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أثر برنامج ترویحي ریاضي مقترح على بعض المهارات االجتماعیة لدى المعاقین سمعیا
بمدرسة الصم البكم بحجاجذوي اإلحتیاجات الخاصةبحث تجریبي أجري على 

- والیة مستغانم-
بوراس فاطمة الزهراء ،  قوراري بن علي.الشیخ صافي،  

.مستغانمجامعة یة ، معهد علوم و تقنیات األنشطة البدنیة و الریاض

07/12/2018: تاریخ النشر09/03/2018: تاریخ القبول19/09/2017: تاریخ اإلیداع

:ملخص ال
یهدف البحث إلى معرفة أثر البرنامج الترویحي الریاضي المقترح على مهارات اإلتصال عند المعاقین 

ثر البرنامج الترویحي الریاضي إیجابیا على یؤ : سمعیا، ولتحقیق هذا الهدف إفترضنا الفرض العلمي التالي 
هل یؤثر البرنامج الترویحي الریاضي المقترح في : مهارات اإلتصال و ذلك لإلجابة على السؤال التالي 

تلمیذا من مدرسة 18تحسین مهارات اإلتصال عند المعاقین سمعیا ، و لهذا الغرض إستعنا بعینة قوامها 
سنة مقسمین إلى مجموعتین تجریبیة و ضابطة  إختیرت 16و 13هم بین المعاقین سمعیا تتراوح أعمار 

تلمیذا، حیث إستخدمنا المنهج التجریبي ، وتمت  اإلستعانة 41بطریقة عمدیة من مجتمع أصلي قوامه 
المتوسط الحسابي ، اإلنحراف المعیاري ، معامل اإلرتباط ، صدق اإلختبار ، : بالوسائل اإلحصائیة التالیة 

وبعد مناقشة النتائج تم التوصل إلى أن البرنامج الترویحي الریاضي المقترح * . ت* مل داللة الفروق معا
ساهم في تحسین مهارات اإلتصال عند هذه العینة و في األخیر خرجنا  بمجموعة من التوصیات و 

ما لهال من األثراإلقتراحات أهمها إستخدام البرامج الترویحیة الریاضیة في مدارس المعاقین سمعیا ل
اإلیجابي و توفیر األدوات و الوسائل ، و كذا القاعات المجهزة و المیادین الالزمة لممارسة الریاضة داخل 

.مدارس المعاقین سمعیا 
.، مهارات اإلتصالالترویح ، المعاقین سمعیا:الكلمات الدالة 
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Abstract:
The aim of the research is to find out the effect, of the proposed sports recreation program,

on the communication skills of the hearing impaired, To achieve this goal, we have assumed
the following scientific hypothesis: The sports recreation program positively affects
communication skills, and this; in order to answer the following question: : Does the proposed
sports recreation program improve the communication skills of hearing impaired, for this
purpose we used, a sample of 18 students from the hearing impaired school; between the ages
of 13 and 16 years, divided into two groups, experimental and control groups, chosen
deliberately from an original community of 41 students, where we used the experimental
method, and the following statistical methods: The arithmetic mean, the standard deviation, the
correlation coefficient, the test of validity, “T” test.

After discussing the results, it was found that the proposed sport recreation program
contributed to improving communication skills in this sample. Finally, we came out with a set
of recommendations and suggestions, most notably the use of recreational sports programs in
hearing impaired schools due to its positive impact, the provision of hearing impaired schools
with tools and means, as well as equipped halls and fields for the exercise of sports in hearing
impaired schools.

Key words: Recreation, communication skills, hearing impaired

:  مقدمة
یعد التواصل و التفاعل اإلجتماعي و القدرة على مشاركة االخرین عوامل مهمة و ضروریة لنمو 
العالقات اإلجتماعیة لدى الفرد ،لذا تعد المهارات اإلجتماعیة التي یستطیع الفرد توظیفها في حیاته أحد 

المهارات عائقا قویا و یعرقل إظهار المؤشرات المهمة على الصحة النفسیة  و یعد إفتقار الفرد لمثل هذه 
الكفایات الكامنة لدیه و یحول دون إشباع حاجاته النفسیة ألن المهارات هي التي تؤهله لإلندماج مع 
االخرین و التفاعل معهم بصورة إیجابیة ، و هي تمكن الفرد من إظهار مودته لالخرین و تمكنه من بذل 

ل السلوك في اإلتجاه المرغوب و األكثر تاثیرا مما یؤدي إلى الجهد في مساعدتهم مع القدرة على تعدی
)  .143، ص 1985محمد الشیخ، (التأثیر في االخرین بطریقة إیجابیة و مفیدة للفرد  

، و تساعده على باآلخرینتساعده على إقامة عالقات ،و تدعیم عالقاته االجتماعیةوتنمیة مهارات الفرد 
المشكالت ومواقف الحیاة المختلفة ، لذا یعد إفتقاد هذه المهارات أمرا خطیرا تحمل المسؤولیة ، و مواجهة

یهدد الفرد و صحته النفسیة ألنها تجعله ضعیف الشخصیة ،غیر قادر على الدخول في عالقات سویة مع 
.المنزل أو العمل بعد البلوغأوفي المدرسة سواءاآلخرین
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اسي بحاسة السمع فاإلنسان یتلقى معظم المهارات والمعارف من و یرتبط التعلیم واكتساب اللغة بشكل أس
خالل السمع بل أن تقلید األصوات وتعلم الكالم ال یتم إال عن طریق السمع فالطفل األصم ال یستطیع 
الكالم لعدم قدرته على سماع األصوات لذا فأن لحاسة السمع األهمیة األولى في التعلم وقدر ورد تقدیم 

َوَجَعَل َلُكُم :(قال تعالىي القرآن الكریم على بقیة الحواس في كثیر من آیات الذكر الحكیمحاسة السمع ف
ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ (:وقال تعالى)78النحل ، ) ( اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِلیًال مَّا :(وقال تعالى)36اإلسراء ) ( ُؤوالً ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمسْ 
مما یدل على أهمیة السمع هو أن حاسة السمع تتكون لدى اإلنسان وتستجیب )78المؤمنون ) ( َتْشُكُروَن 

(یر إلى وجود هذه الحاسة أثناء وجود الجنین في رحم أمهلألصوات منذ الوالدة بل أن هناك دراسات تش

فالنمو المعرفي واالجتماعي لإلنسان خاصة في سنوات العمر األولى یعتمد . )13، ص1416الخطیب، 
على السمع حیث یتفاعل مع األصوات التي یسمعها ویبدأ في اكتساب مهارات ومعلومات تحقـق لـه 

.التواصل مع المحیطین به
ن جهاز مهم في تحقیق هذا النمو یستوجب أن یكون هناك نوع خاص من التعلیم مالئم لطبیعة هذه وفقدا

اإلعاقة وذلك باستخدام منهج یتوافق مع حاجات وخصائص المعاقین سمعیاً 
یعد فقدان السمع من المعوقات التي تفرض سیاجا من العزلة حول الشخص الذي فقد سمعه كما تعد و 

قة تواجه المشتغلین بتأهیل وتربیة المعوقین سمعیا، لذا أعطیت أهمیة خاصة في مجال مشكلة بالغة الد
عوشة أحمد (.الرعایة االجتماعیة لذوي اإلعاقات، فالصمم یحرم الشخص من إدراك ما یجري من حوله

)38، ص2008المهیري، 
لتدریب للوصول إلى إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض ا

مستویات العالیة، و یعتبر طریقا سلمیا نحو تحقیق الصحة العامة ، حیث أنه من خالل مزاولة ذلك النشاط 
یتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنیة و النفسیة و االجتماعیة باإلضافة إلى تحسن عمل كفاءة 

). 9، ص 1998إبراهیم رحمة، (العضلي والعصبيأجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري و التنفسي و
یعد النشاط الترویحي الریاضي ركنا أساسیا من أنشطة األفراد المعوقین، و الذي من خالله یتم تحقیق 

االستثمار األفضل لوقت الفراغ ،لما یتمیز به من أهمیة كبیرة في تحقیق المتعة الشاملة للمعوق  و تحقیق 
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یته من النواحي البدنیة و الصحیة و العقلیة و االجتماعیة ، و بذلك تدعونا الحاجة التنمیة المتكاملة لشخص
). 72، ص 1977محمد رفعت ، (.رویحیة التي یتجه إلیها المعوقونالماسة لدراسة األنشطة الت

ات وتأسیسا على ما سبق یتضح لنا أن المهارات االجتماعیة تحتل اهتمام العدید من الباحثین كأحد المهار 
الحیاتیة الالزمة لهذه الفئة من المجتمع، ومن ثم فقد صممت البرامج المختلفة التي تعمل على تعلیم 
وتدریب هؤالء على مختلف المهارات االجتماعیة بواسطة األنشطة الریاضیة ومنها البرامج الترویجیة 

.الریاضیة وذلك في حدود ما تسمح به قدراتهم وٕامكانیاتهم
بعنوان الحساسیة اإلنفعالیة وعالقتها بالمهارات 2011بها حنان خضر أبو منصور سنة وفي دراسة قامت 

االجتماعیةالمهاراتمستوىعلىالتعرفاإلجتماعیة لدى المعاقین سمعیا في محافظات غزة، هدفت إلى 
لدىماعیةاالجتالمهاراتببعضاالنفعالیةالحساسیةعالقةعلىالتعرفو البالغین سمعیاً المعاقینلدى

مستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالفرضت أنه غزة حیثمحافظاتفيسمعیاً المعاق
عینةاختبارتم. وٕاستخدمت الباحثة  المنهج الوصفي التحلیليسمعیااالنفعالیة لدى المعاقالحساسیة

علىموزعینأصم100ةالدراسعینةحجمبلغوقدالعشوائیة،بالطریقةالمستهدفةالفئةمنالدراسة
فكانت النتائج عاما 45إلى17بینماتتراوح أعمارهممحافظةكلمنأصم25بمعدلغزةمحافظات

سمعیاالمعاقلدىاالنفعالیةالحساسیةمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال، على النحو التالي
لمعاقین سمعیا وتصمیم برامج إرشادیة خاصة و إقترحت إقامة حمالت توعیة ألسر ا.العمرلمتغیرتعزى

.  بالمعاقین
بعنوان فاعلیة برنامج تدریبي لتطویر مهارات التواصل لدى ) 2012(أما دراسة دلشاد محمد شریف علي 

هدفت إلى التحقق من فاعلیة برنامج تدریبي لتطویر مهارات ف،-رسالة دكتوراه -عینة من أطفال التوحد
) 12(المنهج التجریبي وبلغت عینة البحث من أطفال التوحد،حیث إستخدم الباحثالتواصل لدى عینة 

مقیاس تقدیر مهارات التواصل : تم إستخدام األدوات التالیةوطفال وطفلة ، ومقیاس التوحد الطفولي 
ك مقیاس تقدیر السلو ،ألتكیفي، البرنامج التدریبي ،مقیاس السلوك التوحیدییناألطفالاإلجتماعي لدى 

فكانت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعد .التوحدي
تطبیق البرنامج التدریبي على مقیاس تقدیر مهارات التواصل اإلجتماعي بكل أبعاده و لصالح التطبیق 

إعداد :لتوصیات التالیةوفي ضوء إجراءات البحث و ما توصل إلیه الباحث من نتائج  یقدم ا. البعدي،
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برامج سلوكیة متنوعة تستهدف تنمیة السلوك اإلجتماعي لهذه الفئة،إعادة النظر فیما یعرف بطریقة التدریس 
.المعروفة بالخطة الفردیة و التي تعیق نمو المهارات اإلجتماعیة

رات االستقاللیة لدى دراسة الدكتور محمد ابراهیم عبد الحمید بعنوان برنامج تدریبى لتنمیة بعض المها
ما فعالیة برنامج تدریبى : األطفال التوحدیین حیث تمثلت مشكلة الدراسة فى االجابة على التساؤل التالى 

اعداد برنامج و كان الهدف من الدراسة هو لتنمیة بعض المهارات االستقاللیة لدى األطفال التوحدیین ؟
، إستخدم الباحث المنهج التجریبي ، األطفال التوحدیینتدریبى لتنمیة بعض المهارات االستقاللیة لدى 

6-4تراوح أعمارهم بینتتكونت عینة الدراسة من اثنتى عشر طفال من الجنسین من االطفال التوحدیین 
، و تنمیة المهارات االستقاللیةلبرنامج أنشطة ، مقیاس االستقاللیة:، إستخدم الباحث األدوات التالیة سنوات

فيق داللة إحصائیا بین متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجریبیة و وجود فر ائج على أسفرت النت
دراسة غندیر نورالدین .ومهاراته الفرعیة) ككل(والبعدى لمقیاس المهارات االستقاللیة التطبیقین القبلى

ل المتخلفین عقلیا فاطبعنوان أثر ممارسة النشاط الریاضي الترویحي على النمو االجتماعي لأل)  2004(
تبیین اثر ممارسة النشاط الریاضي -هدفت الدراسة إلى.رسالة ماجیستر.سنة) 12- 9(تخلف عقلي بسیط 

التأكید على ضرورة إدخال ،خلف عقلیا عامة و نموه اإلجتماعي خاصةالترویحي على نمو الطفل المت
األطفال المتخلفین عقلیا داخل المراكز النشاط الریاضي الترویحي ضمن النشاطات المبرمجة لتعلیم ورعایة

اطفال 08اجریت الدراسة على .البیداغوجیة المتخصصة لهم و هذا عن طریق المختصین في هذا المجال
أطفال 08إناث ، و 05ذكور و 03سنة بالنسبة للعینة التجریبیة، ) 12-9(ذو تخلف عقلي بسیط 

.إناث02ذكور و 06بالنسبة للعینة الضابطة، 
،مقیاس التفاعالت االجتماعیة . مقیاس السلوك التكیفي:و األدوات التالیة .إستخدم الباحث المنهج التجریبي

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الدرجات الخام فتوصل الباحث أن . لألطفال خارج المنزل
یاسین لصالح القیاس البعدي عكس الكلیة المسجلة بین القیاس القبلي و البعدي للعینة التجریبیة في المق

)2004نورالدین الغندیر، . (العینة الضابطة التي لم تسجل فروق
وجود حاجة ماسة في الوقت الراهن إلجراء اتضحفي ضوء ما تم عرضه من دراسات وبحوث سابقة ، 

في مجال تنمیة إلستخدام البرامج الترویحیة الریاضیة و الدراسات في المجتمع الجزائريمزید من البحوث
.المهارات اإلجتماعیبة لدى المعاقین سمعیا

: و من هنا نطرح التساؤل 
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عند في تنمیة بعض المهارات االجتماعیةالمقترحهل یؤثر البرنامج الترویحي الریاضي:السؤال العـام
؟المعاقین سمعیا

:وأدواتالطریقة
:منهج البحث

المشكالت المطروحة ،و قد إستخدمنا المنهج التجریبي و ذلك یختلف منهج البحث باختالف المواضیع و 
لطبیعة المشكلة المطروحة الرامیة إلى التعرف على اثر برنامج ترویحي ریاضي مقترح على  بعض 

.المهارات االجتماعیة ،بتطبیقه على عینة تجریبیة
یث یمكن التنبؤ بخواص هدا مجموعة من المفردات او الوحدات مأخوذة من مجتمع ما،بح"العینة عبارة عن 

المجتمع في ضوء النتائج التي یتم الحصول علیها من العینة،ومن المعروف انه كلما كانت العینة كبیرة 
محمد حسن عالوي، محمد نصر (كانت النتائج المستخلصة منها اقرب مطابقة لخواص المجتمع األصلي

لعینة في صورة محدودة العدد حیث قدرت و قام الباحث بإختیار ا،) 216، ص 2000الدین رضوان، 
. تلمیذا 41سنة من مجتمع أصلي قوامه) 16-13(تلمیذا من ذوي اإلعاقة السمعیة ذكورا و إناثا 18:ب

تالمیذ،العینة 09العینة التجریبیة وتضم: تلمیذا موزعین على الشكل التالي18و قد شملت عینة البحث 
.تالمیذ09الضابطةوتضم 

یبین نسبة عینة البحث من المجتمع األصلي) 01( جدول رقم 

جریبیة و الضابطة      كما قمنا بإجراء التكافؤ بین العینتین الت.وتم اختیار المجموعتین بالطریقة العمدیة 
و ذلك بدراسة بعض المتغیرات التي من شانها التأثیر على المتغیر التجریبي المتمثل في المهارات 

نسبة الذكاء و درجة السمع     : االجتماعیة ،حیث راعى الطالب مدى التجانس بین العینتین في متغیرات 
:و السن كما موضح في الجدول التالي

النسبة المئویة العدد
%100 41 المجتمع األصلي

%43.90 18 عینة البحث
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18و درجة حریة 0, 05بین مدى التجانس بین العینتین عند مستوى الداللة ی) 02(جدول 
داللة

الفروق ت الجدولیة ت
المحسوبة

العینةالضابطة العینة التجریبیة وحدة القیاس عالمتغیرات س ع س
غیردال 

2.12

0.37 4.83 82.63 5.71 83.61 % نسبة الذكاء
غیردال  0.27 5.55 84.76 4.30 85.44 Dbدیسیبل  درجة السمع
غیردال 0.05 6.82 166.11 09 165.88 األشھر السن

:          یها قمنا بمجموعة من اإلجراءات وقصد ضبطها و التحكم ف: ضبط اإلجرائي لمتغیرات البحثال
. مناسبة اإلستبیان لمستوى المختبرین من حیث بساطة و سهولة العبارات- 
.یذ الذین أجریت علیم التجربة اإلستطالعیةإبعاد التالم- 
- ) درجة السمع ،الخلو من األمراض المزمنة و اإلعاقات المصاحبة(التأكد من ملفات التالمیذ الصحیة - 

اإلشراف المباشر على إجراء التجربة اإلستطالعیة و اإلختبارات القبلیة و البعدیة على كال العینتین     
.لذلك بمساعدة فریق العمو 
.توحید توقیت و مكان إجراء اإلختبارات القبلیة و البعدیة لكال العینتین- 
.ضبط متغیرات السن، درجة السمع ،نسبة الذكاء- 

:أدوات البحث
المقابالت الشخصیة،اإلستبیان،العتاد :و تطلب إنجاز هذا البحث العلمي  إستخدام األدوات التالیة

المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، الصدق الذاتي، إختبار ت :یةالریاضي، والوسائل اإلحصائیة التل
ستیودنت لعینتین مرتبطتین،إختبار ت ستیودنت لعینتین غیر مرتبطتین  ، معامل االرتباط البسیط بیرسون

:إستمارة قیاس المهارات االجتماعیة
.یا قیاس مستوى المهارات االجتماعیة عند االطفال المعاقین سمع:   الغرض

: التسجیل.یعطى للطفل قلم و إستمارة و یتم شرح كل عبارة من طرف المربي المختص: مواصفات األداء- 
یتم التقییم كاآلتي  

بدرجة قلیلة جدا بدرجة قلیلة بدرجة متوسطة بدرجة كبیرة بدرجة كبیرة جدا

1 2 3 4 5

)39،ص2009أحمد عبد اللطیف أبوسعد، (
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:  لإلختباراألسس العلمیة
یبین معامل الثبات و الصدق الستبیان قیاس المهارات االجتماعیة ) 03(جدول رقم 

القیمة الجدولیة
لمعامل االرتباط

معامل صدق 
االختبار

معامل ثبات
االختبار

مستوى الداللة
االحصائیة

درجة الحریة
1-ن

حجم  
العینة  ن

0.81
0.99 0.98 0.05 4 5 1المحور
0.99 0.99 0.05 4 5 2المحور
0.99 0.98 0.05 4 5 3المحور
0.99 0.99 0.05 4 5 4المحور

و قد قام الطالب بتطبیق االختبارات على عینة مكونة من خمسة تالمیذ معاقین سمعیا من مدرسة الحجاج 
.بممستغانم ،و بعد أسبوع و تحت نفس الظروف أعید االختبار على نفس العینة 

صول على النتائج إستخدم الطالب معامل االرتباط البسیط لبیرسون ، و بعد الكشف في جدول بعد الح
، وجد أن القیمة المحسوبة لكل 04و درجة حریة ) 0, 05(الدالالت لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة 

رجة عالیة من محور من محاور االستبیان هي أكبر من القیمة الجدولیة، مما یؤكد أن االستبیان على د
وتم أیضا حساب صدق اإلستبیان عن طریق صدق المحكمین ، حیث إتفق الخبراء على .،الدقة و الثبات

.مناسبة العبارات وفقا للمهارات المراد قیاسها مما یؤكد أن االستبیان على درجة عالیة من الدقة و الثبات 
:تمت مراحل التجربة األساسیة كما یلي :التجربة األساسیة -
.2013جانفي 06/07:إجراء اإلختبارات القبلیة لعینتي البحث التجریبیة و الضابطة بتاریخ- 
.2013/ 13/03إلى 2013/ 08/01:تطبیق البرنامج الترویحي الریاضي المقترح في الفترة الممتدة من - 
.2013مارس 17/18:  التجریبیة و الضابطة بتاریخإجراء اإلختبارات البعدیة لعینتي البحث - 
: البرنامج الترویحي الریاضي المقترح-

إن البرنامج الترویحي الریاضي المقترح لهذه العینة یتكون من جملة من الوحدات التعلیمیة لتحسین نظرة 
اإلجتماعیة ، و صممت المعاق إلى نفسه و التأقلم معها و إندماجه مع الجماعة و بالتالي تحسین مهاراته 

.وحدات البرنامج بإستعمال ألعاب ترویحیة بسیطة مالئمة لهذه الفئة
یهدف البرنامج إلى إكساب األطفال المعاقین سمعیا بعض المهارات :تحدید األهداف العامة للبرنامج

.اإلجتماعیة  التي تساعدهم على التفاعل اإلجتماعي و التوافق مع أنفسهم و اآلخرین
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:د األهداف الخاصة للبرنامجتحدی
:تم تحدید األهداف الخاصة للبرنامج وفقا للمهارات اإلجتماعیة قید الدراسة و هي على النحو التالي 

.أن ینتبه و یستجیب الطفل المعاق سمعیا للمثیرات البیئیة المحیطة به- 
.فهأن یشارك الطفل المعاق سمعیا اآلخرین و یتفاعل معهم و یتحكم في عواط- 
.أن یتعامل مع المشاكل و الظروف الجدیدة ویتخذ قرارات سریعة و فوریة-

: النتائج 
:نتائج االختبارات القبلیة لعینتي البحثعرض-

لداللة الفروق بین المتوسطات لالختبارات القبلیة لعینتي البحث" ت"یبین نتائج اختبار) 04( جدول رقم
وحدةالمتغیرات

القیاس
تالعینة الضابطةریبیةالعینة التج

المحسوبة
ت

الجدولیة
داللة 

الفروق عسعس
165,8809166,116,820,05األشھرالسن

2,12

غیر دال
غیر دال83,625,7182,634,830,37%نسبة الذكاء

غیر دال85,444,3084,765,550,27دیسبلدرجة السمع

ت ا
را

غیر دال120,661,1120,442,290,24حورالممھا
غیر دال221,771,3920,332,781,32المحور

ال
ص

الت
غیر دال314,221,7113,331,111,23المحورا

غیر دال419,881,7619,221,390,83المحور

ابطة في بعض المتغیراتیتضح أنه من الجدول الخاص بالفروق بین المجموعتین التجریبیة و الض
وبعض  المهارات االجتماعیة أنه ال توجد فروق معنویة بین المجموعتین قبل إجراء التجربة الرئیسیة حیث 

الجد ولیة عند مستوى " ت"و كلها أقل من ) 321,و050,(المحسوبة ما بین " ت"بلغت قیمة 
.یؤكد تكافؤ وتجانس العینتین مما 2,12: و المقدرة ب16و درجة الحریة 050,الداللة
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:نتائج مهارة استقبال المعلوماتعرض
استقبال المعلوماتمقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعینتي البحث في مهارة :) 05(الجدول رقم 

:ما یلينستنتجمن خالل مالحظة نتائج الجدول 
و إنحراف معیاري قدره  6620.المجموعة التجریبیة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره- 

و بلغت 1.45و إنحراف معیاري قدره 24.11و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 1.11
و هذا عند مستوى 2.30:الجد ولیة التي  تقدر ب" ت"و هي أكبر من 6.85المحسوبة " ت"قیمة 

لبعدي هو فرق ،و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار ا08و درجة الحریة 0.05الداللة   
.معنوي دال إحصائیا لصالح اإلختبار البعدي

و إنحراف معیاري قدره  20.44المجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره- 
و بلغت قیمة 1.41و إنحراف معیار قدره 21.66و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 2.29

و هذا عند مستوى الداللة   2.30:الجد ولیة التي  تقدر ب" ت"أكبر من و هي 2.97المحسوبة " ت"
، و یعني هذا أن الفرق بین االختبار القبلي و االختبار البعدي هو فرق معنوي 08و درجة الحریة 0.05

.دال إحصائیا لصالح االختبار البعدي
جد ان التقدم عند المجموعة الضابطة و بمقارنة التقدم الذي حققته المجموعتین الضابطة و التجریبیة ن

طفیف ال یعدو ان یكون طبیعیا ، بینما نجده عند المجموعة التجریبیة تقدما نسبیا یؤخذ بعین اإلعتبار    
. ومرد ذالك لتأثیر و فعالیة البرنامج الترویحي الریاضي 

حجم 
العینة

ت اإلختبار البعدياإلختبار القبلي
المحسوبة

ت 
الجد ولیة

الداللة 
اإلحصائیة عسعس

0920.661.1124.111.456.85العینة التجریبیة
2.30

دال

دال0920.442.2921.661.412.97العینة الضابطة
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:نتائج مهارة إرسال  المعلوماتعرض
إرسال  المعلوماتج اإلختبار القبلي و البعدي لعینتي البحث في مهارة مقارنة نتائ) : 06(الجدول رقم 

حجم 
العینة

ت اإلختبار البعدياإلختبار القبلي
المحسوبة

ت 
الجد ولیة

الداللة 
اإلحصائیة عسعس

0921,771,3923,331,804,14العینة التجریبیة
2,30

دال

دالغیر0920,332,7820,552,780,91العینة الضابطة

أن المجموعة التجریبیة حققت خالل اإلختبار القبلي یتضح لنا من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله 
و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبارالبعدي 1,39وانحراف معیاري قدره  21,77متوسط حسابي قدره

الجد " ت"و هي أكبر من 4,14لمحسوبة ا" ت"و بلغت قیمة 1,80و انحراف معیاري قدره 23,33
،و یعني هذا أن الفرق 08و درجة الحریة 0,05و هذا عند مستوى الداللة   2,30:ولیة التي  تقدر ب

.بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق معنوي دال إحصائیا لصالح اإلختبار البعدي
و إنحراف معیاري قدره  20,33لي متوسط حسابي قدرهالمجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القب- 

و بلغت قیمة 2,78و إنحراف معیاري قدره 20,55و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 2,78
و هذا عند مستوى 2,30:الجد ولیة التي تقدر ب" ت"و هي أصغر من 0,91المحسوبة  " ت"

یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق ،و 08و درجة الحریة 0,05الداللة   
.غیر دال إحصائیا

:مناقشة نتائج مهارة القدرة على فهم اآلخرین
ناآلخریمقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعینتي البحث في مهارة القدرة على فهم:07الجدول رقم

حجم  
العینة

الداللة ت الجدولیةت المحسوبةار البعدياإلختباإلختبار القبلي
اإلحصائیة عسعس

0914,221,7116,551,336,26العینة التجریبیة
2,30

دال

دال0913,331,1114,110,783,51العینة الضابطة

:من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله یتضح لنا أن
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و انحراف معیاري 14,22بار القبلي على متوسط حسابي قدره المجموعة التجریبیة تحصلت في اإلخت- 
وبلغت 1,33و انحرافه المعیاري قدره 16,55أما اإلختبار البعدي فبلغ متوسطه الحسابي 1,71قدره 
و هذا عند مستوى الداللة 2,30الجد ولیة التي تقدر ب " ت"و هي أكبر من 6,26المحسوبة " ت"قیمة 

و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي  و اإلختبار هو فرق معنوي  دال 08و درجة حریة 0,05
. إحصائیا  لصالح اإلختبار البعدي

13المجموعة الضابطة حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره-  و انحراف معیاري قدره 33,
و 0,78قدره عیاري و انحراف م14,11و بلغ المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي 1,11

و هذا عند مستوى 2,30: الجد ولیة التي تقدر ب" ت"و هي أكبر من 3,51المحسوبة  " ت"بلغت قیمة 
،و یعني هذا أن الفرق بین اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي هو فرق08و درجة الحریة 0,05الداللة  
.دال إحصائیا  لصالح اإلختبار البعديمعنوي 

في اللعب فرصة طیبة یستغلها الفرد لیمرن عضالته و عقله               "أسباب ذلك إلى أنهالباحثو یعزو 
وكذالك نفسه على فهم غیره و حسن االتصال بهم، ویمكن القول انه من خالل اللعب یتم إعداد الطفل 

)140ص ،2001بدر الدین كمال عبده ،محمد السید حالوة، (.للحیاة المستقبلیة
: نتائج االختبارات البعدیة  لعینتي البحث عرض

الفرق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارات البعدیة للعینتین التجریبیة والضابطة:) 08( جدول رقم 
للمهارات اإلجتماعیة قید الدراسة

تالعینة الضابطةالعینة التجریبیةالمتغیرات
المحسوبة

ت
الجد ولیة

داللة
قالفرو عسعس

24,111,4521,661,413,45مھارة استقبال المعلومات

2.12

دال

دال23,331,8020,552,782,37مھارة إرسال المعلومات
دال16,551,3314,110,784,51مھارة القدرة على فھم اآلخرین
دال231,6520,111,533,65مھارة التحكم في العواطف

ل الجدول یتضح أن الفروق كانت معنویة بین نتائج االختبارات البعدیة للمجموعتین الضابطة و من خال
و كلها أكبر)   4,51و 2,37(المحسوبة ما بین" ت"التجریبیة و لجمیع االختبارات،حیث بلغت قیمة 

و الطالب و یعز . 16و درجة حریة 0,05عند مستوى الداللة 2,12: الجد ولیة المقدرة ب" ت"من 
البرامج الترویحیة تهدف إلى تزوید الفرد بالمهارات االجتماعیة الالزمة للحیاة "أسباب تلك الفروق إلى كون 
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في المجتمع و التعامل السلیم مع اآلخرین بحیث یحافظون على حقوقهم و یحرصون على القیام بواجباتهم 
.و یتأتى ذلك عن طریق ممارسة األنشطة بالجماعات المختلفة

فتوفیر المناخ المناسب إلشباع میول و اهتمامات و رغبات األفراد ینمي قدراتهم العقلیة و یتیح لهم فرص 
اإلبداع و االبتكار ،كما أن األنشطة الترویحیة التي توفرها المؤسسة تنمي شخصیة الفرد  و تكسبه 

لزوما لألفراد المعوقین فالمعوق ال خصائصه النفسیة،و إذا كان الترویح الزما لألفراد العادیین فهو أكثر 
ینبغي أن تحرمه إعاقته من االستمتاع بالترفیه عن طریق إدخال بعض التعدیالت في البرامج الترفیهیة 

العادیة لتصبح مالئمة إلشباع حاجاته وفقا إلعاقته، فعن طریق الترویح یمكن للمعوق أن یكتسب و یدعم 
بدر الدین كمال عبده (.العادات االجتماعیة و الخلقیة السلیمةالعدید من مظاهر السلوك االجتماعي و 

)156، ص 2001،محمدالسید حالوة، 
:      المناقشة

قمنا بجمع البیانات باإلستعانة بأدوات و وسائل جمع البیانات المستعملة في هذه الدراسة ، اعتمادا على 
اقشة نتائج البحث المستخلصة من التحلیل اإلحصائي هذه البیانات و انطالقا من عرض و تحلیل   و من

لنتائج عینة البحث ،و من خالل تفحص أهم النتائج یبدوا جلیا أن عینة البحث حققت فروقا ذات داللة 
معنویة في المتوسطات الحسابیة لالختبارات القبلیة و البعدیة  وهي لصالح االختبارات البعدیة و هو ما 

.ل البیانیة الموضحة سالفاتبینه الجداول واألشكا
إلى كون التواصل و التفاعل اإلجتماعي و القدرة على مشاركة االخرین " محمد الشیخ"و هو ما یؤكده 

عوامل مهمة و ضروریة لنمو العالقات اإلجتماعیة لدى الفرد ،لذا تعد المهارات اإلجتماعیة التي یستطیع 
على الصحة النفسیة  و یعد إفتقار الفرد لمثل هذه المهارات الفرد توظیفها في حیاته أحد المؤشرات المهمة 

عائقا قویا و یعرقل إظهار الكفایات الكامنة لدیه و یحول دون إشباع حاجاته النفسیة ألن المهارات هي 
التي تؤهله لإلندماج مع االخرین و التفاعل معهم بصورة إیجابیة ، و هي تمكن الفرد من إظهار مودته 

كنه من بذل الجهد في مساعدتهم مع القدرة على تعدیل السلوك في اإلتجاه المرغوب و األكثر لالخرین و تم
)                                                                              143، ص 1985محمد الشیخ، (تاثیرا مما یؤدي إلى التأثیر في االخرین بطریقة إیجابیة و مفیدة للفرد  

) 16-13(و من خالل كل ما تقدم نعزو التطور الحاصل عند عینة البحث المتمثلة في المعاقین سمعیا 
سنة بمدرسة المعاقین سمعیا بحجاج والیة مستغانم و من خاللهم فئة المعاقین سمعیا  إلى فعالیة و تأثیر 

لق نؤكد على أهمیة  توظیف البرامج و من هذا المنطالبرنامج الترویحي الریاضي في مهارات اإلتصال،
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أكد على و هذا مایتفق مع ما توصل إلیه الغندیر في دراسته حیث.الترویحیة الریاضیة في هذا المجال
دلشاد محمد ، و في نفس السیاق أكد  لنشاط الریاضي الترویحي على النمو االجتماعيلاإلیجابيثر األ

.لتطویر مهارات التواصلبرنامج تدریبي العلى فاعلیة شریف علي 
V–خالصة :

ظل االعتقاد سائدا لفترة بأن مساعدة المعوقین مهمة خیریة إنسانیة ولیست ضرورة اجتماعیة             
الزمن  وتطور الخدمات الطبیة والنفسیة واالجتماعیة لكن مع تقدم العلوم والمعرفة ومروراقتصادیة،و 

لفئة، حیث أصبح اإلهتمام بتقدیم خدمات التأهیل الوظیفي وكذا العالج والتعلیمیة زاد اإلهتمام بهذه ا
النفسي، وكذا االستفادة من نشر برامج الترویح الریاضي بین المعاقین  واالعتراف بان هذه الخدمات تساهم 

إطار ویندرج بحثنا هذا في .في عملیة تزوید المعاق بخبرات متنوعة و اكتسابه للعادات االجتماعیة الحسنة 
عند ) مهارات اإلتصال(یهدف إلى معرفة أثر البرنامج الترویحي في تحسین  بعض المهارات اإلجتماعیة 

سنة ، مقسمین إلى 16و 13طفال تتراوح أعمارهم بین ) 18(المعاقین سمعیا، حیث شملت عینة البحث 
، أما العینة الضابطة و قد طبقت على العینة التجریبیة وحدات تعلیمیة. ضابطةمجموعتین تجریبیة و 

وحدة تعلیمیة على المجموعة ) 20( وبعد إجراء اإلختبارات القبلیة و تطبیق.فخضعت للبرنامج المدرسي
، أعید إجراء اإلختبارات البعدیة، وٕاعتمادا على الدراسات السابقة و جریبیة ، بمعدل حصتین في األسبوعالت

ل النتائج  توصلنا إلى أن البرنامج الترویحي الریاضي أظهر الدراسة النظریة الحالیة، واستنادا إلى تحلی
.عند المعاقین سمعیا مهارات اإلتصال تأثیرا إیجابیا في تطویر 

:االقتراحات و التوصیات-
وقد خرجنا بمجموعة من االقتراحات و التوصیات أهمها ضرورة استخدام البرامج الترویحیة الریاضیة في 

توفیر األدوات وا لهذه البرامج من أثر إیجابي على تطویر المهارات اإلجتماعیةمدارس المعاقین سمعیا لم
و الوسائل، وكذا القاعات المجهزة و المیادین الالزمة الخاصة لممارسة الریاضة داخل المدارس و كذا 

. خارجها للمعاقین سمعیا 
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