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 .سةراالد ملخص
  :سةاالدر عنوان

 من  يف حصة الرتبية البدنية و الرياضةاألسوياء أقراهنم حركياً مع ق ادلعاأمهية الدمج
 وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة 

  لطور الثانوي يف والرياضية البدنية الرتبية أساتذة نظر وجهة معرفة إىل سةراالد هتدف
 البدنية و الرياضة ،و الغرض الرتبية حصة يف األسوياء مع أقراهنم حركياً   ادلعاقنيدمج

 حنو عملية والرياضية البدنية الرتبية من الدراسة معرفة نظرة اجيابية أو سلبية لألساتذة
ثانوي من  تعليم أستاذ 30 متكونة من البحث عينة  الدراسة علىتلشمالدمج  قد 

 مع عشوائية بطريقة العينة اختيار مت لقد و ، أستاذ 63اجملتمع األصلي قدر بــ 
 الدمج أن يف استنتاج أهم متثل و ، اخلام البيانات جلمع االستبيان كأداة استعمال

نظر األساتذة الرتبية البدنية و الرياضة لصاحل  وجهة من تطبيق والتنفيذلل قابلة فكرة
 .ادلعاقني حركياً إن كانت ذلم القدرة على التعلم 

 حركياً وادلعاقني  األسوياء التالميذ بني الدمج فكرة تشجيع يف متثلت توصية أهم  أما
 .  و عدم إقصائهم أو هتميشهموالرياضية البدنية الرتبية حصة يف

 . الرياضية و البدنية الرتبية  /احلركية اإلعاقة  /الدمج : ادلفتاحية الكلمات

 
 
 

 



 
 
 

 .ترجمة الملخص إلى انجليزية 
 
 

 
 
 

Study summary. 
Study Title:  
" The importance of integrating the physically handicapped with their 
normal peers in the share of physical education and sport from the point of 
view of physical education and sports teachers". 
The study aims to know the viewpoint of teachers of physical education and 
sports secondary education in the integration of the physically handicapped 
with their counterparts in the share of physical education and sports, and the 
purpose of the study is to know a positive or negative view of teachers of 
physical and sports education towards the merger process The study included 
a research sample consisting of 30 secondary education professors from the 
original community estimated at 63 professors. The sample was randomly 
chosen with the use of the questionnaire as a tool to collect raw data. The 
most important conclusion was that integration is an applicable idea from the 
point of view of teachers of physical education and sports for the benefit of 
the physically disabled. They were able to learn. 
 The most important recommendation was to encourage the idea of merging 
the normal and physically handicapped students in the physical and sports 
education class and not excluding or marginalizing them. 
Key words: integration / physical disability / physical and physical education 
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Résumé de l'étude. 
Titre de l'étude: 
"l’importance d’intégrer les handicapés physiques avec leurs pairs normaux 
dans la part de l'éducation physique et du sport du point de vue de 
l'éducation physique et des professeurs de sport". 
L'étude vise à connaître le point de vue des enseignants de l'éducation 
physique et de l'enseignement secondaire sportif dans l'intégration des 
handicapés physiques avec leurs homologues dans la part de l'éducation 
physique et des sports, et l'objectif de l'étude est de connaître une vision 
positive ou négative de professeurs d'éducation physique et sportive vers le 
processus de fusion L'étude a inclus un échantillon de recherche composé de 
30 professeurs de l'enseignement secondaire de la communauté d'origine 
estimée à 63 professeurs. L'échantillon a été choisi au hasard en utilisant le 
questionnaire comme outil de collecte de données brutes. La conclusion la 
plus importante est que l'intégration est une idée applicable du point de vue 
des enseignants d'éducation physique et de sport au profit des handicapés 
physiques. Ils ont pu apprendre. 
La recommandation la plus importante était d'encourager l'idée de fusionner 
les élèves normaux et physiquement handicapés dans la classe d'éducation 
physique et sportive et de ne pas les exclure ou les marginaliser. 
Mots-clés: intégration / handicap physique / éducation physique et physique 
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 :مقدمة / 1

 صممت لمتعرف ىادفة، تربوية عممية ىي حركيا المعاقين رياضة أو  التربية البدنية و الرياضة

 واالجتماعية النفسية والحركية النواحي من الخدمات وتقديم حميا، عمى والمساعدة المشكالت عمى

 ليذه والتدريس والتدريب التربوية الفردية والبرامج الحركية المساعدات عمى األخيرة ىذه وتشتمل

 مدى أقصى عمى والوصول االجتماعي اإليجابي، واالندماج السميم النمو عمى لمساعدتيم الفئة

 من تقدم أن يجب الخدمات ىذه وأن أفضل ليم، حياة لتحقيق سعيا وقدراتيم إمكاناتيم ليم تأىمو

 خبرة ليم أشخاص طرف من أو الرياضة من ىذا النوع في متخصصين و مؤىمين أشخاص طرف

 .المجال ىذا في

 أن فكرة ينجم من الذي بالنقص والشعور المعاصرة، الحياة ضغوط مع المعوق الفرد وتأقمم وتكيف

 تعطي الجيدة لمشخص والييئة ومزاجو، ومشاعره لتفكيره مقياس ىي شخص لكل العامة الييئة

 والظيور الشخصية وضعف بالنفس والثقة لممبادرة وحب تفاؤل صورة تعكس و جيدا انطباعا

      (32، صفحة 1990صادق، ).... الدائم التعب بمظير

 بيذه بما يرتقي المعاقين لشؤون والمتابعة المختصة والمعاىد الدولية المنظمات عديد اىتمت ولقد

 في المتخصصة إلعداد اإلطارات سياسة ووضع الفئة ىذه حقوق لحماية قوانين سن خالل من الفئة

 وكيفية المعوقين لمشكمة عمميات التوعية في اإلعالم وسائل بإسيام وىذا المعوقين تأىيل مجال

 المكيف النشاط ويعتبر المجتمع، في عامال ونافعا عضوا المعوق جعل في يحفز مما معيم التعامل

 القدرات تنمية في سواء الجوانب مختمف في تأثير لو من لما المعوق، لتنمية الوسائل أحدث أحد

 والترويح المعوق تنشيط في أو تمف أصابيا التي بعض والذىنية واسترجاع البدنية واالستعدادات

 .عنو 
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أساتذة التربية البدنية و الرياضة في دمج  إسيام عمى الضوء تسميط البحث ىذا خالل من وسنحاول

 واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من فعال دور ليم من وىذا لما المعاقين حركيًا مع األسوياء

 من كبير حد إلى خالية تربوية بيئة يخمق أن شأنو من تربويا تمثل خيارا أنيا ذلك حركيا، لممعاقين

 حد أقص ويشغل طموحاتو، أسمى يحقق أن حركيا المعوق ويستطيع االجتماعية والنفسية، القيود

 السمات بعض عمى إيجابا تنعكس التي والسموكيات االستعدادات بتطوير لقدراتو المتبقية ممكن

الشخصية  السمات بعض عمى إيجابا تنعكس التي والسموكيات االستعدادات بتطوير لقدراتو المتبقية

 .االجتماعي واالستقرار واالجتماعية، كاالنبساطية المجتمع في والمقبولة المرغوبة

أساتذة التربية البدنية و الرياضة في دمج  أىمية معرفة إلى بو نقوم الذي البحث ىذا وييدف

دماجو عزلة المعوق فك و المعاقين حركيًا مع األسوياء  المنوط دوره أداء من لتمكينو المجتمع في وا 

 وسبل المعوقين رياضة تواجييا التي العوائق عمى وكذا التعرف األفراد كباقي المجتمع في بو

 .تطويرىا

 حيث ثالثة فصول، النظري اإلطار واحتوى وتطبيقي   نظري :إطارين البحث ىذا تضمن ولقد

 الفصل تناول حين في موضوع المعاقين حركيًا، فتناول الثاني الفصل أما دمج، األول الفصل تناول

 .حصة التربية البدنية و الرياضة موضوع الثالث

جراءاتو الميدانية، البحث منجية األول الفصل :ىما فصمين فتضمن التطبيقي لإلطار بالنسبة أما  وا 

 .النتائج ومناقشة تحميل و عرض بعنوان الثاني الفصل أما
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:مشكمة البحث / 2  

 يتم ما إال الطبيعية عن البيئة يعمم ال الخاصة والمدارس المؤسسات داخل قديما المعاق الطفل ظل

 التعامل من تمكنو خبرات الكتساب الفرصة المناسبة لديو تتواجد لم ولذلك المعممين قبل من تقديمو

 . الخارجي المجتمع مع

 في والمشاركة من التفاعل تمكنيم طبيعة بيئة في ينشأ أن المعاقين األطفال ليتبع الدمج ظير وقد

 المعاق الطفل يكتس حتى والفشل خبرات النجاح من واالستفادة ومشاكميم بمكوناتيم الحياة تجارب

 . المجتمع يعيش داخل أن يستطيع لكي الالزمة القوة

 الدمج برامج في اإلعاقة المشتركون ذوي األطفال أن االتجاه ىذا في الدراسات من العديد أبدت وقد

 ، معزولة أماكن في تعميميم من بكثير ووظيفية أسرع أكاديمية ميارات يكتسبون العادية بالمدارس

 …السموك وتقدير الذات و الدافعية لمتعمم و زيادة مع أقرانيم في التحسين إلى باإلضافة

……………. (salend, 1998, p. 22) 

 القيم تنمية تعمل عمى حيث المعاقين لألطفال اليامة البرامج من الرياضية األنشطة وتعتبر

 االنتباه مستوى رفع عمى كما تساعد الحركية والكفاءة البدنية المياقة مستوى وتحسين اإليجابية

 واألسوياء والمعاقين األطفال بين الدمج تنشيط تؤدي إلى كما ، والبصري الحركي والتمييز والتذاكر

، 2002شقير، ) .......بينيم  ومشاركة تفاعل من الجامعي المعب ينتجو  ما خالل من وذلك

 .(35صفحة 

 أكثر يكون الرياضية برامج األنشطة في األسوياء مع المعاقين األطفال دمج أن 1999 بموك ويرى

 أن جميا يظير المعطيات ىذه كل ظل ، وفي بانعزاليم مقارنة الحركية الميارات تنمية فعالية

مكانية الرياضية األنشطة ممارسة مختمف عمى القدرة لو حركياً  المعاق  الحركية الميارات تعمم وا 
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لممعاقين  بالنسبة الكثير لتحقيق ىامة كوسيمة الدمج مفيوم يبرز الذكر كما سبق أخرى جية ومن

: التالي  التساؤل طرح عمى الباحثان الطالبان أدى ما ىذا حركياً 

 :الرئيسي  التساؤل- 

الدمج المعاق حركيًا مع قرينو السوي في  نحو و الرياضية البدنية التربية أساتذة نظر ما وجية*

حصة التربية البدنية و الرياضة ؟  

 :الفرعية التساؤالت- 

موفقون عمى دمج المعاقين حركيًا  في حصة التربية البدنية  والرياضية البدنية التربية ىل أساتذة *

 و الرياضة  ؟

    حصة التربية البدنية ىناك صعوبات في عممية الدمج من الناحية البرنامج المسطر في ىل  *

 والرياضة  ؟

:  أهداف البحث / 3

 :عمى التعرف إلى البحث ييدف

 .الدمج نحو والرياضية البدنية التربية أساتذة نظرة تحديد-

المعاقين حركيًا  في  الثانوي في دمج لمطور والرياضية البدنية التربية أساتذة  معرفة وجية نظر-

 .حصة التربية البدنية و الرياضة 

 :الفرضيات /  4

 :العامة  الفرضية 1-4



 الفصل التمييدي                                                    التعريف بالبحث
 

6 
 

الدمج المعاقين حركيًا  في حصة التربية  نحو  والرياضية البدنية التربية ىناك نظرة ايجابية أساتذة-

 .البدنية و الرياضة 

 :الجزئية  الفرضيات 2-4

موفقون عمى دمج المعاقين حركيًا  في حصة التربية البدنية و  والرياضية البدنية التربية  أساتذة  -

 .الرياضة  

تطبيق برنامج الدمج عمى المعاقين حركيًا مع أقرانيم  والرياضية البدنية التربية أساتذة  قبول -

  .األسوياء

: أهمية البحث  / 5

 :في ىذا بحثنا أىمية تتمثل

 بالنفس الثقة ومنحيم المجتمع في لدمجو الكاممة والرعاية المالئم المحيط حركياً  لممعاق توفير -

 .واالجتماعية البدنية ومياراتيم قدراتيم إلبراز مثل األسوياء المناسب والجو

 وتوفير حركياً  المعاق نحو السمبية الدىنيات وتغيير الحركية لإلعاقة المحدودة النظرة تغيير -

نجاح لتحسين الشروط الضرورية  .األسوياء بين الدمج برنامج مشروع وا 

والذىنية  البدنية قدراتيم إلبراز وبرامج سبل ليم وتوفير حركياً  المعاقين باألطفال اىتمام إعطاء -

 .األسوياء أقرانيم مع دمجيم ومحاولة واالجتماعية

 :مصطمحات البحث / 6

 بشكل الحركية بوظائفو القيام من يمنعو جسدي عائق لديو الذي الشخص ىو: المعاق حركيًا  * 

ىو  حركيا المعاق أن الباحثون يرى و العضالت ضمور إلى أدتا إصابة أو مرض طبيعي نتيجة
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 العناصر الضرورية تعتبر التي وظائف بعدة أو بوظيفة قدرتو من تحد المرضية حالتو الذي الفرد

  .االجتماعية العالقات ممارسة و بالذات العناية من اليومية لحياتنا

 التربية البدنية و الدراسي البرامج في الصغيرة الوحدة ىي: والرياضية  البدنية التربية حصة* 

 .البرنامج كل خصائص يحمل الذي الرياضية

 في الرياضة لمزاولة األساسي الشكل أنيا عمى الرياضية التربية البدنية و حصة تعرف كما

 األعياد مثل الرياضة التالميذ فييا يزاول التي التنظيمية األخرى اإلشكال بجانب ذلك المدرسة،

 تبعا زمنيا محددة خصائص فيي بعدة تمييزىا فيمكن الحصة أما الرياضية الدورات و الرياضية

 . .....ىامة  وظيفة الحصة فيو تؤدي الذي المنياج في و متكاممة من كأجزائيا المدرسة لقانون

 . (30، صفحة 2000الشافعي، )

 واألطفال الخاصة االحتياجات ذوى من لألطفال والتعميمي االجتماعي التكامل ىو: الدمج * 

 بشرطين التعريف ىذا ويرتبط األقل عمى الدراسي اليوم من ولجزء العادية في الفصول العاديين

 . (18، صفحة 1999الجروف، ) .....تحقيقيما وجب

 .الدراسي اليوم من لجزء العادي الصف في المعاق الطفل وجود 1-

 .المتكامل االجتماعي االختالط 2-

: الدراسات و البحوث المشابهة / 7

 بالكفاءات بالتدريس الجديد التربوي النظام إلى تطرقت التي والبحوث السابقة لمدراسات بالنسبة

 :منيا الدراسات نذكر بعض وجدنا
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 :" عنوان  تحت الماجيستر شيادة لنيل " الحميد عبد ابراىيم محمد " إعداد من دراسة ىي :  1-7

 الشخصي التوافق وتنمية األنشطة بعض في األسوياء األطفال مع عقميا األطفال المتخمفين دمج

 "لدييم

ما  مرحمة في واالجتماعي الشخصي التوافق عمى الدمج تأثير عمى التعرف في الدراسة استيدفت

 طفل 20 عينة عمى التجريبي المنيج الباحث واستخدم عقميا، األطفال المتخمفين لدى المدرسة قبل

 رياضية فنية أنشطة عمى اشتمل البرنامج أدوات البحث ومن عقميا، متخمفين 10 و أسوياء 10 و

 مع عقميا المتخمفين دمج األطفال إن : النتائج أىم ومن األسبوع في وحدات 3 بواقع أسابيع 8

 .والمعرفي الحركي النمو وزيادة الحياة مع تكيفيم من يزيد األسوياء

 بين الدمج أثر " عنوان تحت 2005 الباقي عبد محمد فاطمة الطالبان إعداد من دراسة 2-7-

 السموك عمى تربوي إعالمي وبرنامج قوى ألعاب ميارات برنامج خالل من ذىنيا واألسوياء المعاقين

 التعرف إلى البحث ييدف " .نحوىم األسوياء التالميذ ذىنيا و اتجاىات المعاقين لمتالميذ التوافقي

 النفسي والتوافق )الطويل التتابع، الوثب ( القوى العاب ميارات المقترح البرنامج تأثير عمى

 31 قواميا عمى عينة التجريبي المنيج الباحثة  استخدمت.ذىنيا المعاقين التالميذ لدى االجتماعي

 04 و إناث 05 بينيم  معاقين09 و األسوياء التالميذ من إناث 17 و ذكور 22 بواقع تمميذ

 .ذكور

 المدرسي، التربوي اإلعالم القوى، العاب ميارات عمى اشتمل المقترح البرنامج :البحث أدوات

 القوى العاب ميارات باستخدام الدمج برنامج إلييا توصمت التي أىم النتائج ومن بدنية، اختبارات

 .األسوياء وأقرانيم ذىنيا المعاقين لمتالميذ البني و المياري المستوى عمى االيجابي التأثير شانو من
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 في الحركي األداء عمى األقران تأثير " عنوان تحت وآخرون ىوتسن إعداد من دراسة 3-7-

 وغير المدربين األقران تأثير عمى التعرف إلى تيدف "المدمجة البدنية والرياضية التربية فصول

 فصول في اإلعاقة متوسطي ذىنيا األفراد المعاقين لدى الحركي األداء تحسين عمى المدربين

 .المدمجة البدنية التربية

 معاقين 06 و أسوياء 06 منيم تمميذا 15 قوامو عينة عمى التجريبي المنيج الباحثون استخدم

  .وحركية بدنية اختبارات وحدة، كل في د 30 بواقع وحدة 36من البرنامج ووضع ذىنيا

 عمى ذىنيا المعاقين التالميذ مساعدة في فاعمية أكثر المدربين األسوياء األفراد : النتائج أىم ومن

 .البدنية التربية فصول في الدمج عممية خالل مكن الحركي وذلك أدائيم تحسين

 :الدراسات عمى التعميق 8-

 :يمي كما ىي الدراسات تجمع التي المشتركة النقاط أىم إن -

 ىذا وتفسير نتائج لتحميل األنسب و المدروسة، الظاىرة لوصف طريقة يعد ألنو الوصفي المنيج -

 .بالموضوعية تتسم التي البحث أحسن طرق وألنو الموضوع،

 والرياضية البدنية التربية حصة خالل من األسوياء مع المعاقين فئة دمج تناولت الدراسات كل -

 .الوجداني والعاطفي والحركي والمعرفي البدني تتناول الجانب التي

 :الدراسات نقد 1-8-

  :عنوان  تحت جاءت والتي المشابية، الدراسات مع مقارنة دراستنا بو جاءت الذي لمجديد بالنسبة

 حركيًا مع أقرانهم األسوياء في حصة التربية البدنية و الرياضة من وجهة أهمية دمج المعاق "

 أساتذة في تمثمت عشوائية عينة عمى إجرائيا  تم والتي" .نظر أساتذة التربية البدنية و الرياضة

 لجمع كأداة االستبيان استمارة فييا استخدمنا حيث الثانوي، لمتعميم والرياضية البدنية التربية
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في  والرياضية البدنية التربية و توصل الباحتان أن ىناك قبول و ترحيب من طرف أساتذة. البيانات

دمج المعاقين حركيًا  في حصة التربية البدنية و الرياضة ، و االىتمام بيم وعدم تيميشيم و 

. جعميم أفراد مفيد في المجتمع 
 



 

 

 

 

 



  الدمجاألول                                                                الفصل 
 

10 
 

 

 

 

:تمهيد   

 

 تتعدد حيث الوطنية و االجتماعية القيم من الكثير لتحقيق ىامة وسيمة الدمج يعتبر             

 تكافؤ في الحق يعطييم ،مما والمجتمع والمدرسة العائمة المعاقين لتمثل األطفال حياة في بيئاتو

 من االستفادة إمكانية ويدعم األطفال األسوياء مع االجتماعية الحياة في المشاركة و التعمم فرص

 .السابقة وخبراتيم لقدراتيم المناسبة العمل فرص ليم تتوفر حينما طاقاتيم
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: مفهوم الدمج / 1  

عدادىم أقرانيم مع العادية المدارس في المعاقين تعميم يعني الدمج  المجتمع لمعمل في العاديين وا 

. العاديين مع

الخاصة و  االحتياجات ذوي من لألطفال والتعميمي االجتماعي التكامل بأنو أيضا  و عرف

 ىذا التعريف ارتبط عمى األقل الدراسي اليوم من ولجزء العادية الفصول في العاديين األطفال

: وىما الدمج يتحقق لكي توافرىما من بد ال بشرطين

. الدراسي  اليوم من لجزء العادي الصف في وجود الطفل- 1

مستمر  تربوي وتخطيط  تكامل ىناك يكون أن يتطمب وىذا المتكامل االجتماعي ىو االختالط- 2

    . (99، صفحة 2013حمدي، ) ............

 في خالل وضعيم من الدمج مجتمع إلى المعاقين األطفال إرسال عممية إلى يشير الدمج إن

 صعب موضع في نجد أنفسنا فإننا الدمج موضوع فتح وعند ، معاقين غير أقران مع عامة فصول

 المتحدة الواليات في 1975 لعام األطفال المعاقين جميع تعميم قانون في الدمج مفيوم نشأ ولقد ،

 مجموعات من اثنين إلى ترجع جذور لو القانون إن ىذا ، بالقانون العام يعرف والذي ، األمريكية

. ليم  تعميم مجاني تقديم في فشمت الدولة التي المعاقين األطفال

 تمم وبعد ذلك مجاني تعميم ليم المعاقين األطفال جميع أن عمى المحكمة وافقت الحالتين وفي

 احتياجاتيم يناسب لممعاقين التعميم توفر أن الدول من القانون وطمب القرار ىذا تعميم

 . (222، صفحة 2008عطية، ) ......الخاصة
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 مع األطفال المعاقين لألطفال التربوي أو االجتماعي الدمج أو  أنو التجانس "ىيدستار " ويعرف

 غير األطفال مع األطفال المعاقين لمشاركة لتوفير الفرصة و ذلك العادية المدرة في المعاقين غير

. لمحياة  المشابية المواقف في المعاقين

 األطفال إلى وضع ييدف والذي التربية في الحديثة االتجاىات أحد أنو 1998 كوفمان ويعرف- 

 وذلك ، العادية صفوف المدرسية في المعاقين غير األطفال مع باالستفادة والمؤىمين المعاقين

 العادين األطفال تعميم المسؤوليات لمقائمين عمى فيو وموضحة ومبرمج منظم وتصميم بتخطيط

 عمى الدراسي اليوم من لجزء أو العادية في الصفوف المعاقين وغير المعاقين لألطفال. والمعاقين

. األقل 

: أنواع الدمج / 2

أقرانو العاديين داخل الفصول  مع الخاصة االحتياجات ذو الطالب يدمج وفيو :الدمج الكمي - أ

داخل  العادي نظيره يدرسيا الدراسي الذي نفس المناىج يدرس حيث ، العادية المدرسة في الدراسية

مكانيات تكون قدرات أن ويتطمب ، الفصل  بيذا تسمح الخاصة ذو االحتياجات الطالب وظروف وا 

 المصادر وبرامج غرف برامج مثل الحديثة التربوية استخدام األساليب الدمج أشكال الشكل من

 .المستشار المعمم وبرامج المتجول المعمم

 ممحقة خاصة برامج فصول  استحداث خالل من الدمج من النوع يتم ىذا: الدمج الجزئي - ب

بيم دخل  خاص بفصل االحتياجات الخاصة ذوي الطمبة إلحاق يتم حيث العادية بالمدارس

 مع الفصل ذلك في البعض بعضيم مع الخاصة بيم والتعميمية التربوية الرعاية لتمقى المدارس

 واألنشطة الصفية األنشطة بعض في العاديين أقرانيم مع ليم لالندماج الفرصة إتاحة عمى العمل

. وفي طرائق مدرسية  الال صفية
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مدرسة واحدة و في  في العاديين الطالب مع المعاق الطالب يمتحق وفيو: الدمج التربوي– ج 

 وجود فيو مع عممية التعمم الجميع يتمقى موحد أكاديمي برنامج وتحت صف دراسي مشترك

. األحيان  بعض في المعتمدة المناىج في اختالف

 نظيره االحتياجات الخاصة ذو الطالب يشارك حيث الدمج أنواع أبسط ىو: الدمج االجتماعي – د 

 والتربية الرياضية التربية مثل تقيميا المدرسة التي المختمفة والفعاليات التربوية األنشطة في العادي

 والمعسكرات الرحالت وفي المدرسية الجماعات دمجو مع وكذلك و الفسح الفراغ أوقات في الفنية

 في وظيفية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ترويجية خدمات من في المدرسة متاح ىو ما بكل والتمتع

. المجتمع  في فاعمين أعضاء ضمن فاعال عضوا أن يكون سبيل

 أنشطة في مختمف لالندماج الفرصة المعاقين الطالب يعطى وفيو: الدمج  المجتمعي – ه 

 والتمتع التنقل وحرية ليم حق العمل واالستقاللية تضمن بحيث المدرسة من تخرجيم بعد المجتمع

 الحكومية المجتمع مؤسسات مع و ذلك بالتنسيق المجتمع ليم يقدميا التي الخدمات بمختمف

أفراد  أن يكونوا من وتمكينيم والخاصة

 :خالل  من ىذا المجال في دورىا أداء المختمفة المجتمعة والمؤسسات لمجمعيات ويمكن فاعمين

. واألسوياء  الخاصة االحتياجات لذوي التربوية الرحالت إعداد- 

 .خاصة  ورش دخل واألسوياء المعاقين تدريب- 

 .لقدراتيم  وفقا مجتمعية أنشطة في واألسوياء المعاقين مشاركة- 

 .المعاقون  فييا يساىم ولقاءات ومحاضرات ندوات عمل- 

 .ليم  وتقديم اليدايا المستشفيات في المرضى زيارة مثل الخير أعمال في المعاقين إشراك- 
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 المدرسي التربية بالبناء مدارس مع الخاصة التربية مؤسسات إشراك ويعني: الدمج  المكاني – د 

خاصة بكل  تدريس وىيئة وأساليب التدريب الخاصة الدراسية خططيا مدرسة تكون لكل بينما فقط

. موحدة  اإلدارة تكون أن ويمكن منيما

 ىنا يتم األشكال السابقة بحيث إتمام بعد الدمج من النوع تحقيق ىذا ويتم: الدمج  الوظيفي – ي 

 عمى البمد في اإلنتاجية المؤسسات والشركات نفس في العاديين مع الخاصة الحاجات ذوي دمج

مكانيات وفق قدرات تتحدد وظيفة الخاصة  االحتياجات ومؤىالت ذوي وا 

 الجسدية اإلعاقات الطمبة ذوي أمام تسييل وتذليل الصعوبات العمل عمى سبق يجب ما ضوء وفي

والقميل من  اإلمكان قدر المعاقات خالية من المدرسية يجعل البيئة العاديين أقرانيم مع الدارسين

توصيميم من  حركة يقمل كما أن شأنو أخر كل ذلك من إلى من مكان وتنقميم حاجاتيم فرص

ذلك ومن  األمر ولي عمى تعزز و ذلك إن الموصالت جياز بالتنسيق مع لمدرسة وبالعكس البيت

 المختمفة المسابقات والفعاليات في الجسدية اإلعاقة طمبة إشراك عمى الحرص يتم منطمق تشجيعيم

 .المصادر غرفة أو صفا خاصا أو عاديا صفا العادي وخارجيا المدرسة تقام داخل التي

: الدمج  برنامج في مراعاتها المجتمع مؤسسات عمى يجب التي األسس/ 3

. تعريف مفيوم الدمج وتوضيحو بصورة إجرائية دقيقة - 1

 تحديد عمى تساعد الدمج بصورة برنامج من والمستيدفة تعريف فئة ذوي االحتياجات الخاصة- 2

 . (100/102، صفحة 2013حمدي، ) ....بالبرنامج  سيمتحق من اختيار ضوئيا في يتم معايير

: أهداف الدمج و غاياته / 4

 فئات لجميع أىداف الدمج يستدعي فان األمر نجاحا أكثر بشكل الدمج عممية تطبيق يتم حتى

: اآلتي  في تتمثل التي المجتمع
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 مع أقرانيم والمتساوي المتكافئ لمتعميم الخاصة االحتياجات ذوي لمطالب الفرصة توفير. 1

 .العاديين 

. العادية  الحياة في لالنخراط الخاصة االحتياجات ذوي لمطالب الفرصة إتاحة. 2

 قرب عن االحتياجات الخاصة ذوي من أقرانيم عمى لمتعرف العاديين لمطالب الفرصة إتاحة. 3

 .الحياة وأعبائيا متطمبات مواجية عمى ومساعدتيم مشاكميم وتقدير

 صعوبة  والتخفيف من المحمية بيئتيم في الخاصة االحتياجات ذوي الطالب األطفال خدمة. 4

 .إقامتيم  أماكن عن بعيدة ومراكز مؤسسات إلى انتقاليم

 .الخاصة  االحتياجات ذوي رعاية لمراكز العالية التكمفة التقميل من. 5

ال تتوفر لدييم فرص  الذين الخاصة االحتياجات ذوي الطالب من ممكنة نسبة أكبر استيعاب. 6

  .(273، صفحة 2009النور، ) ....التعمم 

راء ومدرسين و  مد من العادية المدارس في العاممين وخاصة المجتمع أفراد اتجاىات تعديل. 7

 األمور  أولياء كذالك

 مع التفاعل ليم فرص تسيل التي والخبرات الميارات الخاصة االحتياجات ذوي الطمبة اكتساب. 8

 .العادي  الدراسي الفصل في أقرانيم

 الخاصة ذوي االحتياجات الطمبة دمج خالل من التعمم صعوبات لرعاية الخيار األفضل تحقيق. 9

 .العادية  في الصفوف أقرانيم مع

 يسمح بشكل مرنة متغيرة جداول وفق المعاقين الطمبة من عدد ألكبر العالجي التدريس تقديم. 10

 .أوضاعيم  بمواجية
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و  مدرسين وعمال العاممين من و تييئة و طبيعتيا اإلعاقة بنوعية المدرسة مجتمع تعريف. 11

 .باإلعاقة  تعريفيم

 األنشطة الخاصة في االحتياجات ذوي مشاركة دون آن تحول يمكن التي العوائق إزالة. 12

 .المدرسية 

من  أسرة الطفل المعاق وتخميص أنفسيم الطمبة بين والنفسية االجتماعية الفوارق من التقميل. 13

 .الخاصة بالمعاقين  المدارس في وجوده يسببيا آن يمكن التي الوصمة

 لينمو مالئمة لو أكثر مناخا الخاصة االحتياجات ذي لمطالب المناسبة الفرصة إعطاء. 14

 الغير مع سميمة عالقات اجتماعية وتكوين الذات تحقيق جانب إلى ونفسيا واجتماعيا أكاديميا

 .لمتعمم  دافعتيو وزيادة

 

 ذوي من لجميع الطمبة الحل األمثل يكون ال قد الدمج مشروع أن بالنا عنا يغيب ال آن يجب

 لتباين نظرا المتوقعة النجاح بالدرجة من يتمكن ال منيم قد البعض بل ان الخاصة االحتياجات

 لمبعض كارثة يكون قد أنو إال الجميع يتمناه حمما وأمال يعد المشروع ىذا أن نرى حين في حاجاتيم

 عمميات في سمبيات من يطرأ قد كما مستمرة ومتابعة ودقيقة يطبق بإستراتيجية محسوبة لم إذا

 .ليا  الجيد االستعداد يتم ولم مسبقا احتواؤىا يتم التي لم التطبيق

 القمق تخفيف شأنو  ذلك من ألن والمجتمع األسرة عمى االيجابية آثارىا تعود تربوية الدمج فكرة إن

 من ذوي الطالب يالقيو الذي والعناء تقميل الجيد مع الدمج ىذا إلى يحتاج الذي الطالب آسرة عن

 ومتوافق متسق الدمج أن يكون ولكي يتحقق ذلك ينبغي تكوين شخصية في الخاصة االحتياجات

. لممجتمع  والثقافية القيم األخالقية مع
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 التي الدمج في فصول الخاصة االحتياجات ذوي األطفال أن إلى الدراسات من العديد أشارت وقد

 ويزيدون أنفسيم عن التعبير في مقدرة أفضل يظيرون فردية وبرامج  تربوية معدلة ليم مناىج تقدم

، 2013حمدي، ) . .....الذات والسموكيات االجتماعية المختمفة  مفيوم لتحسين مناسبة بفرص

. (103صفحة 

: متطمبات الدمج / 5

 يتبادر قد مدرسة لممجتمع العادية المدرسة نجعل ألن سعينا وفي الدمج بتطبيق شروعنا عند

 الفشل إمكانية من الخوف و القمق من الكثير ينتابنا قد أو وميسرة سيمة عممية أنيا إما ألذىاننا

و يسارا  يمينا نحركيا سحرية عصا ليست عممية اإلدماج أنيا فييا مجال الشك ال التي والحقيقة

 التخطي إلى التعميم إستراتيجيات من كغيرىا تحتاج وىامة خطوة جادة أناه لتحقيق المفاجأة بل

والتيور  المسبقة وعدم االندفاع والدراسة

: األولية التالية  اتخاذ المفيد من يكون وقد أوال، لو االستعداد منا بد ال الدمج يسير ولكي

 عمى والتعرف عنا كتب الدمج وضع عمى لإلطالع الدمج تطبق التي المدارس من عدد زيادة- 1

. الدمج  تجربة العاممين في

. قراءة األبحاث الحديثة في مجال دمج المعاقين - 2

. إعداد قائمة بفوائد و معوقات الدمج المحتممة في مدرسة - 3

. بسيطة  بخطوات التجربة تبدأ الدمج يطبق مكان في يسبق العمل إذا لم- 4

. تحديد األفكار العممية المناسبة نحو الدمج - 5

: المعوقين  األطفال اختيار في مراعاتها عناصر يجب/ 6

. العادية  في المدرسة لمطمبة العمرية المرحمة نفس من الخاصة الحاجات ذو الطالب يكونأن - 1
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 تتواجد التي المنطقة السكنية أو البيئة نفس سكان من ، الخاصة الحاجات ذو الطالب أن يكون- 2

. و التكييف البيئي  المواصالت لصعوبة تجنبا وذلك المدرسة فييا

. العقمية  اإلعاقة جانب إلى حسية أو حركية يكون ىناك إعاقة أن ال- 3

 في وخاص عمى نفسو االعتماد عمى يكون قادرا أن الخاصة الحاجات ذو الطالب يشترط في- 4

. آخرين  مساعدة بدون الطعام المالبس وتناول وارتداء الحمام كاستخدام بالذات العناية ميارات

 تعاونيم العامة لضمان المدارس في إدماجيم عمى أمور األطفال المعوقين أولياء يشترط موافقة- 5

. البرنامج  إنجاح في ومشاركتيم

 التأكد ويتم المدرسة ونظام ظروف مع التأقمم عمى القدرة األطفال لدى أن يكون- 6

 الطفل معمم األخصائي النفسي مدرسة مدير : من مكونة لجنة من ذلك عرض الطفل عمى

. وتقييم  قياس أخصائي االجتماعي األخصائي

 :مميزات سياسية الدمج / 7

 تغيير في كبير ليا أثر سيكون العادية المدارس في المعاقين األطفال دمج سياسة شك أن ال

 ىذه وان ، العاديين نحو اتجاىات المعاقين تغيير أيضا بل ، المعاقين نحو العاديين اتجاىات

 األشخاص ىؤالء إعداد نحو الفقيرة وخاصة ، األسر من كثير األمل لدى تجمب سوف السياسة

. التحدي  مواجية عمى القدرة إحياء وبالتالي ، معانييا بأوسع الحياة لممشاركة في

: التالية  النقاط في الدمج سياسة مميزات أىم نوجز أن        ونستطيع

 يؤدي واحد فصل دراسي أو ، واحد مبنى في العاديين األطفال مع المعاقين األطفال أن وجود- 1

 و أن المعاقين وغير المعاقين المتبادلة بين األشخاص العالقات االتصال ونمو و التفاعل زيادة إلى

. المعاقين  أقرانيم يساعدوا كي العاديين طيبة لمطمبة فرصة الدمج سياسة في
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 عطاء يزيد من سوف العادية المدرسة في المعاقين األطفال دمج عمى القائم أن التعميم- 2

 التفاعل تعميم خاصة الدمج فتطبيق سياسة ، التعميمية المؤسسة داخل المتخصصين العاممين

 عمى الحصول المعاقين لألطفال فستتيح ، المتعددة المجموعات النظامية بين الحوار وأساليب

. وتوجيو ذاتيم  مشاكميم حل عمى التدريب حيث من ليم المتاحة المساعدة منفعة من أقصى

 أن من التالميذ مشتركة يمكن دراسة قاعات في خطيرة بإعاقات المصابين األطفال أن تعميم- 3

والعممية   االجتماعية مشكالتيم وحل واجباتيم المدرسية بأداء األصحاء زمالؤىم يقوم كيف يالحظوا

، و الطفل المعاق ىو  منو ويتعمموا بو ليقتدوا أقرانيم و مثل نموذج إلى حاجة في أن األطفال- 4

 سموكو بتقميد فيقوم العادي الطفل في ىذا النموذج يجد ولعمو والقدوة النموذج ليذا يكون ما أحوج

. المختمفة  الميارات منو ويتعمم

 الذات في تحسين مفيوم إيجابيا أثر الدمج السياسة أن الدراسات أثبتت النفسية من الناحية- 5

. لألطفال  االجتماعي التوافق وزيادة

: الدمج  تطبيق ايجابيات وسمبيات/ 8

: ايجابيات الدمج - 1

 في برنامج الدمج تطبيق عمى أجريت التي والبحوث الدراسات من إيجابيات عدة استخمصت لقد

: في ما يمي  إيجازىا يمكن العالم من دول كثير

األسوياء   أقرانيم وتكوين عالقات مع لمتعمم دافعية زيادة ذاتو تحقيق عمى الطفل المعاق مساعدة - 

 االحتياجات الطمبة ذوي لدى والسموكية واالجتماعية النفسية المشكالت عالج في المساعدة- 

. الخاصة 
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 األمر الخاصة أقرانيم من ذوي االحتياجات مشكالت عمى التعرف في العاديين الطمبة مساعدة- 

. العامة  المدارس في الطمبة من ىذه الفئة قبول قاعدة في التوسع عميو يترتب الذي

: سمبيات الدمج - 2

 حتى بعضيا ذكر الدمج يمكن لبرنامج العالم دول من كثير تطبيق عند السمبيات بعض ظيرت لقد

: ما يمي  ومنيا المتطورة البرامج في عمييا يمكن التغمب

 األسوياء الخاصة وأقرانيم االحتياجات ذوي الطالب بين اليوة زيادة عمى الدمج يعمل قد- 

. لمنجاح  كمعيار األكاديمي في التحصيل ينحصر الدمج برنامج من اليدف كان إذا خصوصا

 عند المدرسي خصوصا مجتمعو عن المعاق الطالب عزلة زيادة إلى الدمج برنامج يؤدي قد- 

. لمبرنامج  جيدة بطريقة إعداد مدروس دون المصادر غرفة أو الخاصة الصفوف فكرة تطبيق

 مشكالت يسبب صف دراسي واحد في الطالبي كان المجتمع و إال ذاتو حد في ىدفا ليس الدمج- 

 يعد فالبرنامج الخاصة االحتياجات ذوي حياة الطالب عمى تترك أثارىا السمبية واجتماعية نفسية

 وسيمة يعد فالبرنامج الخاصة االحتياجات ذوي لمطالب الممكن فرص التعمم أفضل لتوفير وسيمة

بقصد إعدادىم لمواجية  الخاصة االحتياجات ذوي لمطالب الممكن التعمم فرص لتوفير أفضل

 . (105، صفحة 2013حمدي، ) . ......متطمبات الحياة 

: فوائد الدمج / 9

نما ذاتو حد في ىدف ليس الدمج إن   القيم االجتماعي من الكثير لتحقيق وسيمة وا 

 في المشتركين عمى عائدة لو عدة فوائد فكرة الدمج لنظام الجيد واإلعداد التخطيط ومع والتربوية

: النظام  ىذا
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: األطفال المعاقين - 1

 اليدف من كل ىو ، وىذا بو المحيطة البيئة مع لمتعامل الطفل استعداد تدعيم عمى الدمج  يعمل-

. يتمقاىا  التي والتدريب التعميم العمميات

 تحسين عمى نماذج تعمل رؤية لي يتيح مما إثارة أكثر بيئات في المعاقين األطفال جد  توا-

. لدييم  االجتماعي السموك

 التي الوظيفية تطوير الميارات عمى يعمل مما المعاقين األطفال خبرات زيادة إلى يؤدي الدمج- 

. االستقالل  محاولة عمى تساعدىم

 أثناء خبرات من ما يكسبوه خالل من نافعين مواطنين المعاقين األطفال جعل عمى الدمج يساعد- 

. المجتمع  وخدمة العممية لمحياة عمى تأىيميم يساعد مما األسوياء األطفال مع تعامميم

 عمى يساعد مما تجارب جديدة في و االشتراك صدقات العمل فرص المعاق لمطفل يوفر الدمج- 

. األداء األفضل  أجل من والكفاح بالنفس الثقة اكتساب

: األطفال األسوياء - 2

دراك الفروق تفيم عمى الدمج  يساعد  -  .األفراد بين واالختالفات الفردية وا 

 . و التعامل معيم التقارب أثناء تفيميم يسيل مما المعاقين باألطفال الوعي  زيادة -

 . القيادة ميارات  تنمية -

 مختمفة من وسائل تعميمية الدمج نظام يتيحو ما من خالل التحصيل االنجاز مستوى  زيادة  -

  . و االستيعاب  الفيم عمى تساعد

 من محددات الذين يعانون األسوياء باألطفال خاصة تعميمية خدمات توفير عمى الدمج  يساعد- 

 . التعمم وصعوبة األداء في وقصور
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 . مختمفين أطفال مع صداقات العمل فرص الدمج  يوفر  -

 :المدرسون - 3

 . واألسوياء   من األطفال المعاقين لكل والتدريس المعمومة توصيل في الشخصية الكفاءة  زيادة -

 . المعاقين  األطفال تجاه اإليجابية إلى السمبية من تحول مشاعرىم   -

     .أطفال الفصل  لجميع الفردية االختالفات من واالقتراب  الوعي -

  . جديدة   اكتساب خبرات تعميمية -

: اإلباء - 4

 . المجتمع  عن المعاقين أبنائيم عزل بعدم  الشعور  -

 . األطفال  لتعميم  تعمم طرق جديدة -

. أنفسيم  وتجاه أطفميم مشاعرىم تجاه  تحسين -

: مشاكل الدمج / 10

 تشتيت عمى التي تعمل ، الضوضاء إحداث في يتسبب مما ، داخل الفصل الزيادة العددية- 1

 يصعب البيئة ىذه في طفل معاق الفصل ووجود ليذا المدارس إدارة وصعوبة األطفال انتباه

 .األسوياء  أقرانو مع اندماجو

 النشاط المدرسية خصوصا باألنشطة فعالة مشاركة ذىنيا المعاقين األطفال عدم مشاركة- 2

 ليؤالء قبول يحدث ال وبالتالي مناسبة تربية بدنية عمى الحصول عدم إلى يؤدي مما ، الرياضي

. والعكس  أقرانيم األسوياء لدى األطفال
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 دور وأدائيم برامج الدمج في وظائفيم األساسية فقدان من الخاص التعميم تخوف مدرسي- 3

. العادي  الفصل مدرس مساعد

 مما ، الدمج في األىداف المشتركين تحديد وعد ، المسؤولية في والمشاركة عدم تنسيق العمل- 4

. المعاقين  األطفال تقد إعاقة في يتسبب

 الذىنية لقدراتيم التعميمي المناسب المستوى اختيار وعدم المعاقين األطفال احتياجات مالحظة عدم

 مفيدة البيئة ىذه تكون األخر والبعض ، الفصل العادي بيئة مع بنجاح يتعامل فبعضيم ، والتعميمي

 . (24-23، الصفحات 2002عزب، ) . .....عممية التعميم مع ويتعارض بل لو
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: الخالصة 

 االحتياجات لذوي ىامة عممية تعميمية الدمج أن لنا يتبين الفصل ىذا في إليو تطرقنا من خالل ما

 مع بالتنسيق خاصة وبرامج قوانين عمى ،تستند البدنية والرياضية التربية مجال في خاصة الخاصة

 أن دمج ،ويتضح)المدمجة( البدنية التربية ومدرس الخاصة البدنية التربية من مدرس ابتداء المربين

 كبيرة اجتماعية فوائد األسوياء ليا أقرانيم من مع جماعي بشكل الخاصة االحتياجات ذوي األطفال

 عمى والتغمب المنافسة وحسب القوانين واألنظمة و احترام والتعارف المحبة أواصر من تزيد فأنيا

 مع التعمم وفن االجتماعي االنتماء من وكذالك والبدنية الميارات القيادية الفرد تكسب كما ، الذات

 .اآلخرين
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 :تمهيد 

تعتبر اإلعاقة الحركية حاجزا مانعا لمفرد في حياتو اليومية ، فيي تعني عدم قدرة الفرد          

عمى القيام ببعض األعمال حيت ال تقتصر فقط عمى صعوبة التنقل ،  بل سموك الفرد و تصرفاتو 

، حيث  يصبح الشعور بالنقص و العجز عامال فعاال في النمو النفسي لمفرد ، و تنشأ عنيا 

. اضطرابات نفسية مختمفة تعيق الحياة الطبيعية لمفرد 

ولم يكن االىتمام بشريحة المعوقين حركيا وليد الصدفة و إنما رغبة في دمج المعاقين حركيا في 

. المجتمعات 

. وسنتناول في ىذا الفصل شريحة المعاقين حركيا و كذا مفيوم اإلعاقة الحركية و تصنيفيا 
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: تعريف اإلعاقة الحركية / 1

 أو الخمل أو الضعف أنيا عمى لغة الحركية اإلعاقة سميمان سيد الرحمن عبد عرف: لغة - 1-1

 أو بعدىا أو الوالدة أثناء األطفال لو يتعرض الذي الخمقي العيب أو اإلصابة الحادث من العيب

 .التنقل العسر وصعوبة وأيضا ، قبميا

 وعدم الحركية قدرتيم في معين أشكال من يعانون الذين األشخاص حالة  ىي:اصطالحا - 1-2

 .طبيعي  بشكل القيام عمى المفاصل أو العظام أو قدرة العضالت

:  تصنيف اإلعاقة الحركية / 2

 أو الدماغي، كالشمل خمقية اإلعاقة تكون فقد الحركية، اإلعاقة تصنيف في واضح تباين يوجد

 بسيطة الوالدة بعد الناتجة اإلصابات تكون وقد الوالدة، بعد إصابات أو أمراض عن مكتسبة ناتجة

 األطفال وشمل الصرع و العضالت كضمور جدا شديد وبعضيا وشفاؤىا يمكن معالجتيا وعابرة

 .وغيرىا األنسجة العصبية وتصيب

 : ىي فئات أربعة إلى الحركية اإلعاقة وتصنف

 ىذه أثرت أو لدييم األطراف نمو توقف من بيا ويقصد : تكوينية بأمراض المصابون- أ

 .األداء عمى وقدرتيا  وظائفيا عمى االضطرابات

 بعض شمل إلى يؤدي مما العصبي جيازىم في المصابون وىم : األطفال بشمل المصابون- ب

 .السفمى  و العميا األطراف وبخاصة  الجسم، أجزاء

وىو اضطراب عصبي يحدث بسبب خمل يصيب بعض مناطق : المصابون بالشمل المخي - ج

. المخ 
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. المعاقون حركيًا بسبب الحوادث و الحروب و الكوارث و الطبيعة و إصابات العمل - د

 (23، صفحة 2015غنيمات، )............. 

 بيا يمر التي المرحمة حسب ذلك و الحركية، لإلعاقة أسباب عدة ىناك :أسباب اإلعاقة /  3

: منيا  و الفرد

: مرحمة قبل الحمل -3-1

 حديث الرضيع لمطفل و لمجنين النمو العمميات طبيعة من كبيرا قدرا تحدد الوراثية العوامل إن

 المنوي الحيوان( الخاليا نواة من مركبة لمجنين الجينية المكونات أن المعروف و من الوالدة،

 الدقيقة الجسيمات من عددا الكروموسوم يحمل و الكروموسومات عميو تركيب يطمق في )والبويضة

 في الخطأ احتماالت تكون قد و ،) الجينات( بالمورثات تعرف التي الوراثية و الصفات تحمل التي

 من المجموعتين كمتا

. الحركية  اإلعاقة منيا متنوعة إعاقات عتيا ينتج الكروموسومات

: مرحمة ما بعد الوالدة - 3-2

 :من الجنين وقاية ىي المرحمة ىذه في االىتمام يكون

 من كبيرة كمية ووجود الدم، ضغط ارتفاع و األم عند القدمين تورم نتيجة الحمل تسمم حالة -

 احتمال زيادة إلى األمراض ىذه تشير الحمل، من األخيرة الثالثة الشيور في البول البروتين في

 .تسمم الحمل  حدوث

نسبة  وزيادة القدمين تورم و الدم ضغط بارتفاع مصحوبا الحمل فيكون : المزمن الكموي المرض -

 والجنين األم من لكل الحياة تيدد قد و الحمل تسمم األعراض ىذه تسبب فقد ، البول في البروتين

 . الشديدة في الحاالت
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 أشير الثالثة خالل خاصة و لإلجياض تتعرض قد الداء بيذا مصابة األم تكون فعندما السكري-

 . الحمل أولى من

: اإلعاقة  من حاالت تسبب الوالدة أثناء تحدث عوامل- 3-3

 ) الطبيعي الموعد قبل ( المبكرة الوالدة -

 . الوضع عممية ميكانيكية -

 . الوالدة أثناء الجنين وضع -

: عوامل ما بعد الوالدة - 3-4

 الوالدة، قبل حدثت الحقيقة في لكنيا أطفاليم والدة بعد الوالدان عمييا يتعرف اإلعاقات بعض ىناك

 و الطفل والدة بعد تحدث حاالت ىناك لكن و بفترة، الطفل والدة بعد إال اكتشافيا يتم لم إال أنو

 :الحاالت ىذه من و حياتو، فقدان إلى تؤدي قد سمبية ليا آثار تكون

 .العصبية األمراض بعض أو العدوى نتيجة الدائم العجز – أ

 بتر إلى تؤدي التي الحوادث أو الرأس منطقة في خصوصا الحوادث لبعض الطفل تعرض -ب

. (19/20، صفحة 2007الصفدي، ) . .......................األطراف 

: أقسام اإلعاقة الحركية / 4

 : يمي ما ألسبابيا تبعا الحركية اإلعاقة تنقسم

 : (العظمي – العضمي  )الحركي  الجهاز إعاقات- 4-1

 التياب الطولي النصفي الشمل ، السفمي النصفي الشمل األطفال، شمل ، البتر ، الشمل :مثل

 الفقري، بالعمود الوراثي التشريحي التكوين سوء العضمي، الضمور ، الفخذ خمع مفصل المفاصل

 .الخ ..العنق التواء العمود الفقري، تشقق
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 :العصبي الجهاز إعاقات- 4-2

 اإلعاقات ألصحاب وعديدة مختمفة تقسيمات صدرت التوافقي، الشمل الصرع، المخي، الشمل :مثل

 لألسباب، تبعا قسميم من فمنيم المجال ىذا في الباحثين جانب من عام بشكل أو الحركية البدنية

 تفيد قد مختصرة صورة نقدم الصدد ىذا في ولكننا ، ... بحت طبي أساس عمى من قسميم ومنيم

 أفراد مع االندماج يستطيع حتى حركيا المعاقين ىؤالء لتأىيل الطرق في تقديم بآخر أو بشكل

 أو التقسيم موضوع أن وخاصة حوليم ولمن ألنفسيم إنتاجية مفيدة قوة ويصبحوا المجتمع،

عاقات حركية توجد إعاقات أنو حيث شائك، موضوع التصنيف  تكون قد و عقمية حسية أخرى وا 

 بتر حدوث إلى أدى حادث نتيجة تكون الحواس وعادة أو العقل سالمة مع فقط بدنية إعاقات ىناك

 ... منيا أجزاء أو األطراف أحد في

 تجعل التي الحاالت من العديد وجود رغم الحركية، اإلعاقات أمثمة بعض توضيح إلى سنمجأ لذلك

 اإلعاقات عن المسؤولية تعد أساسية حاالت ثالث ىناك أن إال حركيا المعاقين عداد الفرد في

: وىي  لمعظم األطفال الحركية

: إصابات العمود الفقري : أوال 

 أعمى مستوى في اإلصابة كانت كمما شدتيا تزداد الفقري العمود بإصابات الخاصة اإلعاقة إن

 لمجسم العام بالوضع اإلحساس فقدان وخاصة الحسية و الوظيفية القدرة فقدان غالبا والتي يصاحبيا

 إصابة لكل الحادثة العصبية لإلعاقة أو وظيفية لقواعد طبقا اإلصابات تمك صنفت  قد...

 الصدرية الفقرات ( لمجذع واثنين العنقية الفقرات إصابات مستويات، ثالث ىذه التقسيمات وتتضمن

 .السفمى األطراف عمى القطنية وثالث لمفقرات ،)

   : العنقية المنطقة -أ
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 الجاذبية ضد الوظيفية الحركة وفقدان ، السادسة العنقية الفقرة وتحت العميا العنقية الفقرات إصابات

 .لمعالة الثالثية

 والعضالت الثالثية لمعالة الحركة فقدان مع والسابعة السادسة الفقرة تحت العنقية الفقرات إصابات

 .األصابع وفرد لثني نسبي ووظيفي فقدان مع الفاردة لميد

 حركي فقدان مع جيدة ثالثية عضمة وجود مع الثانية الفقرة تحت السفمى العنقية الفقرات إصابات

 عمى القدرة يفقد حيث لصاحبيا إعاقة ذلك ويسبب األولى الصدرية الفقرة من تغذى لمعضالت التي

 . الجسم اتجاه والذراعين الحركي لميد السحب

   :الصدرية المنطقة فقرات -ب

التوازن  حفظ صاحبيا يستطيع ال الخامسة، الفقرة حتى األولى الفقرة من الصدرية الفقرات إصابات-

  .الجموس عند

  عند التوازن حفظ عمى القدرة وليا العاشرة، الفقرة وحتى السادسة من الصدرية الفقرات إصابات-

 . البطن أسفل عضالت كفاءة وعدم ، الجموس

 الفخذ عضالت كفاءة عدم ( الثالثة القطنية حتى عشرة الحادية الصدرية الفقرة من إصابات-

 .  ) الخمفية  الحوض وعضالت األمامية

   : القطنية المنطقة فقرات -ج

  كفاءة( العجزية الثانية الفقرة حتى القطنية الرابعة الفقرة من العجزية و القطنية الفقرات إصابات-

  ( . الخمفية الحوض و األمامية الفخذ عضالت

 :مثل العالية القوة عمى سمبية تأثيرات الفقري العمود إصابات تصحب ما غالبا وعموما،

 . اإلرادي االنقباض عمى القدرة فقدان 
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 . ضعيفة حركية قدرة مع ضئيل عالي انقباض

: الشمل : ثانيا 

ويصاحبو  اإلنسان جسم أجزاء من جزء أو عضو لوظيفة المؤقت أو المستديم التوقف يعني و

 شمل إلى ينقسم و المصاب، الجزء أو العضو بيذا المتصمة الحركية و الحسية توقف األعصاب

. الجزئي  الشمل السفمي، النصفي الشمل شمل األطفال، دماغي

: الصرع : ثالثا 

 : بأنو الصرع األمريكية المؤسسة تعرف

 مرضى يتميز و " المخ في المركزي العصبي الجياز تصيب التي االضطرابات من سمسمة "

 عقد شكل عمى تكون ما غالبا و العصبي، الجياز وظيفة اضطرابات من بنوبات متكررة الصرع

 آما الجسم من معينة أجزاء في بالتنميل اإلحساس أو العضالت في مع تشنجات اختاللو أو لموعي

 وسرعة المعدة، تقمص أشيرىا ومن الداخمية األعضاء وظائف باضطراب بعض النوبات تتميز قد

 تخطيط طريق عن مالحظتيا يمكن لممخ، الكيربائية في الموجات تغيرات وتصاحبيا القمب، نبض

... . (23/24، صفحة 2001الشادلي، ) ...الكيربائي المخ

: نظرة المجتمع لممعوق حركيا / 5

 : التالية لألسباب ذلك و لممعوقين المجتمعات نظرة تختمف

 .األسر عند الخاطئة المعتقدات -

 .انتشارىا و الحركية اإلعاقة حول الصحيحة المعمومات غياب -

 . بالصرع المصابين خاصة الشريرة األرواح و بالجن االعتقاد -

 .مألوف غير ىو مما الخوف أو غريب ىو مما الخوف -
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 . لإلعاقة اإلىمال زاد الفقراء زاد فكمما الفقر درجة حسب المجتمع نظرة تختمف -

 : عوامل عدة عمى المجتمع نظرة تعتمد -

   . العممي و الثقافي الناس وعي -أ

   .الدينية المعتقدات مثل السائدة القيم -ب

  . (dleron, 1961, p. 09) ...العممي التقدم و الثقافة -ج

: أنواع رياضة المعاقين في الجزائر / 6

:  العاب القوى - 6-1

 طبعا وىذا ...( م 200 ، م 100  ) منيا حركيا المعوقين عند اختصاصات طياتيا في تحمل

 باألرجل الحركة لقاعدي العموية األطراف تقوية عمى الرياضة ىذه وتعمل الكراسي المتحركة، عمى

 . )القرص الجمة، الرمح، )بأنواعو الرمي فيناك السباقات، إلى جانب صحيح والعكس

: ركوب الخيل - 6-2

 إال النفسية الراحة إلى باإلضافة الحصان فوق الجذع ومراقبة التوازن إيجاد عمى الرياضة ىذه تعمل

. ببالدنا  الرياضة ىذه وجود عدم أننا نالحظ

: السباحة - 6-3

 وتعمل العضالت جميع تقوية عمى وتعمل ممارستيا، المعوق يستطيع التي الوحيدة الرياضة تعتبر

 .اإلعاقة نوع حسب المختمفة الحركات بالتنسيق بين
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: الخالصة 

 الموسيقية قدرتو فيذا شيء، كل أداء عن عاجز إنسان كل أن نذكر أن ينبغي             

 الشعر من بيت قول يستطيع ال وآخر المشاكل، أيسر تجاه التصرف يستطيع ال محدودة، وذلك

 ىذا فصمنا جاء ولقد معاقا، ما يوم في يصبح قد عادي إنسان كل أن ندرك أن وىكذا، وينبغي

وظروفو  المعاق وضع وكذلك حدوثيا وأدبيا حركيا المعاقين وتصنيف وأنواعيا بمفيوم اإلعاقة

يستعمميا  التي األدوات أيضا ورأينا اإلعاقة عن المترتبة اآلثار األخير وفي المجتمع، داخل

 .ليذه الفئة الدولة من المقدمة الخدمات و المعاق شخصية في تؤثر التي والعوامل حركيا المعاقون
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 :تمهيد 

 من أنيا تعتبر بحيث التربوية، المنظومة في ىامة مكانة والرياضية البدنية التربية تحتل        

 في تساىم ألنيا أفضل، مجتمع إعداد في فعاال وعنصر شاممة، النشئ و تربية في السبل أىم

ثراء اإلنساني األداء إلى تحسين تيدف التربوية التي العممية  واالجتماعية والعقمية البدنية الجوانب وا 

 .الفرد فييا ينشط التي التركيبة ضمن التوازن والتعاون تحقيق إلى تسعى أنيا كما لمفرد،

 قابمية وكذلك عمييا وسيطرتو وبيئتو طبيعتو مع التكيف عمى الفرد قابمية البدنية بالتربية ويقصد

 تكسبو كما اجتماعي بدور القيام ليدف لمحياة وتعده النواحي جميع من شخصيتو تنمي النمو، فيي

 والتربية ومجتمعو، لنفسو نافعا شخصا يكون ألن تؤىمو التي الصالحة المواطنة من صفات العديد

 االتجاىات وغرس االبتكار روح وتشجيع ومياراتو قدراتو وتنمية الفرد المعرفة لدى زيادة عمى تعمل

  .السميمة

 تساىم ألنيا ، العامة التربية عممية من األىمية بالغ جزء البدنية فالتربية المنطق ىذا من انطالقا و

 العقمية الصحة تحقيق عمى وتعمل وأخالقيا، اجتماعيا وتنمييم سميما، توجييا توجيو األفراد في

 .والبدنية
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: تعريف حصة التربية البدنية والرياضة / 1

 لتحقيق األىداف المسطرة التربوية الوسائل من وسيمة الرياضية و البدنية التربية حصة تعتبر

 في بسيط تعميم عمى مستوى حياتو في الفرد بيا يقوم التي البدنية الحركات أن بحيث الفرد، لتكوين

 العقمية الجوانب ومن جميع البدن ومكوناتو وتطوير وتحسين تنمية عمى منظم و مييكل تعمل إطار

 مجتمعو في انسجامو و تطويره و الفرد تكوين وىذا ضمان والصحية والخمقية االجتماعية النفسية ،

  .وطنو  و

 عمى الميدان تعتمد بحيث العامة، التربية من متكامل جزء الرياضية و البدنية التربية فحصة

 بغرض اختيرت المختمفة التي البدنية النشاطات أنواع و ألوان طريق عن األفراد لتكوين التجريبي

 لتكيف التجربة طريق عن إلشباع رغباتو تسيل التي الميارة و الخبرات و بالمعارف الفرد تزويد

 داخل الندماج عمى وتساعده فيو الذي يعيش الوسط مع يتعامل و حاجاتو لتمبية الميارة ىذه

 التربية فإن حصة و بذلك والجماعات المجتمع

 مستوي المؤسسات عمى األىداف ىذه أيضا تحقق الممارسات، أوجو كأحد والرياضية البدنية

 لممراحل و البدنية ، طبقا حاجياتيم تحقق و لمتالميذ الممتزم و الشامل النمو تضمن فيي التعميمية،

  . (12، صفحة 2002حسيبة، ) ........قدراتيم الحركية  إدراج و منيم

: أهداف التربية البدنية والرياضة / 2

: التالية  األىداف تحقيق في التالميذ مساعدة عمى يشمل أن يجب الجيد البرنامج إن

. إمدادىم بالميارات الجسمانية المفيدة - 1

 .سميم بشكل النمو تنمية و الجسماني النمو تحسين 2-

 تنميتيا و البدنية المياقة عمى المحافظة 3-



التربية البدنية و الرياضةحصة                                       الفصل الثالث   
 

36 
 

 .الحركة أساسيات تفيم و المعرفة تعميميم 4-

 .مختمف الموافق في الحركات معرفة عمى قدرتيم 5-

 .البدنية العامة  المياقة عمى لمحفاظ الرياضية التمرينات ممارسة استمرار عمى القدرة تنمية 6-

 .االجتماعية الميارات معرفة تعميميم 7-

 .قدرتيم أالبتكاريو  تحسين 8-

 .لمحركة المختمفة األشكال أداء عمى القدرة تحسين 9-

، 2004فييم، ) . .....تنمية القدرة عمى التقييم الشخصي و الرغبة الشخصية في التقدم - 10

. (23صفحة 

: الصفات الواجب توفرها في أستاذ  التربية البدنية والرياضة / 3

 والنفسية الصفات الجسمية من عددا يمتمك أن منو تتطمب مينتو كرامة أن أستاذ أن يعرف يجب

 عدد فيو يتوافر أف يجب و ليذا تأمين نموىا، و مينتو استمرار عمى يحافظ تجعمو التي والعقمية

:  منيا  و لعممو صالحا يكون لكي الصفات من

: التعميم - 3-1

 يكون أن عمى زيادة يعطيو لمتالميذ، ما كثيرا يفوق التعميم من قدر عمى األستاذ يحصل أن ينبغي

 يحتم ىذا و إلييم المعمومات توصيل معامالتيم،و كيفية طرف و نفسيتيم و التالميذ بطبائع ممما

 دراستو استكمال عمى يعمل وأن تخصصو مجال ينشر في ما أحدث عمى مطمعا يكون أن عميو

 .بالمينة  تتعمق التي و المطبوعات المجالت في يشترك و العميا

: صحة الجسم - 3-2
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 التي الشديدة تحمل المجيود و بمسؤولياتو القيام يستطيع ال السميمة غير الصحة ذو األستاذ

 ييتم صحتو و عمى يحافظ عميو أن ولذا يجب الرياضية التربية كمينة شاقة مينة في عممو يتطمبيا

. بيا 

: النظافة - 3-3

 المالبس أو بمالبسو الرياضية العناية حيث من ذلك و لتالميذه قدوة األستاذ يكون أن يجب

 بو يتأثرون التالميذ أن حيث في األناقة مباالة ال و تبرج غير في ذلك يكون أن يجب و الخاصة

. كبير  حد إلى

: الخصائص الخمقية - 3-4

 و عممو في مخمصا يكون أن و  و العطف و التحمل الصبر و باألمانة األستاذ يتحمى أن يجب

. المسؤولية  تحمل عمى القدرة يمتمك و مع الجميع متعاونا أفعالو و و أقوالو في صادقا

: الخصائص العقمية - 3-5

 يتمتع و المختمفة المواقف التصرف في حسن عمى القدرة لديو و ذكيا األستاذ يكون أن يجب

. استنتاجاتو  متسرع في غير و أفكاره في عميق و ممتازة عقمية بصحة

:  المادة التعميمية - 3-6

 الميارات( المدرسية  الرياضية بمينة التربية يتعمق ما بجميع جيد إلمام عمى األستاذ يكون أن يجب

 األنشطة تنظيم التعمم، في الحديثة األساليب و، التدريس طرق المختمفة، لألنشطة الرياضية

 . (135، صفحة 2001محمد، ) .........)الخ ... الداخمية

: الدمج في التربية الرياضية / 4
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 التربية في فصول المعاقين لمطالب واجتماعيا بدنيا المرضى الناجح األمن التواجد إلى يشير

 واألدوات في األنشطة و التعديل الشخصي التدعيم ذلك يتطمب وربما ، العادية الرياضية

. المستخدمة 

: أسباب الدمج في التربية الرياضية / 5

 من تغييره بيم إلى الخاص الميتمين بنظام التعميم سعي إلى المعاقين االىتمام باألطفال أدى

: يمي  ما ومنيا األطفال إلى دمجيم داخل المجتمع و ذلك لعدة أسباب ليؤالء اإلنعزال

 وليس ألموال الدولة مستيمكين أنيم عمى إلييم والنظر المعاقين األطفال نحو اتجاه المجتمع- 1

. العطاء  عمى القدرة لدييم

. المتنوعة  بفئاتيا المعاقين األطفال إعداد في التزايد المستمر- 2

 يستفيد التي واالجتماعية والصحية التربوية الخدمات المعاقين من األطفال إفادة محاولة زيادة- 3

. األسوياء  األطفال منيا

 مما العام النظام التعميمي عن مختمف تعميمي نظام المعاقين باألطفال الخاصة إتباع المدارس- 4

. األطفال األسوياء  مع مستقبال تعميميم مواصمة عند حريتيم يفيد

 مما األسوياء أقرانيم  مع اجتماعية عالقات إلقامة المعاقين األطفال أمام فرص عدم توافر- 5

 . (2002عزب، ) . ..شخصياتيم  بناء عمى سمبا يؤثر

:  دور المشتركين في الدمج التربية الرياضية / 6

 البدنية في التربية المعاقين األطفال دمج يعني ال: األطفال المعاقين و الغير المعاقين - 6-1

نما ، مثال تقميب السجالت أو النقاط لحساب الجانبي خط وجودىم عمى مجرد العادية  يعني وا 
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 ويبدأ واألسوياء المعاقين بين األطفال و التداخل اإليجابي ممكن حد أقصى إلى الكاممة المشاركة

 :يمي  ما وذلك بعمل التداخل من قبل األطفال األسوياء ىذا

 . لمطفل المعاق  يكون نموذجا  أن -

 . المساعدة منو ويطمب الميارة أداء عمى يساعده  أن -

 . البدني التقارب عمى  الحفاظ -

 . الجيد األداء الطفل المعاق عند يمدح  أن -

 بدور يقو لممدرس حيث بالنسبة الميام لتأدية مجدية مساعدة وسيمة يمثل  فالطفل السوي  -

. المعاق  لمطالب والنموذج والمصحح المشجع

 :مدرس التربية البدنية العادية - 6-2

 البدنية التربية دور مدرس أن 1984 زيزو عن نقال 1994 فرنس ، درجتساما من كل يشير

: باألتي  يقوم  فيو .الدمج برامج في العوامل الفعالة أكثر يكون ربما المعاقين األطفال تجاه العادية

 . إليو كل األطفال الموكل أمرىم  تعميم -

     .لجميع األفراد بالفصل  ورئيسية تعميمية  عمل أىداف -

 . تعميمية خاصة لخدمات يحتاجون الذين و تنسيق المساعدة لكل األطفال  بحث -

 .واألسوياء  المعاقين األطفال بين التدخالت زيادة عمى  العمل  -

 القدرة لتالءم أثناء الدمج األطفال يمارسيا التي الرياضية باألنشطة التعديالت  عمل بعض -

 .  المعاقين لألطفال والبدنية العقمية

 . من تنطيطيا بدال الكرة مثل حمل المباريات أثناء لألطفال  تعديل الحركة -

: مدرس التربية البدنية الخاصة - 6-3
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 التربية مدرس مع وبالتعاون قرب عن الخاصة البدنية التربية مدرس يتعامل

 : باألتي يقوم حيث

 . واحتياجاتو  قدراتو وتحديد الدمج لبرنامج المعاق الفرد صالحية  تقرير -

 .البيئة االندماجية إلى لالنتقال إعداده عمى تعمل التي باألنشطة الفرد  إمداد -

 .أوقاتيا وتطبيقيا وتنظيم المساعدة نوع اختيار في البدنية التربية مدرس مع  التعاون -

 حاجة وفي األداء في وقصور  الميارات بعض في نقص لدييم الذين األسوياء لألفراد دور  تمتد -

 . (2013أحمد، ) . ....فردي  إعداد
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 :خالصة 

 األخرى العموم من يتجزأ ال جزء ىي و المجتمع في فعالة أىمية الرياضية و البدنية لمتربية         

 أسموب تعتبر المجتمع، و الفرد وقاية إلى ترمي العموم جميع مع الواسعة عالقتيا من خالل ذلك و

 ال جزء تعتبر كما ميمة، تربوية مكانة وتحتل تعاطييا، و الحياة مناسبة لمعايشة وطريقة الحياة

 نموىم مراحل من مرحمة كل في وصحتيم الناشئين تعتني بأجسام ألنيا العامة التربية من يتجزأ

 ومساعدة الجماعي العمل و بالنفس الثقة و و الشجاعة القوة لدييم يكون أن عمى تعمل وبالتالي

 و الخمقية العقمية، الحركية، و المعرفية، النفسية التمميذ قدرات تطوير طريق عن اآلخرين

 االجتماعية
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   :تمهيد 

 إلى تؤدي و ، حركيا المعاقيف تواجو التي المشاكؿ ألىـ دراسة إلى ىو ما ىذا بحثنا إف       - 

دمج المعاقيف حركيًا مع أقرانيـ األسوياء في  " في الدراسة ىذه تمثمت و إمكانيتيـ عدوؿ استغالؿ

 .حصة التربية البدنية و الرياضة مف وجية نظر أساتذة التربية البدنية و الرياضة 

  عمىإستبيانية استمارة بتوزيع ، قمنا لدراستو جوانب تحديد و بحثنا موضوع حصر بغرض و -

 و النتائج و بعرض البيانات قمنا استرجاعيا بعد و أساتذة التربية البدنية و الرياضة لطور الثانوي

 االعتبار األخذ بعيف و السؤاؿ طبيعة مع يتوافؽ بما الممكنة التفسيرات و التحاليؿ إعطاء

 . البحث موضوع في النظرية الدراسة كذا و المقترحة الفرضيات

 طرؽ و ثـ بيا قمنا التي االستطالعية الدراسة و الميدانية الدراسة إلبراز الفصؿ ىذا في فبدأنا -

 .البحث منيجية

 .جوانبو كؿ مف الموضوع بدراسة قمنا خاللو مف الذي الوصفي المنيج عمى اعتمدنا -
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: الدراسة األساسية / 1

 التي واألسس القواعد مف مجموعة يعني العممي البحث في المنيج إف: منهج البحث - 1-1

  .(89، صفحة 1995الدنيبات، ) ......معينة حقيقة إلى الوصوؿ أجؿ  مف وضعيا يتـ

 سنقوـ حيث ، دراستيا المراد المشكمة لطبيعة تبعا الوصفي المنيج الباحثاف الطالباف استخدـ حيث

 ثـ وتبويبيا وعرضيا البحث محؿ ، الظاىرة وزوايا األوجو مختمؼ التي تبيف البيانات بتجميع

. موضوعيا  تحميميا

 عدد مف معمومات " أنيا عمى العينة فيمي العزيز عبد ويعرؼ :مجتمع عينة البحث - 1-2

 موضوع اإلحصائي المجتمع مف تسحب التي الوحدات مف

 . (95، صفحة 1998فييـ، ) ....المجتمع ىذا لصفات صادقا تمثيال ممثمة تكوف بحيث الدراسة  

 أساتذة التربية البدنية و 63 ىو المجتمع الذي تمت عميو الدراسة:  مجتمع البحث 1-2-1

الرياضة الطور الثانوي مقاطعة الشرقية لوالية غميزاف و تـ اختيارىا بطريقة عشوائية دوف النظر 

....... إلى السف أو الخبرة العممية  أو المستوى العممي أو خصائصيـ 

والرياضية  البدنية التربية في أستاذ 30 عينة عشوائية عمى شممت وقد:  عينة البحث 1-2-2

 . غميزاف مقاطعة شرقية والية مف لطور الثانوي

 أوال العمؿ الباحثيف بادر المشرؼ مع واالتفاؽ الموضوع اختيار بعد: مجاالت البحث - 1-3

 التطمع الباحث بإمكاف التي المختمفة بالمكاتب المتوفرة الوثائؽ وجمع الكتب والمجالت باستشارة

 وجمع بموضوعنا صمة مالو وكؿ االنترنيت طريؽ االلكترونية عف المواقع استشارة جانب إلى عمييا
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 المسطرة األىداؼ الحقائؽ وبموغ استقصاء قصد بالمسح والقياـ الموضوع تخدـ التي الخبرية المادة

. البحث  ليذا

.  أستاذ تعميـ ثانوي 30الدراسة عمى عينة متكونة مف  أجريت: المجال البشري - 1-3-1

الثانويات بوالية غميزاف  بعض مستوى عمى الميداني البحث إجراء تـ: المجال المكاني - 1-3-2

. مقاطعة شرقية  

 : أساسية مراحؿ ثالث عمى الدراسة فترة امتدت لقد: المجال الزمني - 1-3-3

 مباشرة صمة ليا التي المصادر ومختمؼ  الخبرية المادة في جمع تمثمت: األولى المرحمة

 المتعمقة تمؾ وخاصة بالموضوع

 الختيار والدكاترة األساتذة إلى تقديميا ثـ مقترح شكؿ عمى االستبيانات جمع وكذا ، باالستبياف

  .2020 جانفي شير في  كانت األسئمة أنسب

 الطور أساتذة عمى االستبيانية االستمارات بتوزيع الباحثاف قاـ المرحمة ىذه وفي : الثانية المرحمة

 إلى غاية  01/02/2020الثانوي، تـ استرجاعيا و ذلؾ مف الفترة الممتدة ما بيف  

30/02/2020.  

 شير مف وذلؾ إحصائيا ومعالجتيا النتائج بتفريغ الباحثاف قاـ المرحمة ىذه وفي : الثالثة المرحمة

 .شير ماي إلى مارس

 أحدىما متغيريف ىناؾ إف لنا تبيف البحث فرضيات إلى استنادا :متغيرات البحث - 1-4

 .  تابع األخر و مستقؿ

 .الدمج : األول المتغير -

. حصة التربية البدنية و الرياضة : الثاني المتغير -
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: يمي  فيما تمثمت والتي البحث تغيرات ضبط عمى الباحثاف عمؿ االعتبارات ىذه مف وانطالقا

 .  األساتذة عمى االستمارات توزيع عمى بأنفسيـ الطالباف أشرؼ لقد* 

. االستبياف  لجمع الوقت عامؿ متغير في التحكـ في الطمبة قاـ االستبياف يخص فيما* 

. وتفريغيا  جمعيا ثـ وشرحيا االستمارات توزيع عمى بأنفسيـ الطالباف أشرؼ لقد* 

 أىـ مف البحث بموضوع المرتبطة البيانات جمع في الباحث يستخدميا التي األدوات تعتبر

 . (32، صفحة 2006عطاهلل، ) ....الدراسة  في والضروري األساسي المحور وتعتبر الخطوات

: أدوات البحث - 1-5

 الباحث تمكف منيجية بطريقة المرتبة األسئمة مف مجموعة عف عبارة :االستمارة االستبيانية - أ

 مصدرىا مف المباشرة المعمومات جمع وسيمة عف عبارة وىو قصيرة مدة كبيرة في عينة اختيار مف

 .األصمي

 الموضوعات مف مجموعة أو بموضوع تتعمؽ األسئمة مف مجموعة عاقؿ فاخر يعرفو حيث

 مف بمشكمة الخاصة المعمومات جمع أجؿ مف مف األفراد معيف فريؽ عمى تطرح المتواصمة

 .بحثيا الجاري المشكالت

 : البحث داةأ

 والرياضية البدنية التربية بأساتذة خاص سؤاؿ 20 يتضمف استبياف بإعداد الباحثاف قاـ : اإلستبيان

االستبياف   ىذا )بشدة أوافؽ ،ال أوافؽ ال رأي، أكوف ،لـ ،أوافؽ بشدة أوافؽ(بدائؿ  05 عمى يشتمؿ

 الخاصة ومعرفتنا النظري والجانب المشابية الدراسات السابقة و عمى انطالقا و ارتكازاً  تحضيره تـ

 لالستبياف العممية األسس مف التأكد وقدتـ إيجابية كانت كميا المشرؼ األستاذ توجييات إلى إضافة

: التالي  النحو عمى
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:  صدق المحكمين 1-5-1

مجموعة مف األساتذة المتخصصيف  في مجاؿ التربية  عمى االستبياف بتوزيع الباحثاف قاـ لقد

 النصائح بعض المحكموف قدـ حيث األخطاء مف االستبياف والتقميؿ تحكيـ قصد البدنية و الرياضة

 : ما يمي في تتمثؿ التي األخطاء بعض إلى وأشاور

ترتيب - العبارات بعض إضافة-   الغامضة المصطمحات تغيير- المتشابو  األسئمة بعض إزالة-

 .الفكرة  نفس ليا التي األسئمة حذؼ- وتمحور التسمسؿ األفكار 

:  الموضوعية 1-5-2

 واستعماؿ لمتأويؿ والقابمة الغامضة المصطمحات إزالة ضرورة عمى التأكد خالؿ مف تجسدت

  .الواضحة  السيمة األلفاظ

مجال التنقيط التقدير 

 34-20اتجاه سمبي جدا 

 51-35اتجاه سمبي 

 68-52لم أكون اتجاه 

 85-69اتجاه ايجابي 

 100-86اتجاه ايجابي جدا 

. يوضح مفتاح تصحيح االستبياف  : 01       جدول رقم 

: المقياس - 1-6
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 05 ذات موجبة عبارة 20  مقياس شمؿ بحيث االستبياف مف انطالقا المقياس بناء تـ لقد

 رأي أكوف ،لـ)درجات (04 ،أوافؽ)درجات (05 بشدة أوافؽ .بدرجات محدد اختيار اختيارات،وكؿ

 .)واحدة درجة( بشدة ،ال أوافؽ)درجتيف(،ال أوافؽ)درجات (03

 :التالي النحو عمى لممقياس العممية األسس دراسة تـ وقد

:   الثبات 1-6-1

 نفس وفي أف الثبات االختبار ىو أف يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد* 

 عمييا حصؿ التي بيف الدرجات االرتباط معامؿ بحساب إحصائيا الثبات ىذا ويقاس الظروؼ،

 االستبياف توزيع تـ ىذا بحثنا الثانية، وفي المرة في االختبار نتائج وبيف األولى المرة في األفراد

 وبعد النتائج، جمع وتـ الدراسة خالؿ البحث وىذا عينة وخارج البحث مجتمع مف أفراد 10 عمى

 وتمت النتائج، جمع وتـ الظروؼ نفس األفراد وفي نفس عمى االستبياف توزيع إعادة تمت أسبوعيف

 .عالية ثبات بدرجات يتمتع االستبياف أف النتائج دلت  وقد.األولى بالنتائج مقارنتيا

: حساب الصدق و الثبات - 1-6-2

العينة 
ر 

المحسوبة 

ر الجد 

ولية 

درجة 

-الحرية ن

2 

مستوى 

الداللة 

الداللة 

اإلحصائية 

 الصدؽ

=   
𝟐  الثبات

 0.88دال  0.05 8 0.63 0.79األساتذة 

 . القياس أداة ثبات و صدق يوضح :الجدول
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أكبر ر الجدولية مقدرة  0.79بػػ   قدرت المحسوبة ر قيمة أف الجدوؿ يتضح خالؿ مف : التحميل

،  إحصائية داللة وجود إلى يشير ما ، 0.05 الداللة مستوى و 08 الحرية عند درجة 0.63بػ 

 . الثبات مف جيد بقدر يتمتع المطبؽ اإلستبياف أف يؤكده الذي األمر

 كافية قيـ ىي و  0.88 بػ  قدرت التي الصدؽ معامؿ قيمة إلى بالنظر و الجدوؿ نفس خالؿ ومف

 . مف الصدؽ قدر كافي لو اإلستبياف أف لمقوؿ

 . الثبات  مف كافي بقدر االستبياف يتمتع : اإلستنتاج

 

 :البحث صعوبات-7 1-

 :في البحث صعوبات تمثمت

 .االستبياف توزيع مكاف إلى التنقؿ صعوبة-

 .األساسية محاور تحديد عمينا صعب واسع البحث موضوع لكوف نظرا -

 .البحث خاصتنا دمج المعاقيف حركياً  لموضوع المشابية الدراسات نقص -

 مما صعب عمينا التنقؿ إلى المشرؼ  ، و استشارت  covid-19تزامف البحث مع الوباء - 

. األساتذة المختصيف ، ىذا ما جعمنا نرتكز عمى الدراسات السابقة 
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: خالصة 

 البحث متغيرات ضبط قصد المتخذة اليامة واإلجراءات التدابير الفصؿ ىذا في تناولنا لقد         

 اختيارىا وكيفية البحث عينة ، البحث مجتمع ، الدراسة في المستخدـ المنيج التطرؽ إلى تـ كما

 اإلحصائية والوسائؿ المقترح البرنامج مكونات وكذا البيانات، لجمع والوسائؿ المستخدمة األدوات

 الطالباف ليا تعرض التي الصعوبات أىـ إلى التطرؽ تـ األخير وفي البيانات، لمعالجة المستخدمة

 .الدراسة  أثناء الباحثاف
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: مناقشة النتائج - 1

  :األولى  العبارة نتائج مناقشة

 مستعد لتعليم املعاقني حركياً إن كانت القابلية والقدرة للتعلمالعبارة   

النسبة التكرارات عدد  الحاالت 
 %المئوية 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

الداللة 

 73.33% 22أوافق بشدة 

 دال 0.05 02 05.99 22.4
 20% 06 أوافق

 00% 0 لم أكون راى
 06.66% 02 ال أوافق

 %00 00 ال أوافق بشدة
 .حركياً  املعاقني لتعليم األستاذ استعداد ميثل    :01رقم  جدول              

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا22.4 احملسوبة و اليت بلغت  ² نالحظ انه قيمة كا  01اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات 02 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 5.99اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب  املتوقع والتكرار املشاهدة

 القابلية هلم إن كانت حركياً  املعاقني لتعليم وبشدة مستعدون والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن
  .التعلم على والقدرة

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .حركياً  املعاقني لتعليم األستاذ استعداد ميثل  :01 رقم الشكل
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أوافق بشدة أوافق لم أكون راى ال أوافق ال أوافق بشدة

01الشكل البياني رقم 
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  :الثانية  العبارة نتائج مناقشة

  ال بأس بإعطاء املعاقني حركياً فرصة مشاركة مع أقراهنم األسوياء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضة العبارة   
  

التكرارات عدد  الحاالت 
النسبة 

 %المئوية 
 ²كا

المحسوبة 
 ²كا

الجدولية 
درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  %66.66  20أوافق بشدة 

دال    0.05  02  5.99 16.8 
 26.66% 08 أوافق

 00% 00 لم أكون راى
 00% 00 ال أوافق

 06.66% 02 ال أوافق بشدة
أقراهنم  مع املشاركة فرصة حركياً  املعاقني إعطاء يف والرياضية البدنية الرتبية أساتذة موافقة ميثل    :02رقم  جدول              
 .والرياضية البدنية الرتبية األسوياء حصة

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا16.8 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  02اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات 02 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 5.99اليت بلغت 
.     لصاحل التكرار  األكرب  املتوقع والتكرار املشاهدة

فرصة املشاركة مع أقراهنم  حركياً  املعاقني موافقون على إعطاء والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن
  .األسوياء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضة

 :ذلك  يوضح البياين والشكل

 
 أقراهنم األسوياء حصة مع املشاركة فرصة حركياً  املعاقني إعطاء يف والرياضية البدنية الرتبية أساتذة موافقة ميثل :02 رقم الشكل

 .والرياضية البدنية الرتبية
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أوافق بشدة أوافق لم أكون راى ال أوافق ال أوافق بشدة

02الشكل البياني رقم 



         عرض و تحليل ومناقشة النتائج  الفصل الثاني                                  
 

52 
 

  :الثالثة  العبارة نتائج مناقشة

 أرى أنه مع الوقت سوو يتقبل األسوياء املعاقني حركياً العبارة   

النسبة التكرارات عدد  الحاالت 
 %المئوية 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  % 30   09أوافق بشدة 

دال    0.05  03 7.82  7.86 
   43.33% 13  أوافق

 10% 03  لم أكون راى
 16.66%  05 ال أوافق

  00%  00 ال أوافق بشدة
 .حركياً  للمعاقني األسوياء تقبل حول والرياضية البدنية الرتبية أساتذة رأي    :03رقم  جدول              

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا7.86 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  03اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب  املتوقع والتكرار املشاهدة

 . أنه مع الوقت سوو يتقبل األسوياء املعاقني حركياً يرونا  والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .حركياً  للمعاقني األسوياء تقبل حول والرياضية البدنية الرتبية أساتذة ميثل رأي : 03 رقم الشكل
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03الشكل البياني رقم 
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  :الرابعة  العبارة نتائج مناقشة

حصة الرتبية البدنية و الرياضة قادرة على استيعاب و دمج األسوياء و املعاقني حركياً يف جمموعة العبارة   
 واحدة 

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  %  30    09أوافق بشدة 

غير دال     0.05 03   7.82  7.06 
  40%   12 أوافق

  06.66%   02 لم أكون راى
  23.33%   07 ال أوافق

   00%  00 ال أوافق بشدة
 واحدة جمموعة يف حركياً  واملعاقني األسوياء ودمج استيعاب على والرياضية البدنية الرتبية حصة قدرة : 04رقم  جدول          

 .والرياضية  البدنية الرتبية أساتذة يف نظر
 اجلدولية و  ² أصغر من قيمة كا7.06 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  04اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل

  وهذا يعين أنه ال يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.    التكرارات  

 على قادرة والرياضية البدنية الرتبية حصة والرياضية أن البدنية الرتبية أساتذةأنه ال يرى  نستنتج سبق ما خالل ومن
 .واحدة جمموعة يف حركياً  واملعاقني ودمج األسوياء استيعاب
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 يف نظر واحدة جمموعة يف حركياً  واملعاقني األسوياء ودمج استيعاب على والرياضية البدنية الرتبية حصة قدرة : 04الشكل رقم 
 .والرياضية البدنية الرتبية أساتذة

0

2

4

6

8

10

12
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04الشكل البياني رقم 
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  :الخامسة  العبارة نتائج مناقشة

.  برنامج الدمج حتد ميكن جعله حقيقة العبارة     

درجة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كا %النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

الداللة 

  %   43.33    13 أوافق بشدة 

دال   0.05  03   7.82  22.8
   50%    15 أوافق

  3.33%    01 لم أكون راى
  3.33%    01 ال أوافق

    00%   00 ال أوافق بشدة
. الدمج  برنامج حول والرياضية البدنية الرتبية أساتذة رأي : 05رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا22.8 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  05اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

. مطبقة  حقيقية الدمج برنامج جعل على والرياضية البدنية الرتبة أساتذة يوافقأنه  نستنتج سبق ما خالل ومن
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .الدمج برنامج حول والرياضية البدنية الرتبية أساتذة رأي : 05الشكل رقم 
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  :السادسة  العبارة نتائج مناقشة

.مستعد للتعاون مع معلمي املعاقني حركياً يف إطار برنامج الدمج العبارة   

التكرارات عدد  الحاالت 
النسبة المئوية 

 الجدولية ²كا المحسوبة ²كا %
درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

 50% 15أوافق بشدة 

دال  0.05 03 7.82 22.8
 43.33% 13 أوافق

 00% 00 لم أكون راى
 03.33% 01 ال أوافق

 03.33% 01 ال أوافق بشدة
. حركياً  املعاقني معلمي مع للتعاون األساتذة استعداد مدى : 06رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا22.8 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  06اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 إطار يف حركياً  املعاقني معلمي مع للتعاون مستعدون والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن
 .برنامج الدمج 

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .حركياً  املعاقني معلمي مع للتعاون األساتذة استعداد مدى : 06الشكل رقم  
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  :السابعة  العبارة نتائج مناقشة

.  سأعمل جبد إلجناح برنامج الدمج إن مت تطبيقه العبارة   

 ²كا %النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  26.66%  08أوافق بشدة 

دال  0.05 03 7.82  22.8
    60% 18  أوافق

  00% 00  لم أكون راى
    6.66%  02 ال أوافق

    6.66% 02  ال أوافق بشدة
. تطبيقه  مت إن الدمج برنامج إلجناح األساتذة اجتهاد : 07رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا22.8 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  07اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 إن الدمج برنامج إلجناح جبد للعمل بشدة مستعدون والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن
 .تطبيقه  مت

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .تطبيق  مت إن الدمج برنامج إلجناح األساتذة اجتهاد : 07الشكل رقم  
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  :الثامنة  العبارة نتائج مناقشة

.  مستعد لتلقي تكوين وإعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمج العبارة   

عدد  
درجة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كا %النسبة المئوية التكرارات الحاالت 

الحرية 
مستوى 
الداللة الداللة 

  53.33% 16  أوافق بشدة 

دال  0.05 04 11.82 25.66 

     26.66% 08   أوافق
   6.66% 02   لم أكون راى

       10%   03 ال أوافق
ال أوافق 

 بشدة
01   %3.33   

  . دمج برنامج لتنفيذ خاص وإعداد تكوين لتلقي األساتذة استعداد : 08رقم  جدول
 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا25.66 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  08اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل

  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 برنامج لتنفيذ خاص وإعداد تكوين لتلقي مستعدون والرياضية البدنية الرتبية أساتذة أن نستنتج سبق ما خالل ومن
 .دمج 

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 . دمج برنامج لتنفيذ خاص وإعداد تكوين لتلقي األساتذة  استعداد : 08الشكل رقم  
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  :التاسعة  العبارة نتائج مناقشة

.الدمج يعطي الفرصة أكرب للمعاقني حركياً للتعلم املهارات عن طريق التقليد و احملاكاة يف بعض النشطاتالعبارة   

 ²كا %النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

     66.66%    20أوافق بشدة 

دال  0.05  02  5.99 16.8 
        26.66%    08 أوافق

      00%   00  لم أكون راى
        00%    00 ال أوافق

       06.66%    02 ال أوافق بشدة
   . واحملاكاة التقليد طريق عن املهارات للتعلم حركياً  للمعاقني اكرب فرصة يعطي الدمج : 09رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا 16.8  احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  09اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 02 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 5.99اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 للتعلم حركياً  للمعاقني اكرب فرصة يعطي الدمج والرياضية البدنية الرتبية أساتذة يرى نستنتج سبق ما خالل ومن
 .واحملاكاة التقليد عن طريق املهارات
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

   .واحملاكاة  التقليد طريق عن املهارات للتعلم حركياً  للمعاقني اكرب فرصة يعطي الدمج  : 09الشكل رقم  
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  :العاشرة  العبارة نتائج مناقشة

.  الدمج يفسح اجملال للمعاقني حركياً لتنمية قدراهتم املعرفية العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  56.66%   17  أوافق بشدة 

دال  0.05  04 11.82 32.66 
  30%     09 أوافق

       03%     01 لم أكون راى
         06.66%     02 ال أوافق

  03.33%     01 ال أوافق بشدة
  . املعرفية  قدراهتم لتنمية حركياً  للمعاقني اجملال يفسح الدمج : 10رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا32.66 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  10اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

قدراهتم  لتنمية حركياً  للمعاقني اجملال يفسح الدمج أن والرياضية البدنية الرتبية أساتذة يرى نستنتج سبق ما خالل ومن
 .املعرفية 
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

   .املعرفية قدراهتم لتنمية حركياً  للمعاقني اجملال يفسح الدمج : 10الشكل رقم  
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  :الحادية عشر  العبارة نتائج مناقشة

.الدمج ينمي روح التنافس بني األسوياء و املعاقني العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  06.66%      02أوافق بشدة 

دال  0.05   04  11.82  47.33
  70%      21 أوافق

       03.33%      01 لم أكون راى
         10%      03 ال أوافق

  10%      03 ال أوافق بشدة
. واملعاقني األسوياء بني التنافس روح تنمية يف الدمج دور : 11رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا47.33 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  11اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 .واملعاقني حركياً  األسوياء بني التنافس روح تنمية يف دور للدمج نستنتج سبق ما خالل ومن
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .واملعاقني حركياً  األسوياء بني التنافس روح تنمية يف الدمج دور : 11الشكل رقم  
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  :الثانية عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  ال مشكلة لدي يف دمج املعاقني حركياً مع األسوياء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضة العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  40%       12أوافق بشدة 

دال  0.05   04   11.82  21
   40%       12 أوافق

  03.33%       01 لم أكون راى
          13.33%  04 ال أوافق

   03.33%       01 ال أوافق بشدة
. والرياضية  البدنية الرتبية حصة يف األسوياء مع حركياً  للمعاقني األساتذة دمج : 21رقم  جدول          

 اجلدولية و اليت  ² أكرب من قيمة كا21 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  12اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82بلغت 

.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 الرتبية حصة يف األسوياء مع حركياً  املعاقني دمج على يوافقون نستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 أية دون والرياضية البدنية

 .مشاكل
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .والرياضية  البدنية الرتبية حصة يف األسوياء مع حركياً  للمعاقني األساتذة دمج ميثل : 12الشكل رقم  
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  :الثالث عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  ال أرى أي مشكلة لدي يف تطبيق برنامج الدمج ميدانيا كتجربة العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

   26.66%        08أوافق بشدة 

دال  0.05   04   11.82  25.66 
    53.66%        16 أوافق

  03.33%        01 لم أكون راى
  10%   03 ال أوافق

  06.66%  02 ال أوافق بشدة
. كتجربة  ميدانيا الدمج برنامج تطبيق حول األساتذة رأي : 13رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا25.66 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  13اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 دون كتجربة ميدانيا الدمج برنامج تطبيق على يوافقون نستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 .أية مشاكل

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .كتجربة  ميدانيا الدمج برنامج تطبيق حول األساتذة رأي : 13الشكل رقم  
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  :الرابعة عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  لربنامج الدمج أثر اجيايب على األسوياء و املعاقني حركياً على حد سواءالعبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

   30%         09أوافق بشدة 

دال  0.05   03  7.82 7.86 
  43.33%         13 أوافق

  10%         03 لم أكون راى
   16.66%    05 ال أوافق

  00%   00 ال أوافق بشدة
. سواء   حد على حركياً  واملعاقني األسوياء على اجيايب اثر و الدمج برنامج : 14رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا7.86 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  14اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

األسوياء  على اجيايب أثر له الدمج برنامج أن على يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
   .سواء حد على حركياً  واملعاقني
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .سواء حد على حركياً  واملعاقني األسوياء على اجيايب اثر له الدمج برنامج : 14الشكل رقم  
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  :الخامس عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  وجود املعاقني حركياً يف حصيت ال يؤثر سلبياً على أدائي يف احلصة العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

    33.33%          10أوافق بشدة 

دال  0.05   03  7.82 7.86 
  40%          12 أوافق

   06.66%          02 لم أكون راى
  20%     06 ال أوافق

  00%    00 ال أوافق بشدة
 البدنية الرتبية أستاذ أداء على يؤثر ال والرياضية البدنية الرتبية حصة يف حركياً  املعاقني وجود : 15رقم  جدول          
. والرياضية

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا7.86 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا  15اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 البدنية الرتبية حصة حركياً يف املعاقني وجود على يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
     .احلصة يف أدائهم على تأثري والرياضية دون

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

 .البدنية و الرياضة  الرتبية أستاذ أداء على يؤثر ال والرياضية البدنية الرتبية حصة يف حركياً  املعاقني وجود : 15الشكل رقم  
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  :السادس عشر  العبارة نتائج مناقشة

 .إذا كان للمعاق حركياً القابلية للتعلم و القدرة فانا مستعد لتعليمه مع أقراهنم األسوياء يف نفس احلصة التعليميةالعبارة 

الداللة مستوى الداللة درجة الحرية  الجدولية ²كا المحسوبة ²كا %النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 

  53.33% 16أوافق بشدة 

دال  0.05   04  11.82  26.33
   26.66% 08 أوافق

  03.33% 01 لم أكون راى
   03.33% 01 ال أوافق

   13.33% 04 ال أوافق بشدة
احلصة  نفس يف األسوياء أقراهنم معحركياً  املعاقني لتعليم والرياضية البدنية الرتبية أساتذة استعداد ميثل : 16رقم  جدول          
 .التعليمية  

 اجلدولية  ²  أكرب من قيمة كا26.33 احملسوبة و اليت بلغت   ²نالحظ انه قيمة كا  16اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82و اليت بلغت 

.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 معحركياً  املعاقني لتعليم مستعدون أهنم على بشدة يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 .للتعلم  قابلية هلم كانت إذا التعليمية احلصة نفس يف أقراهنم األسوياء

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

احلصة  نفس يف األسوياء أقراهنم معحركياً  املعاقني لتعليم والرياضية البدنية الرتبية أساتذة استعداد ميثل : 16الشكل رقم  
 .التعليمية  
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  :السابع عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  وجود املعاقني حركياً مع األسوياء يف حصة الرتبية البدنية و الرياضة حيفزين أكثر للعمل العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

     46.66% 14أوافق بشدة 

دال  0.05   04  11.82  21.66
        33.33% 10 أوافق

   06.66% 02 لم أكون راى
  10% 03 ال أوافق

  03.33% 01 ال أوافق بشدة
 .للعمل أكثر األستاذ حيفز والرياضية البدنية الرتبية حصة يف األسوياء مع حركياً  املعاقني وجود ميثل : 17رقم  جدول          

 اجلدولية و  ²  أكرب من قيمة كا21.66 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا 17اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

يف  األسوياء مع حركياً  املعاقني وجود يف أكثر للعمل حمفزوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 .والرياضية  البدنية الرتبية حصة

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

. للعمل أكثر األستاذ حيفز والرياضية البدنية الرتبية حصة يف األسوياء مع حركياً  املعاقني وجود ميثل : 17الشكل رقم  
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  :الثامن عشر  العبارة نتائج مناقشة

.  الدمج برنامج ممكن التطبيق و قابل للتنفيذ العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  46.66% 14أوافق بشدة 

دال  0.05   04  11.82 24.33 
  36.66% 11 أوافق

  06.66% 02 لم أكون راى
   06.66% 02 ال أوافق

  03.33% 01 ال أوافق بشدة
 .التنفيذ  وقابل التطبيق ممكن برنامج الدمج ميثل : 18رقم  جدول          

 اجلدولية و  ²  أكرب من قيمة كا24.33 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا 18اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

. للتنفيذ  وقابل التطبيق ممكن برنامج الدمج فكرة  يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

. التنفيذ  وقابل التطبيق ممكن برنامج الدمج ميثل : 18الشكل رقم 
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  : عشر التاسع  العبارة نتائج مناقشة

.  يسرين أن أشارك يف تطبيق و تنفيذ برنامج للدمج العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  43.33% 13أوافق بشدة 

دال  0.05   04  11.82  20.66
  36.33% 11 أوافق

  10% 03 لم أكون راى
  06.66% 02 ال أوافق

  03.33% 01 ال أوافق بشدة
 .سرور   بكل الدمج برنامج وتطبيق تنفيذ يف األساتذة مشاركة ميثل : 19رقم  جدول          

 اجلدولية و  ² أكرب من قيمة كا20.66 احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا 19اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
  وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 04 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 11.82اليت بلغت 
.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار  املشاهدةالتكرارات

 بكل الدمج برنامج تطبيق و تنفيذ يف املشاركة على  يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 .سرور

: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

. سرور  بكل الدمج برنامج وتطبيق تنفيذ يف األساتذة مشاركة  ميثل : 19الشكل رقم 
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  : العبارة العشرون نتائج مناقشة

.  إذا درس برنامج الدمج بعمق و هيئت له الظروو املناسبة صار جناح الربنامج أقرب تصور العبارة   

النسبة المئوية التكرارات عدد  الحاالت 
% 

 ²كا
المحسوبة 

 ²كا
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة الداللة 

  46.66% 14أوافق بشدة 

دال  0.05   03  7.82 14 
  36.66% 11 أوافق

   06.66% 02 لم أكون راى
  10% 03 ال أوافق

  00% 00 ال أوافق بشدة
 .ناجحا صار املناسبة الظروو لو وهيئت بعمق درس إذا الدمج برنامج ميثل : 20رقم  جدول          

 اجلدولية و اليت  ²أكرب من قيمة كا 14  احملسوبة و اليت بلغت  ²نالحظ انه قيمة كا 20اجلدول رقم  خالل من:الجدول تحليل
   وهذا يعين أنه  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات03 و درجة احلرية 0.05 عند مستوى داللة 7.82بلغت 

.      لصاحل التكرار األكرب    املتوقع والتكرار املشاهدة

 لو وهيئت بعمق درس إذا الدمج برنامج أن على  يوافقوننستنتج أن أساتذة الرتبية البدنية و الرياضة  سبق ما خالل ومن
 .ناجحا املناسبة صار الظروو
: ذلك  يوضح البياين والشكل

 

. ناجحا  صار املناسبة الظروو لو وهيئت بعمق درس إذا الدمج برنامج  ميثل : 20الشكل رقم 
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  :االستنتاجات-2

 :التالية إلى االستنتاجات الوصول من تمكنا عمييا المتحصل لمنتائج اإلحصائي التحميل خالل ومن

.  أساتذة التربية البدنية و الرياضة عبر عن الدمج بإيجابية وتفاعموا بشكل كبير مع فكرة تطبيقو - 

. الدمج فكرة قابل لمتطبيق و التنفيذ من وجية نظر األساتذة التربية البدنية و الرياضة - 

:  مناقشة الفرضيات - 3

: الفرضية الجزئية األولى -3-1

 أساتذة طرف من عمييا المتحصل اإلجابات خالل من وذلك األولى، الجزئية بالفرضية المتعمقة النتائج

 عمى انطمقت التي الفرضية عمى وبناءا عمييا المحصل النتائج ضوء وعمى البدنية والرياضية التربية

موفقون عمى  والرياضية البدنية التربية أساتذة "تقول والتي بحثنا مسبق لموضوع كحل مقترحة فكرة أساس

 ." دمج المعاقين حركيًا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية و الرياضة 

أن أساتذة التربية البدنية و الرياضة   ( 17-16-10-9-2-1 )اتضح لنا من خالل نتائج الجداول رقم 

.  موافقون بشدة عمى فكرة دمج المعاقين حركيًا مع أقرانيم األسوياء في الحصة التربية البدنية و الرياضة 

أن أساتذة التربية البدنية و  (15-12-11-4-3 )و اتضح لنا أيضن من خالل نتائج الجداول رقم 

الرياضة  موافقون عمى أن دمج المعاقين حركيًا مع أقرانيم األسوياء لو دور ايجابي في التعمم بالنسبة 

.  لممعاق إلى جانب تنمية قدراتو 

: الفرضية الجزئية الثانية -3-2

 أساتذة طرف من عمييا المتحصل اإلجابات خالل من وذلك الثانية ، الجزئية بالفرضية المتعمقة النتائج

 عمى انطمقت التي الفرضية عمى وبناءا عمييا المحصل النتائج ضوء وعمى البدنية والرياضية التربية
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تطبيق  والرياضية البدنية التربية أساتذة قبول "تقول والتي بحثنا مسبق لموضوع كحل مقترحة فكرة أساس

 ." برنامج الدمج عمى المعاقين حركيًا مع أقرانيم األسوياء 

أن أساتذة التربية البدنية و الرياضة   (20-19-18-12-8-6 )اتضح لنا من خالل نتائج الجداول رقم 

. موافقون بشدة عمى التعاون لتطبيق البرنامج و تمقي تكوين حول البرنامج  

أن أساتذة التربية البدنية و الرياضة   (14-13-7-5 )و اتضح لنا أيضن من خالل نتائج الجداول رقم 

برنامج الدمج و إنجاحو وجعمو تجربة و لو أثر ايجابي عمى األسوياء و المعاقين موافقون عمى تطبيق 

. حركيًا عمى حد سواء 

وىي  :مناقشة الفرضية الرئيسية - 3-3

الدمج المعاقين حركيًا  في حصة التربية البدنية  نحو  والرياضية البدنية التربية ىناك نظرة ايجابية أساتذة

 .و الرياضة 

 نظر وجية ليم البدنية أساتذة التربية أن لنا اتضح الجزئية الفرضيات مناقشة و النتائج تحميل خالل ومن

الرياضية إذا كانت ليم  الحصة التربية البدنية و حركيًا في المعاقين مع األسوياء دمج فكرة اتجاه ايجابية

 األولى الفرضية الجزئية تحقق وبعد األولى و الثانية ، الجزئية الفرضية أكدتيا القدرة عمى التعمم ، والتي

 الرئيسية الفرضية أن القول إلى بنا يؤدي والسابقة المشابية الدراسات مجموعة من ذلك وأكدت والثانية

 و البدنية حصة التربية في األسوياء و حركياً  المعاقين بين بالدمج و قبول إيجابية نظرة  ىناك"القائمة

. تحققت  "  والرياضية البدنية التربية قبل أساتذة من الرياضية

 : والتوصيات االقتراحات- 4
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االيجابية نحو دمج المعاقين حركيًا إن كانت ليم القدرة عمى  األساتذة نظر وجية كانت دراستنا خالل من

 األمر ، معا والسوي المعاق عمى ايجابية أثار لو من لما البرنامج لتطبيق التعمم مع األسوياء واستعدادىم

: كاآلتي  والتوصيات من االقتراحات مجموعة نضع جعمنا الذي

عدم تيميش المعاق حركيا في الحصة التربية البدنية و الرياضة و باألخص إن كانت لو القدرة عمى - 

. التعمم 

. الممكنة  الوسائل وكذا الدمج لتنفيذ المناسب المجال توفير- 

. األسوياء  و حركياً  المعاقين بين الدمج تشجيع- 

لممعاق و جعمو عنصر فعال في  المساعدة تقديم عمى واألسرة والمجتمع المدرسة طرف من تحفيز- 

. المجتمع 

.  تكيف الحصة التعميمية لي دمج المعاق مع األسوياء - 
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  :   الخالصة

 األطفال مساعدة طريق عن ودلك القيم من الكثير لتحقيق ىامة وسيمة الدمج                 يعتبر

 من داك و األصحاء األشخاص مع لمتأقمم فرصة يجدوا لكي العادية البيئة في العمل والتعمم عمى المعاقين

 .المكيف الرياضي  ممارسة النشاط خالل

 العالقات تنمية تشجيع عمى بتفانيو في و ىذا و يعتبر األستاذ الوسيمة األنجع لتحقيق ىذه الميمة الصعبة

النشاط البدني عمى  خالل من يساعده كما االنطواء عمى المعاق و العزلة تخفف و اإلفراد بين االجتماعية

 .وسموك جديد و جعمو فرد نافعُا لممجتمع  ميارات كسب 

 عمى ليساعده األصحاء مع البدني النشاط ممارسة و الدمج في فرصة المعاق أعطاء واجب ولي ىذا

 الفروق من التقميل و ليم الفرصة إتاحة و العادية اليومية الحياة في وسيمة راقية العيش بطريقة

 مع والتواصل العمل حب إلى ييدف جديد شعور خمق و العزلة من المعاق وتخميص االجتماعية الفردية

 .بالنفس الثقة و كسب األفراد
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"ألساتذة ت ب ر لااستمارة " االستبيان   

ال أوافق 
 ال أوافق بشدة

لم أكون 
 أوافق رأي

أوافق 
 الرقم العبارات بشدة

.متتعه لتعليك املعاقني الركياً إن كانت التابليم  التهرة للتعلك -        01 

ا بأس بإعطاء املعاقني الركياً  رصم مشاركم أقراهنك األسوداء يف الصم الرتبيم البهنيم   -      
.الرداضم   02 

.أرى أنه مع الوقت سوف دتتبل األسوداء املعاقني الركياً -        03 

الصم الرتبيم البهنيم   الرداضم قادرة على استيعاب   دمج األسوداء   املعاقني الركياً يف -      
.جمموعم  االهة   04 

.برنامج الهمج حته ميتن جعله التيتم -        05 

.متتعه للتعا ن مع معلمي املعاقني الركياً يف إطار برنامج الهمج -        06 

.سأعمل جبه  جناح برنامج الهمج إن مت تطبيته -        07 

.متتعه لتلتي تتودن  إعهاد خاص لتنفيذ برنامج الهمج -        08 

يف الهمج دعطي الفرصم أكرب للمعاقني الركياً للتعلك املهارات عن طردئ التتليه   اااكاة -      
.بعض النشطات   09 

.الهمج دفتح اجملال للمعاقني الركياً لتنميم قهراهتك املعر يم -        10 

.الهمج دنمي ر ح التنا م بني األسوداء   املعاقني -        11 

.ا مشتلم لهي يف دمج املعاقني الركياً مع األسوداء يف الصم الرتبيم البهنيم   الرداضم -        12 

.ا أرى أي مشتلم لهي يف تطبيئ برنامج الهمج ميهانيا كتجربم -        13 

.لربنامج الهمج أثر اجيايب على األسوداء   املعاقني الركياً على اله سواء-        14 

. جود املعاقني الركياً يف الصل ا دؤثر سلبياً على أدااي يف احلصم -        15 

 للتعلك  انا متتعه لتعليمه مع أقراهنك األسوداء يف    التهرةإذا كان للمعاق الركياً التابليم-      
.نفم احلصم التعليميم   16 

. جود املعاقني الركياً مع األسوداء يف الصم الرتبيم البهنيم   الرداضم حيفزين أكثر للعمل -        17 

.الهمج برنامج ممتن التطبيئ   قابل للتنفيذ -        18 

.دترين أن أشارك يف تطبيئ   تنفيذ برنامج للهمج -        19 

إذا درس برنامج الهمج بعمئ    يئت له الظر ف املناسبم صار جناح الربنامج أقرب تصور -      
. 20 
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