
 

 

 هوعالقت حركيا المعوقين التالميذ مفهوم الذات لدي

 بتحصيلهم الدراسي  

 في ضوء بعض المتغيرات

 

 *د/ الّرضي جادين اإلمام

 

 مستخلص الدراسة

دوره  أداءهي حالةة مةن عةدم الةةدرى علةي  لليةة الفةرد لم  للةات  الحركية اإلعاقةو  الذات هي كينونة الفرد أو الشخص,   
ال حصيل الدراسي هو الن يجة ال ي يحصل و  والثةافية.االج ماعية  والمر ل  لعمره وجنسه وخصائصه الحياى،ال ليعي في 

 حركياا قين المعةاال الميةةذ  مفهةوم الةذات لةد معرفةةة الدراسةة الةي   هةةد  عليهةا ال لميةذ لعةد اجةةراء عمليةة ال علةيم والة علم .
حية  للةح حجةم  حركي قين المعا مثل مج مع الدراسة في و  ,المنهج الوصفي ا لعت الدراسةال حصيل الدراسي. ل وعالق ه
 الةصةدية( و ةم اخ يةارهم لال ريةةة  33(  واإلنةا  )  42، للةح عةدد الةذكور )  لميذ و لميةذى لمرحلةة ااسةا  (07العينة )

 الدراسةةمت اسة خددرجةات ال الميةذ, ول حليةل الن ةائج و  مةيا  مفهةوم الةذات, وقد  مثلت أدوات الدراسة في من المعوقين,
 (spssاإلحصائية للعلوم االج ماعية) لرنامج الحزمة

قين المعةا  ال الميةذ موجلةة لةين مفهةوم الةذات وال حصةيل الدراسةي لةد ال  وجد عالقة ار لا يةة أنه الي الدراسة  وصلت  
الةةذات  عةةز   فةةي مفهةوم حركياا قين فةي م وسةة  درجةةات ال الميةذ المعةةا كمةا ال  وجةةد فةروت ذات داللةةة احصةةائية ,حركياا 

 وجد فةروت ذات داللةة احصةائية فةي م وسة  درجةات ال الميةذ لينما , (الص  الساد –للمس وي الدراسي)الص  الثال  
م وسة ة  -لدرجة اإلعاقة )شديدى و ,  لصالح اإلنا  أنثي( -ت )ذكر في مفهوم الذات  عز  لنوع المعو  حركي قين المعا
لل الميةذ  وجد فروت ذات داللة احصائية في ال حصةيل الدراسةي ال كما  ,خفيفةال ةاإلعاقة الجسميخفيفة( لصالح ذوي  –

 خفيفة(. –م وس ة  -) شديدى لدرجة اإلعاقةو  ,أنثي( - عز  للنوع )ذكر   حركي  قينالمعا

نةات قين من الناحية ال عليمية، و جهيز المدار  والجامعات لاإلمكاالعمل علي  أهيل المعا , وصيات الدراسة هي أهم  
رشةاد مةن لالوسائل الالزمة لمواصلة  عليمهم لسهولة . و  ,واادوات  وعية المج مع لشةكل عةام عةن  ريةت لةرامج  وعيةة وام

 .اإلعالم خالل وسائل 

 .التالميذ,  الدراسة,  اإلعاقة الذات,:  كلمات ذات صلة 

 

 

                                         
 com.yahoo@alradijadainالسودان.  -كلية ال رلية الحصاحيصا , جامعة الجزيرى -رك أس اذ مشا  *

mailto:alradijadain@yahoo.com
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Self-Concept of Physically Disability Pupils 

 And It's Relation with Academic Achievement,  

In The Light Of Some Variables 

Abstract 
Self-defined as person individual being, while physical disability is the condition of 

disability of the person to perform his /her natural role in life and that is connected with age, 

sex, social and cultural characteristics. Academic achievement is the result which the student 

achieve /gain after the progress of learning and teaching. The aim of this study is, to study self 

concept of physically disability pupils and its relationship with academic achievement .The 

study followed the descriptive method. The sample of the study of Physically Disability is (70) 

pupils (males 33, female 34) in the basic stage of education. The sample was chosen stratified 

.The tools of data collection are, self-concept scale and pupil's scores. For data analysis, the 

study used Statistical Package of Social Sciences (SPSS). 

The study came to: There is no positive statistical correlation between self-concept of 

physically disability pupils and academic achievement. In addition, there are no differences 
with statistical significance in the average scores of physically disability pupils in self-concept 

related to studying level (3rd class – 6th class). There are differences with statistical 

significance in the average scores of physically disability pupils in self-concept related to sex 

(male – female) infavor of females. There are differences with statistical significance in the 

average scores of physically disability pupils in self-concept related to the degree of disability, 

infavor of the slight disability .There are no differences with statistical significance in the 

average scores of physically disability pupils in achievement related to sex (male – female). 

Also there are no differences with statistical significance in the average scores of physically 

disability pupils in achievement related to the degree of disability. 

The study recommended that: Qualify the handicapped for education and enhancing 

schools and universities to realize this properly. Awareness to community in general, and this 

should be by means of awareness and instruction programs through media. 

Key Words: Self, Disability, Study, Pupils. 

 مقدمة 

ن الفرد إعالقا ه االج ماعية، ولال الي ف يع لر مفهوم الذات مفهومًا يه م ل جرلة اإلنسان و حليل سلوكه واس مراره في    
ومةن هنةا ي لةين  ,فهو يع ةي للفةرد اإلحسةا  لفردي ةه و ميةزه عةن  يةره ,ي أثر لمفهومه عن ذا ه الي حٍد كلير ياالج ماع

الذات الذي ي كون من خالل الفرد عن نفسه  مومفهو  ,دور مفهوم الذات في عملية  وافت الشخص مع نفسه ومع اآلخرين
اعاقة في جسمه قد  ؤثر في مفهومه لذا ه سللًا ،لما ي ر ب عليها من  عامل  لي أ رًا لشكل الفرد وجسمه ولال اي أثر كثي

  1.لي اعاقة دوره في المج معاآلخرين معه ولال ا

                                         
  . www.sedaty.com( ن ائج وآثار الفشل الدراسي، 2102سامية ألو الف وح ) 1
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ور ةم ازديادهةا فةي  ,فةي جسةم اإلنسةان الموكلة لةهاإلعاقة نوع من أنواع العجز لعدم قدرى أحد ااعضاء أداء المهمة     
مضةاعفا ها النفسةةية مةن سةةاليب الحضةارى العلميةة اال أن الوسةةائل العلميةة أيضةا أصةلحت  ةلةةل السةنوات ااخيةرى لازديةاد أ

وأصةلح لهةةذه اإلعاقةة ن ةةائج سةةللية  ،واإلعاقةةة العةليةةة ،وال ةنف  ،والسةةمع ،وهةةي  مثةل اعاقةةة الحركةةة والحة , واالج ماعيةة
اافراد فةة ,االج مةةاعي  المسةة و  يوعلةة ت وذويةةه وأهلةةه وأسةةر ها ةةنعك  لصةةورى ملاشةةرى و يةةر ملاشةةرى علةةي شخصةةية المعةة

ن جسةةميا وحركيةةًا كةةانوا قةةديمًا يعةةانون مةةن النلةةذ االج مةةاعي والعةةزل انهةةم يشةةكلون علئةةًا علةةي المج مةةع ، فةةلع  قو المعةةا
، وأصةةلح اله مةةام لهةةذه الفئةةة يةةزداد ويةةزدادالمج معةةات الةديمةةة كانةةت  ةة خلص مةةنهم لأشةةكال م نوعةةة, ثةةم لعةةد ذلةةك أخةةذ ا

قين حركيةًا للةرامج المدرسةية ال ةي  عنةي لالمعةاعداد معلمين مدرلين لل عامل والعمل مع هةذه الفئةة ، فلةم  وجةد اااله مام لإ
                       2.لشكل رسمي ااّل في نهاية الةرن العشرين

لدراسة لمعرفةة لما أن أي اعاقة في جسد الفرد قد  ؤثر علي مس و   حصيله ااكاديمي و حد من قدرا ه جاءت هذه ا   
 العالقة لين اإلعاقة الحركية و كوين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي لذوي اإلعاقة الحركية .

 مشكلة الدراسة :

وعية ن المج معات اإلنسانية ال  خلو من المشاكل والصعولات ال ي  واجه اافراد والجماعات ااّل أن حجم ونا     
فئات االج ماعية ال ي  واجه مشاكل معةدى في مخ ل  المج معات هي فئة ومن ال المشكلة يخ ل  من فئة اخر ,

 ومن هنا جاءت هذه الدراسة ل لةي الضوء علية الحركية مشكلة اج ماعية ونفسية, قين حركيًا حي  أصلحت اإلعاقمعو ال
والكش  عما اذا كانت العالقة لين اإلعاقة الحركية و كوين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي لذوي اإلعاقة الحركية 

 لذا  حاول الدراسة اإلجالة علي السؤال اآل ي :  ,هنالك عالقة لينهما

 . ؟العالقة لين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي لذوي اإلعاقة الحركية ما  

 وي فرع من هذا السؤال ااسئلة اآل ية 

 .؟قين حركياالمعا الميذ اللدي لين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي  هل هنالك عالقة ار لا ية .2

قين حركيةا  عةز  للمسة وي الدراسةي ) اهل  وجد فروت ذات داللة احصةائية فةي مفهةوم الةذات لةد  ال الميةذ المعة .4
 الص  الثال ,الص  الساد ( ؟.

 عز  لنوع المعات. )ذكر قين حركيا المعاال الميذ مفهوم الذات لد  هل  وجد فروت ذات داللة احصائية في  .3
 ./أنثي(؟

عاقةة ) قين حركيةا  عةز  لدرجةة اإلالمعةال  وجد فروت ذات داللة احصةائية فةي مفهةوم الةذات لةد  ال الميةذ ه .2
 ؟.خفيفة ، م وس ة ، شديدى(

                                         
رسالة ماجس ير في العلوم االج ماعية ، ‘ ذات لديه ( رؤية المعات حركيًا لآلخر و كوين مفهوم ال2102لدرية العرلي) 2

  . www.elssafa.comكلية العلوم االج ماعية ، جامعة الفا ح لليليا ، 
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للنةوع )ذكةر  قين حركيةا  عةز المعةال الميةذ لة احصائية فةي ال حصةيل الدراسةي لةد  اهل  وجد فروت ذات دال .5
 .؟/أنثي(

اإلعاقة  عز  لدرجة  قين حركيال الميذ المعاال حصيل الدراسي لد  ا ية فيهل  وجد فروت ذات داللة احصائ .6
 .؟ى(شديد م وس ة، خفيفة، )

 أهمية الدراسة: 

ن يجة الر فاع نسلة اإلعاقة الحركية لسلب ضع  الخدمات  ,االه مام لذوي اإلعاقة الحركيةمن  أ ي أهمية الدراسة      
ثر فةي مفهةوم الةذات الحركيةة رلمةا  ةؤ  اإلعاقةة أنحية   والحةروب, ,ال غذيةةوسةوء  ,والحةواد  ,الوراثي والعامل  ,الصحية

وأولياء أمور  ,و ع لر هذه المشكلة من المشكالت المهمة ال ي  هم العاملين في مجال ال رلية الخاصة ت ,للشخص المعا
ال الميذ هم الللنة ااولي  أن  قين,حيية ال عامل مع ألنائهم المعاقين حي  يمكن أن  ساعدهم ن ائج الدراسة في كيفالمعا

المر فةةع وال حصةةيل الدراسةةي  ,االيجةةالي لهةمفةي لنةةاء المج معةةات وأن اإلعاقةة الحركيةةة قةةد  ةؤثر فةةي  كةةوين مفهةوم الةةذات 
 لديهم .

قد  ساعد الةائمين علي أمةر ذوي اإلعاقةة الحركيةة  ,ال ي س خرج لها الدراسةوالمة رحات الن ائج  وال وصيات  أيضا     
  لللحةو  العلميةة الم علةةة لدراسةة أحةوال ذوي اإلعاقةةة وس ضةيلميةة  سةاعد فةي حةل مشةكلة الدراسةة ي وضةع أسة  عفة

لةي أي مةد   ةؤثر هةذه اإلعاقةة فةي  حصةيلهم الدراسةي ,ومد  ار لا ها ل كوين مفهوم الذات لةديهم  ,الحركية , كمةا أن وام
 .عدا علميا جديدا قالال لل  ليتل   الن ائج قد  ضي 

 اف الدراسة :أهد

  هد  الدراسة الي معرفة اآل ي: 

 .  قين حركياالمعاال الميذ  لال حصيل الدراسي لد  عالقة مفهوم الذات .2

وال حصةيل الدراسةي فةي مفهةوم الةذات ن حركيةًا قيية في م وس  درجات ال الميةذ المعةامعرفة الفروت اإلحصائ .4
درجةةةة  ,(أنثةةةي –ذكةةةر )الجةةةن  لسةةةاد (,الصةةة  ا –الدراسي)الصةةة  الثالةةة   :المسةةة و فةةةي ضةةةوء م غيرات

 شديدى( -م وس ة -خفيفة )اإلعاقة

 فروض الدراسة :

  خ لر الدراسة الفرو  اآل ية: 

ال الميةةةذ  وجةةةد عالقةةةة ار لا يةةةه موجلةةةة  ودالةةةة احصةةةائية لةةةين مفهةةةوم الةةةذات وال حصةةةيل الدراسةةةي لةةةد   .2
 .قين حركياالمعا

قين حركيةا  عةز  للمسة وي الدراسةي ) المعا  ال الميذ  وجد فروت ذات داللة احصائية في مفهوم الذات لد .4
 الص  الساد ( ./الص  الثال 
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 عةز  لنةوع المعةةات.  قين حركيةاالمعةاال الميةذ  فةي  مفهةوم الةذات لةد  وجةد فةروت ذات داللةة احصةائية  .3
 )ذكر/أنثي( . 

 عةةز  للنةةوع  ، قين حركيةةاالمعةةا لةةد  ال الميةةذ وجةةد فةةروت ذات داللةةة احصةةائية فةةي ال حصةةيل الدراسةةي  .2
 )ذكر/أنثي( 

 عةةز  لدرجةةة اإلعاقةةة )  قين حركيةاالمعةةاال الميةةذ لةد   وجةد فةةروت ذات داللةةة احصةائية فةةي مفهةةوم الةةذات  .5
 .خفيفة ، م وس ة ، شديدى( 

 اإلعاقةة )لدرجةة   ,  عةز قين حركيةاالمعةاال الميةذ لد   وجد فروت ذات داللة احصائية ال حصيل الدراسي  .6
 (.شديدى م وس ة، خفيفة،

 : حدود الدراسة

 قين حركياالمعاال الميذ   لدلين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي دراسة العالقة :  الحدود الموضوعية 

 4722-4727العام الدراسي  :الرمانيةالحدود  

 السودان.-والية الجزيرى-الحصاحيصا محلية الوحدى اإلدارية الحصاحيصا::  الحدود المكانية 

لالوحدى اإلدارية الحصاحيصا) محلية قين حركيا المعا   مثل في اخ يار عينة من  الميذ مرحلة ااسا  :الحدود اللشرية 
 السودان.-والية الجزيرى-الحصاحيصا(

 

 :  مصطلحات الدراسة

الخاصةة لالةذات،  تيعر  لأنه  كوين معرفي مةنمم ومة علم للمةدركات الشةعورية وال صةورات وال ةييمةا: مفهوم الذات  .2
   3.وره الفرد ويع لره  عريفًا نفسيًا لذا هيلل

 هو الدرجات ال ي يحصل عليها ال الميذ في مةيا  مفهوم الذات .  :ال عري  اإلجرائي لمفهوم الذات 

: هي نةص أو قصور مزمن أو علة مزمنةة  ةؤثر سةللًا علةي قةدرات الشةخص،اامر الةذي يحةول لةين  اإلعاقة الحركية 4
     4.ملة من الخلرات ال عليمية والمهنية ال ي يس  يع الفرد العادي االس فادى منهاالفرد واالس فادى الكا

                                         
 22، دار الفكر العرلي الةاهرى, ص.في الصحة النفسية (،2111صالح الدين علد الغني ) 3
، مجموعة النيل العرلية، الةاهرى 0،  رامج الرعايةالمفهوم واانواع ول –اإلعاقة الجسمية (، 2112مدحت ألو النصر ) 4

 .89,ص.
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من قلل   ، ي جر اكاديميهو مس و  محدد من االنجاز أو الكفاءى أو ااداء في العمل المدرسي أو ا:. ال حصيل الدراسي3
 5.تالمعلمين أو لواس ة االخ لارا

االم حانات العادية ال ي يضعها المعلمون لل ةويم في المدار  يمكن االع ماد عليها  نيسلم اللاح  لأ :الدراسة. مسلمات 2
 الدراسي.كأداى قيا  لل حصيل 

 ريــار النظــاإلط

 ـوم الذاتمفه: أوال

 :  Self  -تعريف الذات

نةه يعنةي سةرير ه وكذلك يةال عرفه من ذا ه أي من نفسةه وكأ ,: يةال ذات الشيء أي حةية ه وخاص ه الذات في اللغة  
  6.المضمرى

  7.جوهر الشخصية الذات هي:  الذات في االصطالح

فكةةرى الفةةرد عةةن ذا ةةه و ع لةةر حجةةر الزاويةةة فةةي الشخصةةية )ال ةةي هةةي جملةةة السةةمات الجسةةمية والعةليةةة واالنفعاليةةة  هةةي  
    8. يرهواالج ماعية ال ي  ميز الشخص عن 

  : Self conceptمفهوم الذات

لنمو ديني فلسفي علر ال اريخ ، واق لسه المفكرون اليونان مثل أفال ةون وسةةرا  وأرسة و مر وقد  ت قديم،م الذامفهو    
ولةد  الم الفيلسو  ألو حامد الغزالي,والع ,وفلسفوه ، ثم اح ضنه المفكرون العرب مثل العالمة الن سينا في الةرن العاشر

 ,لم مئنةة والةنف  اامةارى لالسةوء، والةنف  االلصيرىلنف  اللوامة والنف  ، واما لم نكن نعلم عن النف  الملهمةمنا اهلل علّ 
 -087)أما ااخيةرى فهةي  يةر محمةودى  وقةد ذكةر الةن سةينا ,يدىويةول الغزالي الواجهات اارلع ااولي للنف  اللشرية حم

 المفكةرين عةن مفهةوم الةذات ء لعد ذلةك مةنو كلم من جا الصورى المعرفية للنف  اللشرية, نهمفهوم الذات علي أ (2730
كيلي وجورج لير  Locke    (2634- 2072) ارى أخر  مثل جون لوك   Self ارى ولين الذات Soulم ذلذلين لين الروح 

Berkeley   (2685-2053)  وهيومHume (2027 و وما  لراون )Brown  (2008 -2847) وجيم  ميل Mill 

 . Kant (2838) وكانت( 1829)

  نمةةو و نفصةةل عةةن المجةةال اإلدراكةةي, لةولةةه هةةي كينونةةة الفةةرد أو الشةةخص وهةةي ,عرفةةه حامةةد زهةةران ات,مفهةةوم الةةذ   
المثاليةةة وقةد  مة ص قةةيم  و  كةون لنيةة الةذات ن يجةةة لل فاعةل مةع الليئةةة و شةمل الةذات المدركةة والةةذات االج ماعيةة والةذات

                                         
 .89، ليروت، دار الفكر العرلي,ص. 2،   علم النف  اإلحصائي وقيا  العةل اللشري( 0898فؤاد اللهي السيد ) 5 
 .02، دار الحدي ، الةاهرى, ص.لسان العرب(، 0881(الن منمور  6 
 .82، عالم الك ب ، الةاهرى,2،    ه واإلرشاد النفسيال وجي( ، 2112علد السالم حامد زهران) 7 
 . 092، عالم الك ب, الةاهرى,ص 4سي   ( ، الصحة النفسية والعالج النف2112علد السالم حامد زهران ،وآخرون ) 8 
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و صةةةلح المركةةز الةةةذي  نةة مم حولةةةه كةةةل  ,ضةةةج والةة علمو سةةةعي الةةي ال وافةةةت واال ةةزان والثلةةةات و نمةةو ن يجةةةة للن ,اآلخةةرين
  9.الخلرات

 لصةفة خاصةة الةي الةذات المل كةرى وهةيعةن مفهةوم الةذات ومفهةوم اآلخةرين وأشةار  Adler (2040) كلةم الفريةد آدلةر   
ذا لم ,ي  ن هي ل حديد أسلوب حياى الشخصالنش  في حياى اإلنسان و لح  عن الخلرات ال  يكيالدينامالعنصر    وفر  وام
 ن الذات المل كرى  حاول ال كارها وال داعها .خلرات في حياى الفرد الواقعية  فإهذه ال

و ع ةةةد أن الشةةخص يناضةةل فةةي الحيةةاى مةةن أجةةل  حةيةةت  كييالةةديناممفهةةوم الةةذات  K.Horney قةةدمت كةةارين هةةورني  
 10ذا ه.

 . عوامل تكوين مفهوم الذات

 11:وهي منها مفهوم الذاتهناك عدى مصادر ي كون  

 Family Influences: التأثيرات األسرية. 1

فالفرد الذي يراه والداه أنه محلوب م ةلل وذكي ير  نفسةه كةذلك ،  ,لها أثر ادراك ال فل ا جاهات الوالدين نحوه عنيي   
خو هكما  لعب ااجواء االج ماعية السائ  الذات لد  الفرد. مًا في  شكيل مفهوم مهدورًا  دى والخلرات ااسرية مع والديه وام

  . التأثيرات الجسمية:2

فالعيوب الجسمية أو العاهات علي سليل المثال  نمي  ,يةصد لذلك أثر صورى الجسم علي لناء مفاهيم معينة عن الذات 
 مشاعر النةص أحيانًا و حول دون امكانية الةيام للع  ااعمال. 

   المدرسية:. الخبرات 3

ت فةإن هةذا سةيولد فإذا اع ةد المدرسون أن هذا ال الب لليةد أو سةيء الخلة ,المدرسين له ي ضح ذلك  من خالل  ةويم    
نةةوا ي عرضةةون لخلةةرات الفشةةل الم كةةررى يكوّ  نعةةن ال الةةب وينمةةي مفةةاهيم سةةللية عنةةه كمةةا أن ال ةةالب الةةذيان لاعةةًا سةةيئًا 

و حصياًل مر فعًا فهذا يشعرهم لالثةة لالنف  أما أولئك الذين يحرزون نجاحات م كررى  ,فاهيم سللية عن وذا هم وقدرا همم
 . والكفاءى ومن ثم يميلون الي   وير ا جاهات ايجالية عن ذوا هم

 

 

                                         
 .84،عالم الك ب ، الةاهرى. ص, 4،   ال وجيه واإلرشاد النفسي(، 2112علد السالم حامد زهران ) 9
 .22.مرجع سالت, ص الصحة النفسية والعالج النفسي( ، 2112م حامد زهران، وآخرون )علد السال 10 
مجلة رسالة  – مفهوم الذات وعالق ه لالكفاية في ال حصيل وال خصص والمرحلة الثانوية( ،0892محمود ع ا ) 11 

 .222,ص.02العدد  –الخليج العرلي 
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 .االتصال بالرفاق:4

فهةذه ال ةويمةات العاكسةة ان كانةت  يةر مةلولةة  ,ان نمرى ااقران للفةرد و ةةديرهم لةه  حةدد الةي حةد مةا فكر ةه عةن نفسةه  
 ي مفهومًا سلليًا عن ذا ه. فإنها  نةص من نفسه و نم

 أنواع مفهوم الذات :

  12:هنالك نوعان لمفهوم الذات نوضحهما فيما يلي

  : .مفهوم الذات االيجابي1

هةو   ةلةل الفةةرد لذا ةه ورضةاه عنهةةا حية   مهةر لمةةن ي م ةع لمفهةوم ذات ايجةةالي صةورى نةيةة وصةةافية وواضةحة للةةذات   
له ويكش  عنها لأسلوب معامل ه و ةديرها والمحافمة علي مكان ها االج ماعية يلمسها كل من ي عامل مع الفرد أو يح ك 

وال مسةك لالكرامةةة واالسة ةالل الةذا ي كمةةا يعلةر عةةن  ةلةل الفةةرد لذا ةه ورضةةاه  ,وأهمي هةا والثةةةة الواضةحة لةةالنف  ,ودورهةا
 . عنها

 .  مفهوم الذات السلبي : 2

المضادى أو الم ناقضة مةع أسةاليب الحيةاى العاديةة لحية   خةرج أصةحالها يشمل مماهر االنحرافات السلوكية واانما    
المج مع وال ي  جعلنا نحكم علي من  صةدر عنةه هةذه الممةاهر  علي اانما  السلوكية الم وقعة من اافراد العاديين في

 السلوكية لسوء ال وافت االج ماعي والنفسي فنصفه في فئة  ير سوية. 

 ين مفهوم  موجب للذات : العوامل التي تعوق تكو 

ير  اريكسون أن ال فل قلل أن ي علم اللغة يس ةلل من اام احساسًا لالرضةا يةؤثر فةي مفهومةه عةن ذا ةه وي ةأثر مفهةوم   
والمدرسةةة  ومةةن الواجلةةات ااساسةةية لل رليةةة فةةي الليةةت جاهةةات االةةوين والمعلمةةين نحةةوه ال فةةل مةةن ا الةةذات ومةةا يدركةةه

 13:ين مفهوم موجب مناسب للذات ومن العوامل ال ي  عوت ذلكمساعدى ال فل علي  كو 

 .الةصور اللدني أو ال شوهات الجسمية والنمو الل يء  .2

 الليئة المنزلية الم شددى. .4

 االن ماء الي جماعة أقلية . .3

                                         
الدراسي ل الب المرحلة  دي وعالق ه لمفهوم الذات وال حصيلال شجيع الوال (،2111فا مة علد الرحمن ال يب، ) 12 

 .20الثانوية في محافمة الخر وم، رسالة ماجس ير  ير منشورى، جامعة أم درمان اإلسالمية .ص, 
، دار الفكر للنشر وال وزيع ،  2،    سيكولوجية ال فولة( ، 0882عزيز سمارى وعصام النمر ، وهشام الحسن ، ) 13

 . 082دن ،ص.عمان ، اار 
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 الليئة المدرسية الم شددى  .2

 :  دور األسرة في تكوين مفهوم الذات

والجةةدير  ,الفةرد عةةن نفسةةه ن يجةةة ل فاعلةه مةةع مةةن حولةةه فةي العةةالم الخةةارجيان مفهةوم الةةذات هةةو علةارى عةةن مةةا يكونةةه   
فااسرى لمثالة المؤسسة  ,لالذكر أن أول عالم أو ليئة خارجية يح ك لها الفرد منذ والد ه هي ااسرى ال ي ينشأ في وس ها

 ال رلوية واالج ماعية ااولي ال ي يح ك لها الفرد. 

    14:مة في المج معمهاسية  ةوم ااسرى لثال  ومائ  أس 

 الليئة ل حةيت حاجا هم الليولوجية واالج ماعية . اإلعداد الصالح في  .  ن ج اا فال و عدهم2

 .  عدهم للمشاركة في حياى المج مع وفي ال عر  علي قيمه وعادا ه.4

 . أنها  مدهم لالوسائل ال ي  هيئ لهم  كوين ذوا هم داخل المج مع . 3

 : في القرآنمفهوم الذات 

وَنَفْةٍ  َومَةا ): وردت كلمة النف  في الةرآن كمعني مةراد  للةذات فةي كثيةر مةن اآليةات وذلةك فةي قولةه سةلحانه و عةالي  
  15.سَوَّاهَا(

ٍم ِلْلعَِليد )َمْن َعِمَل َصاِلحًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن َأسَاءَ َفعَلَْيهَا َومَا :وقوله  عالي      16(رَلَُّك ِلَمالَّ

 17.()وََأمَّا َمْن َخاَ  مَةَامَ رَلِِّه وَنَهَي النَّْفَ  َعِن اْلهَوَ  :ه  عاليوقول 

.يٍم()قَْد َجاءَك ْم َلَصاِئر  ِمْن رَلِّك ْم َفَمْن َأْلَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِميَ َفعَلَْيهَا َومَا َأنَا َعلَْيك ْم ِلَحفِ  :وقوله  عالي
18
 

 النفس اللوامةي الحالة ااولي وسمّ , وال مأنينة, واامر لالسوء ,: اللومأحوال للنف  هيالي ثال  ميز اهلل سلحانه و ع  
 . النفس المطمئنةوالثالثة  النفس األمارة بالسوءوالثانية 

يمكن أن ن صور هذه المفاهيم الثالثة للنف  علي أنها   ص  لها شخصية اإلنسان في مس ويات مخ لفة من الكمال    
    19ي  مر لها أثناء صراعها الداخلي لين الجانلين المادي والروحي من  ليعة  كوينها.اإلنساني ال 

                                         
 .94،  مك لة اانجلو المصرية.ص,9،   ااس  االج ماعية لل رلية(، 0899محمد لليب النجيحي ) 14 

 (9سورى  الشم , اآلية ) 15
 (.42)سورى فصلت , اآلية 16 
 (.41)سورى   النازعةات, اآلية  17 
 .(014سورى اانعام , اآلية ) 18 
 .220، دار الشروت ، الةاهرى.ص, 2،   النف  الةرآن وعلم( ، 0889محمد عثمان نجا ي ) 19 
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يهةا ااهةواء والشةهوات  كون شخصية اإلنسان في أدني مس ويا ها اإلنسانية حي   سي ر عل فيها بالسوء:النفس األمارة 
 : عالييةول  والدنيوية. والملذات الدينية

    20. نَّ النَّْفَ  َاَمَّارَىٌ ِلالسُّوِء ِاالَّ َمن رَِحمَ رَلِّي ِانَّ رَلِّي َ ف وٌر رَِحيمٌ()َومَا أ َلرِّئ  نَْفِسي اِ  

ــة ــنفس المطمئن م مسةةكة ل ةةةو  اهلل  عةةالي  فيهةةا  كةةون الشخصةةية فةةي أعلةةي مسةة ويات الكمةةال اإلنسةةاني لحيةة   كةةون:ال
 :، قال  عالي لين الم الب اللدنية والروحيةام ، ومحةةة ال وازن ال و اع ه، وم حكمة في أهوائها وشهوا ها

   21.ً ()يَا َأيَّ  هَا النَّْف   اْلم ْ مَِئنَّة  اْرِجِعي ِاَلي رَلِِّك رَاِضيَةً َمْرِضيَّة

النف  اامارى لالسوء والنف  الم مئنة  وفيها يحاسب اإلنسان نفسه علةي  هي مس و  آخر م وس  لين:  النفس اللوامة
، ولكنه ال ينجح هويسلب له  أنيب ضمير  ,عن ار كاب ما يغضب اهلل اء ، ويسعي جاهدًا الي االم ناعمن أخ  ما ير كب

وقةد ذكرهةا اهلل سةلحانه و عةالي فةي محكةم  نزيلةه واقسةم لهةا وذلةك  ويةع في الخ يئة, أحيانا، فةد يضع  دائما في مسعاه
   22.ْقِسم  ِلالنَّْفِ  اللَّوَّامَِة()ال أ ْقِسم  ِليَْوِم اْلِةيَامَةِ واَل أ  : عالي  :في قوله

 ثانيا:اإلعاقـــة الحركيـــة

عنةد مةيالد ال فةل ية م اللحة  عةن أشةكال معينةة مةن السةلوك الحركةي لةد  هةذا ال فةل  صةلح فةي مجموعهةا كةةدالالت    
اشياء وام مةا  فةدرى ال فل علي ام صاص الغذاء وقدر ه علي الللع و ناول ا ,علي أنه ي م ع لةدر معةول من الصحة

 ع لر عالمات  شير الي وجود نم  عادي من السلوك الحركي عند  ,العين اس جالة للضوء وأشكال أخر  من االنعكا 
 ت  ةدمًا هائاًل في أدائه الحركي,كما أن، وكلما  ةدم ال فل نحو ا مام السنة ااولي من عمره يحةهذا ال فل حدي  الوالدى

يحةاول ال فةل الوصةول الةي ااشةياء، وي حةرك  لوك االنعكاسي  صةلح أقةّل وضةوحًا ، كمةالع  ااشكال المعينة من الس
، و نمةو لديةه الةةدرى علةي ال نسةيت الةدقيت والجزء ااعلي من الجسم ,، ويمهر قدر ه علي ضل  الرأ من جنب الي آخر

 وك ال فل. لين اإللهام وااصالع ااخر ، و صلح مماهر المهارات الحركية واضحة  مامًا في سل

اذ يك سب ال فل خاللها  ,الحركي والسنوات الثانية والثالثة والرالعة من عمر ال فل   ضمن عالمات واضحة علي النم  
قدرى م زايدى علي الضل  وال حكم في أجزاء الجسم، ويصلح علي قدر أكلر ممةا كةان عليةه فةي سةن ه ااولةي مةن المهةارى 

العممةي مةنهم فةي اك سةاب  ةكلمةا  ةةدم اا فةال فةي السةن  لةدأ الغالليةو  سلوك الحركةي,في الةيام لااشكال المعةدى من ال
، فاا فةةال لوجةةه عةةام يصةلحون قةةادرين علةةي الجةةري الحركيةةخصةائص حركيةةة  شةةله خصةائص الراشةةدين فةةي المهةةارات 

 فل خاللها أنما ًا ناضجة ، و ع لر السنوات السادسة والسالعة ف رات يمهر الو سلت الدرج وما شاله ذلك لسهولةوالةفز 

                                         
 .(22سورى يوس , اآلية ) 20 
 (29سورى الفجر اآلية ) 21 
 (2-0سورى الةيامة  اآليات ) 22 
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نسةةليًا مةةن المهةةارات الحركيةةة الدقيةةةة ك لةةك ال ةةي   ضةةمنها عمليةةة ال شةةاله، وفةةي مةةد  واسةةع مةةن اانشةة ة الحركيةةة ال ةةي 
  23 ح وي علي درجات عالية من ال عةيد.

 : تعريف اإلعاقة

ى أسةةةلاب منهةةا  عةةدد أنةةةواع ، وذلةةك يرجةةةع الةةي عةةدDisability خ لةة  وجهةةات النمةةةر حةةول  حديةةد مفهةةةوم اإلعاقةةة     
ة ورالعةة قانونيةة لمصة لح اإلعاقة، و عدد أسلالها فهناك علي سليل المثال  عريفةات  ليةة وأخةر   رلويةة وثالثةة اج ماعية

 ومن  عريفات اإلعاقة:  اإلعاقة,

نفعـالي إنها حاالت األشخاص الذين يعانون مـن إشـكال معـين فـي قـدرتهم الحركيـة بحيـذ يـعثر ذلـه علـ  نمـوهم اال   
 24.والعقلي واالجتماعي

هي كل ما يحد من قدرات اإلنسان العقلية أو النفسية أو الجسدية، ويجعله غير قادر علـ  أن يمـارس حياتـه كذله    
 .الطبيعية المتوقعة منه في حدود عمره وجنسه وظروف البيئة

الطبيعـي فـي الحيـاة ، المـرتبط بعمـره  حالة من عدم القدرة علـ  تلبيـة الفـرد لمتطلبـات أداء دورههي: WHO  عري   
ــة ، وذلــه نتيجــة اإلصــابة فــي أداء  Disabilityأو العجــ   Impairment وجنســه وخصائصــه االجتماعيــة والثقافي

   25الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية

  ؟قالمعا من هو

 منها:  Disabled Personت   عدد  عريفات الشخص المعا 

عيب يتسـبب فـي عـدم إمكانيـة قيـام العوـالت أو العظـام أو المفاصـل بوظيفتهـا العاديـة وتكـون إنه الفرد الذي لديه   
   26هذه الحالة إما ناتجة عن حادثة أو مرض أو تكون خلقية

كل شخص أصبح غير قادر عل  االعتماد عل  نفسه في م اولة عمله أو القيام بعمل آخـر واالسـتقرار فيـه،  قالمعةا  
   27ى.ذله نتيجة لقصور عووي أو عقلي أو جسمي أو نتيجة لعج  خلقي منذ الوالدأو نقصت قدرته عل  

 :ت هوأن المعا الي  أسيسًا علي ما سلت يخلص اللاح   

                                         
 .0، دار صفاء للنشر وال وزيع،عمان، ااردن, ص2 ، رعاية اا فال المعاقين حركياً  (4772ماجدى السيد عليد ) 23 
 .28، عمان ، ااردن,ص.2، ال لعة العرلية عاقة الحركية والشلل الدما ي اإل (4770عصام حمدي الصفدي ) 24 
 .22,مرجع سالت,صالمفهوم واانواع ولرامج الرعاية –اإلعاقة الجسمية (، 2112مدحت ألو النصر ) 25 
 .28، مرجع سالت,ص.اإلعاقة الحركية والشلل الدما ي  (4770عصام حمدي الصفدي ) 26 

 .22,صمرجع سالت(، 1122مدحت ألو النصر ) 27 
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د يحـول دون نمـوه تكوينـه الجسـدي أو قصـوراو فـي وظـائف أعوـاء الجسـ مـن لديـه نقصـاو أو عجـ او أو حرمانـاو فـي "  
يقلل من فـرص  واالستمرار في هذا النمو عن طريق المعرفة والخبرة، كما يحرمه أوالمعرفة والخبرة  الطبيعي، واكتساب

 ."تواصله وتفاعله مع من حوله من الناس ومع ما حوله من األشياء والمواقف

 مفهوم اإلعاقة الحركية: 

عاهةة أو مةةر  عنةةي لةه ذلةةك الفةرد الةةذي  عةوت حرك ةةه ونشةا ه الحيةةوي فةةدان أو خلةةل أو ت حركيةًا ي  الشةخص المعةةا    
 ة حد من وميف ها العادية. لةل يم ةد ويشةمل الحركةات اإلراديةة والالارادية ةأصاب عضال ه أو مفاصله أو عمامه, ل رية

ال  الةةةائم لةةين قةةو  أي مةةن االخةة  لسةةا  العضةةلة ااخةةر  المةاللةةة لهةا،العضةالت وان احةةد الحركةةة مةةن انكمةةا   و نشةأ
 28رات الحركية للذل ال اقة ال ي  زيد لكثير علي الجهد الالزم لكسب المهارى.، وي ميز لدء  كوين المهاالجذب والدفع

 

 أسباب اإلعاقة الحركية:

     29:هنالك عدى أسلاب لإلعاقة الحركية وذلك حسب المرحلة ال ي يمر لها الفرد منها 

 أوالو: مرحلة ما قبل الحمل: 

، ومن المعةرو  جنين ولل فل الرضيع حدي  الوالدىمليات النمائية للان العوامل الوراثية  حدد قدرًا كليرًا من  ليعة الع  
 فةي  ركيةب ي لةت عليةه الكروموسةومات,أن المكونات الجينية للجنين مركلة من نواى الخاليا )الحيوان المنوي واللويضةة( 

 روثات ) الجينات( .سوم عددًا من الجسيمات الدقيةة ال ي  حمل الصفات الوراثية وال ي  عر  لالمو و ويحمل كل كروم

سةومًا  نة مم فةي ثالثةة وعشةرين زوجةًا، اثنةان وعشةرين و ي كون الزيجوت) الخلية ااولي للجنين( من سةت وأرلعةين كروم  
م شالهة  مامًا وي لت عليها )الصفات العادية( في حين يحدد الزوج اللاقي جن  الجنين وي لت  تمن هذه الكروموسوما

عاقةةات م نوعةةة منهةةا ينةة ج عنهةةا ا تاالت الخ ةةأ فةةي كل ةةا المجمةةوع ين مةةن الكروموسةةوماعليةةه كرومسةةوم الجةةن  . اح مةة
 اإلعاقة الحركية 

 ثانياو: مرحلة ما بعد الحمل: 

 لعد حدو  الحمل يكون االه مام في هذه المرحلة مركزًا حول ناحي ين مهم ين:  

  ن: هي  وفير الحالة الصحية السليمة للجنيالناحية ااولي

                                         
رعاية -، الرعاية االج ماعية للفئات الخاصة قضايا ومشكالت( ، 0880لدر الدين كمال, ومحمد السيد حالوى،) 28 

 .24الجزء ااول ، المك ب العلمي للنشر وال وزيع ، اإلسكندرية,ص. -المعاقين سمعيًا ولصرياً 
 .22، مرجع سالت,ص.ن حركياً رعاية اا فال المعاقي (4772)ماجدى السيد عليد 29 
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ومةن اامثلةة علةي ذلةك ، :هي وقاية الجنين من ال عةر  اي  ةأثيرات ملاشةرى مةن شةأنها اإلضةرار لصةح هالثانية الناحية
 حاالت أمرا  اام منها:

، وزيةادى نسةلة اللةرو ين المر  الكلوي المزمن ، فيكون الحمل مصحولًا لار فاع ضغ  الةدم ، و ةورم الةةدمين -
والدى مل سةرى ) أي قلةل الموعةد ال ليعةي( و مثةل عمليةة الوضةةع ، وفةي معمةم هةذه الحةاالت  كةون الةفةي اللةول

خ ةةورى لالغةةة علةةي اام، فةةةد  سةةلب هةةذه ااعةةرا   سةةمم الحمةةل وقةةد  هةةدد حيةةاى كةةل مةةن اام والجنةةين فةةي 
 الحاالت الشديدى.

 كون اام مصالة لهذا الداء قد   عر  لإلجها  وخاصةة خةالل الثالثةة أشةهر ااولةي مةن  االسكري, عندم -
 ن  خضع لنمام  ذائي صارم ودقيت. لحمل، في حال اس مّر الحمل  ح اج اام في ااشهر ااخيرى منه اا

، ووجةود كميةة كليةرى مةن اللةرو ين فةةي ةةدمين عنةد اام وار فةاع ضةغ  الةدمحالةة  سةمم الحمةل ن يجةة  ةورم ال   -
 ى حدو   سمم الحمل .،  شير هذه ااعرا  الي زيادلحملاللول في الشهور الثالثة ااخيرى من ا

 ) العامل الرايزيسي( RHعامل  -

 سوء ال غذية  -

 .أثناء الوالدة وتسبب حاالت من اإلعاقة ذثالثاو: عوامل تحد

هنالك العديد من العوامل وال ي قد  كون سللًا ملاشرًا أو  ير ملاشر لإلعاقة وهذه العوامل  حد  أثناء الوالدى في لعة  
   30ااحيان منها:

قد  كون الوالدى  ير  ليعية فةي لعة  ااحيةان ، ممةا يةؤدي الةي اسة خدام ال ليةب لعة  عسرى : م لالوالدى ا -
اادوات والمعدات المساعدى لسحب ال فل وهنا اح مال حدو  الرضو  في الجمجمة ن يجة الضةغ  الزائةد 

 مما يؤدي الي  ل  الدماغ .

 ةة  الحلةةل السةةري حةةول عنةةت الوليةةد ممةةا يةةؤدي الةةي ال فةةا  الحلةةل السةةري : يحةةد  أحيانةةًا أثنةةاء الةةوالدى أن يل -
 االخ نات ونةص ااوكسجين ويؤدي الي  ل  في خاليا الدماغ ين ج عنه درجة من ال خل  العةلي . 

رها ما ي م قلل مرور كح. ويكون آخ 4أي والدى الجنين لوزن ناقص أقّل من  (الوالدى  ير الناضجة )الملس رى -
   31.ج أجهزى المخؤالء اا فال درجة كافية من نض، حي  ال   حةت لهسلعة أشهر

 

                                         
 .22، ال لعة ااولي ، م لعة دار العلم ، دمشت,ص,اا فال ذوو االح ياجات الخاصة  (2000يحي افنيخر ) 30 
، مجلة ال رلية ، عن الجنة الو نية  الن ائج الوجدانية لل حصيل الدراسي(  0899علد الرحيم صالح علد اهلل ) 31 

 .22,ص. 92علوم ، العدد الة رية لل رلية والثةافة وال



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:35 Yıl: 2013/2 (151-189 s.) 

 

262 

 

 رابعاو: عوامل ما بعد الوالدة:

ان ال أخر في اك شةا  حةاالت اا فةال المصةالين لةلع  اإلعاقةات ال يعنةي أن ااسةلاب الليولوجيةة لإلعاقةة حةدثت    
، علي أن هنةاك حةاالت  حةد   ناء الوضعأو أث لعد الوالدى، كل ما في اامر أنه لم ي م  ال عر  علي الحالة قلل الوالدى,

و ع لةر الحةواد  مةن ااسةلاب ال ةي  ةؤدي الةي اصةالة  لعد الميالد و كون لهةا ن ةائج وخيمةة ورلمةا ينة ج عنةه وفةاى ال فةل,
ك مةةن اإلصةةالات عةةالوى علةةي اإلصةةالة فةةي اا ةةرا ، وفةةي من ةةةة الةةرأ ، و يةةر ذلةة كثيةةر مةةن اا فةةال لةةال ل  المخةةي،

، أو لعةةة  اامةةةرا  مةةةن العجةةةز الةةةدائم ن يجةةةة للعةةةدو  كةةةذلك قةةةد ي عةةةر  عةةةدد مةةةن اا فةةةال لنةةةوع ,الجسةةةمية الملاشةةةرى
 32العصلية.

 أنواع اإلعاقة الحركية: 

ان اإلعاقة الحركية ال  ة صر علي نوع واحد من أنواع اإلعاقة أو عدم الةدرى علي الحركة ولكنها  نةسم الي عدى أنواع  
  33وع من الحركة،منها: لةًا لألمرا  المسللة لهذا الن

: هو علارى عن عجز في الجهاز العصلي المركزي العلةوي، يحةد  لالةذات فةي من ةةة الةدماغ وينة ج  أ. الشلل الدماغي
عنه شلل يصيب اما اا را  اارلعة جميعها أو اا را  السةفلية فةة  أو يصةيب جانلةًا واحةدًا مةن الجسةم, وهةذا الشةلل 

ي الة حكم فةي الحركةات اإلراديةة المخ لفةة ، و خ لة  شةدى ااعةرا  لةاخ ال  شةدى ومكةان ين ج عنه فةةدان فةي الةةدرى علة
 اإلصالة في الدماغ ، وقد يصاحله في ااعضاء الحسية ااخر .

: هو مر  وراثي يلدأ لإصالة العضةالت اإلراديةة فةي اا ةرا  اارلعةة للمةري ، مرض ومور العوات التدهوري .ب
جي ويسلب الكثير من ال شوهات ال ي قد  ؤدي لحياى يالت ااخر , يع ل عملها لشكل  در ثم ي حول فيصيب لةية العض
 المري  لعد ف رى من الزمن.

الحيويةة فةي النخةاع الشةوكي اصةالة لالغةة,  افيةه  صةاب الخالية:  حاالت االنشطار أو شق في فقرات العمود الفقـريج. 
 ااساسية كليًا أو جزئيًا.   ف حد  شةا في فةرات العمود الفةري ف  ع ل ومائفها

: هي علارى عن  شوهات خلةية مخ لفة  حةد  اسةلاب وراثيةة أو  يةر وراثيةة، وهةذه  كةون التشوهات الخلقية المختلفةد.
أثناء الحمل  ير ال ليعي و صيب المفاصل أو العمام و مهر هذه ال شوهات اما في صورى نةص في نمو اا ةرا  أو 

 اعوجاج في العمام. 

 ةهةي علةارى عةن حةاالت مخ لفةة مةن اامةرا  ال اليةة : شةلل أ فةال، هشاشة :حاالت أخرى ذات تشخيصـات مختلفـة. هـ
أمرا  النخاع الشوكي، وأمرا  ااعصاب ال رفية المزمن ، أمرا  مزمنة أخر   ,اخ الل في الغدد الصماء ,العمام

  صيب ااوعية الدموية.

                                         
 .22مرجع سالت,ص. رعاية اا فال المعاقين حركياً، (4772ماجدى السيد عليد) 32 
 com.gulfkids.www، أسلاب اإلعاقة( 2102علد اهلل الصلي ) 33 

http://www.gulfkids.com/
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ي ي ص  لانعدام الحركةة فةي احةد شةةي اللةدن وينة ج عنةه آفةة دما يةة فةي : هو مر  عصلالشلل النصفي أو الفالجو.
 ال ر  المةالل للجهة المصالة.              

 الوقاية من اإلعاقة : 

لما كانت اإلعاقة  س نز  مجهودًا ماديًا لاهمًا   كلةده الدولةة وااسةرى، فمةن هنةا  ةأ ي أهميةة الوقايةة منهةا أو الحةد مةن  أثيرا هةا    
   34:يليك من خالل ما وذل

ال لية دون اس شارى  ر. عدم ال عر  لإلشعاع والكيماويات) مثل المليدات الحشرية ومخلفات المصانع، و ناول العةاقي2
 .ال ليب(

 . اإلقالل من زواج ااقارب لةدر اإلمكان،و وعية أفراد المج مع لخ ور ه في المج مع.2

   35.المة اا فال. الوقاية من الحواد  والمحافمة علي س3

    36..االك شا  الملكر من قلل الوالدين لإلعاقة عند ألنائهم2

 ذوي اإلعاقة الحركية:  لاحتياجات األطفا

    37:  مثل اح ياجات اا فال ذوي اإلعاقة الحركية في اآل ي 

 أجهزى للعر  علي المك ب لداًل من السلورى والجلو  في المةدمة. .2

 عينة. اس خدام وسائل  عليمية م .4

 يح اج ال فل اجهزى معينة  ساعده في المرحا  أو ال عام. .3

 قد يح اج ال فل اجهزى معينة في ال واصل لمساعد هم علي الحركة وال نةل. .2

الةي ال نةةل فيح ةاجون الةي ااجهةزى  نقين حركيةًا حية  يح ةاجو االج ماعية أهمية خاصةة لةد  المعةا  ح ل الحاجات .5
 ية. المساعدى أو ااجزاء ال عويض

يسةة عملون الكراسةةي مةةنهم كمةةا يجةةب  زويةةد الملةةاني  نيح ةةاج هةةؤالء اا فةةال الةةي فصةةل دراسةةي م سةةع خاصةةة لمةة .6
 لالمصاعد الكهرلائية لما يساعدهم علي الحركة لسهولة.

                                         
، المؤ مر الرالع  ال حاد هيئات الفئات الخاصة  هاالجوانب الوراثية لإلعاقة وكيفية  الحد من( ، 0899نعمت هاشم ) 34 

 .42/ديسملر جمهورية مصر العرلية ، الةاهرى,ص. 9-2والمعوقين 
 .22، مرجع سالت, ص. اإلعاقة الحركية والشلل الدما ي( ،2119عصام حمدي الصفدي ) 35 
 .20مرجع, سالت,ص  رعاية اا فال المعاقين حركياً ( 2110ماجدى السيد عليد) 36 
 .22، مؤسسة  يلة للنشر الةاهرى,ص.0،  اإلعاقة الحركية( 2119 ارت علد الرءو , ورليع علد الرءو ) 37 
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   38. واجبات األسرة تجاه الطفل المعاق

 الرعاية والمداومة علي العالج في مرحلة الرضاعة والف ام . .2

 لال ليب المعالج.مداومة اال صال  .4

 العمل علي مساعدى المعات علي ال كي  ااسري. .3

 ت و عليمه االع ماد علي النف . عويد ال فل المعا .2

 ت لمؤسسات رعاية المعاقين. الحات ال فل المعا .5

 المشكالت المترتبة عل  اإلعاقة الحركية :

 مهةر و ن لةت الةي مجةاالت أوسةع مةن حيةةاى  اثةار أكةدت الدراسةات أن لإلعاقةة لصةفة عامةة واإلعاقةة الحركيةة لصةفة خاصةة آ  
الصــورة   ، أو قالمعــا فكــرةةصةةد لهةةا  يةةة فةةي ضةةوء  صةةوره لذا ةةه الجسةةمية, ويالفةةرد, فةةالفرد يجمةةع كةةل خلرا ةةه الداخليةةة والخارج

درا ها علةةي مفهةةومهم لةذا هم الجسةةمية وقةة ويخ ةة  معمةةم النةا  لحيةةا هم لنةاءً  ه عةةن جسةمه وشةةكله وهيئ ةةه ووميف ةه,لدية الذهنيــة
وأي اعاقة في هذه الةةدرات  هةدد اإلنسةان فةي حاضةره ومسة ةلله و ةؤدي الةي اضة راب قدرا ةه اإلنسةانية  ,والةدرات المر ل ة لها

لي مهور العديد من ال    39:مشاكل ال ي يمكن  صنيفها كما يليو ؤدي لال الي الي اثارى مخاوفه وقلةه وام

 : و  مثل في اآل يالمشكالت النفسية:  .1

: هو ا جاه يحمل صاحله علي االس جالة للخو  الشديد والةلت واالك ئاب، وميلةه الةي ال ةليةل مةن شعور بالنقصال. أ
  ةديره لذا ه، خاصة في المواق  االج ماعية ال ي  ن وي علي ال ناف  والنةد.

واقةع ويحةاول اسة خدام قين ذلةك الةنم  الةذي ي ةلةل قضةاءه ويسة كين لليخلت نم ًا من المعةا, ب. الشعور ال ائد بالعج 
، وكذلك نم  فةد اح رامه لنفسه حي  يجد في عاه ه حجةة لكةي ي نصةل مةن دوره رينضعفه في اس جداء ع   اآلخ

 .نفي أسر ه ومج معه وال يجد لأسًا في العي  عالة علي اآلخري

ضة راب فةي د يحةد  ا: هو أال ي مئن الي الجري والوثب وقج.عدم الشعور باألمن واالطمئنان نحو حالته الجسمية
ت علي ال ةدير الواقعي، كما أنه يشعر لعدم اال مئنان للغير لل فاوت في ا جاهات واس جالات اإلدراك لعدم قدرى المعا

 فهو في حالة  ذلذب و ردد وحيرى. ,اآلخرين نحوه وعدم وجود أدني ا سات أو انسجام لينهما، أو عدم اال مئنان للنف 

: حي  يميل الي النكوص السلوكي في مس و  اع ماده علي الغير وال ي   أكةد مةن  دفاعيةاإلسراف في الوسائل الد.
خالل  ةلص حرك ه واالح ياجات ال ي يعلر عنها للحفام علي نفسه وذلك لاع ماده علي اآلخرين وكذلك الكلت حي  

                                         
 .022، مرجع سالت, ص. اإلعاقة الحركية والشلل الدما ي( ،2119عصام حمدي الصفدي ) 38 
ح  مةدم للمؤ مر ل – حان الوقت إلصدار  شريع يوجب الفحص ال لي قلل الزواج(، 0888علده محمود سالم ) 39 

 .28الرالع ال حاد هيئات الفئات الخاصة والمعوقين لجمهورية مصر العرلية الةاهرى.ص,
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الةةي اآلخةةرين أو الةةي نفسةةه، يضة ر الةةي اسةة خدام ميكانيزمةةات  يةةر  وافةيةة كاإلسةةةا ، أيضةةا العةةدوان الةةذي قةد يوجةةه 
والسةةةلوك ال عويضةةةي واإلنكةةةار الةةةذي يخ فةةةي خلةةة  العنةةةاد واإلصةةةرار علةةةي سةةةلوك صةةةعب، واالن ةةةواء ن يجةةةة الشةةةعور 

 لالنةص.

 : المشاكل االجتماعية .2

أصلح من الم فةت عليةه أن اعاقةة أي فةرد هةي اعاقةة فةي نفة  الوقةت اسةر ه مهمةا كانةت درجةة اإلعاقةة ونوعهةا منةذ أن    
اج ماعيةًا يخضةع لةاعةدى ال ةوازن الحةدي وال ةوازن هةو المسة و  اامثةل للعالقةات ااسةرية االيجاليةة ال ةي  لرت ااسرى لناءً اع 

   ميز لال ساند وال كامل واالس مرار ومن صور المشكالت االج ماعية .

ناسةب مةع وضةعه الجديةد فضةاًل ت لعملةه أو  غييةر دوره الةي مةا ي ، قد  ةؤدي اإلعاقةة الةي  ةرك المعةا مشكالت العمل. أ 
 عن المشكالت ال ي س  ر ب علي اإلعاقة في عالقا ه لرؤسائه وزمالئه ومشكالت أمنه وسالم ه. 

ت  وشةعوره لعةدم النديةة مةع اصةدقاء أهميةة قصةو  فةي حيةاى المعةا:  ح ةل جماعةة الرفةةاء وا مشـكالت األصـدقاءب. 
 اآلخرين قد يؤدي الي االنعزال واالن واء

ت في االس م اع لوقت فرا ه سواء لالنشا  ال رويحةي الةذا ي أو :  ؤثر اإلعاقة علي قدرى المعا شكالت الترويحيةج. الم
ذلةك  تان  حةية ,النشا  ال رويحةي الجمةاعي, وقةد يرجةع ذلةك الةي مةا قةد يجةده الفةرد مةن صةعولة فةي ال عليةر عمةا يريةده

كيةًا فعةااًل , وعةدم شةغل وقةت الفةراغ ل ريةةة مناسةلة رلمةا  ةةرب ي  لب شخصًا آخر يم لك مهارى خاصةة أو جهةازًا ميكاني
، أو ي جةةه الةةي االنحةةرا  عةةن ال ةةوازن فةةي العامةةة أو أي سةةلوك اجرامةةي آخةةر تالشةةخص مةةن ال خريةةب الم عمةةد للمم لكةةا

 حي  سوء ال وقيت، خ أ ال ةدير. اانش ة من

 مشكالت اقتصادية: .3

دية ال ةي قةد  ةدفع المعةوت الةي مةاومةة العةالج أو  كةون سةللًا فةي انعكةا    سلب اإلعاقة في كثير من المشاكل االق صةا
 المر  ومنها:

 أ.  حمل الكثير من نفةات العالج.

ت هو العائةل الوحيةد لألسةرى حية  أن اإلعاقةة  ةؤثر فةي اادوار ال ةي ع الدخل أو انخفاضه اذا كان المعاانة ا. ب
 يةوم لها. 

 للًا في عدم  نفيذ خ ة العالجقد  كون الحالة االق صادية س . ج 

وجةود  موحةات لديةه  العمةل لعةدمت فةي المعةاقد  نلع المشكلة االق صادية من عةدم وجةود دافةع ور لةة لةد   أيضاد.  
 مما يةلل من أهمية الةيمة االق صادية. 

 المشكالت التعليمية:  .4
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ت نفسه عن كلارًا، فكثيرًا ما يفصل المعا ااذا كانو  قين مشكلة  عليمهم اذا كانوا صغارا أو مشكلة  أهيلهميثير عالم المعا  
، خاصة في أفكارهم ن انه ال يس  يع مشاركة اآلخرين، لكمهره الخارجي أو سلوكه  ير مالئماآلخرين لي  فة  ان م

شعر , وهو  اللًا ما يعاني من حرج في اال صال، يأ مع أي درجة من ااخذ والع اءومشاعرهم في ال م ع لصفات   كاف
قين دم  وفر ضمانات لسالمة المعاأنه شخص خارجي  ريب وهذا الشعور يشجع اآلخرين علي رفضه. لاإلضافة الي ع

ت الةذي يكةون انسةحاليًا , وانعكا  ذلك علي سةلوك المعةاتذي ين اب ال الميذ عند رؤية المعاوالشعور لالرهلة والخو  ال
 أو عدوانيًا كعملية  عويضية. 

 المشكالت الطبية: .5

 قون اشكال مخ لفة من المشكالت ال لية منها :ي عر  المعا

 . عدم معرفة ااسلاب الحاسمة للع  أشكال اإلعاقة .أ 

 .  ول ف رى العالج ال لي للع  اامرا  وار فاع  كالي  العالج. ب

 ي.. عدم ان شار مراكز كافية للعالج الم ميز للمعوقين، وكذلك المراكز الم خصصة للعالج ال ليعج

 المشكالت المتعلقة بالتأهيل:  .6

الفةرد فلالنسةلة لمةا هةو ن ةات ت وقد  كون مر ل ة لالفرد ذا ه أو مر ل ة لما هةو خةارج هي مشكالت ي عر  لها المعا  
، أمةا العوامةل ال ةي  كةون خةارج وخوفةه وقلةةه مةن نمةرى اآلخةرين لةه ت رجع المشكالت الةي ا كاليةة المعةا مر ل  لالفرد قد

مكانيا ةةةه ودرجةةة  ةدمةةه والمسةة و  العلمةةي والفنةةةي  ن ةةات الفةةرد فهةةي مشةةكالت م نوعةةةة وم غيةةرى  لةةةًا ل ليعةةة المج مةةع وام
 للةائمين لالعملية الة أهيلية. 

 :  في القرآناإلعاقة 

و قون ومةا يةر ل  ل ةرلي هم   مثةل فيهةا الرفعةة والسةماآليات ذكرت فيهةا اإلعاقةة والمعةا وردت في الةرآن الكريم الكثير من 
 منها ما يأ ي: 

ة: عاليقال  ةِذيَن ال يَِجةد وَن مَةا ي نِْفة ةوَن َحةرٌَج ِاَذا َنصَةح وا ِللَّ عَفَاِء واَل َعَلي اْلَمْرَضي واَل َعَلي الَّ ِه َوَرس ةوِلِه مَةا ) لَْيَ  َعَلي الضُّ
  40. َعَلي اْلم ْحِسِنيَن ِمْن سَِليٍل وَاللَّه  َ ف وٌر رَِحيمٌ(

هةم  مكةنهم مةن الجهةاد أو مةن لهةم عاهةة ال  ةزول لةل  لةةي علةي الزمةان ، ومنهةا قوى لهم في أدائ الضع  يعني من ال  
 فإن عذرهم ين هي لالشفاء منها.  (واَل َعَلي اْلَمْرَضي)، وفي ذكر أن هؤالء عذرهم دائم ال يزولالكساح والعمي والعرج وقد 

لَةةي اْاَْعةةرَِج َحةرٌَج واَل َعلَةةي اْلمَةةِريِ  َحةةرٌَج واَل َعلَةي َأنْف ِسةةك ْم َأْن  َةةْأك ل وا ِمةةْن : )لَةةْيَ  َعلَةةي اْاَْعمَةي َحةةرٌَج واَل عَ يةةول  عةةالي  
مَّةاِ ك ْم َأْو ل ي ةوِت ي وِت َأْعمَاِمك ْم َأْو ل ي وِت عَ ل ي وِ ك ْم َأْو ل ي وِت آلَاِئك ْم َأْو ل ي وِت أ مَّهَاِ ك ْم َأْو ل ي وِت ِاْخوَاِنك ْم َأْو ل ي وِت َأَخوَاِ ك ْم َأْو ل  

                                         
 .19سورة التوبة, اآلية. 40 
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ل وا َجِميعةًا َأْو َأْشة َا ًا فَةِإَذا َدَخلْة  ْم ل ي و ةًا َأْخوَاِلك ْم َأْو ل ي وِت َخاالِ ك ْم َأْو مَا مََلْك  ْم مَفَاِ َحه  َأْو َصِديِةك ْم لَْيَ  َعلَةْيك ْم ج نَةاٌح َأْن  َةْأك  
ِه م لَاَرَكةً  َيِّلَةً َكَذِلَك ي لَيِّن  اللَّه  َلك م  اآْلياِت َلعَلَّك ْم  َعِْةل ونَ َفسَلِّم وا َعَلي َأنْف ِسك ْم  َِحيَّةً ِمْن عِ   41.(ْنِد اللَّ

رفع الحرج عن المؤمنين لااكل والشراب مع العميان والعجزى والمرضةي وأهةل العاهةات  ,ان من أسلاب نزول هذه اآلية 
وقيل أيضًا أنهم كانوا ي حرجون من ااكل مع ااعمي انه  ,كلوا معهمجل انهم ام نعوا أن يأالمس ديمة من  عامهم من ا

والمةري  انةه ال يسة وفي   ,وااعرج انه ال ي مكن من الجلةو  ,فيه من  يلات فرلما سفه  يره ذلكال ير  ال عام وما 
 من ال عام كغيره ، فنزلت هذه اآلية رخصة للمؤمنين.

لَ )ال يَسْ َِوي اْلةَاعِ  : عاليقال   ِه ِلَأْموَاِلِهْم وََأنْف ِسِهْم َفضَّ َرِر وَاْلم َجاِهد وَن ِفي سَِليِل اللَّ  اللَّه  د وَن ِمَن اْلم ْؤِمِنيَن َ ْير  أ وِلي الضَّ
ةةَل  ةةه  اْلح سْةةَني وََفضَّ ةةه  اْلم َجاِهةةِديَن َعلَةةي اْلةَاِعةةِديَن َأْجةةرًا اْلم َجاِهةةِديَن ِلةةَأْموَاِلِهْم وََأنْف ِسةةِهْم َعلَةةي اْلةَاِعةةِديَن َدرََجةةةً َوك ةةاّلً وَعَةةَد اللَّ اللَّ

42.(َعِميماً 
  

قيل أهل الضرر هم من ذهلت ألصارهم والعلل ااخر  ال ي ال سليل اهلها في الجهاد للعذر الذي لهم وأهل الضرر    
نهم لوال العذر لخرجوا مجاهدين فه المجاهدين ولهم  م لدرجةهم أهل ااعذار انها أضرت لهم ح ي منع هم عن الجهاد وام

. قيةل فضةل اهلل المجاهةدين يعنةي ااسةوياء ومةنهم المجاهةدونودرجةة ليةان ال فاضةل مةن  يةر أولةي الضةرر  ,مثل أجرهم
 عن الجهاد لعذر درجة واحدى ان في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في سليل اهلل . نعلي الةاعدي

 43ادئ وال وجيهات اآل ية:مما سلت من اآليات نخلص الي المل  

 قين لالخالت من خالل   مين هؤالء لأن عوقهم الذي يعني حرماهم مةن لعة  الصةفات  وضيح عالقة المعا
الجسدية والحسية والعةلية ال ي وهلهةا اهلل لإلنسةان سةو   عةو  لهةم يةوم الةيامةة أضةعافا مضةاعفة كمةا ورد 

 (.05)في  سورى النساء 

 عن أنفسهم، في  تعد الضياقين ولرفع اهلل  عالي ال كلي  عن المعا أعذار اذ ال رخيص لهم لكونهم أصحاب
 .02، ال ولة 62، النور 05عدم الةيام لالواجلات ال ي ال يس  يعونها ورد ذلك في سورى النساء 

 ر يب العالقة لين المعوقين والمج مع . 

 التحصيل الدراسيثالثا:

الشةيء أي  ليكون من الحساب وااعمال ونحوها, حص ذهب ما سواه. لةي وثلت و  اشيء, مهو الحاصل من كل لغة:
 الحصول حصواًل، وال حصيل  مييز ما حصل، وحاصل الشيء محصوله ولغي ه.

                                         
 .20سورى النور, اآلية,  41 
 .82سورى )النساء, اآلية, 42 
أسامة لل وزيع والنشر، ، دار (المعوقين) ال رلية الخاصة في رعاية ذوي االح ياجات الخاصة(، 1122 الل يوس  )43 

 .42ااردن، عمان. ص,
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د ورِ ) : عاليقال  َل مَا ِفي الصُّ  44.(وَح صِّ

 45.أي لّين قال  يره ميز، قال لعضهم جمع.  حصل الشيء،  جمع وثلت 

: هةةو التحصـيل الدراسـي  : ددى لمصةة لح ال حصةيل الدراسةي منهةاوال رليةة  عريفةات م عةوضةع علمةاء الةنف   اصـطالحاو:
ال ي يحصل عليها ال لميذ لعد اجراء عملية ال عليم وال علم فةي لةرامج الدراسةة  ةمص لح معرو  لصفة عامة وهو الن يج

، كمةا يكةون ايضةًا  حصةياًل عامةًا ةفي مادى معينة أو في حصة دراسي وال حصيل قد يكون جزئياً   ,وفي جميع المس ويات
 46.هاية السنة الدراسيةلالنسلة الي جميع المواد أو في ن

والهةد  مةن  ,عليه رالمس و  الذي يحرزه ال الب في مادى دراسية معينة لعد   ليت االخ لا :يعنيالتحصيل الدراسي    
ةةة لالمةادى الدراسةية فةة والفهةم والمهةارات الم علاالخ لار ال حصيلي في هذه الحالة هو قيا  مد  اس يعاب ال الب للمعر 

 47.في وقت معين

هو مدى مـا تحقـق للطالـب فـي أهـداف التعلـيم نتيجـة لدراسـته لأنه: مما سلت يعر  اللاح , ال حصيل الدراسي 
لمووــوع مــن المواوــيع الدراســية تســتخدم مقــاييس التحصــيل الدراســي لقيــاس مســتوى كفايــة التالميــذ وخبــرتهم فــي 

لنسـبة للمجموعـة التــي ررات الدراسـية، كمـا تحـدده هـذه المقــاييس أيوـاو ترتيـب التلميـذ ومركـ ه فــي خبـرة معينـة باالمقـ
، ويطلـق علـ  أسـاليب قيـاس باالنجـا  المقبـل والتنبـوء، وقياس التحصيل هو قياس ألثر الخبرة الماوـية ينتمي إليها

 . التحصيل الدراسي االختبارات أو االمتحانات

المستوى الذي يصل إليـه الطالـب فـي كـل المـواد المقـررة ويقـاس هـذا المسـتوى كميـاو بمجمـوع  :هور  لعلارى أخ
   .الدراسيالدرجات التي تحّصل عليها الطالب من المعلمين في نهاية العام 

 أهمية التحصيل الدراسي: 

في علةم  ين لصفة عامة والم خصصينيع لر ال حصيل الدراسي من المواهر ال ي القت اه مامّا واسعًا من قلل ال رلوي  
كمةا أنةه يحمةي لمزيةد مةن االه مةام مةن  ,ال ةالب واآللةاء, وذلك لما له من أهميةة فةي حيةاى النف  ال رلوي لصفة خاصة

العديةةد مةةن  كانةةه مةةن أكثةةر مفةةاهيم علةةم الةةنف  ال رلةةوي  ركيلةةًا و عةيةةدًا نمةةرًا الشةة را قلةةل الةةةائمين علةةي النمةةةام ال عليمةةي
  48واالج ماعية في ان اجه. ةوالليئيوالعمليات المدرسية  العوامل

                                         
 .01,اآلية: سورى العاديات 44 
 .022، مرجع سالت. ص, لسان العرب( 0881(الن منمور  45 
(، لع  المؤثرات في عمل المعلمين، المجلة العرلية لل رلية والثةافة والعلم،  ون , ص. 8900محمد الزعيمي ) 46 

90. 

 .201، دار الك ب الحديثة.الةاهرى.ص, لةيا  وال ةويم في ال رلية وال عليما(، 2112قاسم علي الصرا  ) 47 
 .4(، ال حصيل الدراسي )مفاهيم، مشاكل،حلول(، دار ال رلية الحديثة ، دمشت,عمان,ص0882محمد زياد حمدان ) 48 
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لال حصةةيل الدراسةةي علةةي أسةةا  أهمي ةةةه فةةي المج مةةع وأن النجةةاح فيةةه سةةمة مةةن سةةمات  ةةةةدم  تيهةة م اآللةةاء واامهةةا  
ح ةي ية مكن لدراسةي للوصةول لةه الةي لةر اامةان وكذلك نجد المدرسة وااسةرى يعمةالن سةويًا فةي ال حصةيل ا ,المج معات

   49.اج ياز مراحل ال عليم المخ لفة ل الب منا

    50:منهاأما علماء النف  فيه مون له لعدى أسلاب    

 من اجل  وضيح العالقة لين ال حصيل الدراسي ومكونات الشخصية المعرفية.  .2

 لمعرفة العوامل المؤثرى علي ال حصيل الدراسي لل لميذ.  .4

يئيةةة والعوامةةل الوراثيةةة ل حديةةد مةةا يمهةةره الفةةرد مةةن  حصةةيل يةةدر  لعةة  ال فاعةةل وال ةةداخل لةةين العوامةةل الل .3
 دراسي.

        .نه وسيلة ل حةيت الذات و ةديرهاكما يه م ال الب له علي اع لار أ .2

 : العناصر األساسية في عملية التحصيل الدراسي

   51لية ال حصيل الدراسي هي:ااساسية في عم العناصر

 اهدا  و شمل الك ب والوسائل ال عليمية.. الوسائل ال ي  عين علي  حةيت اأ

 أجمع المرلون علي حةيةة كون المعلم هو حجر الزاوية في عملية ال دري  الناجح.  دوعلميًا, وق. المعلم المؤهل مهنيًا ب

لةةةداء اافكةةةار واآلراء والميةةةول وال عامةةةل السةةةليم ليةةةنهم و ج لةةةين . المشةةةاركة الفاعلةةةة لل الميةةةذ فةةةي الةةةدر  مثةةةل المناقشةةةة وام
 معلميهم. 

  الميةذه،العالقات ال ةي   سةم لةالود واالح ةرام مةع  اقامة لعناصر ااساسية لل حصيل عن  ريت. دور المعلم في  هيئة اد
 الةدر ،المثالي والةدوى ح ي ال يس هينوا له ولالمدرسة. كذلك اخ يار ال ريةةة المثاليةة والمالئمةة لشةرح  جليروا فيه النموذ
 من ال لةين وكذلك الوقو  علي النمام.ل ةليل في محاولة ل

هةة. وضةوح الخ ةة الدراسةية وال ةي   كةون مةن وجةود هةةد  معةين يةراد الوصةول اليةه, ووضةع اإلمكانةات الماديةة واللشةةرية 
نشةا ات ال ةي  مةار  للوصةول الالزمة للوصول الي  حةيت ااهدا . وضع الخ ةوات ال فصةيلية لم العةة اإلجةراءات وال

 ال ي  مت.  تال نفيذ و حديد الزمن.  ةويم االنجازا . اللدء فيللهد 

                                         
 .029ص ، مرجع سالت , الن ائج الوجدانية لل حصيل الدراسي( ، 0899علد الرحيم صالح علد اهلل )  49 
لمحافمة الخر وم، رسالة  عادات االس ذكار وا جاها ه ل الب و اللات المرحلة الثانوي(، 0888نوال كرار ) 50 

 .20ماجس ير  ير منشورى، كلية اآلداب، جامعة الخر وم.ص
. عمان ، ااردن‘ ، دار مجدالوي للنشر اإلدارى الصفية والمدرسية المنفرى(، 0888محمد علد الرحيم عد ) 51 

 .00ص
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 و. ال ةويم والم العة وهي العملية ال ي ي م لموجلها اصدار الحكم.

  :الدراسيوسائل تقويم التحصيل 

 52يلي:الوسائل ل ةويم ال حصيل الدراسي منها ما  د  عد   

 ,وفةةي ام حانةةات النةةةل  الميةةذ الدراسةةي فةةي نهايةةة الف ةةرات,ال ةةي يةةراد لهةةا  ةةةويم  حصةةيل ال ال حريريةةة: االخ لةةارات .أ
  ال الميذ.و ع لر من أهم وسائل  ةويم ال حصيل و حديد مس و  

ال ةويم الخاص لال حصيل في ن وسائل  ع لر اخ لارات ال حصيل الموضوعية المةننة م الموضوعية:االخ لارات  .ب
و م از هذه االخ لارات لأنها   ناول عينة ممثلة وكليرى من وي, ال رلي وصلت الي درجة كليرى من ال ةدم اللالد ال 

 الخلرى ال حصيلية المراد قياسها  

 ، أي أنةةه اذا كةةان مفهةةوم الةةذات لةةد  الفةةرد عةةن ذا ةةه جيةةداً ين مفهةةوم الةةذات وال حصةةيل المدرسةةي، عالقةةة  رديةةةن العالقةةة لةةا   
يجالياً  هةوم جب علينةا أن نعمةل علةي  حسةين مفو ، ا أن نزيد  حصيل ال لميذ دراسياً أردن فإذا، ، فإن  حصيله يكون جيدا هو اآلخروام

َوَجدت دراسات كثيرى ، عالقة ار لا  ذات داللة ، لين مس و  ال حصيل ومس و  مفهوم الذات ، حي  ي الحم قوى وقد  ,الذات لديه
الةذات السةةللي  ، فةي حةين يةةر ل  مفهةوماإليجةةاليل المر فةع لمفهةوم الةذات ، اذ يةر ل  ال حصةةيلعالقةة لةين ال حصةيل ومفهةةوم الةذاتا

 53.لال حصيل المنخف 

لةي ، وأن يعمةل المرلةون مةن آلةاء وأمهةات ومعلمةات ومعلمةين عهةوم ذات سةوي لةد  ألنائنةا ولنا نةاأهميةة لنةاء مفمما سلت ي لين   
نا   لناءااكي يعي   ,اعد في رفع درجة ال حصيل الدراسييسالذي  , دعيم لناء مفهوم الذات السوي ة  رلويةفةي ليئةة من ذكور وام

  .يانعة من مخرجات ال رلية وال عليم ولال الي يمكن أن نجني ثماراً سوية صالحة ناجحة 

 رابعا:الدراسات السابقة

 عد دراسة مفهوم الذات وال حصيل الدراسي للمعاقين حركيا من الدراسات المهمة ال ي يوليهةا اللةاحثون اه مامةًا خاصةًا,  
 مجالهم لشكل ملحوم، عليه فةد  عددت الدراسات ال ي  ناولت هذه الجوانب منها:ال ساع 

( لعنوان:  ا جاهات المعلمين نحو المعةاقين حركيةًا كمةا يةدركها ال الميةذ وعالق هةا 4775) دراسة محمود مندوة محمد. 2
معلمةةين نحةةو المعةةاقين حركيةةةًا كمةةا وهدفت الدراسةةة الةةي ال عةةر  علةةي ا جاهةةات الل الةةذات والشةةعور لالوحةةدى النفسةةية,ل ةلةة

 وعالق ةها ل ةلل الذات يدركها ال الميذ

(  لميةذًا لالمرحلةة اإلعداديةة مةن 07(  لميةذًا و لميةذى مةنهم )227وقد  كونت عينة الدراسة من ) ,لالوحدى النفسيةوالشعور 
وقةةد  ,( سةةنة22 -22ن )عمةةار العينةةة لةةيعةةاديين وقةةد  راوحةةت أ(  لميةةذًا لالمرحلةةة اإلعداديةةة مةةن ال07المعةةاقين حركيةةًا و)

وجةود فةةروت دالةةة احصةةائيًا لةةين م وسة  درجةةات ال الميةةذ المعةةاقين حركيةةًا وم وسةة   : وصةلت الدراسةةة الةةي الن ةةائج ال اليةةة

                                         
 .92، مك لة االنجلو المصرية ، الةاهرى ص  01،    ال ةويم والةيا  النفسي وال رلوي(، 0892رمزية الغريب ) 52 
 com.sedaty.wwwألو الف وح، مرجع سالت. 53 
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وجةةود فةةروت دالةةة  درجةةات أقةةرانهم العةةاديين علةةي مةيةةا   ةلةةل الةةذات لألعةةاده المخ لفةةة لصةةالح ال الميةةذ العةةاديين. كةةذلك
لين المعاقين حركيًا والمعاقات حركيًا في  ةلل صةورى الجسةم وذلةك لصةالح المعةاقين حركيةًا لينمةا كانةت الفةروت احصائيًا 

 (4723)نةال عن هاجر قريب اهلل,لصالح المعاقات حركيًا في ااحزان وال شاؤم.

  ال الميةذ المعةاقين ي لةدمفهةوم الةذات وعالق ةه لال حصةيل الدراسة لعنةوان: (4777 )دراسة عبد الحق سـعد صـالح ، .4
أسفرت الدراسة  .سي لد  ال الميذ المعاقين حركياً الدراسة الي معرفة مفهوم الذات وعالق ه لال حصيل الدرا تهدفحركيًا, و 

ال  وجةد عالقةة  كةذلك ركيةًا,نه ال يوجد ار لا  لين م غير مفهوم الذات وال حصيل الدراسي لد  ال الب المعةاقين حأ:عن
  الذات لإلعاده وال حصيل الدراسي.لين مفهوم  7.75و  احصائية عند مس 

مفهوم الذات لد  المةراهةين والمعةوقين جسةميًا.هدفت هةذه لعنوان: ,(2008) وسامي محمد ,دراسة حسن مصطف . 3  
( 257وقةد  كونةت عينةة الدراسةة مةن ) ,والعةاديين فةي مفهةوم الةذات والةذكاء لالدراسة الي مةارنة المصةالين لشةلل اا فةا

اديين كانةةت أكثةةر وقةةد أوضةةحت الن ةةائج أن اسةة جالات العةة ً,( عاديةةا05)ومراهةةةًا مةةن الجنسةةين مصةةالين لشةةلل اا فةةال 
كمةا  ,والرضا عن الذات والمجمةوع الكلةي ل ةةدير الةذات ةقين في الذات الجسمية والشخصية واالج ماعيايجالية من المعا

كما ساعد فةي ال غلةب علةي  ,للعالقات مع المحي ين لهم يئ هم و فهمهمقين مع لللرنامج اإلرشادي الي  وافت المعاأد  ا
  ( 4778)نةال عن  ارت,ورليع,الشعور لالنةص ومكنهم من االس لصار لذوا هم.

 ,وال وافةةةت االج مةةاعي لل فةةةل يعالقةةةة الحركةةة لال حصةةةيل الدراسةة: لعنةةوان (2000 )دراســة إنعـــام األمـــين محيســـي.  2
لمةةدار  ااسةا  لواليةةة الخر ةةوم وعةةددهم  (24- 6)بييي  اا فةةال المعةةاقين و  ةراوح أعمةةارهم و كونةت عينةةة الدراسةةة مةن 

دلةةت الن ةةةائج علةةةي أن هنالةةةك فروقةةًا لةةةين اا فةةةال ذوي اإلعاقةةةة الحركيةةةة و  ,(257( وعينةةة مةةةن ااسةةةوياء عةةةددهم )257)
 الي لصالح اا فال ااسوياء.، ال وافت الصحي وال وافت ااسري واالنفعمن حي  ال وافت االج ماعي وااسوياء

: الخصةةائص النفسةية لل الميةةذ ذوي عاهةةات العجةز اللةةدني وأثرهةةا لعنةوان ,(2006 )دراســة أمــاني عبــد الجبــار بشــير .5
( 875علي  حصيلهم الدراسي لوالية الخر وم. كونت عينة الدراسة من  الميذ مرحلة ااسةا  لواليةة الخر ةوم وعةددهم )

دلةةةت الن ةةةائج علةةةي أن هنةةةاك فروقةةةًا فةةةي مسةةة و  ال حصةةةيل وال كيةةة  و مدرسةةةة,( 284)عين علةةةي و لميةةةذى والمةةةوز  ا لميةةةذ
وان هناك عالقة ار لا ية لين  ,أفراد المجموع ين لصالح العاديينوفي درجات ال كي  العام لين  ,الشخصي واالج ماعي

 .مس و  ال حصيل الدراسي ومس و  الةلت عند ال الميذ ذوي عاهات العجز اللدني 

(:لعنةةةوان مةارنةةةة لةةةين اا فةةةال المصةةةالين لشةةةلل اا فةةةال 2006)ومحمـــد إبـــراهيم الدســـوقي  ,دراســـة محمـــد غـــالب. 6
.هدفت الدراسة الي مةارنة لين اا فةال المصةالين لشةلل اا فةال والعةاديين فةي  م غيرات الشخصية والعاديين في لع 

وقد أمهرت الن ائج وجود فروت دالة احصائية  ,شلل اا فال(  فاًل مصالاً ل65)  م غيرات الشخصية.عينة الدراسة لع
لين اا فال المصالين لالشلل واا فال العاديين فةي ال كية  الشخصةي واالج مةاعي ومفهةوم الةذات فةي صةالح اا فةال 

   .(4778,)نةال عن  ارت,ورليع العاديين .
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 التعليق عل  الدراسات السابقة

ضةوء لعة   يالدراسةي فةدراسةة ال حصةيل مفهوم الذات و دور حول   انهات السالةة أم من خالل عر  الدراسيالح    
اإلعاقةةة لةةدرجا ها المخ لفةةة ) شةةديدى ، م وسةة ة ، الدراسةةة الحاليةةة  ناولةةت  , وقةةد لحركيةةةالاإلعاقةةة  مةةاعالق هالم غيةةرات و 

وكةذلك سةاعدت الدراسةات  ،المناسةبة الفرو  واخ يار المنهج صيا  فياللاح  من الدراسات السالةة  , واس فاد(خفيفة
، كمةا اإلحصةائية وكيفيةة  حليةل المع يةات، و ريةة المعالجةة  صميم أدوات الدراسةو  ,اثراء الجانب النمري السالةة في 

 .  ساعدت أيضًا في صيا ة مة رحات الدراسة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

، عينةةة فةةي الدراسةةةة الم مثلةةة فةةي وصةة  المةةنهج المسةة خدم جةةراءات الدراسةةة المنهجيةةإل ا وضةةيح الجانةةبي نةةاول هةةذا   
جراء الصدت والثلات لهذه ااداى  )مةيا  مفهوم الذات لذوي اإلعاقة  اشرحو الدراسة،  لألداى ال ي اس خدمت في الدراسة وام

 الحركية( و وضيح ااساليب اإلحصائية ال ي اس خدمت الخ لار فرو  الدراسة.

 :   منهج الدراســةأوال: 

ي المجاالت انه يع لر أكثر مناهج اللح  شيوعًا واس خدامًا ف  Descriptive Methodالمنهج الوصفي  ا لع اللاح 
، كما ووص  وضعها الراهن ,هي في الواقع ، حي  يةوم هذا المنهج علي دراسة ماهرى المشكلة كماال رلوية واالج ماعية

 مع مداً  هاةوخصائصها و ليع ها ومعرفة أسلالها وسلل ال حكم في يه م لال عر  علي المشكلة عن  ريت وص  مواهرها

   

ثةم  عمةيم هةذه الن ةائج  لةةًا لمجموعةة  ,المشكلة ةعلي  جميع الليانات و حليلها ولال الي اس خالص الن ائج لغر  معالج
  54.ائت و صنيفها ومةارن ها و فسيرهامن الةواعد الخاصة لجمع المعلومات والحة

 :  الدراسةعينة ع و مجتمثانيا: 

محليةةةةة  –لالوحةةةةدى اإلداريةةةةة الحصاحيصةةةةاقين حركيةةةةًا لمرحلةةةةة ااسةةةةا  مج مةةةةع الدراسةةةةة مةةةةن ال الميةةةةذ المعةةةةا ي كةةةةون   
مةن  ,ار مةد سةلعةمةن  لميةذًا و لميةذى  (60)عةددهم  , واللالح4722-4727للعام , السودان-والية الجزية -الحصاحيصا

كمةةا أشةةار ال ةريةةر اإلحصةةائي السةةنوي الصةةادر مةةن ادارى ال علةةيم العةةام لواليةةة  السةةاد (, -الثالةة المسةة ويات الدراسةةية )
 الموحةد,  ان ن ائجها  ع مد علي االم حان الةوالئي ,ب اخ يار الفصلين الثال  والساد وسل الخاصة(,ال رلية  ) الجزيرى

سا  في السةودان مد ةه ذلك أن ال عليم اا, وسلب ية يجل  له كل ال الميذ لالواليةوهو ام حان  ضعه ادارى ال عليم لالوال
و شةمل  ,الحلقـة الثانيـة -ااول,الثاني,الثال  –و شمل الصفو  الحلقة األوليمةسمة الي ثال  حلةات ) ,ثماني سنوات

ــة -الرالةةع الخام ,السةةاد  -الصةةفو  ــة الثالث فين الثةةامن ( واالم حةةان الةةوالئي للصةة,السةةالع  -و شةةمل الصةةفو  ,الحلق

                                         
،مركز الك اب للنشر ، الةاهرى ,ص  0، اعداد وك الة اللحو  والرسائل الجامعية( 2112محمد عو  العايدي ) 54 

91. 
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 سهل عملية  وزيع  كما , سهل المةارنة في مس وي ال حصيل ولال الي أخري, ليمن حلةة ا يمثل ان ةاال ,ساد الثال  وال
وفةةت  كةةل العةةدد ليمثةةل عينةةة الدراسةةة ةةم اخ يةةار وقةةد  ضةةعي (, –وسةة   –حسةةب  صةةني  ادارى ال علةةيم )مم ةةازال ةةةديرات 

 .الجدول ال الي

 المس وي الدراسي( يوضح عينة الدراسة موزعة حسب 2جدول رقم )

 العدد المس وي الدراسي

 40 الص  الثال 

 38 الص  الساد 

 60 المجمةةةوع

 

خفيفة (  م وس ة، شديدى،كأصحاب عجز ماهر حسب درجة اإلعاقة ) الحركية ذوي اإلعاقة ال الميذ  كذلك  م  صني 
 أدناه:كما موضح في الجدول  أنثي(, ذكر،والنوع ) 

 اإلعاقة.ينة الدراسة حسب النوع ودرجة ( يوضح ع 4جدول رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع اإلعاقة النوع العدد
 ذكر 5

 أنثي 2 شديدى
 المجموع 9
 ذكر 20

 أنثي 22 م وس ة
 المجموع 31
 ذكر 22

 أنثي 26 خفيفة
 المجموع 22
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 :  األدوات المستخدمةثالثا: 

اسة خدامها فةي الدراسةةة والخ ةوات ال ةي  مةةت لهةا اجةراءات  ةنةةين  فةي هةذا الجةزء يةةةوم اللاحة  لعةر  اادوات ال ةةي  ةم 
 المةايي  وال أكد من صدقها وثلا ها. 

 :  مةيا  مفهوم الذات للمعاقين حركياً  .1

أرلعة مجةاالت كةل مجةال ي كةون مةن عشةرى علةارات  ةةي  مةا    مثل في علارى. (27)من مةيا  مفهوم الذات ي كون    
 عديلةه لمةا ي وافةت مةع الليئةة  مو ة ,اليمنيةةوالةذي  لةةه فةي الليئةة ,  55د الحةت سةعد صةالحمةن اعةداد علة وله, وهوضعت 
 السودانية:

علةةارى عةةن مجموعةةة مةةن الصةفات ال ةةي  شةةير الةةي لنيةةة المعةات حركيةةًا مةةن الناحيةةة الجسةةمية وممهةةره  :الجســميالمجــال 
 المخ لفة.وشكله الخارجي وحركا ه 

شةةعور المعةةات حركيةةًا لمةةد   حةيةةةه اهدافةةه  الةةيعةةة مةةن الصةةفات ال ةةي  شةةير وهةةو علةةارى عةةن مجمو  :النفســيالمجــال 
 العامة.و موحا ه و ةييم المعات لشخصي ه ولحيا ه سواًء الخاصة أو 

و فاعلةه مةع اآلخةرين ومةد  قدر ةه علةي ال فاعةل  ة: علارى عن مد  شةعور المعةات لعالق ةه االج ماعيةالمجال االجتماعي
  .ااشخاص ها منو ير االج ماعي مع أسر ه 

 صور المعات حركيًا لحال ه الفكرية والعةلية وال ي  لين اذا كان المعات يع ةد انه ذكي في دروسه أو  :األكاديميالمجال 
  ير ذلك.

قةةام اللاحةة  لعةر  المةيةةا  علةةي عةةدد مةةن المحكمةين فةةي مجةةال علةةم الةةنف  وال رليةةة  الصــدق الظــاهريلل حةةت مةةن    
 ن وضوح العلارات مالءم ها لموضوع الدراسة )عدهم خمسة( لل أكد م

ــاط ,وقةةد  ةةم ال عةةديل وفةةةًا آلراء المحكمةةين  عةةن  Pearson))ار لةةا  ليرسةةون ةةم اسةة خدام معامةةل , وإليجــاد معامــل االرتب
كةان معامةل االر لةا  و  ,( مةن مج مةع الدراسةة47، و م ذلةك عةن  ريةت عينةة اسة  العية قوامهةا )ال جزئة النصفية  ريت
7.82 . 

  0.90= كان حي لروان  - م اس خدام معادلة سليرمان  Reliability:الثبات معاملولحساب 

 7.05=  حي  كان ,ر ال رليعي لمعامل الثلاتالجذ اس خراجولحساب الصدت  م 

اذا كانةت  (2ال يحةد  )    (,4)أحيانةا درجةات, (3حية   ع ةي دائمةا) , ةةوم علةي نسةت  ريةةة ليكةرت تصـحيحطريقة ال
 (2,4,3كانت العلارى في اال جاه السللي) اذاويحد  العك   ى في اال جاه االيجالي,العلار 

                                         
، مرجع مفهوم الذات وعالق ه لال حصيل الدراسي لد  ال الميذ المعاقين حركياً ( 2111علد الحت سعد صالح ) 55 

 سالت.
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  :الدراسيالتحصيل  :4

 من سجالت ضعي ( والمس خرجوس ،  مم از،في قيا  ال حصيل الدراسي علي الن ائج حسب ال ةدير )  اع مد اللاح 
 وذلك حسب الجدول ال الي : .4722-4727للعام  االم حان الموحدالمدار  موضوع الدراسة في نهاية 

 ضعي ( وس ، مم از،(:ن ائج ال الميذ حسب ال ةدير ) 3جدول رقم )

 (4722-4727سجالت المدار  موضوع الدراسة ) المصدر:

 ال ةدير
 العدد

 المجموع
 أنثي ذكر

 22 0 2 مم از

 35 20 28 وس 

 42 27 22 ضعي 

 60 32 33 المجموع

 

اخ لار و  معامل االر لا  ,من خالل SPSS) اإلحصائية للعلوم االج ماعية )  لرنامج الحزماس خدام  ل حليل الليانات  م  
 .للفروت لين الم وس ات  T-test (ت)

ل  ليت أدوات  ملعد أن اس كمل اللاح  المعلومات عن مج مع الدراسة واخ ياره للعينة ال ي س  لت عليها الدراسة, قا   
 مخ ارى، كما قام لشرح كل ما ي علت لاالخ لار لل الميذ.الدراسة علي العينة ال

ــــج  وتحليلها ومناقشتهاال عرض  نتائـ

للن ةةائج ال ةةي أسةةفرت عنهةةا الدراسةةة حةةول عالقةةة اإلعاقةةة ومفهةةوم الةةذات  اي ضةةمن هةةذا اللةةاب مناقشةةة الفةةرو  وعرضةة  
لمعرفةةة داللةةة  (ت )ليةةت ار لةةا  ليرسةةون واخ لةةاروقةةد قةةام اللاحةة  ل   المعةةاقين حركيةةًا, ذوال حصةةيل الدراسةةي لةةد  ال الميةة

 مناقشة الفرو  وعر  للن ائج .ت لحسب  لك الم غيرات وفيما يلي العالقة لين  ةديرات ال الميذ وألعاد مفهوم الذا

الدراسي لدى التالميذ  حصائية بين مفهوم الذات والتحصيلموجبة ودالة إ توجد عالقة ارتباطية: األولالفرض 
 .احركي قينللمعا

معامل االر لا  ليرسون لين م غيري مفهوم الذات وال حصيل الدراسي  والجةدول  لل حةت من هذا الفر  اس خدم اللاح 
 يوضح ذلك :  أدناه
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 ( معامل االر لا  لين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي2جدول رقم )

 المعوقين حركيالل الميذ 

 االس ن اج لةمس و  الدال معامل االر لا  العدد الم غير

 مفهوم الذات
 ار لا  ال  وجد 7.073 7.220 60

 ال حصيل الدراسي

 وهةةي قيمةةة ليسةةت ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةة و  معنويةةة 7.220ي ضةةح مةةن الجةةدول أعةةاله أن معامةةل االر لةةا      
قين لل الميةذ المعةايل الدراسةي لةين مفهةوم الةذات وال حصة دالةة احصةائيا ي ذلك أنه ال  وجد عالقةة ار لا يةةمعن ( 7.75)

  حركيا .

وال ي جاءت ن ائجها لعدم وجود ار لا  لين مفهوم الذات ,   56دراسة علد الحت سعد صالحن يجة مع  الن يجةا فةت هذه  
 ال الميذ ذوي اإلعاقة الحركية. وال حصيل الدراسي لد 

لةةين مسةة و  ال حصةةيل  ةأن هنةةاك عالقةةة ار لا يةة وال ةةي كشةةفت ن ائجهةةا,  57كمةةا اخ لفةةت مةةع دراسةةة أمةةاني علةةد الجلةةار 
 الدراسي عند ال الميذ ذوي عاهات العجز اللدني

يرجةةع الةةي أن ال حصةةيل الدراسةةي يةةر ل  لعةةدد مةةن  احصةةائيةأن عةةدم وجةةود عالقةةة ار لا يةةة ذات داللةةة  يةةر  اللاحةة    
لكةن  ذلك قد ال ير ل  لمفهةوم الةذات. ك وكلالعمليات والةدرات ال ي    لب الفهم واس مهار المعلومات والذكاء و ير ذل

 اقين حركيةا, وهةذلل الميةذ المعةا ةدراسة أماني علد الجلار أشارت الي هنةاك عالقةة لةين ال حصةيل الدراسةي والةلةت لالنسةل
 قلت االم حان. ةأمر  ليعي, خاص

  ااساسية في عملية ال حصيل الدراسي هي, الوسائل ال ي  عين أن العناصر :58يذكر عد 

مهنيًا وعلميًا وقد أجمع المرلون علةي حةيةةة كةون علي  حةيت ااهدا  و شمل الك ب والوسائل ال عليمية ،المعلم المؤهل 
المشاركة الفاعلة لل الميذ في الدر  مثل المناقشة حي  يح  علي المعلم هو حجر الزاوية في عملية ال دري  الناجح ، 

لداء اافكار واآلراء والميول وال لعناصةر ااساسةية لل حصةيل ، دور المعلةم فةي  هيئةة اامل السليم ليةنهم ولةين معلمةيهم عوام
المثةالي والةةدوى ح ةي ال يسة هينوا لةه  ج، ليةروا فيةه النمةوذ  سم لالود واالح رام مةع  الميةذهاقامة العالقات ال ي  عن  ريت

                                         
, مرجع مفهوم الذات وعالق ه لال حصيل الدراسي لد  ال الميذ المعاقين حركياً ( 2111علد الحت سعد صالح ) 56 

 سالت.
النفسية لل الميذ ذوي عاهات العجز اللدني وأثرها علي  حصيلهم ( ، الخصائص 0882ي علد الجلار لشير)أمان 57 

 مرجع سالت. الدراسي
 .00، مرجع سالت, ص  اإلدارى الصفية والمدرسية المنفرى(، 0888محمد علد الرحيم عد  ) 58 
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 ,لة ال ةليل من ال لةين وكذلك الوقو  علي النمامولالمدرسة. كذلك اخ يار ال ريةة المثالية والمالئمة لشرح الدر  ومحاو 
 اليه.وضوح الخ ة الدراسية وال ي   كون من وجود هد  معين يراد الوصول  وأخيرا

صرار المعا اي حةت, وهذعليه يمكن الةول أن هذا الفر  لم       عجزهم.وقهر  ال ميز,قين حركيا في يشير الي عزيمة وام

قين حركيـا فـي مفهـوم الـذات تعـ ى ية في متوسط درجات التالميذ المعات داللة إحصائتوجد فروق ذا:  الفرض الثاني 
 (.الص  الساد  –الص  الثال  الدراسي ) يللمستو 

قين حركيةةا   عةةز  للصةة  ال الميةةذ المعةةالل حةةت مةةن صةةحة وجةةود فةةروت ذات داللةةة احصةةائية فةةي مفهةوم الةةذات لةةد     
 الدراسي,اس خدم اللاح  اخ لار)ت( 

قين حركيا في مفهوم الذات وفةًا في الم وس ات لين ال الميذ المعا ( يوضح اخ لار )ت( لداللة الفروت5رقم ) جدول
 الص  الساد (. –الدراسي )الص  الثال   يالمس و لم غير 

 

 

 االس ن اج
 مس و 

 المعنوية
 (ت)

 المحسولة
 درجات

 الحرية
 الم وس 

 االنحرا 

 المعياري

 

 العدد
المس وي 
 لمجالا الدراسي

  وجد فروت ال 

 دالة احصائياً 
7.784 -0.782    

65 

 الثال  40 7.304 2.08
 الجسمي

 الساد  38 7.278 4.70

  وجد فروت ال 

 دالة احصائياً 
7.470 -6.474  

 الثال  40 7.402 4.73
 النفسي

 الساد  38 7.374 4.32

  وجد فروت ال 

 دالة احصائياً 
7.327 -0.572 

 الثال  40 7.260 4.70
 االج ماعي

 الساد  38 7.520 436

  وجد فروت ال 

 دالة احصائياً 
7.262 -8.087 

 الثال  40 7.340 4.72
 ااكاديمي

 الساد  38 0.401 4.34

  وجد فروت ال 

 دالة احصائياً 
0.397 -7.442 

 الثال  40 0.360 2.03
 المةيا  ككل

 الساد  38 0.407 2.27
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الصة  الثال ,و الميةةذ الصةة  الجةدول أعةةاله يشةير الةةي عةةدم وجةود فةةروت دالةةة احصةائيا فةةي مفهةةوم الةذات لةةين  الميةةذ  
 .(0.05), ولمس وي معنوية اكلر من 7.442-حي  أن قيمة )ت( المحسولة  ساوي  ,الساد 

قين ذات لدي ال الميذ المعاوم المن عدم وجود فروت ذات داللة احصائية في مفه 59هذا أكد ه ن يجة دراسة محمود مندوى
فاعةةل ال الميةةذ مةةع ذويهةةم ومثةةل هةةؤالء ال الميةةذ يح ةةاجون الةةي ال وجيةةه واإلرشةةاد الفاعةةل الةةذي يغيةةر فةةي سةةلوك و  ,حركيةةا
حيةة  أكةةدت أن اللرنةةامج , 60وفاعليةةة مثةةل هةةذه اللةةرامج مةةا أكد ةةه ن يجةةة دراسةةة حسةةن مصةة في وسةةامي محمةةد ,واقةةرأنهم

و فهمهةةم للعالقةةات مةةع المحي ةةين لهةةم ممةةا  ,أدي الةةي  ةةوافةهم مةةع ليئةةا هم , لةةت علةةيهم كيةةا الةةذياإلرشةةادي للمعةةوقين حر 
 ومكنهم من االس لصار لذوا هم . ,عد علي ال غلب علي الشعور لالنةصسا

يحةي ت في االس م اع لوقت فرا ه سواء لالنشا  ال رويحي الذا ي أو النشا  ال رو ا أن اإلعاقة  ؤثر علي قدرى المعاكم  
ذلةك ي  لةب شخصةًا آخةر  تالجمعي, وقد يرجع ذلك الي ما قةد يجةده الفةرد مةن صةعولة فةي ال عليةر عمةا يريةده ان  حةية

, وعدم شغل وقت الفةراغ ل ريةةة مناسةلة رلمةا يةةرب الشةخص مةن ال خريةب اصة أو جهازًا ميكانيكيًا فعاالً يم لك مهارى خ
ن فةي اانشة ة مةن حية  سةوء ، أو ي جةه الةي االنحةرا  عةن ال ةواز آخةرالعامةة أو أي سةلوك اجرامةي  تالم عمد للمم لكا

   61خ أ ال ةدير.و ، ال وقيت

 

فـي مفهـوم الـذات تعـ ى  قين حركيـاالمعـاتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات التالميـذ :  ذالفرض الثال
 لنوع المعاق )ذكر /أنث (.

 عةةز  لنةةةوع   قين حركيةةاال الميةةذ المعةةاة فةةي مفهةةوم الةةذات لةةةد  لل حةةةت مةةن صةةحة وجةةود فةةروت ذات داللةةةة احصةةائي   
  ت,اس خدم اللاح  اخ لار)ت(المعا

 

 

 

                                         
يًا كما يدركها ال الميذ وعالق ها ل ةلل الذات ا جاهات المعلمين نحو المعاقين حرك( 2112) محمود مندوى محمد  59 

اإلعاقة الحركية وعالق ها لمفهوم الذات ( 2102)نةال عن( هاجر قريب اهلل فضل اهلل ) والشعور لالوحدى النفسية
 السودان. -,رسالة ماجس ير  ير منشورى.كلية ال رلية الحصاحيصا,جامعة الجزيرىوال حصيل الدراسي

)نةال عن(  ارت علد  مفهوم الذات لد  المراهةين والمعوقين جسمياً ( 0889) محمد حسن مص في, وسامي 60 
 ، مؤسسة  يلة للنشر الةاهرى.0،  اإلعاقة الحركية( 2119الرءو , ورليع علد الرءو )

 .28,مرجع سالت. ص حان الوقت إلصدار  شريع يوجب الفحص ال لي قلل الزواج(، 0888علده محمود سالم  ) 61 
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وفةًا  قين حركيا في مفهوم الذاتفي الم وس ات لين ال الميذ المعا يوضح اخ لار )ت( لداللة الفروت (6جدول رقم )
 لم غير النوع )ذكر / أنثي(

 
 

 

 

 فةةيقين حركيةةا ال الميةةذ المعةةانةةه  وجةةد فةةروت ذات داللةةة احصةةائية فةةي م وسةة  درجةةات ( أعةةاله نجةةد أ6)لةةالنمر للجةةدول 
 )ذكر /أنثي( لصالح اإلنا . مفهوم الذات  عز  لنوع المعات

 االس ن اج
 مس و 

 المعنوية
 (ت)
 حسولةالم

 درجات

 الحرية
 الم وس 

 االنحرا 

 المعياري

 

 العدد
 المجال النوع

 روتة وجد ف

 دالة احصائياً  
7.777 -8.702 

65 

 ذكر 33 7.304 4.28
 الجسمي

 أنثي 32 7.208 4.50

 روتة وجد ف

 دالة احصائياً  
7.777 -0.474 

 ذكر 33 7.202 4.73
 النفسي

 أنثي 32 7.574 4.23

 روت ة وجد ف

 دالة احصائياً 
7.777 -8.504 

 ذكر 33 7.206 4.30
 االج ماعي

 أنثي 32 7.320 4.86

 روت ة وجد ف

 دالة احصائياً 
7.777 -27.082 

 ذكر 33 7.540 4.07
 ااكاديمي

 أنثي 32 7.777 3.77

 روتة وجد ف

 دالة احصائياً  
7.777 9.212- 

 ذكر 33 7.300 2.325
 المةيا  ككل

 أنثي 32 7.336 2.720
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ين حركيةةا فةي مفهةةوم قمعةافةروت ذات داللةةة احصةائية عنةةد العلةةي وجةود  62أكةدت دراسةة حسةةن مصة في وسةةامي محمةد 
وجةود فةروت فةي ال وافةت  أكةدت علةي 63كةذلك دراسةة انعةام الذات مةارنة لصفائهم العةاديين. نوالرضا ع ,الذات الجسمية

دراسةةة  ن يجةةة كةةذلك ا فةةةت ن يجةةة الدراسةةة مةةع .مةارنةةة مةةع ذوي اإلعاقةةة الحركيةةة ,ج مةةاعي لصةةالح ال الميةةذ العةةادييناال
 قين حركيًا والمعاقات حركيًا في  ةلل صورى الجسم .لين المعا احصائياوجود فروت دالة حي  أثل ت , 64محمود مندوى

يعةزو اللاحة  ذلةك الةةي الحساسةية الشةديدى لإلنةةا  لالنسةلة للممهةر العةةام, اضةافة الةي أن اانثةةي فةي  كوينهةا النفسةةي    
لةةةد  اإلنةةةا  ي ةةةأثر لشةةةدى اإلعاقةةةة  وأن مفهةةةوم الةةةذاتل, والجسةةةمي  خ لةةة  عةةةن الةةةذكور مةةةن حيةةة  الشةةةدى, وقةةةدرى ال حمةةةة

ووضوحها ، كما أن اإلنا  ي أثرن لاإلعاقة الحركية أكثر كونها  ساهم في  ةليل فرص النشا  والعمل لديهن خاصة في 
وانخفةةا  فةةي مفهةةوم الةةذات لسةةلب عةةةدم  ,فيسةةاهم ذلةةك فةةي وجةةود صةةعولات  كيفيةةة ,ةي  لةةب قةةدرى حركيةة النشةةا  الةةذي

 لنشا ات االج ماعية لحرية .اس  اع هن المشاركة في ا

 عليه يمكن الةول أن الفر  قد  حةت صدقه.  

تعــ ى للنــوع  حركيــا،قين التالميــذ المعــا لــدىتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التحصــيل الدراســي  :الرابــعالفــرض 
 /أنث (.)ذكر

لنةوع  حركيةا  عةز قين ذ المعةاال الميةلل حةت من صحة وجةود فةروت ذات داللةة احصةائية فةي ال حصةيل الدراسةي لةد     
 اللاح  اخ لار)ت(  م, اس خدتالمعا

قين حركيا في ال حصيل الدراسي في الم وس ات لين ال الميذ المعا ( يوضح اخ لار )ت( لداللة الفروت0جدول رقم )
 وفةًا لم غير النوع )ذكر / أنثي(

                                         
)نةال عن(  ارت علد  مفهوم الذات لد  المراهةين والمعوقين جسمياً ( 0889) مص في, وسامي محمدحسن  62 

 ,مرجع سالت.اإلعاقة الحركية (2119علد الرءو ) الرءو , ورليع
 ، مرجع سالت.عالقة الحركة لال حصيل الدراسي وال وافت االج ماعي لل فل( ، 0889انعام اامين محيسي ) 63 
اإلعاقة الحركية وعالق ها لمفهوم ( 2102)نةال عن(,هاجر قريب اهلل فضل اهلل ) ى( 2112) ى محمدمحمود مندو  64 

 الدراسي, مرجع سالت. الذات وال حصيل

 االس ن اج
 مس و 

 المعنوية
 (ت)

 المحسولة
 درجات

 الحرية
 الم وس 

 نحرا اال

 المعياري

 

 العدد
 النوع

 ال   وجد فروت

 اً ةدالة احصائي
0.609 -7.372 65 

 ذكر 33 7.070 4.75
 أنثي 32 7.608 2.29
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قين حركيا ال الميذ المعا لد  الدراسي،نه ال  وجد فروت ذات داللة احصائية في ال حصيل من الجدول أعاله ي ضح ا   
 . (7.75)ة )ت( المحسولة عند مس و  معنوية حسب قيم /أنثي(، عز  للنوع )ذكر 

وجةود فةروت فةي ال حصةيل الدراسةي لةين  وال ي أشارت الي 65علد الجلار أماني دراسة,هذه الن يجة  خ ل  عن ن يجة    
ن يجةة من ةيةة فةي أن ير فةع مسة وي ال حصةيل عنةد ااسةوياء عنةه الااسةوياء,  حالعاديين وذوي العاهةات الجسةمية, لصةال

 ي العاهات الجسمية. عند ذو 

لإلنا  هي نفسها ال ي   اح للذكور لذا ال  وجد فروت  أ يحتيمكن  فسير هذه الن يجة لأن المرو  واإلمكانيات ال ي     
 ذات داللة احصائية في ال حصيل الدراسي.

 حصةيل الدراسةي لةدي ئيا في الالن يجة لأنه ال  وجد فروت دالة احصا لعليه نجد أن هذا الفر  لم ي حةت صدقه, وقلو  
 قين حركيا  عزي للنوع.المعا

قين حركيـاو تعـ ى لدرجـة اإلعاقـة فـي مفهـوم الـذات للتالميـذ المعـاذات داللـة إحصـائية توجـد فـروق :  سالفرض الخام
 (.)خفيفة ، متوسطة ، شديدة

ركيةةا   عةةز  لدرجةةة لل حةةةت مةةن صةةحة وجةةود فةةروت ذات داللةةة احصةةائية فةةي مفهةةوم الةةذات لةةد  ال الميةةذ المعةةاقين ح   
 اإلعاقة ,اس خدم اللاح  اخ لار)ت(.

قين حركيا في مفهوم الذات وفةًا في الم وس ات لين ال الميذ المعا ( يوضح اخ لار )ت( لداللة الفروت8جدول رقم )
 (.درجة اإلعاقة )خفيفة ، م وس ة ، شديدى لم غير

                                         
النفسية لل الميذ ذوي عاهات العجز اللدني وأثرها علي  حصيلهم ( ، الخصائص 0882أماني علد الجلار لشير) 65 

 .مرجع سالتالدراسي, 

 االس ن اج
 مس و 

 المعنوية

 (ت)
 المحسولة

 االنحرا 

 يالمعيار 
 الم وس 

 درجات

 الحرية 

 العدد
 المجال

 نوع

 اإلعاقة

 وجد فروت دالة 
 احصائيا

7.770 - 3.844 7.524 2.85  

 

 

 

45 

 

 

 

 

40 

 الجسمي

 خفيفة

 النفسي 2.05 7.488 5.026 - 7.772
 االج ماعي 2.27 7.402 5.062 - 7.772
 ااكاديمي 2.27 7.442 5.062 - 7.772

 الكل 2.25 7.324 5.325- 7.770
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روت في مفهوم الذات لل الميذ ذوي اإلعاقة الحركية  عز  لدرجة اإلعاقة )خفيفة ، ي ضح من الجدول أعاله أنه   وجد ف 
 ( 7.75)المحسولة عند مس و  معنوية  (ت)وذلك حسب قيمة  ,الشديدى,لصالح ذوي اإلعاقة الحركية م وس ة شديدى ( 

سةةةة وي عةةةةاٍل مةةةةن ال كيةةةة  لمأن ذوي اإلعاقةةةةة الحركية)الشةةةةلل( ال ي م عةةةةون  الةةةةي 66والدسةةةةوقيأشةةةةارت دراسةةةةة,  ةةةةالب   
 وذلك كرد فعل سالب إلصال هم الجسمية . ,االج ماعي

أسةر   صة  لال سةامح والمحلةة فةي  عالٍ قد ين مون الي ذلك الي أن ال الميذ الذين ي م عون لمفهوم ذات يعزو اللاح   
وما علةيهم  ,من اهلل كام حانالل الء مم فيهم قيمة اعال رلية الدينية ال ي   حي  ينّشأ هؤالء ال الميذ علي أسلوب  نشئ ها,

  واالم ثال امر اهلل, ,الصلر اال

وعليه فلم يجد المعاقون أنفسهم مهملين أو مهمشين, لل وجدوا كةل  ةةدير واح ةرام ممةا سةاعد علةي  كةوين مفهةوم ايجةالي 
 عن ذوا هم ر م اعاقا هم لدرجا ها المخ لفة. 

فةروت دالةة احصةائيا لةين المعةاقين حركيةا  عةز  لدرجةة اإلعاقةة الشةديدى,  عليه نةول أن الفر  قد  حةت صةدقه لوجةود  
 يمكن قلول الن يجة. يولال ال

                                         
(  مةارنة لين اا فال المصالين لشلل اا فال والعاديين في لع  0882), ومحمد الراهيم الدسوقي محمد  الب 66 

 ,مرجع سالت.اإلعاقة الحركية(. ( 2119نةال عن(  ارت علد الرءو , ورليع علد الرءو )) م غيرات الشخصية

 وجد فروت دالة 
 احصائيا

7.777 - 27.777 7.220 2.85  

 

 

32 

 

 

 

40 

 الجسمي

 م وس ة

 النفسي 2.03 7.450 22.085 - 7.777
 االج ماعي 4.225 7.224 27.622 - 7.777
 ااكاديمي 4.355 7.435 22.362 - 7.777
 الكل 4.724 7.334 27.02- 7.777

جد فروت دالة  و 
 احصائيا

7.777 - 0.788 7.283 2.05  

 

0 

 

 

0 

 الجسمي

 شديدى

 النفسي 2.035 7.272 0.502 - 7.777
 االج ماعي 4.23 7.264 0.648 - 7.777
 ااكاديمي 4.22 7.372 0.024 - 7.777
 الكل 60 65 4.57 2.24 0.555- 7.777
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قين حركياو تع ى لدرجـة اإلعاقـة ي التحصيل الدراسي للتالميذ المعاتوجد فروق ذات داللة إحصائية ف: سالفرض الساد
   شديدة،(. متوسطة، )خفيفة،

لدرجةة  حركيةا  عةز قين ال الميةذ المعةاداللة احصائية في ال حصيل الدراسي لد  لل حةت من صحة وجود فروت ذات    
 اللاح  اخ لار)ت(  م, اس خداإلعاقة

قين حركيا في ال حصيل الدراسي في الم وس ات لين ال الميذ المعا ( يوضح اخ لار )ت( لداللة الفروت0جدول رقم )
 (.شديدى م وس ة، )خفيفة،درجة اإلعاقة وفةًا لم غير 

,  )مم ةاز, م وسةنه ال  وجد فروت ذات داللة احصائيًا في م وس  درجات ال حصيل أ الي أعاله نخلصلالنمر للجدول 
 شديدى،(. ة،م وس  )خفيفة،قين حركيًا اإلعاقة لل الميذ المعا ة, ودرج(ضعي 

 االس ن اج
 مس و 

 المعنوية

 (ت)
 المحسولة

 درجات

 الحرية
 الم وس 

 االنحرا 

 المعياري

 مس وي العدد
 ال حصيل

 نوع

 اإلعاقة

 ال  وجد فروت 

 دالة احصائياً 
7.420 2.350 45 

 مم از 5 6507. 2.23

 م وس  24 7.877 2.01 خفيفة

 ضعي  27 0.98 1.89

  وجد فروت    ال 
  صائيااحدالة 

7.226 - 7.842 40 

 مم از 2 7.540 2.09

 م وس  0 7.070 4.77 م وس ة

 ضعي  28 0.992 1.99

 ال  وجد فروت 

 دالة احصائياً 
7.622 -7.268 0 

 مم از 4 7.673 2.09

 م وس  2 7.687 2.02 شديدى

 ضعي  3 0.871 1.89

   ال  وجد فروت 
 احصائيالة دا

 

 

0.426 
7.883 65 

 مم از 22 0.594 2.13
المةيا  
  ككل

 م وس  35 0.752 1.98

 ضعي  42 0.947 1.92
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الدراسة قد وجدوا رعاية وع ة  واه مةام مةن ااسةرى والمج مةع  قين قيدالمعاذلك الي أن اإلنا  والذكور  يعزو اللاح    
ثةر علةي  حصةيلهم الدراسةي ايجاليةًا حية  أعلي عن ذوا هةم ولال ةالي أ اس ةرار نفسيالي  كوين  أديمما سواء, علي حد 

 . سيادر وال حصيل ال رار النفسيهذا االس ةعالقة قوية لين  وجد 

 الخاتمـة

 ال الية :  للنتائج  وصلت الدراسة

 . قين حركياالمعاال  وجد عالقة ار لا يه لين مفهوم الذات وال حصيل الدراسي لد  ال الميذ  .2

 ات ال الميةةذ فةةي مفهةةوم الةةذات المعةةاقين حركيةةا  عةةز ال  وجةةد فةةروت ذات داللةةة احصةةائية فةةي م وسةة  درجةة .4
 الص  الساد (.-الدراسي )الص  ااولللمس وي 

قين حركيةةا فةي مفهةةوم الةذات  عةةز  لنةةوع ية فةةي م وسة  درجةةات ال الميةذ المعةةا وجةد فةةروت ذات داللةة احصةةائ .3
 المعات )ذكر /أنثي( لصالح اإلنا .

قين حركيا في ال حصةيل الدراسةي  عةز  ية في م وس  درجات ال الميذ المعاال  وجد فروت ذات داللة احصائ .2
 ع المعات )ذكر /أنثي( لصالح اإلنا .لنو 

قين حركيةا فةي مفهةوم الةذات  عةز  لدرجةة ية في م وس  درجةات ال الميةذ المعةا وجد فروت ذات داللة احصائ .5
 اإلعاقة)خفيفة,م وس ة,شديدى( لصالح اإلعاقة الشديدى.

صةيل الدراسةي  عةز  قين حركيا في ال حية في م وس  درجات ال الميذ المعا وجد فروت ذات داللة احصائال  .6
 , شديدى(.ةلدرجة اإلعاقة)خفيفة, م وس 

   :التوصيات

 :لال الي يوصي ائج الدراسة الحالية، فإن اللاح لناًء علي ن 

  والجامعات لاإلمكانات واادوات ، و جهيز المدار  حركيا في الجوانب ال عليميةقين المعا مساعدىالعمل علي
الجامعةة سهولة، مع ااخذ لعين االع لار ال جهيزات المادية للمدرسة أو الوسائل الالزمة لمواصلة  عليمهم لو 

 .حركيا قينمة  ليع ها لخدمة المعامن حي  االنية ومد  مالء

  رشةةاد مةةن خةةالل وسةةائل زيةةارات  اإلعةةالم وأيضةةاً  وعيةة المج مةةع لشةةكل عةةام وذلةةك عةةن  ريةةت لةةرامج  وعيةةة وام
 قين.ااخصائيين اسر المعا

 وعةدم ال ركيةز  حركيةا, تسةلوب السةليم فةي  رليةة الةنهم المعةاري السةوي و لصةير الوالةدين لاا هيئةة الجةو ااسة
ي  ال يشعر لةالعجز وكةذلك علي اعاق ه مما يشعره لالنةص ازاء نفسه و كليفه لأعمال   ناسب مع اعاق ه لح

 مفهوم ذات سالب كون لديه ح ي ال ي



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:35 Yıl: 2013/2 (151-189 s.) 

 

280 

 

  ال ةي  ةؤد  الةةي الةدفع مةةن مسة و  ال رليةة فةةي المج مةع و ثةيفةةه ضةرورى االه مةام لةةاللرامج ال رلويةة وال عليميةةة
و وجيةةةه الفةةةرد واك سةةةاب عةةةادات  يلةةةة واالل عةةةاد عةةةن العةةةادات السةةةيئة وذلةةةك للوقايةةةة مةةةن حةةةدو  اإلعاقةةةات 

  وال خفي  من حد ها اذا وجدت .

 والمج مةةع مةةن   ةةوفير معةةدات معينةةة ومسةةاندى لةةذوي اإلعاقةةات الشةةديدى مةةن أجةةل ال كيةة  وال وافةةت مةةع ذوا هةةم
ضةةةةافة الةةةةي حةةةةولهم، وهةةةةذه  ع لةةةةر مسةةةةئولية الدولةةةةة ممثلةةةةة فةةةةي وزارى الصةةةةحة ووزارى الشةةةةئون االج ماعيةةةةة لاإل

 قين.المؤسسات المعنية لالمعا

  

 .مقترحات لبحوذ مستقبلية

 :اجراء المزيد من الدراسات لل عر  علي    

لد  فئات م نوعة من  النفسي واالج ماعي وال وافتوعالق ها لمفهوم الذات لأنواعها المخ لفة  اإلعاقات .أ
 مجاالت جغرافية أوسع.في المعوقين أكثر شمواًل و 

 قين وااسوياء في ال وافت الشخصي واالج ماعي . اجراء دراسات مةارنة لين المعا .ب

 ال كي  االج ماعي. ذلك علي راإلعاقات وعالق ها لالعوامل النفسية واالج ماعية والدينية, واث .ج

 ادر.ــالمص:أوال

 الةرآن الكريم. 

  : عـــالمراجثانيًا: 

 الةاهرى  الحدي ،دار  ،العربلسان  (2007 ( منمورالن  .2

 . com.sedaty.www، نتائج وآثار الفشل الدراسي (4724)ألو الف وح ، سامية  .4

مجموعةةة النيةةل  ،2  ،الرعايــةألنــواع وبــرامج المفهــوم وا –اإلعاقــة الجســمية  (4775) مةةدحت النصةةر،ألةو  .3
 الةاهرى  العرلية،

 العرلي.دار الفكر  ليروت، ،4   ،البشريعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل ( 2000) اللهيفؤاد  السيد، .2

 com.gulfkids.www ،اإلعاقةأسباب  (4724)اهلل علد  الصلي، .5

 .،  ون المجلة العرلية لل رلية والثةافة، بعض المعثرات في عمل المعلمين (2082)محمد الزعيمي، .6

http://www.sedaty.com/
http://www.gulfkids.com/
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ل ةالب  الدراسـي التشجيع الوالدي وعالقتـه بمفهـوم الـذات والتحصـيل (4777) ل يب، فا مة علد الرحمنا .0
 مية.أم درمةةةان اإلسةةةةال   ، جامعةةةةرحلةةةة الثانويةةةة فةةةي محافمةةةةة الخر ةةةوم، رسةةةالة ماجسةةة ير  يةةةةر منشةةةورىالم

 السودان.

 الةاهرى.دار الك ب الحديثة. ،والتعليمالقياس والتقويم في التربية  (4773) عليقاسم  الصرا ، .8

  ن، ااردعمان،2ل لعة العرليةا،اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي( 4770) عصام حمدي ،الصفدي .0

 نجلو المصرية. ،  مك لة اال0،   األسس االجتماعية للتربية (2008) محمد لليب ،النجيحي .27

 ، دمشت.، ال لعة ااولي، م لعة دار العلماألطفال ذوو االحتياجات الخاصة( 2000)، يحي افنيخر .22

  .، الةاهرى لة االنجلو المصرية، مك27، التقويم والقياس النفسي والتربوي (2085) ،رمزيةالغريب .24

 ، الةاهرى مركز الك اب للنشر،2 ،يةإعداد وكتابة البحوذ والرسائل الجامع( 4775)، محمد عو يالعايد .23

رسةالة ماجسة ير فةي العلةوم ‘ رعية المعاق حركياو لآلخـر وتكـوين مفهـوم الـذات لديـه (4724) العرلي، لدرية .22
 (   com.elssafa.www، )ج ماعية ، جامعة الفا ح لليليا االج ماعية ، كلية العلوم اال

ــ  الخصةةائص  (2006ني علةةد الجلةةار)أمةةا ،لشةةير .25 ــدني وأثرهــا عل ــات العجــ  الب ــذ ذوي عاه النفســية للتالمي
 السودان.جامعة أم درمان اإلسالمية ماجس ير،رسالة .ية الخر وملوال تحصيلهم الدراسي

 ال رليةةةة الحديثةةةة ، دمشةةةت,، دار (حلولمفةةةاهيم، مشةةةاكل،) التحصـــيل الدراســـي (2006)حمدان،محمةةةد زيةةةاد  .26
 عمان.

ــا ( 2088شةةم ، نعمةةت )ها  .20 ــة  الحــد منه ــة وكيفي ــة لةعاق ، المةةؤ مر الرالةةع  ال حةةاد هيئةةات الجوانــب الوراثي
 ، الةاهرى./ديسملر جمهورية مصر العرلية 8-6الفئات الخاصة والمعوقين 

 ، الةاهرى ، عالم الك ب2،   النفسي واإلرشادالتوجيه  (4775زهران، علد السالم حامد ) .28

 ، عالم الك ب، الةاهرى2   الصحة النفسية والعالج النفسي (4773امد )زهران علد السالم ح .20

 ، الةاهرى .، عالم الك ب3،   التوجيه واإلرشاد النفسي (4774)  ةةةةةةةةةةة .47

  الةاهرى.، مؤسسة  يلة للنشر 2،  اإلعاقة الحركية( 4778) علد الرءو  ع ارت علد الرءو , ورلي .42

ــانويعــادات االســتذ (2000نةةوال ) كةةرار، .44 ــة الث ــات المرحل ــه لطــالب وطالب  الخر ةةوم،لمحافمةةة  كار واتجاهات
  السودان.الخر وم.جامعة  اآلداب،كلية  منشورى،رسالة ماجس ير  ير 

ــ (2000محيسةةي ، انعةةام اامةةين ) .43 ــة بالتحصــيل الدراس ــة الحرك ــق االجتمــاعي للطفــل يعالق رسةةالة ، والتواف
 السودان.، كلية اآلداب ,ةآلداب  جامعة أم درمان اإلسالميماجس ير في ا

http://www.elssafa.com/
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لحة  مةةدم  – قبـل الـ واج الفحـص الطبـيالوقت إلصدار تشريع يوجب  نحا (2000) محمةودعلده  سالم،  .42
 الةاهرى.والمعوقين لجمهورية مصر العرلية  ةللمؤ مر الرالع ال حاد هيئات الفئات الخاص

، لـدى التالميـذ المعـاقين حركيـاو  مفهوم الذات وعالقتـه بالتحصـيل الدراسـي (4777) صالح، علد الحت سةعد .45
 جامعة الجزيرى، كلية ال رلية،حن وب.السودان.-جس ير في ال رلية مارسالة 

لنشةةةر ، دار الفكةةةر ل4،   ســـيكولوجية الطفولـــة ( 2003سةةةمارى، عزيةةةز, وعصةةةام النمةةةر، وهشةةةام الحسةةةن ) .46
 . ، ااردنوال وزيع، عمان
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