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، والقائل في محكم نو وتعالى عمى فضمو وتوفيقو لنانشكر اهلل سبحا
قال تعالى: تنزيل  

"" لئن شكرتم ألزيدنـــكم   

لىو  و من بعيـد في إنجاز ىذا العمـل من ساىم من قريب أ كل ا   

الذي  عتوتي نور الدين: اتنا الخالصة إلى األستاذ المشرفوبتشكر 
ا حين ، فوجينولم يبخل عمينا بنصائحو القيمـة سيل لنـا طريق العمل

.الخطـأ وشجعنـا حين الصواب، فكان نعم المشرف  

اتذتنا بمعيد النشاطات البدنية كما نتقدم بالشكـر إلى جميع أس
، من قريب أو م بالكثير أو القميلولكل من ساى ية بمستغانمضالرياو 

.ذا العمل المتواضع إلى النورحتى من بعيد في إخراج ى  

.وفي األخيـر نحمد اهلل جال وعال الذي أعاننا في إنياء ىذا العمل  
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 نشكر اهلل سبحانو وتعالى عمى فضمو وتوفيقو لنا  ، والقائل في محكم تنزيل

 لئن شكرتم ألزيدنـــكم       

 ونتقدم مصداقا لقول النبي   :

 من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل       

 بالشكر إلى من ساىم من قريب أو من بعيـد في إنجاز ىذا العمـل .

الذي سيل لنـا طريق  عتوتي نور الدينوبتشكراتنا الخالصة إلى األستاذ المشرف : 
العمل ولم يبخل عمينا بنصائحو القيمـة ، فوجينا حين الخطـأ وشجعنـا حين الصواب 

 ، فكان نعم المشرف .

كمـا نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من األساتذة التربية البدنية و الرياضية بجامعة 
 مستغانم 

تدريسنـا خالل السنوات ولكل كما نتقدم بالشكـر إلى جميع أساتذتنا الذين أشرفوا عمى 
من ساىم بالكثير أو القميل ، من قريب أو حتى من بعيد في إخراج ىذا العمل 

 المتواضع إلى النور .

 وفي األخيـر نحمد اهلل جال وعال الذي أعاننا في إنياء ىذا العمل .

 

 

"حسين"  
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أما بعد: المرسمينالحمد هلل ميما حمدناه فمن نستوفي حمده والصالة والسالم عمى خير   

 أىدي عممي ىذا إلى:

 من القمب ييواىا...والعمر فداىا...والعين ترتاح لرؤياىا...إلى التي أحبتني

بوجدانيا...ونورتني بضياء حمميا...إلى التي حممتني تسعا وسقتني رضيعا وحفتني 
برعايتيا...إلى ىبة اهلل المحمود...إلى سره في الوجود...إلى التي دعتني إلى 

السجود...إلى من تحت قدمييا جنات الخمود...إلى حبيبتي الغالية نور حياتي...أمي ثم 
 أمي ثم أمي

إلى الذي تياطمت كممات ليس كالكممات عنو...وكثرت عبارات الود ولم أستطع أن 
أحصرىا لو...إلى الذي ارتويت من نقيع حنانو وتشبعت من كنف رعايتو وطيبتو...إلى 

 بيمن ال أغمى منو...أ

سعادتي     إلى الذين أموت في حبيم وال أتصور حياتي من دونيم، رمز 
                                                                   

تيإخو   

إلى الذي صادفني بيم القدر وكانوا لي رفقاء الدرب والسند وكانوا العون لي في أصعب 
 المحن فكانوا نعم األصدقاء

ل واألقارب واألحباب واألصدقاء في سور الغزالنإلى كل األى  

 إلى كل من ذكرىم قمبي وسقطوا سيوا من قممي لكم أسمى عبارات الشكر

 والتقدير إلى من يسكنو القمب ولم يذكره المسان

 إليكم جميعا أىدي ثمرة جيدي.

"الحاج"  
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 ممخص البحث:

 المجتمع.دور النشاط البدني المكيف في دمج المعاقين سمعيا في 

تيدف الدراسة إلى إعطاء حمول وتوصيات لجعل المعاق سمعيا فردا اجتماعيا يقنع 
بروح المسؤولية والثقة بالنفس والغرض من الدراسة ىو دمج المعاق سمعيا مع 

معاق  33من خالل ممارسة النشاط البدني المكيف. و تمثمت العينة في  االسوياء
مربي لممعاقين سمعيا وكان  33االجتماعي وموظف في مديرية النشاط  33سمعيا و

واستخدمنا االستمارة االستبيانية % 03اختيار العينة عشوائيا حيث تمثمت نسبتيا في 
في جمع البيانات ومن خالل دراستنا االستبيانية استنتجنا ان النشاط البدني المكيف 

المعاق سمعيا يكون اكثر نفعا لممعاق سمعيا اذ مارسو مع الجماعة ،وعميو فان 
 يحتاج الى عممية الدمج بشتى الطرق ليحظى بحياة سعيدة.

 الكممات المفتاحية: النشاط البدني المكيف، الدمج، المعاق سمعيا.

 

 

 

Résumé: 
Le rôle de l'activité physique adaptée à l'intégration des 
sourds-muets dans la société. 
L'étude vise à donner des solutions et des recommandations 
pour rendre les personnes des sourds-muets (handicapés 
acoustiquement) des individus sociaux convaincus par l’esprit 
de responsabilité et du confiance en soi,  le but de cette 
recherche  est d'intégrer les sourds-muets avec les personnes 



 و
 

normaux par l'exercice de l'activité physique adaptée. 
L'échantillon était composé de 33 sourds-muets dans et 30 
employés de la Direction générale de l'activité sociale et 30 
éducateurs des sourds-muets, la sélection de l'échantillon est 
faite au hasard où le pourcentage représente 40% et nous 
avons utilisé un questionnaire dans la collecte des données et 
par le biais de notre étude de données on conclut que l'activité 
physique adaptée seront plus efficaces pour les personnes 

handicapés. Si elle est pratiquée avec le groupe et par 
conséquent les personnes sourds-muets ont besoin de se faire 
intégrer de diverses façons pour avoir  l’caucasien de  profiter 
d'une vie heureuse. 

Mots clés : 

L’activité physique adaptée 

L’intégration  

Inclusion 

Sourds-muets 
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Summary 

The role of the adapted physical activity is to integrate the deaf 
persons into society. 
The study aims to provide solutions and recommendations to 
help the deaf person an individual who is convinced of the 
spirit of responsibility and self-confidence. The purpose of the 
study is to integrate the deaf and the handicapped through 
physical activity. We have randomly tested a sample of 33 deaf 
people, 30 employees of the Social Activity Directorate, 30 
educators of deaf, the result was 40%, we have used 
questionnaire in the data collection. In our study, we reached 
and noticed that the physical activity plays an important role to 
integrate the deaf persons into society especially when the 
activity is practices with the community or in collective, then the 
deaf person needs a process of integration in a variety of ways 
to have a happy life. 
Keywords: Physical Activity Adaptive. Integration. Hearing 
Impaired. 

 

 

 

 



 ح
 

 قائمة الجداول:
 الرقم العنوان الصفحة
دمج المعاقين سمعيا خالل ممارسة النشاط البدني نسبةيبين  57                   1 
 المكيف يكون أكثر نفعا اذ مارسو المعاق سمعياالنشاط البدني  نسبة االجابة عمى انيوضح  59

االسوياءمع   
2 

تواصل المربيين واولياء المعاقين سمعيا نسبةيبين  61                  3 
المعاق سمعيا في مشاركة االسوياءيبين  مدى احراج  63                   4 
وجود رغبة المعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات رياضية نسبة يوضح 65              5 
 6 يبين راي المربيين في اجبارية دمج المعاق سمعيا في المجتمع                         67
رياضييوضح مدى شعور المعاق سمعيا بالنقص امام االسوياء اثناء ممارسة نشاط  69                                                   7 
اىتمام السمطات الوصية لممعاقين سمعيا نسبةيوضح  71                     8 
نتيجة البرنامج نسبةيبين  المسطر في دمج المعاقين سمعيا مع االسوياء 73      9 
تحفيز لمنشاط البدني المكيف من طرف السمطات المعنية نسبةيبين  75  11 
 11 يبين نسبة اإلنجازات أو المبادرات لدعم الدمج لممعاقين سمعيا في المجتمع 77
ممارسة الرياضة لممعاقين سمعيا نسبةيبين  81  13 
تأثير النشاط البدني المكيف عمى المعاقين سمعيا نسبةيبين  82  14 
المشاركة في حصة التربية البدنية والرياضية مع األسوياء تساعد في التعمم  نسبةيبين   84

عن طريق التقميد الميارى  
15 

سمعيا في مشاركة االسوياء تشكيل العائق لممعاق نسبة يبين 86  61 
راي المعاق في تحسن المستوى الرياضي اثناء مشاركة االسوياء نسبة يبين 88  17 
 18 يبين مدى تمكن المعاق سمعيا من تحقيق انتصارات رياضية اثناء الممارسة مع السوي 91
أن لمنشاط البدني لو دور فعال في عدم إحساس المعاق سمعيا  نسبة االجابة عمى يبين 92

إلعاقتوبالنقص الحسي   
19 

الدعم المادي والمعنوي من طرف الجمعيات والنوادي الرياضية نسبة يوضح 94  21 
يبين نسبة الدعوات لالنخراط في النوادي مع االسوياء  96  21 
 22 يبين نسبة تمقي وحضور الدعوات والمناسبات والدورات الرياضية لممعاقين سمعيا 98

المساىمة في النشاطات الرياضية يبين نسبة 111  23 
 24 يبين مدى التحفيز من االولياء لممعاقين سمعيا لالنخراط في الجمعيات الرياضية 112
توفر العتاد الرياضي المناسب لممعاقين سمعيا نسبةيبين  114  25 
 26 يبين مدى االنشغاالت والعوائق التي يواجييا المعاق سمعيا المادية والمعنوية 116
سمعيا عمى مراكز مديرية النشاط االجتماعي أكثر مقارنة يبين مدى   توافد المعاقين  118

 .باإلعاقات األخرى
27 

سمعيامواجية المشاكل مع المعاقين  مدى يبين 111     28 



 ط
 

وجود محمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا نسبةيوضح  112         29 
درجة الصعوبة لدمج المعاق سمعيا في المجتمع مدىيوضح  114  31 
 31            يوضح نسبة اقبال الذكور واالناث عل مراكز مديرية النشاط االجتماعي 116
معايير التصنيفل االجابة يبين نسبة 118  32 
برمجة النشاطات الموجية لممعاقين سمعياب اسس يوضح مدى 121   33 
 34 يبين نسبة تالئم طبيعة النشاطات التي تبرمج مع طبيعة االعاقة السمعية 122
 35 يبين نسبة العزوف واالقبال عمى النشاطات الرياضية لممعاقين سمعيا 124
كفاية البرنامج المسطر لممعاقين سمعيامدى  يبين 126                      36 
تأثير النشاط البدني في الدمجنسبة  يبين 128  37 

نسبة توفر الفضاءات الترفييية الموجودة لممعاق سمع يبين 131                    38 
 39 يبين نسبة الميزانية التي تغطي حاجيات المعاقين سمعيا 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

 قائمة األشكال:

 الرقم العنوان الصفحة
مع االسوياء. ممعاقين سمعيا خالل ممارسة النشاط البدنيلدمج ال يوضح نسبة 58                   1 
المكيف يكون أكثر نفعا اذ مارسو المعاق النشاط البدني  نسبة االجابة عمى انيوضح  61

االسوياءمع  سمعيا  
2 

المربيين واولياء المعاقين سمعيا بين تواصلال نسبةيبين  62                  3 
 4                  يبين  مدى احراج المعاق سمعيا في مشاركة االسوياء 64
وجود رغبة المعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات رياضية يبين نسبة 66              5 
اجبارية دمج المعاق سمعيا في المجتمع                         نسبة يبين 68  6 
رياضيشعور المعاق سمعيا بالنقص امام االسوياء اثناء ممارسة نشاط  نسبةيوضح  71                                                   7 
السمطات الوصية لممعاقين سمعيا من ىتماماال نسبةيوضح  72                     8 
سمعيا مع االسوياء ممعاقلدمج اعطت نتيجة ال المسطر 74 البرنامج يوضح ان نسبة       9 
طرف السمطات المعنيةتحفيز لمنشاط البدني المكيف من ال يوضح نسبة 76  11 
و المبادرات لدعم الدمج لممعاقين سمعيا في المجتمعت نسبة اإلنجازا يوضح 78  11 
ممارسة الرياضة لممعاقين سمعيا نسبة يوضح 81  13 
تأثير النشاط البدني المكيف عمى المعاقين سمعيا يوضح نسبة 83  14 
في حصة التربية البدنية والرياضية مع األسوياء  المعاقين سمعيا مشاركة يوضح نسبة 85

عن طريق التقميد الميارىتساعد في التعمم   
15 

سمعيا في مشاركة االسوياء لممعاق المشكل العائق يوضح نسبة 87  61 
المستوى الرياضي اثناء مشاركة االسوياء في تحسنال يوضح نسبة 89  17 
تحقيق انتصارات رياضية اثناء الممارسة مع تمكن المعاق سمعيا من نسبة   يوضح 91

 السوي
18 

أن لمنشاط البدني لو دور فعال في عدم إحساس المعاق سمعيا  يوضح نسبة االجابة عمى 93
إلعاقتوبالنقص الحسي   

19 

الدعم المادي والمعنوي من طرف الجمعيات والنوادي الرياضية نسبة يوضح 95  21 
لالنخراط في النوادي مع االسوياء لممعاقين سمعيا نسبة الدعوات يوضح  97  21 
نسبة تمقي وحضور الدعوات والمناسبات والدورات الرياضية لممعاقين سمعيا يوضح 99  22 

مساىمة في النشاطات الرياضية نسبة يوضح 111  23 
التحفيز من االولياء لممعاقين سمعيا لالنخراط في الجمعيات الرياضية يوضح نسبة 113  24 
توفر العتاد الرياضي المناسب لممعاقين سمعيا يوضح نسبة 115  25 
االنشغاالت والعوائق التي يواجييا المعاق سمعيا المادية والمعنويةنسبة   يوضح 117  26 
توافد المعاقين سمعيا عمى مراكز مديرية النشاط االجتماعي أكثر مقارنة نسبة   يوضح 119

 .باإلعاقات األخرى
27 



 ك
 

سمعيامواجية المشاكل مع المعاقين  نسبة يبين 111     28 
وجود محمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا نسبةيوضح  113         29 
صعوبة لدمج المعاق سمعيا في المجتمعدرجة  نسبة يبين 115  31 
لمذكور ام االاناث. مراكز مديرية النشاط االجتماعي 117 عل اكثر يوضح نسبة              31 
معايير التصنيفل االجابة يبين نسبة 119  32 
برمجة النشاطات الموجية لممعاقين سمعياب سسيوضح نسبة اال 121   33 
نسبة تالئم طبيعة النشاطات التي تبرمج مع طبيعة االعاقة السمعية يوضح 123  34 
عمى النشاطات الرياضية لممعاقين سمعيا اكثر االقبال نسبة يوضح 125  35 
كفاية البرنامج المسطر لممعاقين سمعيانسبة  يوضح 127                      36 
تأثير النشاط البدني في الدمجيوضح نسبة  129  37 
نسبة توفر الفضاءات الترفييية الموجودة لممعاق سمع يوضح 131                    38 
نسبة الميزانية التي تغطي حاجيات المعاقين سمعيا يوضح 133  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

 الفهرس

الموضوع                                                      رقم الصفحة  
أ...........................................................اهداء..............  

 ب....................................................شكر وتقدير...............

 د...........................................البحث......................ممخص 

 ز...................................قائمة الجداول .............................

 ط...........................قائمة االشكال......................................

 قائمة المحتويات

 التعريف بالبحث

 1....................................................مقدمة.................-1

 3...................................................مشكمة البحث.......... -2

 4........................................اسة.....................أهداف الدر -3

 4.......................................................الفرضية ............-4

 5.......................................لبحث........................أهمية ا-5

 5..........................................................مصطمحات البحث-6

 6.....................................المشابهة........... والبحوث الدراسات-7

 



 م
 

 الجانب النظري: الباب األول

 النشاط البدني الرياضي المكيفالفصل األول:                  

 12...............................................مقدمة........................

 13...................................المكيفتعريف النشاط البدني الرياضي  -1

 13.....................................النشاط البدني الرياضي المكيف انواع-2

 16...................................النشاط البدني الرياضي المكيف اهمية -3

 21..........المكيف.............النشاط البدني الرياضي  العوامل المؤثرة في -4

 25......................................................................خالصة

 المعاق سمعيا والدمج :الفصل الثاني

 28.............................................تمهيد...........................

 29...........................................................االعاقةتعريف  -1

 29............................................................المعاق..... 1-2

 29........................................................تصنيف االعاقة 1-3

 30..............................................اسباب االعاقة........... 1-4

 33......................................الوقاية من االعاقة............. -1-5

 35..........................................................تعريف الصم-1-6

 42............................................درجات فقدان السمع......-1-7



 ن
 

 43...................................تاثير الصمم عمى النمو المغوي.....-1-8

 43................تاثير الصمم عمى النمو المعرفي.......................-1-9

 44................................................................... الدمج-2

 45...............................تماعي...............تعريف الدمج االج-2-1

 46................................وسائل دمج المعاق....................-2-2

 47رات الدمج.........................................................مبر -2-3

 47الدمج.................................................اهداف مشروع -2-4

 48اراء المؤيدين والمعارضين لمدمج......................................-2-5

 49شروط يجب مراعاتها لمتخطيط لعممية الدمج.......................... -2-6

 49................أسس يجب مراعاتها عند إعداد المعاقين لمدمج...... -2-7

 49مشاكل دمج المعوقين في المجتمع.................................. -2-8

 55التأهيل االجتماعي................................................... -2-9

 51.......................خالصة...............................................

 

 

 

 



 س
 

 الجانب التطبيقي:الباب الثاني 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية :الفصل األول             

 54.........................................................ميدانيةالدراسة ال -1

 54...............................................المنهج المستخدم......-1-1

 54.................................................وعينة البحث.مجتمع -1-2

 54...........................................البحث......متغيرات ضبط -1-3

 54مجاالت البحث.......................................................-1-4

 55العممية.......................................................االسس -1-5

 عرض وتحميل و مناقشة النتائج :الفصل الثاني

 57.....................تحميل نتائج االستبيان الموجه لمربي المعاقين سمعيا -1

85...........................تحميل نتائج االستبيان الموجه لممعاقين سمعيا -2  

 158.......تحميل نتائج االستبيان الموجه لموظفي مديرية النشاط االجتماعي -3

 135استنتاجات.................................................................

 136..........................................................لفرضياتمناقشة ا

 138....................................................................اقترحات

 145...................................خالصة عامة............................

 142..........................................................المصادر والمراجع

 المالحق



  التعريف بالبحث
      

 

1 
 

 مقدمة:-1

لقد سعت المجتمعات بشتى الطرق والوساال  لتقققاق الرهاةقاإل لانسااح ومقاولاإل اساعاد  
      جتماعقاإل وو ققاهقاإلقع المجاالت سواء كانات اقتااادقإل او ابأي قدر ممكح هي جم

هااي  السااعادل ولكااحاألقاار الااعي جعاا  الققااال تسااف  لمكققاار هااي كساا  العااق  وتقققااق  و
   هااي جااو مااح القرماااح و االقباااط والقمااق  مضااطربإلنفااا الوقاات ةنااات هلااإل تعااق  ققااال 

و االضطرابات النفسقإل وبالتالي اعوبإل االندماج هي المجتمع وةي هلإل المعاققح باافإل 
تن  ةاع  الفلاإل عناقاإل خاااإل ماح طارء عممااء  عامإل والمعاققح سمعقا بافإل خااإل ولم

الاااانفا وعمماااااء االجتماااااع قاااادقما وبفضاااا  تقسااااقح الااااوعي االجتماااااعي باااادوت الدراسااااات 
وبعد وح كاح البقث نظرقاا واابم مقادانقا وكماا كااح  االةتماام  واألبقاث تفتم بالمعاققح

هاي  قادراتفمإلقباات ودمجفام هاي المجتماع  االساوقاء توسع المقداح إلاى يقار وألسوقاء با
بااااااقي لتاااااي ال تقااااا  شاااااأح عاااااح مجااااااالت وخااااار  و شاااااتى المجااااااالت العممقاااااإل والرقاضاااااقإل ا

ومح باااقح ةاااع  المجااااالت التاااي اولااات اةتماماااا كبقااارا بفاااع  الفلاااإل  مجاااا  االنشاااطإل العمااوم 
 واستغال  ك  االةداء المنتظرل مح ةعا المجا  الرقاضقإل التي وضعت البرامج المعدلإل 

إل وو عاقااساامعقا ةااو إنساااح مكاارم وونااخ لااقا لااخ دخاا  هااي ةااع  اإلوبمااا وح الفاارد المعاااق 
العاهقإل هإنخ قج  عمقنا وواًل وح نقماد ا  عماى ماا راقناا ماح الانعم وقانقاًا قجا  عمقناا وح 

ونفقاال لااخ هاار   خونقاادر  ونسااتمع إلااى مااا ققولاا هااي مجتمعنااا ةااعا اإلنساااحوناادمج نقتاارم 
َقااا َوَقفَااا النااِعقَح َوَمُنااوا اَل التواااا  مااع المجتمااع وال نسااخر منااخ اسااتجابإل لقولااخ عااا وجاا    

  وقعاد االةتماام بفام ماح  القاراح( ((11  …َقْسَخْر َقوٌم ِمْح َقْوٍم َعَسى َوْح َقُكوُنوا َخْقاًرا ِماْنُفمْ 
 وبرا الدالالت عمى رقي المجتمعات هي جانبفا اإلنساني واالجتماعي  
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لاااااخ تااااااققر هعاااااا  عماااااى الناااااواقي البدنقاااااإل والنفساااااقإل وممارساااااإل النشااااااط البااااادني المكقاااااء 
واالجتماعقاااإل لممعااااوققح  وقساااتطقع المعاااااق سااامعقا اح قجقااااق اسااامى طموقاتااااخ وقسااااتغ  

دمج بساااافولإل وقققااااق التواهااااق النفسااااي االجتماااااعي     قتااااى قاااااقاااااى قااااد ممكااااح لقدراتااااخ 
وبفااعا توااا  الطالباااح الااى اح النشاااط الباادني المكقااء لااخ دور كبقاار هااي عاادم إقساااا 
المعااااااق سااااامعقا باااااالنق  القساااااي الاااااعي قعانقاااااخ وةاااااعا ماااااا لمسااااانا  ماااااح خاااااال  دراساااااتنا 

 االستبقانقإل 
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 مشكمة البحث:-2

ال قختماااء كققااارا مساااتو  الطماااوح المشاااروع لكااا  هااارد ساااواء كااااح  ساااوقا  وو  معاقاااا  عاااح 
الرقاضااقإل  ومااح خااال  ةااع  المالقظااإل البسااقطإل واقارتنااا المتكااررل إلااى المراكااا  نشااطإلاأل

تقوي ةع  الفلإل ماح المعااققح سامعقا والتاي ( التي لوالقإل يمقااحالمعاققح  المختاإل لفلإل 
دور النشاااط الرقاضااي كااعا و  فلااإلةااع  الالنظاار الااى كاااح البااد مااح مااح ةنااا لفتاات انتباةنااا و 

نفم وابقوا قشكموح جاءا مفما ماح المجتماع   او بالخاو   السوقاءا معهي دمجفم 
وةعا النوع ققتاج إلى قدرات قركقإل و مفارقإل وبدنقإل تمكنخ ماح ممارساإل ققاتاخ الطبقعقاإل 

ى المجاااالت باادوح اااعوبإل او انااخ قتعاماا  بساافولإل هااي شااتالقومقااإل وانعكاااا علاات عمااى 
                                 ممااااااااااااااااااااا قساااااااااااااااااااااعد  عمااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااادمج بساااااااااااااااااااافولإل مااااااااااااااااااااع االسااااااااااااااااااااوقاءاقااااااااااااااااااااراج 

دور النشااط البادني المكقاء هاي عرهاإل ملعا ارتأ  البقث دراسإل ةع  المشكمإل عاح طرقاق 
 و منخ مشكمإل البقث مقتبساإل ماح واقاع المعااق داخا  دمج المعاققح سمعقا هي المجتمع 

  ةع  المراكا ققث نطرح مجموعإل مح التساؤالت التالقإل

 العام:لتساؤل ا

 المجتمع؟ة  لمنشاط البدني المكقء دور هي دمج المعاققح سمعقا مع األسوقاء هي 

 :الجزئية لتساؤالتا 

المكقاااااء وساااااقمإل لااااادمجفم ماااااع ةاااا  قعتبااااار المعااااااققح سااااامعقا النشااااااط الباااادني  -1
 األسوقاء؟

هاااي الااادمج عاااح طرقاااق  االندماجقاااإلالمعااااققح سااامعقا قققاااوا نتقجاااإل  ةااا  مرباااي -2
 النشاطات الرقاضإل؟
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ة  قار  ماوظفي المدقرقاإل النشااط االجتمااعي قابمقاإل دماج المعااق سامعقا هاي  -3
 المجتمع؟

 أهداف البحث:-3

قااعكر بققنااا عمااى إبااراا دور النشاااط الباادني المكقااء هااي دمااج هلااإل الااام  الاابكم مااع  -
 األسوقاء 

وتواااقات لجعاا  المعاااق ساامعقا هاارد اجتماعقااا ققنااع بااروح المسااؤولقإل  إعطاااء قمااو  -
 والققإل بالنفا 

 الفرضيات:-4

 الفرضية العامة: 4-1

 لمنشاط البدني دور هي دمج المعاققح سمعقا مع األسوقاء هي المجتمع 

 الفرضيات الجزئية: 4-2

النشااااااط البااااادني المكقاااااء وساااااقمإل لااااادمج المعااااااق سااااامعقا ماااااع االساااااوقاء هاااااي  -1
 المجتمع 

المعاااققح ساامعقا قققااوا نتقجااإل اقجابقااإل هااي دمجفاام عااح طرقااق األنشااطإل  مربااي -2
 الرقاضقإل 

مااوظفي مدقرقااإل النشاااط االجتماااعي قااروح قابمقااإل دمااج المعاااققح ساامعقا  هاااي  -3
 المجتمع  
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 أهمية البحث:-5

قعتبر بققنا وكقر البقوث التي تولي اةتماما بالمعاق سمعقا والسعي إلقجاد التكام  
تقار  بقح العالمقح  الرقاضي واالجتماعي( سواء مح خال  البعد النفسي وو وال

 الرقاضي بقح المعاق سمعقا ودمجخ مع االسوقاء هي المجتمع 

اقراء مكنقإل الجامعقإل بفعا النوع مح البقوث التي تعالج موضوعا اجتماعقا بك   -
 هلات المجتمع 

ومقاولإل تنبقخ الجفات المعنقإل تسمقط الضوء عمى مح قعاني منفا المعاققح سمعقا  -
 لق  المشكالت لفع  الفلإل 

 :البحث مصطمحات-6

المتنوعإل التي ةو مجموعإل مح البرامج المتطورل  : المكيفبدئي النشاط ال 6-1
تتناس  مع قدرات األهراد عوي االقتقاجات الخااإل مع اتباع ريباتفم هي ممارسإل 

 األنشطإل الرقاضإل 

قعرهخ  تبرنق   بأنخ التكام  االجتماعي التعمقمي لألهراد المعاققح والغقر  الدمج: -
المعاققح هي الافوء العادقإل والجاء مح القوم الدراسي عمى األق  والدمج التقاق 

 هي الافوء األطفا  المعاققح مع األسوقاء 
ةو جماعإل مح الناا قعقشوح هي منطقإل تجمعفم ققاهإل مشتركإل مختمفإل  المجتمع: -

 عح يقرةا وشعورةا بالوقدل كما قنظروح إلى ونفسفم ككقاح متمقا 
نجد مح قدرل الفرد عا  التواا   اهاهي السمعتعني انقراء  السمعية:االعاقة  -

  السمعي والمفظي 
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 المتشابهة:والبحوث  الدراسات-7
تعد الدراسات والبقوث المشابفإل عرضًا لمتراث النظري هي الموضوع بما قققق 

المنطقي والفعمي بقح البقث القالي وما سبقخ مح بقوث  مع التركقا عمى التواا  
الناققإل النقدقإل لما قتم عرضخ  ومناقشتخ  وةو الفدء الققققي مح االطالع عمى 
الدراسات السابقإل  لتقققق التواا  العممي والتراكمقإل العممقإل اإلقجابقإل التي تقر  العمم 

 وتدهعخ لمتقدم 
دراسات السابقإل ةدهفا تقققق التواا  والتراكم المعرهي بقح البقوث وبدورنا نر  وح ال

المتشابفإل  بققث قستفقد الباقث مح جفود مح سبقو   وقنقدةا  وقطور هقفا  ووخقرًا 
عا كانت الدراسات السابقإل ةي نظرقًا األساا العي قنطمق  قضقء إلقفا جدقدًا ققرقفا  وا 

ا األساا إع لم قفع  وقنقى وقتم اختبار  منخ الباقث لقشقد وعمدل بققخ  هإح ةع
 ومناقشتخ  هإنخ قابم وساسًا ةشًا ال قامم إلقامإل بناء عممي قوي عمقخ 

وألح البقث العممي ال قبدو مح الافر  هفو قمقإل مح سمسمإل سبقتخ قمقات وتمققخ 
قمقات إنخ مساةمإل تضاء إلى المساةمات العممقإل األخر   ةعا مح اج  اقراء الدراسإل 

 .وو النفي مح جفإل اخر  مح جفإل واستعمالفا هي القكم والمقارنإل سواء باإلقبات
والفض  هي جمع ةعا الكم مح الدراسات ريم قمتفا وو دراستفا لمموضوع مح وقد 

عتوتي نور الدقح المشرء عمى ةع  الدراسإل العي بفض   د/متغقراتخ  قعود الى 
قاو  عمى بعض الدراسات    ةعا و عالقاتخ مع االساتعل والباقققح تمكنا مح ال

 :قمكح تمخق  نتالجفا هقما قمي

 عرض الدراسات:-7-1

 :مراد قذل دراسة-7-1-1

 معكرل ماجستقر تقت عنواح 



  التعريف بالبحث
      

 

7 
 

 -بارقا–سمعقا – دور نشاط القركي المكقء هي دمج العاققح اجتماعقا 

 البحث:إشكالية 

 دور النشاط البدني المكقء دمج المعاق اجتماعقا 

 البحث:فرضيات 

 النشاط البدني المكقء دور هعا  هي االدماج االجتماعي لممعوق 

  البحث:أهمية 

 المعاق كشء دور النشاط البدني المكقء هي دمج 

معكرل تقت عنواح  الدمج بقح المعاققح سمعقا والتالمقع األسوقاء هي  -7-1-4
 التعمقمقإل هي العممقإل  الفاعمإلاألطراء  وجفإل نظرقاإل ح ر امح 

 اشكالية البحث:

ما وجفإل نظر األطراء الفاعمإل هي العممقإل التعمقمقإل اتجا  الدمج بقح المعاققح  -
 سمعقا واألسوقاء هي قاإل تربقإل البدنقإل ورقاضقإل؟

ةنات ترقق  بالدمج مح المعاق سمعقا واألسوقاء مح وجفإل نظر اساتعل التربقإل  -
 البدنقإل والرقاضقإل؟

 لى الدمج هي قاإل تربقإل البدنقإل؟كقء قنظر معممي المعاققح سمعقا إ -
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 الفرضيات:

 ةنات نظرل اقجابقإل وترقق  بالدمج بقح المعاققح سمعقا واألسوقاء  -
 معممي المعاققح سمعقا قدعوح بشدل لمدمج  -
بدنقإل ورقاضإل مع التالمقع األسوقاء قرقبوح بالدمج والمشاركإل وقناء قاإل تربقإل  -

 المعاققح سمعقا 
 الدراسات:التعميق عمى -7-2
المجتمع لقد بقنت الدراسات السابقإل دور النشاط البدني المكقء هي دمج المعاققح هي  

خااإل  ققث لخات معظم الدراسات هي ةعا المجا  إلى سمعقا والمعاققح  عامإل
لت مح خال  عو الدمج هي  لمنشاط البدني الرقاضي المكقء الدور اإلقجابيتقدقد 

 المؤشرات التالقإل 
وتطوقر مففوم العات والققإل بالنفا  الدمجشاط الرقاضي هي تقققق وةمقإل الن -

 لد  المعاققح 
وكدت الدراسات عمى دور النشاط الرقاضي هي القد مح مشاعر القمق والقأا وعدم  -

قبدا مح خال  دمج الريبإل هي المشاركإل االجتماعقإل ووح دور النشاط الرقاضي المكقء 
 ومقولخ خ العادقإل قس  ريبتخ المعاق مع االسوقاء ومساقرل ققات

ةع  الفلإل هي جمقع ةع  الدراسات  العشوالقإل لخاواقإلوقد تم اختقار العقنإل بالطرققإل 
  الوافيالسابقإل وقد اتفقت جمقعفا عمى استخدام المنفج 
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 المشابهة:نقد الدراسات -7-3
تمق  الدراسات المشابفإل هي طقاتفا معمومات ققمإل وهادتنا هي بعض عناار البقث  

واألمور المتعمقإل باإلعاقإل والمعاق بافإل عامإل واإلعاقإل السمعقإل بافإل خااإل وقد 
 بققنا تقمقح اشكالقإل  كعلت هيوهادتنا 

تقح و قركح وتقإال وح معظم الدراسات المشابفإل تناولت الموضوع تجمع إعاقتقح قسق
ض النظر عح بعض الدراسات التي تناولت موضوع ال معا وهي نفا الموضوع وبغ

وةعا ما وشرنا إلقخ مح خال  دراستنا  إل قابمإل لمدراسات  المعاق سمعقا(توجد بخ عقن
  والبكمالتي خاانا هقفا إعاقإل واقدل هقط إال وةي هلإل الام 
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   مقدمة:

ضػػرترة اجتتماػػا تحجػػؾ اف اىتمػػ ـ اجممتمتػػ ت  ػػحتي ااتتا مػػ ت اجح مػػا امػػ   مػػف اج
 .....اجخ.....لتكاا مش كؿ ا تتد تا تتمى امتم عاا تنفساا تس ة  س ب ظيتر عد

تىػحا اتػتد اجػى نظػرة اجممتمػه اجػايـ انيػـ اشػح   متػ  اف تجػحجؾ تمػب علػى اجممتمػػه 
اف اتف عػػؿ مػػه ااع  ػػا  محتلػػؼ جػػحاتي  علػػى اسػػ  علماػػا تمة تػػا تاىػػداؼ  نػػ  ة علػػى 

تتتساف ت جتو مف اجن تاا اج دناا تاجنفساا تاجتقلاػا تاامتم عاػا تحجػؾ مػف تنماا اجمت ؽ 
اجتس ئؿ اجنش ط اج ػدن  اجمكاػؼ اجػحي انػدرج ضػمف اطػ ر  حالؿ عملاا اادم ج  اف ىحه

اجرا ضػػا اجتػػ  تسػػتى دتمػػ  مػػف حػػالؿ اىػػدالي  تاعراضػػي  اجػػى تنماػػا اجمتػػ  اف تتتسػػاف 
   مستتاىـ ل  شتى اجما داف.
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 لرتػ ت تتراؼ تلم  إ ػراىاـ جالػى اجسػاد  النشاط البدني الرياضي المكيف: تعريف-1
جنتعيػػ  تػ ات اعع  ػػا تلقػ   تتػدالي  جػػتالئـاتنػ  اجرا ضػػ ت تااجتػ ب تاج ػػرام  اجتػ  اػػتـ 

 ,تاػػػتـ حجػػػؾ تلقػػػ  اىتم مػػػ ت ااشػػػح    ياػػػر اجقػػػ دراف تلػػػ  تػػػدتد  ػػػدراتيـ. تشػػػدتي 

 (8991)لرت ت, 

اجرا ضػػػ ت اجتػػػ  اػػػتـ   نتنػػػ   ػػػو كػػػؿ اجتركػػػ ت تاجتمرانػػػ ت تكػػػؿ (storeتتراػػػؼ سػػػتتر )
مم رستي  مف طرؼ أشح   متدتداف ل   دراتيـ مف اجن تاا اج دناا ,اجنفسػاا ,اجتقلاػا 

, A.stor) ,تحجؾ  سب أت  فتؿ تلؼ أت إم  ا   مػف  تػا اجتظػ ئؼ اجمسػماا اجك ػر .
8991) 

تتراؼ اجرا طا اامراكاا جلمتا تاجتر اا اج دناا  ى  اج رام  اجمتنتعػا جلنمػت مػف حػالؿ 
ااجت ب تاانشػطا اجرا ضػاا تاانشػطا اعاق عاػا جتن سػب ماػتؿ ت ػدرات تتػدتد ااطفػ ؿ 

جاشػػػتركتا  نمػػػ ح تأمػػػ ف لػػػ  أنشػػػطا  ااسػػػتطالع ت,اجػػػحاف جػػػدايـ نقػػػ  لػػػ  اجقػػػدرات أت 
 جلتر اا.اج رام  اجت ما 

 المكيف:.انواع النشاط البدني الرياضي 2

تمنيػػػػػ   تاجتن لسػػػػاا,جقػػػػد تتػػػػددت اانشػػػػطا اجرا ضػػػػػاا تتنتعػػػػت أشػػػػك جي  لمنيػػػػػ  اجتر تاػػػػا 
 تاجمم عاا.اجفرداا  تاجترتاتاا أتاجتالماا 

 إجى لقد  سمو أتد اج  تةاف 

ىػػت نشػػ ط اقػػـت  ػػو اجفػػرد مػػف تلقػػ ئ  نفسػػو   ػػرا  الترويحااي:النشاااط الرياضااي -2-1
 تػػػد اجمم رسػػا تتل اػػا ت م تػػػو  أةنػػ   أتتتقاػػؽ اجسػػت دة اجشحمػػػاا اجتػػ  اشػػتر  يػػػ    ػػؿ 

اتت ػر  جلمتػ  افل  ت مػا ك اػرة إجػى تنماتيػ  تتتاااىػ   تى  سم ت تاامتم عاا,اجنفساا 
 تماػػػا  ػػػو مػػػف أىماػػػااجتػػػرتا  اجرا ضػػػ  مػػػف ااركػػػ ف ااس سػػػاا لػػػ   ػػػرام  اجتػػػرتا  جمػػػ  ا
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  عض لا إجى أىماتو لػ  اجتنماػا اجشػ ملا اجشحمػاا مػف  جلفرد,ك ر  ل  اجمتتا اجش ملا 
 تاامتم عاا.اجنتات  اج دناا تاجتقلاا 

إف مااتجػػػػا اجنشػػػػ ط اج ػػػػدن  سػػػػتا  كػػػػ ف   ػػػػرا اسػػػػت الؿ ت ػػػػت اجفػػػػراغ أت كػػػػ ف   ػػػػرا 
اتت ػػػػر طراقػػػػ  سػػػػلام  نتػػػػت تتقاػػػػؽ اجمػػػػتا  اجت جاػػػػا,اجتػػػػدراب جلتمػػػػتؿ إجػػػػى اجمسػػػػتتا ت 

تاػػػث أنػػػو حػػػالؿ مااتجػػػا حجػػػؾ اجنشػػػ ط اتتقػػػؽ جلفػػػرد اجنمػػػت اجك مػػػؿ مػػػف اجنػػػتات   اجت مػػػا,
اج دناػػا تاجنفسػػاا تاامتم عاػػا   عضػػ لا إجػػى تتسػػاف عمػػؿ كفػػ  ة أميػػاة اجمسػػـ اجمحتلفػػا 

 (8991, مارت) ك جمي ا اجدتري تاجتنفس  تاجتضل  تاجتم  .

ار  رمل  ع    أف اجنش ط اج دن  اجرا ض  احدـ عػدة تظػ ئؼ ن لتػا , إح أف اجنشػ ط  
اجتضل  اجتػر امػن  ااطفػ ؿ إشػ  ع  ع طفاػ  كمػ  اػاتدىـ  تسػ ئؿ اجتت اػر عػف اجػنف  , 
تاجحلؽ تاا تك ر تاعتس     جةقا تاجقدرة علػى اعنمػ ا تتمػد اايل اػا  ػ جترتا  اجيػ دؼ 

را ااس سػػػ  ىػػػت تتااػػػا تظػػػ ئؼ اجمسػػػـ مػػػف امػػػؿ جا  ػػػا مق تجػػػا  ػػػدنا  تعقلاػػػ .... تاج ػػػ
 (8998)عاسى ع د اجفت ح رمل ,  تشتتر   جست دة تاجرل ىاا

كم  أكد "مرتاف ع اجمماد " أف اجنش ط اج دن  اجرا ض  اجترتات  اشكؿ م ن ػ  ى مػ  لػ  
نفػػػ  اجمتػػػ ؽ اح امكنػػػو مػػػف اسػػػترم ع اجتن مػػػر اجتا تاػػػا جلػػػحات تاجمػػػ ر , اجري ػػػا لػػػ  
اكتسػػ ب اجح ػػرة , اجتمتػػه   جتاػػ ة تاسػػ ىـ  ػػدتر اامػػ    ك اػػر لػػ  إعػػ دة اجتػػتااف اجنفسػػ  

اجرتا ػػػػا تاجمملػػػػػا مػػػػ   تػػػػػد اعمػػػػ  ا , تتيػػػػػدؼ اجرا ضػػػػػا  جلمتػػػػ ؽ تاجت لػػػػػب علػػػػى اجتاػػػػػ ة
اجترتاتاػػا إجػػى يػػر  ااعتمػػ د علػػى اجػػنف  تاانضػػ  ط ترتح اجمن لسػػا تاجمػػدا ا جػػد  
اجطفػػؿ اجمتػػتؽ  ت  جتػػ ج  تػػدعاـ اجم نػػب اجنفسػػ  تاجتمػػ   عحػػراج اجمتػػتؽ مػػف عاجتػػو 

تامكػػف تقسػػاـ اجتػػرتا  اجرا ضػػ   (8991اـ, )إ ػػراىاجتػػ  لرضػػي  علػػى نفسػػو لػػ  اجممتمػػه 
   ال  كم  
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 اجمػري,ىػ  ع ػ رة عػف مممتعػا متتػددة مػف ااجتػ ب  الترويحياة:األلعاب الصغيرة  - أ
تمػػ  إجػػى ياػػر حجػػؾ مػػف ااجتػػ ب اجتػػ  تتماػػا  اجرشػػ  ا,تأجتػػ ب اجكػػرات اجمػػ ارة تأجتػػ ب 

 مم رستي . ط  ه اجسرتر تاجمرح تاجتن ل  مه مرتنا  تاعدى  ت لا أدتاتي  تسيتجا 
تىػػػ  اانشػػػطا اجتركاػػػا اجتػػػ  تمػػػ ر    سػػػتحداـ اجكػػػرة  الكبيااارة:األلعااااب الرياضاااية  - ب

أت  مم عاػػػا,تامكػػػف تقسػػػامي  ط قػػػ  جتميػػػ ت نظػػػر محتلفػػػا أجتػػػ ب لرداػػػا أت اتماػػػا أت 
 اجت ـ.  جنس ا جمتسـ اجلت ا أجت ب شتتاا أت مافاا أت تم ر  طتاؿ 

 اجمػ  ,كػرة  اجسػ  تا,تى  أنشطا ترتاتاا تم ر  ل  اجم   مةؿ  المائية: الرياضات-ج
تتتت ػر ىػحه اانشػطا تح مػا اجسػ  تا مػف أتػب أجػتاف  تاجػاتارؽ,أت اجتمداؼ, اجاحتت 
  الدن .اجترتا  ح ما ل  

 أنػػػو  اجتالمػػػ ,عرلػػػت اجممتاػػػا ااىلاػػػا جلتػػػرتا   العالجاااي:النشااااط الرياضاااي -2-2
تسػػتحدـ جلتػػدحؿ اعامػػ     اجترتاتاػػا اجتػػ حدمػا ح مػػا داحػػؿ اجممػػ ؿ اجتاسػػه جلحػدم ت 

ل   تا نتات  اجسلتؾ اج دن  أت اانفت ج  أت اامتمػ ع  عتػداث تػأةار مطلػتب لػ  
 ااط ػػ  .جػػو  امػػا ت  ئاػػا تعالماػػا ا انكرىػػ  اجسػػلتؾ تجتنشػػاط تنمػػت تتطػػتر اجشحمػػاا ت 

 (حط ب)

 تاجمتػ  اف علػىل جنش ط اجرا ض  مف اجن تاا اجتالماا اس عد مرضى اامراا اجنفساا 
 جػػو,ت  جتػػ ج  اسػػتت دة اجةقػػا  ػػ جنف  تتق ػػؿ ا حػػراف  اجنفسػػاا,اجػػتحل  مػػف اانق  ضػػ ت 

تاسػػيـ  مسػػ عدة اجتسػػ ئؿ اجتالماػػا ااحػػر  علػػى تتقاػػؽ  تتت تنػػ ,تامتليػػـ أكةػػر سػػت دة 
ك جسػػػ  تا اجتالماػػػا اجتػػػ  تسػػػتتمؿ لػػػ  عػػػالج  تػػػا اامػػػراا كػػػ جر ت  اجشػػػف  ,سػػػرعا 

 اجتأىاؿ.تشلؿ ااطف ؿ تترك ت إع دة 

كمػػػػ  أمػػػػ   اجنشػػػػ ط اجرا ضػػػػ  امػػػػ ر  لػػػػ  متظػػػػـ اجمستشػػػػفا ت تاجممػػػػت ت اجتمتماػػػػا 
تاجح مػػػا تلػػػ  مراكػػػا إعػػػ دة اجتأىاػػػؿ تاجمراكػػػا اجط اػػػا اج ادايتماػػػا تح مػػػا لػػػ  اجػػػدتؿ 
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لقػػد تسػػتحدـ  اعمػػ  ا,تط اتػػا تنػػتع  اجرا ضػػ ,لػػ  حجػػؾ نػػتع اجنشػػ ط  اجمتقدمػػا, تاراعػػى
 اجتركػػػا تاسػػػتحداـاجمتػػػتؽ تتكػػػـ لػػػ  تركػػػ ت متميػػػا تد اقػػػا ىػػػدلي  اكتسػػػ ب اجشػػػح  

  (Randain ,8991) مقمتدة.عضالت أت أطراؼ 

تاسمى أاض    جرا ضا اجنح ا أت را ضا  التنافسي:الرياضي  النشاط-2-3
اجمرت طا   جلا  ا تاجكف  ة اج دناا  درما  ى  اجنش ط ت اجرا ضاا ،اجت جاااجمستتا ت 

ىدلو ااس س  اارتق    مستت  اجلا  ا تاجكف  ة اج دناا تاسترم ع أ مى  نس ا ,ك ارة 
 جلمسـ.تد ممكف جلتظ ئؼ تاجتضالت اجمحتلفا 

 ػررت اجممتاػا اامراكاػا جلمػتا تاجتر اػا  المكياف:نشاط البدني الرياضاي ال أهمية-3
 ػػأف تقػػتؽ اعنسػػ ف تشػػمؿ تقػػو لػػ   ,8911اج دناػػا تاجتػػرتا  لػػ  امتم عيػػ  اجسػػنتي عػػ ـ 

اجتػػػرتا  اجػػػحي اتضػػػمف اجرا ضػػػا إجػػػى م نػػػب اانشػػػطا اجترتاتاػػػا ااحػػػر , تمػػػه مػػػرتر 
اجت ػػػت  ػػػدأت اجممتمتػػػ ت اجمحتلفػػػا لػػػ  عػػػدة  ػػػ رات محتلفػػػا تتمػػػؿ علػػػى أف اشػػػمؿ ىػػػحا 
اجتػػػػؽ اجحػػػػتا , ت ػػػػد امتمػػػػه اجتلمػػػػ   علػػػػى محتلػػػػؼ تحممػػػػ تيـ لػػػػ  علػػػػـ اج اتجتماػػػػ  

 ػػأف اانشػػطا اجرا ضػػاا تاجترتاتاػػا ى مػػا عمتمػػ  تجلحػػتا    جػػحات  تاجػػنف  تاامتمػػ ع
 تسا سا .تحجؾ اىماا ىحه اانشطا  اتجتما , امتم عا , نفسا , تر تا , ا تم دا  

إف اج نػػ   اج اتجػػتم  جلمسػػـ اج شػػري اتػػتـ ضػػرترة اجتركػػا  البيولوجيااة:األهميااة . 3-1
تاث اممه علمػ   اج اتجتماػ  اجمتحممػاف لػ  دراسػا اجمسػـ اج شػري علػى أىماتيػ  لػ  
ااتتفػػ ظ  سػػالما اادا  اجاػػتم  اجمطلػػتب مػػف اجشػػح  اجتػػ دي, أت اجشػػح  اجحػػ  , 

امتم عاػػػا  ػػػريـ احػػػتالؼ اجمشػػػكالت اجتػػػ   ػػػد اتػػػ ن  منيػػػ  اجحػػػتا  اسػػػ  ب عضػػػتاا ت 
 (8911)أتمد,  اجتركا.تعقلاا ل ف أىماتو اج اتجتماا جلحتا  ىت ضرترة اجتأكاد على 
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اػػرةر اجتػػدراب تح مػػا اجمػػنظـ علػػى اجتركاػػب اجمسػػم , تاػػث تػػاداد نت لػػا اجمسػػـ تةقػػؿ 
سػػمنتو دتف ت اػػرات تػػحكر علػػى تانػػو ت ػػد لتػػ  تالػػا تامالئػػو تػػأةار حمسػػا شػػيتر مػػف 

مراىقػػا تأظيػػرت اجنتػػ ئ  ت اػػرات تاضػػتا لػػ  اجتركاػػب  11اجتػػدراب اج ػػدن  اجاػػتم  علػػى 
مق  ػػؿ تنػػ    لػػ   اجمسػػـ لػػ تنت لػػا كتلػػا اجمسػػم , تاػػث تػػاداد نمػػت اانسػػما اجنشػػطا 

 (8991)أماف أنتر اجحتج  ,  نمت اانسما اجحىناا.

اشػمه علػى  اجرا ضػ  أفإف ممػ ؿ اعع  ػا امكػف جلنشػ ط  االجتماعياة:األهمية . 3-2
أت اانطػتا ( علػػى تاان ػالؽ )تنماػا اجتال ػا اامتم عاػا  ػػاف االػراد تاحفػؼ مػف اجتاجػػا 

اجحات, تاسػتطاه أف اتقػؽ انسػم م  تتتالقػ   ػاف االػراد, لػ جملت  مم عػا لػ  مركػا أت 
لػػػ  نػػػ دي أت مػػػه ألػػػراد ااسػػػرة تت ػػػ دؿ ا را  تاات داػػػث مػػػف شػػػأنو أف اقػػػتي  ملتػػػب أت

 االراد.اجتال  ت اجمادة  اف 

ر اا ااشتراكاا تاػث دعػت تامتلي  أكةر إحتة تتم سك , تا دتا ىحا ملا  ل  اج لداف اات 
اجت مػػػا اجم سػػػا إجػػػى اجػػػدعـ اامتمػػػ ع  حػػػالؿ أنشػػػطا أت ػػػ ت اجفػػػراغ عتػػػداث اجمسػػػ تاة 

 اجتمؿ اجمن ع .  اجمرمتة تاجمرت طا  ظرتؼ

  أرت ػػ لػػ  كت   تػػو عػػف اجتػػرتا  لػػ  ممتمػػه اجقػػرف اجت سػػه عشػػر  Veblenلقػػد  ػػاف  ػػ لف 
رد اجط قاػػػا, أت  مة  ػػػا رمػػػا جط قػػػا أف مم رسػػػا اجرا ضػػػا ك نػػػت تت ػػػر عػػػف انتمػػػ  ات اجفػػػ

امتم عاػػا حمتمػػ  جلط قػػا اج ترمتاااػػا, إح اتمتػػه ألرادىػػ   قػػدر أتلػػر مػػف اجت ػػت اجتػػر 
است ر تنو ل  اجليت تاجلتب منفقتف أمتاا ط ئلا ت حح  مسرل  متن لستف على أنيػـ أكةػر 

سرال .جيتا   (sue ,O P) تا 

اجػػرتح  الػػ   تاجتػػرتا  لامػػ ت ػػد اسػػتترا كػػتكال  اجمتانػػب تاجقػػاـ اامتم عاػػا جلرا ضػػا 
  ػػػا اجنظػػػر عػػػف ا حػػػراف, اجتنماػػػا اامتم عاػػػا,  ا حػػػراف,تق ػػػؿ  اجتتػػػ تف, اجرا ضػػػاا,
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اجقاػػػ دة تاجت تاػػػػا, اارتقػػػػ    اجمتتػػػا تاج يمػػػػا, اكتسػػػ ب اجمتاطنػػػػا اجمػػػػ جتا, اجتتػػػتد علػػػػى
 (8911)أتمد,  اامتم ع .تاجتكاؼ 

 لػػػػ  مسػػػػ عدةاجرا ضػػػػ  تكمػػػػف  أىماػػػػا اجنشػػػػ ط" متمػػػػد عػػػػتا  سػػػػاتن  " أف  كمػػػػ  أكػػػػد
تاػػث أف ىػػحه  لايػػ ,اجشػػح  اجمتػػتؽ علػػى اجتكاػػؼ مػػه االػػراد تاجمم عػػ ت اجتػػ  اتػػا  

 اجمم رسا تسم  جو   جتكاؼ تااتم ؿ   جممتمه.

"مػف أف اجمم رسػا اجرا ضػاا تنمػ  لػ  اجشػح   تىت م  أكده كحجؾ "ع د اجمماد مػرتاف 
كمػ  أف  ....لضال عف شتتره   جلحة تاجسػرتر  تاجشم عا,اجمتتؽ اجةقا   جنف  تاجتت تف 

 اجمت ؽ.جل ائا تاجممتمه تاامد    ااةر اجك ار على نفساا اجفرد 

 ػػدأ ااىتمػػ ـ   جدراسػػ ت اجنفسػػاا منػػح ت ػػت  مػػار, تمػػه حجػػؾ  النفسااية: األهميااة-1-3
تقػػػػؽ علػػػػـ اجػػػػنف  نم تػػػػ  ك اػػػػرا لػػػػ  ليػػػػـ اجسػػػػلتؾ اعنسػػػػ ن , تكػػػػ ف اجتأكاػػػػد لػػػػ   دااػػػػا 
اجدراسػػ ت اجنفسػػاا علػػى اجتػػأةار اج اتجػػتم  لػػ  اجسػػلتؾ تكػػ ف ااتفػػ ؽ تانػػحاؾ  أف ىنػػ ؾ 

اة على أنيػ  اجػداله ااس سػ  داله لطري ارةر على سلتؾ اجفرد, تاحت ر ىرا  جفظ اج را
جلسلتؾ اج شري, ت د أة تػت اجتمػ رب اجتػ  أمراػت  تػد اسػتحداـ كلمػا اج راػاة لػ  تفسػار 
اجسلتؾ أف ىحا ااحار    ػؿ جلت اػر, تتػت ظػرتؼ متانػا إح أف ىنػ ؾ أطفػ ا ا الت ػتف 
 ل  تػ ات متانػا عنػد مرضػيـ عضػتا  أت عقلاػ , ت ػد اتمػو اجماػؿ اجةػ ن  إجػى اسػتحداـ
اجدتاله ل  تفسار اجسلتؾ اعنسػ ن  تلر ػتا  ػاف اجػداله تاج راػاة  ػ ف ىنػ ؾ دتالػه مكتسػ ا 
علػػى حػػالؼ اج رائػػا اجمترتةػػا, جيػػحا امكػػف أف نقػػتؿ أف ىنػػ ؾ مدرسػػتاف أس سػػاتاف لػػػ  
اجدراس ت اجنفساا تمدرسا اجتتلاؿ اجنفس  )سػاممتند لرتاػد (, تتقػه أىماػا ىػحه اجنظراػا 

 رتا  أني  تركد م دئاف ى ماف     جنس ا جلرا ضا تاجت

 اجلتب.. اجسم ح جم  ر اجسف جلتت ار عف أنفسيـ حمتم  حالؿ 8



  فانفصم االول                                                  اننشاط انبدني انمكي
 

19 
 

. أىماػػا ااتمػػػ ات لػػػ  تطػػتار اجسػػػلتؾ, تاػػػث مػػف اجتاضػػػ  أف اانشػػػطا اجترتاتاػػػا 1
 ااحر.تتط  لرم  ى ئلا جالتم ات  اف اجمشترؾ تاجرائد, تاجمشترؾ 

 –اجشػػػـ  –اجلمػػػ   اجحمػػػ  ماػػػا اجتػػػتا  أمػػػ  مدرسػػػا اجمشػػػط جت تاػػػث تركػػػد علػػػى أى
أىماػا اجتػرتا  لػ  ىػحه اجنظراػا لػ   اج شػراا. تت ػرااجتنماػا  لػ  اجنظر اجسػمه –اجتحتؽ 

اجلمػػ  تاجنظػػر تاجسػػمه إح تالقنػػ  علػػى  لت جػػا لػػ أف اانشػػطا اجترتاتاػػا تسػػ ىـ مسػػ ىما 
أنػػو ىنػػ ؾ أنشػػطا ترتاتاػػػا مةػػؿ ىتااػػا اجطػػػ خ, لينػػ ؾ اتتمػػ ؿ جتقتاػػػا مػػ  سػػم  اجتػػػحتؽ 
تاجشػػػػـ, جػػػػػحجؾ لػػػػػ ف اجح ػػػػػرة اجرا ضػػػػػاا تاجترتاتاػػػػا ى مػػػػػا عنػػػػػد تط اػػػػػؽ م ػػػػػ د  اجمدرسػػػػػا 

 شط جتاا.ماج

ى اامػػػػف ك جت مػػػػا إجػػػ ,اجنفسػػػااأمػػػ  نظراػػػػا م سػػػلت تقػػػػـت علػػػى أسػػػػ   إشػػػ  ع اجت مػػػػ ت 
ة  تيػ , تاجمقمػتد  اة ػ ت اجػحات  تاجسالما, ش  ع اجت ما إجى اانتم   تتتقاؽ اجػحات تا  تا 

تممػ   ,تاانتمػ  أف امؿ اجشح  إجى مستت  ع ؿ مف اجرض  اجنفس  تاجشتتر   امف 
لاػػو أف اانشػػطا اجترتاتاػػا تمةػػؿ ممػػ ا ى مػػ  امكػػف جلشػػح  تتقاػػؽ حاتػػو مػػف  ؾا شػػ

 (8911)اجقاتن ,  حالجو.

 ػػ جريـ مػػف اف اجرا ضػػا تاجتػػرتا  اشػػمالف اانشػػطا اجتلق ئاػػا  التربويااة:األهميااة -3-4
   ال  لقد اممه اجتلم   على اف ىن ؾ لتائد تر تاا تتتد على اجمشترؾ, لمف  اني  م  

   ىنػػ ؾ ميػػ رات مداػػدة اكتسػػ ي  االػػراد مػػف حػػالؿ   جدياادينتعماام مرااارات وساامو
اانشطا اجرا ضاا على س اؿ اجمة ؿ مداع ا اجكػرة كنشػ ط ترتاتػ  تكسػب اجشػح  

 مستق ال.مي رة مدادة ج تاا تنتتاا, امكف استحدامي  ل  اجمت دةا تاجمك ت ا 
  ىنػػػػ ؾ نقػػػػ ط متانػػػػا اتتلميػػػػ  اجشػػػػح  أةنػػػػ   نشػػػػ طو اجرا ضػػػػ    الااااةاكرةتقويااااة

لتػ ؿ علػى اجػحاكرة, علػى سػ اؿ اجمةػ ؿ إحا اشػترؾ اجشػح   أةرات  اكتف جي  تاجترت 
لػ  أجتػػ ب تمةالاػػا لػػ ف تفػػظ اجػػدتر اسػػ عد كةاػػرا علػػى تقتاػػا اجػػحاكرة تاػػث أف اجكةاػػر 
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تاػتـ اسػترم ع  اجمػخ» محػ اف «لػ مف اجمتلتم ت اجت  تردد أةن   اعجق   تمد مكػ ف 
اجمخ عند اجت ما إجاي  عند اانتي   مف اجدتر اجتمةالػ   ل » مح اني  «مفاجمتلتما 

 اجت داا.تأةن   مس ر اجتا ة 
   ىنػػ ؾ متلتمػػ ت تقاقاػػػا اتتػػ ج اجشػػح  اجػػى اجػػػتمكف   المعمومااااتتعماام حقااائ

حا اشػتمؿ اج رنػ م  اجترتاتػ  رتلػا  مني , مةال اجمس لا  اف نقطتاف أةن   رتلػا مػ , تا 
ى اعسػكندراا لػ ف اجمتلتمػا تػتتلـ ىنػ  ىػ  اجت ػت   جطراؽ اجمػتراتي مػف اجقػ ىرة اجػ

 اجرتلا.اجحي تست ر و ىحه 
  اف اكتسػػػ ب متلتمػػػ ت تح ػػػرات عػػػف طراػػػؽ اجرا ضػػػا تاجتػػػرتا    القااايماكتسااااب

اسػ عد اجشػح  علػى اكتسػ ب  ػاـ مداػػدة اام  اػا, مػةال تسػ عد رتلػا علػى اكتسػػ ب 
اجتاػػ ة اجاتماػػا, اجقامػػا متلتمػ ت عػػف ىػػحا اجنيػػر, تىنػػ  اكتسػػ ب جقامػػا ىػػحا اجنيػػر لػػ  

 (8911)اجقاتن ,  اا تم داا, اجقاما اامتم عاا كحا اجقاما اجسا ساا.
اػػػر   تػػػا اجمحتمػػػاف لػػػ  اجمػػػتا اجتقلاػػػا, أف اجرا ضػػػا  العالجياااة: األهمياااة-3-5

اجترتا  اكػ د اكػتف اجممػ ؿ اجتتاػد اجػحي تػتـ لاػو عملاػا "اجتػتااف اجنفسػ " تانمػ  تسػتحدـ 
 سػا تا(, متسػاقى, سػانم ف را ضػا, )تلفااتف اجتراتا  أت  ت لراين  استحدام  مادا ل  

مػف شػأنو أف امتػؿ اعنسػ ف  شراطا أا اكتف اجيدؼ مني  تمضاا ت ت اجفراغ, كؿ ىػحا
 تاع داع.أكةر تتالق  مه اج ائا ت  درا على اجحلؽ 

ت ػػد تتاػػد ااجتػػ ب اجرا ضػػاا تاجتركػػ ت اجتػػرة تػػتااف اجمسػػـ, ليػػ  تحلمػػو مػػف اجتػػتترات 
اجتمػػ اا تمػػف اجتمػػؿ ا جػػ , تتمتلػػو ك ئنػػ  أكةػػر مرتػػ  تارتا تػػ  ل ج ائػػا اجمػػن عاا تتتقػػد 

لػػ ت كةاػػرة, كػػ علراط لػػ  شػػرب اجكتػػتؿ تاجتنػػؼ, تلػػ  ىػػحه اجتاػػ ة  ػػد ارداػػ ف إجػػى انترا
تاجيػػتا  اجطلػػؽ تاجتم مػػ ت  تاج ائػػا اجحضػػرا اجت جػػا اكػػتف اجلمػػت  إجػػى مم رسػػا اجرا ضػػا 

اجمتدناػػا تسػػالا ى مػػا جلػػتحل  مػػف ىػػحه اامػػراا اجتمػػ اا, تر مػػ  تكػػتف حاػػر تسػػالا 
 (al ,8911) جتالج  تا ااضطرا  ت اجتم اا.



  فانفصم االول                                                  اننشاط انبدني انمكي
 

21 
 

 المكيف:النشاط البدني الرياضي  العوامل المؤثرة في-4

ةما عتامؿ امتم عاا تا تم داا مرةرة ل  اجنش ط اجرا ض  جلمتت اف, ليت نت ج ممتمػه 
اتػػأةر تاػػرةر لػػ  اجظػػرتؼ اامتم عاػػا تتكفػػ  اجمالتظػػا اجتلماػػا جلتاػػ ة اجاتماػػا مػػف اف 

 (Busch ,8911) تاجنفساا تاج اتجتماا تاا تم داا. اجساساتجتما تكشؼ عف مت اراتو 

تتشار كؿ اجدراسػ ت اجتػ  مػرت لػ   تػا اجػدتؿ ااترت اػا جتقػدار اجت ػت اجػحي اقضػاو 
االػػراد لػػ  اجتداػػد مػػف نشػػ ط ت اجرا ضػػا اجتػػرتا  إا أف كػػؿ مػػف تمػػـ اجت ػػت تاجتػػرتا  

 أىمي  ت ارات تنش ط تو اتأةر   جتداد مف اجم

إف اجتػػػ دات تاجتق جاػػػد تتت ػػػر عػػػ مال لػػػ  انتشػػػ ر كةاػػػر مػػػف  االجتمااااعي: الوساااط-4-1
 ااحر .نش ط ت اجليت تاجتسلاا تاجلتب, ت د تكتف ت ماا أم ـ  تا اجتتامؿ 

اػػر  "دتمػػ اتداف " اف كةاػػر مػػف سػػك ف اجمنػػ طؽ اجرافاػػا ا اشػػ ىدتف اجسػػانم  اا  لػػاال, 
 (Dumazadier, 1982) اجرافااف تمقت اجسانم اف ع دات ىرا  

أف شػ  ب اجمدانػا أكةػر مم رسػا جةنشػطا اجرا ضػاا مػف  ,ماائريت د م   ل  استقم   
مػػػف ن تاػػػا اجمػػػن , تمػػػف أسػػػ  ب حجػػػؾ أف تق جاػػػد  أكةػػػرشػػػ  ب ااراػػػ ؼ, تتااػػػد اجفػػػرتؽ 

 (sport) اجفتا ت.عند  اجراؼ ا تشمه على ىحا اجنش ط تح ما

تتحتلؼ أشك ؿ اجليػت تاجلتػب لػ  مم رسػا االػراد جيػحا اجنػتع مػف اجتسػلاا أت كػرىيـ جيػ , 
" ل  دراستو جلنشػ ط  Luschen تسب ةق لا اجممتمه تنظمو اجمرةرة, لقد  اف جتسشف "

أجم ناػ   شػح  لػ  8111اجرا ض  تعال تو   جنظ ـ اجدان , ل  دراستو على عانا  ل ت 
اج ر اػػا تمػػ ر  دا نػػ ت محتلفػػا, إجػػى أف اجنشػػ ط اجترتاتػػ  اتػػأةر  تتامػػؿ ةق لاػػا تداناػػا 

 (sillamy ,8911) .تاجتسط اامتم ع  عمتم 
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تتػػػ ج  ىػػػحه اجنقطػػػا مػػػف تاػػػث اسػػػتط عا دحػػػؿ اجتمػػػ ؿ  االقتصااااد : المساااتو -4-2
عشػػ  ع ت مػػ تيـ اجترتاتاػػا لػػ  تاػػ ة امتم عاػػا اسػػاطر علايػػ  اعنتػػ ج اجمتنػػ م  جتسػػ ئؿ 

 تاجترلاو.اجراتا تاجتسلاا 

ا دتا مف حالؿ كةار مػف اجدراسػ ت اف دحػؿ اجت مػؿ اتػدد  درمػا ك اػرة اسػتيالكو جلسػله 
 .  اجسػػ مااغ عنػػد اجمػػتظفاف أت اجتمػػ ر ات اعطػػ رات تاحتا راتػػو جكافاػػا  ضػػ   ت ػػت اجفػػرا

(J . Dumaze ,8911) 

كمػػ  اتػػظ " سػػتت  " أف ىنػػ ؾ  تػػا اانػػتاع مػػف اجتػػرتا  تػػرت ط  كماػػا اجػػدحؿ لكلمػػ  
ك جحرتج إجى اجمطػ عـ تممػرتل ت اجتطػؿ    جترتا ,ارتفتت اادت اجمم راؼ اجح ما 

تمػ   لػ  دراسػا ممػراا أف نسػ ا  اجترتاتاا.تاجسا تاا, أت تاااد اجطلب على اجت م ت 
ك اػرة مػف اجتمػ ؿ افضػلتف  ضػ   ت ػت لػراييـ لػ   اػتتيـ علػى اجػحى ب    إجػى اجسػانم  

 (8911)اجس ع ت ,  تحجؾ جتف دي مم راؼ ا ط ئؿ مني  ل  نظر اجتم ؿ.

  تاجػػحي امكػػف اسػػتنت مو مػػف حػػالؿ مػػ  سػػ ؽ أف احتاػػ ر اجفػػرد جكافاػػا  ضػػ   أت  تػػو اجتػػرة 
 جحجؾ.أت أسلتب نش طو اجترتات  تنمطو اتأةر  مستت  مداحؿ االراد ت درتيـ اجم داا 

تشار اجدراس ت اجتلماا إجى أف اجت ب ااطف ؿ تحتلؼ عػف اجتػ ب اجك ػ ر  السن:. 4-3
 اجلتب.تأف اجطفؿ كلم  نمى تك ر ل  اجسف  ؿ نش طو ل  

" إجػػػػى أف ااطفػػػػ ؿ لػػػػ  ني اػػػػا مرتلػػػػا اجطفتجػػػػا اجمتػػػػأحرة  Sullengerاشػػػػار سػػػػتجانمر "
   ػؿ,ستني  مػف ت دااا مرتلا اجمراىقا تأحح نش ط تيـ أشك ا أحر  يار اجت  ك نتا ام ر 

تحجػػػػػػؾ ك جقاػػػػػػ ـ  مشػػػػػػ ىدة اجتلفااػػػػػػتف تااسػػػػػػتم ع جلمتسػػػػػػاقى تاجقػػػػػػرا ة تمم رسػػػػػػا اجنشػػػػػػ ط 
 اجرا ض .
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ل جطفػػؿ امػػرح  اجح مػػا,أف كػػؿ مرتلػػا عمػػر امػػر  يػػ  اعنسػػ ف  يػػ  سػػلتك  تػػو اجترتاتاػػا 
ل  تاف اف اجشػ  ب اتتػ طتف أنشػطا تسػب أحتا يػـ, لفػ  دراسػا  فرنسػ   ارت ح,تاجشاخ 

تمد اف مااتجا اجرا ضا تقؿ تدراما  مه اجتقدـ ل  اجتمر تتػى تكػ د تنتػدـ لػ  "  8911" 
 (Tomas ,8911) ع م . 11عمر 

تشػػػار اجدراسػػػ ت اجتلماػػػا إجػػػى أف أتمػػػو اجنشػػػ ط اجتػػػ  ام رسػػػي  اجػػػحكتر  الجااان :. 4-4
تحتلؼ عف تلؾ اجتػ  تم رسػي  اج نػ ت ل ج نػ ت لػ  مرتلػا اجطفتجػا تفضػؿ اجلتػب   جػدمى 

 انمػػػػ  افضػػػػؿ اج نػػػػاف اجلتػػػػب   جلتػػػػب اجمتتركػػػػا  اجمناجػػػػ ,تااجتػػػػ ب اجمرت طػػػػا   جتػػػػد ار 
" أف اج نػاف  Honzikدراسػ ت ىتنااػؾ "تجقػد أتضػتت  اجمط ردة.ت  جلتب ا جاا تاجت ب 

اجفػرتؽ  ػاف اجمنسػاف ت ػدت تاضػتا لامػ   اج ن ت تافمف  أكةرامالتف إجى اجلتب اجتناؼ 
   ارت ط   جقرا ة تااستم ع إجى  رام  اعحاعا تمش ىدة  رام  اجتلفااتف

جػا إف اج ن ت تاج ناف لػ  مرتلػا اجطفت  "E. Child كم  أتضتت دراسا اجااا اث تش الد "
 تاجتحالاا.سنا امالتف إجى اجنش ط ت اج دناا تاع داعاا 81- 1مف سف 

إا أف ترتاب تلؾ اجنش ط ت جػد  اج نػاف تحتلػؼ تاػث تػأت  مم رسػا اجنشػ ط ت اج دناػا  
 (8991)اجتم تم ,  جد  اج ن تف  اجترتاب ااحار.

جقػد أكػدت كةاػر مػف اجدراسػ ت اامتم عاػا إف مسػتت  اجتتلػاـ اػرةر  التعمم: درجة-4-5
منيػػ  مػػ  مػػ    يػػ  "دتمػػ  اتد ػػ " إح  ػػاف أف  تىتااػػ تيـ,علػػى أحتاؽ االػػراد نتػػت تسػػلا تيـ 

ح مػػا تأف إنسػػ ف  ,…اجتر اػػا تاجتتلػػاـ تتمػػو نشػػ ط اجفػػرد عمتمػػ  لػػ  احتاػػ ره جترتاتػػو 
ممػػ   ػػد ار ػػ   اجدراسػػاا,اجاػػـت اتلقػػى كةاػػرا مػػف اجتػػدرا  ت لػػ  ممػػ ؿ اجتػػرتا  أةنػػ   تا تػػو 

 ت ر م   د ت قى مد  اجتا ة.  أحتا   متانا جيتاا
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كمػػ  أتضػػتت دراسػػا  لماكاػػا إف احتاػػ ر االػػراد انػػتاع اج ػػرام  اعحاعاػػا اجمقدمػػا تتنػػتع 
 . (…م مت   ة نتي, )ا تدائ ,تسب اجمستت  اجتتلام  

تاف اجمػػػػ متاتف افضػػػػلتف اجمتسػػػػاقى تاجتمػػػػ  اجتلماػػػػا تااد اػػػػا  انمػػػػ  حتي اجمسػػػػتت  
 (Cozcheuve ,8911) اا تدائ  أكةر تجت    جمنتع ت اج ن ئاا تااجت ب اجمحتلفا.

تاجػحي امكػف اسػػتنت مو مػف حػػالؿ نتػ ئ  اجدراسػ ت أف ىنػػ ؾ احػتالؼ تاضػػ  لػ  كافاػػ ت 
 االراد. ض   اجت ت اجتر تمم رسا اجتراتا   تسب مستت  تتلاـ 

 متنػى أف متظػـ اجممتمتػ ت جػا  جػداي  تشػرات ت ك لاػا لػ   التشريعي: الجانب-4-6
رع اػػا حتي ااتتا مػػ ت اجح مػػا تاجتكفػػؿ  يػػـ ح مػػا منيػػ  اجتػػؽ لػػ  مم رسػػا اانشػػطا 
اجرا ضػػػػاا  محتلػػػػؼ أجتانيػػػػ  حمتمػػػػ  لػػػػ  اجػػػػدتؿ اجتر اػػػػا تتػػػػتلار اجحػػػػدم ت اجرا ضػػػػاا 

 يحه اجفئا.  تاجترتاتاا جلحتا , مم  اشكؿ ع ئق  ل  تقداـ اجحدم ت اجضرتراا ج
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 خالصة:

عنػػو تىػػت اجػػحي   ااسػػت ن اجنشػػ ط اج ػػدن  اجمكاػػؼ أمػػ   ي اػػا ضػػرتراا ا نسػػتطاه  إف
مم رسػػػتي   سػػػميا لػػػ  تكااػػػؼ محتلػػػؼ أنشػػػطتو اجرا ضػػاا تتػػػى اسػػػتطاه اجمتػػػ ؽ  اتظػػؼ
 منػػػو. تىػػػحااجنشػػػ ط اج ػػػدن  اجمكاػػػؼ تتمػػػ  ا مفػػػر  اجحطػػػر تأمػػػ  ت تاػػػدا عػػػف    رتاػػػ ح

 أاضػػ تتنماػػا عضػالت اجمسػـ تاجتن سػؽ لػػ  اجتركػ ت تااىػـ  اتاجترتاتاػجفتائػده اجنفسػاا 
افاػد لػ  تنماػا ىػحا ااحاػر  اجنشػ ط ت, افل  اجممتمػه  يػحه  سمتا اجمت ؽ  اندم جىت 

شحمػػػاا اجفػػػرد تاجشػػػمتؿ تاجنضػػػ  اامتمػػػ ع  تىػػػحا مػػػف حػػػالؿ اجمشػػػ ركا لػػػ  اج ػػػرام  
 تنتك  ام    على اجفرد. مكافا اجت جةنشطا اجرا ضاا اج
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 تمييد:

ال تحصى وال تعد، ودوف  والنعـ التيلقد منحنا اهلل سبحانو وتعالى مف الخيرات      
شؾ نعمة الصحة ىي األغمى واألىـ عند اإلنساف "الصحة تاج عمى رؤوس 
األصحاء ال يراه إال المرضى" فالصحة الجيدة تضمف لإلنساف الحياة الكريمة والتمتع 

 بما أحؿ اهلل تعالى بنعمو، كما تساعده عمى عبادتو وأداء فرائضو.

براز وتوضيح عنصر ىاـ مف عناصر الدراسة وعمى ىذا األساس أرادنا إ      
المتعمؽ بصحة اإلنساف أال وىو اإلعاقة، وما تخمفو عمى المعاؽ مف اضطرابات 
نفسية واجتماعية تغير مف حياتو وسموكياتو اليومية والتي تفرض عميو التكيؼ معيا 

و وبيف وبالتالي مع المجتمع الذي مف حولو لتحقيؽ التوافؽ االنفعالي والجتماعي بين
 ذاتو بالدرجة األولى.
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 اإلعاقة: تعريف-1

ىػي اإلصػػابة التػػي تحػػد مػف قػػدرة اإلنسػػاف عمػى ممارسػػة حيػػاة طبيعيػػة  اإلعاقةةة: 1-1
 دائمػة، متناقصػةوقد تكوف اإلعاقة جزئية أو تامة في عضو واحد أو أكثػر، مؤقتػة أو 

 أو متزايدة.

سمية أو العقمية أو الحسية نتيجػة ىو الشخص الذي نقصت أىميتو الج المعاق: 1-2
لحػادث مػا بشػكؿ يػؤدي إلػى عجػزه عػف ممارسػة  ألسباب خمقية أو مرضية أو تعرضػو

األنشػػطة التػػي يمارسػػيا الشػػخص العػػادي مػػف نفػػس الجػػنس والعمػػر فػػي مجتمعػػو ويحػػد 
 مػػػف نمػػػوه الطبيعػػػي ممػػػا يقمػػػؿ فػػػرص تواصػػػمو وتفاعمػػػو مػػػع البيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا.

 )وآخروف(

 تصنيف اإلعاقة: 1-3

 بصػريا، والمعػوقيفوينقسموف إلى معوقيف سػمعيا ومعػوقيف  حسيا: المعاقين 1-3-1
سػػمعيا ينقسػػموف بحسػػب شػػدة اإلصػػابة إلػػى صػػـ وضػػعاؼ السػػمع، والمعػػوقيف بصػػريا 
إلػػػى مكفػػػوفيف وضػػػعاؼ البصػػػر، وىنػػػاؾ فئػػػة ثالثػػػة تعػػػاني مػػػف إعاقػػػة مزدوجػػػة حسػػػية 

 سمعية معا.

 وينقسموف إلى ثالث فئات. عقميا: المعاقين 1-3-2

 فئة التخمؼ العقمي البسيط )قابؿ لمتعمـ( -

 فئة التخمؼ المتوسط )القابموف لمتدريب( -

 فئة التخمؼ العقمي الشديد أو المعتوىيف )حاالت العزؿ(-

 وينقسموف إلى فئتيف: صعوبات التعمم: ذوي 1-3-3

 ذوي صعوبات تعمـ نمائية. -

 ذوي صعوبات تعمـ أكاديمية. -
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 وغالبا ما ترتبط الفئتاف ببعضيما البعض.

ويشمؿ ىذا الصنؼ عمى فئات األطفاؿ الذيف يعانوف مػف  حركيا: المعاقون 1-3-4
 معوقات عصبية، عضمية أو عظمية أو ضعؼ في الصحة العامة.

 حركيا. وىناؾ مف يدرج األطفاؿ المصابيف بنوبات الصرع مف بيف األطفاؿ المعاقيف

وتشػػمؿ فئػػات األكفػػاؿ المضػػطربيف نفسػػيا  واجتماعيةةا: انفعاليةةا المضةةطربون1-3-5
 وسموكيا.

وىػي فئػة تتشػابو مظاىرىػا مػع اضػطراب  المنغمقةون االتوحةد : المضطربون1-3-6
 واإلعاقة العقمية. االنفعالي

 وتشػمؿ جممػة العيػوب فػي النطػؽ والكػالـ. فة  النطةق والكة م: المضةطربون1-3-7
 (0222)الخطيب، 

 اإلعاقة: أسباب 1-4

 لإلعاقة أسباب كثيرة منيا:

 وىي أف الطفؿ يولد بإعاقتو وتنقسـ إلى: خمقية: عوامل-1-4-1

مػف الػوالدات فػي العػالـ وتتعػرض  3وىػي تصػيب مػا يقػارب  عوامل وراثيةة جينيةة:-أ
 نسبة كبيرة منيـ إلى الوفاة مبكرا.

 : وىي عوامؿ مكتسبة مف البيئة الخارجية منيا:غير وراثية عوامل-ب

 سوء التغذية واالنيميا الشديدة أثناء الحمؿ. -

 الغدة الدرقية(. الزىري، التياب، )السكرياألمراض التي تصيب األـ الحامؿ  -

 وغيرىا مف األمراض مثؿ:المعدية السارية:  األمراض 1-4-2

 السؿ. -
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 النخاعية. التياب الدماغ -

ويمكػػف الوقايػػة مػػف ىػػذه األمػػراض بػػالتطعيـ والحػػد مػػف انتشػػارىا بانتيػػاج سياسػػة      
التوعيػػة والتثقيػػؼ الصػػحي وصػػحة البيئػػة والرفػػع مسػػتون وعػػي المػػواطنيف نحػػو التغذيػػة 

 (5991)موسى،  والمواد الغذائية والوقاية مف التموث.

 جسمية غير معدية: أمراض 1-4-3

ىػػػػذه األمػػػػراض قػػػػد تكػػػػوف حركيػػػػة مثػػػػؿ حػػػػاالت االنػػػػزالؽ الغضػػػػروفي، رومػػػػاتيـز      
المفاصػػؿ والشػػمؿ وأمػػراض القمػػب، السػػرطاف والصػػرع، أمػػراض ضػػغط الػػدـ، السػػكري 

عػػػدوي وانمػػػا ىػػػي إصػػػابات  تنتشػػػر بػػػيف السػػػير عمػػػى وغيرىمػػػا مػػػف األمػػػراض التػػػي ال
واختالالت في األداء الوظيفي لعضو أو عدة أعضاء فػي جسػـ اإلنسػاف، كػذلؾ نػذكر 
حػػاالت نزيػػؼ الػػدماغ، وجمطػػة المػػل والشػػمؿ الػػدماغي، كميػػا أمػػراض تػػؤدي إلػػى إعاقػػة 

 شدة اإلصابة. وموقعيا حسبحركية تتوقؼ شدتيا 

 النفسية والعقمية الوظيفية: االضطرابات1-4-5

النفسػية وسػوء التكيػؼ التػي تعتبػر مسػؤولة  االنحرافػاتالفصاـ والصرع وبعض        
عف كثير مف عيوب النطؽ والكػالـ، كمػا تمعػب أسػاليب التربيػة فػي الصػغر دورا كبيػرا 
فػػي احػػداث ىػػذه األعػػراض، فكثيػػرا مػػف الحػػاالت التنتػػنة وصػػعوبة النطػػؽ والكػػالـ ترجػػع 

لقسػػػوة الزائػػػدة أو الحمايػػػة الزائػػػدة والتػػػػدليؿ أو إلػػػى التفرقػػػة فػػػي المعاممػػػة مػػػف ا بػػػػاء وا
 (5991)لقذافي،  الحرماف العاطفي.

 :الحوادث 1-4-6

 حوادث الطرؽ والمرور. -

 حوادث العمؿ واصابات العمؿ.-

 .سنوات 6و 3حوادث المنزؿ وخاصة بيف  -
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 (.فيضاناتحوادث نتيجة الكوارث الطبيعية )زالزؿ،  -

 واالعتداءات. والثورات والجرائـحوادث نتيجة لمحروب -

كما يمكف لمممارسة الرياضية واإلصابات التػي يتعػرض ليػا الرياضػي مػف جػزاء       
ىذه الممارسة وخاصة الجويػة منيػا، قػد تسػبب لمرياضػي فػي إصػابات دائمػة واعاقػات 

 مختمفة.

 .اليموسةرات وعقاقير عمى المسكرات والمخد اإلدمان-1-4-7

 أو سوء التغذية: نقص-1-4-8

لسػػوء التغذيػػة آثػػار كبيػػرة عمػػى الرضػػع واألطفػػاؿ والحوامػػؿ والمرضػػعات بصػػفة       
خاصػػػة ويػػػؤدي سػػػوء التغذيػػػة إلػػػى كثيػػػر مػػػف الحػػػاالت التخمػػػؼ العقمػػػي وخاصػػػة نقػػػص 
البروتيف في غذاء األـ الحامؿ أو في غذاء الطفؿ في الشيور األولػى مػف عمػره، كمػا 

نمػػػو العظػػػاـ وأثػػػر  والكالسػػػيـو عمػػػىد( أف نقػػػص فيتػػػاميف)أ( عمػػػى البصػػػر والفيتػػػاميف )
 نقص اليود عمى فقد السمع.

ومف أىـ أسباب سوء التغذية قصور الوعي الغذائي والفقر واإلصابة بػالنزالت المعويػة 
 واألمراض الطفيمية، وعزوؼ األميات عف اإلرضاع الطبيعي.

 السن االشيخوخة . كبر-1-4-9

ة أو الناقصػػة، األمػػراض المينيػػة، الػػوالدات المتعسػػر  أخةةرم مثةةل: عوامةةل-1-4-11
 الغازات،حاالت التسمـ في الجو أو الماء أو الطعاـ أو 

أف تكػوف اإلعاقػة بسػبب واحػد فقػط، وفػي الغالػب تحػدث نتيجػة ألكثػر  ومف النادرىذا 
 مف عامؿ.

 (5996)كفافي،  ويصعب تحديد سمسمة ىذه العوامؿ.
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 اإلعاقة:الوقاية من  1-5

الوقاية خير مف العالج فالوقاية مف الخطر ال يكمؼ إال جزءا يسػيرا ممػا يكمفػو        
العػػالج، ولموقايػػة مػػف اإلعاقػػة ينبغػػي اتخػػاذ اإلجػػراءات التػػي تػػرتبط بصػػورة مباشػػرة أو 

ذ تتبعنػػا ذلػػؾ فإننػػا نجػػد أف أصػػوؿ ىػػذه  غيػػر مباشػػرة بالعوامػػؿ المؤديػػة إلػػى اإلعاقػػة، واا
المشكمة تقع قبؿ الزواج وما يتخذ مف إجراءات وقائية تقع أثناء الحمؿ وما يرافؽ ذلػؾ 
مف مشكالت حتى الوضع )أي الوالدة وما بعػد الػوالدة( ولػذلؾ رأينػا أف تقسػـ إجػراءات 

 الوقاية مف اإلعاقة إلى:

 وتتضمف عمة عنصريف ىاميف وىما: قبل الزواج: جراءاتإ-1-5-1

ويتـ فيو إجػراء فحػص لممقبمػيف عمػى الػزواج مػف حيػث الطب  قبل الزواج:  الفحص-أ
وجود األمراض األسرية الوراثيػة، وفحػص طبػي شػامؿ لمكشػؼ عػف أيػة آفػة خمقيػة فػي 

 أجيزة الجسـ والحواس، ومثؿ ىذه الخطوات تتشكؿ إجراء وقائيا أوليا.

تؤكد الدراسات المختمفػة التػي أجريػت فػي ىػذا المجػاؿ  عن زواج األقارب: االبتعاد-ب
أف زواج األقارب قد يزيد مف نسبة األمراض الوراثيػة إلػى حػد كبيػر، عنػد التحػري عػف 

 األسباب المؤدية إلى التخمؼ العقمي، ومرض تمؼ الكبد ناتجة عف زواج األقارب.

 عمى عنصر أساسي وىو:وتشمؿ  :أثناء الحمل إجراءات-1-5-2

إف مرحمػة الحمػؿ ىػي مػف أخطػر المراحػؿ  الصحية والنفسية لةمم الحامةل: الرعاية-أ
في تكويف الجنيف، فالجنيف نعيش في بيئة رحمية يتغذن مما تتغػذن األـ، ويتػنثر بكػؿ 
مػػا يمحػػؽ بػػاألـ مػػف أوضػػاع سػػيئة أو جيػػدة تكػػوف تحػػت تػػنثيرات فحػػاالت األلػػـ والقمػػؽ 

 ئاب مظاىر تؤثر في الجنيف.واالكت

وكذلؾ كؿ ما يمحػؽ بػاألـ مػف أذن التػدخيف أو تعػاطي األدويػة، فيػو يتػنثر بػذلؾ      
ليػػذا فػػإف الرعايػػة الصػػحية والنفسػػية لػػرـ الحامػػؿ إجػػراء وقػػائي لسػػالمة الحمػػؿ وعػػدـ 

 تعرض الجنيف لرذية.
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الػػػوالدة تالقيػػػا لحالػػػة وىػػػي اإلجػػػراءات التػػػي تتبػػػع أثنةةةاء الةةةوالدة:  اجةةةراءات-1-5-3
 عسر الوالدة واالختناؽ الناجـ عف نقص األكسجيف وىذا االختناؽ عمى نوعيف:

نوع يحدث داخؿ الػرحـ نتيجػة الضػطرابات فػي إمػداد الجنػيف باألكسػجيف أثنػاء  األول:
الػػػوالدة بسػػػبب اضػػػطرابات الػػػدورة الدمويػػػة لمشػػػيمة التػػػابع أو التػػػواء الحبػػػؿ السػػػري أو 

 مؿ.غيرىا مف العوا

ىػػػو االختنػػػاؽ المكتسػػػب ويصػػػاب بػػػو بعػػػد الػػػوالدة مباشػػػرة بسػػػبب ضػػػعفو أو  الثةةةان :
 اصابتو بعيوب خمقية.

إف السػػنوات األولػػى مػػف حيػػاة الطفػػؿ  مةةا بعةةد الةةوالدة والطفولةةة: اجةةراءات-1-5-4
يطاليا مف مؤثرات تتػرؾ بصػمتيا فػي سػنوات نمػو الالحػؽ، وىنػا  حساسة جدا وكؿ ما
ىتماـ بػالنواحي الصػحية النمائيػة فقػد تبػيف مػثال أف سػوء التغذيػة البد كنجراء وقائي اال

 لو تنثير ضار عمى التطور الدماغي لمطفؿ.

فقد لوحظ في جنوب افريقيػا عنػد األطفػاؿ السػود الػذيف تنقصػيـ التغذيػة السػميمة       
محػػػػيط الػػػػرأس عنػػػػدىـ أقػػػػؿ مػػػػف  وأف معػػػػدؿ بطػػػػيءأف نمػػػػوىـ يترافػػػػؽ بتطػػػػور دمػػػػاغي 

 .والجنس نفسوألطفاؿ العادييف مف العمر المعدؿ عند ا

إف اإلجػػراءات المػػذكورة يمكػػف أف تكػػوف مػػف ميػػاـ جيػػات مختمفػػة مػػف المؤسسػػات     
ووزارات كالصػػػحة والتربيػػػة واإلعػػػالـ ومؤسسػػػات رعايػػػة الطفولػػػة واألمومػػػة والمنظمػػػات 
ة التي يجب أف توسػع دائػرة خػدماتيا لتصػؿ إلػى األريػاؼ وكافػة المسػتويات االجتماعيػ

 .واالقتصادية

تعتبر حاسة السمع مػف بػيف الحػواس التػي يعتمػد عمييػا اإلنسػاف فػي إدراؾ العػالـ      
فيو، وعند إصابة ىذه األخيرة بالعجز، أي فقداف السػمع يػنجـ  والذي يعيشالمحيط بو 

عػػف ذلػػؾ صػػعوبات كثيػػرة لإلنسػػاف، وىػػذا لمػػا تمثمػػو ىػػذه حاسػػة مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي 
تجعمػػػػو قػػػػادرا عمػػػػى تعمػػػػـ المغػػػػة، كمػػػػا تمثػػػػؿ أسػػػػاس تطػػػػور سػػػػموكو  عمميػػػػة نمػػػػوه والتػػػػي
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 االجتمػػػاعي وتجعمػػػو أكثػػػر فيمػػػا لبيئتػػػو والمخػػػاطر الموجػػػودة فييػػػا فتدفعػػػو إلػػػى تجنبيػػػا.
 (5991)محمود، 

 تعريف الصم: 1-6

مػة والمتخصصػة سػوؼ ىناؾ تعريفات عديدة واردة في مختمؼ المراجع منيا العا     
نسػػػتعرض بعػػػض تعػػػاريؼ قػػػواميس المغػػػة العربيػػػة، تعريػػػؼ الصػػػـ الػػػوارد فػػػي قػػػواميس 

الػػػػػػػنفس والعمػػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػػة وكػػػػػػػذلؾ تعػػػػػػػاريؼ بعػػػػػػػض العممػػػػػػػاء  وموسػػػػػػػوعات عمػػػػػػػـ
 والمتخصصيف في مجاؿ الصـ.

يعػرؼ الصػـ لغويػا بػالمعجميف الوسػطيف والػوجيز  تعريؼ قواميس المغة العربية لمصػـ:
 صمما.

الصػـ بننػو نقػص  األسػوؿ: يعػرؼ عػادؿ التعاريؼ النفسػية واالجتماعيػة والطبيػة لمصػـ
أو تعريػػؼ حاسػػة السػػمع بصػػورة ممحوظػػة لدرجػػة ممحوظػػة لدرجػػة أنيػػا تمنػػع أو تعػػوؽ 
وظيفة السمعية وبالتالي نجد حاسة السػمع ال تكػوف الوسػيمة األساسػية فػي تعمػـ الكػالـ 

 والمغة.

الصػػػػمـ بننػػػػو ىػػػػو قػػػػدرة محػػػػدودة عمػػػػى سػػػػماع  (5999) كمػػػػا يعػػػػرؼ كمػػػػاؿ دسػػػػوقي    
األصوات خالؿ المدن العػادي لمسػمع، فػإذا كػاف ثمػة صػمـ لمذبػذبات العاليػة فقػط فػي 

 .الكالـ العادي تكوف صمـ التردد المرتفع

كمػػا يعػػرؼ الشػػخص األصػػـ مػػف الناحيػػة الطبيػػة أيضػػا بننػػو ذلػػؾ الشػػخص الػػذي حػػـر 
ة تجعػؿ الكػالـ المنطػوؽ مسػتحيؿ السػمع مػػع الػوالدة( إلػى درجػ )منػذمػف حاسػة السػمع 

أو بدوف المعينات السمعية، أو ىو الذي فقػد القػدرة السػمعية قبػؿ تعمػـ الكػالـ أو الػذي 
فقػػػػدىا بمجػػػػرد أف تعمػػػػـ الكػػػػالـ لدرجػػػػة أف آثػػػػار الػػػػتعمـ فقػػػػدت القػػػػدرة بسػػػػرعة ومػػػػع أف 

وؽ الشخص يمكنو أف يدرؾ ضربات طبؿ ويستجيب لصرخة وينظر إلى طائرة تمػر فػ
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يعتبر أصما إذا لػـ يسػتطع فيػـ  والتربوية واالجتماعيةرأسو إال أنو مف الناحية النفسية 
 الكالـ.

 أسباب الصمم: 1-6-1

إف لمصػػػمـ عػػػدة أسػػػباب تختمػػػؼ بػػػاختالؼ أسػػػبابو، إذ يمكػػػف أف يكػػػوف وراثيػػػا أو      
أو ألسػػباب  الردعػػي الرضػػع، الصػػمـلحػػوادث موجػػودة قبػػؿ الػػوالدة أو ألسػػباب بمرحمػػة 

 البعد والدي. النوع بالصـتمي الوالدة ويسمى ىذا 

 الوراثية: األسباب-1-6-1-1

مػػف حػػاالت الصػػـ تعػػود ألسػػباب وراثيػػة،  %12إلػػى أف حػػوالي  الدراسػػاتتشػػير         
ويسػػػتخدـ مصػػػطمح الصػػػمـ الػػػوراثي لإلشػػػارة إلػػػى أنػػػواع متعػػػددة مػػػف الصػػػمـ حيػػػث أف 

 قداف السمعي الوراثي تبعا لعدة عوامؿ أىميا:نوعا مف الف 62ىناؾ ما يزيد عف 

 طريقة انتقاؿ الصمـ:-أ

 منقوؿ عمى جينيات متنحية. -

 منقوؿ عمى جينات سائدة. -

 منقوؿ عمى كرـو وزـو جنسي. -

 الوسؾ. وفي مرحمةعند اإلصابة بالصمـ: الوالدة في مرحمة المراىقة  العمر-ب

 وعصبي. توصيمي، حسيالفقداف السمعي:  نوع-ج

 وعادية. منخفضة، متوسطةالذبذبات الصوتية المتنثرة: ذبذبات  -

)الخطيػػب،  .تباطػػا قويػػا بحػػدوث الصػػمـباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ نجػػد زواج األقػػارب يػػرتبط ار 
0222) 
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 المكتسبة: األسباب-1-6-1-2

بإمكاف الصـ أف يصيب الجنيف و ىو في بطػف أمػو وأف يولػد بيػذه اإلعاقػة لكػف      
يصػعب عمػػى األوليػػاء التعػػرؼ عمػػى وجػػود الصػػمـ عنػػد الرضػػيع فػػي أيامػػو األولػػى مػػف 

المناغػػػاة ىػػػذا مػػػا يظمػػػؿ األوليػػػاء ويػػػؤخر الكشػػػؼ  الحيػػػاة، ألف المصػػػاب يمػػػر بمرحمػػػة
اىيـ ىػي توقػؼ الرضػيع عػف المناعػة بػيف األوؿ، لكف العالمة اليامة التػي تجمػب انتبػ

الشػػير السػػادس و الشػػير الثػػامف فيظيػػر نػػوع مػػف اليػػدوء والسػػكوف غيػػر العػػادييف ألنػػو 
افتقػػػد المتعػػػة التػػػي تػػػنتي لكػػػؿ الرضػػػع مػػػف مقػػػدرىـ عمػػػى سػػػماع صػػػوتيـ، وألف الطفػػػؿ 
األصػػـ يفتقػػد نوعػػا قيمػػا مػػف المثيػػرات التػػي تشػػجع لغػػة الكػػالـ الطفوليػػة، نجػػده ينفصػػؿ 

ف العػػػالـ الخػػػارجي وعػػػف العػػػالـ الصػػػوتي فػػػال يسػػػتجيب إلػػػى الصػػػوت وال إلػػػى عػػػالـ عػػػ
األصػػوات، وقػػد دلػػت اإلصػػابات أف التػػاريل إصػػابة الطفػػؿ بالصػػمـ ميمػػة، كمػػا كػػاف 

 (5991)محمود،  الصمـ مبكرا كمما كانت أضراره ىامة.

وىػػو راجػػع لحػػادث موجػػود قبػػؿ الػػوالدة ويرجػػع ىػػذا النػػوع مػػف  الصةةمم قبةةل الةةوالدة:-أ
 الصمـ لعدة أسبا منيا:

 أسباب تعود إلى تسمـ. -

 أسباب طفيمية. -

 أسباب معدية منتقمة ميكروبية جرثومية. -

 .حمويةأسباب  -

مرحمػػة  )فػػي الرضػػيعيفتػػؤدي بعػػض العوامػػؿ إلػػى ظيػػور الصػػـ  الةةوالدي: الصةةمم-ب
أو سوء اسػتعماؿ بعػض  أثناء الوالدةالوالدة أو بعدىا( ويتعمؽ األمر بنقص األكسجيف 

 أدوات التوليد مف طرؼ القابمة أو الممرضة.

 طوؿ مدة الوالدة.-
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صابة الطفؿ عند الوالدة في منطقة السمع. -  (5991)محمود،  جروح واا

 سقوط الجنيف. -

 البعد الوالدي: الصمم-ج

وىػـ صػمـ نػاجـ عػف إصػابة مػالتي يخضػعوف ليػا بعػد إعطػاء بعػض المضػػادات      
الحيويػػػػػة ومضػػػػػادات الجػػػػػراثيـ أو إصػػػػػابة بخمػػػػػ  أو تجػػػػػرثـ لتجويػػػػػؼ األذف أو األذف 

 الباطنية.

   تصنيف الصمم: 1-6-2

كمػػػي الصػػػمـ ظػػػاىرة معقػػػدة ترتكػػػز عمػػػى أسػػػس تشػػػريحية فيزيولوجيػػػة وسػػػموكية، ففػػػي  
دراسػػػػة عاديػػػػة لمطفػػػػػؿ األصػػػػـ البػػػػػد أف يحػػػػدد نػػػػػوع الصػػػػـ ألف عميػػػػػو تتوقػػػػؼ الكفالػػػػػة 
واإلمكانيػػػات العالجيػػػة، ومػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا عمومػػػا تصػػػنيؼ الصػػػـ 

 ىي:

 درجة الصـ. -

 موضع الصـ. -

 تاريل الصـ. -

 درجة الصم: حسب-أ

متوسػػط الفقػػداف السػػمعي ينصػػح المكتػػب العػػالمي لمسػػمع بتصػػنيؼ الصػػمـ تبعػػا ل     
 ىرتز الذي تحسو أذف. 0222-5222-122في التوترات 

 مستوم اإلصابة: حسب-ب

 .والصمـ اإلدراكي اإلرسالية يميز الصمـحسب موقع اإلصابة     
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 تاريخ ظيور الصمم: حسب-ج

إذا نظرنا إلى الصـ كفئة عامة فإننا نجدىـ يتكونوف مف مجموعتيف متميزتيف      
 طبقا لتاريل ظيور الصمـ أو وقت فقداف السمع وىما:

ولد صما )صمـ ما قبؿ المغة( وتسمى إعاقتيـ بالصـ الخمقي. مف-أ  

ولد عادي يتمتع بحاسة السمع ثـ أصبحت ىذه الحاسة فيما بعد غير وظيفية  مف-ب
يث فقدت قيمتيا مف الناحية العممية نتيجة مرض أو حادث.ح  

إف مصطمح أصـ أو أخرص معروؼ  الت  يسببيا الصم: االضطرابات-1-6-4
منذ القدـ فعدـ القدرة عمى السمع يصاحبو عدـ القدرة عمى إصدار األصوات، فالنمو 

 المغوي ألي إنساف يتكوف مف ثالث مكونات ىي:

عميو مف نماذج متكررة لمنطؽ.جياز الصوت بما يشتمؿ  -  

النحو وىو النظاـ الذي عمى رأسو تترتب الكممات إلى أشكاؿ وتسمسؿ إلى أفكار -
إضافية تثري المعاني وىو ما يعرؼ بعمـ تكوف وتركيب الكممات واإلعراب، والقدرة 

)وآخروف( تدريجيا لجميع المغات اإلنسانية. النحوية تنمو  

عمـ دالالت األلفاظ وتطورىا وىو كيفية استخداـ الكائنات لمغة في تنظيـ الخبرة -
 واألفكار.

وىذه العمميات تعتمد عمى جياز الرؤية )االبصار( لدن اإلنساف، حيث أف      
أساليب التواصؿ ستكوف باإلشارات واإليماءات نتيجة خمؿ أو عيب في أحد األجيزة 
ذا ما كاف الطفؿ  المسؤولة عف إنتاج ىذا التفاىـ سواء في المل أو جياز السمع، واا

يو حصيمة لغوية فإنو بالتالي سيتنثر عنده قد حدث لو ىذا الخمؿ قبؿ أف تتكوف لد
 جياز النطؽ نظرا الرتباطو فالعمميتاف األخيرتاف وتكوف النتيجة طفؿ أصـ وأبكـ.
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     التواصل: طرق-1-6-5

عممية نشيطة تشتمؿ  والمعمومات وىيالتواصؿ ىي عممية تبادؿ األفكار         
ف المرسؿ والمستقبؿ أف ينتبو إلى عمى استقباؿ الرسائؿ وتفسيرىا، وينبغي عمى كؿ م

الوسائؿ الرئيسية لمتواصؿ نجد  بفعالية، ومفحاجات ا خر لكي يتـ تواصؿ الرسالة 
تدخؿ أبعاد غير لغوية كاإليماءات ووضع الجسـ والمسافة  والمغة كذلؾالكالـ 

 الجسمية والتواصؿ العيني...الل.

اىتماما كبيرا ية الخاصة لمكالب المعوقيف سمعيا لذلؾ فقد شيد تاريل الترب     
 لتنمية قدرتيـ عمى التواصؿ، وتتمثؿ الطرؽ المستخدمة في ذلؾ كا تي:

طرؽ التواصؿ الشفيي. -  

طرؽ التواصؿ اليدوي. -  

 طرؽ التواصؿ الكمي.

يحتوي التواصؿ الشفيي عمى: التواصل الشفي : 1-6-6  

نمية ميارة المعاؽ سمعيا عمى قراءة الشفاه ويقصد بذلؾ ت عمى الشفاه: القراءة-أ
وفيميا ويعني ذلؾ أف يفيـ الرموز البصرية لحركة الفـ والشفاه أثناء الكالـ مف قبؿ 

ا خريف، وقد يكوف مصطمح قراءة الكالـ أكثر دقة مف مصطمح قراءة الشفاه إذ 
ئؿ يتضمف األوؿ عددا مف الميارات البصرية الصادرة عف الوجو إضافة الدال

البصرية الصادرة شفتي المتكمـ، في حيف يقتصر الثاني عمى الدالئؿ البصرية 
فقط.الصادرة عف شفتي المتكمـ   

التواصل اليدوي: طريقة-ب             

أسموب غير شفوي لالتصاؿ بيف الصـ تحؿ فيو اإلشارة والتيجئة باألصابع        
محؿ النطؽ، يقصد لالتصاؿ بيف الصـ تحؿ فيو لغة اإلشارة والتيجئة باألصابع لدن 
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المعاؽ سمعيا، يقصد بذلؾ تنمية ميارة اإلرساؿ واستقباؿ لغة اإلشارة أو األصابع 
ية إمكانية فيـ ا خريف أو التعبير عف الذات.لدن المعاؽ سمعيا وذلؾ مف أجؿ تنم  

لغة اإلشارة: ىي عبارة عف رموز مرئية تستعمؿ بشكؿ منظـ وتتركب مف اتحاد -أ
وتجميع يشكؿ اليد وحركتيا مع بقية أجزاء الجسـ، التي تقـو بحركات معينة مع حدة 

اإلبصار، وىي الموقؼ، وتعتبر لغة اإلشارة وسيمة لمتواصؿ تعتمد اعتمادا كبيرا عمى 
مف ترتيب جمؿ كاممة، وتعتبر لغة لغة مستقمة ليا فوائدىا ونظاميا والذي يمكننا 

والذي يمكننا مف تركيب جمؿ كاممة،  بيعية أو كالمغة مستقمة ليا فوائدىا ونظامياط
وتعتبر لغة طبيعية أو كمغة األـ بالنسبة لرصـ وبنسبة اكتساب وتعمـ الصـ لمغتيـ 

التي يتعمـ بيا السامعوف، وتسير بنفس األطوار تقريبا، ومف ىي نفس النسبة 
نما لكؿ بمد لغة إشارة خاصة بو.  المعروؼ أنو ليست ىناؾ لغة إشارة عالمية واا

 أنواع اإلشارة التي يستعمميا الصـ تنقسـ الى قسميف:

ىي اإلشارات اليدوية التمقائية التي تصؼ فكرة معينة مثؿ رفع اليد  الوصفية: -
الشيوع بيف السامعيف أطفاال  وىي كثيرةبير عف طوؿ وفتح الذراعيف عف الكثرة لمتع

 وكبارا.

: ىي إشارات غير وصفية لكنيا إشارات خاصة ليا داللتيا وتكوف غير وصفية -
 بمثابة لغة خاصة متداولة بيف الصـ.

 الكم : التواصل-1-6-7

يقصد بالتواصؿ الكمي حؽ لكؿ طفؿ أصـ أف يتعمـ استخداـ جميع األشكاؿ      
الممكنة لمتواصؿ حتى تتاح لو الفرصة الكاممة لتنمية ميارة المغة في سف مبكرة بقدر 
المستطاع وىي طريقة يتبناىا عدد كبير مف معممي األطفاؿ الصـ وثقمي السمع، 

الشفاه، لغة اإلشارة، اإليماءات، التعبيرات  والتي تتضمف عدة طرؽ منيا القراءة عمى
 الوجيية، التيجئة باألصابع، القراءة، المغة المكتوبة والذاكرة البصرية ىما:
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 ويستخدـ التواصؿ الكمي لتحقيؽ ىدفيف رئيسييف ىما:

 تسييؿ عممية التواصؿ المفظي. -

 (0222)الخطيب،  توفير بدؿ عممي لمكالـ.-

 فقدان السمع: درجات-1-7

حيث قسـ السمع إلى أربع  بوري ىناؾ عدة تقسمات لفقد السمع واختارنا منيا تقسيـ 
 مستويات ىي:

ويوصؼ  دي سيبؿ 32-51السمعي البسيط حيث تقع عتبة السمع بيف  الفقداف-5
الشخص عمى أنو ضعيؼ في السمع ويحدث فيو نوع مف التداخؿ أو التشويش 

 المغوي لدن الطفؿ.

ويؤدي ىذا  دي سيبؿ 62-32السمعي المتوسط حيث تقع عتبة السمع فيو  الفقداف-0
النوع إلى صعوبة في سماع المحادثات العادية ويجد أصحابو صعوبة في فيـ الكالـ 

 ة أو غير الواضح وضوحا تاما.الصادر مف مسافات بعيد

دي  92-62 ما بيفالسمعي الشديد حيث تقع عتبة السمع عند ىذا النوع  الفقداف-3
وأصحاب ىذا المستون ال يستطيعوف سماع المحادثات أو الكالـ ويعانوف مف  سيبؿ

 وال يستطيعوف فيـ ما يصؿ إلى األذف مف أصوات مختمفة. المدن السمعيانغالؽ 

ويتطمب ىذا  دي سيبؿ 91السمعي الحاد حيث نجد عتبة السمع أكثر مف  الفقد-1
ىذا التدريب في سف مبكرة قدر اإلمكاف وبذلؾ  وأف يكوفالنوع تدربا مكثفا في المنزؿ 

يمكف أف يحقؽ أصحاب ىذه الفئة قدرا مف السماع مف خالؿ مكبر الصوت أو 
 المعينات السمعية.
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 الصمم عمى النمو المغوي: تأثير-1-8

ال شؾ أف النمو المغوي ىو أكثر مظاىر النمو تنثرا بالصمـ، فالصمـ يؤثر        
سمبا عمى جميع جوانب النمو المغوي، ومع أف األطفاؿ ذوي السمع العادي يتعمموف 
المغة والكالـ دوف تعمـ مبرم ، فالمصابوف بالصمـ بحاجة إلى تعميـ ىادؼ ومتكرر، 

سيصبح أبكما إذا لـ تتوفر لو فرص التدريب الخاص الفعاؿ، ويرجع ذلؾ  فاألصـ
لغياب التغذية السمعية عند صدور األصوات وعدـ الحصوؿ عمى تعزيز لغوي كاؼ 
مف األخريف وفي حالة اكتسابيـ لمميارات المغوية فإف لغتيـ تتصؼ بكونيا غير 

ركز حوؿ الممموس، جمميـ صؼ بتمخريف وذخيرتيـ محددة وألفاظيـ تغنية كمغة ا 
، وقد أثبتت الدراسات أف أقصر وأقؿ تعقيدا أما كالميـ فيبدو بطيئا ونبرتو عادية

كممة في حيف أف  022الطفؿ السامع في الخامسة مف معمره يعرؼ ما يزيد عمى 
 (5991)موسى،  كممة. 022الطفؿ الصـ ال يعرؼ أكثر مف  

نما يؤثر الصمـ عمى المغة  وال يقتصر تنثير الصـ عمى المغة المنطوقة فحسب واا
المكتوبة فتحدث لدن الطفؿ التباسات في الجير واليمس، لديو أخطاء نحوية وكمماتو 

في التركيب، فغياب المغة لدن الطفؿ األصـ يؤثر التي ينتجيا تكوف دائما ناقصة 
القات العاطفية والوجدانية مع محيطو، عمى تكويف شخصيتو ويحرمو مف ربط الع

ويمنعو مف التعبير عف أفكاره وبالتالي تطوير رصيده المغوي، كما يؤدي إلى عزؿ 
الطفؿ وحرمانو مف االندماج في محيطو وبيئتو لذلؾ ينبغي عمى المحيط العائمي 
ة واالجتماعي أف ينمي معو االنفصاؿ عبر وسائؿ أخرن غير المغة الشفوية، ألف المغ

 ال يمكف ليا أف تتطور إال في إطار التواصؿ ووجود عالقات بيف األفراد.

 الصمم عمى النمو المعرف : تأثير-1-9

عمى أف األكفاؿ ضعاؼ السمع  فرارلقد أكدت نتائ  الدراسات التي قاـ بيا      
يتنخروف في االختبارات التي تتضمف عامؿ الفيـ الشفوي سواء بطريقة مباشرة أو 

 مطوسؾالمرتبطة بمجاؿ التعميمي لرطفاؿ الصؾ، أف  مباشرة، وتؤكد الدراساتغير 
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سنوات عمى األقؿ، بينما  21و 23التنخر التعميمي لمطفؿ األصـ يتراوح ما بيف 
األصـ جزئيا يبمغ متوسط تنخره التعميمي مف عاـ ونصؼ إلى عاميف عف المستون 

 األساسي لطفؿ في نفس المرحمة.

التنخر ال يجب أف يعتبر تنخرا عقميا بؿ ىو راجع إلى وجود الصمـ ولكف ىذا      
الذي يؤخر اكتسابو وينقص مف التحفيزات والتنبييات لدن الطفؿ مف جية، و مف 
جية أخرن لصعوبة اكتساب بعض القدرات العقمية، خاصة تمؾ التي تتطمب المغة 

غة فيو يجد صعوبات في عند الطفؿ كي يتـ اكتسابيا، فيما أنو محرـو مف وظيفة الم
القياـ بالعمميات العقمية التي تتطمب التجريد والتمثيؿ الذىني، ألف الطفؿ يصؿ إلى 

ىذا  باجيو لمجردة بواسطة المغة وىذا ما يسميمرحمة التمثيؿ الذىني والعمميات ا
عنده الشعور بالنقص وىذا ألنو يظف أنو ليس  التنخر في نمو القدرات العقمية سيولد

باقي األطفاؿ في مثؿ سنو فيو يصؿ إلى السنة األولى أحيانا في السف الثامنة، مثؿ 
في حيف أف الطفؿ السميـ السمع يكوف في السف الثالثة أو الرابعة كما أنو ال يستطيع 

 أف يطور قدراتو وال أف ينمييا بغياب المغة لديو.

إعاقتو تمنعو مف  كؿ ىذا يؤدي إلى إساءة الطفؿ لذاتو وتقديره السمبي ليا، ألف
المشاركة اإليجابية الفعالة مع مف حولو، لذلؾ كثيرا ما نجده يتجاىؿ ا خريف 

 (5991)موسى،  فاألصـ يظير درجة عالية مف التمركز حوؿ الذات. لمشاعره،

 تعريف الدمج:-2

 أىميا: الباحثوف ومفتطرؽ ليا  التفريعاتالكثير مف 

الحديثة في التربية والذي ييدؼ إلى  االتجاىاتأنو أحد ( 5919)" كوفماف"يعرؼ  -
وضع األطفاؿ المعاقيف والمؤىميف باالستفادة مع األطفاؿ الغير معاقيف في صفوؼ 
المدرسة العادية، ذلؾ بتصميـ وتخطيط تربوي منظـ ومبرم  موضحة فيو 

 يف والعادييف.المسؤوليات لمقائميف عمى تعميـ األطفاؿ المعاق
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ويعرفو "تيرنيؿ" أنو التكامؿ االجتماعي والتعميمي لرطفاؿ المعاقيف في الصفوؼ  -
 )عبيد( العادية ولجزء مف اليـو الدراسي عمى األقؿ.

ويعرفو " ىيدستار" أنو التجانس أو الدم  االجتماعي أو التربوي لرطفاؿ المعاقيف  -
الغير المعاقيف في صفوؼ المدرسة العادية، وذلؾ لتوفير الفرصة مع األطفاؿ 

 لمشاركة األطفاؿ المعاقيف مع األطفاؿ الغير معاقيف في المواقؼ المتشابية لمحياة.

األطفاؿ المعاقيف  التحاؽومف خالؿ ىذه التعاريؼ يستنت  الباحثوف أف الدم  ىو  -
واؿ الوقت أو لجزء مف اليوـ مع األطفاؿ الغير معاقيف في الصفوؼ العادية ط

الدراسي حيث يتمقى ىؤالء األطفاؿ برام  تعميمية مشتركة، بشرط توافر الظروؼ 
 والعوامؿ التي تساعد عمى انجاز ىذا الدم .

 تعريف الدمج االجتماع : 2-1

ىو دم  األفراد الغير عادييف في المجاؿ السكف والعمؿ ويطمؽ عمى النوع مف الدم  
وييدؼ ىذا النوع مف الدم   occupationnel normalisationي بالدم  الوظيف

لمتفاعؿ االجتماعي والحياة االجتماعية الطبيعية بيف  المناسبة إلى توفير الفرص
األفراد العادييف والغير عادييف وتبدو عممية الدم  ىذه في مظيريف األوؿ ىو الدم  

عادييف لمعمؿ كنفراد منتجيف  في مجاؿ العمؿ وتوفير الفرص المينية لرفراد الغير
في المجتمع وقبوؿ ذلؾ اجتماعيا، وعرؼ ىذا المفيوـ باسـ الدم  في مجاؿ العمؿ 

vocationnel  أما المظير الثاني ليذا المفيوـ في الدم  األفراد الغير العادييف في،
الحياة العادية مع أفراد عادييف وىو ما يسمى بالدم  فمي مجاؿ اإلقامة والسكف 

social intégration  وخاصة بعد التنىيؿ األفراد الغير عادييف مينيا واجتماعيا
لمعيش بكؿ مستقؿ في األحياء السكنية والتجمعات العادية وتقبؿ ذلؾ لدن األفراد 
العادييف مما يعمؿ عمى تحقيؽ ىذا المفيـو بشكؿ عممي ويحقؽ األىداؼ المتوخيات 

.  (5999)الروساف،  في ىذا المفيـو
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وفي األخير يستنت  الباحثوف أف الدم  االجتماعي ىو دم  األفراد المعاقيف في 
المجتمع في جميع المياديف المتعمقة بالحياة اليومية وىدفو ىو توفير نفس الفرص 

 لتحقيؽ العدالة االجتماعية.

 وسائل دمج المعاق: -2-2

مف الوسائؿ العالجية التي تطور عالقة الفرد المعاؽ  ع قة الفرد المعاق بنفسو: -أ
يقاظ الشعور  بنفسو، تنتي مف خالؿ التنثير مف خالؿ التنثير عمى حالتو الداخمية واا
وتحفيز الوعي لدن الفرد المعاؽ وتخميصو مف عقدة النقص اتجاه األسوياء وشفائو 

لصورة ذاتية تعمؿ مف الشمؿ النفسي أو الينس الذي يحدث لو عف طريؽ استبطانو 
عمى تحطيـ ثقتو بنفسو وتوجد عنده نوع مف الميكانزيـ الدفاعية تنتي بشكؿ عدـ 
تقبمو لمعالج أو التعمـ أو تجعمو يتصرؼ بشكؿ يعكس أنو أقؿ شنف وأقؿ ذكاء 

 وطاقتو موثقيو وتنتسب مقولتاف ىذه عمى األفراد المعاقيف طبيعيا أو اجتماعيا.

أذىاف الناس والتخمص مف النظرة نساف طبيعيا في ويفترض إعادة تعريؼ اال
اإلسباطيف التي ترن في أف شخصية البطؿ تتمثؿ في اإلنساف الصحيح بدنيا والقوي 
مف الناحية العضمية، إذ أف في ذلؾ تقييـ لإلنساف وفؽ نظرية القوة الغمبة واستبداليا 

اتو وحقو في العيش بنظرة تحكـ عميو مف خالؿ اسيامو في بناء المجتمع وفقا لقدر 
 بكرامة تميؽ بو.

 الفرد المعاق بالمجتمع: ع قة-ب

إف عالقة الفرد بالمجتمع تمعب دورا أساسي في المساعي الرامية إلعادة تنىيؿ 
المعاقيف وتميد إلى دمجيـ الميني واالجتماعي بالصورة المطموبة إذ التكيؼ 

الجتماعية وبموقع الفرد أو االجتماعي مرتبط أساسا بطبيعة الحاجات والتناقضات ا
الجماعة في التدرج االجتماعي، لذا فالنتماء الطبيعي والجنس والعمر واألصؿ 

 والموقع مف عممية اإلنتاج كميا محتمات أساسية في رسـ صورة التكيؼ وطبيعتو.
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فاالنحراؼ أو الجريمة التي تكثر بيف احداث العوامؿ المعاقة اجتماعيا ىو نوع مف 
التكيؼ بفرصة واقع النظاـ التوزيعي وال يمكف أف نتصور بنف تمؾ المتغيرات 
االجتماعية التي تقرر شكؿ التكيؼ ثابتة، بؿ ديناميكية تتبدؿ بتغير القيـ االجتماعية 

درسيا كمتغيرات مستقمة بؿ متفاعمة داخؿ البناء نواالقتصادية، كما ال يمكف أف 
االجتماعي االقتصادي، ففي عالج العرؽ االجتماعي يفيد تصورنا ىذا المفيـو 
التكيؼ وشكؿ عالقة الجماعة المعاقة بالمجتمع في اتاحة الفرص لمتغمب عمى 
المحددات االقتصادية التي تحجـ ابداعيا والتي غالبا ما يجيض إلى درجة التي 

 (0220)ابراىيـ،  تقودىا لالعتماد عمى اجتماعات خارجية لتحديد احتياجاتيا وأىدافيا.

 :باألخرينالفرد المعاق  ع قة-ج

الوعي بالذات الذي تحدثنا عنو في تطوير عالقة الفرد المعاؽ بذاتو وطبيعة عالقتو 
بالمجتمع تمعب دورا ىاما في تحديد عالقتو باألخريف وفي مجاؿ العوؽ الطبيعي 
يؤكد الكثير مف الباحثيف بنف فيـ الشخص المعاؽ لذاتو ونشنتو االجتماعية 

األفراد اتجاىو لذا فقد أبد التربويوف  والطبيعية إنجاز يتنثر إلى حد كبير سموؾ
المعنيوف ببرام  التعميـ الخاص اىتماما بالغا يصيغ التفاعؿ االجتماعي بيف 

 اإلجابيفاألشخاص األسوياء وجاء التركيز عمى كيفية توظيؼ أنماط مف التفاعؿ 
 الذي يساعد في عالج المعاقيف.

مجتمعات وخاصة الدوؿ كثرة عدد المعاقيف في بعض ال مبررات الدمج:- 2-3
النامية بالرغـ مف برام  الوقاية وبرام  التدخؿ المبكر وقمة عدد مراكز التربية 

 الخاصة.

 مف أجؿ تغيير اتجاىات الناس ونظرتيـ لرطفاؿ الغير عادييف. -

 كثرة عزؿ األطفاؿ المعاقيف. -
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 أىداف مشروع الدمج: -2-4

 ىناؾ ىدفيف أساسييف لمشروع الدم :

مندمجيف ضمف المدارس  ليكونوالمطمبة الذيف يمتحقوف بالمدارس الخاصة  لسماحا-أ
 العادية ومساعدتيـ في تطوير قدراتيـ التعميمية.

المدارس العادية مف خالؿ المساعدة والتسييالت اإلضافية مف تنفيذ  تمكيف-ب
ف م %02إلى  %51المشروع والتعامؿ مع المشكالت التي قد يعاني منيا ما نسبة 

 الطالب في المدارس.

إف مشروع الدم  ليس محاولة دم  الطالب المعوقيف حركيا في المدارس عادية فقط 
بؿ محاولة التغيير المدارس العادية وتشجيعيا لتبيف أساليب أكثر حساسية وتمكنيا 

 )عبيد( مف تقديـ ىذه األساليب إلى الغالبية مف األطفاؿ.

 أراء المؤيدين والمعارضين لمدمج: -2-5

 :المؤيدين لمدمج آراء-أ

 توفير الجيود المبذولة. -

 توفير النفقات. -

 زيادة مفيوـ الذات عند المعوقيف.-

تخميص الطفؿ وأسرتو مف الوضعية التي يمكف أف يخمفيا وجود في المدرسة  -
 الخاصة.

 زيادة عدد المستفيديف مف الخدمات األكاديمية. -

 توفير األجيزة واألدوات الالزمة في عممية الدم . -

 األطفاؿ أنفسيـ. والنفسية بيفالتقميؿ مف الفوارؽ االجتماعية  -



المعاقين سمعيا والدمج                                  الفصل الثاني                          

 

49 
 

 المعارضين لمدمج االجوانب السمبية : آراء-ب

 زيادة عزلة المعوقيف. -

 حرماف المعوقيف مف العناية الخاصة. -

 الدم . عدـ وجود متخصصيف بدرجة كافية يساعدوف في عممية -

قد يساىـ الدم  في تدعيـ فكرة الفشؿ عند الطالب وبالتالي يقمؿ مف دافعية  -
 وتدعيـ المفيوـ السمبي بالذات.

 شروط يجب مراعاتيا لمتخطيط لعممية الدمج: -2-6

 التعامؿ مع أولياء األمور. -

 اختيار المدرسة بشكؿ صحيح. -

 التشخيص والقياس لإلعاقة. -

 أسس يجب مراعاتيا عند إعداد المعاقين لمدمج: -2-7

 أال يكوف ىناؾ إعاقة أخرن لدن المعاؽ )عدـ وجود ازدواج اإلعاقة(. -

 أف يكوف المعاؽ قادرا لالعتماد عمى نفسو. -

 أف يكوف المعاؽ في نفس المرحمة العمرية. -

 أف يكوف المعاؽ مف سكاف البيئة المدرسية. -

 )عبيد( ؿ لجنة.أف يتـ اختياره مف قب -

 مشاكل دمج المعوقين ف  المجتمع: -2-8

 نقص خدمات التوجيو واإلرشاد النفسي. -

 حرماف المعوقيف مف الدراسة بسبب صعوبة الحركة. -
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 عدـ توفير أماكف العمؿ المناسبة ليـ ونقص الفرص الكافية.-

ضماف حؽ العمؿ لشديدي اإلعاقة أو لشديدي التخمؼ الذىني في أماكف  عدـ -
 تتوفر فييا وسائؿ األمف والحماية.

عدـ توفر فرص مواصمة التعميـ لمف يريد مف المعوقيف الذيف لدييـ القدرة وعدـ  -
 إعطاء التسييالت المالئمة لظروؼ اعاقتيـ.

 ن كفاءتيـ اإلنتاجية.عدـ إعطاء فرص التدريب لممعوقيف لمرفع مف مستو -

عدـ اتخاذ اإلجراءات لتسييؿ عمى المعوقيف في ارشاد األماكف العامة عف طريؽ  -
 تنفيذ ما جاء في التوصيات الخاصة بذلؾ.

ييتـ بإعداد المعاؽ لمعيش بيف أفراد أسرتو ومجتمعو،  التأىيل االجتماع : -2-9
ونظرا لتعرض المعاؽ لمكثير مف العوامؿ االجتماعية التي قد تؤدي إلى رفضو أو 

لى حبو أو  مف قبؿ األسرة باإلضافة إلى قدما يصاحب ذلؾ مف  كراىيتوتقبمو واا
أمامو فإف التنىيؿ الناحية الحماية الزائدة وشدة الخوؼ عميو أو حرمانو ووضع القيود 

االجتماعي يصبح أمرا ضروريا لإلعادة التوافؽ وتغيير اتجاىات كؿ مف المعوؽ 
 واألطراؼ االجتماعية األخرن إلحداث التوازف المطموب لسالمة الصحة النفسية.

 (0220)ابراىيـ، 

ويشتمؿ التنىيؿ االجتماعي عمى مجموعة مف النشاطات التي تيدؼ إلى تعميـ 
المعوؽ كيفية االستفادة مف وقت الفراغ واالنتفاع مف النشاطات الترفييية سواء كانت 

 فردية أو جماعية مثؿ: 

ممارسة النشاطات اليادفة إلى زيادة السرور والشعور بالمرح مثؿ القراءة وممارسة  -
 .الل.الرياضة..

التشجيع عمى االنخراط في النشاطات االجتماعية عف طريؽ االعماؿ التطوعية  -
 كما في التدريب الرياضي والتمريض والمشاركة في المنافسات العامة.
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 خ صة:

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يمكف أف نقوؿ أف اإلعاقة السمعية تحتاج إلى المزيد مف 
والتعرؼ عمييا أكثر، والتي تمس شريحة البحوث والدراسات المعمقة لفيميا جيدا 

حساسة في المجتمع اال وىي فئة الصـ التي تحتاج إلى عناية خاصة إلى جانب ىذه 
الدراسات والبحوث تساىـ بشكؿ فعاؿ في الفيـ الصحيح مف خالؿ استثمار قدراتيـ 

 واالمكانيات الداخمية لدييـ ودمجيـ بشكؿ صحيح في المجتمع.
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:ميدانيةالدراسة ال-1  

ومديرية النشاط  بالمعاقين سمعيا ين  الخاصةكز مر عمى  الميدانيةقمنا بالدراسة 
 ،غميزان )مدرسة المعاقين سمعيا، مركز التكوين المهني لممعاقين االجتماعي لوالية

 (النشاط االجتماعي مديرية

وهذا راجع لقرب المسافة وربح الوقت حيث كان الهدف من وراء ذلك الحصول عمى  
دمجهم في المجتمع عن طريق النشاط  يةمعمومات كافية عمى المعاقين سمعيا وكيف

 البدني المكيف.

  منهج وصفي باسموب مسحيالمنهج المستخدم:-1-1

 عينة البحث:مجتمع و  -1-2

ومديرية النشاط ممعاقين سمعيال ينكز البحث في دراستنا تمثل في مر تمع إن مج
 03غميزان ولقد كان اختيار العينة بطريقة عشوائية تمثمت في  االجتماعي لوالية

 .مربي لممعاقين سمعيا 03معاق سمعيا و 00موظف بمدرية النشاط االجتماعي و

 :البحثضبط متغيرات  -1-3

 البدني المكيف.النشاط : االولالمتغير  -

 دمج المعاقين سمعيا. :الثانيالمتغير  -

 :مجاالت البحث -1-4

مربي المعاقين سمعيا 03معاق سمعيا و00منها فرد(30واشتممت عمى )بشري:- 
 موظف مديرية النشاط االجتماعي.03و

 تمتد الدراسة عمى مستوى ثالث مراكز لممعاقين سمعيا بوالية غميزان. :يمكان -

 تم اجراء البحث في الفترة الممتد من نصف األخير من شهر أبريل وماي. :يزمان -
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تم من خاللهما تحضير األسئمة الخاصة باالستمارة االستبيانية وتوزيعها عمى 
بوالية  وموظفي مديرية النشاط االجتماعي ومربي المعاقين سمعيا المعاقين سمعيا

 ميمها ومناقشتها.غميزان ثم بعد ذلك قمنا بعممية جمع النتائج وتح

 األسس العممية:-1-5

من خالل عرض أسئمة االستبيان عمى مجموعة من األساتذة  أوال الصدق:
المختصين في التربية البدنية والرياضية عمى مستوى معهد التربية البدنية والرياضية 

 بمستغانم الذين أشاروا باضافة بعض االسئمة ،وحذفوا بعضها.

من حيث موضوعية البحث فقد تم عرض استمارة االستبيان عمى  ثانيا الموضوعية:
مجموعة من دكاترة وأساتذة معهد التربية البدنية بمستغانم وبعض دكاترة معهد التربية 

البدنية بـ خميس مميانة الذين قاموا بتحكيم االستمارات وتعديل األسئمة وااللتزام 
 اإلمكان االلتزام بهذه التوجيهات.بالمالحظات المقدمة من طرفهم وقد حاولنا قدر 

 ثالثا الوسائل اإلحصائية:

 ، النسبة المئوية . 2اختبار كا 
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 المعاقين سمعيا:لمربي تحميل نتائج االستبيان الموجه -( 1

 :العبارة االولى

 في ممارسة النشاط البدني؟ المعاق سمعيا يدمج مع االسوياء _ىل ترى ان

 .ممارسة النشاط البدني دمج المعاقين سمعيا خالل نسبة: يبين (10)الجدول رقم

 

 

 

 

 التحميل:

عمى  اجابوا المعاقين سمعيا ربيم من %) 68.8 (نسبةان يتضح لنا  (10)من الجدول رقم
 واما الرياضي،ممارسة النشاط البدني مع االسوياء في لممعاقين سمعيا  ىناك دمج ان

 (%18.86)نسبة  (، وىناكالبعبارة ) أجابوا المعاقين سمعيا ربيممن  (%18.88نسبة )
مع االسوياء في لممعاقين سمعيا  دمجاختاروا العبارة )احيانا( ىناك  ربيينمال من

 لممربيين اجابوا (%68.86نسبة ) أكبرما يعني ان ىناك  وىذا .ممارسة النشاط البدني
 .لممعاقين سمعيا خالل ممارسة النشاط البدني ىناك دمجعمى ان 

 %المئوية  النسبة التكرار المشاهد اإلجـابـة

 %62626 62 نعم

 %22622 26 ال

 احيانا
26 

22622% 
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 :االستنتاج

ان ىناك دمج لممعاقين ب أقروا المعاقين سمعيا ربيممن خالل ما سبق نستنتج ان 
 ما يوضحو لنا المخطط البياني الرياضي. وىذاسمعيا في ممارسة النشاط البدني 

 الموالي: 

 

 

: يوضح نسبة الدمج لممعاقين سمعيا خالل ممارسة النشاط البدني مع (11)الشكل رقم 
  االسوياء.
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 :العبارة الثانية

 لممعاق سمعيا اذ مارسو مع الجماعة؟ نفعا أكثرىل النشاط البدني المكيف يكون  -

نفعا  أكثران النشاط البدني المكيف يكون  نسبة االجابة عمى: يوضح (10)الجدول رقم
                                                                                                                                               .مع االسوياءالمعاق سمعيا  اذ مارسو

 

 التحميل:

اجابوا  مربي المعاقين سمعيا من (%68.88)نسبة يتضح لنا ان  (10)من الجدول رقم
 الجماعة،نفعا لممعاق سمعيا اذ مارسو مع  أكثريكون  عمى ان النشاط البدني الرياضي

سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( النشاط البدني  المعاقين من مربي (%08.81)نسبة واما 
نفعا لممعاق سمعيا اذ مارسو مع الجماعة. وىذا ما يعني ان ىناك  أكثريكون  رياضيال

 البدني المكيف يكون اكثر نفعالممربيين اجابوا عمى ان النشاط  (%68.88)اكبر نسبة
 .لممعاق سمعيا اذ مارسو مع الجماعة

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %68.88 02 نعم

 %11 11 ال

 %08.81 12 احيانا
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 االستنتاج:

النشاط  عمى ان أكبربنسبة  أقرواالمعاقين سمعيا  ربييممن خالل ما سبق نستنتج ان 
وىذا ما . الجماعةنفعا اذ مارسو المعاق سمعيا مع  أكثريكون  رياضيالبدني ال

 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان النشاط البدني المكيف يكون أكثر نفعا  نسبة االجابة عمىيوضح  :(10)الشكل رقم
                                 .                                  المعاق سمعيا مع االسوياء اذ مارسو
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 العبارة الثالثة:

 سمعيا؟ واصل بينكم وبين اولياء المعاقينىل ىناك ت -

 .واولياء المعاقين سمعياتواصل المربيين  نسبةيبين  (:10)الجدول رقم
                   

  

 

 

 

 

 

    

 التحميل:

مربي المعاقين سمعيا اجابوا  من (%28.81) يتضح لنا ان نسبة (18)من الجدول رقم
من  (%08.88)واما نسبة  ىناك تواصل بينيم وبين اولياء المعاقين سمعيا،عمى ان 

من مربيي  (08.81)وىناك نسبة  .ليم تواصل مع االولياء ليسمربي المعاقين سمعيا 
وىذا  المعاقين سمعيا أجابوا بانو احيانا ىناك تواصل بينيم وبين أولياء المعاقين سمعيا

 يتواصمون مع أولياء المعاقين سمعيا.لممربيين  (%28.81)ما يعني ان ىناك أكبر نسبة 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %76.61 71 نعم

 %76.66 57 ال

 %76.61 50 احيانا
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 االستنتاج:

يتواصمون بنسبة أكبر  المعاقين سمعيا مربييومن خالل ما سبق نستنتج ان 
 . وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: مع أولياء المعاقين سمعيا (28.81%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين نسبة التواصل بين المربيين واولياء المعاقين سمعيا.(10)الشكل رقم
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 :الرابعةالعبارة 

 ؟ىل يجد المعاق سمعيا حرجا في مشاركة االسوياء -

 سمعيا في مشاركة االسوياء مدى احراج المعاق : يبين (10)الجدول رقم

 :التحميل

المعاقين سمعيا اجابوا بعبارة )نعم(  مربي (10)لنا ان  يتبين (14)من الجدول رقم 
 مربي (00) اما االسوياء،مشاركة  سمعيا فيممعاق لىناك وجود احراج  عمى ان

اي ليس ىناك وجود احراج لممعاق سمعيا في بعبارة )ال(  والممعاقين سمعيا أجاب
يكون احراج لممعاق اختاروا العبارة )احيانا(  مربيين (01) االسوياء، وىناكمشاركة 
  .مشاركة االسوياء سمعيا في

وىي اصغر من القيمة  (1.0)المحسوبة والمقدرة ب  0وبالنطر الى القيمة كا
ونستمزم ىنا الفرق غير  %12ومستوى الداللة  (10)عند درجة حرية  (2.00)الجدولية 0كا

 دال احصائيا.

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاىد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %05 50 نعم

1.0 

 

9.55 

 

19% 10 
الفرق غير 

 دال
 %06.66 77 ال

 احيانا
75 

00.03% 
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 االستنتاج:

وىذا ما  .ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالةومن خالل ما سبق نستنتج ان 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يبين نسبة احراج المعاق سمعيا في مشاركة االسوياء.(10)الشكل رقم 
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 الخامسة:العبارة 

 ىل توجد رغبة لممعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات رياضية؟ -

سمعيا لمواجية االسوياء في  ممعاقينلوجود رغبة  نسبةيوضح  :(19)الجدول رقم
 .رياضيةمباريات 

 

 التحميل:

مربي المعاقين سمعيا اجابوا  من (%18.88)نسبة يتضح لنا ان  (12)من الجدول رقم
نسبة واما  رياضية،مواجية االسوياء في مباريات توجد رغبة لممعاقين سمعيا لعمى انو 

من مربي  (%08.81)نسبة من مربي المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال(وىناك  (01%)
المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( توجد رغبة لممعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في 

لممربيين اجابوا عمى انو ( %18.88)نسبة  أكبرمباريات رياضية. وىذا ما يعني ان ىناك 
 توجد رغبة لممعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات رياضية.

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %30.00 00 نعم

 %11 10 ال

 %16.63 19 احيانا
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 االستنتاج:

و عمى ان أكبربنسبة  أقرواومن خالل ما سبق نستنتج ان معممي المعاقين سمعيا 
. وىذا ما يوضحو لنا توجد رغبة لممعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات رياضية

 المخطط البياني الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

وجود رغبة المعاقين سمعيا لمواجية االسوياء في مباريات  نسبةيبين : (19)الشكل رقم
 رياضية.
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 :السادسةالعبارة 

 ؟المجتمعىل ترى اجبارية دمج المعاق سمعيا في  -

                                                        دمج المعاق سمعيا في المجتمع.اجبارية المربيين في يبين راي : (16)الجدول رقم

 

 التحميل: 

ممعاقين سمعيا اجابوا بعبارة )نعم( عمى ل ربيم (08) تبين ان (18)من الجدول رقم 
ممعاقين سمعيا ل ربيينم (18)اما  المجتمع،اجبارية دمج المعاق سمعيا في  ان ىناك

 (00)واما  المجتمع،اجبارية دمج المعاق سمعيا في  ليس ىناك نوأجابوا بعبارة )ال( ا
ممعاق سمعيا في لدمج الية اجبار  ىناكاختاروا العبارة )احيانا(  ممعاقين سمعيال ربيم

وىي اصغر من  (0.8)المحسوبة والمقدرة بالقيمة  0وبالنطر الى القيمة كا المجتمع
  %12ومستوى الداللة  (10)عند درجة حرية  (2.00)القيمة الجدولية 

 

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %00.00 10 نعم
 

0.6 

 

 

 

9.55 

 

 

9% 10 
الفرق غير 

 دال
 %01 16 ال

 
 %06.63 11 احيانا
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 االستنتاج:

وىذا ما  ومن خالل ما سبق نستنتج انو ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة.
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       سمعيا في المجتمع. اجبارية دمج المعاق نسبة: يبين (16)الشكل رقم
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 :بعةالعبارة السا

 ؟رياضيىل يشعر المعاق سمعيا بالنقص امام االسوياء اثناء ممارسة نشاط  -

لنقص امام االسوياء اثناء يوضح مدى شعور المعاق سمعيا با: (13)الجدول رقم
                                                   .رياضينشاط ممارسة 

 

 التحميل:

ممعاقين سمعيا اجابوا بعبارة )نعم( عمى ل مربي (00)يتضح لنا ان  (11)من الجدول رقم 
 رياضيممعاق سمعيا بالنقص امام االسوياء اثناء ممارسة نشاط لشعور  ان ىناك

ممعاقين سمعيا أجابوا بعبارة ل المربيينمن  (01)اما  ،وأشاروا عمى انو يشعر بالسخرية 
شعور المعاق سمعيا بالنقص  اختاروا العبارة )احيانا( ىناك مربيين( 10)وىناك  )ال( ،

المحسوبة والمقدرة  0.وبالنطر الى القيمة كاامام االسوياء اثناء ممارسة نشاط رياضي 
ومستوى  (10)عند درجة حرية  (2.00) الجدولية 0من القيمة كا وىي اصغر (1.0)ب

 .غير دالةق ذات داللة احصائية ىذاما يعني ان ىناك فرو و %12داللة 

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %06.63 11 نعم

1.0 

 

2.00 

 

9% 10 
الفرق غير 

 دال
 %00.00 11 ال

 
 15 احيانا

01% 
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

 

 

شعور المعاق سمعيا بالنقص امام االسوياء اثناء  نسبةيوضح  :(13)الشكل رقم 
 ممارسة نشاط رياضي.
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 العبارة الثامنة:

 ؟المعاقين سمعياىل ىناك اىتمام من السمطات الوصية الى  -

 .الوصية لممعاقين سمعيا السمطات ىتماما نسبة  : يوضح(16)الجدول رقم

 

 

 التحميل:

مربي المعاقين سمعيا اجابوا  من (%88.88)نسبة يتضح لنا ان  (16)من الجدول رقم
 (%08.88)نسبة واما  المعاقين سمعيا،عمى انو ىناك اىتمام من السمطات الوصية الى 

من مربي المعاقين  (%08.84)نسبة  (. وىناكسمعيا أجابوا بعبارة )المن مربي المعاقين 
 سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( ىناك اىتمام من السمطات الوصية الى المعاقين سمعيا.

لممربيين اجابوا عمى انو ىناك اىتمام من  (%88.88) نسبة أكبروىذا ما يعني ان ىناك  
 السمطات الوصية الى المعاقين سمعيا.

 

 %النسبة المئوية  المشاىدالتكرار  اإلجـابــة

 %26666 91 نعم

 %96666 20 ال

 %66660 20 احيانا
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 االستنتاج:

اىتمام من المعاقين سمعيا اجابوا بان ىناك  مربييمن خالل ما سبق نستنتج ان 
 . وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: السمطات الوصية الى المعاقين سمعيا

 

 

 

 .يوضح نسبة االىتمام من السمطات الوصية لممعاقين سمعيا :(10)الشكل رقم
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 :التاسعةالعبارة 

                              سمعيا مع االسوياء؟المسطر اعطى نتيجة الدمج لممعاق ىل البرنامج - 

 المسطر في دمج المعاقين سمعيا مع نتيجة البرنامج نسبةيبين  :(15)الجدول رقم 
 االسوياء

 

 

 

 

 

                                                                    

 التحميل:

مربي المعاقين سمعيا اجابوا  من (%18.84)نسبة يتضح لنا ان  (10)من الجدول رقم
نسبة واما  االسوياء،عمى ان البرنامج المسطر اعطى نتيجة الدمج لممعاق سمعيا مع 

من مربي  (%01)نسبة  (. وىناكمن مربي المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال (18.88%)
 المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( البرنامج المسطر يعطى نتيجة الدمج لممعاق 

لممربيين اجابوا  (%18.84)نسبة  أكبرسمعيا مع االسوياء. وىذا ما يعني ان ىناك  
 عمى ان البرنامج المسطر اعطى نتيجة الدمج لممعاق سمعيا مع االسوياء.

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاىد اإلجـابــة

 %18.84 00 نعم

 %18.88 10 ال

 01% 18 احيانا
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 االستنتاج:

البرنامج المسطر  اجابوا بان المعاقين سمعيامربيي  من خالل ما سبق نستنتج ان
وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني  .اعطى نتيجة الدمج لممعاق سمعيا مع االسوياء

 الموالي: 

 
 

نتيجة الدمج لممعاق سمعيا  تالبرنامج المسطر اعط نسبة : يوضح ان(15)الشكل رقم
  مع االسوياء.
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 :العاشرةالعبارة 

 المعنية؟ىل ىناك تحفيز لمنشاط البدي المكيف من طرف السمطات  -

                                                                .المكيف من طرف السمطات المعنية تحفيز لمنشاط البدي نسبةيبين : (11)الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 التحميل:

مربي المعاقين سمعيا اجابوا  من( %88.84)نسبة يتضح لنا ان  (01)من الجدول رقم
–وتتمثل في  المعنيةعمى ان ىناك تحفيز لمنشاط البدي المكيف من طرف السمطات 

نسبة واما  ،تخصيص مبالغ مالية لمنشاط البدني المكيف–توفير العتاد المناسب 
من مربي  (%81)نسبة  (. وىناكمن مربي المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال (18.88%)

ن سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( ىناك تحفيز لمنشاط البدي المكيف من طرف المعاقي
 .السمطات المعنية

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %60.00 15 نعم

 %16.66 10 ال

 %01 15 احيانا
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لممربيين اجابوا عمى ان ىناك تحفيز  (%88.84)وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة 
 لمنشاط البدي المكيف من طرف السمطات المعنية.

 االستنتاج:

ىناك تحفيز لمنشاط المعاقين سمعيا اجابوا بان  مربييمن خالل ما سبق نستنتج ان 
ما يوضحو لنا المخطط البياني  البدي المكيف من طرف السمطات المعنية. وىذا

 الموالي: 

 

تحفيز لمنشاط البدي المكيف من طرف السمطات ال نسبة: يوضح (11)الشكل رقم
  المعنية.
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 :الحادي عشرالعبارة 

 المجتمع؟ممعاقين سمعيا في لدمج الما ىي انجازاتكم او مبادراتكم لدعم  -

المبادرات لدعم الدمج لممعاقين سمعيا في  نسبة االنجازات او : يبين(11)الجدول رقم
                                                                                             .المجتمع

 

 التحميل:

بان ىناك مربيي المعاقين سمعيا اجابوا  (00)يفسر لنا ان  (11)من الجدول رقم 
ىناك تنظيم نشاطات مربيين المعاقين سمعيا أجابوا  (01)اما  رياضية،تنظيم دورات 

وبالنطر الى  وممتقيات.اجابوا انو تنظم ندوات مربيين لممعاقين سمعيا  (16)و ترفييية، 
عند  (2.00)الجدولية  0وىي اكبر من القيمة كا( 1.6)المحسوبة والمقدرة ب 0القيمة كا

وىذاما يعني ان ىناك فروق ذات داللة احصائية  %12ومستوى داللة  (10)درجة حرية 
 .غير دالة

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %01 10 تنظيم دورات رياضية

1.0 9.55 19% 10 
الفرق غير 

 دال
 %00.00 11 تنظيم نشاطات ترفيهية

 %06.63 10 تنظيم ندوات وممتقيات
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  االستنتاج:

وىذا ما ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات 

 داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 

 

 

 
 

دمج المعاقين سمعيا في اللدعم  ادراتمبلوايوضح نسبة االنجازات  :(11)الشكل رقم
 المجتمع. 
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 :الثاني عشرالعبارة 

المجتمع بصفة تجعمو يشعر بالمساواة المقترحة لدمج المعاق سمعيا في  ماىي الحمول-
 مع االخرين؟

 :(10)تحميل السؤال 

 :جاب معظم المربيين بانو يجبا

 بالمسؤولية. المعاق سمعيا تحسيس-

 في األنشطة الرياضية. تومشارك-

 االحتكاك بيذه الفئة.يجب -

 6إعطاء فرص العمل-
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  سمعيا ينتحميل نتائج االستبيان الموجه لممعاق-0

 العبارة االولى:

 ؟الرياضيىل تمارس النشاط البدني   -

                  .لممعاقين سمعيا ممارسة الرياضة نسبةيبين  :(10)الجدول رقم

 التحميل: 

المعاقين سمعيا اجابوا عمى انيم  من (%80.11)نسبة يتضح لنا ان  (08)من الجدول رقم
من المعاقين سمعيا أجابوا  (%00.00)نسبة واما  الرياضي،يمارسون النشاط البدني 

من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( يمارس  (%06.06)نسبة  (. وىناكبعبارة )ال
 .النشاط البدني الرياضي

يم اجابوا عمى ان من المعاقين سمعيا( %80.11)وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة 
 .النشاط البدني الرياضي ونيمارس

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %65.31 00 نعم

 %10.10 10 ال

 
 16 احيانا

10.10% 
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 االستنتاج:؛؛

 لمنشاط البدنيبممارستيم  أقروا المعاقين سمعيامن خالل ما سبق نستنتج ان 
 وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:  الرياضي.

 
 

 سمعيا لمنشاط البدني الرياضي.  يوضح نسبة ممارسة المعاقين :(10)الشكل رقم 
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 العبارة الثانية:

 سمعيا؟ النشاط البدن المكيف عمى المعاق ما مدى تأثير -

 . المكيف عمى المعاقين سمعيا يتأثير النشاط البدن نسبةيبين : (10)الجدول رقم 

                                   

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى ان  من (%16.10) يتضح لنا ان نسبة (04)الجدول رقممن 
من المعاقين سمعيا  (%00.00)نسبة ، واما عمييم النشاط البدن المكيف يؤثر إيجابيا

. وىذا ما يعني ان ىناك تأثير عادي عمييم المكيف لوعمى ان النشاط البدن أجابوا 
النشاط البدن المكيف يؤثر  من المعاقين سمعيا اجابوا عمى ان (%16.10)أكبر نسبة 

 .عمييم إيجابيا

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %10.10 76 إيجابي

 %55 55 سمبي

 
 51 عادي

77.77% 
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 االستنتاج:

النشاط البدن المكيف يؤثر  بان اجابوامن خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا 
 وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:  .عمييم إيجابيا

 
 

 

 

 :مناقشة العبارة الثانية

 هل مشاركتك في حصة التربية البدنية والرياضة مع -

 

 

 

 

 .ط البدن المكيف عمى المعاق سمعيايوضح نسبة تأثير النشا :(10)الشكل رقم
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 :العبارة الثالثة

ىل مشاركتك في حصة التربية البدنية والرياضة  مع االسوياء تساعدك في التعمم -
 التقميد؟الميارى عن طريق 

المشاركة في حصة التربية البدنية والرياضة مع االسوياء  نسبةيبين : (19)الجدول رقم 
 .التعمم الميارى عن طريق التقميدتساعد في 

 

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى ان  من( %16.10)نسبة يتضح لنا ان  (02)من الجدول رقم
مشاركتيم في حصة التربية البدنية والرياضة مع االسوياء تساعدىم في التعمم الميارى 

نسبة من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال(وىناك  (%0.10)نسبة واما  عن طريق التقميد،
المشاركة في حصة التربية البدنية  من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا( (00.00%)

. وىذا ما يعني ان والرياضة مع االسوياء تساعد في التعمم الميارى عن طريق التقميد

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %30.35 06 نعم

 %15.15 10 ال

 10 أحيانا
10.10% 
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مشاركتيم في حصة اجابوا عمى ان  من المعاقين سمعيا(%16.10)نسبة  أكبرىناك 
 .قميدالتربية البدنية والرياضة مع االسوياء تساعدىم في التعمم الميارى عن طريق الت

 :االستنتاج

بان المشاركة في حصة التربية  أقروامن خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا 
ما  التقميد. وىذاالبدنية والرياضة مع االسوياء تساعد في التعمم الميارى عن طريق 

 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 
يوضح نسبة مشاركة المعاقين سمعيا في حصة التربية البدنية  :(19)الشكل رقم

 والرياضة مع االسوياء تساعد في التعمم الميارى عن طريق التقميد. 
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 :العبارة الرابعة

 ىل مشاركتك مع االسوياء تشكل عائق لك؟ -

  .سمعيا في مشاركة االسوياء تشكيل العائق لممعاق نسبة : يبين(16)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى ان  من (%02.02)يتضح لنا ان نسبة  (08)من الجدول رقم
من المعاقين سمعيا  (%81.80)، واما نسبة ليم مشاركتيم مع االسوياء تشكل عائق

من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا(  (%08.81)نسبة  (. وىناكأجابوا بعبارة )ال
لممعاقين (%81.80)وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة  المشاركة تشكل عائق ليم.

 عمى انو توجد رغبة لمواجية االسوياء في مباريات رياضية سمعيا اجابوا

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %19.19 19 نعم

 %61.61 01 ال

 %00.00 10 أحيانا
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 االستنتاج:

ال يجدون عائقا في مشاركة من خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا 
 حو لنا المخطط البياني الموالي: وىذا ما يوض االسوياء.

 

 

 سمعيا في مشاركة االسوياء. : يوضح نسبة العائق المشكل لممعاق(16)الشكل رقم 
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 العبارة الخامسة:

 تحسن في مستواك الرياضي اثناء  مشاركتك االسوياء؟  ىناك ىل ترى

 توالرياضي اثناء مشاركلمستوى  تحسنفي  راي المعاق نسبة يبين :(13)الجدول رقم
 .االسوياء

 

 التحميل:

 والمعاقين سمعيا اجابوا عمى ان من( %88.88)يتضح لنا ان نسبة  (01)من الجدول رقم
واما نسبة  االسوياء، مالرياضي اثناء مشاركتي ىمىناك تحسن في مستوا ونر ي
من المعاقين  (%00.00)وىناك نسبة  من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال( (02.02%)

ىناك تحسن في مستواىم الرياضي اثناء مشاركتيم  سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا(
عمى انو  جابوااعاقين سمعيا لمم (%88.88). وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة االسوياء

 .ىناك تحسن في مستواىم الرياضي اثناء مشاركتيم االسوياء

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %60.60 01 نعم

 %19.19 19 ال

 %01.00 13 احيانا
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 االستنتاج:

مستواىم من خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا اجابوا بان ىناك تحسن في 
 االسوياء. وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:  الرياضي اثناء مشاركتيم

 

 : يوضح نسبة التحسن في المستوى الرياضي اثناء مشاركة االسوياء. (13)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

 نعم

 ال

 احيانا



 تحليل ومناقشة النتائجوعرض                          الفصل الثاني                        

 

;6 
 

 :السادسةالعبارة 

 السوي؟ىل يمكن لممعاق سمعيا ان يحقق انتصارات رياضية  اثناء المماسة مع -

انتصارات رياضية اثناء تحقيق  من تمكن المعاق سمعيا  يبين مدى :(10)الجدول رقم
 . سة مع السوير المما

 التحميل:

بعبارة )نعم( عمى انو  واعاق سمعيا اجابم (01)يتضح لنا ان  (06)من الجدول رقم 
من  (00)اما و  السوي،سة مع ر اثناء المماانتصارات رياضية  وايحقق ليم انيمكن 

من المعاقين سمعيا اختاروا العبارة  (00) (، وىناكالمعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال
 .سة مع السوير يمكن لممعاق سمعيا ان يحقق انتصارات رياضية اثناء المما )احيانا(

 0ر من القيمة كاصغوىي ا( 1.06)ب المحسوبة والمقدرة 0وبالنطر الى القيمة كا
وىذاما يعني ان ىناك فروق  %12ومستوى داللة ( 10)عند درجة حرية ( 2.00)الجدولية 
 غير دالة

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %00.00 11 نعم
 

1.10 

 

 

9.55 

 

19% 10 
الفرق غير 

 دال
 %01 10 ال

 
 11 احيانا

06.63% 
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

 

 

رياضية : يوضح نسبة تمكن المعاق سمعيا من تحقيق انتصارات (10)الشكل رقم 
 اثناء الممارسة مع السوي.
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 :السابعةالعبارة 

 إلعاقتك؟ىل النشاط البدني لو دور فعال في عدم احساسك بالنقص الحسي -

منشاط البدني لو دور فعال في عدم لان  نسبة االجابة عمى يبين (:15الجدول رقم)
 إلعاقتو. احساس المعاق سمعيا بالنقص الحسي 

 

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى ان  من (%16.10) يتضح لنا ان نسبة (00)من الجدول رقم
واما نسبة  النشاط البدني لو دور فعال في عدم احساسيم بالنقص الحسي إلعاقتيم،

من المعاقين  (%00.00)من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال( وىناك نسبة  (0.10%)
النشاط البدني لو دور فعال في عدم احساسيم بالنقص  سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا(

لممعاقين سمعيا اجابوا  (%16.10). وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة الحسي إلعاقتيم
 .ل في عدم احساسيم بالنقص الحسي إلعاقتيمالبدني لو دور فعا النشاط عمى ان

 %النسبة المئوية  المشاهدالتكرار  اإلجـابــة

 %30.35 06 نعم

 %5.15 10 ال

 %10.10 10 احيانا
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 االستنتاج:

اجابوا بان النشاط البدني لو دور فعال من خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا 
وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني  يم.بالنقص الحسي إلعاقت يمفي عدم احساس

 الموالي: 

  

النشاط البدني لو دور فعال في عدم  نسبة االجابة عمى ان: يوضح 15الشكل رقم
 احساس المعاق سمعيا بالنقص الحسي إلعاقتو.
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 :الثامنةالعبارة 

 ىل تجدون الدعم المادي والمعنوي من طرف الجمعيات والنوادي الرياضية؟ -

من طرف الجمعيات  المادي والمعنوي الدعمنسبة  يوضح :(01)الجدول رقم

  6والنوادي الرياضية

 التحميل:

ىناك دعم بعبارة )نعم( معاق سمعيا اجاب (08) يتضح لنا ان (01)من الجدول رقم 
من المعاقين سمعيا  (16)اما  الرياضية،معنوي من طرف الجمعيات والنوادي مادي و 

دعم  العبارة )احيانا( ىناكب اجابوامن المعاقين سمعيا  (00)أجابوا بعبارة )ال( ،وىناك 
 0يمة كاوبالنطر الى الق .الجمعيات والنوادي الرياضية مادي ومعنوي من طرف

عند درجة ( 2.00)الجدولية  0من القيمة كا رصغأوىي ( 0.01)المحسوبة والمقدرة ب
 .غير دالة احصائياوىذاما يعني ان ىناك فروق  %12ومستوى داللة  (10)حرية 

 

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %00.35 70 نعم

7.71 

 

 

9955 

 

 

 %73.73 50 ال الفرق غير دال 57 59%

 
 77 احيانا

06.06% 
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 االستنتاج:

وىذا ما  ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة.من خالل ما سبق نستنتج ان 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 
: يوضح نسبة الدعم المادي والمعنوي من طرف الجمعيات والنوادي 01الشكل رقم

 .الرياضية
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 :التاسعةالعبارة 

 ؟ىل لك دعوات لالنخراط في النوادي مع االسوياء -

  .االسوياءالنوادي مع  نسبة الدعوات لالنخراط فييبين  :(01)الجدول رقم

 

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى  من (%04.04)يتضح لنا ان نسبة  (00)من الجدول رقم
من المعاقين  (%21.21)واما نسبة  ليم دعوات لالنخراط في النوادي مع االسوياء،ان 

من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة  (%06.00)سمعيا أجابوا بعبارة )ال( وىناك نسبة 
. وىذا ما يعني ان ىناك أكبر ليم دعوات لالنخراط في النوادي مع االسوياء )احيانا(
 .ليس ليم دعوات لالنخراط في النوادي مع االسوياء( %21.21)نسبة 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %00.00 10 نعم

 %93.93 15 ال

 
 احيانا

16 
10.15% 
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 االستنتاج:

ىناك دعوات لممعاقين سمعيا لالنخراط في النوادي  ليس نستنتج ان من خالل ما سبق
 وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:  مع االسوياء. 

 

 

: يوضح نسبة الدعوات لممعاقين سمعيا لالنخراط في النوادي مع (21)الشكل رقم 
  .االسوياء
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 بارة العاشرة:عال

 رياضية؟ىل تتمقى دعوات لحضورك مناسبات او دورات 

الدعوات والمناسبات والدورات الرياضية  تمقي وحضور نسبة : يبين(00)الجدول رقم
  .لممعاقين سمعيا

 

 التحميل: 

المعاقين سمعيا اجابوا عمى  من (%88.81)يتبين لنا ان نسبة  (00)رقممن الجدول 
من  (%02.02)واما نسبة  رياضية،انيم يتمقون دعوات لحضور مناسبات او دورات 

من المعاقين سمعيا أجابوا  (%06.06)المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال( وىناك نسبة 
. وىذا ما يعني ان يتمقون دعوات لحضور مناسبات او دورات رياضية بعبارة )احيانا(

 يتمقون دعوات لحضور مناسبات او دورات رياضية.( %88.81)ىناك أكبر نسبة 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %66.61 77 نعم

 %77.77 57 ال

 %70.70 56 احيانا
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 االستنتاج:

يتمقون دعوات لحضور  بأنيماجابوا من خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا 
 وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: مناسبات او دورات رياضية 

 

: يوضح نسبة تمقي وحضور الدعوات والمناسبات او دورات رياضية 00الشكل رقم
 .لممعاقين سمعيا
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 ارة الحادي عشر:عبال

 ىل يروق لك المساىمة في النشاطات الرياضية؟

  .المساىمة في النشاطات الرياضية : يبين نسبة(00)الجدول رقم

 

 التحميل: 

المعاقين سمعيا اجابوا عمى  من (%21.21) يتبين لنا ان نسبة (08)من الجدول رقم
من المعاقين  (%02.02)انو يروق ليم المساىمة في النشاطات الرياضية، واما نسبة 

من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة  (%01.06)سمعيا أجابوا بعبارة )ال( وىناك نسبة 
)احيانا( يروق ليم المساىمة في النشاطات الرياضية. وىذا ما يعني ان ىناك أكبر 

 .يروق ليم المساىمة في النشاطات الرياضية (%21.21) نسبة

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %93.93 15 نعم

 %19.19 19 ال

 
 احيانا

15 03.00% 
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 االستنتاج:

من خالل ما سبق نستنتج ان المعاقين سمعيا اجابوا بأنو يروق ليم المساىمة في 
 النشاطات الرياضية وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 

 .مساىمة المعاقين سمعيا في النشاطات الرياضية نسبة: يوضح 00الشكل رقم
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 :عشر لثانيا العبارة

 الرياضية؟الجمعيات  من االولياء لالنخراط فيىل تجدون التحفيز الكامل -

لممعاقين سمعيا لالنخراط في  التحفيز من االولياءيبين مدى  :(00)الجدول رقم
 .الجمعيات الرياضية

 :التحميل

 من المعاقين سمعيا اجابوا بعبارة )نعم( عمى (08)يتضح لنا ان  (04)من الجدول رقم 
( 16)اما  , الرياضيةانيم يجدون التحفيز الكامل من االولياء لالنخراط في الجمعيات 

من المعاقين سمعيا اختاروا العبارة ( 00)من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )ال( ،وىناك 
وبالنطر  .التحفيز الكامل من االولياء لالنخراط في الجمعيات الرياضية)احيانا( ىناك 
الجدولية  0من القيمة كا أصغروىي ( 0.01)المحسوبة والمقدرة ب 0الى القيمة كا

وىذاما يعني ان ىناك فروق ذات  %21ومستوى داللة  (02) حريةعند درجة  (2.00)
 .إحصائية غير دالةداللة 

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %09.06 10 نعم

1.03 

 

2.00 

 

19% 10 
الفرق غير 

 دال
 %10.10 10 ال

 
 10 احيانا

06.06% 
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا  
 ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

 

 
سمعيا لالنخراط في : يوضح نسبة التحفيز من االولياء لممعاقين 00الشكل رقم

 .الجمعيات الرياضية
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 عشر: لثةلثاالعبارة ا

 ىل يتوفر لديكم العتاد الرياضي المناسب؟-

 .لمنعاقين سمعياالمناسب توفر العتاد الرياضي  نسبةيبين  :(09الجدول رقم)

 التحميل:

المعاقين سمعيا اجابوا عمى  من( %10.18)يتبين لنا ان نسبة  (02)من الجدول رقم
من المعاقين سمعيا  (%0.10)واما نسبة  المناسب،انو يتوفر لدييم العتاد الرياضي 
من المعاقين سمعيا أجابوا بعبارة )احيانا(  (%06.06)أجابوا بعبارة )ال( وىناك نسبة 

 (%10.18)يتوفر لدييم العتاد الرياضي المناسب. وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة 
 .اجابوا انو يتوفر لدييم العتاد الرياضي المناسب

 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابــة

 %30.30 00 نعم

 %5.15 10 ال

 
 %10.10 16 احيانا
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 االستنتاج:

اجابوا بانو يتوفر لدييم العتاد المعاقين سمعيا معظم من خالل ما سبق نستنتج ان 
 وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:  الرياضي المناسب

 

 .: يوضح نسبة توفر العتاد الرياضي المناسب لممعاقين سمعيا00الشكل رقم
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 عشر: رابعةالعبارة ال

 ما ىي االنشغاالت والعوائق التي يواجييا المعاق سمعيا المادية والمعنوية؟-

المعاق سمعيا المادية  التي يواجييا االنشغاالت والعوائقيبين مدى  :(06)الجدول رقم
 .والمعنوية

 

 التحميل:

شعر بالعزلة. يعمى انو  معاق سمعيا اجاب (00)يتضح لنا ان  (08)من الجدول رقم 
من المعاقين  (01) اماو  عجز مالي، ىناكمعاقين سمعيا أجابوا عمى انو ( 00)واما 

 0الى القيمة كا المسؤولية. وبالنطراجابوا عمى انيم يعجزون عمى تحمل سمعيا 
عند درجة  (2.00) الجدولية 0ر من القيمة كااصغوىي  (1.06)المحسوبة والمقدرة ب

غير وىذاما يعني ان ىناك فروق ذات داللة احصائية  %12ومستوى داللة  (10)حرية 
 .دالة

 

 اإلجـابــة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 0كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %00.00 11 الشعور بالعزلة

1.06 

 

2.00 

 

19% 10 
الفرق عير 

 دال
 %06.06 10 العجز المالي

العجز في تحمل 
 المسؤولية

11 01.01%   
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 االستنتاج:

وىذا ما  ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالةمن خالل ما سبق نستنتج ان 
 : يوضحو لنا المخطط البياني الموالي

 

 

التي يواجييا المعاق سمعيا ت والعوائق يوضح نسبة االنشغاال :06الشكل رقم
 .المادية والمعنوية
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 االجتماعي:مديرية النشاط  الموجه لموظفيتحميل نتائج االستبيان - 0

 :العبارة االولى

 ؟االخرىمقارنة باإلعاقات  ىل يتوافد المعاقين سمعيا عمى مراكزكم اكثر_ 

توافد المعاقين سمعيا عمى مراكز مديرية النشاط    يبين مدى: (03)الجدول رقم
  األخرى. مقارنة باإلعاقات أكثراالجتماعي 

 التحميل:

 اجابوا بعبارة )نعم( عمى ان ىناك ينموظف (10)( يتضح لنا ان 01)من الجدول رقم
 موظفين (16)واما االخرى،مقارنة باإلعاقات  أكثر مراكزىمتوافد لممعاقين سمعيا عمى 

توافد اختاروا العبارة )احيانا( ىناك  الموظفينمن  (08) (، وىناكأجابوا بعبارة )ال
 .مقارنة باإلعاقات االخرى أكثر مراكزىملممعاقين سمعيا عمى 

 0من القيمة كا صغروىي ا (1.22)ب المحسوبة والمقدرة 0وبالنطر الى القيمة كا
وىذا ما يعني ان ىناك فروق  %12داللة  ومستوى (10)حرية درجة  عند (2.00)ةالجدولي

 .غير دالةذات داللة احصائية 

التكرار  اإلجـابة
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 الجدولية 0كا
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %01 15 نعم
 

1.99 

 

 

9.55 

 

 

19% 

 

02 
الفرق غير 

 دال
 %06.66 10 ال

 
 %00.00 10 احيانا
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

 
 

: يوضح نسبة توافد المعاقين سمعيا عمى مراكز مديرية النشاط 03الشكل رقم 
 .االخرىاالجتماعي أكثر مقارنة باإلعاقات 
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 :العبارة الثانية

 ىل تواجيون مشاكل مع المعاقين سمعيا؟ _

 .المعاقين سمعيامع  مواجية المشاكل مدىيبين  :(00)الجدول رقم

 التحميل:  

 اجابوا بعبارة )نعم( عمى ان ىناك موظفين (16)يتضح لنا ان  (06)من الجدول رقم 
انو ليس  بعبارة )ال(وا أجاب ينموظفال من (00)واما سمعيا،مواجية مشاكل مع المعاقين 

اختاروا العبارة  موظفين (01) سمعيا، وىناكىناك مواجية ألي مشاكل مع المعاقين 
المحسوبة  0. وبالنطر الى القيمة كامواجية مشاكل مع المعاقين سمعيا )احيانا( ىناك

ومستوى  (10)درجة حرية  الجدولية عند 0من القيمة كا صغروىي ا (1.6)والمقدرة ب
 .غير دالةوىذا ما يعني ان ىناك فروق ذات داللة احصائية  %12داللة 

 

 

 اإلجـابة
التكرار 
 المشاهد

النسبة 
 %المئوية 

 2كا
 المحسوبة

 الجدولية 0كا
مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %06.63 10 نعم
 

1.0 

 

 

9.55 

 

 

19% 

 

02 
الفرق غير 

 دال
 %01 10 ال

 
 %00.00 11 احيانا
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
 البياني الموالي:يوضحو لنا المخطط 

 
 .: يوضح نسبة مواجية المشاكل مع المعاقين سمعيا00الشكل رقم
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 :العبارة الثالثة

 سمعيا؟_ ىل يوجد محمل لغوي يستقبل المعاقين 

 .يستقبل المعاقين سمعيا  وجود محمل لغوي نسبة: يوضح (05)الجدول رقم 

 

    

 

 

 

                                                           

 

 التحميل:

اجابوا عمى انو يوجد  الموظفين من( %88.81)يتبين لنا ان نسبة  (00)من الجدول رقم
أجابوا بعبارة الموظفين من  (%8.88) محمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا، واما نسبة

يوجد محمل لغوي  أجابوا بعبارة )احيانا(الموظفين من  (%08.81))ال( وىناك نسبة 
يوجد اجابوا انو  (%88.81) . وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبةيستقبل المعاقين سمعيا

 .محمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %88.81 01 نعم

 %8.88 10 ال

 %08.81 16 احيانا
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 االستنتاج:

يوجد  موظفي مديرية النشاط االجتماعي اجابوا انومن خالل ما سبق نستنتج ان 
 ي الموالي: . وىذا ما يوضحو لنا المخطط البيانمحمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا

 
 

 .: يوضح نسبة وجود محمل لغوي يستقبل المعاقين سمعيا05الشكل رقم
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 :لرابعةالعبارة ا

 المجتمع؟ما ىي درجة الصعوبة لدمج المعاق سمعيا في  _

  .المعاق سمعيا في المجتمع دمجلصعوبة الدرجة مدى  يوضح :(01)الجدول رقم

 التحميل:

درجة  عمى ان ىناك وااجاب ينموظف (01)يتضح لنا ان  (81)من الجدول رقم 
درجة  أجابوا بان ىناكموظف  (00)واما المجتمع،صعوبة لدمج المعاق سمعيا في 

اجابوا بان درجة موظفين  (10) ىناكو  المجتمع،ة لدمج المعاق سمعيا في متوسط
المحسوبة  0. وبالنطر الى القيمة كاضعيفة لدمج المعاق سمعيا في المجتمع الصعوبة

ومستوى ( 10)درجة حرية  الجدولية عند 0وىي اصغر من القيمة كا( 1.0)والمقدرة ب
 .غير دالة احصائياوىذا ما يعني ان ىناك فروق ذات داللة احصائية  %12داللة 

 

 

التكرار  اإلجـابـة
 المشاهد

 الجدولية 0كا المحسوبة 2كا %النسبة المئوية 
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %00.00 11 صعبة

1.0 

 

9.55 

 

 

19% 

 

02 
الفرق غير 

 دال
 %06.63 11 متوسطة

 
   %01 15 ضعيفة
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 االستنتاج:

 .ىناك داللة إحصائية غير دالة احصائيامن خالل ما سبق نستنتج ان 

 

 .: يبين نسبة درجة صعوبة الدمج لممعاق سمعيا في المجتمع 01الشكل رقم
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 :العبارة الخامسة

 االناث؟اقبال عمى مراكزكم الذكور ام  أكثر_ اييما 

مراكز مديرية النشاط واالناث عمى  اقبال الذكور نسبةيوضح  :(01)الجدول رقم
 .االجتماعي

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                  

 التحميل:

الموظفين اجابوا عمى ان الذكور  من (%88.81)يتبين لنا ان نسبة  (80)الجدول رقممن 
 أكثرمن الموظفين أجابوا عمى ان االناث  (%8.88)أكثر اقبال عمى مراكزىم، واما نسبة 

عمى ان االقبال من أجابوا لموظفين من ا (%08.88)اقبال عمى مراكزىم وىناك نسبة 
من الموظفين  (%88.81)وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة  اليتين )الذكور واالناث(.

 .الذكور أكثر اقبال عمى مراكزىم اجابوا ان

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %66.63 01 الذكور

 %01 16 االناث

 
 %10.00 10 واالناث الذكور
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 االستنتاج:

يرية النشاط االجتماعي اجابوا موظفي مدنسبة ل أكبر من خالل ما سبق نستنتج ان
. وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني ىي نسبة الذكور اقبال عمى مراكزىم أكثران 

 الموالي: 

 
: يوضح نسبة أكثر اقبال عمى مراكز مديرية النشاط االجتماعي لمذكور 01الشكل رقم
 .ام االناث 
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 :العبارة السادسة

 )معايير التصنيف( درجة االعاقة عند المعاقين سمعيا_ كيف يتم تصنيف 

 .معايير التصنيفلنسبة االجابة  ينيب :(00)الجدول رقم

 التحميل:   

الموظفين اجابوا عمى انو يتم  من (%21)يتبين لنا ان نسبة  (80)من الجدول رقم
من الموظفين أجابوا  (%08.88)واما نسبة  ،شدة االصابةتصنيف درجة اإلعاقة حسب 

من  (%08.88)وىناك نسبة . االصابة يتم تصنيف درجة اإلعاقة حسب عمر وعمى ان
. وىذا ما موقع االصابةو يتم تصنيف درجة اإلعاقة حسب الموظفين أجابوا عمى ان

ة يتم تصنيف درجة اإلعاق ومن الموظفين اجابوا ان (%21)يعني ان ىناك أكبر نسبة 
 .شدة االصابةحسب 

 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %21 02 شدة االصابة

 %08.88 11 عمر االصابة

 
 %08.88 16 موقع االصابة
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 االستنتاج:

يتم من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي مديرية النشاط االجتماعي اجابوا انو 
 .شدة االصابةتصنيف درجة اإلعاقة حسب 

 
 .معايير التصنيفل ةاإلجاب نسبةيبين  :(00)الجدول رقم 
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 :العبارة السابعة

 ؟لممعاقين سمعيا   الموجيةبرمجة النشاطات _ عمى اي اساس يتم 

 .لممعاقين سمعيا  برمجة النشاطات الموجية:يوضح مدى اسس (88)الجدول رقم

 التحميل:

و تتم موظف اجاب بان (10) اي %81يتضح لنا ان نسبة  (88)من الجدول رقم
و بان أجاب موظف (12) أي ما يعادل %08.86 واما نسبة السن،عمى اساس  البرمجة

يعادل أي ما  %08.88وىناك نسبة  االعاقة،يتم برمجة النشاطات عمى اساس درجة 
ي ا%08.88اما نسبة الجنس. اجاب بانو يتم برمجة النشاطات عمى اساس موظف (16)

وبالنطر بانو يتم برمجة النشاطات عمى اساس القابمية.  موظف اجابة (16)ما يعادل 
الجدولية  0وىي اصغر من القيمة كا (0.00)المحسوبة والمقدرة ب 0الى القيمة كا

التكرار  اإلجـابة
 المشاهد

النسبة المئوية 
% 

 الجدولية 0كا المحسوبة 2كا
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %01 15 حسب السن

1.15 3.01 

 

19% 

 

10 
الفرق غير 

 دال

 %16.60 19 درجة االعاقة

 
 %06.66 10 حسب الجنس

 %06.66 10 حسب القابمية
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وىذا ما يعني ان ىناك فروق ذات  %12 ومستوى داللة (18)درجة حرية  عند (1.60)
 .غير دالةداللة احصائية 

 االستنتاج:

. وىذا ما الفروق ذات داللة إحصائية غير دالةمن خالل ما سبق نستنتج ان 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي: 

 
طريقيا برمجة النشاطات الموجية االسس التي يتم عن : يوضح نسبة 00الشكل رقم

 .لممعاقين سمعيا
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 :العبارة الثامنة

 السمعية؟االعاقة  _ ىل طبيعة النشاطات التي تبرمج تتالءم مع طبيعة

طبيعة االعاقة  تبرمج معالتي  طبيعة النشاطات تالئم نسبةيبين  :(00)الجدول رقم
 .السمعية

 التحميل:  

طبيعة الموظفين اجابوا عمى ان  من (%18.88) يتضح لنا ان نسبة (43)من الجدول رقم
من  (%8.88)واما نسبة  االعاقة السمعية، النشاطات التي تبرمج تتالءم مع طبيعة

عمى من الموظفين أجابوا  (%08.81) . وىناك نسبةال تتالءم االموظفين أجابوا عمى اني
. وىذا ما االعاقة السمعية ان طبيعة النشاطات التي تبرمج احيانا تتالءم مع طبيعة

طبيعة النشاطات ان عمى من الموظفين اجابوا  (%18.88) يعني ان ىناك أكبر نسبة
 .االعاقة السمعية التي تبرمج تتالءم مع طبيعة

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %36.66 00 نعم

 %6.66 10 ال

 %16.63 19 احيانا
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 االستنتاج:

 انو ىناك عمى من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي مديرية النشاط االجتماعي اجابوا
. وىذا ما يوضحو لنا طبيعة االعاقة السمعية تبرمج مع النشاطات التيتالئم لطبيعة 

 المخطط البياني الموالي: 

 

التي تبرمج مع طبيعة االعاقة  تالئم طبيعة النشاطات: يوضح نسبة 00الشكل رقم
 . السمعية
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 :العبارة التاسعة

 النشاطات؟عمى ام اقبال من طرف المعاقين سمعيا  _ ىل ىناك عزوف

 .لممعاقين سمعيا الرياضية النشاطاتعمى نسبة العزوف واالقبال  يبين :(09)الجدول رقم

                                                  

 التحميل:  

الموظفين اجابوا عمى ان ىناك  من (%68.88)يتضح لنا ان نسبة  (23)من الجدول رقم
من الموظفين  (%08.81)اقبال من طرف المعاقين سمعيا عمى النشاطات، واما نسبة 

 .عزوف من طرف المعاقين سمعيا عمى النشاطاتأجابوا عمى ان ىناك 

 االستنتاج:

 ىناك عمى ان من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي مديرية النشاط االجتماعي اجابوا
. وىذا ما يوضحو لنا المخطط البياني النشاطات عمى المعاقين سمعيااقبال من 

 الموالي: 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %00.00 09 اقبال

 %16.63 19 عزوف
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 .النشاطات لممعاقين سمعيا: يوضح نسبة االقبال أكثر عمى  09الشكل رقم
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 :العبارة العاشرة

  ىل البرنامج المسطر لممعاقين سمعيا كافي؟ _

                                                                  .المسطر لممعاقين سمعيا كفاية البرنامج مدى يبين :(06)الجدول رقم 

 التحميل:

 بعبارة )نعم( عمى ان موظف اجاب (08)يتضح لنا ان  (88)من الجدول رقم 
البرنامج أجابوا بعبارة )ال(  ينموظف (16)واما كافي،البرنامج المسطر لممعاقين سمعيا 

 موظفين اختاروا العبارة )احيانا( (10) كافي، وىناكالمسطر لممعاقين سمعيا غير 
المحسوبة والمقدرة  0. وبالنطر الى القيمة كاالبرنامج المسطر لممعاقين سمعيا كافي

ومستوى  (10)عند درجة حرية  (2.00) الجدولية 0قيمة كاوىي اصغر من ال (0.4)ب
 .غير دالةوىذا ما يعني ان ىناك فروق ذات داللة احصائية  %12داللة 

 

 

 

 اإلجـابة
التكرار 
 المشاهد

 %النسبة المئوية 
 2كا

 المحسوبة
 0كا

 الجدولية
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 %48.88 08 نعم
 

0.4 

 

 

2.00 

 

 

12% 

 

02 
الفرق غير 

 دال
 %08.81 16 ال

 
 %81 10 احيانا
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 االستنتاج:

ومن خالل ما سبق نستنتج ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية غير دالة. وىذا ما 
 يوضحو لنا المخطط البياني الموالي:

 
   .نسبة كفاية البرنامج المسطر لممعاقين سمعيا: يوضح 06الشكل رقم
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 :العبارة الحادي عشر

 الدمج؟ىل يؤثر النشاط البدني في عممية _ 

 .لممعاق سمعيا عممية الدمجفي تأثير النشاط البدني  نسبةيبين  :(03)الجدول رقم 

 التحميل:

الموظفين اجابوا عمى ان النشاط  من (%68.88) ( يتضح لنا ان نسبة33من الجدول رقم)
ان من الموظفين أجابوا عمى  (%08.84) واما نسبة الدمج،البدني يؤثر في عممية 

من  (%68.88)في عممية الدمج. وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة يؤثر البدني  النشاط
 .النشاط البدني يؤثر في عممية الدمجالموظفين اجابوا عمى ان 

 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %06.66 06 نعم

 %11 11 ال

 
 %10.00 10 احيانا
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 االستنتاج:

 ىناكرية النشاط االجتماعي اجابوا انو من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي مدي 
. وىذا ما يوضحو لنا المخطط سمعيا لممعاق الدمجتأثير لمنشاط البدني في عممية 

 البياني الموالي: 

 
 .لممعاق سمعيا عممية الدمج : يوضح نسبة تأثير النشاط البدني في03رقمالشكل 
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 :العبارة الثاني عشر

 _ ىل الفضاءات الترفييية الموجودة مناسبة لممعاق سمعيا؟

 . اتوفر الفضاءات الترفييية المناسبة لممعاق سمعي نسبة: يبين (00)الجدول رقم

 التحميل:

الموظفين اجابوا عمى ان  من (%88.88)يتضح لنا ان نسبة  (86). من الجدول رقم
من الموظفين  (%01)الفضاءات الترفييية الموجودة مناسبة لممعاق سمعيا، واما نسبة 

الموظفين اجابوا عمى ان الفضاءات  من (08.81)أجابوا بعبارة )ال(. وىناك نسبة 
الترفييية الموجودة احيانا مناسبة لممعاق سمعيا. وىذا ما يعني ان ىناك أكبر نسبة 

من الموظفين اجابوا عمى ان الفضاءات الترفييية الموجودة مناسبة لممعاق  (88.88%)
 .سمعيا

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %60.00 19 نعم

 %11 03 ال

 
 08 احيانا

06.63% 
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 االستنتاج:

االجتماعي اجابوا عمى ان ىناك من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي مديرية النشاط 
حو لنا المخطط البياني فضاءات ترفييية موجودة ومناسبة لممعاق سمعيا. وىذا ما يوض

 الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 .: يوضح نسبة توفر الفضاءات الترفييية الموجودة لممعاق سمعيا00لشكل رقما
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 العبارة الثالثة عشر:

 سمعيا؟_ ىل الميزانية تغطي حاجيات المعاقين 

  .تغطي حاجيات المعاقين سمعيا الميزانية التي  يبين نسبة :(05)الجدول رقم

  

 التحميل:

الميزانية  بان نسبة وااجاب ينموظفال من(%11)يتضح لنا ان نسبة  (80)من الجدول رقم
ان الميزانية  موظفين اجابوا عمىال من (%01). واما نسبةتغطي حاجيات المعاقين سمعيا

موظفين اختاروا العبارة ال من(%01)نسبة ال تغطي حاجيات المعاقين سمعيا وىناك 
  سمعيا.)احيانا( الميزانية تغطي حاجيات المعاقين 

 

 

 

 %النسبة المئوية  التكرار المشاهد اإلجـابة

 %11 00 نعم

 %01 03 ال

 %01 18 احيانا



 تحليل ومناقشة النتائجوعرض                          الفصل الثاني                        

 

666 
 

 االستنتاج:

 مديرية النشاط االجتماعي اجابوا عمى ان من خالل ما سبق نستنتج ان موظفي
 حو لنا المخطط البياني الموالي: . وىذا ما يوضالميزانية تغطي حاجيات المعاقين سمعيا

 
 .: يوضح نسبة الميزانية التي تغطي  حاجيات المعاقين سمعيا05الشكل رقم
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 العبارة الرابع عشر:

 مستوى المعاقين سمعيا؟  وتحسينول التي تقترحونيا لتطوير _ ما ىي الحم

 :(10)تحميل السؤال 

 إجابة معظم الموظفين كانت ما يمي:

 التشجيع عمى القيام بالدراسات الميدانية.-

 بناء مراكز لمتقميل من الضغط.-

 القيام بدراسة الحاالت.-

 .توفير مربيين حسب الحاالت )كفء(-
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 االستنتاجات:

عبروا عن عممية الدمج باإليجابية وتفاعموا بشكل كبير مع فكرة مربي المعاقين سمعيا -
 تطبيقو.

 .في المجتمعالمعاقين سمعيا ليم رغبة كبيرة في الدمج -

 موظفي مديرية النشاط االجتماعي ليم نظرة ايجابية نحو الدمج وكذا امكانية تطبيقو. -

 .االجتماعيكرة قابمة لمتطبيق من وجية نظر موظفي مديرية النشاط فالدمج -
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 فرضيات:المناقشة 

 :الولىالفرضية ا

والتي صيغت عمى النحو  الولىمن خالل عرض نتائج المحور الذي يخدم الفرضية ا
"مربي المعاقين سمعيا حققوا نتيجة إجابيو في دمج المعافين سمعيا عن طريق التالي

إلى السؤال الثاني عشر من  األولجاءت أسئمتو من السؤال والذي  "الرياضية  األنشطة
في دمج المعاقين سمعيا  اإليجابيةتحقيق مربي المعاقين سمعيا النتيجة  معرفة مدى

 . عن طريق النشاطات الرياضية

 لمدمج عن ةاإليجابيالنتيجة  مربي المعاقين سمعيا ليم دور كبير وفعال في تحقيق
الرياضية لممعاقين سمعيا وىذا ما يتضح لنا في الجداول والمخططات  األنشطةطريق 
 . {7-6-6}البيانية

ودور فعال في تحقيق نتيجة الدمج عن أىمية كبيرة  المربي لوونحن نرى كذلك أن 
التي وصفناىا في إطار  ةوىذا ما يتناسب مع الفرضيالرياضية  األنشطة ممارسة طريق
مربي المعاقين سمعيا حققوا نتيجة إجابيو في دمج المعافين سمعيا  " تقول:والتي بحثنا 

 "الرياضية  األنشطةعن طريق 

 :الثانيةالفرضية 

مفادىا }النشاط البدني من بحثنا ىذا والتي  لثانيةلقد جاءت نتائج التساؤالت بالفرضية ا
وضح من خالل تي ت{، والالمكيف وسيمة لدمج المعاق سمعيا مع االسوياء في المجتمع

 .الثالث عشرالجدول األول إلى الجدول 

وىذا ما لسمناه  الدمج لممعاق سمعياتساعد في عممية النشاط البدني المكيف ىو وسيمة 
{ ;6-69-68-67-66-66}والحظناه في المخططات البيانية  يةولي النتائج الجدف

مية الدمج لممعاق سمعيا في عمجدا  والتي بينت أن النشاط البدني المكيف وسيمة ىامة
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كما الحظنا ان الجمعيات والنوادي الرياضية ليا دور في  .مع االسوياء في المجتمع
جعل النشاط البدني المكيف وسيمة لدمج المعاق سمعيا وتحقق ىذا في الجداول 

وىذا يبين ان ىناك دمج بين المعاق سمعيا واالسوياء  {67-66-66-66}والبيانات
الوسيط )النشاط البدني المكيف( بينيم  لادي الرياضية( باستعما)الجمعيات والنو 

 {66}كوسيمة تواصل ويساعد في عممية الدمج وىذا ما يؤكده الجدول والمخطط البياني

النشاط البدني المكيف ىو وسيمة تساعد في عممية الدمج لممعاق ومن وجية نظرنا فإن 
 سمعيا مع االسوياء في المجتمع.

نتائج اإلستبيان الخاصة نقول إن  كل ىذه التحميالت نستطيع أن وفي األخير ومن
 قد حققت ذلك. لثانيةبالفرضية ا

 ة:لثالفرضية الثا

ة والتي صيغت عمى النحو لثمن خالل عرض نتائج المحور الذي يخدم الفرضية الثا
"موظفي مديرية النشاط االجتماعي يرون قابمية دمج المعاقين سمعيا في المجتمع التالي

وكانت نتائج  .{69-67-66-66}والمخططات البيانية  ولاالجد و فيوالذي يوضح نتائج "
السمعية وكذا  اإلعاقةتوافق النشاطات المبرمجة وطبيعة  مدى ىذه الجداول تشير الى

وبيا يرى موظفو مديرية النشاط االجتماعي ان ىناك  اقباليم عمى النشاطات الرياضية
 قابمية الدمج لممعاقين سمعيا في المجتمع.
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 اقتراحات:

ا كانت وجية نظر المربيين والمعاقين سمعيا وموظفي مديرية النشاط نمن خالل دراست
االجتماعي في اتجاه واحد .وكانت ايجابية واتفقوا عمى حتمية االدماج واستعدادىم 

  .لتطبيق البرامج التي ليا اثار ايجابية عمى المعاق

العممية و العممية التي نرى بأنيا بالغة األىمية  االقتراحاتو في األخير نوفي ببعض  
بصفة محددة  سمعيا ممعاقين بصفة عامة و المعاقللرياضة ا لألنشطة بالنسبة

تطيع ىذه الشريحة بما تس االستفادةلمتخفيف من عبئ اإلعاقة و ثقميا من جية و 
 .تحقيقو إذا أحسنت تقديرىا لذاتيا

ممعوقين من طرف أجيزة اإلعالم حتي يتم لة يرياضال باألنشطة االىتمامضرورة  -
 التحسيس بأىميتيا ، و التعريف بيا في أوساط المجتمع .

الرياضية لممعوقين عن طريق  لألنشطة تكفل الجيات الوصية بتشجيع الممارسة -  
المسموعة أو المقروءة أو المشاىدة، مع تنظيم دورات رياضية  سوآءاالدعاية اإلعالمية 

سنوية محمية أو جيوية أو وطنية، مع تدعيم وسائل اإلعالم ألخر المستجدات عمى 
 الساحة الوطنية و حتى الدولية . 

لرياضة المكيفة لذوي اإلعاقة ا طةلألنش التركيز عمى أىمية البرمجة المناسبة -  
لمتطمع إلى مخطط مستقبمي في إعداد البرامج، و إعطاء صورة واضحة حول  السمعية

اإليجابية الناجمة عن النشاط البدني الرياضي المكيف حتى يتم التحسيس باآلثار  دور
 الممارسة .

العمل عمى تنمية توعية األسر بأصول المعاممة النفسية و التربوية لممعوق، و  -    
الرياضية المكيفة و  لألنشطة وجية تقبل اإلعاقة عن طريق التعويض بالممارسة
 محاولة الرفع من درجة التقدير اإليجابي لممعاق ذاتيا .
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يا و سمعقين المعالرياضية لفئة ا لألنشطة الكشف عن أىمية التعويض بالممارسة -   
 استغاللاإلعاقة عمى الشخصية، و  دور ذلك في تخطي بعض المشاكل التي تتركيا

 القدرات و اإلمكانات لمرفع من درجة ثقة ىذا األخير في نفسو .

الزيادة من عدد المراكز و الجمعيات الخاصة بالمعوقين بالشكل الذي يسمح  -  
 بتوفير مركز واحد عمى األقل في كل والية ، و جمعية عمى مستوى كل بمدية .

المستشفيات و الجمعيات التي تتعامل مع ىذه الشريحة  ضرورة دعم المراكز و -  
بأكبر عدد من المختصين في ميدان التربية الخاصة، و إيالئيم األىمية و المكانة 
الالزمة حتى يتسنى ليم القيام بعمميم عمى أحسن وجو في توجيو المعوقين ، و الرفع 

 من معاناتيم .
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 خالصة عامة:

تضع المعاقين سمعيا مع اقرانيم االسوياء في مجتمع واحد من يعتبر الدمج وسيمة 
 خالل التكامل االجتماعي والتعميمي في المراكز.

وفي ختام دراستنا عرفنا ان وجية نظر المربيين لممعاقين سمعيا كانت نظرة اجابية 
نحو دمج المعاقين سمعيا مع االسوياء من خالل ممارسة النشاطات الرياضية ، كما 

ان الدمج حل البد منو من اجل رد االعتبار لممعاقين سمعيا وانو حافز عمى يرون 
ابراز قدراتيم والتعايش بدون عائق مع االسوياء في المجتمع .كما الحظنا ان ىناك 
تفاعل كبي بالنسبة لمديرية النشاط االجتماعي نحو عممية الدمج ،وىذا ما درسناه من 

( الجانب النظري نضمن فصمين ي، وتطبيقخالل بحثنا الذي تضمن جانبين )نظري
سمعيا والدمج . اما الجانب  ناالول :النشاط البدني المكيف ،والفصل الثاني: المعاقي

التطبيقي فيو يحتوي عمى فصمين االول تطرقنا فيو الى منيجية البحث ،اما الفصل 
الثاني فقد تم فيو عرض وتحميل نتائج االستبيان ،ومجموعة من االستنتاجات ومناقشة 

 الفرضيات وصوال الى صياغة اقتراحات  تتناسب مع الدراسة .

 

 

 

 



 باللغة العربية:

  11الحجرات  .(.s.d) .القران .1

(. تأثٌر الجوانب الصحٌة على النشاط البدنً الرٌاضً ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1998إبراهٌم رحمة. ) .2

 الطبعة األولى. عمان.

 . 150 :ص  :القاهرة.IIالتربٌة الحركٌة للطفل ، دار الفكر العربً ، الطبعة  .(1992) .أمٌن أنور الخولً  .3

 بغداد. التربٌة التروٌحٌة ، دار العربٌة للطباعة.(. 1978حزام محمد رضا القزونً. ) .4

 بٌروت. التطبٌع والعمران دار النهضة العربٌة ، الطبعة الثالثة.(. 1981حسن الساعاتً. ) .5

 القاهرة. النربٌة الرٌاضٌة والتروٌح للمعاقٌن.(. 1998حلمً إبراهٌم لٌلى السٌد فرحات. ) .6

رؤٌة عصرٌة للتروٌح وأوقات الفراغ ، مركز الكتاب للنشر ، (. 1997د/كمال دروٌش ، محمد الحماحمً. ) .7

 القاهرة. الطبعة األولى.

 أوقات الفراغ والتروٌح.عطٌات محمد خطاب. )بال تارٌخ(.  .8

 .دار الفكر العربً.اللٌاقة والصحة  .(1991) .ا .م ,سى عبد الفتاح رملًعٌ .9

 الرٌاض. .Iالرعاٌة التربوٌة للمعوقٌن عقلٌا ، دار المرٌخ للنشر، الطبعة (. 1984لطفً بركات أحمد. ) .11

 القاهرة. اللٌاقة والصحة ,دار الفكر العربً.(. 1991محمد إبراهٌم شحاتة عبس ع الفتاح رملً. ) .11

عمان ,  األلعاب الرٌاضٌة للمعوقٌن , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع.(. 1997ن ع المجٌد إبراهٌم. )مروا .12

 األردن.

الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع  :عمان.الموسوعة الرٌاضٌة لمتحدي اإلعاقة .(2002) .ع .م ,ابراهٌم .13

 .107/108ص

 .1الجامعة األردنٌة ط :األردن.اإلعاقة السمعٌة .(2000) .م .ج ,الخطٌب .14

 .30.32ص  1دار الفكر ط :عمان.قضاٌا ومشكالت فً التربٌة الخاصة .(1998) .ف ,الروسان .15

  .1992 .اإلعاقات الحسٌة حركٌة .(.s.d) .ا .م ,عبٌد .16

 .هجر للطباعة والنشر :مصر.الموجز فً الصحة النفسٌة .(1996) .ا .ع ,كفافً .17

 .طرابلس.سٌكولوجٌة اإلعاقة المفتوحة .(1994) .ر ,قذافًل .18

حولٌات كلٌة الطب ن  :جامعة الكوٌت.التوجٌه واإلرشاد النفسً لألطفال غٌر العادٌٌن .(1987) .م ,محمود .19

 .الحولٌة

 .الجمعٌة القطرٌو لرعاٌة المعاقٌن :الدوحة.األصم متى ٌتكلم .(1995) .ص .ح ,موسى .21

 .1دار الفكر العربً ط.مقدمة فً تعلٌم الطلبة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة .(.s.d) .ا .ج ,وآخرون .21

 

 

 



 

 باللغة االجنبية:

1. A . Domart&al ( .1986 .) Nouveau Larousse Médical , Librairie Larousse.Paris. 

2. A.stor ( .1993 .) U.C.L:ET Outer activitéphysique et sportives adaptées pour personne 

handicapes mentale.belgique: p:10. 

3. Dier J . Dumaze ( .1982 .) Vers une civilisation du loisir ?Editions du seuil.paris. 

4. Dumazadier, J. .. (1982). Vers une civilisation du loisir ? , Editions du seuil. Paris. 

5. J  – Cozcheuve ( .1981 .) Sociologie de la Radio  – Télévision , P.U.F , 5em Edition.paris. 

6. Marie  – Chorlotte Busch ( .1975 .) La Sociologie Du Temps Libre Mouton.Paris. 

7. Ministère de la jeunesse et des sport .)بال تارٌخ( .Enquête nationale sur les besoins et 

aspiration de la jeunesse en matiere de loisirs de culture et animationéducative et 

sportive. 

8. Norber sillamy ( .1978 .) Dictionnaire de psychologie , Larousse.Paris. 

9. R . sue( .O P .)Le loisir.cit. 

10. Roi Randain ( .1993 .) sur le chemin de sport avec les personnes handicapes physique , 

plint marketing sport. 

11. Roymond . Tomas ( .1983 .) Psychologie du sport , P.U . F , 1er Edition.Paris. 

 

 













 استمارة استبيان موجهة إلى المعاق سمعيا

  .دور النشاط البدني لدى المعاق سمعيا المحور الثاني:

 ( في اإلجابة المرغوب فيها:xضع عالمة )                 

 (هل تمارس النشاط البدني؟10

 أحيانا              ال            نعم 

 المعاق سمعيا؟(ما مدى تأثير البدني المكيف عمى 10

 عادي   سمبي      ايجابي         

 

(هل مشاركتك في حصة األنشطة الرياضية مع األسوياء تساعدك في التعميم المهارى 10
 عن طريق التقميد؟

 أحيانا                                  ال     نعم

 

 (هل مشاركتك مع األسوياء تشكل عائق لك؟10

 أحيانا                                    ال        نعم 

 

 (هل ترى هناك تحسن في مستواك الرياضي أثناء مشاركتك األسوياء؟10

      أحيانا   ال        نعم 



 (هل يمكن لممعاق سمعيا أن يحقق انتصارات رياضية أثناء الممارسة مع السوي؟10

 أحيانا  ال     نعم  

 

 البدني له دور فعال في عدم إحساسك بالنقص الحسي إلعاقتك؟(هل النشاط 10

 أحيانا  ال     نعم

 

 .في دمج المعاق سمعيا مع األسوياءدور الجمعيات الرياضية والنوادي -

 

 (هل تجدون الدعم المادي والمعنوي من طرف الجمعيات والنوادي الرياضية؟10

 ال                                   أحيانا                          نعم                

 

 (هل لك دعوات لالنخراط في النوادي مع األسوياء؟10

 أحياناال                                                                  نعم           

 

 اضية؟(هل تتمقى دعوات لحضورك مناسبات أو دورات ري01

 ال                                       أحيانا                       نعم                 

 



 (هل يروق لك المساهمة في النشاطات الرياضية؟00

 ال                                      أحيانا                       نعم                  

 

 التحفيز الكامل من األولياء لالنخراط في الجمعيات الرياضية؟(هل تجدون 00

 ال                                      أحيانا                         نعم                

 

 (هل يتوفر لديكم العتاد الرياضي المناسب؟00

 ال                                      أحيانا                       نعم                  

 

 المعاق سمعيا المادية والمعنوية؟ (ما هي االنشغاالت والعوائق التي يواجهها00

   
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 

 

 

 

 

     



 جهة إلى مديرية النشاط اإلجتماعياستمارة استبيان مو 

 رأي موظفي مديرية النشاط اإلجتماعي في دمج المعاق سمعيا في المجتمع. المحور الثالث:

 ( في اإلجابة المرغوب فيها:xضع عالمة )

 (هل يتوافد المعاقين سمعيا عمى مراكزكم أكثر مقارنة باإلعاقات األخرى؟10

 ال                                         أحيانا                         نعم             

 

 (هل تواجهون مشاكل مع المعاقين سمعيا؟10

 ال                                          أحيانا                        نعم             

 

 يستقبل المعاقين سمعيا؟(هل يوجد محمل لغوي 10

 ال                                         أحيانا                       نعم               

 

 (ماهي درجة الصعوبة لدمج المعاق سمعيا في المجتمع؟10

 متوسطة                                 ضعيفة                           صعبة        

 

 

 

 



 (من هم أكثر إقبال عمى مراكزكم الذكور أم اإلناث؟10

 اإلناث                                    الذكور واإلناث                الذكور          

 

 )معايير التصنيف((كيف يتم تصنيف درجة اإلعاقة عند المعاقين سمعيا 10

........................................................................................

........................................................................................ 

 ( عمى أي أساس يتم برمجة النشاطات الموجهة لممعاقين سمعيا؟10

........................................................................................
........................................................................................ 

 ( هل طبيعة النشاطات الرياضية التي تتالءم مع طبيعة اإلعاقة السمعية؟10

 أحيانا                        ال                                 نعم                    

 

 (هل هناك عزوف أم إقبال من طرف المعاقين سمعيا عمى النشاطات الرياضية؟10

 إقبال                                        عزوف         

 

 أثر البرنامج المسطر في دمج المعاقين سمعيا في المجتمع.-

 هل البرنامج المسطر لممعاقين سمعيا كافي؟(01

 نعم                                         ال                             أحيانا         



 (هل يؤثر النشاط البدني في عممية الدمج؟00

 نعم                                          ال                            أحيانا         

 

 (هل الفضاءات الترفيهية الموجودة مناسبة لممعاق سمعيا؟00

 ال                             أحيانا                    نعم                            

 

 تغطي حاجيات المعاقين سمعيا؟ ( هل الميزانية00

 ال                             أحيانا                               نعم                   
    

 (ما هي الحمول التي تقترحونها لتطوير وتحسين مستوى المعاقين سمعيا؟00

........................................................................................

........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



 المعاقين سمعيا ربياستمارة استبيان موجهة إلى م

 سمعيا بالسوي: عالقة المعاق المحور األول

 ( في اإلجابة المرغوب فيها:xضع عالمة )              

 (هل ترى أن المعاق سمعيا يدمج مع األسوياء في ممارسة النشاط البدني؟10

 نعم                                ال                                  أحيانا          

 

 مع الجماعة؟(هل النشاط البدني المكيف يكون أكثر نفعا لممعاق سمعيا إذا مارسه 10

 نعم                                 ال                                  أحيانا         

 

 (هل هناك تواصل بينكم وبين أولياء المعاقين سمعيا؟10

 نعم                                 ال                                  أحيانا         

 

 (هل يجد المعاق سمعيا حرجا في مشاركة األسوياء؟10

 نعم                                 ال                                  أحيانا         

 

 سمعيا لمواجهة األسوياء في مباريات رياضية؟(هل توجد رغبة لممعاقين 10

 نعم                                 ال                                 أحيانا         



 (هل ترى اجبارية دمج المعاق سمعيا في المجتمع؟10

 أحيانا     نعم                                 ال                                    

 

 (هل يشعر المعاق سمعيا بالنقص أمام األسوياء أثناء ممارسة نشاط رياضي؟10

 نعم                                ال                                 أحيانا         

 

 ن الجواب نعم فيما يكمن النقص:إذا كا

 المعاق يشعر بالسخرية منه-

 يستطيع فهم السويالمعاق سمعيا ال -

 المعاق غير قادر عمى مشاركة األسوياء-

 .والسلطات الوصية إتجاه المعاق سمعيادور المربيين -

 من المربيين إلى المعاقين سمعيا؟(هل هناك إهتمام 10

 نعم                            ال                                  أحيانا           

 

 البرنامج المسطر أعطى نتيجة الدمج لممعاق سمعيا مع األسوياء؟(هل 10

 نعم                            ال                                   أحيانا          

 



 (هل هناك تحفيز لمنشاط البدني المكيف من طرف السمطات المعنية؟01

 أحيانا                                   نعم                           ال           

 

 إذا كانت اإلجابة نعم فيما يتمثل هذا التحفيز:

 توفير العتاد المناسب لممعاقين سمعيا -

 تخصيص مبالغ مالية لمنشاط البدني المكيف -

 الدعم المعنوي فقط-

 

 سمعيا في المجتمع؟لدعم دمج المعاقين (ماهي إنجازاتكم أو مبادراتكم 00

........................................................................................

........................................................................................ 

 المقترحة لدمج المعاق سمعيا في المجتمع بصفة تجعمه يشعر بالمساواة(ماهي الحمول 00
 مع اآلخرين؟

........................................................................................

........................................................................................ 
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