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 مني لك العزيز " أبي " الحياة في قدوتي إلى ، وصبر بحكمة الحياة سلم ارتقى أن علمني الذي
 ، واالحترام التقدير كل

 و واإلبداع النجاح نحو معا الطريق نشق ونحن سويا سرنا من إلى
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     والنجاح العلم سيرة لنا تنير منارة فكرىم ومن حروفا علمهم من لنا
 .والرياضية البدنية التربية معهد وإطارات أساتذة كل  إلىو        

  مالكي عيسى  
 

 



 

 
 

خاشعا شاكرا لنعمتو وفضلو  الكون بنوره الهي وحده اعبد ولو وحده اسجد أضاءباسم الخالق الذي 
 ىذا الجهد إتمامعلي في 
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 المنير وشفيعها النذير البشير األمةوسراج  األعلىصاحب الفردوس 

 واعتزازا محمد ) صلى اهلل عليو وسلم ( فخرا
 إلى

 ... وظل سندي الموالي ... وحمل ىمي غير مبالي يالغوا لسهر الليالي ... ونسي  من 
 ) رحمو اهلل(بدر التمام ... والدي الغالي
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هلل حمدا ال انقطاع ألمده وال حساب لعدده وال مبلغ لغايتو بسم اهلل الرحمان الرحيم...الحمد 

 والصالة والسالم على نبي الرحمة محمد )ص( وعلى والو وسلم.

الحمد هلل الذي أعاننا على الصبر والتوفيق النجاز ىذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مساىمة 
 متواضعة منا ، وعلما يرجى نفعو وبعد:

واالمتنان إلى معهد التربية البدنية والرياضة إلتاحتو الفرصة لنا بإكمال دراستنا نتقدم بوافر الشكر 
 كافة أساتذة.و  وعلى رأس ذلك المدير ،قديمو كافة التسهيالت لتحقيق ذلكلنيل شهادة الماستر وت

" الذي لم يبخل علينا   خالد وليدكما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور المشرف " 
بنصائحو القيمة وتوجيهاتو العلمية التي أسداىا إلينا طوال فترة إشرافو على البحث ونرجو لو دوام 

 العطاء والخير والعافية.

شيبان  "األستاذ ويقتضي منا واجب الوفاء والعرفان بالجميل أن نعبر عن جزيل شكرنا وتقديرنا إلى 
 .، وكل موظفي المعهدصادقةمن جهود  وكل أساتذة المعهد لما أبدوه معنا، "منتصر

 وختاما نرجو من اهلل عز وجل أن يجعل ىذا البحث محققا للهدف الذي وضع ألجلو

نو نعم المولى ونعم النصير ومن العون والتوفيق.إ
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 مقدمة:    -1

لكن شاء اهلل عز و جل أن خيلق البشر على نفس السرعة و نفس الًتكيب يفاضلون بينهم بالتقوى و العمل الصاحل   
حرم ما يشاء شلا شاء ليصبح إنسانا غري سوي و ىي فئة اليت عرفت بادلعاقني و من أىم ما يسلب من اإلنسان ىو حاسة 
السمع اليت مل تكن أمرا مرغوبا فيو من لدن اإلنسان منذ أن خلقو اهلل على وجو األرض و ىذه اإلعاقة عبارة عن فقدان  

رة الفرد على التواصل السمعي و اللفضي شلا جيعل عادلو صامت و خال و كامل أو جزئي حلاسة السمع ما حيد من قد
يدفعو إىل اإلنطواء ، و ىذه اإلعاقة اليت فرضت نفسها يف عادلنا احلديث بقوة اإلزدياد العددي دفعت الدول و اجملتمعات 

لكي تمام بوضع السبل الكفيلة لإلعًتاف هبذه الفئة األمر الذي دفع ادلختصني إىل إحاطتهم بالرعاية الشاملة و اإلى
دتارس فئة ادلعاقني مسعيا حياهتا بشكل طبيعي و بإعتبار أن ىذه الفئة اإلقرب إىل األصحاء من حيث اجلوانب البدنية و 
احلركية و الفزيولوجية و من خالل ما تكسبو ت ب ر من أمهية حيوية بالنسبة للطفل و بإعتبارىا كغريىا من احلصص 

، جعل من ت ب ر زلط أنظار الباحثني و الدارسني اكل رئيسية للوصول إىل اىداف تربوية و تعليمية العلمية ذلل ىي
قصد تقدمي العون و ادلساعدة الالزمة للمعاقني مسعيا يف سلتلف اجملاالت اإلجتماعية منها و النفسية و التعليمية  من أجل 

ة ماسة إىل حبوث و دراسات تتناول فئة ادلعاقني مسعيا بالدراسة و تأىيلهم إىل احلياة الطبيعية األمر الذي جيعلنا يف حاج
 البحث يف ت ب ر حىت تعود على ىذه الفئة باإلجياب ال بالسلب .

و من ىنا رأى الباحثان ضرورة تناول فئة ادلعاقني مسعيا بالدراسة و البحث يف اجملال الرياضي و بالتحديد من خالل 
ر  و ادلقصود بالدمج ىو وضع الطفل ادلعاق مسعيا مع الطفل السوي يف الفصول  درلهم مع األسوياء يف حصة ت ب

العادية و حتت سقف تعليمي واحد . تتجلى أمهية ىذا البحث يف اإلىتمام بادلعاقني مسعيا و إعطائهم نفس احمليط مع 
رب دراستنا ادلتواضعة ىذه زلاولة إلبراز إقراهنم االسوياء إلبراز قدراهتم و كفاءاهتم الذىنية و البدنية و اإلجتماعة و تعت

 إجتاىات و آراء أساتذة ت ب ر و كذا معلمي ادلعاقني مسعيا ،  و من أىم األىداف اليت تصبو إليهم :

 إبراز إجتاىات معلمي الصم البكم و أساتذة ت ب ر ضلو الدمج . -
 الصم البكم .أوجو التشابو و اإلختالف حول إجتاىات األساتذة و كذا معلمي  إبراز -
 أساتذة ت ب ر و معلمي الصم البكم بالدمج .معرفة مدى ترحيب  -

إن أىم الدوافع اليت حفزتنا على بناء ىذا ادلوضوع ىو فضولنا ادلعريف وكذا قناعتنا التامة باحلاجة ادلاسة لفئة ادلعاقني مسعيا 
 ذلذه الدراسات وكذا ضرورة تدخل الباحثني وادلختصني الحلاح الدمج.                                              

لى جانبني إحدمها نظري واآلخر تطبيقي حيث تضمن اجلانب النظري ثالثة فصول دتثلت يف  ولقد تطرقنا يف حبثنا ىذا ع
،أما اجلانب التطبيقي يشمل فصلني األول تطرقنا فيو إىل كل من فصل الدمج،اإلعاقة السمعية ،الًتبية البدنية والرياضية 

أستاذ ت ب  28لعينة فكانت تتحتوي على منهجية البحث وتضمن ادلنهج ادلتبع وىو منهج وصفي بطريقة مسحية أما ا
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من معلمي الصم البكم ،أما األدوات اليت مجعنا من خالذلا البيانات فكانت بإستعمال  54ربالطور ادلتوسط وكذا 
 اإلستبيان .

إن أىم ما توصلت إليو دراستنا ىذه أن أساتذة ت ب ر ومعلمي الصم البكم وجهة نظر إجيابية ضلو الدمج ويرحبون بو 
 مستعدون لتطبيقو وإصلاحو. و 

 البحث:مشكلة  -2

مل تكن اإلعاقة السمعية أمرا مرغوبا فيو عند اإلنسان ألن السمع أبرز وسيلة للتعلم وفقداهنا يؤثر على اإلنسان من سلتلف 
 جوانبو احلياتية ،إذ مل يتلقى اإلىتمام والرعاية الالزمة من طرف أىل اإلختصاص وادلعرفة .

و اإلعاقة السمعية العجز يف حاسة السمع ،وىي فقدان جزئي أو كلي ذلذه احلاسة وىذا ما حيد من قدرة الفرد على 
،ولكن يف العصر احلديث وبزيادة انتشار ىذه الفئة ،كان لإلعاقة التواصل السمعي اللفظي ،وبالتايل عزلو يف عامل صامت 

يف سلتلف النواحي العقلية و الباحثني وبالتايل معرفة تأثري اإلعاقة عليهم السمعية نصيب كبري من اإلىتمام لدى العلماء و 
الفئة وجود يف اجملتمع و حترر من  فكرة كوهنم عبء على اجملتمع و النفسية و البدينية و اإلجتماعية و هبذا صار ذلذه 

لفرصة يف سلتلف اجملاالت كون أن ذلك من خالل التأكيد على حقوقهم األساسية يف احلياة مثل األسوياء و إعطائئهم ا
البحوث و الدراسات أثبتت أن ىذه الفئة من ادلعاقني تتمتع بقدرات و إمكانيات تؤىلهم للقيام بدورىا الطبيعي يف حال 

 توفرت الظروف ادلناسبة لذلك 

قبل على شلارسة ت ب ر و يف ىذا اإلطار و من أجل إعطاء ىذه الفئة من ادلعاقني مسعيا فضاء واسع يف العناية و ذلذا أ
 للرفع من مستوى قدراهتم من مجيع النواحي .

عدد من الباحثني إىل قدرة ادلعاق مسعيا على  لى شلارسة النشاطات الرياضية حيثبعد أن أثبت ادلعاق مسعيا أنو قادر ع
ىذا الحظناه من خالل القيام مبعظم ادلهارات و تطوير مستواه الذىين و اإلجتماعي من خالل الربامج اإلجتماعية و 

خربتنا ادلعيشية و ذلكمن خالل مشاركتنا بعض األصدقاء من ادلعاقني مسعيا دلمارستنا الرياضية صلدىم أحسن مهاريا و 
 أكثر إجتماعيا و ذىنيا مقارنة مبن ال يشاركنا يف شلارستنا للرياضة .

ادلعاق يشعر بالسعادة الغامرة إلشًتاكو مع  على أن 1982نقال عن رمزية غريب  2001و ىذا ما أكده علي عبد اهلل 
اآلخرين يف أي نشاط لذلك يعترب من أكرب العوامل اليت تنقل من اإلحساس بالعجز و الضعف إىل اإلحساس بالقوة كما 

 إن برنامج األنشطة احلركية و الرياضية لفئة ادلعاقني مسعيا ختتلف عن برنامج األسوياء إىل 2011يذكر بن زيدان حسني 
أن  1999أن فقدان السمع دينع اإلتصاف باآلخرين ديثل إعاقة يف عملية التعلم كما ترى مسرية طو مجيل و ىالة جرواين 

الدمج يفي مبساعدة ادلعاقني على احلياة و التعليم حيث جيدون فرصة كبرية على اإلعتماد على النفس دلا يناسب قدراهتم 
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نقال  1999أو دائمة من نفس مكان التعلم مع األسوياء ،و قد أشار بلوك  و إمكاناهتم و ذلك بتواجدىم دلدة مؤقتة
أن دمج األطفال ادلعاقني مع االسوياء يف برنامج األنشطة الرياضية أكثر فعالية لتنمية ادلهارات نقارنة  1995عن كلري 
 بأقراهنم .

رسة سلتلف األنشطة الرياضية و إمكانية تعلم و يف ظل كل ىذه ادلعطيات يظهر جليا أن ادلعاق مسعيا لو القدرة على شلا
ادلهارات احلركية و من جهة أخرى كما سبق الذكر يربز مفهوم الدمج كوسيلة ىامة لتحقيق الكثري بالنسبة للمعاقني مسعيا 

 ىذا ما أدى الطالبان الباحثان على طرح التساؤل التايل : 

        ومعلمي ادلعاقني مسعيا ضلو الدمج؟كيف ىي اجتاىات أساتذة الًتبية البدنية والرياضية 

 التساؤالت الفرعية:

  ؟أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للطور ادلتوسط ضلو الدمجكيف ينظر  -

  لدمج؟ضلو ا كيف ينظر معلمي ادلعاقني مسعيا على مستوى مراكز الصم  -

 ؟ساتذة وادلربني حول الدمجىل ىناك فروق يف اإلجتاىات بني األ -

التعرف على: إىليهدف البحث أهداف البحث: -3  
  .اجتاىات أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ضلو الدمج  حتديد-
                  .ضلو الدمج اجتاىات ادلعاقني مسعيا حتديد-
  .الدمجادلعاقني مسعيا ضلو ومعلمي الًتبية البدنية أساتذة دراسة الفروق يف اإلجتاىات بني  -

                                                                                           :الفرضيات -4
                                                                                    الفرضية العامة: 4-1
مسعيا اجتاه واحد و اجيايب ضلو الدمج.علمي ادلعاقني مو  البدنية والرياضية لًتبيةا أساتذة-  

                                                                                :الفرضيات الجزئية 4-2 
 .الدمج نظرة إجيابية ضلو البدنية والرياضية  الًتبية ألساتذة -

 .دلريب ادلعاقني مسعيا نظرة اجيابية جدا ضلو الدمج  – 

 .ال يوجد فروق بني اساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مسعيا ضلو الدمج -
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أهمية البحث: -5  
                                                                              حبثنا ىذا يف: أمهية تتمثل

الكاملة لدرلو يف اجملتمع ومنحهم الثقة بالنفس واجلو ادلناسب مثل توفري  للمعاق مسعيا احمليط ادلالئم والرعاية  -  
  األسوياء  البراز قدراهتم ومهاراهتم البدنية واالجتماعية.

تغيري النظرة احملدودة لالعاقة السمعية وتغيري الذىنيات السلبية ضلو االدلعاق مسعيا وتوفري الشروط  -
مج بني االسوياء.الضرورية لتحسني وإصلاح مشروع برنامج الد  

إعطاء اىتمام باألطفال ادلعاقني مسعيا وتوفري ذلم سبل وبرامج البراز قدراهتم البدنية والذىنية  -
    واالجتماعية وزلاولة درلهم مع اقراهنم األسوياء.

                                                               مصطلحات البحث: -6     
نزعة من اإلنسان لالستجابة إىل حد معني أو فكرة معينة بطريقة زلدودة وماقف قد تكون : اإلتجاهات -6-1     

.اجيابية أوسلبية  
                                                           أو ىي رلموعة ميول ومشاعر الفرد وقناعتو جتاه مثري معني   

وحتد من القدرة على التواصل السمعي اللفظي  ىي فقدان كامل أو جزئي حلاسة السمع :اإلعاقة السمعية -6-2
/حسني زلمود :سلسلة األلعاب الرياضية ،ادلكتبة )ماىر حسام زلمود زلمدشلا يؤدي إىل عدم اكتساب اللغة والكالم.

 (.21ص2006ادلصرية اإلسكندرية ،

مل كل حيي لذالوحدة الصغرية يف الربامج الدراسي للًتبية الرياضية ا يى :حصة التربية البدنية والرياضية -6-3
  .خصائص الربنامج

التنظيمية  اإلشكالذلك جبانب ادلدرسة، دلزاولة الرياضة يف  األساسيالشكل  أهناكما تعرف حصة الًتبية البدنية على 
احلصة فيمكن دتييزىا بعدة خصائص  أماورات الرياضية الرياضية و الد األعيادفيها التالميذ الرياضة مثل  اليت يزاول األخرى

أنور  )أدين.فيو احلصة وظيفة ىامة من متكاملة و يف ادلناىج الذي تؤدي كأجزائهافهي زلددة  زمنيا تبعا لقانون ادلدرسة  

  30ص2002,اخلويل

لالطفال من ذوى اإلحتياجات اخلاصة واألطفال العاديني يف  االجتماعي والتعليمي ىو التكاملالدمج:  -6-4
)مسرية طو مجيل/ىالو الدراسي على األقل ويرتبط ىذا التعريف بشرطني وجب حتقيقهما الفصول العادية وجلزء من اليوم 

 (.18ص1999اجلروف :دمج ادلتخلفني عقليا يف مرحلة ما قبل ادلدرسة ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة 
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 وجود الطفل ادلعاق يف الصف العادي جلزء من اليوم الدراسي.-1

 .االختالط االجتماعي ادلتكامل-2

                                                                 الدراسات و البحوث المشابهة: -7 
بالتدريس بالكفاءات وجدنا بعض الدراسات بالنسبة للدراسات السابقة والبحوث اليت تطرقت إىل النظام الًتبوي اجلديد 

  نذكر منها:

دمج األطفال " لنيل شهادة ادلاجيستار حتت عنوان: " زلمد ابراىيم عبد احلميد عداد " إىي دراسة من :7-1 
 ادلتخلفني عقليا مع األطفال األسوياء يف بعض األنشطة وتنمية التوافق الشخصي لديهم" 

استهدفت الدراسة يف التعرف على تاثري الدمج على التوافق الشخصي واالجتماعي يف مرحلة ماقبل ادلدرسة لدى األطفال 
متخلفني عقليا، ومن أدوات  10اسوياء و 10طفل و 20ادلتخلفني عقليا، واستخدم الباحث ادلنهج التجرييب على عينة 

يف االسبوع ومن اىم النتائج : إن دمج وحدات  3أسابيع بواقع  8البحث الربنامج اشتمل على انشطة فنية رياضية 
 األطفال ادلتخلفني عقليا مع األسوياء يزيد من تكيفهم مع احلياة وزيادة النمو احلركي وادلعريف.

حتت عنوان " أثر الدمج بني ادلعاقني ذىنيا  2005فاطمة زلمد عبد الباقي من إعداد الطالبان  دراسة -7-2 
من خالل برنامج مهارات ألعاب قوى وبرنامج إعالمي تربوي على السلوك التوافقي للتالميذ ادلعاقني ذىنيا واألسوياء 

التعرف على تاثري الربنامج ادلقًتح مهارات العاب القوى ) التتابع،  إىل يهدف البحث واجتاىات التالميذ االسوياء ضلوىم.
 .تالميذ ادلعاقني ذىنياالوثب الطويل( والتوافق النفسي اإلجتماعي لدى ال

 09اناث من التالميذ االسوياء و 17ذكور و 22تلميذ بواقع  31ادلنهج التجرييب علىعينة قوامها استخدمت الباحثة 
 ذكور. 04اناث و 05معاقني بينهم 

ة، ومن أىم أدوات البحث: الربنامج ادلقًتح اشتمل على مهارات العاب القوى، االعالم الًتبوي ادلدرسي، اختبارات بدني
النتائج الىت توصلت اليها برنامج الدمج باستخدام مهارات العاب القوى من شانو التاثري االجيايب على ادلستوى البين 

                                                                                                                                                                                     وادلهاري للتالميذ ادلعاقني ذىنيا واقراهنم االسوياء.
ىوتسن وآخرون حتت عنوان " تأثري األقران على األداء احلركي يف فصول الًتبية البدنية من إعداد  دراسة: -7-3

ادلدربني وغري ادلدربني على حتسني االداء احلركي لدى االفراد والرياضية ادلدرلة" هتدف إىل التعرف على تاثري االقران 
 ادلعاقني ذىنيا متوسطي االعاقة يف فصول الًتبية البدنية ادلدرلة.
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معاقني ذىنيا ووضع الربنامج من  06اسوياء و 06تلميذا منهم  15استخدم الباحثون ادلنهج التجرييب على عينة قوامو 
 ة، اختبارات بدنية وحركية.د يف كل وحد 30وحدة بواقع  36

ومن أىم النتائج : األفراد األسوياء ادلدربني أكثر فاعلية يف مساعدة التالميذ ادلعاقني ذىنيا على حتسني ادائهم احلركي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وذلك مكن خالل عملية الدمج يف فصول الًتبية البدنية.

 ت:                                                                                                              الدراسا على التعليق -8
                                                                إن أىم النقاط ادلشًتكة الىت جتمع الدراسات ىي كما يلي: -
ادلوضوع، وألنو أحسن حليل وتفسرينتائج ىذا طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة، و األنسب لت ألنو يعدادلنهج الوصفي  -

   طرق البحث اليت تتسم بادلوضوعية.

مع األسوياء من خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية اليت تتناول فئة ادلعاقني مسعيا وذىنيا دمج الدراسات تناولت كل  -
 واحلركي والعطفي الوجداين.اجلانب البدين وادلعريف 

    :                                                                                            الدراسات نقد -8-1    
اجتاىات أساتذة   شاهبة، واليت جاءت حتت عنوان: "بالنسبة للجديد الذي جاءت بو دراستنا مقارنة مع الدراسات ادل

الًتبية البدنية والرياضية للتعليم ادلتوسط ومعلمي ادلعاقني مسعيا ضلو دمج ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم األسوياء يف حصة الًتبية 
 علميمو  واليت مت إجراؤىا على عينة عشوائية دتثلت يف أساتذة الًتبية البدنية والرياضية للتعليم ادلتوسط،"البدنية والرياضية. 

  .حيث استخدمنا فيها استمارة اإلستبيان كأداة جلمع البيانات ادلعاقني مسعيا، 

 



الدمج                                                                الفصل األول                 
 

 مقدمة:

يعترب الدمج وسيلة هامة لتحقيق الكثري من القيم االجتماعية و الوطنية حيث تتعدد بيئاته يف حياة األطفال املعاقني 
لتمثل العائلة واملدرسة واجملتمع ،مما يعطيهم احلق يف تكافؤ فرص التعلم و املشاركة يف احلياة االجتماعية مع األطفال 

                                  ن طاقاهتم حينما تتوفر هلم فرص العمل املناسبة لقدراهتم وخرباهتم السابقة.                                                      األسوياء ويدعم إمكانية االستفادة  م
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 تعريف الدمج:-1

إن الدمج يشري إىل عملية إرسال األطفال ادلعاقني إىل رلتمع الدمج من خالل وضعهم يف فصول عامة مع أقران غري    
معاقني ، وعند فتح موضوع الدمج فإننا صلد أنفسنا يف موضوع بو جدل ويف ىذا اجلزء سوف نقدم استعراض ادلوضوع 

م إدراجو يف مدارس عامة جزء من اليوم الكامل يعترب موضوعا شخصيا واآلراء ادلختلفة حولو، إن قرار إدراج الطفل أو عد
و ذاتيا إننا ضلاول أن نساعدك على ادلعلومات الضرورية وحتليل اخلربات ادلوجودة واحلصول على النصيحة وادلساعدة من 

م الدمج يف قانون تعليم مجيع ادلهنيني وادلدرسني يف فصول الصم ولكنو يف النهاية يرجع القرار إىل األسرة )لقد نشأ مفهو 
يف الواليات األمريكية ،و الذي يعرف بالقانون العام إن ىذا القانون لو جذور  ترجع من  5791األطفال ادلعاقني لعام 

رلموعات األطفال ادلعاقني  اليت فشلت الدولة يف تقدمي تعليم رلاين ذلم ، ويف احلالتني وافقت احملكمة على أن مجيع 
عاقني ذلم تعليم رلاين وبعد ذل   م تعميم القرار وطل  القانون من الدول أن توفر تعليما األطفال األطفال ادل
 (992-999، الصفحات 9007)فؤادكاشف،عطيةعطيةزلمد، ادلعاقني.

 أشكال الدمج:-1-2

 تتنوع أشكال الدمج لألطفال ادلعاقني على النحو التايل:

 الدمج المكاني:  -2-1–1

 يشري إىل تواجد األطفال ادلعاقني يف فصول خاصة ملحقة بادلدارس العادية.-

 يشري إىل تواجد األطفال ادلعاقني مع األسوياء يف األنشطة غري األكادديية، مثل األنشطة الرياضية والفنية والرحالت.-

 :الدمج األكاديمي-1-2-2

 ني األسوياء يف فصل دراسي واحد وتلقي برامج تعليمية مشًتكة .يشري إىل تواجد األطفال ادلعاق-

 :االجتماعي الدمج-1-2-3

 يشري إىل إتاحة الفرص لألطفال ادلعاقني للعمل يف اجملتمع كأفراد مسامهني بعد إدتام سنوات الدراسة  والتأىيل .-
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 أسباب الدمج: -1-3

العادلي باألطفال ادلعاقني إىل سعي ادلهتمني بنظام التعليم اخلاص هبم إىل تغيريه من االنعزال ذلؤالء  االىتماملقد أدى 
 األطفال داخل أماكن خاصة هبم إىل درلهم داخل اجملتمع وذل  لعدة أسباب منها:

 لديهم القدرة على العطاء. اجتاه اجملتمع ضلو األطفال ادلعاقني والنظر إليهم على أهنم مستهلكني ألموال الدولة وليس-

 التزايد ادلستمر يف إعداد األطفال ادلعاقني بفئاهتم ادلتنوعة .-

 والصحية اليت يستفيد منها األطفال األسوياء . واالجتماعيةزلاولة زيادة إفادة األطفال ادلعاقني من اخلدمات الًتبوية -

لف عن النظام التعليمي العام ،شلا يقيد حريتهم عند مواصلة إتباع ادلدارس اخلاصة باألطفال ادلعاقني نظام تعليمي سلت-
 تعليمهم مستقبال مع األطفال األسوياء .

 عدم توفر فرص أمام األطفال ادلعاقني إلقامة عالقات اجتماعية مع أقراهنم األسوياء شلا يؤثر سلبا بناء شخصيتهم.-

 مشاكل الدمج : 1-4

يتسب  يف حدوث الضوضاء ،اليت تعمل على تشتيت انتباه األطفال وصعوبة إدارة الزيادة العددية داخل الفصل ،شلا -أ
 ادلدرس ذلذا الفصل ،ووجود طفل معاق يصع  درلو يف ىذه الفئة مع طفل سوي .

عدم مشاركة األطفال ادلعاقني ذىنيا مشاركة فعالة باألنشطة ادلدرسية خصوصا النشاط الرياضي شلا يؤدي إىل عدم -ب
 تربية بدنية مناسبة وبالتايل ال حيدث قبول ذلؤالء األطفال لدى أقراهنم األسوياء والعكس . احلصول على

ختوف مدرسي التعليم اخلاص من فقدان وظائفهم األساسية يف برامج الدمج أدائهم دور مساعد مدرس الفصل -ج
 العادي 

مات ادلساعدة أثناء تنفيذ الربنامج الذي يليب التدري  غري كايف دلعلمي الفصل العادي قبل برنامج الدمج وقلة اخلد-د
 حاجيات األطفال داخل الفصل .

عدم تنسيق العمل و ادلشاركة يف ادلسؤولية ،وعدم حتديد األىداف لكل ادلشًتكني يف الدمج ،شلا يتسب  يف إعاقة -ه
 تقدمي ادلعاقني.

ليمي ادلناس  لقدراهتم الذىنية و التعليمية عدم مالحظة احتياجات األطفال ادلعاقني وعدم اختيار ادلستوى التع-و
 ،فبعضهم يتعامل بنجاح مع بيئة الفصل العادي والبعض اآلخر تكون ىذه البيئة مقيدة لو بل وتتعارض مع عملية التعليم
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 أنواع الدمج: -1-5

 ىناك عدة أنواع عديدة للدمج نستعرضها فيما يلي:

أو توجيو: ويذى  فيو الطال  إىل إحدى ادلدارس اجملاورة يف الدمج الكامل دون إشراف النوع األول:-1-5-1
فصول عامة مع أقرانو غري ادلعاقني وال يتلقى اي خدمات خاصة، ووفقا للقانون الصادر فإن ىذا الدمج غري قانوين حيث 

الب ادلعاقني فإهنا ال تقدم يعترب انو درلا يف ادلدارس العامة قبل توصية القانون الفيدرايل، وعندما تقبل ادلدارس العامة الط
ذلم اي خدمات مساعدة أو أي مساعدة خاصة ومع ىذا فإن الوالدين يفضالن إرسال أطفاذلما إىل ادلدارس العامة عندما 
تقبلهم بدال من ادلدارس الداخلية او ادلدارس البعيدة اليت تشًتط دفع ادلصاريف مجلة واحدة ، وكما يفضل الوالدان إرسال 

 ىل مدارس رلاورة ألهنم سيكونون يف ادلدرسة مع اطفال يعرفوهنم.أطفاذلما إ

الدمج الكامل يف فصول عامة مع ضرورة تقدمي خدمات مساعدة لتلبية االحتياجات  النوع الثاني: -1-5-2
 اخلاصة للطالب: ووظيفة ىذا الفصل أن خيربك باخلدمات ادلتوفرة للطالب الصم يف ادلدارس العامة وحق  ان تري ما

 الىت تقدمها ادلدرسة من خالل التعاقد مع .يقدرنو من خالل حطة التعليم الفردي 

الدمج اجلزئ ويتم وضع الطال  يف حجرة خاصة مع تعليم ادلصادر اخلاص، وحيضر بعض النوع الثالث:-1-5-3
 األنشطة يف دمج التعليم العام.

كفريق عمل لتعليم الطالب ادلعاقني، وغري ادلعاقني، قيام ادلتخصص ومعلمي التعليم العام  النوع الرابع:  -1-5-4
 العام. يف بيئة التعليم

الدمج ادلقلوب حيث يتم وضع الطالب ادلعاقني يف بيئة تعليم خاصة يف بعض األنشطة  النوع الخامس: -1-5-5
 ادلختارة.

 مصادر التعليم اخلاص الدمج األكادديي ادلختار ويتم وضع الطالب ادلعاقني يف حجرة النوع السادس: -1-5-6
 زلدود من الدروس األكادديية. ويذىبون إىل الفصول العامة حلد

الدمج غري األكادديي ادلختار، حيث يًتك الطالب ادلعاقني حجره مصادر التعليم اخلاص  :النوع السابع -1-5-7
 ويذىبون إىل الفصول العامة لعدد زلدود من الدروس واألنشطة غري األكادديية.
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تعليم ادلصادر اخلاص غري ادلدمج يف الفصول العامة ويظل الطالب ادلعاقني طوال الوقت  :النوع الثامن -1-5-8
يف حجره مصادر التعليم اخلاص ويتواصلون من حني آلخر مع الطالب غري ادلعاقني يف ملع  ادلدرسة أو 

 (992-992، الصفحات 9002)فؤادكاشف،عطيةعطيةزلمد، الطابور.

 :مفهوم اإلدماج المدرسي -1-6

يعاين الطفل ادلعوق  مسعيا العزلة عن باقي أفراد اجملتمع بسب  عجزه، لذا تعترب تربيتو وتعليمو يف الوسط العادي ذات   
 االجتماعيالسبيل األمثل إلثبات ذاتو يف اجملتمع وتطوير إمكاناتو وقدراتو وحتضريه لإلدماج  اعتبارا أهناحيوية يف حياتو 

مستقبال، ألن حصر كفالة الطفل ادلعوق مسعيا داخل ادلؤسسة ادلختصة ) مدرسة صغا الصم( قد يفرز هتميشو وإقصائو 
دلني مسعيا يف ادلراحل ادلقبلة، يف حني يسمح من اجملتمع السامل، كما أنو قد حيد من طاقاتو ويصع  إدماجو من السا

اإلدماج ادلدرسي مبزاولة دراسة عادية كما يشجع كل من ادلعاق الصم والسامل مسعيا على ادلشاركة الثنائية والفعالة يف احلياة 
ة يف ظل التعايش وذل  منذ الصغر فتنمو وتتنوع طرق التواصل وتتطور ادلكتسبات ادلعرفية والسلوكي واالجتماعيةادلدرسية 
ىي قيم وج  ترقيتها من طرف ادلنظومة  واليت، االجتماعيوالتمدن واحًتام األخرين يف اختالفو، والتجانس والتضامن 
برمتها، ألن مفهوم الدمج يعرب عن عملية تكامل أي إدخال اجلزء يف الكل، شلا يدعم ىذه القيم  االجتماعيةالًتبوية 

اخلاصة وفئات  االحتياجاتية ذلا ابعادىا النفسية والًتبوية على كل فئات من ذوي ويسعى لتحقيقها كغاية اجتماع
 االجتماعينيالسادلني، وفقا ذلذا ادلنطق ظهرت فكرة الدمج ادلدرسي اليت شغلت حيزا كبريا من اىتمامات الفاعلني 

 االجتماعيةيف معجم العلوم  االجتماعييف ادليدان كفالة ادلعاق وعربت عن آخر تصوراهتم للوصول إىل اإلدماج  والعاملني
يؤدي انشطة سلتلفة يف إطار الرضا وتبين على أنو " التكلف مع األفراد واجلماعات بكيفية تؤدي إىل تكوين رلتمع منظم 

للفرد مع زليطو وشلال خيدم عملية  واالجتماعيادلثل العليا للجماعات" فعن طريق اإلدماج أو الدمج يتم التكيف النفسي 
ىدف الربامج الًتبية اخلاصة  االجتماعيلتكامل والًتابط يف الوظائف والعالقات بني األفراد، حيث تعترب مرحلة اإلدماج ا

 (559، صفحة 5292)مذكور، .بذل  دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلياة االجتماعية العادية ويقصد

 :للطفل المعوق سمعيااإلدماج المدرسي  -1-7

فإن اول خطوة أو مرحلة ذلذا الدمج ىو  االجتماعيبالطفل ادلعوق مسعيا ىدفو األساسي ىو اإلدماج  التكفلإذا كان   
اإلدماج يف ادلدرسة، ألهنا ثاين بيت للطفل، ويف نفس الوقت رلتمع مصغرا جيد فيو الطفل مجيع أنواع ادلواقف واالتصاالت 

" استقبال الطفل ادلعوق حسيا والتكفل بو يف نفس اذلياكل ادلوجهة  أنوويعرف االدماج ادلدرسي على  ،وادلكتسبات
الستقبال األطفال السادلني وذل  يف كل من احلضانة، رياض األطفال، ادلدارس األساسية، الثانويات، مراكز التكوين 

 (00ص 9009ضامن الوطين، )وزارة التشغيل والتادلهين.....اخل"
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بالغة وحيوية يف حياتو اعتبارا أهنا السبيل ادلثل لنجاح مساره أمهية فتعليم وتربية الطفل ادلعوق عموما واألصم خاصة ذو 
 االجتماعي دلا دتثلو ادلدرسة بالنسبة للطفل وعائلتو كوهنا وسط متنوع وضروري لتنشئتو اجتماعيا.

 ويعرف بوسكي  االدماج ادلدرسي على أنو " وضع الطفل الصم يف مدرسة سادلني مسعيا سواء بطريقة مباشرة أو   

 .Bousqet, 1978, p) بعد قضاء مدة معينة قسم خاص وذل  هبدف اكتساب ادلهارات األساسية لالندماج
247) 

تفاعل واإلحتكاك مع أقرانو السادلني مسعيا، بل يف عزلة يف ادلدرسة ادلختصة وال يستفيد من الفالطفل ادلعاق مسعيا يعيش 
يبقى يف قوقعة داخل رلتمع الصم حىت سن ادلراىقة أين يفرض عليو اخلروج إىل اجملتمع احلقيقي حبثا عن وسيلة دلواصلة 

ناجتة عن ىذا النوع من العزلة أو اإلقصاء شلا يصع  الدراسة أو للتمهني او للعمل، فغالبا ما يواجو مشاكل وصعوبات 
 (00ص 9009)وزارة التشغيل والتضامن الوطين، عليو الوصول اىل ما يسمى االدماج االجتماعي 

 أهداف االدماج المدرسي للطفل المعوق سمعيا: -1-8

 السمعية اخلاصة أن حتقق رلموعة من األىداف وىي كاآليت:من شأن عملية الدمج ادلدرسي للطفل ذوي االحتياجات 

_ حث الطفل ادلعاق مسعيا على شلارسة االتصال وتعلم اللغة بوضعو يف وسط سامل مسعيا حيث تبادل الكالم واحلوار 
 معا.

 _ التكفل بالطفل ادلعوق مسعيا يف سن مبكر من خالل برامج ال ختتلف عن برامج الطفل السليم مسعيا.

 االحتفاظ بالطفل داخل احمليط العائلي وكذا العادي حىت تتفادى نظام الداخلية._ 

_ وضع حد لعزلة الطفل ادلعاق مسعيا وإعطائو فرصة االستفادة من الًتبية والتعليم اليت يتمتع هبا التالميذ العاديني 
 لتحضريىم للعيش سويا.

 يف احلياة ادلهنية. لإلدماج_ إعداد الطفل األصم 

السمعية، وحتقيق  وإعاقتوتتماشى مع االعاقة ومع حاجاتو ومساعدتو على تقبل ذاتو  اليتفري اخلربات االجتماعية _ تو 
 (551، صفحة 9005)سليمان، .أكرب قدر من التوافق مع نفسو

 _ حتفيز الطفل ادلعاق مسعيا على التواصل اللغوي وعلى تطوير لغتو.

 حتسني اجملتمع باحتياجات ومشاغل ادلعاق مسعيا_ 
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 _ احًتام ادلعاق مسعيا من طرف العاديني.

 دور المشتركين في الدمج: -1-9

 األطفال المعاقين وغير المعاقين:-1-9-1

تقل   على اخلط اجلانيب حلساب النقاط اوال يعين دمج األطفال ادلعاقني ذىنيا يف الًتبية البدنية العادية رلرد وجودىم 
السجالت، وإمنا يعين ادلشاركة الكاملة إىل اقصى حد شلكن والتداخل االجيايب بني األطفال ادلعاقني واألسوياء، ويبدا ىذا 

 التداخل من قبل األطفال األسوياء وذل  بعمل اآليت:

 _ بدا الكالم واالنشغال مع الزميل باحلديث معو.

 _ احلفاظ على التقارب البدئي.

 اق.وذجا للطفل ادلع_ ان يكون من

 أن يساعده على اداء ادلهارة وبطل  منو ادلساعدة.

 داء اجليد._ أن ديدح الطفل ادلعاق عند األ

فالطفل السوي ديثل وسيلة مساعدة لتأدية ادلهام بالنسبة للمدرس حيث يقوم بدور ادلشجع وادلصحح والنموذج للطال    
 ادلعاق.

 مدرس التربية البدنية العادية: -1-9-2

أن دور مدرس الًتبية البدنيىة  Rizzo1984نقال عن ريزوJansma Franch1994يشري كل من جنسمافرنش  
 طورة يف برنامج الدمج فهو يقوم باآليت:دلعاقني رمبا يكون أكثر العوامل حالعادية جتاه الطفال ا

 _ تعليم كل األطفال ادلوكل امرىم إليو.

 اىداف تعليمية ورئيسية جبميع األفراد بالفصل._ عمل 

 حث وتنسيق ادلساعدة لكل األطفال الذين حيتاجون خلدمات تعليمية خاصة.

 _ العمل على زيادة التدخالت بني األطفال ادلعاقني واألسوياء.
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ادلعاقني  لألطفالديارسها الطفال أثناء الدمج لتالئم القدرة العقلية والبدنية  اليت_ عمل بعض التعديالت بالنشطة الرياضية 
 وذل  كاآليت:

 أشكال الدمج في التربية البدنية والرياضية: -1-11

هبدف (Serrill1998أشكال جديدة وفرت صورا للدمج يف اجملال الرياضي وىذا ما اشارت اليو شرييل ) ظهرت
 واكتساهبا الكفاءة االجتماعية ومن ىذه األشكال مايلي:لى حتسني ادلهارات احلركية مساعدة االطفال ادلعاقني ع

تعين ضم عدد متساوي من الرياضيني ادلعاقني واألسوياء يف فريق واحد وىو الرياضات الموحدة:  -1-11-1
الرياضيني األسوياء تعمل على شكل من اشكال الدمج اليت تستخدم بواسطة األودلبياد اخلاصة فالنماذج اليت يقصدىا 

 حتسني ادلهارات اخلاصة لدى الرياضيني ادلعاقني.

كمساعدين دلدرس الًتبية يعمل األطفال األسوياء برنامج المعلم الخاص من نفس العمر: -1-11-2
اص الرياضية، حيث حيصل كل طفل معاق على مدرس خاص بو من األطفال األسوياء من نفس العمر، ويقوم ادلدرس اخل

ح للطفل ادلعاق، ويؤدي ىذا العمل بعد انتهائو من تعلم ادلهارة ادلعطاة لو، وجي  ن يتلقى تعليمات بدور ادلراق  وادلصح
 من مدرس الًتبية الرياضية بالنسبة دلسؤوليتو التعليمية جتاه الطفل ادلعاق.

اخلاص والفرق الرئيسي بينهما أن وىي عملية مشاهبة لربنامج ادلعلم  العملية االندماجية المعكوسة: -1-11-3
األطفال األسوياء يذىبون إىل مواضع التعليم  اخلاصة باألطفال ادلعاقني وبذل  يتم إعداد االطفال ادلعاقني واألسوياء 

 للدمج الكامل يف وقت الحق.

يعتمد على ادلالحظة وتصحيح األخطاء احلركية  التعليم والتدريس الحسي من خالل األقران: -1-11-4
بعضهم لبعض حيث ان الطفال ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة دتكنهم العمل كمعلمني خصوصيني، ويعتمد ىذا 

األدوار من معلم ومتعلم، وبذل  ديدون بتغذية رجعية ويتعلمون من خالل التدريس، ويتضمن التعليم من  النظامعلى تغيري
ن وجود النموذج الذي حيدث طبيعيا اثناء الدمج يف االنشطة الرياضية حيث يعمل على تعديل السلوك غري خالل القرا

ادلناس  ويسهل التداخل بني الطفال ادلعاقني واألسوياء ويعمل على دفع الطفل لألداء السليم خاصة عندما يوجد دتاثل 
 يف العمر واجلنس بني األطفال.

نت بواسطة األودلبياد اخلاص، حيث يتواجد الالعبني األسوياء مع الالعبني تكو نوادي الشركاء: -1-11-5
 .طط اللع ة للتدري  على ادلهارات اخلاصة وخادلعاقني اثناء انشطة ما بعد ادلدرس



























 الفصل الثاني                                                                   االعاقة السمعية
 

 :خاتمة

ذات تأثري بالغ يف قدرة املعارف يف أداء أدواره االجتماعية مبا فيها العمل وإقامة عالقات صداقة إن االعاقة السمعية   
وغريىا بسبب املشاعر اليت تنتاب املعاق بعد اصابتو باإلعاقة السمعية مما ينعكس على سلوكو بامليل اىل السلوك غري 

 حساسية الطفل املعاق ألنواع السلوك اليت مل يكن ينتبو اليها من قبل االصابة.العادي واكثر ما ينجم عنها 

فعملية التواصل اىل فئة الصم هلا امهية بالغة واذا كان الطفل االصم صعب عليو التعلم طرق التواصل فانو يتميز   
ادي عادة ىذا ما جير عنو اإلعاقة باالنطوائية وينجم عنها ثوران ألتفو التصرفات واحيانا ال ينتبو إليها الطفل الع

 السمعية لألسرة واجملتمع بصفة عامة. 
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 تمهيد:

حتتل الرتبية البدنية والرياضية مكانة ىامة يف املنظومة الرتبوية، حبيث تعترب أهنا من أىم السبل يف النشئ    
العملية الرتبويةاليت هتدف إىل وتربيتو تربية شاملة، وعنصر فعاال يف إعداد جمتمع أفضل، ألهنا تساىم يف 

حتسني األداء اإلنساين وإثراء اجلوانب البدنية والعقلية واإلجتماعية للفرد، كما أهنا تسعى إىل حتقيق التوازن 
 والتعاون ضمن الرتكيبة اليت ينشط فيها الفرد.

ها وكذلك قابلية النمو، ويقصد بالرتبية البدنية قابلية الفرد على التكيف مع طبيعتو وبيئتو وسيطرتو علي  
فهي تنمي شخصيتو من مجيع النواحي وتعده للحياة هلدف القيام بدور إجتماعي كما تكسبو العديد من 

الرتبية تعمل على زيادة املعرفة ، و صفات املواطنة الصاحلة اليت تؤىلو ألن يكون شخصا نافعا لنفسو وجمتمعو
 اإلبتكار وغرس اإلجتاىات السليمة. لدى الفرد وتنمية قدراتو ومهاراتو وتشجيع روح

إنطالقا من ىذا املنطق فالرتبية البدنية جزء بالغ األمهية من عملية الرتبية العامة ، ألهنا تساىم يف توجيو  و  
 ى حتقيق الصحة العقلية والبدنية.األفراد توجيها سليما، وتنميهم اجتماعيا وأخالقيا، وتعمل عل
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التربية البدنية و الرياضية: -3  

 مفهوم التربية البدنية والرياضية: -3-1 

ى فنجد مفهوم الًتبية البدنية والرياضية لد لقد اختلف مفهوم الًتبية البدنية والرياضية من مفكر إىل آخر   
  التيوىنا تربز معاين اخلربة ادلربية ، وإمنا ىي احلياة نفسها ومعايشتها ليست رلرد إعداد للحياةأهنا   ديوي

من خالل تثقيف الفرد مدى اكتساهبا على سن معينة، كما يربز مفهوم الًتبية ادلستمدة  ال يتوقف
سبة دلعايشة وتعاطيها من حيث ينظر للًتبية البدنية والرياضية على أهنا أسلوب للحياة وطاليقة منااحلياة.

خالل خربات الًتويح البدين واللياقة البدنية واحملافظة على الصحة وضبط الوزن وتنظيم الغذاء، والنشاط 
 وىو مفهوم يتسق مع الًتبية مدى احلياة.

فهي ، البدنية والرياضية وليد القرن العشرين إىل أن مفهوم الًتبية  venderwaoigفندوراجويرى ادلفكر   
من أشكال النشاط البدين يف ادلدارس وىكذا ظهرت الًتبية  و الرقص وغريىا تتعامل مع برامج الرياضة

 البدنية كنوع من التغريات ) ادلظلية( يف الوضع الًتبوي.

                                                أما بالنسبة للمفهوم اإلجرائي للًتبية البدنية والرياضية ىو:  
القدرات البدنية وادلهارات احلركية، وادلعرفية،  أساليب وطرق فنية تستهدف اكتساب رلوعة *  

                                                                                                واإلذباىات.
  مواجهات للربامج واألنشطة.رلموعة قيم ومثل تشكل األىداف و األغراض، وتكون دبثابة زلكات، و  * 
، 2002)أدين أنوراخلويل،  وتفسري استخدام األساليب الفنية * رلموعة نظريات ومبادئ تعمل على تربير 

                                                                                              .(00صفحة 
والرياضية ىي مظهر من مظاىر الًتبية تعمل على ربقيق أغراضها البدنية والعقلية  فالًتبية البدنية  

التنمية الشاملة ادلتزنة وتعديل واإلجتماعية والنفسية وكذا اجلمالية بواسطة النشاط احلركي ادلختار هبدف 
                                     (61، صفحة 6991)زلمدسعيدعزمي،  السلوك ربت قيادة صاحلة.
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ومن خالل ىذا ديكن القول بأن الًتبية البدنية والرياضية مشلت إعداد الفرد من كل النواحي من مهارات   
  وعادات ومعارف ومعلومات ومعاين وسلوك اجتماعي مميز.

 مفهوم التربية البدنية والرياضية كنظام تربوي: -3-2 

تسعى من خاللو إىل بلوغ أىداف تربوية وإجتماعية فهي ربتل مكانة  الًتبية البدنية والرياضية ذلا نظام  
تربوية مهمة،وذلك عن طريق التطبيع والتنشئة االجتماعية لألطفال والشباب من خالل اللعب واأللعاب 

اليت ربكمها معايري وقواعد ونظم أشبو بتلك اليت توجد يف اجملتمعات ادلعايريية اإلنسانية يف صورة والرياضة 
مصغرة ذلا،ومن ىذه األشكال احلركية يتم تدريب االطفال والشباب على قيم اجملتمع ومعايريه يف إطار 

، صفحة 2006)أدين أنوراخلويل،  يتسم باحلرية والرضا والبهجة فضال عن التلقائية وبعيدا عن التلقني.
00). 

 والرياضية:أهداف التربية البدنية  -3-3

كمادة تعليمية يف ادلرحلة ادلتوسطة إىل تأكيد ادلكتسبات احلركية والسلوكية   تسعى الًتبية البدنية و الرياضية  
النفسية واإلجتماعية ادلتناولة يف التعليم القاعدي بشقيو اإلبتدائي والتوسط،وىذا من خالل أنشطة بدنية 

 التلميذ وصقلها من حيث:لورةشخصية ورياضية متنوعة وثرية ترمي إىل ب

أ/ الناحية البدنية:                                                                                           
                                                                      تطوير وربسني الصفات البدنية)عوامل التنفيذ( -
                                                                                               ادلردود الفيسيولوجي،سني رب -
                                                                                  التحكم يف نظام تسيري اجملهود وتوزيعو. -
                                                                                                                          ابع الطاقة.التحكم يف ذبنيد من -
                                                                                   قدرة التكيف مع احلالت والوضعيات. -
                                                                                       افظة على التوازن خالل التنفيذ.احمل -
 الرفع من ادلردود البدين وربسني النتائج الرياضية. -
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                                                                                                          ب/ الناحية المعرفية:
                                                                معرفة تركيبة جسم اإلنسان ومدى تأثري اجلهود عليو. -
                                                              معرفة بعض القوابني ادلؤثرة على جسم اإلنسان.  -
                                                                معرفة قواعد اإلسعافات األولية أثناء احلوادث ادليدانية.  -
                                                                                           معرفة قواعد الوقاية الصحية. -
                                                                                      صال الشفوي واحلركي.قدرة اإلت -
                                                                      معرفة قوانني وتاريخ األلعاب الرياضية وطنيا ودوليا. -
                                                                          ياضي وطنيا ودوليا.ذبنيد قدراتو العداد مشروع ر  -
 معرفة حدود مقدرتو ومقدرة الغري. -

                                                                                                   ج/الناحية اإلجتماعية:
                                                                                    ايف توازنو والسيطرة عليهالتحكم  -
                                                               تقبل األخر والتعامل معو يف حدود قانون ادلمارسة.  -
                                                                                   دية الفوز.التمتع بالروح الرياضية وتقبل اذلز  -
                                                                                           روح ادلسؤولية وادلبادرة البناءة. -
 ة لبلوغ اذلدف ادلنشود.التعايش ضمن اجلماعة وادلسامهة الفعال -

 أهمية التربية البدنية و الرياضية: -3-4

 أهميتها التربوية: -3-4-1

أىم النظم اإلجتماعية، فلها مكانتها ادلرموقة من حيث أهنا الوسيلة األساسية يف  يعترب نظام الًتبية أحد   
نقل الثقافة وتوظيفها اجتماعيا ويف ىذا يرى العامل األمريكي "جون ديوي" أن الًتبية البدنية ىي األساس 

أنو " النظام الًتبوي على  POPE NOE " الذي جيب أن تقوم عليو أي إصالح اجتماعي، كما يعرف
رلموعة العمليات اليت توجو بشكل خاص حنو اكتساب التعلم والًتبية البدنية ىي نظام مستحدث يشتغل 
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الغريزة الفطرية للعب وذلك منخالل أىداف تربوية يف مضموهنا وثقافية واجتماعية يف جوىرىا ولعل اذلدف 
 اعية للمواطن الصاحل.األساسي من نظام الًتبية البدنية دبفهومو ادلدرسي ىو التنشئة اإلجتم

فالًتبية البدنية تقدم خدمات بدنية و رياضية يف اجملال الًتبوي وبصفة خاصة يف ادلدارس وذلك منخالل   
 .(09، صفحة 6991)من قضايا الًتبيةالبدنية والرياضية،  معطيات سلوكية يكتسبها الفرد معرفيا وانفعاليا

الذي قال"على  Socrate سقراطما أكد أمهيتها منذ القدم جند ادلفكر اإلغريقي وأبو الفلسفة  ولعل   
ادلاطن أن ديارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقتو البدنية كمواطن صاحل خيدم شعبو ويستجيب لنداء 

 الوطن إذادعا الداعي".

أن الًتبية البدنية سبدنا هتذيبا لإلرادة، ويقول إنو ال يأسف على الوقت الذي  Redكما يعتقد ادلفكر ريد    
 خيصص لأللعاب يف مدارسنا، بل على النقيض، فإنو الوقت الوحيد الذي ديضي على خري وجو".

قد امهلت كلية، ولذلك فهو مل  أن الًتبية البدنية Pierre De Coubertin ر دي كوبرتانيبيكما رأى    
ن الًتبية أحد ادلكونات األساسية للتعليم الشامل فحسب، وإمنا أيضا أكد ضرورة إعطاء ادلنافسات يؤكد أ

الرياضية وضعا خاصا يف احلياة ادلدرسية، ألن عقيدة دي كوبرتان أن "الًتبية البدنية تعد الفرد وشخصيتو 
 دلعارك احلياة".

تتمثل يف  أمهية الًتبية البدنية والرياضية أن Novikovنوفيكوفويرى عامل اجتماع الرياضة الروسي    
                                                                                               مثل: وظائف

                                                                                                     ربسني الصحة. -
                                                                                       مقاومة اإلنسان لعوامل اإلحنطاط. -
                                                                                              مضاعفة طاقة العمل واإلنتاج. -
 لتجليات النشاط اإلجتماعي.مظهر  -
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وأبو التربية الرياضية  -نائب وزير التربية والتعليم المصري -محمد علي حافظوكذلك كتب   
، كتب عن أمهية النشاط الرياضي يف صورتو الًتبوية اجلديدة، وبنظمو وقواعده السليمة، وبألوانو المصرية

اطن الصاحل، يزوده خبربات و عنصرا قويا يف إعداد ادلوأنواعو ادلتعددة ميدانا مهما من ميادين الًتبية، و 
ومهارات واسعة سبكنو من أن يتكيف مع زلتمعو، وذبعلو قادرا على أن يشكل حياتو، وتعينو على مسايرة 

                                                                                         (84،86، صفحة 2006)أمني أنوراخلويل،  العصر يف تطوره ومنوه.

 أهمية التربية البدنية والرياضية في الوسط المدرسي: -3-4-2

والرياضية واألنشطة ادلدرسية ادلوازية رلاال حيويا وإلزاميا التعلم اإلبتدائي واإلعدادي  اعتبار الًتبية البدنية  
والثانوي، تشمل على دراسات وأنشطة تسهم يف النمو اجلسمي و النفسي،و التفتح الثقايف و الفكري 

                                                                                                    للمتعلم.
منح الًتبية البدنية والرياضية بنفس القيمة و اإلىتمام ادلمنوح للماد الدراسية األخرى، مع ربديد  -

حصص تدريسها بكامل العناية على اساس زبصص جزء منها للدروس النظرية اليت سبكن التلميذ من 
 فية ذلذا ادليدان.                                                                    اكتساب ادلفاىيم األساسية ادلرتبطة باجملاالت ادلعر 

ربديد أىداف الًتبية البدنية والرياضية و صوغ برارلها ومناىجها بكيفية تراعي التدرج ادلطابق لسن  -  
التعلم، ولنموه اجلسمي والنفسي والعقلي، وتاخذ باإلعتبار اخلصوصية اجلهوي والثقافية واإلجتماعية 

تنمية القدرات افدراكية واحلركية والبيئية وادلناخيةن،على أن تتمحور ىذه األىداف حول اكتساب ادلهارة و 
الساسيةن وادلعارف ادلتعلقة دبجاالت الصحة ونوعية احلياة والبيئة، وكذا ادلواقف والسلوكات ادلرتبطة 

  باخالقيات الرياضة، والتنافس الشريفن والقدرة على اإلستقاللية وربمل ادلسؤولية.                       
رياضة على الصعيد اجلهوي تستعمل من طرف ادلؤسسات التعليمية، دبا السهر على إحداث مركبات لل -

يف ذلك اجلامعة، ومجعيات الشباب،وتشرف على تدريبها ىيئة متعدة اإلختصاصات، تتكون من ذوي 
 اخلربة يف ميدان الًتبية والرياضية والتدبري والعمل اجلمعوي. 
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 درس التربية البدنية و الرياضية: -3-5

 مفهوم درس التربية البدنية والرياضية: -3-5-1

، ككل العلوم األخرى، حبيث تطور و لقد أصبح درس الًتبية البدنية والرياضية أحد ادلواد األكادديية   
أصبح أداة فعالة لتحقق أغراض اجملتمع احلديث، واذبهت اذباىا اجتماعيا وتربويا سولء يف برارلها أو يف 

بهان وذلك لتكوين التالميذ ال من الناحية اجلسمانية فحسب، بل من النواحي وسائلها التعليمية و اسالي
          (612، صفحة 6911)عبدالفتاح لطفي،  اإلجتماعية و اخللقية و الصحية و العقلية أيضا

يعرف "عباس أمحد صاحل" درس الًتبية البدنية و الرياضية أنو الوحدة الصغرية يف الربنامج الدراسي، فمادة 
الًتبية البدنية و الرياضية تشمل أوجو النشاط اليت تتطلب أن ديارسها الطلبة، وأن يكسبوا ادلهارات احلركية 

ب مباشر، وتعليم مصاحب تعليم مصاح اليت تتضمنها ىذه األنشطة، باإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من
                                                .(612، صفحة 6911)عبدالفتاح لطفي،  غري مباشر

رمستها ومن خالل ىذا التعريف ديكن القول أن درس الًتبية البدنية والرياضية حيقق عدة أىداف تربوية اليت 
 السياسة التعلمية يف رلال النمو البدين و الصحي للتالميذ على كل ادلستويات.

حيتوي درس الًتبة البدنية و الرياضية على ثالث  الرياضية: محتوى درس التربية البدنية و -3-5-2
 أقسام وىي كالتايل:

وىو الذي يتضمن بداة منظمة للدرس  سمى اجلزء التحضريييأو ما القسم التمهدي: 1-2--3-5
حيدد جناح ادلدرس يف مهامو، حبيث يتم فيو إعداد التلميذ نفسيا و معرفة الواجبات احلركية ادلختلفة اليت 

 ستقام خالل الدرس، ومن مميزاتو: سبرينات بسيطة غري مملة، تتناسب مع جنس وسن التالميذ.

فيو جزءان تعليمي و تطبيقي، فالتطبيقي ىو احلقائق و الشواىد و  القسم الرئيسي: 2-2--5-3
ادلفاىيم لالستخدام يف الواقع العلمي، فيقوم يف الرياضة الفردية كألعاب القوى، والرياضة اجلماعية مثل: كرة 

فتقدم فيو السلة، و من أىم مميزاتو ىو بروز روح التنافس مما يؤدي إىل جناح احلصة التدريبية، أما التعليمية 
 ادلهارات و اخلربات الوجلب تعلمهل سواء كانت يف رياضة فردية أو مجاعية. 
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و هتدئة أعضاء اذلدف يف ىذه ادلرحلة ىو الرجوع إىل احلالة الطبيعية  القسم الختامي:-3-5-2-3
خاء و اجلسم و عودتو إىل احلالة الطبيعية،و يتضمن ىذا القسم عدة سبارن لالسًتخاء كالتنفس و اإلسًت 

 .(91،91، صفحة 6992)زلمدعوض بسيوين،  سبارين ذات طابع ىاد

 أهداف درس التربية البدنية و الرياضية: -3-6

يهدف إىل تنمية صفات ذلا دور فعال يف بناء شخصية الفرد و تكسبو  إن درس الًتبية البدنية و الرياضية  
                                                                                                         طابعا مميزا حيث:

                        السرعة. تساعد اإلنسان على تطوير الصفات البدنية مثل: القوة و ادلرونة و الرشاقة و -
                                                                                   تساعد على اكتساب ادلهارات احلركية. -
                                                        تساعد الفرد على اكتساب الصفات اخللقية والتكيف مع اجملتمع -
تعمل على الوقاية الصحة من خالل ممراسة كافة الربامج و األنشطة و األلعاب الرياضية ادلختلفة لتحقيق -

و تزويده بكافة اخلربات الواسعة من خالل استغالذلا يف منو يساعد اإلنسان على التنشئة اإلجتماعية 
، صفحة 6992)زلمدعوض بسيوين، ومية األمكنة و األزمنة ادلناسبة خالل حياهتم اليأوقات فراغهم و 

91،91). 

 أنواع طرق التدريس في التربية البدنية و الرياضية: -3-7

وزبتلف الطريقة ادلستخدمة بإختالف نوع  توجد طرق متعددة للتدريس يف الًتبية البدنية و الرياضية   
 النشاط و من بني ىذه الطرق:

تعلم التالميذ اخلربة الكلية ككل وكوحدة موحدة دون تقسيمها إىل يقصد بالطريقة  الطريقة الكلية: -أ(
أجزاء ووحدات، ففي درس ادلهارات احلركية بالطريقة الكلية يقوم ادلعلم أو ادلدرب بشرح ادلهارات ككل 

ظريا وبطريقة مبسطة و أداء منوذج حركي متكامل للمهارات، مث يبدأبالتدريب عليها و على ادلعلم التدخل ن
بإصالح األخطاء و اإلرشاد أثناء ممارسات التالمذ ذلذه اخلربة و ىذه الطريقة تساعد التلميذ على فهم 

ستخدام ىذه الطريقة تساعد التلميذ ادلهارة ككل و إدراك العالقات ادلختلفة بني أجزائها و مكوناهتا، و ا



نية والرياضية التربية البد                                     :                    الثالثالفصل   

 

 39   

 

على التذكر احلركي ألداء ادلهارة، حيث أن استخدامها يالئم احلركات السهلة غري ادلركبة اليت يصعب 
 ذبزئتها.

إىل أجزاء و وحدات  بعد تقسيمها يف ىذه الطلريقة يتم تعليم التلميذ ادلهارة قة الجزئية:يالطر  -ب(
حيث يكون لكل جزء ىدف زلدد و واضح، ويتم تعلم كل جزء وحده و بالتسلسل يف تعليم ىذه األجزاء 

 و الربط فيما بينها يتم تعليم ادلهارة و أدائها كوحدة واحدة.

ادلعلم السابقتني معا، ففي ىذه الطريقة  ىذه الطريقة ذبمع بني الطريقتني الطريقة الكلية الجزئية: -ج(
بتعليم ادلهارة احلركية ككل يف البداية و بصورة مبسطة، و بعد أداء التلميذ ذلذه ادلهارة يقوم ادلعلم باإلنتقال 
إىل األجزاء الصعبة كأجزاء منفردة مع ارتباطها بالشكل العام للمهارة ادلتعلمة حىت إتقاهنا مث بعد ذلك 

 هنا و تثبيتها.تؤدى ادلهارة احلركية ككل و يتم التدريب إلتقا

مث ربطها معا  يف ىذه الطريقة يتعلم التلميذ جزء من ادلهارة مث جزء آخر الطريقة المتدرجة: -د(
، صفحة 6991)أكرم زكي خطابية،   اجلزء النهائى للمهارة احلركيةبالتسلسل و ىكذا حىت يصل إىل

61). 

بعدد من  تتميز الًتبية البدنية و الرياضية عن غريىا من النظم الًتبوية خصائص التربية البدنية: -3-8
                                                                                                          اخلصائص أمهها: 

                                                                            تعتمد على اللعب كشكل رئيسي لألنشطة. -
             تعتمد على التنوع الواسع يف األنشطة مما يساعد على مصادفة مجيع أمناع الفروق لدى التالميذ. -
                           اجتماعية.ترتبط بالرياضة فإهنا تزود الشلب حبركة ثقافية معرفية تساعدىم على إحراز مكانة  -
كما أن القيم و اخلصال ادلتصلة بادلعايري و األخالق و اآلداب يتم اكتساهبا غالبا بطرق غري مباشرة و   -

 يف ظروف ديناميكية بعيدة عن التلقني.

عة ( بعض اإلسهامات الًتبوية اليت ديكن أن تعرب بوضوح عن طبي 1891ويست بوتشر ولقد أوردت )   
                                                                        العالقات بني الًتبية البدنة و النظام الًتبوي منها:
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                                                                         تساىم الًتبية البدنية يف زيادة التحصيل ادلدرسي. -
                                                                 احلركي صلة قوية بالعمالت العقلية العليا.للنشاط  -
                                                                               تساىم الًتبية يف فهم جسم اإلنسان. -
                                                           الثقافة العادلية.تساىم الًتبية يف فهم دور الرياضة و  -
                                                              توجو الًتبية البدية حياة الفرد حنو أىداف نافعة و مفيدة. -
                                                  ات.تساىم الًتبية البدنية يف االستهالك ادلوضوعي للبضائع و اخلدم -
                             تساىم الًتبية البدنية يف تأكيد الذات وتقدير النفس يف االذباه االجيايب حنو النشاط البدين بشكل عام. -
       ل على تنمية قيمة التعاون.تساىم الًتبية البدنية يف تنمية االعتبارات اإلنسانية و التأكيد عليها و تعم -
تساىم الًتبية البدنية يف تنمية ادلارات احلركية النافعة سواء يف الرياضة أو غريىا، كما أهنا تفيد يف الًتويح  -

  و يف أوقات الفراغ.
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 خالصة:

للرتبية البدنية و الرياضية أمهية فعالة يف اجملتمع و هي جزء ال يتجزأ من العلوم األخرى و ذلك من     
خالل عالقتها الواسعة مع مجيع العلوم ترمي إىل وقاية الفرد و اجملتمع، تعترب أسلوب احلياة وطريقة مناسبة 

ترب جزء ال يتجزأ من الرتبية العامة ألهنا تعتىن دلعايشة احلياة و تعاطيها، وحتتل مكانة تربوية مهمة، كما تع
بأجسام الناشئني وصحتهم يف كل مرحلة من مراحل منوهم وبالتايل تعمل على أن يكون لديهم القوة و 
الشجاعة و الثقة بالنفس و العمل اجلماعي ومساعدة اآلخرين عن طريق تطوير قدرات التلميذ ادلعرفية، 

، اخللقية و اإلجتماعية و هذا من أجل إعداد مواطن صاحل لنفسه وبالتايل هي النفسية و احلركية، العقلية
                                       تسعي إىل الوصول إىل أرقى ادلستويات.                                                                                          

 



 الفصل األول                                                منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 

  تمهيد:
 وعليو ، بالفرضيات وتقابل وتناقش حتلل مل ما معىن دون معطيات ، البيانات و احلقائق مجع إن    

 يعتمد اليت واالستنتاجات االستطالعية الدراسة مراحل أىم إىل الفصل ىذا يف الباحثان سيتطرق الطالبان
 عينة ، البحث جمتمع ، الدراسة يف املستخدم املنهج ستتناول األخرية ىذه ، األساسية الدراسة يف عليها

 األدوات ، البحث متغريات ضبط قصد املتخذة اهلامة واإلجراءات التدابري اختيارىا وكيفية ، البحث
 ملعاجلة املستخدمة اإلحصائية الوسائل وكذا املقرتحومكونات الربنامج  البيانات جلمع املستخدمة والوسائل
 .الدراسة أثناء الباحث هلا تعرض اليت الصعوبات أىم لتليها ، املتجمعة البيانات
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 الدراسة األساسية:1-
إن ادلنهج يف البحث العلمي يعين رلموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من أجل :منهج البحث-1-1

 .(89، صفحة 1995نبات، )عمار حبوش و زلمد الوصول إىل حقيقة معينة 
حيث استخدم الطالبان الباحثان ادلنهج الوصفي تبعا لطبيعة ادلشكلة ادلراد دراستها ، حيث سنقوم بتجميع البيانات اليت 

 .تبني سلتلف األوجو وزوايا الظاىرة ، زلل البحث وعرضها وتبويبها مث حتليلها موضوعيا
 : مجتمع عينة البحث -1-2

العزيز فهمي العينة على أهنا " معلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من اجملتمع اإلحصائي موضوع ويعرف عبد 
 (95، صفحة 1998)فهمي،  الدراسة حبيث تكون شلثلة دتثيال صادقا لصفات ىذا اجملتمع .

لبعض واليات الغرب  ادلتوسط يف الطور التعليمأساتذة على   رلتمع البحث مشل:البحث مجتمع -1-2-1
 .مستغاًل، وىران، غيليزان، معسكر ، وكذا معلمي الصم البكم يف ادلراكز اخلاصة ببعض واليات الغرب اجلزائري.  

أستاذ يف الرتبية البدنية والرياضية من والية مستغاًل يف كل من دائرة  28على وقد مشلت :عينةالبحث -1-2-2
 سيدي خلضر، حجاج، عشعاشة، أوالد بوغامل، بن عبد ادلالك رمضان. سيدي علي،

 معلما من الواليات اخلمس ادلوضحة كالتايل: 54أما عينة ادلعاقني مسعيا فقد مشلت على 

 معلمي ادلعاقني مسعيا الوالية
 06 مستغاًل
 12 وىران

 10 عني دتوشنت
 14 معسكر
 12 غليزان

 ادلعاقني مسعيا.: يوضح عينة 01جدول رقم 

وال باستشارة الكتب أ لعملني ابعد اختيار ادلوضوع واالتفاق مع ادلشرف بادر الباحث: مجاالت البحث -1-3
واجملالت ومجع الوثائق ادلتوفرة بادلكاتب ادلختلفة اليت بإمكان الباحث التطلع عليها إىل جانب استشارة ادلواقع االلكرتونية 

مالو صلة مبوضوعنا ومجع ادلادة اخلربية اليت ختدم ادلوضوع والقيام بادلسح قصد استقصاء احلقائق عن طريق االنرتنيت وكل 
 وبلوغ األىداف ادلسطرة ذلذا البحث .
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التعليم أستاذ  28معلم الصم والبكم و  54الدراسة على عينة متكونة من  تأجري البشري: المجال-1-3-1
 ادلتوسط.

مراكز الصم البكم ويف بعض متوسطات مت إجراء البحث ادليداين على مستوى :المجال المكاني  -1-3-2
 .مستغاًل

 المكان اسم المركز
 حجاج مستغاًل مركز الصم البكم

 واري ناصر وىران مدرسة األطفال ادلعاقني مسعيا 
 عني دتوشنت مركز الصم البكم
 معسكر مركز الصم البكم

 غيايزان مركز ادلعاقني مسعيا الصم البكم

 . ميثل مراكز الصم البكم لبعض واليات الغرب: 02رقم جدول 
 لقد امتدت فرتة الدراسة على ثالث مراحل أساسية :المجال الزمني : -1-3-3

جمع ادلادة اخلربية وسلتلف ادلصادر اليت ذلا صلة مباشرة بادلوضوع وخاصة تلك ادلتعلقة دتثلت في: المرحلة األولى
كانت يف   األسئلة، وكذا مجع االستبيانات على شكل مقرتح مث تقدميها إىل األساتذة والدكاترة الختيار أنسب  باالستبيان

 . 2014شهر ديسمرب 

الطور ادلتوسط ومعلمي قام الباحثان بتوزيع االستمارات االستبيانية على أساتذة ويف ىذه ادلرحلة :  المرحلة الثانية
 .20/03/2015إىل غاية  20/02/2015من وذلك  هامت اسرتجاعالصم البكم، 

بتفريغ النتائج ومعاجلتها إحصائيا وذلك من شهر أفريل إىل شهر قام الباحثان ويف ىذه ادلرحلة :  المرحلة الثالثة
 ماي.

إضافة  غريين أحدمها مستقل و األخر تابعاستنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا إن ىناك مت:متغيرات البحث -1-4
 إىل ادلتغريات احملرجة.

  االجتاىات.: المتغير األول -

 .الدمج :الثانيالمتغير  -
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  المتغيرات الحرجة: 

)سنوسي عبد الكرمي، ىي مجيع ادلتغريات اليت من شأهنا التأثري على نتائج البحث . تعريف المتغيرات المحرجة : -
 (104، صفحة 2011

إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة : الضبط اإلجرائي للمتغيرات المحرجة
وعزل بقية ادلتغريات من جهة أخرى ، كما يذكر زلمد حسن عالوي وأسامة كمال راتب " يصعب على الباحث أن 

)زلمد حسن عالوي،أسامة  اءات الضبط الصحيحة .يتعرض على ادلسببات احلقيقية للنتائج بدون شلارسة الباحث إجر 
داليب أن ادلتغريات اليت تؤثر يف ادلتغري التابع من الواجب  بينما يذكر ديوبلد،(243، صفحة 1987كامل راتب، 

 ضبطها وىي ادلؤثرات اخلارجية وادلؤثرات اليت ترجع إىل رلتمع العينة " .
 ن على ضبط تغريات البحث واليت دتثلت فيما يلي :اقا من ىذه االعتبارات عمل الباحثوانطال   
 على األساتذة ومعلمي ادلعاقني مسعيا. االستمارات توزيعبأنفسهم على  انلبالقد أشرف الط 
 فيما خيص االستبيان قام الطلبة يف التحكم يف متغري عامل الوقت جلمع االستبيان. 
 بأنفسهم على توزيع االستمارات وشرحها مث مجعها وتفريغها . انباللقد أشرف الط 

تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات ادلرتبطة مبوضوع البحث من أىم اخلطوات وتعترب احملور األساسي 
 (2006)عطاء اهلل أمحد، والضروري يف الدراسة .

  أدوات البحث: -1-5
عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلرتبة بطريقة منهجية دتكن الباحث من اختيار عينة كبرية  ىي:االستمارة االستبيانيةأ/ 

 يف مدة قصرية وىو عبارة عن وسيلة مجع ادلعلومات ادلباشرة من مصدرىا األصلي.
حيث يعرفو فاخر عاقل رلموعة من األسئلة تتعلق مبوضوع أو رلموعة من ادلوضوعات ادلتواصلة تطرح على فريق معني من 

 حبثها. اجلارياألفراد من أجل مجع ادلعلومات اخلاصة مبشكلة من ادلشكالت 

 داة البحث :أ
سؤال خاص  20سؤال خاص بأساتذة الرتبية البدنية والرياضية و 20يتضمن  استبيان بإعدادقام الباحثان  اإلستبيان :

بدائل)أوافق بشدة ،أوافق ،مل أكون رأي، ال أوافق ،ال أوافق بشدة( ىذا اإلستبيان  05مبعلمي ادلعاقني مسعيا يشتمل على 
كانت    ادلشرف  توجيهات األستاذمت حتضريه انطالقا من الدراسات ادلشاهبة واجلانب النظري ومعرفتنا اخلاصة إضافة إىل

 كلها إجيابية وقدمت التأكد من األسس العلمية لالستبيان على النحو التايل :
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 : صدق المحكمين1-5-1
مبستغاًل قصد حتكيم االستبيان معهد الرتبية البدنية والرياضية  ىعلى مستو  05لقد قام الباحثان بتوزيع االستبيان على 

 حيث قدم احملكمون بعض النصائح وأشارو إىل بعض األخطاء اليت  تتمثل يف مايلي :والتقليل من األخطاء 
 إزالة بعض االسئلة ادلتشاهبة .-
 تغيري ادلصطلحات الغامضة .-
 إضافة بعض العبارات.-

    :الموضوعية1-5-2
 السهلة الواضحة. ظجتسدت من خالل التأكد على ضرورة إزالة ادلصطلحات الغامضة والقابلة للتأويل واستعمال األلفا  

 رلال التنقيط التقدير
 34-20 اجتاه سليب جدا

 51-35 اجتاه سليب
 68-52 مل يكون اجتاه
 85-69 اجتاه اجيايب

 100-86 اجتاه اجيايب جدا
 مفتاح تصحيح االستبيان.يوضح  :02جدول رقم 

 :المقياس 1-6
اختيارات  05عبارة موجبة ذات  20انطالقا من االستبيان حبيث مشل مقياس االساتذة وادلعلمني  لقد مت بناء ادلقياس

 03درجات(،مل اكون رأي ) 04درجات(،أوافق ) 05،وكل اختيار زلدد بدرجات. اوافق بشدة )
 درجات(،الأوافق)درجتني(،الأ وافق بشدة )درجة واحدة(.

 النحو التايل: وقد مت دراسة االسس العلمية للمقياس على
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  الثبات: 1-6-1
 * االتساق الداخلي:

 الصدق الثبات 
 درجة الحرية ر تقديري ر بيرسون 

 2-ن
  ر الجدولية

 0,86 0,37 26 0,75 0,60 مقياس األساتذة
مقياس 

 المعلمين
0,59 0,74 52 0,72 0,76 

 يوضح صدق وثبات أداة القياس.: 03جدول رقم 

يف  طاالرتباو  0,75مقدرة ب  خالل اجلدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط يف مقياس األساتذةيتضح من  التحليل: 
ادلقياس،  ومها قيمتان كبريتان كفاية حبيث تدالن على قوة االرتباط ادلوجود بني نصفي 0,74مقياس ادللمني مقدر ب 

الرتتيب ما يعين أن ىناك ارتباط بني نصفي  على 0,72و  0,37ادلقدرة ب  ةولياجلدمن القيمة  إضافة إىل أهنما أكرب

 .ادلقياس وبالتايل ميكننا القول أن أداة االختبار تتمتع بقدر جيد من الثبات

 الذاتي:) المستخرج من معامل الثبات(: صدقال -1-6-2
يف  0,76و  0,86من اجلدول أعاله يتضح ان معامل الصدق ادلستخرج من الثبات قد قدر يف مقياس األساتذة ب 

 .مقياس ادلعلمني ما يعين ان األداة ادلستعلمة تتمتع بقدر من الصدق
إن اذلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدنا اإلحصائية : الدراسات -1-7

عا للهدف الدراسة، ولكي يتسن على التحليل والتفسري والتأويل واحلكم على سلتلف ادلشاكل باختالف نوع ادلشكلة وتب
   spss ستعمال برنامج امت  :بصورة واضحة وسهلة االستمارةالتعليق والتحليل عن نتائج  لنا 

 :صعوبات البحث-1-8

 دتثلت صعوبات البحث يف:
 .االستبيانالتنقل إىل مكان توزيع صعوبة *
 ادليداين.ضيق الوقت وخاصة أننا مرتبطون بالدروس النظرية والرتبص *

 * نظرا لكون موضوع البحث واسع صعب علينا حتديد زلاوره األساسية.

 * نقص الدراسات ادلشاهبة دلوضوع البحث.
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منهجية البحث وإجراءاته الميدانية        الفصل األول                                          
 

 :خاتمة
 التطرق مت كما ، البحث متغريات ضبط قصد املتخذة اهلامة واإلجراءات التدابري الفصل هذا يف تناولنا لقد
 والوسائل تاألدوا اختيارها وكيفية  البحث عينة ، البحث جمتمع ، الدراسة يف املستخدم املنهج إىل

 البيانات ملعاجلة املستخدمة اإلحصائية والوسائل وكذا مكونات الربنامج املقرتح البيانات، جلمع املستخدمة
 . الدراسة أثناء الباحثانالطالبان هلا  تعرض اليت الصعوبات أهم إىل التطرق مت األخري ويف ،

 



 

 

 
 تمهيد

 شة نتائج اإلستبيانعرض ومناق -2-1

 جاتاإلستنتا -2-2

 رضياتمناقشة الف -2-3

 العامة اخلالصة -2-4

 قرتاحات أو فرضيات مستقبليةا -2-5

 



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 تمهيد:

استنادا إىل نتائج التحليل اإلحصائي اليت مت عرضها يف الفصل األول ملدى صحة فرضيات الدراسة،    
نسعي يف هذا الفصل الثاين إىل تفسري الناتئج املتوصل إليها يف هذه الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة 

 ملعرفة مدى اتفاقها أو تعارضها معها ، وفيما بلي مناقشة النتائج.
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 عرض وتحليل النتائج: -2

 موجه ألساتذة التربية البدنية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط.الستبيان الاتحليل نتائج  -2-1

 للتعلم.مستعد لتعليم ادلعاقني مسعيا ان كانت ذلم قابلية والقدرة السؤال األول:

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  35 أوافق بشدة
 

8،7 

 
 

7،;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 34 اوافق

 22 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 استعداد االستاذ لتعليم ادلعاقني مسعيا.ميثل > 11جدول رقم

أستاذا موافقون بشدة إىل تعليم ادلعاقني مسعيا يف حني  35( يتبني لنا أن 23اجلدول رقم )من خالل الجدول: تحليل
إىل أساتذة ال يوافقون على تعليم ادلعاقني مسعيا واليرون أن لديهم قابلية وبالنظر  25أستاذا األمر ذاتو، أما  34يوافقون 
( عند درجة احلرية ;;،7اجلدولية ) 4 من قيمة كاوىي أكرب 7،8ادلقدرة ب  احملسوبة  4قيمة كا

األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة  2027ومستوى الداللة 24
 والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

ليم ادلعاقني مسعيا ان  أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مستعدون وبشدة لتعومن خالل ما سبق نستنتج أن   
 والشكل البياين يوضح ذلك> كانت ذلم القابلية والقدرة على التعلم.
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 > ميثل استعداد االستاذ لتعليم ادلعاقني مسعيا.11الشكل رقم

 .ال باس باعطاء ادلعاقني مسعيا فرصة مشاركة اقراهنم االسوياء حصة الًتبية البدنية والرياضية.:الثانيالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  33 أوافق بشدة
 
7،; 

 
 

7،;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 37 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
حصة األسوياءأساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف اعطاء ادلعاقني مسعيا فرصة ادلشلركة مع اقراهنم > موافقة 12جدول رقم 

 . الًتبية البدنية والرياضية
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 أوافق بشدة

 أوافق

 لم أكون رأي

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة
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أستاذا موافقون على منح ادلعاقني مسعيا فرصة ادلشاركة  37( يتبني لنا أن 24اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
أساتذة األمر ذاتو ، وبالنظر إىل  24أستاذا موافقون بشدة يف األمر ذاتو، فيما يوافق  33أقراهنم األسوياء يف حني أن 

( عند درجة احلرية ;;،7ة )اجلدولي 4وىي أكرب من قيمة كا 7،;احملسوبة ادلقدرة ب   4قيمة كا
فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة 24

 والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

كة ادلشار على اعطاء ادلعاقني مسعيا فرصة موافقون أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومن خالل ما سبق نستنتج أن   
 والشكل البياين يوضح ذلك>. األسوياءحصة الًتبية البدنية والرياضيةمع اقراهنم 

 
أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف اعطاء ادلعاقني مسعيا فرصة ادلشلركة مع اقراهنم موافقة  > ميثل12الشكل رقم

 .األسوياءحصة الًتبية البدنية والرياضية
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 انو مع الوقت سيتقبل االسوياء ادلعاقني مسعيا.ارى :الثالثالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  26 أوافق بشدة
 

48 

 
 

7،;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 44 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 . الًتبية البدنية والرياضية حول تقبل األسوياء للمعاقني مسعياساتذة أرأية >13جدول رقم 

أستاذا يوافقون على انو مع الوقت سيتقبل األسوياء   44( يتبني لنا أن 25اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
 4قيمة كا، وبالنظر إىل ال يرون نفس االمرأساتذة  24أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  26ادلعاقني ، يف حني يوافقون بشدة 

ومستوى الداللة 24( عند درجة احلرية ;;،7اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا 48احملسوبة ادلقدرة ب  
فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل هناك األمر الذي يعين أهن 2027

 التكرار األكرب.

 أساتذة الًتبية البدنية والرياضيةيرون أنو مع الوقت سيتقبل االسوياء ادلعاقني مسعيا.ن ومن خالل ما سبق نستنتج أ  

 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 .ساتذة الًتبية البدنية والرياضية حول تقبل األسوياء للمعاقني مسعياأرأية > ميثل13الشكل رقم

 .استعاب ودمج االسوياء وادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدةحصة الًتبية البدنية والرياضية قادرة على :الرابعالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  27 أوافق بشدة
 

35،65 

 
 

9،:4 

 
 

25 

 
 

2،27 
 36 اوافق

 22 لم اكون راي
 ;2 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
.قدرة حصة الًتبية البدنية والرياضية على استعاب ودمج االسوياء وادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدة يف >14 رقم جدول

 ساتذة الًتبية البدنية والرياضية.أنظر 
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أستاذا يوافقون على حصة الًتبية البدنية والرياضية قادرة على استعاب  36( يتبني لنا أن 26من خالل تحليل الجدول:
أساتذة  ;2أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  27ودمج االسوياء مع ادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدة ، يف حني يوافقون بشدة 

،  ب ودمج االسوياء مع ادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدةيوافقون على قدرة حصة الًتبية البنية والرياضية على استيعاال 
( عند درجة ;;،7اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا 35،65احملسوبة ادلقدرة ب   4قيمة كاوبالنظر إىل 

فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24احلرية 
 ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.ادلشاىدة والتكرار 

استعاب ودمج قادرة على ان حصة الًتبية البدنية والرياضية ية البدنية والرياضيةبالًت االستنتاج>يرى اساتذة 
 والشكل البياين يوضح ذلك>االسوياء وادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدة.

 
.قدرة حصة الًتبية البدنية والرياضية على استعاب ودمج االسوياء وادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدة يف >14شكل رقم

 ساتذة الًتبية البدنية والرياضية.أنظر 
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 برنامج الدمج حتد ميكن جعلو حقيقة. :الخامسالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 الداللةمستوى  درجة الحرية الجدولية 2كا

  28 أوافق بشدة
 

76،38 

 
 

9،:4 

 
 

25 

 
 

2،27 
 38 اوافق

 24 لم اكون راي
 26 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 .ساتذة الًتبية البدنية والرياضية حول برنامج الدمجأرأي >15جدول رقم 

أستاذا يوافقون على جعل برنامج الدمج حقيقة،  38( يتبني لنا أن 27اجلدول رقم )من من خالل تحليل الجدول:
من األاساتذة مل  24أساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو، أما  26أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  28يف حني يوافقون بشدة 

( 4،29:اجلدولية ) 4قيمة كا وىي أكرب من 38،76احملسوبة ادلقدرة ب   4قيمة كايكونوا رأي، وبالنظر إىل 
فروق ذات داللة إحصائية بني هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  25عند درجة احلرية 

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

 مطبقة.ساتذة الًتبية البدنية والرياضية على جعل برنامج الدمج حقيقية أ>يوافق االستنتاج

 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 دنية والرياضية حول برنامج الدمج.ساتذة الًتبية البأرأي >15 شكل رقم

 مستعد للتعاون مع معلمي ادلعاقني مسعيا يف إطار برنامج الدمج. :السادسالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  32 بشدة أوافق
 

76،32 

 
 

.997 

 
 

24 

 
 

2،27 
 38 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 مدى استعداد األساتذة للتعاون مع معلمي ادلعاقني مسعيا .>16جدول رقم 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

6 

16 

2 

4 

0 

 أوافق بشدة

 أوافق

 لم أكون رأي

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

57 
 

أستاذا يوافقون على التعاون مع معلمي  38( يتبني لنا أن 28اجلدول رقم )من خالل من :رقم تحليل الجدول
من األساتذة ال  24أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  32ادلعاقني مسعيا يف اطا برنامج الدمج ، يف حني يوافقون بشدة 
وىي أكرب من  32،76ب   احملسوبة ادلقدرة 4قيمة كايوافقون على التعاون مع معلمي ادلعاقني مسعيا، وبالنظر إىل 

هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 7;.27اجلدولية ) 4قيمة كا
 فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

مع معلمي ادلعاقني مسعيا يف اطار برنامج أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مستعدون للتعاون > االستنتاج
 الدمج.

 والشكل البياين يوضح ذلك>

 
 مدى استعداد األساتذة للتعاون مع معلمي ادلعاقني مسعيا .>16 شكل رقم
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 سأعمل جبد الصلاح برنامج الدمج ان مت تطبيقو. :السابعالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة الحرية درجة الجدولية 2كا

  35 أوافق بشدة
 

42079 

 
 

250:6 

 
 

23 

 
 

2،27 
 35 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 .صلاح برنامج الدمج ان مت تطبيقواجتهاد االساتذة ال>17جدول رقم 

أستاذا يوافقون على العمل جبد الصلاح برنامج  35( يتبني لنا أن 29اجلدول رقم )من خالل من :رقم تحليل الجدول
من األساتذة ال يوافقون على العمل جبد  24أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  35ان مت تطبيقو ، يف حني يوافقون بشدة 

اجلدولية  4ن قيمة كاوىي أكرب م 42،79احملسوبة ادلقدرة ب   4قيمة كاالصلاح الربنامج ، وبالنظر إىل 
فروق ذات داللة هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  23( عند درجة احلرية 250:6)

 إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

الدمج ان مت تطبيقو.   أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مستعدون بشدة للعمل جبد الصلاح برنامج> االستنتاج
 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 . اجتهاد االساتذة الصلاح برنامج الدمج ان مت تطبيق>17 شكل رقم

 واعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمج. مستعد لتلقي تكوينالسؤال الثامن:

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  :2 بشدةأوافق 
 

36 

 
 

270;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 :3 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 تكوين واعداد خاص لتنفيذ برنامج دمج.استعداد االساتذة لتلقي >18 رقمجدول 
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تكوين واعداد أستاذا يوافقون على تلقي  :3( يتبني لنا أن :2اجلدول رقم )من خالل من :رقم تحليل الجدول
من األساتذة ال  24أستاتذة يف األمر ذاتو، فيما  :2العمل ، يف حني يوافقون بشدة  خاص لتنفيذ برنامج دمج

 4من قيمة كاوىي أكرب  36احملسوبة ادلقدرة ب، 4قيمة كايوافقون على تلقي تكوين واعداد خاص ، وبالنظر إىل 
فروق ذات هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية ;;270اجلدولية )

 داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

 لتنفيذ برنامج دمج.تكوين واعداد خاص لتلقي أساتذة الًتبية البدنية والرياضية مستعدون > االستنتاج

 والشكل البياين يوضح ذلك>

 
 تكوين واعداد خاص لتنفيذ برنامج دمج.استعداد االساتذة لتلقي >18 شكل رقم
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 الدمج يعطي فرصة اكرب للمعاقني مسعيا للتعلم ادلهاري عن طريق التقليد واحملاكاة. :التاسعالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  ;2 أوافق بشدة
 

42،:7 

 
 

29،:4 

 
 

25 

 
 

2،27 
 38 اوافق

 25 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 هاري عن طريق التقليد واحملاكاة.الدمج يعطي فرصة اكرب للمعاقني مسعيا للتعلم ادل>19جدول رقم 

الدمج يعطي فرصة أستاذا يوافقون على ان  38( يتبني لنا أن ;2اجلدول رقم )من خالل من :رقم تحليل الجدول
أستاتذة يف األمر ذاتو،  ;2يف حني يوافقون بشدة اكرب للمعاقني مسعيا للتعلم ادلهاري عن طريق التقليد واحملاكاة، 

 4وىي أكرب من قيمة كا 7،42:ة ادلقدرة باحملسوب 4قيمة كامن األساتذة مل يكونوا راي، وبالنظر إىل  25أما 
فروق ذات هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية ;;.27اجلدولية )

 داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

يعطي فرصة اكرب للمعاقني مسعيا للتعلم ادلهاري عن  أساتذة الًتبية البدنية والرياضية الدمج> يرى االستنتاج
 طريق التقليد واحملاكاة.

 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 >الدمج يعطي فرصة اكرب للمعاقني مسعيا للتعلم ادلهاري عن طريق التقليد واحملاكاة.19 شكل رقم

 الدمج يفسح اجملال للمعاقني مسعيا لتنمية قدراهتم ادلعرفية. :العاشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  32 أوافق بشدة
 

79،32 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 38 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 يفسح اجملال للمعاقني مسعيا لتنمية قدراهتم ادلعرفية. >الدمج 11رقم  يمثلجدول 

الدمج يفسح اجملال أستاذا يوافقون على ان  38( يتبني لنا أن 32اجلدول رقم )من خالل من تحليل الجدول:
من األساتذة مل  24أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  32يف حني يوافقون بشدة للمعاقني مسعيا لتنمية قدراهتم ادلعرفية، 

اجلدولية  4وىي أكرب من قيمة كا 79،32احملسوبة ادلقدرة ب 4قيمة كايوافقوا على االمر ذاتو، وبالنظر إىل 
فروق ذات داللة هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية ;;270)

 إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.
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أساتذة الًتبية البدنية والرياضية أن الدمج يفسح اجملال للمعاقني مسعيا لتنمية قدراهتم > يرى االستنتاج
 ادلعرفية.

 والشكل البياين يوضح ذلك>

 
 الدمج يفسح اجملال للمعاقني مسعيا لتنمية قدراهتم ادلعرفية. ميثل >11شكل رقم
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 الدمج ينمي روح التنافس بني األسوياء وادلعاقني.:الحادي عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  :2 أوافق بشدة
 

64،; 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 35 اوافق

 24 لم اكون راي
 27 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 روح التنافس بني األسوياء وادلعاقني.دور الدمج يف تنمية >11 رقمجدول 

دور فعال يف لو الدمج أستاذا يوافقون على ان  35( يتبني لنا أن 33اجلدول رقم )من خالل من تحليل الجدول:
من األساتذة  27أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  :2يف حني يوافقون بشدة ، روح التنافس بني األسوياء وادلعاقني تنمية 

 64،;احملسوبة ادلقدرة  4قيمة كاوبالنظر إىل من االساتذة مل يكونوا راي ،  24يف حني ، ال يوافقون على االمر ذاتو
األمر الذي  2027ومستوى الداللة  25احلرية  ( عند درجة4،29:اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا

 فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.هناك يعين أهن

 روح التنافس بني األسوياء وادلعاقني.للدمج دور يف تنمية : االستنتاج

 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 روح التنافس بني األسوياء وادلعاقني.دور الدمج يف تنمية >11رقم شكل 

 ال مشكلة لدي يف دمج ادلعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية. :الثاني عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  :2 أوافق بشدة
 

;4،42 

 
 

6;،2; 

 
 

26 

 
 

2،27 
 36 اوافق

 24 لم اكون راي
 26 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 لمعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضياألساتذة لدمج >12جدول رقم 

أستاذا يوافقون على انو ال مشكلة لديهم يف دمج  36( يتبني لنا أن 34اجلدول رقم )من خالل من تحليل الجدول:
 26أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  :2ادلعاقني مسعياا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية، يف حني يوافقون بشدة 

احملسوبة  4قيمة كايكونوا راي ، وبالنظر إىل من االساتذة مل  24من األساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو، يف حني 
 2027ومستوى الداللة  26( عند درجة احلرية ;06;2اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا4;.42ادلقدرة
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فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار هناك األمر الذي يعين أهن
 األكرب.

دون اية  دمج ادلعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضيةاألساتذة يوافقون على  :االستنتاج
 مشاكل.

 
 لمعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضيةاألساتذة لدمج ميثل :12شكل رقم 

 أرى أي مشكل يف تطبيق برنامج الدمج ميدانيا كتجربة. ال :الثالث عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  :2 أوافق بشدة
 

36،45 

 
 

290:4 

 
 

25 

 
 

2،27 
 39 اوافق

 22 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 األساتذ حول تطبيق برنامج الدمج ميدانيا كتجربة. راي>13جدول رقم 
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يف تطبيق أستاذا موافقون على انو ال توجد مشكلة  39( يتبني لنا أن 35اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
 من األساتذة ال يوافقون على 25أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  :2بشدة  هم، يف حني يوافقبرنامج الدمج ميدانيا كتجربة 

عند  290:4اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا 45،36احملسوبة ادلقدرة  4قيمة كااالمر ذاتو، وبالنظر إىل 
فروق ذات داللة إحصائية بني هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  25درجة احلرية 

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية يوافقون على تطبيق برنامج الدمج ميدانيا كتجربة دون أية :االستنتاج
 مشاكل.

 يوضح ذلك>اآليت والشكل البياين 

 
 راي األساتذ حول تطبيق برنامج الدمج ميدانيا كتجربة.>13رقم  شكل
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 وادلعاقني مسعيا على حد سواء.لربنامج الدمج اثر اجيايب على االسوياء :الرابع عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  27 أوافق بشدة
 

27،2; 

 
 

27،;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 39 اوافق

 25 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 على االسوياء وادلعاقني مسعيا على حد سواء برنامج الدمج و اثر اجيايب>14جدول رقم 

أستاذا موافقون على انربنامج الدمج لو اثر اجيايب على  39( يتبني لنا أن 36اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
من األساتذة ال  25أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  27االسوياء وادلعاقني مسعيا على حد سواء ، يف حني يوافقهم بشدة 

 4وىي أكرب من قيمة كا 027;2احملسوبة ادلقدرة  4قيمة كاافقون على االمر ذاتو، ومل يكونوا راي، وبالنظر إىل يو 
فروق ذات هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية ;;270اجلدولية )

 التكرار األكرب.داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل 

على األسوياء أثر اجيايب  لوأساتذة  الًتبية البدنية والرياضية يوافقون على أن برنامج الدمج  االستنتاج:
 .وادلعاقني مسعيا على حد سواء

 والشكل البياين يوضح ذلك>
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 .اثر اجيايب على االسوياء وادلعاقني مسعيا على حد سواء لوبرنامج الدمج ميثل >14رقم  شكل

 عيا يف حصيت ال يؤثر سلبيا على ادائي يف احلصة.وجود ادلعاقني مس :الخامس عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  27 أوافق بشدة
 

340:7 

 
 

27،;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 35 اوافق

 27 لم اكون راي
 27 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 وجود ادلعاقني مسعيا يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر على أداء استاذ الًتبية البدنية والرياضية.>15جدول رقم 
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أثناءحصة عيا وجود ادلعاقني مسأستاذا موافقون على  35( يتبني لنا أن 37اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
من  27أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  27بشدة  ون، يف حني يوافق والرياضية دون تأثري على أدائهم يف احلصةالًتبية البدنية 

وىي أكرب من  7،34:احملسوبة ادلقدرة  4قيمة كااألساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو، ومل يكونوا راي، وبالنظر إىل 
هناك األمر الذي يعين أهن 2027ى الداللة ومستو  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية ) 4قيمة كا

 فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

يف حصة الًتبية البدنية والرياضية  وجود ادلعاقني مسعيا أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية يوافقون على االستنتاج:
 دون تأثري على أدائهم يف احلصة. 

 والشكل البياني يوضح ذلك:

 

ميثل وجود ادلعاقني مسعيا يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر على أداء استاذ الًتبية البدنية >15رقم  شكل
 والرياضية.
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قابلية للتعلم فأنا مستعد لتعليمو مع أقرانو األسوياء يف نفس احلصة إذا كان للمعاق مسعيا ال :السادس عشرالسؤال 
 التعليمية.

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  33 أوافق بشدة
 

27،64 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 ;2 اوافق

 24 لم اكون راي
 26 الاوافق

 24 الاوافق بشدة
ميثل استعداد اساتذة الًتبية البدنية والرياضية لتعليم ادلعاقني مسعيا مع اقراهنم االسوياء يف نفس احلصة >16جدول رقم 

 التعليمية.

أهنم مستعدون لتعليم  علىبشدة أستاذا موافقون  33( يتبني لنا أن 38اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
أستاتذة يف  ;2، يف حني يوافقون ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم األسوياء يف نفس احلصة التعليمية اذا كانت ذلم قابلية للتعلم

 4قيمة كامل يكونوا راي، وبالنظر إىل من األساتذة  24و من األساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو،  26األمر ذاتو، أما 

ومستوى  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا 27،64ادلقدرة احملسوبة 
فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع هناك األمر الذي يعين أهن 2027الداللة 

 لصاحل التكرار األكرب.

بشدة على أهنم مستعدون لتعليم ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية يوافقون  االستنتاج:
 والشكل البياين وضح ذلك>.األسوياء يف نفس احلصة التعليمية اذا كانت ذلم قابلية للتعلم
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ميثل استعداد اساتذة الًتبية البدنية والرياضية لتعليم ادلعاقني مسعيا مع اقراهنم االسوياء يف نفس احلصة >16رقم  شكل
 التعليمية.

 وجود ادلعاقني مسعيا مع األسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية حيفزين اكثر للعمل.:السابع عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  ;2 أوافق بشدة
 

36 

 
 

;;،27 

 
 

25 

 
 

2،27 
 36 اوافق

 22 لم اكون راي
 27 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 وجود ادلعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية حيفز االستاذ اكثر للعمل.ميثل >17جدول رقم 

أن وجود ادلعاقني مسعيا مع أستاذا موافقون على  36( يتبني لنا أن 39اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  ;2بشدة ، يف حني يوافقون االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية حيفزىم اكثر للعمل

 4وىي أكرب من قيمة كا 36احملسوبة ادلقدرة  4قيمة كامن األساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو، وبالنظر إىل  27
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فروق ذات هناك األمر الذي يعين أهن 2027ى الداللة ومستو  25( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية )
 داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

زلفزون للعمل أكثر يف وجود ادلعاقني مسعيا مع االسوياء يف أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية  االستنتاج:
 والشكل البياين وضح ذلك>حصة الًتبية البدنية والرياضية.

 

 ميثل وجود ادلعاقني مسعيا مع االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية حيفز االستاذ اكثر للعمل>17رقم  شكل

 الدمج برنامج شلكن التطبيق وقابل للتنفيذ.:الثامن عشر عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  26 أوافق بشدة
 

3:،48 

 
 

:4،29 

 
 

24 

 
 

2،27 
 42 اوافق

 24 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 .الدمج برنامج شلكن التطبيق وقابل التنفيذميثل >18جدول رقم 
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الدمج برنامج شلكن التطبيق أستاذا موافقون على أن  42( يتبني لنا أن :3اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
ومل من األساتذة ال يوافقون على االمر ذاتو،  24أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  26، يف حني يوافقون بشدة وقابل للتنفيذ 
( 4،29:اجلدولية ) 4وىي أكرب من قيمة كا 48،:3ب احملسوبة ادلقدرة 4قيمة كاوبالنظر إىل يكونا راي، 

فروق ذات داللة إحصائية بني هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  25ند درجة احلرية ع
 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

 .يوافقون فكرة الدمج برنامج شلكن التطبيق وقابل للتنفيذأساتذة  الًتبية البدنية والرياضية  االستنتاج:

 البياني وضح ذلك:والشكل 

 

 ميثل الدمج برنامج شلكن التطبيق وقابل التنفيذ.>18جدول رقم 
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 يسرين ان اشارك يف تطبيق وتنفيذ برامج الدمج. :التاسع عشرالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  32 أوافق بشدة
 

36،3; 

 
 

7.;; 

 
 

24 

 
 

2،27 
 37 اوافق

 22 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 مشاركة االساتذة يف تنفيذ وتطبيق برنامج الدمج بكل سرور.ميثل >19جدول رقم 

أستاذا موافقون على مشاركتهم يف تنفيذ و تطبيق  37( يتبني لنا أن ;3اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول:
من األساتذة ال يوافقون على االمر  25أستاتذة يف األمر ذاتو، أما  32برنامج الدمج بكل سرور، يف حني يوافقون بشدة 

( عند 27،;;اجلدولية ) 4اوىي أكرب من قيمة ك ;36،3احملسوبة ادلقدرة ب  4قيمة كاذاتو، وبالنظر إىل 
فروق ذات داللة إحصائية بني هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24درجة احلرية 

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

 يف تنفيذ و تطبيق برنامج الدمج بكل سرور. أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية يوافقون على ادلشاركة االستنتاج:

 والشكل البياني يوضح ذلك:
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 ميثل مشاركة االساتذة يف تنفيذ وتطبيق برنامج الدمج بكل سرور.>19رقم  شكل

 إذا درس برنامج الدمج بعمق وىيئت لو بالظروف ادلناسبة صار صلاح الرنامج أقرب تصور.:العشرونالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  34 أوافق بشدة
 

7،28 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 35 اوافق

 25 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 إذا درس بعمق وىيئت لو الظروف ادلناسبة صار ناجحا.ميثل برنامج الدمج >21جدول رقم 
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بعمق أستاذا موافقون على أن برنامج الدمج إذا درس  35( يتبني لنا أن 42اجلدول رقم )من خالل الجدول:تحليل 
 25أستاذا يف األمر ذاتو، أما 34وىيئت لو بالظروف ادلناسبة صار صلاح الربنامج أقرب تصور، يف حني يوافقون بشدة 

اجلدولية  4وىي أكرب من قيمة كا 27،28احملسوبة ادلقدرة ب  4من األساتذة مل يكونوا رأي، وبالنظر إىل قيمة كا
فروق ذات داللة إحصائية بني هناك األمر الذي يعين أهن 2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;)

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

يوافقون على أن برنامج الدمج إذا درس بعمق وىيئت لو الظروف ادلناسبة أساتذة  الًتبية البدنية والرياضية :االستنتاج
 .صار ناجحا

 والشكل البياني يوضح ذلك:

 

 ميثل برنامج الدمج إذا درس بعمق وىيئت لو الظروف ادلناسبة صار ناجحا.بكل سرور.>21رقم  شكل
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 تحليل نتائج استبيان معلمي المعاقين سمعيا.2- 2  

 جيب إعطاء فرصة للمعاقني مسعيا للمشاركة يف حصة الًتبية البدنية والرياضية. :الواحد والعشرونالسؤال   

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  55 أوافق بشدة
 

88،44 

 
 

:6،25 

 
 

23 

 
 

2،27 
 43 اوافق

 22 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 موافقة معلمي ادلعاقني مسعيا باعطائهم فرصة ادلشاركة يف حصة الًت بية البدنية و الرياضية. ميثل>21جدول رقم 

ادلعاقني مسعيا فرصة عطاء إمعلما موافقون بشدة على  55أن  ( يتبني لنا23اجلدول رقم )من خالل تحليل الجدول: 
أستاذا يف األمر ذاتو، وبالنظر إىل  43ادلشاركة يف حصة الًتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم االسوياء، يف حني يوافقون 

( عند درجة احلرية 6،25:اجلدولية ) 4ىي أكرب من قيمة كااليت و  88،44ادلقدرةباحملسوبة  4كاقيمة 
الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ، األمر 2027ومستوى الداللة  24

 ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب.

 معلمي ادلعاقني مسعيا موافقون بشدة على إعطاء فرصة للمعاقني مسعياومن خالل ما سبق نستنتج أن   
 والشكل البياين يوضح ذلك.ادلشاركة يف حصة الًتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم االسوياء
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 موافقة معلمي ادلعاقني مسعيا باعطائهم فرصة ادلشاركة يف حصة الًت بية البدنية و الرياضية >ميثل21الشكل رقم 

 ميكن تقبل سلوك التالميذ ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم مع أقراهنم االسوياء.:والعشرون الثانيالسؤال   

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  29 أوافق بشدة
 

66،64 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 56 اوافق

 26 لم اكون راي
 ;2 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
سلوك التالميذ ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم مع أقراهنم  معلمي ادلعقني مسعيا امكانية تقبل>ميثل22جدول رقم 

 االسوياء.
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امكانية تقبل سلوك التالميذ وافقون على ممعلما  56( يتبني لنا أن 24من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
في األمر ذاتو، ينمعلم29 ون بشدةيوافق، يف حني ادلعاقني مسعيا إعطاء ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم مع أقراهنم االسوياء 

احملسوبة  4كاوبالنظر إىل قيمة ، رأي وامعلمني مل يكون 26أما  يف األمر ذاتو، معلما ;2ومن جهة اخرى مل يوافق 
ومستوى  54( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 66،64ادلقدرةب  

األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار  2027الداللة 
 ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

امكانية تقبل سلوك التالميذ ادلعاقني وافقون بشدة على يومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا   
 .والشكل البياين يوضح ذلكأقراهنم االسوياءمسعيا أثناء وجودىم مع 

 
ثناء وجودىم مع أقراهنم امكانية تقبل معلمي ادلعاقني مسعيا سلوك التالميذ ادلعاقني مسعيا أ >ميثل22شكل رقم 

 اءاالسوي
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 .الدمج ميكن ادلعاقني مسعيا من التعلم مع أقراهنم األسوياء: والعشرون السؤال الثالث

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  36 أوافق بشدة
 

77،43 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 48 اوافق

 24 لم اكون راي
 34 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
  ادلعاق مسعيا مع أقراهنم األسوياء ميكمنو من التعلم. دمج  >ميثل23جدول رقم 

أن دمج ادلعاق مسعيا مع أقرانو  ىعلوافقون ممعلما  48( يتبني لنا أن 25من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
معلمني معلما أما  34معلما بشدة يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل يوافق 36يف حني يوافق األسوياء ميكنو من التعلم، 

اجلدولية  4واليت ىي أكرب من قيمة كا 77،43احملسوبة ادلقدرة ب   4كاأي رأي، وبالنظر إىل قيمة  مل يكونان
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة  2027ومستوى الداللة  5( عند درجة احلرية 4،29:)

 إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

على أن دمج ادلعاق مسعيا مع أقرانو األسوياء ميكنو ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون  
 والشكل البياين يوضح ذلك من التعلم.
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 دمج ادلعاق مسعيا مع أقراهنم األسوياء ميكمنو من التعلم.  >ميثل23شكل رقم 

 .الًتبية البدنية والرياضية التعامل مع ادلعاقني مسعياميكن الستاذ : والعشرون السؤال الرابع

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  49 أوافق بشدة
 

25،65 

 
 

;;،27 

 
 
4 

 
 

2،27 
 46 اوافق

 22 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 التعامل مع ادلعاقني مسعيا.  منأستاذ الًتبية البدنية والرياضية امكانية >ميثل24جدول رقم 
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و بامكان أستاذ الًتبية على أنبشدة وافقون ممعلما  49( يتبني لنا أن 26من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
معلمني  25معلما يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل يوافق 46ون، يف حني يوافقالبدنية والرياضيةالتعامل مع ادلعاقني مسعيا

( عند 27،;;اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 25،65احملسوبة ادلقدرة ب   4كا، وبالنظر إىل قيمة 
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  2027ومستوى الداللة  4درجة احلرية 

 لتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. التكرارات ادلشاىدة وا

أستاذ الًتبية البدنية والرياضية على أن بشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 . والشكل البياين يوضح ذلكبامكانو التعامل مع ادلعاقني مسعيا

 

 امكانية أستاذ الًتبية البدنية والرياضية من التعامل مع ادلعاقني مسعيا.  > ميثل24شكل رقم 
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حصةالًتبية البدنية والرياضية يساعد ادلعاقني مسعيا على اكتساب مهارات  يف الدمج: والعشرون السؤال الخامس
 جديدة. 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 الداللةمستوى  درجة الحرية الجدولية 2كا

  57 أوافق بشدة
 

96،26 

 
 

:6،25 

 
 

23 

 
 

2،27 
 ;3 اوافق

 22 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 دمج ادلعاقني مسعيا يف حصةالًتبية البدنية والرياضية يساعدىم على اكتساب مهارات جديدة.  > ميثل25جدول رقم 

وافقون بشدة بأن دمج ادلعاقني مسعيا يف حصة ممعلما  57( يتبني لنا أن 27رقم )من خالل اجلدول تحليل الجدول:
معلما يف األمر ذاتو، وبالنظر إىل  ;3الًتبية البدنية والرياضية يساعدىم على اكتساب مهارات جديدة ، يف حني يوافقون 

( عند درجة احلرية 6،25:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 96،26احملسوبة ادلقدرة ب   4كاقيمة 
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة  2027ومستوى الداللة  23

 والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

يف حصة الًتبية ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون بشدة دمج ادلعاقني مسعيا   
 نية والرياضية شلا يساعدىم على اكتساب مهارات جديدة. والشكل البياين يوضح ذلك>البد
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 دمج ادلعاقني مسعيا يف حصةالًتبية البدنية والرياضية يساعدىم على اكتساب مهارات جديدة. > ميثل25شكل رقم 

 وجود األسوياء حيفز ادلعاقني مسعيا على العمل والتعلم. : والعشرون السؤال السادس

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  36 أوافق بشدة
 

44،4: 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 ;4 اوافق

 22 لم اكون راي
 :2 الاوافق

 25 الاوافق بشدة
 وجود األسوياء بني ادلعاقني مسعيا  حيفزىم على العمل والتعلم.  > ميثل26جدول رقم 

األسوياء بني ادلعاقني مسعيا وافقون على وجود ممعلما  ;4( يتبني لنا أن 28رقم )من خالل اجلدول تحليل الجدول:
معلمينعلى  :2ومن جهة اخرى مل يوافق  يف األمر ذاتو، بشدة معلما 36يف حني يوافقون حيفزىم على العمل والتعلم ، 

احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة بشدة،  معلمني مل يوافقوا 25مسعيا، أما  وجود االسوياء بني ادلعاقني
 2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا :44،4
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األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار 
 األكرب. 

على أن وجود األسوياء حيفز ادلعاقني مسعيا ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 لبياين يوضح ذلك>. والشكل اعلى العمل والتعلم

 
 عيا  حيفزىم على العمل والتعلم.وجود األسوياء بني ادلعاقني مس > ميثل26شكل رقم 

 النشاط الرياضي يكون أكثر نفعا للمعاقني مسعيا إذا مارسوه مع األسوياء.:والعشرون السؤال السابع

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 الداللةمستوى  درجة الحرية الجدولية 2كا

  43 أوافق بشدة
 

59،46 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 46 اوافق

 26 لم اكون راي
 27 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 مع األسوياء يكون أكثر نفعا ذلم.نشاط الرياضي شلارسة ادلعاقني مسعيا لل> ميثل27جدول رقم 
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أن شلارسة ادلعاقني مسعيا للنشاط وافقون على ممعلما 46( يتبني لنا أن 29من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
معلما بشدة يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل يوافق  43، يف حني يوافقون ا ذلمالرياضي مع األسوياء يكون أكثر نفع

 59،46بة ادلقدرة ب  احملسو  4كا، وبالنظر إىل قيمة  يكونوا أي رأيمعلمني مل  26أما االمر ذاتو ،  معلمني 27
األمر  2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا

الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار 
 األكرب. 

شلارسة ادلعاقني مسعيا للنشاط شلارسة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   
 . والشكل البياين يوضح ذلكالرياضي مع األسوياء يكون أكثر نفعا ذلم

 
 شلارسة ادلعاقني مسعيا للنشاط الرياضي مع األسوياء  يكون أكثر نفعا ذلم. > ميثل27شكل رقم 
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 .وجود ادلعاقني مسعيا يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر سلبا على سري وصلاح احلصة: والعشرون السؤال الثامن

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  37 أوافق بشدة
 

36،5; 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 48 اوافق

 25 رايلم اكون 
 32 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 .وجود ادلعاقني مسعيا يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر سلبا على سري وصلاح احلصة> 28جدول رقم 

وجود وجود ادلعاقني مسعيا يف وافقون على أن ممعلما  48( يتبني لنا أن :2من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
معلما بشدة يف األمر ذاتو، ومن  37، يف حني يوافقون الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر سلبا على سري وصلاح احلصةحصة 

احملسوبة  4كامعلمني مل يكونوا أي رأي ، وبالنظر إىل قيمة  25معلمني االمر ذاتو ، أما  32جهة اخرى مل يوافق 
ومستوى  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا ;36،5ادلقدرة ب  

األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار  2027الداللة 
 ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

يف حصة أن وجود وجود ادلعاقني مسعيا ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على   
 >. والشكل البياين يوضح ذلكالًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر سلبا على سري وصلاح احلصة
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 .وجود ادلعاقني مسعيا يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ال يؤثر سلبا على سري وصلاح احلصة > ميثل28شكل رقم 

 . الىت ميكن التحكم فيها مع الوقتقد ترافق عملية الدمج بعض ادلشاكل والعشرون السؤال التاسع

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  32 أوافق بشدة
 

88،78 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 59 اوافق

 25 لم اكون راي
 26 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
ميثل ادلشاكل الىت قد ترافق معلمي ادلعاقني مسعيا يف عملية الدمج والىت ميكن التحكم فيها مع > 29جدول رقم 

 الوقت. 
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وافقون على أن عملية الدمج ترافقها بعض ممعلما  59( يتبني لنا أن ;2رقم )من خالل اجلدول تحليل الجدول:
بشدة يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل  معلمني 32ادلشاكل والىت ميكن التحكم فيها مع الوقت، يف حني يوافقون 

احملسوبة ادلقدرة ب   4كامعلمني مل يكونوا أي رأي ، وبالنظر إىل قيمة  25معلمني االمر ذاتو ، أما  26يوافق 
 2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 88،78

األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار 
 األكرب. 

أن عملية الدمج ترافقها بعض ادلشاكل أن ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على   
 والشكل البياين يوضح ذلك>ىت ميكن التحكم فيها مع الوقت، وال

 
 .ميثل ادلشاكل الىت قد ترافق معلمي ادلعاقني مسعيا يف عملية الدمج والىت ميكن التحكم فيها مع الوقت> 29شكل رقم 
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 .برنامج الدمج جيسد مزيد من الرعاية واالىتمام بادلعاق مسعيا: الثالثونالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  52 أوافق بشدة
 

66،47 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 45 اوافق

 22 لم اكون راي
 23 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 جتسيد برنامج الدمج مزيد الرعاية ادلعاقني مسعيا واإلىتمام هبم.  ميثل> 31جدول رقم 

جيسد وافقون بشدة على أن برنامج الدمج ممعلما  52( يتبني لنا أن 32رقم )من خالل اجلدول تحليل الجدول:
علما  يوافق ميف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل معلما 45، يف حني يوافقون  مزيد من الرعاية واإلىتمام بادلعاق مسعيا

اجلدولية  4واليت ىي أكرب من قيمة كا 66،47احملسوبة ادلقدرة ب   4كا، وبالنظر إىل قيمة واحدا االمر ذاتو 
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;)

 إحصائية بني التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 

أن برنامج الدمج جيسد مزيد على بشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 والشكل البياين يوضح ذلك. امن الرعاية واإلىتمام بادلعاق مسعي
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 ميثل جتسيد برنامج الدمج مزيد الرعاية ادلعاقني مسعيا واإلىتمام هبم. > 31شكل رقم 

 حيفز ادلعاق مسعيا دلنافسة أقرانو األسوياء. الدمج : الواحد والثالثونالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 الداللةمستوى  درجة الحرية الجدولية 2كا

  46 أوافق بشدة
 

99،43 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 :4 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 دور الدمج يف حتفيز ادلعاق مسعيا دلنافسة أقرانو األسوياء.ميثل > 31جدول رقم 

حيفز ادلعاق مسعيا  وافقون على أن الدمج ممعلما  :4( يتبني لنا أن 33من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
االمر يف معلمني  24معلما يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل يوافق  46 بشدة ، يف حني يوافقون دلنافسة أقرانو األسوياء

( 27،;;اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 99،43احملسوبة ادلقدرة ب   4كاذاتو ، وبالنظر إىل قيمة 
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  2027ومستوى الداللة  24عند درجة احلرية 

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 
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 هنم األسوياء  حيفز ادلعاقني مسعيا دلنافسة أقرا ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن الدمج  
 >. والشكل البياين يوضح ذلك

 
 ق مسعيا دلنافسة أقرانو األسوياءدور الدمج يف حتفيز ادلعاميثل > 31رقم  شكل

 .سوياءميكن التحكم يف سلوك وتصرفات ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم مع اقراهنم األ:والثالثونالثاني السؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  29 أوافق بشدة
 

92،59 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 55 اوافق

 25 لم اكون راي
 :2 الاوافق

 25 الاوافق بشدة
 تصرفات ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم مع أقراهنم األسوياء ميكن التحكم فيها.ميثل > 32جدول رقم 

ادلعاقني مسعيا وسلوكات تصرفات بأن وافقون ممعلما  55( يتبني لنا أن 34من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى مل  نيمعلم :2مل يوافق، يف حني ميكمن التحكم فيهاسوياءأثناء وجودىم مع اقراهنم األ

احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة  معلمني مل يكونوا أي رأي،  25أما  االمر ذاتو ،معلمني  29وافق بشدة 

0

5

10

15

20

25

30

24 

28 

0 

2 

0 

 أوافق بشدة

 أوافق

 لم أكون رأي

 ال أوافق

 ال أوافق بشدة



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

94 
 

 2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 92،59
التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

 األكرب. 

ادلعاقني مسعيا أثناء وجودىم وسلوكات تصرفات ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   
 >. والشكل البياين يوضح ذلكميكمن التحكم فيهاسوياءمع اقراهنم األ

 
 ميكن التحكم فيها.مع أقراهنم األسوياء أثناء وجودىم تصرفات ادلعاقني مسعيا ميثل > 32رقم  شكل
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الدمج يقدم بيئة واقعية مصغرة للمعاقني مسعيا عن عامل األسوياء احلقيقي الذي سيعيشون :والثالثونالثالث السؤال 
 فيو.

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  33 أوافق بشدة
 

;4،5; 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 55 اوافق

 25 لم اكون راي
 29 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
أىية الدمج يف تقدمي بيئة واقعية مصغرة للمعاقني مسعيا عن عامل األسوياء احلقيقي الذي ميثل > 33جدول رقم 

 سيعيشون فيو .

بأن الدمج يقدم بيئة واقعية مصغرة وافقون ممعلما  55( يتبني لنا أن 35من خالل اجلدول رقم )الجدول:تحليل 
يف األمر ذاتو، ومن جهة معلما 33يوافقون بشدة ، يف حني للمعاقني مسعيا عن عامل األسوياء احلقيقي الذي سيعيشون فيو

احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة  يكونوا أي رأي، معلمني مل  25أما  االمر ذاتو ،معلمني  29وافق اخرى مل 
 2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا ;4،5;

التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
 األكرب. 

الدمج يقدم بيئة واقعية مصغرة للمعاقني مسعيا عن ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   
 . والشكل البياين يوضح ذلكعامل األسوياء احلقيقي الذي سيعيشون فيو
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ألسوياء احلقيقي الذي أىية الدمج يف تقدمي بيئة واقعية مصغرة للمعاقني مسعيا عن عامل اميثل > 33رقم  شكل

 سيعيشون فيو .

تأدية ادلعاق مسعيا لنفس العمل الذي يؤديو زميلو السوي حتت نفس الشروط يرفع من ثقتو :والثالثونالرابع السؤال 
 بنفسو.

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  ;4 أوافق بشدة
 

33،42 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 44 اوافق

 22 لم اكون راي
 25 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 العمل الذي يؤديو ادلعاق مسعيا مع زميلو السوي حتت نفس الشروط يرفع من ثقتو بنفسو.ميثل > 34جدول رقم 
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على أن ادلعاق مسعيا الذي يؤدي بشدة وافقون ممعلما  ;4( يتبني لنا أن 36من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
يف األمر ذاتو، ومن معلما  44يوافقون ، يف حني نفس العمل حتت نفس الشروط مع زميلو السوي ترفع من ثقتو بنفسو

واليت ىي أكرب  33،42احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، االمر ذاتو معلمني  25وافق جهة اخرى مل 
األمر الذي يعين أن  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية ) 4من قيمة كا

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

 نفس  ادلعاق مسعيا الذي يؤدي نفس العمل حتتومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   

 الشروط مع زميلو السوي ترفع من ثقتو بنفسو.

 والشكل البياين يوضح ذلك>

 

أىية الدمج يف تقدمي بيئة واقعية مصغرة للمعاقني مسعيا عن عامل األسوياء احلقيقي الذي ميثل > 34رقم  شكل
 . سيعيشون فيو
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 األسوياء جيدون صعوبة يف تقبل ادلعاقني مسعيا بينهم يف نفس احلصة التعليمية. :والثالثونالخامس السؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  29 أوافق بشدة
 

:7،42 

 
 

:4،29 

 
 

25 

 
 

2،27 
 49 اوافق

 25 لم اكون راي
 36 الاوافق

 25 الاوافق بشدة
 يف نفس احلصة التعليمية. بينهم ادلعاقني مسعيا  واألسوياء بني وجود ميثل> 35جدول رقم 

األسوياء جيدون صعوبة يف على أن وافقون ممعلما  49( يتبني لنا أن 37من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
 وافقيف األمر ذاتو، ومن جهة اخرى معلما36يوافقمل ، يف حني تقبل ادلعاقني مسعيا بينهم يف نفس احلصة التعليمية 

احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، معلمني مل يكونوا رأي  25، أما االمر ذاتويف معلمني  29بشدة
 2027ومستوى الداللة  25( عند درجة احلرية 4،29:اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 7،42:

التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
 األكرب. 

األسوياء جيدون صعوبة يف تقبل ادلعاقني مسعيا ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   
 >. والشكل البياين يوضح ذلكة التعليميةبينهم يف نفس احلص
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 وجودصعوبة بني األسوياء و ادلعاقني مسعيا بينهم يف نفس احلصة التعليمية.  ميثل> 35رقم  شكل

 الدمج برنامج يستحق احملاولة والتجريب. :والثالثونالسادس السؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  54 أوافق بشدة
 

55،47 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 42 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 معلمي ادلعاقني مسعيا يقرون بأن الدمج برنامج يستحق احملاولة والتجريب. ميثل> 36جدول رقم 

بشدة على أن الدمج برنامج يستحق وافقون ممعلما  54( يتبني لنا أن 38من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول:
وبالنظر إىل ، االمر ذاتويف معلمني  24وافق دلي يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرىمعلما  42مل ، يف حني احملاولة والتجريب

درجة احلرية ( عند 27،;;اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 55،47احملسوبة ادلقدرة ب   4كاقيمة 
التكرارات ادلشاىدة األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  2027ومستوى الداللة  24

 والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. 
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الدمج برنامج يستحق احملاولة على أن بشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 >والشكل البياين يوضح ذلكوالتجريب.

 
 معلمي ادلعاقني مسعيا يقرون بأن الدمج برنامج يستحق احملاولة والتجريب. ميثل> 36رقم  شكل

 رصة أكرب للمعاق مسعيا للتلعم ادلهاري وادلعريف. برنامج الدمج يعطي ف:والثالثونالسابع السؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  46 أوافق بشدة
 

99،43 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 :4 اوافق

 22 لم اكون راي
 24 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 إعطاء برنامج الدمج ادلعاق مسعيا فرصة يف التعلم ادلهاري وادلعريف. ميثل> 37جدول رقم 
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يعطي فرصة الدمج برنامج على أن وافقون ممعلما  :4( يتبني لنا أن 39رقم )من خالل اجلدول تحليل الجدول: 
دليوافق  يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرىمعلما  46يوافقون بشدة  ، يف حني أكرب للمعاق مسعيا للتلعم ادلهاري وادلعريف

 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 99،43احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، االمر ذاتومعلمني يف  24
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية )

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. داللة إحصائية بني 

برنامج الدمج يعطي فرصة أكرب للمعاق مسعيا ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون على أن   
 >والشكل البياين يوضح ذلكللتلعم ادلهاري وادلعريف. 

 
 إعطاء برنامج الدمج ادلعاق مسعيا فرصة يف التعلم ادلهاري وادلعريف ميثل> 37رقم  شكل
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 لدي اإلستعداد للتعاون مع زميلي أستاذ الًتبية البدنية والرياضية إلصلاح برنامج الدمج. :والثالثونالثامن السؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  54 أوافق بشدة
 

;8،6: 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 ;3 اوافق

 25 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 قابلية معلمي ادلعاقني مسعيا لإلستعداد مع أستاذ الًتبية البدنية والرياضية إلصلاح برنامج الدمج.  ميثل> 38جدول رقم 

م مستعدون للتعاون مع على أهنبشدة وافقونممعلما  54( يتبني لنا أن :3من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
 يف األمر ذاتو، ومن جهة اخرىمعلما  ;3يوافقون  ، يف حني أستاذ الًتبية البدنية والرياضية إلصلاح برنامج الدمج 

واليت ىي أكرب من  :8،6;احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، االمر ذاتومعلمني يف  24يكونرأي دل
األمر الذي يعين أن ىناك  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية ) 4قيمة كا

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. فروق ذات داللة إحصائية بني 

والرياضية التعاون مع أستاذ الًتبية البدنية على بشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 >والشكل البياين يوضح ذلك. إلصلاح برنامج الدمج
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 قابلية معلمي ادلعاقني مسعيا لإلستعداد مع أستاذ الًتبية البدنية والرياضية إلصلاح برنامج الدمج.   ميثل> 38رقم  شكل

الدمج بني ادلعاقني مسعيا واألسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية اسًتاتيجية شلكن :والثالثونالتاسع السؤال 
 التطبيق عمليا. 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  44 أوافق بشدة
 

33،42 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 ;4 اوافق

 25 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
اسًتاتيجية الدمج بني ادلعاقني مسعيا واألسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ميكن تطبيقها  ميثل> 39جدول رقم 

 عمليا. 
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على أن الدمج بني ادلعاقني مسعيا  وافقونممعلما  ;4( يتبني لنا أن ;3من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
يف األمر معلما  44يوافقون بشدة  ، يف حني واألسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية اسًتاتيجية شلكن التطبيق عمليا

 33،42احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، االمر ذاتومعلمني رأي يف  25دليكون  ذاتو، ومن جهة اخرى
األمر  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية ) 4واليت ىي أكرب من قيمة كا

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. الذي يعين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

أن الدمج بني ادلعاقني مسعيا واألسوياء يف لى عبشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 >والشكل البياين يوضح ذلكحصة الًتبية البدنية والرياضية اسًتاتيجية شلكن التطبيق عمليا. 

 
اسًتاتيجية الدمج بني ادلعاقني مسعيا واألسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ميكن تطبيقها  ميثل> 39رقم  شكل
 عمليا. 
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 الدمج اسًتاتيجية ناجحة إن وفرت ذلا الشروط الالزمة لذلك. :االربعينالسؤال 

 2كا التكرارات عدد الحاالت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجة الحرية الجدولية 2كا

  56 أوافق بشدة
 

55،47 

 
 

;;،27 

 
 

24 

 
 

2،27 
 38 اوافق

 26 لم اكون راي
 22 الاوافق

 22 الاوافق بشدة
 سًتاتيجية الدمج تكون ناجحة إذا وفرت ذلا الشروط الالزمة. ميثال> 41رقم  جدول

بشدة على أن الدمج اسًتاتيجية  وافقونممعلما  46( يتبني لنا أن 42من خالل اجلدول رقم )تحليل الجدول: 
 26دليكون  ذاتو، ومن جهة اخرىيف األمر معلما  38يوافقون  ، يف حني ناجحة إن وفرت ذلا الشروط الالزمة لذلك

 4واليت ىي أكرب من قيمة كا 55،47احملسوبة ادلقدرة ب   4كاوبالنظر إىل قيمة ، االمر ذاتومعلمني رأي يف 
األمر الذي يعين أن ىناك فروق ذات  2027ومستوى الداللة  24( عند درجة احلرية 27،;;اجلدولية )

 التكرارات ادلشاىدة والتكرار ادلتوقع لصاحل التكرار األكرب. داللة إحصائية بني 

اسًتاتيجية ناجحة إن وفرت ذلا أن الدمج على بشدة ومن خالل ما سبق نستنتج أن معلمي ادلعاقني مسعيا يوافقون   
 >والشكل البياين يوضح ذلكالشروط الالزمة لذلك. 
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 اسًتاتيجية الدمج تكون ناجحة إذا وفرت ذلا الشروط الالزمة.  ميثل> 41رقم  شكل
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 حو الدمج:نالمعاقين سمعيا في اتجاهاتهم المقارنة بين أساتذة التربية البدنية والرياضية ومعلمي 

ت  ع س 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية 

درجة 
الحرية 

 2-ن2

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

معلمي 
 مسعياادلعاقني 

 غريدال 2,27 2: 4026 30:5 095: 507:

أساتذة الًتبية 
البدنية 

 والرياضية

9;045 32057 

 يوضح اجتاىات معلمي ادلعاقني واساتذة الًتبية البدنية والرياضية والفروق ادلوجودة بينهم. : 41جدول رقم 

ما  507:أن ادلتوسط احلسايب لدى ادلعلمني ادلعاقني مسعيا قدر ب  63يتضح تضح من خالل اجلدول رقم  التحليل:
ستبيان الذي يشري المن مفتاح تصحيح ا 7: -;8يعكس مقدار اجتاىات ادلعلمني ضلو الدمج الذي يقع ضمن اجملال 

االجتاىعات ضلو اىل اإلجتاىات االجيابية للمعلمني ضلو برنامج الدمج يف حني قدر متوسط درجات االساتذة على استبيان 
الساتذة  جتاىات االجيابيةمن مفتاح التصحيح ما يشري اىل اال 322 -8:الذي يقع ضمن اجملال  045;9الدمج ب 

 الًتبية البدنية والرياضية ضلو الدمج.

 شلا يعين 4026وىي اكرب من القيمة اجلدولية ادلقدرة ب  30:5اىل قيمة) ت (تستيودنت احملسوبة ادلقدرة ب  روبالنظ 
 أنو التوجد فروق ذات داللة احصائية بني اجتاىات اساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مسعيا ضلو الدمج.

>                                                                                       ستنتاجاتإلا -2-3
ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج ادلتحصل عليها أمكن التوصل إىل  يف حدود إجراءات البحث ، ويف ضوء أىدافو

 >                                                                        االستنتاجات التالية

  . الدمجنظرة إجيابية ضلو  والرياضية ساتذة الًتبية البدنيةأل* 

  . الدمجضلو  نظرة إجيابية قني مسعيااعلمي ادلعدل* 

  مشروع شلكن التطبيق من وجهة نظر االساتذة وادلعلمني . دمجال*  
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مقارنة النتائج بالفرضيات: -4 -2  

 الفرضية الجزئية األولى:                                                                           

وذلك من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها من طرف أساتذة الًتبية البدنية  وىي النتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية األوىل،  
والرياضية  وعلى ضوء النتائج احملصل عليها وبناءا على الفرضية اليت إنطلقت على أساس فكرة مقًتحة كحل مسبق 

الدمج ادلقًتح بني ادلعاقني مسعيا موقف اجيايب من برنامج البدنية والرياضية  أن ألساتذة الًتبية >دلوضوع حبثنا واليت تقول
                                            .البدنية والرياضية واألسوياء يف حصة الًتبية

موافقون وبشدة على فكرة البدنية والرياضية  ( أن ألساتذة الًتبية24،26،27اتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم )  
قراهنم االسوياء يف احلصة فهم يقرون بان حصة الًتبية البدنية والرياضية قادرة على استيعاب شاركة ااعطاء فرصة للمعاقني دل

 ( بأن األساتذة32،;2،:2كما يتضح لنا من خالل اجلدول ) ودمج األسوياء وادلعاقني مسعيا يف رلموعة واحدة،  
لتعلم لتنمية قدراهتم ادلعرفية وامعاقني مسعيا موافقون على برنامج الدمج ادلقًتح ألهنم يرون الدمج بانو يفسح اجملال لل

،كما يعترب حافز يف تنمية روح التنافس بني ادلعاقني واألسوياء، ومن خالل اجلدول ) ادلهاري عن طريق التقليد واحملاكاة 
الطفل ( يظهر لنا أيضا بأن األساتذة مرحبون وبكل سرور يف تطبيق برنامج الدمج النو يؤثر اجيابيا على 36،37،38

موقف اجيايب من برنامج الدمج ادلقًتح بني البدنية والرياضية  أن ألساتذة الًتبية >ادلعاق مسعيا، وبالتايل الفرضية القائلة
 4227وىذا ما يعززه الباحثة فاطمة زلمد عبد الباقي قدحتققت. البدنية والرياضية ادلعاقني مسعيا واألسوياء يف حصة الًتبية

"أثر الدمج بني ادلعاقني مسعيا واالسوياء من خالل برنامج مهارات ألعاب القوى وبرنامج إعالمي تربوي يف دراستها بعنوان 
استهدفت التعرف على تأثري الربنامج ادلقًتح على مهارات ألعاب القوى و على السلوك التوافقي للتالميذ ادلعاقني ذىنيا"

من شانو التأثري االجيايب على ادلستوى البدين وادلهاري للتالميذ  التوافق النفسي واالجتماعي واليت توصلت إىل أن الدمج
 ادلعاقني ذىنيا مع أقراهنم االسوياء .

 الفرضية الجزئية الثانية:

 معلمي ادلعاقني مسعيا،، وذلك من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها من طرف الثانيةوىي النتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية  
وعلى ضوء النتائج احملصل عليها وبناءا على الفرضية اليت إنطلقت على أساس فكرة مقًتحة كحل مسبق دلوضوع حبثنا 

   ة.الًتبية البدنية والرياضي دلريب ادلعاقني مسعيا نظرة اجيابية جدا ضلو برنامج الدمج ادلقًتح يف حصةواليت تقول> أن 

معلمي ادلعاقني مسعيا موافقون بشدة على برنامج الدمج ( أن 23،24،25،26اتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم )  
من عزلة الطفل العاق مسعيا ويطيو حيد كما يرون بأنو ادلقًتح فهو يساعد ادلعاقي ألكثر على اكتساب مهارات جديدة،  

سويا، ومن خالل )  فرصة لالستفادة من الًتبية والتعليم اليت يتمتع هبا التالميذ العاديني لتحضريىم للعيش
( ينب لنا نظرة معلمي ادلعاقني مسعيا اليت تعترب نظرة اجيابية حول برنامج الدمج بني ادلعاقني واالسوياء  33،34،35،36

فهذا اآلخري يساعدادلعاقني على توفري اخلربات االجتماعية اليت تتماشى مع اإلعاقة ومع حاجاتو ومساعدتو على  تقبل 
دلريب ادلعاقني مسعيا نظرة اجيابية جدا وبالتايل الفرضية القائلة> أن أن ، ق أكرب قدر من التوافق مع نفسوذاتو وإعاقتو،وحتقي
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وىذا ما يأكده الباحث ىوتسن وآخرون يف دراسة قدحتققت. ةالًتبية البدنية والرياضي ضلو برنامج الدمج ادلقًتح يف حصة
ية البدنية ادلدرلة "استهدفت ىذه الدراسة التعرف على تأثري األقران ادلدربني "تأثري االقران على االداء احلركي يف فصول الًتب

وغري ادلدربني على حتصيل األداء احلركي لدى األفراد ادلعاقني ذىنيا متوسطي اإلعاقة يف فصول الًتبية البدنية ادلدرلة ومن 
يف مساعدة التالميذ ادلعاقني ذىنيا على حتسني أدائهم  أىم النتائج ادلتوصل إليها أن االفراد االسوياء ادلدربني اكثر فاعلية

  احلركي وذلك من خالل عملية الدمج يف فصول الًتبية البدنية والرياضية .

 :الثالثةالفرضية الجزئية 

 مسعيا،معلمي ادلعاقني ، وذلك من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها من طرف الثانيةوىي النتائج ادلتعلقة بالفرضية اجلزئية  
وعلى ضوء النتائج احملصل عليها وبناءا على الفرضية اليت إنطلقت على أساس فكرة مقًتحة كحل مسبق دلوضوع حبثنا 

 .الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مسعيا ضلو برنامج الدمج أساتذةال يوجد فروق بني  وواليت تقول> أن

سطي أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مسعيا متقاربني حيث ( أن متو 63يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )
( ما يعين ان الفروق غري 24026( واليت كانت أصغر من ت اجلدولية ادلقدرة ب)30:5قدرت قيمة ت احملسوبة ب )

معلمي ادلعاقني مسعيا وىو ما و   دالة احصائية أي ال فروق يف االجتاىات ضلو الدمج بني اساتذة الًتبية البدنيةوالرياضية
 ادلاضي خاصة لدى اساتذة الًتبية البدنية والرياضية واساتذة السوياء اليت كانت يفيعزوه الباحث اىل تغيري االجتاىات 

عيا الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مس أساتذةال يوجد فروق بني .وبالتايل الفرضية القائلة أنو سلبية إىل االجيابية 
أن االجتاىات ضلو الدمج منحى  4224وىذا أكدتو دراسة الباحث زلمد عبد اجلبار قد حتققت. ضلو برنامج الدمج

اكثر إجيابية ضلو الدمج بني االسوياء وادلعاقني خاصة يف الدمج، إضافة إىل أن الدراسات اليت تناولت الدمج بني االسوياء 
اليت أظهرت فاعلية الدمج يف تعليم ادلعاقني الكثري من ادلهارات يف سلتلف وادلعاقني ذىنيا يف االنشطة الرياضية ،و 

 ياضات. الر 
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:  العامة خالصة ال  

إن الدمج يشري إىل عملية إرسال األطفال ادلعاقني إىل رلتمع الدمج من خالل وضعهم يف فصول عامة مع أقران غري    
لالطفال من ذوى اإلحتياجات اخلاصة واألطفال العاديني يف الفصول  والتعليمياالجتماعي  ىو التكاملو  معاقني ،

اجتاىات اجيابية ضلودمج ادلعاقني مسعيا  األساتذة ومعلمي ادلعاقني مسعيا اليت كانت اجتاىات، يف ختام دراستنا عرفنا العادية
أحدمها نظري ه من خالل حبثنا الذي تضمن بابني مع أقراهنم االسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية، وىذا ما درسنا

 يف الفصل الثاينوتناولنااألول الدمج ،  واآلخر تطبيقي، فاجلانب النظري يتضمن ثالثة فصول، حيث تطرقنا يف الفصل
صلني، اإلعاقة السمعية ، و الفصل الثالث تكلمنا فيو عن الًتبية البدنية والرياضية ،أما اجلانب التطبيقي فيحتوي على ف

أما الفصل الثاين فقد مت فيو عرض وحتليل نتائج اإلستبيان،و مقارنة النتائج إىل منهجية البحث،فالفصل األول تطرقنا فيو 
إثر ادلعاجلة ادليدانية وعلىمع فرضيات البحث، استنتاج عام، صياغة بعض اإلقًتاحات والتوصيات الىت تناسب الدراسة.

لية>   توصل الباحثان إىل النتائج التا  

              .ادلقًتح متشاهبة حول برنامج الدمجاجيابية *  ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية و معلمي ادلعاقني مسعيا إجتاه ووجهة نظر   
* معلمي ادلعقني مسعيا يرون برنامج  الدمج على أنو برنامج  إجيايب يهدف إىل دمج ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم األسوياء 

 وىذا من شأنو أن حيفزىم على التغلب على االعاقة وابراز قدراهتم شأهنم شأن اآلخرين من أقراهنم.

.*  دمج ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم األسوياء يف حصة الًتبية البدنية والرياضية لو أثر اجيايب على نفسية ادلعاق  

اإلقتراحات والتوصيات : -2-6  

جتلى لدينا أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية ومعلمي ادلعاقني مسعيا يتفقون على إجيابية من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع 
الدمج ومستعدون لتطبيقو والعمل بو كما أن اإلدلام بدور الدمج وأثاره اإلجيابية على ادلعاق مسعيا واألسوياء على حد سواء 

 دفعنا إىل وضع رلموعة من اإلقًتاحات والتوصيات كاآليت>

 مشل الدمج بني ادلعاقني مسعيا و األسوياء يف حصص الًتبية البدنية والرياضية .-

 توفري اجملال ادلناسب لتنفيذ الدمج وكذا الوسائل ادلمكنة .-

 إعداد وتشجيع الدمج بني ادلعاقني مسعيا و األسوياء .-

 تصحيح النظر ضلو فئة ادلعاقني مسعيا .-

عاقني مسعيا و األسوياء يف حصص الًتبية البدنية والرياضية والعمل على تطبيق ىذا تدعيم فكرة اقًتاح الدمج بني ادل -
 الربنامج.
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 ملخص الدراسة

 عنوان الدراسة:

اجتاىات معلمي الصم وأساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو دمج ادلعاقني مسعيا مع أقراهنم األسوياء يف حصة الرتبية 
 البدنية والرياضية.

هتدف الدراسة إىل ادلقارنة بني اجتاىات معلمي الصم وأساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو دمج ادلعاقني مسعيا مع    
أقراهنم األسوياء يف حصة الرتبية البدنية والرياضية , والغرض من الدراسة معرفة نظرة معلمي الصم واساتذة الرتبية البدنية 

أستاذ من الطور ادلتوسط  28 دلقرتح نظرة اجيابية أو سلبية, وقد احتوت عينة البحث علىوالرياضية حنو برنامج الدمج ا
, حيث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية, على ضوء 260قدر ب  من اجملتمع األصلي من معلمي ادلعاقني مسعيا54و 

استبيانا موجها  استعملناقها فرضيات البحث والوقوف على مدى حتق اختيارأىداف البحث وطبيعة الدراسة, وألجل 
دلعرفة اجتاه معلمي الصم وأساتذة الرتبية البدنية حنو دمج ادلعاقني مسعيا مع اقراهنم األسوياء يف حصة إىل عينة البحث 

 .الرتبية البدنية والرياضية

عاقني مسعيا اجتاه ووجهة نظر ن الباحثان *  ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية و معلمي ادلوأىم استنتاج توصل إليو الطالبا
 اجيابية متشاهبة حول برنامج الدمج ادلقرتح.              

تدعيم فكرة اقرتاح برنامج الدمج بني ادلعاقني مسعيا و األسوياء يف حصص الرتبية  أما بالنسية ألىم توصية فتمثلت يف
  . الربنامجالبدنية والرياضية والعمل على تطبيق ىذا 

 

 

 

 

 



 

 

















Résumé 

Titre de l'étude: 

Sourds et les professeurs d'éducation physique et les attitudes des enseignants 

envers les sportifs de l'intégration des malentendants avec leurs pairs non 

handicapés de la part de l'éducation physique et des sports. 

L'étude vise à comparer les sourds et les professeurs de l'attitude de l'éducation 

et de sport enseignants physiques vers l'intégration des malentendants avec leurs 

pairs non handicapés de la part de l'éducation physique et des sports, et le but de 

l'étude sachant regard sourds et des professeurs de l'éducation et de professeurs 

de sport physiques sur le programme de fusion proposé une vue positive ou 

négative, a contenu un exemple de recherche 28 Professeur de phase moyenne et 

54 des enseignants handicapés acoustique de la communauté d'origine a été 

estimé à 260, où l'échantillon a été choisi au hasard, à la lumière des objectifs de 

la recherche et de la nature de l'étude, et pour la sélection des hypothèses de 

recherche et de reposer sur réalisées, nous avons utilisé un questionnaire dirigé 

vers la recherche de l'échantillon pour voir la direction des enseignants des 

sourds et des professeurs l'éducation physique à l'intégration des malentendants 

avec leurs pairs non handicapés de la part de l'éducation physique et des sports. 

La conclusion la plus importante atteint par les chercheurs talibans * pour les 

professeurs d'éducation physique et des sports des enseignants et malentendantes 

direction et la vue similaire positif sur le programme de fusion proposée. 

Le Balencih de la recommandation la plus importante sont: le renforcement de 

l'idée de la proposition de fusion entre le programme désactivé acoustique et 

inadaptés à l'éducation physique et des sports et de travail sur l'application de ce 

programme quotas. 
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