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التعرف على اثر الدمج فً الرفع من فاعلٌة البرنامج التعلٌمً المقترح لتعلٌم  إلىتهدف الدراسة 

 انالباحث ة ، حٌث اعتمدسلو العادٌٌن بعض المهارات األساسٌة فً كرة ال ذوي اإلعاقة السمعٌة

تالمٌذ  10تالمٌذ عادٌٌن و  10مكونة من  إحداهماالمنهج التجرٌبً بتصمٌم عٌنتٌن تجرٌبٌتٌن 

 21على العٌنتٌن البرنامج التعلٌمً المكون من  ان، حٌث طبق الباحث معاقٌن سمعٌا مدمجٌن معا

ورٌة ة لجمع البٌانات الضرسلاالختبارات المهارٌة فً كرة ال انو استعمل الباحث وحدة تعلٌمٌة

البرنامج المقترح له تأثٌر إٌجابً فً تعلٌم التالمٌذ العادٌٌن  أن إلى لمناقشة الفرضٌات ، و توصال

الدمج ٌزٌد من  أنة ، و سلالمدمجٌن بعض المهارات األساسٌة فً كرة الذوي اإلعاقة السمعٌة و 

 . دٌٌن على حد سواءفاعلٌة البرنامج التعلٌمً المعتمد لتعلٌم المعاقٌن سمعٌا المدمجٌن و العا

:انكهمات انمفتاحية   

 الوهارة الحركيت -    التعلن -   الصن و ضعاف السوع -     اإلعاقت السوعيت -     الدهج -

 

 

Abstract: 

    The study aims to identify the effect of integration, on increasing the 

effectiveness of the proposed educational program, for the learning of 

hearing impaired and normal for the acquisition of basic skills in 

Basketball, The researchers adopted the experimental method, with the 

design of two experimental samples, one consisting of 01 ordinary 

students and 01 hearing impaired students combined , upon which, The 

researchers applied a learning  program , comprising 20 teaching units. As 

well as, the use of Basketball technical tests, to collect   data necessary to 

discuss  the hypotheses. 



 

 

    The researchers found that the proposed program had a positive 

impact; on learning, basic Basketball techniques for normal, integrated 

students. And that integration increases the effectiveness of the 

educational program adopted for the learning of the hard of hearing, both 

integrated and non-integrated. 

Keywords: 

Integration - hearing impairment - deaf and hard of hearing - learning - 

motor skills. 
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مقدمة :-1  

ف عممية  تعميـ المعاقيف مف أولويات الباحثيف الميتميف بالشؤوف التربوية و التعميمية الخاصة في إ
البحث عف اتجاىات جديدة و أساليب  إلىكافة أنحاء العالـ، اتجو القائموف بشؤوف المعاقيف سمعيا 

حديثة أكثر ايجابية و فائدة لتعميـ المعاقيف سمعيا و االرتقاء بيـ اجتماعيا و نفسيا و حركيا و 
دمجيـ مع   إلىضرورة التحوؿ مف عزؿ المعاقيف في مؤسسات خاصة  إلىمعرفيا ليخمصوا 

 إلىببرنامج الدمج ، الذي يشير أقرانيـ العادييف في المؤسسات التعميمية في إطار ما يعرؼ 
أقصى حد تسمح  إلىالوضع أو المكاف التعميمي الذي يكوف أكثر مناسبة لمساعدة المعاؽ سمعيا 

الدمج يعني تعميـ التالميذ المعاقيف ضمف  أف 2013بو قدراتيـ ، حيث يرى حمدي احمد وتوت 
يمي لألطفاؿ العادييف و المعاقيف التكامؿ االجتماعي و التعم إلىبيئة التعميـ العاـ، كما يشير 

عدة تبدأ بالدمج الكمي حيث يتشارؾ المعاقيف سمعيا و التالميذ  أشكاالو يأخذ الدمج  ،سمعيا 
حولو الكثير مف الجدؿ، و الدمج  أثيرالعادييف الفصؿ و البرنامج الدراسي و ىو الشكؿ الذي 

دية يتمقى فييا المعاقيف سمعيا مادة الجزئي حيث يتـ استحداث فصوؿ خاصة ممحقة بالمدارس العا
ي ظؿ العادييف ، و أخيرا الدمج المكاني المحض،  و ف أقرانيـدراسية واحدة عمى األقؿ رفقة 
الدمج الجزئي في حصة التربية البدنية و  افالباحث افالطالب ىالجدؿ القائـ حوؿ الدمج تبن

 الرياضية. 

وجود األطفاؿ المعاقيف سمعيا مع العادييف يجعميـ يحصموف   أف الكثير مف الباحثوف إلىقد أشار ف
 أف(، كما 1999،) سميرة طواألكاديميجانب التعميـ  إلىعمى خبرات شخصية و اجتماعية 

المتفحص لبرنامج الدمج يجد أنو يوفر تعميـ مالئـ يمبي حاجات المعاقيف و يييئيـ  لمتفاعؿ 
ف خاللو تتاح ليـ فرصة تنمية قدراتيـ المعرفية والنفسية فم ، بإيجابية و استقاللية  مع مجتمعيـ
عباس عمى ضرورة تبني االتجاه نحو الدمج كميا أو جزئيا  إبراىيـواالجتماعية و الحركية ، فقد أكد 

ية حيث يتعمـ المعاؽ في بيئة مشابية قدر حختمفة الفنية و الحركية و الترويمف خالؿ األنشطة الم
، ويضيؼ جابر عبد الحميد نقال عف (2008حولو في المجتمع)أميمة حسيف،اإلمكاف لما ىو سائد 

أف النمذجة مف التالميذ العادييف تشجع التالميذ المعاقيف بحيث  2001مارتف ىنمي و آخروف 
(، 2006يبذلوف جيودا أكثر و يكافحوف و يستفاد مف التعميـ التضافري)فاطمة محمد عبد الباقر،
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العادييف لو العديد مف  أقرانيـالباحثيف أف الدمج بيف المعاقيف سمعيا و  بشكؿ عاـ أكد الكثير مف
 (. 2008الفوائد و اآلثار اإليجابية عمى مختمؼ الجوانب ) خمود أديب الدبابنة ،

الدمج بيف المعاؽ سمعيا و زميمو الطفؿ العادي  إستراتيجيةو النشاط الرياضي وسط فعاؿ لتجسيد 
 سميـ الجسـ صحيح العقؿ قادر عمى ممارسة جؿ األنشطة الرياضية المعاؽ سمعيا فردحيث أف 

التي يمارسيا الطفؿ العادي و منافستو فييا إف حظي بفرص تعميمية مناسبة ، فالدمج عامؿ 
أساسي و مؤثر في تعميـ المعاقيف سمعيا الميارات األساسية في األلعاب الجماعية مف وجية نظر 

تحظى باىتماـ كبير  األلعاب الجماعية شعبية في العالـ حيث إحدىأكثرسمةكرة التعد و .يفالباحث
عمى المستوييف المحمي و الدولي ، إذ أنيا القت إقباال كبيرا مف الممارسيف الكبار و الصغار و 
الذكور و اإلناث ، و ىي لعبة تتسـ بروح التعاوف بيف أعضاء الفريؽ و تثير حماس و اشتياؽ 

 الجميور لممشاىدة.  

و تقميده العادي يتدارؾ النقص في فيـ المراد منو مف خالؿ مالحظة قرينة أفالمعاؽ سمعيا يمكف و 
ما يجعؿ تعمـ  مقمال بذلؾ االعتماد عمى الشرح بالكالـ و التواصؿ المفظي المباشر ،فيما يفعمو

أف  افالباحث اف. وعميو يرى الطالبالمعاؽ سمعيا في ظؿ الدمج المطبؽ فرضية ممكنة الحدوث
 الدمج بيف المعاقيف سمعيا و العادييف في حصة التربية البدنية و الرياضة موضوع جدير باالىتماـ

فاعمية برنامج تعميمي مقترح في ظؿ نظاـ الدمج لتعميـ :و البحث ترجما بحثيما بالعنواف التالي
 .المعاقيف سمعيا بعض الميارات األساسية في كرة السمة 

التأكيد عمى قدرة المعاقيف سمعيا عمى  إلىمف خالؿ ىذا الموضوع  افباحثال افو قد سعى الطالب
 إثبات فاعميةو  مف خالؿ البرنامج التعميمي المقترحسمةميارات األساسية في كرة التعممبعض ال

المنيج  اف، حيث اعتمد الباحثوأثره اإليجابي في العممية التعميمية بالنسبة لممعاقيف سمعيا الدمج 
عمى  سمةو برنامج تعميمي في كرة اله األنسب لمعالجة الموضوع الذي طبؽ فيأو التجريبي الذي ر 

 :في الشكؿ التاليعينة مف المعاقيف سمعيا  مدمجة مع أقرانيـ العادييف ليقدـ البحث 

 الباب األوؿ : الجانب النظري الذي شمؿ خمس فصوؿ كما يمي:
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 الفصؿ الثاني: خصائص ومميزات المرحمة العمرية       ة         ؿ: اإلعاقة السمعيالفصؿ األو 

 الفصؿ الثالث: الدمج                               الفصؿ الرابع: التعمـ و التدريس

 سمةكرة ال: الميارات الفنية األساسية في الفصؿ الخامس

 الباب الثاني: الجانب التطبيقي

 . الميدانيةإجراءاتيالفصؿ األوؿ: منيجية البحث و 

 . الفصؿ الثاني: عرض و مناقشة النتائج

 اإلشكالية:  -2

 االستجابةمف خالؿ عممنا كأساتذة في مادة التربية البدنية و الرياضية لوالية سيدي بمعباس الحظنا 
ـ في متوسطة بمكريصات عبد ألمر وزاري تمثؿ في دمج بعض التالميذ المعاقيف سمعيا مع أقراني

، و ىذا األمر لفت االنتباه و شد النظر إلى وجود عينة تختمؼ عف التالميذ الذيف اعتدنا القادر
 العمؿ معيـ كونيـ يفتقروف السمع و الكالـ مع اآلخريف .

في مدرسة   2017/2018و في إطار التربص الذي قمنا بو السنة الماضية لمموسـ الدراسي كذلؾ 
ث تعاممنا أكثر و فعميا مع ىذه العينة ميدانيا أدى ىذا إلى المعاقيف سمعيا لوالية سيدي بمعباس حي

ألفراد بمجارات إعطاء إجابات عف كثير مف التساؤالت التي كانت موجودة حوؿ إمكانية ىؤالء ا
، و لكف مف خالؿ العمؿ الميداني الحظنا انو ال يوجد اختالؼ كبير فيما يخص زمالئيـ العادييف

مدى الفرؽ الموجود أدى إلى تبادر السؤاؿ في الذىف المتعمؽ بػ : القدرات الحركية ، و ىذا ما 
، لذلؾ ارتأينا أف نركز الضوء عمى  بينيما في القدرة عمى األداء الحركي و تعمـ الميارات المختمفة

ىذه النقطة و مف ىنا جاءت فكرة البحث لدينا حيث وضعنا دمج المعاقيف سمعيا مع أقرانيـ 
 .اـ و بحث لنا ىو محؿ اىتم عادييفال

بيف معارض و مؤيد ، متردد و متيور ، إال أف الدمج  الدمج حوؿ الكثير مف الجدؿقد أثير و 
عمى غرار الدمج في الحصة الرياضية قد القى الكثير مف  اثنيفالجزئي في مادة تعميمية واحد أو 



 

 التعريف بالبحث

 
4 

عكس الدمج  العادييفالترحيب و الدعـ كونو ال يؤثر سمبا ال عمى المعاقيف سمعيا و ال التالميذ 
 عميو. و األكاديمي الكمي الذي لو 

ير أف نجاح الدمج يرتبط ارتباطا كميا بتحقيؽ بعض المتطمبات و تييئة األسباب و الظروؼ غ    
لنجاحو مف كوادر بشرية و أدوات وىياكؿ قاعدية و استراتيجيات مدروسة، فالدمج بيف المعاقيف 

نفس األستاذ ممكف جدا في حصة  إشراؼلتعميمي و تحت سمعيا و العادييف في نفس المكاف ا
التربية البدنية والرياضية، إذ أنو يفعؿ أكثر البرامج التعميمية المطبقة مف خالؿ إعطاء فرصة أكبر 
لمتعمـ لممعاقيف سمعيا المتواجديف في نفس الظروؼ التعميمية مع العادييف ، حيث تكوف ليـ فرصة 

مف زمالئيـ التالميذ العادييف الذيف يشاركونيـ العممية التعميمية ، انطالقا اكبر لمتعمـ مف األستاذ و 
عمى النمذجة حيث يفسر حدوث القائـ  االجتماعيمف مفيوـ التعمـ المؤسس لو في نظرية التعمـ 

ما ذكره جماؿ الخطيب و صبحي  إلى، و البد مف اإلشارة  التعمـ عف طريؽ المحاكاة و التقميد
( ة )التعمـ بالمحاكاةبحوثا عممية مستفيضة  قد بينت فاعمية استخداـ أسموب النمذجحسنييف مف أف 

لتدريب و تعميـ المعاقيف عمى تأدية الميارات المختمفة، حيث يشجع الطفؿ المعاؽ عمى مالحظة 
أطفاؿ آخريف ، و لعؿ ىذا المبدأ مف  مبادئ التعمـ االجتماعي ىو أحد العوامؿ الرئيسية التي تبرر 

 مج األطفاؿ المعاقيف مع أقرانيـ العادييف و يجعمنا نطرح التساؤؿ العاـ التالي : د

سية تعميـ المعاقيف سمعيا بعض الميارات األساتفعيؿ البرنامج التعميمي المقترحملمدمج يمكف  ىؿ -
 ؟سمةكرة الفي 

 ومف ىذا السؤاؿ نطرح التساؤالت الفرعية التالية : 

ميارات األساسية إيجابا في تعميـ التالميذ العادييف بعض ال المقترحميمي ىؿ يؤثر البرنامج التع -1
 ؟سمة في كرة ال

إيجابا في تعميـ التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع  المقترحىؿ يؤثر البرنامج التعميمي  -2
 ؟سمة دييف بعض الميارات األساسية في كرة الالعا أقرانيـ

إحصائية بيف التالميذ العادييف والمعاقيف سمعيا في االختبارات ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -3
 البعدية ؟
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 الفرضيات: -3

 الفرضية العامة:

تعميـ المعاقيف سمعيا بعض إيجابي في تفعيؿ البرنامج التعميمي المقترح للمدمج تأثير  -
 سمة .كرة السية في المياراتاألسا

 الفرضيات الثانوية:

دييف بعض الميارات األساسية في إيجابا في تعميـ التالميذ العا مقترحالتعميمي اليؤثر البرنامج  -1
 . كرة السمة

إيجابا في تعميـ التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع أقرانيـ  قترحيؤثر البرنامج التعميمي الم -2
 .ميارات األساسية في كرة السمةالعادييف بعض ال

ائية بيف التالميذ العادييف والمعاقيف سمعيا في االختبارات ال توجد فروؽ ذات داللة إحص -3
 البعدية.

 أىداؼ البحث:-4

 الميارات تعميـ بعضفي دراسة فاعمية البرنامج التعميمي المعتمد بالنسبة لمتالميذ العادييف  -1
 . السمة كرة في األساسية

 الميارات تعميـ بعضفي  المعاقيفلمعتمد بالنسبة لمتالميذ دراسة فاعمية البرنامج التعميمي ا -2
 . السمة كرة في األساسية

 ذات داللة إحصائية بيف التالميذ العادييف والمعاقيف سمعيا في االختبارات البعدية .دراسة  – 3
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 التعريؼ بمصطمحات البحث: -5

 اإلعاقة السمعية: -5-1

الصمـ أو الفقداف الشديد الذي طي مدى واسع مف درجات فقداف السمع يتراوح بيف غمصطمح عاـ ي
يعوؽ عممية الكالـ و المغة و الفقداف الخفيؼ الذي يعوؽ استخداـ األذف في فيـ الحديث و تعمـ 
الكالـ و المغة، و ىكذا يمكف التمييز بيف طائفتيف مف المعاقيف سمعيا ىما الصـ و ضعاؼ 

 .(46فحة ، ص2013)حمدي و الصواؼ، .السمع

: حالة فقداف السمع إلى درجة مف السوء يصعب معيا فيـ الكالـ المنطوؽ في الصمـ-5-1-1
صـ ىو الشخص الذي يعاني نقصا أو اختالال معظـ األحواؿ مع أو بدوف المعينات السمعية و األ

و الصمـ طبقا لييئة  .(15صفحة ، 2005)وفعت عمر، يحوؿ دوف االستفادة مف حاسة السمع
ديسبؿ أو عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى األصوات  80المتحدة ىو فقداف السمع الذي يتعدى  األمـ

 . (20، صفحة 2010)عبد اهلل الفايز، في حالة استخداـ األجيزة السمعية،

 ضعاؼ السمع: -5-1-2

الضعؼ شديد لمسمع و لكف يستجيب لألصوات المرتفعة التي تكوف مف مساقات الذي يشكو مف 
، صفحة 2014)ابراىيـ، قريبة في حدود مقدرتو السمعية و ال يجدي العالج و تصحيح السمع.

( 2005(، )يوسؼ التركي، 2005(، )زينب شقير، 2005و يتفؽ )عبد المطمب قريطي،  .(170
( عمى أف الضعؼ السمعي يشير إلى قصور في حاسة السمع يتراوح مف 2006و )أحمد نبوى، 

 .(20، صفحة 2010)عبد اهلل الفايز، الخفيؼ إلى الشديد.

 التعمـ:التعميـ و  -5-2

 التعمـ:-5-2-1

ير مقصود في السموؾ يستدؿ عميو مف أداء المتعمـ، و ىو ناتج عف الخبرات أو تغيو التعمـ ىو 
التدريب، و ىو ثابت نسبيا و ال يمكف مالحظتو بشكؿ مباشر بؿ نستدؿ عميو مف خالؿ التغيرات 

 .(16، صفحة 2011عدواف و الحوامدة،  )سميماف التي تطرأ عمى سموؾ المتعمـ.
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 التعميـ:  -5-2-2

يعرؼ التعميـ بأنو اتصاؿ منظـ و مستمر ىادؼ بيف المعمـ  و المتعمـ إلحداث التعمـ، فيو منظـ 
)عمي  و مخطط في صيغة تتوالى فييا المبررات و المناىج ضمف نظاـ معيف تخططو ىيئة معينة

 .(20، صفحة 2010اليماني و صاحب عسكر، 

 الدمج:  5-3

لالستجابة عمى نحو  يإلى الدمج باعتباره مدخؿ دينامك (Unesco 2005)وتنظر اليونسكو 
مكانيـ وحاجاتيـ والنظر إلى الفروؽ الفردية بينيـ  إيجابي الختالؼ التالميذ وتنوع قدراتيـ وا 

 (41-40-39، الصفحات 2008)فتحي الزيات، باعتبارىا فرصا إلثراء التعمـ وتفعيمو.

يمي لألطفاؿ ذوي لالحتياجات الخاصة واألطفاؿ العادييف و الدمج ىو التكامؿ االجتماعي والتعم
)حمدي أحمد وتوت، نيى محمود في الفصوؿ العادية ولجزء مف اليوـ الدراسي عمى األقؿ.

المعاقيف ضمف بيئة التعميـ  (التالميذ)والدمج يعني تعميـ الطمبة ،  (99، صفحة 2013الصواؼ، 
)عماد محمد عمي ، مراد العاـ وتحت إشراؼ كؿ مف معمـ الصؼ العادي ومعمـ التربية الخاصة.

 (81، صفحة 2015أحمد البستنجي، 

ؿ وفيو يدمج الطالب ذو االحتياجات الخاصة مع أقرانو العادييف داخؿ الفصو  الدمج الكمي: -1
الدراسية في المدرسة العادية حيث يدرس نفس المناىج الدراسية التي يدرسيا نظيره العادي داخؿ 

مكانات المعاؽ سمعيا تسمح بذلؾ.  الفصؿ، ويتطمب ىذا أف تكوف قدرات وا 

يكوف مف خالؿ استحداث برامج وفصوؿ خاصة ممحقة بالمدارس العادية حيث  الدمج الجزئي: -2
االحتياجات الخاصة بفصؿ خاص بيـ داخؿ المدارس العادية لتمقي الرعاية  يتـ إلحاؽ الطمبة ذو

 التربوية والتعميمية الخاصة بيـ.

ويعني اشتراؾ مؤسسات التربية الخاصة مع مدارس التربية العامة بالبناء  الدمج المكاني: -3
)حمدي أحمد وتوت، نيى المدرسي فقط بينما لكؿ مدرسة خططيا وأساليبيا وفصوليا وأساتذتيا.

 (100-99، الصفحات 2013محمود الصواؼ، 
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 الدراسات المشابية:  -6

 (  2001دراسة إيماف فؤاد محمد كاشؼ : )-6-1
فعالية برنامج  لألنشطة المدرسية في دمج األطفاؿ المعاقيف)عقمياػ سمعيا ( مع األطفاؿ عنواف: ال

 العادييف 
 المنيج التجريبي المنيج:
تمميذ  20تالميذ معاقيف و  10تالميذ معاقيف عقميا و 10تمميذ منيـ   40قد شممت العينة عمى العينة:

 معمـ و معممة . 25 ( سنة و عينة مف 11 - 7عادي تتراوح أعمارىـ بيف )
تيدؼ الدراسة إلى إظيار أىمية األنشطة المدرسية كمدخؿ تربوي إلنجاح نظاـ الدمج  بيف المعاقيف 

 والعادييف مع تحديد أثره عمى تحسيف السموؾ التكيفي لمطفؿ المعاؽ عقميا و سمعيا.
توصمت الباحثة إلى أف البرنامج يعزز فكرة الدمج بيف المعاقيف و األسوياء ، كما يؤثر  االستنتاجات:

 الدمج ايجابيا عمى تحسيف السموؾ التكيفي لممعاقيف و ينمي العديد مف السموكيات اإليجابية. 
 رسالة ماجستير في االرطوفونيا جامعة االغواط  2003دراسة سعاد ابراىيـ : -6-2

 اج الطفؿ المعاؽ سمعيا بالمدرسة العادية و عالقتو بالتكيؼ المدرسي إدم العنواف :

 لقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو لمعالجة الموضوع المنيج: 

منيـ مدمجيف دمجا جزئيا  3تالميذ مصابيف بفقداف سمعي ،  6و قد أخذت عينة مقدرة ب العينة:
( سنة و درجة 14-10ار الصـ و البكـ منيـ بيف )يدرسوف بمدرسة صغ 3و بالمدرسة العادية و 

فقدانيـ السمعي بيف المتوسط و العميؽ . و قد تـ إجراء الدراسة بالمدرسة باألغواط بالمدرسة 
 جويمية  ومدرسة صغار الصـ و البكـ ػ واري ناصرػ 5االبتدائية 

اجتماعيا نحو  وتوصمت الباحثة الى أف الطفؿ المعاؽ سمعيا المدمج يظير نضجا عاطفيا و
 اآلخريف عكس غير المدمج.

 -بحث منشور-السعودية2008دراسة عمي عبد رب النبي محمد حنفي:  -6-3

دراسة بعض متطمبات  دمج  الطالب الصـ في المدرسة العادية مف وجية نظر العامميف  العنواف :
 في مجاؿ تربية و تعميـ الصـ و السامعيف. 
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 ج الوصفي كأداة لجمع البيانات . حيث اعتمد الباحث المنيالمنيج:

و قد شممت الدراسة عمى عينة مف العامميف في مجاؿ تربية و تعميـ الصـ و السامعيف مقدرة العينة:
 عامؿ . 231ب 

قد توصؿ الى أف لمدمج فوائد اجتماعية  و نفسية و أكاديميةتخدـ الصـ و السامعيف  االستنتاجات:
 و أسر كؿ منيما بشرط توفر متطمبات الدمج .

 د الطاىر مكوالي سعيدة . جامعة،  2016دراسة جبوري اـ جياللي صارة :  - 6-4

التعمـ لدى المعاقيف  تحت عنواف : فعالية البرنامج إلرشادي لمدمج المدرسي عمى إثارة دافعية
سمعيا . دراسة شبو تجريبية بمدرسة ابف باديس سعيدة ، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر ؿ.ـ.د في 

 عمـ النفس المدرسي .

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية البرنامج اإلرشادي في إثارة دافعية نحوى

العادية ،فيذه الدراسة ليا أىمية بالغة خاصة التعمـ لدى التمميذ المعاؽ سمعيا المدمج في المدرسة 
رشادات النفسية الخاصة بتمدرس، وكفالة الطفؿ المعاؽ سمعيا داخؿ  بالنسبة لمبرامج التربوية وا 

 المدرسة العادية .

( أطفاؿ مف ذوي اإلعاقة السمعية المدمجيف في  08تكونت حاالت الدراسة مف)  -عينة الدراسة : 
 .المدرسة االبتدائية 

 ومف أىـ التوصيات في ىذه الدراسة :

أف لإلدماج المدرسي دور إيجابي في التكيؼ المدرسي السميـ لمطفؿ المعاؽ سمعيا ميما كانت 
 درجة فقدانو السمعي .

 . 2، جامعة الجزائر  2017دراسة مراكشي الصالح  - 5 – 6

: دور الدمج المدرسي في تطوير المغة الشفيية . لدى الطفؿ المعاؽ سمعيا الخاضع  عنوافتحت 
 لزراعة القوقعة .
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية الدمج المدرسي لألطفاؿ المعاقيف سمعيا ومدى مساىمتو في 
 تطوير لغتيـ الشفيية .

القوقعة األولى تضـ أطفاؿ غير : مجموعتيف مف األطفاؿ الصـ الخاضعيف لزراعة  عينة البحث
 مدمجيف متمدرسيف في قسـ خاص والثانية تضـ أطفاؿ مدمجيف مع العادييف .

 : منيج دراسة الحالة . منيج البحث

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى مساىمة الدمج المدرسي في تطوير الفيـ والتعبير المغوييف لفائدة 
ىذه األخيرة عمى استخداـ المغة الشفوية كأداة لمتواصؿ  أفراد المجموعة الثانية، كما أظيرت قدرة
 وانتيت الدراسة بتقديـ بعض المقترحات .

 ،  جامعة د الطاىر مكوالي سعيدة . 2016دراسة الطالبة :زحاؼ حادة  - 6 – 6

 زارعي القوقعة . ذي: اإلدماج المدرسي عند التالم عنوافتحت 

ىذه الدراسة إلى اإلدماج المدرسي لمتالميذ المعاقيف سمعيا زارعي لقوقعة و ضعيفي السمع  ىدفت
 مستوى السنة الثانية ابتدائي المدمجيف جزئيا في المدرسة االبتدائية ابف اديس دراسة ستة حاالت .

 تدائي .اختيار العينة كاف قصدي لمتالميذ زارعي القوقعة قسـ السنة الثانية اب -:  البحثعينة

 : المنيج الوصفي . البحثمنيج

 -بحث منشور-ػ كمية الممكة رايف لمطفولة ػ األردف  2008 خمود أديب الدبابنة :دراسة د/ -6-7

أثر الدمج عمى توفير بيئة محفزة لألداء األكاديمي و األداء االجتماعياالنفعالي لدى طمبة  العنواف :
ذوي الحاجات الخاصة . تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى دعـ برنامج الدمج لمطمبة ذوي 
اإلعاقة الحسية في األردف مف وجية نظر الطمبة المدمجوف أنفسيـ ، إضافة إلى تحديد الفروؽ في 

 رجة دعـ برنامج الدمج .د

 اعتمد الباحث المنيج الوصفي المنيج:
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قد تكونت عينة الدراسة مف الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية و البصرية مف الصؼ الثامف و  العينة:
 طالبا و طالبة الممتحقيف بالمدرسة العادية . 109التاسع و العاشر األساسي والبالغ عددىـ 

قد اظيرت النتائج فروؽ دالة احصائيا عمى بعد دعـ الدمج لألداء االكاديمي و  االستنتاج:
 االنفعالي تبعا لنوع اإلعاقة لصالح اإلعاقة السمعية. 

 : التوصياتأىـ

إنشاء متوسطات و ثانويات متخصصة بالتوازي مع العادية لضماف استمرارية تعمـ التالميذ و  -
 الوصوؿ بيـ إلى مستويات عميا .

 أطروحة دكتوراه ( :2005دراسة فاطمة محمد عبد الباقي ) -6-8

اثر الدمج بيف المعاقيف ذىنيا و االسوياء مف خالؿ ميارات العاب القوى و برنامج العنواف: 
 اعالمي تربوي عمى السموؾ التوافقي لمتالميذ المعاقيف ذىنيا و اتجاىات التالميذ االسوياء نحوىـ

ترح  يشمؿ عمى دمج  المعاقيف  ذىنيا )إعاقة بسيطة ( و األسوياء استيدفت تصميـ  برنامج  مق
باستخداـ ميارات ألعاب القوى و اإلعالـ التربوي المدرسي و تأثيره عمى ميارات ألعاب القوى 

 والتوافؽ النفسي االجتماعي لدى المعاقيف 

 استخدمت الباحثة المنيج التجريبي المنيج:

 مف أقارنيـ المعاقيف ذىنيا  9و تمميذ مف األسوياء  39 العينة:

مف أىـ النتائج أف برنامج الدمج المقترح لو تأثير ايجابي عمى السموؾ التكيفي االستنتاجات:
 لممعاقيف ذىنيا كما لو تأثير عمى اتجاىات التالميذ األسوياء نحو أقرانيـ المعاقيف ذىنيا .

 منشوربحث ( : 2005دراسة ندا حامد رماح و ايماف محمد )-6-9

تأثير برنامج تعميمي باستخداـ أسموب الدمج عمى السموؾ التكيفي النيائي و بعض العنواف :
الزمة المتغيرات البدينة و مستوى األداء عمى جياز الحركات األرضية في الجمباز لألطفاؿ مت

 دواف.
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يفي و بعض ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير البرنامج  التعميمي بأسموب الدمج عمى السموؾ التك
 المتغيرات البدنية لدى لدى المعاقيف ذىنيا ، 

 وقد استخدـ الباحثاف المنيج  التجريبيالمنيج:

 ضابطة و تجريبية ( طفؿ معاؽ ذىنيا مقسميف الى عينتيف20عمى عينة قواميا )العينة:

مى السموؾ أىـ النتائج تمثمت في اف لمبرنامج المقترح بأسموب الدمج تأثير ايجابي ع االستنتاجات:
 و مستوى أداء الحركات األرضية في الجمباز .

 أطروحة دكتوراه دراسة مشاري عيسى الرويح : -6-10

تأثير الدمج بيف التالميذ المعاقيف ذىيا و األسوياء عمى تعمـ بعض الميارات األساسية في العنواف :
 كرة اليد بدولة الكويت .

باستخداـ أسموب الدمج عمى تعمـ بعض التعميميييدؼ البحث الى التعرؼ عمى تأثير البرنامج  
الميارات األساسية في كرة اليد لمتالميذ المعاقيف ذىنيا والتالميذ  األسوياء بدولة الكويت .وقد 

دييف و تالميذ عا 10تمميذ معاؽ ذىنيا و  20اعتمد الباحث المنيج  التجريبي و عينة مكونة مف 
قد توصؿ الباحث الى اف البرنامج التعميمي المقترح في ظؿ الدمج  لو أثر ايجابي في تعميـ 

 المعاقيف ذىنيا ، الميارات األساسية في كرة اليد .

 أطروحة دكتوراه( :    2008دراسة أميمة حسيف حجازي ) -6-11

اقة الحركية و التفاعالت تأثير برنامج  لمجمباز بأسموب الدمج و العزؿ عمى الميالعنواف :
 .االجتماعية  لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا و اتجاىات األسوياء نحوىـ

ييدؼ الباحث الى معرفة تأثير برنامج مصمـ لمجمباز في ظؿ الدمج لتنمية المياقة الحركية و 
 .التفاعالت االجتماعية

 اعتمد الباحث المنيج التجريبي المنيج :
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تمميذ و تمميذة معاقيف ذىنيا ثـ تقسيميـ  الى  20قد قدرت عينة التجربة األساسية ب العينة:
تالميذ عادييف ثـ دمجيـ مع   10مجموعتيف إحداىما مدمجة و األخرى غير مدمجة ، إضافة الى 

 المعاقيف ذىنيا .

لو أثر ايجابي  قد توصمت الباحثة الى اف برنامج الجمباز المقترح بأسموب الدمج كاف االستنتاجات:
 في تحسيف المياقة الحركية و التفاعالت االجتماعية  لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا .

تأثير برنامج تعميمي بنظاـ الدمج و العزؿ بيف المعاقيف ذىنيا و :2014حساـ السيد العربي-6-12
 األسوياء عمى بعض القدرات الحركية و مستوى أداء بعض الميارات األساسية في كرة اليد

 اعتمد الباحث المنيج التجريبي المنيج:
 ( سنة12-9تمميذ مف المرحمة السنية ) 22تمثمت العينة في  العينة:

يوثر الدمج بشكؿ إيجابي في رفع المستوى المياري لممعاقيف ذىنيا و بعض القدرات  االستنتاجات:
 الحركية.

 ( : 2011دراسة حامد محمد حامد الكومي )  - 13 – 6
"تأثير الدمج بيف التالميذ المعاقيف ذىنيا و األسوياء عمى السموؾ التوافقي و مستوى أداء بعض بعنواف

 .الميارات األساسية في كرة اليد
تيدؼ الدراسة إلى تصميـ برنامج لتعميـ بعض الميارات األساسية في كرة اليد باستخداـ دمج التالميذ 

لمتعرؼ عمى مدى تأثير ىذا البرنامج عمى السموؾ المعاقيف ذىنيا)القابميف لمتعّمـ(و األسوياء 
السموؾ المضاد -العنؼ و السموؾ التدميري-تحمؿ المسؤولية-التنشئة االجتماعية-التوافقي(النمو البدني

اداء النفس و النشاط -السموؾ االجتماعي الغير مناسب-السموؾ غير المؤتمف-السموؾ المتمرد-لممجتمع
التمرير الكرباجي مف -اء بعض الميارات االساسية في كرة اليد)تنطيط الكرةالزائد)و كذلؾ عمى مستوى أد

 التصويب الكرباجي مف االرتكاز(عند األطفاؿ المعاقيف عقميا )القابميف لمتعّمـ(.-االرتكاز
اناث شريطة أف ال تكوف لدييـ  5ذكور و  7(تمميذ معاؽ عقميا قابميف لمتعّمـ 12عمى عينة قواميا )

ـّ دمجيـ مع )اعاقات مصاح  . إناث 6ذكور و  6(تمميذ سوي 12بة ت
 و أوصى الباحث عمى ضوء النتائج المحصؿ عمييا بما يمي :

لما لو مف تأثير ايجابي في تنمية السموؾ  األسوياءالدمج بيف المعاقيف عقميا و  أسموباستخداـ  -
 في كرة اليد . األساسيةالتوافقي و تعّمـ الميارات 
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لتحسيف الجوانب البدنية و  األسوياءالمعاقيف عقميا و  األطفاؿضرورة وضع برامج رياضية تجمع بيف  -
 الميارية و النفسية .

 ( : 2011دراسة سارة يحي ابراىيـ عزب )  - 14 – 6
التوحد و األطفاؿ الغير  إعاقةدوي  األطفاؿبعنواف"تأثير برنامج تعبير حركي باستخداـ الدمج بيف 

 . يف عمى اكتساب بعض الميارات الحركية و التفاعؿ االجتماعيمعاق
التوحد و  إعاقةدوي  األطفاؿتيدؼ الدراسة إلى تصميـ برنامج تعبير حركي باستخداـ الدمج بيف 

-االرتداد-الوثب-الجري-األطفاؿ الغير معاقيف لمعرفة مدى تاثيره عمى بعض الميارات الحركية )المشي
االىتماـ االجتماعي و التواصؿ -االجتماعي اإلقباؿالمد و التكور(و عمى التفاعؿ االجتماعي)-المرجحة

 االجتماعي(.
التجريبيتيف،مجموعة مدمجة و مجموعة غير  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف

( طفؿ منذوي التوحد حيث تـ 17مدمجة باستخداـ القياس القبمي و البعدي عمى عينة عمدية قواميا )
(أطفاؿ مف نفس المجموعة و بعد انسحاب واحد مف 5سحب عينة الدراسة االستطالعية التي قواميا )
( طفؿ أما االطفاؿ الغير معاقيف فقد بمغ قواميـ في 11) األطفاؿ أصبح قواـ عينة األطفاؿ ذوى التوحد

(طفؿ غير معاؽ ىـ عينة التجربة 6(طفؿ تـّ سحبيـ في التجربة االستطالعية و)5(طفال منـ)11العينة)
ـّ تشكيؿ أفواج التجربة عمى النحو التالي مجموعة تجريبية مدمجة مكونة مف) مف  أطفاؿ(6األساسية،و ت

(أطفاؿ مف دوي 5غير معاقيف و المجموعة التجريبية الغير مدمجة مكونة مف)  ؿأطفا(6دوي التوحد و)
 . التوحد
 الباحثة :إليياالنتائج التي توصمت  أىـو مف 

دوي التوحد في اكتساب الميارات  األطفاؿبرنامج التعبير الحركي المقترح لو تأثير ايجابي عمى  -
 . الحركية قيد البحث و تنمية التفاعؿ االجتماعي

مف تأثيره عمى اكتساب الميارات الحركية قيد  أكثرعمى التفاعؿ االجتماعي  يايجابأّف الدمج لو تأثير  -
 الدراسة .

أّف المعب و األلعاب الشعبية ليـ تأثير ايجابي عمى اكتساب الميارات الحركية و تحسيف مستوى  -
 التفاعؿ االجتماعي .

 يمي : و عمى ضوء ىذه النتائج أوصى الباحث بما
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استخداـ برنامج التعبير الحركي المقترح في المدارس الخاصة لتحسيف التفاعؿ االجتماعي و اكتساب  -
 الميارات الحركية لألطفاؿ دوي التوحد .

 ميني( .-رياضي-اجتماعي-التوسع في تطبيؽ الدمج بأنواعو المختمفة)أكاديمي -
األطفاؿ المعاقيف عمى اختالؼ اعاقتيـ في النشاطات إعداد مدرسي تربية رياضية ممميف باحتياجات  -

 الرياضية .
 مستغانـ . –جامعة عبد الحميد بف باديس ( :2016سيفي بمقاسـ )  – 15 – 6

بعنواف " أثر الدمج باألسموب التعاوني عمى تعمـ بعض الميارات األساسية في نشاط كرة السمة و تنمية 
عند األطفاؿ ذو اإلعاقة العقمية البسيطة " . تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد أثر دمج  االجتماعيالتفاعؿ 

األطفاؿ ذ وي اإلعاقة العقمية البسيطة مع أقرانيـ األسوياء عمى تعمـ بعض الميارات األساسية في نشاط 
 . كرة السمة و تنمية التفاعؿ االجتماعي لدييـ
برنامج تعميمي باألسموب التعاوني في نشاط كرة السّمة مف استخدـ لذلؾ المنيج التجريبي ،حيث طبؽ 

العقمية البسيطة  اإلعاقةأطفاؿ مف ذوي  05حصة تـّ خاللو الدمج بيف مجموعة مف األطفاؿ قواميا  11
 . ( سنة 12 – 9أطفاؿ أسوياء يتراوح سنيـ بيف )  05و

اإلعاقة العقمية البسيطة في نشاط توصؿ الباحث إلى اف الدمج بيف األطفاؿ األسوياء و االطفاؿ ذوو 
كرة السّمة أثر ايجابيا عمى نماء مستوى التفاعؿ االجتماعي عندىـ كما أنو عزز و سّرع عممية التعّمـ 

 . لدييـ مف خالؿ األسموب التعاوني
 أيموؿ.دد الحادي والخمسوف . مجمة الفتحالع :و خمدوف إبراىيـ محمد دراسة نبيا احمد شاكر -6-16

 2012لسنة 
تأثير األلعاب التعميمية بطريقة الدمج المكثؼ في اكتساب بعض الميارات الحركية بكرة السمة العنواف:

 لمتالميذ الصـ والبكـ
 اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي العينة:
تالميذ لممجموعة  9تالميذ لممجموعة الضابطة و 9تمميذًا. 18وطبؽ عمى عينة مؤلفة مف العينة:

 .التجريبية
 االستنتاجات: 

  .فاعمية األلعاب التعميمية في اكتساب بعض الميارات الحركية األساسية بكرة السمة-0
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استعماؿ األلعاب التعميمية في البرنامج التعميمي الذي أعده الباحث لو تأثير ايجابي في عممية  -2
يمي المستعمؿ فيو األسموب اكتساب بعض الميارات الحركية األساسية بكرة السمة، أكثر مف المنياج التعم

  .التقميدي
إف طريقة الدمج المكثؼ ليا أثر ايجابي في اكتساب بعض الميارات الحركية بكرة السمة مف خالؿ -3

 .توفير الوقت في التعمـ وزيادة التكرارات
 أطروحة دكتوراه:  2013دراسة حمدى أحمد السيد وقوت   -6-17

باز عمى جياز مو األسوياء عمى تعمـ بعض ميارات الج تأثير الدمج بيف الصـعنواف الدراسة :
 التمرينات األرضية . 

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى أثر الدمج بيف األسوياء و الصـ عمى تعمـ بعض ميارات الجمباز عمى 
 .جياز التمرينات األرضية 

 قد اعتمد الباحث المنيج التجريبي مالئمتو لطبيعة البحث . المنيج:
 صـ . 3أسوياء و  4تالميذ ، 7ثمت عينة البحث في تم العينة:

قد ادى الدمج الى وجود تواصؿ بيف األسوياء و الصـ في بعض الحركات و التي تظير  االستنتاجات:
 في شكؿ لغة الجسد و إف لمدمج اثر ايجابيا في تعمـ الميارات قيد البحث .

 :2012دراسة انجي عادؿ متولي  - 18- 6
تصميـ برنامج تقني باستخداـ التدريبات النوعية لتحسيف بعض القدرات البدنية مستوى األداء  العنواف:

 . المياري في كرة السمة لمعاقي الصـ و البكـ
 اعتمد الباحث المنيج التجريبيالمنيج: 

 ( سنة 16-15تمميذ أعمارىـ بيف )  15قدرت عينة البحث ب العينة:
 أثير إيجابي في تحسيف القدرات البدنية و األداءالمياري.لمبرنامج المصمـ تاالستنتاجات: 

 . جامعة الجزائر . رسالة دكتوراه 2017دراسة خالد وليد : - 18 – 6
الدمج في تفعيؿ دور البرنامج التعميمي المقترح  إلكساب المعاقيف سمعيا  إستراتيجية: أثر  عنوافتحت 

 . بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة
التعرؼ عمى اثر الدمج في الرفع مف فاعمية البرنامج التعميمي المقترح لتعميـ المعاقيف  إلىتيدؼ الدراسة 

 . سمعيا و العادييف بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة
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 . : المنيج التجريبي بتصميـ عينتيف تجريبيتيف المتبع المنيج
تالميذ  7تالميذ معاقيف سمعيا مدمجيف معاو عينة ثانية مكونة مف  7تالميذ عادييف و  7:  العينة

 . معاقيف سمعيا
 : االستنتاجات

في الكرة الطائرة في نفس الحصة  األساسيةيمكف لمتالميذ العادييف المبتدئيف تعمـ الميارات  - 1
 . يتأثروا سمبا أفالتعميمية مع المعاقيف دوف 

في الكرة الطائرة مف خالؿ نفس البرنامج  األساسيةلممعاقيف سمعيا القدرة و القابمية لتعمـ الميارات  - 2
 . التعميمي الذي يقدـ لمتالميذ العاديف مف حيث المحتوى و الطريقة

ي ف األساسيةلمدمج اثر ايجابي في تفعيؿ البرامج التعميمية المعتمدة لتعميـ المعاقيف سمعيا الميارات  - 3
 . الكرة الطائرة

 . نجاح الدمج مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير البيئة الضرورية و الالزمة لذلؾ - 4
 : التوصيات -

 : مف خالؿ ىذا البحث الذي قاـ بو الطالب الباحث فانو يوصي بما يمي
 . المعاقيف سمعياالتأكيد عمى اجراء المزيد مف البحوث التي تتناوؿ استراتيجية الدمج بيف العادييف و  -
 . التركيز عمى البحوث التي تشمؿ الدمج في الحصص الرياضة -
 . ضرورة تييئة الظروؼ الضرورية لنجاح الدمج -
 تجسيد الدمج ميدانيا في حصة التربية البدنية و الرياضية عمى مستوى المتوسطات و الثانويات. -
 التعميؽ عمى الدراسات : -7

المشابية إحدى ركائز البحث العممي اذ بيا يتـ الحكـ والمقارنة عمى نتائج  تعتبر الدراسات السابقة و
الدراسات و البحوث التي نحف بصددىا ، و مف خالؿ التدقيؽ في الدراسات التي اعتمدىا الطالباف 
الباحثاف نجدىا اىتمت بتعميـ الميارات األساسية في األلعاب الجماعية خاصة بأساليب مختمفة حيث 

ث عينات أساسية مف عادييف و معاقيف سمعيا و مدمجيف ، أما الدراسات التي اىتمت بتعميـ شممت ثال
دراسة نبيا احمد شاكر و في كرة السمة فنجد  ةالتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية بعض الميارات األساسي

ذه ، ى 2017 دراسة خالد وليد -و  2012دراسة انجي عادؿ متولي و  2012 خمدوف إبراىيـ محمد
الدراسات التي اكدت عمى أف البرامج التعميمية المقترحة بمختمؼ األساليب قد أثرت إيجابا في تعميـ 
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التالميذ المعاقيف سمعيا بعض الميارات األساسية في كرة السمة ، و في الجانب األخر فقد عززت عممية 
ة في كرة اليد و كرة السمة ، و قد التعميـ لمتالميذ العادييف بعض الميارات األساسية في األلعاب الجماعي

اكدت ىذه الدراسات عمى فاعمية البرامج التعميمية المقترحة في تعميـ المعاقيف سمعيا بعض الميارات 
األساسية في األلعاب الجماعية ، و في االتجاه الثالث نجد الدراسات التي اىتمت بالبحث في فاعمية 

عادييف في تعميـ المعاقيف سمعيا و ذىنيا بعض الميارات الدمج المطبؽ بيف المعاقيف و أقرانيـ ال
األساسية في األلعاب الجماعية و تعزيز السموؾ التكيفي لممعاؽ ، وقد اثبتت ىذه الدراسات األثر 
اإليجابي لمدمج في تعميـ التالميذ المعاقيف سمعيا و ذىنيا الميارات األساسية في األلعاب الجماعية و 

في وحركات الجمباز األرضية ، و بذلؾ نجد اف الدراسات المعتمدة تؤكد ما توصؿ تعزيز السموؾ التكي
فييا أف الدمج اثر إيجابا في تعميـ المعاقيف سمعيا  االيو الطالباف الباحثاف في دراستيما الحالية التي اكد

و الداعيف الى الستراتيجية الدمج  فبذلؾ في صؼ المؤيدي ابعض الميارات األساسية في كرة السمة ، ليقف
ضرورة توسيع تطبيقو في المؤسسات التعميمية حتى يستفيد المعاؽ سمعيا مف األثر اإليجابي المترتب 

 عنو.
 



 

 

 

 

 

ولاألباب ان  
 اندراسة اننظرية
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 تمييػد: 

لقد عرؼ اإلنساف اإلعاقة منذ القديـ فأنكرىا وعاشيا ولـ يعايشيا و ألنو سادت فكرة    
 لخاطئة عف المعاقيف أدى األمر إلىالبقاء لألصمح و األقوى و سيطرة االعتقادات ا

التخمص منيـ واإلساءة إلييـ بمختمؼ األشكاؿ واأللواف بدءا بالرفض التاـ وعدـ التقبؿ 
السجف والقتؿ. و لكف في عصر البحث و اإلبداع  ىإلى االستيزاء والسخرية وصوال إل

و الدفع العممي الذي نعيشو في مختمؼ المياديف حيث لـ يترؾ شيء إال و بحث فيو 
نسبة لممعاقيف أو جمادا. فاألمر بال اا كاف أو سائؿ، حيإنسانا كاف أو حيواف، صمب

حياتيـ التي أنتجتيا إعاقتيـ توشؾ أف تضمحؿ و تزوؿ أماـ  سمعا قد ىاف و ظممت
 إشعاع و نور العمـ. 

 او في سبيؿ ىذا عمؿ كؿ مف مكاف تخصصو إلفادة المعاقيف وخاصة األكثر انتشار 
يا و نخص بالذكر ىنا المعاقيف سمعيا و في العالـ كالمعاقيف عقميا  وحركيا وسمع
بكثير مف االىتماـ منذ القدـ لتزداد في  تاإلعاقة السمعية ىذه األخيرة التي حظي

و خدمتيـ إنما ىي  ىذه الفئة أقرب المعاقيف إلي األصحاءالعصر الحديث كوف 
و  استثمػار يعطي نتائجو و يجني ثماره إف كاف بالطريقة الصحيحة و النية الصادقة

اف قادرا و الرعاية الكافية كمالعمؿ الدؤوب. فالمعاؽ سمعيا إف حظي باالىتماـ الالز 
و في كثير مف المجاالت، و ليذا كمو لـ يدخر اإلنساف  عمي منافسة حتى العادييف

مكانياتيـ.   المعاصر أي وسيمة مف شأنيا مساعدة المعاقيف سمعيا و استثمار قدراتيـ وا 

 ة:اإلعاقة السمعيمفيـو  -1

طي مدى واسع مف درجات فقداف السمع يتراوح بيف الصمـ أو الفقداف عمصطمح عاـ ي
الشديد الذي يعوؽ عممية الكالـ و المغة و الفقداف الخفيؼ الذي يعوؽ استخداـ األذف 
 في فيـ الحديث و تعمـ الكالـ و المغة، و ىكذا يمكف التمييز بيف طائفتيف مف المعاقيف
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سمعيا ىما الصـ و ضعاؼ السمع  . (46، صفحة 2013)حمدي و الصواؼ،  .و 
إعاقة السمع ىي العجز في حاسة السمع بحيث يؤدي ىذا العجز إلى فقداف سمعي أو 

حاسة السمع و يتعذر عميو االستجابة بطريقة تدؿ عمى خمؿ يحوؿ دوف االستفادة مف 
فيـ الكالـ المسموع سواء كاف ىذا الفقد كميا أو جزئيا، و تكوف قدرات الشخص الذي 
حـر حاسة السمع أو فقد القدرة السمعية قبؿ تعمـ الكالـ أو بعدىا محدودة، و الصـ 

سواء منذ الوالدة أو  أيضا ىـ الذيف فقدوا حاسة السمع ألسباب وراثية أو مرضية
(12، صفحة 2006)محمود، بعدىا  

 تشير اإلعاقة السمعية إلى مفيومي الصـ والمعاقيف سمعيا :تعريؼ اإلعاقة السمعية -2

 لغة: األصـ مف ذىب سمعو.:الصـ -2-1

الكالـ المنطوؽ في : حالة فقداف السمع إلى درجة مف السوء يصعب معيا فيـ الصمـ
معظـ األحواؿ مع أو بدوف المعينات السمعية و الصـ ىو الشخص الذي يعاني نقصا 

 .(15، صفحة 2005)وفعت عمر، أو اختالال يحوؿ دوف االستفادة مف حاسة السمع

دتيـ و قبؿ اكتساب و يشير الصمـ إلى األفراد الذيف فقدوا بالكامؿ حاسة السمع منذ وال
 .(170، صفحة 2014)ابراىيـ، المغة.

ديسبؿ أو عدـ  80مـ المتحدة ىو فقداف السمع الذي يتعدى و الصمـ طبقا لييئة األ 
القدرة عمى التعرؼ عمى األصوات في حالة استخداـ األجيزة السمعية، كما و يتفؽ كؿ 

(، 2006(، )حسيف التيامي، 2006(، )أحمد نبوى، 2006مف )أيمف مذكور، 
(، )زينب شقير، 2005(، )عبد المطمب قريطي، 2006)مجدى عزيز، جمعة حمزى، 

( عمى أف الطفؿ األصـ ىو الذي ال يمكنو االنتفاع 2003(، )كماؿ زيتوف، 2005
ف أصيب بحاسة السمع في أغراض الحياة العادية سواء مف ولد فاقدا لمسمع تماما أو م
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)عبد سنوات( أو مف تالشت أثار تعممو لمغة تماما 5أو  3بالصمـ في الطفولة المبكرة )
 . (20، صفحة 2010اهلل الفايز، 

الذي يشكو مف الضعؼ شديد لمسمع و لكف يستجيب ىو  :ضعاؼ السمع -2-2
في حدود مقدرتو السمعية و ال يجدي ات قريبة فلألصوات المرتفعة التي تكوف مف مسا

 .(170، صفحة 2014)ابراىيـ، العالج و تصحيح السمع.

(، )يوسؼ التركي، 2005(، )زينب شقير، 2005و يتفؽ )عبد المطمب قريطي، 
( عمى أف الضعؼ السمعي يشير إلى قصور في 2006( و )أحمد نبوى، 2005

 .(20، صفحة 2010)عبد اهلل الفايز، تراوح مف الخفيؼ إلى الشديد.حاسة السمع ي

 أسباب اإلعاقة السمعية: -3

 أسباب ما قبؿ الوالدة: -3-1

 ( في دـ األـ و الطفؿ، األمراض التي تصيبRHو تشمؿ تعارض عامؿ الريزس )
األلمانية، إضافة إلى سوء التغذية و تعرض األـ صبة حاألـ أثناء الحمؿ مثؿ الزىري ال
( و تناوؿ األـ لبعض األدوية و العقاقير إضافة X-rayالحامؿ إلى األشعة السينية )

 إلى التدخيف و المخدرات و الكحوؿ و تسمـ اليواء.

 عوامؿ أثناء الوالدة:  -3-2

األـ االلتياب السحاقي  و تشمؿ الوالدة المتعسرة أو الطويمة، تنافر الدـ بيف األب و   
 .أو نقص األكسجيف إضافة إلى األدوية المستخدمة في الوالدة 

 أسباب ما بعد الوالدة:  -3-3

تشمؿ األمراض التي تصيب الطفؿ بعد الخمس سنوات األولى مثؿ االلتياب    
أنسجة السمع و الحوادث و  تمؼالسحاقي و الحمى القرمزية ..الخ، إضافة إلى 
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، 2011)أبو زيد، .تي يعرض ليا الطفؿ بعد الوالدة و سوء التغذيةالصدمات ال
 (110-109-108-107الصفحات 

توجد عدة تصنيفات لإلعاقة السمعية التي تختمؼ : تصنيفات اإلعاقة السمعية-4
تناوؿ ىذه باختالؼ وجيات نظر الباحثيف و اختالؼ تخصصاتيـ حيث يمكف 

 التصنيفات عمى النحو التالي:

تصنؼ اإلعاقة سمعيا طبيا أو فيسيولوجيا إلى درجة فقداف السمع  :أ( التصنيؼ الطبي
 عمى النحو التالي:

 ( ديسبؿ40-27اإلعاقة الضعيفة: تتراوح درجة السمع مف ) -   

 ( ديسبؿ55-41اإلعاقة البسيطة: : تتراوح درجة السمع مف ) -   

 (( ديسبؿ70-56اإلعاقة المتوسطة: تتراوح درجة السمع مف ) -   

 ( ديسبؿ90-71اإلعاقة الشديدة : تتراوح درجة السمع مف ) -   

 ديسبؿ. 90اإلعاقة الضعؼ )الحادة( : أكثر مف  -   

 يصنؼ اإلعاقة السمعية إلى: :ب( التصنيؼ التربوي

 قبؿ تطور المغة عند الطفؿ.صمـ قبؿ تعمـ المغة: و يحدث منذ الوالدة أو    

 صمـ بعد المغوي: و يحدث لمطفؿ بعد تعمـ المغة و الكالـ.  

 ج( تصنيؼ تبعا لموقع اإلصابة:

 فقداف السمع المركزي -فقداف السمع الحسي العصبي -فقداف السمع التوصيمي -   
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، 2014)السيد خميفة و وىداف، فقداف السمع اليشيري -فقداف السمع المختمط -   
 . (56-55-54-53-52الصفحات 

 قياس و تشخيص المعاقيف سمعيا: -5

 أوال: الطريقة التقميدية:   

تعتمد ىذه الطريقة عمى استشارة سمع الطفؿ عف طريؽ المناداة عميو عف طريؽ ذكر 
 الطريقة تفتقد إلى الدقة. اسمو أو نطمب منو تقميد بالصوت ما يسمعو، غير أف ىذه

 :ثانيا: الطريقة العممية في قياس السمع   

تعتمد ىذه الطرؽ عمى األجيزة المتخصصة و المصممة لقياس السمع و ىي طرؽ 
ذات تقنية عالية و يقـو بإجراء القياس شخص خبير في  و عالمياعممية معترؼ بيا 

 قياس السمع.

لتقيس سمع األطفاؿ منذ بداية مراحميـ لقد تطورت طرؽ قياس السمع بشكؿ دقيؽ 
 العممية بالطرؽ التالية:

 قياس السمع السموكي لألطفاؿ أصحاب السنة:-1

ؿ لسماع أصوات فألطفاؿ في عمر سنة، حيث يعرض الطىذا المقياس يقيس سمع ا
 تتـ قياس استجابات الطفؿ السموكية.  ولمصوتبشدة مختمفة في غرفة عازلة 

 ) العمر سنتيف(: القياس السمعي-2   

ليوائي،في األذف اإليصااليتـ فحص قياس سمع الطفؿ مف خالؿ استخداـ سماعات 
الوسطى بحيث يتـ توصيؿ الصوت لألذف أثناء الفحص مف خالؿ سماعة األذف مع 
تغيير الذبذبات الصوتية، أو قياس سمع الطفؿ عف طريؽ التوصيؿ العظمى مف خالؿ 
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المفحوص و ليست األذف بنفسيا، و ىكذا يمكف توصيؿ الصوت عبر عظاـ جمجمة 
 كانت حسية سمعية أو عصبية. إذاتحديد اإلعاقة السمعية 

 قياس السمع الموضوعي:  -3

 يفحص ىذا القياس االستجابات التمقائية التي تحدث في أذف المفحوص.

 قياس استجابات الدماغ السمعي:-4

مفحوص، بحيث يتـ قياس التغيرات يتـ القياس بتوصيؿ أقطاب كيربائية عمى جبيف ال
 في مستوى النشاط الكيربائي الناتج عف السياالت العصبية الموجودة في جذع الدماغ.

 اختبار الشوكة الرنانة:-5

يطمب مف المفحوص رفع إصبعو عند سماعو لمذبذبات الصادرة عف الشوكة الرنانة 
)العزة، رينيو. بعد ضربيا بمطؼ باليد و مف شكميا فحص وبر، فحص بنج، فحص

 .(120-119-118-117، الصفحات 2002

 ي:   حالتركيب التشري -6

 آلية السمع: -6-1

عندما تيتز األجساـ يصدر عنيا أمواج صوتية تنتشر الخارج بكؿ االتجاىات عمى 
في الثانية الواحدة بالذبذبة و شكؿ ترددات و يعرؼ عدد الترددات التي يولدىا الصوت 

يستخدـ مصطمح ىيرتز المعروؼ لإلشارة إلى مقدار التردد في الثانية الواحدة و تتراوح 
( ىيرتز، أما شدة الصوت فتقاس 8000( و )100ذبذبات صوت اإلنساف بيف )

 (.DBبديسبؿ )

الخمؼ، و  و عندما ترتطـ ذبذبات الصوتية بغشاء الطبمة فيو يتحرؾ إلى األماـ و إلى
عندما تتحرؾ الطبمة تتحرؾ المطرقة المتصمة بيا و ىذه العظيمة تؤدي بدورىا إلى 
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اىتزاز السنداف في الركاب. و يغطي الطرؼ الداخمي مف الركاب النافذة البيضاوية و 
عندما يتحرؾ فيو يؤدي إلى تموجات في السائؿ الموجود في القوقعة، و عند تحرؾ 

ي إلى انحناء الخاليا الشعرية الموجودة في عضو كورتي و ذلؾ السائؿ في القوقعة يود
عصبية  إشاراتسياالت أو  بإرساؿتقـو  تيلايؤدي بدوره إلى تنشيط النيايات العصبية 

)الخطيب عبر العصب السمعي إلى الدماغ لتتـ معالجة المعمومات السمعية و تفسيرىا.
 (134-133، الصفحات 2009و الحديدي، 

يعتبر االتصاؿ لدى األفراد أساس اندماج الفرد مع طرؽ التواصؿ لدى المعاقيف سمعيا:-7
سمعيا نوجز ما  بالمعاقيفأسرتو و مجتمعو، لذا استوجب إيجاد طرؽ تواصؿ خاصة 

 فييا كما يمي:

 :أوال: التواصؿ المفظي   

التدريب السمعي: نخص ىذه الطريقة المعاؽ سمعيا الذي لديو قدرات سمعية  - أ
ميما كانت ضعيفة، بحيث يتـ العمؿ عمى تنميتيا و تطويرىا لتساعد المعاؽ 

استخداـ  إمكانيةالعادييف مع  األشخاصسمعيا في التواصؿ مع أقرانو أو 
 المعينات الصوتية.

المعاؽ سمعيا عمى قراءة الشفاه و فيـ قراءة الشفاه: المقصود تنمية ميارة  - ب
 الرموز البصرية لحركة الفـ و الشفاه أثناء كالـ األشخاص العادييف.

و تعتمد ىذه الطريقة باستخداـ اليديف في التعبير بدال مف ثانيا: الطريقة اليدوية:   
 الطريقة المفظية و ىي أكثر انتشارا عند الصـ و تقسـ إلى ثالث أقساـ كما يمي:

إلشارة الوصفية: و ىي اإلشارات التي يتعارؼ مجتمع ما عند وصؼ مفيوـ ا - أ
 معيف كالطوؿ أو القصر و يستخدميا حتى األشخاص العادييف.
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التي تدؿ عمى فعؿ أو مفيوـ أو صفة أو  اإلشاراتاإلشارة غير الوصفية: و ىي - ب
 ضمير و تعتبر صفة خاصة بالصـ.

تيجئة الحروؼ المختمفة كؿ حرؼ  تدؿ عمى إشاراتاألبجدية: و ىي  اإلشارات - ت
 .(109-108-107، الصفحات 2011)كوافحو و عبد العزيز، لو شكؿ معيف

: جياز خاص بقياس السمع و يتكوف مف أربع أجزاء ـيو األود:جياز قياس السمع -8
 ىي:

 الذبذبات الصوتية.الجزء المخصص الختيار  -الجزء المصدر لمصوت -

 الجزء المخصص لتغيير الذبذبات -

 .(150، صفحة 2009)الخطيب و الحديدي، .الجزء المستقبؿ -

البكـ -االعتقاد السائد لدى الكثيريف أف الصـالنشاط الرياضي عند المعاقيف سمعيا: -9
مجالنا الرياضي نجد أنيـ يستطيعوف يختمفوف عف األسوياء في كؿ شيء، لكف في 

ممارسة كافة أنواع األنشطة الرياضية التي يمارسيا األسوياء دوف أجراء أي تعديؿ في 
المالعب أو األدوات، فيمكف ليـ القياـ بأداء كافة أنواع األنشطة الرياضية إذا توفر 

لمياقة ىادئ األعصاب، مف أجؿ إكسابيـ ارس  و المشرؼ الرياضي الصبور و المد
فالمعاقيف سمعيا فئة ليا القابمية لتعمـ مختمؼ البدنية و الميارات الفنية ألنواع األنشطة 

، 2014)ابراىيـ، .الميارات الرياضية لكف ببطء مع حاجة ممحة لمتكرار أثناء التعميـ
 .(171صفحة 

ألعاب القوى   =  يمكف لممعاقيف سمعيا:األنشطة البدنية و الرياضية المناسبة  -10
 ممارسة كؿ المسابقات في ألعػاب القوى سواءا كانت ألعاب الميػداف أو ألعاب المضمار
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ألعاب المضمار  =  يفضؿ أنشػطة التحمؿ اليوائي و الدوري التنفسي لممسػافات 
 كمـ.20ـ، ماراتوف، مشي 500ـ، 1500المتوسػطة و المسافات الطويمة 

الميداف =  الوثب العػالي، الوثب الطويؿ، الوثب الثالثي، رمي الرمػح، رمي ألعاب 
 الجمة، رمي القرص. 

 األلعاب الجماعية = كرة السمة ، كرة القدـ ، كرة اليد ، كرة الطائرة.              

ألعاب المضرب  =  تنس الطاولة، تنس األرض، اإلسكواش، الريشة الػطائرة، 
 ، بيميادو.الدراجات، بولينج 

و بصفة عامة يستطيع المعاؽ سمعيا ممارسة جؿ األنشطة الرياضية دوف إدخاؿ 
)طو سعد عمى، أحمد تعديالت عمى المالعب أو األدوات أو القوانيف الخاصة بالمعب

 (.316، ص2005أبو الميؿ،

يمثؿ النشاط الرياضي وظيفة ىامة في نمو العقؿ و الجسـ، فيو يمد الجسـ بالطاقة و 
حيوية و يعطي الفرد الفرصة لمتفاعؿ و االندماج مع الجماعة و االستجابة لمثيرات ال

البيئة المحيطة، فالنشاط الرياضي بالمؤسسة يشمؿ عممية تعويضية يؤكد مف خالليا 
المعاؽ سمعيا ذاتو و ثقتو بنفسو، و يمثؿ النشاط البدني أىمية خاصة لممعاقيف سمعيا، 

شاط و اكتساب القوة عمى التحمؿ و بذؿ الجيد، مما يساعده إذ يبعث فيو الحيوية و الن
)كماؿ عبدو و السيد حالوة، .في تحقيؽ المياقة العامة لمجسـ و حسف أدائو لوظيفتو

 .(157-156، الصفحات 2001

 ما يجب عمى مدرس و مدرب الصـ و البكـ مراعاتو: -11

 األدوات و األجيزة و طرؽ التعميـ و التدريب المناسبة.يراعي اختيار  -1
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التركيز عمى العمؿ في ضمف الجماعة لتنمية التواصؿ بيف المعاقيف و زيادة  -2
 التفاعؿ االجتماعي إضافة إلى عممية التعميـ و التدريب.

 فيـ نفسية المعاؽ سمعيا مف أجؿ التعامؿ معو عمى النحو الصحيح. -3
نيـ عند التعمـ ألنيـ مختمفوف في الغالب في درجة راعي الفروؽ الفردية بي -4

 اإلعاقة السمعية.
 ركز كثيرا عمى حاسة البصر أثناء التعميـ و التدريب. -5
)سعد عمي و أبو الميؿ، راعي ضعؼ التوازف و التأخر الحركي لدى األصـ -6

 .(314-313، الصفحات 2005

تعد األنشطة اإليقاعية الحركية ذات فائدة كبيرة في  الحركية و الرياضية:األنشطة -12
تنظيـ حركات الصـ و ضعاؼ السمع، في تحقيؽ المزيد مف السيطرة عمى أعضاء 
جسميـ و التحكـ فيو، و في تنمية إحساسيـ و تذوقيـ الجمالي مع مراعاة تحويؿ 

ة كالتصفيؽ باليديف و االعتماد اإليقاعات السمعية إلى إيقاعات بصرية  أو حس حركي
 (298، صفحة 2008)عمي الغزاؿ، عمى الوسائؿ الضوئية.

المعاؽ سمعيا فرد لـ األنشطة و البرامج الرياضية المعدلة لحاالت اإلعاقة السمعية: -31
واألعصاب يتأثر جيازه الحركي بصورة جوىرية فالعظاـ و المفاصؿ و العضالت 

العاممة عمييا قد تتأثر كفاءتيا و لكف استجابتيا تظؿ قائمة و قابمة لمتحسف تحت تأثير 
حمؿ التدريب و عمى ذلؾ فالتمرينات و األلعاب و الرياضات يمارسيا المعوؽ سمعيا 
باستثناء بسيط يتعمؽ باالعتماد عمى اإلشارات و العالمات و األعالـ الممونة بدال مف 

 طمقات مسدسات البدء و غيرىا مف اإلشارات السمعية. الصافرات و

مما سبؽ نجد المعاؽ سمعيا ممارسا لكرة القدـ و كرة السمة و كرة اليد و ألعاب القػوى 
بجميع مسابقاتيا تقريبا و التمرينات و الجمباز و رياضػات المصارعة و المالكمة و 
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طو سعد عمى، أحمد أبو و الرماية .....الخ ) وو الكاراتي والسػالح و الجود
 .(. 31، ص2005الميؿ،

 الخالصة:

القوؿ بأف اإلعاقة السمعية الزالت بحاجة إلي البحث  يمكننا أف نخمص في النياية إلى
حتى يمكننا فيميا و استيعاب أصحابيا عمي الوجو  ةالمكثؼ و الدراسة المعمق

الصحيح األمر الذي يمكننا مف استثمار القدرات و اإلمكانيات الحقيقية لممعاقيف سمعيا 
حد االقتراب أو  و التنافسي استثمارا نصؿ معو إلى في المجاؿ الرياضي الترويحي

مكف لممعاؽ سمعيا المساواة مع األسوياء في كثير مف األنشطة الرياضية،بحيث ي
منافسة األصحاء و التغمب عمييـ متناسيا إعاقتو ليس غفمة و ال حمقا منا و منو بؿ 
عقالنية و تحكما و إدراكا و دراية بإعاقتو،الف المعاؽ سمعيا كما أكد و يؤكد الكثير 

اقة السمعية ال يختمؼ عف مف الباحثيف في المجاالت المختمفة التي ليا صمة باإلع
السماع،وىـ يعنوف بالجممة مفيوميا الظاىري الذي مىع ةإال في عدـ القدر  فالعاديي

يجعمنا مطالبيف بإيجاد السبؿ الكفيمة بإيصاؿ المعمومة بالطريقة الصحيحة و تعميمو ما 
يجب أف يتعممو في الوقت المناسب ليكوف بذلؾ مواكبا لمعصر و الحضارة في كؿ 

عونا ليا ال عالة عمي امجاالتيا مساىما في بنائيا و إنمائي
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 مييد:ت

إف التعامؿ السميـ مع المعاؽ في الحياة عامة أو في المواقؼ الخاصة معو التي     
يسعى السوي فييا إلى تقديـ الخدماتالالزمة واإلعانة الواجبة لو ) لممعاؽ سمعيا( 
تقتضي معرفتو واإللماـ بكؿ جوانب الحياة لديو خاصة وأف اإلعاقة السمعية ليا تأثير 

األخرى  )الشخصية واالجتماعية (. وألننا نتناوؿ المعاؽ كبير عمى مختمؼ الجوانب 
سمعيا بالبحث والدراسة ميدانيا كاف عمى الباحثاف أف يكونا عمى دراية تامة ومعرفة 
شاممة بدقائؽ أوضاع و أحواؿ المعاقيف سمعيا،واإلطالع عمى مدى تأثير اإلعاقة 

الفرد تعامال صحيحا  السمعية عمى مختمؼ الجوانب األخرى حتى يكوف تعاممنا مع
يراعى فيو كؿ خصوصيتو وسماتو التي انفرد بو،فتكوف تصرفاتنا معو مبنية عمى 
أساس عممي صحيح ومنطمؽ فكري واقعي األمر الذي يقودنا إلى تحقيؽ المبتغى مف 
البحث وتقديـ العوف والمساعدة لممعاؽ سمعيا فنفيده مف حيث أراد أف نفيده و ليس 

ى االندماج االجتماعي والصحة النفسية  المطمب األساسي لكؿ العكس وصوال بو إل
البشر األسوياء والمعاقيف عمى السواء. وليذا وذاؾ رأى الباحثاف ضرورة تخصيص 
فصال كامال يتطرؽ فيو إلى خصائص المعاقيف سمعيا االجتماعية والعقمية والمغوية 

مميزات المرحمة العمرية والنفسية واالنفعالية وحتى الصحية إضافتا إلى استعراض 
 ( سنة. 15 –13لعينة البحث مرحمة الطفولة المتأخرة مف ) 

 :المعاقيف سمعياخصائص األطفاؿ -1
 ولقد أشارت الكثير مف األدبيات في مجاؿ التربية الخاصة إلى أف األطفاؿ الصـ 

ضعاؼ السمع يتسموف بمجموعة مف الخصائص التي تميزىـ عف األطفاؿ العادييف و 
التي نتناوليا عمى النحو التالي:
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 :معاقيف سمعياالخصائص الجسمية و الحركية لم -1-1

إلى عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف األصـ و الشخص العادي  اآلراءتشير الكثير مف 
في النمو الجسمي و مراحمو و حاجاتو باستثناء حاسة السمع و يالحظ انخفاض 

الحركي البصري لدى األصـ نتيجة  اإلدراؾمستوى األداء الحركي مف حيث التنسيؽ و 
سمعية مما يؤدي لوجود بعض القيود عمى النمو الحركي لو و ضعؼ التغذية الراجعة ال

 إلى وجود حركات جسمية خاطئة.
إلى وجود نشاط حركي كبير عند ممارسة لمخبرات التربوية المختمفة، و  باإلضافة

يتميز النشاط الحركي الحركي  لألصـ عامة بالجمود و ضعؼ التوافؽ بيف حركتي 
ماعو األيدي و األرجؿ عند المشي، و ذلؾ لعدـ سماعو تشجيع األخريف لو، و عدـ س

لصوت قدميو مما يجعمو ال يعرؼ مدى صحة مشيتو، كما أف حاسة االيقاع لدى 
 .  (24-23، الصفحات 2010)عبد اهلل الفايز،  األصـ أقؿ نموا أو تحسنا

كما يشير عوشة أحمد المييري إلى أف الخصائص الجسمية و الحركية لممعاقيف  
خصائص مميزة لكؿ فرد يعاني مف إعاقة سمعية، إنما ىي مجموعة مف سمعيا ليست 

الخصائص و الصفات التي تالحظ لدى المعاقيف سمعيا كفئة، فيذه الخصائص 
تختمؼ أيضا باختالؼ الوقت الذي حدثت فيو اإلعاقة و شدتيا و طبيعة الخدمات 

سمعيا باستثناء  المقدمة لصاحبيا، ال توجد ىناؾ صفات جسمية تقتصر عمى المعاقيف
 .(58، صفحة 2008)أحمد المييرى، عدـ القدرة عمى السمع 

كما يرى جماؿ الخطيب أف اإلعاقة السمعية تحد مف قدرة المعاؽ سمعيا عمى النمو  
الحركي بسبب حرمانو مف التغذية الرجعة السمعية، مما يؤثر عمى وضعو في الفراغ و 

 .عمى حركات جسمو لذلؾ فيو متأخر عف العادييف مف الناحية الحركية 
 
 
 



 خصائص الورحلت العوريت
 

 
36 

 الخصائص االنفعالية و السموكية لمصـ: -1-2

توجد اختالفات في مكونات شخصية األصـ و مكونات شخصية العادي إال فيما ال 
يترتب عمى  أثر الصمـ في انفعاالت سموؾ األصـ، و طبيعة الخدمات و الرعاية 

 األسرية و التربوية التي توفر لو.
و يتسـ الطفؿ األصـ بمجموعة مف الخصائص االنفعالية و السموكية أىميا الخوؼ و 
القمؽ و التسود و العصياف و اليياج السريع و عدـ الثبات االنفعالي و ضعؼ النضج 
العاطفي و الشعور بالنقص، و الميؿ إلى االكتئاب و االندفاعية و النشاط المفرط و 

 توقيع اإليذاء بيـ و العدوانية و عدـ الطاعة لألوامر.  الرغبة في التنكيؿ باآلخريف و 
إلى أف الصـ مف فئات اإلعاقة األكثر تأثرا بما يعاني  2007و تشير أماؿ جودة،  

منو المجتمع مف ضغوط فيـ األكثر إحساسا بالوحدة النفسية و أقؿ رضا عف مكانتيـ 
)عبد اهلل الفايز،  لعادييفاالجتماعية  و أقؿ رضا عف مفيوميـ لذواتيـ مقارنة مع ا

2010). 
 الخصائص المغوية: -1-3

يعد االفتقار إلى المغة المفظية و تأخر النمو المغوي مف أخطر النتائج المترتبة عمى 
اإلعاقة السمعية عمى اإلطالؽ حيث يرتبط فيـ المغة  و .... الكالـ بدرجة الفقداف 

 السمعي.
ف بالصمـ الشديد و السيما قبؿ سف الخامسة يعجزوف عف الكالـ أو فاؿ مصابو 

يصدروف أصواتا غير مفيومة و توضح زينب شقير أف فقداف القدرة المغوية الناتجة 
عف اإلعاقة السمعية تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى مظاىر السموؾ األخرى لمفرد كالمظاىر 

قائال أف الجانب  2005اإللو  العقمية و االنفعالية و االجتماعية و يضيؼ عادؿ عبد
المغوي مف أكثر جوانب النمو تأثرا باإلعاقة السمعية حيث يبدو التأخر فيو واضحا إلى 

 جانب االفتقار إلى المغة المفظية.
 المشكالت المغوية تزداد بزيادة شدة اإلعاقة و العكس صحيح. أفكما  
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مف خالؿ ما تقدـ يتضح أف النمو المغوي مف أكثر المظاىر تأثرا باإلعاقة السمعية و  
فقداف القدرة المغوية الناتج عف اإلعاقة السمعية يؤثر بشكؿ فعاؿ عمى مظاىر السموؾ 

و الصواؼ، )حمدي  األخرى العقمية و االنفعالية و االجتماعية لدى المعاؽ سمعيا
 .(61-60-59، الصفحات 2013

 الخصائص النفسية و االجتماعية: -1-4
إف أساليب التنشئة األسرية الخاطئة و المتمثمة في تقديـ الحماية الزائدة و اإلىماؿ و 
التجاىؿ و العقاب و الرفض االجتماعي و اتجاىات ىؤالء األطفاؿ نحو أنفسيـ و 

دورا في إحداث مشاكؿ اجتماعية لدييـ إذ كانت  اتجاىات اآلخريف نحو اإلعاقة تمعب
ىذه االتجاىات سمبية و العكس صحيح فقد يعاني أطفاؿ ىذه الفئة مف الخجؿ و 
االنطواء و العزلة و اإلحباط و الفشؿ و التيور و يتصفوف بعدـ قدرتيـ عمى ضبط 

اؿ و انفعاالتيـ أو حؿ مشاكميـ لذلؾ فيـ بحاجة إلى التدريب عمى ميارات االتص
 (116، صفحة 2002)العزة،  التعامؿ االجتماعي في المواقؼ االجتماعية الحقيقية.

يعاني الطفؿ األصـ مف ضعؼ النضج االجتماعي نتيجة ضعؼ مقدرتو عمى و 
االتصاؿ مع اآلخريف، و يعاني مف الشعور بالخجؿ و فقداف الثقة بالنفس، و قد يرجع 
ذلؾ أساسا إلى عوامؿ البيئة المحيطة و خاصة أساليب تنشئة الوالديف، كما يعاني مف 
مستوى التكيؼ االجتماعي، حيث يميؿ األصـ إلى العزلة نتيجة إحساسو بعدـ 
المشاركة و االنتماء لعالـ األطفاؿ العادييف، فيو غير قادر عمى تحمؿ المسؤولية و 

نب مواقؼ التفاعؿ االجتماعي )مع العادييف( و لو يعتمد بشكؿ كبير عمى والديو و يتج
تقدير منخفض لمذات نتيجة التعرض لمواقؼ اإلىماؿ، و عدـ القبوؿ و السخرية مف 
اآلخريف و يميؿ األطفاؿ الصـ إلى التفاعؿ مع بعضيـ البعض و ىـ يفعموف ذلؾ 

، صفحة 2010)عبد اهلل الفايز،  أكثر مف أي فئة أخرى مف فئات اإلعاقة المختمفة
27)   . 
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 صورة الذات لدى األصـ: -

تعتبر صفة الذات أىـ خاصية إنسانية متفردة لكؿ شخص و ىي تعني نظرة الشخص 
و إدراكو لنفسو حيث يرتبط تقبؿ الذات بالشخصية السوية و ىي الحالة التي يكوف 

 خصائصو الشخصية.عندىا الفرد قادرا عمى التعايش مع 
و يبينسيرلس عمى أف اإلعاقة السمعية تؤدي إلى تأخر تكويف مفيوـ الذات لألصـ عف 
قريتو العادي، كما أف األشخاص المتقبميف لذواتيـ يعترفوف بنواقصيـ و مصادر قوتيـ 
و يرجع تقبؿ الذات إلى بعض المقومات مثؿ إدراؾ الفرد لذاتو و فيـ ذاتو، و إدراؾ 

ؼ بالصدؽ ال باالدعاء، بالواقعية ال بالوىـ، بالحؽ ال بالتزييؼ، و يتوقؼ الذات يتص
 فيـ الفرد لذاتو عمى قدراتو العقمية و فرص اكتشافو لذاتو.

و األصـ مف خالؿ اعاقتو يميؿ إلى المجوء إلى األساليب الدفاعية التي توفر لو  
روف المحيطوف باألصـ في الحماية مف تحمؿ مسؤولية أفعالو التي يؤدييا، و يأثر االخ

تحديد شخصيتو و رؤيتو لنفسو و توقعاتو لتصرفاتو، و عميو فاف العالقة بيف الذات 
الواقعية و الذات المثالية عالقة وثيقة و كمما زاد التطابؽ بينيما كمما كاف الشخص 
أكثر تقبال لذاتو، و مف ىنا فاف مفيـو الذات الثابت ىو المفيـو الذي يرى فيو 

ص ذاتو بنفس الطريقة معظـ الوقت، و عندما يكوف مفيوـ الذات المستقر الشخ
مرغوب، فاف الشخص يكوف أكثر استعدادا لتقبؿ ذاتو، و مف ىنا فاف تحديد صورة 

، 2005)وفعت عمر،  الذات و تقبميا تمعب دورا أساسيا في نمو مختمؼ قدرات الفرد
 .(50-49الصفحات 

 الخصائص األكاديمية: -1-5
يعاني األفراد المعاقيف سمعيا مف انخفاض في تحصيميـ األكاديمي مقارنة باألفراد  

العادييف و خاصة أنا لتحصيؿ األكاديمي مرتبط بالنمو المغوي ولذلؾ تتأثر ميارات 
أف القراءة و الكتابة و الحساب عند المعاؽ سمعيا، حيث أف االتجاه األكثر قبوال ىو 

المعاقيف سمعيا ال يعانوف مف انخفاض في قدراتيـ العقمية فانو يمكف القوؿ أف 



 خصائص الورحلت العوريت
 

 
39 

انخفاض التحصيؿ لدييـ  يعود ألسباب تتعمؽ بالرعاية و االىتماـ كعدـ مالئمة 
المناىج ليذه الفئة، أو عدـ مناسبة أساليب التدريس أو انخفاض دافعية المعاؽ و قمة 

، صفحة 2011)كوافحو و عبد العزيز،  لمبرراتاىتماـ الواديف أو غيرىما مف ا
107) . 

 الخصائص العقمية: -1-6
تؤكد الكثير مف الدراسات عمى أف القدرة العقمية باإلعاقة السمعية و يرجع ذلؾ إلى 

الذكاء ارتباط القدرة العقمية بالنمو المغوي، لذلؾ أثبتت ىذه الدراسات أف انخفاض درجة 
لدى المعاقيف سمعيا يرجع إلى تشبع اختبارات الذكاء بالناحية المفظية، و قد توصؿ كؿ 
مف كوبف و جوستيف إلى أف درجة فقد السمع يمكف أف تأثر بشكؿ مباشر عمى نتائج 
االختبارات، و نجد أف مستوى الذكاء لدى المعاؽ سمعيا ال يختمؼ عنو لدى الطفؿ 

ايجاد االختبارات النفسية الخالية مف المفة، و ىذا ما يؤكد  العادي، وذلؾ عندما يتـ
، إذ أف استجابات الطفؿ األصـ الختبارات الذكاء التي 2006عميو محمد محمود، 

تتفؽ مع نوع اعاقتو، ال تختمؼ عف استجابات الطفؿ العادي، و توصمت دراسة بستر 
ي قدراتيـ العقمية و لكف إلى أف األطفاؿ الصـ ال يختمفوف عف األطفاؿ العادييف ف

 ىناؾ اختالفات كمية ممموسة في األداء العقمي.
و ىنا نؤكد أف اإلعاقة السمعية ليس ليا تأثير عمى الذكاء عندما نوفر لممعاؽ سمعيا 
اختبارات الذكاء غير المفظية لتقييـ أدائو و لتطوير مظاىر النمو المعرفي لدى 

 ات الحسية المتعددة.المعاقيف سمعيا يقترح استخداـ المثير 
نجد كذلؾ أف األطفاؿ الصـ و الضعاؼ السمع ليـ ذاكرة قصيرة و أيضا ىـ أقؿ  

، 2011)كوافحو و عبد العزيز،  انتباىا لمعالقات بيف األفكار مف زمالئيـ العادييف.
 .    (58-57الصفحات 
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 التحصيؿ الدراسي:القدرة عمى التعمـ و  -1-7

يتأخر التالميذ الذيف يعانوف ضعفا في السمع في أغمب الحياف عف أقرانيـ العادييف  
في المستوى الدراسي، و كذلؾ في ميارات القراءة عمى الرغـ مف أف القدرات المعرفية 
و العقمية لدى ىؤالء التالميذ مساوية لقدرات زمالئيـ الذيف ال يعانوف ضعفا في السمع 

ر أف األداء الدراسي ال يعتمد فقط عمى القدرات المعرفية بؿ يحتاج أيضا إلى غي
الميارات المغوية، فيؤالء التالميذ يعانوف عجزا و تأخرا في ىذه الميارات و خاصة 

 (166-165، ' ص2003ميارة القراءة. )رونالد روسو، كوليف اورورؾ، 
أف تحصيميـ  إالليس منخفضا سمعيا  المعاقيفو عمى الرغـ مف أف ذكاء الطالب  

العممي عموما منخفض بشكؿ ممحوظ عف تحصيؿ الطالب العادي و غالبا يعاني 
األطفاؿ الصـ و ضعاؼ السمع مستويات مختمفة مف التأخر أو التخمؼ في  التحصيؿ 
األكاديمي و بوجو خاص التحصيؿ في القراءة و جرى كؿ مف )ولد السيد خميفة و 

( أف المشكالت و الصعوبات األكاديمية تزداد بازدياد 2014سريناس ربيع وىداف، 
بشدة اإلعاقة السمعية مع العمـ أف التحصيؿ األكاديمي يتأثر بمتغيرات مثؿ دعـ 
الوالديف و القدرات الشخصية و العقمية و عسر حدوث اإلعاقة و الوضع االقتصادي و 

 . (72-71، الصفحات 2014يد خميفة و وىداف، )الس االجتماعي لألسرة
 نظريةالذكاءات المتعددة و اإلعاقة السمعية:   -2
 مفيـو الذكاء المتعدد: -2-1

أف نظرية الذكاء المتعددة نتاج دراسات و أبحاث استغرقت ربع القرف مف الزمف، تـ 
جيود العديد مف الباحثيف ذوي االختصاصات المتنوعة حيث تـ تعريؼ تضافر خالليا 

الذكاء بأنو مجموعة مف القدرات المستقمة الواحدة عف األخرى و بذلؾ أصبح ىناؾ 
 عدية لمذكاء لمفرد نوجزىا فيما يمي: أنواع

* الذكاء المغوي                   * الذكاء المنطقي المغوي.            * الذكاء 
 لبصري المكاني.     ا
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* الذكاء الجسمي الحركي         * الذكاء الموسيقي                   * الذكاء 
 االجتماعي.

 * الذكاء الشخصي                * ذكاء التعامؿ مع الطبيعة.      
 الذكاءات المتعددة و اإلعاقة السمعية: -2-2

سمعيا عمى أف أساليب التدريس  اتفقت العديد مف الدراسات التي أجريت عمى المعاقيف
المنشقة مف نظرية الذكاءات المتعددة قد أدت إلى الكشؼ عف الذكاءات األخرى لدى 
عينات الدراسة و إلى تحسف داؿ في مستوى التحصيؿ الدراسي لممواد المختمفة أفضؿ 

التدريس القائمة عمى نظرية الذكاءات  أساليبف ألمف أساليب التدريس التقميدية، 
متعددة تسمح كؿ طالب داخؿ حجرة الدراسة بتعمـ األنشطة التعميمية التي تتوافؽ مع ال

الذكاء المرتفع لديو مف الذكاءات المتعددة، و قد أدت العديد مف الدراسات إلى الكشؼ 
عف العديد مف أنواع الذكاء لدى المعاقيف سمعيا مثؿ الذكاء الرياضي و الحركي، 

أف المعاؽ سمعيا مثؿ  الدراسات إحدىي، و قد أثبتت الشخصي، الطبيعي و الموسيق
، 2010)االماـ،  ارتفاع في نوع واحد عمى األقؿ مف أنواع الذكاء. والعادي لدي
 .(194-192-191-190-163-162-161-158الصفحات 

 االبتكار لدى المعاؽ سمعيا: -3
توجد دراسات عديدة اىتمت بجوانب شخصية المعاؽ سمعيا حيث اتفقت جميعيا عمى  

أنو يمكف لممعاؽ سمعيا أف يبتكر إذا وجد التقييـ و التشخيص الجيد الذي يتناسب مع 
اإلعاقة التي يعاني منيا. و تشير الدراسات النفسية إلى مجموعة مف السمات التي 

موىبتيـ تتمثؿ أساسا في قدرتيـ عمى التواصؿ دوف تميز األطفاؿ المعاقيف سمعيا أف 
كالـ بؿ فقط التواصؿ اليدوي، كما أف الجانب األكبر لمطفؿ األصـ غير لفظي كما 

 يتضح ذلؾ في المعب و الفف و الرسـ و ...
و تشير الدراسات التي أجريت أف المعاقيف سمعيا يماثموف أقرانيـ العادييف في السموؾ 

إتاحة الفرصة لممعاؽ سمعيا لتطوير قدراتو و إمكاناتو. فاألطفاؿ أالبتكاري إذ تمت 
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المعاقوف سمعيا ال يظيروف قدرا أقؿ مف االبتكار عف أقرانيـ العادييف إذا تـ تقييميـ 
 عمى أنيـ أقؿ مف ناحية المغة و الخبرة. 

 بتكاري لممعاؽ سمعيا:اإلتنمية السموؾ -4
ويمكف رعايتيا و تنميتيا إذا ما توافرت  االبتكار سمة كامنة لدى معظـ األطفاؿ،

 الظروؼ المواتية في البيت و المدرسة و غيرىا مف المواقؼ الحياتية في المجتمع.
أف المسؤولية الكبيرة في تنمية السموؾ االبتكاري لممعاؽ سمعيا تقع عمى عاتؽ أسرة  

 تالية:المعاؽ في استغالؿ قدرات الطفؿ عف طريؽ االىتماـ بو مف النواحي ال
 تقبؿ األسرة إعاقة طفميا. - أ
 تدريب الطفؿ المعاؽ سمعيا عمى التواصؿ مع اآلخريف. - ب
)أحمد المييرى،  مسؤولية األسرة في تدريب طفميا المعاؽ سمعيا عمى االبتكار - ت

 .(144-143-133-132-131، الصفحات 2008
 جرت العادة أف يستخدـ النفسي لألطفاؿ المعاقيف سمعيا: التقييـ التربوي -5

الباحثوف االختبارات التي تـ تطويرىا عمى أشخاص عادييف لدراسة أداء المعاقيف 
سمعيا و قد أثارت تمؾ الممارسة جدال واسعا و االنتقادات الكثيرة، و قد نادى بعض 

ات خاصة ليذه الفئة مف الباحثيف المعروفيف في ميداف تربية الصـ لتطوير اختبار 
 الناس.

و عمى الرغـ مف ذلؾ يتبيف مف مراجعة أدبيات التربية الخاصة أف االختبارات 
الشخصية التي تستخدميا الغالبية العظمى مف الدراسات لتحميؿ شخصية المعاؽ 
سمعيا ىي االختبارات الموضوعية ذاتيا التي تستخدـ لدراسة الشخصية بوجو عاـ، و 

يـ الشخصية عموما أمرا بالغ الصعوبة فانو يصبح أكثر تعقيدا و أقؿ دقة إذا كاف تقي
 عندما يكوف المفحوص ىو المعاؽ سمعيا.

فمعظـ اختبارات الشخصية و اختبارات الذكاء تتطمب مستوى لغوي لدى المفحوص  
بمستوى الصؼ الثالث إعداد تقريبا )أي توفر المستوى المغوي( و لذا يواجو األصـ 
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ي فيـ مثؿ ىذه االختبارات و تعميماتيا، ما يعني أنو ال يمكف الوثوؽ في صعوبة ف
نتائج ىذه االختبارات، بؿ البد مف تعديؿ و تصحيح ىذه االختبارات لتالءـ الطفؿ 

 (154-153-152، الصفحات 2009)الخطيب و الحديدي،  األصـ.
 التربوية لممعاؽ سمعيا:البرامج  -6

و المقصود بيا طرائؽ تنظيـ و تعميـ المعاقيف سمعيا، و يمكف أف نميز في ىذا 
 المجاؿ أكثر مف طريقة مف طرائؽ تنظيـ البرامج التربوية و أىميا:

 مراكز اإلقامة الكاممة لممعاقيف سمعيا و ىي قديمة. -1
 قديمة.مراكز التربية الخاصة النيارية لممعاقيف سمعيا و ىي  -2
 دمج المعاقيف سمعيا في صفوؼ خاصة ممحقة بالمدارس العادية و ىو حديث. -3
 دمج المعاقيف سمعيا في الصفوؼ العادية في المدرسة العادية و ىو حديث. -4

و ميما كاف شكؿ تنظيـ البرامج التربوية لممعاقيف سمعيا و مبرراتو ال بد أف يكوف قادرا 
 عدد مف الميارات األساسية مثؿ:عمى تعميـ و تدريب المعاقيف سمعيا 

 ميارة التدريب السمعي. -1
 ميارة قراءة الشفاه )لغة الشفاه( -2
 ميارة لغة اإلشارة و األصابع. -3
 .(51-50، الصفحات 2004)منسي،  ميارة االتصاؿ الكمي -4

 االحتياجات التربوية لمصـ: -7
أىمية بالغة في تقديـ كافة خبرات التعميـ و التعمـ و تمثؿ االحتياجات الخاصة بالصـ 

 خدمات التأىيؿ لسد ىذا النقص في احتياجاتو، و قد تمثمت ىذه االحتياجات فيما يمي:
احتياجات تعميمية:فاألصـ يحتاج إلى أساليب تعميمية تختمؼ عف تمؾ األساليب  - أ

لمستمر و استعماؿ المتبعة مع األطفاؿ العادييف، فيحتاج تعميمو إلى التكرار ا
وسائؿ إيضاح كثيرة توضع دائما تحت ناظري األصـ، فيي تؤدي إلى استثارة 

 اىتماـ الطفؿ و إشباع حاجتو لمتعمـ. 
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احتياجات تأىيمية:يقصد بالتأىيؿ دراسة قدرات و إمكانيات الطفؿ األصـ و  - ب
تقييميا و العمؿ عمى تنميتيا، بحيث يتحقؽ أكبر نفع ممكف لو في الجوانب 
االجتماعية و الشخصية و البدنية و االقتصادية، فيو يشمؿ دراسة طبيعة 

 اإلعاقة و اآلثار المترتبة عمييا ثـ إعادة بناء القدرات و تدعيميا.
احتياجات تدريبية خاصة:يواجو األطفاؿ الصـ مشكالت خاصة تتعمؽ بعدـ  - ت

اـ بتنمية القدرة عمى استيعاب المغة المنطوقة، لذا فيو في حاجة إلى االىتم
الميارات الخاصة بالكالـ و تطويرىا و استخداـ المعينات السمعية إذا أمكف 
األمر، كما يعاني األصـ بشكؿ خاص مف ضعؼ في االتصاؿ بينو و بيف أفراد 
المجتمع ما يجعمو في حاجة ماسة إلى المساعدة لتطوير جميع أشكاؿ االتصاؿ 

 . (34-33، الصفحات 2010)عبد اهلل الفايز،  مع اآلخريف لديو
 االعتبارات التربوية: -8

 يمكف تناوؿ البرامج التربوية المقدمة لممعاقيف سمعيا عبر المراحؿ األساسية التالية:
 مرحمة ما قبؿ الدراسة:  -1

الذي لقد أدرؾ الباحثوف و الممارسوف في ميداف التربية منذ زمف طويؿ أىمية الدور 
تمعبو السنوات األولى مف العمر في النمو الكمي لإلنساف، و لذلؾ وجدت البرامج 
المبكرة أو التدخؿ المبكر في مجاؿ التربية الخاصة، فاألطفاؿ يتعمموف التواصؿ مف 

 خالؿ التعبيرات الوجيية و حركة الشفاه، أو لغة الجسد عموما.
فؿ المعاؽ سمعيا بالتواصؿ معو في مرحمة لذلؾ مف األىمية بما كاف أف يبدأ والد الط  

مبكرة جدا، و لذا فالبرامج التربوية في مرحمة ما قبؿ المدرسة تعتمد كميا عمى الوالديف 
 و اإلخوة.

 )االبتدائي + المتوسط(مرحمة التعميـ األساسي:-2
يتمثؿ دور المدرسة االبتدائية و المتوسطة في تطوير ميارات التالميذ فيما يتصؿ 
بالقراءة و الكتابة و الحساب و العمـو و الدراسات االجتماعية إضافة إلى تعميميـ 



 خصائص الورحلت العوريت
 

 
45 

السموؾ االجتماعي و ترسيخ القيـ و المبادئ و األخالؽ و العادات الحميدة و روح 
-125، الصفحات 2002)العزة،  في و الشعوري لدييـالمواطنة و تنمية الجانب العاط

126) . 
مرحمة التعميـ الثانوي مرحمة التعميـ الثانوي: )مف العاشرة إلى الصؼ الثاني ثانوي(  -3

تحتاج إلى ميارات عالية و قدرات متميزة، اذ أنيا تعتمد عمى فيـ المجردات في 
 الرياضيات و العمـو و إلى ميارات متقدمة لمتمييز و الحكـ عمى األشياء.مجاؿ 

 : مرحمة ما بعد المدرسة -4

تتصؼ ىذه المرحمة بمرحمة االنتقاؿ مف القوؿ إلى الفعؿ أي توظيؼ ما تعممو ىؤالء 
-125الصفحات  ،2002)العزة،  المعاقيف سمعيا مف ميارات في الحياة العممية

126)      . 
 التوصيات التربوية: -9
 توصيات ألسرة المعاؽ سمعيا: - أ

 .تقدير الطفؿ المعاؽ سمعيا و احترامو 
 .إتاحة الفرصة لمطفؿ المعاؽ لالعتماد عمى نفسو 
 .عمى الوالديف أف يعودوا أطفاليـ العادييف عمى تقبؿ أخييـ المعاؽ 
 االعتبار أثناء تربيتو. أخذ قدرات الطفؿ المعاؽ سمعيا بعيف 
 .إشباع الحاجات النفسية الطفؿ حسب كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو 

 توصيات لممدرسة: - ب
 .ال بد مف مشاركة الوالديف أو أحدىما في األنشطة التربوية في المدرسة 
 .التركيز عمى السموؾ االيجابي لمطفؿ و ليس السمبي 
  لمطفؿ.عمى المعمـ أف ييتـ برفع الروح المعنوية 
 .توفير الجو المشجع و المنير لمتعمـ و التفكير و االبتكار 
 .تشجيع األنشطة الفنية في المدارس 
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 توصيات لممجتمع: - ت

 .توفير البرامج التأىيمية لممعاقيف سمعيا 
 .توفير الجمعيات األىمية التي تيتـ بالمعاؽ سمعيا 
 .وضع القوانيف تحفظ حقوؽ المعاؽ سمعيا في مجتمعيـ 
  أحمد  البحوث و الدراسات العممية الميتمة بالمعاقيف سمعي.تشجيع(

 .(178-177-176، الصفحات 2008المييرى، 
 ( سنة:15-13خصائص و مميزات المرحمة العمرية )-10

تشمؿ ( سنة مرحمة أساسية في حياةالناشئيف لكونيا 15- 13تعتبر المرحمة العمرية )
عؿ عدة تغيرات في كؿ المستويات إذ تنفرد بخاصية التحوؿ السريعوغير المنتظـ وقمة 
التوافؽ العضمي العصبي باإلضافة إلى النمو االنفعالي والتخيؿ والحمـ حيثيمكف اعتباره 
فترة توتر وعواصؼ تكتشفيا أزمات نفسية وتسودىا المعانات والصراع والقمؽ وصعوبة 

الندفاع والتقمبات العاطفية التي تجعؿ الناشئ سريع التأثر وقميؿ التوافؽ وتتصؼ با
الصدر والذي يؤدي الى القمؽ وىذا ما يؤدي بو إلى التمرد ضد كؿ مف يمثؿ السمطة 

 وىذا المرد تعبير عف كسر القيود والخروج منيا .

 ( : اإلعدادية( ) المرحمة15-13تعريؼ المرحمة العمرية ) 1 – 10

وىي مرحمة انتقاؿ خطيرة في عمر اإلنساف ففي مرحمة الطفولة الوسطىوالمتأخرة 
الحظنا أف حياة الطفؿ تتسـ باليدوء واالتزاف والعالقات االجتماعية التيتسير في يسر 
وسيولة ورأينا اف الطفؿ يندمج مع أصدقائو، ويشترؾ معيـ في ليوىموتسميتيـ وأوقات 

يعتبر قنطرة تصؿ الطفولة المتأخرةبالمراىقة تختمؼ مف  فراغيـ. وببداية البموغ الذي
سنةاحيانا، وبعضيـ قد يتأخر 13فرد آلخر، فبعض األفراد يكوف بموغيـ مبكرا في سف 

سنة كما أف مرحمة المراىقة تختمؼ منمجتمع آلخر باختالؼ ثقافة 17بموغو حتى سف 
اتجة عف التغيراتالجسمية في المجتمع ، فالتغيراتالنفسية عند المراىقينميستبالضرورة ن
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المراىقة فحسب ،بؿ ىي نتيجة الثقافةالموجودة في البيئة التي يعيشفييا الفرد ، 
وخالصة القوؿ أف بداية المراىقة ونيايتياتختمؼ مف فرد آلخر، ومف ساللة ألخرى 

-13ومف جنس آلخر ومف مجتمع آلخر ومماسبؽ يمكف القوؿ أف المرحمة العمرية )
رحمة الخاـ التي تشيد زيادةفي وتيرة النمو الحركي لدى التمميذ المراىؽ ( ىي الم15

والتي ينبغي أف تستثمر لكوف قابمية التعممالحركي تكوف عالية جدا كما يمكنإعتبارىا 
 بالمرحمة المثالية لمتخصص الرياضيالمبكر وذلؾ في معظـ األنشطة الرياضية .

 ( :15-13خصائص المرحمة العمرية ) 2 – 10

يختمؼ الذكاء في سرعة نموه عف القدرات األخرى فنجد أف : النمو العقمي 1 – 2 – 10
نمو الذكاء ييدسرعتو خالؿ ىذه الفترة اما الميوؿ لممراىؽ تبدو في اىتمامو بأوجو 
النشاط المختمفةوتتأثر ىذه الميوؿ بمستوى الذكاء والقدرات العقمية األخرى وتزداد القدرة 

ه المرحمة فيميؿ المراىؽ لمقراءة واالستطالع والرحالت فيو يحاوؿ عمى التحصيمفي ىذ
التيرب منمناىجو الدراسية بقراءة الكتب الخارجية كالقصص والمجالت وقد يتجيأحيانا 

ويخمؼ أدراؾ الطفؿ في المرحمة السابقة. فينمو الفر د الكتب العمميةلقراءة
دراكيويتطور   . ات المعنويةالبعيدةمف المستوى الحس المباشر إلى المدركا 

 وينحصر إدراؾ الطفؿ في حاضره، بينمايمتد إدراؾ المراىؽ في الماضي والمستقبؿ

 . القريبالبعيدويصبح أكثر استقرارا وشموال لمستقبؿ

وقدرة المراىؽ عمى التذكر تفوؽ قدرة الطفؿ فبالنمو العقمي يستطيع اف 
الفرد أكثر تذكرا لمموضوعات التي يستوعبالمعمومات استيعابايقوـ عمى الفيـ. فيكوف 

يميإللييا كما تنمو القدرة عمى االنتباه والفيـ العميؽ. لذا نجده يستطيع أف ينتقؿ 
منموضوع إلى آخر بعد إجادة واستيعاب الموضوع األوؿ ،كمايتسمتفكيره بالقدرة 

 التفكيرعمىالتجريد واالستالؿ وقدرتو عمى التحميموالتركيب وتزداد القدرة عمى الفيـ و 
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  تفكير المراىؽ نحو التعميـ كما تختمؼ ميوؿ المجدد والتفكير االبتكاري. كما يتجو
 األفراد باختالؼ أنماط الشخصية وسماتيا وتمعب المظاىر واالستعدادات العقمية دورا

 عقمية ،دينية ،فنية ،رياضية ىاما في الميوؿ وتختمؼ أنواع الميوؿ فتشتمؿ ميوؿ
 (2007)واخروف، .

 مما سبؽ يرى الباحثوف أف الطفؿ في ىذه المرحمة تتوفر لديو كؿ الشجاعة واإلرادة
 العقمية كالتذكر و التفكير كما الكبيرة لمتعمـ، والتي مصدرىا زيادة نمو نضج العمميات

 الحموؿيزداد عنو الوعي واإلدراؾ بالمشاكؿ التي تحيط بو مجتيدا بذلؾ في إيجاد 
 المناسبة بنفسو .

 النمو االنفعالي : 2 – 2 – 10

يرى الباحثوف في ىذا الشأف منيـ نواؿ محمد عطية أف " مواقؼ التعمـ ما ىيإال مواقؼ 
 االنفعالية فيياالتمميذ أمور متعددة ومف مجاالت شتى" أما مف الناحية يدرؾ إدراكية

سعد جالؿ  الباؿ وكثرة التفكير ، وفي ىذا الشأف يذكر كؿ مف بانشغاؿفيتميز الطفؿ 
عمى كؿ  بإىتماماتو ،وقمؽ،وخائؼ االنشغاؿومحمد عالوي " أف الطفؿ يتميز بكثرة 

ويكوف حساسا واالكتئابمف نفسو وصحتو، ويتقمب مزاجو بيف الجبف والشجاعة والمرح 
وتوقعاتو  في مطالبووكثير الشكوى غير أنو يكوف عادال في أحكامو ومعقوال 

ويقباللتوبيخ" ومما سبؽ يرى الباحثوف أف الطفؿ في ىذه المرحمة تتوفر لدييكؿ 
وتتسـ ىذه . العقمية في العممياتضج نتيجة الن نفعالياا  ميا و الوسائؿ واإلمكانات ليتكونعق

المرحمة بأنيا عنيفة في حدة االنفعاالت واندفاعيا ويجتاح المراىقثورة مف القمؽ 
 .يؽ فنجده ثائرا عمى االوضاع ومتمردا عمى الكبار كثير النقد ليـوالض
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 ومف الخصائص االنفعالية :

 اىتماـ المراىؽ بذاتو وما طرا عمى جسمو مف التغيرات وىو يحاوؿ اف يتوافؽ مع -
 يتقبمو . و جسمو الجديد

 - يحققيا .نتيجة كثرة اآلماؿ واالحالـ التي يستطيع اف  يزداد شعوره بالكآبة والضيؽ

 تتسـ انفعاالتو بالتيور والتسرع والتقمب وعدـ اإلستقرار . -

 - والتقاليد في المجتمع . الخمقية والقيـ التمرد والثورة عمى الكبار وعمى المعايير

 -بالغا بنقد اآلخريف.  تأثيرا الحساسية،يتأثر مثالي مرىؼ الحس ،شديد

 (2007)واخروف، اإلنفعالي.الحب عند المراىؽ مف أىـ خصائص النمو 

 النمو الجسمي : 3 – 2 – 10

إف جسـ اإلنساف مف المقومات األساسية في تكوينشخصيتو لذا كانت التغيراتالتي تطرأ 
ىي مف  ميمة في ذاتيا،بقدرما التغيرات ليست عمى الجسـ مف األىمية بمكاف وىذه

 المرحمة ىذه خالؿ أف جيمكوميتي ويذكر شخصيتو ىعمحيث تاثيرىا الغير مباشر 
يرىفايناؾ أف " في ىذه  الطفؿ بينما لدى الخطوة تردد فيسرعة زيادة كذلؾ تسجؿ

(سنة ال يكوف النمو بطريقة منتظمة و مستمرة و انما بطريقة  13-12المرحمة العمرية)
يـ قادموف عمى فترة يقتربوف مف نياية ىذه المرحمة أن مندفعة، كما يعتبر ىؤالء الذيف

نمو سريعة " ويؤكد قاسـ حسف حسيف عمى ضوء بعض التجارب المنجزة أف " األلعاب 
والفعاليات التي تعتمد عمى القوة المميزة بالسرعة مثؿ : الركض ، القفز ، الرمي" ومما 
سبؽ يرى الباحثوف أف ىذه المرحمة العمرية تعد جد ميمة الف الطفؿ فييايعيش نموا 

ا وحيويا لمختمؼ األجيزة واألعضاء وتزداد الميارات الجسمية كما تعد ىذه متوازن
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الجنسيف وعمى مستوى نفس  بيف المرحمة األنسب لمممارسة وتمييز الفروؽ الفردية
 والفردية . المجموعة وبروز المواىب في األنشطة الجماعية

 فرؽ الجنسيف في النمو الجسمي :

 ث حيث تنمو عضالتيـ نموا سريعا في حيف أفيكوف الذكور اقوى جسما مف اإلنا
 اإلناث يتراكـ الشحـ في مناطؽ معينة في أجساميف ويزداد الطوؿ والوزف عند

 الكتفينوينمو عند اإلناث الجنسيف ولكف الذكور اكبر مف اإلناث،يتميز الذكور بإتساع
 عظاـ الحوض .

البدنية  رياضتو و الحركية مياراتو و ،وقوة عضالتووييتـ المراىؽ بمظيره الجسمي ،
 (2007)واخروف، تساعد جسمو عمى النمو والقوة. التي

الجسمية في المرحمة نجد أف المراىؽ يكوف  لمتغيرات نتيجةالنمو الحركي : 4 – 2 – 10
والحركة وىذه المرحمة عكس المرحمة السابقة التي كانت تميز  قبال لنشاطكسوال خامال 
فحركات المراىؽ . الشديد لمحركة والكسؿ المتواصؿ وعدـ القابمية لمتعب الطفؿ بالميؿ

تعترض سبيمو اثناء  باألشياء التي اإلصداـ تتميز بعدـ الدقة واالتساؽ فنجده كثير
قدرا مف النضج  وعندما يصؿ المراىؽباإلرتباؾ وعدـ اإلتزاف  تحركاتو كما يتميز

الرياضية.  تصبح حركاتو أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطو ويمارس األنشطة
 (2007)واخروف، 

 االعديد مف المكتسبات ويذكر طمحة حساـ الديف وآخروف " أف ىذه المرحمة تسجؿ فيو
 لكاممة عمى الدوافع الحركية مف الحركاتالحركية لصالح الطفؿ أىمؿ السيطرة ا

 بريكسي عبد الرحمف " أف الطفؿ يحتاج إلى نشاط وألعاب ألنيا يذكر العشوائية" بينما
تؤثر بصفة إيجابية عمى القدرات الحركية كما أنو خالؿ ىذه المرحمة قدرات الطفمتكوف 

النمو  حثوف أفمساعدة جدا عمى إستيعاب العادات الحركية" ومما سبؽ يستخمص البا
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عالية ، والقدرة عمى تحميؿ اإلرشادات والتعميمات  الحركي واكتساب الميارات بإنسيابية
 التي تعطى لو .

 الخالصة:

مف خالؿ ىذا العرض ألىـ خصائص و مميزاتالمعاؽ سمعيا ظير جميا مدى تأثير 
خاصة في اإلعاقة السمعية عمي صاحبيا إلي حد جعمتو يحتاج إلى معاممة و رعاية 

مدارس تأىيميو تعمؿ عمي استثمار قدراتو المتبقية لو و تدارؾ ما أخرتو إعاقتو فيو، مع 
محاولة تجنب اآلثار السمبية إلي اكبر حد ممكف لكي يكوف فردا بناءا في المجتمع 
معتمدا عمى نفسو مساىما في تطوير و تنمية مجتمعو إذ لو مف القدرات العقمية و 

لذلؾ، إضافة إلى أنو بإمكانو االستفادة مف الممارسة الرياضية بشتى الجسمية ما يؤىمو 
أنواعيا لمرفع مف كفاءتو البدنية و تنمية قدراتو الحركية كونو قادرا عمى ممارسة أي 
نشاط رياضي دوف أي عائؽ مع إمكانية المشاركة في الرياضيات التنافسية المحمية و 

 و ربما مثمو إف لـ نقؿ تفوقو. الدولية و إحراز نتائج قريبة مف السوي
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 تمييد:

يسعى الباحثاف مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى إلقاء الضوء عمى الدمج وما يحتويو مف 
مف بحث فيو مف عمماء و باحثيف سعو جيدىـ لتقديـ ما رأوه مفاىيـ و معارؼ أصميا 

مناسبا حوؿ مفيوـ الدمج ،ابتدءا مف مفيومو إلى أنواعو وتصنيفاتو مرورا بايجابياتو 
وسمبياتو وصوال إلى متطمباتو و شروط نجاحو، كؿ ىذا حتى نكوف عمى بينة مف أمرنا 

في الحصة الرياضية أثناء  فع دمج المعاقيف سمعيا مع العادييأثناء معالجة موض
تطبيؽ برنامج الدمج و االستفادة مف الكـ المعرفي المقدـ لتوفير بيئة مساعدة عمى 

 نجاح الدمج .

 الدمج: -1

ركزت التربية الخاصة منذ الستينات مف ىذا القرف عمى أف جميع األفراد المعاقيف 
باحثيف والدارسيف فترة قادروف عمى التعمـ، فقد استحوذت ىذه القضية عمى اىتماـ ال
 مف الزمف ما نتج عنو تغيير نظـ التصنيؼ المعتمدة لإلعاقات.

وقد زاد االىتماـ بتعميـ وتدريب المعاقيف بوجو عاـ وقدمت ليـ البرامج المناسبة والفعالة 
عمى ضوء نتائج البحوث العممية التي أصبحت تتجو أكثر نحو تعميـ وتدريب المعاقيف 

ىذه القناعات الجديدة مف اإلحساس  تو قريبة منيا. وقد انبثقفي أوضاع عادية أ
بااللتزاـ بتزويد األفراد المعاقيف باألنماط الحياتية التي تشبو إلى أكبر حد ممكف تمؾ 

يشبيوف األطفاؿ  ع فاألطفاؿ ذوي اإلعاقةالمتوافرة لدى األفراد العادييف في المجتم
سة الشائعة في تصنيؼ الناس إلى عادييف والممار اآلخريف أكثر مما يختمفوف عنيـ، 

 وغير عادييف إنما ىي تبسيط مفرط لمطبيعة اإلنسانية وىي مضممة وضارة لألطفاؿ.
مف حيث الدرجة ال ولعؿ أىـ افتراض تقوـ عميو فمسفة الدمج ىو أف األطفاؿ يختمفوف 

أما التعامؿ معيـ وليس كأطفاؿ فيو يقود إلى صور نمطية سمبية  مف حيث النوع.
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تتضمف استنتاجات وتعميمات متميزة ضدىـ تتمثؿ في النظر إلييـ كغير قابميف لمتعمـ، 
ولعؿ ذلؾ يشكؿ أكبر عائؽ لمحاولة تعميميـ بوجو عاـ ولدمجيـ في الصفوؼ العادية 

 بوجو خاص.

دمج التربية العامة والتربية الخاصة ويعتمد عمى ضرورة  (1993)وتؤكد جواف توماف 
أف التوجو نحو الدمج الشامؿ في مرحمة الطفولة المبكرة ىو توجو  (1994)جوار لنيؾ 

مستمر تقوى وترسخ جذوره يوما بعد يـو ألنو كما تشير نتائج الدراسات يعود بفوائد 
)جماؿ محمد الخطيب ومنى صبحي جمة عمى نمو األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.

 (142-141، الصفحات 2011الحديدي، 

ومع أف دمج األطفاؿ المعاقيف مع العادييف يعد الممارسة التربوية األفضؿ في الوقت 
الراىف، فإف دمج األطفاؿ المعاقيف سمعيا كاف بطيئا مقارنة بدمج األطفاؿ ذو 

العقود الثالث األخيرة زيادة تدريجية كبيرة في أعداد اإلعاقات األخرى. وقد شيدت 
الطالب المعاقيف سمعيا الذيف يتـ تعميميـ في المدارس العادية في عدد كبير مف دوؿ 
العالـ. وىناؾ أراء متباينة فيما يتعمؽ بأىمية ثقافة الصـ مف جية وتأثيرات الدمج عمى 

 ية أخرى.النمو االجتماعي لألشخاص الصـ وضعاؼ السمع مف ج

وتدعـ معظـ الدراسات الدمج ولكنيا تشير إلى توفير البيئة الضرورية لنجاحو وميما 
يكف تفيد التقارير الحديثة بأف معظـ الطالب المعاقيف سمعيا يتمقوف تعميميـ حاليا في 

مف الطالب المعاقيف  %83المدارس العادية ففي دراسة قاـ بياـ ولدف بت ودياكسأف 
)جماؿ محمد الخطيب ومنحنى ا يتمقوف تعميميـ في المدارس العادية.سمعيا في أمريك

 (163-162، الصفحات 2009صبحي الحديدي، 
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 مفيػػـو الدمػػج: -2

في مدارس الدمج تعمؿ التربية العامة والتربية الخاصة معا عمى نحو تعاوني وتكاممي 
بيئة تعميمية فعالة ومنتجة لجميع الطالب، ويجب التأكيد ىنا  وتنسيقي موحد، لتقديـ

عمى أف روح عممية الدمج ومحورىا األساسي ىو قياـ الدمج المدرسي عمى شموؿ 
جميع الطالب ببرامج الدعـ المالئمة لمقابمة احتياجاتيـ الفردية الخاصة، بما يسمح 

العضوية في المدرسة ويجب ليـ بفرص متكافئة مع أقرانيـ العادييف كأعضاء كاممي 
النظر إلى الدمج باعتباره عممية لعنونة وتقدير التنوع واختالؼ االحتياجات الخاصة 
لجميع المتعمميف مف خالؿ زيادة المشاركة في التعمـ، وتقبؿ اختالؼ الثقافات 
والجماعات وتقميص اإلقصاء والعزؿ خالؿ عمميات التعمـ والتربية. والدمج بيذا المعني 

ـو عمى إحداث تغييرات وتعديالت في المحتوى والمعالجات والبنى واالستراتيجيات يق
جميع األطفاؿ في المدى  بمع ضرورة توفر توجو عاـ ورؤية فمسفية عامة لالستيعا

 العمري المالئـ لمتعمـ والتربية.

الدمج بأنو نموذج تربوي خدمي تعميمي يقـو عمى  (Praisner 2000)ويعرؼ 
االستجابة لمحاجات التعميمية والتربوية لمطالب ذوو االحتياجات الخاصة داخؿ فصوؿ 
لى أقصى مدى مالئـ الحتياجاتيـ واستعداداتيـ  ومدارس التربية العامة العادية وا 

 الخاصة بحيث يتيح ليـ الدمج ما يتاح ألقرانيـ العادييف.

إلى الدمج باعتباره مدخؿ دينامي لالستجابة عمى  (Unesco 2005)اليونسكو  وتنظر
مكانيـ وحاجاتيـ والنظر إلى الفروؽ  نحو إيجابي الختالؼ التالميذ وتنوع قدراتيـ وا 

حات ، الصف2008)فتحي الزيات، الفردية بينيـ باعتبارىا فرصا إلثراء التعمـ وتفعيمو.
39-40-41) 



 نظام الدهج
 

 
56 

والدمج ىو عممية متكاممة مف األنشطة المختمفة والمرتبطة بحياة المعاؽ مف خالؿ 
المشاركة مع األسوياء تحقيقا لمقبوؿ االجتماعي واإلحساس بالقدرات المتبقية وتنميتيا. 
ويرى البعض أف الدمج ىو مشاركة المعاؽ األسوياء خالؿ فصوؿ دراسية خاصة بذلؾ 

ج معدة لتمؾ األىداؼ تأكيدا لمرغبة في التعامؿ مع ذوي االحتياجات أو برام
 (157، صفحة 2011)نصيؼ فيمي، الخاصة.

الدمج ىو التكامؿ االجتماعي والتعميمي لألطفاؿ ذوي لالحتياجات الخاصة  -
)حمدي اسي عمى األقؿ.واألطفاؿ العادييف في الفصوؿ العادية ولجزء مف اليـو الدر 

 (99، صفحة 2013أحمد وتوت، نيى محمود الصواؼ، 

المعاقيف ضمف بيئة التعميـ العاـ وتحت إشراؼ  (التالميذ)والدمج يعني تعميـ الطمبة  -
محمد عمي ، مراد أحمد )عماد كؿ مف معمـ الصؼ العادي ومعمـ التربية الخاصة.

 (81، صفحة 2015البستنجي، 

 أنػػػػػػػواع الدمػػػج: -3

عند تصفح الكتب والمؤلفات واستقراء رأي المختصيف والذيف اىتموا بالدمج نجد تبايف 
في اآلراء حوؿ تحديد أنواع الدمج كؿ يقسمو مف وجية نظره وحسب الزاوية التي 

اخترنا أحد التقسيمات التي تعطي نظرة شاممة حوؿ أنواع يراىما أكثر أىمية ولكننا ىنا 
 الدمج والذي يشمؿ:

وفيو يدمج الطالب ذو االحتياجات الخاصة مع أقرانو العادييف داخؿ الدمج الكمي: -1
الفصوؿ الدراسية في المدرسة العادية حيث يدرس نفس المناىج الدراسية التي يدرسيا 

مكانات المعاؽ سمعيا نظيره العادي داخؿ الفصؿ، ويتطمب  ىذا أف تكوف قدرات وا 
 تسمح بذلؾ.
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يكوف مف خالؿ استحداث برامج وفصوؿ خاصة ممحقة بالمدارس الدمج الجزئي:  -2
العادية حيث يتـ إلحاؽ الطمبة ذو االحتياجات الخاصة بفصؿ خاص بيـ داخؿ 

)حمدي أحمد وتوت، المدارس العادية لتمقي الرعاية التربوية والتعميمية الخاصة بيـ.
 (100-99، الصفحات 2013نيى محمود الصواؼ، 

ويعني اشتراؾ مؤسسات التربية الخاصة مع مدارس التربية العامة الدمج المكاني: -3
 بالبناء المدرسي فقط بينما لكؿ مدرسة خططيا وأساليبيا وفصوليا وأساتذتيا.

 كما يمي: لدمج إلى أكاديمي واجتماعيفي حيف ىناؾ مف يقسـ ا

يمثؿ ذلؾ النوع مف الدمج الذي يعمؿ عمى وضع الطفؿ المعاؽ في الدمج األكاديمي: -1
الصؼ العادي مع أقرانو العادييف لكؿ الوقت أو لبعض الوقت أي بشكؿ كمي أو جزئي 

 مع تييئة الظروؼ المناسبة لنجاح عممية الدمج ىذه.

تعتبر مرحمة الدمج االجتماعي مرحمة نيائية إذ أنيا تعكس الدمج االجتماعي: -2
االتجاىات االجتماعية االيجابية نحو المعاقيف، ويقصد بذلؾ دمج المعاقيف في الحياة 

 (34، صفحة 2009)بطرس حافظ بطرس، االجتماعية العادية.

 فوائػػػد الدمػػػج: -4

 ـ لمتعرض لمعديد مف أساليب االتصاؿ.يتيح الفرصة لمص -

 يعالج نظاـ الدمج انخفاض التحصيؿ الناتج عف نظاـ العزؿ. -

 يعطي الفرصة لمصـ لتنمية ميارتيـ الحياتية واالجتماعية بطريقة جيدة. -

 يتيح الدمج فرصة لتكويف اتجاىات ايجابية بيف المعاؽ سمعيا وقرينو العادي. -

 عمى قبوؿ رفاقيـ المعاقيف سمعيا.يشجع األطفاؿ العادييف  -
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 تعويد الطفؿ العادي عمى تقبؿ المعاؽ سمعيا وتقديـ المساعدة لو. -

 إعداد مجتمع أكثر تماسؾ بيف مختمؼ أطياؼ أفراده عادييف ومعاقيف. -

)فايزة فايز عبد إكساب المعاقيف سمعيا الكثير مف الميارات األكاديمية أو الوظيفية. -
 (56-55، الصفحات 2010اهلل الفايز، 

 أىػػػػػػداؼ الدمػػػج: -5

 تقديـ جميع الخدمات الطالبية لذوي الحاجات الخاصة بمواقعيـ وبجوار سكنيـ. -

 توفير الفرص لتطوير القدرات التعميمية لذوي الحاجات الخاصة. -

 جتمع.التقميؿ مف عزلة ذوي الحاجات الخاصة عف الم -

)محمد مقداد إتاحة الفرصة لذوي الحاجات الخاصة لمتابعة الدراسة قرب منازليـ. -
 (120-119، الصفحات 2008وأخروف، 

 ايجابيات الدمػػػػج: -6

تخميص األسرة مف اإلحباط جراء الشعور بحالة العجز التي تدعمت بسبب وجود  -
 في مركز خاص بالمعاقيف. طفميـ المعاؽ

مساعدة المعاؽ عمى تحقيؽ ذاتو ودايدة دافعية التعمـ لديو وتكويف عالقات مع أقرانو  -
 األسوياء.

المساعدة في عالج المشكالت النفسية واالجتماعية والسموكية لدى طمبة ذوي  -
 الحاجات الخاصة.

 مف المعاقيف.مساعدة الطمبة العادييف في التعرؼ عمى مشكالت أقرانيـ  -
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دراكيـ لحاجتيـ لمعوف والمساعدة. -  تقدير التالميذ العادييف لمشكالت المعاقيف وا 

ترسيخ قاعدة الخدمات التربوية لذوي الحاجات الخاصة مما يزيد قبوؿ ىذه الفئة مف  -
، 2013صواؼ، )حمدي أحمد وتوت، نيى محمود الالطمبة في المدارس العادية.

 (105-104الصفحات 

إف الدمج ذو حديف فكما أف لو ايجابيات كثيرة فإف لو سمبيات أيضا  سمبيػػات الدمج: -7
 وىي قضية جدلية ليا ما يساندىا وما يعارضيا ومف أىـ السمبيات ما يمي:

ييف قد يعمؿ الدمج عمى زيادة الفجوة بيف األطفاؿ المعاقيف وباقي األطفاؿ العاد -1
بالمدرسة خاصة أف المدارس العادية تعتمد عمى النجاح األكاديمي والعالمات كمعيار 

 أساسي.

قد يؤدي الدمج إلى زيادة عزلة الطفؿ المعاؽ عف المجتمع المدرسي خاصة عند  -2
 تطبيؽ الدمج المكاني أو الدمج الجزئي.

ثير عمى مستوى قد يساىـ في تدعيـ فكرة الفشؿ عند المعاقيف وبالتالي التأ -3
 دافعيتيـ نحو التعمـ.

تدعيـ المفيـو السمبي عف الذات خاصة إذا كانت المتطمبات المدرسية تفوؽ  -4
مكاناتو.  المعاؽ وا 

عدـ توفر معمميف مؤىميف ومدربيف جيدا في مجاؿ التربية الخاصة في المدارس  -5
 (191، صفحة 2011)مصطفى نوري القمش، العادية قد يؤدي إلى فشؿ الدمج.
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 اإلجراءات الواجب إتباعيا لتحقيؽ الدمج: -8

ترتبط عممية الدمج بإجراءات محددة وخطوات واضحة يجب دراستيا والعمؿ عمى 
 معرفة كيفية القياـ بيا وتتخمص ىذه اإلجراءات في: 

نحو تحقيؽ الدمج لمفئات التي تحديد العوامؿ المؤدية والدافعة إلى االىتماـ والعي  -1
 يتـ تحديدىا مثؿ مستوى اإلعاقة وحالة األسرة والمجتمع ووفرة الموارد البشرية والمالية.

تحديد الفئات المستيدفة في عممية الدمج مف حيث نوع اإلعاقة وشدتيا  -2
 وخصائصيا.

ثناء تحديدىا تحديد األىداؼ األساسية المرتبطة بعممية الدمج مع تحديد األوليات أ -3
 وبناء البرامج عمى ذلؾ األساس.

مكانتيا ومدى  -4 إختيار وتحديد المؤسسات والييئات االجتماعية ودراسة قدراتيا وا 
 كفاءة األفراد القائميف عمييا.

تحديد وتوضيح المفاىيـ األساسية المرتبطة بعممية الدمج مف العمميات التي يتـ  -5
 تنفيذىا.

دمج الذي سوؼ يتبع مع الفئات المستيدفة ومدى تحقيقو تحديد نوع ونظاـ ال -6
-163-162-161، الصفحات 2011)نصيؼ فيمي، لألىداؼ المسطرة سمفا. 

164) 

 العناصر الرئيسية لفعالية عممية الدمج: -9

فإنو يمكف لمدمج أف ينجح نعرض في ىذا العنواف العناصر الرئيسية التي لو توفرت 
 إلى حد كبير وىي عمى النحو التالي:
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إيجاد فمسفة عامة وخطة منظمة تقـو عمى إيجاد تناسب مف التعميـ وقدرات كؿ  -1
 تمميذ مف جية وتحقيؽ األىداؼ المسطرة مف جية.

يماف بجدوى برنامج الدمج وفاعميتو. -2  توافر قيادات ذات كفاءة عالية وا 

ستعابيـ في محاولة  توفير بيئة -3 مدرسية تساعد عمى احتراـ التالميذ المعاقيف وا 
 إليجاد مجتمع مصغر يتعايش كؿ األطراؼ الفاعميف في المدرسة.

توفير وسائؿ الدعـ التي مف شأنيا إيجاد الحموؿ لممشكالت الممكنة الحدوث أثناء  -4
 تطبيؽ برنامج الدمج.

الممقاة عمى عاتقو مف خالؿ المراقبة  التأكد مف تحمؿ فريؽ الدعـ لممسؤولية -5
 واليقظة والتخطيط البناء.

توفير المساعدة الفنية المنظمة والمستمرة مف المراقبة والتقويـ والتقييـ في الوقت  -6
 المناسب.

المرونة في تطبيؽ برنامج الدمج وعدـ استعجاؿ حصد النتائج مف التحضير  -7
عادة تفكير.النفسي لوقوع مشكالت تتطمب صدر رحب و   سعة صدر وا 

 استخداـ أساليب فعالة لمتدريس وتقويميا باستمرار. -8

 تعزيز النجاح واالستفادة مف الصعوبات. -9

)كماؿ تطبيؽ المدرس إجراءات التغيير عمى االتحد ىذه اإلجراءات مف حركتو.  -10
 (63-43، الصفحات 2006سالـ سيسالـ، 
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 شروط دمج األطفاؿ المعاقيف سمعيا: -10

 يجب أف تكوف اإلضاءة مناسبة. -

 يجب عمى المعمـ أف يتحدث بصوت مسموع. -

 يجب أف يقؼ المعمـ في مكاف مناسب مواجو لألطفاؿ. -

 العمؿ عمى حد الضوضاء واألصوات األخرى في مكاف التعميـ. -

 طرائؽ التواصؿ المتعددة.يجب عمى المعمـ تشجيع األطفاؿ عمى استخداـ  -

 اإلكثار مف استعماؿ المثيرات البصرية. -

يجب أف يحرص المعمـ عمى التغذية الراجعة المستمرة لمطفؿ لمختمؼ الوسائؿ.  -
 (352-351، الصفحات 2009)بطرس حافظ بطرس، 

 معوقات نشر ثقافة الدمج: -11

التمييز واإلقصاء والتيميش والتنافس القائـ عمى إعتبارات اجتماعية سيطرة ثقافة  -1
 وقبمية والتمييز الطبقي واالجتماعي.

التبايف الثقافي داخؿ المجتمع الواحد مما يعزز التبايف السياسي واإلقتصادي  -2
 واالجتماعي الذي يعصؼ بتماسؾ المجتمع.

االجتماعية ألفراد المجتمع التي تعزز التباينات الحادة في المستويات االقتصادية و  -3
 الصراع والتمييز.

شيوع ثقافة عزؿ ذوي االحتياجات الخاصة وتيميشيـ بسبب االتجاىات السمبية  -4
 نحوىـ مف قبؿ المسؤوليف أو المعمميف أو اآلباء.
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سمبية اتجاىات بعض فئات المجتمع نحو الدمج نتيجة األفكار الخاطئة التي تربو  -5
، 2009)فتحي الزيات، مجتمعيـ ما يتطمب تغيير ىذه االتجاىات. عمييا في 
 (148-147الصفحات 

 المكونات األساسية لمدمج: -12

 تتمثؿ مكونات الدمج األساسية فيما يمي:

التالميذ ذوو الحاجات الخاصة: يمثؿ دمج األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في  -1
فصوؿ العادية أىدافا تربوية بالغة األىمية، ولكف قبؿ التحاقو بفصوؿ الدمج يجب أف ال

 يتمتع المعاؽ ببعض الميارات األساسية كما يتـ إعداده لبرنامج الدمج.

سياما في  -2 المعمموف: يمثؿ المعمموف أكثر عناصر ومكونات الدمج أىمية وا 
فالمعمـ مف شأنو إنجاح أو إفشاؿ برنامج نجاحيا عمى مستويي السياسات والممارسات. 

 الدمج مف أدائو في فصوؿ الدمج خاصة مع المعاقيف.

: تمثؿ أسر التالميذ العادييف وذوي الحاجات الخاصة (اآلباء وأولياء األمور)األسر -3
ثالث أىـ مكونات الدمج حيث يقع عمى عاتقيـ عبئ نجاح تطبيقات المعمميف لعمميات 

 وآلياتو داخؿ الفصوؿ العادية.الدمج وممارساتو 

التالميذ العادييف: أحد األىداؼ الميمة لبرنامج الدمج ىو تمكيف ذوي الحاجات  -4
الخاصة مف التواصؿ والتفاعؿ مع أقرانيـ العادييف، ومنحيـ الفرصة لمحصوؿ عمى 

يجابي التقبؿ االجتماعي، لذا يتعيف إعداد التالميذ العادييف الستقباؿ أقرانيـ عمى نحو ا
 حيث يقع عمييـ الدور األكبر في نجاح التفاعالت االجتماعية.
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اإلدارة المدرسية: يتعيف تطوير اإلدارة المدرسية في ظؿ الدمج بحيث يشمؿ  -5
استخداـ وتوظيؼ كافة المصادر والموارد المادية والبشرية لتفعيؿ فمسفة الدمج 

 وممارساتو وسياساتو عمى نحو ايجابي منتج وناجح.

البيئة الفيزيقية لمتربية الخاصة: تمثؿ البيئة عامال ميما مف العوامؿ التي تساىـ  -6
إسياما بالغ األىمية في نجاح برنامج الدمج حيث تقدـ البيئة الفيزيقية الوسائؿ 

-169، الصفحات 2009)فتحي الزيات، واألدوات الضرورية الداعمة لمبرنامج. 
174) 

 برامج الدمج التربوي لممعاقيف سمعيا: -13

 تقدـ مف خالؿ ثالث برامج وىي:

ويتضمف تخصص غرفة ذات  المصادر لضعاؼ السمع والنطؽ: ؼبرنامج غر  -13-1
مستمزمات خاصة في المدارس العادية يحوؿ إلييا األطفاؿ ضعاؼ السمع والنطؽ 
لجزء مف اليوـ الدراسي وفؽ جدوؿ زمني منظـ، حيث يتواجد بيا معمـ مؤىؿ في 
اإلعاقة السمعية أو أخصائي في السمع الذي يعمؿ مستعينا بالمصادر الخاصة 

اعدة األطفاؿ لمتغمب عمى مشكالتيـ األكاديمية وإلكسابيـ المتوفرة في الغرفة عمى مس
 الميارات الالزمة.

يتـ في ىذا البرنامج تخصيص مختص في برنامج المعمـ المتجوؿ لضعاؼ السمع: -13-2
اإلعاقة السمعية يجوؿ بيف مدارس الدمج ويمكث في كؿ مدرسة فترة معينة ليقدـ 

تطيع معمموا الفصوؿ العادية تقديميا ويقدـ الدروس التعميمية والتوضيحية التي ال يس
 خبراتو لممعمميف واألسر واإلدارة.

المعمـ المستشار ىنا ال يقدـ خدمات مباشرة لمطفؿ إال  برنامج معمـ المستشار: -13-3
إذا كاف يريد أف يوضح أسموبا معينا لممعمميف الذيف يعمموف معو بخالؼ برنامج فرقة 
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)بطرس يث تقدـ الخدمات فييما بصورة مباشرة لمطفؿ. المصادر والمعمـ المتجوؿ ح
 (354-353، الصفحات 2009حافظ بطرس، 

 أشكاؿ الدمج في التربية الرياضية: -14

يشير الدمج في التربية الرياضية إلى اشتراؾ المعاقيف العادييف مف التالميذ في نفس 
 يأخذ الدمج األشكاؿ التالية:الحصة الرياضية حيث 

الرياضات الموحدة: تعني ضـ عدد متساوي مف الرياضييف المعاقيف والعادييف في  -1
 فريؽ واحد لتحسيف الميارات الخاصة لممعاقيف.

برنامج المعمـ الخاص مف نفس العمر: حيث يعمؿ األطفاؿ العادييف كمساعديف  -2
معاؽ عمى زميؿ لو مف العادييف مف  لمدرس التربية الرياضية حيث يحصؿ كؿ طفؿ

 نفس العمؿ ويقـو المدرس الخاص بدور المراقب والمصحح.

التعميـ والتدريس مف خالؿ األقراف: يعتمد ىذا النظاـ عمى تغيير األدوار مف معمـ  -3
ومتعمـ وبذلؾ يمدوف بتغذية راجعة، ويتضمف التعمـ مف خالؿ األقراف وجود النموذج 

)حمدي أحمد وتوت، نيى أثناء الدمج في األنشطة الرياضية. الذي يحدث طبيعيا
 (133-132، الصفحات 2013محمود الصواؼ، 

 الخالصة:

 بدايةبالدمج  يتعمؽ كّمما عمى افبياالباحث أطؿّ  التي النافدة بمثابة الفصؿ ىذا كاف
العاـ انواعو درجاتو خصائصو و نياية بالدمج الرياضي و الذي ىوموضوع  بمفيومو

 . ينفيو المشارؾ ودور وتحضيراتو ،أشكالو تعريفاتو عمى الدراسة ايف عرج الباحثاف  
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 تمييد:        

عف  ضي المكيؼ ليس مجرد وسيمة لمترويحإف رياضة المعاقيف و النشاط البدني الريا 
المعاقيف و ممئ وقت فراغيـ، بؿ منظومة تربوية متكاممة ليا أبعادىا التربوية و 

المكيؼ ال يمارس  العادي أو ...لذا فالنشاط البدنيةالنفسية و االجتماعية والبدني
بؿ لو أسس و ميارات خاصة و طرؽ و  ،بطريقة عشوائية و مف قبؿ أي شخص

يشرفوف عميو.ومف ىػػذا  فأساليب يخضع ليا و منيجية يسير عمييا و أخصائيي
و مفاىيـ عامة حوؿ ماىية  ؼفيو تعاري ففصال يتناوال افالمنطمؽ فقد خصص الطالب

مرتبطة بو و األسس و األساليب الواجب إتباعيا و المصطمحات الالتدريس و التعميـ 
أثناء ممارسة ىذا النشاط و كيفية تحضير برنامج و الوحدة التعميمية التي مف شأنيا 

والنظريات المفسرة لو، حتى نكوف عمى  تحقيؽ اليدؼ الذي يريد المعمـ الوصوؿ إليو
فة سواء بالنسبة لممتعمميف بينة مف أمرنا أثناء تعميـ و تدريس الميارات الرياضية المختم

العادييف مف األطفاؿ أو بالنسبة لممعاقيف سمعيا الذيف نمر عمييـ أثناء العممية 
التعميمية في بحثنا ىذا الذي يحاوؿ إيجاد سبؿ تعميـ مف شانيا االرتقاء بالمعاؽ سمعيا 

مكاناتو  .       بما يناسب قدراتو وا 

 :مفيـو التدريس -1

جودة منذ وجد اإلنساف و ستظؿ موجودة ما وجد اإلنساف، عممية التدريس مو  إف
و الرسؿ و الفالسفة و العمماء و التدريس بمعناه الواسع ينطوي  األنبياءفالتدريس ميمة 

 إلىمجتمع، و مف جيؿ  إلىو مف مجتمع  إلىآخرعمى كؿ أسموب لنقؿ الخبرة مف فرد 
 جيؿ.
لىو التدريس كعمـ مديف في واقع    و الطبيعية حيث مف غير  اإلنسانيةالعمـو  األمرا 

بعيف االعتبار ما تقدمو  األخذالممكف فيـ معطياتو المختمفة و تخطيط نظامو دوف 
التدريس كفف، حيث يظير المعمـ  إلىالعمـو السابقة مف نظريات و تطبيقات،كما ينظر 
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، فمف المعمميف و نياإلنسامف خاللو قدراتو االبتكارية و الجمالية و المغوية و التعامؿ 
المدرسيف ما يجذب مف حولو بقدرتو المغوية اذ تراه متحدثا متفوىا، ومنيـ مف ىو 
معروؼ بشخصيتو المحببة و منيـ مف يعرؼ بقدرتو عمى ابتكار النماذج و الكتابة و 
الرسـ و ىناؾ مف يمتاز بقدرتو عمى توصيؿ المعمومة و الميارة لممتوسط المستوى و 

 .(18-14-13، الصفحات 2005)ابراىيـ بشير و اخروف،  لمتفوؽ.المنخفض و ا
 تعريؼ التدريس:  -2

 ىناؾ تبايف بيف أراء المختصيف في معنى التدريس:
االتجاه األوؿ تقميدي ينظر إلى التدريس عمى انو مجرد إعطاء المعمومات و اكتساب   

التدريس عمى انو كؿ الجيود  إلىالمعرفة لمتمميذ، أما االتجاه الثاني التقدمي فنظر 
المبذولة مف المعمـ مف أجؿ مساعدة التالميذ عمى النمو المتكامؿ كؿ وفؽ ظروفو و 

 استعداداتو.
مادة دراسية( و ىو  -تمميذ -ذا يعني نشاط دينامي ذو ثالث أوجو  )معمـفالتدريس بي

ف المعمـ إلى المتعمـ كما انو اؿ إنساني ييتـ بنقؿ المعمومات منشاط عممي و اتص
، 2010)عمي اليماني و صاحب عسكر،  مينة يمارسيا مف يعمموف مع التالميذ.

 .(17-16الصفحات 
و كممة التدريس وردت بمعنى )مينة( التعميـ و التدريس و تعني إرشاد اإلنساف 
بالتعميمات أو المعمومات المتنوعة في المعاىد التعميمية بواسطة المعمـ، و كذلؾ وردت 

" تعني درس لقف، و يقاؿ درس عمـ Teachبمعنى ما يتـ تعممو مف المبادئ  أـ كممة "
ليا  Teachأي أنيا تعني يشرح و يبيف و يقدـ دروسا في مكاف ما و نجد أف كممة 

 عدة معاف منيا:
معرفة( أو توضيح حقيقي أو قاعدة  و  –إعطاء تعميمات أو توصيؿ شيء ما )ميارة  

إلجراءات التدريس ىو عممية مقصودة و مخططة و منظمة تتـ وفؽ تتابع معيف مف ا
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التي يقـو بيا المعمـ و تالميذه داخؿ المدرسة و تحت اشرافيا بقصد مساعدة التالميذ 
 .(232-231، الصفحات 2011)عثماف مصطفى،  عمى التعمـ و النمو المتكامؿ.

 
 التعميـ و التعمـ: -3
 التعمـ:-3-1

طريؽ الخبرة و الممارسة، كاكتساب الميوؿ و ىو كؿ ما يكتسبو اإلنساف عف 
االتجاىات و المدركات و الميارات االجتماعية و العقمية، فيو تعديؿ في السموؾ أو 

 الخبرة نتيجة ما يحدث في العالـ أو نتيجة ما نفعؿ أو نالحظ.
و التعمـ ىو نفير مقصود في السموؾ يستدؿ عميو مف أداء المتعمـ، و ىو ناتج عف 

ت أو التدريب، و ىو ثابت نسبيا و ال يمكف مالحظتو بشكؿ مباشر بؿ نستدؿ الخبرا
)سميماف عدواف و الحوامدة،  عميو مف خالؿ التغيرات التي تطرأ عمى سموؾ المتعمـ.

 .(16، صفحة 2011
 التعميـ:  -3-2

لقيادة عممية التعمـ مباشرة،  يعرؼ مفيـو التعميـ كؿ النشاطات المخططة و المنظمة
فعممية التعميـ مرتبطة ارتباطا وثيقا بعممية التعمـ لذا فياتاف العمميتاف في التربية 

التعمـ( و تتفاعال معا مكونتيف كال -المعاصرة عممية واحدة تسمى بعممية )التعميـ
كونو  متكامال خاويا عمى النشاطات التي تخص التعمـ، فقد أصبح التعميـ إلى جانب

نظاما اجتماعيا معقدا، فيو صناعة متقدمة في تقنيتيا و إدارتيا و إنتاجيا و يعرؼ 
التعميـ بأنو اتصاؿ منظـ و مستمر ىادؼ بيف المعمـ  و المتعمـ إلحداث التعمـ، فيو 
منظـ و مخطط في صيغة تتوالى فييا المبررات و المناىج ضمف نظاـ معيف تخططو 

 .(20، صفحة 2010)عمي اليماني و صاحب عسكر،  ىيئة معينة
و التعميـ يقسـ إلى تعميـ مقصود و غير مقصود، فالتعميـ المقصود ىو ما يتـ داخؿ  

المؤسسات التعميمية مثؿ المدارس و المعاىد و الجامعات، أما التعميـ غير المقصود 
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و المسجد و البيئة و وسائؿ اإلعالـ،  فيو يحدث في المؤسسات االجتماعية كاألسرة 
و التعميـ المقصود يعرؼ بأنو اتصاؿ منظـ و مخطط لو في شكؿ مقررات و مناىج 
دراسية ضمف نظاـ تربوي معيف تخططو ىيئات مسؤولة و ينفذه المعمموف و الموجيوف 

 (20، صفحة 2011)المتولي عبد اهلل،  في فترة دراسية.
الفرؽ بيف التدريس و التعميـ و التعمـ:   )حسب عصاـ متولي عبد اهلل و خميؿ   

 ابراىيـ شبر و زيد سميماف العدواف(
ىناؾ مف يستخدـ مفيومي التدريس و التعميـ بمعنى واحد و لكف في الحقيقة يوجد   

فرؽ بينيما، فالتعميـ تعبير عاـ نستعممو في لغتنا اليومية في مواضع كثيرة كأف يقوؿ 
اإلنساف تعممت الكثير مف مشاىدي ليذا الفيمـ أو قرائتي ليذا الكتاب حيث حدث التعمـ 

يقوؿ الطالب تعممت في الجامعة أف أفكر و أف احمؿ و  بطريقة غير مقصودة، أو
استنتج و يقوؿ التمميذ تعممت في المدرسة أف الجزائر تقع في افريقيا فيذا تعمـ مقصود 
أما التدريس فيو يشير إلى نوع خاص مف طرؽ التعميـ أي تعميـ مقصود و مخطط لو 

ـ و البيئة التي يتحقؽ بيا، فالتدريس يحدد بدقة السموؾ الذي نرغب في تعميمو لممتعم
أما التعمـ فيحدث بقصد أو بدوف قصد ىذا مف جية، و مف جية اخرى فالجانب 
المشترؾ بيف التعميـ و التدريس فيو المعمومات و المعارؼ فقط فمثال نقوؿ عممتو 
الحساب و درستو الحساب و ال نقوؿ درستو الخياطة أو درستو كرة اليد بؿ نقوؿ 

لقوؿ أف كؿ تدريس يؤدي إلى تعميـ و ال يؤدي كؿ تعميـ إلى تدريس، عممتو و يمكف ا
فالتدريس يحتوي عمى تعميـ إذ أنو يتكوف مف معمـ و متعمـ و مادة دراسية و التعميـ قد 
يحتوي تدريس و قد ال يحتوي، و بيذا فالتعميـ أشمؿ مف التدريس، أما التعمـ فيو 

 ء.الغاية مف التعميـ و التدريس عمى حد سوا
 :التعمـ الحركي -4
 مفيـو عاـ : -4-1
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حاوؿ العمماء تفسير عممية التعمـ مف حيث طبيعتيا و عممياتيا التفصيمية و قد أدت 
ىذه المحاوالت إلى توفير الكثير مف اإلجابات لكثير مف التساؤالت و ذلؾ مف خالؿ 

ؿ التعمـ محاولة العديد مف المحاوالت التي خرجت بيا النظريات و القوانيف المتعددة حو 
وصؼ مظاىره و دوافعو و العمميات العقمية المرافقة لو، و التعمـ الحركي ىو شكؿ مف 
أشكاؿ التعمـ الخاص باألداء الحركي و المياري، و ىو بذلؾ يخضع لما تخضع لو 

 .(40، صفحة 2006)المحاسنة،  عممية التعمـ.
تحصؿ عدة تغيرات في السموؾ الحركي بصورة طبيعية ماداـ الفرد ينمو و يتطور   

جوىريا بسبب الدافع، و لكف أنواع التغيرات السموكية ىذه ال يمكف أف تعتبر تعمـ 
حركي، عالوة عمى ذلؾ يشمؿ تغييرات نظامية و تقدمية في األنظمة السيكولوجية التي 

ية )مثؿ القوة و التحمؿ(، و تكف ىذه التغيرات بيف تزيدا أو تعدؿ القابميات السموك
مالييف الخاليا العصبية في الدماغ، إنيا حقيقة أساسية في أف التغييرات في السموؾ 
تدعى بالتعمـ في تحميؿ التغييرات السموكية في النظاـ العصبي، ليس مف السيولة 

 دراسة التعمـ الحركي دوف دراسة الجياز العصبي.
 : التعمـ الحركيتعريؼ  -4-2

التعمـ الحركي ىو تغيير ثابت نسبيا في التصرؼ نتيجة الممارسة او التجربة و ليس  
 (27، صفحة 2002)محجوب،  نتيجة النضج.

التعمـ الحركي: ىو التغيير النسبي المستمر في األداء و الذي يمكف النظر اليو  
 . (45، صفحة 2009)فاطمة عوض، باعتباره محصمة الخبرة 

 الحركة مف منظور التعمـ الحركي:
يقصد بيا الخصائص السموكية لطرؼ عيف أو مجموعة مف أطراؼ الجسـ و  

ركات ىي المحتوى المكوف لمميارات الحركية حيث تتكوف الميارة الحركية مف الح
 .(12، صفحة 2010)عثماف،  مجموعة مف الحركات.

 قوانيف التعمـ: -5
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 لقد قدر ثورندايؾ ثالث قوانيف لمتعمـ عمى النحو التالي:
 قانوف االستعداد:  -1

التعمـ الحركي ركيزة ىامة فالطفؿ يتعمـ بصورة جيدة إذا يمثؿ االستعداد في 
توفرت لو االستعدادات الخاصة و التي تتمثؿ في اإلمكانيات الجسمية المناسبة 

 لنوع الميارات و الدوافع و الميوؿ وحاجة المتعمـ لمتعمـ.
 قانوف التدريب:  -2

مقصودا  العضو الذي يستعمؿ بكثرة بقوى أكثر و قد يكوف ىذا االستعماؿ إف
أو غير مقصود و عمى ذلؾ فتدريب أي عضو عمى حركة معينة يعني 
استعماؿ ىذا العضو في نفس االتجاه مرات متعددة فتكرار األداء يجب أف 

مدة التدريب فإنيا مرتبطة بصعوبة  أمايكوف كافيا لموصوؿ لممستوى المطموب، 
 الحركة المراد نعمميا.

 قانوف األثر:  -3
النتائج االيجابية عند المتعمـ نحو الخبرة التي يتعمميا و  يتمثؿ في المواقؼ و

التي تعمؿ عمى سعادتو و ابتياجو، فعمى المعمـ ايجاد الجو المناسب الذي 
يعطي لممتعمـ فرصة لممشاركة و تذوؽ النجاح، اف خمؽ مواقؼ ايجابية لدى 

 عة االطالعالمتعمـ نحو الخبرات التعميمية تحتاج مف المعمـ إلى أفقا واسعا و س
 .(46-45، الصفحات 2006)المحاسنة، 

 طرائؽ التدريس: -6
يمكف تحديد طرؽ التدريس المستخدمة في مجاؿ تدريس الميارات األساسية في 

 األلعاب الجماعية أو الميارات الحركية عموما فيما يمي:
 لطريقة الكمية:ا -6-1
في ىذه الطريقة يمارس المتعمـ الميارة الحركية كوحدة واحدة منذ البداية و يقـو المعمـ  

 األخطاء أثناء الممارسة مف خالؿ التمريف بإصالح
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ىي تعميـ الميارة ككؿ و  لمتعميـو يرى أنصار ىذه الطريقة أف الطريقة الصحيحة 
المرغوب تعمميا كوحدة واحدة التدريب عمييا، كما يروف ضرورة تنظيـ الميارة الحركية 

 دوف الحاجة إلى تجزئتيا إلى وحدات صغيرة، مما يساىـ في سرعة تعمميا.
و استخداـ الطريقة الكمية يناسب غالبا الميارات الحركية السيمة غير المركبة، كما 

الطريقة الكمية تعطي لممتعمـ  أفتناسب الميارات الحركية التي يصعب تجزئتيا، كما 
إدراكا حسيا أكبر لحركة الجسـ الشاممة مع توجييات المعمـ، و لكف مف الناحية 
التطبيقية فتجزئة الكؿ مف المحتمؿ أف يكوف ضرورة عندما تكوف المادة الدراسية 

 الشاممة طويمة أو معقدة بصورة واضحة.    
 الطريقة الجزئية:-6-2

تقسيـ الميارات إلى أجزاء متكاممة، أي أف كؿ جزء يكمؿ  في ىذه الطريقة يمكف
األخر، و يقـو المتعمـ بأداء كؿ جزء عمى حده، و ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو بعد 
إتقانو لمجزء األوؿ و ىكذا حتى ينتيي مف تعمـ جميع أجزاء الميارة الحركية، ثـ يقوـ 

 يارة كوحدة واحدة.   بربط ىذه األجزاء حتى يصؿ المتعمـ إلى ممارسة الم
و تصمح ىذه الطريقة لمميارات الحركية التي تتميز بالصعوبة و التعقيد، اال أنيا ال 

)فاطمة  تتناسب مع الميارات الحركية البسيطة او الميارات التي ال يمكف تجزئتيا.
 (37-36، الصفحات 2009عوض، 

 المختمطة:الطريقة -6-3
ىي مزيج مف الطريقتيف السابقتيف حيث تعطى الميارة بالطريقة الكمية ثـ يتـ تجزئتيا 
أو العكس تماما، و مف الجدير بالذكر أنو ال توجد طريقة مفضمة عمى األخرى، انما 
قد تكوف طريقة مناسبة لميارة أو مرحمة عمرية أكثر مف طريقة أخرى و المعمـ أدرى 

 .(61، صفحة 2006)المحاسنة،  بذلؾ
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 أساليب التدريس: -7

ىناؾ الكثير مف األساليب التي شاع استخداميا في مجاؿ تدريس التربية البدنية و  
الرياضية و تعميـ الميارات الرياضية المختمفة في األلعاب الجماعية و الفردية و التي 

 نذكر منيا:
 :األسموب األمري -7-1

في ىذا األسموب يكوف المدرس منفردا في اتخاذ القرارات و عمى التمميذ تطبيؽ 
و تنفيذىا كما طمب منو، فالتمميذ يعمؿ ضمف النموذج المعموؿ لو مف قبؿ  راألوام
 المعمـ.

تحميؿ األسموب: أسموب المر يتميز بأف المعمـ يتخذ جميع القرارات و يكوف مسؤوال 
مرحمة التدريس و ما بعد التدريس و دور التمميذ ىو  في مرحمة ما قبؿ التدريس و

تبعا لمعرض أو النموذج  تأتياألداء و اتباع األوامر، و كؿ حركة يقـو بيا التمميذ 
 المقدـ مف قبؿ المعمـ، و عميو فكؿ القرارات تتخذ مف قبؿ المعمـ.

 مميزات األسموب: 
 استخداـ ىذا األسموب مع التالميذ الصغار -   
 استخداـ ىذا األسموب مع المبتدئيف. -   
 استخدامو في الميارات الصعبة لمسيطرة عمى العمؿ          -   

 عيوب األسموب:
 ال يأخذ بعيف االعتبار الفروؽ الفردية  -   
 ال يسيـ التمميذ في عممية اإلبداع -   
 ال يعطي الفرصة لمتمميذ لممشاركة في اتخاذ القرارات. -   

ييدؼ األسموب إلى السيطرة اآلنية المباشرة و الدقة في االستجابة مع   <  ==
)خفاجة و و انضباطا و عمال.  ارادياالسيطرة عمى األداء و السيطرة عمى التالميذ 

 .(262-261-260-259، الصفحات 2008السايح محمد، 
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 التعمـ التعاوني: -7-2

ر التعمـ التعاوني أحد طرؽ التعمـ التي تتطمب مف األفراد العمؿ في مجموعات يعتب 
( أفراد يعمموف مع بعضيـ البعض مف 6-3صغيرة حيث تتكوف كؿ مجموعة مف )

أجؿ تحقيؽ ىدؼ واحد مشترؾ ىو ىدؼ المجموعة بحيث يكوف كؿ فرد في 
اف تكتمؿ ما لـ  المجموعة مسؤوال بشكؿ فرد مف جزء مف النتيجة و التي ال يمكف

 يعمؿ أفراد المجموعة بالتعاوف مع بعضيـ البعض.
 مميزات التعمـ التعاوني:

 ارتفاع مستوى التحصيؿ لممتعمميف. -   
 االحتفاظ بالمادة التعميمية لفترة طويمة. -   
 زيادة دافعية التالميذ نحو التعمـ. -   
 تكويف اتجاىات ايجابية نحو المادة التعميمية. -   
 إذكاء روح المحبة بيف المتعمميف. -   
 تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت. -   
 تقبؿ وجيات النظر. -   
 احتراـ الذات و زيادة الثقة بالنفس. -   
 يكسب التالميذ ميارات النقد. -   
 يعمؿ عمى تحسيف االتجاىات و الميارات االجتماعية. -   
 ينمي القدرة اإلبداعية. -   

 نفيذ التعمـ التعاوني:خطوات ت
 تحديد الوحدة الدراسية التي يريد المعمـ تنفيذىا.  -   
يشرح المعمـ مف خالؿ تقديـ األفكار األساسية لمحصة لجميع التالميذ  -   

 )الطالب(.
 تقسيـ الوحدة التعميمية إلى وحدات جزئية توزع عمى مجموعات العمؿ التعاوني. -   
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 يوزع الطالب في مجموعات صغيرة غير متجانسة مع تعييف قائد لممجموعة -  
 .  (91-90-89-88-87، الصفحات 2011)المتولي عبد اهلل، 

 األسموب الموسع الشامؿ: )اإلدخاؿ و التضميف(: 7-3
يراعي قدرات الفرد و يعطي يعد ىذا األسموب مختمفا عف األساليب السابقة حيث 

طرقا لمنجاح لجميع الطالب لمتقدـ بالميارة حسب اإلمكانيات، و ىناؾ بعض 
الميارات التي تحتاج إلى أداء و نتيجة و تظير ىذه الميارة في ألعاب القوى فمثال: 

سـ فوجد أف طالبا فشموا في الوثب، و  120الوثب العالي يحتاج إلى ارتفاع إلى 
رتفاع زاد عدد الطمبة الذيف ال يستطيعوف الوثب فوؽ ىذا االرتفاع فما كمما زاد اال

 الحؿ؟.
إف الحؿ ىو األسموب الموسع الشامؿ )التضميف( أي إتاحة الفرصة أماـ الطمبة 
القادريف و غير القادريف عمى الوثب مف عمى بعض االرتفاعات، فإذا وضع المدرس 

 الطالب المحاولة حسب إمكاناتيـ.الحبؿ أو العارضة بشكؿ مائؿ يستطيع جميع 
اف ىذا األسموب يعطي لمطالب فرصة النجاح و الشعورباالنجاز وىو شامؿ لجميع  

 . (66-65، الصفحات 2006)المحاسنة،  القدرات و المستويات
 األسموب التدريبي: 7-4

تحميؿ: مف خالؿ تحميؿ ىذا األسموب ظير واضحا أف المعمـ يقـو باتخاذ جميع 
القرارات مرحمتي ما قبؿ التدريس و ما بعده و يغفؿ قرارات مرحمة التدريس إلى 
التمميذ ليتخذىا بنفسو.فدور التمميذ ىو القياـ بالعمؿ أو أداؤه كما عرض مف قبؿ 

لتدريس المذكور أنفا و ىذا النقؿ في اتخاذ المعمـ و القياـ باتخاذ قرارات مرحمة ا
القرارات يظير لنا بداية عمؿ التمميذ و استقالليتو في ممارسة حقو الممنوع لو سابقا، 

ال يعطي األوامر ألية حركة أو أي عمؿ أو فعالية ألف الحؽ  أفو عمى المعمـ 
 لمتمميذ في اتخاذ القرارات ضمف الضوابط التي وضعيا المعمـ.
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المعمـ ىو التحرؾ ما بيف التالميذ و مالحظة أداء كؿ واحد عمى انفراد و  <دور==
 مر بصورة فردية.اقتضى األ إفالتغذية الرجعية  إعطائو

 مميزات األسموب:
 يمكف استخداـ ىذا األسموب مع مجموعة كبيرة مف التالميذ . -   
 يساعد عمى إظيار الميارات الفردية و اإلبداع. -   
 قتا كافيا لمتالميذ لمممارسة الفعالة.يعطي و  -   
 يعمـ التالميذ كيفية اتخاذ القرارات -   
 ( سنة لإلناث.13-10( سنة لمذكور، )12-10يستخدـ لممراحؿ العمرية ) -   

 عيوب األسموب:
 ال تكوف السيطرة عمى حركات الداء دقيقة. -   
 يأخذ وقتا طويال مف الدرس. -   
، الصفحات 2008)خفاجة و السايح محمد،  أجيزة كثيرة. يحتاج إلى أدوات و -   

267-268-269-270)  . 
 أسموب االكتشاؼ الموجو:  7-5

يعتبر االكتشاؼ الموجو مف الطرائؽ التي يصؿ بيا التمميذ إلى المفاىيـ و النظريات 
مف خالؿ المناقشة الموجية التي يقـو بيا المعمـ، و التي تأخذ الطابع االستنباطي 

التمميذ صياغة لفظية  إليياعمى أف يقـو المعمـ بتصحيح صياغة المفاىيـ التي وصؿ 
عمية و النشاط و ميمة المعمـ التوجيو نحو االكتشاؼ، و صحيحة، فالتمميذ محور الفا

أساس ىذا األسموب ىو عالقة المدرس بالتمميذ، فالتعمـ باالكتشاؼ الموجو ىو عممية 
تنظيـ المعمومات المخزونة لديو و تكييفيا، فالتعمـ  إعادةتفكير تتطمب مف الفرد 

مبة عمى اكتشاؼ األفكار و بطريقة االكتشاؼ الموجو مف أروع الطرؽ التي تساعد الط
الحموؿ بأنفسيـ، وليذا تحتؿ طريقة االكتشاؼ الموجو مكانة خاصة عند المعمميف و 

 المربيف فقد صنفت ضمف طرائؽ التدريس الحديثة.
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دور المعمـ:موجو و منير لمتالميذ، يشجعيـ عمى البحث و االكتشاؼ مف خالؿ   
 مواقؼ أو أسئمة فكرية تتحدى عقوليـ.

التمميذ: نشط في العممية التعميمية و يتحمؿ جانبا مف مسؤولية تعممو، حيث دور   
 عميو ايجاد الحموؿ و اكتشاؼ العالقات الكامنة بيف أجزاء المادة التعميمية.

 :أىمية التعمـ باالكتشاؼ الموجو -
 يشجع التفكير الناقد و يعمؿ عمى المستويات العقمية العميا كالتحميؿ و التركيب. -   
 يساعد عمى تنمية اإلبداع و االبتكار. -   
 يزيد مف فاعمية المتعمـ نحو التعمـ مف خالؿ توفر التشويؽ و اإلثارة. -   
 يعود المتعمـ عمى االعتماد عمى الذات و عدـ التسميـ لمغير. -   
)المتولي عبد يساعد في تنمية قدرة المتعمـ عمى تتبع الدالئؿ و تسجيؿ النتائج  -   
 .(101-100-99-98، الصفحات 2011اهلل، 

 أسموب حؿ المشكمة: )التفكير المتشعب( 7-6
يعتبر ىذا األسموب امتداد ألسموب االكتشاؼ الموجو، حيث يعتبر عمى قدرات  

التالميذ في تنويع استجاباتيـ الحركية، فبعد أف ىذا األسموب يتضمف سؤاال مف المعمـ 
يستدعى مجموعة مف االستجابات الحركية، بذلؾ يمكف لمتمميذ أف ينوع في الحركة و 

 األداء.
ذا األسموب العالقة بيف مثير معيف كسؤاؿ مف المعمـ مضموف األسموب: يتضمف ى 

يولد مشكؿ يستثير التمميذ فكريا أو حركيا تدعوه إليجاد حؿ لو و عمميات فكرية 
 تساعده عمى إنتاج استجابات متشعبة أو استجابات حركية ترتبط بالمثير.

التقويـ  في ىذا األسموب تكوف قرارات التخطيط مف حؽ المعمـ و قرارات التنفيذ و 
تتحوؿ إلى التمميذ حيث ينشط التمميذ فكريا عمى مستوى التنفيذ إليجاد حؿ لممشكؿ 

 .(18-17، الصفحات 2008)شمتوت و حمص،  المطروح.
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 األسموب التبادلي: 7-7

ىو  تحميؿ: يكوف عمى شكؿ تمميذ )عامؿ( و أخر )مالحظ( و دور التمميذ العامؿ
األداء و اتخاذ القرارات الممنوحة كما في األسموب التدريبي، أما دور التمميذ المالحظ 
ىو إعطاء التغذية الراجعة إلى التمميذ العامؿ مستندا في ذلؾ إلى معمومات وافية سبؽ 
 لممعمـ اف أعدىا لمتالميذ و شرحيا في بداية الحصة، و العالقة متبادلة بيف التمميذيف.

 اتخاذ قرارات مرحمة ما قبؿ التدريس. -عمـ:  دور الم 
 اعطاء نوع العمؿ مع الشرح الواضح. -                
 مالحظة و مراقبة عمؿ التمميذ العامؿ و المالحظ -                
 مميزات األسموب:

 يسمح المجاؿ لمتمميذ لتقمص شخصية المعمـ.   -   
 يسمح باإلبداع.. -   
 بالنفس و إثبات الذات. ينمي الثقة -   

 عيوب األسموب:
 صعوبة قياـ المالحظ بدوره عمى أتـ وجو. -   
 يحتاج أجيزة و أدوات كثيرة. -   
 ال يمكف استخدامو مع األعمار الصغيرة و ال مع المبتدئيف. -   

)خفاجة و السايح محمد،  < يصمح ىذا األسموب لممستويات العميا و المتقدمة  ==
 . (280-276-275، الصفحات 2008

 نظريات التعمـ و التعميـ:-8
 النظرية السموكية:-8-1

تقـو النظرية السموكية عمى افتراض رئيسي مفاده أف السموؾ اإلنساني يتشكؿ بفعؿ 
الخبرة، و عمى الرغـ مف الدور الكبير الذي يسنده ىذه النظرية لمبيئة إال أنيا تغفؿ دور 
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الوراثة و العوامؿ الفسيولوجية، و مف بيف أىـ العمماء الذيف أسيموا في تطوير ىذه 
 ادوارد ثورندليؾ، جوف واطسوف و ايفافبافموؼ.النظرية ب.ؼ. سكنر، 

ووفقا ليذه النظرية فاف معظـ ما يفعمو اإلنساف متعمـ، فيناؾ مبادئ و قوانيف محددة   
لمتعمـ، و السموؾ ال يحدث بالصدفة و العشوائية، و يتحدث أصحاب ىذه النظرية عف 

يكي، )ب( نموذج التعمـ ثالث نماذج أساسية مف التعمـ و ىي: )أ( نموذج التعمـ الكالس
 اإلجرائي، )ج(نموذج التعمـ االجتماعي.  

فالتعمـ الكالسيكي يصؼ آلية تعمـ أنواع مف السموؾ تسمى بالسموؾ االيجابي و التي 
تحدث كرد فعؿ منعكس لمثيرات البيئة الخارجية، و التعمـ اإلجرائي يصؼ قوانيف تعمـ 

نساف، و يتأثر ىذا األسموب بنتائجو أكثر السموؾ الفعاؿ الذي يشكؿ معظـ ما يفعمو اإل
مف شيء أخر، فاف كانت نتائجو مرضية )تعزيز( فيو يقوي و اذا كانت نتائجو غير 

 مرضية )عقاب( فيو يضعؼ.
أما بالنسبة لمتعمـ االجتماعي و الذي اقترف باسـ عالـ النفس االمريكي ألبرت باندورا 

النمذجة( في تشكيؿ السموؾ بالرغـ مف انو ال فيو يركز عمى أىمية التقميد و المحاكاة )
)الخطيب و  يغفؿ الدور الميـ الذي يمعبو التعمـ )أواإلشراط( اإلجرائي و الكالسيكي.

 .(64-63، الصفحات 2009الحديدي، 
تبنى سكنر الدراسة العممية لمسموؾ الذي يوصؼ بأنو السموؾ موضوع الدراسة ىو 

 اإلجرائيالسموؾ الظاىر القابؿ لممالحظة و القياس، لذلؾ يركز سكنر عمى أف التعمـ 
ىو تغير أو تعديؿ ظاىر في السموؾ مقاسا بدرجات محددة، و مف مظاىر التغير في 

 و القفز عمى الحواجز بارتفاعات مختمفة. السموؾ التغير في الحركات و السرعة
و قد سميت ىذه النظرية بنظرية التعزيز و ذلؾ ألنيا تتضمف فرضية التعزيز التي 

السموؾ الذي تزيد فيو فرص االحتماؿ و تكرار ظيور ذلؾ السموؾ في  أفتؤكد عمى 
ه، لذلؾ مرات متتالية، لذلؾ فاف السموؾ المعزز ىو السموؾ الذي يتكرر و يزداد ظيور 
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تتضمف فرضية التعزيز أف السموؾ المكرر و الدائـ ىو سموؾ معزز يدـو لفترة أطوؿ 
 ويقاـو االنطفاء.  

 النظرية المعرفية االجتماعية لمسموؾ:-8-2
سباب التي يتـ وفقيا تعمـ المتعمـ مف األفراد اآلخريف، تحميؿ األ إفالمبدأ األساسي: 

اآلخريف و يستخمص المعمومات و يطور قراراتو حوؿ حيث يقوـ المتعمـ بمراقبة أداء 
 نمط األداء الذي يتبناه، و في مرحمة الحقة يقـو بتأدية ذلؾ األداء في مواقؼ مشابية.

< فالتعمـ حسب ىذه النظرية عبارة عف تقميد لنماذج سموكية و تكرار المتعمـ لما   ==
 الحظ و المؤدي لمسموؾ.يشاىده، و التقميد يقوـ عمى العالقة القائمة بيف الم

و التعمـ المعرفي االجتماعي يتضمف تعمـ أداء جديد او تعديؿ أداء قد تـ نتيجة 
المالحظة و النسخ مف نموذج تـ رؤيتو و محاكاتو، فالتعمـ المعرفي االجتماعي تعمـ 

 يتـ نتيجة مالحظة أداء اآلخريف و التأثر بيـ.
 نظرية االقتراف الشرطي: -8-3

أف التعمـ الحركي يكوف نتيجة اقتراف شرطي و ليس نتيجة لتكوف  تبيف ىذه النظرية
ممر في الجياز العصبي لممتعمـ، و بذلؾ فالمتعمـ يتصرؼ بأدائو لمحركة بطرؽ 
خاصة بسبب أنماط معينة مف المؤثرات فإذا ما وقع الفرد تحت مؤثر معيف فاف رد 

بو الفرد، و ىكذا تتكوف  الفعؿ الذي يرتبط ليذا المؤثر يكوف ىو التصرؼ الذي يقـو
ردود األفعاؿ المتعددة لممؤثرات و المواقؼ التي تنشأ عف طريؽ الخبرة أو عف طريؽ 
االقتراف الشرطي و بذلؾ ننصح أف يقع التالميذ عند التعمـ الحركي لمميارات الرياضية 
المختمفة تحت مؤثرات ليا عالقة بالميارة حتى يكوف التعمـ أسرع و بصورة أكثر 

 جابية.اي
و سبؽ ونوىنا إلى تفسيرات ثورندايؾ حوؿ قانوف األثر، كما أف أرثر جيني وآخروف  

قد تحدثوا حوؿ نفس الموضوع  إذ قالوا فسر ثورندايؾ اختيار االستجابات أو حذفيا 
بيا أسماء قانوف األثر، و بحسب ىذا المبدأ يختار الفرد و بتعمـ االستجابات 
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و مف ىنا نرى أف االستعداد و األثر عامالف مرتبطاف المصحوبة بحاالت اإلشباع، 
في التعمـ، فالفرد الذي لديو االستعداد لمقياـ بعمؿ ما يكرره لزيادة الخبرات فيحدث 

 األثر.
فالتعريؼ بالمعمومات الولية مف قبؿ المعمـ أو المدرب في ضوء سير التعمـ تتطمب   

األداء في ىذه المرحمة غير متكاممة ظروؼ و متطمبات مناسبة، اذ تعتبر القدرة عمى 
في فترة ما قبؿ االستعداد في الكثير مف األمور ألف الواجب الحركي المراد تعممو يتـ 
بأداء حركي يحوى عمى نقائص كثيرة و تنتابو األخطاء، مف ىنا نرى أف البناء الحركي 

اؿ قميؿ نسبيا إذ في ىذه المرحمة يبدأ باالنسجاـ مع المستوى المطموب و مع ذلؾ فال يز 
 . (52-51، الصفحات 2006)المحاسنة،  لـ يحدث األثر االيجابي

 الخػالصة:

إف العمؿ مستمر مف قبؿ األخصائييف في سبيؿ إيجاد أسس حديثة في تدريس    
ـ عف طرؽ و األنشطة البدنية و الرياضية المكيفة عند المعاقيف سمعيا و البحث الدائ

أساليب جديدة في تدريس التربية البدنية المعدلة، وذلؾ لمسماح لمتمميذ األصـ بالكشؼ 
عف قدراتو و طاقاتو و العمؿ عمى تطويرىا حتى يكوف أكثر قدرة عمى التعمـ و 

و كذلؾ بدنيا، و بالتالي فعمى المدرس التطبيؽ الجيد لممبادئ و  ااالكتساب مياري
األسس و األساليب الالزمة لمتعميـ في مجاؿ التربية البدنية المعدلة و ذلؾ في مختمؼ 
الجوانب التي يصبوا إلييا مع العمؿ الدائـ و المستمر في محاولة إليجاد طرؽ ووسائؿ 

 المعدلة. و أسس حديثة في تعميـ التربية البدنية

 
 



 

 

 

 خامسانفصم ان
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 تمييد:    

كرة السمة مف إعطاء فكرة   نحاوؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ الى الميارات األساسية في
شاممة عف الميارات و أنواعيا و طرؽ تعميميا و األخطاء التي تكثر أثناء عممية 
التعمـ، كؿ ىذا حتى يكوف لدى الباحثاف فكرة واضحة عف الميارات األساسية في كرة 
السمة و كيفية تعميميا ليعتمد عمييا في بناء الوحدات التعميمية و حسف التعامؿ مع 

 واقؼ التعميمية أثناء العمؿ الميداني مع التالميذ.الم
 الميارات األساسية في كرة السمة : - 1

تعرؼ الميارات األساسية بأنيا كؿ الحركات الضرورية اليادفة التي تؤدى بغرض 
معيف في إطار قانوف المعبة سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أو بدونيا . ولكؿ رياضة 

الميارات ومبادئ أساسية يتـ عف طريقيا األداء بالشكؿ الجيد  جماعية كانت أـ فردية
المطموب ،وكمما ارتفع مستوى األداء الميارات والمبادئ األساسية ارتفع بالتالي مستوى 
األداء العاـ ليا،وفي رياضة كرة السمة يعنى باصطالح المبادئ و الميارات األساسية 

كرة وبدوف كرة و الميارات األساسية ىي تمؾ مجموعة النظـ وأساليب االنتقاؿ والحركة ب
الميارات التي يجب أف يتقنيا جميع الالعبيف حتى يتسنى ليـ استخداميا في الموقؼ 

 (10، صفحة 2015)خميفة،  المناسبة وذلؾ حسب ظروؼ المعب المتبعة .

 السمة :أىمية الميارات األساسية في كرة   1 – 1

تتميز لعبة كرة السمة الحديثة بسرعة وديناميكية تبادؿ الفريقيف لمواقؼ اليجـو و الدفاع 
،و يحاوؿ التغمب  ،فمنذ لحظة حيازة أحد الالعبيف لمكرة يصبح فريقو في حالة ىجـو
عمى الفريؽ المنافس و إصابة اليدؼ وفي حالة فقد الفريؽ لمكرة أو إصابتو لسمة 

مياجـ مدافع ًا ويصبح الفريؽ المدافع مياجـ ًا بصرؼ النظر المنافس ينقمب الفريؽ ال
عف أماكف الالعبيف داخؿ الممعب في تمؾ المحظة،وعمى ذلؾ يتبادؿ الفريقاف محاولة 
االستحواذ عمى الكرة لمنع إصابة السمة وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف إحراز األىداؼ 
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ر المستمر لمواقؼ المعب دفاع ًا في سمة المنافس طواؿ زمف المباراة،وبسبب ىذا التغيي
وىجـو ًا برزت أىمية إتقاف واستخداـ الميارات اليجومية و الدفاعية ،والقدرة عمى 
انتقاء أنسبيا بما يتماشى مع طبيعة كؿ موقؼ مف مواقؼ المعب ،مما يتيح تحقيؽ 
 اليدؼ األساسي لمعبة كرة السمة أال وىو إصابة سمة الفريؽ المنافس بأكبر عدد مف

)خميفة،  النقاط ،مع محاولة منع الفريؽ المنافس مف إصابة السمة أثناء قيامو باليجـو .
 (11، صفحة 2015

 تصنيؼ الميارات األساسية في رياضة كرة السمة:  2 – 1

كرة اجتيد الكثير مف خ براء كرة السمة في وضع تصنيؼ لمميارات األساسية لمعبة 
ميارات  السمة حيث اتفؽ عدد كبير منيـ عمى تصنيفيا إلى ميارات ىجومية و

 (12، صفحة 2015)خميفة،  دفاعية.

 الميارات األساسية في كرة السمة :
 ميارات ىجومية  ميارات دفاعية 

 الوقفة الدفاعية الصحيحة 
 المركز الدفاعي 
 خطوات الدفاع 

 الدفاع ضد المصوب
 الدفاع ضد القاطع

 الدفاع ضد رجؿ اإلرتكاز
 المتابعة الفردية 

 مسؾ الكرة
 التمرير

 استقباؿ و استالـ الكرة
 المحاورة

 حركات القدميف
 التصويب

يعتبر مسؾ الكرة واستالميا مف أكثر المبادئ  مسؾ الكرة واستالميا : 1 – 2 – 1
األساسية حساسية لما ليا مف أىمية كبيرة ،إذ يتبع ذلؾ إما التمرير أو المحاورة أو 
التصويب وتمؾ المبادئ الثالث ىي صمب العمؿ الجماعي لفريؽ كرة السمة،ولذلؾ 
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ر مف االىتماـ يجب العمؿ عمى دقة وصحة التنفيذ وعمى المدرب أف يولييا القدر األكب
 (15، صفحة 2015)خميفة، . 

 استالـ الكرة : 2 – 2 – 1

ىناؾ طرؽ وأنوع مختمفة الستالـ الكرة ،فاالستالـ قد يكوف باليديف معا أو باليد الواحدة 
أو مف والكرة قد تكوف متدحرجة أو طائرة أو عالية أو منخفضة أو مرتدة أومف األماـ 

الخمؼ ،لذلؾ يجب مالحظة أف استالـ الكرة ال يعنى فقط مسكيا بؿ واالحتفاظ بيا 
 (17، صفحة 2015)خميفة،  وعدـ فقدانيا ،مع اختيار انسب األماكف إلستالميا .

 التحكـ في الكرة : 3 – 2 – 1

الالعب حساسية التعامؿ مع الكرة وزيادة الفتة المقصود بالتحكـ في الكرة ىو اكتساب 
تقاف ،ويتـ التحكـ  بيا ،وذلؾ تمييد ًا ألداء الميارات األساسية في كرة السمة بدقة و ا 

، 2015)خميفة،  في الكرة بواسطة العديد مف التدريبات التي وضعت خصيصًا لذلؾ.
 (20صفحة 

 يارة التمرير :م 4 – 2 – 1

إّف أّوؿ و أىـ ميارة يجب عمى المدرب أف يغرسيا في ذىف الالعب ىي ميارة 
اإلحساس بالكرة،كونيا تعتبر بمثابة كممة المرور لمميارات األساسية الالحقة،و ىناؾ 
العديد مف التماريف المتعارؼ عمييا لدى المدربيف و التي تقدـ كمقبالت قبؿ تنفيذ 

 (24، صفحة  2012)الالت،  . الوحدة التدريبية

و التمرير أحد األساسيات الحركة اليجومية لنقؿ الكرة إلى أماكف مختمفة في الممعب 
،حيث يمكف عف طريقو الحصوؿ عمى مواقؼ متميزة مف أجؿ نسب أفضؿ لمتصويب 

التمرير في كرة السمة تشغؿ باؿ ،ويتوقؼ عمى سالمتو نتيجة المباراة ، والقدرة عمى 
المدربيف في كؿ المستويات فالفريؽ الذي يتميز بدقة التمرير يناؿ إعجاب األفراد ذوى 
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الالعبيف(ويأتي التمرير  –اإلدارييف –المدربيف  –العالقة بمباراة كرة السمة )المشاىديف 
 في كرة السمة.في المرتبة الثانية بعد التصويب مف حيث التأثير عمى ناتج األداء 

  (22، صفحة 2015)خميفة، 

 ييدؼ التمرير بصفة أساسية إلى : : أىداؼ التمرير 1 – 4 – 2 – 1

 نقؿ الكرة في الممعب بأسرع ما يمكف مف أجؿ اتخاذ موقع أو مكاف أفضؿ لمتصويب .

 االستحواذ عمى الكرة .

 (23، صفحة 2015)خميفة،  : التمريرأنواع  2 – 4 – 2 – 1

 ينقسـ التمرير إلى تمرير باليديف وتمرير بيد واحدة :

 . مف األسفؿ،  مف األعمى، مف الصدر -:  تمرير الكرة  باليديف

 . مف الجانب،  مف األسفؿ،  مف األعمى،  مف الكتؼ -:  بيد واحدة تمرير الكرة

 تثبيت وتحسيف ميارة التمرير : 3 – 4 – 2 – 1

يتـ تحسيف ميارات االستالـ والتمرير في وقت واحد،و لتحسيف ميارة االستالـ مف 
الضروري استالـ الكرة مف مختمؼ المستويات وأيضًا مع تغيير سرعة وقوة الكرة وفي 
 مختمؼ االتجاىات وفي مختمؼ أوقات التحرؾ ومف التوقؼ واالرتكاز،و تحسيف
االستالـ يقتضى سرعة أداء التمرير وسرعة التمريرة وكذا فجائية التمرير ودقتو،ولكي 
يتـ تحسيف التمرير يجب تقميؿ سرعة الحركة واألداء لمتمرير،ثـ بعد ذلؾ بزيادة سرعة 

 (24، صفحة 2015)خميفة،  االنتقاؿ والتمرير مف لمسة واحدة .

 التمريرة الصدرية : 4 – 4 – 2 – 1
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تعد التمريرة الصدرية مف أسيؿ التمريرات المستخدمة في كرة السمة وأكثرىا شيوعًا،وىى 
متر وىى تستخدـ في حالة  10إلى  2تستخدـ في المسافات المتوسطة والقصيرة مف 

 . عدـ وجود منافس بيف الالعب الذي يقـو بالتمرير والالعب الذي ستمرر إليو الكرة
 (24، صفحة 2015)خميفة، 

 وصؼ األداء الفني : 1 – 4 – 4 – 2 – 1

يمسؾ الالعب الكرة وأصابع اليديف متباعدة ومحيطة بالكرة مف  - 1
الجانبيف،واإلبياميف متجييف لمداخؿ وباقي األصابع متجية لألماـ،المرفقاف متجياف 

 وضع عمودي .ألسفؿ والعضديف في 

يسحب الالعب الكرة تجاه الصدر ثـ يقـو بمد ذ راعيو أمامًا وفي نفس الوقت  - 2
 يدفع الالعب الكرة بحركة مف رسغ اليديف.

مد الركبتيف عالي ًا مع أخذ خطوة لألماـ بإحدى القدميف ويفضؿ القدـ الخمفية  - 3
 لحفظ التوازف وذلؾ في نفس وقت دفع الكرة لألماـ .

)خميفة،  متابعة الكرة وذلؾ بمد الذ ا رعيف كامال إلى األماـ والنظر تجاه الكرة . - 4
 (25، صفحة 2015

 الخطوات التعميمية : 2 – 4 – 4 – 2 – 1

 شرح الميارة وأىميتيا ومتى تستخدـ . - 1

 عمؿ نموذج سميـ لمميارة . - 2

 .لإلحساس بطريقة األداء السميمة ويقوـ بعمؿ حركة كاممة بيايمسؾ الالعب الكرة - 3
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(متر تقريب ًا ويقـو بدفع الكره 2يقـو الالعب بالوقوؼ أماـ حائط عمى بعد ) - 4
باألصابع تجاه الحائط مع متابعة الكرة بمد الذراعيف أماـ ًا وثنى الرسغيف لمخارج أو 

 لألماـ حسب أداء الالعب .

 يميف مف وضع الوقوؼ المواجو مع زيادة المسافة تدريجيًا .التمرير بيف زم - 5

 نفس التمريف السابؽ ولكف مف الجري في المكاف . - 6

 نفس التمريف السابؽ مع التقدـ أماـ ًا ثـ الرجوع خمفًا  - 7

التمرير بيف الزميميف بطوؿ الممعب مع مالحظة أف يكوف اتجاه الجسـ لألماـ  - 8
 (25، صفحة 2015)خميفة،  .وليس لمجانب 

 التمريرة المرتدة : 5 – 4 – 2 – 1

تتشابو التمريرة المرتدة مع التمريرة الصدرية في طريقة األداء ولكنيا تختمؼ معيا في 
المسافة فيي ال تزيد غالب ًا عف مدى متريف إلى ثالثة وكذلؾ تختمؼ في االستخداـ 

حالة وجود منافس يتميز بطوؿ القامة بيف الممرر والمستمـ،ويمكف حيث تؤدى في 
أيضا أف تؤدى باليد الواحدة أو باليديف،وتصؿ إلى المستمـ عف طريؽ ارتدادىا مف 

 (26، صفحة 2015)خميفة،  األرض .

 التمرير باليديف مف أعمى الرأس : 6 – 4 – 2 – 1

ىذا النوع مف التمرير في المسافات المتوسطة والطويمة نسبيًا،وكذلؾ في حالة يستخدـ 
وجود منافس بيف الممرر والمستمـ يتميز بقصر القامة،ويمكف أف تستعمؿ أيضًا في 
عممية اليجوـ الخاطؼ،وذلؾ لقصر الفترة الزمنية التي تستغرقيا ىذه التمريرة ، وليذه 

كاف الالعب يحسف أدائيا وبصفة خاصة العبي التمريرة فائدة كبيرة خاصة إذا 
 (28، صفحة 2015)خميفة،  االرتكاز.
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  التمرير بيد واحدة مف فوؽ الكتؼ : 7 – 4 – 2 – 1

أمتار  وغالب ًا ما  10تستخدـ ىذه التمريرة في المسافات الطويمة والتي تزيد عف 
في حاالت اليجـو الخاطؼ وذلؾ نظرًا لسرعتيا وقوتيا وسيولة تستخدـ بطوؿ الممعب 

 (29، صفحة 2015)خميفة،  أدائيا .

 التمريرة الخطافية : 8 – 4 – 2 – 1

تعد التمريرة الخطافية باليد الواحدة مف اقؿ أنوع التمرير شيوعًا،ولكنيا تستخدـ بنجاح 
الالعب الحائز عمى الكرة بجانب حدود الممعب وتحت ضغط دفاعي في حالة وجود 

 شديد مف قبؿ المنافسيف

 المحاورة :  5 – 2 – 1

تعتبر المحاورة أحدى وسائؿ التقدـ بالكرة،وىى الطريقة الوحيدة لمتحرؾ بالكرة 
،والمحاورة جزء مكمؿ وأساسي في ىجـو كرة السمة إلى جانب التمرير والتصويب. 

حاورة بأنيا التحرؾ بتنطيط الكرة في أي اتجاه،والمحاورة حركة متوافقة وتعرؼ الم
منسجمة بيف الذراع والرسغ واألصابع والرجميف والعينيف والكرة وتعتبر المحاورة مف 
أصعب الميارات الفنية أداء في كرة السمة ،وىى تدؿ عمى مدى التوافؽ العضمي 

 العصبي بيف العينيف وبقية أعضاء الجسـ .

 أنواع المحاورة :  1 – 5 – 2 – 1

 محاورة بالكرة باالرتداد المنخفضتنقسـ المحاورة إلى المحاورة بالكرة باالرتداد العالي وال

وىى تستخدـ في حالة عدـ وجود منافس أماـ الالعب المحاور  :المحاورة العالية 
 وتستخدـ أيضا بغرض الحركة السريعة كما في اليجوـ الخاطؼ .
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وىى تستخدـ في حالة وجود مدافع عمى مقربة مف الالعب  المنخفضة :المحاورة 
المحاور الذي يقوـ بأدائيا بغرض حماية الكرة وعدـ فقدانيا ،وىناؾ طرؽ مختمفة 

 إلجراء المحاورة المنخفضة منيا :

 المحاورة بتغيير الكرة مف يد إلى أخرى عف طريؽ االرتكاز الخمفي . - 1

 الكرة مف بيف الرجميف مف األماـ .المحاورة بتمرير  - 2

 المحاورة بتغيير الكرة مف يد إلى األخرى أماـ الجسـ . - 3

 المحاورة بتمرير الكرة مف خمؼ الظير إلى اليد األخرى أماما . - 4

، صفحة 2015)خميفة،  المحاورة بتمرير الكرة مف بيف الرجميف مف الخمؼ . - 5
40)  

 تثبيت وتحسيف ميارة المحاورة : 2 – 5 – 2 – 1

 السيطرة عمى الكرة أثناء المحاورة دوف متابعة النظر . - 1

 المقدرة عمى تغيير االتجاه وتغيير السرعة عند المحاورة وتبادؿ المحاورة باليديف . - 2

إلى محاورة االنتقاؿ بسالسة مف إيقاع محاورة إلى إيقاع أخر)محاورة عادية  - 3
 منخفضة والعكس(األداء المفاجئ ليذا االنتقاؿ.

 الحرص عمى عدـ ت ا زمف حركات اليديف مع الرجميف . - 4

العمؿ عمى تغطية الكرة أثناء المرور مف المنافس مع المحافظة عمى السرعة  - 5
 والقدرة عمى المحاورة خمؼ الظير .

 



السلتالوهاراث األساسيت في كرة   
 

 
92 

 وصؼ األداء الفني :

ؽ الدفع المتتابع لمكرة وتوجيييا لألرض بواسطة أصابع اليد تتـ المحاورة عف طري - 1
 وذلؾ بمد المرفؽ وحركة الرسغ .

تكوف أصابع اليد متباعدة لمسيطرة عمى اكبر مساحة مف سطح الكرة،ويجب أف  - 2
 تشير األصابع إلى األماـ في اتجاه الحركة.

لى الجانب ولمخارج  يجب أف تكوف نقطة االرتداد لمكرة مف األرض أماـ الجسـ و - 3 ا 
 قميال .

مراعاة دفع الكرة مف أعمى في حالة المحاورة في المكاف ومف أعمى ولمخمؼ قميال  - 4
 في حالة التحرؾ لألماـ .

يجب ـ ا رعاة أف تتناسب زاوية سقوط الكرة وارتدادىا مف األرض تناسبا عكسيا  - 5
 مع سرعة الجري أثناء القياـ بالمحاورة .

النظر إلى الكرة أثناء المحاورة وتوجييو إلى متابعة تحركات الزمالء عدـ  - 6
 والمنافسيف .

 الخطوات التعميمية :

 يتـ شرح طريقة األداء الفني وأىمية الميارة وحاالت استخداميا . - 1

 يتـ عمؿ نموذج لمميارة بكافة أشكاليا . - 2

تة عمى األرض بأطراؼ مف وضع نصؼ الجثو يقـو الالعب بتنطيط الكرة الثاب - 3
 أصابعو حتى ترتد مف عمى األرض ثـ يقـو بتثبيتيا مرة أخرى .

 نفس التدريب السابؽ باليد األخرى . - 4
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نفس التدريب السابؽ مع الوقوؼ بالكرة وتنطيطيا ثـ بتغيير اليد المحاورة ثـ  - 5
 الرجوع إلى الوضع االبتدائي .

 ارتفاع الكرة .المحاورة في المكاف مع تغيير  - 6

 المحاورة مع الجري في المكاف . - 7

 التحرؾ بالكرة أماما عمى حدود الممعب مع تغيير اتجاه الجري مع اإلشارة . - 8

يقـو الالعبوف بعمؿ المحاورة والتحرؾ لألماـ بطوؿ الممعب مع النظر لإلشارات  - 9
 مع كؿ تغيير .المدرس(واإلشارة إلييا  –الرقمية التي يقوـ بعمميا)المدرب 

  عمؿ المحاورة في وجود مدافع سمبي .  - 10

 عمؿ المحاورة في وجود مدافع إيجابي . - 11

يقؼ كؿ العبيف مواجييف في دائرة مف دوائر الممعب يقوماف بعمؿ المحاورة  - 12
 ويحاوؿ كؿ منيما إخراج، كرة الالعب اآلخر خارج الدائرة مع المحافظة عمى كرتو .

 (42-41، الصفحات 2015)خميفة، 

 .سابؽ ولكف داخؿ المنطقة المحرمةيقـو مجموعة مف الالعبيف بعمؿ التدريب ال - 13

 ممحوظة : يجب مراعاة عمؿ التدريبات السابقة باليد اليمنى ثـ اليد اليسرى . -

 التصويب :  6 – 2 – 1

التصويب ىو الميارة التي يتوقؼ عمييا نتيجة المباراة ،ومف أكثر المبادئ األساسية 
التي تشغؿ باؿ المدربيف و الالعبيف عمى السواء حيث يوالونيا اىتماما كب ير ًا في 
جرعات التدريب ومف الميـ أف يتعمـ كؿ العب أف يصبح ىداؼ ًا وليس مصوبا 

النيائية لمخطط وليذا يمكف اعتباره مف أىـ  والتصويب في كرة السمة ىو المرحمة
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المبادئ األساسية في كرة السمة ،وكؿ مجيود الفريؽ واليدؼ مف رسـ الخطط،الغرض 
 (48، صفحة 2015)خميفة، منو خمؽ الظروؼ المناسبة لمتصويب عمى السمة . 

ىناؾ عدة أنواع لمتصويب وعدة طرؽ ألداء أغمب  أنواع التصويب : 1 – 6 – 2 – 1
التصويبات،ولكنيا جميع ًا تشترؾ في الغرض أال وىو أف تصيب اليدؼ بطريقة 
قانونية ،ويمكف تقسيـ التصويب مف حيث الحركة إلى نوعيف أساسييف ىـ التصويب 

 مف الثبات والتصويب مف الحركة .

 : تثبيت وتحسيف ميارة التصويب 2 – 6 – 2 – 1

لكي يتـ تحسيف ميارة التصويب يجب أف يوجو المدرب الالعب إلى تثبيت األداء 
الصحيح لمتصويب،والى قدرة الالعب عمى أداء التصويب في مختمؼ ظروؼ المعب 
وأماـ مختمؼ الدفاعات.وأيضًا تثبيت عنصر الدقة عند مختمؼ الحاالت الفسيولوجية 

ويب يجب أف تكرر طوؿ الوقت و في مختمؼ االنفعالية. و تدريبات تثبيت ميارة التص
الظروؼ و بمجموعات كبيرة في التدريب،كما يجب الحرص عمى أف الالعب يجب أف 
يؤدى التصويب بعد أداء ميارة أخرى أي ربط ميارة التصويب بميارات أخرى مثؿ 
التمرير والمحاورة ،كما يجب عمي المدرب تدريب الالعب عمى أف ينتقؿ إلى الوضع 

 (51، صفحة 2015)خميفة،  .تدائي لمتصويب بسرعة وفي أقؿ وقتاالب

 التصويب مف الثبات بيد واحدة )الرمية الحرة( : 3 – 6 – 2 – 1

يستخدـ التصويب مف الثبات في المباراة أثناء أداء الرميات الحرة،ويتـ استخداميا بكثرة 
 بدنية مف أداء التصويب مف القفزالناشئيف الذيف ال تمكنيـ قدراتيـ المف قبؿ الالعبيف 

 وصؼ األداء الفني :

 يقؼ الالعب مواجيا لمسمة . - 1
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يكوف وضع القدميف واحدة متقدمة عف األخرى عمى أف تكوف ىذه القدـ ىي   - 2
 المقابمة لميد المصوبة .

 ة الالعب .المسافة بيف القدميف باتساع الحوض أو حسب راح - 3

يحمؿ الالعب الكرة عمى أصابع اليد المصوبة والذراع مثنى مف المرفؽ والعضد  - 4
 مواٍزى لألرض مع ثنى الرسغ لمخمؼ .

 تقـو اليد األخرى بسند الكرة مف األماـ . - 5

 يقـو الالعب بثني الركبتيف . - 6

ت واحد وبحركة تمتد الركبتيف وتستقيـ الذ ا رع المصوبة أماما عاليا في وق - 7
 إضافية لرسغ اليد يعطى الالعب الكرة السرعة الالزمة لالنطالؽ والد وراف لمخمؼ .

متابعة التصويب وذلؾ بالنظر أماما وفرد الذراع المصوبة كامال وثنى الرسغ  - 8
 ألسفؿ .

 الخطوات التعميمية :

 شرح أىمية الميارة واستخداميا . - 1

 عمؿ نموذج جيد لمميارة . - 2

 يقـو كؿ العب باتخاذ الوضع األساسي لمتصويب مع تصحيح األخطاء . - 3

 يقـو كؿ العب بالتصويب ألعمى والتقاط الكرة والتكرار . - 4

 يقؼ الالعب أماـ السمة عمى بعد ثالثة أمتار ويقوـ بالتصويب . - 5

 ( متر . ٥.  ٤نفس التدريب السابؽ ولكف عمى بعد )  - 6
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 ابؽ ولكف مف عمى خط الرمية الحرة .نفس التدريب الس - 7

 (53، صفحة 2015)خميفة،  نفس التدريب السابؽ مع وجود منافسة بيف فريقيف. - 8

 التصويب مف الحركة بيد واحدة )التصويبة السميمة( : 4 – 6 – 2 – 1

ىجـو الالعب أو الفريؽ ،أو يؤدى ىذا النوع مف التصويب بالقرب مف اليدؼ إلنياء 
عقب استالـ الكرة مف تمريرة،أو عقب االنتياء مف المحاورة،وتعتبر التصويبة السميمة 

 .مف أىـ الميارات األساسية

 الخالصة:

لقد قدمنا في ىذا الفصؿ ما رأيناه ذا أىمية بالنسبة لبحثنا حوؿ فصؿ الميارات 
العمؿ الميداني و األساس النظري الذي األساسية في كرة السمة حتى يكوف الركيزة في 

يؤصؿ لمعمؿ التطبيقي عمى ارض الميداف مع التالميذ العادييف و المعاقيف سمعيا 
عمى السواء ، و تجنبنا ما ال ييمنا حتى ولو كاف لو عالقة ببعض الميارات األساسية 

 في كرة السمة التي لـ تكف محؿ الدراسة .

 

 

  



 

 

 

 

انثاني بابـان  
 اندراسة انميدانية

 

 .انفصم األول:منهجية انبحث و إجراءاته انميدانية

 انفصم انثاني : عرض و تحهيم و مناقشة اننتائج .
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 تمييد: 

مف خالؿ ىذا الفصؿ نسعى إلى إعطاء فكرة واسعة و نظرة شاممة و معمقة حوؿ 
البحث و الطريقة التي تـ بيا، انطالقا بالدراسة االستطالعية و ما احتوتو  إجراءكيفية 
يمكف تقييـ البحث و الحكـ  د، و بذلؾ فق الدراسة األساسية و طريقة تنفيذىا إلىمرورا 

عميو. و سيتـ في ىذا الفصؿ الشرح المفصؿ لمدراسة االستطالعية و ما تـ فيػيا و 
ما توصمت إليو ، ابتدءا بالزيارات األولى التي قاـ بيا الباحثاف إلى  ىإلكيؼ تمت و 

ضبط المتغيرات ضبط أدوات الدراسة المراد استعماليا في الدراسة األساسية مرورا ب
العشوائية التي مف شانيا التأثير عمى المتغير التابع و بالتالي عمى البحث،  ثـ شرح 
مضموف الدراسة األساسية و ما احتوتػو و كيؼ نفذت  انطالقا بالمنيج والعينة إلى 
البرنامج وما احتواه مف حصص تعميمية و كيفية بنائيا و تطبيقيا خالؿ العمؿ 

يتبع الطالباف الباحثاف المنيجية العممية الصحيحة التي مف شانيا أف  الميداني، مف أف
تجعؿ نتائج بحثيما ذات قيمة عممية معتمدة في استراتيجيات التدريس لممعاقيف سمعيا 
و سببا مقنعا في ترسيخ وتغيير األفكار المرتبطة بعالـ التعمـ المياري بالنسبة لعينة 

 البحث. 

 : ةالدراسة االستطالعي -1

تطبيقا لطرؽ البحث العممي المتبعة و ألجؿ ضماف السير الحسف لتجربة البحث قاـ  
 الطالباف الباحثاف بإجراء الدراسة االستطالعية و التي كاف اليدؼ منيا: 

االطالع عمى الوسائؿ و األجيزة الرياضية المتوفرة بالمدرسة)مدرسة المعاقيف  -   
 سمعيا(.

 التي قد تعترض الطالباف الباحثاف. الوقوؼ عمى الصعوبات -   

 تصنيؼ أفراد عينة البحث إلى مجموعات متجانسة. -   
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 تحديد أنسب االختبارات لقياس الميارات األساسية في كرة السمة .  -   

دراسة صالحية االختبارات المراد استعماليا في التجربة الرئيسية لمعرفة الصدؽ  -   
 و الثبات و الموضوعية . 

 تحضير البرنامج التعميمي المعتمد في الدراسة األساسية. -   

 التأكد مف وضوح سبؿ المعالجة اإلحصائية الصحيحة . -   

 و قد مرت التجربة االستطالعية بالخطوات التالية: 

 الخطوة األولى:  -1-1

تمثمت في تحديد مكاف إجراء الدراسة االستطالعية و األصمية و تحديد عينة البحث  
و التأكد مف توفر الوسائؿ و األدوات الالزمة و الضرورية لمعمؿ الميداني، إضافة إلى 

المسؤوليف و المدرسيف في مكاف إجراء العمؿ  المساعدات الممكنة مف قبؿ
مر فاف تحديد المكاف كاف انطالقا مف قربو االستطالعي و األساسي. و في بادئ األ

 مف سكف الطالباف الباحثاف و معرفتيما بالمسؤوليف فيو .

والية  –مدير مدرسة المعاقيف سمعيا  –و تـ المقاء األوؿ لمطالباف الباحثاف بالسيد
سيدي بمعباس ، أيف طرحا عميو الطالباف الباحثاف فكرة إنجاز العمؿ الميداني بالمدرسة 

بصدد إنجازىما و ما يحتاجا إليو  رة واضحة حوؿ طبيعة البحث الذي ىماتقديـ فكمع 
و كيؼ يتـ العمؿ و مدى تأثيره عمى البرنامج الدراسي المتبع في المدرسة عمى عينة 
البحث تحديدا . و بعد الحوار مع السيد المدير تكـر بقبوؿ إنجاز البحث بالمدرسة و 

 افمنيا ما يريد االمسؤولة البيداغوجية ليستوضحوجو الطالباف الباحثاف إلى ت
استيضاحو، و فعال قاـ الطالباف الباحثاف بمقاء األخيرة و تعرفا منيا عمى النػظاـ السائد 



إجراءاته الوتبعتهنهجيت البحث و   
 

 
101 

داخؿ المدرسة و عدد التالميػذ و سنيـ و األقساـ المتواجدة بيا والعامميػف و 
 المتواجديف بالمدرسة. فاألخصائيي

لتالميذ و عدد التالميذ و سنيـ في كؿ قسـ حدد الطالباف بعد معرفة عدد أقساـ ا
الباحثاف عينة تجريبية تصمح لتطبيؽ البرنامج و ىي عينة مدمجة مع العادييف في 
متوسطة بمكريصات عبد القادر بسيدي بمعباس ، في حيف تعذر تحديد عينة 

، خاصة و  يفالمدمج استطالعية مف المدرسة بسبب قمة عدد التالميذ المعاقيف سمعيا
أف الطالباف الباحثاف مرتبطاف ببعض الخصائص المشتركة بيف العينات سواء 
التجريبية في الدراسة األساسية أو عينة الدراسة االستطالعية مثؿ السف و الوزف و 
الطوؿ ، و ىو األمر الذي اجبر الطالباف الباحثاف عمى البحث عمى عينة استطالعية 

مستغانـ ببمدية حجاج ، و لقد حدد الطالباف الباحثاف عينة مف مدرسة أخرى في والية 
استطالعية لبحثيما مف ىذه المدرسة األخيرة ، حيث قاما بإجراء اتصاالت مع 

لعينة مف المعاقيف سمعيا لمدراسة  ماحاجتي االمسؤوؿ عف المدرسة و أوضح
موافقتو التامة االستطالعية المتمثمة في حصتيف ، و قد أبدى السيد المدير بالمدرسة 

 دوف أي اعتراض.

النفساني بمدرسة المعاقيف سمعيا  يثـ قاـ الطالباف الباحثاف باالتصاؿ باألخصائ
بسيدي بمعباس حيث تـ عرض فكرة البحث عميو و طمب المساعدة منو في تطبيؽ 
البحث ميدانيا خاصة في التعامؿ مع المعاقيف سمعيا، و قد ابدي كؿ الموافقة و 

أوضح بعض األمور عف المعاقيف سمعيا مف سموكيات التالميذ المعاقيف الترحيب و 
سمعيا و خصائص كؿ قسـ انطالقا مف معرفتو العممية و خبرتو الميدانية ، إضافة 
إلى تمكيف الطالباف الباحثاف مف االطالع عمى الوسائؿ و األدوات الرياضية المتواجدة 

بيرا ، و ىو األمر الذي جعميما يقوماف بالمدرسة و التي وجد فييا الطالباف نقصا ك
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بإحضار األدوات و الوسائؿ الرياضية الضرورية و الالزمة مف خارج المدرسة لضماف 
 السير الحسف لمحصص الرياضية التعميمية دوف عراقيؿ و صعوبات.

و بعد كؿ ىذه المقاءات بالمسؤوليف بالمدرسة و االتصاالت بالعامميف فييا ارتاح 
مكاف و خمصا إلى القرار النيائي بتحديد مدرسة المعاقيف سمعيا الكائنة الباحثاف لم

عمى عينة بحثيما التجريبية في حيف كانت منيا  بسيدي بمعباس مكانا لبحثيما معتمداف
 عينة بحثيما االستطالعية بوالية مستغانـ كما ذكرنا. 

سطة بمكريصات و مف جية أخري فقد حدد الطالباف عينة التالميذ العادييف مف متو 
عبد القادر بوالية سيدي بمعباس المذكورة آنفا و التي يمتقي فييا عينة البحث الرئيسية 
أي المعاقيف سمعيا مع زمالئيـ العادييف و في نفس القسـ ) دمج جزئي ( ، حيث 
التقى الطالباف بعدد مف التالميذ و شرحا ليـ حاجتيما إلى وجود عدد مف التالميذ 

فس الحصص التعميمة لممعاقيف سمعيا ، و بعد مدة وجيزة تـ فييا العادييف في ن
استشارة أوليائيـ حدد الطالباف الباحثاف عشرة تالميذ ليكونوا كعينة تجريبية مدمجة مع 

 التالميذ المعاقيف سمعيا.

 الخطوة الثانية: -1-2

ة باعتبارىا تمثمت الخطوة الثانية في تحديد أداة قياس الميارات األساسية في كرة السم
متغير تابػع و التي تمثمت في اختبارات بعض الميارات األساسية تحديدا االختبارات 

قياس الميارة الحركية في كرة السمة قياسا دقيقا يعكس المستوى الحقيقي التي مف شأنيا 
 لمتمميذ فييا و التعمـ المياري الذي حدث.

و في سبيؿ ذلؾ اعتمد الطالباف الباحثاف عدد مف الدراسات المشابية و بعض 
المصادر و المراجع المتصمة بالموضوع لينيال منيا ما تواجد بيا مف االختبارات التي 
تقيس الجانب المياري في كرة السمة، إضافة إلي األخذ بآراء عدد مف المختصيف في 
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في كرة السمة  ليخمص الباحثاف في النياية  سيةاألسامجاؿ تعميـ و تدريس الميارات 
( لمبراعـ و ىو اختبار صمـ ليناسب 2004فوزي أحمد أميف )  إلى الخروج باختبار
و قد تـ تعديمو ليناسب عينة البحث  ( سنة 14( أو اقؿ مف )  12الالعبيف مف سف ) 

 3ا عمى عرضيتـ لقياس الميارات األساسية في كرة السمة ، نظـ في استمارة و 
مختصيف في حقؿ تدريس و تعميـ كرة السمة بمعيد التربية البدنية و الرياضية بجامعة 
مستغانـ قصد تحكيـ االختبار وتحديد مدى مالئمتو و مناسبتو لقياس المتغير التابع 
المستيدؼ في البحث و الذي نعني بو الميارات األساسية في كرة السمة، و القياـ 

بتعميـ كرة السمة و ىـ كؿ  ترة مختصيفمف خالؿ المقاء بثالثة دكابعممية التحكيـ تمت 
مف الدكتور زرؼ محمد و غزاؿ حجوب و قادة بمكبيش . كؿ األساتذة المحكميف كانوا 
بمعيد التربية البدنية و الرياضية بجامعة عبد الحميد بف باديس بوالية مستغانـ اقروا 

 لية:لمطالباف الباحثاف االختبارات الستة التا

 الميارة االختبار اليدؼ

 التمرير  1التمرير  التمرير قياس قدرة التمميذ عمى أداء ميارة 

 2 التمرير .) تسجيؿ األخطاء(  لتمريرقياس التحكـ في ا 

 محاورةال  1المحاورة  محاورة .قياس األداء السميـ لميارة ال

 2 محاورةال ) تسجيؿ األخطاء(.المحاورة قياس التحكـ في 

 تصويبال  1تصويب ال تصويبقياس األداء السميـ لميارة ال

 2تصويب ال ) تسجيؿ األخطاء(. الكرة تصويب قياس التحكـ في

 ( يوضح االختبارات المنتقاة انطالقا مف التحكيـ 01لجدوؿ رقـ )ا

تمثمت الخطوة الثالثة في معرفة مدى صالحية االختبارات التي  :الخطوة الثالثة -1-3
تـ تحديدىا لقياس الميارات األساسية في كرة السمة، و ذلؾ مف خالؿ دراسة صدؽ و 
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ثبات و موضوعية كؿ اختبار قصد الوصوؿ إلى نتائج دقيقة و مضبوطة أثناء تطبيؽ 
ـ الطالباف الباحثاف بتطبيؽ ىذه االختبارات في الدراسة األساسية، و ليذا الغرض قا

االختبارات عمى عينة مف التالميذ المعاقيف سمعيا بمدرسة المعاقيف سمعيا ببمدية 
( سنة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، 15-13حجاج والية مستغانـ مف نفس السف )

حيث أشرؼ الطالباف الباحثاف شخصيا عمى تطبيؽ االختبارات بمساعدة مربييف في 
مف الساعة الرابعة و  07/01/2019يـو اإلثنيف  تتـ تطبيؽ االختبارا المركز أيف

و بعػد أياـ أعاد الطالباف الباحثاف تطبيؽ النصؼ  إلى الساعة الخامسة و النصؼ، 
 نفس االختبارات عمى نفس التالميذ تحت نفس الظروؼ.

التالميذ العادييف و كذلؾ قاـ الطالباف الباحثاف بتطبيؽ نفس االختبارات عمى عينة مف 
بمتوسطة لبايير عبد القادر ببمدي سيدي يعقوب والية سيدي بمعباس تـ اختيارىـ 

عمى الساعة العاشرة صباحا  06/02/2019بطريقة عشوائية و كاف ذلؾ يوـ األربعاء 
إلى الحادي عشرة ، و بعد مرور أسبوع تـ إعادة تطبيؽ نفس االختبارات عمى نفس 

 لظروؼ.التالميذ تحت نفس ا

و ىكذا خرج الطالباف الباحثاف بدرجات خاـ عمدا إلى معالجتيا إحصائيا عف طريؽ 
اختبار بيرسوف الذي يدرس العالقة بيف التطبيقيف قصد دراسة صدؽ و ثبات 

 االختبارات.

 بار:تاألسس العممية لالخ -1-4

أف يعطي يعتبر مف المقومات األساسية لالختبار حيث يفترض االختبار: ثبات -1-4-1
االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامو مرة أخرى عمى نفس األفراد و في نفس 
الظروؼ،و تعتبر طريقة إعادة االختبار مف أكثر طرؽ إيجاد معامؿ الثبات صالحية 

األداء في التربية البدنية و الرياضية. و لقد قاـ الطالباف الباحثاف  تبالنسبة الختبارا
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المفيوـ في الميداف حيث قاـ بتطبيؽ االختبار األوؿ في التجربة  بتوظيؼ ىذا
االستطالعية عمى عينة مف التالميذ المعاقيف سمعيا و عينة مف العادييف ، و بعد 
سبعة أياـ أعادا تطبيؽ نفس االختبار عمى نفس التالميذ تحت نفس الظروؼ لمخروج 

امؿ االرتباط البسيط بيرسوف، بخاـ مف المعمومات التي عولجت إحصائيا بواسطة مع
حيث أفرزت ىذه المعالجة اإلحصائية مجموعة مف النتائج كما ىي موضحة في 

 الجدوؿ التالي:

 معامؿ

 الصدؽ

 مستوى القيمة الجدولية 

 الداللة

 درحة

 الحرية

 (1-) ف

ر 
 المحسوبة

 

 المقاييس االحصائية

 

 االختبارات

0.91  

 

0.60 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

  1التمرير  0.84

 2التمرير  0.84 0.91

 1المحاورة  0.95 0.96

 2المحاورة  0.93 0.97

  1التصويب  0.92 0.93

 2التصويب  0.87 0.95

 ذوي اإلعاقة السمعية (.اإلختبارات لمعينة اإلستطالعية )( يوضح ثبات و صدؽ 02جدوؿ رقـ  )
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 معامؿ

 الصدؽ

 مستوى القيمة الجدولية 

 الداللة

 درحة

 الحرية

 (1-) ف

ر 
 المحسوبة

 

 المقاييس االحصائية

 

 االختبارات

0.95  

 

0.60 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

  1التمرير  0.63

 2التمرير  0.62 0.78

 1المحاورة  0.92 0.95

 2المحاورة  0.72 0.84

  1التصويب  0.96 0.97

 2التصويب  0.96 0.97

 ( يوضح ثبات و صدؽ اإلختبارات لمعينة اإلستطالعية ) العادييف(.03جدوؿ رقـ  )

( و الذي يبيف أف القيـ 03( و الجدوؿ رقـ ) 02يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ )التحميؿ:
( كأدنى قيمة و ) 0.62المحسوبة لمعامؿ االرتباط بيرسوف و التي تراوحت بيف )

( ، و ىو األمر 0.60قيمة الجدولية المقدرة بػ )( كأقصى قيمة، كميا أكبر مف ال0.96
الذي يشير إلى االرتباط الموجود بيف التطبيؽ األوؿ و التطبيؽ الثاني لالختبارات قيد 
الدراسة لمعينتيف االستطالعيتيف ) العادييف و ذوي اإلعاقة السمعية (، ىذا االرتباط 

 الذي يؤكد تمتع االختبارات بقدر عالي مف الثبات. 

عميو يمكف الخالص إلى القوؿ بأف كؿ اختبارات الميارات األساسية تتمتع بقدر و 
 عالي مف الثبات.

مف أجؿ التأكد مف صدؽ االختبار استخدمنا معامؿ الصدؽ   صدؽ االختبار: -1-4-2
الذاتي و الذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات  و الذي تـ حسابو 

( الذي يبيف ثبات 03( و الجدوؿ رقـ )02سابقا،حيث تظير النتائج في الجدوؿ رقـ )
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متع بقدر عالي مف االختبارات صدقيا ، حيث يبيف الجػدوليف أف كؿ االختبارات تت
( كأدنى قيمة و ) 0.78الصدؽ ، و ىذا بحكـ أف كؿ مؤشرات الصدؽ تراوحت بيف ) 

( كأقصى قيمة، وكميا قريبة جدا مف الواحد الصحيح  وىو ما يعكس القدر 0.97
العالي لمصدؽ لالختبارات محؿ الدراسة.و عميو فاف االختبارات الميارية األساسية 

 صدؽ.تتمتع بقدر عالي مف ال

 :      رموضوعية االختبا -1-4-3

ترجع موضوعية االختبار في األصؿ إلي مدى وضوح التعميمات الخاصة بتطبيؽ 
االختبار و حساب الدرجات أو النتائج الخاصة بو. و في ىذا السياؽ استخدـ الطالباف 
الباحثاف مجموعة مف االختبارات السيمة و الواضحة غير القابمة لمتأويؿ بعيدة عف 

األطفاؿ، أعدىا و اختارىا الباحثاف بعد الصعوبة خالية مف الغموض في متناوؿ 
عمى عدد مف األساتذة و االطالع عمى عدد مف المصادر و المراجع و بعد عرضيا 

في مجاؿ تدريس و تعميـ الميارات األساسية في كرة السمة، ثـ  الدكاترة و المختصيف
د عرض نموذجي مكرر عدة مرات لالختبار المػراإف الطالباف الباحثاف عمدا إلى 

مع استخداـ الوسائؿ الالزمة التي مف شأنيا أف تسيؿ تطبيؽ االختبار بالشكؿ  تطبيقو
الصحيح كالكرات و الشواخص مع وجود المساعديف المختصيف بالمدرسة الذيف سيموا 
كثيرا تطبيؽ االختبارات عمى الوجو الصحيح، و مف خالؿ التطبيؽ الميداني 

ـ يسجؿ الطالباف الباحثاف أي صعوبة لدى لالختبارات في التجربة االستطالعية ل
التالميذ ، بؿ استوعبوا الشرح والتوضيح المقدـ مف طرؼ الباحثاف عمى نحو صحيح 
وايجابي يساعد عمى القياس بشكؿ دقيؽ لممستوى لبعض الميارات في كرة السمة .و 

 عميو فاالختبارات تتمتع بقدر كبير جدا مف الموضوعية.

 



إجراءاته الوتبعتهنهجيت البحث و   
 

 
108 

 :   لممتغيراتالضبط اإلجرائي  1-5

إف الدراسة الميدانية تتطمب ضبطا دقيقا لممتغيرات قصد التحكـ فييا قدر اإلمكاف    
مف جية و عزؿ بقية المتغيرات مف جية أخرى، و بدوف ىذا الضبػط نصؿ إلى نتائػج 
مرفقة بالشوائب و الشكوؾ مستعصية عمى التحميؿ و التصنيؼ و التفسير، إذ يذكر 

اسامة كامؿ راتب انو يصعب عمى الباحث أف يتعرض إلى  محمد حسف عالوي و
المسببات الحقيقية لمنتائج بدوف ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة، 
فالمتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع و التي مف الواجب ضبطيا ىي المؤثرات 

ت التي ترجع إلى الخارجية و المؤثرات التي ترجع إلى اإلجراءات التجريبية و المؤثرا
خصائص عينة البحث ، و عميو كاف مف الواجب عزؿ كؿ متغير مف شانو التأثير في 
المتغير التابع لمبحث المتمثؿ في بعض الميارات األساسية في كرة السمة باستثناء 

في البرنامج التعميمي المقترح و الدمج، و عميو كاف  فالمتغيريف المستقميف المتمثال
 ضبط المتغيرات عمى النحو التالي: 

 التجانس:  – 1

 التجانس بيف العينتيف  في الطوؿ و الوزف والسف :-:أوال

 اختبار ىارتمي:التجانس عف طريؽ اختبار * دراسة 

مستوى  درجة الحرية جدولية ؼ محسوبة ؼ 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 التجانس

  6.30 الطوؿ 

6.54 

 

9 

 

0.01 

 يوجد داؿغير 

 يوجد غير داؿ 3.37 الوزف

 يوجد غير داؿ 1 السف

 في الطوؿ و الوزف  السف تيف( يوضح التجانس بيف العين04جدوؿ رقـ )
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(  1)  قدرت ب( أف قيـ ؼ المحسوبة قد  04يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  :التحميؿ
( بالنسبة لمسف و الوزف و الطوؿ عمى التوالي عند مستوى الداللة 6.30)  (3.37)و

وجود ( ، ما يشير إلى عدـ 6.54الجدولية المقدرة ب )مف ؼ و ىي أصغر  0.01
بيف العينتيف ، و ىو األمر  و الطوؿ الوزف و السف فروؽ ذات داللة إحصائية في

 الذي يعني وجود تجانس بيف العينتيف في ىده الخصائص .

 االستنتاج:

 . و الطوؿ في الوزف و السف تيفمتجانس  تيفالعين-

 دراسة التجانس بيف العينتيف في الميارات قيد الدراسة: -

 دراسة التجانس عف طريؽ اختبار ىرتمي : -

 ؼ ؼ محسوبة 

 جدولية 

مستوى  الحريةدرجة 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 التجانس

  1.5  1التمرير 

 

 

6.54 

 

 

 

9 

 

 

0.01 

 

 يوجد غير داؿ

 يوجد غير داؿ 2.38 2التمرير 

 يوجد غير داؿ 1.25 1المحاورة 

 يوجد غير داؿ 3.73 2المحاورة 

 يوجد غير داؿ 3.23 1التصويب 

 يوجد غير داؿ 3.14 2التصويب 

 ( يوضح التجانس بيف العينتيف  في الميارات االساسية في كرة السمة05جدوؿ رقـ )

( الذي يوضح التجانس بيف العينتيف  أف  05يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) :التحميؿ
( كأصغر قيمة  و 1.25قيمة ؼ المحسوبة لمميارات قيد الدراسة قد تراوحت بيف )
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( ، و 6.54اصغر مف القيمة الجدولية التي قدرت ب )( كأكبر قيمة وىي كميا 3.73)
ىو األمر الذي يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العينتيف في 
االختبارات الستة ، ما يجعمنا نقوؿ أف العينتيف العادية و المدمجة  متكافئات في 

 الميارات قيد الدراسة. 

 ات قيد الدراسة .العينتيف متجانسة في الميار  -االستنتاج:

 االعتدالية: -2

تمت جميع القياسات و االختبارات لكال عينتي البحث في نفس الظروؼ و بنفس  –1
 الوسائؿ.

 طبقت كؿ الوحدات التعميمية عمى العينة التجريبية في ذات المكاف و الزماف. –2

أشرؼ الطالباف الباحثاف عمى تطبيؽ كؿ الوحدات التعميمية عمى العينتيف  –3
 بنفسيما.  فالتجريبيتي
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 دراسة االعتدالية في الميارات : -4

 لدى المعاقيف سمعيا : 1 -4 

  و ع س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتدالية معامؿ االلتواء

 (-3 + ،3 ) 

 يوجد 2.35 5 0.51 5.4  1التمرير 

 يوجد 0 22 2.05 22 2التمرير 

 يوجد 0.95 5 0.94 4.7 1المحاورة 

 يوجد 1.06 22.5 1.41 23 2المحاورة 

 يوجد 0.92 6.7 1.63 7 1التصويب 

 يوجد 0 22 2.98 22 2التصويب 

 ( يوضح االعتدالية في الميارات االساسية في كرة السمة06جدوؿ رقـ )

الذي يوضح اإلعتدالية في الميارات ( 06يظير مف خال الجدوؿ رقـ) التحميؿ :
و  0األساسية لكرة السمة لدى المعاقيف سمعيا أف معامؿ اإللتواء قد انحصر ما بيف ) 

( و ىو األمر الذي يشير إلى  3، + 3-( و ىي كميا قيـ تقع ضمف المجاؿ ) 2.35
 وجود إعتدالية لدى المعاقيف سمعيا في الميارات قيد الدراسة .

 وجد إعتدالية في اإلختبارات الست .اإلستنتاج : ت
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 لدى العادييف:  2 -4

  و ع س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتدالية معامؿ االلتواء

 (-3 + ،3 ) 

 يوجد 0.95 7 0.63 7.2  1التمرير 

 يوجد 0 22 1.33 22 2التمرير 

 يوجد 1.06 22.5 1.41 23 1المحاورة 

 يوجد 0.41 22 0.73 21.9 2المحاورة 

 يوجد 0.98 5.5 0.91 5.8 1التصويب 

 يوجد 0.53 22.5 1.68 23.2 2التصويب 

 ( يوضح االعتدالية في الميارات األساسية في كرة السمة07جدوؿ رقـ )

 التحميؿ :

( الذي يوضح اإلعتدالية في الميارات األساسية لكرة 07يظير مف خال الجدوؿ رقـ)
( و ىي كميا 1.06و  0انحصر ما بيف ) السمة لدى العادييف أف معامؿ اإللتواء قد 

( و ىو األمر الذي يشير إلى وجود إعتدالية لدى  3، + 3-قيـ تقع ضمف المجاؿ ) 
 العادييف في الميارات قيد الدراسة .

 اإلستنتاج : توجد إعتدالية في اإلختبارات الست .

 متغيرات البحث: 1-6

لدراسة مدى تأثير احدىما عمي إف أي بحث عممي البد أف يقـو عمي متغيريف اثنيف 
 اآلخر و عميو  فاف بحثنا قد قاـ عمي المتغيريف التالييف: 
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تمثؿ في البرنامج التعميمي المقترح في ظؿ برنامج الدمج و ىو  : ؿالمتغير المستق-
وحػدة تعميمية مطبقة عمي أفراد العينة التجريبية طيمة  21محؿ التأثير و المكوف مف 

 الدراسة األساسية . 

تمثؿ في بعض الميارات األساسية في كرة السمة ) التمرير ، المحاورة  المتغير التابع: -
 ذي يعتبر محؿ التأثر.، و التصويب( و ال

 منيجية البحث: -2

 منيج البحث: -2-1

مف أجؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات المطروحة و اإلجابة عف المشكؿ المطروح في 
الموثوؽ بنتائجيا  جبحثنا استخدـ الطالباف الباحثاف المنيج التجريبي باعتباره أكثرا لمناى

و لمالئمتو لطبيعة مشكمة بحثنا و تحقيقا ألىدافو، و الذي  يمكف بواسطتو الحصوؿ 
  عمى نتائج ذات درجة عالية مف المصداقية و المطابقة لمواقع.

و التجربة سواءا كانت مخبر أو قاعة أو ممعب أو ساحة فيي تأكد عمى ضرورة 
األساسية باستثناء متغير أو أكثر يتناولو التحكـ في جميع المتغيرات و العوامؿ 

 الباحثاف بالدراسة.

 عينة ومجتع البحث: -2-2

معاؽ سمعيا يمثموف تالميذ مدرسة  76تمثؿ مجتمع البحث في مجتمع البحث: -2-2-1
متوسطة بمكريصات عبد القادر  ب تمميذ 284المعاقيف سمعيا بوالية سيدي بمعباس و 

 والية سيدي بمعباس .
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 ( يوضح خصائص العينات .08جدوؿ رقـ ) عينة البحث: -2-2-2

 الخصائص

 العينة

 الوالية اإلقامة مستوى السمع الجنس العدد

 

عينة الدراسة 
 االستطالعية

بيف المتوسطة و  ذكور 10 معاقيف سمعيا
 الكمية

 مستغانـ داخمية

 سيدي بمعباس خارجية عادية ذكور 10 العادييف

 

عينة الدراسة 
 األساسية

بيف المتوسطة و  ذكور 10 معاقيف سمعيا
 الكمية

 سيدي بمعباس داخمية

 سيدي بمعباس خارجية عادية ذكور 10 العادييف

 ( سنة . 15 – 13تراوح سف عينة البحث بيف )  -

 مجاالت البحث:          -2-3

 المحاؿ البشري:  -2-3-1

الدراسة عمى عينة مف التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية مف مدرسة المعاقيف  إجراءتـّ 
مدمجيف في متوسطة بمخريصات عبد القادر ، سيدي لوالية سيدي بمعباس سمعيا 

بمعباس ، و عينة مف التالميذ العادييف مف نفس المتوسطة و القسـ لمسنة الدراسية 
2018/2019 . 

 المجاؿ المكاني: -2-3-2

ربة في مدرسة المعاقيف سمعيا لوالية سيدي بمعباس و متوسطة بمخريصات تمت التج
عبد القادر سيدي بمعباس التي يدرس فييا فئة ذوي اإلعاقة السمعية مع زمالئيـ 

 العادييف ) دمج جزئي ( .
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 المجاؿ الزمني: -2-3-3

 لقد جرى البحث عمى النجو التالي: 

 .02/2019/ 12غاية الي  07/01/2019 فالتجربة االستطالعية م  -
 ) صباحا( . 02/2019/ 13االختبارات القبمية :  -
 .24/04/2019الى غاية    13/02/2018التطبيؽ الفعمي لمبرنامج مف  -
 .28/04/2019االختبارات البعدية يـو  -

 أدوات البحث: -2-4

ألف أدوات البحث تعتبر إحدى ركائز الدراسة التجريبية و ألجؿ إنجاز البحث عمى 
 ضؿ و تحقيقا لألىداؼ المنشودة استخدـ الطالباف الباحثاف األدوات التالية:نحو أف

 المصادر و المراجع.– 1

 المقابالت الشخصية مع أساتذة و دكاترة التربية البدنية و الرياضية. – 2

أستاذ ) ةفريؽ عمؿ مكوف مف الباحثاف و أستاذ تربية بدنية و رياضية بالمتوسط – 3
 ( و أخصائية نفسانية إضافة إلى مربيف بالمدرسة. مستخمؼ

الوسائؿ و األدوات الرياضية: و نقصد بيا تمؾ األدوات و األجيزة المستعممة  -4
سواءا في تنفيذ الوحدات التعميمية أو في القياـ باالختبارات و المتمثمة فيما يمي: كرات 

، دوائر بالستيكية ، رايات  ، شواخص، الطبشور ، ممعب كرة السمة، الصافرة ، ميقاتي
 مختمفة األلواف ، حباؿ.

استمارة لترشيح اختبارات عرضت عمى بعض أساتذة و دكاترة التربية البدنية  -5
 والرياضية بجامعة مستغانـ.

 االختبارات الميارية :  -6
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و ىي  ست اختبارات أعدىا الطالباف الباحثاف لقياس بعض الميارات األساسية في 
و ذلؾ بعد االطالع عمى المصادر و المراجع و تحكيميا مف قبؿ  كرة السمة

المختصيف في ىذا المجاؿ و التأكد مف مدى صالحيتيا مف خالؿ دراسة أسسيا 
العممية في الدراسة االستطالعية حيث ثبت لمطالباف الباحثاف مدى الثبات و الصدؽ 

 العالييف لالختبارات.

الغرض منيا تييئة أرضية صحيحة لمقياـ  : و التي كافةالدراسة االستطالعي -
 بالتجربة األساسية عمى الوجو السميـ دوف صعوبات و مشاكؿ.

 21الدراسة األساسية: تـ فييا تطبيؽ البرنامج المقترح عمى العينة التجريبية بوقع  -
 حصة.

 الوسائؿ اإلحصائية: -

و التي اعتمدىا الباحث لتحويؿ الخاـ مف البيانات إلى درجات قابمة لمتحميؿ و  
 التفسير و اإلستنتاج

 .ExceLو قد اعتمدنا برنامج 

 مواصفات االختبارات الميارات األساسية:  -2-5

لقد اشرؼ الطالباف الباحثاف عمى إعداد مجموعة االختبارات التي تقيس بعض 
رة السمة و المتمثمة في التمرير و المحاورة و التصويب معتمدا الميارات األساسية في ك

في ذلؾ عمى المصادر و المراجع و الدراسات المشابية ثـ عمى آراء المختصيف و 
تحكيـ أساتذة و دكاترة التربية البدنية و الرياضية ورأي و خبرة الطالباف الباحثاف 

اسة االستطالعية  و ىذا تفصيؿ المتواضعة كما تـ اإلشارة إليو بالتفصيؿ في الدر 
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اختبار الميارات في كرة السّمة )لمواصفات اختبارات الميارات األساسية في كرة السمة 
 :(المعّدؿ  2004لفوزي أحمد أميف  

 االختبارات التي تقيس ميارة التمرير: -

 :مع الحائط التمرير   اإلختبار األوؿ

 الصحيح .قياس القدرة عمى أداء التمرير :الغرض -1

 : كرات، حائط ، ميقاتي ، شريط الصؽ .  األدوات -2

(متر و 2خمؼ خط يبعد عف الحائط بمقدار ) يقؼ الالعب بالكرة :مواصفات األداء -3
و ترتفع قاعدتو عف االرض (متر 1موازيا لو يرسـ عمى الحائط مربع طوؿ ضمعو) 

 .(متر1بمقدار)

البدء يقـو الالعب بتمريره الكرة باليديف مف أماـ الصدر في اتجاه  إشارة إعطاءعند 
 ( محاوالت . 10المربع يعطى لكؿ العب ) 

تحتسب لالعب نقطة واحدة عف كّؿ تمريرة تالمس فييا الكرة أي نقطة  التسجيؿ: -4
 .مف المربع المرسـو عمى الحائط

  2االختبار الثاني: اختبار التمرير  

 ) تسجيؿ األخطاء( .قياس القدرة عمى التحكـ نسبيا في التمرير الغرض: -1

 احتساب عدد األخطاء التي حددىا الطالباف الباحثاف كما يمي : التسجيؿ: -2

 . مسؾ  الكرة وأصابع اليديف متباعدة ومحيطة بالكرة مف الجانبيفعدـ . 1

عدـ فس الوقت وفي ن اماما الذراعيفمد  مع عدـ سحب الكرة تجاه الصدر عدـ . 2
 بحركة مف رسغ اليديف. دفع الكرة
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 . أخذ خطوة لألماـ بإحدى القدميف عدـ مد الركبتيف عاليًا مععدـ . 3

 والنظر تجاه الكرة .عدـ متابعة الكرة عدـ . 4 

 االختبارات التي تقيس ميارة المحاورة : -

 ثانية ( 20اختبار المحاورة  ) االختبار االوؿ:

 األداء السميـ لميارة المحاورة .قياس :الغرض -1

 كرات، ممعب كرة السمة ، كراسي .  األدوات: -2

 مواصفات األداء: -3

(متر و يقؼ 3توضع أربعة كراسي عمى خط واحد الفاصؿ بيف كّؿ اثنيف منيما ) 
(متر.مع االشارة يبدأ  2.2الالعب بالكرة خمؼ خط يبعد عف الكرسي االّوؿ لمسافة) 

 (ثانية . 20المحاورة بالكرة)التنطيط(بيف الكراسي بطريقة الزجزاجي لمدة ) الالعب في 

 تحتسب لالعب نقطة عف كّؿ كرسي يتخطاه بطريقة صحيحة . التسجيؿ: -4

  2االختبار الثاني:اختبار المحاورة 

 قياس القدرة عمى التحكـ في المحاورة ) تسجيؿ األخطاء( . :الغرض -1
متر مربع يقوـ الالعب عند  3معينة حوالي في مساحة  مواصفات األداء : -2

 20اإلشارة القياـ بميارة المحاورة داخؿ ىذه المساحة خالؿ فترة زمنية مقدرة بػ 
 ثانية .

 التسجيؿ: -3

 .الدفع المتتابع لمكرة وتوجيييا لألرض بواسطة أصابع اليد عدـ   - 1

 مف سطح الكرة.كوف أصابع اليد متباعدة لمسيطرة عمى اكبر مساحة عدـ   - 2



إجراءاته الوتبعتهنهجيت البحث و   
 

 
119 

لى الجانب ولمخارج عدـ   - 3 كوف نقطة االرتداد لمكرة مف األرض أماـ الجسـ و ا 
 قميال .

 .مراعاة دفع الكرة مف أعمى في حالة المحاورة عدـ   - 4

 االختبارات التي تقيس ميارة التصويب : -

 اختبار التصويب االختبار االوؿ:

 التصويب .قياس االداء السميـ لميارة  :الغرض -1

 : كرات، ممعب كرة السمة ، شواخص .األدوات -2

يقؼ الالعب بالكرة في اي مكاف قريب مف السّمة و في أّي جية  مواصفات األداء: -3
 ( محاوالت . 10يعطى لكّؿ العب )  يبدأ في تصويب الكرة . اإلشارةمنيا.و مع 

 عف كّؿ اصابة لميدؼ . ثالث نقاطتحتسب لالعب  التسجيؿ: -4

 نقطتيف عند إصابة الحمقة . تحتسب لالعب -
 تحتسب نقطة واحدة عند إصابة الموحة . -

  2االختبار الثاني:اختبار التصويب 

 قياس التحكـ في التصويب ) تسجيؿ األخطاء ( . الغرض: -1
 التسجيؿ : -2

 . سمةال ةمواجي  عدـ   - 1

 .كوف وضع القدميف واحدة متقدمة عف األخرى عدـ   - 2

 سواء ضميما أو فتحيما .المسافة بيف القدميف باتساع الحوض عدـ احتراـ   - 3
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حمؿ الكرة عمى أصابع اليد المصوبة والذراع مثنى مف المرفؽ والعضد عدـ   - 4
 . ثنى الرسغ لمخمؼعدـ مواٍزى لألرض مع 

 ثني الركبتيف . عدـ - 5

ع المصوبة كامال فرد الذراعدـ متابعة التصويب وذلؾ بالنظر أماما و عدـ   - 6
 . وثنى الرسغ ألسفؿ

 الدراسة األساسية :  -3

قصد تعميـ المعاقيف سمعيا بعض الميارات األساسية في كرة السمة و المتمثمة في    
وحدة  21التمرير و المحاورة و التصويب أعد الباحثاف برنامجا تعميميا مكونا مف 

تعميمية، بمعدؿ ثالث وحدات تعميمية في األسبوع ، حيث احتوت الوحدات التعميمية 
ارات األساسية المذكورة قد راعا في انتقائيا عمى تماريف و ألعاب خاصة بالمي

خصائص وقدرات عينة البحث و التأكيد عمى التعامؿ مع مبتدئيف في كرة السمة. و قد 
خضعت العينات التجريبية لتنفيذ البرنامج مف قبؿ الطالباف الباحثاف و بمساعدة مدرس 

اجؿ السير  وبعض المربيف خاصة في بداية تنفيذ الحصص التعميمية، و ذلؾ مف
تمميذ  20الحسف لمحصص المطبقة و التحكـ في المعاقيف سمعيا ،وقد شممت العينة 

تالميذ معاقيف سمعيا ىي العينة المدمجة ، حيث تـ  10تالميذ عادييف و  10منيـ 
 تنفيذ الدراسة األساسية كما يمي: 

 أوال: -

مف الساعة  02/2019/ 13تـ إجراء القياس القبمي عمى العينتيف يـو األربعاء  
العشرة صباحا إلى غاية الثانية عشر ، حيث سجؿ الباحثاف مستوى أفراد العينتيف في 

 الجانب المياري في كرة السمة مف خالؿ الميارات الثالث قيد الدراسة.
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 ثانيا: -

شيور بواقع ثالث حصص أسبوعيا عمى  3تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي المقترح لمدة  
دقيقة، و قد تـ تنفيذ البرنامج في الفترة  60وحػدة التعميمية الواحدة أف يكوف زمف ال

 . 24/04/2019الى غاية    2019/ 02/ 13الممتدة مف 

ثـ جمع  2019/ 28/04إجراء القياس البعدي عمى عينتي البحث يـو   ثالثا: -
 البيػانات و معالجتيا.

 البرنامج التعميمي المقترح: -4

ناصر أساسية تمثؿ الحجر الزاوية في نجاحو، و مف ىذا يتكوف أي برنامج مف ع
 المنطمؽ فقد تـ بناء البرنامج المقترح عمى النحو التالي:

 األسس التي قاـ عمييا البرنامج: -4-1

 لقد راعى الطالباف الباحثاف األسس التالية عند وضع البرنامج:

ع عينة التالميذ التركيز عمى تجنب الحوادث واإلصابات و المشاجرات خاصة م -1
 المدمجيف.

 اختيار الميارات األقؿ صعوبة في التعميـ . -2

أف تتميز التماريف المختارة بطابع اإلثارة و التشويؽ لممساعدة عمى سرعة التعمـ و  -3
 إقباؿ التالميذ.

أف يتميز البرنامج بغناه بالتماريف و األلعاب حتى غير المرتبطة بكرة السمة و التي  -4
 يا إلى تعميـ بعض الميارات األساسية في كرة السمة قيد الدراسة.ترمي كم
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 تجنب الحمؿ الزائد في الحصص التعميمية. -5

 أف يكوف البرنامج مرنا يتالـز و أية ظروؼ خاصة قد تطرأ. -6

 أف يتـ تنفيذ البرنامج بأقؿ اإلمكانات المتاحة. -7

 تمريف.االختيار الدقيؽ لمتماريف مع معرفة فائدة كؿ  -8

 ىدؼ البرنامج: -4-2

لقد حدد الطالباف الباحثاف اليدؼ الرئيسي لمبرنامج و المتمثؿ في  تعميـ التالميذ بعض 
 الميارات األساسية في كرة السمة ) التمرير ، المحاورة ، التصويب (.

 محتوى البرنامج: -4-3

 6 ميارات حيث خصصت 3وحدة تعميمية مقسمة عمي  21يحتوي البرنامج عمي 
حصص لتعميـ التصويب و  6حصص لتعميـ المحاورة و  6حصص لتعميـ التمرير و 

حصص تشمؿ الميارات الثالث معا ، حيث تحتوي كؿ وحدة تعميمية عمي مجموعة  3
مف التماريف و األلعاب التي تخدـ ىدؼ الحصة و التي مف شأنيا تحقيؽ الغاية 

 المنشودة و المتمثمة في اليدؼ اإلجرائي لمحصة.

 تنظيـ األنشطة داخؿ البرنامج: -4-4

 لقد تـ تنظيـ األنشطة داخؿ البرنامج كما يمي: 

 وحدة 21 عدد الوحدات التعميمية

 ثالثة وحدات عدد الوحدات التعميمية في األسبوع

 دقيقة 60 زمف الوحدة التعميمية
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 دقائؽ 10 زمف اإلحماء

 دقيقة 45 زمف الجزء الرئيسي

 دقائؽ 05 زمف الجزء الختامي

 ( يوضح توزيع الزمف أثناء تطبيؽ البرنامج09الجدوؿ رقـ )

 األدوات المستخدمة في البرنامج: -4-5

فريؽ عمؿ مكوف مف الطالباف الباحثاف و مدرس التربية البدنية و الرياضية  -
واألخصائية النفسانية بالمؤسسة و مربي بالمدرسة و األدوات و الوسائؿ الرياضية مف 

ممعب كرة السمة، شريط قياس، شواخص ، ، ميقاتية ، صافرة ، رايات ممونة ، كرات، 
 حبؿ.

 الوحدات التعميمية : -5

 مكونات الوحدات التعميمية: -5-1

و يطمؽ عميو في بعض األحياف التسخيف أو فترة التييئة و الذي  اإلحماء: -5-1-1
لتمقي مختمؼ الواجبات  سعى الباحثاف مف خاللو إلى تييئة التالميذ نفسيا و بدنيا

 الحركية، و قد تضمف إحماء عاـ  و إحماء خاص بالميارات المراد تعميميا.

 الجزء الرئيسي: -5-1-2

يحتوي الجزء الرئيسي عمى التماريف الرياضية و األلعاب التي تعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ 
قديـ النموذج مف الوحدة التعميمية حيث يتـ البدأ بشرح ماىية الميارة المراد تعمميا مع ت

قبؿ المعمـ بحيث يتـ اختيار التشكيالت و أساليب التعميـ المناسبة ليذه الفئة و التدرج 
 في إيصاؿ المعمومة مع تكرارىا.
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 الجزء الختامي: -5-1-2

تضمف الجزء الختامي عمى تمرينات االسترخاء و التيدئة، حيث ييدؼ الى العودة 
 فشيئا قدر اإلمكاف. بالتمميذ الى الحالةالطبيعية شيئا

 بناء الوحدات التعميمية: -5-2

دقائؽ 10دقيقة  60لقد حدد الطالباف الباحثاف الوقت اإلجمالي لموحدة التعميمية ب
 دقائؽ لمتيدئة في الجزء الختامي. 5دقيقة لمتعمـ في الجزء الرئيسي، و  45لإلحماء و 

النظرية و المراجع العمػمية و قد تـ بناء الوحدة التعميمية بالرجوع إلى الدراسات 
الخاصػة بالمعاقيف سمعيا مثؿ كتب و أبحاث كؿ مف ماىر حسف محمود و طو سعد 

و الدكتور احمد عمي و أحمد أبو الميؿ و محمد حممي إبراىيـ و ليمى السيد فرحات 
 عمي خميفة و الدكتور امجد محمد العتـو و حسف محمود الصمادي و تماـ نيار العبد  

منت الوحدة التعميمية مجموعة مف التماريف و األنشطة الحركية و األلعاب و قد تض
 الرياضية الفردية و الجماعية.

 أسس بناء الوحدة التعميمية: -5-3

 لقد راعى الباحثاف األسس التالية عند وضع الوحدات التعميمية:

 أف تناسب السف العقمي ألفراد العينة. -1

 السيولة في الفيـ و الوضوح. أف تتميز الوحدة بالمرونة و -2

مراعاة الخصائص الجسمية و الحركية ألفراد العينة عموما ومميزات المعاقيف  -3
 سمعيا خصوصا مثؿ نقص االنتباه و التوازف.
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أف تكوف األنشطة داخؿ الدرس غنية و متنوعة تجنبا لمممؿ و النفور مف جراء  -4
 التكرار و الروتيف.

ذات الطابع التنافسي كونو يحفز التالميذ و يزيد مف قابميتيـ التركيز عمى االلعاب  -5
 لمعمؿ.

 تنفيذ الوحدات التعميمية: -5-4

لقد أشرؼ الطالباف الباحثاف شخصيا عمى تنفيذ محتوى الوحدات التعميمية بمساعدة 
أستاذ التربية البدنية و الرياضية و قد عمد إلى وضع خطة معينة لسير الوحدة 

باإلحماء حيث يتـ تحضير التالميذ بدنيا و نفسيا لمدرس في الجزء  التعميمية تبدأ
التحضيري، ثـ االنتقاؿ إلى الجزء الرئيسي حيث يبدأ الباحثاف بشرح الميارة المراد 
تعمميا شرحا واضحا ، تـ تقديـ عرض نموذجي مف قبؿ الباحث مع إظيار تفاصيؿ 

المراد تعمميا مع اختيار طريقة  الميارة حتى يأخذ التمميذ صورة صحيحة عف الميارة
التعمـ المناسبة ) الكية، الجزئية، المختمطة(التي مف شأنيا توصيؿ المعمومة و تحقيؽ 

 الغاية في أقؿ وقت.  

لقد عمد الطالباف الباحثاف إلى وضع تشكيؿ ثنائي في كافة الحصص التعميمية ، حيث 
بة لمعينتيف المدمجتيف واستعمؿ تعمد وضع تمميذ عادي مقابؿ تمميذ معاؽ سمعيا بالنس

الباحث الشرح المغوي بشكؿ عادي مع استعماؿ الصفارة ، كؿ ىذا بسبب وجود 
التالميذ العاديف الذيف كانوا بمثابة األستاذ المساعد في توصيؿ المعمومة لممعاقيف 
سمعيا ، يمي ذلؾ تطبيؽ الميارة حيث راعى الباحثاف ىنا التشكيؿ المناسب لطريقة 

التعمـ و الذي يعطي لكؿ التالميذ الفرصة لرؤية  ةمـ المختارة و المالئمة لعمميالتع
المعمـ رؤية واضحة و رؤية المعمـ لمتالميذ مع القدرة عمى التحكـ في سير الوحدة 
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التعميمية، و أثناء تطبيؽ الميارة كاف الباحثاف يقوماف بتصحيح الخطأ الفردي عمى 
 الجماعي بإيقاؼ العمؿ و تصحيح الخطأ.المستوى الفردي و الخطأ 

و قد عمد الطالباف الباحثاف أثناء تطبيؽ و تعميـ الميارة إلى االستعانة ببعض التالميذ 
سريعي الفيـ و التعمـ ألداء النموذج و حتى تصحيح األخطاء، و قد كاف األمر مجدي 

ف التالميذ مف أدائو و مفيد، إضافة إلى أف الباحثاف أكدا عمى تكرار التمريف حتى يتمك
بصورة صحيحة ثـ االنتقػاؿ إلى التمريف الموالي و التركيز أثناء تطبيؽ التماريف عمى 
أسموب المنافسات و تحويؿ التمريف إلى منافسة فردية أو جماعية ، وكاف ىذا األسموب 
فعاال جدا في العمؿ بحيوية ونشاط و زيادة الرغبة في التعمـ، و مف جية أخرى فقد 

 تخدـ الطالباف الباحثاف مف أساليب التدريس أكثرىا تالؤما مع العينة اس

 األىداؼ التعميمية المكونة لمبرنامج:   -6

لقد اقتصر البحث عمى تعميـ ثالث ميارات أساسية في كرة السمة و المتمثمة في 
التمرير الذي شمؿ األداء الصحيح لمميارة و التحكـ في الميارة ، و المحاورة التي 
شممت ىي األخرى األداء الصحيح لممحاورة و التحكـ المبدئي في المحاورة ، و 
التصويب الذي شمؿ ىو األخر األداء الصحيح و التحكـ المبدئي في التصويب . 
حيث خصص الباحثاف ستة أىداؼ تعميمية لميارة التمرير و ستة أىداؼ تعميمية 

تصويب ، ليتكوف البرنامج مف واحد و لميارة المحاورة و ستة أىداؼ تعميمية لميارة ال
 عشروف وحدة تعميمية كما ىي موضحة في الجدوؿ:

 ( يبيف االىداؼ التعميمية المكونة لمبرنامج المطبؽ10لجدوؿ رقـ )ا 
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 الرقـ االىداؼ التعميمية تاريخ التنفيذ

 01 قادرا على التأقلم مع كرة السلة .ان ٌكون التلمٌذ  13-02-2019

 02 قادرا على أداء مهارة التمرٌرة الصدرٌة .ان ٌكون التلمٌذ  17-02-2019

ر ) من وضعٌة الوقوف بالنسبة للرجلٌن تكون ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة التمرٌ 20-02-2019

 مفتوحة على حسب الكتفٌن ( .
03 

 04 مسك الكرة باألجزاء المالمسة ) أصبع مفتوحة بشكل دائري ( ان ٌكون التلمٌذ قادرا على  20-02-2019

بسحب الكرة اتجاه الصدر ثم مد الذراعٌن أماما مع دفع الكرة التمرٌر  على ان ٌكون التلمٌذ قادرا 24-02-2019

 بحركة رسغ الٌدٌن 
05 

لٌا و أخذ خطوة لألمام بأحد أداء مهرة التمرٌر مع مد الركبتٌن عا ان ٌكون التلمٌذ قادرا على 27-02-2019

 القدمٌن )ٌفضل القدم الخلفٌة لحفظ التوازن ( 
06 

أداء مهارة التمرٌر لمتابعة الكرة و ذلك بمد الذراعٌن إلى األمام و ان ٌكون التلمٌذ قادرا على  27-02-2019

 النظر تجاه الكرة ) التحكم فً اتجاه الكرة (
07 

 08 المحاورة ) المحاورة باإلرتداد العالً ( أداء مهارة على ان ٌكون التلمٌذ قادرا 03-03-2019

عن طرٌق الدفع المتتابع للكرة وتوجٌهها المحاورة )ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة  06-03-2019

 .(لألرض بواسطة أصابع الٌد وذلك بمد المرفق وحركة الرسغ
09 

تكون أصابع الٌد متباعدة للسٌطرة على اكبر المحاورة)ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة  06-03-2019

 (مساحة من سطح الكرة،وٌجب أن تشٌر األصابع إلى األمام فً اتجاه الحركة
10 

ٌجب أن تكون نقطة االرتداد للكرة من محاورة)ان ٌكون التلمٌذ قادرا على التحكم فً مهارة ال 17-03-2019

 على مستوى الحوض( األرض أمام الجسم و ٕالى الجانب وللخارج قلٌال
11 

 12 فً المحاورة ) مع توازن الجسم أثناء التنقل بالكرة ( ان ٌكون التلمٌذ قادرا على التحكم  20-03-2019

 13 التلمٌذ قادرا أداء مهارة المحاورة بالتنقل بالكرة مع عدم النظر إلٌها .ان ٌكون  20-03-2019

 14 التجسٌد الحركً لمهارة التصوٌب . ان ٌكون التلمٌذ قادرا على  07-04-2019

ٌكون وضع القدمٌن واحدة متقدمة عن األخرى التصوٌب )ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة  10-04-2019

 (على أن تكون هذه القدم هً المقابلة للٌد المصوبة
15 

المسافة بٌن القدمٌن باتساع الحوض أو حسب التصوٌب )ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة  10-04-2019

 (.راحة الالعب
16 

ٌحمل الالعب الكرة على أصابع الٌد المصوبة أداء مهارة التصوٌب )ان ٌكون التلمٌذ قادرا على  14-04-2019

 (غ للخلفوالذراع مثنى من المرفق والعضد مواٍزى لألرض مع ثنى الرس
17 

 18 (تقوم الٌد األخرى بسند الكرة من األماممهارة التصوٌب ) ان ٌكون التلمٌذ قادرا على التحكم فً 17-04-2019



إجراءاته الوتبعتهنهجيت البحث و   
 

 
128 

 19 (ٌقوم الالعب بثنً الركبتٌنالتصوٌب) ان ٌكون التلمٌذ قادرا على أداء مهارة  17-04-2019

 20 تطبٌق كل ما تعلمه من مهارات  ان ٌكون التلمٌذ قادرا  21-04-2019

 21 القدرة على أداء مهارة التمرٌر و المحاورة و التصوٌب التلمٌذ  ظهران ٌ 24-04-2019

 الوسائؿ االحصائية: -7

  .Excelلقد اعتمد الطالباف الباحثاف برنامج   -

 الخالصة:

لقد قاـ الطالباف الباحثاف في ىذا الفصؿ بإبراز المنيجية المتبعة في البحث و       
إجراءاتو الميدانية كونيا األرضية التي نظما بيا السير الحسف لمدراسة الميدانية، و ذلؾ 

و  ةانطالقا مف الدراسة االستطالعية التي تعتبر قاعدة تبني عمييا البحوث العممي
سة األساسية، ابتداءا مف منيج البحث  و العينة و أدوات جمع تؤسس عمييا الدرا

البيانات المناسبة الذي وصوال إلي الدراسة األساسية و كيفية تحضيرىا و طريقة 
تنفيذىا خروجا بالخاـ مف الممومات التي يمكف معالجتيا إحصائيا و الحكـ بيا عمى 

 تحقؽ فرضيات البحث مف عدمو.



 

 

 

 
 

 

نيثاــــفصم انـــانـ  
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 تمييد:

ميما تكف النتائج و الخاـ مف المعمومات المتحصؿ عمييا مف خالؿ الدراسة الميدانية 
مف أجؿ التحميؿ و المناقشة ثـ  اإلحصائيةلـ تخضع لممعالجة  إففال قيمة ليا 

الخاـ مف المعمومات التي  افالباحث افاالستنتاج. و مف ىذا المنطمؽ فقد عالج الطالب
أيف تـ  اإلحصائيةعمييا بواسطة االختبارات عف طريؽ مجموعة مف المقاييس  تحصال
و بذلؾ يمكف درجات قابمة لمتحميؿ و التفسير ثـ الحكـ و االستنتاج،  إليتحويميا 
بالتفصيؿ في  إليوالذي سيتـ التطرؽ  األمرموضوعية عممية معتمدة  أحكاـ إصدار

 ىذا الفصؿ.

لعينة التالميذ  سمةمقارنة نتائج االختبارات القبمية و البعدية لمميارات األساسية لكرة ال -1
بالمقارنة بيف نتائج االختبار القبمي و البعدي  افالباحث افلقد قاـ الطالب العادييف :
قيد الدراسة لعينة التالميذ العادييف عف طريؽ ت  سمةفي كرة ال األساسيةلمميارات 

 النتائج  الموضحة في الجدوؿ التالي:   إلىستيودنت لعينتيف مرتبطتيف ليتوصؿ 

المقاٌٌس 

 اإلختبارات

ت  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلً

 بةالمحسو
 ت

 الجدولية

مستوي 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 (1-)ف

 الداللة

 اإلحصائية

 دال 7 1210 4244  ع س ع س

 دال 7201 0.7 10.8 0.63 7.2 0التمرٌر

 دال 19.52 0.78 10.8 1.33 22 4التمرٌر

 دال 22.03 1.15 10.7 0.84 4.6 0المحاورة

 دال 5404. 0.81 10.7 0.73 21.9 4المحاورة

 دال 14.31 0.94 12.7 0.91 5.8 0التصوٌب

 دال 25.96 0.94 11.3 1.68 23.2 4التصوٌب

لنتائج االختبارات القبمية  والبعدية في لمتالميذ  اإلحصائية( يوضح المعالجة 11الجدوؿ رقـ)
 .العادييف
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 : التحميؿ

لنتائج االختبارات  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (11)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
قيمة ت المحسوبة لالختبارات قد تراوحت  أفالقبمية و البعدية لعينة التالميذ العادييف 

( كأكبر قيمة و ىي كميا اكبر مف القيمة 38.54( كأصغر قيمة و )9.30بيف )
، وىو ما 0.05و مستوى داللة  9عند درجة حرية ،  2.26بػ الجدولية ت التي قدرت 

بيف االختبارات القبمية و البعدية في كؿ  إحصائيةفروؽ ذات داللة  وجود إلىيشير 
قيمة المتوسطات الحسابية  إلى. و بالنظر األكبراالختبارات لصالح المتوسط الحسابي 

فاف متوسطاتيا الحسابية  1تصويب و ال 1 لمحاورةو ا  1  تمريرالبعدية في اختبار ال
( ، 10.8-7.2عمى التوالي كما يمي  ) تدور  أنياالبعدية اكبر مف القبمية حيث 

القبمية  قيمة المتوسطات الحسابية و بالنظر إلى ( ،5.8-12.7( ، )10.7 –4.6)
القبمية  فاف متوسطاتيا الحسابية 2و التصويب  2و المحاورة  2في إختبار التمرير 

-21.9) ( ،10.8 – 22أكبر مف البعدية حيث أنيا وردت عمى التوالي كما يمي : ) 
10.7( ، )23.2-11.3. ) 

بالنسبة لالختبار المتوسطات الحسابية البعدية اكبر مف القبمية  أف إلىو ىي تشير  
و كذلؾ المتوسطات الحسابية القبمية أكبر مف البعدية بالنسبة ، الخاص باألداء 

التالميذ في العينات الثالث قد  أفما  يعني لالختبار الخاص بتسجيؿ األخطاء ، 
 تحسنوا في الميارات الثالث .

 بالنسبة لالختبار نتائج االختبارات كانت دالة لالختبارات البعدية أف إلىو ىذا يشير 
دالة لإلختبارات القبمية بالنسبة لإلختبار الخاص بتسجيؿ  و ،الخاص باألداء 

 باستعماؿ نتائج ت ستيودنت.  أعاله ىي النتيجة نفسيا التي قدميا التحميؿ األخطاء،
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 االستنتاج:

في ميارة المدمجيف المعاقيف سمعيا  أقرانيـلقد تحسف مستوى التالميذ العادييف مع 
 .  تصويبو ال محاورةو ال تمريرال

 :1تمريرعرض و تحميؿ نتائج اختبار ت ال
 1اختبار التورير  اإلختبار

 ت اليعدياالختبار  االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س 1التورير

 دال 9390 0 3.2. 03.9 720 0124 1240 024

 

لنتائج االختبارات القبمية  والبعدية في عينة  اإلحصائية( يوضح المعالجة 12الجدوؿ رقـ)
 1 تمريرالتالميذ العادييف لميارة الختبار ال

 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (12)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
قيمة ت ستيودنت  أف تمريرالقبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ال

( 2.26( و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب )9.30) ػقد قدرت بالمحسوبة 
وجود فروؽ ذات داللة  إلى، وىو ما يشير  0.05و مستوى داللة   9عند درجة حرية

لصالح المتوسط الحسابي  1تمريراحصائية بيف االختبار القبمي و البعدي في ال
الذي قدر  1لتمريرقيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار ا إلى. و بالنظر األكبر
(، ما يشير  7.2( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر ب) 10.8ب ) 
 لصالح االختبار البعدي .  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى

البعدي في االختبار  1تمرير ال أداءمستوى التالميذ العادييف في  أفو ىذا يعني   
تأثير  إلى افالباحث افمنو في االختبار القبمي ، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب أحسف
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ميارة  تمريرميارة ال أف إذالبرنامج التعميمي المطبؽ ،  المتغير المستقؿ المتمثؿ في
 ستممكف خالؿ  أمر أداءىاسيمة التعميـ مقارنة بباقي الميارات ما يجعؿ استيعابيا و 

 .افة قاـ بيا الباحثحصص تعميمي

التالميذ  ةلدى عين تمريرفي تعميـ ال إيجابالقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح  االستنتاج:
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمرالعادييف ،  و ىو 
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بيف االختبار القبمي و البعدي لدى  1لتمرير ( يوضح الفرؽ في مستوى ا01الرسـ البياني رقـ )
 يفعينة العادي

  :2تمريرعرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -1-2
 .اختبار التورير  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س .التورير

 دال 9390 0 3.2. .1030 1204 0124 0200 44

 

( يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبارات القبمية  و البعدية في عينة 13لجدوؿ رقـ)
 2 تمريرالتالميذ العادييف لميارة اختبار ال

 التحميؿ:
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الذي يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبار  (13)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
قيمة ت ستيودنت  أف 2تمرير القبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ال

( و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب 19.52) ػالمحسوبة قد قدرت ب
وؽ ذات وجود فر  إلى، وىو ما يشير 0.05 و مستوى داللة 9عند درجة حرية (2.26)

لصالح المتوسط الحسابي  2تمريربيف االختبار القبمي و البعدي في ال إحصائيةداللة 
 ػالذي قدر ب 2تمريرفي اختبار ال قبميقيمة المتوسط الحسابي ال إلى. و بالنظر األكبر

( ما يشير الى وجود 10.8)ػالذي قدر ب بعدي( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي ال22)
كثيرا في  األخطاءمف خالؿ نقص  قبميلصالح االختبار ال صائيةإحفروؽ ذات داللة 
 .  االختبار البعدي

 بعديفي االختبار ال 2التمرير و ىذا يعني اف مستوى التالميذ العادييف في التحكـ في 
تأثير  إلى افالباحث افمنو في االختبار القبمي ، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب أحسف

ميارة  تمريرميارة ال أف إذالمتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، 
سيمة التعمـ مقارنة بباقي الميارات واف كاف التحكـ فييا ليس باألمر السيؿ ، ولكف 

يحدث في  أفيمكف  فتحس أدنىاختبار بسيط يقيس   ااعتمد افالباحث افالف الطالب
، فالحصص التعميمية التي  قاـ بيا كاف ليا تأثير ايجابي  تمريرالتحكـ في توجيو ال
 عمى عينة البحث.

لدى عينة  2التمرير لقد اثر البرنامج التعميمي المقترح ايجابا في التحكـ في  االستنتاج:
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمرالتالميذ العادييف وىو 
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بيف االختبار القبمي و البعدي لدى  2تمرير( يوضح الفرؽ في مستوى ال02البياني رقـ )الرسـ 
 ف العينة العادي

  : 1 محاورةعرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -1-3

 1اختبار الوحاورة  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س 1الوحاورة

 دال 9390 0 3.2. .39.. 0200 0120 1240 024

 

( يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبار القبمي و البعدي في عينة التالميذ 14لجدوؿ رقـ)
 1محاورةالعادييف لم

 

الذي يوضح المعالجة االحصائية لنتائج  (14)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  التحميؿ:
قيمة ت  أف 1محاورةاالختبار القبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ال

( و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب 22.03) ػستيودنت المحسوبة قد قدرت ب
وجود فروؽ ذات  إلىوىو ما يشير  0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26)

مف لصالح المتوسط  1محاورة بيف االختبار القبمي و البعدي في ال إحصائيةداللة 
 1محاورة . و بالنظر الى قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار الاألكبرالحسابي 
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( ما 4.6( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر ب) 10.7الذي قدر ب )
 لصالح االختبار البعدي .  إحصائيةوؽ ذات داللة يشير الى وجود فر 

في  1محاورة الصحيح لميارة ال األداءو ىذا يعني اف مستوى التالميذ العادييف في 
 إلى افالذي يعزوه الباحث األمرمنو في االختبار القبمي ، و ىو  أحسفاالختبار البعدي 

ميمية التي طبقيا الباحث حصص التع ستتأثير البرنامج التعميمي المقترح مف خالؿ ال
تقدما تجسد مف خالؿ  أحرزواعمى التالميذ العادييف الذيف استجابوا لمعممية التعميمية و 

 .    محاورة لميارة ال أدائيـفي  األخطاءقمة 

لقد اثر البرنامج التعميمي المقترح ايجابا في تعميـ التالميذ العادييف االداء  :االستنتاج
 .  1حاورة رة المالصحيح في ميا

 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمرو ىو 
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بيف  1لميارة المحاورة الصحيح  األداء( يوضح الفرؽ في مستوى 03الرسـ البياني رقـ )
 يفاالختبار القبمي و البعدي لدى عينة العادي
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 : 2 محاورةعرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -1-4

 .اختبار الوحاورة  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س .الوحاورة

 دال 9390 0 3.2. 04200 1240 0120 1200 4027

 

 القبمي والبعدي لدى عينة التالميذ العادييف  2محاورة لنتائج اختبار ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 15لجدوؿ رقـ)

 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (15)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
الذي يقيس التحكـ في  2محاورة القبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ال

( و ىي اكبر مف قيمة 38.54ودنت المحسوبة قد قدرت ب )قيمة ت ستي أف محاورة ال
وىو ما ،  0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26ت الجدولية المقدرة ب )

بيف االختبار القبمي و البعدي في اختبار  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىيشير 
ة المتوسط الحسابي . و بالنظر الى قيماألكبرلصالح المتوسط الحسابي   2محاورة ال
( و ىو اكبر مف المتوسط الحسابي 21.9في اختبار التمرير الذي قدر ب ) لقبميا
لصالح  إحصائية(، ما يشير الى وجود فروؽ ذات داللة 10.7الذي قدر ب)  بعديال

 .  قبمي االختبار ال

في االختبار  2محاورة مستوى التالميذ العادييف في التحكـ في ال أفو ىذا يعني 
 إلى افالباحث افمنو في االختبار القبمي، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب أحسفالبعدي 

تطبيؽ البرنامج  أف إذتأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، 
الصحيح  األداءمنيا لتمقيف التالميذ  ثالثة محاورةحصص تعميمية في ال ستمف خالؿ 

 ثالثة، و  محاورةالذي اثر في التحكـ في ال األخطاءمع اقؿ قدر مف  محاورةال لميارة
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حصص كميا في الحقيقة خدمت  ست، و لذا فاف الالمحاورة حصص لمتحكـ في ميارة 
تحسف مستوى التالميذ في  إلىبشكؿ مباشر وغير مباشر  أدتو  محاورةالتحكـ في ال
 . محاورةالتحكـ في ال

  االستنتاج:

لدى عيف  محاورة ثر البرنامج التعميمي  المقترح تأثيرا ايجابيا في التحكـ في اللقد ا
 التالميذ العادييف.

 الذي يظير جميا مف خالؿ الرسـ البياني: األمرو ىو 

 
القبمي بيف االختبار  2التحكـ لميارة المحاورة ( يوضح الفرؽ في مستوى 04الرسـ البياني رقـ )

 .و البعدي لدى العينة العادية

  : 1التصويب عرض و تحميؿ نتائج اختبار  -1-5

 1اختبار التصىيب  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س 1التصىيب

 دال 9390 0 3.2. 00200 1270 0420 1270 024

 

القبمي والبعدي لدى  1تصويب ( يوضح المعالجة االحصائية لنتائج اختبار ال16لجدوؿ رقـ)
 العادييف العادييف 
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 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (16)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  
 األداءالذي يقيس  1تصويب القبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ال

( 14.31قيمة ت ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب ) أف بالتصويالصحيح في ميارة 
و مستوى  9( عند درجة حرية 2.26و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب )

بيف االختبار القبمي  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى ، وىو ما يشير0.05داللة 
 . األكبرلصالح المتوسط الحسابي  1تصويب و البعدي في اختبار ال

الذي قدر ب  1التصويب و بالنظر الى قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار 
 إلى( ما يشير 5.8( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر ب) 12.7)

 لصالح االختبار البعدي .  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 

في  تصويبو ىذا يعني اف مستوى التالميذ العادييف في االداء الصحيح لميارة ال
كثيرا في  األخطاءمنو في االختبار القبمي مف خالؿ نقص  أحسفاالختبار البعدي 

ير البرنامج التعميمي تأث إلى افالذي يعزوه الباحث األمراالختبار البعدي ، و ىو 
عمى التالميذ العادييف  افحصص التعميمية التي طبقيا الباحث ستالمقترح مف خالؿ ال

في  األخطاءتقدما تجسد مف خالؿ قمة  أحرزواالذيف استجابوا لمعممية التعميمية و 
 .    تصويب لميارة ال أدائيـ

 االستنتاج: 

الصحيح  األداءفي تعميـ التالميذ العادييف لقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح ايجابا 
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمروىو   تصويبلميارة ال
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( يوضح الفرؽ في مستوى االداء الصحيح بيف االختبار القبمي و البعدي 05الرسـ البياني رقـ )
 لدى العينة العادي

 

 : 2تصويب اختبار العرض و تحميؿ نتائج  -1-6

 .اختبار التصىيب  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س .التصىيب

 دال 9390 0 3.2. 40274 1270 0020 0244 4024

القبمي  والبعدي لدى  2تصويب االحصائية لنتائج اختبار ال( يوضح المعالجة 17جدوؿ رقـ)
 عينة التالميذ العادييف 

 :التحميؿ

الذي يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبار  (17)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  
الذي يقيس التحكـ في  2لتصويب القبمي و البعدي لعينة التالميذ العادييف في اختبار ا

( و ىي اكبر 25.96اف قيمة ت ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب ) تصويبميارة ال
،  0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب )

بيف االختبار القبمي و البعدي في  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىوىو ما يشير 
قيمة المتوسط  إلىلنظر . و بااألكبرلصالح المتوسط الحسابي  2تصويب اختبار ال
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( فيو اكبر مف المتوسط  23.2الذي قدر ب ) صويبفي اختبار الت قبميالحسابي ال
(، ما يؤكد وجود فروؽ ذات داللة احصائية 11.3الذي قدر ب)  بعديالحسابي ال

 .  قبميلصالح االختبار ال

االختبار  في تصويبمستوى التالميذ العادييف في التحكـ في ميارة ال أفو ىذا يعني 
 إلى افالباحث افمنو في االختبار القبمي، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب أحسفالبعدي 

تطبيؽ البرنامج  أف إذتأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، 
الصحيح  األداءمنيا لتمقيف التالميذ  ثالثةحصص تعميمية في التمرير،  ستمف خالؿ 
، و  تصويبالذي اثر في التحكـ في ال األخطاءمع اقؿ قدر مف  تصويبلميارة ال

حصص  الستبشكؿ مباشر ، و لذا فاف  تصويبحصص لمتحكـ في ميارة ال ثالثة
 إلىو أدت بشكؿ مباشر و غير مباشر  صويبكميا في الحقيقة خدمت التحكـ في الت

 . تصويبتحسف مستوى التالميذ في التحكـ في ميارة ال

 االستنتاج:

لدى عينة  تصويبلقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح تأثيرا ايجابيا في التحكـ في ال 
 التالميذ العادييف. 

 الذي يظير جميا مف خالؿ الرسـ البياني: األمرو ىو 
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بيف االختبار  2 التحكـ في ميارة التصويب( يوضح الفرؽ في مستوى 06الرسـ البياني رقـ )
 .القبمي و البعدي لدى عينة العادييف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 
143 

لعينة المعاقيف سمعيا  سمةمقارنة نتائج الميارات القبمية و البعدية لمميارات األساسية لكرة ال -2
 المدمجيف مع العادييف :

بالمقارنة بيف نتائج االختبار القبمي و البعدي لمميارات  افالباحث افلقد قاـ الطالب 
قيد الدراسة لعينة المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العادييف عف  سمةفي كرة ال األساسية

طريؽ ت ستيودنت لعينتيف مرتبطتيف ليتوصؿ الى النتائج  الموضحة في الجدوؿ 
 التالي: 
المقاٌٌس 

 اإلختبارات

ت  ر البعدياإلختبا اإلختبار القبلً

 المحسوبة
 ت

 الجدولية

مستوي 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 (1-)ف

 الداللة

 اإلحصائية

 دال 7 1210 4244  ع س ع س

 دال 7240 1270 420 1200 020 0التمرٌر

 دال 00200 0214 0024 4210 44 4التمرٌر

 دال 00241 1274 424 1270 020 0المحاورة

 دال 01240 0200 11.7 0200 40 4المحاورة

 دال 4200 0244 0424 0240 0 0التصوٌب

 دال 04244 1240 0120 4274 44 4التصوٌب

( يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبارات القبمية  والبعدية في عينة التالميذ 18جدوؿ رقـ)
 المدمجيف

 : التحميؿ

لنتائج االختبارات  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (18)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
قيمة  أفالقبمية و البعدية لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف 

( كأكبر 30.81( كأصغر قيمة و )8.51ت المحسوبة لالختبارات قد تراوحت بيف )
 9عند درجة حرية 2.26قيمة، وىي كميا اكبر مف القيمة الجدولية ت التي قدرت ب 
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وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف  إلى، وىو ما يشير  0.05و مستوى داللة 
االختبارات القبمية و البعدية في كؿ االختبارات لصالح المتوسط الحسابي االكبر. و 

و  1محاورة و ال 1تمريرال ربالنظر الى قيمة المتوسطات الحسابية البعدية في اختبا
ة البعدية اكبر مف القبمية حيث انيا وردت عمى فاف متوسطاتيا الحسابي 1 تصويبال

 أففي حيف ، ( 7 –12.2( ، )4.7 –8.6( ، )5.4-8.7التوالي كما يمي  )
قد قدرت  2 تصويبوال  2 محاورةالو  2التمرير القبمية الختبار  المتوسطات الحسابية

 أف إلىو ىي تشير  ( 10.7-22) ( ، 11.7 –23( ،) 11.2– 22) ػعمى التوالي ب
 األخطاءعف  برتع ات، الف االختبار  ةاصغر مف القبمي عديةالب ةالحسابي طاتالمتوس

 األخطاءنقص  إلىالتي وقع فييا التالميذ، وبالتالي فصغر المتوسط الحسابي يشير 
التالميذ قد تحسنوا في  أففي االختبار البعدي مقارنة باالختبار القبمي ، ما  يعني 

  . الميارات

 : 1تمريرميؿ نتائج اختبار العرض و تح -2-1

 1اختبار التورير  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س 1التورير 

 دال 9390 0 3.2. 7240 1270 420 1200 020

 

القبمي  والبعدي لدى عينة  1تمريرلنتائج اختبار ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 19الجدوؿ رقـ)
 التالميذ المدمجيف 

 التحميؿ:

الذي يوضح المعالجة االحصائية لنتائج االختبار  (19)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ
القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العادييف في اختبار 
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( و ىي اكبر مف قيمة ت 9.85) ػقيمة ت ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب أف 1تمريرال
، ما يشير الى 0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26الجدولية المقدرة ب )

لصالح  1تمريربيف االختبار القبمي و البعدي في ال إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 
ى قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار . و بالنظر الاألكبرالمتوسط الحسابي 

( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر ب) 8.7الذي قدر ب )  1تمريرال
 لصالح االختبار البعدي .  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى( ما يشير  5.4

في  1تمريرو ىذا يعني اف مستوى التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف في اداء ال  
 افاالختبار البعدي احسف منو في االختبار القبمي ، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب

 أف إذتأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ،  إلى افالباحث
 أداءىاميارة سيمة التعمـ مقارنة بباقي الميارات، ما يجعؿ استيعابيا و  تمرير ميارة ال

 .افحصص تعميمية قاـ بيا الباحث ست ممكف خالؿ أمر

لدى عيف التالميذ  1التمرير لقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح ايجابا في  االستنتاج:
 المعاقيف سمعيا المدمجيف، وىو االمر الذي يؤكده الرسـ البياني التالي:
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لدى عينة التالميذ  1التمرير ( الذي يوضح الفرؽ في نتائج اداء 07الرسـ البياني رقـ )
 المدمجيف
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 : 2تمريرعرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -2-2

 .اختبار التورير  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية

 ع س ع س . التورير

 دال 9390 0 3.2. 00200 0214 0024 4210 44

القبمي  و البعدي لدى عينة  2تمريرلنتائج اختبار ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 20لجدوؿ رقـ)
 .التالميذ المدمجيف

 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (20)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف في 

( و ىي 14.54، حيث اف قيمة ت ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب )2تمرير اختبار ال
و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب )

بيف االختبار القبمي و البعدي  إحصائيةى وجود فروؽ ذات داللة ، ما يشير ال 0.05
لصالح المتوسط الحسابي األكبر، و بالنظر الى قيمة المتوسط الحسابي  2تمرير في ال

مف المتوسط الحسابي  صغر( فيو ا11.2الذي قدر ب ) 2تمريرالبعدي في اختبار ال
داللة احصائية لصالح االختبار (، ما يعني وجود فروؽ ذات 22القبمي الذي قدر ب) 

 .  قبميال

في االختبار البعدي  2التمريرفي التحكـ في  مدمجيفو ىذا يعني اف مستوى التالميذ ال
تأثير  إلى افالباحث افاحسف منو في االختبار القبمي ، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب
التحكـ في ميارة  فأ إذالمتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، 

مف خالؿ نتائج  أدائووطريقة التمرير التالميذ تعمموا  أفعممنا  إذاممكف  التمرير
 ستثـ تعمموا التحكـ فيو مف خالؿ ال تمريرالتالميذ تعمموا ال أف، حيث التمريراختبار 
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حصص التعميمية التي طبقيا الباحث عمى التالميذ، و عميو فتعمـ التالميذ المعاقيف 
 يا المدمجيف مع التالميذ العادييف امر طبيعي .سمع

  االستنتاج:

لدى التالميذ  التمريرلقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح ايجابا في التحكـ في ميارة 
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمرالمدمجيف، وىو 

لدى عينة  2تمريراختبار اللتحكـ في ( الذي يوضح الفرؽ في نتائج 08الرسـ البياني رقـ )
 التالميذ المدمجيف

  : 1المحاورة عرض و تحميؿ نتائج اختبار  -2-3

 1المحاورة اختبار  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية
 ع س ع س 1المحاورة 

 دال 9390 0 3.2. 0024 1274 424 1270 020

القبمي  والبعدي لدى  1محاورة ( يوضح المعالجة االحصائية لنتائج اختبار ال21الجدوؿ رقـ)
 عينة المدمجيف
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 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (21)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف في 

( و ىي اكبر 11.20قيمة ت ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب ) أف المحاورةاختبار 
،   0.0.و مستوى داللة 9( عند درجة حرية 2.26مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب )

بيف االختبار القبمي و البعدي في  إحصائيةو ىو ما يشير الى وجود فروؽ ذات داللة 
قيمة المتوسط الحسابي  إلى. و بالنظر األكبرلصالح المتوسط الحسابي  1محاورة ال

( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي  8.6الذي قدر ب ) 1محاورة البعدي في اختبار ال
لصالح  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىيشير (، ما 4.7القبمي الذي قدر ب) 

 االختبار البعدي . 

في  المحاورة و ىذا يعني اف مستوى التالميذ المدمجيف في االداء الصحيح لميارة 
كثيرا في  األخطاءمنو في االختبار القبمي مف خالؿ نقص  أحسفاالختبار البعدي 

تأثير البرنامج التعميمي المقترح  إلى الذي يعزوه الباحث األمراالختبار البعدي ، و ىو 
الذيف  مدمجيفعمى التالميذ ال افحصص التعميمية التي طبقيا الباحث ستمف خالؿ ال

 أدائيـفي  األخطاءتقدما تجسد مف خالؿ قمة  أحرزوااستجابوا لمعممية التعميمية و 
 .  المحاورة لميارة 

 االستنتاج:

الصحيح  األداءفي تعميـ التالميذ المدمجيف  إيجابالقد اثر البرنامج التعميمي المقترح  
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمروىو    محاورةفي ميارة ال
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لدى  1المحاورة اختبار األداء الصحيح في (الذي يوضح الفرؽ في نتائج 09الرسـ البياني رقـ )
 عينة التالميذ المدمجيف

 : 2 محاورةعرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -2-4

 2المحاورة اختبار  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية
 ع س ع س 2المحاورة 

 دال 9390 0 3.2. 01240 0200 0020 0200 40

القبمي  والبعدي لدى  2محاورة لنتائج اختبار ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 22لجدوؿ رقـ)
 عينة التالميذ المدمجيف

 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (22)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  
القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف في 

قيمة ت ستيودنت  أف، حيث  محاورة الذي يقيس التحكـ في ال 2محاورة اختبار ال
( و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب 30.81المحسوبة قد قدرت ب )

، وىو ما يشير الى وجود فروؽ 0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26)
لصالح   2محاورة بيف االختبار القبمي و البعدي في اختبار ال إحصائيةذات داللة 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 
150 

قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار  إلى. و بالنظر األكبرالمتوسط الحسابي 
مي الذي قدر مف المتوسط الحسابي القب صغر( فيو ا01..الذي قدر ب ) 2التمرير
 .  قبميلصالح االختبار ال إحصائية(، ما يعني وجود فروؽ ذات داللة 23ب) 

في االختبار البعدي  محاورةمستوى التالميذ المدمجيف في التحكـ في ال أفو ىذا يعني 
الى تأثير  افالباحث افمنو في االختبار القبمي، ىذا التحسف الذي يرجعو الطالب أحسف

تطبيؽ البرنامج مف  أف إذلمتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، المتغير المستقؿ ا
الصحيح  األداءمنيا لتمقيف التالميذ  ثالثة محاورةحصص تعميمية في ال الستخالؿ 

 ثالثةالذي اثر في التحكـ في التمرير ، و  األخطاءلميارة التمرير مع اقؿ قدر مف 
حصص كميا في الحقيقة  الست، و لذا فاف ا المحاورة حصص لمتحكـ في ميارة 

بشكؿ مباشر و غير مباشر الى تحسف مستوى  أدتو  محاورةخدمت التحكـ في ال
 . المحاورة التالميذ في التحكـ في 

  االستنتاج:

لدى عيف  محاورةايجابيا في التحكـ في ال تأثيرالقد اثر البرنامج التعميمي  المقترح 
 التالميذ المدمجيف.

 ير جميا مف خالؿ الرسـ البياني:الذي يظ األمرو ىو 
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القبمي و البعدي لدي عينة  2المحاورة( يوضح الفرؽ في نتائج اختبار 10الرسـ البياني رقـ )
 التالميذ المدمجيف

  : 1التصويب عرض و تحميؿ نتائج اختبار  -2-5

 1التصويب اختبار  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية
 ع س ع س 1التصويب

 دال 9390 0 3.2. 4200 0244 0424 0240 0

القبمي  والبعدي لدى  1تصويب لنتائج اختبار ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 23الجدوؿ رقـ)
 التالميذ المدمجيف

 التحميؿ:

لنتائج االختبار  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (23)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  
القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف في 

قيمة ت  أفالصحيح في ميارة االستقباؿ، حيث  األداءالذي يقيس  1تصويب اختبار ال
( و ىي اكبر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب 8.51ستيودنت المحسوبة قد قدرت ب )

، وىو ما يشير الى وجود فروؽ  0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26)
لصالح  1تصويببيف االختبار القبمي و البعدي في اختبار ال إحصائيةذات داللة 
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قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار  إلى. و بالنظر األكبرالمتوسط الحسابي 
( فيو اكبر مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر 12.2الذي قدر ب ) 1تصويب ال

 لصالح االختبار البعدي .  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى(، ما يشير 7ب) 

في  تصويبالصحيح لميارة ال األداءمستوى التالميذ المدمجيف في  أفو ىذا يعني 
كثيرا في  األخطاءمنو في االختبار القبمي مف خالؿ نقص  أحسفاالختبار البعدي 

تأثير البرنامج التعميمي  إلى افالذي يعزوه الباحث األمراالختبار البعدي ، و ىو 
عمى التالميذ العادييف  افحصص التعميمية التي طبقيا الباحث ستالمقترح مف خالؿ ال

في  األخطاءتقدما تجسد مف خالؿ قمة  أحرزواعميمية و الذيف استجابوا لمعممية الت
 لميارة االستقباؿ.  أدائيـ

  االستنتاج:

الصحيح  األداءفي تعميـ التالميذ المدمجيف  إيجابالقد اثر البرنامج التعميمي المقترح 
 الذي يؤكده الرسـ البياني التالي: األمر،  و ىو لتصويبلميارة ا
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( الذي يوضح الفرؽ في مستوى االداء الصحيح بيف االختبار القبمي و 11الرسـ البياني رقـ )
 التصويب البعدي لدى التالميذ المدمجيف في ميارة 
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 : 2صويب عرض و تحميؿ نتائج اختبار ال -2-6

 2التصويب اختبار  اإلختبار

 ت االختبار اليعدي االختبار القبمي الوقاييس

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 1-ف

 مستوي

 الداللة

 الداللة

 االحصائية
 ع س ع س 2التصوي

 دال 9390 0 3.2. 04244 1240 0120 4274 44

 

القبمي و البعدي لعينة  2باختبارا لتصويلنتائج  اإلحصائية( يوضح المعالجة 24جدوؿ رقـ)
 التالميذ المدمجيف

لنتائج  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (24)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  التحميؿ:
االختبار القبمي و البعدي لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف 

اف قيمة ت ستيودنت  تصويبالذي يقيس التحكـ في ميارة ال 2تصويب في اختبار ال
بر مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب ( و ىي اك12.28المحسوبة قد قدرت ب )

وجود فروؽ  إلى، وىو ما يشير 0.05و مستوى داللة  9( عند درجة حرية 2.26)
لصالح  2تصويب بيف االختبار القبمي و البعدي في اختبار ال إحصائيةذات داللة 

قيمة المتوسط الحسابي البعدي في اختبار  إلى. و بالنظر األكبرالمتوسط الحسابي 
مف المتوسط الحسابي القبمي الذي قدر  صغر( فيو ا 10.7الذي قدر ب ) صويبالت

 . قبميلصالح االختبار ال إحصائية(، ما يؤكد عمى وجود فروؽ ذات داللة 22ب) 

في االختبار  التصويبو ىذا يعني اف مستوى التالميذ المدمجيف في التحكـ في ميارة 
حسف الذي يرجعو الطالب الباحث الى منو في االختبار القبمي، ىذا الت أحسفالبعدي 

تطبيؽ البرنامج  أف إذتأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي المطبؽ ، 
الصحيح  األداءمنيا لتمقيف التالميذ  ثالثةحصص تعميمية في التمرير،  ستمف خالؿ 
 ثالثةاثر في التحكـ في االستقباؿ ، و  األخطاءمع اقؿ قدر مف  تصويبلميارة ال



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 
154 

حصص كميا في  لستبشكؿ مباشر ، و لذا فاف ا تصويبحصص لمتحكـ في ميارة ال
تحسف  إلى أدتغير مباشر و  أوبشكؿ مباشر  تصويبالحقيقة خدمت التحكـ في ال

 مستوى التالميذ في التحكـ في ميارة االستقباؿ. 

 تصويبمي  المقترح تأثيرا ايجابيا في التحكـ في اللقد اثر البرنامج التعمي االستنتاج:
 الذي يظير جميا مف خالؿ الرسـ البياني: األمرلدى عينة التالميذ المدمجيف. و ىو 
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القبمي و  تصويبـ في الك( الذي يوضح الفرؽ في نتائج اختبار التح12الرسـ البياني رقـ )
 البعدي لدى عينة التالميذ المدمجيف
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 في االختبارات البعدية:  نتيفالمقارنة بيف العي -4

المقاٌٌس 

 اإلختبارات

البعدي اإلختبار 

 للعادٌٌن

للمعاقٌن  البعدياإلختبار

 سمعٌا

ت 

 المحسوبة
 ت

 الجدولية

مستوي 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 (2- 2+ف1ف)

 الداللة

 اإلحصائية

   ع س ع س

 

 

4.00 

1210 04  

 دال 4270 1270 420 1200 720 0التمرٌر

 غٌر دال 1270 0214 0024 1204 0124 4التمرٌر

 دال 0271 1247 424 0200 0120 0المحاورة

 غٌردال 4244 0200 0020 1240 0120 4المحاورة

 غٌردال 0210 0244 0424 1270 0420 0التصوٌب

 غٌردال 0200 1240 0120 1270 0020 4التصوٌب

 

 األساسيةلنتائج االختبارات البعدية لبعض الميارات  اإلحصائية( يوضح المعالجة 25جدوؿ رقـ)
 لمعينتيف  سمةفي كرة ال

لنتائج  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (25)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ  : التحميؿ
و  1التميرير قيمة ت المحسوبة لالختبارات  أف، حيث  لمعينتيفاالختبارات البعدية 

و ىي كميا أكبر مف القيمة الجدولية المقدرة   4.90 – 2.97قد قدرت ب  1المحاورة 
وجود  إلىوىو ما يشير  0.01(  و مستوى داللة 18حرية )  ةعند درج 2.55بػ 

ختبارات اال بيف التالميذ العادييف و المعاقيف سمعيا في  إحصائيةفروؽ ذات داللة 
و المحاورة  1لصالح العادييف انطالقا مف المتوسط الحسابي األكبر في التمرير  البعدية

 2و التصويب  1التصويب  2و المحاورة  2، كما قدرت ت المحسوبة في التمرير  1
عمى الترتيب و ىي كميا ًأصغر مف القيمة  1.51 – 1.01 - 2.22– 0.97بػ بالقيـ 

 .ما يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية  2.55الجدولية المقدرة ب 
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و ىذا يعني أف مستوى التالميذ العادييف في األداء بالنسبة لميارة التمرير و المحاورة 
أحسف مف مستوى التالميذ المعاقيف سمعيا ، و ىذا ما يراه الطالباف باألمر العادي 

طبيعي تتفؽ عميو كثير مف البحوث كوف أف تفوؽ العادييف عمى المعاقيف سمعيا أمر 
و الدراسات ، أما مستوى التالميذ العادييف و المعاقييف سمعيا بالنسبة لألداء في ميارة 
التصويب و التحكـ في ميارة التمرير و  المحاورة  و التصويب كاف نفسو و لـ نمحظ 

يرجعو الطالبيف  تفوؽ العادييف عمى غرار األداء في ميارة التمرير و المحاورة و ىذا ما
الباحثيف إلى أثر برنامج الدمج الذي أتاح لممعاقيف سمعيا فرصة التعمـ و االستفادة مف 

 زمالئيـ العادييف .

 في االختبار البعدي: تيفبيف العين 1 تمريرمقارنة نتائج اختبار ال -4-1

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 دال 04 1210 4.00 4270 1270 420 1200 720 0التمرٌر

 

 لمعينتيف.البعدية  1تمريرلنتائج اختبارات ال اإلحصائية( يوضح المعالجة 26الجدوؿ رقـ)

 التحميؿ:

لنتائج االختبارات  اإلحصائيةالذي يوضح المعالجة  (26)يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
قيمة ت ستيودنت المحسوبة قد  أف، حيث 1تمريرفي اختبار ال ينتيفالبعدية لمتالميذ لمع

 ة( عند درج2.55مف قيمة ت الجدولية المقدرة ب ) كبر( و ىي ا2.97قدرت ب )
 بيف إحصائية، ما يشير الى وجود فروؽ ذات داللة 0.01( و مستوى داللة 18حرية )

العادييف و المعاقيف سمعيا لصالح العادييف ىانطالقا مف المتوسط الحسابي االكبر و 
 . لدى المعاقيف سمعيا 8.7و   9.7الذي قدر لدى العادييف ب 
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أحسف مف مستوى التالميذ العادييف مستوى  أفانطالقا مف التحميؿ المقدـ يتضح 
ذلؾ الى  افو يرجع الباحث ، 1التمرير  أداءالمعاقيف سمعيا المدمجيف في  التالميذ

 أفحيث  البرنامج التعميمي المقترح في ظؿ الدمج ،تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في 
التالميذ العاديف اقدر و اسرع عمى فيـ شرح االستاذ ومراده منيـ  و بالتالي مقدرة اكبر 

 .التطبيؽ و سرعة اكبر عمى التعمـ  الفيـ و عمى

  االستنتاج:

 .1التمرير  في أداء ميارة الدمج بشكؿ ايجابي عمى المعاقيف سمعيا المدمجيفلـ يؤثر 
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 بيف العينتيف . 1التمرير ( الذي يوضح الفرؽ في نتائج اختبار 13الرسـ البياني رقـ )

 في االختبار البعدي: العينتيفبيف  2 تمريرمقارنة نتائج اختبار ال 2-4

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 غٌردال 04 1210 4.00 1270 0214 0024 1204 0124 4التمرٌر

 لمعينتيف .البعدية  2تمرير( يوضح المقارنة بيف نتائج اختبارات ال 27جدوؿ رقـ ) 
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 التحميؿ:

( الذي يوضح المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات 27يظير أعاله الجدوؿ رقـ ) 
، حيث  التمريرالذي يقيس التحكـ في  2 تمريرفي اختبار ال نتيفالبعدية لتالميذ العي

الجدولية المقدرة  تر مف صغ( و ىي ا0.97المحسوبة قد قدرت ب ) تأف 
 عدـ (، ما يشير إلى0.01لة )و مستوى الدال( 18( عند درجتي حرية )2.55)ب

 البعدي.  2 تمريرفي اختبار ال العينتيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

و عميو يمكف القوؿ أف عينة التالميذ العادييف و التالميذ المعاقيف سمعيا      
 إيجاباالدمج اثر  أف، فالنتائج تأكد  2ليـ نفس المستوى في ميارة التمرير المدمجيف 

في المعاقيف سمعيا الذيف حضوا بفرصة التعمـ رفقة التالميذ العادييف  و استفادوا مف 
  ،  مبادئ نظرية التعمـ االجتماعي القائمة بحدوث التعمـ عف طريؽ التقميد والمحاكاة

الذي يفيمونو  األوليالقدر  إلى إضافةالمعاقيف سمعيا المدمجيف مع العاديف  حيث أف
 لمتماريف و أدائيـ أثناءيقمدوف ويحاكوف التالميذ العادييف  نيـفإ األستاذمف شرح 

التطبيقات الحركية التي يؤدونيا ، و بذلؾ تكوف ليـ فرصة لتمقي معمومات عف المراد 
 .منيـ بصريا ، وىي فرصة ممكنة خالؿ الدمج الذي حضوا بو مع اقرانيـ العاديف 

 .2التمرير التحكـ في عمى عاقيف سمعيا في تعميـ الم إيجابالقد اثر الدمج  االستنتاج:

 في االختبار البعدي: لمعينتيف  1المحاورة مقارنة نتائج اختبار  -4-3

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 دال 04 1210 4.00 0271 1274 424 0200 0120 0المحاورة

 

 تيف .البعدية لمعين  1رمحاورة( يوضح المقارنة بيف نتائج اختبارات ال 28جدوؿ رقـ ) 
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 التحميؿ:

( الذي يوضح المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات البعدية 28يظير الجدوؿ رقـ )
أف  1محاورة السميـ لميارة ال األداءالذي يقيس  1محاورةفي اختبار ال تيفلتالميذ العين

( 2.55( و ىي اكبر مف ؼ الجدولية المقدرة ب ) 4.90المحسوبة قد قدرت ب ) ت
(، ما يشير إلى وجود فروؽ ذات 0.01و مستوى الداللة ) (18)حرية  ةعند درجت

 .1محاورة في اختبار ال العينتيفداللة إحصائية بيف 

مف مستوى مف أحسف التالميذ العادييف مستوى  أفانطالقا مف التحميؿ المقدـ يتضح 
ذلؾ الى  افالباحث يوفسرو  . 1المحاورة  أداءالمعاقيف سمعيا المدمجيف في  التالميذ

كوف عينة التالميذ العادييف منتظر منيـ ىذا التفوؽ كونيـ أقدر عمى التعمـ مف 
 زمالئيـ العادييف

ميارة في  لـ يؤثر الدمج بشكؿ ايجابي عمى المعاقيف سمعيا المدمجيف :االستنتاج
 .1محاورة ال
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في اختبار  لمعينتيف( الذي يوضح الفرؽ في نتائج االختبار البعدي 14الرسـ البياني رقـ )
  1ةر المحاو ا
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 في االختبار البعدي: تيفبيف العين 2محاورة مقارنة نتائج اختبار ال -4-4

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 دالغٌر 04 1210 4.00 4244 0200 0020 1240 0120 4المحاورة

 تيف .البعدية لمعين 2محاورة( يوضح المقارنة بيف نتائج اختبارات ال 29جدوؿ رقـ ) 

 التحميؿ:

اإلحصائية لنتائج االختبارات ( الذي يوضح المعالجة 29يظير أعاله الجدوؿ رقـ )
 المحاورةالذي يقيس التحكـ في  ميارة  2 محاورةفي اختبار ال تيفالبعدية لتالميذ العين

الجدولية المقدرة  تر مف صغ( و ىي ا2.22المحسوبة قد قدرت ب ) ت، حيث أف 
عدـ (، ما يشير إلى 0.01و مستوى الداللة ) (18)حرية  ة( عند درجت5000ب )
 .2محاورة في اختبار ال تيففروؽ ذات داللة إحصائية بيف العينوجود 

ليـ و عميو يمكف القوؿ أف عينة التالميذ العادييف و التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف 
الدمج اثر ايجابا في المعاقيف  أف، فالنتائج تأكد  2نفس المستوى في ميارة المحاورة 

التالميذ العادييف  و استفادوا مف مبادئ نظرية سمعيا الذيف حضوا بفرصة التعمـ رفقة 
 حيث أف  ،  التعمـ االجتماعي القائمة بحدوث التعمـ عف طريؽ التقميد والمحاكاة

 المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العاديف اضافة الى القدر االولي الذي يفيمونو مف شرح
ـ لمتماريف و التطبيقات االستاذ فانيـ يقمدوف ويحاكوف التالميذ العادييف اثناء ادائي

الحركية التي يؤدونيا ، و بذلؾ تكوف ليـ فرصة لتمقي معمومات عف المراد منيـ 
    .بصريا ، وىي فرصة ممكنة خالؿ الدمج الذي حضوا بو مع اقرانيـ العاديف 

التحكـ في ميارة في  في تعميـ المعاقيف سمعيا إيجابالقد اثر الدمج  االستنتاج:
 .2المحاورة
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 في االختبار البعدي: تيفبيف العين 1التصويب مقارنة نتائج اختبار  -4-5

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 دالغٌر  04 1210 4.00 0210 0244 0424 1270 0420 0التصوٌب

 لمعينتيف البعدية  1تصويب( يوضح المقارنة بيف نتائج اختبارات ال 30جدوؿ رقـ )

 التحميؿ:

( المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات البعدية لتالميذ 30يظير الجدوؿ رقـ )   
، حيث  تصويبالصحيح لميارة ال األداءالذي يقيس  1تصويبفي اختبار ال تيفالعين
الجدولية المقدرة ب  تر مف صغي ا( و ى1.01المحسوبة قد قدرت ب ) تأف 
وجود عدـ (، ما يشير إلى ..0.و مستوى الداللة ) (18)( عند درجتي حرية 5000)

 .  1التصويب في اختبار  تيففروؽ ذات داللة إحصائية بيف العين

و عميو يمكف القوؿ أف عينة التالميذ العادييف و التالميذ المعاقيف سمعيا      
، فالنتائج تأكد اف الدمج اثر  1المستوى في ميارة التصويب ليـ نفس المدمجيف 

ايجابا في المعاقيف سمعيا الذيف حضوا بفرصة التعمـ رفقة التالميذ العادييف  و استفادوا 
،  مف مبادئ نظرية التعمـ االجتماعي القائمة بحدوث التعمـ عف طريؽ التقميد والمحاكاة

الى القدر االولي الذي يفيمونو  لعاديف اضافةالمعاقيف سمعيا المدمجيف مع ا حيث أف
مف شرح االستاذ فانيـ يقمدوف ويحاكوف التالميذ العادييف اثناء ادائيـ لمتماريف و 
التطبيقات الحركية التي يؤدونيا ، و بذلؾ تكوف ليـ فرصة لتمقي معمومات عف المراد 

 .رانيـ العاديف منيـ بصريا ، وىي فرصة ممكنة خالؿ الدمج الذي حضوا بو مع اق



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 
162 

الصحيح في ميارة  األداءفي تعميـ المعاقيف سمعيا  إيجابالقد اثر الدمج  االستنتاج:
 .1تصويبال

 في االختبار البعدي: نتيفبيف العي 2تصويب مقارنة نتائج اختبار ال -4-6

  عينة المدمجيف عينة العادييف االختبارات

 ت م

مستوى  ت ج

 الداللة 

درجة 

 الحرٌة

الداللة 

 اإلحصائٌة 

 ع س ع س 

 دالغٌر  04 1210 4.00 0200 1240 0120 1270 0020 4التصوٌب

 تيفالبعدية لمعين 2تصويب ( يوضح المقارنة بيف نتائج اختبارات ال 31جدوؿ رقـ ) 

 التحميؿ:

( الذي يوضح المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات 31يظير أعاله الجدوؿ رقـ )
الذي يقيس التحكـ في  ميارة  2 تصويبفي اختبار ال نتيفالبعدية لتالميذ العي

 تمف  صغر( و ىي ا1.51المحسوبة قد قدرت ب ) ت، حيث أف  تصويبال
(، ما 0.01و مستوى الداللة )( 18) ( عند درجتي حرية 2.55الجدولية المقدرة ب ) 

 .2التصويبفي اختبار  تيفنوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العيعدـ يشير إلى 

و عميو يمكف القوؿ أف عينة التالميذ العادييف و التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف  
، فالنتائج تأكد اف الدمج اثر ايجابا في  2ليـ نفس المستوى في ميارة التصويب 

المعاقيف سمعيا الذيف حضوا بفرصة التعمـ رفقة التالميذ العادييف  و استفادوا مف 
،  مبادئ نظرية التعمـ االجتماعي القائمة بحدوث التعمـ عف طريؽ التقميد والمحاكاة

ولي الذي يفيمونو المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العاديف اضافة الى القدر اال حيث أف
مف شرح االستاذ فانيـ يقمدوف ويحاكوف التالميذ العادييف اثناء ادائيـ لمتماريف و 
التطبيقات الحركية التي يؤدونيا ، و بذلؾ تكوف ليـ فرصة لتمقي معمومات عف المراد 

 .منيـ بصريا ، وىي فرصة ممكنة خالؿ الدمج الذي حضوا بو مع اقرانيـ العاديف 
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 .2تصويبفي تعميـ المعاقيف سمعيا التحكـ في ميارة ال إيجاباالدمج  لقد اثر :االستنتاج

 

 

 مناقشة الفرضيات: -5

  :األولىالفرضية -5-1

 األساسيةلمبرنامج التعميمي تأثير ايجابي في تعميـ التالميذ العاديف بعض الميارات  -
 كرة السمة.في 

المعالجة االحصائية لالختبارات ( الذي يوضح 11يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
ت المحسوبة و التي تراوحت ما بيف قيمة  أف العادييف القبمية و البعدية لعينة التالميذ

 ( 2.26أكبر مف ت الجدولية المقدرة ب) ( كأعمى قيمة 38.54( كأدنى قيمة و )9.3)
ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة ( 9و درجة الحرية )  0،05مستوى الداللة  عند

بيف االختبارات القبمية و البعدية لصالح االختبارات البعدية ذات المتوسطات  إحصائية
ولصالح  ، 1 تصويبو ال 1 لمحاورةو ا 1تمريرفي اختبار ال األكبرالحسابية 

ىذا  ، 2و التصويب  2و المحاورة  2المتوسطات الحسابية األصغر في اختبار التمرير
يفسر التحسف و التقدـ الحاصؿ في  إنماالفرؽ الموجود لصالح االختبارات البعدية 

الصحيح لمميارة  األداءمف ناحية  محاورة و التصويبمستوى ميارات   التمرير و ال
، ىذا التحسف الذي يعكس حدوث التعمـ  أخرىمف جية و التحكـ في الميارة مف جية 
تأثير المتغير المستقؿ  إلى افالباحث افو الطالبلدى التالميذ العاديف  والذي يرجع

،  أشير ثالثةحصة تعميمية طبقت طيمة  21المتمثؿ في البرنامج التعميمي الذي شمؿ 
الصحيح في الميارات قيد الدراسة و التحكـ  األداءوكانت كافية لتعميـ التالميذ العادييف 
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و ىو ما يؤكده كثير مف ة  سمفييا عمى نحو جيد كونيـ مبتدئيف في عالـ كرة ال
 الباحثيف والدارسيف في ىذا المجاؿ.

 قد تحققت . ولىالفرضية األ أفعميو نقوؿ و 

 الفرضية الثانية:-5-2

لمبرنامج التعميمي تأثير ايجابي في تعميـ التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف بعض  
 . السمةفي كرة  األساسيةالميارات 

لالختبارات  اإلحصائية( الذي يوضح المعالجة 18يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
ت قيمة  أفالقبمية و البعدية لعينة التالميذ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العادييف 

 كأعمى قيمة  (30.81و ) كأدنى قيمة ( 8.51قد انحصرت بيف القيمة ) المحسوبة
، ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة ( 9و درجة حرية ) 0،05مستوى الداللة  عند 

بيف االختبارات القبمية و البعدية لصالح االختبارات البعدية ذات المتوسطات  إحصائية
و ولصالح  1تصويب و ال 1محاورة و ال 1تمريرفي اختبار ال األكبرالحسابية 

، و 2و التصويب  2و المحاورة  2المتوسطات الحسابية األصغر في اختبار التمرير
يفسر التحسف و التقدـ الحاصؿ في  إنماذا الفرؽ الموجود لصالح االختبارات البعدية ى

الصحيح لمميارة مف  األداءمف جانب  المحاورة و التصويبمستوى ميارات التمرير و 
، ىذا التحسف الذي يعكس حدوث التعمـ  أخرىجية و التحكـ في الميارة مف جية 
تأثير  إلى افالباحثالطالباف مجيف  والذي يرجعو لدى التالميذ المعاقيف سمعيا المد

حصة تعميمية طبقت  21المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج التعميمي الذي شمؿ 
الصحيح في الميارات قيد  األداء، وكانت كافية لتعميـ التالميذ  أشير ثالثةطيمة 

 . السمةكرة الدراسة و التحكـ فييا عمى نحو جيد كونيـ مبتدئيف في عالـ 
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نبيا  أكدتالكثير مف الباحثيف والدارسيف في ىذا المجاؿ حيث  إليوو ىو ما توصؿ  
اف البرنامج المطبؽ باأللعاب التعميمية يؤثر  2012احمد شاكر و خمدوف إبراىيـ 

إيجابا في تعميـ التالميذ الصـ و البكـ بعض الميارات األساسية في كرة السمة ، و ىو 
البرنامج  أف إلىحيف توصؿ  2014ده صادؽ الحائؾ في دراستو ذاتو الذي أك األمر

المطبؽ قد لعب دورا ايجابيا في تعميـ المعاقيف سمعيا بعض الميارات األساسية في 
البرنامج  أف 2014كرة السمة  ، كما توصؿ عبد السالـ الغيتوري عثماف في دراستو 

في كرة اليد ،  األساسيةالمطبؽ بالتدريبات النوعية اثرا إيجابا في تنمية بعض الميارات 
و كذلؾ كما توصؿ إليو الدكتور الباحث خالد وليد أف لممعاقيف سمعيا القدرة و القابمية 

و ىذا ما يعزز ما لتعمـ الميارات األساسية في الكرة الطائرة مف خالؿ برنامج الدمج 
 نظاـفاعمية البرنامج التعميمي المطبؽ في ظؿ  أكداحيف  افالباحث افالطالب إليوصؿ تو 

الدمج تجاه المعاقيف سمعيا المدمجيف مع التالميذ العادييف مف خالؿ تعميميـ بعض 
بشكؿ  و عززواالتالميذ  العادييف اثروا  أف. كما سمةالميارات األساسية في كرة ال
تعميـ المعاقيف سمعيا، و لـ يكونوا عائؽ في حدوث التعمـ ايجابي و ساعدوا في عممية 

 الفرضية الثانية قد تحققت . أف. و عميو نقوؿ  األشكاؿشكؿ مف  بأي

 الفرضية الثالثة : -5-3

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ العادييف والمعاقيف سمعيا في ال  
 االختبارات البعدية.

الختبار  2.97أف قيـ ت المحسبوبة قدرت ب  (25) يظير مف خالؿ الجدوؿ رقـ
( عند 2.55ىما اكبر مف القيـ الجدولية  المقدرة ب)   1لممحاورة 4.90و  1التمرير 

، ما يعني وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 18و درجة حرية  0.01مستوى الداللة 
اف ت المحسوبة لصالح التالميذ العادييف ذوو المتوسطات الحسابية األكبر،  في حيف 

 1.51و  1.01و  2إلختبار المحاورة  2.22و  2الختبار التمرير 0.79قدرت بػ 
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كأصغر قيمة مف ت الجدولية المقدرة   2و  1عمى التوالي إلختبار التصويب 
، ما يشير إلى عدـ وجود فروؽ 0.01و مستوى داللة  18( عند درجة حرية 2.55بػ)

   .لمعاقيف سمعيا  والعادييفذات داللة إحصائية بيف التالميذ ا

و عميو يمكننا القوؿ اف التالميذ العادييف و المعاقيف سمعيا المدمجيف معيـ قد تعمموا 
بنفس القدر و لـ   2و 1و التصويب  2و المحاورة   2تمريرو تحسنوا في ميارات ال

ف في حيف ا نسجؿ تفوؽ العادييف عمى المعاقيف سمعيا في الميارات قيد الدراسة ،
و  1التالميذ العادييف تحسنوا بقدر اكبر مف المعاقيف سمعيا في االداء الصحيح لمتمرير

قدرة التالميذ العادييف عمى إلى  افالباحث افالطالب ويرجع ما و ىو،  1المحاورة 
عادي كونيـ سميمي الحواس و  أمرو ىذا   أسرعاالستجابة لمتعمـ المياري بشكؿ 

 إلىبصريا و سمعيا عمى خالؼ المعاقيف سمعيا ، إضافة قادريف عمى تمقي المعمومة 
الخبرات المعرفية و الحركية و الحياتية بصفة عامة التي تمقوه في المدرسة العادية ، 

قد استفادوا مف المتغير المستقؿ الثاني المتمثؿ في  فإنيـالمعاقيف سمعيا المدمجيف  أما
في  إيجاباالدمج اثر  أف، فالنتائج تأكد  الدمج بيف التالميذ العاديف و المعاقيف سمعيا

المعاقيف سمعيا الذيف حضوا بفرصة التعمـ رفقة التالميذ العادييف  و استفادوا مف 
مبادئ نظرية التعمـ االجتماعي القائمة بحدوث التعمـ عف طريؽ التقميد والمحاكاة ، 

ه منيـ ، و بالتالي ومراد األستاذعمى فيـ شرح  أسرعالتالميذ العاديف اقدر و  أفحيث 
المعاقيف سمعيا المدمجيف مع  أمامقدرة اكبر عمى التطبيؽ و سرعة اكبر عمى التعمـ ، 

يقمدوف  فإنيـ األستاذالذي يفيمونو مف شرح  األوليالقدر  إلى إضافة فإنيـالعاديف 
لمتماريف و التطبيقات الحركية التي يؤدونيا ، و  أدائيـ أثناءويحاكوف التالميذ العادييف 

بذلؾ تكوف ليـ فرصة لتمقي معمومات عف المراد منيـ بصريا ، وىي فرصة ممكنة 
 خالؿ الدمج الذي حضوا بو مع اقرانيـ العاديف.
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و ىو ما تؤكده الكثير مف البحوث ذات الصمة حيث اكدت فاطمة محمد عبد الباقي 
أف الدمج يؤثر ايجابا عمى  2005حامد رماح في دراستيا و ندا  2005في دراستيا 

السموؾ التكيفي لدى المعاقيف ذىنيا، و ىو ما أكده مشاري عيسى الرويح في دراستو 
التي تبيف اف الدمج  يؤثر ايجابا في تعميـ بعض الميارات االساسية في كرة اليد 

الى  2008في دراستو  لممعاقيف ذىنيا ، كما انو قد توصؿ عمى عبد رب النبي محمد
ذاتو الذي  األمراف لمدمج فوائد .اجتماعية و أكاديمية تخدـ الصـ و السامعيف ، و ىو 

وصبحي حمداف أبو جاللة في دراستو  2009أكدتو فوزية بنت عبد الباقي في دراستيا 
معظـ دوؿ العالـ تقر بضرورة تطبيؽ برنامج الدمج و  أف إلىحيث توصال  2009
توسع فيو . و في نفس السياؽ فقد توصؿ احمد محمد عمى احمد في ال إلىتدعو 
 األسوياءفي تعميـ ذوي الحاجات الخاصة و  إيجاباالدمج  يؤثر  أف إلى 2009دراستو 

بعض الميارات األساسية في كرة اليد ، و جاءت دراسة حمدي أحمد السيد وتوت في 
اإليجابي في تعميـ الصـ بعض ميارات الجمباز  األثرالدمج لو  أفلتؤكد  2013

باإلضافة إلى دراسة كؿ مف الدكتور سيفي عبد القادر و الدكتور خالد  األرضية  ،
وليد إلى أف نظاـ الدمج لو تأثير إيجابي في تعميـ كؿ مف ذوي اإلعاقة الذىنية و 

و الدراسات  و كؿ ىذه البحوث السمعية الميارات األساسية في األلعاب الجماعية 
تعميمية فعالة في مجاؿ التعمـ المياري مؤكدة  كإستراتيجيةتثبت مدى فاعمية الدمج 
الحالية التي تؤكد فعالية الدمج  مافي دراستي افالباحث افبذلؾ ما توصؿ إليو الطالب

تعميمية ليا األثر اإليجابي عمى البرامج التعميمية المطبقة عمى المعاقيف  كإستراتيجية
 .إلى حد كبيرلمبحث قد تحققت  ثالثةالفرضية ال أفعميو يمكننا القوؿ ،و سمعيا 

 الفرضية العامة :

لمدمج تأثير إيجابي في تفعيؿ البرنامج التعميمي المقترح لتعميـ المعاقيف سمعيا  -
 بعض الميارات األساسية في كرة السمة .



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 
168 

مي المقترح لو تأثير بالنظر إلى مناقشة الفرضية األولى اتضح أف البرنامج التعمي
ايجابي في تعميـ التالميذ العادييف التمرير و المحاورة و التصويب في كرة السمة أداءا 

وحدة تعميمية طبقيا الطالباف الباحثاف ، كانت كافية لتعميـ  21و تحكما مف خالؿ 
يا التالميذ العادييف في الميارات قيد الدراسة و ىو األمر ذاتو بالنسبة لممعاقيف سمع

حيث تبيف مف خالؿ الفرضية الثانية أف التالميذ المعاقيف سمعيا قد تحسف مستواىـ 
في الميارات األساسية التي تناوليا الطالباف الباحثاف نتيجة الوحدات التعميمية المطبقة 
، أما الفرضية الثالثة فقد أثبتت أف تعمـ التالميذ العادييف و المعاقيف سمعيا كاف بنفس 

لـ نمحظ إال فرقا بسيطا لصالح العادييف عمى حساب المعاقيف سمعيا في  المقدار و
و المحاورة ، حيث ثبت مف خالؿ الفرضية الثالثة أف التالميذ  راألداء بالنسبة لمتمري

العادييف و المعاقيف سمعيا تعمموا بنفس المقدار تقريبا بالنسبة لمميارات قيد الدراسة و 
ىو األمر الذي يعزوه الطالباف الى التأثير اإليجابي لبرنامج الدمج عمى المعاقيف 

عميمي المقترح بالنسبة ليـ و ىو ما يجعمنا نؤكد سمعيا حيث أنو فعَّؿ أكثر البرنامج الت
عمى أف الدمج لو تأثير ايجابي في تفعيؿ البرنامج التعميمي المقترح ما يجعمنا نقوؿ أف 

 الفرضية العامة قد تحققت .

 االستنتاجات:-6

ة في نفس سمفي كرة ال األساسيةيمكف لمتالميذ العادييف المبتدئيف تعمـ الميارات  -1
 يتأثروا سمبا.  أفتعميمية مع المعاقيف دوف الحصة ال

ة مف خالؿ سمفي كرة ال األساسيةلممعاقيف سمعيا القدرة و القابمية لتعمـ الميارات  -2
 نفس البرنامج التعميمي الذي يقدـ لمتالميذ العاديف مف حيث المحتوى و الطريقة .

تعميـ المعاقيف سمعيا ل المقترحةلمدمج اثر ايجابي في تفعيؿ البرامج التعميمية  -3
 ة .سمفي كرة ال األساسيةالميارات 
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 نجاح الدمج مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير البيئة الضرورية و الالزمة لذلؾ . -4

 التوصيات:-7

 بما يمي: اففانو يوصي افالباحث افمف خالؿ ىذا البحث الذي قاـ بو الطالب

الدمج بيف العادييف و  إستراتيجيةالمزيد مف البحوث التي تتناوؿ  إجراءالتأكيد عمى  -
 المعاقيف سمعيا. 

 التركيز عمى البحوث التي تشمؿ الدمج في حصص الرياضة. -

 ضرورة تييئة الظروؼ الضرورية لنجاح الدمج. -

تجسيد الدمج ميدانيا في حصة التربية البدنية و الرياضية عمى مستوى المتوسطات  -
 انويات و الث

إمكانية دمج المعاقيف سمعيا ) دمج جزئي ( في الحصص ذات الطابع الترفييي و  -
 االجتماعي قدر المستطاع . 

 : الخاتمة

لقد حضي موضوع تربية و تعميـ المعاقيف سمعيا بالكثير مف االىتماـ و الرعاية بداية 
  تدويف إلى األمرانتيى  حتىيومنا ىذا  إلىمف مطمع القرف الواحد و العشريف 

الدولية و اإلقميمية التي تقر بحقوؽ المعاقيف سمعيا في التربية و  المواثيؽ و القوانيف
السمعية و المعاقيف سمعيا  اإلعاقةأصبحت  االعادييف ، لذ اقرأنيـالتعميـ مثميـ مثؿ 

محط اىتماـ الباحثيف عمى مستوى الجامعات و المعاىد العالمية في مختمؼ 
  .  حت مادة عممية مستساغة لمبحث العمميو أض  التخصصات

بتعميـ المعاقيف سمعيا في  ـذلؾ المعني مف خالؿ اىتمامي افالباحث افالطالب أكدوقد 
يا ذات فاعمية في ونير  إستراتيجيةفيو  ايقدم أفموضوع البحث الحالي الذي يحاوؿ 
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تعميـ المعاقيف سمعيا الميارات األساسية في األلعاب الجماعية و المتمثمة في الدمج 
المعاقيف سمعيا في حصة التربية البدنية و الرياضية ،  وأقرانيـبيف التالميذ العادييف 

برنامجا لتعميـ المعاقيف سمعيا المدمجيف مع العادييف  افالباحث افحيث اقترح الطالب
حصة  21ة ، و قد شمؿ البرنامج التعميمي سمساسية في كرة البعض الميارات األ

بمدرسة المعاقيف سمعيا  أشيرتعميمية طبقت بمعدؿ حصتيف في األسبوع طيمة أربعة 
البرنامج المعتمد لو  أف إلىالباحث  افببمدية حجاج والية مستغانـ ، حيث توصؿ الطالب

الدمج  أفمعيا المدمجيف ، و تأثير إيجابي عمى التالميذ العادييف و المعاقيف س
فعالة في تعميـ المعاقيف سمعيا الميارات األساسية قيد الدراسة، ويكوف  إستراتيجية

الدمج مف ما قاؿ بو الكثير مف الباحثيف و الدارسيف لموضوع  اأكدبذلؾ قد  افالباحث
 أفيعود تطبيقو باألثر اإليجابي عمى المعاقيف سمعيا دوف  انو أسموب تدريسي فعاؿ

في االتجاه الذي  مابذلؾ نفسي افيضع الباحثيمحؽ الضرر بالتالميذ العادييف ، و 
توسيع استعمالو في المؤسسات التعميمية مع تييئة الظروؼ  إلىيتبنى الدمج و يدعوا 

المزيد مف البحوث و الدراسات التي ترسخ  إجراءعمى  افالالزمة لنجاحو ، و يؤكد
عمى ارض الواقع لنجسد بذلؾ فعميا تكافؤ الفرص بيف  أكثرلمشروع الدمج و تفعمو 

المجتمع مف المعاقيف و العادييف في الحقوؽ و التي مف  الحؽ في التربية   أفراد
 والتعميـ .
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 قائمة المصادر و المراجع
 اإلصدار الطبعة األولى مكتبة المجتمع العربً للنشر و التوزٌع 2012الرٌاضة صحة ورشاقة ومرونة 

 فلسطٌن. . رسالة ماجستٌر.(. بناء بطارٌة اختبار للٌاقة البدنٌة لدى أفراد الجٌش الفلسطٌنً. 4104.عبدالرحمن بشٌر. )

1987 

1995 

 (. . طرابلس: منشأة المعارف.040(. المدخل التطبٌقً للقٌاس فً اللٌاقة البدنٌة. )صفحة 4111ابراهٌم احمد سالمة. ) 

 األردن: دار النشر و التوزٌع. دلٌل المقاٌٌس و اإلختبارات النفسٌة و التربوٌة.(. 4117أبو أسعد أحمد عبد اللطٌف. )

(. عمان، األردن: دار المٌسر للنشر و 0)المجلد ط صةدراسة الحالة لذوي االحتٌاجات الخا(. 4100أحمد محمد أبو زٌد. )

 التوزٌع.

)المجلد  الصم و الدمج مع األسوٌاء فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة(. 4100أحمد وتوت حمدي، و نهى محمود الصواف. )

 القاهرة، مصر: مركز الكتاب للنشر.-(. مدٌنة النصر0ط

(. طرق البحث العلمً و التحلٌل االحصائً فً المجاالت 4111اخالص محمد عبد الحفٌظ ،مصطفى حسٌن باهً. )

 التربوٌة و النفسٌة و الرٌاضٌة . مصر: مركز الكتاب للنشر.

. تم االسترداد من التغذٌة و اللٌاقة اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحةالبطل الموسوعة العربٌة لالعاب الرٌاضٌة. )بال تارٌخ(. 

-http://www.al-batal.com/sport/index.php/nutrition-and-fitness/features/fitnessالبدنٌة: 

components/385-2009-05-22-19-27-11 

: 01. تم االسترداد من فوائد رٌاضة الجري بعد البوابة(. 4104، 14 10البوابة. )

https://www.albawaba.com/ar  فوائد-/صحتك/  741474-01-الـ-سن-بعد-الجري-رٌاضة-وجمالك 

 :BBC. تم االسترداد من بلغت منتصف العمرNEWS( .40 14 ،4100 .)العربً / 

http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-41037451 

، من برامج الكترونٌة : 4107، 10 40تارٌخ االسترداد  الموضوع.(. 4104، 14 40إٌمان الحٌاري. )

https://mawdoo3.com_كٌفٌة_العمل_على_برنامج/excel 

(. اإلسكندرٌة، مصر: 0)المجلد ط رعاٌة المعاقٌن سمعٌا و حركٌا(. 4110بدر الدٌن كمال عبدو، و محمد السٌد حالوة. )

 المكتب الجامعً الحدٌث األزراطٌة.

بدنٌة المرتبطة بالصحة. معهد (. إعداد مستوٌات معٌارٌة لتقوٌم عناصر اللٌاقة ال4100بغداد بن عراج و زرق عبد الحلٌم. )

 التربٌة البدنٌة و الرٌاضة، مستغانم: معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضة.

الرباعً -) سنة فً مسابقة  04 00(. تحدٌد مستوٌات معٌارٌة النتقاء التالمٌذ الناشئٌن ( 4114بن سً قدور الحبٌب. )

 دنٌة والرٌاضٌة.(. مستغانم: معهد الًتربٌة الب000اللعاب القوى. )صفحة 

، من المكتبة 4107، 14 10تارٌخ االسترداد  التكنولوجٌا الحدٌثة فً التربٌة الرٌاضٌة.(. 4104، 10 41تامر الداوودي. )

-https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/1295-modernالرٌاضٌة الشاملة : 

technology-in-physical-education.html 
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(. عمان، األردن: دار 0)المجلد ط مقدمة فً التربٌة الخاصة(. 4100سٌر مفلح كوافحه، و عمر فواز عبد العزٌز. )تٌ

 المٌسر للنشر و التوزٌع.

(. عمان، األردن: دار 0)المجلد ط المدخل إلى التربٌة الخاصة(. 4117جمال محمد الخطٌب، و منى صبحً الحدٌدي. )

 الفكر ناشرون و موزعون.

 -القاهرة  .2القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة و علم النفس الرٌاضً ط(. 0774عالوي محمد، و نصر الدٌن محمد. ) حسن

 مصر: دار الفكر العربً.

 (. عمان، األردن: دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزٌع.0)المجلد ط التربٌة الخاصة(. 4110حسن منسً. )

(. القاهرة، مصر: 4)المجلد ط الصم والدمج مع األسوٌاء فً ت ب ر(. 4100حمدي أحمد وتوت، نهى محمود الصواف. )

 مركز الكتاب للنشر.

الرٌاضة من اجل الصحة:  sport4healthتم االسترداد من  جامعة الملك سعود.خالد بن صالح المازنً. )بدون تارٌخ(. 

http://faculty.ksu.edu.sa/sport4health 

. تم االسترداد من حقوق كبار السن فً االسالم: االلولة الشرعٌة(. 4100، 14 14رفٌع الدٌن حنٌف القاسمً. )

https://www.alukah.net/sharia/0/112342/ 

عمان، األردن: ،دار المٌسر  تصمٌم التدرٌس بٌن النظرٌة و التطبٌق.(. 4100زٌد سلٌمان عدوان، و محمد فؤاد الحوامدة. )

 للنشر و التوزٌع.

(. عمان، األردن: 0)المجلد ط المدخل إلى التربٌة الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة(. 4114) سعٌد حسنً العزة.

 الدار العلمٌة الدولٌة للنشر و التوزٌع، و دار الثقافة للنشر ة التوزٌع.

ا الطباعة (. االسكندرٌة، مصر: دار الوفاء لدن0ٌ)المجلد ط طرق تدرٌس األلعاب الجماع(. 4117صابر ٌة فاطمة عوض. )

 و النشر.

(. الكوٌت: 0)المجلد ط التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة(. 4110صه سعد علً، و أحمد أبو اللٌل. )

 مكتبة الفالح للنشر و التوزٌع.

بالصحة لدى السٌدات (. اثر االنشطة البدنٌة فً تحسٌن مستوى اللٌاقة البدنٌة المرتبطة 4100طاهر اكرام و حلفاوي مراد. )

 (. مستغانم: معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضة .07سنة. )صفحة 01-01

 القاهرة. الصحة النفسٌة.(. 0740عبد السالم حامد زهران. )

(. سوتٌر األزراطٌة، اإلسكندرٌة، مصر: ماهً للنشر و 0)المجلد ط سٌكولوجٌة الفئات(. 4114عبد الفتاح علً الغزال. )

 دمات الكمبٌوتر.التوزٌع و خ

 عمان: ناشرون و موزعون. طرائق التدرٌس العامة.(. 4101عبد الكرٌم علً الٌمانً، و عالء صاحب عسكر. )

 (. الجهٌنة: دار وائل للنشر.0)المجلد ط القٌاس و التقوٌم التربوي و استخدامه(. 0777عبد الهادي نبٌل. )

 عمان: دار أسامة. دار الطبعة األولى(.علم الصحة الرٌاضٌة )اإلص(. 4117عصام الحسنات. )

)المجلد  استراتٌجٌات تدرٌس الطلبة ذوي اإلعاقات فً صفوف الدمج(. 4100عماد محمد علً ، مراد أحمد البستنجً. )

 (. عمان، األردن: دار الفكر ناشرون وموزعون.4ط

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرٌة. االعاقة السمعٌة.(. 4110عمرو وفعت عمر. )
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مدٌنة نصر، القاهرة، مصر: دار  كٌف تنمً السلوك االبتكاري لدى طفلك المعاق سمعٌا.(. 4114عوشة أحمد المهٌرى. )

 الفكر العربً.

(. عمان، 0)المجلد ط التعلم و التكنولوجٌا المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة(. 4101فاٌزة فاٌز عبد هللا الفاٌز. )

 األردن: دار الحامد.

 (. القاهرة، مصر: دار النشر للجامعات.0)المجلد ط دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة(. 4114ً الزٌات. )فتح

 القاهرةمركز الكتاب للنشر .القٌاس واالختبار فً الًتربٌة الرٌاضٌة 2003لٌلى السٌد فرحات

 (. سلسلة األلعاب الرٌاضٌة.4114ماهر حسن محمود محمد و هدى حسن محمود. )

 (. عمان، األردن: دار الثقافة للنشر و التوزٌع.0)المجلد ط قضاٌا و أراء فً التربٌة الخاصة(. 4101محمد صالح االمام. )

 االسكندرٌة: نشأة المعارف. االختبارات و المقاٌٌس النفسٌة.(. 4110محمد عٌسوي عبد الرحمان. )

قاهرة ال .القٌاس و التقوٌم الًتربوي و النفسً  2006محمود عالم  .مصردار الفكر العربً -

 (. عمان: دار الرضوان للنشر و التوزٌع.0)المجلد ط التربٌة الرٌاضٌة لذوي اإلعاقة(. 4100مروان عبد المجٌد ابراهٌم. )

 /مراحل_العمرhttps://mawdoo3.com. تم االسترداد من مراحل العمر: موضوع(. 4104، 10 47مرٌانا قمصٌة. )

  الصحة النفسٌة لكبار السن.مؤتمر (. 0777)

  الكمبٌوترموضوع

 http://almoslim.net/node/130893(. تم االسترداد من المسلم: 4101، 10 71ناصر بن سلٌمان العمر. )

اإلسكندرٌة: دار الوفاء لدنٌا الطباعة و  طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة .(. 4110نوال ابراهٌم شلتوت واخرون. )

 النشر.

، من القسم الطبً الرٌاضً: 4107، 10 01تارٌخ االسترداد  المحترف الرٌاضً.(. 4104، 04 44ابو عادة. )هانً 

http://professionalsport.forumegypt.net/t45-topic 

-7الدلٌل االرشادي الختٌار الخلٌجً للٌاقة البنٌة المرتبطة بالصحة للفئات العمرٌة (. 4110هزاع بن محمد الهزاع. )

 اإلصدار الطبعة األولى. نة.س81

(. االهمٌة و طرق القٌاس الشائعة. تألٌف قٌاس مستوى النشاط 4110هزاع بن محمد الهزاع و محمد بن محمد االحمدي. )

 البدنً و الطاقة المصروفة لدى االنسان. جامعة الملك سعود.

البدلش والطاقة الدصروفة لدى. السعودٌة:  (. قٌاس مستوى النشاط4110هزاع بن محمدالهزاع و محمد بن علً االحمدي. )

 جامعة الملك سعود.

الدورة (. التكوٌن الجسمً لالنسان و تقدٌرنسبة الشحوم لدى االطفال و الشباب . تألٌف 4110هزاع محمد الهزاع. )

  التدرٌبٌة فً الطب الرٌاضً.

 ر الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع.(. عمان، األردن: دا0)المجلد ط فسٌولوجٌا التعلم(. 4114وجٌه محجوب. )

  وزارة الصحة المملكة العربٌة السعودٌةوزارة الصحة

(. اإلسكندرٌة، مصر: دار 0)المجلد ط التعلم النشط لدى المعاقٌن سمعٌا(. 4100ولٌد السٌد خلٌفة، و سربناس ربٌع وهدان. )

 الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر.
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، من 4107، 10 40. تارٌخ االسترداد قة بدنٌةلٌا(. 4107، 10 00وٌكٌبٌدٌا. )

https://ar.wikipedia.org/wikiلٌاقة_بدنٌة/ 

، من وٌكٌبٌدٌا: 14، 10 4107. تارٌخ االسترداد مؤشر الكتلة الجسمٌة(. 4107، 10 40وٌكٌبٌدٌا. )

https://ar.wikipedia.org/wikiمؤشر_كتلة_الجسم/ 

، من الموسوعة الحرة وٌكٌبٌدٌا: 4107، 10 00. تارٌخ االسترداد الدهون فً الجسمنسبة (. 4104، 00 14وٌكٌبٌدٌا. )

https://ar.wikipedia.org/wikiنسبة_الدهون_فً_الجسم#من_مؤشر_كتلة_الجسم/ 

، من 4107، 10 40. تارٌخ االسترداد وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة (. 4104، 00 40وٌكٌبٌدٌا. )

https://ar.wikipedia.org/wikiماٌكروسوفت_إكسل/ 

 http://almoslim.net/node/130893. تم االسترداد من المسلم(. 4101، 10 17ٌحى البولٌنً. )

مدونات الجزٌرةٌوسف بو عبد هللا  

)اإلصدار الطبعة األولى( دار الوفاء لدٌنا الطباعة  مقدمة فً بٌولوجٌا الرٌاضة.(. 4100ٌوسف الزم كماش وصالح بشٌر. )

 النشر.

 (. عمان، األردن: دار الفكر ناشرون و موزعون.0)المجلد ط نظرٌات التعلم و التعلٌم(. 4110سف محمود قطامً. )ٌو
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  االستطالعٌة للمعاقٌن سمعٌا  )جانب االداء الخاص بالنقاط ( النتائج الخام للدراسة

-مستغانم  –مدرسة المعاقٌن سمعٌا ،بلدٌة الحجاج   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول

 بالعربً عبد العزٌز 6 6 6 5 7 7
 عدة الحاج 6 5 4 4 7 6
 بلمادي محمد 5 5 3 3 8 8
 دانً السنوسً 7 7 3 2 8 7
 بلمٌلود حمزة 6 6 8 7 9 9
 حدو عابد 8 7 6 6 7 6
 عزوز بن سلوى منور 7 7 4 4  13 10
 هنً زكرٌاء 6 6 4 3 12 11
 ضامن محمد أمٌن 8 7 5 5 13 12

 مابً تقً الدٌن 7 6 8 7 9 7

 

 

الخاص بتسجٌل االخطاء ( لمهارة)جانب التحكم با  

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول
االختبار 

 الثانً
االختبار 

 االول

 بالعربً عبد العزٌز 25 23 16 15 18 17
 عدة الحاج 23 25 15 16 17 19
محمدبلمادي  15 14 22 21 19 18  
 دانً السنوسً 27 26 21 22 22 21
 بلمٌلود حمزة 33 25 23 22 21 22
 حدو عابد 28 32 24 23 22 23
 عزوز بن سلوى منور 28 27 22 21 22 19
 هنً زكرٌاء 16 16 21 22 23 22
 ضامن محمد أمٌن 22 21 15 17 25 24

 مابً تقً الدٌن 21 20 19 18 16 15

 

 



 

 

 

 

  )جانب االداء الخاص بالنقاط (  للعادٌٌناالستطالعٌة  النتائج الخام للدراسة

–سٌدي بلعباس –متوسطة لباٌٌر عبد القادر   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
   

 بن علً محمد االمٌن 8 8 9 8 17 15

 بن شٌخ صدٌق 7 7 10 9 10 10

عبد القادرالٌاس الهنانً  7 6 5 7 13 12  

 الهاشمً محمد 8 8 5 6 15 14

 مهنان الحبٌب 6 6 11 10 12 12

 فقٌر بلحاج 7 6 6 7 11 10

 قوال منذر 6 7 9 8 12 11

 شنة سفٌان 8 7 6 6 12 11

 زروال محمد 7 7 5 5 12 12

 الٌاس علً 7 7 7 7 11 11

 

 

الخاص بتسجٌل االخطاء ( بالمهارة)جانب التحكم   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
 بن علً محمد االمٌن 12 11 12 11 11 15

 بن شٌخ صدٌق 13 11 11 11 11 10

 الٌاس الهنانً عبد القادر 11 13 11 12 12 12

 الهاشمً محمد 15 13 14 13 13 14

 مهنان الحبٌب 14 12 12 14 14 12

 فقٌر بلحاج 12 12 13 12 12 10

 قوال منذر 13 13 11 11 11 11

 شنة سفٌان 11 10 11 10 10 11

 زروال محمد 10 11 10 11 11 12

 الٌاس علً 9 10  15 14  14 11

 

 

 



 

 

  )جانب االداء الخاص بالنقاط (  للمعاقٌن سمعٌا الرئٌسٌة النتائج الخام للدراسة

-سٌدي بلعباس  –مدرسة المعاقٌن سمعٌا   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب

االختبار  
 البعدي  

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي  

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

 خوجة أمٌن  5 9 5 8 6 13

 زطال محمد 6 8 4 9 5 12

 إلٌاس صالحً 5 7 4 7 6 10

 زواد خالد 5 8 3 9 6 11

 مصطفى طٌبً 5 9 6 9 5 13

 بخلخال أحمد 6 9 5 9 7 14

 بكاي مصطفى 5 10 5 9 9 11

 خلوفً محمد 6 10 5 8  8 12

 عماري ٌحً 5 9 4 9  9 13

 طوبال رفٌق 6 8 6 9  9 13

 

 

الخاص بتسجٌل االخطاء ( بالمهارة)جانب التحكم   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

 خوجة أمٌن  24 12 22 11 20 10

 زطال محمد 23 11 24 12 19 10

 إلٌاس صالحً 25 11 25 13 22 11

 زواد خالد 22 13 22 11 22 10

 مصطفى طٌبً 21 12 22 11 24 11

 بخلخال أحمد 24 10 24 14 22 12

 بكاي مصطفى 19 10 23 12 25 12

 خلوفً محمد 21 11 25 11 19 11

 عماري ٌحً 22 10 22 12 28 10

 طوبال رفٌق 19 12 21 10 19 10

 

 

 



 

 

 )جانب االداء الخاص بالنقاط (للعادٌٌن  الرئٌسٌة النتائج الخام للدراسة

-سٌدي بلعباس  –بلكرٌصات عبد القادرمتوسطة   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب

االختبار  
 البعدي  

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي  

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

14 5 10 4 9 7  
13 6 9 4 10 8  

12 5 10 5 10 7  

12 5 9 3 10 7  
13 5 11 5 10 6  

14 6 11 5 9 8  
11 7 12 4 10 7  

12 7  11 5 10 7  

13 7  12 5 10 8  

13 5  12 4 9 7  

 

 

 

الخاص بتسجٌل االخطاء ( بالمهارة)جانب التحكم   

 التالمٌذ التمرٌر  المحاورة  التصوٌب
االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلً

12 25 10 22 10 22  

11 22 10 21 10 22  

11 23 11 21 10 23  
12 24 11 22 11 22  

11 26 12 23 11 22  
12 22 12 22 12 21  

13 25 11 22 11 21  
10 22 10 22 12 20  

10 22 10 21 11 25  

11 21 10 23 10 22  

 

 



 

 

 النتائج الخام للطول و الوزن والسن للعٌنتٌن التجرٌبٌتٌن 

 عٌنة التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا المدمجٌن
 التالمٌذ الطول  الوزن السن
14 47 1,65  

13 50 1,62  

15 52 1,68  
14 54 1,6  

13 55 1,62  
15 48 1,63  

14 50 1,64  

14 49 1,67  

13 53 1,65  

14 53 1,68  

 عٌنة التالمٌذ العادٌٌن

 التالمٌذ الطول الوزن السن

14 50 0,68  

14 51 1,67  

13 55 1,67  

15 54 1,65  

15 54 1,64  

14 53 1,68  

13 65 1,64  

14 52 1,66  

14 50 1,67  

15 52 1,65 
 

 

 


