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 عرض وتحميل نتائج االستبيان9

 9يمثل عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة 9 10جدول رقم 

عدد االستمارات  
 التي وزعت 

عدد االستمارات التي  االستمارات التي استرجعت
 لم تسترجع

 النسبة العدد النسبة العدد  العدد 
تالميذ المدرسة 

 الصم البكم 
09 09 00.00% 09 00.00% 

 

:نالحظ ان نسبة االستمارات التي استرجعت بمغت  90من خالل الجدول رقم     
% ،وىذا يدل عمى ان 00.00% ، بينما بمغت االستبيانات التي لم تسترجع 00.00

 االستمارات وزعت عمى اكبر عدد من افراد العينة وىذا عدد كافي يساعدنا عمى دراستنا.
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 النفسي 9المحور االول9 التوزان 

 السؤال االول9هل تحب ممارسة الرياضة ؟ 

 :يمثل مدى حب افراد العينة لممارسة الرياضة:90الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجابة
 %099 09 نعم
 %99 99 ال

 %099 09 المجموع
 :نالحظ ان كامل العينة تحب ممارسة الرياضة90من خالل الجدول  

 
 نسبية تمثل حب ممارسة الرياضة:دائرة 90الشكل رقم 

 

 

 

 ممارسة الرياضة

 نعم

 ال
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 السؤال الثاني9

 ىل تبرز كل طاقتك من اجل الفوز؟

 :ابراز الطاقة عند ممارسة النشاط الرياضي:90الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجابة
 %099 09 نعم
 %99 99 ال

 %099 09 المجموع
يبرزون طاقتيم خالل ممارسة % من العينة 099ان نسبة :90نالحظ من خالل الجدول رقم 

 الرياضة.

 
 :يبين دائرة نسبية تمثل ابراز الطاقة عند ممارسة الرياضة90الشكل رقم 

 

 

 

 ابراز الطاقة

 نعم

 ال
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 السؤال الثالث9لماذا تمارس النشاط الرياضي ؟

 9يبين سبب ممارسة النشاط الرياضي139جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  االجابة
 %50.94 03 ان تكون بطل 

 %00.00 05 المتعة من اجل
 %09.33 00 التفوق عمى الزمالء

س الرياضة كي تكون ابطاال % تمار 50.94نالحظ ان نسبة   95من خالل الجدول رقم 
% اجابوا لمتفوق عمى الزمالء.ومنو  09.33% من اجل المتعة ،بينما نسبة 00.00،ونسبة 

 نستنتج ان لممارسة الرياضة عدة اىداف .

 
 :يبين ممارسة الرياضة 90الشكل رقم               

 

 

 

 ممارسة النشاط الرياضي 

 ان تكون بطل

 من اجل المتعة

 التفوق على االخرٌن
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 السؤال الرابع9هل تمارس النشاط الرياضي ؟

 :لماذا ممارسة الرياضة94الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجابة 
 %099  09 رغبة

 %99 99 واجب
 %099 09 المجموع

ومنو نستنتج % 099:نالحظ ان نسبة االجابة برغبة بمغ نسبة  95من خالل الجدول رقم 
 ان كل افراد العينة لدييا الرغبة في ممارسة الرياضة.

 
 :يبين رغبة ام واجب ممارسة الرياضة.95الشكل رقم 

 

 

 

 

 رغبة ام واجب

 نعم

 ال
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 السؤال الخامس9متى تشعر ان لك دور في المجتمع ؟

 9يبين الشعور بالدور في المجتمع.15الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  االجابة
 %099 09 المعب وحدك

 %99 99 المعب مع الزمالء
 %099 09 المجموع

% أي ان جميع افراد 099ان الشعور بالمعب لوحده بمغ  90نالحظ من خالل الجدول رقم 
 .العينة يحبون المعب وحدىم

 
 الشعور بالدور في المجتمع  -4-اشكال رقم 

 

 

 

 

0% 

100% 

 اللعب مع الزمالء

 اثناء اللعب وحدك
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 السؤال السادس9هل انت راض عمى االنشطة التي تمارسها؟

 ى عمى االنشطة الرياضية الممارسة ض:يبين الر 16رقم الجدول 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة 
 %099 09 نعم 

 %99 99 ال
 النسبة المئوية التكرار االجوبة مكممة لمسؤال

 %09 45 مع الزمالء
 %09 90 بمفردك
 %099 09 المجموع

االنشطة التي تمارسيا افراد % راية عن 099نالحظ ان نسبة  93من خالل الجدول رقم
 % تفضميا مع الزمالء .09العينة ،بينما نسبة 

ومن خالل ذلك نستنتج ان اغمبية التالميذ الصم البكم راون عن االنشطة التي تمارسيا كما 
 يفضمونيا مع زمالئيم ومنو حب النشاط الرياضي حب جماعي . 

 
 مدى رضا عمى االنشطة الممارسة 0-الشكل رقم

0% 

100% 

 ال

 نعم
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 السؤال السابع9 هل تحب المعب مع االسوياء ؟

 يبين حب الرياضة مع االسوياء .:17الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %39 50 نعم 

 %09 00 ال
 %099 09 المجموع

%  09% بينما بمغت نسبة 39:نالحظ ان نسبة االجابة بنعم  90من خالل الجدول رقم 
 غالبية التالميذ يحبون ممارسة الرياضة مع االسوياء.االجابة ال ،أي ان 

 
 حب قيادة الفريق 93الشكل رقم 

 

 

 

 

70% 

30% 

 نعم

 ال
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 السؤال الثامن9هل تحب الفريق في الرياضات الجماعية ؟

 يبين حب قيادة الفريق.189الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %30.00 53 نعم
 %00.00 00 ال

 %099 09 المجموع
% اجابوا بنعم في حب قيادة الفريق في 30.00ان نسبة  90نالحظ من خالل الجدول رقم  

% بال ومنو نستنتج ان اغمبية التالميذ يحبون قيادة 00.00الرياضات الجماعية،ونسبة 
 الفريق.

 

 حب قٌادة الفرٌق :7الشكل رقم 

 

 

 

78% 

22% 

 نعم

 ال
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 9التوازن النفسي9 الفرضية االولىتحميل 

لالسئمة عبر محاور االستبيان الحظنا ان لمنشاط الرياضي الجماعي من خالل طرحنا       
دور ايجابي في رفع المستوى النفسي ليذه الفئة من خالل ممارستيا ليذا النوع من الرياضات 

ء وىذا ما قين واالسويايم في تطوير العالقات بين المعاكما ان لمرياضات الجماعية دور م
اء وتجعل من المعاق يجب مسؤولية ومكز لمقيادة ،كما الحظناه في حب المعب مع االسوي

الحظنا االقتناع التام  بنوع النشاط الرياضي الممارس ،وىذا ما يدل عمى ان فئة المعاقين 
 الصم البكم لدييم الجرأة الكافية الختيار مايرغبون بو .

ور ىام في ومنو فان الفرضية االولى تحققت وىي ان لمنشاط الرياضي خاصة الجماعي لو د
 التعويض النفسي لفئة الصم البكم.
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 المحور الثاني9

  عممية التعاون وحب العمل الجماعي والترويح عن ماهي االنشطة التي تجد فيها
 النفس ؟

 :يبين االنشطة التي تجد فييا حب التعاون والعمل الجماعي 00جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %04   43 نشاط جماعي

 %94 90 نشاط فردي
 %099 09 المجموع

% نشاط  94% من نشاط جماعي ،بينما نسبة 04من خالل الجدول اعاله نالحظ ام نسبة 
 فردي.

ومنو نستنتج ان اغمبية التالميذ الصم البكم يجد في النشاط الجماعي جب العمل والتعاون 
 والترويح عن النفس.

 
 تجد فييا حب التعاون والعمل الجماعي :يبين االنشطة التي8رقم شكل 

 

95% 

5% 

 النشاط االجتماعً 

 النشاط الفردي
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 السؤال الثالث9كيف هو شعورك وانت تمارس نشاط رياضي جماعي؟

 :الشعور اثناء ممارسة الرياضة:01الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %94  90 احساس بالخوف
 %49 09 احساس بالمتعة

 %54 03 احساس بالتفوق عمى االخرين
 %099 09 المجموع

% يحسون بالخوف اثناء ممارسة الرياضة بينما  4نالحظ من خالل الجدول اعاله ان نسبة 
 % يحسون بالتفوق عمى االخرين. 54% يحسون بالمتعة ،اما نسبة  49نسبة 

 
 :الشعور اثناء ممارسة الرياضة01رقم الشكل 

 

 

 

3% 

27% 

30% 

 احساس بالخوف

 احساس بالمتعة

 احساس بالتفوق على االخرٌن
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 السؤال الرابع9هل تشعر بالراحة اثناء مباراة كرة القدم؟

 :يبين الشعور بالراحة اثناء مباراة كرة القدم:02الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %00.00 40 نعم
 %0.00 95 ال

 %099 09 المجموع
اجابوا بال  0.00% اجابوا بنعم ،ونسبة  00.00من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 

 بالراحة اثناء مباراة كرة القدم.ومنو نستنتج ان تالميذ الصم البكم يشعرون 

 
 :يبين الشعور بالراحة اثناء مباراة كرة القدم00رقم الشكل 

 

 

 

 

93% 

7% 

 نعم

 ال
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 السؤال الخامس 9هل تتمقى التشجيع من طرف العائمة لممارسة النشاط الرياضي ؟

 :يبين تمقي التشجيع من طرف العائمة لممارسة النشاط الرياضي.03الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %00.00 40 نعم
 %0.00 95 ال

 %099 09 المجموع
%من االجابة كانت نعم ،بينما 00.00نالحظ من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 

 % نسبة اجابوا ال .0.00

من طرف العائمة لممارسة النشاط  ومنو نستنتج ان اغمبية التالميذ الصم البكم يتمقون تشجيع
 الرياضي.

 
 :يبين تمقي التشجيع من طرف العائمة لممارسة النشاط الرياضي01رقم شكل 

 

 

93% 

7% 

 نعم

 ال
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 السؤال السادس 9ما هي االنشطة الرياضية االكثر اهتما بالنسبة لك؟

 :يبين  االنشطة الرياضية االكثر اىتمام:04جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة 
 %04.45 53 كرة القدم
 %00.43 00 كرة السمة
 %00.00 00 كرة اليد 

 %00.50 00 كرة الطائرة
 %00.95 05 السباقات
 %0.40 00 السباحة

 %09.03 09 رفع االثقال
 %0.90 90 البولينغ

% تيتم بممارسة كرة القدم ،ونسبة 04.45من خالل الجدول اعاله يتبين لنا ان نسبة 
%  00.50تيتم بممارسة كرة اليد،ونسبة  00.00 % تيتم بممارسة كرة السمة،ونسبة00.03

تيتم  0.40تيتم بممارسة السباقات ،ونسبة  00.95تيتم بممارسة كرة الطائرة،ونسبة 
 % 0.90% تيتم بممارسة رفع االثقال ،بينما نسبة 09.03بممارسة السباحة ،ونسبة 

 ا جماعية.ومنو نستنتج ان اىتمام التالميذ الصم البكم بنشاطات رياضية واغمبي

 
 :يبين  االنشطة الرياضية االكثر اىتمام:02رقم شكل 

19% 

18% 

12% 

 كرة القدم

 كرة السلة

 كرة الٌد

 كرة الطائرة

 السباقات

 السباحة

 تنس الطاولة
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 السؤال السابع 9ما هي الرياضة التي تشعرك بالراحة عند متابعتك لها في التمفاز ؟

 :يبين الرياضة التي تشعر بالراحة اثناء مشاىدتيا في التمفاز05جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة 
 %00.90 04 كرة القدم
 %00.50 05 كرة السمة
 %00.00 00 كرة اليد 

 %00.40 04 كرة الطائرة
 %05.00 00 السباقات
 %00.49 00 السباحة

 %95.00 90 تنس الطاولة
 %0.00 90 دفع الجمة

% تيتم بمشاىدة كرة القدم ،ونسبة 00.90من خالل الجدول اعاالة نالحظ ان نسبة 
% نسبة المشاىدة كرة اليد،ونسبة المشاىدة 00.00السمة،ونسبة %نسبة مشاىدة كرة 00.50

نسبة  00.49نسبة مشاىدة السباقات ،ونسبة  05.00% ،ونسبة 00.40كرة الطائرة 
% نسبة  0.00% نسبة مشاىدة تنس الطاولة،بينما نسبة 95.00مشاىدة السباحة ،ونسبة 

ياضية واغمبيا الجماعية من مشاىدة دفع الجمة.ومنو نستنتج ان تالميذ بعدة نشاطات ر 
 طرف تالميذ ىذه الفئة الصم اليكم عبر التمفاز 

 
 :يبين الرياضة التي تشعر بالراحة اثناء مشاىدتيا في التمفاز03رقم  .شكل

26% 

31% 

2% 

 كرة القدم

 كرة الساة

 المبارزة

 كرة الطائرة

 السرعة

 السباحة
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 استنتاج الفرضية الثانية 9تحسين نفسية المعاق9

 ما سبق ذكره تحميل نتائج المحور الثاني:

الصم والبكم يرون في النشاط الرياضي فرصة لربط عالقات تبين لنا أن فئة المعاقين فئة 
 الصداقة بينيم وبين األسوياء .

إن حب ممارسة النشاط الرياضي المكيف يعتبر فرصة لمتغمب عمى العزلة االجتماعية 
 ودرس معاني اإلخوة والتسامح لدييم .

التي يمكن أن يقع ذوي ونرى أيضا بان النشاط الرياضي فائدة كبيرة في التخفيف في المعاناة 
 االحتياجات الخاصة من توتر وانطواء.

كما ان ممارسات الرياضيات الجماعية تجعل فئة المعاقين الصم والبكم في نفسية جيدة كما 
تساعدىم عمى التخمص من مشاكل الحياة اليومية التي صادفيم فتجد أن الرياضة ىي المنفذ 

 الوحيد لمخروج من الحالة لنفسية سيئة.

بيذا النتائج نجد الفرضية الخاصة بالمحور الثاني قد تحققت ىي أن لمنشاط الرياضي خاصة 
 الجماعية لو دور ىام في التخفيف من معاناة فئة الصم البكم .
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 المحور الثالث9التفاؤل

 السؤال االول9هل تحب ممارسة الرياضة من اجل التنافس

 ن اجل التنافس.:يبين حب ممارسة الرياضة م06الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوية
 %09 49 نعم
 %09 09 ال

 %099 09 المجموع 
 % اجابوا بال.09% اجابوا بنعم ،بينما نسبة 09من خالل الجدول نالحظ ان نسبة 

 ومنو نستنتج ان اغمبية التالميذ الصم البكم يحبون ممارسة الرياضة من اجل التنافس.

 
 :يبين حب ممارسة الرياضة من اجل التنافس.04رقم شكل 

 

 

 حب ممارسة من اجل التنافس

 نعم

 ال
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 السؤال الثاني9هل لمنافسة دور في استعدادك بالفوز عمى الخصم؟

 :يبين دور المنافسة في االستعداد لفوز عمى الخصم.07جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة 
 %00.00 40 نعم 

 %0.00 95 ال
 %099 09 المجموع

نسبة التالميذ اجابوا  0.00% اجابوا بنعم بينما 00.00اعاله ان نسبة من خالل الجدول 
 بال.

ومنو نستنتج ان اغمبية تالميذ ىذه الفئة الصم البكم يكون مستعد لمنافسة الخصم قبل كل 
 منافسة .

 
 :يبين دور المنافسة في االستعداد لفوز عمى الخصم05رقم شكل 

 

 

7% 

93% 

 نعم

 ال
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 هي االنشطة التي تكون فيها التشجيع والمنافسة كبيرة مع زمالئك؟ السؤال الثالث9ما

 : يبين االنشطة التي تكون فييا التشجيع والمنافسة الكبيرة08الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة 
 %04.09 00 كرة القدم
 %00.54 00 كرة السمة
 %90.05 90 كرة اليد 

 %03.35 00 كرة الطائرة
 %00.00 00 السباقات
 %00.49 00 السباحة

 %95.00 90 تنس الطاولة
 %0.00 90 دفع الجمة

 00.54% تيتم بممارسة كرة القدم ،ونسبة 04.09من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 
% 03.35 % نسبة الممارسين لكرة اليد،ونسبة90.05% نسبة الممارسين لكرة السمة،ونسبة 
% 00.49% نسبة الممارسين لمسباقات ،ونسبة 00.00نسبة الممارسين لكرة الطائرة،ونسبة 

% 0.00% نسبة الممارسين لتنس الطاولة،ونسبة 95.00نسبة الممارسين لمسباحة،ونسبة 
 نسبة الممارسين لدفع الجمة.

اطات رياضية ومنو نستنتج ان ىناك اىتمام وتشجيع ومنافسة كبيرة مع زمالئيم بعدة نش
 واغمبيا جماعي من طرف تالميذ ىذه الفئة الصم البكم عبر التمفاز.
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 : يبين االنشطة التي تكون فييا التشجيع والمنافسة الكبيرة06رقم شكل 
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 السؤال الرابع9هل تخاف من دخول المنافسات الرياضية؟

 :يبين الخوف من دخول المنافسة الرسمية.11الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %00.00 09 نعم 
 %05.00 49 ال 

 %099 09 المجموع
%نسبة التالميذ الذين اجابوا بنعم ،بينما 00.00من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 

 % نسبة التالميذ الذين اجابوا بال.05.00نسبة 

 ان اغمبية التالميذ الصم البكم ال يخافون من دخول المنافسة. ومنو نسنتنج

 
 :يبين الخوف من دخول المنافسة الرسمية08رقم شكل 

 

 

 الخوف

 نعم

 ال
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 السؤال الخامس9ماهي االنشطة التي تجد فيها روح التفاؤل والتحدي؟

 :يبين االنشطة التي فييا روح التفاؤل والتحدي.10الجدول رقم 

 المئويةالنسبة  التكرار االجوبة 
 %00.04 59 كرة القدم
 %09.03 03 كرة السمة
 %00.53 90 كرة اليد 

 %03.35 00 كرة الطائرة
 %0.00 00 السباحة
 %0.90 90 البولينغ
 %05.34 03 السرعة

من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة التالميذ الصم البكم الذين ييتمون بممارسة كرة 
% ييتمون 00.53% نسبة الذين ييتمون بكرة السمة،ونسبة 09.03%،ونسبة 00.04القدم 

% ييتمون بالسباحة ،ونسبة 0.00% ييتمون بكرة الطائرة،ونسبة 03.35بكرة اليد،ونسبة 
 % ييتمون بالسرعة.05.34بينما نسبة % ييتمون بالبولينغ،0.90

ومنو نستنتج ان اغمبية التالميذ الصم البكم ييتمون بالتشجيع ومنافسة كبيرة مع زمالئك بعدة 
 نشاطات ريايي واغمبيا الجماعية .

 



 الفصل الرابع:عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 

;7 
 

 
 :يبين االنشطة التي فييا روح التفاؤل والتحدي.08رقم شكل 
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 تشعر بالسعادة عندما تتحقق الفوز في النشاط الرياضي ؟ السؤال السادس9هل

 يبين الشعور بالسعادة عند تحقيق الفوز:119جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االجوبة
 %99 99 نعم
 %099 09 ال

 %099 09 المجموع
 % اجابوا بنعم.099% اجابوا بال ،بينما نسبة  9من خالل الجدول اعاله نالحظ ان نسبة 

ومنو نستنتج ان كل التالميذ الصم البكم يشعرون بالسعادة عندما يحقق الفور في النشاط 
 .الرياضي

 
 يبين الشعور بالسعادة عند تحقيق الفوز119رقم شكل 
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 مناقشة  الفرضيات 9

 االنتظام الجيد في ممارسة الرياضات الجماعية من شأنو احداث توازن نفسي لممعاق. -
 الجماعية دور ميم في تحسين نفسية المعاقين الصم البكم.لمرياضات  -
ممارسة الرياضات الجماعية من شأنيا المساعدة في تنمية القيم االجتماعية وميارات  -

 التواصل بين ىذه الفئة .
 مناقشة الفرضية االولى9

رسة بعد ان افترضنا ان ىناك دوافع اجتماعية ونفسية تدفع ذوي االحتياجات الخاصة لممما
الرياضة الجماعية وقد اثبتت نتائج التحميل االستثمارات االستبيانات صدق وصحة الفرضية 
،وذلك من خالل تحميل اسئمة المحور االول توازن نفسي وجدنا ان ىناك عدة عراقيل ال 
تسمح ليم باختيار ما يصبون اليو ،لذلك راجع لعدة عوامل نقص المدرس ومعارضة 

 االسرة..

 ضية الثانية9مناقشة الفر 

ات الجماعية من ضمن خالل تحميل الفرضية وجدنا ان ىناك انتظام جيد في ممارسة الريا
د اثبتت نتائج شأنو احداث توازن نفسي لممعاق من خالل محور التخفيف من المعاناة ق

تحميل االستبيانات صحة وصدق ىذه الفرضية الن كل االجابات التي تحصمنا عمييا من 
ح انيم يمارسون الرياضات الجماعية البراز انفسيم مما يعكس شعورىم التالميذ توض

 .بالنقص ،وعدم وجود أي فروق بينيم وبين االسوياء

 مناقشة الفرضية الثالثة9

من خالل تحميل جداول الفرضية الثالثة وىي ان ممارسة الرياضات الجماعية من شأنيا 
 التواصل بين ىذه الفئة.المساعدة في تنمية القيم االجتماعية وميارات 
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من خالل محور التفاؤل قد اثبتت نتائج تحميل االستمارات االستبيانية صحة صحة وصدق 
ىذه الفرضية الن كل االجابات التي تحصمنا عمييا من التالميذ توضح انيم تنمية القيم 

 االجتماعية وميارات التواصل بين ىذه الفئة والمجتمع.

 


