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يدَو َّن ُتمْن : " قال اهلل تعالى بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم َوزِئ تُتمْن  َو لَو ِئنْن  َو َورْن  طبقا لق له تعالى "  َو

 ق ل في البداية الحمد هلل  ثيرا  ال  ر الجزيل هلل القدير الذي  فق ا في ا جاز هذا العمل 

المت اضع  الصالة  السالم على الب ير ال ذير  السِّراج الم ير سيد ا محمد صلى اهلل عليه 

من لم يَو ْن ُتر ال اس لم ي  ر اهلل،  من : "  ما قال عليه أفضل الصالة  السالم,  سلم

 سَويْنًرا على  هج المصطفى ". أهدى إلي م معر فا ف اف  ه، فإن لم تستطيع ا فادع ا له

" ال ريم الد ت ر " أستاذ ا"يَوسُترُّ َوا في البداية أن  ت جه بال  ر الجزيل  الث اء الخالص إلى 

الذي أ رف على تحضير ا لهذه المذ رة   جع ا على المضي فيها،  على  ل " جب ري 

 ما  تقدم بجزيل ال  ر . ت جيهه ل ا  مساعداته التي قدمها ل ا طيلة ا جاز هذه المذ رة

.إلى  ل من ساعد ا إل جاز بحث ا هذا  
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 ثم أمك ثم أمك ثم أمك « سلم  عليه اهلل صلى الرس ل فيها قال من إلى  
 »أبيك

  ريف حديث
 

 التي حملت ي  ه ا على  ه ا على  هن  سهرة الليالي  حرمة ال  م من إلى
 جلي  تعبت لراحتي  

  أمي الحبيبة أتم ى لها المزيد من التثبيت   الت فيق   ال جاح  ط ل العمر  
...              أيضا إال ال الد العزيز

:    ل إلى 

  من أخ اتي   أسرتي  
 ل أصدقا ي   أقاربي إلى  ... 
 لمعهد التربية البد ية   الرياضية ة الس ة الثا ية ماستربإلى  ل طل  
 ّل من ضاق بهم قلمي   سعهم قلبي  . 
 أهدي هذا العمل إلى  ل الذين جاهد ا في سبيل العلم . 

                                                                                  
عبد الفتاح               
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 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء 

ودتني بالحنان والمحبة زوإلى أمي التي   

والمعرفة   اإلطالعأنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف : أقول لهم  

 وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً 

 ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي
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: ممخص البحث   

دور النشاط الحركي المكيف في تنمية بعض المهارات الحياتية : " عنوان الدراسة
".لدى فئة الصم البكم  

تهدف الدراسة الى  أهمية ممارسة النشاط البدني المكيف وانعكاسات عمى الشخص 
المعاق والغرض من الدراسة أن لمنشاط البدني المكيف اثر ايجابي في تنمية المهارات 

 من فئة الصم البكم 60و أجريت الدراسة عمى عينة قوامها , الحياتية لفئة الصم البكم
اختيرت بطريقة عشوائية مقصودة من حيث الجنس ، مقسمة مابين ممارسين وغير 

( , 25-18 )ممارسين لمنشاط الرياضي بوالية غميزان أما الفئة العمرية تراوحت مابين 
 مستوىأن األداة المستخدمة هي مقياس المهارات الحياتية ، ومن أهم نتائج الدراسة 

ذكور و إناث  ) حسب متغير ممارسة و حسب متغير الجنس  تختمفمهارات الحياتية
) 

: ومن أهم المقترحات والتوصيات   

 حسب السن واألنشطة بفئة الصم البكم وذلك بتكييف البرامج أكثراالهتمام - 1

. والجنس

 فرص اكبر لهاته الشريحة لالندماج في المجتمع من خالل الدمج الجزئي إعطاء -2

.  والمؤسساتواإلداراتفي المدارس 

 

 



Résumé de la recherche  

Titre de l’étude :  le rôle de l’activité physique adaptée dans le développement des 

capacités vitales pours un catégorie de sourds mués  

Le bute de cette étude est l’un portance de la pratique du sport activité physique adaptée 

et sa répercussion sur la personne handicape Le but de l'étude que l'activité physique de 

réglage impact positif dans le développement de certaines des compétences de vie des 

sourds-muets , l’étude s’est fait sur un groupe de 60 persanes sourds-muets choisis d’un 

façon aléatoire voulue de sexe différents, divisée entre ceux qui pratique le sport et ceux 

son pratiquants dans la willaya de relizane niveau d’âge enter ( 18 _ 25 )  l’ outil utilisé  

Système de compétences de vie ,  Les résultats les plus importants de l'étude que le 

niveau de compétences de vie varient selon la pratique de la variable et variable selon le 

sexe  

Les propositions et les recommandations les plus importantes : 

1- S’occuper beaucoup plus de ses personnes sourds-muets  on leur instaurons des 

programmes selon leurs âges et leur capacités physiques 

2- Donner plus de chance a cette catégorie pour s’intégrer dans la société a travers 

l’incrustation minimum dans les écoles et les administration et les sociétés   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research summary : 

Study Title : the role of adapted physical activity in the development of life skills 

pours a deaf category moulted  

The stumbles of this study is one lift sport adapted physical activity and its impact on 

the individual handicap The purpose of the study that physical activity positively impact 

adjustment in the development of some of the life skills deaf and dumb, the study was 

done on a group of 60 deaf Persian selected a desired randomly different sex, divided 

between those who practice the sport and its practitioners those in the wilaya of relizane 

level enter age (18 _ 25) the tool used System of life skills, the most important results of 

the study that the level of life skills vary the practice of variable and variable sex 

The proposals and the most important recommendations: 

1- Dealing much of its deaf people programs we are introducing them according to 

their ages and physical abilities 

2- 2. Give more luck this category to integrate into society through the minimum 

inlay in schools and the administration and the companies 
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 :مقدمة.1

حيث ,      تعتبر فئة ذوي االحتياجات الخاصة من الفئات الحساسة في المجتمع 

أصبحت كل دول العالم تمييا اىتمام كبيرا بيذه الشريحة، ويعد النشاط البدني الرياضي 

 األنشطة وتكييف تعديل في تيتم التي الرياضية التربية أوجو إحدى منالمكيف 

صالح )  المعاقين األفراد وقدرات لحاجات المناسب ولتدريبيا لتدريسيا والطرق الرياضية

 (101، صفحة 2000عبد اهلل الزغبي و أحمد سميمان العواممة، 

 النشاطات كافة لتأدية ضرورية فيي اإلنسان حياة في بالغة أىمية الحياتية ليا   الميارة

 النمو في حيوي دور ليا وأيضا والمينية، الحياتية الواجبات تأدية وفي اليومية الحياة في

 بكل المحيط مع والتعامل والحركة التنقل عمى الفرد مقدرة عمى يعتمد الذي المعرفي

 القيام عمى القدرة فقد قد المعاق أن يعني الحركية اإلعاقة فحدوث وتناقضاتو، تعقيداتو

 األعضاء وظائف تشمل بل التنقل صعوبة عمى تقتصر ال حيث األعمال ببعض

 بالنقص الشعور يصبح حيث وانفعاالتو الفرد سموكات عمى اإلعاقة بذلك فتؤثر الحركية

 الحياة تعيق مختمفة نفسية اضطرابات وتنشأ عنيا النفس في فعاال والعجز عامال

 .لمفرد الطبيعية

 من يصاحبيا وما النفسية الضغوط من أساسية بداية تعتبر إلعاقتو الفرد إدراك إن

 فالضغوط المستقبل، من والخوف واالكتئاب والحزن واإلحباط والقمق بالغضب الشعور
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مع  تكيفيو استجابات تتطمب المعاقين وخاصة األفراد مختمف تصيب التي النفسية

، صفحة 2001عفاف و عمران، ) متطمباتيا مواجية الصعب من الحياتية المواقف

13). 

   يعتبر النشاط المكيف وسيمة من الوسائل المتعددة و التي يستطيع الفرد المعاق من 

و يستطيع من خاللو , خالليا اكتساب و تحسين مياراتو الحياتية و من عدة جوانب

القضاء عمى الصفات السيئة الناتجة عن اإلعاقة مثل االكتئاب و العزلة و االنطواء   

ومن خالل ماتم طرحو نطمح في تسميط الضوء عمى ظاىرة دور النشاط البدني 

المكيف في اكتساب بعض ميارات الحياتية لدى فئة الصم البكم وقد اعتمد الطالبان 

الى تقسيم محتوى الدراسة الى بابين حيث يشمل األول الدراسة النظرية و الثاني 

الفصل : الدراسة الميدانية، الباب األول و الخاص بالدراسة النظرية احتوى عمى فصمين

الفصل الثاني يتكمم عن ,  الميارات الحياتية النشاط البدني المكيف األول يتحدث عن

أما الباب الثاني و الخاص بالدراسة الميدانية احتوى منيج البحث و , الميارات الحياتية

, الفصل األول إشتمل إجراءات البحث الميدانية: إجراءاتو المختمفة إذ انقسم إلى فصمين

الفصل الثاني نعرض فيو النتائج المتحصل عمييا و نناقشيا و نحممو لمخروج باستنتاج 

 . و خاتمة تمييا االقتراحات
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: مشكمة.2   

   برزت مشكمة الدراسة الحالية أثناء قيام الطالبان بزيارة مراكز و مدارس الخاصة 

بفئة الصم و البكم حيث احتك بيم و طرح العديد من األسئمة و التحاور مع أساتذتيم 

حول أىمية ممارسة النشاط الحركي المكيف و فوائده االيجابية التي ترجع باال جاب 

عمى ىذه الفئة بحيث وجدنا ىذه المدارس تحتوي عمى وسائل و ىياكل رياضية مما 

يزيد و يثير رغبة المعاق لممارسة النشاط البدني المكيف و ىذا النشاط قد يعتبر وسيمة 

 من الوسائل التي  تساعدىم في إكساب العديد من المزايا و الصفات و العادة الحسنة

الرياضة بنسبة لذوي االحتياجات الخاصة تعتبر وسيمة لحل مشكالت و مساعدة    

وذلك من خالل البرامج التربوية أو التدريب بحيث تساعد عمى النمو و , ىذه الفئة

 .الوصول إلى تحقيق تكيف أفضل لحياة اليومية

  وممارسة النشاط البدني رياضي مكيف لو دور فعال في تطوير ميارات لفرد معاق 

مثل تنمية االتصال و التواصل وتقبل اإلعاقة و تغمب عمييا و تساعد في التغمب عمى 

صفات السيئة و التي تأثر عميو بشكل كبير في حياتو مثل العزلة و التوحد و عدم 

 .تقبل األخريين و تزده ليذه االنطوائية
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 و من خالل الدراسات السابقة و الدراسة االستطالعية أردنا تسميط الضوء عمى ىذه 

الظاىرة و ىي دور الذي يمعبو النشاط البدني المكيف في تنمية بعض الماىرات 

 الحياتية لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة و ىي  الصم و البكم 

: و بذلك صاغ الطالبان مشكمة البحث الحالي بالتساؤل الرئيسي األتي  

ىل النشاط البدني المكيف لو دور في اكتساب بعض الميارات : التساؤل العام-2-1 

 الحياتية لدى فئة الصم و البكم ؟ 

: التساؤالت الفرعية-2-2  

 ىل النشاط البدني المكيف دور في تنمية بعض ميارات الحياتية لدى فئة الصم و -أ

  ؟  (ممارسين، غير ممارسين  )البكم ترجع إلى عامل ممارسة 

ىل النشاط البدني المكيف البدني دور في تنمية بعض ميارات الحياتية لدى فئة - ب

 ؟  (إناث , ذكور )الصم و البكم ترجع إلى عامل الجنس 

: أهداف-3  

. معرفة أىمية ممارسة النشاط البدني المكيف وانعكاسات عمى الشخص المعاق*   
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إعطاء صورة عن فوائد النشاط الحركي المكيف و تأثيره الكبير في تحسين الميارات * 

. الحياتية لدى الفرد المعاق  

تحديد الفروق في الميارات الحياتية بين ممارسين و غير ممارسين وكذلك متغير *

.الجنس  

فرضيات -4  

تختمف مستوى ميارات الحياتية حسب متغير ممارسة و حسب : الفرضية العامة-4-1

.(ذكور و إناث  )متغير الجنس   

: الفرضيات الفرعية-4-2  

   حخخهف يهبساث انحيبحيت انًخًثهت في االحصبل و انخىاصم و يهبساث انُفسيت و - أ

 األخالقيت االجخًبعيت و انعًم االجخًبعي نصبنح يًبسسيٍ

  هُبك اخخالف في يسخىي يهبساث قيذ انذساست بيٍ ركىس و إَبد   -ة

مصطمحات -5  

: المهارات الحياتية-5-1  

تعرف الميارات الحياتية بأنيا السموكيات وميارات الشخصية و االجتماعية الالزمة     

لألفراد لمتعامل مع متطمبات الحياة اليومية حيث تشمل الميارات الحياتية عمى كل 
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الكفايات في الجوانب النفسية و االجتماعية و الشخصية مثل مسؤولية المواطنة 

حل , (اإلصغاء, التفاوض, تأكيد الذات )ميارات االتصال, االجتماعية و الذاتية

التكيف مع , الثقة بالنفس, روح الفريق, التفكير الناقد و التفكير اإلبداعي, المشكالت

الخ ...تقبل التنوع و االختالف , اإلجياد واالنفعاالت  

: النشاط البدني الرياضي المكيف-5-2  

     يعرفو الدكتور أسامة رياض بأنو عممية تطوير و تعديل في طرق ممارسة 

و يتناسب , األنشطة الرياضية بما يتالئم مع قدرات األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

كما يحتوي عمى مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ في , مع نوع و درجة اإلعاقة لدييم

بعض األنشطة الرياضية سواء من حيث التعديل في األداء البدني أو تعديل بعض 

حتى يتسنى لممعاقين ممارسة األنشطة الرياضية بصورة أمنة و , النواحي القانونية

.        فعالة  

: الصم و البكم-5-3  

ىو العجز و االختالل الذي يحول من حاسة السمع فيي معطمة لديو أي أن      

األصم ىو شخص الذي يتعذر عميو االستجابة بطريقة تدل عمى فيم الكالم المسموع و 

يقصد باألصم حسب تعريف منظمة الصحة العامة لمطفولة أنو ذلك الطفل فاقد حاسة 
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السمع عدم استطاعتو عمى تعمم المغة و الكالم فيو الطفل الذي أصيب بالصم قبل 

.  اكتسابو لغة الكالم    

الدراسات المشابهة-6   

  رسالة ماجستر  2010دراسة صغير نوردين : الدراسة األولى-6-1

دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى : عنوان البحث

 .طمبة جامعة مستغانم

ما ىو دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض ميارات الحياتية  :مشكمة البحث

 عند طمبة المرحمة الجامعية ؟ 

   :األسئمة الفرعية

ىل النشاط الرياضي البدني دور في تنمية بعض ميارات الحياتية لطمبة المرحمة * 

 ؟  (ممارسين، غير ممارسين  )الجامعية ترجع إلى عامل ممارسة 

ىل لمنشاط البدني الرياضي دور في تنمية بعض ميارات الحياتية عند طمبة المرحمة * 

 ؟  (إناث , ذكور )الجامعية ترجع إلى عامل الجنس 

 :أهداف الدراسة
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معرفة دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض الميارات الحياتية : الهدف الرئيسي

 ب .ر.عند طمبة معيد ت

 :أهداف الفرعية

معرفة الدور الذي يمعبو النشاط البدني الرياضي في تنمية الميارات الحياتية عند *  

 .ممارسين مقارنة مع غير ممارسين

 .معرفة الدور الذي يمعبو النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض الميارات* 

 :الفرضيات

النشاط البدني دور ايجابي في تنمية الميارات الحياتية تختمف حسب : الفرضية العامة

 .ممارسة لصالح ممارسين و حسب متغير الجنس لصالح ذكور

 :الفرضيات الفرعية

تختمف الميارات الحياتية بين ممارسين و غير ممارسين لمنشاط البدني الرياضي و * 

 .ىو لصالح ممارسين

تختمف الميارات الحياتية عند الذكور و اإلناث و الممارسين لمنشاط البدني * 

 .الرياضي و ىو لصالح الذكور
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 .منيج وصفي دراسة مسحية: منهج البحث

 طالب و طمبة بمعيد عموم وتقنيات 178 منيم 384جميع الطمبة : عينة البحث

 .طريقة عشوائية,  و طالب و طمبة بكمية عمم االجتماع206األنشطة البدنية 

 .استمارة استبيانيو: أداة البحث

 : أهداف النتائج

 .ىناك اختالف في ميارات الحياتية بين ممارسين و غير ممارسين لنشاط البدني* 

ىناك اختالف في ميارات الحياتية بين ممارسين لنشاط البدني يرجع إلى عامل * 

 .الجنس

 :أهم التوصيات

توظف الميارات الحياتية في برامج النشاط الرياضي وذلك من خالل الربط بين ما * 

يدرسو الطالب في برامج النشاط البدني الرياضي و ما يواجيو في مواقف حياتو 

 .اليومية

توعية الطالب أىمية الصحة و ضرورة محافظة عمييا من خالل النشاط البدني * 

 .  الرياضي
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 . إجراء بحوث أخر بمقارنة ميارات الحياتية في نشاطات رياضية فردية و جماعية* 

  :الدراسة على التعليق

انًُهج انًسخخذو في انذساست هى َفس انًُهج انًسخخذو في دساسخُب و  :التشابه أوجه

 . هى انًُهج انىصفي

 )صغير نوردين ىي نفس األداة المستخدمة في دراسستنا األداة انًسخخذيت في دساست 

 .(استمارة استبيانية 

تم توزيع استمارة استبيانية في دراسة صغير نوردين عمى طمبة : أوجو االختالف 

 )المرحمة الجامعية ، في حين انصبت دراسستنا عمى فئة ذوي االحتياجات الخاصة 

 .(الصم و البكم 

كما دراسة صغير نوردين كانت تيدف الى معرفة دور النشاط الرياضي في تنمية 

الميارات الحياتية أما دراستنا تيدف الى معرفة دور النشاط الحركي المكيف في تنمية 

 .بعض الميارت الحياتية 

 :المشتركة  النتائج أهم 

 :  أيب أهى انُخبئج انًشخشكت انًخىصم يٍ خالل انذساسخيٍ فهي 

 ىناك اختالف في ميارات الحياتية بين ممارسين و غير ممارسين لنشاط البدني   أن 



 التعريـــف بالبــحـث                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                

12 
 

وىناك اختالف في ميارات الحياتية بين ممارسين لنشاط البدني يرجع إلى عامل 

 .الجنس

اٌ يىضىع بحثُب اهخى بذساست دوس انُشبط انحشكي انًكيف و جذيذ : الدراسة نقد

 .انذساست أَهب اخخصج بذساست فئت نبصى و انبكى 

  (2012 – 2011)دراسة مراد قول : الدراسة الثانية-6-2 

 "سمعيا بصريا "دور النشاط الحركي المكيف في دمج المعاقين اجتماعيا : عنوان الدراسة

تيدف الدراسة إلى تسميط الضوء عمى معاقين و طرق التواصل معيم و  :هدف الدراسة

 .كشف العالقة الموجودة بين نشاط الحركي المكيف و المعاق وكيفية دمجو اجتماعيا

مدرسة الصم  ) معاق في مدارس الخاصة بيم 80تمثمت عينة البحث في : عينة البحث

 .في والية سعيدة( مدرسة المكفوفين ) و  (و البكم 

 استمارة استبيانيو  تم استخدام أربعة محاور في دراسة اإلدماج االجتماعي : أداة البحث

 أىم النتائج ارتأينا إلييا ىو أن نشاط البدني المكيف لو دور فعال و : نتائج البحث 

ايجابيا بصورة كبيرة في حياة المعاق بحيث يمكن بواسطتو التغمب عمى اإلعاقة 

 . وتخطي  وىذا يمكمنو أن يندمج في محيطو بصورة ايجابية
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و من أىم اقتراح و توصية مستقبمية تمثمت في محاولة إدماج : اقتراحات و توصيات

نشاط الحركي المكيف في كل المدارس الخاصة بالمعاق ومنحيا  لو خصائص و 

كذلك حث األسرة عمى تحفيز معاق المشاركة في نشاطات الحركية المكيفة و إعطائو 

 .  قابمية التأقمم و تكيف

  :الدراسة على التعليق

انًُهج انًسخخذو في انذساست هى َفس انًُهج انًسخخذو في دساسخُب و  :التشابه أوجه

 . هى انًُهج انىصفي

استمارة )مراد قول ىي نفس األداة المستخدمة في دراسستنا األداة انًسخخذيت في دساست 

 .(استبيانية 

تم توزيع استمارة استبيانية في دراسة مراد قول عمى فئة ذوي : أوجو االختالف 

في حين انصبت دراسستنا عمى فئة ذوي  (سمعيا ، بصريا  )االحتياجات الخاصة 

 .(الصم و البكم  )االحتياجات الخاصة 

كما دراسة مراد قول كانت تيدف الى معرفة دور النشاط الحركي المكيف في دمج 

المعاقين اجتماعيا  أما دراستنا تيدف الى معرفة دور النشاط الحركي المكيف في 

 .تنمية بعض الميارت الحياتية 
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 :المشتركة  النتائج أهم

 :   أيب أهى انُخبئج انًشخشكت انًخىصم يٍ خالل انذساسخيٍ فهي 

 دوس انفعبل انزي يهعبه انُشبط انحشكي انًكيف و رنك بذيج انًعبقيٍ اجخًبعيب 

 اٌ يىضىع بحثُب اهخى بذساست دوس انُشبط انحشكي انًكيف في حًُيت : الدراسة نقد

 .بعض انًهبساث انحيبحيت  و جذيذ انذساست أَهب اخخصج بذساست فئت نبصى و انبكى 

جامعة عبد الحميد بن " قباز الحواس   –مذكرة حمدي عبد المجيد : الدراسة الثالثة-6-3

 ".باديس مستغانم 

 .دور ممارسة النشاط البدني مكيف في تنمية بعض ميارات اجتماعية: عنوان البحث

ماىو دور ممارسة النشاط البدني المكيف في تنمية بعض ميارات : مشكمة البحث

 االجتماعية لدى فئة الصم و بكم ؟

معرفة دور النشاط البدني في تنمية مختمف ميارات وىي التواصل و – :األسئمة الفرعية

 …تعاطف 

ممارسة نشاط البدني المكيف دور فعال في تنمية بعض ميارات : أهداف الدراسة

 .االجتماعية

 .منيج الوصفي دراسة مسحية: منهج البحث
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 شخص منيم 80بمغ عددىم  ( سنة30 إلى 17)فئة إعاقة الصم و البكم : عينة البحث

 . غير ممارسين النشاط البدني40 ممارسين و 40

. استمارة استبيانيو: أداة البحث    

أن ممارسة النشاط البدني المكيف دور فعال في تنمية بعض ميارات : أهم نتائج

 .االجتماعية لدى الصم و البكم

  :الدراسة على التعليق

انًُهج انًسخخذو في انذساست هى َفس انًُهج انًسخخذو في دساسخُب و  :التشابه أوجه

 . هى انًُهج انىصفي

ىي نفس األداة قباز الحواس   –حمدي عبد المجيد األداة انًسخخذيت في دساست 

 .(استمارة استبيانية  )المستخدمة في دراسستنا 

كانت تيدف الى معرفة قباز الحواس   –دراسة حمدي عبد المجيد : أوجو االختالف 

دور النشاط الحركي المكيف في تنمية بعض الميارات االجتماعية   أما دراستنا تيدف 

انًهبساث  )الى معرفة دور النشاط الحركي المكيف في تنمية بعض الميارت الحياتية 

انًهبساث انُفسيت يهبساث االحصبل و انخىاصم، االجخًبعيت و انعًم انجًبعي، 

  . (واألخالقيت
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  :المشتركة  النتائج أهم 

 :   أيب أهى انُخبئج انًشخشكت انًخىصم يٍ خالل انذساسخيٍ فهي 

أن ممارسة النشاط البدني المكيف دور فعال في تنمية بعض ميارات االجتماعية لدى 

 .الصم و البكم 

)  جذيذ انذساست أَهب  حًثهج في ثالثت يحبوس نهًهبساث انحيبحيت  : الدراسة نقد

انًهبساث يهبساث االحصبل و انخىاصم، انًهبساث االجخًبعيت و انعًم انجًبعي، 

    (.انُفسيت واألخالقيت

 : خالصة- 8

لقد تضمن التعريف بالبحث و طرح االشكالية و الفرضيات التي تخدم عنوان        

البحث وتطرقنا الى األىداف و أىمية البحث لتسييل فيم الموضوع، مثل ىذه 

 . الدراسات تكتسي أىمية بالغة و ليا دور كبير في حياة الفرد المعاق
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 تمهــــــــــــــيــــد

 القرنين خالل كبيرة أشواطا قطع المكيف الرياضي النشاط أن المؤكد لمن انو   

 بطرق يتعمق فيما خاصة معتبرا، تطورا ووسائمو جوانبو مختمف وشيدت األخيرين

 .والتدريب التعميم ومناىج

 وغيرىم، والترويح الرياضة ميدان في والباحثون الخبراء فتئ ما الحاضر وقتنا وفي

 العموم من جممة إلى ذلك في مستندين التربوية، والمناىج الطرق بأحدث يمدوننا

 الدول جعل ما وىو ليا موضوعا لنشاطاتو الممارس الفرد جعمت التي الميدانية واألبحاث

 العالية، المستويات وبمغت المعوقين ورعاية تربية مجال في مذىال تطورا تشيد المتقدمة

 األدوات عمى التعرف خالل من المجتمعات حضارة عمى التعرف يمكننا اآلن وأصبح

 .المجال ىذا في تستخدميا التي والوسائل

 المعاق الفرد لتنمية الفعالة التربوية الوسائل من المكيف الرياضي البدني النشاط ويعد

 .واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي جميع في

 ذوي من المعاقين من ممكن عدد أكبر إعادة عمى المكيفة الرياضية األنشطة وتعمل

 .المجتمع مع والتفاعل اإلنتاج ميادين إلى المحدودة اإلمكانيات

 والفردية منيا الجماعية الرياضية االختصاصات من العديد في تتمثل النشاطات وىذه

 .إعاقتيم نوع درجة حسب المعاقين من معينة فئة يالئم منيا نوع وكل
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 أصبح حتى األخيرة العشرية في كبيرا تطورا المكيف الرياضي البدني النشاط عرف وقد

 اإلفريقية األلعاب في لمعاديين الرياضي النشاط يحتميا التي تمك عن تقل ال مكانة يحتل

 .والعالمية

 :المكيف الرياضي البدني النشاط مفهوم 1-1

 المفاىيم تعدد مشكمة يواجو المكيف الرياضي البدني النشاط مجال في الباحث     إن

 بمعان الواحد المصطمح واستخداميم الميدان، في والعاممون المختصون التي تداوليا

 النشاط أو المكيف الحركي النشاط مصطمحات الباحثون بعض مختمفة، فقد استخدم

 التربية أو المكيفة الرياضية التربية أو المعدلة الرياضية أو التربية المعدل الحركي

 الرياضية األنشطة مصطمحات األخر البعض استخدم حين في الخاصة، الرياضية

 الشكمية الناحية من التسميات اختالف من فبالرغم إعادة التكييف أنشطة أو العالجية

 االحتياجات ذوي األفراد تفيد وحركية رياضية أنشطة ىانأ أي واحدا، الجوىر يبقى

 .الخاصة

  :يمي ما التعاريف ىذه من نذكر

 جزءا يعد المكيف الرياضي البدني النشاط " فرحات السيد وليمى إبراىيم حممي يعرفو -

 العامة والمياقة البدني النمو تحسين من األلعاب عدلت ولقد العامة، التربية من ىاما

 والوقائية ارتقائية برامج بيا ونعني والسرور الترويح عمى تساعد أنيا كما والصحة،

 حاالت لتالئم تعديميا تم التي واأللعاب الرياضية األنشطة عمى تشتمل والتي المتعددة
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، 1998حممي محمد إبراىيم، , فرحات ليمى السيد) شدتيا و لنوعيا وفقا اإلعاقة

 .(47 , 45الصفحات 

 الشخص إلعادة الكفيمة والسبل اإلجراءات كل أنو " صادق محمد غسان يعرفو كما -

 تكون فيو، يعيش الذي المجتمع في وعاطفيا وعقميا جسميا المؤثر المستوى إلى المعاق

 اليدف متوحدة ولكنيا متغيرة أشكاال وتأخذ اإلعاقة نوع مع مناسبة اإلجراءات ىذه

 .(20، صفحة 1989غسان محمد الصادق، أثير محمد صادق صبحي، )

 أوجو إحدى ىي " العواممة سميمان وأحمد الزغبي اهلل عبد صالح األستاذان ويعرفو -

 لتدريسيا والطرق الرياضية األنشطة وتكييف تعديل في تيتم التي الرياضية التربية

صالح عبد اهلل الزغبي و أحمد ) المعاقين األفراد وقدرات لحاجات المناسب ولتدريبيا

 .(101، صفحة 2000سميمان العواممة، 

 المجتمع أفراد لجميع األساسي الدافع بمثابة المكيفة البدنية األنشطة اعتبار يمكن وبيذا

 والنشاط ي،كالحر لمنشاط بطبيعتيا تميل والتي لألفراد الذاتية الطبيعة مع ىذا يتفق حيث

 المناىج مستوى عمى الرياضية األنشطة برامج في البدني النشاط أساس يكالحر

 . والجامعية الدراسية

 أنواع من أنو اعتبار عمى إليو والنظر الضيق المفيوم من تحول قد الرياضة مفيوم إن
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 تحتاج المختمفة األنشطة ممارسة أن إلى باإلضافة النفس، عن والترويح والتسمية الترفيو

 : في تتمثل فيزيولوجية بفوائد يعود يكحر و بدني مجيود إلى

 العصبي الضعف من التخمص •

 االسترخاء و لمراحة الوسائل أفضل من تعتبر •

 المختمفة الجسم أجيزة فاءةك رفع عمى تعمل •

عمر , عفيفي) .مفيدة أعمال في استثمارىا و الزائدة الطاقة من ةذاإلستفا عمى تعمل •

 (103، صفحة 1998محمد كامل، 

 :المكيف الرياضي البدني النشاط تاريخ -1-2

 العصرية المتطمبات كأحد الحديث العصر في والرياضية البدنية التربية     تعتبر

 .خاصة الشباب واىتمامات قيم في معتبر وموقع مكانة وليا المجتمع شرائح لكل بالنسبة

 إلى المعاقين طرف من الرياضي البدني النشاط ممارسة فكرة بعث في الفضل ويعود

 .بانجمترا (مانديفل استول) مستشفى في طبيب وىو جوتمان لدويج اإلنجميزي الطبيب

 الطبيب ىذا نادى وقد حركيا، المعاقين طريق عن الظيور في النشاطات ىذه وبدأت

 في بالشمل والمصابين لممعاقين الوظيفي التكيف إلعادة الرياضية بالنشاطات باالستعانة

 (PARAPLIGIQUE)السفمية األطراف

 لمفرد تسمح ألنيا والنفسي البدني التأىيل إلعادة رئيسي كعامل النشاطات ىذه واعتبر

 . والتعاونية التنافسية والروح الذكاء واستعمال بالنفس الثقة المعاق إلعادة
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 المشمولين من وكانوا معاق 18 فييا شارك مانديفل استول مدينة في دورة أول نظم وقد

 فقدوا الذين الثانية العالمية الحرب وضحايا ىمتحيا ثناء طارئا لحادث الذين تعرضوا

 . السفمية أطرافيم

أول  في كتبيا التي ببعض الكممات الرياضة ىذه جوتمان لوديج الدكتور ادخل ولقد

لحد  الزالت والتي انجمترا في مانديفل استول ممعب في الرئيسية القاعة في وعمقيا رسالة

 :فييا وجاء اآلن

 أنحاء جميع في ونساء رجال من المعاقين تنظيم ىو مانديفل استول ألعاب ىدف إن

 األمل تزجي سوف العالمية الرياضية الروح سيادة وان عالمية رياضية في حركة العالم

 لممعاقين تقديمو يمكن عون وأعظم خدمة اجل ىناك يكن ولم لممعاقين والعطاء واإلليام

 .األمم بين والصداقة التفاىم لتحقيق الرياضي المجال خالل من تيممن مساعد أكثر

 بين منافسة إلى تطورت ثم (المستشفى المراكز )في األلعاب طريق عن المنافسة وبدأت

 والرياضية البدنية النشاطات توسيع وعند المعاقين بطولة أنشأت بعدىا ثم المراكز

 .النوع حسب المنافسة صنفت المكيفة

 ومعتبرا حيث كبيرا تطورا المكيف الرياضي البدني النشاط عرف الستينيات بداية وفي

وكان  خاصة مدارس في والبيداغوجية التربوية المشاريع في النشاطات فيو أدمجت

 لإلعاقات بالنسبة ما نوعا تأخر العقمية لإلعاقات المكيفة الرياضية النشاطات ظيور
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شيكاغو  في 1968 في خاصة لأللعاب أولي تنظيم عرفت العشرية الحركية وىذه

 رياضي ألف مشاركة وعرفت جويمية 20 و 19 بين ما ،(المتحدة األمريكية الواليات)

 لسنة  أخرى دورات عدة تمتيا ثم وفرنسا وكندا األمريكية المتحدة الواليات من مثموا كل

 .الخ...75-72 - 1970

النشاطات  ىذه توسيع وبالتالي المشاركين الرياضيين عدد في الدورات ىذه عرفت وقد

 األخيرة في العشرية عرفت وقد اإلعاقات أنواع لمختمف المعاقين أوساط في الرياضية

في  وأىميتو لمجسم عام اكتشاف وىناك المجاالت جميع في كبيرا تطورا القرن ىذا

عادة التكيف  تخصيص في الوسيطي ودوره االتصالية وقيمتو العالم مع التكيف وا 

 من الرياضة لغزو وكان انفعالية أو معرفية كانت ميما المختمفة وامتالك المعمومات

 األفكار وكل العضمية األنيقة األجسام تظير التي واالشيارات واإلعالم المالعب خالل

 لمنشاط البالغة باألىمية يعتقدون المعاقين ومنيم األفراد جعمت الرياضة المتعمقة

 واالجتماعي النفسي البدني النمو في كبيرا دورا ويمعب المستوى العالجي عمى الرياضي

  (103.102، صفحة 2003تركي أحمد، ) لو الممارسين لألفراد

 :الجزائر في المكيف الرياضي البدني النشاط-1-3

 فيفري 19 في العاىات وذوي المعاقين لرياضة الجزائرية الفيدرالية تأسيس     تم

 وعرفت 1981 فيفري في تأسيسيا من سنوات ثالثة بعد رسميا اعتمادىا وتم 1979
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 انعدام من وكذا المالي الجانب في خاصة تأسيسيا بعد عدة صعوبات الفيدرالية ىذه

 لنشاط األولى التجارب وكانت الرياضة من النوع ىذا في اإلطارات  المتخصصة

 وكذلك العاشور في المكفوفين مدرسة في وكذلك تقصرين  في ( ( CHU في  الفيدرالية

 جدا، محدودة بإمكانيات وىذا الوطنية األلعاب تنظيم  السنة نفس في وتم بوسماعيل في

 وهذا الوطنية األلعاب تنظيم السنة نفس وتم في بوسماعيل في (CMPP)سنة  وفي

 الجزائرية االتحادية انضمت  1981   (ISMGF)سنة    وفي جدا، محدودة بإمكانيات

وجزئيا  كميا لممكفوفين لمفيدرالية الدولية وكذلك الدولية لالتحادية المعوقين لرياضة

IBSA ) )03 الى 24 من) وىران  في الوطنية األلعاب تنظيم تم 1983 سنة وفي 

 أنحاء مختمف في التي تمتيا السنوات في أخرى وطنية ألعاب عدة تبعتيا حيث (سبتمبر

 .الوطن

 مشاركة أول وكانت مصر، في 1991 سنة افريقية ألعاب أول في الجزائر وشاركت

 أو بفوجين برشمونة في 1992 سنة بالمعوقين الخاصة االولمبية األلعاب في لمجزائر

 العالمي المستوى ذوي عدائين لظيور وكان المرمى وكرة القوى ألعاب فريقين يمثالن

 الجمعيات مختمف تمثل والئية رابطة 36 وىناك بالدنا في المعوقين قويا لرياضة دفعا

وزارة ) (سنة 30- 16 ) رياضي ليم إجازات و تراوح أعمارىم بين 2000 من أكثر تظم

 (07 و 06، صفحة 1996الشباب الرياضة، 



 األول                                          نشاط انحركي انمكيف                               انفصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 

 :المكيف الرياضي البدني النشاط أسس -1-4

 الكامل النمو عمى الفرد مساعدة إلى ييدف العامة التربية من جزء الرياضي النشاط    إن

 البعض مع بعضو يتآزر عالم وسط التعاوني لممجتمع المعيشة احتياجاتو يقابل حتى

 المالئمة الخبرات إختبار طريق عن إال تتحقق ال األسس ىذه أن بو المسمم ومن األخر

 . الفرد صالح نحو توجيييا و المجال ىذا في

 : التالية النقاط األسس ىذه تحقيق في يدخل األساس ىذا وعمى

 : ترويحية كوسيمة المكيف الحركي النشاط-1-4-1

 كونيا األمر فيتعدى ليم بدنيا عالجا كونيا تفوق عميقة جوانب المعاقين     لرياضة

 لعنصر إسترجاعو من ميما جانبا تشكل المعاق،آما نفس عن لمترويح وسيمة ناجحة

 . بالحياة والتمتع الخبرة إكتساب في والرغبة والصبر الذاتية الدافعية

 مرتفعة قيمة ذات " رممي عباس " يقول آما الترويحية البدنية األنشطة أن ظير وقد

 اإلسترخاء عمى والحفاظ الطاقة بدنية،ولزيادة حالة أقصى وتحسين اإلحتفاظ في لممعاقين

 ممموسة،وذلك أشياء ذات بخبرات والتزويد الذات عن لمتعبير مساعدة كوسيمة وأيضا

تاحة واقعية لمواقف بالتعرض  بالمجتمع،ويضيف لالختالط المتطوعين ليؤالء الفرصة وا 
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 يمنح الحر العضمي النشاط أن إذ نافعة وظائف عدة يخدم الرياضي النشاط أن أيضا

 بالثقة واإلحساس واإلبتكار النفس عن التعبير بوسائل يزودىم آما عاطفيا، إشباعا األفراد

 .والرفاىية بالسعادة لمشعور وذلك اإلنجاز عمى والقدرة

 

 

  عالجية كوسيمة المكيف الحركي النشاط .-1-4-2

 تمرينات ىيئة عمى لمعالج طبيعية وسيمة لممعاقين يكالحر النشاط ممارسة تعد     

 بيرةك بدرجة تساىم والتي الطبيعي لمعالج اليامة المكونات أحدكو تأىيمية، عالجية

 العضمي والتوافق والميارة العضمية لمقوة إستعادة لممعاق،مثل البدنية المياقة إلستعادة

 .الحياة في العادية ولياقتو لكفاءتو إستعادة وبالتالي السرعة المرونة، التحمل العصبي

  المجتمع داخل حركيا المعاق إلدماج كوسيمة الحركي النشاط -1-4-3

 والتحاقيم تأقمميم إعادة لممعاقين يكالحر النشاط لممارسة النبيمة األىداف من    

فادتيم استفادتيم وسرعة تسييل بمعنى بيم، المحيط بالمجتمع  راجع " ويقول لممجتمع، وا 

 اإلنطوائية من لمتخمص الفرد عمى التأثير في دورا يمعب الرياضي النشاط إن " عزة أحمد

 وعدم اإلنتباه عدمك األخرى األمراض بعض إلى النفسية،إضافة واألزمات والعدوانية

محمد عوض بسيوني فيصل ) . إلخ ...الزمن تقدير عدم أو المسافة تقدير وعدم يزكالتر

 ( 112 و 111، صفحة 1983ياسين الشاطئ، 
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 :المكيف الرياضي البدني النشاط تصنيفات -1-5

 ومنيا والتنافسية، التربوية فمنيا أشكاليا وتنوعت الرياضية األنشطة تعددت    لقد

 .والجماعية الفردية أو والترويحية العالجية

 :إلى الباحثين أحد قسمو فقد التقسيمات، أىم إلى سنتعرض فإننا حال أية عمى

 :الترويحي الرياضي النشاط . 1-5-1

 يشعر التي الشخصية السعادة تحقيق بغرض نفسو تمقائي من الفرد بو يقوم نشاط     ىو

 حاجة في سمات وىي واالجتماعية، النفسية حاجاتو وتمبية الممارسة بعد أثناء أو قبل تاب

 في األساسية األركان من الرياضي الترويح ويعتبر لممعاقين، تنميتيا وتعزيزىا إلى كبيرة

 إلى باإلضافة لمفرد، الشاممة المتعة في كبرى أىمية من يتميز بو لما الترويح برامج

 .واالجتماعية والعقمية البدنية من النواحي لمشخصية الشاممة التنمية في أىميتو

 التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت استغالل بغرض كان سواء البدني النشاط مزاولة إن

 حيث العامة، الصحة تحقيق نحو سميما طريقا يعتبر العالية، إلى المستويات لموصول

 والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو لمفرد النشاط يتحقق ذلك مزاولة خالل أنو

 الدوري كالجياز المختمفة الجسم كفاءة أجيزة عمل تحسين إلى باإلضافة واالجتماعية

  (09، صفحة 1998رحمة، , ابراىيم) .والعصبي والعضمي والتنفسي

 في ىاما جانبا يشكل الترويحي الرياضي البدني النشاط أن " المجيد عبد مروان "أكد كما
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 اكتساب في الرغبة والصبر، لمذات الواقعية العناصر استرجاع من يمكنو إذ المعاق نفس

 لممعاق النفسي التوازن إعادة في كبير ايجابي بدور ويساىم بالحياة التمتع ، الخبرة

 إلى الترويحية الرياضة ىدفتو اإلصابة، بعد ما والمممة الرتيبة الحياة والتغمب عمى

 المعوق الطفل لدى والصداقة المنافسة وروح واالنضباط النفس االعتماد عمى غرس

 عمى فرضيا التي عزلتو من المعوق إلخراج والعصبي الجانب النفسي تدعيم وبالتالي

  (113 و 111، صفحة 1997ابراىيم، , مروان عبد المجيد) .المجتمع في نفسو

 :العالجي الرياضي النشاط -1-5-2

 الواسع المجال داخل خاصة خدمة بأنو العالجي، لمترويح األىمية الجمعية    عرفت

 أو البدني السموك بعض نواحي في اإليجابي لمتدخل تستخدم التي الترويحية لمخدمات

 وتطور ونمو ولتنشيط السموك في مطموب تأثير االجتماعي إلحداث أو االنفعالي

 .األطباء ال ينكرىا وعالجية وقائية قيمة ولو الشخصية

 عمى والمعاقين األمراض النفسية مرضى يساعد العالجية الناحية من الرياضي فالنشاط

 لو، اآلخرين وتقبل بالنفس الثقة استعادة وبالتالي النفسية، االنقباضات التخمص من

 تحقيق عمى األخرى العالجية الوسائل بمساعدة ويسيم سعادة وتعاونا، أكثر ويجعميم

 وشمل األمراض كالربو بعض عالج في تستعمل العالجية التي كالسباحة الشفاء سرعة

 .التأىيل إعادة وحركات األطفال
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 العمومية والمصحات المستشفيات معظم في يمارس الرياضي النشاط أصبح كما

 الدول في وخاصة البيداغوجية الطبية والمراكز التأىيل إعادة وفي مراكز والخاصة

 تستخدم فقد اإلصابة، ونوع وطبيعة الرياضي، النشاط ذلك نوع في المتقدمة، ويراعى

 واستخدام الحركة في تحكم اكتساب الشخص المعوق ىدفيا ودقيقة موجية حركات

 .مقصودة أطراف أو عضالت

 آما البدنية والكفاءة المياقة بمستوى اإلرتقاء إلى الرياضي النشاط من النوع ىذا ييدف

  . (65 و 64، صفحة 1982خطاب عطيات محمد، ) العميا المستويات رياضة تتضمن

 :المكيفة الرياضية البدنية األنشطة أنواع -1-6

 :ىما رئيسيين قسمين إلى عامة بصفة الرياضية البدنية األنشطة     تنقسم

 اإلختصاصات من العديد يتضمن قسم وكل والجماعية الفردية الرياضية البدنية األنشطة

 ولكن اإلختصاصات مختمف إعاقتيم ودرجة أنواعيم بمختمف المعاقين ولدى الرياضية

 .والقوانين الوسائل حيث من تكييفيا بعد

 :الفردية األنشطة-1-6-1

 :نجد المعاقين يمارسيا التي الفردية الرياضية البدنية األنشطة بين من

 . قفز – رمي – جري  القوى ألعاب -

 .األثقال رفع - .الجيدو – .الدراجات سباق - .السباحة -
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 .بالقوس الرمي - اليوقا - الطاولة تنس -

 .بالسالح الرمي - .الثمج عمى التزحمق -

 الثقافات باختالف األحيان بعض في وتختمف الفردية الرياضية األنواع من وغيرىا

 .آلخر بمد والمناخ من

 :الجماعية األنشطة -1-6-2

 :نجد المعوقون يمارسيا التي الجماعية والرياضية البدنية األنشطة بين     من

 .المرمى كرة - .اليد كرة - .الطائرة كرة - .السمة كرة -

 .العبين 7 و 5 ب القدم كرة - .التجديف - .اليوكي -

  (194، صفحة Nicole ،1993) .الجماعية الرياضات من وغيرىا

 :المعاق تنمية في المكيف الرياضي البدني النشاط دور -1-7

 والسرور المتعة لو ويجمب اإلنسان لصحة أساسي منبع يعتبر الرياضي البدني النشاط

 البدني النشاط دور فإن وليذا المعاق، لمشخص وخاصة اندماج أحسن لو ويضمن

 :رئيسية مستويات ثالث في يتجمى المكيف الرياضي

 :اإلجتماعي الجانب من -1-7-1

 ويجده المعاقين األشخاص تأىيل إعادة في كثيرا شك بال يساعد الرياضي     النشاط

 .معنوي كدعم الوقت نفس في
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 مدة بعد تأتي االستقاللية وىذه واالستقاللية، التنافس وطاقة إرادة يممك الذي والمعاق

 في اإلدماج في الحق لو الميني التكييف إعادة وكذا الوظيفي التكييف إعادة من معتبرة

 االجتماعية الحياتية االمتيازات كل من ويستفيد العامة والحياة العادية المينية الحياة

 الرياضي والنشاط مختمفة بوسائل لكن اآلخرين مثل فرد ىو فالمعاق لحضارتنا الحديثة

 والنفسية، البدنية قدراتو تنمية في والمتمثل العاديين مثل األىداف نفس لو إليو بالنسبة

 .ودرجتيا طبيعتيا تكن ميم إلعاقتو مالئم رياضي نشاط إيجاد دائما ويستطيع

 مثل كفرد لو والكرامة العزة إلعادة العاديين مثل الفرص نفس لممعاق تعطى أن ويجب

 .الجميع

 :النفسي الجانب من -1-7-2

 في واالنشراح البشاشة لبعث فعالة وسيمة الرياضي النشاط يعتبر النفسية الناحية     من

النشاط  ويساعد الجماعية، الرياضات خاصة وبصفة لإلدماج كعامل أيضا ويعتبر الفرد

حساسو عواطفو عمى لمتغمب المعاق والبدني الرياضي  يقابميا الذي والدونية باالنعزال وا 

 .القبول وعدم باإلنكار األحيان بعض في

 مكيفة حمولتو وتكون سميمة بطريقة موجو يكون الذي والرياضي البدني النشاط وممارسة

 الثقة إعطاء :مثل عامة بصفة لممعوق اإلجتماعي نفسو السموك عمى يؤثر لممعاق

 .واإلرادة المنافسة تطوير روح بالنفس،
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 شيئا ويحول والحدود، اإلمكانيات لمنفس الجيدة والمعرفة النفس في والتحكم واالنضباط

 المعوق عند الثبات مفيوم ويحول اإليجابية، بالنواحي لديو السمبية فشيئا النواحي

 المتوالدة باألحداث مرتبطا سمبي مفيوم ليا األفكار وثبات بمفيوم الحركية ويعوضو

عادة اإلدماج ىدف مع وىي متداخمة المعاق لدى والظروف تركي أحمد، ) .اإلدماج وا 

 (99 و 97، صفحة 2003
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 : خالصة

      يعتبر النشاط البدني الرياضي المكيف من العمميات التربوية اليادفة في تحقيق 

نمو متكامل لمفرد و قد تم وضع أسس وقوانين ليذا النشاط وجية أىدافيا السممية و 

اىتماماتيا الحديثة بمعالجة قضايا اإلنسانية و منيا بشكل خاص فئة ذوي االحتياجات 

الخاصة بحيث ييدف إلى معالجة و مساعدة ىذه الفئة في االندماج في المجتمع و 

.    تنمية الصفات الشخصية التي فردتيا اإلعاقة   
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 :تاريخية بذةن. 1.2

في  موجودة كانت حيث مدة منذ أطمقت يجدىا الحياتية الميارات لبرامج     المتتبع

 مألوف غير بشكل ولكنيا ((Behrman 2005التاريخ المدرسي كما أشار بريمان 

 الغاز برامج الغموض، برامج :منيا تسميات عدة آنذاك عمييا فأطمق مستترة وبطريقة

 معمق بشكل تطرح أنيا كما جية، من العميقة الحياة أسرار في تبحث ألنيا والحياة

 .ليم لغزا وتشكل الطالب وتفكير بال تشغل التي النواحي

كما أشار  ألنيا المدرسية المناىج جميع في موجودة تكن لم الحياتية الميارات برامج

 من خوفيم جراء سواء حد عمى أمورىم وأولياء الطمبة،  قاوميا(Cummins)كومنز 

أدركوا  عندما الخوف ىذا تبدد ما سرعان لكن ...متخفية ديانة البرامج ىذه تكون أن

ثم  الرؤساء، إلى األمر بادئ في موجية الحياتية الميارات برامج وكانت ىذا حقيقتيا

 .الدنيا المستويات عمى برامجيا تعميم يتم أن قبل أخرى عميا مستويات إلى قدمت

 :المهارة مفهوم.2.2
 تخصصو ومجال الباحث يتناولو الذي المجال باختالف يختمف الميارة تعريف     إن

في القاموس التربوي بأنيا القدرة  (  Cartter Good )يعرفيا التربوي المجال ففي

عمى أداء الوظيفة المعينة و تحقيق ىدف معين ، ويوافق في ذلك فؤاد البيي السيد 

الميارة نظام متناسق من النشاط يستيدف تحقيق وجاء في موسوعة العموم '' بقولو 

االجتماعية الدولية  المقصود بالميارات استجابات لمثيرات محددة و ىذه تنقسم الى 
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، صفحة 2001حسين احمد، ) (أشكال لفظية، حسية حركية، ادراكية حسية )ثالثة 

70) 

 :الحياتية المهارات مفهوم.3.2

    عرفت منظمة الصحة العالمية الميارات الحياتية أنيا القدرات التي تمكن األفراد 

بالقيام بسموك تكيفي و ايجابي يجعميم قادرين عمى التعامل الفعال مع متطمبات الحياة 

   (2014وزارة التربية التعميم ، ) اليومية و تحدياتيا

 يعرف الميارات الحياتية بأنيا مجموعة من الميارات و األداءات و االختيارات 

الشخصية التي تسبب من الراحة وسعادة الفرد ذلك أن الحياة قيمة أوسع التي ينبغي 

عفاف صبحي تغريد عمران، , رجاء شناوى)أن تقاس كل الحاجات في مواجيتيا 

  (12، صفحة 2001

 :الحياتية المهارات خصائص.3.2

 :التالية  النقاط في الحياتية الميارات خصائص وزميالتيا "عمران"     تحدد

 في ضوء ما مجتمع في لمحياة اإلنسان لمعايشة الالزمة الحياتية الميارات تتحدد 1-

 .والمجتمع الفرد بين التبادلية التأثرية العالقة طبيعة

 قد تتمايز كما اإلنسانية، المجتمعات في لألفراد الالزمة الحياتية الميارات تتشابو 2-

استجابة  الواحد، المجتمع في حتى تتباين قد وكما المجتمعات، ىذه بين وتختمف
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بعد  األىمية درجة نفس عمى تكون ال قد اليوم المطموبة فالميارات) العصر لمقتضيات

 .(الزمن من طويمة تكون ال قد فترة

 النواحي اإلنسانية أيضا ذلك مع تمس بل فحسب المادية الجوانب عمى تقتصر ال 3-

 جية، ولمتطمبات من لحاجاتو الفرد إشباع بأساليب الصمة ذات سيما ال واالجتماعية

 .ثانية جية من ليا وتطويره الحياة مع تفاعمو

 .والزمان المكان من بكل الحياتية الميارات تتأثر 4-

 .الحياة معايشة أساليب وتطوير الناجح، التفاعل في الفرد مساعدة عمى تعمل 5-

 (14، صفحة 2001تغريد عمران، رجاء الشناوى، , صبحي)

 الخصائص، ببعض تتميز أن يمكن تحديدا الحركية الميارات أن رأى " حماد" لكن

 الحياتية الميارات أنواع مختمف عمى تنجر أن يمكن الخصائص ىذه نظرنا في لكن

 :كون حيث من األخرى

 طريق الخبرة، عن الوقت بمرور وتتحسن التدريب، تتطمب ذلك معنى :تعلم المهارة -

 والمران بعدما بالخبرة بل بالصدفة أو فجأة تتأتى ال بالتعمم، شبيية بعيد حد إلى فيي

 .لممتعمم االحتفاظ يحدث

 عن اليدف الحديث من البد األداء نتيجة عن الحديث قبل :نهائية نتيجة لها المهارة -

 االنجاز، شروط عمى يحتوي لممتعمم، واضحا األخير ىذا كان فكمما تحقيقو المراد
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 إليو الوصول إمكانية سيل مقدرتيم مستوى وفي المتعممين، لدى مفيوما لمعيار، ويحتكم

  .لموقت تضييع دون

المحاوالت  عديد خالل من جميا األمر ىذا يظير :بثبات النتائج تحقق المهارة -

 .تقريبا المتتالية

 أن الفصل التمييدي في الحديث بنا مر :وبفعالية الجهد في باقتصادية تؤدى المهارة -

تقان بدقة عمل أداء عمى القدرة ىي الميارة  الجيد االقتصاد في مع سرعة، وبأقصى وا 

 بين المبتدئين واضحا الفرق نجد وعميو الميارة، لمقتضيات وفقا ذلك أمكن ما المبذول

 .والميرة

 أنيا الميارة خصائص من : استخدامها متطلبات تحليل على للمهارة المؤدي قدرة -

 توظيفيا حسن لو تولد كما جزئياتيا، إلى الرجوع عمى قادرا ليا المكتسب الفرد تجعل

مفتي ابراىيم، صفحة , حماد) .الظروف أحمك في وحتى المناسب، الوقت في بفاعمية

14) 

 :الحياتية المهارات أنواع.4.2

متعمدة  بصورة المتعمم يتعمميا متعددة ميارات عامة بصورة الحياتية الميارات     إن

التي  بالبيئة المرتبطة العممية والتطبيقات لمنشاطات المتنوعة األوجو خالل من ومنظمة

 أنيا كما بنجاح، اليومية الحياة مقتضيات مع التعامل من لو تسمح والتي فييا، يعيش

 يمكنا ال ىنا إننا المسؤولية، تحمل من تمكنو التي شخصيتو بناء إلى أيضا تيدف
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 من أىمية أكثر أنيا يعني ال نطرقيا التي حتى بل الحياتية، الميارات لجميع التعرض

 بدراستنا قياسيا حاولنا التي ىي ليا سنتعرض التي الميارات ذلك عمى زيادة غيرىا،

 .كذلك الفرعية الميارات من العديد تحتيا تنطوي أن الممكن من والتي ىذه،

 :والتواصل االتصال مهارات1.4.2

 التدريس عممية أبعاد من بأن التدريسي العمل تحميل فصل في الحديث بنا      مر

 اتصال عممية أنو أساس عمى لمتدريس النظر من يمكننا االتصالي الذي ىناك البعد

 أقل مستوى في ىو الذي التمميذ أو الطالب بين و خبرة، لو كراشد بين المعمم إنساني

 اتصال عممية بأنو أيضا التدريس مفيوم  إلى تطرقتا حين اشرنا ولقد من الراشد، خبرة

 مع (الرسالة) الدرس موضوع (المستقبل) المتعمم إكساب فييا (المرسل)المعمم  يحاول

 أو والمتعمم، المعمم بين لألدوار تبادل يحدث أن يمكن العممية خالل ىذه أنو مراعاة

، 1997مجدي إبراىيم، , عزيز) .(الفعل ورد الفعل)وتأثر عالقات تأثير بينيما يحدث

 (9صفحة 

 واحد اتجاه في تسير ال تفاعمية ايجابية االتصالية العممية أن تستشف التعريف ىذا  من

نما المستمم، إلى المصدر من المدرس  فييا يكون قد (دائرية)تبادلية عممية ىي وا 

 يكون أن الطالب يمكن أن كما أخرى، مرة (مستمما)ومستقبال  مرة، (مرسال)مصدرا

 ينبغي الطرفين، كما بين التفاعل يحدث لكي ( مرسال )مصدرا ثم (مستمما)مستقبال
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 بين المرسل والتواصل التفاىم تحقيق  في(Feed back)االرتدادات بدور االىتمام

 .والمستقبل

 بين تعرف أصبحت أنيا لدرجة االتصال عممية تناولت كثيرة تعريفات ىناك عموما

 نقل عممية أن "ستينز"و "بيرسون" أشار فقد، والتفاىم االتصال بنظرية المربين

والصور  والكممات الرموز طريق عن أو شفويا، والمشاعر والتجارب والرغبات المعمومات

محمد محمود ) .االتصال عممية ىي السموك، في التأثير أو اإلقناع، بغية واإلحصائيات

 (38، صفحة 2002الحيمة، 

خصائصيا  من طرفين بين ومستمرة ايجابية تفاعمية عممية ىو جوىره في االتصال

ميارية  أو قيمية، أو معرفية، :تكون قد محددة أىداف تحقيق بقصد والتخطيط التنظيم

في  ويقتصدون الوقت، االتصال أطراف يختزل أن بشرط ذلك عمى مساعدة بوسائل

  (53، صفحة 2008محسن عمي عطية،  ) .الجيد

بين  متبادلة تفاعمية اجتماعية عممية االتصال أن نقول السابقة التعاريف كل من

 وجماعة شخص بين أو مجتمعين، أو جماعتين، أو شخصين،) فييا المشتركة األطراف

وتبادل  ونقل والمشاعر، واألفكار الذات عن التعبير يتم خالليا ومن ،( ..أو مجموعة

وتطوير  والتعاطف، الفيم إشاعة إلى وتؤدي والخبرات واالنطباعات والمعمومات األفكار

 :منيا تكون قد والتي أىداف االتصال لعممية وأن المنشودة، األىداف وتحقيق العالقات،
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 .(التربوي االتصال)محضة  تربوية أىداف -

 (.االجتماعي االتصال) صرفة اجتماعية أىداف -

 .اآلخرين أو اآلخر، في اإليجابي التأثير -

 .نظرنا بوجية اآلخرين أو اآلخر، إقناع -

 .معنا التعاطف أو بمساعدتنا اآلخرين أو اآلخر إقناع -

 .الجيد في واالقتصاد الوقت ربح مع التفاىم -

 أو في ، البيئة في تغيير إحداث ىو االتصال، عممية من األساسي الغرض ويبقى ىذا

بين  التمييز يجب لذلك معين، مستقبل في التأثير إرسالو من يقصد فالمرسل اآلخرين

إلى  الرسالة تصل أن يجب إذا االتصال، عممية في مقصود غير وأخر مقصود، مستقبل

 .غرضو الرسالة تؤدي حتى غيره وليس المقصود، الطرف

(http://www.saudipostal.com/showthread.php?t=9935) 

 ما إذا فرد أي يتقنيا أن ينبغي التي الميارات من واحدة والتواصل االتصال ميارات إن

 بفن المعنونة الكتب من الكثير نجد لذلك الحياة، في وناجحا ومؤثرا، فاعال، يكون أن أراد

 الشخصية اآلخرين، قموب تكسب يفك األصدقاء، تكسب يفك أو اآلخر، مع التعامل

 االتصال ميارات أىمية عمى يدل األمر ىذا إن ...الحياة في النجاح إلى طريقك الناجحة،

 االتصال يعد لذلك جنسو، بني مع التواصل عميو فرضت اإلنسان فاجتماعية والتواصل،
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 ال بل بينيم، فيما األسرة وأفراد  والمدراء، والتربويون، الباعة، يحتاجيا جوىرية قضية

 يحققو نجاح أي أن آما االتصال، وعممية التواصل من يخمو مجتمعا نتصور أن يمكننا

  .االتصال لفن إجادتو إلى بركاأل جزئو في يعزى حياتو في اإلنسان

 :الجماعي والعمل االجتماعية المهارات.2.4.2

 يمر التي التعميمية المؤسسات أولى باعتبارىا قديما لممدرسة الشاغل الشغل كان     لقد

 فالمؤسسات يختمف األمر اليوم لكن العقمية، الميارات الطالب إكساب ىو المتعمم بيا

 في الطالب يحتاجو ما كل لتشمل الحياتية بالميارات االىتمام دائرة وسعت التعميمية

 التحضير ىو اليوم لمتربية األسمى اليدف أن منطمق من-خارجيا الحياة ممارسة أثناء

 األساسية، الميارات عمى المعرفية الميارات إلى باإلضافة تركز فصارت -المينية لمحياة

 يمكن وبما معان، من تحممو بما الصالحة لممواطنة الفرد بإعداد العالقة ذات وخاصة

 الميارات نجد الميارات ىذه بين ومن مكان، أي وفي زمان، أي في العيش من الفرد

 ومع أنفسيم، مع والتكيف التفاعل لمطالب تكفل والتي الجماعي، والعمل االجتماعية

 .اآلخرين

 مع المتبادلة الشخصية العالقات بمفيوم استخداميا يشيع التي االجتماعية فالميارات

 ويحافظ يبدأ لكي لمشخص أىمية تمثل التي السموك من العناصر تمك: " ىي اآلخرين

 (76، صفحة 2001حسين حسن أحمد، ) "اآلخرين مع االيجابي التفاعل عمى
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 بالوسائط المفظية التفاعل ليستطيع الفرد لدى توافرىا يجب التي السموكية األنماط وىي

 (8، صفحة 2002فراس حسن، ) .المجتمع لمعايير وفقا اآلخرين مع المفظية غير أو

 تفاعال اآلخرين مع التفاعل من الفرد يمكن اجتماعيا مقبول مكتسب سموك أيضا وىي

 لمفرد، بالنسبة بالغة أىمية الجماعي والعمل االجتماعية الميارات تكتسي عموما ايجابيا،

 والتعاون واإلصغاء، والمساعدة، والتواصل، والتفاىم، التعامل، :أساليب كل تشمل وىي

 والتواصل النمو المحصمة في يحقق بما المشكالت؛ وحل العالقات، لتدعيم اآلخرين، مع

شباع االجتماعي  .النفسية والحاجات الدوافع وا 

 المتمتع بميارات اإلنسان أن " جولمان دانيال " :لـ الوجداني الذكاء نظرية أكدت لقد

التعاطف،المثابرة،  التعاوني، العمل عمى قدرة األكثر ىو عالية اجتماعية وجدانية

 البد والسعادة وعميو النجاح عمى قدرة األكثر ثم ومن ...اآلخرين مع التفاىم االستقاللية،

 :الجماعي والعمل االجتماعية الميارات عن اآلتي المدرس يعمم أن

 إحدى خالل من الجماعي والعمل االجتماعية الميارات تكتسب أن يمكن 1-

 الفرد أن بحكم وىذا ،(الراجعة التغذية األدوار، لعب المالحظة، النمذجة،) :التالية الطرق

 ال أنيا كما يتعمميا، ولكن المطموبة، والوجدانية االجتماعية بالميارات مزودا يولد ال

 .وضحاىا عشية بين تكتسب
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 من السموكيات وبينة مرغوبة جممة تضم الجماعي والعمل االجتماعية الميارات 2-

 .المفظية وغير المفظية

 .المالئمة واالستجابات المبادات، الجماعي والعمل االجتماعية الميارات تتطمب 3-

 .التعزيز االجتماعي في حد أقصى إلى الجماعي والعمل االجتماعية الميارات تسيم 4-

 لطبيعتيا وذلك (والتأثر التأثير) تفاعمية الجماعي والعمل االجتماعية الميارات تعتبر 5-

 .والفعالة المالئمة االستجابة

 .وتحسينو االجتماعي األداء في العجز معالجة باإلمكان 6-

 .لخصائص الموقف الجماعي والعمل االجتماعية الميارات أداء يخضع ما غالبا 7-

 (9و8، صفحة 2002فراس حسن، )

 واألخالقية النفسية المهارات.3.4.2

 سابقا إلييا المشار الحياتية الميارات عن أىمية واألخالقية النفسية الميارات تقل      ال

 تطوير في أساسيا دورا تمعب فيي الالعبين إعداد في ىاما بعدا اليوم تمثل أنيا حيث

 المتطمبات مع سويا بيا العناية يجب التي المتغيرات كأحد إلييا ينظر أصبح كما األداء،

 والخططي والميارى البدني اإلعداد طرق لتقارب نظرا وىذا والخططية، والميارية البدنية

 ظيرت فقد ولذا األخيرة، السنوات خالل كبيرة درجة إلى (الفرق أو لمرياضيين ) ومبادئو

 تصنع أصبحت أنيا ذلك النفسية بالناحية االىتمامات من المزيد إلى الماسة الحاجة

 رياضي عمى األمر يقتصر وال العالي، المستوى ذات الرياضية المنافسات في الفارق
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 الحاجة إلى في ىم المعاصرة الحياة تعقيدات زيادة مع اليوم فاألفراد العالي، المستوى

 إدارة وحسن الحياة، تحديات لمجابية واألخالقية النفسية الميارات من العديد اكتساب

 الفردية الفعالية يضمن بما االجتماعي والتقبل االنفعاالت، في والتحكم الضغوط،

، 1991، .محمد مصطفى , راتب أسامة كامل) .مجتمعاتيم في لألفراد والجماعية

 (331صفحة 

 :في رصدىا والتي النفسية الميارات تنمية أن إلى ( 1996 ) شمعون نبو لقد

 إلى جنبا تسير أن يجب العقمي االسترجاع العقمي، التصور االنتباه، تركيز االسترخاء،

 التركيز ويجب المدى الطويمة البرامج خالل من البدنية المياقة عناصر تنمية مع جنب

محمد , شمعون) المختمفة الرياضية لألنشطة األساسية الميارات في الحال ىو كما عمييا

 (362، صفحة 1996العربي، 

في المواقف  وضبطيا بالنفس الثقة اكتساب بيا نقصد واألخالقية النفسية والميارات

 بأن ويعمم المدرس يعمم، أن والبد المعب، أثناء الرياضية الروح بمبادئ والتحمي المختمفة،

 األنشطة من أنواع غيره عن بيا ويتميز ينفرد التي النفسية خصائصو رياضي نشاط لكل

 لطبيعة أو بالنسبة النشاط، نوع مكونات أو لطبيعة، بالنسبة ء  سوا األخرى، الرياضية

 من بو الالعب يتميز أن ينبغي لما بالنسبة أو الخططية، القدرات أو الحركية الميارات

 داخل الجماعية، وحتى الرياضات عكس عمى الفردية فالرياضات معينة، نفسية سمات
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 أو (الكاراتيو)القتالية  الرياضات :فمثال الجماعية أو الفردية الرياضات من الواحد النوع

 رياضة كما أن األخرى، الفردية الرياضات كباقي ليست والجيدو المصارعة رياضات

 أنيما باآلخر رغم المباشر االحتكاك ناحية من القدم كرة رياضة عن تختمف الطائرة الكرة

 بخالف ىي التي التنافسية المواقف عن ناىيك الجماعية، الرياضات حمقة من

 أن كما والخسارة، الفوز أو والفشل النجاح بخبرات الرتباطيا نظرا األخرى المواقف

 – التفكير - االنتباه - اإلدراك :من فكل أخرى حالة أي من أكثر فييا يتجند الفرد

 الحاالت في عنو كانت عما التنافس حاالت في تتغير والذىني العصبي الشد التصور،

 عمى النفس تحضير في الفرد قدرة تعني واألخالقية النفسية الميارات إن الطبيعية،

 الجيد، العقمي والتصور والتركيز، النفسي، لالحتراق والتصدي والمواجية، المنافسة

 ثم الميارات، ىذه أوال الفرد يعرف أن البد ولتنميتيا المحيطة، األحداث إدراك وحسن

 دور بخصوص أما فممارستيا، اكتسابيا يحاول وبعدىا تنظيميا، كيفية إلى ينتقل

 :اآلتي في حصره فيمكن ىنا المدرس

 مع فيسعى وميزات، قدرات لديو فينا واحد كل أن وىي جدا ميمة فكرة لطالبو يوصل1-

 .لدييم القوية نقاط إبراز ومنو ذواتيم، عن لمكشف طالبو

 .مقاصدىم إلى األفراد يصل خالليما من ألن واإلرادة العزيمة يقوي أن2-

 .طالبو أمام النجاح طريق لشق خارجية دوافع ويوجد الداخمية، الدوافع يعزز3-
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 تعديميا قصد التحديات مواجية في أساليبيم عمى ويتعرف لطالبو، المدرس يستمع أن4-

 .ليا المناسبة الحمول إيجاد بغية تغييرىا  أو

 :في يسيم واألخالقية النفسية الميارات اكتساب أن أيضا المدرس وليعمم ىذا

 غير نشطة بنفسية الشخصية مشاكمو مواجية عمى (الرياضي) الفرد مساعدة 1-

 .مستسممة

 وارتباك ينعكس وتوتر ضغط من المنافسات في (الرياضي) الفرد يعترض ما كل أن 2-

 وبالتالي جيدا، إعداده إعدادا في فيسيم الشخصية حياتو عمى بحكمة عولج ما إذا إيجابا

 لمضغوط جيدا ومديرا في النفس، وتحكما ، وىدوءا نفسو، في ثقة أكثر شخصا يصبح

 . تعترضو التي الحياتية

 محمل عمى األمور أخذ من يمكنو والذي االيجابي القمق من قدرا الفرد إكساب 3-

، صفحة 1997أسامة كامل، , راتب) .السمبي القمق عن اإلمكان قدر واالبتعاد الجد،

213) 
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 : خالصة

 تعد التي الحياتية الميارات البسيط بالجزء ولو غطينا قد نكون أن األخير في    نأمل

 مع التعامل فن األفراد تكسب أنيا كما جية، من والتنمية بالعمم ارتباطا اشد اليوم

 مجتمعو بمشكالت الفرد إحساس من وتزيد أخرى، جية من الحديث العصر متغيرات

 .ليا األنسب الحمول إليجاد التفكير في الرغبة لو وتولد المحمي،
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 : تمهيـد 
بناء عمى ما أشر من تساؤالت نحث في مختمف اإلجابات التي تمثل أبعاد         

عميو الدراسات السابقة التي ..اإلشكالية التي تدور حوليا الدراسة الحالية، وطبقا لما 

أشارت الطرق االستنتاج اإلجابات المحتممة وذلك لتحقيق صحة الفرضيات إلثباتيا أو 

 .نفييا حتى يمكننا الوصول إلى نتائج متعددة

  وسوف يتم التطرق في ىذا الفصل إلى التعريف بالمنيج البحث، الدراسة 

االستطالعية و نتائجيا، عرض مجتمع و عينة البحث مع تحديد متغيرات البحث و 

 .في األخير عرض األساليب اإلحصائية

  : الدراسة االستطالعية1ـــ1

     تعد التجربة االستطالعية تجربة مصغرة لمتجربة األساسية، ويجب أن تتوفر فييا 

الشروط نفسيا و الظروف التي تكون فييا التجربة الرئيسية ما أمكن ذلك حتى يمكن 

 (95، صفحة 1984ناجي،وبسطويسي، ). األخذ بنتائجيا

تباعا لممنيجية العممية في إجراء البحوث وقصد الوصول إلى نتائج دقيقة ومضبوطة  وا 

عطاء مصداقية وموضوعية لمبحث وقف الطالبان الباحثان عمى التجربة  لالختبارات وا 

االستطالعية حيث أشرفا بنفسييما عمى إجراءىا  و تم اختيارىا بالطريقة العشوائية 

.  وفيما بعد تم استبعادىم من التجربة األساسية 

 .استخدمنا في ىذه الدراسة المقياس : أدوات الدراسة-1-1-1
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:  الغرض من الدراسة -1-1-2

لمعرفة الطريقة السميمة والصحيحة المستخدمة في البحث والوصول إلى أفضل        

طريقة إلجراء التوزيع  وتييئة الظروف التي بدورىا تؤدي إلى جمع البيانات  ال بد من 

إجراء تجربة استطالعية عمى عينة من اجل  بموغ أىداف البحث المنشودة وقد تجمت 

 : أغراض ىذه التجربة فيما يمي 

  الوصول إلى أفضل الطرق لتطبيق أدوات البحث التي تؤدي بدورىا إلى

 .الحصول عمى نتائج صادقة

  معرفة المشاكل والصعوبات التي قد تواجو الباحثان خالل الدراسة األساسية

 . وذلك من أجل تفادييا 

  معرفة مدى تناسب المقياس مع عينة البحث . 

  قياس صالحية المقياس المراد استعمالو في التجربة األساسية لمعرفة صدق

 . وثبات وموضوعية المقياس  حتى يكون لو ثقل عممي 

  اختيار أنسب الوسائل اإلحصائية.  

:   إجراءات الدراسة -1-1-3

وادي –بمركز التكوين الميني و التميين لممعاقين تم القيام بالتجربة االستطالعية     

مبسط عن كيفية إجراء وسير االختبار وتم ذلك عمى مرحمتين   حيث قمنا بشرحغميزان - الجمعة
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 عمى 2016-02-24تمت المرحمة األولى من تنفيذ االختبار بتاريخ  :المرحمة األولى 

 10.00الساعة 

 عمى 2016-03-02تمت المرحمة الثانية من تنفيذ االختبار بتاريخ  :المرحمة الثانية 

 10.00الساعة 

 : منهج البحث- 1-2

 ىو الطريقة الوحيدة التي يتبعيا الباحث لدراسة مشكمة و الوصول الى الحقيقة، كما    

يجب اختيار المنيج المناسب احل مشكمة البحث اعتمادا عمى طبيعة المشكمة نفسيا 

 .في المجال البحث العممي

 تختمف المناىج  تبعا الختالف األىداف التي تؤدي بالباحث إلى الوصول إلييا، ومن 

لمالئمتو طبيعة وفروض  (دراسة مسحية )ىذا المنطق اتبع المنيج الوصفي المقارن 

 .في جميع المعطيات (استمارة استبيانيو )البحث باستخدام 

 :مجتمع و عينة البحث- 1-3
  تمميذ من فئة الصم البكم لوالية غميزان 60تتشكل عينة بحثنا من     

 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث- 1-4

 : المتغير المستقل- 1-4-1

 .  النشاط الحركي المكيف
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 : المتغير التابع- 1-4-2

 :  تمثل في بعض الميارات الحياتية بمحاورىا التالية 

 . الجماعيوالعملاالجتماعية   الميارات-     أ

 .ميارات االتصال والتواصلال-      ب

 .واألخالقية النفسية الميارات-      ج

 : مجاالت البحث- 1-5

 : المجال البشري–1-5-1

 .  إناث15ذكور و 15 :  فرد ممارسين30    

 .  إناث15 ذكور و 15: فرد غير ممارسين30    

 :المجال المكاني- 1-5-2

مركز التكوين الميني و التميين    تم توزيع االستمارة استبيانيو عمى التالميذ داخل 

 غميزان- وادي الجمعة–لممعاقين 

 :المجال الزماني- 1-5-3

 09/03/2016 إلى 06/03/2016   تم توزيع استمارة استبيانيو من الفترة الممتدة 



  األول                       منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56 
 

 :أدوات البحث- 1-6

اإللمام النظري حول موضوع البحث، من خالل الدراسة  : المصادر و المراجع-   أ

 .المشابية و الكتب، شبكة االنترنت

 . (مقياس الميارات الحياتية )استمارة استبيانية -   ب

تعتبر أدوات الدراسة المحور أساسي الذي يستند إليو الباحث و يوظفو في كشف حقيقة 

 . مشكمة البحث وذلك فمقد وظفا الباحثان مقياس الميارات الحياتية

 :  التعريف بمقياس المهارات الحياتية-1-7

( 2007)لقد استعان الباحثان بأداة الدراسة التي استعمميا  الحايك و البطانية       

 اشتممت األداة مع إلغاء المحو األول المتعمق بالميارات البدنية الرياضية 

 :اشتممت األداة عمى ثالثة محاور - 

 مهارات االتصال و التىاصل  :المحىر األول*

 . المهارات النفسية واألخالقية:المحىر الثاني*

 .المهارات االجتماعية و العمل الجماعي :المحىر الثالث*
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 عدد الفقرات الميارات الحياتية

 15 مهارات االتصال و التىاصل
 15 .المهارات النفسية واألخالقية

 15 .المهارات االجتماعية و العمل الجماعي

 45 الكل 

 

 : تكون سمم اإلجابة عن أداة القياس وفقا لمقياس ليكرت الخماسي عمى النحو األتي -

 نادرا قميال أحيانا غالبا دائما

5 4 3 2 1 

 (×)لمتذكير كذلك كل العبارات موجبة، وىنا عمى التمميذ الذي يجاوب أن يضع عالمة 

  .(أي الميرات)أمام الخيار الذي يراه مناسبا لمبند داخل المحور 

 :األسس العممية لالختبار- 1-8 

لكي يتم استخدام وتطبيق بعض االختبارات ينبغي أن يتم مراعاة العديد من الشروط    

:  أو األسس العممية وىي كما يمي 

  :الثبات- 1-8-1

يقول مقدم عبد الحفيظ أن ثبات االختبار ىو مدى الدقة واالتساق واستقرار نتائجو فيما 

.  لو طبق عمى عينة من األفراد في مناسبتين مختمفتين
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يعتبر االختبار ثابتا إذا كان : عن ثبات االختبار " فان راني "         كما يقول 

محمد ).يعطي نفس النتائج إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط

 (86، صفحة 2000حسن عالوي، 

     ويعتبر أسموب الثبات عن طريق االختبار ، إعادة االختبار من أكثر طرق إيجاد 

معامل الثبات صالحية بالنسبة الختبارات والمقاييس  في االنشطة الرياضية ويصطمح 

 وفي (197، صفحة 1987محمد صبحي حسنين، )عميو البعض بمعامل االستقرار

ىذا الشأن يؤكد كل من محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين أن درجة العالقة بين 

فان  (1)-أو (1+)قيمة " ر"المتغيرين تظير مقدار االرتباط بينيما بحيث إذا بمغت 

فإن ىذا  (0.88)أو (0.95)قيمة " ر"ىذا االرتباط يعني وجود ارتباط تام أما إذا بمغت 

 (223، صفحة 2000محمد حسن عالوي، ).يعني وجود ارتباط عالي 

  : صدق االختبار- 1-8-2

يشير محمد صبحي حسنين إلى أن صدق االختبار يشير إلى الدرجة التي يمتد   

إلييا في قياس ما وضع من أجمو فاالختبار الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة 

.  الظاىرة التي صمم لقياسيا 

محمد صبحي ). ويقاس صدق االختبار بقياس الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار 

 (153، صفحة 1987حسنين، 
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واستبعادا ألية متغيرات أخرى مؤثرة امتدت الفترة الزمنية بين االختبار القبمي والبعدي 

خالل التجربة االستطالعية لمدة أسبوع ودن أن يمارس المفحوصين ألية نشاطات 

رياضية أخرى طيمة الفترة الزمنية البينية ، وبعد انتياء األداء لمتجربة االستطالعية 

عمى حسب مواصفاتيا المحددة قمنا بتحويل الدرجات الخام المحصل عمييا إلى 

. درجات معيارية باستخدام معامل االرتباط لبيرسون 

  :وأفرزت ىذه المعالجة اإلحصائية عن مجموعة من النتائج نوجزىا  في الجدول التالي 

 

 .يوضح صدق وثبات االختبارات( 01)دول رقم جال

االختبارات 

 -المقياس–

حجم 

العينة  

درجة 

الحرية 

" ن"

مستوى 

الداللية 

اإلحصائية  

القيمة الجدولية ر 

لمعامل االرتباط  

القيمة المحسوبة 

لمعامل االرتباط 

 (معامل ثبات االختبار)

ض 

معامل 

الصدق  

 البعد االول

10 09 0,05 0,95 

1 1 

 0,92 0,86 البعد الثاني 

 0,88 0,78 البعد الثالث

   



  األول                       منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60 
 

يالحظ من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله أن كل القيم المتحصل عمييا     

حسابيا بدت عالية حيث 

الجدولية " ر "وىي اكبر من قيمة 1 أما أعمى قيمة فقد بمغت  0.78 بمغت أدنى قيمة 

 مما تشير إلى مدى 0.05ومستوى الداللة " 2"عند درجة حرية  ( 0 .95)التي بمغت

ارتباط نتائج المقياس القبمي والبعدي وىذا األخير يؤكد عمى ثبات وصدق المقياس 

  .المستخدم 

:  موضوعية االختبار - 1-8-3

يقصد بالموضوعية التحرر من التحيز أو التعصب ، وعدم إدخال العوامل الشخصية 

 (332، صفحة 2003عبد الرحمان محمد عيسوي، ). فيما يصدر الباحث من أحكام 

كما يقصد بيا وضوح التعميمات الخاصة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات والنتائج 

 (86، صفحة 2000محمد حسن عالوي، ). الخاصة بو 

وفي ىذا السياق ألجل السير الحسن  حرصنا في إطار الموضوعية عمى األسس 

 التالية 

  مدى وضوح التعميمات الخاصة بتطبيق المقياس وحساب الدرجات أو النتائج

الخاصة بو ، وفي ىذا السياق استخدمنا مجموعة من العبارات السيمة والواضحة 

 . وكذلك حساب الدرجات عمى مستوى كل محور بعيدا عن الصعوبة والغموض 
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  أما لغة التعامل في إطار عرض وتوجيو العينة  فقد تميزت بالبساطة  .

    إن إجراء الدراسة االستطالعية كان اليدف منو ىو الحصول عمى أفضل طريقة 

إلجراء الدراسة األساسية و قد توصمنا إلى أن نتائج االختبار األول لم تختمف كثيرا 

عن نتائج االختبار الثاني،وىو ما لم يؤثر عمى درجات التقييم  ىذا ما تبين لنا من 

-. المقياس-خالل المقارنة التي أجريت عن طريق إعادة االختبار

 : الدراسة اإلحصائية- 1-9

أن عمم اإلحصاء ىو ذلك العمم الذي يبحث في جميع " يشير أبو صالح وأخرون      

 ." البيانات و تنظيميا وعرضيا وتحميميا واتخاذ القرارات بناء عمييا

واليدف من استعمال الوسائل اإلحصائية و المعالجة اإلحصائية و تحميميا وتفسيرىا 

والحكم عمييا وتختمف خطة المعالجة اإلحصائية باختالف نوع المشكمة وتبعا ليدف 

   :  الدراسة و عمى أساس ذلك فقد اعتمدا الباحثان عمى الوسائل اإلحصائية التالية 

يعرف المتوسط الحسابي ألي مجموعة من القيم بأنو من القيم : المتوسط الحسابي

 : حامل قسمة مجموع ىذه القيم عمى عددىا ويحسب من خالل القانت التالي

 (19صفحة ، 1989 ناجي، قيس و كاتب (
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 .)القيم( لمدرجات الحسابي المتوسط : ̅ س

  .)القيم( لمدرجات الحسابية القيمة :س

 .)القيم( العينة أفراد عدد :ن

 .الدرجات مجموع :س مج

 .المفحوصين درجات متوسط عمى الحصول ىو منو اليدف

 وأحسنيا التشتت مقاييس أىم من المعياري االلحراف يعتبر :المعياري االنحراف ب

 ابتعاد مدى لنا يبين كما العممي بالبحث الميتمين لدى استعماال األكثر وىو دقة وأكثر

 (4 صفحة ، 1993 القادر، عبد( النقطة المركزية عن المفحوص درجة

 :              ويحسب كما يمي 

  

                       

 : أن حيث

 .المعياري االنحراف :ع
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 .الحسابي المتوسط :س ̅

 .)الخام القيم( مجموعة لكل القيم :س

 العينة أفراد عدد : ن

 الفرد كاف إذا ما معرفة من يدكننا حيث ت اختبار تطبيق تم : * ت * ستيودنت - اختبار

 ويعبر الفرضية نفي أو إثبات اجل من فيو الفرق ىذا جوىرية مدى وما ال أم بينيا جوىريا

 (79 صفحة ، 1995 الشربيني،( الثاني بالقانون ت  اختبار عن

 : معادلتو

 

 . األولى لممجموعة الحسابي المتوسط س̅

 . الثانية لممجموعة الحسابي المتوسط :2 ̅س

 . األولى لممجموعة المعياري االنحراف :1 ع

 . الثانية لممجموعة المعياري االنحراف : 2 ع

 . األولى العينة أفراد عدد : 1 ن
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 . الثانية العينة أفراد عدد : 2 ن

 : الحرية - درجة د

 2 - 2 ن+1 ن =دح -

 األولى العينة أفراد عدد : 1 ن

 الثانية العينة أفراد عدد : 2 ن

 داللة معامل االرتباط

 . داللة معامل االرتباط إلثبات الداللة المعنوية لمعامل االرتباط

 

  

 

 .معامل االرتباط:ر

 .عدد أفراد العينة:ن

 :البحث صعوبات- 1-10

 : ىي باالختبارات القيا أثناء الطالبان واجية التي الصعوبات أىم

  الوقت لزيارة مختمف المركز المتواجدة في الغرب الجزائري اتساع عدم -

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
  عرض وتحليل النتائج
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:    تمهيــــد  

     إن مجموع الدرجات الخام المتحصل عمييا من الدراسة األساسية ليذا البحث ليس 

ليا مدلول أو معنى بغرض الحكم عمى صحة الفروض المصاغة أو نفييا، و عمى ىذا 

األساس سيتناول الطالب الباحث في ىذا الفصل معالجة النتائج الخام المتحصل عمييا 

باستخدام مجموعة من المقاييس اإلحصائية ألجل عرضيا في الجداول ثم تحميميا و 

 .مناقشتيا و من تم تمثيميا بيانيا 
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: عرض و مناقشة نتائج االختبار القبمي لعينات البحث -2-1

بغرض إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بين عينات البحث      

من خالل نتائج مجموع االختبارات القبمية،عمل الطالب الباحث عمى معالجة مجموعة 

لحساب التجانس كما " ف " من الدرجات الخام المتحصل عمييا وذلك باستخدام اختبار

 ( 02 )ىو مبين في الجدول الموالي رقم

. يبين التجانس-  02- جدول رقم

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

اختبار القبلي           
ف 

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

ف 

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 08.32 38.5 اناث/ذكور-ممارسةالعينة ال

0.14 18 

 

 

0.05   

          

     

0.16 
غيردال 

إحصائيا   08.12 36.8 اناث/ذكور–غير الممارسة العينة ال
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" يوضح التجانس بين العينتين الممارسة والغير ممارسة باستخدام اختبار: ) 02 (الجدول رقم 

 .لحساب التجانس" ف 

 و ىي أصغر 0.14المحسوبة و التي بمغت " ف"لقد تبين من خالل الجدول أن قيمة 

 0,05 ومستوى الداللة 18 عند درجة الحرية 0.16الجدولية التي بمغت " ف"من قيمة 

 أي أن 36.5و 38.5مما تؤكد عمى عدم وجود فروق معنوية بين ىذه المتوسطات

الفروق الحاصمة بين المتوسطات ليس ليا داللة إحصائية و ىذا يدل عمى مدى 

.  التجانس القائم بين عينات البحث 
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التكــرارات
35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

فئة الذكور واالناث 
الممارسة

فئة الذكور واالناث 
الغير الممارسة

يبين التجانس لعينات البحث -01 -شكل بياني رقم

فئة الذكور واالناث الممارسة

فئة الذكور واالناث الغير الممارسة
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هناك فروق دالة لصالح الممارسين في مستوى -عرض و مناقشة الفرضية االولى- 2-1-1

. المهارات الحياتية

- ذكور.-االتصال والتواصل-البعد االول-

. القياس البعدي-ذكور-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 03-جدول رقم 

 

: التحميل

لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند           

     أما عند العينة الغير 8.05  واالنحراف المعياري  74.5العينة الممارسة كان 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 08.05 74.5 ذكور-ممارسةالعينة ال
3.21 

 
28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 3.07 36.5 ذكور–غير الممارسة العينة ال
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 في حين بينت ت 3.08 وبانحراف قدره 36.5 36.5ممارسة فكان المتوسط الحسابي 

 0.05 عند مستوى داللة 31.5 وىي اكبر من ت الجدولية 3.21ستيودنت المحسوبة 

ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة في  ان ىناك فروق 28ودرجة حرية 

 .االتصال والتواصل لدى الصم البكم

وتفسر ىذه النتائج أن الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لو أثر كبير في ابراز قدراتيم 

 . في االتصال و التواصل و ذلك بمقارنة مع الغير ممارسين

يقولً  محمد عوض بسيونيً  أن من أغراض النشاط الرياضي مساعدة الشخص 

المعوق لمتكيف مع األفراد والجماعات التي يعيش فييا ، حيث أن ممارسة لمفعاليات و 

األنشطة الحركية تسمح لو بالتكيف واالتصال بالمجتمع وىو ييدف إلى تطوير قدرات 

الفرد من الناحيتين الفيزيولوجية و النفسية بالقضاء عمى االضطرابات و التصرفات 

  محمود عوض بسيوني (النفسية والتحكم أكثر  في الجسم وتكيفو المستمر مع الطبيعة

  (17.  ، ص1996
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لالنشطة 

فئة الذكور الغير الممارسة 
لالنشطة 

مستوى االتصال والتواصل  يبين -02-شكل بياني رقم 

فئة الذكور الممارسة لالنشطة 

فئة الذكور الغير الممارسة لالنشطة 
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 -  المهارات النفسية واألخالقية–البعد الثاني -

. القياس البعدي-ذكور-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 04-جدول رقم 

         

: التحميل  

          لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند 

    أما عند العينة الغير 7.21  واالنحراف المعياري  73العينة الممارسة كان 

 في حين بينت ت 2.98 وبانحراف قدره 32.5الممارسة فكان المتوسط الحسابي 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 7.21 73 ذكور-ممارسةالعينة ال
5.54 

 
28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 2.98 32.5 ذكور–غير الممارسة العينة ال
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 0.05 عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 5.54ستيودنت المحسوبة 

ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة في  ان ىناك فروق 28ودرجة حرية 

 .الميارات النفسية لدى الصم البكم

وتفسر ىذه النتائج أن الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لو أثر كبير في ابراز قدراتيم 

 .  و ذلك بمقارنة مع الغير ممارسينالمهارات النفسية واألخالقيةفي 

 مكيفة حمولتو وتكون سميمة بطريقة موجو يكون الذي والرياضي البدني النشاط وممارسة

 الثقة إعطاء :مثل عامة بصفة لممعوق اإلجتماعي نفسو السموك عمى يؤثر لممعاق

 (98، صفحة 2003تركي، ) واإلرادة المنافسة تطوير روح بالنفس،
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  و األخالقية يبين مستوى المهارات النفسية -03-شكل بياني رقم 

فئة الذكور الممارسة لالنشطة

فئة الذكور الغير الممارسة لالنشطة
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 - المهارات االجتماعية و العمل الجماعي: البعد الثالث -

. القياس البعدي-ذكور-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 05-جدول رقم 

: التحميل

لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة  

أما عند العينة الغير ممارسة فكان 6.54  واالنحراف المعياري  67.5الممارسة كان 

 في حين بينت ت ستيودنت المحسوبة 2.26 وبانحراف قدره 28المتوسط الحسابي 

 28 ودرجة حرية 0.05  عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 4.68

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 6.54 67.5 ذكور-ممارسةالعينة ال
4.68 

 
28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 2.26 28 ذكور–غير الممارسة العينة ال
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ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة في الميارات االجتماعية ان ىناك فروق 

. لدى الصم البكم

وتفسر ىذه النتائج أن الممارسين لمنشاط الحركي المكيف لو أثر كبير في ابراز قدراتيم 

 .  و ذلك بمقارنة مع الغير ممارسينالمهارات االجتماعية و العمل الجماعيفي 

ويقول ً  عباس عبد القادر رمميً  يتعمم األطفال من خالل المعب بشكل واسع ليصبحوا 

أفراد اجتماعيين ، ويييئ النشاط الحركي في الحياة المتقدمة جوا اجتماعيا وذلك يجدب 

األفراد لبعضيم البعض لممشاركة في مثل ىذا النشاط ، ومن خالل المعب وممارسة 

مكانات  الرياضة يتعمم المشاركون تقدير كل فرد لمجيودات اآلخرين وانجازاتيم وا 

التنفيس عن الغضب واكتساب عادة الكرم في شكل اجتماعي مقبول ، وىناك فوائد 

اجتماعية تستمد من االشتراك في بعض أنواع األنشطة البدنية التي تتضمن توثيق 

الصدقات الجديدة واإلحساس باالنتماء ، وان يكون عضوا في فريق وتحسين الثبات 

 (106. ، ص1991 عباس عبد  الفتاح رممي، (.االنفعالي العاطفي و النضج 
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 االتصال والتواصل-البعد االول-االناث-

 .القياس البعدي-اناث-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 06-جدول رقم 

:     التحميل

لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة     

     أما عند العينة الغير ممارسة 6.50  واالنحراف المعياري  68الممارسة كان 

 في حين بينت ت ستيودنت 2.88 وبانحراف قدره 27.5فكان المتوسط الحسابي 

 ودرجة 0.05 عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 6.84المحسوبة 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 6.5 68 اناث-ممارسةالعينة ال

6.84 28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 2.88 27.5 اناث–غير الممارسة العينة ال
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ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة في االتصال   ان ىناك فروق 5.31حرية 

. والتواصل لدى الصم البكم
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 و األخالقية  المهارات النفسية: البعد الثاني-

. القياس البعدي-اناث-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 07-جدول رقم 

    :التحميل

  لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة 

    أما عند العينة الغير الممارسة 5.98  واالنحراف المعياري  68.5الممارسة كان 

 في حين بينت ت ستيودنت 3.11 وبانحراف قدره 29فكان المتوسط الحسابي

 ودرجة 0.05 عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 7.31المحسوبة 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 5.98 68.5 -اناث-ممارسةالعينة ال
7.31 

 
28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 3.11 29 -اناث–غير الممارسة العينة ال
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ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة في الميارات  ان ىناك فروق 28حرية 

. النفسية لدى الصم البكم

 في واالنشراح البشاشة لبعث فعالة وسيمة الرياضي النشاط يعتبر النفسية الناحية     من

النشاط  ويساعد الجماعية، الرياضات خاصة وبصفة لإلدماج كعامل أيضا ويعتبر الفرد

حساسو عواطفو عمى لمتغمب المعاق والبدني الرياضي  يقابميا الذي والدونية باالنعزال وا 

 (97، صفحة 2003تركي، ) .القبول وعدم باإلنكار األحيان بعض في
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 - و العمل الجماعي المهارات االجتماعية-البعد الثالث

. القياس البعدي-اناث-يبين الفروق بين الممارسين وغير الممارسين- 08-جدول رقم 

   :التحميل

      لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة 

 أما عند العينة الغير ممارسة فكان 6.89 واالنحراف المعياري  69.5الممارسة كان 

 في حين بينت ت ستيودنت المحسوبة 2.98 وبانحراف قدره 28.5المتوسط الحسابي 

 28 ودرجة حرية 0.05  عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 5.80

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 6.89 69.5 اناث-ممارسةالعينة ال
5.80 

 
28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 2.98 28.5 اناث–غير الممارسة العينة ال
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ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة االناث في مستوى ان ىناك فروق 

. الميارات االجتماعية لدى الصم البكم

فممارسة األلعاب الرياضية  المختمفة حسبً  عبد الحميد مروانً  تنمي الشخص 

المعوق الثقة بالنفس والتعاون والشجاعة فضال عن شعوره بالمذة و السرور لموصول 

إلى النجاح عن طريق الفوز لذلك تساعده في تنمية الشعور نحو الجماعةً  االنتماءً  

ونحو الحياة الرياضية والذي يساعده  في نموه لكي يكون مواطنا صالحا يعمل 

لمساعدة مجتمعو ، كما أن لممجتمع و البيئة و األسرة و األصدقاء األثر الكبير في 

 (نفسية الفرد المعوق ، ولذلك نظرة المجتمع إليو ضرورية و أىدافيا وممارساتيا 

  (110.  ، ص1997مروان عبد الحميد ، 
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- هناك فروق قيد الدراسة بين الذكور واالناث- تحميل نتائج الفرضية الثانية

االتصال والتواصل –البعد االول -

. يبين الفروق بين االناث والذكور الممارسين في القياس البعدي- 09-جدول رقم 

 

 :التحميل

لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة     

     أما عند العينة  الممارسة 8.50  واالنحراف المعياري  73 كان ذكورالممارسة 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 8.5 73 -ذكور-ممارسةالعينة ال

7.21 28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 7.52 70.5 اناث– الممارسة العينة 
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 في حين بينت ت 7.52 وبانحراف قدره 70.5اناث فكان المتوسط الحسابي  

 0.05عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 7.21ستيودنت المحسوبة 

ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة الذكور  ان ىناك فروق 28ودرجة حرية 

. في االتصال والتواصل لدى الصم البكم
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-  واألخالقيةالمهارات النفسية-البعد الثاني

. يبين الفروق بين االناث والذكور الممارسين في القياس البعدي- 10- جدول رقم 

    :التحميل 

 لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند العينة     

    أما عند العينة  الممارسة 8.65  واالنحراف المعياري  74 كان ذكور الممارسة 

 في حين بينت ت 5.77  وبانحراف قدره 67.5االناث فكان المتوسط الحسابي

 0.05 عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 6.67ستيودنت المحسوبة 

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 8.65 74 -ذكور-ممارسةالعينة ال

6.67 28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 5.77 67.5 اناث– الممارسة العينة 
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ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة  الذكور  ان ىناك فروق 28ودرجة حرية 

. في مستوى الميارات النفسية لدى الصم البكم
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-  والعمل الجماعي المهارات االجتماعية:-البعد الثالث

يبين الفروق بين االناث والذكور الممارسين في القياس البعدي - 11-جدول رقم  

 

    :التحميل 

       لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي  عند 

    أما عند العينة  8.90  واالنحراف المعياري  73.5 كان ذكور العينة الممارسة 

 في حين بينت 4.97  وبانحراف قدره 66.5الممارسة االناث فكان المتوسط الحسابي

             المقاييس اإلحصائية 

 عينات البحث

          
 ت

المحسوبة 

درجة  

الحرية 

مستوى 

الداللة 

 ت

الجدولية 
داللة الفروق 

متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 8.90 73.5 -ذكور-ممارسةالعينة ال

7.88 28 

 

 

0.05   

          

     

دال إحصائيا  5.31

 4.97 66.5 اناث– الممارسة العينة 
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 عند مستوى داللة 5.31 وىي اكبر من ت الجدولية 7.88ت ستيودنت المحسوبة 

ذات داللة احصائية لصالح العينة الممارسة   ان ىناك فروق 28 ودرجة حرية 0.05

. الذكور في مستوى الميارات االجتماعية لدى الصم البكم
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74

فئة الصم البكم الذكور الممارسين فئة الصم البكم االناث الممارسين

يبين مستوى المهارات االجتماعية لدى الذكور (:10)شكل بياني رقم 
واالناث

فئة الصم البكم الذكور الممارسين

فئة الصم البكم االناث الممارسين
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االستنتاجات - 2-2

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 03من خالل الجدول رقم  -1

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى تواصل 

. واتصال اكثر من الغير ممارسين

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 04من خالل الجدول رقم  -2

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى في الميارات 

. النفسية اكثر من الغير ممارسين

والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 05من خالل الجدول رقم  -3

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى في الميارات 

. االجتماعية اكثر من الغير ممارسين

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 06من خالل الجدول رقم  -4

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين االناث لدييم مستوى تواصل 

. واتصال اكثر من الغير ممارسات

والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 07من خالل الجدول رقم  -5

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين االناث لدييم مستوى في الميارات 

. النفسية اكثر من الغير ممارسات
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 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 08من خالل الجدول رقم  -6

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين االناث لدييم مستوى في الميارات 

 .االجتماعية اكثر من الغير ممارسات

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 09من خالل الجدول رقم  -7

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى تواصل 

. واتصال اكثر نسبيا من االناث الممارسات

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 10من خالل الجدول رقم  -8

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى ميارات نفسية 

. اكثر نسبيا من االناث الممارسات

 والذي بين من خالل قيمة المتوسط الحسابي وت 11من خالل الجدول رقم  -9

ستيودنت ان فئة الصم البكم الممارسين الذكور لدييم مستوى ميارات 

. اجتماعية  اكثر نسبيا من االناث الممارسات

مقابمة النتائج بالفرضيات - 2-3

  تختلف مهارات الحياتية المتمثلة في االتصال و التىاصل و -الفرضية الجزئية االولى

 األخالقية االجتماعية و العمل االجتماعي لصالح ممارسين
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 والتي بينت كميا من خالل 08-07-06-05-04-03يتضح لنا من خالل الجداول 

متوسطات الحسابية لفئة الصم البكم الممارسين ذكور واناث في  االتصال والتواصل 

-67  لمذكور و 73- 73.5-74.5والميارات االجتماعية والنفسية  والتي كانت 

 لالناث عمى الترتيب  وىي اكبر من قيم المتوسطات الحسابية لغير 68- 68.5

 29-26-28.5 لمذكور و38.5-38-37.5الممارسين والممارسات التي كانت 

لالناث عمى الترتيب اضافة الى قيم االنحرافات المعيارية التي كانت عند الممارسين 

بالنسبة لممتوسطات الجسابية لغير 7.23-7.98-8.21والممارسات صغيرة  

الممارسين والممارسات حيث تبين تمركز القيم حول متوسطاتيا الحسابية لدى فئة 

الصم البكم الممارسين عكس الغير ممارسين الذي بينت قيم االنحرافات انيا غير 

متمكزة حول متوسطاتيا الحسابية وذلك ما اكدتو قيم ت ستيودنت المحسوبة التي كانت  

 لالناث وىي كميا اكبر مت 7.88و 5.81و 4.56لمذكور و 6.57و5.80و 3.21

مما يدل عمى وجود فروق ذات 28  ودرجة حرية 0.05ت الجدولية عند مستوى داللة 

داللة احصائية لصالح الممارسن والممارسات الصم البكم في مستوى الميارات الحياتية 

الممثمة في االبعاد التواصل واالتصال والميارا النفسية والميارات االجتماعية وىذا ما 

بينتو دراسة صغير نور الدين  التي توصمت الى ان الممارسة تضفي الى الفرد حالة 

نفسية وتكيف اجتماعي عكس الغير ممارس لالنشطة الرياضية وىو ايضا ما توافق 
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 التي توصمت ان النشاط الرياضي المكيف يساىم في دمج 2011مع دراسة مراد قول 

. المعاقين اجتماعيا 

ومن خالل التحميل والمناقشة ومقارنة بالدراسات السابقة والمشابية نصل الى صدق 

. الفرضية الجزئية االولى

هناك اختالف في مستىي مهارات قيد الدراسة بين : مناقشة الفرضية الجزئية الثانية

 ذكىر و إناث 

والتي بينت كميا من خالل متوسطات 11-10-09يتضح لنا من خالل الجداول   

الحسابية لفئة الصم البكم الممارسين ذكور  في  االتصال والتواصل والميارات 

  لمذكور وىي اكبر من قيم 73- 73.5-74.5االجتماعية والنفسية  والتي كانت 

 لالناث عمى الترتيب  اضافة الى قيم 68-68.5-67المتوسطات الحسابية  

- 7.98-8.21االنحرافات المعيارية التي كانت عند الممارسين الذكور صغيرة  

سابية حيث تبين تمركز القيم حول متوسطاتيا الحسابية حبالنسبة لممتوسطات ال7.23

لدى فئة الصم البكم الممارسين الذكور عكس االناث الذي بينت قيم االنحرافات انيا 

غير متمركزة نسبيا حول متوسطاتيا الحسابية وذلك ما اكدتو قيم ت ستيودنت 

 5.31وىي كميا اكبر مت ت الجدولية 7.88و-6.67-7.21المحسوبة التي كانت   

 مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة 28 ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة 
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احصائية لصالح فئة الصم البكم الممارسين الذكور عمى حساب االناث الممارسات في 

 النفسية تمستوى الميارات الحياتية الممثمة في االبعاد التواصل واالتصال والميارا

والميارات االجتماعية وىذا ما بينتو  ايضا دراسة صغير نور الدين  التي توصمت الى 

ان الممارسة لدى الذكور زادت من مستوى الميارات الحياتية لمطمبة عكس الطالبات 

وىذا يعود  الى الفرد وطبيعة الحالة النفسية وتكيف اجتماعي الذي يتطمبو  عكس 

االناث الممارسات لكن ىذا نسبيا ويرجع ذلك الى طبيعة الفرد الذكر الذي من 

خصائصو سرعة التكيف واالندماج والتواصل عكس االناث التي تحتاج الى وقت 

. اطول وفئة محددة لمتفاعل والتكيف 

ومن خالل التحميل والمناقشة ومقارنة بالدراسات السابقة والمشابية نتوصل الى صدق 

. الفرضية الثانية

ومما سبق ومن خالل اثبات صحة الفرضيتين الجزئيتين السابقتين نصل الى    

تختمف مستوى مهارات الحياتية حسب متغير ممارسة : صحة الفرضية العامة القائمة

 (ذكور و إناث  )و حسب متغير الجنس 
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 :توصيات- 2-4

. ضرورة تطبيق نتائج الدراسات السابقة والمتوصمة الى نتائج ايجابية -1

االىتمام اكثر بفئة الصم البكم وذلك بتكييف البرامج واالنشطة حسب السن - 2

. والجنس

اعطاء فرص اكبر لياتو الشريحة لالندماج في المجتمع من خالل الدمج الجزئي -3

. في المدارس واالدارات والمؤسسات

تفعيل قوانين الممنوحة من طرف السمطات التي تنص عمى مبدا العدالة والمساواة -4

. بين االسوياء وفئات الصم البكم والمعاقين ككل الزالة الفروقات المتواجدة

كسر االحتكار الرياضي لدى االسوياء ونشر مختمف االنشطة وجذب اكبر عدد - 5

. من فئات الصم البكم

رفع مستوى المنافسات الخاصة لمحاولة رفع مستوى المشاركة لدى ىاتو الفئات - 06

في المحافل الدولية نظرا لما تجنيو لمراية الوطنية عكس فئة االسوياء التي تواصل 

. تذليل الراية الوطنية في المناسبات الدولية
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:الخالصة العامة   

بعد دراسة معمقة شممت مختمف الجداول التي جاءت في الجانب التطبيقي، والتي 
تحتوي عمى المعمومات اإلحصائية لمتغيرات فرضيات دراستنا، و تتمحور حول 

موضوع النشاط البدني الرياضي المكيف الذي يؤثر عمى عدة جوانب لدى المعاقين 
الصم البكم  ،من خالل فاعمية النشاط البدني الرياضي المكيف،و منو يمكن أن 
نستخمص بعد تأكدنا من تحقق كل الفرضيات التي تمت اإلجابة من خالليا عن 

التساؤالت التي طرحت الدراسة، أن لمنشاط البدني الرياضي المكيف دور ايجابي في 
 .في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى الصم البكم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

...عزيزي الطالب   

...رذ١خ ط١جخ ٚ ثؼذ   

:  فٟ إطبس اٌزذض١ش ١ًٌٕ شٙبدح ِبعزش رذذ ػٕٛاْ   

دور  النشاط البدني المكيف في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى الصم و البكم    " 
  " (  سنة25-  18)

 .إ١ٌىُ ثٙزا االعزج١بْ اٌزٞ ٔزّٕٝ ٥ِٖ ثؼٕب٠خ خذِخ ٌٍجذث اٌؼٍّٟ ٔزمذَ 

 رأوذٚا ثأٔٙب ال رٛجذ إجبثبد صذ١ذخ ٚ أخشٜ خبطئخ ثمذس ِب ٠ّٕٙب سأ٠ىُ اٌشخصٟ ٚ

 .ٚ وً ِبرذٌْٛ ثٗ ٠جمٝ عشا ث١ٕٕب ٚال ٠غزخذَ إال ٤غشاض اٌجذث اٌؼٍّٟ

 

       :مالحظة 

 : ٌٚزذم١ك ٘زا ا٤ِش فمذ رُ إػذاد ٘زا االعزج١بْ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ ثالثخ ِذبٚس ٟ٘ 

 .ِٙبساد االرصبي ٚ اٌزٛاصً :اٌّذٛس ا٤ٚي 

 .اٌّٙبساد إٌفغ١خ ٚا٤خالل١خ: اٌّذٛس اٌثبٟٔ

 .اٌّٙبساد االجزّبػ١خ ٚ اٌؼًّ اٌجّبػٟ: اٌّذٛس اٌثبٌث

                                                  شبوش٠ٓ ِغجمب رؼبٚٔىُ ِؼٕب 

 

 

:              ا٤عزبر اٌّششف            :                                                           إػذاد اٌطٍجبْ من 

ججٛسٞ  .أ- اٌّبدٟ ػجذ اٌفزبح                                                                                      - 

  زكرياء ج١الٌٟ دٌٚخ جالء اٌذ٠ٓ ِذّذ- 

 

2016 /2015:                                            اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ   

 



 

مهارات االتصال و التىاصل : أوال   

 نادرا قليال  أحيانا  غالبا  دائما            الفقراتالرقم  

    .ثذء ثبٌذذ٠ث ِغ ا٢خش٠ٓد 1

 

     

  .رغزخذَ ػذح ٚعبئً ٌالرصبي ِغ ا٢خش٠ٓ 2

 

     

ٌه ٌمذسح ػٍٝ االٔزمبي ِٓ ِٛضٛع ٤خش  3

 .ثغٌٙٛخ

     

ً٘ رجمٟ صٍخ اٌٛصً ِغ ا٢خش٠ٓ  4

 

     

ً٘ رغ١١ش رؼج١شاد اٌٛجٗ ثّب ٠زٕبعت ِغ طج١ؼخ  5

 اٌّٛلف

 

     

 ٌه اٌمذسح ػٍٝ اٌذذ٠ث ٌفزشح ط٠ٍٛخ 6

 

     

 خش٠ٓثب٤ رٙزُ 7

 

     

 .رؼجش ػٓ ا٤فىبس ٚاٌّشبػش ثٛضٛح 8

 

     

 .اٌمذسح ػٍٝ إلٕبع ا٢خش٠ٓ ثٛجٙخ ٔظشٞ 9

 

     

 .رزمجً اٌشأٞ ا٤خش 10

 

     

 .رجشص شخص١زه أِبَ ا٢خش٠ٓ 11

 

     

 .اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ثطش٠مخ الئمخ 12

 

     

 .رزى١ف ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١شح 13

 

     

 .رمذَ اٌشأٞ ٚاٌّالدظبد 14

 

     

 .٠ه اٌمذسح ػٍٝ رذًّ اٌّغؤ١ٌٚخدي 15

 

     

 

 



المهارات النفسية واألخالقية: ثانيا   

 نادرا قليال  أحيانا  غالبا  دائما            الفقراتالرقم  

      .رضجظ أفؼبالره ٚ   ِشبػشن 1

 .ً٘ رظٙش االدزشاَ ٚاٌزمذ٠ش ٣ٌخش٠ٓ 2

 

     

 .إظٙبس اٌشٚح اٌش٠بض١خ فٟ ِٛالف اٌٍؼت 3

 

     

      .إظٙبس سٚح اٌّغؤ١ٌٚخ 4

 

     

. اوزغبة فضبئً ا٤خالق 5

 

     

 .رزغٍت ػٍٝ ضغٛط اٌذ١بح اٌّخزٍفخ 6

 

     

 .رخزبس ا٤ٔشطخ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ اٌّزؼخ 7

 

     

 . ِب ٘ٛ إ٠جبثٟ ػٓ ا٢خش٠ٓرش١شد 8

 

     

 .ر١ّٕخ لٛح ا٦سادح 9

 

     

 .ٚصٛي إٌٝ ِغزٜٛ ِشرفغ ِٓ اٌشضب اٌّٙبسٞ 10

 

     

 .اٌٛصٛي إٌٝ ِغزٜٛ ِشرفغ ِٓ اٌثمخ ثبٌٕفظ 11

 

     

 .رغبػذ ا٢خش٠ٓ فٟ شزٝ اٌّجبالد 12

 

     

 .ر١١ّض اٌغٍٛو١بد اٌخبطئخ 13

 

     

 . ً٘ رٛج١ٗ إٌمذ اٌجٕبء ٣ٌخش٠ٓ 14

 

     

 .رؼبًِ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ أعبط اٌزغبِخ 15

 

     

 

 

 



المهارات االجتماعية و العمل الجماعي: ثالثا   

 نادرا قليال  أحيانا  غالبا  دائما            الفقرات الرقم

      .تقبل وجهة نظر اآلخر واحترمهات 1

 عمل بروح الفريق الواحدت 2
 

     

 اكتساب عادات اجتماعية سليمة 3
 

     

 . مصلحة الجماعة على الفردتقدم  4
 

     

 .تكيف مع المواقف االجتماعية المختلفةت 5
 

     

 . في ألعاب رياضية جماعيةتشترك  6
  

     

تصرف بحكمة في المواقف والمناسبات ت 7

 .االجتماعية المختلفة

     

 كتساب روح المبادرةا 8
 

     

 تفهم مشاكل واحتياجات اآلخرين 9
 

     

  . أواصر الثقة مع اآلخرينتبني  10
 

     

 .تحمل الضغط مع أفراد المجموعة 11
 

     

 ..تفاوض مع اآلخرين حول الحلولت 12

 

     

 ..عامل اآلخرين بطريقة الئقة ومؤدبةت 13
 

     

 عالقات صداقة قائمة على االحترام مع تقيم 14

  .اآلخرين
 

     

  .نب إلقاء اللوم على أحدتجت 15

 

     

 


