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 اإلهــــــداء

وقضى ربل أن ال تعبدوا إال إٌاي ه انزدٍم: )قىنه تعانى و بعد بسم هللا انزدممصداقا ن

وبالىالدٌه إحساوا إما ٌبلغه عىدك النبر احدهما أو مالهما فال تقل لهما أف وال 

 ( مه سىرة اإلسزاء.32( اٌَت)لهما قىال مرٌماتىهرهما وقل 

أوال إنى وبع انذىان و كم انذىان وانى مه تفزح نفزدً وتذشن نذشوً إنى بز 

 أمً ثم أمً أطال هللا فً عمزها . األمان...أمً ثم

أبً انعشٌش ردمه هللا  إنى مه كان نه انفضم فً وجىدي ٌشٌد مه عشٌمتً وقىتً

 واسكىه فسٍخ جىاوه.

انتً تقاسمىً انذٍاة بذالوتها ومزارتها و صبزها عهً طٍهت اندراست سوجتً إنى 

 انىفٍت.

 إنى فهذة األكباد نؤي سزاج اندٌه وعبد انجهٍم

إنى كم أفزاد عائهتً مه قزٌب و بعٍد خاصت ) اإلخىة و سوجاتهم ،األخىاث 

 وأسواجهم(  وعائهت سوجتً كبٍزا وصغٍزا.

 األصدقاءإنى كم 

 ثـــمـــرة جـــهـــدي لـــنـم جـــمـــٍـــعـــا""أهــــدي 

 

 .لىافً عبد القادر                                                                       
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 اإلهــــــداء



إلى من تتسابق الكممات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتيا من عممتني وعانت الصعاب    
في بحر حنانيا ليخفف من آالمي ألصل إلى ما أنا فيو وعندما تكسوني اليموم أسبح 

 ثم أمي ثم أمي أطال الو في عمرىا.أمي ..

الدنيا إلى من عممني النجاح والصبر إلى من افتقده في مواجية الصعاب ولم تميمو   
 رحمة اهلل عميو. ألرتوي من حنانو.. أبي 

  إلى التي تقاسمني الحياة بحالوتيا ومرارتيا و صبرىا عمي طيمة الدراسة زوجتي   
 الوفية.

 الى قرة العين كل من شيماء، وأيوب وآدم حفظيم الو .

  وأخواتي. تيوقي ويميج بذكراىم فؤادي إلى أخو لى من حبيم يجري في عر إ 

 

     خاصة الصديق الحبشي بمكة المكرمة.األصدقاء إلى كل 

 

 بوعزيز شعبان                                                                              
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شكروتقدير

 

كن عالما .. فـإن لم تستطع فكن متعمما ، فـإن لم تستطع فـأحب العمماء ،فـإن لم  "  

 . "تستطع فـال تبغضيم

عز وجل عمى هلل البحث، نحمد ا بإنجاز ىذابعد رحمة بحث و جيد و اجتياد تكممت 

عبارات خص بأسمى نال يسعنا إال أن  نعمو التي مَن بيا عمينا فيو العمي القدير ، كما

 لنا من جيد و نصح ولما قدم" بن  قالوز تواتي" األستاذ مدكتورل الشكر و التقدير

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسيم في تقديم يد . و معرفة طيمة انجاز ىذا البحث 

نتقدم بأرقى و أثمن عبارات  "سيفي بمقاسم "و نخص بالذكر العون إلنجاز ىذا البحث،

و عمى  مستغانمب معيد التربية البدنية والرياضةالشكر و العرفـان إلى القـائمين عمى 

 وي التابع .قسم النشاط الحركي المكيف والفريق التربرأسيم رئيس 
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 ملخص الدراسة
 

 ;ممخص الدراسة
طالت ىذه الدراسة شريحة المعاقين سمعيا ومدى اكتسابيم لمميارات االجتماعية اخترنا 
منيا االتصال والمشاركة ثم التعاون وذلك عبر ممارسة النشاط البدني الرياضي 

دور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية بعض الميارات عنوان " المكيف تحت
ىذا معرفة أىمية "،كان ىدفنا من الدراسة االجتماعية لدى األطفال المعاقين سمعيا

تحديد الفروق ىذه الفئة،و االيجابية عمى الميارات االجتماعية لدى  ووانعكاسات النشاط
ين لمنشاط البدني الرياضي والغير الممارسفي الميارات االجتماعية بين الممارسين 

ىذه ممارسة عمى الميارات االجتماعية لدى ال إعطاء صورة عمى تأثيرالمكيف وكذا 
 .الشريحة من المجتمع

ممارسة النشاط البدني الرياضي  كانت كل الفرضيات تصب في االتجاه االيجابي نحو
فعال في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين الدور و المكيف 

طفال المعاقين سمعيا بمدرسة ، من اجل التحقق من الفرضية اختار الباحثان األسمعيا
طفل  05تخص ذات الفئة ببمدية حجاج لوالية مستغانم ، بحيث بمغ عدد العينة 

 .االستطالعية أطفال لمدراسة 05تمميذ لمدراسة األساسية و 05موزعين 
مدية بمساعدة أخصائي المركز وذلك بالتركيز عمى ليم بالطريقة الع نااختيار قد تم و 

ذكورا فقط ،ومراعاة تقارب درجة السمع  (01-05مجموعة أطفال المرحمة السنية) 
لدييم  وكذا مستوى الذكاء بغية التقميل من اي متغير عشوائي من شانو التأثير عمى 

تخدمنا  في دراستنا مقياس الميارات االجتماعية عمى األطفال اس، نتائج البحث 
( في ميارتي 3122رر أبو منصو المعاقين سمعيا  والذي أعدتو الدكتورة )حنان خض

التواصل وكذا المشاركة ،والمقياس في أصمو أعد لمعرفة الميارات االجتماعية وعالقتيا 
يارة التعاون فكان من دراسة بالحساسية االنفعالية لدى المعاقين سمعيا . أما م
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بجامعة مستغانم  بالجزائر  في رسالتو " اثر برنامج ترويحي مقترح في  (الصافي شيخ)
 لدى المعاقين سمعيا"  . تنمية بعض الميارات االجتماعية

الدراسة في ضوء الدراسة المحدودة في الزمان والمكان وفي عدد الحاالت  خمصت
المدروسة أنو تم التحقق من الفرضية العامة بإبراز دور النشاط الرياضي المكيف في 
تنمية بعض الميارات االجتماعية عمى غرار االتصال والمشاركة وكذا التعاون 

 كميارات إدماج اجتماعي.
 يمكن اإلغفال عنو إن النتائج لم تكن نحو اإليجاب المطمق والشيء اآلخر الذي ال

 الصريح ولم تكن النتائج االيجابية عالية،لتبقى نسبية ومحدودة عمى مجموعة البحث.
أمام ىذا الوضع يبقى لنا شوط كبير نحو إحداث نتائج شاممة ودالة ألبعد الحدود لمثل  

 ىذه الدراسات .
نا من ىذه الشريحة بحقيم في العيش في مراكز تكفييم في الختام نأمل أن ينعم أبناؤ 

وبتأطير ومناىج تخصيم كفئة مميزة  في بمدىم الجزائر، كما نخص ونحث طمبة 
االختصاص بمعاىدنا بتوجيو الدراسات في شتى الجوانب ليذه الفئة ، السيما ما تعمق 

ستفادة منيا بالنفسي واالجتماعي، أمال في استدراجيا نحو الدمج االجتماعي واال
 كطاقات بشرية.  
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Study Summary: 

This study was conducted by a group of people with hearing disabilities and the extent to 

which they acquired social skills. We chose to connect, participate, and collaborate through 

physical activity, which was adapted to the role of physical activity in the development of some 

social skills in children with hearing disabilities. And its positive impact on the social skills of 

this group, and to identify differences in social skills between practitioners and non-

practitioners of the physical activity of sports, as well as to give an image of the impact of the 

practice on social skills in this group of the society. 

All the hypotheses were directed towards the positive trend towards the exercise of physical 

activity and the active role in the development of some social skills in children with hearing 

impairments. In order to verify the hypothesis, the Taliban chose children with hearing 

disabilities in a school of the same class in the Hajjaj Municipality of Mostaganem State, 

Distributed 40 students for the basic study and 10 children for the exploratory study. 

We have chosen them in a deliberate way with the help of the center's specialist by focusing 

on the group of children aged 10-13 years only, and taking into account the convergence of 

their hearing level as well as the level of intelligence in order to reduce any random variable 

that would affect the results of the search, On children with hearing disabilities, prepared by 

Dr. (Hanan Khader Abu Mansour) in the skills of communication as well as participation, and 

the scale in the original prepared to learn the social skills and its relationship to emotional 

sensitivity of the hearing impaired. The skill of cooperation was the study of the net Sheikh at 

the University of Mostaganem in Algeria in his message "the impact of a proposed recreational 

program in the development of some social skills for the hearing impaired." 

The study concluded in light of the limited study in time and place and in the number of 

studied cases that the general hypothesis was confirmed by showing the role of sports activity 

in the development of some social skills such as communication and participation as well as 

cooperation as social integration skills. 

Another thing that can not be overlooked is that the results were not absolute positive and the 

positive results were not high, to remain relative and limited to the research group. 

In the face of this situation, we have a great way to achieve comprehensive results and a far-

reaching function of such studies. 

In conclusion, we hope that our children from this group will enjoy their right to live in centers 

that are sufficient for them and to develop their own curricula as a distinguished group in their 

country of Algeria. We also urge students of specialization in our institutes to direct studies in 

various aspects of this category, And use them as human resources. 
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Résumé de l'étude: 

Cette étude a été menée par un groupe de personnes ayant des déficiences auditives et dans 

la mesure où elles ont acquis des compétences sociales. Nous avons choisi de se connecter, de 

participer et de collaborer par l'activité physique, qui a été adapté au rôle de l'activité 

physique dans le développement de certaines compétences sociales chez les enfants ayant des 

déficiences auditives. Et son impact positif sur les compétences sociales de ce groupe et pour 

identifier les différences de compétences sociales entre les praticiens et les non praticiens de 

l'activité physique des sports, ainsi que pour donner une image de l'impact de la pratique sur 

les compétences sociales dans ce domaine Groupe de la société. 

Toutes les hypothèses ont été orientées vers la tendance positive à l'exercice de l'activité 

physique et le rôle actif dans le développement de certaines compétences sociales chez les 

enfants ayant une déficience auditive. Afin de vérifier l'hypothèse, les Taliban ont choisi des 

enfants ayant des déficiences auditives dans une école de la même classe dans la municipalité 

de Hajjaj de Mostaganem State, ont distribué 40 étudiants pour l'étude de base et 10 enfants 

pour l'étude exploratoire. 

Nous les avons choisis de manière délibérée avec l'aide du spécialiste du centre en mettant 

l'accent sur le groupe d'enfants de 10 à 13 ans seulement et en tenant compte de la 

convergence de leur niveau d'audition ainsi que du niveau d'intelligence afin de réduire Toute 

variable aléatoire qui affecterait les résultats de la recherche, sur les enfants ayant des 

déficiences auditives, préparé par le Dr Hanan Khader Abu Mansour dans les compétences de 

communication et de participation et l'échelle dans l'original préparé pour apprendre les 

compétences sociales Et sa relation avec la sensibilité émotionnelle des malentendants. La 

compétence de la coopération a été l'étude du Sheikh net à l'Université de Mostaganem en 

Algérie dans son message «l'impact d'un programme récréatif proposé dans le développement 

de certaines compétences sociales pour les malentendants». 

L'étude a conclu à la lumière de l'étude limitée dans le temps et le lieu et dans le nombre de 

cas étudiés que l'hypothèse générale a été confirmée en montrant le rôle de l'activité sportive 

dans le développement de certaines compétences sociales telles que la communication et la 

participation ainsi que la coopération Compétences d'intégration sociale. 

Une autre chose qui ne peut pas être négligée est que les résultats n'étaient pas absolument 

positifs et que les résultats positifs n'étaient pas élevés, pour rester relatifs et limités au 

groupe de recherche. 

Face à cette situation, nous avons un excellent moyen d'obtenir des résultats complets et une 

fonction de grande envergure de ces études. 

En conclusion, nous espérons que nos enfants de ce groupe apprécieront leur droit de vivre 

dans des centres qui leur sont suffisants et de développer leurs propres programmes d'études 

en tant que groupe distingué dans leur pays d'Algérie. Nous demandons également aux 

étudiants de se spécialiser dans nos instituts pour diriger des études dans divers aspects de 

cette catégorie, et les utiliser comme ressources humaines. 
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 مقدمة  -1
يعتبر النشاط البدني الرياضي من الوسائل التربوية الفعالة التي تيدف الى إنشاء    

الفرد الصالح في المجتمع من خالل التنمية الشاممة لجميع جوانب الشخصية سواء 
 النفسية أو االجتماعية أو الحركية المعرفية ، وأيضا البدنية الصحية.

لفرد السيما طفولتو التي تعد مرحمة بناء يتجسد ذلك في أبعاد النشاط عبر مراحل نمو ا
الشخصية واكتساب الميارات االجتماعية التي تصون توافقو النفسي واندماجو 

 االجتماعي.
تعد ىذه األىمية وكذا األبعاد ومنطق التأثير استخالص منطقي لجميع الدراسات    

 والواقع الممموس ، لكن ماذا لو كان الطفل غير سوي ؟
  الطفل معاق سمعيا؟ماذا لو كان 

طفل إعاقتو تمنعو من اكتساب الميارات في الظروف العادية، وافتقار لمميارات     
 يحول دون إشباع حاجاتو النفسية أو اندماجو وتفاعمو بالصورة الطبيعية وااليجابية.

ىذا الطفل الذي تعيق حاسة السمع لديو نموه الطبيعي من جميع الجوانب خاصة 
يا ، إعاقة  تفقده وسيمة االتصال بالعالم المحيط أو تعقده،وبالتالي االجتماعية من

يصبح أقل إدراكا لبيئتو االجتماعية المحيطة ، مما يدفعو لالنطواء واالنسحاب عما  
حولو،فيضعف مفيومو لذاتو وشخصو وعميو تكوين اتجاىات سمبية اتجاه المجتمع 

 الت الحياتية.المحيط سواء بالبيت أو المدرسة أو كافة المجا
يضيف "عمي عبد النبي حنفي" أنو تعد فئة المعاقين سمعيا من الفئات التي ينحرف    

ذووىا بشكل أو بآخر في القدرة السمعية بالمقارنة بأقرانيم العاديين، وأن المتأمل في 
أدبيات التربية الخاصة يجد ىذه الفئة تعاني الكثير من المشكالت منيا ما ىو متعمق 

اإلعاقة ومنيا ما ىو متعمق بالعوامل البيئية المحيطة بالمعاق سمعيا ، لذلك  بطبيعة
فإن حرمان المعاق سمعيا من حاسة السمع باإلضافة الى االتجاىات السالبة نحو 
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المحيطين بو تجعمو أكثر عرضة لكثير من المشكالت حيث يجد نفسو لزاما عميو أن 
مما ال يفيمون ظروفو  ع أقرانو العاديينيكافح لمتغمب عمى ما يواجيو من مشكالت م

ال يستطعون التواصل معو بنجاح ، األمر الذي قد يدفعو الى الحد من  وطبيعتو أو
   .(636صفحة م، 2002)حنفي،  .اإلخفاقمستويات طموحو تجنبا لمفشل و 

عممية التفاعل االجتماعي أساسًا لعممية التنشئة االجتماعية  لكن بالمقابل تعتبرو     
حيث يتعمم الفرد أنماط السموك المتنوعة التي تنظم العالقات بين أفراد المجتمع الواحد 
، ىذا السموك الفردي ما ىو إال ظاىرة تنتج عن التفاعل المستمر مع اآلخرين  

لميمة والمحددة لتفاعل الفرد مع اآلخرين وبيذاُ تعد الميارات االجتماعية أحد العوامل ا
 .وقدرتو عمي االستمرار في ىذا التفاعل

يمانا من الباحثان أن الرابط بين اإلعاقة السمعية والنشاط     انطالقا مما تقدم وا 
الرياضي ىو رياضة ذوي االحتياجات الخاصة رابطة ينبثق منيا دور النشاط البدني 

د الوسائل والسبل اليامة في تنمية المعاق سمعيا من الرياضي المكيف أو المعدل كأح
خالل عالقتو بتنمية الميارات االجتماعية لديو  لمخروج من زاوية االنطواء والعزلة 

 لممشاركة في العالم المحيط واالبتعاد عن فكرة النكران االجتماعي.
يف بيا وفي ضوء ذلك تعد دراسة مشكالت ىذه الفئة ليا األولوية في البحث لمتعر 

وابراز ولو جزء منيا ، ولعل ضعف الميارات االجتماعية جزء من ذاك المشكل 
وارتباطو بالنشاط البدني الرياضي المكيف لمفئة المعنية رؤية استحقت منا ىذه الدراسة 
بعنوان "دور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية بعض الميارات االجتماعية 

 ا" لدى األطفال المعاقين سمعي
 فالجانب،  تطبيقي الثاني و نظري األول جانبين إلى الدراسة ذهى في التطرق تم   

النشاط  فصل و السمعية اإلعاقة فصل شممت نظرية فصول ثالث تضمن النظري
 لمميارات االجتماعية. آخرو  البدني الرياضي المكيف
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 لمدراسة باإلجراءات المنيجية تميي األول،  ينمفص فقد تضمن التطبيقي الجانب أما
 المنيج عمى ىذا بحثنا في اعتمدناقد و  الدراسة والدراسة االستطالعية جيمنشمل 

 من حقائقيا ومعرفة نسبية معمومة أو ظاىرة أي عن صورة يعطي والذي الوصفي
 وتفسير بعرض تميفي الثاني الفصل أما ، بينيم والعالقة وعناصرىا خصائصيا خالل
من خالل توزيع االستبيان عمى المعاقين سمعيا والذي أجبنا من  اييإل المتوصل النتائج

خالل تحميمو عمى إشكالية الدراسة وتحقيق الفرضيات المطروحة لننيي الدراسة 
 .بخالصة عامة

 إشكالية البحث: -2
تمعب الميارات االجتماعية دورا ىاما في إعداد المعاق سمعيا لمحياة ، الشيء     

جب برامجا خاصة في توفر وسائل تخص الفئة وضمن ظروف محيطة الذي يستو 
عادة تكييفيم مع أنفسيم ومع المجتمع.  مميزة ، وذلك بغية تطوير قدراتيم وا 

ولعل أول اىتمام بيذه الفئة من طرف الدولة ممخص في انجاز مدارس خاصة ليم     
اكتساب المعاق  وذلك عمى قمتيا ونقص االختصاص بيا ، مراكز تنشغل أغمبيا عمى

مبادئ المغة المفظية ودعميا بمغة اإلشارة ، متغافمين بذلك عن دور المعب من خالل 
األنشطة البدنية الرياضية المكيفة كباب من أبواب التفتح عمى المحيط واالندماج 

 والتكيف وفق توافق نفسي وعبر ميارات اجتماعية معينة .
فئة ضعيفي السمع عناصر ثالث تبمورت نشاط بدني مكيف وميارات اجتماعية و     

من خالليا مشكمة دراستنا بعد ادراك منا  وتيقن بأىمية الوقوف عند ىذه العالقة 
وتحميل معطياتيا السيما بعد ما المسناه من خالل التربصات الميدانية باحدى مراكز 
 الصم ، وشغوف أطفالنا بممارسة النشاط البدني وحاجتيم لمعب واالحتكاك وكذا

 المنافسة الفردية منيا والجماعية.
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من ىنا جاءت فكرة الدراسة سعيا من الباحثان في الوقوف عند دور النشاط البدني    
الرياضي المكيف في تنمية بعض الميارات االجتماعية ، اخترنا من مجمميا وعمى 

ة عن تعددىا ثالث ميارات ىي االتصال والمشاركة وكذا التعاون ، كمحاولة منا لإلجاب
 التساؤل الرئيسي اآلتي :

الميارات االجتماعية لدى   "ىل لمنشاط البدني الرياضي المكيف دور في تنمية بعض
 األطفال المعاقين سمعيا "

وبالتركيز عمى الميارات الثالث المذكورة سمفا تنبثق مجموعة التساؤالت الفرعية       
 اآلتية: 

تصال بين الممارسين والغير الممارسين ىل ىناك فروق فردية في ميارة اال -    
 لمنشاط البدني المكيف لدى فئة المعاقين سمعيا.

ىل ىناك فروق فردية في ميارة المشاركة بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط  - 
 البدني المكيف لدى فئة المعاقين سمعيا.

ر الممارسين لمنشاط ىل ىناك فروق فردية في ميارة التعاون بين الممارسين والغي -  
 البدني المكيف لدى فئة المعاقين سمعيا.

 أهداف البحث: -3
االيجابية عمى الميارات االجتماعية لدى  معرفة أىمية الممارسة الرياضية وانعكاساتيا-

 األطفال المعاقين سمعيا.
تحديد الفروق في الميارات االجتماعية بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط -

 البدني الرياضي المكيف.
إعطاء صورة عمى تأثير ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف عمى الميارات -

 االجتماعية لدى األطفال المعاقين سمعيا.
 فرضيات البحث: -4 
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 :الفرضية العامة  
لممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف دور فعال في تنمية بعض الميارات  -     

 االجتماعية لدى األطفال المعاقين سمعيا.
 : الفرضيات الجزئية

ىناك فروق فردية ذات داللة إحصائية بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط -     
 طفال المعاقين سمعيا. البدني الرياضي المكيف في تنمية ميارة االتصال لدى األ

ىناك فروق فردية ذات داللة إحصائية بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط -     
 البدني الرياضي المكيف في تنمية ميارة المشاركة لدى األطفال المعاقين سمعيا.

ىناك فروق فردية ذات داللة إحصائية بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط -     
 البدني الرياضي المكيف في تنمية ميارة التعاون لدى األطفال المعاقين سمعيا.

 مصطمحات الدراسة: -5
 النشاط الرياضي المكيف: -5-1

 اإلعاقة حاالت لتالئم تعديميا يتم التي والبرامج واأللعاب الرياضات يعني: اصطالحا
حدود  وفي الغير القادرين األشخاص الىتمامات وفقا ذلك لنوعيا وشدتيا ،ويتم وفقا

 (24، صفحة 2005)المميل،  قدراتيم.
 لفائدة خاصة عناية بإعطاء تتجو التي الرياضية والنشاطات التمارين جميع ىو: اجرائيا

الدراسة المتناولة والتي تخص الخاصة ووفق  االحتياجات كذوي القاصرين األشخاص
 فئة المعاقين سمعيا نتجو نحو تمارين وألعاب خاصة تراعي إعاقتيم وخصائصيم.

 االعاقة السمعية -5-2
 وقد الفرد عمى المؤثرة الحسية اإلعاقات أحد بأنيا السمعية اإلعاقة تعرف: اصطالحا
 التعميمي أدائو عمى يؤثر مما المغة واكتساب الكالم عمى القدرة عمييا فقدان يترتب
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 السمع. وضعاف البكم الصم وتشمل البيئية واالجتماعية المثيرات مع وتفاعمو والميني
 (36، صفحة 6997)الخطيب، 

 لمشخص يمكن ال بحيث السمع، عمى القدرة في الكمي أو الجزئي العجز ىي اجرائيا:
 المسموع، الكالم فيم عمى تدل بطريقة عميو االستجابة ويتعذر منيا االستفادة المصاب

 الوالدة. بعد أو خمقيا يكون وقد
 المهارات االجتماعية -5-3

 مقبولة ،تكون معينة بطريقة ما سياق في اآلخرين مع التفاعل عمى القدرة ىي: اصطالحا
)عالم،  .أيضا اآلخرين نفع تراعي الوقت نفس في، و شخصيا مفيدة ،و اجتماعيا
 (57، صفحة 2008
ضمن ىذه الدراسة تعرف الميارات االجتماعية  بأنيا قيمة الدرجات التي  إجرائيا:

يحصل عمييا الطفل المعاق سمعيا عمى سمم التقديرات الموضوعة لالستبيان المستخدم 
 في الدراسة المتناولة.

 الدراسات المشابهة: -6
 المعدلة والترويحية الرياضية األنشطة توظيف " ( بعنوان2006العربي ) قبورة دراسة -
 ماجستير" رسالة.واالجتماعي الشخصي فالتكي تحسين في
 :إلى الدراسة ىدفت-
 لممعاقين والترويحية الرياضية التربية خالل من بيداغوجي تكفمي برنامج تصميم-

 .واالجتماعي الشخصي التكيف لتحسين سمعيا
 الحركية القدرات تنمية بواسطة المكيف الحركي النشاط ممارسة في الدافعية إثارة-

 .الترويحية األلعاب وميارات األساسية
 :أن فرضت-
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 التكيف لتحسين المعدلة والترويحية الرياضية األنشطة توظيف في إيجابي تأثير ىناك-
 .سمعيا لممعاقين واالجتماعي الشخصي

 والعصبية العضوية األغراض تحقيق في يساعد المكيف الحركي النشاط ممارسة-
 .والعاطفية واالجتماعية العضمية

 .التجريبي المنيج :الباحث استخدم-
 مدرسة من( متوسطة سمعية إعاقة من يعانون طفال 21 في تمثمت :البحث عينة
 .مقصودة بطريقة اختبرت  )وىران الناصر واري الصم

 :التالية األدوات استخدم-
 .والمشرفين لممدراء موجو استبيان-
 .الشخصية اختبار-
 .والترويحية الرياضية األنشطة بعض تتضمن تعميمية وحدات-
 :التالي النحو عمى النتائج فكانت-
   األبعاد في معنويا الدال التحسن أظير الباحث قبل من المعتمد البرنامج-

 .الشخصية
 األلعاب ميارات وأداء العصبي العضمي التنافسي باألداء الخاصة التمرينات أثرت-

 .واالجتماعي الشخصي التكيف أبعاد تحقيق في المركبة األساسية
عمى  مقترح رياضي ترويحي برنامج أثر" ( بعنوان: 2013دراسة الصافي الشيخ ) - 

 " سمعيا المعاقين لدى االجتماعية الميارات بعض
 : طرح الباحث أشكالو في سؤالو

 ىل يؤثر البرنامج الترويحي الرياضي في تنمية بعض الميارات االجتماعية عند-
 المعاقين سمعيا.

 : ىدفت الدراسة إلى
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معرفة أثر البرنامج الترويحي الرياضي في تحسين بعض الميارات االجتماعية -
 )االتصال وحل المشكالت( عند المعاقين سمعيا.

معرفة أىمية و دور النشاط الترويحي الرياضي المكيف في تحسين مستوى  بعض  -
 الميارات االجتماعية لممعاقين سمعيا.

: يؤثر البرنامج الترويحي الرياضي إيجابيا عمى كل من ميارة االتصال و الفرض العـام
 حل المشكالت. 

لطبيعة الدراسة المتضمنة برنامج   التجريبي انتيج الباحث المنيج منيج الدراسة-
لمركز   البكم الصم صغار مدرسة من تمميذ 34 من ترويحي طبق عمى عينة تتكون

 تم اختيارىم بالطريقة العمدية  حجاج بمستغانم
 االستبيان  :المستعممة األدوات-

توصل الطالب إلى أن البرنامج الترويحي الرياضي أظير  :إلييا المتوصل النتائج-
تأثير إيجابيا عمى تطوير بعض الميارات االجتماعية عند المعاقين سمعيا وقد خرج 

استخدام البرامج الترويحية بمجموعة من االقتراحات و التوصيات أىميا ضرورة 
الرياضية المكيفة في مدارس المعاقين سمعيا لما ليذه البرامج من أثر ايجابي عمى 

 تطوير الميارات االجتماعية عمى ذات الفئة. 
دور النشاط الرياضي المكيف في  " بعنوان (2014دراسة شويرف العروسي ونينة خميل )-

  "تحقيق التوافق النفسي لصغار الصم والبكم
 :الدراسةمشكمة -
 الصم لصغار االيجابي والتفكير النفس عن الرضا في الرياضي النشاط دور ما - ب

 ؟ البكم
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 صغار لدى السميمة الشخصية وبناء اإلحباط قير في الرياضي النشاط دور ما – ج
 ؟ البكم الصم

 فرضيات الدراسة-
 البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق تحقيق في ىامر دو  المكيف الرياضي لمنشاط-
 السميمة الشخصية وبناء اإلحباط قير في جدا ىام دور المكيف الرياضي لمنشاط-

 البكم. الصم صغار لدى
 : ىدفت الدراسة الى-
 الصم لصغار النفسي التوافق في المكيف الرياضي النشاط يمعبو الذي الدور معرفة -

 :-خالل البكم من
 تارة والربح تارة الخسارة تقبل خالل من المواقف مختمف في الحسن التصرف تعمم -

  .أخرى
  المادية واالجتماعية بيئتو مطالب لمواجية المختمفة الطفل فعاليات مستوى من الرفع-
 . الوصفي المنيج : المنيج-

البكم بالرباح الوادي  الصم صغار مدرسة من مربين 10 من تتكون العينة :العينة
 .الشامل الحصر  بطريقة بالجزائر 
 االستبيان :المستعممة األدوات

 :إلييا المتوصل النتائج-
  البكم الصم صغار لدى النفسي التوافق تحسين في الرياضي النشاط يساىم -
 :تعقيب عمى الدراسات المشابهة -6-1
 ال سيؤدي الدراسة بمتغيرات صمة ليا والتي السابقة الدراسات مختمف عمى االطالع إن

 عمى والتعرف إلييا المتوصل النتائج حيث من الحالية الدراسة تعزيز إلى محالة
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 المستعممة، اإلحصائية واألساليب العينة اختيار كيفية المستعممة، األدوات مختمف
 .المقارنة ىذه بإجراء الدراسات ىذه عمى االستناد يمكننا وبالتالي

الدراسة لم  بموضوع العالقة ذات والدراسات البحوث من مجموعة عمى اإلطالع بعد   
نوفق في الحصول عمى دراسات تناولت الميارات االجتماعية بالتحديد ماعدا دراسة 
"الصافي الشيخ" والتي ركزت عمى الجانب الترويحي من خالل برنامج مقترح  وفق 

 كت ىذه الدراسة في نفس المجال المكاني لمدراسة المتناولة.منيج تجريبي وقد اشتر 
 تناولت والتي السابقة الدراسات باستعراض قمنا وأمام ىذا النقص عمى حد عممنا  ،   

" لمفئة موضوع الدراسة وكذا  العربي قبورةالتكيف النفسي واالجتماعي في دراسة" 
" وكمتيما لنفس الفئة موضوع خميلشويرف العروسي ونينة التوافق النفسي في دراسة "

الدراسة بحيث استندنا الى الجانب النفسي االجتماعي وعالقتو بالنشاط الرياضي عند 
 المعاقين سمعيا .

تشترك الدراسات المشابية و الدراسة المتناولة في أدوات البحث المستعممة وكذا الفئة   
المذكورة والتي تصب نحو دور والجانب االجتماعي المدروس ، كما تتفق كل الدراسات 

 النشاط الرياضي المكيف االيجابي في تنمية الجانب االجتماعي سواء ما تعمق
 بالميارات أو التكيف والتوافق النفسي االجتماعي وتتقاطع كميا مع فرضيات دراستنا .
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 : المكيف الرياضي البدني النشاط مفهوم -1-1
من طرف األغمبية من الناس  "التربية البدنية" أو "الرياضة" تتداول بكثرة عبارات    

أو  ولكن المفيوم الحديث ىو النشاط البدني المكيف ويستعمل مصطمح "التكيف"
التعديل لألنشطة البدنية أي بمعنى آخر، وضع النشاط البدني في متناول الممارسين 
وىذا بغرض تحقيق التنمية أو التوافق أو التحسين لممرضى أو األشخاص في وضعية 
إعاقة، ويكون ىذا التداول في كثير من األحيان في بروتوكوالت الرعاية المتعددة 

 .المتخصصة الكفاءات بالمؤسسة أو الجمعية
عمى جميع األنشطة البدنية والرياضية التي (APA) النشاط البدني المكيف  يشمل

تتماشى خصيصا حسب قدرات وكفاءات ومؤىالت الشخص وتمقن لجميع األشخاص 
أو الشيخوخة أو المصابين بأمراض مزمنة أو  )األطفال والكبار( في وضعية إعاقة و/

لى آخره،  ذوي الصعوبات االجتماعية الشخص الحدث أو المسعف أو المدمن وا 
بغرض الوقاية أو إعادة التأىيل أو التعافي أو إعادة اإلدماج )األسري والتعميمي 

 (2017ع، )بوكرا .)الجمعاوي والمشاركة االجتماعية والميني و
 قدرات و يتالءم بما الرياضية األنشطة ممارسة طرق يف وتعديلر تطوي عممية ىو

 . لدييم اإلعاقة درجة و نوع مع يتناسب و الخاصة، االحتياجات ذوي األفراد
 بعض في تتخذ التي اإلجراءات من مجموعة بمثابة المكيفة البدنية األنشطة كما تعتبر
 بعض في التعديل أو البدني، األداء في التعديل حيث من سواء الرياضية األنشطة
 يمكن حتى الميارية النواحي و التعميمية الخطوات بعض في أو القانونية، النواحي
 . فعالة و آمنة بصورة الرياضية و البدنية األنشطة ممارسة لممعاقين

 عن عبارة بأنيا الترويح و البدنية التربية و لمصحة األمريكية الجمعية تعرفياو    
 التي الرياضية األلعاب و األنشطة من المتنوعة و المتطورة البرامج من مجموعة
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 أنشطة ممارسة في رغباتيم إشباع من ذلك يمكنيم إذ المعاقين، قدرات مع تتناسب
  (22، صفحة 1998)فرحات،  .قدراتيم إستغالل في تسيم و بالنفع  عمييم تعود رياضية

 : المكيف الرياضي و البدني النشاط تصنيف -1-2
 النمو عمى الفرد مساعدة إلى ييدف العامة التربية من جزء الرياضي النشاط نإ -

 مع بعضو يتآزر عالم وسط التعاوني لممجتمع المعيشة إحتياجاتو يقابل حتى الكامل
 إختبار طريق عن إال تتحقق ال األسس ىذه أن بو المسمم ومن األخر، البعض
 . الفرد صالح نحو توجيييا و المجال ىذا في المالئمة الخبرات

 صنف النشاط البدني والرياضي المكيف الى مايمي: األساس ىذا وعمى -
  :ترويحية وسيمةك المكيف يركالح النشاط -1-2-1

 وسيمة ونياك األمر فيتعدى ليم بدنيا عالجا آونيا تفوق عميقة جوانب المعاقين لرياضة
 الدافعية لعنصر إسترجاعو من ميما جانبا تشكل ماك المعاق، نفس عن لمترويح ناجحة
 . بالحياة التمتع و الخبرة تسابكإ في الرغبة و الصبر و الذاتية

 مرتفعة قيمة ذات " رممي عباس " يقول ماك الترويحية البدنية األنشطة أن ظير وقد
 عمى الحفاظ و الطاقة لزيادة و بدنية، حالة أقصى تحسين و اإلحتفاظ في لممعاقين

 أشياء ذات بخبرات التزويد و الذات عن لمتعبير مساعدة وسيمةك أيضا و اإلسترخاء،
 المتطوعين ليؤالء الفرصة إتاحة و واقعية لمواقف بالتعرض ذلك و ، ممموسة

 إذ نافعة وظائف عدة يخدم الرياضي النشاط أن أيضا يضيف و بالمجتمع، لإلختالط
 عن التعبير بوسائل يزودىم ماك عاطفيا، إشباعا األفراد يمنح الحر العضمي النشاط أن

 بالسعادة لمشعور ذلك و اإلنجاز عمى القدرة و بالثقة اإلحساس و اإلبتكار و النفس
 . (79، صفحة 1991)عباس ع الفتاح رممي،  والرفاىية
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 : عالجية وسيمةك المكيف يكالحر  النشاط -1-2-2
 عالجية تمرينات ىيئة عمى لمعالج طبيعية وسيمة لممعاقين يكالحر  النشاط ممارسة تعد

إلستعادة  بيرةك بدرجة تساىم والتي الطبيعي لمعالج اليامة المكونات أحدكو  ، تأىيمية
 العضمي التوافق و الميارة و العضمية لمقوة إستعادة مثل لممعاق، البدنية المياقة

 .الحياة في العادية ولياقتو لكفاءتو إستعادة وبالتالي السرعة ، المرونة العصبي التحمل،
 :المجتمع داخل ياكحر  المعاق إلدماج وسيمةك يكالحر  النشاط -1-2-3
 إلتحاقيم و تأقمميم إعادة لممعاقين يكالحر  النشاط لممارسة النبيمة األىداف من

فادتيم إستفادتيم وسرعة تسييل بمعنى بيم، المحيط بالمجتمع        ويقول لممجتمع، وا 
 من لمتخمص الفرد عمى التأثير في دورا يمعب الرياضي النشاط إن " عزة راجع أحمد"

 عدمك األخرى األمراض بعض إلى إضافة النفسية، واألزمات والعدوانية اإلنطوائية
 .إلخ ...الزمن تقدير عدم أو المسافة تقدير وعدم يزكالتر  وعدم اإلنتباه
ضافة  بعض عالج في أيضا فعاال يكون المكيف يكالحر  فالنشاط تقدم ما لك إلى وا 

 بنفسيا تعتز واحدة جماعة وجعميم األفراد شمل لم عمى ويعمل اإلجتماعية األمراض
 اإلختالط أساس عمى مبني أنو ماك الذات إحترام و الجماعي العمل مما يحقق
 (112-111، الصفحات 1992)الشاطئ،  .مشاىدين أو العبينك البعض ببعضيم

 والرياضي البدني النشاط عمييا يبنى التي األساسية األسس أن نستنتج سبق مماو 
 اليدف المراد و إعاقتو، نوع و درجة من إنطالقا المعاق حاجات حسب تختمف المكيف
 ونياك في تتفق و إلييا، الوصول المراد الوسائل و الممارسة خصائص وفق تحقيقو
  :التالية النقاط في األسس ىذه إيجاز يمكن بيذا و العامة، التربية أىداف تخدم
 . العضوية و البدنية الفرد آفاية تحسين  -
  النشاط في التقدم و األلعاب، في المياري و العصبي و العضمي التوافق تنمية  -
 . المعروفة الرياضية اإلتجاىات خالل من التوقيتي وذلك   
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 إتاحة طريق عن فيو المرغوب السموك و السميمة اإلجتماعية اإلتجاىات تنمية  -
 . المعب مواقف تبرزىا التي الفرص المتعددة   
 بإستثمار عالقتو و الرياضي النشاط ممارسة أىمية تقدير عمى الفرد قدرة تنمية  -
 . وراحتو وقت فراغو   
، صفحة 2000)رياض،  .إمكانياتيا و بمقوماتيا االنتفاع طريق عن بالحياة التمتع  -

125) 
 :المكيف الرياضي البدني النشاط أهمية -1-3

 بأن واالجتماع والنفس البيولوجيا عمم في تخصصاتيم مختمف عمى العمماء اجتمع
 ىذه ألىمية وذلك بالذات ولمخواص عموما ىامة والترويحية الرياضية األنشطة
 .وسياسيا اقتصاديا تربويا، نفسيا، اجتماعيا، بيولوجيا، األنشطة

 :البيولوجية األهمية -1-3-1
 البيولوجيا عمماء اجمع حيث الحركة ضرورة يحتم البشري لمجسم البيولوجي البناء إن

 األداء بسالمة االحتفاظ في أىميتيا عمى البشري الجسم دراسة في المتخصصين
 المشكالت اختالف برغم الخاص، الشخص أو العادي، الشخص من المطموب اليومي
 البيولوجية أىميتو فان وعقمية واجتماعية عضوية ألسباب الخواص منيا يعاني قد التي

 (61، صفحة 1984)أحمد،  .الحركة عمى التأكيد ضرورة ىو لمخواص
 :االجتماعية األهمية -1-3-2
 بين االجتماعية العالقة تنمية عمى يشجع أن الرياضي لمنشاط يمكن اإلعاقة مجال إن

 يحقق أن ويستطيع الذات، عمى (االنطواء أو) واالنغالق العزلة من ويخفف األفراد
 مع أو نادي في أو ممعب أو مركز في جماعة األفراد فالجموس بين وتوافقا انسجاما

 .األفراد بين الجيدة العالقات يقوي شأنو أن من واألحاديث اآلراء وتبادل األسرة أفراد
دعت  حيث االشتراكية األوربية البمدان في جميا ىذا ويبدوا وتماسكا، إخوة أكثر ويجعميا
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 المساواة إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالل االجتماعي الدعم إلى الماسة الحاجة
 .الصناعي العمل والمرتبطة بظروف المرجوة

 الشخص في تنمي الرياضية الممارسة أن من" مروان المجيد عبد" كذلك أكده ما وىو
 أن كما والسرور، بالمذة شعوره عن فضال والشجاعة، والتعاون بالنفس الثقة المعوق
، 1984)أحمد،  .المعاق الفرد نفسية عمى الكبير األثر واألصدقاء والمجتمع لمبيئة

 (64صفحة 
 : النفسية األهمية -1-3-3

 نجاحا النفس عمم حقق ذلك ومع قصير، وقت منذ النفسية بالدراسات االىتمام بدأ    
 التأثير عمى النفسية الدراسات بداية في التأكيد وكان اإلنساني، السموك فيم في كبيرا

 سموك عمى يؤثر فطري دافع ىناك أن حينذاك وكان االتفاق السموك في البيولوجي
 أثبتت وقد البشري، لمسموك الدافع األساسي أنيا عمى الغريزة لفظ ىؤالء واختار الفرد،

 قابل األخير أن ىذا السموك تفسير في الغريزة كممة استخدام بعد أجريت التي التجارب
 عند معينة حاالت في يمعبون ال أطفاال ىناك أن إذ معينة ظروف تحت لمتغير،

 تفسير في الدوافع استخدام إلى الثاني الجيل اتجو وقد عقميا، أو مرضيم عضويا
 خالف عمى مكتسبة دوافع ىناك بان والغريزة بين الدافع وفرقوا اإلنساني السموك
 .الموروثة الغرائز
 والسالمة، األمن إلى كالحاجة النفسية، الحاجات إشباع أساس عمى"ماسمو "نظرية تقوم
 يصل أن الذات بإثبات والمقصود ثباتيا وا   الذات وتحقيق االنتماء إلى الحاجة عإشبا و

 الشك ومما واالنتماء، باألمن والشعور النفسي الرضا من عال مستوى إلى الشخص
  خاللو. من ذاتو تحقيق لمشخص يمكن ىاما مجاال تمثل الترويحية األنشطة أن فيو

 (02، صفحة 8791)القزوني، 
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 :االقتصادية األهمية -1-3-4
 النفسي واستعداده العمل عمى ومثابرتو العامل كفاءة بمدى يرتبط اإلنتاج أن شك ال

 االىتمام وان مسمية، راحة في جيدة فراغ أوقات بقضاء إال يأتي ال وىذا والبدني
 العامة اإلنتاجية من يتمكن قد سميما تكوينا وتكوينيا ترويحيا في العاممة بالطبقة
 يرتبط المعاصر، االقتصادي نتاج إذا فالترويح نوعيتيا، ويحسن كميتيا فيزيد لممجتمع

 مفكرين لكن المجتمع، حياة في االقتصادية أىميتو تبدو ىنا ومن االرتباط أشد بو
 عمى السيئة آثاره من أي نفسو العمل ظروف من نتجت الترويح أىمية يرون آخرين

 تمك يزيل الترويح أن عمى مؤكدين العصبي، واإلرىاق والتعب كاالغتراب اإلنسان،
  (56، صفحة 1967)توفيق،  والتسمية. النفسية بالراحة ويعوضيا اآلثار

 :التربوية األهمية -1-3-5
 ان عمى العمماء اجمع فقد التمقائية األنشطة يشمالن والترويح الرياضة ان من بالرغم
 :يمي ما بينيا فمن المشترك، عمى د تعو تربوية فوائد ىناك

 .جديدين وسموك ميارات تعمم -
 الذاكرة تقوية  -
 .المعمومات حقائق تعمم  -
 (31، صفحة 1978)القزوني،  .القيم اكتساب  -
 :العالجية األهمية -1-3-6

 المجال يكون يكاد الترويح الرياضة أن العقمية، الصحة في المختصين بعض يرى
 جيدا استخداما فراغنا أوقات تستخدم حينما "النفسي التوازن" عممية فيو تتم الذي الوحيد

 منيا اليدف يكون أال شريطة(  سياحة رياضة، ،سينما تمفزيون موسيقى،) التراويح في
 وقادرا البيئة مع توافقا أكثر اإلنسان يجعل أن شأنو من ىذا كل الفراغ، وقت تمضية
 فيي الجسم، توازن الحرة والحركات الرياضية األلعاب تعيد وقد. واإلبداع الخمق عمى
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 وارتياحا مرحا أكثر كائنا وتجعمو اآللي، العمل ومن العصبية التوترات من تخمصو
 شرب في كاإلفراط كثيرة، انحرافات إلى يؤديان قد الحياة وتعقد الصناعية فالبيئة
 الخضراء البيئة و الرياضة ممارسة إلى المجوء يكون الحالة ىذه وفي والعنف، الكحول
 األمراض العصبية، ىذه من لمتخمص ىامة وسيمة المعدنية والحمامات الطمق واليواء
 .العصبية االضطرابات بعض لعالج وسيمة خير تكون وربما

 (A . Domart, 1986, p. 589 ) 
  :األثر اإليجابي لمنشاط البدني المكيف -1-4

 مساعدة ومرافقة كل إلىيدف النشاط البدني المكيف عن طريق "خصوصياتو" ي
)البدنية الذاتية وقدراتيم م ومؤىالتيم في حالة إعاقة عمى إبراز كفاءتي شخاصاأل
الحسية الحركية )لكي تنمى وتستغل عن طريق النشاطات الحركية و النفسية الحركية و 

دراجيا في برنامج المرافقة )التكفل(، والتي يجب المختمفة بالمؤسسة  برمجتيا وا 
صبح لي عيةمكانة الحقيقية والطبيال بد أن يأخذ النشاط البدني المكيف ال  المتخصصة.

ثالثية األبعاد  في جميع األبعاد أووالضرورية من أىم النشاطات التربوية الحيوية 
 :لمنشاط البدني المكيف

براز المؤىالت الذاتية لديو لتنمى  من الناحية التربوية:  -     إعطاء الفرصة لمتعبير وا 
 وتستغل. 

تعزيز العامل الصحي وتفادي االنطواء واسترجاع الكفاءات  من الناحية الصحية: -    
 المفقودة. 

الحصول عمى االستقاللية عن طريق تنمية العالقات  من الناحية االجتماعية:  -    
 (2017)بوكراع،  لتعزيز المشاركة في الحياة اليومية.

  :المكيفة الرياضية األنشطة تعديل طرق -1-5
 :القانونية النواحي في التعديل -1-5-1
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 أن مدرس أو كمدرب لك يمكن ممارستو وتنظيم رياضي نشاط كل تحكم قوانين ىناك
 في التسمل قاعدة إلغاء يمكن :مثال القانونية النواحي بعض بتعطيل التدريب أثناء تقوم
 .القدم كرة
 في الالعبين من معين عدد لو رياضي نشاط كل: الالعبين عدد في التعديل -1-5-2
 رياتو.مبا
 عدد نقمل أن القدم كرة مثال يمكن – الالعبين عدد نزيد أن يمكن مثال السمة كرة- 

 - الالعبين
 ة:لمحرك المهاري األداء في التعديل -1-5-3

 البد التعميم عممية وعند األداء في فنية طرق رياضي نشاط أي في حركية ميارة كل
 الخاصة االحتياجات ذوي الالعبين أو التالميذ مع وكذلك الطرق الفنية ىذه نطبق أن
 يمكن المثال سبيل عمى بعض الحركات عن االستغناء ويمكن )الحركية اإلعاقة(

 . الحركة من بدال الثبات من الطويل الوثب ممارسة
 . المتحرك الكرسي لالعبي الكرة تنطيط ميارة عن االستغناء يمكن السمة كرة في
 :األدوات في التعديل -1-5-4

 :فمثال الممارسة أثناء نستخدميا أدوات رياضي نشاط لكل
 .السفمي الطرف بتر لحاالت الجمة دفع أثناء ثابت كبير كرسي استخدام -
 .ذلك إلى الحاجة حسب تكبيره أو الممعب مساحة تصغير -
 مثال لتناسب األثقال رفع رياضة في الظير عمى لمرقود خاصة أجيزة استخدام -
 (12، صفحة 2005)العيسوي،  .رافوموتى األط الشمل حاالت    
 لمنشاطات البدنية المكيفة: األهداف العامة -1-6

تيدف النشاطات البدنية المكيفة عن طريق خصوصياتيا إلى مساعدة ومرافقة كل     
عمي إبراز كفاءتيم وقدراتيم البدنية والنفسية والحركية  وضعية إعاقة األشخاص
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لكي تنمى وتستغل عن طريق النشاطات التعبيرية الحركية، عن طريق  والحسية
 .ت الرياضيةالنشاطات البدنية الترفييية أو عن طريق النشاطا

دماجيا في برنامج التكفل بالمؤسسة المتخصصة، ستأخذ مكانتيا الحقيقية  برمجتيا وا 
والطبيعية وتصبح من أىم النشاطات التربوية الحيوية المفيدة لألشخاص المعنيين، 

 .ليثبتوا وجودىم ضمن الجماعة والمجتمع
 :غايات التي نطمح جميعا لتحقيقيالأىم ا

ثبات الوجود والخروج من االنطواء.التعبير الكمي 1  .وا 
 ..تنمية الوظائف الفيزيولوجية لتعزيز العامل الصحي2
 ..تنمية الوظائف الحركية لمتحكم في الجسم والتخفيف من االضطرابات3
 ..تنمية السيكولوجية والذىنية لتعزيز الشخصية والثقة في النفس واالستقرار الشامل4
 .الذات.تنمية االستقاللية لمتكفل ب5
 .ةيعاجتما .تنمية عالئقية و6
 .الدمج صيرورةو ديناميكية .7

استعمال النشاط البدني المكيف كوسيمة تربوية آلتي من الممكن أن تسمح بتنمية 
وسائل أخرى لمتواصل، أي التواصل الجسدي باإلضافة إلى األصناف األخرى 

 لالتصال المعروفة.
 "الشاممة" دور النشاط البدني المكيف في التنمية البدنية -1-7

 في التنمية البدنية الشاممة لنشاط البدني المكيف دورا أساسيايمعب ا
 وضعية إعاقة. في األشخاص لدا

البدني والذي يعبر عمى ممارسة أنواع كثيرة من  من األىم أن نفرق بين النشاط
)عمل  ستوى المياقة البدنية لمشخص الممارسالتمارين البدنية والمتعمقة مباشرة بم

والرياضة التي تيدف بالخصوص إلى الحصول عمى نتيجة رياضية مع  ( قاعدي
 مراعاة بعض القوانين المتعمقة بالعمل التقني أو الفني.
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لممارسة  )الممحق( باالستعانة بوسائل تعميمية مكيفة يسمح النشاط البدني المكيف
تجيب لمحاجيات الحقيقية لممستفيد ليجد في األخير نفس الفوائد النشاط البدني والتي تس

 لدا الشخص العادي رغم الصعوبات التي يعيشيا.
ييدف النشاط البدني المكيف إلى تحقيق غاية عمى المدى القريب وىي، التحضير 

)قاعدة  باستعمال القدرات البدنية وىي قدرات فردية )اكتساب القاعدة البنية( البدني
اكتساب ىتو القدرات البدنية  والتي تعتبر عن طريق الممارسة البدنية. ة طبيعية(بدني

ىو بمثابة الحصول عمى مؤىالت وكفاءات حركية والتحكم في مجمل 
 والبيوطاقوية الحيوية()الحركية والبيوميكانيكية )العضوية( الفيزيولوجية المميزات

والتي تسمح باستغالليا لبناء حركية  ()النفسانية السيكولوجية و  )الطاقوية الحيوية( 
 مييكمة وتنمية قدرة التعبير الشامل.
 ثالثة أصناف من القدرات البدنية:

 كالتحمل والمقاومة. .القدرات الفيزيولوجية1
 كالتنسيق والمرونة و الميارة والتوازن والرشاقة. .قدرات البراعة2
 .قدرات التمكين كالقوة والسرعة.3

تنمية بكفاءة كبيرة كل ىذه القدرات البدنية، يعني وضع أحسن استراتيجية لممساىمة في 
 .التنمية الكافية والتوازن في أصناف القدرات البدنية الثالثة المذكورة أعاله

إجراءات التنمية لمقدرات البدنية ىي تختمف بحدة حسب األشخاص المعنيون، إلى 
 .الشباب المبتدئ أو إلى المتدرب

، تنمية قدرة واحدة تسمح (سنة 02 إلى 01 من) أثناء مرحمة التدريب أو التدريس
بالتحسين التدريجي لمجمل القدرات البدنية األخرى وبعد ىذه المرحمة تصبح التنمية 

بقدرة بدنية واحدة تنمي األخرى  لمقدرات البدنية فردية أو مشخصة، أي بمعنى آخر،
ال تنمى ) لكل صنف منيا ونأخذ في نفس الوقت بعين االعتبار التوازن البدني الشامل

 (2017)بوكراع،  (قدرة بدنية عمى حساب أخرى
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 لتقديم النشاط البدني المكيف: اإلجراءات البيداغوجية العامة -1-6

 كل شخص صعوبات جمة منيا الحركية والنفسية والعضوية و ىلد تتسبب اإلعاقة
 العالئقية، الخ. 

لنعمل كمنا كمتدخمين متخصصين عمى تخفيف تمك الصعوبات بواسطة النشاطات 
البدنية المكيفة وىذا بتحفيز األشخاص المعنيين وتوفير كل اإلمكانيات المادية 

 تدريجيا مقاربة مينية صحيحة وفعالةبتنمية  المتابعةو والمعنوية لنجاح عممية المرافقة 
 الميني( :  )سيرورة التدخل

 ، يجب في البداية فيم والتعرف عمى المستيمك ولو كان االكتشاف وجيز -
 كمستيمك، و ثم نحاول أن نحدد ما ىي الحاجيات الضرورية كشخص  -
 اباتوبعد ذلك من الضروري تحديد أغمبية الصعوبات أو المعوقات واالضطر  -
 ، تأثيرا سمباالمختمفة األكثر    
 وفي األخير يعمل المتدخل عمى تحديد الخدمات التي من الممكن أن يقدميا ليم -
 . عنيةالمالفئة حسب نوعية المؤسسة و    
سب لمنشاطات ناأل االختيارعمى القيام بالدور المنوط و  تدخلكل ىذا يساعد الم 

وحتى كيفي التواصل والتي تساىم كثيرا في تنمية وترقية  مفضاءاتلوالمناىج والوسائل و 
شراك الشخص مع تكافؤ الفرص لمجميع.  (103، صفحة 1998)عفيفي،  وا 

 :أنماط التدخل )حسب الصعوبة( -1-7

التي تساىم في تحسين  أساسيةيجب أن نركز في تدخالتنا المينية عمى عدة عوامل 
وتعزيز المرافقة النوعية وكذلك المتابعة الحكيمة لنجعل الشخص المستفيد من الخدمات 
المتوفرة عمى ايجاد كل الفرص لمتنمية والترقية واثبات الوجود، وتكون التدخالت 

 المينية عمى العموم كالتالي:
  تحديد الحاجيات الضرورية والدوافع.  -



 
22 

  القدرة عمى مالحظة الشخص في جميع األبعاد )الحركي والنفساني والعالئقي والخ( -   
إلبراز كفاءاتو الذاتية المحفوظة الستغالل قدراتو و المؤىالت لدى الشخص  كل استثارة-   

  )العقمية والحركية والنفسية، إلخ( ولو كانت بسيطة.
  حثو عمى المشاركة.لق في كفاءاتو التي تجعمو يثو تنمية الصورة اإليجابية لمشخص  -   
  خمق رغبة لتدريب جسده واإلحساس بقدراتو الذاتية. -   
 مائي.اإل شاري واإل خمق فضاء تواصمي لتنمية التواصل الجسدي والمفظي و -   
  تنمية إلى أقصى درجة قدراتو الفعمية والتفاعمية الذاتية مع المحيط الطبيعي. -   
  عالقات تبادلية وعالقات اجتماعية. خمق رغبة لبناء -   
 .( 103، صفحة 1998)عفيفي،  خمق رغبة لمتكيف مع المحيط الممموس. -   

 :الخاتمة
جميع التدخالت يجب أن تتركز عمى القدرات واالستعدادات وحاجيات ورغبات    
وبالطبع  مع األخذ بعين االعتبار امكانيات المؤسسة اعاقة وضعيةلشخص في ا

ىمية كبيرة أليا ألن ،أو التخصصات  المشاركة الضرورية لمفريق المتعدد الكفاءات
  .عممية المرافقة والمتابعة حلنجا

من جية لقدرات والكفاءات والمؤىالت الذاتية و األىداف المتبعة تعني من جية تنمية ا
التي تيدف إلى التكييف المقبول في والتثمين الذاتي و رابات أخرى التخفيف من االضط
  .اليومية لممشاركة في نشاطات الحياةيطمح الشخص لكل الظروف التي تعترضيم 

برنامجا مكيفا وثري مندمجا ضمن برامج المؤسسة سيدعم المرافقة الحقيقية ليذه 
لبناء  يتجزأ من المجتمع الشريحة من المجتمع والتي ليا الحق في العيش الكريم كفرد ال

 (2017)بوكراع،  الحياتي والمشاركة الفعمية في التنمية الشاممة. شروعوم
 

 



 
23 

 السمعية: اإلعاقة مفهوم -1-
 , وسببو أىميتو كانت ميما سمعي فقداف أنيا عمى األرطوفونيا قاموس تعرؼ حسب   
 االتصاؿ في اضطرابات , متعددة نتائجيا و , تطورية وأحيانا حتمية أو عابرة تكوف قد
 وبما , الصوت و الكالـ اضطرابات , لغوي تأخر أو غياب الرضيع عند المغوي قبؿ
)عبيد،  كفالة تتطمب إعاقة يصبح فانو ,جراحيا أو دوائيا يعالج دائما ليس الصمـ أف

 .(54، صفحة 9002
 حـر ىو مف  سمعياً  المعاؽ الشخص أف ( 1985 ) الشخص العزيز عبد ويذكر
 استعماؿ مع حتى – تجعمو درجة إلي الكالـ تعممو قبؿ أو والدتو منذ السمع حاسة

 الستخداـ اإلشارة ومضطراً  المنطوؽ، الكالـ سماع قادرعمي غير– السمعية المعينات
 (5294)الشخص،  ؿ .التواص أساليب  مف غيرىا أو الشفاه لغة أو

 درجة إلى السمع حاسة مف الطفؿ حرماف بأنيا السمعية اإلعاقة تعرؼ عاـ وبشكؿ
 السمعية اإلعاقة وتشمؿ المعينات استخداـ بدوف أو السمع ثقيؿ المنطوؽ الكالـ تجعؿ

 . السمع وضعاؼ الصـ األطفاؿ
لذلؾ ال  ونتيجة السمع عمى قدرتو وفقد يسمع ال الذي الطفؿ األصـ: ىو الطفؿ

 وفيـ الكالـ عمى القدرة لديو ال تصبح بحيث طبيعي بشكؿ المغة اكتساب يستطيع
 .المغة

 أف السمع بعد عمى قدرتو مف جزءا فقد الذي الطفؿ السمع: ىو ضعيؼ الطفؿ-
 وسائؿ إلى الطفؿ ىذا يحتاج قد و ، المغة فيـ عمى القدرة و الكالـ ميارة عنده تكونت

  .(54، صفحة 9002)الصفدي،  سمعية معينة
  :تصنيفات األعاقة السمعية -2-2
 : يميتصنف من وجهات نظر متعددة، كما   -2-2-1
 األذف الخارجية  في:وذلؾ عندما تكوف المشكمة اإلعاقة السمعية التوصيمية-5
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 .والوسطى
العصب  أو كوف المشكمة فى األذف الداخمية:وذلؾ عندما تاإلعاقة السمعية الحسية -9

 .السمعي
: وذلؾ عندما تكوف المشكمة فى الدماغ وليس فى  اإلعاقة السمعية المركزية -3

 .األذف
 :نرئيسييوتصنف أيضًا وفقًا لبعدين  -2-2-2
 :وتصنؼ إلى حدثت فيو اإلعاقة السمعية الذيالعمر -أ
 .صمـ ما قبؿ المغة :قبؿ اكتساب المغة ،أى قبؿ سف الثالثة  -5
 .بعد بموغ سف الخامسة أيالمغة:أى بعد اكتسابيـ الكالـ والمغة ،صمـ ما بعد  -9

  :فئاتوتصنؼ إلى أربع  مدى الخسارة السمعية -ب 
 (ديسبؿ 50:90تتراوح قيمة الخسارة السمعية مابيف):اإلعاقة السمعية البسيطة  -5
 (ديسبؿ 20:50فئة اإلعاقة السمعية المتوسطة: تتراوح مابيف ) -9
 (ديسبؿ 20:20اإلعاقة السمعية الشديدة:تتراوح الخسارة السمعية ما بيف) -3
 .ديسبؿ( 29اإلعاقة السمعية الشديدة جدًا: تزيد الخسارة السمعية ليذه الفئة عف ) -5

  (9052)مفدي،أ، 
  أسباب االعاقة السمعية: -2-3

األسباب الخاّصة بالعوامؿ الوراثّية) الجينية(، وخاصة اختالؼ العامؿ  نجد مف بينيا
األسباب المتعّمقة بالعوامؿ البيئية، والتي تحدث بعد عممية  .الرايزسي بيف األـ، والجنيف

اإلخصاب، أي قبؿ مرحمة الوالدة، وأثنائيا، وبعدىا، ويمكف تمخيص األسباب المؤدية 
 :إلى ذلؾ بما يمي

 .األـ الحامؿسوء تغذية  -5
 .تعرض الحامؿ لؤلشعة السينية وخاصة في الشيور الثالث األولى مف الحمؿ -9
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 .تعاطي األـ الحامؿ لؤلدوية والعقاقير دوف استشارة طبيب -3
إصابة األـ الحامؿ بالحصبة األلمانّية، أو مرض الزىري، أو نقص األكسجيف أثناء  -5

 .(9052)مساعدة،  .عممية الوالدة، أو الحوادث، وغيرىا
 :أنواع اإلعاقة السمعية -2-4
  ضعف السمع التوصيمّي: -2-4-1

تنتج ىذه الحالة نتيجة وجود اضطرابات، أو اختالالت في توصيؿ الذبذبات الصوتّية 
وأغمب ىذه الحاالت  إلى مجرى السمع، وبالتالي إعاقة وصوليا لمعصب السمعّي،

 .تكوف بسبب وجود خمٍؿ معيف إّما في األذف الخارجية، أو في األذف الوسطى
 ضعف السمع الحسّي العصبي:  -2-4-2

ىذا النوع مف اإلعاقة ينتج بسبب وجود اضطرابات في أحدى أجزاء األذف الداخمية، 
ية المنتقمة عبر القناة مّما يؤّدي إلى تحطيـ الخاليا الشعرّية الموصمة لمذبذبات الصوت

السمعية إلى األذف الداخمية، أو وجود خمٍؿ في األعصاب السمعّية الناقمة لتمؾ 
الذبذبات، أو ما ُيسّمى بالممرات العموّية العصبّية، وُيصّنؼ ىذا النوع مف اإلعاقة بأّنو 
إعاقة شديدة العالج؛ إذ يمكف أف يعالج المريض في بعض الحاالت منيا بزراعة 

 .قعةقو 
 الضعف السمعي المختمط: -2-4-3

 (9002)الرزيقات،  .وىو وجود قصور في طريؽ التوصيؿ والمسار الحّس العصبيّ 
 :خصائص المعاقين سمعيا -2-5

يمثؿ األفراد المعاقيف سمعيًا فئات غير متجانسة فكؿ فرد لػو خصػائص تميػزه عػف     
غيػره ولذلؾ فإف اإلعاقة السمعية ال يكوف ليػا نفػس التػأثير عمػى جميػع األفػراد المعػاقيف 
سػمعيًا وذلؾ لوجود عدد مف األسباب منيا: مقدار الفقػداف السػمعي، العمػر عنػد 
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قػة، مدى االستفادة مف القدرات السمعية المتبقية، ومػف الخصػائص اإلصػابة باإلعا
 المشتركة التي تجمع بيف المعاقيف سمعيًا كاألتي:

 : المغوية الخصائص -2-5-1
ال شؾ في أف النمو المغوي ىو أكثر مظاىر النمو تأثرًا باإلعاقة السمعية.     

ومف تمؾ اآلثار السمبية  و المغوي، فاإلعاقة السمعية تؤثر سمبيًا عمى جميع جوانب النم
عمى النمو المغوي: عدـ تمقي الطفؿ المعاؽ سمعيًا ألي تعزيز سمعي عندما يصدر أي 
صوت مف األصوات، كما أنو ال يستطيع سماع كالـ الكبار كي يقمده وبالتالي فيو 

 محروـ مف معرفة نتائج أو ردود أفعاؿ اآلخريف نحو ما يصدره مف أصوات.
غة المعاقيف سمعيًا بالفقر البالغ قياسًا بمغة اآلخريف ممف ال يعانوف مف ىػذه وتتصؼ ل

اإلعاقػة، وتكوف ذخيرتيـ المغوية محدودة وألفاظيـ تدور حوؿ الممموس، وتتصؼ 
 جمميـ بالقصػر والتعقيػد عالوة عمى بطء كالميـ واتصافو بالنبرة غير العادية، 

آلخر، وىناؾ عالقة طردية بيف النمو المغوي  لتبقى الخصائص المغوية تختمؼ مف فرد
لممعاؽ سمعيًا وبيف درجة اإلعاقة، فكمما زادت درجة اإلعاقة السمعية زادت المشكالت 

  .المغوية لدى المعاقيف سمعياً 
 : الخصائص المعرفية  -2-5-2

قد أشارت بعض البحوث إلى أف النمػو المعرفػي ال يػرتبط بالمغػة بالضرورة ولذلؾ     
فيـ يؤكدوف أف المفاىيـ المتصمة بالمغة ىي وحدىا الضعيفة لدى المعوقيف سػمعيًا، 
ويعزو ىؤالء اختالؼ المعاقيف سمعيًا عمى العادييف في اختبارات الذكاء إلى عدـ توافر 

اقيف سمعيًا، بينما أشار البعض األخر إلى ارتباط القػدرة العقميػة طرؽ فعالػة لتعميـ المع
بالقدرة المغوية، وبما أف اإلعاقة السمعية تؤثر بشكؿ كبير عمى القدرات المغوية فميس 
مف المسػتغرب أف نالحظ تدني أداء المعاقيف سمعيًا عمى اختبارات الذكاء وذلؾ لتشبع 

 ية.ىػذه االختبػارات بالناحيػة المفظ



 
27 

 :الخصائص األكاديمية -2-3-3
بالرغـ مف أف ذكاء الطالب المعوقيف سمعيًا ليس منخفضًا إال أف تحصيميـ     

العممي عمومًا منخفض بشكؿ ممحوظ عف تحصيؿ الطالب العادييف، فغالبًا ما يعاني 
مف مستويات مختمفة مف التأخر أو التخمؼ في  -وبخاصة الصـ منيـ -ىؤالء الطالب

ؿ األكاديمي عمومًا وبوجو خاص في التحصيؿ القرائي، والفارؽ التعميمي بيف التحصي
 ذوي الضعؼ السمعي وذوي السمع

العادي يتسع مع التقدـ العممي، وبذلؾ فإف تحصيؿ المعاقيف سمعيًا يأتي ضعيفًا، حيث 
يتناسب ضعؼ تحصيميـ األكاديمي طرديًا مع ازدياد المتطمبات المغوية ومستوى 

 ويزداد الطيف بمو بازدياد عدـ فاعمية أساليب التدريس.تعقيدىا 
 : االجتماعية والنفسية الخصائص -2-3-4

إف افتقار الفرد في أي مجتمع مف المجتمعات لميارات التواصػؿ االجتمػاعي مػع     
وضعؼ مستوى قدراتو وأنماط تنشئتو األسرية يقود إلى عدـ بموغو النضػج  اآلخػريف،

وبما  االجتمػاعي المناسػب لعمره الزمني، وال يستثنى مف ذلؾ األفراد المعاقيف سمعيًا،
أف المعوقيف سمعيًا لدييـ فقرًا في طرؽ االتصاؿ االجتمػاعي فػإنيـ يعػانوف مػف الخجػؿ 

صفوف بتجاىؿ مشاعر اآلخريف، ويسيئوف فيػـ تصػرفاتيـ، واالنسحاب االجتماعي، ويت
ويتصػفوف باألنانية، كما يتأثر مفيوميـ عف ذواتيـ بيذه اإلعاقة، ومف أىـ خصائصيـ 
النفسػية عػدـ تػوافقيـ النفسي وعدـ االستقرار العاطفي. ويتصؼ ىؤالء باإلذعاف 

ات، والشؾ في اآلخريف، والسمبية لآلخريف، واالكتئاب، والقمؽ، والتيػور، وقمة توكيد الذ
والتناقض، والدونيػة ونقػص الثقة وسوء التوافؽ االنفعالي والضبط الذاتي والشعور 
بنقص الكفاءة، وتوقع مواجية مواقؼ إحبػاط جديدة لـ يسبؽ مواجيتيا نتيجة لفقد 

جز السمع مما يثير لدييـ القمؽ واالضطراب االنفعالي الػذي يػؤدى إلى العزلة والع
 واالغتراب وشعورىـ بالوحدة النفسية.
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 : الجسمية والحركية الخصائص -2-3-5
ػإف اإلعاقػة السمعية تؤثر عمى حركة األطفاؿ حيث يعاني أفراد ىذه اإلعاقػة مػف     

مشػكالت فػي االتصػاؿ تحوؿ دوف اكتشافيـ لمبيئة والتفاعؿ معيا، لػذلؾ يجػب تزويػد 
ػدريب الالـز لمتواصؿ إف الفقداف السمعي ينطوي عمى حرماف أفػراد ىػذه اإلعاقػة بالت

الشخص مف الحصوؿ عمى التغذية الراجعة السمعية مما قد يؤثر سمبيًا عمى وضعو 
في الفراغ وعمى حركاتو الجسمية، ولذلؾ فإف بعض األشخاص المعوقيف سمعيًا تتطور 

ارنة بالنمو الحركي لدييـ أوضاع جسمية خاطئة، أما نموىـ الحركي فيو متأخر مق
لؤلشخاص العادييف، كذلؾ فإف بعضيـ يمشي بطريقة مميزة فال يرفع قدميو عف 
األرض، وترتبط ىذه المشكمة بعدـ مقدرتيـ عمى سمع الحركة وربما ألنيـ يشعروف 

 بشيء مف األمف عندما تبقى القدماف عمى اتصاؿ دائـ باألرض.
قيف سمعيًا كمجموعة ال يتمتعوف وتشير بعض الدراسات إلى أف األشخاص المعا

ىذا باإلضافة إلى ىذه الخصائص  بالمياقة البدنية مقارنة باألشخاص السامعيف،
الخاصة بالمعوقيف سمعيًا فإف ىناؾ خصائص عامة يشترؾ فييا المعاقيف سمعيًا مع 
السامعيف، وتكوف أكثر بروزًا ووضوحًا في مرحمة المراىقة وتشمؿ التغيرات الجسمية 

نفعالية والعاطفية، وينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند التعامؿ مع الطمبة المعاقيف واال
 (9002)عمي،  سمعيًا في المرحمة الثانوية كوف ىذه المرحمة تقابؿ مرحمة المراىقة.

  طرق تعميم المعوقين سمعيًا: -2-4
 :بالنسبة لألصم -2-4-1

 :األساليب المستخدمة لمتواصؿ معو،ومنيايعتمد عمى عدد مف 
 وىى تؤكد عمى المظاىر المفظية فى البيئة،وتتخذ مف الكالـ  :التواصؿ الممفوظ - أ

  .المسالؾ األساسية لعممية التواصؿ الشفاهوقراءة 
 وىو نظاـ يعتمد عمى استخداـ الرموز اليدوية إليصاؿ المعمومات : اليدويالتواصؿ  - ب
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لآلخريف ولمتعبير عف األفكار والمفاىيـ والكممات،ويشمؿ ىذا النظاـ فى  التواصؿ 
 :وتقسـ إلى اإلشارةاستخداـ لغة 

 .اإلشارات الوصفية -

 .اإلشارات غير الوصفية-
 مرئية حسية يدوية، متفؽ عمييا ، إشاراتوىى   لغة األصابع أو األبجدية اإلصبعية-

يصعب التعبير عنيا  التيومف السيؿ تعمميا،حيث يمكف التعبير عف الكممات الصعبة 
 .بمغة اإلشارة ،باستخداـ لغة األصابع

وىى استخداـ كؿ الوسائؿ الممكنة لمتواصؿ معو حتى :أساليب التواصؿ الكمى -جػ
 .سف مبكرة بقدر المستطاع فيميارة المغة  تتاح لو الفرصة الكاممة لتنمية

 :ثانيًا:بالنسبة لضعاف السمع -2-4-2

 .التدريب عمى استخداـ المعينات السمعية -
 السمعيالتدريب  -
 . الشفاهقراءة  -
 .عالج عيوب النطؽ والكالـ-
 .لآلباء بشأف ىذا األصـ إرشادات-
 .تمبية حاجات الطفؿ األساسية مف االتصاؿ باآلخريف بصريًا ووجدانياً -
 .الممكنة لمتخاطب مع أطفاليـاستخداـ جميع الوسائؿ -
 .معينات السمع تركيبيا وصيانتيا والتمريف عمى استخداميا-
 .مقابمة أباء آخريف عف طريؽ مجمس اآلباء مثالً -
  :طرق الوقاية من اإلعاقة السمعية -2-5
الوقاية مف الصمـ الوراثي بعدـ تشجيع زواج األقارب في العوامؿ المعروؼ فييا  -

نجاب األطفاؿتوالد الصـ   .وتوعيتيـ لمنع الحمؿ وا 
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الصمـ الوالدي ، تشريعات الزواج الحديثة تمنع الزواج مف المرضى الذيف يؤدي  -
 زواجيـ إلى إنجاب األطفاؿ المشوىيف خمقيًا ، ومعالجة األميات واآلباء بعد الحمؿ

تناوؿ العناية بصحة األـ الحامؿ ووقايتيا مف األمراض والعوارض وامتناعيا عف  -
بالجنيف والمخدرات ، والمسكرات وتوفير التغذية الضرورية الوافية ليا  العقاقير الضارة

 .واتخاذ اإلجراءات الحديثة لمعالجة تنافر فصائؿ الدـ في الوالديف
تباع الطرؽ الصحيحة لتجنب كؿ ما يعرض الوليد لمشدة  - العناية في الوالدة العسرة وا 

 .قاذ األـواالختناؽ عند المحاولة إلن
 .الوقاية مف أمراض الطفولة بالتحصيف ضد األمراض بالمقاح الالـز -
 .معالجة أمراض األذف واألمراض التي ليا أثر سيئ عمى األذف والسمع بوقت مبكر -
نفجارات والضجيج ووقاية السمع مف التعرض لصوت اإل منع الشدة عمى األذنيف -

 .المتواصؿ أثناء العمؿ اليومي
 .فراط في التدخيف والكحوليات واالمتناع عف تناولياعدـ اإل-
التشخيص المبكر ألمراض األذف واكتشاؼ الحاالت التي تؤدي الى فقداف السمع  -

 .وحاالت الصمـ بالمسح لسمع الطالب واألطفاؿ بصورة عامة
توعية اآلباء وتوجيو المعمميف الكتشاؼ حاالت ضعؼ السمع أو الصمـ بيف -

 .األطفاؿ
)طرؽ الوقاية  .العالج الالـز في األدوار المبكرة في اإلصابة بأمراض األذف   توفير-

 (9054مف اإلعاقة السمعية ، 
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 :خاتمة
 الوالدة منذو لدي تتكوف حيث ، اإلنساف حياة في األولى ميةىاأل السمع لحاسة إف      

 بالتعميـ كبير بشكؿ ترتبط ياأن إلى باإلضافة ، صواتلؤل يستجيب خالليا ومف
 أي واف ، السمع خالؿ مف والمعارؼالميارات  معظـ اإلنساف قىمفيت ، ةمغال واكتساب

 ياراتالم و غةمال اكتساب يةمعم إعاقة إلى يؤدي ،الحاسة و ىذهيصيب ضعؼ أو عجز
 .المحيط مع التفاعؿ و التواصؿ ول تحقؽ التي المناسبة
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 تعريف المهارة : -1-
تقانو بالشيء العمم ىي  لغة الميارة  وغيره، العمم في مير: ويقال غوامضو، ومعرفة وا 
 .بذلك عالم حاذق أي ماىر فيو ميورا ويمير

(.الميارة بأنيا نظام متناسق من 8776) وتعرف "أسماء الجبري ، ومحمد ديب     
النشاط الذي يستيدف تحقيق ىدف معين، وتصبح ىذه الميارة اجتماعية عندما يتفاعل 
فرد مع آخر، ويقوم بنشاط اجتماعي، يتطمب ميارة ليوائم بين مايقوم بو الفرد اآلخر 

، 4002)ىاشم،  وبين ما يفعمو ىو وليصحح مسار نشاط ليحقق بذلك ىذه  المواءمة.
 (82صفحة 

 :مفهوم المهارات االجتماعية -3-2
إلى  االختبلف ىذا ويرجع ألخر عالم من ويتباين االجتماعية الميارات تعريف يختمف
لى النفسية والصحة التربية في والمتخصصين العمماء بين األداء  المواقف اختبلف وا 

 الفرد إدراك عمى بناء المنشود اليدف لتحقيق تفاعل من فييا يحدث االجتماعية،وما
 استجابات من مجموعة عن عبارة الميارة أن اعتبار عمى يواجيو ؛وذلك الذي لمموقف
 والوقت والجيد واإلتقان والدقة السرعة حيث من قياس نتائجيا يمكن التي األدائية الفرد
 عمى الفرد لمساعدة معين انفعالي عقمي تتطمب مستوى التي االستجابة نوع عمى بناء

 بنجاح . االجتماعي التفاعل مواصمة
وىناك تنوع كبير في التعريفات التي قدميا الباحثون لمميارات االجتماعية، وفي ىذا 

 الصدد البد  لئلشارة أن ىذه التعريفات تنقسم إلى8  
 التعريفات ذات الطابع السموكي لمميارات االجتماعية. -
 (54، صفحة 8776)الديب،  تعريفات ذات طابع معرفي لمميارات االجتماعية. -

اختار الباحث التعريف الذي يجمع المنظورين معا، وذلك حسب ما أشارت اليو "جيدة 
الى أن الميارات االجتماعية  تتمثل في قدرة الطفل عمى معرفة وتحديد  (8775)
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اف االجتماعية واستراتيجيات تحقيقيا، ومعرفة سياق التفاعل الذي تؤدي فيو األىد
 (8775)جيدة،  سموكيات معينة وفي قدرتو عمى مراقبة أدائو وتعديمو وتوجييو.

 تصنيف المهارات االجتماعية: -3-3
أىم ىذه التصنيفات نذكر تعددت التصنيفات التي اىتمت بالميارات االجتماعية ومن 

 : ىما مستويين إلى االجتماعية تصنيفين األول ما يصنف الميارات
 : االنفعالي المستوى -3-3-1
التعبيرات  واستقبال ارسال عمى يشتمل والذي المفظي غير التواصل عن عبارة ىو

 الموقف مع والتناغم والتأثير بالسيولة تمتاز أن يجب والتي ( المفظية )غير االنفعالية
 . ليا السموكي المصاحب

 ناحية ومن الفرد مشاعر عمى بالفعل داال يكون أن فيو يشترط ال ذلك بأن العمم مع
 بالموقف وربطيا ترجمتيا عمى قادرا االنفعالية التعبيرات ىذه مستقبل يكون أخرى أن
 الموجود السموكي

 : االجتماعي المستوى -3-3-2
في  معيم االشتراك أو اآلخرين إشراك عمى والقدرة المفظي التواصل عن عبارة وىو

 المحادثات.
، ( ELLOTT ET GRESHEM" إيموت وجريتشام ) إليووالتصنيف الثاني ما أشار 

أنو يمكن تصنيف الميارات االجتماعية الخاصة بالطفل في ضوء ثبلث أبعاد ىي ، 
والتعريف السموكي لمميارة ، وتعريف الميارة  تعريف الميارة في ضوء تقبل النظير ،

 .االجتماعياالجتماعية في ضوء الصدق 
بالنسبة لمبعد األول فيو يعني أن الفرد يكون ماىرا اجتماعيا عندما يكون متوافقا مع 
نظرائو ، والبعد الثاني يعني أن الفرد يعتبر ماىرا اجتماعيا لما يظير سموكا مناسبا 

،  أما الثالث فيو يعني تمك السموكيات التي تظير في  تماعياالجلطبيعة الموقف 
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، 4000)الوىاب،  مواقف اجتماعية معينة والتي تساعد عمى التنبؤ باتجاىات الطفل .
 (18صفحة 

 : االجتماعية المهارات مكونات -3-4
وقد  بيا يعتقدون التي النظريات حسب كل االجتماعية الميارات مكونات العمماء تناول

( 8776اختار الباحثان منيا ما يناسب موضوع الدراسة وىو نموذج لعادل العدل )
 مكونات الميارات االجتماعية عمى النحو اآلتي8 إلىوالذي أشار 

 ال قد اجتماعية ميارات ذوي التبلميذ بعض نجد بينما : المشاركة مهارات -3-4-1
 التبلميذ يكون وأحيانا المشاركة، عمى قادرين غير أو استعداد اآلخرين عمى يكون
 ولكنيم جدا، أذكياء الخجولون يكون ما وكثيرا خجولين، العمل الجماعي يتجنبون الذين
 جدا الصعب من يجدون فإنيم حال أية وعمى آخر شخص أو مع بمفردىم يعممون قد

 آلخر أو لسبب يختار الذي النمطي التمميذ ىناك جماعي، وأخيرا نشاط في المشاركة
 . التعاونية الجماعية المشروعات في ويرفض المشاركة بمفرده، يعمل ألن
 الواحد يحترم وأن اآلخر من أيضا الواحد يتعمموا أن ينبغي تعاوني، تعمم جماعات حج

 .عنو اآلخر اختبلف
 وتقضي االجتماعي، السموك أساليب من أسموبا التعاون يعد : التعاون مهارات -3-4-2

 االىتمامات ذلك عن وينتج مشترك، ىدف لتحقيق األفراد بين التفاعل ما طبيعتو
 المساعدة، وتبادل االتصال، وزيادة السعادة، ومشاعر وروح الصداقة، بينيم المشتركة
 المتبادلة والمقترحات تقبميم لآلراء وزيادة بينيم، العمل األفراد، وتقسيم جيود وتنسيق
 بالنفس، الثقة وارتفاع الجماعة، في القمق معدل اآلراء، وانخفاض في واالتفاق بينيم

 لآلخرين . باالنتماء والشعور وتحقيق اليدف، ،ملالع حول والتمركز
تعبر عن قدرة الطفل عمى التعبير عن نفسو واستخدام المغة  مهارة االتصال: -3-4-3

ورصد تعبيرات وجو الطفل ووضع  في المواقف االجتماعية المختمفة )اتصال لفظي(،
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جسمو ومظيره العام ونبرات صوتو )اتصال غير لفظي(، قدرة الطفل عمى إدارة 
 وتشمل التحدث مع اآلخرين المؤلمةمشاعره وكيفية تعاممو مع اإلساءة والصدمات 

والتعبير عن الذات والتساؤل عن األشخاص اآلخرين واإلنصات عندما يتحدث شخص 
 (18، صفحة 8772)بيادر،  آخر.

 :خصائص المهارات االجتماعية -3-5
 8تنفرد الميارات االجتماعية بخصائص معينة منيا 

بمعزل  العيش * تتسم باإلنسانية وتبدو حاضرة في سموك اإلنسان، فاإلنسان ال يمكنو
كما أن الميارات االجتماعية تتكون وتختزن داخل خبرة اإلنسان كنتيجة  عن اآلخرين ،

لتفاعمو مع البيئة في المجتمع ومن ثم فيي تحرك السموك وتوجيو نحو التفاعل 
 االيجابي مع االخرين.

ٌتكتسب الميارات االجتماعية بالتعمم حيث أنيا تتكون من خبلل معايشة الخبرة أو  *
فة عمي الدور الذي يؤديو التعميم بما يحويو من أنشطة وخبرات وتؤكد ىذه الص التجربة

يكتسبيا التبلميذ داخل وخارج الفصول وخبلل قياميم باألنشطة  كل ذلك يولد خبرة 
تختزن داخل عقل اإلنسان يتم استدعائيا عند التعرض لمواقف حياتية مختمفة تتسم 

 باالجتماعية.
 عمي الميارات االجتماعية من السموك الظاىر فالمواقف السموكية االجتماعية  * يستدل

  الظاىري المختمفة التي يقع فييا الفرد تعكس ما لديو من ميارات، فمن خبلل السموك
الخارجي ومبلحظتو تظير استجابات الفرد لممواقف المختمفة ، ومن خبلل مبلحظة   

والتفاعبلت االجتماعية يمكن التعرف عمي سموك الفرد الظاىري تجاه المواقف 
 الميارات االجتماعية التي يتصف بيا الفرد.

 تشمل الميارات االجتماعية البراعة والكفاءة والخبرة في أداء الفرد لنشاطاتو -
 االجتماعية ومختمف أشكال تفاعبلتو مع االخرين.
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 سموكو.تشمل الميارات االجتماعية قدرة الفرد عمي الضبط المعرفي ل -
تتحدد الميارات االجتماعية في ضوء جوانب ميينة من سموك الفرد وخصالو وفي  -

 متيا لمموقف االجتماعي.ءإطار مبل
 البيئة التي يعيش ييدف الفرد من وراء سموكو الحصول عمي التدعيم االجتماعي من -

 واالجتماعي.فييا بالشكل الذي يحقق لو التوافق النفسي 
 الميارات االجتماعية من عممية التعزيز االجتماعي. تزيد -
، الصفحات 4006)عبداهلل،  .يتأثر أداء الميارات االجتماعية بخصائص البيئة -

43-45) 
 : االجتماعية المهارات تشكيل في تسهم التي العوامل -3-6

 عدة في االجتماعية الميارات مستوى تشكيل في تسيم التي العوامل الباحثون صنف
 التفاعل موقف في اآلخر بالطرف يتصل ما ومنيا نفسو بالفرد يتصل ما فئات فمنيا
واالجتماعي  الثقافي السياق خصائص ثم التفاعل موقف الثالث بخصائص والبعض

 يمي8 ما العوامل ىذه أىم
 س:الجن -3-6-1

 عمى  ينعكس والذي أنثى أو ذكر النوع مثل بالفرد خاصة ديموجرافية متغيرات ىناك
 المجتمع، ومن اآلخرين من القبول كذلك . المختمفة التفاعل مواقف في الفرد سموك
 لتيا ياتالسموك بعض ىناك وكذلك واألنثى بالخجل بالجسارة الرجل المثال سبيل فعمى
 طبيعيا عاديا أمرا يعتبر سمكو الرجل إن المقابل في عمييا تستيجن األنثى سمكتو إن

 .والعكس
 :المجتمع في والتقاليد العادات -3-6-2

كساب االجتماعية الميارات مستوى تشكيل في ىاما دورا والتقاليد العادات تمعب نوع  وا 
 يتميز الذكر أن نبلحظ حيث المختمفة التفاعل مواقف في نفسو يفرض منيا خاص
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 بالعادات يتأثر وذلك اجتماعية ميارات من األنثى بو تتميز ما مختمف عن بطابع
 .المجتمع في والتقاليد

 : العمر -3-6-3
 أكبر بقدر االجتماعي والمران والتفاعل الخبرة إلى يتعرض سنا األكبر أن ىنا نبلحظ

 من فيو وقع ما واستبعاد باإليجاب البلحق سموكو عمى نعكس والذي سنا، من األصغر
 أخطاء.

 : المهني الوضع -3-6-4

أو  اآللة مع أم الجميور مع ىو ىل الفرد بو يقوم الذي العمل طبيعة إلى نشير وىنا
 الممرض يتعامل حيث التمريض مينة في جميا يظير ذلك أن إلى ىنا وننوه الحيوانات

 وبالتالي مختمفة بيئات ومن طبيعية غير نفسية أوضع وفي األفراد من عدد كبير مع
 لصالح وتجييره المواقف ىذه مع لمتعامل االجتماعية أىمية الميارات مدى ىنا تظير

 . الشخص
 االجتماعية المناسبات في الفرد مشاركة مدى عمى ذلك وينعكس : المزاج -3-6-5

 الميارات في اختبلفا ىناك أن يبلحظ وبالتالي مع اآلخرين المتكمف والتفاعل
 .الفرد لدى السائد بالمزاج وثيقا مرتبطا ارتباطا التفاعل مواقف في االجتماعية

 : الشخصية سمات بعض -3-6-6
في  قادر عمى البث غير يجعمو مما الفرد قرارات عمى يؤثر والذي والتردد االنزواء مثل

 تعميمو نوع اختيار في التأرجح كذلك مثمرة غير عبلقات إنياء أو ضرورية صداقات
 (4006)الظاىر،  االجتماعي. المياري سموكو في واضح خمل يظير ومينتو وعميو

 تنمية واكتساب المهارات االجتماعية: أهمية -3-7

*تعتبر الميارات االجتماعية عامبل ميما في تحقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال 
 داخل الجماعات التي ينتمون الييا وكذلك المجتمع
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 مشكبلتيم وتوجيو تفاعميم مع البيئة المحيطة.*تفيد الميارات األطفال في التغمب عمى 
*يساعد اكتساب تمك الميارات استمتاع ىؤالء األطفال ياالنشطة التي يمارسونيا 

 وتحقيق اشباع الحاجات النفسية ليم
*يساعدىم عمى تحقيق قدر كبير من اإلستقبلل الذاتي واالعتماد عمى النفس 

 واالستمتاع بأوقات الفراغ.
اكتساب الثقة في النفس ومشاركة اآلخرين في االعمال التي تتفق *يساعدىم عمى 

مكانياتيم.  وقدراتيم وا 
*يساعدىم أيضا عمى التفاعل مع الرفاق واالبتكار واإلبداع في حدود طاقاتيم الذىنية 

 والجسمية.
وكخبلصة ألىمية الميارات االجتماعية يمكن القول أن نجاح الطفل في اكتسابيا ال 

في تحقيق التوافق االجتماعي، وانما يعتبر شرطا من شروط الصحة يساعده فقط 
النفسية والتبادل االجتماعي االيجابي ،والفشل في اكتساب ىذه الميارات قد يسبب 

 (12-11، الصفحات 8774)الوىاب س.،  االضطراب النفسي لؤلطفال.
 المهارة:شروط اكتساب  -3-8

 إلىالتدريب سيؤدى  أنمن  لمتأكديكتسب الطفل ميارة يجب توافر شروط محدودة  لكي
 ىذه الشروط 8 أىم يمياكتساب الميارة المنشودة ، وفيما 

 .المناسب العصبيو  الجسميالنضج  -
 .االستعداد لتعمم الميارة -
 .تعميم الميارة فيالرغبة الشديدة  -
 .السميم األداءالتشجيع الدائم عمى االكتساب و  -
 .التدريب البلزم -
 .ج السميمذالنمو  أوالقدوة  -
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 .جذالنقل الصحيح من النمو  أوالتقميد  -
 .اكتساب الميارة فيالمناسب  اإلرشادالتوجيو و  -
 عمى الطفل خبلل التدريب اإلشراف -
ضروريين لتعمم اى ميارة  ساسيينأالنضج و االستعداد لمتعمم  أنالتأكيد عمى  مراعاة -
الميارات المختمفة ،  أطفاليممعرفة الوقت المناسب لتعمم  إلى اآلباءلذلك يحتاج و 

طفل ما قد يكون غير مناسب لتعمم طفل اخر وىذا  لتعممولذلك فان الوقت المناسب 
ظة حيطمق عميو الم الذيداد لمتعمم و يظير فيو الطفل االستع الذييعتمد عمى الوقت 

)الديب،  يصل فييا الطفل الى مستوى النضج المطموب. التياسبة لتعمم و المن
 (54، صفحة 8776

 المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة السمعية: -3-9

قد ظيرت مجموعة كبيرة من الدراسات توضح بدرجة كبيرة طبيعة ومدى نقص 
الميارات لدى الصم تفيد معظميا أنو يوجد لدييم نقص في العبلقات الشيء الذي 
ينعكس عمى انعدام التوافق الناجح في المجتمع، حيث يؤدي ضعف القدرة عمى 

يحاول تجنب مواقف التفاعل التواصل والتفاعل االجتماعي عند المعاق سمعيا الى ان 
االجتماعي التي تتضمن فردا واحدا أو اثنين عمى األكثر كما أظيرت الدراسات أن 

ازدياد التباعد لدى الصم ، لذلك غالبا ما يندمج  إلىدرجة وشدة اإلعاقة تؤدي 
ولدييم  المعاقون سمعيا مع بعضيم البعض كجماعة ذات ميارات اجتماعية واحدة،

خصائص تفاعل اجتماعي متقاربة، بينما يكون األصم بالنسبة ألقرانو من العاديين 
تأخر نضجو النفسي  إلىمما يؤدي  واالنطواءأكثر نزوعا لبلنسحاب وميبل لمعزلة 

الشعور بنقص شديد في تقدير لذاتو والقدرة عمى التعبير عن  إلىواالجتماعي، وأيضا 
يد من السمات والخصائص غير المرغوبة مثل الحساسية نفسو ،مما يولد لديو العد
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المفرطة لردود فعل اآلخرين والشك في أي تصرف منيم، والشعور بالخوف والفشل 
 وسرعة االستثارة والعصبية .

  :تقويم المهارات االجتماعية -3-11
لدي  ىناك العديد من الفنيات التي استخدميا الباحثون في تقويم الميارات االجتماعية  

األفراد والتي تختمف الختبلف وجيات نظر الباحثين 8 فقد ركز عمماء النفس عمي  
استخدام أساليب التقرير الذاتي ومنيا المقاييس في تقويم الميارات االجتماعية باعتبارىا 
وسيمة سيمة وغير مكمفة في الوقت والجيد، كما استخدمت العديد من البرامج العبلجية 

الذاتي لقياس الميارات االجتماعية التي تشكل في العادة مكونًا أساسيًا أساليب التقرير 
بعنوان " تقييم 8761من مكوناتيا مثل المقياس الذي أعده ماتسون وآخرون عام 

ماتسون لمميارات االجتماعية لمصغار" والذي اىتم بمدي واسع من أنماط السموك 
خصية لمطفل ، ومقياس ريجيو المفظي وغير المفظي والتي تركز عمي الكفاية الش

 .الذي ركز عمي قياس الميارات االجتماعية العامة لدي األفراد الراشيدين 8767
أربع أساليب لتقويم الميارات    Bellack& Othersكما حدد كل من بيبلك وآخرين 

 (808،ص4001االجتماعية ىي )فاطمة عاشور توفيق،
 مراقبة الذات   -1                              المقابمة-8
 المبلحظة السموكية  -2                  قوائم التقرير الذاتي-4

في تقويم الميارات االجتماعية وذلك   Rating Scalesوقد تستخدم مقاييس التقدير
باستخدام الورقة والقمم لتمخيص بعض األحكام عن التمميذ بواسطة المعمم أو اآلباء ، 

 ويم موضوعات ال يمكن مبلحظتيا بسيولة .وىذه الطريقة تستخدم لتق
وفي ضوء ما سبق يتضح أن اختيار أداء من بين ىذه األدوات المتعددة يتوقف عمي 
طبيعة السموك المراد تقويمو وطبيعة من سيقوم ؟ ومستوي نمو التبلميذ ومدي قدرتو 

 (4088)مازن،  عمي القراءة وكتابة التقارير.
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 الخاتمة:
 

؛حيث تساعد الفرد عمى التفاعل مع  الميارات االجتماعيةية ىميتضح مما سبق أ

واستحسانا اجتماعيا وتكسبو كذلك الثقة  قبوالداخل سياق حدد وبأساليب تمقى  اآلخرين

، والقدرة عمى حمل المختمفةومواقفيا  الحياةبالنفس والقدرة عمى مواجية مشاكل 

الزائدة وضعف القدرة  بحساسيتو جعمو يتصف الميارات وأي إخفاق يف ىذه ،المسؤولية

، ا آلخرينالمفظي، كما تقل قدرتو عمى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع التعبيرعمى 

أن يكون  الممكنومن  .معيم اتصاالاق وأقل تعاونا و الرف بينويكون أقل مكانة 

لكثير من المشكبلت والصعوبات  المقدماتمن أىم  في الميارات االجتماعية القصور

حياة مشبعة وسعيدة ؛نتيجة لذلك يحيا أن  فيأن تعوقو  يمكنياالنفسية لدى الفرد، والي 

 .االتصاليةعميو من عدم الكفاية  وما يترتبالعجز 

 



 منهجية البحث                                                      الــفــصــل األول
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 :تمهيد -
يتناول ىذا الفصل وصفا لمنيج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا وكذلك أداة 

 .الدراسة المستخدمة وطرق إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا 
الباحثان في تقنين أدوات  كما يتضمن ىذا الفصل وصفا لإلجراءات التى قام بيا

الدراسة وتطبيقيا ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد عمييا الباحثان في تحميل 
 .الدراسة

 منهج البحث:  -1
 .ةدراسال لطبيعةنظرا لمالئمتو المنيج المسحي  استعممناىذا  نا في بحث

  :مجتمع البحث -2
أطفال معاقين سمعيا بمدرسة تخص ذات الفئة ببمدية حجاج يتكون مجتمع البحث من 

 لوالية مستغانم .
 عينة البحث: -3
أطفال لمدراسة  10تمميذ لمدراسة األساسية و 40طفل موزعين  50بمغ عدد العينة  

% من مجتمع الدراسة الذي يمثل االطفال المسجمين  75بنسبة حوالي  االستطالعية
المشرفين عمى تعميم األطفال مدية بمساعدة بالطريقة الع اىاختيار قد تم .و بالمركز

 .المركزب
 شروط اختيار العينة: -
من األطفال المسجمين بمركز المعاقين سمعيا مجموعة  قام الطالبان الباحثان باختيار 

 بحجاج باالعتماد عمى الخصائص التالية :
 سنة.(13-10) من المرحمة السنية -1
 لمنشاط الرياضي  والغير الممارسين الممارسين أن يكونوا من -2
 في درجة السمع لدى كل العناصر المختارة.لتقارب امراعاة  -3
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 .مستوى الذكاءالتقارب من حيث    -4
 أن يكونوا ذكورا. -5
 متغيرات البحث: -4
 :المتغير المستقل -4-1

 .الميارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا
 المتغير التابع: -4-2

 .النشاط الرياضي المكيف 
 المتغيرات المشوشة: -4-3

لقد قام الطالبان الباحثان بالتحكم في متغيرات المشوشة ذلك من خالل الحرص عمى 
 تجانس عناصر عينة الدراسة من حيث الجنس ، السن ونسبة السمع والذكاء.

 مجاالت البحث: -5
 المجال البشري: -5-1

لمسنة الدراسية  المعاقين سمعيامركز المسجمين ب األطفال عمىطبق البحث 
2016/2017.  

 المجال المكاني: -5-2
 المعاقين سمعيا ببمدية حجاج والية مستغانم.بمركز أنجز ىذا البحث 

 المجال الزمني: -5-3
  .2017مارس و 2016نوفمبر الفترة الزمنية ما بين في  تمت الدراسة

 أداة الدراسة:-6

عمى األطفال المعاقين سمعيا  والذي في دراستنا مقياس الميارات االجتماعية استخدمنا 
وكذا المشاركة  تصال( في ميارتي اال2011،رر أبو منصو أعدتو الدكتورة )حنان خض

،والمقياس في أصمو أعد لمعرفة الميارات االجتماعية وعالقتيا بالحساسية االنفعالية 
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 لدى المعاقين سمعيا . أما ميارة التعاون فكان من دراسة الصافي شيخ بجامعة
مستغانم  بالجزائر  في رسالتو " اثر برنامج ترويحي مقترح في تنمية بعض الميارات 

 .(2013)لدى المعاقين سمعيا" االجتماعية
تم استخالص المقياس بعد تكييفو عمى مجتمع الدراسة وعرضو عمى مجمع المحكمين 

وقد  بمستغانم من أساتذة العموم االجتماعية وكذا معيد التربية البدنية و الرياضية 
تم تقسيم حيث االستبانة مستوى الميارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا  تناولت

  : جاءت كاآلتيثالثة أبعاد  إلىاالستبانة 
 فقرة. 14ويتكون من  تصالالبعد األول :يناقش ميارات اال -
 فقرات. 10البعد الثاني : يناقش ميارات المشاركة ويتكون من  -
 فقرات. 9يناقش ميارات التعاون ويتكون من  لبعد الثالث:ا -
 :طريقة تقييم درجات المقياس -6-1

" 2و"" تعني عالية 3" الدرجة عمى فقرات االستبانة حسب السمم : اإلجاباتيتم تقدير 
 أووبعممية ضرب عدد الفقرات لكل محور  منخفضةتعني " 1والدرجة "تعني متوسطة 

ميارة في المقياس المعتمد عمى الترتيب السالف الذكر نحصل عمى المقاييس اآلتية 
 التالي: الذكر في الجداول

 (01)الحظ الجدول رقم :تصالاال  مقياس االجابة عمى مهارات -

 أبدا أحيانا دائما التصنيف

 14 28 42 مجموع الدرجات 

 23.24 -14           32.76-23.25       42- 32.77 المتوسط المرجح
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 (02)الحظ الجدول رقم :المشاركةمقياس االجابة عمى مهارات  -

 أبدا أحيانا دائما التصنيف

 10 20 30 مجموع الدرجات 

 16.66-10           2333-16.67 30-23.34 المتوسط المرجح

 (03)الحظ الجدول رقم التعاون:مقياس االجابة عمى مهارات  -

 أبدا أحيانا دائما التصنيف

 09 18 27 مجموع الدرجات 

 15-09           21-15.1      27-21.1 المتوسط المرجح

 الدراسة االستطالعية: -7
 الغرض من الدراسة:  7-1

الطريقة السميمة والصحيحة إلجراء االختبار والتي توصمنا إلى نتائج  لموقوف عمى
وبغرض استخدام الطرق العممية في االختبار، توجب عمى  دقيقة وقيم مضبوطة،

الطالبان القيام بتجربة استطالعية، قصد اإلطالع عمى الصعوبات والعوائق التي قد 
 سبيل المثال: نذكر منيا عمىتواجينا في الدراسة األساسية 

 معرفة مدى وضوح العبارات وفيميا من العينة المختبرة. -
نسب إلجراء االختبار واإلجابة عمى العبارات من طرف معرفة الوقت الكافي واأل -

 العينة المختبرة.
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو المفحوص من فيم األسئمة. -
 التوصل إلى أفضل طريقة إلجراء البحث. -
 دراسة المعامالت العممية لممقياس )الصدق والثبات(. -
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 :االستطالعية وصف عينة الدراسة  -7-2
أطفال معاقين سمعيا وتم  (10أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة مكونة من )

 ال ينتمون إلى عينة الدراسة األساسية. اختيارىم بطريقة عشوائية

 :االستطالعية إجراءات الدراسة -7-3
أجرى الطالبان االختبار عمى مجموعة من أطفال مدرسة المعاقين سمعيا بحجاج لوالية 

 بشرح مبسط عن كيفية مستغانم حيث تم عزليم عن بعضيم البعض ومن ثم قمنا
   المركزوذلك باالستعانة بذوي االختصاص من أساتذة  اإلجابة وسير عممية االختيار،

عادة االختبار بفارق زمني مدتو أسبوع بغية الوقوف بحيث تم العمل  بطريقة االختبار وا 
 عند المعامالت العممية لممقياس المعدل .

 :أ. المرحمة األولى
 15/01/2017أنجز القياس األول لمدراسة االستطالعية في تاريخ  -
 الثانية: ب. المرحمة -
 22/01/2017 لمدراسة االستطالعية في تاريخ  الثانيأنجز القياس  -

 الخصائص السيكومترية ألداة القياس: -8
 الصدق: -8-1
 صدق المحتوى: -8-1-1

التقدير  ألخطاءالصدق عرضة  أنواع أكثريعتمد عمى تقديرات المحكمين لذا فانو 
لمكشف عن  اإلمكانيمكن االعتماد عمى زيادة المحكمين قدر  األخطاءولتغطية ىذه 

 .مدى اتفاق في تقديراتيم
إيجاد صدق  كذاو مجتمع الدراسة عمى  االجتماعيةميارات المقياس  قصد تكييفو  

 (01( محكمين مختصين )أنظر الممحق رقم 07المحتوى تم عرض المقياس عمى)
 مشيودا ليم بالخبرة والكفاءة في مجال التدريس والبحث العممي وىذا: 
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 لتعديل صياغة العبارات وتوضيحيا. -
 إضافة أو حذف العبارات الغير مناسبة. -

 (.7)ن=  االجتماعيةمهارات ال عمى محتوى مقياس يوضح نسبة إتفاق المحكمين (04جدول رقم)

 %النسبة المئوية  المهارات

 % 100 تصالاال ميارات

 %  100 ميارات المشاركة
 %  100 ميارات التعاون

ميارة  لكل  % 100أي ( 04في الجدول رقم )من خالل النسبة المئوية المحصل عمييا 
عمى عدم وجود أي تعديل أو حذف لعبارة من العبارات ووجد أنيا مالئمة وتخدم  دليل

 االجتماعية.ميارات المقياس 
 الذاتي: الصدق -8-1-1

 لدى المعاقين سمعيا جتماعيةمهارات اإلالمقياس  ( صدق اختبار05جدول رقم )

 الميارات
معامل صدق 

 -ر–االختبار 
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

–القيمة الجدولية 
 -ر

 0.89 تصالاال

 0.90 المشاركة 0.602 0.05 09 10

 0.87 التعاون

يتصف بدرجة عالية من  تصالاال أن اختبار مياراتتبين ( 05)من خالل الجدول رقم 
بحيث ( 0.89الصدق كون القيمة المحسوبة لمعامل الصدق الذاتي لالختبار كانت )

( عند درجة 0.602جاءت أكبر من القيمة الجدولية لمعامل الصدق والتي قيمتيا) 
 (.0.05( ومستوى الداللة )1-الحرية )ن
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يتميز بدرجة عالية من الصدق كون القيمة المحسوبة  المشاركة ميارةكما أن اختبار   
عند نفس ( وجاءت أكبر من القيمة الجدولية 0.90لمعامل الصدق الذاتي بمغت) 

 الشروط المذكورة .
( داللة عمى الصدق العالي 0.87أما اختبار ميارة التعاون بمغ معامل الصدق الذاتي )

 يير السابقة الذكر.مقارنة بالقيمة الجدولية عند المعا
 الثبات: -8-2

واستخدم الطالب لحساب ثبات المقياس طريقة تطبيق المقياس عمى مرحمتين بفاصل 
زمني قدره أسبوع مع الحفاظ عمى كل المتغيرات )نفس العينة، نفس التوقيت، نفس 

 المكان( .                                

واستعممنا لحساب معامل الثبات طريقة )بيرسون( لحساب معامل االرتباط كما ىو   
  (.06موضح في )الجدول رقم 

 االجتماعية لدى المعاقين سمعيامهارات ال(: يبين ثبات اختبار مقياس 06جدول رقم )-

 المجاالت
معامل ثبات 

 -ر –االختبار 
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 -ر –الجدولية    القيمة 

 0.80 تصالاالميارة 

 0.82 المشاركةميارة  0.602 0.05 09 10

 0.77 التعاونميارة 

( 0.80( وجد )06في الجدول رقم ) -بيرسون–عند حساب معامل االرتباط البسيط  
وبعد الكشف في جدول دالالت االرتباط البسيط لمعرفة ثبات  تصالااللدى ميارات 

أن االختبار يتميز  يتبين (0.05) ( وبمستوى الدالل1-االختبار عند درجة الحرية )ن



 منهجية البحث                                                      الــفــصــل األول

 
45 

ة أكبر من القيم -بيرسون–بدرجة ثبات عالية كون الدرجة المحسوبة لمعامل الثبات 
 .( 0.602الجدولية والتي بمغت) 

( وبعد الكشف في جدول 0.82وجد معامل االرتباط البسيط )  ميارة المشاركةأما  
 يتبين أن نفس درجة الحرية والداللة ددالالت االرتباط البسيط لمعرفة ثبات االختبار عن

 -بيرسون–االختبار يتميز بدرجة ثبات عالية كون الدرجة المحسوبة لمعامل الثبات 

 .كانت أكبر من القيمة الجدولية
وىو دليل ( 0.77وجد معامل االرتباط البسيط ) لميارة التعاون  بالنسبةنفس الشيء   

 (.06)كما ىو موضح في الجدول رقم الثبات عند نفس الشروط. 
 :الموضوعية -8-3

موضوعية االختبار ترجع في األصل إلى مدى وضوح التعميمات الخاصة بو. 
المحكمين من أجل  عمى األساتذة االجتماعيةميارات الوبما أنو تم عرض مقياس 

توضيح العبارات وصياغتيا بطريقة مفيومة وسيمة وتعديل العبارات الغير مناسبة من 
تم تأكيده، باإلضافة  االجتماعية والذيميارات لمأجل الحصول عمى صدق مقياسي 

عادة تطبيقو  أن مقياس  ناتبين ليإلى إيجاد ثباتيما عن طريق تطبيق االختبار وا 
 يتميز بدرجة عالية من الموضوعية.  االجتماعيةميارات ال
لمعرفة داللة الفروق بين نتائج المرحمة   :تحميل ومناقشة نتائج الدراسة االستطالعية -8

براز حقيقة  االجتماعيةميارات الاألولى ونتائج المرحمة الثانية لمقياس  وا 
دينت ستو  -ت  –اختيار  الطالبان االختالف من حيث الداللة أوال، استخدم

 والجدول التالي يوضح ذلك.
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بداللة الفروق  ستودينت -ت–الختبار (: يبين نتائج الدراسة االستطالعية07جدول رقم )-  
بعض المعياري.ف بين نتائج المرحمة األولى والمرحمة الثانية وكذا المتوسط الحسابي واالنحرا

 المهارات االجتماعية

 المهارات

المرحمة األولى 
 من االختبار

المرحمة الثانية 
 من االختبار

قيمة  ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستو 
ى 

 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  ع س ع س

1.83 09 0.05 

ائيا
حص

ل إ
 دا

غير
 

 0.09 2.1 25.7 3.15 24.8 تصالاال 

 0.41 2.42 16.9 2.03 16.8 المشاركة

 0.42 2.02 15.1 2.22 15.2 التعاون

 (.1-درجة الحرية = )ن   

( والتي تبين أن )ت( المحسوبة 07من خالل النتائج المحصل عمييا في الجدول رقم ) 
وىي قيمة أصغر من )ت( ( 0.09)بمغت قيمتيا تصالاالميارة لالختيار القبمي والبعدي 

 (.0.05( عند مستوى الداللة ) 2.262الجدولية التي بمغت )
يدل عمى أنو ال توجد فروق أو اختالفات جوىرية بين االختبار األول والثاني  وىذا

 .تصالااللمقياس ميارات 
( 0.41)ت( المحسوبة لالختبار القبمي والبعدي بمغت قيمتيا ) ميارة المشاركةأما    

( 0.05( عند مستوى الداللة )2.045وىي قيمة أصغر من )ت( الجدولية التي بمغت )
عمى أنو ال توجد فروق أو اختالفات جوىرية بين االختبار األول والثاني يضاأ وىذا يدل

 المشاركة.لمقياس ميارات 
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( 0.42)ت( المحسوبة لالختبار القبمي والبعدي بمغت قيمتيا ) ميارة التعاونأما    
( 0.05( عند مستوى الداللة )2.045)وىي قيمة أصغر من )ت( الجدولية التي بمغت 

عمى أنو ال توجد فروق أو اختالفات جوىرية بين االختبار األول والثاني أيضا وىذا يدل
 التعاون.لمقياس ميارات 

 :االستنتاجات المحصل عميها -10
اليدف من القيام بالدراسة االستطالعية ىو الحصول عمى أفضل طريقة إلجراء  

 الدراسة األساسية وقد توصمنا إلى:
ميارات ال ثاني لمقياساألول واالختبار ال عدم وجود اختالف بين االختبار-

من خالل المقارنة  لناوىو ما لم يؤثر عمى درجات التقييم وىذا ما تبين  االجتماعية
ستودنت الذي لم  -ت –التي أجريت عن طريق إعادة االختبار باستعمال اختبار 

 البعدي. يثبت أي فروق جوىرية بين االختبارين القبمي و
 باالستبانةوالمفردات من طرف المختبرين الخاصة ح العبارات يوضت-

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -11
 .المتوسط الحسابي -
 .اإلنحراف المعياري -

 ..الوسيط -
 معامل االلتواء  -
 النسبة المئوية -
 بيرسون: -ر –معامل االرتباط  -
 الصدق الذاتي: -
 -ستودينت -ت–اختيار  -
 :درجةالحرية -
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 : خالصة  -
 وشمل عمى الدراسةتضمن ىذا الفصل منيجية البحث واإلجراءات الميدانية 

الدراسة ووصف عينة منيج إلى  الباحثان اناالستطالعية والتي تطرق فييا الطالب
جراءات الدراسة واأل االجتماعية ميارات ال مثل في مقياسدوات المستعممة وتالدراسة وا 

وبعدىا إلى ، وطريقة تقييم الدرجات ثم إلى الخصائص السيكومترية ألداة القياس 
وصوال إلى االستنتاجات المحصل االستطالعية تحميل ومناقشة نتائج ىذه الدراسة 

 .عمييا
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 تمهيد
 لألطفال المعاقين سمعيا      االستمارات الموجية  بعد تفريغ االحصائية الدراسةتمت 

تم عرض النتائج في جداول وفق معايير المقياس إحصائيا  معالجة النتائجبعد و 
  مثيميا في مدرجات تكراريةوت
 عرض النتائج ومناقشتها: -1

 األطفال المعاقين سمعيا لدى  االتصالعرض نتائج مهارات  -1-1-

  االتصال لدى المعاقين سمعيامهارات ل يوضح نتائج الدراسة األساسية (88)الجدول رقم     

 المجاالت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 االلتواء

النسبة المئوية 

 لعاليةلمقيم ا

النسبة المئوية 

 لمقيم المنخفضة

 االتصالمهارة 

 لمممارسين
55.33 5.53 55.3 ...5 16.16 % 53.56% 

 االتصالمهارة 

 لغير الممارسين
36.3 .3.66 36.3 ..60 50.65% 13..1% 

الحسابي  لميارة ( فقد  بمغ المتوسط 3.من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم )
(، أما 55.33) ن لمنشاط الرياضياألطفال المعاقين سمعيا الممارسيلدى  االتصال

وىذا ما يبين أن النتائج  متمركزة حول متوسطيا  (5.53)االنحراف المعياري فقد بمغ 
[ وىذا 5، +5-(وىذه القيمة محصورة بين]5...الحسابي في حين بمغ معامل االلتواء)

 .ما يبين أن ىناك اعتدالية في توزيع النتائج
فقد  بمغ المتوسط  نفس الجدولخالل النتائج المدونة في جية أخرى ومن من و 

ين لمنشاط الغير الممارسسمعيا  األطفال المعاقينلدى  االتصالالحسابي  لميارة 
وىذا ما يبين أن النتائج   (3.66)(، أما االنحراف المعياري فقد بمغ 36.3) الرياضي
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وىذه  (60..في حين بمغ معامل االلتواء)متمركزة حول متوسطيا الحسابي أيضا 
نتائج ىذه [ وىذا ما يبين أن ىناك اعتدالية في توزيع 5، +5-القيمة محصورة بين]

 الفئة من المعاقين.
األطفال لدى  االتصاليبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة  (81المدرج التكراري رقم ) -

 ضيالمعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الريا

  

حساب النسبة المئوية لقيمة ( الذي يمثل 6.من خالل ما يبينو المدرج التكراري رقم )
%( وىذه القيمة تنتمي إلى 16.16والتي بمغت)  االتصالالمتوسط الحسابي لميارة 

ن أن وىذا ما يبي (53.56عكس التقيم المنخفض الذي بمغت نسبتو) التقييم العالي
 .مع المحيط االتصال ليم قدرة كبيرة عمىالمعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضي 
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األطفال لدى  االتصاليبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة  (82المدرج التكراري رقم ) -
 المعاقين سمعيا الغير الممارسين لمنشاط الرياضي

النسبة المئوية لقيمة المتوسط الحسابي ( يبين أن 3.المدرج التكراري رقم ) 
 األطفال المعاقين سمعيا الغير الممارسين لمنشاط الرياضيلدى  االتصاللميارة 
القيمة تنتمي إلى ولكن عكس التقييم األول فيذه %( 1..13والتي بمغت)  المكيف
المعاقين سمعيا الغير الممارسين لمنشاط الرياضي وىذا ما يبين أن  المنخفضالتقييم 

 .فما بينيم أو مع المحيط  االتصال يعانون نقص في
 ل االجتماعياالتصاعمى مهارة الرياضي المكيف يوضح أثر ممارسة النشاط  (89رقم) جدول-

 المقياس             

 العينة

افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة

 8.85 38 2.82 9.81 3.32 34.55 28 الممارسين لمنشاط

 85.19 21.8 28 الغير الممارسين لمنشاط
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لمستوى  (6..6ىي)المحسوبة  قيمة )ت( استودنت أن يتضح (6.رقم ) الجدول من

 ( 3..3) بمغت التي وليةالجد "من "ت اكبر وىي بذلك االتصالجتماعية الميارة اال

 ذات فروق وجود عمى يدل مما ،(3...) داللة مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وىي

 لصالح الفئة االولى . لمنشاط الممارسين وغير الممارسين يفئت بين إحصائية داللة

 األطفال المعاقين سمعيا لدى  المشاركةنتائج مهارات  .1-2

 لدى المعاقين سمعيا  المشاركةمهارات ل يوضح نتائج الدراسة األساسية (18)الجدول رقم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
النسبة المئوية 

 لمقيم العالية
النسبة المئوية 
 لمقيم المنخفضة

المشاركة مهارة 
 لمممارسين

23.6 2.53 24.5 -1.86 57.8 % 42.2 % 

المشاركة مهارة 
 لغير الممارسين

15.4 3.42 14.5 8.78 39.2% 68.8% 

الحسابي لميارة ( فقد بمغ المتوسط .6من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم )

 (،35.1)المكيف  األطفال المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضيلدى  مشاركةال

وىذا ما يبين أن النتائج متمركزة حول ( 3.35)أما االنحراف المعياري فقد بمغ  

بين وىذه القيمة محصورة  ( 1..6-متوسطيا الحسابي في حين بمغ معامل االلتواء )

 .[ وىذا ما يبين أن ىناك اعتدالية في توزيع النتائج5، +5-]

لدى  مشاركةالالحسابي لميارة المتوسط أن  (.6الجدول رقم ) كما يوضح أيضا

(، أما 63.5) قد بمغ ين لمنشاط الرياضياألطفال المعاقين سمعيا الغير الممارس
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حول كذلك وىذا ما يبين أن النتائج متمركزة ( 5.53)االنحراف المعياري فقد بمغ  

 بين(وىذه القيمة محصورة  03..في حين بمغ معامل االلتواء )، متوسطيا الحسابي 

 نتائج ىذه المجموعة.[ وىذا ما يبين أن ىناك اعتدالية في توزيع 5، +5-]

األطفال لدى  المشاركة( يبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة 83المدرج التكراري رقم )-

 المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضي

الحسابي لميارة  النسبة المئوية لقيمة المتوسط (5.يوضح المدرج التكراري رقم )

والتي  المكيف األطفال المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضيلدى  المشاركة

المنخفض  فما بمغت قيم التقيمالتقييم العالي  %( وىذه القيمة تنتمي إلى30.3بمغت)

األطفال الممارسين لمنشاط الرياضي المكيف ليم القدرة وىذا ما يبين أن  (53.3)

 والفعالية في مشاركة اآلخرين . 
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األطفال لدى  المشاركة( يبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة 84المدرج التكراري رقم )-
 .المعاقين سمعيا الغير الممارسين لمنشاط الرياضي

 النسبة المئوية لقيمة (5.ومن الجانب الثاني ومن خالل ما يبينو المدرج التكراري رقم )
القيمة تنتمي إلى التقييم  %( وىذه3..1بمغت) المشاركةالحسابي لميارة  المتوسط

منشاط الرياضي األطفال المعاقين سمعيا والغير الممارسين لوىذا ما يبين أن  منخفضال
المكيف ليس ليم القدرة عمى االنسجام والتجاوب مع الجماعة ومشاركة المحيط في 

  مختمف األنشطة الحياتية  .
 المشاركةعمى مهارة ( يوضح أثر ممارسة النشاط الرياضي المكيف 11رقم )جدول -

 المقياس       

 العينة

افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة

 3... 53 3..3 3.53 3.35 35.1 .3 الممارسين لمنشاط

الغير الممارسين 
 لمنشاط

3. 63.5 5.53 
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لمستوى  (3.53ىي)المحسوبة  قيمة )ت( استودنت أن يتضح (66رقم ) الجدول من

 ( 3..3) بمغت التي وليةالجد "من "ت اكبر وىي بذلك المشاركة االجتماعيةميارة 

 ذات فروق وجود عمى يدل مما ،(3...) داللة مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وىي

 ينحاز لفئة الممارسين لمنشاط البدني الرياضي المكيف إحصائية داللة

 األطفال المعاقين سمعيا لدى  التعاونعرض نتائج مهارات  .1-3

 :التعاون لدى المعاقين سمعيامهارات ل يوضح نتائج الدراسة األساسية (12)الجدول رقم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
النسبة المئوية 

 لمقيم العالية
النسبة المئوية 
 لمقيم المنخفضة

التعاون ميارة 
 % 53.03 % 15.33 .3.. 35 3.35 35.63 لمممارسين

التعاون ميارة 
 لغير الممارسين

65.3 5.01 65.3 ..06 53.33% 16.63% 

لميارة ( فقد بمغ المتوسط الحسابي 63من خالل النتائج المدونة في الجدول رقم )

(، أما 35.63) األطفال المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضيلدى  تعاونال

النتائج متمركزة حول متوسطيا وىذا ما يبين أن  (3.35االنحراف المعياري فقد بمغ )

[ 5، +5-( وىذه القيمة محصورة بين ].3..الحسابي في حين بمغ معامل االلتواء )

 .وىذا ما يبين إن ىناك اعتدالية في توزيع النتائج

من خالل النتائج  ين لمنشاط الرياضيالغير الممارس األطفال المعاقين سمعيالدى أما 

(، 65.3) تعاوناللميارة د بمغ المتوسط الحسابي ( فق63المدونة في الجدول رقم )
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حول كذلك وىذا ما يبين أن النتائج متمركزة  (5.01االنحراف المعياري بمغ )ب

 أيضا بين ( وىذه القيمة محصورة 06..بمغ معامل االلتواء ) كمامتوسطيا الحسابي 

 المجموعة.نتائج ىذه عتدالية في توزيع إ[ وىذا ما يبين إن ىناك 5، +5-]

األطفال لدى  التعاون( يبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة 85المدرج التكراري رقم) -

 المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضي

 
 %(64.22بمغت)التعاون حساب النسبة المئوية لقيمة المتوسط الحسابي لميارة بعد و 

وىذا  (%35.78) فم كانت نسبة التقييم المنخفضوىذه القيمة تنتمي إلى التقييم العالي 

األطفال المعاقين سمعيا الممارسين لمنشاط الرياضي ليم قدرة عمى التعاون ما يبين 

 .والتكاتف مع اآلخر من أجل العطاء
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األطفال لدى  التعاون( يبين نسبة التقييم العالي والمنخفض لمهارة 86المدرج التكراري رقم) -

 سمعيا الغير الممارسين لمنشاط الرياضيالمعاقين 

 
النسبة المئوية لقيمة المتوسط الحسابي لميارة أن  (1.يبين المدرج التكراري رقم )

المنخفض أم تقييمو العالي وىذه القيمة تنتمي إلى التقييم  %(61.12)بمغت التعاون
ا الغير األطفال المعاقين سمعي أن فئة وىذا ما يبينفقط ، (%38.88فكانت نسبتو )

 الممارسين لمنشاط الرياضي تميل الى العمل الفردي واالنطواء عمى حساب التعاون .
 يوضح أثر ممارسة النشاط عمى مهارة التعاون: (13رقم ) جدول-

 المقياس       

 العينة

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 الداللة

 3... 53 3..3 .3.1 3.35 35.63 .3 الممارسين لمنشاط

الغير الممارسين 
 لمنشاط

3. 65.3 5.01 
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لمستوى  (.3.1ىي)المحسوبة  قيمة )ت( استودنت أن يتضح (65رقم) الجدول من
 دالة قيمة وىي ( 3..3) بمغت التي وليةالجد "من "ت اكبر وىي بذلك ميارة التعاون

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عمى يدل مما ، (.3...) داللة مستوى عند إحصائيا
الفئتين لصالح ممارسة النشاط الرياضي الذي يكسب المعاق سمعيا الميارة عمى  بين

 حساب الفئة االخرى .
مناقشة الفرضيات: -2  

خالل النتائج المحصل عمييا والمعالجة اإلحصائية المنتيجة حسب أىداف البحث  من
وفروضو وباستعمال األدوات الخاصة والمناسبة والمتمثمة في استمارة لقياس ميارات 

يمكن مناقشة فرضيات والمشاركة وكذا التعاون لدى األطفال المعاقين سمعيا االتصال 
 البحث عمى النحو التالي:

اقشة الفرضية األولى:من -2-1  
 ىناك"الطالبان الباحثان  رض فيياتمن أجل التحقق من فرضية البحث األولى والتي اف

متغير ممارسة  حسب المعاقين سمعيا األطفال بين االتصالميارة  مستوى في فروق
 ينومن النتائج المتحصل عمييا في الجدولالنشاط الحركي المكيف لصالح الممارسين" 

( والتي 3.،6.( وكذا ما تبين من خالل المدرجين التكراريين رقم )88،89) رقم
خمصت كميا الى وجود فوارق ذات داللة احصائية من خالل تباين رقمي في النتائج 
بين األطفال الممارسين لمنشاط االرياضي المكيف والغير الممارسين لو في ميارة 

رضية األولى ليذه الدراسة ويتفق االتصال تتجو نحو الفئة األولى ، وىذا ما يحقق الف
تماما مع دراسة المشابية لمباحث )الصافي الشيخ( والذي توصل من خالل بحثو أن 

 لمبرنامج الرياضي الترويحي المقترح األثر االيجابي في تنمية ميارة االتصال.
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:الثانية  مناقشة الفرضية - 2-2  
تجاىيا نحو وجود فروق فردية ذات تتحقق أيضا الفرضية الجزئية الثانية والتي كان ا

داللة احصائية بين الممارسين والغير الممارسين لمنشاط الرياضي المكيف لفئة 
المعاقين سمعيا في تنمية ميارة المشاركة ،ويتجمى ذلك في نتائج مقارنة في نتائج 

( سواء من خالل المتوسطات الحسابية أو اختبار ستيودنت .66،6الجدولين رقم )
ما تمثمو قيم النسب المئوية في سمم التقييم الموضوع كما تبينو المدرجين وأيضا 

(، حيث كانت كل النتائج تصب لصالح الفئة الممارسة لمنشاط 5.،5.التكراريين )
الرياضي المكيف لتبين التفاوت في ميارة المشاركة وىذا ما يتفق أيضا مع الدراسة 

صافي حيث توصمت الى فاعمية البرنامج المشابية المذكورة سمفا لصاحبيا الشيخ ال
المقترح لتنمية ميارة التأييد والمساندة والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من حب المشاركة 

 وتقاسم األدوار مع اآلخرين.
 :الثالثة  مناقشة الفرضية -2-3

كانت الفرضية الجزئية الثالثة تتجو نحو لمنشاط الرياضي المكيف دوره في تحقيق فارق 
داللة احصائية في تنمية ميارة التعاون لدى المعاقين سمعيا وقد تبين ذلك جميا من ذا 

( 3.،1.( وما يبينو المدرجين التكراريين )65،63خالل تحميل نتائج الجدولين رقم )
بحيث كانت النتائج والنسب فارقة لصالح الفئة الممارسة لمنشاط الرياضي المكيف في 

االحصائي الذي ترجمتو نتائج اختبار ستيودنت وىذا ما  ميارة التعاون ووجود الفارق
 أكدتو أيضا دراسة الصافي الشيخ بحيث كان لبرنامجو دور في تنمية ميارة التعاون .

 مناقشة الفرضية العامة -2-4
أن الفرضية العامة  نستنتجالفرضية الفرعية األولى والثانية والثالثة  تحققعمى ضوء 

وجود فروق فردية ذات داللة احصائية في  المتمثمة فيو  الشاممة ليذه الفرضياتو 
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مستوى الميارات االجتماعية المكتسبة بين األطفال الممارسين لمنشاط الرياضي 
 .المكيف والغير الممارسين لو لصالح العينة االولى

تأكد أن لمنشاط الرياضي المكيف دور في تنمية بعض الميارات االجتماعية عمى غرار 
ويتفق كل ىذا أيضا مع  المشاركة وكذا التعاون كميارات اندماج و تكيف.االتصال و 

" والتي توصمت الى أن لمبرامج 1..3قبورة العربي"الدراسات المشابية لمباحث 
الترويحية التأثير االيجابي في تطوير بعض الميارات االجتماعية وكذا الدراسة 

( التي توجيت نحو التأثير 3.65المشابية الثانية لمباحثان )شويرف ونينة خميل
االيجابي لمنشاط الرياضي المكيف عمى التوافق النفسي باعتباره ركيزة اكتساب الميارة 

( من خالل أثر 3.65لذات الفئة ، وتتفق تماما ما توصمت اليو دراسة) الصافي الشيخ
 برنامج ترويحي في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدي العاقين سمعيا وتذىب ىذه

الدراسة الى أبعد التتابق لما ندرك مجاليا المكاني والفئة العمرية ىما نفسيما في 
 الدراسة المتناولة.  
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 الخالصة العامة: -5 

وبعد عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا في ظل منيج الدراسة  يتضح مما سبق ذكره ،
انو يمكن  استنتاج عمى ضوء الدراسة المحدودة في الزمان والمكان وفي عدد الحاالت 
المدروسة أنو تم التحقق من الفرضية العامة ومن الفرضيات الجزئية الثالث ، وذلك 

يارات االجتماعية عمى غرار بإبراز دور النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض الم
التواصل والمشاركة وكذا التعاون كميارات إدماج اجتماعي عبر مقارنة بين عينتي 
البحث ، وكانت نتائج البحث االيجابية قد توجيت نحو الممارسين ليذا النوع من 
النشاط ، مبرزا في ذات السياق دور المدارس الخاصة بالمعاقين في بناء شخصية ىذه 

 محاولة إدماجيا اجتماعيا.الفئة و 
والشيء اآلخر الذي ال يمكن اإلغفال عنو أن النتائج لم تكن نحو اإليجاب المطمق 

لتبقى نسبية ومحدودة عمى مجموعة   % 13الصريح ولم تتجاوز النسب العالية حدود 
البحث، السيما في ظل غياب االختصاصيين في النشاط الرياضي المكيف بيذه 

 ار إلى البرامج الخاصة المكيفة بيذا الشأن.المراكز واالفتق
أمام ىذا الوضع يبقى لنا شوط كبير نحو إحداث نتائج شاممة ودالة ألبعد الحدود لمثل  
ىذه الدراسات ، إيمانا منا أن النشاط الرياضي المكيف بأبعاده وأىدافو وفضمو عمى 

ل األلقاب وتأكيد الفرد يستطيع التخمص من صورتو كنشاط ترويحي أو تنافسي من أج
 آخر عمى أنو نظام تربوي لو أسسو ومبادئو وأىدافو وكذا مناىجو، يشمل بيا األسوياء

 و ذوي االحتياجات الخاصة عمى حد سواء.
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 :توصيات  -4
أكبر انجاز يمكن أن يقدم لفئة المعاقين سمعيا في  بمدىم الجزائر ىو تعميم المراكز  *

الخاصة عبر كامل التراب الوطني وبالشكل الكافي وعمى قدر اىتمامنا باألصحاء أو 
أكثر ، خاصة وأن ىذه الفئة غير معنية بعممية الدمج في الوسط المدرسي العادي 

 ت.  مثمما ىو الحال في بعض اإلعاقا
العمل عمى توفير الفرص لألطفال المعاقين سمعيا لممارسة النشاطات البدنية  *
لمساعدتيم عمى التخمص مما يواجيونو من  ،رياضية عبر كامل المراحل العمريةوال

مشكالت واضطرابات نفسية تعيقيم من اكتساب الميارات االجتماعية التي تخدم 
 التوافق النفسي.

رات التدريبية بالتنسيق مع الجيات المختصة، لتحضير مشرفين إعداد وتقديم الدوا *
عمى فئة المعاقين سمعيا مدركون لطبيعة عمميم السيما ما تعمق باألنشطة الرياضية 

 الترويحية المكيفة.
وضع برامج مكيفة ضمن مناىج التربية البدنية والرياضية تخص الفئة بالتحديد عبر  *

 عيا.كامل التدرج العمري لممعاق سم
 ذوي اإلعاقة في مختمف أطوارىا .داغوجية الخاصة برياضة يتوفير كل الوسائل الب *

* التنسيق مع الوحدات الصحية لمشؤون االجتماعية أو جيات مختصة معنية ، بغية 
  مراقبة تنفيذ البرامج الرياضية المكيفة بالمراكز الخاصة.
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