياضية منشآت وجود مدى:  60 الجدول رقم  -

 
           

العينة  
              اإلجابة

 النسبة التكرار

 %22 2 نعم
 %82 8 ال

 %022 02 المجموع
 
مكيفة  قاعدية رياضية منشآت بعدم وجود يقرون المربين من (% 80 )أن  نالحظ الجدول خالل من

 توجد منشآت أنو عمى أجمعوا والذين المربين إجابات من (% 20 )األخرى النسبة م،أمالصغار الص

 لعدم ب )ال( أجابوا (% 80 )الكبرى   النسبة أن نستنتج ىنا ومن الصم، قاعدية مكيفة لصغار رياضية

 وجود يرون ربما ب )نعم( ألنيم أجابوا (% 20 ) األقمية قدميا، أو تمفيا نقصانيا أو أو منشآت وجود

 .لدييم الرياضية الثقافة لغياب وذلك المقصودة المنشات الرياضية بسيطة ىي رياضية وسائل
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 : 61رقم  الشكل
 الصم. لصغار مكيفة رياضية منشآت وجود : مدى 26الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 
 ال                          نعم     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يظير لنا من خالل ىذا الشكل البياني أن النسبة الكبيرة من المربين يقرون بعدم وجود منشآت رياضية 
 مكيفة

 
 
 
 
 
 
 

 
80% 

 
20% 
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 .المطبقة الرياضية جتسطير البرام عن المسؤولة الجية يمثل : 60 الجدول رقم
 

 اإلجابة            العينة
 النسبة التكرار

 %22 2 الدولة

 %022 02 ذاتو حد في المركز

 %022 02 المجموع

 
 حد في المركز طرف من البرنامج مسطر أن يقولون (% 100 )نسبة أن نالحظ النتائج خالل من

 المركز قبل من مسطر الرياضي البرنامج بأن قالوا (% 100 )  نستنتج أن النسبة الكبرىومنو . ذاتو

 السنوي. البرنامج ضمن التمرينات الرياضية بإدراجو بفائدة وعي المؤطرين مدى عمى يدل وىذا
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 : 60الشكل رقم 
 عن تسطير البرامج الجية المسؤولة 27الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 
 المركز في حد ذاتو       الدولة                    

 

 
 
 
 بتسطير المربون يقوم بل لممكفوفين البرامج بتسطير تقوم ال الدولة أن لنا يظير البياني الشكل خالل من

 . البرامج بأنفسيم

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 
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 مدى فعالية البرامج الرياضية المطبقة في تحقيق األىداف البيداغوجية : 60الجدول رقم 

 العينة   
      اإلجابة 

 النسبة التكرار

 %42 4 دائما
 %62 6 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 األىداف تحقق الرياضية البرامج أن يرون (% 40 )نسبة  أن نالحظ نالحظ من خالل الجدول النتائج

 البيداغوجية أىدافيا تحقق الرياضية البرامج أن ( يرون%62أما النسبة الباقية ) دائما. البيداغوجية

 ايجابي بشكل األحيان بعض في تؤثر الرياضة أن ( يرون%60الكبرى ) أن النسبة نستنتج ومنو. أحيانا.

 وذلك أىدافيا وتحقق ايجابيا دائما تؤثر الرياضة أن يرون (42(%نسبة  أما . الممارسين األطفال عمى

 الفروق. ومالحظة نبغير الممارسي الممارسين األطفال مقارنة
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 : 60الشكل رقم 

: مدى فعالية البرامج الرياضية المطبقة في تحقيق األىداف  28الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 
 البيداغوجية.

 
 دائما                     أحيانا                        أبدا 

 

 

 

 يحقق ما أحيانا أو دائما الرياضي البرنامج أن يرون المربين كل أن نالحظ البياني الشكل خالل من
 .أىدافو البيداغوجية

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

0% 
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 لتحقيق األىداف البيداغوجية. التمرينات الرياضيةمدى كفاية الحجم الساعي  : 60الجدول رقم  -

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %72 7 كاف

 %32 3 غير كاف

 %022 02 المجموع

 
 

 النسبة وأما البيداغوجية األىداف لتحقيق كاف الساعي الحجم أن يرون المربين من (72نسبة )%

 النسبة أن نستنتج البيداغوجية ومنو األىداف لتحقيق كاف غير الساعي الحجم أن ( يرون%32األخرى)

 األىداف تحقق األسبوع في واحدة حصة أي أقل الحاالت في أنو يرون بأنيم آرائيم ( نفسر(70%الكبرى

 وقتيم زيادة يجب كالعاديين ليسوا الصم األطفال بأن فيرون (% 30 )الباقية النسبة البيداغوجية،أما

 يكون البيداغوجية األىداف تحقيق وبالتالي اإلعاقة بحكم بطيء وفيميم ألن إدراكيم لمرياضة المخصص

 أبطأ .
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 : 60الشكل رقم 
األىداف  لتحقيق لمتمرينات البدنية الساعي الحجم كفاية : مدى 29رقم  بالجدول الدائرة النسبية الخاصة

 .البيداغوجية

              غير كاف  كاف                   

 

 

 

 

 التمرينات الرياضيةمن خالل الشكل البياني يتضح لنا أن جل المربين يرون أن الحجم الساعي الخاص ب
 المكيفة كافية لتحقيق األىداف البيداغوجية.
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 : مدى تالؤم األنشطة الرياضية مع مستوى ذكاء الطفل و سنو. 16الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %32 3 دائما
 %72 7 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 . وسنو الطفل ذكاء مستوى دائما مع متالئمة الرياضية األنشطة أن يرون(% 30 )نسبة أن نالحظ

 ومنو.وسنو الطفل ذكاء مستوى أحيانا مع تتالئم الرياضية األنشطة أن يرون (% 70 )األخرى نسبة وأن

 عن المسؤولين أن يرون ألنيم وذلك دائما متالئمة يرونيا المربين من30 %) األقمية ) أن نستنتج 

 والذين (72(%األغمبية  أما وسنو الطفل ذكاء مدى لمراعاة يكفي بما الرياضية أكفاء األنشطة تسطير

 يكفي بما أكفاء ليسوا المدرسة في الرياضية األنشطة تسطير المسؤولين عن بأن يرون بأحيانا أجابوا

 . وسنو ذكاء الطفل مستوى دائما يراعي رياضي برنامج ليسطروا
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 : 60الشكل رقم 

 .وسنو الطفل ذكاء مستوى مع الرياضية األنشطة تالؤم : مدى 02الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 دائما                 أحيانا                أبدا  

 

 

 

 مستوى تناسب ال الرياضية األنشطة أن المربين يؤكدون أن أكثرية لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .البرامج تسطير عن كفاءة عدم يؤكد الطفل وسنو مما
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 بصورة صحيحة. التمرينات الرياضيةمدى كفاءة المربين لتنفيذ  : 11الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %32 3 أكفاء
 %52 5 قميال

 %22 2 ليسوا كذلك
 %022 02 المجموع

 
 قميمة، الكفاءة درجة أن يرون %(52نسبة ) أما أكفاء، المختصين أن من المربين يرون%( (30نسبة

 %((30األولى أن النسبة نستنتج ومنو .تماما أكفاء ليسوا المختصين أن يقولون %(22ة )والنسبة المتبقي

 الرياضة أن يرون ألنيم صحيحة بصورة التمرينات الرياضيةأكفاء لتنفيذ  بأنيم عمى المختصين حكموا

 أن يدركون فيم قميمة الكفاءة بأن قالوا والذين %(52نسبة ) وأما أن ينفذىا أي مختص بإمكان كترفيو

 فقط الرياضية الثقافة بعض يممك الذي صحيحة صعب، والمختص بصورة التمرينات الرياضية تنفيذ

التمرينات  تنفيذ يستطيع ال بأنو فترى %(22النسبة الباقية) متوسطة، أما بصورة األقل تنفيذه عمىيمكنو 

 .الخاصة ذوي االحتياجات رياضة في إال المختص صحيحة بصورة الرياضية
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 : 60الشكل رقم 

 .صحيحة بصورة البدني التمرين لتنفيذ المربين كفاءة : مدى 01 رقم النسبية الخاصة بالجدول الدائرة
 

 أكفاء                       قميال                       ليسوا كذلك
 
 

 
 

 
 
 لتنفيذ متوسطة كفاءة ذو أنيم المربين يرونا من الكبيرة النسبة أن نالحظ الشكل البياني خالل من

 كذلك. ليسو أو أكفاء أنيم بعضيم يراء فيما صحيحة بصورة التمرينات الرياضية
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 : مدى تشجيع األطفال في المدارس عمى ممارسة التمارين البدنية. 10الجدول رقم 

 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %022 02 دائما
 %22 22 أحيانا

 %022 02 المجموع
 

 التمرينات الرياضية%( يقولون بأنيم يشجعون األطفال عمى ممارسة 022من الجدول نالحظ أن نسبة )

و ىذا إن دل  التمرينات الرياضيةكل المربين يقولون بأنيم يشجعون األطفال عمى ممارسة  الرياضية.

 ة و تأثيرىا اإليجابي عمى الفرد.عمى شيئ فإنما يدل عمى مدى وعييم بأىمية الرياض
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 : 60الشكل رقم 

مدى تشجيع األطفال في المدرسة عمى ممارسة التمرينات  : 02الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 
 الرياضية .

 أحيانا       دائما                

 

 

 
 

التمرينات من خالل الشكل البياني يظير لنا أن كل المربين يقنون بتشجيع األطفال عمى ممارسة 

 .الرياضية
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 التمرينات الرياضيةمدى مراعاة عامل الفروق الفردية بين التالميذ أثناء القيام ب : 10الجدول رقم 
 الرياضية.

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 القيام أثناء الفردية الفروق يراعون بأنيم يقولون(% 60 )الكبرى النسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 عوامل يراعون فقط األحيان بعض في أنيم يقولون المربين من(% 20 ) نسبة بالتمرين الرياضي، أما

 النسبة أن نستنتج تماما. ومنو يراعونا ال بأنيم يقولون لمن أيضا النسبة الفردية ونفس الفروق

 أثناء القيام العوامل ىذه مدى أىمية يدركون أنيم عمى يدل وىذا  العوامل ىذه تراعي (% 60 )الكبرى

 الفردية الفروق عامل أن يرون فيم أبدا و أحيانا اختاروا أي من الباقية النسب وأما ، التمرينات الرياضيةب

 تماما. يعرفونو ال أو األىمية ليس ىذه
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 : 60الشكل رقم 
القيام  أثناء التالميذ بين الفردية الفروق عامل مراعاة : مدى 03رقم  بالجدول النسبية الخاصة الدائرة

 . التمرينات الرياضيةب
 

 أبدا     دائما                         أحيانا                 
 
 
 
 

 
 

 
 من خالل الشكل البياني يتضح لنا أن أكثرية المربين يراعون الفروق الفردية مما يدل عمى وعييم بأىميتيا
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 يمثل أكبر معوق لمتمرينات البدنية المكيفة . : 10الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %92 9 ضعف التجييزات الرياضية
 %02 0 رداءة البرنامج المسطر

 %22 2 عدم كفاءة المربين
 %022 02 المجموع

 
لمتمرينات البدنية  معوق أكبر بأن تقول المربين من %(92ى )الكبر  النسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 ىي المسطر البرنامج رداءة أن ترى%( 02الباقية ) النسبة أما الرياضية، التجييزات ضعف المكيفة ىو

 ضعيفة الرياضية التجييزات بأنو ترى %(92)الكبرى النسبة أن نستنتج معوق لمتمرينات البدنية ومنو أكبر

 النسبة أما أصال، عدم وجودىا أو لموسائل لمنقص الموجود لمباشرةا مالحظتيم من خالل وىذا

 .المسطر لمبرنامج تقييميم من وىذا رديء المسطر أن البرنامج فترى%( 02الباقية)
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 :  60الشكل رقم 
 .المكيف الرياضي البدني لمتمرين معوق : تمثل أكبر 04الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 
 المسطر البرنامج رداءة   الرياضية                    التجييزات ضعف

 المربين كفاءة عدم                                 

 
 

 
 

 معوق لمتمرينات البدنية ىو ضعف التجييزات الرياضية. أن اكبر لنا يظير البياني الشكل خالل من
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والتفكير  النفس عن الرضا الرياضية المكيفة  في التمرينات الرياضيةبدور  متعمقة بيانات -2

 البكم. الصم لصغار االيجابي

 
 الممارسين . لمتالميذ المعنويات رفع في التمرينات الرياضيةوأىمية  يمثل دور : 10رقم  الجدول

 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 المعنويات رفع في دائما التمرينات الرياضية تساىم يرون بأن الذين المربين أن نالحظ الجدول خالل من

 رفع التمرينات الرياضية في تساىم فقط أحيانا بأنو تقول%( 22) الباقية ( والنسبة(80%بنسبة 

 لمفروق المباشرة مالحظتيم خالل دائما من ب ( أجابوا% (80الكبرى نستنتج أن النسبة ومنو .المعنويات

 يمتمكون ال ألنيم ربما أحيانا قالت التي%(  (20األخرى والنسبة الممارسين، وغير الممارسين بين مثال

 .التالميذ معنويات رفع في والتي تساىم الشبو الرياضية األلعاب مثل جيدة أفكار
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 : 16الشكل رقم 

 لمتالميذ المعنويات رفع في التمرينات الرياضية : تمثل دور 05الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 الممارسين .

 

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 طرفيم من المطبق التمرينات الرياضية أن يقمون المربون أن معظم لنا يظير البياني الشكل خالل من

 التالميذ . رفع معنويات في تساىم
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 الممارسين لمتمرينات البدنية . طرف التالميذ من المساعدة يد ومد التعاون مدى :10رقم  الجدول

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %52 5 دائما
 %52 5 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

يد  ويمدون متعاونون الممارسين لمتمرينات البدنية أن التالميذ يقولون المربين ( من%52) نسبة أن نالحظ

 من إجابتيم كانت دائما تقول التي ومنو فأن النسبة .أحيانا يقولون لمن النسبة دائما، ونفس المساعدة

 ال ألنو أحيانا ب أجابوا الذين الممارسين، واآلخرين بغير الرياضي الممارسين لمنشاط بين خالل المقارنة

 .وجو أكمل عمى واجبيا الرياضة اختصاصي رياضة لتؤدي يوجد
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 : 11الشكل رقم 
 من المساعدة يد ومد التعاون : تمثل مدى 06الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 الممارسين لمتمرينات البدنية . التالميذ طرف

 أبدا  دائما                         أحيانا                   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .األحيان بعض ماعدا عادة المساعدة يد يمدون التمميذ كل أن الشكل نالحظ خالل من
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 .الدراسية النتائج تحسين في التمرينات الرياضية مساىمةمدى  : 10الجدول رقم  -

 النسبة التكرار العينة               اإلجابة

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 تحسين النتائج في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون%( 62نسبة ) أن نالحظ الجدول خالل من

 . النتائج تحسين في أحيانا تساىم الرياضيةالتمرينات أن  ( فترى42%المتبقية ) النسبة الدراسية، أما

عندىم  لمتمرينات الرياضية الممارسين أن واقع مالحظة من انطالقا أجوبتيم نعمل%( 62األولى ) النسبة

 من المدرسة في الرياضة واقع تدىور بأن إجابتيم ( نبرر42%األخرى ) والنسبة تحسن، في نتائجيم

 .ىذه األىداف أحد ىو النتائج وتحسن األىداف تحقيق أن تعيق شأنيا
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 : 10الشكل رقم 
 النتائج تحسين في التمرينات الرياضية : تمثل  مدى مساىمة 07الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 .الدراسية

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 
 

 

 

 

 لمعظم الدراسية النتائج في تساىم التمرينات الرياضية ممارسة أنا لنا يتضح البياني الشكل خالل من

 التالميذ.
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 التالميذ لدى والمبادرة التطوع روح زيادة التمرينات الرياضية في مساىمةمدى  : 10الجدول رقم 

 الممارسين.

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %52 5 دائما
 %52 5 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 التطوع روح زيادة في دائما تساىم التمرينات الرياضية ( يرون%50نسبة ) أن نالحظ الجدول خالل من

( %50نسبة ) فان ( يروىا أنيا تساىم أحيانا . أذا50%النسبة ) ونفس الممارسين، التالميذ والمبادرة لدى

 نفسر أحيانا ب أجابوا والذين الذين اآلخرين لمواقع، أما ورؤيتيم تعامميم خالل دائما وذلك من ترى التي

 .معين مشكل أو لسبب عندىم واجبيا تؤدي الرياضة ال بأن إجابتيم
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 : 10الشكل رقم 

 التطوع روح زيادة التمرينات الرياضية في : تمثل  مدى مساىمة 08الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 الممارسين. التالميذ لدى والمبادرة

 دائما                         أحيانا                   أبدا

  

 

 

 

 

 

 

 حب درجة من يزيد ما أحيانا أو أن ممارسة التمرينات الرياضية دائما لنا يظير البياني الشكل خالل من

 التطوع.
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مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة تفاؤل التالميذ و توقعيم  : 10الجدول رقم  -
 األفضل.

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 دائما تساىم الرياضية التمرينات بأن يرون المربين من (%60)نسبة أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 ومنو .تساىم أحيانا بأنيا يقولون المربين من (%40)نسبة  األفضل،بينما وتوقعيم زيادة تفاؤل التالميذ في

 الممارسين، غير مع المباشرة والمقارنة المالحظة من انطالقا دائما ب أجابوا(%60) أن نسبة نستنتج

 المختص،ضعف كفاءة ىداف)عدماأل تحقق يعيق معين سبب لوجود قالوا أحيانا (%40) ونسبة

 التجييزات........(
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 : 10الشكل رقم 

 زيادة تفاؤل التالميذ التمرينات الرياضية في : مدى مساىمة 09الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 األفضل. وتوقعيم

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 تفاؤل درجة من تزيد ما دائما التمرينات الرياضيةأن ممارسة  لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .أحيانا أو التالميذ
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مدى مساىمة التمرينات الرياضية في المشاركة في األنشطة و المحاولة في  : 06الجدول رقم  -

 اإلبداع لدى الممارسين .

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن ترى األغمبية وىي (% 60 )نسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 أن يرون المربين من(% 40 ) نسبة وأما الممارسين، لدى اإلبداع األنشطة ومحاولة المشاركة في زيادة

 احتكاكيم خالل من دائما ب أجابوا(% 60 ) فأن األغمبية ومنو .تساىم أحيانا الرياضية التمرينات

 مجرد التمرينات الرياضية يرون ألنيم أحيانا قالوا (% 40 )لمنتائج،والباقون المباشرة ومالحظتيم بالتالميذ

 .ال أكثر ترويح
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 : 10الشكل رقم 

المشاركة في األنشطة و المحاولة في اإلبداع لدى : مدى  22الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 الممارسين .

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 لدى اإلبداع محاولة في تزيد ما دائما التمرينات الرياضية ممارسة أن لنا يتضح البياني الشكل خالل من
 .أو أحيانا التالميذ
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 المختمفة لألدوار تقبال أكثر التالميذ جعل فيمدى مساىمة التمرينات الرياضية  : 01الجدول رقم 

 لممسؤولية. وأكثر استعداد

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %52 5 دائما
 %52 5 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 دائما تساىم التمرينات الرياضية بأن تقول المربين آراء من(% 50 ) أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 بأن تقول األخرى (% 50 )لممسؤولية، ونسبة استعداد وأكثر المختمفة لألدوار تقبال أكثر جعل التالميذ في

 خبرتيم خالل من دائما ب أجابت التي أن النسبة نستنتج ومنو.ذلك في أحيانا تساىم التمرينات الرياضية

 لدييم الرياضية الثقافة بنقص إجابتيم نفسر أحيانا ب أجابت التي األخرى والنسبة مع الواقع، وتعامميم

 بفوائد التمرينات الرياضية. وجيميم
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 : 10الشكل رقم 

تمثل  مدى مساىمة التمرينات الرياضية في جعل التالميذ  : 20الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 .لممسؤولية استعدادا وأكثر المختمفة أكثر تقبال لألدوار

 

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 تقبال أكثر التالميذ تجعل ما أن ممارسة التمرينات الرياضية دائما لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .أحيانا المختمفة أو لألدوار
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 : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تحقيق السعادة و الفرح لدى التالميذ . 00الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %92 9 دائما
 %02 0 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
بأن التمرينات الرياضية  يرون المربين من (% 90 )الكبرى النسبة أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

تساىم  أحيانا بأنو ترى (% 10 )المتبقية النسبة التالميذ،بينما لدى والفرح تساىم دائما في تحقيق السعادة

 من بأنيا إجابتيا نبرر(% 90 ) الكبرى النسبة فأن أذا.والفرح السعادة تحقيق في التمرينات الرياضية

 الباقية والنسبة والفرح، السعادة تغمرىم التالميذ بأن الحظت التمرينات الرياضية مباشرة ممارسة خالل

 قموب إلى الفرح تدخل التي الرياضية األلعاب استعمال تتقن بأنيا ال نظرىا وجية نفسر (% 10 )

 أصال . تجيميا أو التالميذ
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 : 10الشكل رقم 

: مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تحقيق السعادة و الفرح  22الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 لدى التالميذ .

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 الفرحة و السعادة تحقيق في من خالل الشكل البياني يظير لنا أن ممارسة التمرينات الرياضية تساىم

 .التمميذ لدى
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 التالميذ. بين االيجابي التفاعل نسبة زيادة مدى مساىمة التمرينات الرياضية في : 00الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 التفاعل في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 80 )نسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 ب أجابوا (% 80 )فأن األغمبية ومنو  أحيانا تساىم اأني يرون (% 20 )ونسبة بين التالميذ، االيجابي

  (% 20 )األخرى النسبة أما االحتكاك بيم، خالل التالميذ منتأثيره مباشرة عمى  يرون ألنيم دائما

 .أىداف لو مما أكثر الفراغ لوقت وملء ترفيو اأني عمى لمتمرينات البدنية فينظرون
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 : 10الشكل رقم 

 التفاعل نسبة : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة 22الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 التالميذ. بين االيجابي

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 االيجابي التفاعل نسبة زيادة تساىم في التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من

 التالميذ. بين
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لدى  القوام واعتدال الجسمية البنية مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تحسين : 00الجدول رقم 

 التالميذ .

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 البنية في تحسين دائما تساىم أن التمرينات الرياضية يرون (% 80 )نسبة   أن نالحظ الجدول خالل من

 األغمبية أن نستنتج أحيانا ومنو تساىم أنيا يرون (% 20 ) ونسبة التالميذ، لدى القوام الجسمية واعتدال

 ال كمن الرياضة ليس يمارس من فقوام المباشر عمى النتائج يرون ألنيم دائما أجابوا ب (% 80 )

 وضعيف ميمل أنو عمى المدرسة في متمرين البدنيل فينظرون (% 20 )األخرى  النسبة أما يمارسيا،

 ويعدل القوام. البنية يحسن أنو رجة لد ىادف وليس
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 : 10الشكل رقم 

 الجسمية البنية : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تحسين 24الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 لدى التالميذ . القوام واعتدال

 أحيانا                   أبدا                دائما         

 

  

 

 

 

 

 تحسين في تساىم ما أن ممارسة التمرينات الرياضية دائما ما دائما لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .التالميذ لدى واعتدال القوام الجسمية البنية
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 والنظافة بالصحة االىتمامزيادة  مدى مساىمة التمرينات الرياضية في:  00الجدول رقم  -

 .لدى التالميذ الشخصية

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %022 02 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 في زيادة دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 100 )نسبة  أن نالحظ الجدول خالل نم

 تساىم في دائما أنيا %( يقولون022أي ) الكل فأن أذا.لدى التالميذ الشخصية والنظافة االىتمام بالصحة

 في لمتمرينات الرياضية الممارسين وغير الممارسين بمقارنة وذلك الشخصية والنظافة االىتمام بالصحة

 .الجسمية مثال والنظافة االىتمام بالمظير
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 : 06الشكل رقم 

 بالصحة : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة االىتمام 25الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 .لدى التالميذ الشخصية والنظافة

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 
 االىتمام زيادة في تساىم ما دائما  لنا أن ممارسة التمرينات الرياضية يظير البياني خالل الشكل من

 .بالصحة
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 بيانات متعمقة بدور التمرينات الرياضية في قير اإلحباط و بناء الشخصية السميمة -3
 

 التالميذ. لدى االنعزال من مدى مساىمة التمرينات الرياضية في  التقميل : 00الجدول رقم  -
 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 من في التقميل دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون  (% 80 )نسبة  أن نالحظ الجدول خالل من

 من في التقميل أحيانا ترى أن التمرينات الرياضية تساىم (% 20 )األخرى التالميذ،والنسبة االنعزال لدى

 أن والواقع الحقيقة أماميم يرون بأنيم آرائيم نفسر (% 80 )بنسبة  فأن معظم المربين أي ومنو.االنعزال

 التفاعل الطفل عمى فييا يتحتم التي الرياضات الجماعية خاصة التالميذ االنعزال لدى من تحد الرياضة

االنعزال و  من و التقميل أحيانا تساىم التمرينات الرياضية بأن ترى (% 20 )األخرى  والنسبة أقرانو، مع

 محدودة. الرياضية ماتيخبر  ألن ذلك
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 : 01الشكل رقم 

 لدى االنعزال من : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في التقميل 26الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 التالميذ.

 
 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 درجة من التقميل في تساىم ما أن ممارسة التمرينات الرياضية دائما لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .لدى التالميذ العزلة
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 الصعاب تحدي عمى التالميذ مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تشجيع : 00الجدول رقم  -

 وحل المشاكل .

  

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %72 7 دائما
 %32 3 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
التالميذ  تشجيع في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 70 )نسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 أحيانا تساىم التمرينات الرياضية أن ترى (% 30 )األخرى والنسبة المشاكل، وحل الصعاب تحدي عمى

 المباشرة مالحظتيم خالل آرائيم من نبرر  (% 70 )بنسبة أي المربين نستنتج معظم في ذلك ومنو

 النسبة المشاكل،أما وحل مع الصعاب الممارسين في التعامل الممارسين وغير بين لمفروق

 وتحدي المشاكل عمى حل الفرد تعميم الرياضة في يجيمون فوائد بأنيم آرائيم نفسر (% 30 )األخرى

 .الصعوبات
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 : 00الشكل رقم 

 عمى التالميذ : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في تشجيع 27الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 وحل المشاكل . الصعاب تحدي

 
 دائما                         أحيانا                   أبدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التالميذ تشجيع في تساىم ما دائما التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من

 المشاكل . وحل تحدي الصعاب عمى
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 شجاعة التالميذ و جرأتيم. زيادة مدى مساىمة التمرينات الرياضية في : 00الجدول رقم  -

 

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

شجاعة  زيادة في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون(% 80 ) نسبة أن نالحظ الجدول خالل من

 فأن ومنو.في ذلك أحيانا تساىم التمرينات الرياضية أن ترى (% 20 )األخرى وجرأتيم، والنسبة التالميذ

 يالحظون التالميذ مع المباشر احتكاكيم خالل من آرائيم بأنيم نبرر (% 80 )بنسبة  المربين أي معظم

 بأنيم آرائيم نفسر(% 20 ) األخرى النسبة أما البدني، لمنشاط الممارسين الممارسين وغير بين روق الف

 أخرى . أىداف من أكثر موجو لمترويح التمرينات الرياضية أن يرون
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 : 00الشكل رقم 

شجاعة التالميذ و  : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة 28الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 جرأتيم.

 
 دائما                         أحيانا                   أبدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .وجرأتيم التالميذ شجاعة تزيد ما دائما التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من
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مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة الثقة بالنفس لدى التالميذ  : 00الجدول رقم  -

 الممارسين .

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %82 8 دائما
 %22 2 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 الثقة زيادة في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 80 )نسبة  أن الجدول خالل من نالحظ

 التمرينات الرياضية أن ترى(% 20 )األخرى والنسبة ،متمرينات البدنيةالممارسين ل التالميذ بالنفس لدى

 من وذلك دائما ترى التي (% 80 )نسبة  أن نستنتج ومنو.بالنفس  الثقة الزيادة في في أحيانا تساىم

 أجابوا الذين اآلخرين أما بالنفس، الثقة لدييم تتطور لمرياضة بأن الممارسين لمواقع ورؤيتيم تعامميم خالل

معين  مشكل أو لسبب عميو ما ؤديت ال المدرسة عندىم في التمرينات الرياضية بأن إجابتيم نفسر بأحيانا

 البرنامج....(. رداءة التجييز، )ضعف

 
 
 
 
 
 
 
 



       عرض وتحميل مناقشة نتائج اإلستبيان  الفصل الثاني                                              
 

79 
 

 
 : 00الشكل رقم 

الثقة بالنفس لدى : مدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة  28الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 التالميذ الممارسين .

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 التالميذ لدى بالنفس الثقة ما تزيد دائما التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير البياني خالل الشكل من

 .الممارسين
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 عند واالنزعاج اإلحراج مدى مساىمة التمرينات الرياضية في  التقميل من : 06الجدول رقم  -

 .العاديين مواجية الناس

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %72 7 دائما
 %22 2 أحيانا
 %32 3 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 من التقميل في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 70 )نسبة  أن نجد الجدول خالل من

 ال التمرينات الرياضية أن ترى (% 30 )األخرى والنسبة العاديين، الناس مواجية اإلحراج واالنزعاج عند

 يرونو ما خالل من وذلك دائما ترى التي (% 70 ) أن نسبة ومنو نستنتج.ذلك التقميل من أبدا في تساىم

 العاديين، الناس مع انزعاجو وعدم إحراجو تقميل في الفرد عمى الوقت المباشرة مع الرياضة تأثيرات من

 وال وصحة لمبدن النفس عن ترويح التمرينات الرياضية أن فيم يرون أبدا ب أجابوا الذين اآلخرين أما

 .النفسية المشاكل لو في ىذه دخل
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 : 00الشكل رقم 

: مدى مساىمة التمرينات الرياضية في التقميل من اإلحراج و  26الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 اإلنزعاج عند مواجية الناس العاديين .

 

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 

 

 

 

 

 

 اإلحراج من التقميل ما في دائما التمرينات الرياضية ممارسة لنا أن يظير البياني الشكل خالل من

 .األحيان بعض العاديين ماعدا الناس عند مواجية واالنزعاج
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 اتخاذ في  مدى مساىمة التمرينات الرياضية في  التقميل من التردد و التذبذب : 01الجدول رقم 

 .القرار

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

 اتخاذ في والتذبذب التردد من التقميل في دائما تساىم التمرينات الرياضية يرون %(62)الكبرى النسبة

 نسبة فأن أذا. ذلك في أحيانا تساىم اأني ترى التي%(42 )المتبقية والنسبة الممارسين، القرار لدى

 القرار اتخاذ في والتذبذب التردد من التقميل فيتساىم  التمرينات الرياضية أن دائما (التي ترى62%)

اآلخرين  أما ، القرار اتخاذ في التالميذ عمى االيجابية لنتيجة الرياضة رؤيتيم خالل من وذلك

 اتخاذ الثبات في في مساىمة لمرياضة بأن بأنيم يقرون آرائيم من نفيم بأحيانا أجابوا والذين( 42)%

 .عممو أداء من التمرينات الرياضية يمنع معوق يوجد ولكن القرار
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 : 00الشكل رقم  

: مدى مساىمة التمرينات الرياضية في التقميل من التردد و  30الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 .القرار اتخاذ في  التذبذب

 

 أحيانا                   أبدادائما                         

 

 

 

 

 

 والتذبذب التردد من التقميل ما في كثيرا التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير الشكل البياني خالل من

 .اتخاذ القرار في
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اليأس لدى التالميذ  مدى مساىمة التمرينات الرياضية في  التقميل من حدةمدى  : 00رقم  الجدول 

 الممارسين .

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 

لدى  والفشل اليأس حدة من التقميل في فقط أحيانا تساىم التمرينات الرياضية يرون (62)%الكبرى  النسبة

نسبة  أن نستنتج ىنا ومن . ذلك في دائما تساىم ياأن يرون (42)%المتبقية  والنسبة الممارسين، التالميذ

التمرينات  ألن الممارسين، التالميذ لدى في التمرينات الرياضية تساىم فقط أحيانا ترى بأنو التي %(62)

 في الفادح والنقص المجال ىذا في مختصين وجود لعدم الفعالية ةناقص المؤسسة في الرياضية عندىم

التمرين  كان ميما بأنو آرائيم من نفيم دائما ب أجابوا والذين (42)%اآلخرين  أما ....وغيرىا التجييزات

  من التقميل في ساىميو  الوقت مع التالميذ في ايجابيا ويؤثر ميامو يؤدي الفعالية فيو ناقص الرياضي

 والفشل. اليأس حدة
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 : 00الشكل رقم 

: مدى مساىمة التمرينات الرياضية في التقميل من حدة اليأس  32الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 لدى التالميذ الممارسين .

 دائما                         أحيانا                   أبدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 والفشل اليأس حدة من يزيد ما أحينا التمرينات الرياضية أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .لدى التالميذ
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مدى مساىمة التمرينات الرياضية في  التقميل من العنف و العصبية مدى  : 00  الجدول رقم -

 لدى التالميذ .

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %62 6 دائما
 %42 4 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
 والعصبية العنف في دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 60 )نسبة  أن نجد الجدول خالل من

 أن نستنتج ومنو.أحيانا في ذلك تساىم التمرينات الرياضية أن ترى (42)%األخرى لدى التالميذ، والنسبة

 الفرد تعميم في الوقت مع المباشر الرياضة لتأثير رؤيتيم خالل من وذلك دائما ترى التي (62)%نسبة  

 الفرد تربية جميعيا ترمي والتي األلم وتحمل األدوار مختمف وتقبل الخسارة محبذة كتقبل عادات الممارس

 التمرينات الرياضية أن يرون فيم أحيانا ب أجابوا اآلخرين الذين عصبيا، أما أو عنيفا يكون ال أن عمى

 وعدم والمدرسة األسرة في السميمة كالتربية أخرى ليما حمول والعصبية والعنف األولى، بالدرجة ترويحي

 .الخ ......الحرمان 
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 : 00الشكل رقم 
: مدى مساىمة التمرينات الرياضية في التقميل من العنف و  33الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 العصبية لمتالميذ .

 

 أحيانا                   أبدا دائما                        

 

 

 

 

 

 والعصبية العنف من التقميل التمرينات الرياضية تساىم في أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .لدى التالميذ

 

 

 

60% 

40% 

0% 



       عرض وتحميل مناقشة نتائج اإلستبيان  الفصل الثاني                                              
 

88 
 

 

 القدرات واستغالل الطموحاتمدى مساىمة التمرينات الرياضية في زيادة  : 00الجدول رقم  -

 لدى الممارسين. أكثر

 النسبة التكرار اإلجابة            العينة   

 %52 5 دائما
 %52 5 أحيانا
 %22 2 أبدا

 %022 02 المجموع
 
الطموحات  زيادة دائما تساىم التمرينات الرياضية أن يرون (% 50 )نسبة أن نجد الجدول خالل من

 التمرينات الرياضية أن ترى أيضا (% 50 )األخرى والنسبة لدى الممارسين، أكثر القدرات واستغالل

 الرياضة أن برؤيتيم أجوبتيم نبرر دائما ترى التي(% 50 ) األولى ومنو فأن النسبة.ذلك أحيانا في تساىم

 وىذا والتشجيع االيجابية النتائج بواسطة أكبر طموحاتيا وتجعل الموجودة الطاقات المواىب وتفجر تكشف

 األخرى والنسبة طموحاتو، إلى بيا يصل أن يمكن قدرات لو بأن إليمانو طموح أكثر يجعل الرياضي ما

 إلى موجو ألنو القدرات واستغالل الطموحات زيادة في تساىم ونادرا ما قميال التمرينات الرياضية في ترى

خراج والترويح الترفيو  .األطفال ىؤالء التي يمتمكيا الزائدة الطاقة وا 
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 : 00الشكل رقم 
 الطموحاتفي زيادة : مدى مساىمة التمرينات الرياضية  34الدائرة النسبية الخاصة بالجدول رقم 

 لدى الممارسين. أكثر القدرات واستغالل

 
 أبدا   دائما                         أحيانا                  

 

 

 

 

 

 

 زيادة في أحيانا أو الرياضية تساىم دائماالتمرينات  أن ممارسة لنا يظير البياني الشكل خالل من

 .الممارسين لدى أكثر القدرات الطموحات واستغالل
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 :الفرضیات مناقشة

 ومن البكم الصم مدارس في متوسط المكیف الریاضي النشاط واقع أن فیها افترضنا لقد :األولي الفرضیة

 تحققت الفرضیة أن وجدنا األسئلة عدد على وقسمتها سؤال كل في بالفرضیة المتعلقة األسئلة نتائج خالل

     14.13.12.11.10.9.8.7.6 األسئلة في المربون أكده ما تحققها لمدى وكنموذج 73.33%وبنسبة

 والتفكیر النفس عن الرضي في كبیر دور الریاضي النشاط أن فیها افترضنا لقد : الثانیة الفرضیة

 النسب بجمع قمنا الثانیة بالفرضیة المتعلقة الجداول نتائج خالل ومن البكم، الصم صغار لدي االیجابي

 الثانیة الفرضیة إذن % 69.09 نسبة على فتحصلنا األسئلة عدد على وقسمتها الفرضیة تحقق التي

 18.17.16.15األسئلة على المربین اإلجابات علیه .تدل ما وهو كبیرة بنسبة تحققت

25.24.23.22.21.20.19. 

 الشخصیة بناء و اإلحباط قهر في كبیر دور المكیف البدني النشاط أن افترضنا لقد : الثالثة الفرضیة

 نسبة على تحصلنا الفرضیة تحقق التي األسئلة نسب وجمع اإلجابات تحلیل وبعد التالمیذ، لدى السلیمة

 في المربین ك إجاباتذل على یدل وما تحققه الفرضیة أن على یدل ما % 66.66

  34.33.32.3130.29.28.27.26..األسئلة

 لصغار النفسي التوافق تحقیق في هام المكیف الریاضي للنشاط أن افترضنا لقد : العامة الفرضیة

 على وقسمتها الجزئیة الفرضیات تحقق نسب بحمع كبیرة بسبب الجزئیة الفرضیات تحقق وبعد البكم الصم

 أن لنا ویؤكد العامة الفرضیة یثبت ما هذا و% 69.6 بنسبة تحققت العامة الفرضیة ان نجد عددها

 .البكم الصم لصغار النفسي التوافق تحقیق في هام دور المكیف الریاضي للنشاط
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 : عام استنتاج

 قاعات كرات، مالعب، ) البكم بالصم الخاصة المدارس في الریاضیة التجهیزات في كبیر نقص- 

 . ریاضة

   الریاضیة األنشطة تحقق ال الغالب وفي ذاته حد في المركز طرف من الریاضیة البرامج تسطیر- 

 .البیداغوجیة أهدافها

 . وسنه الطفل ذكاء مستوى مع تتناسب ال الریاضیة األنشطة األحیان أغلب في 

 . صحیحة بصورة البدني النشاط تنفیذ یمنع ما وهذا الریاضي الجانب في المربین كفاءة عدم -

 . الریاضة ممارسة على الصم لصغار المختصین تشجیع -

 . الریاضي البدني بالنشاط القیام أثناء التالمیذ بین الفردیة الفروق عوامل یراعون ال المربین بعض- 

 . الریاضیة التجهیزات ضعف هو البكم الصم مدارس في الریاضي للنشاط معوق أكبر- 

 : خالل من كبیرة مساهمة النفسي التوافق الریاضي البدني النشاط ویساهم 

  بینهم االیجابي التفاعل نسبة من یزید  -للتالمیذ والفرح السعادة تحقیق في یساهم  التالمیذ معنویات رفع-

  الشخصیة والنظافة بالصحة االهتمام في یزید  -القوام واعتدال الجسمیة البنیة تحسین في أیضا یساهم-

 في المساهمة في كبیر دور له  لدیهم بالنفس الثقة یزید - تهموجرأ التالمیذ شجاعة في زیادة یساهم-

 في والتذبذب التردد من التقلیل في یساهم  -العادیین الناس مواجهة عند اإلحراج واالنزعاج من التقلیل

 -الدراسیة النتائج تحسین في یساهم - التالمیذ لدى والعصبیة العنف من التقلیل في یساهم-  القرار اتخاذ

 ومشاركتهم التالمیذ لدى اإلبداع محاوالت في یزید -  وتوقعهم األفضل التالمیذ تفاؤل درجة في یزید- 

 األنشطة في
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 :اقتراحات

 :التالیة النتائج إلى توصلنا بالمربین، الخاصة االستبیان الستمارات وتحلیلنا مناقشتنا بعد-

 المكیف الریاضي النشاط في مختصین إشراف تحت الدولة طرف من الریاضیة البرامج تسطیر یجب -

 . .... والجنس والسن نوع اإلعاقة مراعاة- مع

 . كاف وبوقت األسبوعي التوزیع في رسمیة كمادة والریاضیة البدنیة التربیة حصة إدراج یجب-

 كیفیة في األقل على المربین تكوین أو المكیف النشاط في مختصین بدنیة تربیة أساتذة تخصیص -

 . والریاضیة التربیة البدنیة تدریس

 بمختلف البیداغوجیة والمراكز عموما الخاصة االحتیاجات وذوي خاصة البكم الصم مدارس تجهیز-

 )..الخ ...... كرات ریاضیة، قاعات مالعب، (التجهیزات الریاضیة

 ریاضیة نوادي وإنشاء الریاضة بفوائد وتوعیتھم الریاضي النشاط ممارسة على البكم الصم صغار تشجیع

 .والجنس السن حسب الخاصة االحتیاجات ذوي لمختلف فئات

 والسالمة األمن ومبدأ التالمیذ بین الفردیة الفروق وعامل اإلعاقة درجة مراعاة المختصین على یجب

  .بالتمرین البدني القیام  أثناء

 

 



 : خاتمة

 میدانیا والمعاشة المطروحة المشكلة من وانطالقا سبقت، التي والتطبیقیة النظریة المعطیات خالل من

 عامة فرضیة بصیاغة قمنا البكم الصم لصغار النفسي التوافق في الریاضي البدني دور النشاط حول

 الصم لصغار النفسي التوافق عملیة في الریاضي البدني للنشاط هام ایجابي دور یوجد أنه على تنص

 . البكم

 النشاط واقع :تناولت جزئیة فرضیات 03 بصیاغة قمنا البحث فرضیة بطالن أو صحة من وللتحقق

 قهر في دوره االیجابي، والتفكیر النفس عن الرضا في دوره البكم، الصم مدارس في البدني الریاضي

 و العینة أفراد من وعة مجم على وزعناه ثم البكم، الصم صغار لدى السلیمة وبناء الشخصیة اإلحباط

 والتعلیق علیها المتحصل النتائج تفریغ وبعد البكم، الصم في مختصین أو مربین 10 ب عددهم المقدر

 .البحث في المعتمدة الفرضیات صحة فعال نتائج أثبتت على تحصلنا ومناقشتها علیها

 الریاضي البدني للنشاط أن هي هذه دراستنا خالل من استوحیناها التي والهامة الرئیسیة فالفكرة ومنه

 ویبني اإلحباط ویقهر ایجابیا تفكیرا ویفكر نفسه عن یرضى المعاق هذا جعل في وحاسم دور هام المكیف

 خالل من وهذا به، یحیط ما جمیع على یؤثر و نفسه یفرض أن ویستطیع سویا، بل بناءا شخصیته

 ، األالت مختلف في ممتازة نتائج یحقق أن بواسطته یمكن به، والذي یتمتع الذي الجید النفسي التوافق

 ولذا عالمیا أو محلیا سواء ممتازة ،نتائج منها خاصة التنافسیة الجزائر في المعاقین ریاضة لدینا فمثال

 لفئة المسطرة األهداف تحقیق أجل من أنه جلیا یتضح سبق ما خالل ومن . أكثر  بهااالهتمام وجب

 خالل من النفسیة بالناحیة ابتداء المعاق، حیاة في المتداخلة بجمیع النواحي االهتمام وجب البكم الصم

 إال یأتي ال وهذا الحیاة، في النجاح وبالتالي النفسي توافقه هذا بتحسین و بنفسه وثقته لذاته تقدیره تنمیة

 البدنیة األنشطة میدان ثم ككل، الریاضیة و البدنیة میدان التربیة رأسها على و المیادین بعض طریق عن

 ،كذلكالمجتمع من الشریحة هذه حیاة في المهم والفعال الدور تلعب تزال وما لعبت التي المكیفة والریاضیة

 الریاضي المنظور من للمعاق السویة الشخصیة تكوین في مهم دور للمجتمع فان



 والمراجع المصادر

  المطبوعات الجزائر،دیوان واالتصال، اإلعالم علوم في العلمي البحث مناهج:مرسلي بن أحمد 1

 2003 الجامعیة،

 1999 . ، المعارف دار ، 1 ط ، القاهرة ، النفس علم أصول :راجح عزت أحمد 2-

 2009 ، للنشر وائل دار ، النفسیة الصحة في المرجع :الخالدي محمد أدیب 3- .

 عالم الكویت،سلسلة والفنون، األدب الثقافي الوطني لسمجلتمع،االمجو  الریاضة :الخولي أنور أمین 4-

 .1990المعرفة،

 العلم المعمورة، ،1 ط المنزلي، االقتصاد ومهارات سمعیا المعاقون :رشوان أحمد محمد إیمان 5-

 2008 والتوزیع، .للنشر واإلیمان

 2008 ، المسیرة دار ، عمان ، 1 ط للطفل، النفسیة والصحة التكیف :رس بط حافظ بطرس 6- .

 1998 ، للنشر الفكر دار ، عمان ، 1 ط ، السمعیة اإلعاقة في مقدمة :الخطیب جمال 7- .

 1977 ، الكتب عالم ، القاهرة ، النفسي والعالج النفسیة الصحة :زهران السالم عبد حامد 8- .

 الفكر دار ، القاهرة ، 1 ط ، للمعاقین والترویح الریاضیة التربیة:فرحات السید ولیلى إبراهیم حلمي 9-

 1998، العربي

 2000 ، والنشر للطباعة العربیة النهضة دار ، بیروت ، االكلنیكي النفس علم :الملیجي حلمي10-

 للكتاب، الوطنیة الجزائر،المؤسسة النفس، وعلم التربیة علوم في البحث مناهج :تركي رابح 11- .

1984 

 ، والنشر للطباعة الوفاء دار ، اإلسكندریة ، المعلومات وتجهیز الصم : راغب أحمد رحاب 12- .

2009 



 لدنیا الوفاء دار ، اإلسكندریة ، 1 ط ، سمعیا والمعاقین المعرفیة العملیات : راغب أحمد رحاب 13-

 2009 ، عة والنشرالطبا

 1998 الحدیث، الجامعي المكتب ، اإلسكندریة والتوافق، النفسیة الصحة :القذافي محمد رمضان .

 مؤسسة ، القاهرة ،1 ط ، السمعیة اإلعاقة :محمد الرؤوف عبد ربیع ,عامر الرؤوف عبد طارق 15-

 2008 ، والتوزیع .للنشر طیبة

 1974 والنشر، للطباعة العربیة النهضة دار بیروت، التوافق، ودراسة النفس علم :دسوقي كمال 16- .

 للنشر صفاء دار ، عمان ،1 ط ، السمعیة اإلعاقة - بأعینهم السامعون :عبید السید ماجدة 17-

 2000 . ,والتوزیع

 2009 للنشر، وائل دار ، األردن ، السمعیة اإلعاقة :علي محمد النوبي محمد 18- .

 و للطباعة وائل دار األردن، الثانیة،عمان، الطبعة العلمي، البحث منهجیة :وآخرون عبیدات محمد 19-

 1999 .النشر،

 دار العین، ، 1 ط التأهیل، إعادة وبرنامج السمعیة اإلعاقة :الواحد عبد الحي عبد فتحي محمد 20-

  2000.2001الجامعي  الكتاب

 ، مصریة األنجلو المكتبة ، القاهرة التربوي، النفس علم إلى المدخل :وآخرون منسي الحلیم عبد محمود

. 2001 

 2005 ، العربیة النیل مجموعة ، القاهرة ، 1 ط ، الحسیة اإلعاقة :النصر أبو مدحت 22- .

 والنشر الطباعة لدنیا الوفاء دار ،اإلسكندریة،1 ط الصم، في الحدیثة االتجاهات :عیسى علي مراد 23-

 2011 والتوزیع، .

 التربیة في والقیاس لالختیارات اإلحصائیة والطرق العلمیة األسس :إبراهیم یدا عبد مروان  24

 1999 األردن، عمان، الریاضة،

 2000 ، الفكر دار ، عمان واللغة، النطق واضطرابات السمعیة اإلعاقة :القمش نوري مصطفى 25- .



 الكندي ودار حمادة مؤسسة األردن، النفسیة، والصحة الشخصیة :العبیدي هاشم الداهري، صالح  26

 1999 .للنشر،

 ، الكندي دار ، األردن ، 1 ط ، العام النفس علم :الكبیسي مجید وهیب ,الداهري حسن صالح 27- .

1999 

 ، والنشر للطباعة الفكر دار عمان، ، الخاصة التربیة في التعلیمیة الوسائل : سالمة الحفیظ عبد 28- .

1999 

 1952 ، المصریة النهضة مكتبة ، القاهرة ، 4 ط ، النفسیة الصحة أسس :القوصي العزیز عبد 29- .

 2003 ، الوطنیة الكتب دار ، لیبیا ، وتقنیاته االجتماعي البحث أسلوب :الهماني عامر اهللا عبد  30 .

 ، بیروت ،2 ط االجتماعي، البحث وطرق مناهج :بدوي علي محمد ، الرحمان عبد محمد اهللا عبد  31

 2004 ، الجامعیة المعرفة دار

 الدولیة حورس مؤسسة ، اإلسكندریة ، الشفهي والتواصل السمعیة اإلعاقة :محمد عطیه عطیه 32-

  2009 ، والتوزیع للنشر

 دیوان ، الجزائر البحوث، إعداد وطرق العلمي البحث مناهج :ذینبات محمود محمد بوحوش، عمار 33-

 1999 ، الجامعیة المطبوعات .

 ، الثقافة وزارة ، دمشق ، العام النفس علم : سعد جوهر:ترجمة ، آخرون و بوغوسلوفسكي .ف ف 34-

. 1997 

 1980 ، الخانجي مكتبة ، القاهرة ، لإلنتاج المعوقة الشخصیة سیكولوجیة :طه القادر عبد فرج 35- .

 ، الجامعیة المكتبة ، اإلسكندریة ، الشخصیة وسیكولوجیة النفسیة الصحة :جیل محمد فوزي 36- .

2000 

 العراق، الثاني، الجزء التدریب، مجال في وتطبیقاته مبادئه ,الریاضي النفس علم :حسین حسن قاسم 37-

 1990 الموصل، .جامعة



 الجامعیة، المعرفة دار ، مصر االجتماعیة، الخدمة في البحث مناهج :وآخرون فهمي سامیة  38 .

2002 

 والتوزیع للنشر یرة المس ،دار1 ط سمعیا، المعاقین وتعلیم تربیة:الغزالي الحمید عبد كمال سعید  39

  2011 .والطباعة،

 



 ورقلة – مرباح قاصدي جامعة

 والریاضیة البدنیة النشطات وتقنیات علوم معهد

  التربوي الریاضي البدني النشاط :قسم

استبیان **  

 عظیم لي ، الرباح ببلدیة البكم الصم صغار مدرسة في والمختصین المربین السادة إلى

 والتي , التساؤالت من جملة على اإلجابة بغیة, االستبیان هذا بین أیدیكم أضع أن الشرف

 النفسي التوافق في المكیف البدني النشاط دور :في المتمثل و بحثینا موضوع ضمن تدخل

 . ببلدیة الرباح الصم صغار بمدرسة میدانیة دراسة البكم الصم لصغار

  
 . األسئلة على صدق بكل واإلجابة المهمة تسهیل منكم راجین

 .المناسبة الخانة في x وضع  الرجاء : مالحظة

 
  

  :تحت إشراف:                                                        من إعداد الطالب

  بن جبارة عبد القادر                                                    كوتشوك سید أحمد
    برنو عبد القادر



   : األول المحور

  

  أنثى                  ذكر:   الجنس -1

 .سنة  : .........السن   -2

  :الحالة العائلیة    -3

 أعزب  -

 متزوج -

 مطلق -

 أرمل -

 :المستوى الدراسي  -4

 جامعي -

 تقني سامي -

 تقني -

 أخرى -

 :الخبرة المهنیة  -5

 سنوات 5أقل من  -

 سنوات 10سنوات إلى  5من  -

 سنوات 10أكثر من  -



  :المكیف في مدارس الصم البكمخاص بواقع النشاط البدني الریاضي : المحور الثاني 

 هل یوجد لدیكم منشآت ریاضیة قاعدیة مكیفة لصغار الصم البكم ؟ -6

  نعم                    ال   

 :هل البرامج الریاضیة المطبقة من طرفكم مسطرة من طرف  -7

  الدولة                        المركز في حد ذاته

هل ممارسة التمرینات البدنیة الریاضیة تساهم في التقلیل من حدة الیأس و الفشل   -8

 لدى التالمیذ الممارسین ؟

  دائما               أحیانا             أبدا          

هل ممارسة التمرینات البدنیة الریاضیة تساهم في التقلیل من العنف و العصبیة لدى   -9

 الممارسین؟

  دائما               أحیانا             أبدا             

هل ممارسة التمرینات البدنیة الریاضیة تساهم في زیادة الطموحات و استغالل  -10

 القدرات أكثر لدى الممارسین؟

  دائما               أحیانا             أبدا             
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