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  :ملخص الدراسة 

 عنوان الدراسة

من وجهة  واألسوياء في حصة التربية البدنية والرياضية المعاقين سمعيا الدمج بين " 
  ". نظر األطراف الفاعمة في العممية التعميمية

    تهدف الدراسة إلى معرفة وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية ومعممي 
المعاقين سمعيا نحو فكرة دمج المعاقين سمعيا والتالميذ األسوياء في حصة التربية 
البدنية والرياضية ومدى استعداد المعاقين سمعيا في مشاركة التالميذ األسوياء في 

الحصة الرياضية إلى جانب معرفة مدى قابمية األسوياء لممعاقين في الحصة الرياضية  
فكرة دمج المعاقين سمعيا و التالميذ األسوياء من لهناك تقبل والفرض من الدراسة أن 

 .فاعمة في العممية التعميميةقبل األطراف ال

 معمم 30  و%57.69بنسبة   أستاذ تعميم متوسط30  شممت عينة البحث عمى 
 تمميذا 32، في حين قدرت عينة التالميذ األسوياء ب %100إعاقة سمعية بنسبة 

 ، و لقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية مع استعمال االستبيان %54.38بنسبة 
كأداة لجمع البيانات الخام ، و تمثل أهم استنتاج في  أن الدمج فكرة قابمة لمتطبيق 

 .  والتنفيذ من وجهة نظرا األطراف الفاعمة في العممية التعميمية

   أما أهم توصية فتمثمت في تشجيع فكرة الدمج بين التالميذ األسوياء والمعاقين 
 .سمعيا في حصة التربية البدنية والرياضية 

 .الدمج ــــ اإلعاقة السمعية ــــ التربية البدنية و الرياضية : الكممات المفتاحية 



Résumé 

Titer de l’étude: 

La fusion enter les malentendants et les non-handicapés dans la séance de l’éducation 

physique et soprtive d’après le point de vue des acteurs dans le proczssus éducatif. 

 L’étude vise à connaiter le point de vie des ensrignants de sport et les professurs des 

malentendants   sur l’dée defusionnement des éléves normaux et les  malentendants et 

leur volonté de la participation ensemble dans la séance de sport. 

Eoutre, la possibilité de savoir d’après les études qu’il y a une acceptation de 

fusionnement enter les handicapés et les non handicapés de part des acteurs dans le 

processus éducatif. 

L’échantillon de recherche comprenait 30 professeurs de l’enseignement moyen avec 

57.69%  et 30 enseignants des malentendants avec 100% tandis que la catégorie des 

éléves normaux comptait de 32 éléves avec 54.38%. 

La catégorie a été choisi d’une maniére aléatoire avec l’ utilisation du questionnaire 

comme un outil pour recueillir les données brutes. 

Donc la conclusion la puls importante c’est que l’idée du fusionnement doit èter 

appliquée d’après le point de vue des acteurs dans le processus éducatif. 

Alors que la recommandation la plus importante représente lidée d’encourager les 

fusions enter las éléves non handicapés et les malentendants dans la séance de sport. 

Donc la conclusion la puls important c’est que du fusinnement doit èter appliquée 

d’prés de vue des acteurs dans le processus éducatif . 

Alors que la recommandation la plus importante représente l’idée d’encourage les 

fusions en éléves non handicapés et les malentendants dans la séance de sport. 

Les mots-clés: 

- Le fusionnement 

- L’handicap 

- L’éducation physique et sportive 



Studies Tille: 

  The view of sport ,and deaf teachers is to join deaf pupils with the capable one in 

sport. 

   The ain of those teachers is to manage the tow kinds of pupils " the deaf and the 

narmal" 

 Dwing sport science and the gaol is to accept the Idea which is men tioned above 

The research includes about 30 teacher in midd sclurel I-E 57.69% , and 30 deaf teacher  

I-E 100% , and 32 normal pupils about 33.68% , and 31 deaf pupils about 54.38% 

This latter was selected by a noisy way and for making the research best and to select 

information about this research , and how it succed we use the illustration way to collect 

all those things . 

And the latter idea we can mange between the two kinds of pupils according to the point 

of view of their teachers. 

In the last we should encourage that idea during sport science. 

Key words: 

- Manage 

- Deaf handicape 

- Sport science 
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: مقدمة

 خمق اهلل تعالى األطفال ال يفقيون شيئا وأنعم عمييم بالسمع واألبصار واألفئدة ليتعرفوا 
المفاىيم والميارات التي تساعدىم عمى العيش  يكتسبوا عمى العالم المحيط بيم و

 أما الطفل الذي حرم من حاسة السمع فإنو ،والتوافق مع المجتمع الذي يعيشون فيو 
. يحجب من المشاركة اإليجابية الفعالة مع أفراد عائمتو وبالتالي مع البيئة المحيطة بو

 يرى ويشعر بكل ما يحيط  بو ولديو العديد من المشاعر المعاق سمعيا      فالطفل 
التي تعجزه عن التعبير عنيا بالكالم ، ولذا ينعزل تدريجيا عن المحيطين وال يندمج 

معيم نظرا ألن الكالم ىو وسيمة لمتعبير عن ذاتو ، كما أنو الوسيمة التي تساعد الفرد 
كتساب المعرفة والخبرات ونمو المغة من خالل ذلك تتحدد  عمى االتصال مع بيئة وا 

. مالمح شخصيتو ويستطيع التعبير عن ذاتو 

 لذلك تيتم دول العالم برعاية أطفاليا بشكل عام ، وتقدم ليم الخدمات المختمفة وقد بدأ 
اإلىتمام بالتربية الخاصة لألطفال المعاقين مع بدايات ىذا القرن ، وتحقق من خاللو 

في مجال تربية  ورعاية األطفال المعاقين تقدما كبيرا في تقنيات التعميم ، وفي السنوات 
األخيرة لوحظ وجود إىتماما عالميا يدعوا إلى تغيير ما ىو متبع من عزل األطفال 

المعاقين واألسوياء والذي يدعو إلى عدم عزل أي طفل معاق بسبب اإلعاقة ومنعو من 
المشاركة في إنكار حقو في االستفادة أو إخضاعو ألي نوع من التمييز أو التفرقة عند 

تنفيذ البرامج واألنشطة المدرسية العادية ، وأن ىذا العزل يحدث فقط عندما تكون 
طبيعة اإلعاقة شديدة بحيث ال يمكن تحقيق أىداف تعميمية وتربوية مرضية إال من 

 .خالل برامج وأنشطة فردية خاصة 
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أكدتو نظريات التعمم من خالل نظرية التفاعل اإلجتماعي أن التالميذ  و ىذا ما
المعاقين سمعيا لدييم القدرة عمى التعمم وذلك بالتقميد ومحاكاة التالميذ األسوياء ، ومن 
جية أخرى نجد أن التوجو الجديد لمدراسات الحديثة ينص عمى دمج المعاقين  وذلك 

لمنع عزليم عن المجتمع في حين يرى البعض أن ممارسة المعاقين األنشطة الرياضية 
عمى اإلندماج أكثر في المجتمع دون الشعور بالنقص أو  مع أقرانيم األسوياء يساعدىم

اإلحراج إلى جانب إبراز قدراتيم أمام زمالئيم، ومن بين الحقوق التي قدمتيا الدولة 
، ولقد نص تشريع الجزائري من خالل قانون حماية  لممعاق ىي الحق في التعميم

 14 ، حيث ورد في المادة 2002ماي 14األشخاص المعوقين و ترقيتيم المؤرخ في 
 منو أن األطفال 15عمى ضرورة التكفل المبكر لألطفال المعوقين ، أما المادة 

المعوقين ال بدا أن يخضعوا إلى التمدرس اإلجباري في مؤسسات التعميم و التكوين 
في  (ناقصي السمع ــــ المكفوفين  )الميني و لقد تم فتح أقسام خاصة لضعيفي الحواس

المؤسسات التعميمية التابعة لقطاع التربية الوطنية وذلك بقرار وزاري مشترك بين التربية 
 و قد جاء 1990الوطنية و وزارة العمل و الحماية االجتماعية  والتكوين الميني لسنة 

 منو إمكانية الدمج الجزئي أو الكمي لتالميذ األقسام الخاصة في األقسام 07في المادة 
 .1999العادية و كانت بداية التجربة 

    وتعتبر األنشطة الرياضية وسيط فعال من خالليا يستطيع األطفال المعاقين سمعيا 
تحسين مياراتيم البدنية والشخصية واالجتماعية ، حيث تعمل عمى تشجيعيم عمى 

 في المجتمع واالستمتاع بمناىج الحياة جنبا إلى جنب مع األطفال األسوياء االندماج
اعة ودورىم الفعال بيا، كما أن ممارستيا م إلى الجباالنتماءوتقوي لدييم الشعور 

والتقدم فييا لألطفال المعاقين أو األسوياء تجعميم أكثر نشاطا وقدرة عمى اإلستعاب 
. والتفكير كما تجعميم أكثر ثقة بالنفس وأكثر قبوال في المجتمع الذي يعيشون فيو 
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    ومن ىنا رأى الباحثان ضرورة تناول فئة المعاقين سمعيا بالدراسة والبحث في 
مجال الرياضي وبالتحديد من خالل دمجيم مع األسوياء في حصة التربية البدنية 
والرياضية والمقصود بالدمج ىو وضع الطفل المعاق سمعيا مع الطفل السوي في 
الفصول العادية وتحت سقف تعميمي واحد ، وتكمن أىمية الموضوع بإلقاء الضوء 
عطائيم نفس المحيط مع أقرانيم األسوياء  عمى فئة المعاقين سمعيا واإلىتمام بيم وا 

إلبراز وجية نظر وأراء كل من أساتذة التربية البدنية والرياضية وكذا معممي المعاقين 
. سمعيا ، ومن بين األىداف التي تيدف إلييا دراستنا 

بفكرة دمج المعاقين سمعيا التربية البدنية والرياضية  ترحيب أساتذة دىم -
. واألسوياء في الحصة الرياضية 

 .معرفة مدى تقبل وتجسيد الدمج بالنسبة لمعممي المعاقين سمعيا -
 وندرةومن أىم الدوافع التي حفزتنا عمى بناء ىذا الموضع ىو فضولنا المعرفي 

الدراسات العربية التي تناولت تأثير الدمج، وكذا قناعتنا التامة بالحاجة الماسة 
لفئة المعاقين سمعيا ليذه الدراسات وكذا ضرورة تدخل الباحثين والمختصين 

. إللحاح الدمج
 نظري وأخر تطبيقي ، حيث ما جانبين إحداهىلإ    ولقد تطرقنا في بحثنا ىذا 

أما   و التربية البدنيةتضمن الجانب النظري فصمين تمثمت في األول الدمج
 اإلعاقة السمعية، أما الجانب التطبيقي يشمل فصمين األول  فتضمنالثاني

وتضمن المنيج المتبع وىو  و اإلجراءات الميدانية تطرقنا فيو إلى منيجية البحث
 أستاذ التربية 30مسحي أما العينة فكانت تحتوي عمى أسموب المنيج وصفي ب

 من معممي المعاقين سمعيا 30البدنية والرياضية بالطور المتوسطي وكذا 
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أما من التالميذ المعاقين سمعيا 31 من التالميذ األسوياء وكذا 32وكذلك 
.  األدوات التي اعتمدنا عمييا لجمع البيانات ىي االستبيان 

ىناك إمكانية في دمج المعاقين سمعيا  أىم ما توصمت إليو دراستنا ىذه أن أما
مع التالميذ األسوياء و ذلك بعد توعية كل من األسر و التالميذ األسوياء 

 .بخصائص ىذه الفئة من التالميذ
 : مشكمة الدراسة ـــ1

  ظل الطفل المعاق قديما داخل المؤسسات والمدارس الخاصة ال يعمم عن 
يتم تقديمو من قبل المعممين ولذلك لم تتواجد لديو الفرصة  البيئة الطبيعية إال ما

. المناسبة إلكتساب خبرات تمكنو من التعامل مع المجتمع الخارجي 
    وقد ظير الدمج ليتبع األطفال المعاقين أن ينشأ في بيئة طبيعة تمكنيم من 
التفاعل والمشاركة في تجارب الحياة بمكوناتيم ومشاكميم واالستفادة من خبرات 
النجاح والفشل حتى يكتس الطفل المعاق القوة الالزمة لكي يستطيع أن يعيش 

. داخل المجتمع 
 أن األطفال ذوي اإلعاقةفي ىذا اإلتجاه  العديد من الدراسات أبدت   وقد 

المشتركون في برامج الدمج بالمدارس العادية يكتسبون ميارات أكاديمية ووظيفية 
أسرع بكثير من تعميميم في أماكن معزولة ، باإلضافة إلى التحسين في السموك 

 ,SALEND, 1998) .مع أقرانوتقدير الذات والدافعية لمتعمم وزيادة التداخل 
p. 22) 

ألفراد المعوقين سمعيا رغم إعاقتيم إال أنيم يتمتعون بأجسام ا       حيث أن 
سميمة من حيث قوة العضالت واألجسام والتناسق العضمي إال في حاالت 

 أنو من خالل دمج الوسائل 1993 نقال عن سيمور 1999خاصة ويرى بموك 
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مكانات التعميم العام والخاص يمكن إعطاء كال من األطفال المعاقين  والمعرفة وا 
. واألسوياء خدمات تعميمية مناسبة شاممة 

   وتعتبر األنشطة الرياضية من البرامج اليامة لألطفال المعاقين حيث تعمل 
عمى تنمية القيم اإليجابية وتحسين مستوى المياقة البدنية والكفاءة الحركية كما 

تساعد عمى رفع مستوى االنتباه والتذاكر والتمييز الحركي والبصري ، كما تؤدي 
إلى تنشيط الدمج بين األطفال والمعاقين واألسوياء وذلك من خالل ما ينتجو 

  (35، صفحة 2002شقير، ) المعب الجامعي من تفاعل ومشاركة بينيم
 أن دمج األطفال المعاقين مع األسوياء في برامج 1999     ويرى بموك 

األنشطة الرياضية يكون أكثر فعالية تنمية الميارات الحركية مقارنة بانعزاليم ، 
وفي ظل كل ىذه المعطيات يظير جميا أن المعاق سمعيا لو القدرة عمى ممارسة 
مكانية تعمم الميارات الحركية ومن جية أخرى كما  مختمف األنشطة الرياضية وا 

سبق الذكر يبرز مفيوم الدمج كوسيمة ىامة لتحقيق الكثير بالنسبة لممعاقين 
 .سمعيا ىذا ما أدى الطالبان الباحثان عمى طرح التساؤل التالي 

 :التساؤل الرئيسي ــــ
  ما وجية نظر األطراف الفاعمة في العممية التعميمية تجاه الدمج بين المعاقين

 سمعيا و التالميذ أسوياء في حصة التربية البدنية و الرياضية؟
 :ـــــ التساؤالت الفرعية 

  ىل ىناك ترحيب بالدمج بين المعاقين سمعيا و التالميذ األسوياء من وجية
 نظر أساتذة التربية البدنية و الرياضية ؟

  كيف ينظر معممي المعاقين سمعيا إلي الدمج في حصة التربية البدنية
 والرياضية ؟
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  ىل يرحب  المعاقين سمعيا بالدمج في حصة التربية البدنية والرياضية مع
 أقرانيم األسوياء ؟

  ىل التالميذ األسوياء يرغبون في مشاركة زمالئيم المعاقين سمعيا في حصة
 التربية البدنية و الرياضية ؟

:  ييدف البحث إلى التعرف عمى:أهداف البحث-2
  -المربين و  األطراف المعنية في العممية التعميمية من أساتذةمعرفة وجية نظر

. الدمجفكرة والعاممين في مجال تربية وتعميم المعاقين سمعيا في 
  - من  في التعميم المتوسط التربية البدنية والرياضيةمعرفة وجية نظر أساتذة

 . دمج المعاقين سمعيا مع األسوياء فكرة
  - معرفة مدى قابمية التالميذ األسوياء لممعاقين سمعيا في حصة التربية البدنية

. والرياضية 
  - معرفة مدى استعداد المعاقين سمعيا لمشاركة التالميذ األسوياء في حصة

. التربية البدنية والرياضية في التعميم المتوسط
 :في ضوء تساؤالت البحث افترض الطالبان الباحثان ما يمي  :ـــ الفرضيات  3

: ــ الفرضية الرئيسية

 نظرة إيجابية وترحيب بالدمج بين المعاقين سمعيا و األسوياء في حصة ىناك 
 .فاعمة في العممية التعميميةاألطراف الالتربية البدنية و الرياضية من قبل 

 :الجزئية ــــ الفرضيات 

  أساتذة التربية البدنية والرياضية يرحبون الدمج بين األسوياء والمعاقين سمعيا
 .في الحصة التربية البدنية و الرياضية
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  معممي المعاقين سمعيا يدعون بشدة لتجسيد فكرة الدمج في حصة التربية
 .البدنية و الرياضية

  المعاقين سمعيا يرحبون بالدمج في حصة التربية البدنية والرياضية مع أقرانيم
 .األسوياء

  التالميذ األسوياء يرغبون في مشاركة زمالئيم المعاقين سمعيا في حصة التربية
 .البدنية و الرياضية 

 : البحثــ التعريف النظري لمصطمحات 4
ىي فقدان كامل أو جزئي لحاسة السمع وتحد من القدرة : اإلعاقة السمعية  -1

عمى التواصل السمعي المفظي مما تؤدي إلى عدم اكتساب المغة والكالم 
. (21، صفحة 2006محمد، )

 ىو الشخص الذي  فقد القدرة عمى السمع :و يرى الباحثان أن المعاق سمعيا  -2
 . مثمو مثل أقرانو األسوياء مما جعمو ال يفيم كالم اآلخرين

تعرف بأنيا العممية التربوية التي تيدف إلى تحسين  :التربية البدنية والرياضية  -3
 .األداء اإلنساني من وسيط ىو األنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك

 (574، صفحة 2004خميفة، )
ىي الوحدة الصغيرة في البرامج الدراسي :حصة التربية البدنية والرياضية  -4

. لمتربية الرياضية الذي يحمل كل خصائص البرنامج 
   كما تعرف حصة التربية البدنية والرياضية عمى أنيا الشكل األساسي لمزاولة 

 بجانب األشكال التنظيمية األخرى التي يزاوليا فييا ،الرياضة في المدرسة 
التالميذ الرياضية مثل األعياد الرياضية والدراسات الرياضية ،أما الحصة فيمكن 
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الشافعي، )قانون المدرسة لتمييزىا بعدة خصائص فيي محددة زمنيا تبعا 
 (30، صفحة 2000

  ىو إتاحة الفرصة لمطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة لإلنخراط داخل  :الدمج
البرنامج الدراسي العادي كإجراء عمى مبدأ التكافؤ الفرص في التعميم ، بيدف 
مواجية اإلحتياجات التربوية الخاصة لذوي اإلحتياجات الخاصة ضمن إطار 

 (2009النور، ) .المدرسة العادية 
  ىو أحد االتجاىات الحديثة في التربية والرياضية و يرى الباحثان أن الدمج

الخاصة ، ويتضمن وضع األطفال المعاقين والمؤىمين لالستفادة مع األطفال 
غير المعاقين في المدارس العادية مع اتخاذ اإلجراءات التي تضمن استفادتيم 

 .من البرامج التربوية المقدمة في ىذه المدارس 
  ىو دمج الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة في مادة دراسية أو : الدمج الجزئي 

  (45، صفحة 1999كاشف، ) أكثر مع أقرانو العاديين
  ىو دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانو العاديين :الدمج الكمي 

داخل الفصول الدراسية المتخصصة لمطمبة العاديين ويدرس نفس المناىج 
شقير، )الدراسية التي يدرسيا نظيره العادي مع تقديم خدمات التربية الخاصة 

 (18ـــ17، صفحة 2002

 :ــ الدراسات السابقة والمتشابهة 5

    تعتبر الدراسات السابقة أساس ومصدر لكل باحث فكل بحث ىو عبارة عن 
تكممة لبحوث أخرى وتمييد لبحوث قادمة ، وىذا ما نجده في خصائص البحث 

العممي أنو تكاممي البناء ، فكر بحث ىو عبارة عن حمقة من حمقات سمسمة 
البحث العممي ، أنو فيما يتعمق بيذا الموضوع يمكن القول أن األبحاث 
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والدراسات التي تطرقت إلى مثل ىذه المواضيع في بالدنا قميمة جدا أن لم نقل 
منعدمة خاصة في معيدنا لكن تم حصولنا عمى ىذه الدراسة المتشابية والتي 

: نوجزىا فيما يمي 
  الدراسة األولى : 
  2014/2015:تاريخ الدراسة  
  ذريع مدني -  مالكي عيسى  :اسم ولقب الباحث. 
  نحو . إتجاىات معممي البكم وأساتذة التربية البدنية والرياضية :عنوان البحث

 دمج المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية والرياضية 
  كيف ىي اتجاىات أساتذة التربية البدنية والرياضية ومعممي :مشكمة البحث 

 .المعاقين سمعيا نحو الدمج 
  ييدف البحث إلى التعرف عمى :أهداف البحث : 

 .ــ تحديد اتجاىات أساتذة التربية البدنية والرياضية 

         ــ تحديد اتجاىات المعاقين سمعيا نحو الدمج 

 .ــ دراسة الفروق في االتجاىات بين أساتذة التربية البدنية والرياضية 
 الفرضية : 

 ــ أساتذة التربية البدنية والرياضية ومعممي المعاقين سمعيا إتجاه واحد وايجابيا 
.  نحو الدمج 

  استخدما الباحثان المنيج الوصفي نظرا لمالئمة لطبيعة الدراسة :منهج البحث 

  أستاذ في التربية البدنية والرياضية من والية 28 وقد شممت عمى :عينة الدراسة 
 . معمم لممعاقين سمعيا 54مستغانم و
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  أساتذة التربية البدنية و الرياضية و معممي المعاقين سمعيا يتفقون :أهم نتيجة
 .عمى إيجابية الدمج و مستعدون لتطبيقو و العمل بو 

  تمثمت في تدعيم فكرة إقتراح برنامج الدمج بين المعاقين سمعيا : أىم توصية
واألسوياء في حصص التربية البدنية و الرياضية و العمل عمى تطبيق ىذا 

 . البرنامج 
  استخدم الباحثان االستبيان لطبيعة المنيج :أداة البحث . 
 نيةالدراسة الثا:  
  2011/2012:تاريخ الدراسة. 
  قرلمراد :اسم ولقب الباحث  
  دور النشاط الحركي المكيف في دمج المعاقين اجتماعيا سمعيا :عنوان البحث 

 ".بصريا – 
  هل يمكن لمنشاط البدني المكيف أن يرقى بالمعاق في بعد الكفاية :مشكمة الدراسة 

 اإلجتماعية ؟
  تسميط  الضوء عمى المعاقين وطرق التواصل معيم وكشف :أهداف الدراسة 

 .العالقة الموجودة بين النشاط الحركي والمعاق وكيفية دمجو اجتماعيا 
  الفرضية: 

 .ــــ النشاط البدني المكيف دور فعال في اإلدماج اإلجتماعي  لممعوق 
  لقد تم إستخدام المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة البحث: منهج.  

  مدرسة الصم البكم بوالية  ) معاق في المدارس الخاصة 80 :عينة البحث
  .(سعيدة 

  استخدم الباحث اإلستبيان و مقياس السموك اإلجتماعي و مقياس :أداة البحث 
  حب الناس و مقياس الكفاية اإلجتماعية و مقياس المساندة اإلجتماعية
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  النشاط البدني المكيف لو دور فعال وايجابيا بصورة كبيرة في حياة : أهم نتيجة
 .المعاق ، حيث يمكن بواسطة التغمب عمى اإلعاقة 

  محاولة ادماج النشاط الحركي المكيف في كل المدارس الخاص  :التوصيات
 األسرة عمى تحفيز المعاق لممشاركة ا توعية بالمعاق ومنحو لألخصائيين وكذ

عطائو قابمية لمتعمم والتكيف   .في النشاطات الحركية المكيفة ، وا 
  الثالثة الدراسة :  
  2008:تاريخ الدراسة  
 عمي عبد رب النبي محمد حنفي :اسم ولقب الباحث  
 دراسة لبعض متطمبات دمج الطالب الصم في المدرسة العادية  : عنوان البحث

 .من وجية نظر العاممين في مجال تربية و تعميم الصم و السامعين 
 معيد ، برنامج  )ما الخيار التربوي األكثر مالءمة لمطالب الصم  :مشكمة البحث

من وجية نظر العاممين في مجال تربية و تعميم  (دمج ، فصل تعميم عام 
 الصم و السامعين ؟

  ييدف البحث إلى التعرف عمى :أهداف البحث : 
معيد الصم ، برنامج دمج ،  )ـــ الخيار التربوي األكثر مالءمة لمطالب الصم 

من وجية نظر العاممين في مجال تربية و تعميم الصم  (فصل تعميم عام 
 والسامعين 

 الخيار التربوي األكثر مالئمة لمطالب الصم ىو فصل ممحق :الفرضية 
 .بالمدرسة العادية 

 استخدما الباحثان المنيج الوصفي نظرا لمالئمة لطبيعة الدراسة   :منهج البحث
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 من العاممين في مجال تربية و تعميم الطالب الصم 211 : عينة الدراسة 
 .والسامعين 

 استخدم الباحثان االستبيان لطبيعة المنيج  : أداة البحث. 
 العمل عمى توفير األجيزة المكانية و التجييزية التي تساعد عمى  : أهم توصية

 .تفعيل دمج الطالب الصم في المدارس العادية 
 رابعةالدراسة ال:  
  2008:تاريخ الدراسة. 
 مشاري عيسى رويح : اسم ولقب الباحث 
 تأثير الدمج ــــ بين التالميذ المعاقين ذىنيا و األسوياء عمى تعمم  :عنوان البحث

 .بعض الميارات األساسية في كرة اليد بدولة الكويت 
  مشكمة الدراسة :
 ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى  : أهداف الدراسة: 

ـــ تأثير البرنامج التعميمي باستخدام أسموب الدمج عمى تعمم بعض الميارات 
و التالميذ  (القابمين لمتعمم )األساسية في كرة اليد لمتالميذ المعاقين ذىنيا 

 .األسوياء بدولة الكويت 
  الفرضية: 

ـــ توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياسين القبمي و البعدي لدى أفراد 
في مستوى بعض الميارات األساسية * الدمج *المجموعة التجريبية األولى 

تنطيط الكرة ــ التمرير الكرباجي من اإلرتكاز ـــ التصويب الكرباجي من )
 .في كرة اليد لصالح القياس البعدي  (اإلرتكاز

  لقد تم إستخدام المنيج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين  :منهج
 .تجريبيتين 
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 10 و التالميذ األسوياء 20التالميذ المعاقين ذىنيا  :عينة البحث.  
 إستخدم الباحث لجمع البيانات بعض اإلختبارات البدنية والميارية  :أداة البحث 

ختبار الذكاء المصور   .وا 
 استخدام أسموب الدمج بين التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  : أهم نتيجة

تنطيط الكرة  )واألسوياء لو  تأثير إيجابي عمى مستوى أداء الميارات األساسية 
 .(ــ التمرير الكرباجي من اإلرتكاز ـــ التصويب الكرباجي من اإلرتكاز 

 يوصي الباحث بما يمي : التوصيات : 
ـــ استخدام البرنامج التعميمي المقترح بأسموب الدمج عند تعميم ذوي االحتياجات 
الخاصة الميارات األساسية في كرة اليد لما لو من تأثير فعال في نمو قدراتيم 

 .الميارية 
 :التعميق عمى الدراسات السابقة - 7

لقد اتفقت جل الدراسات السابقة عمى استخدام المنيج الوصفي ، لمالئمتو لطبيعة 
البحث ، وقد ركزت عمى استخدام االستبيان كأداة لمدراسة ، ىذا بالنسبة لممنيج أما 

نجزت عمى أساتذة التربية البدنية و الرياضية ، أفيما يخص العينة فأغمبية الدراسات 
مالكي عيسى  بإضافة إلى التالميذ األسوياء و التالميذ المعاقين، ومن خالل دراسة 

 إتجاىات معممي البكم وأساتذة التربية البدنية : " التي كانت تحت عنوانوذريع مدني
والرياضية نحو دمج المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية 

أساتذة أن والتي تعتبر دراسة سابقة في بحثنا فقد توصل فييا الباحثان إلى " والرياضية 
   إتجاه واحد وايجابيا نحو الدمجليم التربية البدنية والرياضية ومعممي المعاقين سمعيا

  ، يتفقون عمى إيجابية الدمج و مستعدون لتطبيقو و العمل بوو



              التعريف بالبحث                                     ديالفصل التميي
 

 14 

تمثمت في تدعيم فكرة أما بنسبة لمنتائج فقد أظيرت معظم الدراسات السابقة و التي 
إقتراح برنامج الدمج بين المعاقين سمعيا و األسوياء في حصص التربية البدنية 

 .والرياضية و العمل عمى تطبيق ىذا البرنامج
 :مقارنة الدراسات بالدراسة الحالية 

اندرجت الدراسة الحالية في نفس مضمون الدراسات السابقة المذكورة حيث كانت 
  األطراف المعنية في العممية التعميمية منمعرفة وجية نظرلتيدف إلى التعرف 

 .المربين والعاممين في مجال تربية وتعميم المعاقين سمعيا في عممية الدمج 
 اتجاىات أساتذة إلى معرفةمالكي عيسى وذريع مدني حيث جاءت دراسة كل من 

والتي توصل فييا التربية البدنية والرياضية و اتجاىات المعاقين سمعيا نحو الدمج ،
تدعيم فكرة إقتراح برنامج الدمج بين المعاقين سمعيا و األسوياء في الباحثان إلى 

 .حصص التربية البدنية و الرياضية و العمل عمى تطبيق ىذا البرنامج

 في نفس مضمون بحثنا وقد تم توزيع اإلستبيان عمى األساتذة ةالدراسه وجاءت ىذ
ومعممي المعاقين سمعيا مثل دراستنا بإضافة إلى التالميذ المعاقين سمعيا و التالميذ 

األسوياء التي نود من خالليا معرفة وجية نظر األطراف المعنية في العممية التعميمية 
     في عممية الدمج ، وتم توزيع االستمارة عمى األساتذة و معممي المعاقين سمعيا

لتحكيم وتطبيقيا عمى اوالتالميذ األسوياء و المعاقين سمعيا و المختصين في المجال 
عينة البحث وعرض وتحميل ومناقشة النتائج ، وتوصل الباحثان إلى أن ىناك ترحيب 

بفكرة الدمج من قبل أساتذة التربية البدنية و الرياضية و من جية أخرى معممي 
المعاقين سمعيا يدعون بشدة لتجسيد فكرة الدمج أما التالميذ األسوياء و المعاقين 

 .والرياضية   سمعيا يرغبون في مشاركة بعضيم البعض حصة التربية البدنية
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 :تمهيد 

يعتبر أحد " المدرسة العادية"      إف دمج ذوي االحتياجات في المجاؿ األكاديمي 
الخطوات المتقدمة التي أصحبت برامج التأىيؿ المختمفة تنظر إلييا كيدؼ أساسي 

.   لتأىيؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة

      حيث ازداد اىتماـ الكثير مف المجتمعات في عصرنا الحاضر بذوي االحتياجات 
النوعي في البرامج التربوية والتأىيمية ليذه الفئة  الخاصة وتجمى ىذا االىتماـ بالتطور

والذي تضمف تطوير البيئات التي تقدـ فييا الخدمات والبرامج ألفرادىا ،فبدال مف وضع 
جميع ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات أو مراكز لمتربية الخاصة 

،ازداد أعداد المناديف بوضعيـ في بيئات مدمجة مع العادييف ولو جزيئا مع (معزولة)
التأكيد عمى أف ال يقتصر دمج ىؤالء األطفاؿ عمى الجانب الزماني واإلجتماعي بؿ 

 .(1997الشيناوي، ) يتعداه إلى الجانب التعميمي

  : مفهوم الدمج  -1

عدادىـ لمعمؿ  الدمج يعني تعميـ المعاقيف في المدارس العادية مع أقرانيـ العادييف وا 
 .في المجتمع مع العادييف 

وعرؼ أيضا بأنو التكامؿ االجتماعي والتعميمي لألطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة 
واألطفاؿ العادييف في الفصوؿ العادية ولجزء مف اليـو الدراسي عمى األقؿ  ارتبط ىذا 

 :التعريؼ بشرطيف ال بد مف توافرىما لكي يتحقؽ الدمج وىما 

 .وجود الطفؿ في الصؼ العادي لجزء مف اليـو الدراسي -1
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ىو االختالط االجتماعي المتكامؿ وىذا يتطمب أف يكوف ىناؾ وتكامؿ وتخطيط -2
 (99، صفحة 2013حمدي أحمد، ) .تربوي مستمر 

 إف الدمج يشير إلى عممية إرساؿ األطفاؿ المعاقيف إلى مجتمع الدمج مف خالؿ 
وعند فتح موضوع الدمج فإننا نجد ، وضعيـ في فصوؿ عامة مع أقراف غير معاقيف 

أنفسنا في موضع بو جدب ، ولقد نشأ مفيـو الدمج في قانوف تعميـ جميع األطفاؿ 
 في الواليات المتحدة األمريكية ، والذي يعرؼ بالقانوف العاـ ، إف 1975المعاقيف لعاـ 

ىذا القانوف لو جذور ترجع إلى اثنيف مف مجموعات األطفاؿ المعاقيف التي فشمت 
. الدولة في تقديـ تعميـ مجاني ليـ 

وفي الحالتيف وافقت المحكمة عمى أف جميع األطفاؿ المعاقيف ليـ تعميـ مجاني وبعد 
ذلؾ تمـ تعميـ ىذا القرار وطمب القانوف مف الدوؿ أف توفر التعميـ لممعاقيف يناسب 

 (222، صفحة 2008عطية، )احتياجاتيـ الخاصة 

أنو التجانس أو الدمج اإلجتماعي أو التربوي لألطفاؿ المعاقيف مع " ىيدستار" ويعرؼ 
األطفاؿ غير المعاقيف في المدرة العادية وذلؾ لتوفير الفرصة لمشاركة األطفاؿ 

. المعاقيف مع األطفاؿ غير المعاقيف في المواقؼ المشابية لمحياة 

لى إ أنو أحد االتجاىات الحديثة في التربية  والذي ييدؼ 1998ويعرؼ كوفماف ػػػ 
وضع األطفاؿ  المعاقيف والمؤىميف باالستفادة مع األطفاؿ غير المعاقيف في صفوؼ 
المدرسية العادية ، وذلؾ بتخطيط وتصميـ منظـ ومبرمج وموضحة فيو المسؤوليات 

لألطفاؿ المعاقيف وغير المعاقيف في .لمقائميف عمى تعميـ األطفاؿ العاديف والمعاقيف 
 . الصفوؼ العادية أو لجزء مف اليـو الدراسي عمال األقؿ
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 :أنواع الدمج-2

 وفيو يدمج الطالب ذو االحتياجات الخاصة مع أقرانو :الدمج الكمي -   أ
العادييف داخؿ الفصوؿ الدراسية في المدرسة العادية ، حيث يدرس نفس 

المناىج الدراسية التي تدرسيا نظيره العادي داخؿ الفصؿ ، ويتطمب أف تكوف 
مكانيات وظروؼ الطالب ذو االحتياجات الخاصة تسمح بيذا الشكؿ  قدرات وا 

مف أشكاؿ الدمج استخداـ األساليب التربوية الحديثة مثؿ برامج غرؼ المصادر 
 .وبرامج المعمـ المتجوؿ وبرامج المعمـ المستشار 

  يتـ ىذا النوع مف الدمج مف خالؿ استحداث برامج :الدمج الجزئي -       ب
فصوؿ خاصة ممحقة بالمدارس العادية حيث يتـ إلحاؽ الطمبة ذوي االحتياجات 

الخاصة بفصؿ خاص بيـ داخؿ المدارس لتمقى الرعاية التربوية والتعميمية الخاصة 
بيـ مع بعضيـ البعض في ذلؾ الفصؿ مع العمؿ عمى إتاحة الفرصة ليـ 

لالندماج مع أقرانيـ العادييف في بعض األنشطة الصفية واألنشطة الألصفية وفي 
. طرائؽ مدرسية 

 وفيو يمتحؽ الطالب المعاؽ مع الطالب العادييف في مدرسة :الدمج التربوي-     ج
واحدة وفي صؼ دراسي مشترؾ وتحت برنامج أكاديمي موحد يتمقى الجميع عممية 

. التعمـ فيو مع وجود اختالؼ في المناىج المعتمدة في بعض األحياف 

ىو أبسط أنواع الدمج حيث يشارؾ الطالب ذو االحتياجات  :الدمج االجتماعي-    د
الخاصة نظيره العادي في األنشطة التربوية والفعاليات المختمفة التي تقيميا 

المدرسة مثؿ التربية الرياضية والتربية الفنية في أوقات الفراغ والفسح وكذلؾ دمجو 
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مع الجماعات المدرسية وفي الرحالت والمعسكرات والتمتع بكؿ ما ىو متاح في 
المدرسة مف خدمات ترويجية أو اجتماعية أو اقتصادية أو وظيفية في سبيؿ أف 

. يكوف عضوا فاعال ضمف أعضاء فاعميف في المجتمع 

 وفيو يعطى الطالب المعاقيف الفرصة لالندماج في  :الدمج المجتمعي-       ىػ
مختمؼ أنشطة المجتمع بعد تخرجيـ مف المدرسة بحيث تضمف ليـ حؽ العمؿ 

واالستقاللية وحرية التنقؿ والتمتع بمختمؼ الخدمات التي يقدميا ليـ المجتمع وذلؾ 
بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة وتمكينيـ مف أف يكونوا أفراد 

فاعميف ويمكف لمجمعيات  والمؤسسات المجتمعة المختمفة أداء دورىا في ىذا 
: المجاؿ مف خالؿ 

. إعداد الرحالت التربوية لذوي االحتياجات الخاصة واألسوياء  - 

. تدريب المعاقيف واألسوياء داخؿ ورش  خاصة   - 

. مشاركة المعاقيف واألسوياء في أنشطة مجتمعية وفقا  لقدراتيـ - 

. عمؿ ندوات ومحاضرات ولقاءات يساىـ فييا المعاقوف  -  

إشراؾ المعاقيف في أعماؿ الخير مثؿ زيارة المرضى في المستشفيات وتقديـ - 
. اليدايا ليـ 

 ويعني إشراؾ مؤسسات التربية الخاصة مع مدارس التربية :الدمج المكاني-     و
بالبناء المدرسي فقط بينما تكوف لكؿ مدرسة خططيا الدراسية الخاصة وأساليب 

 .التدريب وىيئة تدريس خاصة بكؿ منيما ويمكف أف تكوف اإلدارة موحدة
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 ويتـ تحقيؽ ىذا النوع مف الدمج بعد إتماـ األشكاؿ السابقة :الدمج الوظيفي- ي   
بحيث يتـ ىنا دمج ذوي الحاجات الخاصة مع العادييف في نفس المؤسسات 

مكانيات ومؤىالت  والشركات اإلنتاجية في البمد عمى وظيفة تتحدد وفؽ قدرات وا 
ذوي االحتياجات الخاصة  

    وفي ضوء ما سبؽ يجب العمؿ عمى تسييؿ وتذليؿ الصعوبات أماـ الطمبة 
ذوي اإلعاقات الجسدية الدارسيف مع أقرانيـ العادييف يجعؿ البيئة المدرسية خالية 
مف المعاقات قدر اإلمكاف والقميؿ مف فرص حاجاتيـ وتنقميـ مف مكاف إلى أخر 

كؿ ذلؾ مف شأنو أف يقمؿ كما يتـ تسييؿ حركة توصيميـ مف البيت لمدرسة 
وبالعكس بالتنسيؽ مع جياز الموصالت وذلؾ إف تعزز عمى ولي األمر ذلؾ  ومف 

منطمؽ تشجيعيـ يتـ الحرص عمى إشراؾ طمبة اإلعاقة الجسدية في المسابقات 
والفعاليات المختمفة التي تقاـ داخؿ المدرسة وخارجيا العادي صفا عاديا أو صفا 

. خاصا أو غرفة المصادر

:   األسس التي يجب عمى مؤسسات المجتمع مراعاتها في برنامج الدمج  -3
 .تعريؼ مفيـو الدمج وتوضيحو بصوره إجرائية دقيقة -1
تعريؼ فئة ذوي االحتياجات الخاصة والمستيدفة مف برنامج الدمج  -2

بصورة تساعد عمى تحديد معايير يتـ في ضوئيا اختيار مف سيمتحؽ بالبرنامج 
 (102ػ100، صفحة 2013حمدي أحمد، )

 :أهداف الدمج وغاياته -4

       حتى يتـ تطبيؽ عممية الدمج بشكؿ أكثر نجاحا فاف األمر يستدعي أىداؼ 
: الدمج لجميع فئات المجتمع التي تتمثؿ في اآلتي 
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توفير الفرصة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة لمتعميـ المتكافئ والمتساوي مع  .1
 .اقرانيـ العادييف

 .إتاحة الفرصة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة لالنخراط في الحياة العادية .2
إتاحة الفرصة لمطالب العادييف لمتعرؼ عمى اقرأنيـ مف ذوي االحتياجات  .3

الخاصة عف قرب وتقدير مشاكميـ ومساعدتيـ عمى مواجية متطمبات الحياة 
 .وأعبائيا

خدمة األطفاؿ الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في بيئتيـ المحمية والتخفيؼ  .4
 .مف صعوبة انتقاليـ إلى مؤسسات ومراكز بعيدة عف أماكف إقامتيـ

 .التقميؿ مف التكمفة العالية لمراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة  .5
استيعاب اكبر نسبة ممكنة مف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذيف ال  .6

 (273، صفحة 2009النور، )تتوفر لدييـ فرص التعمـ 
تعديؿ اتجاىات أفراد المجتمع وخاصة العامميف في المدارس العادية مف مدراء  .7

 .ومدرسيف وكذالؾ أولياء األمور
اكتساب الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة الميارات والخبرات التي تسيؿ ليـ    .8

 .فرص التفاعؿ مع اقرأنيـ في الفصؿ الدراسي العادي
تحقيؽ الخيار األفضؿ لرعاية صعوبات التعمـ مف خالؿ دمج الطمبة ذوي   .9

 .االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ في الصفوؼ العادية
تقديـ التدريس العالجي ألكبر عدد مف الطمبة المعاقيف وفؽ جداوؿ مرنة   .10

 .متغيرة بشكؿ يسمح بمواجية أوضاعيـ
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تعريؼ مجتمع المدرسة بنوعية اإلعاقة وطبيعتيا وتييئة العامميف مف مدرسيف 11. 
 .وعماؿ وتعريفيـ باإلعاقة

إزالة العوائؽ التي يمكف آف تحوؿ دوف مشاركة  ذوي االحتياجات الخاصة 12. 
 .في األنشطة المدرسية

التقميؿ مف الفوارؽ االجتماعية والنفسية بيف الطمبة أنفسيـ وتخميص أسرة 13. 
الطفؿ المعاؽ مف الوصمة التي يمكف آف يسببيا وجوده في المدارس الخاصة 

 .بالمعاقيف

إعطاء الفرصة المناسبة لمطالب ذي االحتياجات الخاصة مناخا أكثر مالئمة . 14
لو لينمو أكاديميا واجتماعيا ونفسيا إلى جانب تحقيؽ الذات وتكويف عالقات 

 .اجتماعية سميمة مع الغير وزيادة دافعيتو لمتعمـ

   يجب آف ال يغيب عنا بالنا أف مشروع الدمج قد ال يكوف الحؿ األمثؿ لجميع 
الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة بؿ آف البعض منيـ قد ال يتمكف مف النجاح 

بالدرجة المتوقعة نظرا لتبايف حاجاتيـ في حيف نرى أف ىذا المشروع يعد حمما 
وأمال يتمناه الجميع إال أنو قد يكوف كارثة لمبعض إذا لـ يطبؽ بإستراتيجية 

محسوبة ودقيقة ومتابعة مستمرة كما قد يطرأ مف سمبيات في عمميات التطبيؽ التي 
. لـ يتـ احتواؤىا مسبقا ولـ يتـ االستعداد الجيد ليا

     إف فكرة الدمج تربوية تعود آثارىا االيجابية عمى األسرة والمجتمع ألف ذلؾ 
مف شأنو تخفيؼ القمؽ عف آسرة الطالب الذي يحتاج إلى ىذا الدمج مع تقميؿ 
الجيد والعناء الذي يالقيو الطالب مف ذوي االحتياجات الخاصة في تكويف 
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شخصية ولكي يتحقؽ ذلؾ ينبغي أف يكوف الدمج متسؽ ومتوافؽ مع القيـ 
. األخالقية والثقافية لممجتمع

    وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في 
فصوؿ الدمج التي تقدـ ليـ مناىج معدلة وبرامج تربوية فردية يظيروف مقدرة 
أفضؿ في التعبير عف أنفسيـ ويزيدوف بفرص مناسبة لتحسيف مفيـو الذات 

 (103، صفحة 2013حمدي أحمد، ). والسموكيات االجتماعية المختمفة 

 : متطمبات الدمج -5

       عند شروعنا بتطبيؽ الدمج وفي سعينا ألف نجعؿ المدرسة العادية مدرسة 
لممجتمع قد يتبادر ألذىاننا إما أنيا عممية سيمة وميسرة أو قد ينتابنا الكثير مف 
الخوؼ والقمؽ مف إمكانية الفشؿ والحقيقة التي ال مجاؿ لمشؾ فييا أنيا عممية 
اإلدماج ليست عصا سحرية نحركيا يمينا ويسارا لتحقيؽ المفاجأة بؿ أناه خطوة 
جادة وىامة تحتاج كغيرىا مف استراتيجيات التعميـ إلى التخطي والدراسة المسبقة 

وعدـ االندفاع والتدىور                                    

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

زيادة عدد مف المدارس التي تطبؽ الدمج لإلطالع عمى وضع الدمج عنا  - 1 
 .كتب والتعرؼ عمى العامميف في تجربة الدمج 

 .قراءة األبحاث الحديثة في مجاؿ دمج المعوقيف  -2
 .إعداد قائمة بفوائد ومعوقات الدمج المحتممة في مدرسة  -3
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 .إذا لـ يسبؽ العمؿ في مكاف يطبؽ الدمج تبدأ التجربة بخطوات بسيطة  -4
 .تحديد األفكار العممية المناسبة نحو الدمج  -5
: عناصر يجب مراعاتها في اختيار األطفال المعوقين  -6
أف يكوف الطالب ذو الحاجات الخاصة مف نفس المرحمة العمرية لمطمبة في  -1

 .المدرسة  العادية 
أف يكوف الطالب ذو الحاجات الخاصة ، مف سكاف نفس البيئة أو المنطقة  -2

السكنية التي تتواجد فييا المدرسة وذلؾ تجنبا لصعوبة المواصالت والتكيؼ 
 .البيئي 

 .أف ال يكوف ىناؾ إعاقة حركية أو حسية غمى جانب اإلعاقة العقمية  -3
يشترط في الطالب ذو الحاجات الخاصة أف يكوف قادرا عمى االعتماد عمى  -4

نفسو وخاص في ميارات العناية بالذات كاستخداـ الحماـ وارتداد المالبس 
 .وتناوؿ الطعاـ بدوف مساعدة آخريف 

يشترط موافقة أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف عمى إدماجيـ في المدارس العامة  -5
 .لضماف تعاونيـ ومشاركتيـ في إنجاح البرنامج

أف يكوف لدى الطفؿ القدرة عمى التأقمـ مع ظروؼ ونظاـ المدرسة ويتـ التأكد  -6
مدير مدرسة األخصائي : مف ذلؾ عرض الطفؿ عمى لجنة مكونة مف 

 .النفسي معمـ الطفؿ األخصائي االجتماعي أخصائي قياس وتقييـ
:  مميزات سياسة الدمج  -7

     ال شؾ أف سياسة دمج األطفاؿ المعاقيف في المدارس العادية سيكوف ليا 
أثر كبير في تغيير اتجاىات العادييف نحو المعاقيف ، بؿ أيضا تغيير اتجاىات 

ف ىذه السياسة سوؼ تجمب األمؿ  المعاقيف نحو العادييف حيث بالنحف ، وا 
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لدى كثير مف األسر ، وخاصة الفقيرة نحو إعداد ىؤالء األشخاص لممشاركة 
. في الحياة بأوسع معانييا ، وبالتالي إحياء القدرة عمى مواجية التحدي 

 :          ونستطيع أف نوجز أىـ مميزات سياسة الدمج في النقاط التالية 

أف وجود األطفاؿ المعاقيف مع األطفاؿ العادييف في مبنى واحد ، أو فصؿ  -1
دراسي واحد يؤدي إلى زيادة التفاعؿ و االتصاؿ ونمو العالقات المتبادلة 
بيف األشخاص المعاقيف وغير المعاقيف وأف في سياسة الدمج فرصة طيبة 

 .لمطمبة العادييف كي يساعدوا أقرانيـ المعاقيف 
أف التعميـ القائـ عمى دمج األطفاؿ المعاقيف في المدرسة العادية سوؼ يزيد  -2

مف عطاء  العامميف المتخصصيف داخؿ المؤسسة  التعميمية ، فتطبيؽ 
سياسة الدمج خاصة تعميـ التفاعؿ وأساليب الحوار بيف المجموعات 

النظامية المتعددة ، فستتيح لألطفاؿ المعاقيف الحصوؿ عمى أقصى منفعة 
مف المساعدة المتاحة ليـ مف حيث التدريب عمى حؿ مشاكميـ وتوجيو 

 .ذاتيـ 
أف تعميـ األطفاؿ المصابيف بإعاقات خطيرة في قاعات دراسة مشتركة  -3

يمكف التالميذ مف أف يالحظوا كيؼ يقـو زمالؤىـ األصحاء بأداء واجباتيـ 
 .المدرسية وحؿ مشكالتيـ االجتماعية والعممية 

أف األطفاؿ في حاجة إلى نموذج ومثؿ أقرانيـ ليقتدوا بو ويتعمموا منو ،  -4
والطفؿ المعاؽ ىو أحوج ما يكوف ليذا النموذج والقدوة ولعمو يجد ىذا 

 .النموذج في الطفؿ العادي فيقـو بتقميد سموكو ويتعمـ منو الميارات المختمفة
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مف الناحية النفسية أثبتت الدراسات أف السياسة الدمج أثر إيجابيا في  -5
 .تحسيف مفيـو الذات وزيادة التوافؽ االجتماعي لألطفاؿ 

 : إيجابيات وسمبيات تطبيق الدمج  -8
 :إيجابيات الدمج  -1

 لقد استخمصت عدة إيجابيات مف الدراسات والبحوث التي أجريت عمى تطبيؽ برنامج 
: الدمج في كثير مف دوؿ العالـ يمكف إيجازىا في األتي 

مساعدة  الطفؿ المعاؽ عمى تحقيؽ ذاتو زيادة دافعية لمتعمـ وتكويف عالقات  -
 .مع أقرانو األسوياء 

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

مساعدة الطمبة العادييف في التعرؼ عمى مشكالت أقرانيـ مف ذوي  -
االحتياجات الخاصة األمر الذي يترتب عميو التوسع في قاعدة قبوؿ ىذه 

 .الفئة مف الطمبة في المدارس العامة 
 :سمبيات الدمج  -2

لقد ظيرت بعض السمبيات عند تطبيؽ كثير مف دوؿ العالـ لبرنامج الدمج 
يمكف ذكر بعضيا حتى يمكف التغمب عمييا في البرامج المتطورة ومنيا ما 

: يمي 
قد يعمؿ الدمج عمى زيادة اليوة بيف الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  -

وأقرانيـ األسوياء خصوصا إذا كاف اليدؼ مف برنامج الدمج ينحصر في 
 .التحصيؿ األكاديمي كمعيار لمنجاح 
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قد يؤدي برنامج الدمج إلى زيادة عزلة الطالب المعاؽ عف مجتمعو المدرسي  -
خصوصا عند تطبيؽ فكرة الصفوؼ الخاصة أو غرفة المصادر دوف إعداد 

 .مدروس بطريقة جيدة لمبرنامج
ال كاف المجتمع الطالبي في صؼ دراسي  - الدمج ليس ىدفا في حد ذاتو وا 

جتماعية تترؾ أثارىا السمبية عمى حياة  واحد يسبب مشكالت نفسية وا 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة فالبرنامج يعد وسيمة لتوفير أفضؿ فرص 
التعمـ الممكف لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة فالبرنامج يعد وسيمة لتوفير 

أفضؿ فرص التعمـ الممكف لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة بقصد 
 (105، صفحة 2013حمدي أحمد، ) .إعدادىـ لمواجية متطمبات الحياة 

 : فوائد الدمج  -9

نما وسيمة لتحقيؽ الكثير مف القيـ           إف الدمج ليس ىدؼ في حد ذاتو وا 
االجتماعي والتربوية ومع التخطيط واإلعداد الجيد لنظاـ الدمج فكرة لو عدة 

 :فوائد عائدة عمى المشتركيف في ىذا النظاـ 

 :األطفال المعاقين  -1
يعمؿ الدمج عمى تدعيـ إستعداد الطفؿ لمتعامؿ مع البيئة المحيطة بو ،  -

 .وىذا ىو اليدؼ مف كؿ العمميات التعميـ والتدريب التي يتمقاىا 
تواجد األطفاؿ المعاقيف في بيئات أكثر إثارة مما يتيح ليـ رؤية نماذج  -

 .تعمؿ عمى تحسيف السموؾ االجتماعي لدييـ 
يف مما يعمؿ عمى تطوير -يؤدي الدمج إلى زيادة خبرات األطفاؿ المعا -

 .الميارات الوظيفية التي تساعدىـ عمى محاولة االستقالؿ 
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يساعد الدمج عمى جعؿ األطفاؿ المعاقيف مواطنيف نافعيف مف خالؿ ما  -
يكسبوه مف خبرات أثناء تعامميـ مع األطفاؿ األسوياء مما يساعد عمى 

 .تأىيميـ لمحياة العممية وخدمة المجتمع 
يوفر الدمج لمطفؿ المعاؽ فرص العمؿ صدقات واالشتراؾ في تجاري  -

جديدة مما يساعد عمى اكتساب الثقة بالنفس والكفاح مف أجؿ األداء 
 .األفضؿ 

 :األطفال األسوياء  -2
دراؾ الفروؽ الفردية واالختالفات بيف األفراد -  .يساعد الدمج عمى تفيـ وا 
المعاقيف مما يسيؿ تفيميـ أثناء التقارب والتعامؿ  )زيادة الوعي باألطفاؿ  -

 .معيـ 
 .تنمية ميارات القيادة  -
زيادة مستوى االنجاز التحصيؿ مف خالؿ ما يتيحو نظاـ الدمج مف وسائؿ  -

 .تعميمية مختمفة تساعد عمى الفيـ واالستعاب 
األسوياء الذيف  )يساعد الدمج عمى توفير خدمات تعميمية خاصة باألطفاؿ  -

 .يعانوف مف محددات وقصور في األداء وصعوبة التعمـ 
 .يوفر الدمج فرص العمؿ صداقات مع أطفاؿ مختمفيف  -
 :المدرسون  -3

زيادة الكفاءة الشخصية في توصيؿ المعمومة والتدريس لكؿ مف األطفاؿ  -
 .المعاقيف واألسوياء 

 .تحوؿ مشاعرىـ مف السمبية إلى اإليجابية تجاه األطفاؿ المعاقيف  -
 .الوعي واالقتراب مف االختالفات الفردية لجميع أطفاؿ الفصؿ  -
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 .إكتساب خبرات تعميمية جديدة  -
 :اآلباء  -4

 .الشعور بعدـ عزؿ أبنائيـ المعاقيف عف المجتمع  -
 .تعمـ طرؽ جديدة لتعميـ األطفاؿ  -
 .تحسيف مشاعرىـ تجاه طفميـ وتجاه أنفسيـ  -

 :مشاكل الدمج ـــ 10

الزيادة العددية داخؿ الفصؿ ، مما يتسبب في إحداث الضوضاء ، التي  -1
تعمؿ عمى تشتيت انتباه األطفاؿ وصعوبة إدارة المدارس ليذا الفصؿ 
 .ووجود طفؿ معاؽ في ىذه البيئة  يصعب إندماجو مع أقرانو األسوياء

عدـ مشاركة األطفاؿ  المعاقيف ذىنيا مشاركة فعالة باألنشطة المدرسية  -2
خصوصا النشاط الرياضي ، مما يؤدي إلى عدـ الحصوؿ عمى تربية 

لدى أقرانيـ  )بدنية مناسبة وبالتالي ال يحدث قبوؿ ليؤالء األطفاؿ 
 .األسوياء والعكس

تخوؼ مدرسي التعميـ الخاص مف فقداف وظائفيـ األساسية في برامج  -3
 .الدمج وأدائيـ دور مساعد مدرس الفصؿ العادي 

عدـ تنسيؽ العمؿ والمشاركة في المسؤولية ، وعدـ تحديد األىداؼ  -4
 .المشتركيف في الدمج ، مما يتسبب في إعاقة تقدـ األطفاؿ المعاقيف 

عدـ مالحظة احتياجات األطفاؿ المعاقيف وعدـ إختيار المستوى التعميمي 
مع بيئة الفصؿ  المناسب لقدراتيـ الذىنية والتعميمي ، فبعضيـ يتعامؿ بنجاح
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العادي ، والبعض األخر تكوف ىذه البيئة مفيدة لو بؿ ويتعارض مع عممية 
 (24ػ23، صفحة 2002عزب، ) .التعميـ

: حصة التربية البدنية و الرياضية ـــ 11

: تعريف حصة التربية البدنية و الرياضيةـــ 1

تعتبر حصة التربية البدنية و الرياضية وسيمة مف الوسائؿ التربوية لتحقيؽ األىداؼ 
المسطرة لتكويف الفرد، بحيث أف الحركات البدنية التي يقـو بيا الفرد في حياتو عمى 
مستوى تعميـ بسيط في إطار منظـ ومييكؿ تعمؿ عمى تنمية وتحسيف وتطوير البدف 

ومكوناتو ومف جميع الجوانب العقمية النفسية، االجتماعية والخمقية والصحية وىذا 
.  ضماف تكويف الفرد و تطويره و انسجامو في مجتمعو و وطنو

فحصة التربية البدنية و الرياضية جزء متكامؿ مف التربية العامة، بحيث تعتمد عمى 
الميداف التجريبي لتكويف األفراد عف طريؽ ألواف و أنواع النشاطات البدنية المختمفة 
التي اختيرت بغرض تزويد الفرد بالمعارؼ و الخبرات و الميارة التي تسيؿ إلشباع 

رغباتو عف طريؽ التجربة لتكيؼ ىذه الميارة لتمبية حاجاتو و يتعامؿ مع الوسط الذي 
وبذلؾ فإف حصة التربية الندماج داخؿ المجتمع والجماعات  يعيش فيو وتساعده عمى

والرياضية كأحد أوجو الممارسات، تحقؽ أيضا ىذه األىداؼ عمى مستوي  البدنية
المؤسسات التعميمية، فيي تضمف النمو الشامؿ و الممتـز لمتالميذ و تحقؽ حاجياتيـ 

 (2001حسيبة، )(...)البدنية،طبقا لممراحؿ و منيـ و إدراج قدراتيـ الحركية
: أهداف التربية البدنية و الرياضية ـــ 12

 :إف البرنامج الجيد يجب أف يشتمؿ عمى مساعدة التالميذ في تحقيؽ األىداؼ التالية
. إمدادىـ بالميارات الجسمانية المفيدة- 1
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 .تحسيف النمو الجسماني و تنمية النمو بشكؿ سميـ- 2
 المحافظة عمى المياقة البدنية و تنميتيا- 3
 .تعميميـ المعرفة و تفيـ أساسيات الحركة- 4
 .قدرتيـ عمى معرفة الحركات في مختمؼ المواقؼ- 5
تنمية القدرة عمى استمرار ممارسة التمرينات الرياضية لمحفاظ عمى المياقة البدنية - 6

 .العامة
 .تعميميـ معرفة الميارات االجتماعية- 7
 .تحسيف قدرتيـ االبتكارية- 8
.                  تحسيف القدرة عمى أداء األشكاؿ المختمفة لمحركة- 9

، 2004فييـ، ). تنمية القدرة عمى التقييـ الشخصي والرغبة الشخصية في التقدـ-10
 (23صفحة 

: الصفات الواجب توفرها في استاذ التربية البدنية و الرياضةـــ 13

 يجب أف يعرؼ كؿ أستاذ أف كرامة مينتو تتطمب منو أف يمتمؾ عددا مف الصفات 
والعقمية التي تجعمو يحافظ عمى استمرار مينتو و تأميف نموىا، و  الجسمية والنفسية

: ليذا يجب أف يتوافر فيو عدد مف الصفات لكي يكوف صالحا لعممو و منيا

ينبغي أف يحصؿ األستاذ عمى قدر مف التعميـ يفوؽ كثيرا ما يعطيو  :التعميم- 1
لمتالميذ، زيادة عمى أف يكوف ممما بطبائع التالميذ و نفسياتيـ و طرؼ معامالتيـ،و 

كيفية توصيؿ المعمومات إلييـ و ىذا يحتـ عميو أف يكوف مطمعا عمى أحدث ما ينشر 
و  في مجاؿ تخصصو وأف يعمؿ عمى استكماؿ دراستو العميا و يشترؾ في المجالت

 .المطبوعات التي تتعمؽ بالمينة
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و تحمؿ  األستاذ ذو الصحة غير السميمة ال يستطيع القياـ بمسؤولياتو :صحة الجسم- 2
المجيودات الشديدة التي يتطمبيا عممو في مينة شاقة كمينة التربية الرياضية ولذا 

 .و ييتـ بيا يجب عميو أف يحافظ عمى صحتو
يجب أف يكوف األستاذ قدوة لتالميذه و ذلؾ مف حيث العناية بمالبسو :النظافة- 3

الرياضية أو المالبس الخاصة و يجب أف يكوف ذلؾ في غير تبرج و ال مغاالة في 
 .األناقة حيث أف التالميذ يتأثروف بو إلى حد كبير

 يجب أف يتحمى األستاذ باألمانة و الصبر و الكياسة و العطؼ :الخصائص الخمقية- 4
و التحمؿ و أف يكوف مخمصا في عممو و صادقا في أقوالو و أفعالو و متعاونا مع 

. الجميع و يمتمؾ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية

يجب أف يكوف األستاذ ذكيا و لديو القدرة عمى حسف التصرؼ  :الخصائص العقمية-5
في المواقؼ المختمفة و يتمتع بصحة عقمية ممتازة و عميؽ في أفكاره و غير متسرع 

 .في استنتاجاتو
يجب أف يكوف األستاذ عمى إلماـ جيد بجميع ما يتعمؽ بمينة  :المادة التعميمية- 6

الميارات الرياضية لألنشطة المختمفة، طرؽ التدريس و )التربية الرياضية المدرسية 
، 2001، .محمد ـ) (الخ... األساليب الحديثة في التعمـ، تنظيـ األنشطة الداخمية 

 (135صفحة 

 :الدمج في التربية الرياضية ــ 14

    يشير إلى التواجد األمف الناجح المرضى بدنيا واجتماعيا لمطالب المعاقيف في 
فصوؿ التربية الرياضية العادية ، وربما يتطمب ذلؾ التدعيـ الشخصي والتعديؿ في 

 .األنشطة واألدوات المستخدمة 
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 :أسباب الدمج في التربية الرياضية ــ 15     

   أدى االىتماـ  باألطفاؿ المعاقيف إلى سعي الميتميف بنظاـ التعميـ الخاص بيـ 
إلى تغييره مف اإلنعزاؿ ليؤالء األطفاؿ داخؿ دمجيـ داخؿ المجتمع وذلؾ لعدة 

:  أسباب ومنيا ما يمي

إتجاه المجتمع نحو األطفاؿ المعاقيف والنظر إلييـ عمى أنيـ مستيمكيف ألمواؿ  -1
 .الدولة وليس لدييـ القدرة عمى العطاء 

 .التزايد المستمر في إعداد األطفاؿ المعاقيف بفئاتيا المتنوعة  -2
محاولة زيادة إفادة األطفاؿ المعاقيف مف الخدمات  التربوية واالجتماعية  -3

 .والصحية التي يستفيد منيا األطفاؿ األسوياء 
إتباع المدارس الخاصة باألطفاؿ المعاقيف نظاـ تعميمي مختمؼ عف النظاـ  -4

التعميمي العاـ مما يفيد حريتيـ عند مواصمة تعميميـ مستقبال مع األطفاؿ 
 .األسوياء 

عدـ توافر فرص أماـ األطفاؿ المعاقيف إلقامة عالقات اجتماعية مع أقرانيـ  -5
 (2002عزب، )األسوياء  مما يؤثر سمبا عمى بناء شخصياتيـ 

 :دور المشتركين في الدمج في التربية الرياضية ــ 16

 ال يعني دمج األطفاؿ المعاقيف في :األطفال المعاقين وغير المعاقين –  1     
التربية البدنية العادية مجرد وجودىـ عمى خط الجانبي لحساب النقاط أو تقميب 

نما يعني المشاركة الكاممة إلى أقصى حد ممكف والتداخؿ : السجالت مثال  وا 
اإليجابي بيف األطفاؿ المعاقيف واألسوياء ويبدأ ىذا التداخؿ مف قبؿ األطفاؿ 

: األسوياء وذلؾ بعمؿ ما يمي 
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 بدأ الكالـ واالنشغاؿ مع الزميؿ بالحديث أو محاولة التواصؿ معو في  -
 .حالة اإلعاقة السمعية 

 .أف يكوف نموذجا لمطفؿ المعاؽ  -
 .أف يساعده عمى أداء الميارة ويطمب منو المساعدة  -
 .الحفاظ عمى التقارب البدني  -
 .أف يمدح الطفؿ المعاؽ عند األداء الجيد  -
فالطفؿ السوي يمثؿ وسيمة مساعدة مجدية لتأدية المياـ بالنسبة لممدرس  -

 .حيث يقـو بدور المشجع والمصحح والنموذج لمطالب المعاؽ 
: مدرس التربية البدنية العادية - 2

 أف دور 1984 نقال عف زيزو 1994       يشير كؿ مف درجتساما ، فرنس 
مدرس التربية البدنية العادية تجاه األطفاؿ المعاقيف ربما يكوف أكثر العوامؿ 

: فيو يقـو باألتي . خطوة في برامج الدمج
 .تعميـ كؿ األطفاؿ الموكؿ أمرىـ إليو  -
 .عمؿ أىداؼ  تعميمية ورئيسية لجميع األفراد بالفصؿ  -
بحث وتنسيؽ المساعدة لكؿ األطفاؿ الذيف يحتاجوف لخدمات تعميمية  -

 .خاصة 
 .العمـ عمى زيادة التدخالت بيف األطفاؿ المعاقيف واألسوياء -
عمؿ بعض التعديالت باألنشطة الرياضية التي يمارسيا األطفاؿ أثناء  -

 :الدمج لتالئـ القدرة العقمية والبدنية لألطفاؿ المعاقيف وذلؾ كاألتي 
تنوع مواقع المعب في المباراة أو النشاط بإلقاء ضربة اإلرساؿ أو  -

 .التنس



 الفصل األول                                                              الدمج 

 

 36 

تعديؿ الحركة لألطفاؿ أثناء المباريات مثؿ حمؿ الكرة بدال مف  -
 .تنطيطيا 

: مدرس التربية البدنية الخاصة - 3

يتعامؿ مدرس التربية البدنية الخاصة عف قرب وبالتعاوف مع مدرس التربية         
:  حيث يقـو باألتي 

 .تقرير صالحية الفرد المعاؽ لبرنامج الدمج وتحديد قدراتو واحتياجاتو  -
إمداد الفرد باألنشطة التي تعمؿ عمى إعداده لإلنتقاؿ إلى البيئة  -

 .االندماجية
التعاوف مع مدرس  التربية البدنية في اختيار نوع المساعدة وتنظيـ أوقاتيا  -

 .وتطبيقيا
تمتد دور لألفراد األسوياء الذيف لدييـ نقص في بعض الميارات وقصور  -

 (2013حمدي أحمد، ) .في األداء وفي حاجة إعداد فردي 
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: خالصــــــة
       مف خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ يتبيف لنا أف الدمج عممية 

 الخاصة خاصة في مجاؿ التربية البدنية االحتياجاتتعميمية ىامة لذوي 
 مف ابتداءوالرياضية ،تستند عمى قوانيف وبرامج خاصة بالتنسيؽ مع المربيف 

،ويتضح أف (المدمجة)مدرس التربية البدنية الخاصة ومدرس التربية البدنية 
 الخاصة بشكؿ جماعي مع أقرانيـ مف األسوياء االحتياجاتدمج األطفاؿ ذوي 

 كبيرة فأنيا تزيد مف أواصر المحبة والتعاوف واحتراـ القوانيف اجتماعيةليا فوائد 
واألنظمة وحسب المنافسة والتغمب عمى الذات ، كما تكسب الفرد الميارات 

 .اآلخريف وفف التعامؿ مع االجتماعي االنتماء والبدنية وكذلؾ مف القيادية
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 :تمهيد

تعتبر حاسة السمع مف أىـ الحواس إذ تحتؿ مكانة ىامة في عممية اإلدراؾ      
الحسي ولقد ذكر اهلل سبحانو وتعالى في القرءاف الكريـ كثيرا إذ قدميا عمى الحواس 

قؿ ىو الذي أنشاكـ وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة قميبل ما "األخرى لقولو تعالى 
سورة " صـ بكـ عمي فيـ ال يعقموف "  وقاؿ أيضا 23اآلية –سورة الممؾ " تشكروف 

 وتشمؿ اإلعاقة السمعية مستويات متفاوتة مف الضعؼ السمعي 171اآلية - البقرة
تتراوح مف الضعؼ السمعي البسيط والضعؼ السمعي الشديد جدا أو الفقداف التاـ 

وتؤكد , وخالؼ االعتقادات البعض بأف الضعؼ السمعي تخص المسنيف فقط , لمسمع 
 .اإلحصائيات عمى إف المشكبلت السمعية متنوعة تحدث لدى األطفاؿ والشباب

 (25، صفحة 1997، .الخطيب ج)

 : نبذة تاريخية عن رعاية المعاقين سمعيا  .1

اإلعاقة السمعية متعارؼ عمييا منذ القدـ إذ عرفيا اإلنساف منذ القروف األولى فقد ذكر 
المعاقيف سمعيا في الكتب السماوية  وعمى أية حاؿ ليست ثمة ما يشير إلى أف 
إال  , 15المجتمعات اإلنسانية بذلت جيود منظمة لتربية وتأىيؿ األشخاص الصـ قبؿ 

أف الروماف وضعوا نظـ التصنيؼ لئلعاقة السمعية وقد كاف المعاقوف سمعيا أو 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة قد قدمت ليـ الخدمات التربوية والتأىيمية وتمثؿ 

  1587" دي اليوف " ذلؾ في مدرسة الصـ البكـ التي أسسيا راىب اسباني يدعى 
 بدأت المدارس والمؤسسات الخاصة تظير في مختمؼ أنحاء أوربا  18وفي القرف 

وفي تمؾ الحقبة الزمنية كاف معمـ الصـ البكـ رجاؿ الديف والمعرفيف أو رجاؿ دفعيـ 
العامؿ الديني لمساعدة ىؤالء األفراد وكانت غايتيـ األساسية مساعدة الصـ البكـ عمى 
اكتساب المفاىيـ الدينية واألخبلقية وكانت الخدمات تقدـ ألبناء األسر الغنية فقط وفي 
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ـ  1817الواليات المتحدة األمريكية أنشأت المؤسسة األمريكية لتعميـ الصـ البكـ عاـ 
 أصبح التذكير في تربية المعاقيف سمعيا عمى تعميـ 19وفي النصؼ الثاني مف القرف 

اسكاف " الكبلـ وقراءة الشفاه والمغة اليدوية وكاف مف وراء التربية الخاصة في أمريكا 
. (42، صفحة 1997، .الخطيب ج)وىو مخترع جياز الياتؼ " قراىاـ بؿ 

: أهمية حاسة السمع وتطورها .  2

     إف أىمية السمع ىي مف أىـ الحواس بالنسبة لئلنساف ويؤكد ذلؾ في القراف 
" اف السمع والبصر والفؤاد كؿ أولئؾ كاف مسؤوال"الكريـ حيث يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى 

وحاسة السمع ىي التي تجعؿ  اإلنساف قادر عمى تعمـ المغة  ،36اإلسراء اآلية 
ولتمكنو مف فيـ بيئتو ومعرفة المخاطر وبعد الوالدة بفترة قصيرة يستطيع الطفؿ التميز 

بيف األطوار المختمفة مف حيث مدتيا وعند بموغ الطفؿ الشير السادس تتطور لديو 
، صفحة 1997، .الخطيب ج) نفس ردود الفعؿ نحو الصوت مثؿ الموجود لدى الراشديف

15) .

: تعريف اإلعاقة- 3

        ىي نقص النضوج األدائي لموظائؼ الحيوية المختمفة التي يستمزميا النمو 
البدني والعقمي،بدرجة تحد مف اكتساب المعدالت الطبيعية لمذكاء بكافة جوانبو ، وتؤىؿ 
الوظائؼ الحركية والحسية والسمعية والبصرية لؤلداء الوظيفي الطبيعي الذي يتناسب 

 . (10، صفحة 2010عمي، )مع السف الزمني عمى مدى سنوات النضوج 

ويمكف القوؿ عمى أنيا ىي قصور إذا تعطؿ عضو أو األعضاء الداخمية لمجسـ 
أو ىي .عف القياـ بوظائفيا ألسباب وراثية أو فيروسية أو مرضية أو حوادث 
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العجز المستمر في جسـ الفرد أو شخصيتو أو نفسيتو مما يؤثر عمى نموه 
. (11، صفحة 2010عمي،  )الطبيعي أو عمى قدرتو عمى التعميـ أو التكيؼ 

: تعريفات اإلعاقة السمعية- 4

         إف مصطمح اإلعاقة السمعية مصطمح عاـ يغطي مدى واسع مف درجات 
فقداف السمع يتراوح بيف الصمـ أو الفقداف الشديد الذي يعوؽ عممية الكبلـ والمغة ، 
والفقداف الخفيؼ الذي ال يعوؽ استخداـ األذف في فيـ الحديث وتعمـ الكبلـ والمغة ، 

 HARD OF) والضعؼ السمعي (DEAFNESS )وتشمؿ اإلعاقة السمعية كؿ مف الصمـ 

HEARING ) ويتراوح مداىا مف فقد سمعي خفيؼ(MILD) مرورا بفقد السمع المتوسط 
(MODERATE) وحتى فقداف السمع العميؽ (PROFOUNDLY).  أمل ) واتفؽ كبل مف

، (2003عزيز ،   مجدي)، ( 2006حسين التوهامي ، ) ،  ( 2007سويدان ، منى الجزار 

عمى أف اإلعاقة السمعية تتضمف  (2001عبد الحفيظ سالمة ) ،( 2005زينب شيقر ،  )
الصمـ الكمي والجزئي فالطفؿ األصـ كميا ىو ذلؾ الطفؿ الذي فقد مقدرتو السمعية في 
السنوات األولى مف عمره ونتيجة لذلؾ لـ يستطيع اكتساب المغة ويطمؽ عميو األصـ 

 .(19، صفحة 2010عبداهلل، )األبكـ 

وتعرؼ اإلعاقة السمعية بأنيا المشكبلت السمعية التي تتراوح شدتيا مف البسيط إلى 
. (49، صفحة 2014وىداف، )المتوسط ويسمى بالضعؼ السمعي 

     أو ىي حرماف الشخص مف حاسة السمع إلى درجة تجعؿ الكبلـ المنطوؽ غير 
 . (79، صفحة 2005الخطيب، ) مسموع أو بدوف المعنية السمعية

     أو ىي تمؾ المشكبلت التي تحوؿ دوف اف يقـو الجياز السمعي الفرد بوظائفو أو 
تقمؿ مف قدرة الفرد عمى سماع األصوات المختمفة وتتراوح اإلعاقة السمعية في شدتيا 
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مف الدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنيا ضعؼ سمعي عمى الدرجات الشديدة 
. (57، صفحة 2003رزيقات، ) جدا والتي ينتج عنيا صمـ 

 واألصـ ىو حالة فقداف السمع إلى درجة مف السوء يصعب معيا فيـ الكبلـ المنطوؽ 
ابو حنيف مندؿ ما كاف يترفوف  )في معظـ األحواؿ ، مع أو بدوف المعنيات السمعية 

. (69، صفحة 2005عمر، )( 1976/12ترجمة –

      والتعريؼ الوظيفي لئلعاقة السمعية الذي يعتمد عمى مدى تأثير فقداف السمعي 
( Loyd 1973 )عمى إدراؾ وفيـ المغة المنطوقة ، واستناد إلى ىذا التعريؼ يرى لويد 

أف اإلعاقة السمعية تعني إنحرافا في السمع يحد مف القدرة عمى التواص وشدة اإلعاقة 
السمعية إنما ىي تتاح لشدة الضعؼ في السمع وتفاعمو مع عوامؿ أخرى مثؿ العمر 

عند فقداف السمع ، والعمر عند اكتشاؼ فالفقداف السمعي ومعالجتو والمدة الزمنية التي 
استغرقتيا حدوث الفقداف السمعي فقداف السمع وفاعمية أدوات تضخيـ الصوت 

والخدمات التأىيمية المقدمة والعوامؿ األسرية والقدرات التعويضية أو التكيفية ،ويشمؿ 
. مصطمح اإلعاقة كبل مف الصمـ والضعؼ السمعي 

       وبناء عمى التعريؼ السابؽ فإف الصمـ يعني أف حاسة السمع غير وظيفية 
ألغراض الحياة اليومية ، األمر الذي يحوؿ دوف القدرة عمى استخداـ حاسة السمع 

لفيـ الكبلـ اكتساب المغة أما الضعؼ السمعي فيعني أف حاسة السمع لـ تفقد وظائفيا 
بالكامؿ فعمى الرغـ مف أنيا ضعيفة إال أنيا وظيفية بمعنى أنيا تعتمد عمييا بالتطور 

. المغة 
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ومف خبلؿ التعارؼ السابقة نستنتج أف اإلعاقة السمعي ىي حدوث خمؿ أو   
اضطراب في جياز السمع مما يؤدي إلى عدـ االستجابة إلى فيـ الكبلـ وتكوف نسبة 

. فقداف السمع متفاوتة مف البسيط إلى المتوسط 

عندما تيتـ األجساـ يصدر عنيا أمواج صوتية تنتشر إلى الخارج بكؿ  :آلية السمع- 5
لى الخمؼ  )االتجاىات عمى شكؿ ترددات  ويعرؼ عدد  (حركات إلى اإلماـ وا 

الترددات التي يولدىا الصوت في الثانية الواحدة بالمذيذ ويستخدـ مصطمح ىرتز 
المعروؼ باختصار إلشارة إلى مقدار التردد في الثانية الواحدة ، واألصوات التي 

حيث أف طاقة الذبذبة تحرؾ جزئيات  )تسمعيا عادة اتصاؿ إلى األذف غير اليواء 
. (اليواء ولكف الصوت يمكف أف يتنقؿ عبر السوائؿ واألجساـ الصمبة 

     وعندما ترتطـ الذبذبات الصوتية بغشاء الطبمة فيو يتحرؾ إلى األجساـ والخمؼ 
وعندما تتحرؾ الطمبة تتحرؾ المطرقة المتصمة بيا وىذه العظيمة بدورىا تؤدي غمى 

اىتزاز السنداف فالركاب ، ويغطي الطرؼ الداخمي مف الركاب النافذة البيضاوية وعندما 
يتحرؾ فيو يؤدي إلى تموجات في السائؿ الموجودة في القوقعة ، وعندما يتحرؾ 

السائؿ في القوقعة فيو يؤدي إلى اتخاذ الخبليا الشعرية الموجودة في عضو كورتي 
وذلؾ يقود بدوره إلى تنشيط الخبليا العصبية التي تقـو بإرساؿ سياالت أو إشارات 

لتتـ معالجة المعمومات  (القفص الصدغي )عصبية عبر العصب السمعي إلى الدماغ 
 (pappas, 1998, p. 45) .السمعية 

  :تشريح وفسيولوجيا الجهاز السمعي- 6

مف الصعب وصؼ اإلعاقة السمعية وفيميا دوف معرفة آلية السمع الطبيعية ، وال 
نستطيع وصؼ آلية السمع وفيميا دوف معرفة تشريح الجياز السمعي وفسيولوجية 
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، 2005عمر، ) وليذا سوؼ نحاوؿ إلقاء الضوء عمى األسس الفسيولوجية لحاسة السمع
 . (21صفحة 

 

 

     

 

 

 

يمثل تركيب االذن : (01)الشكل رقم         

  (the outer ear) :األذن الداخمية – أ 

        لؤلذف الداخمية وظيفتاف ىامتاف أوالىما حفظ توازف الجسـ وتقـو بيا القنوات 
اليبللية وثانييما تحويؿ االىتزازات الميكانيكية لعظيمات السمع الثبلث إلى نشاط 

وسوؼ نركز عمى عمؿ القوقعة . عصبي يصؿ إلى المنع بطريقة العصب السمعي 
والتي تعتبر آخر حمقة في عممية السماع بؿ ىي آخر حمقة في عممية االتصاؿ المغوي 

عندما يتـ بيف المتكمـ والسامع والقوقعة عبارة عف دىميز  مغمؽ تماما وذوي جدراف 
 . (21، صفحة 2005عمر، )  بسائؿ يسمى بالبمغـ المحيطي وءصمبة وىو ممؿ

 ( The Middle Ear ) :األذن الوسطى– ب 

         ىي تجويؼ يقع بيف األذف الخارجية واألذف الداخمية وىذا الجزء مف األذف 
ممئ باليواء وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى توازف الضغط عمى طبمة األذف مف الجانبيف ، 
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وىذا التوازف يتحقؽ بفعؿ قناة استاكيوس والتي يمكف وصفيا بأنيا قناة تيوية تربط 
األذف الوسطى بالخمؼ ، فعندما ما يتغير الضغط يمر اليواء إلى الداخؿ أو الخارج 
عبر ىذه القناة وعمى وجو التحديد يصعد قناة  استاكيوس مف فتحة سفمى تقع في 

إتش   (1.5)البمعـو األفقي إلى فتحة عميا في تجويؼ األذف الوسطى وطوليا حوالي 
. (21، صفحة 1997، .الخطيب ج) وتكوف ىذه القناة مفتوحة عند التثاؤب أو البمع

: خصائص المعاقين سمعيا- 7

:        تأثير اإلعاقة السمعية عمى الشخص المعاؽ يختمؼ باختبلؼ عدة عوامؿ منيا
نوع اإلعاقة السمعية وعمر الشخص عند حدث اإلعاقة وسبب اإلعاقة والمستوى 

االجتماعي واالقتصادي وغير ذلؾ فاإلعاقة تؤثر عمى الخصائص النمائية المختمفة 
وذلؾ ألف المظاىر النمو مرتبطة ومتداخمة لذلؾ يختمؼ المعاؽ سمعيا عف غيره مف 

 .(53، صفحة 2008المييري، ) العادييف في العديد مف ىذه الخصائص وىي 

 :الخصائص المغوية -1

إف المغة ىي الوسيمة األولى لنقؿ األفكار، كما أنيا تمثؿ الوسيمة األولى لممشاركة 
. الذىنية أو الروحية، ومف خبلؿ المغة يتعمـ الطفؿ والحديث

   واآلثار السمبية لئلعاقة السمعية تظير واضحة في النمو المغوي ، كما أف حدة 
فقد السمع تؤثر عمى اكتساب الطفؿ لمغة ،ومف ذلؾ اآلثار السمبية لئلعاقة السمعية 

: عمى نمو الطفؿ لغويا ما يمي 

ال يتمقى الطفؿ المعاؽ سمعيا أي رد فعؿ سمعي مف اآلخريف عندما يصدر  -
 .صوت مف األصوات
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ال يتمقى الطفؿ المعاؽ سمعيا ألي عزيز سمعي عندما يصدر أي صوت مف  -
 .األصوات

ال يستطيع الطفؿ المعاؽ سمعيا سماع كبلـ الكبار كي يقمدىا وبالتالي فيو  -
 .محرـو مف معرفة نتائج أو ردود األفعاؿ اآلخريف نحو ما يصدره مف أصوات

عندما يستخدـ المعاؽ  سمعيا لغة اإلشارة تساىـ في تنمية التوافؽ النفسي لدييـ  -
أيضا في تحسيف تواصؿ المعاؽ مع اآلخريف وفي كثير مف األحياف يتصؼ 

، صفحة 2008المييري، ) المعاؽ سمعيا بالسمبية  خبلؿ المشاركة في التواصؿ

53). 
 :االنفعالية– الخصائص االجتماعية  -2

      تعتبر المغة الوسيمة األولى في التواصؿ لذلؾ يعاني منيا المعاقوف سمعيا 
مف مشكبلت تكيفية في نموىـ االجتماعي وذلؾ بسبب النقص الواضح في 

قدراتيـ المغوية وصعوبة التعبير عف أنفسيـ وصعوبة فيميـ لآلخريف ، سواء 
. أكاف ذلؾ في البعيد أو في فيـ موضوعات الحديث المختمفة 

    ومف أىـ مظاىر القصور المغوي لدى األفراد المعاقيف سمعيا باإلضافة إلى 
الصعوبة في المفظ أف لغتيـ غير غنية ، ومفرداتيـ أقؿ ،وجمميـ  أقصر 

وتتصؼ بالتركيز عمى الجوانب الحسية الممموسة مقارنة بمغة السامعيف كما أف 
، صفحة 2013القمش، ) لدييـ أخطاء في الكبلـ وعدـ اتساؽ في نبرات الصوت 

125) .
 :الخصائص التربوية-3

      يعاني المعاقوف سمعيا مف انخفاض في مستوى تحصيميـ األكاديمي 
مقارنة بأقرانيـ السامعيف وذلؾ أمر واضح حيث أف األثر األكبر إعاقة السمعية 

أف ميارات المغة  ( 1982 )ىو التحصيؿ في القراءة وقد الحظ اراـ وناشوف 
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مرتبطة بدرجة كبيرة بالتقدـ الدراسي ، وكذلؾ مع الدرجات التي تحصؿ عمييا 
األطفاؿ في اختبارات الذكاء وقد أفادت دراسات عديدة بأنو كمما زادت 

المتطمبات المغوية ومستوى تعقدىا أصبحت قدرة الطبلب المعاقيف سمعيا عمى 
أف مستوى القراءة لدى  ( 1994 )التحصيؿ أضعؼ ، وتوصمت دراسة جيؿ 

المعاقيف سمعيا يتساوى مع األطفاؿ العادييف حيث وصموا إلى المعاني مف 
خبلؿ آليات مرئية ولكف ىذه اآلليات أقؿ سرعة وأقؿ مبلئمة مف نظائرىـ 

. (59، صفحة 2008المييري، ) العادييف
 : الخصائص الجسمية والحركية -4

    يتأخر النمو الحركي لممعوقيف سمعيا عند مقارنتو بالنمو الحركي 
لؤلشخاص العادييف كذلؾ فإف بعضيـ يمشي بطريقة متميزة فبل يرفع قدميو 

عمى األرض وترتبط ىذه المشكمة بعدـ مقدرتيـ عمى سماع الحركة وربما ألنيـ 
يشعروف بشئ مف األماف عندما تبقى القدماف عمى اتصاؿ دائـ باألرض لذا 
فإف األشخاص المعاقيف سمعيا لمجموعة ال يتمتعوف بالمياقة البدنية مقارنة 

. (69، صفحة 2014وىداف، ) باألشخاص العادييف
  :أسباب اإلعاقة السمعية- 8
فيي تتضمف الحمؿ والوالدة المبسترة والنزيؼ الذي  :عوامل ما قبل الوالدة– أ 

يحدث قبؿ الوالدة واألمراض التي تصيب األـ أثناء الحمؿ كالحصبة 
وااللتيابات التي تصيب الغدد التكيفية والزىري وتناوؿ األـ لبعض العقاقير 

. (110، صفحة 2001حبلوة، ) الطبية أثناء الحمؿ
 :  العوامل أثناء الوالدة - ب

نقص كمية األكسجيف الواصؿ لمجنيف أثناء عممية الوالدة والذي يسبب تمقاء في  -
 .الدماغ قد يكونو تأثير عمى اإلصابة بالصمـ 
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مضاعفات العامؿ وتنتج ىذه المضاعفات عندما تكوف األـ حامؿ العامؿ  -
 .والجنيف موجب العامؿ فتتكوف مواد مضادة لؤلجساـ الغريبة لؤلـ 

 .(52، صفحة 2008المييري، )الوالدة المتعسرة  -
 :عوامل بعد الوالدة – ج 

         وتضـ ىذه المجموعة فئتيف مف العوامؿ بحسب المرحمة التي تسود فييا 
: العوامؿ المتضمنة وذلؾ كما يمي 

 :عوامل  تسود في مرحمة الطفولة  -1

 التياب الغدة التكيفية االلتياب السحاني ، صدمات الدماغ  :الحصبة - أ
. التيابات األذف الوسطى 

 .عوامؿ تسود مف مرحمة البموغ وما بعدىا ومف أىميا  -
الصواؼ، ) التعرض لمضوضاء الشديدة اضطرابات األبيض ، تصمب األذف -

 .(53، صفحة 2013
  : العوامل الوراثية-      ب 

    ترجع األسباب الوراثية لئلعاقة السمعية إلى خطأ في التركيب الجنيات أو 
الكموزونات وتكوف ظاىرة عف الوالدة أو في سف متأخرة ، وتزداد تمؾ الحاالت 

كما تشير الدراسات الحديثة في  (9 : 2002عمي عبد الدايـ  )بزواج األقارب 
 مف الصمـ الوراثي ينقؿ كصفة متنحية %84مجاؿ المعاقيف سمعيا آف حوالي 

، 2014وىداف، ) ومف ثـ يتـ نقؿ الصمـ مف أبناء ذوي سمع عادي إلى األبناء
. (57صفحة 
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 : العوامل الغير الوراثية- ج 
إصابة األـ الحامؿ خبلؿ ثبلث األشير األولى بفيروس الحصبة األلمانية  -

 .أو الزىري، إضافة إلى أمراض أخرى تؤثر عمى نمو الجنيف 
تعاطي األـ الحامؿ لبعض العقاقير الثاليد روميدو األستر يتوماسييف وأنواع  -

 .أخرى مف العقاقير قد تستخدـ لمدة طويمة 
 مثؿ الوالدات العسرة أو الطويمة ، حيث يمكف أف يتعرض :عوامل والدية - د    

فييا الجنيف لنقص األكسجيف مما يترتب عميو موت الخبليا السمعية والوالدات 
 (58، صفحة 2014وىداف، )المبكرة 
: أمراض تصيب األذن الداخمية - هـ 

مثؿ االلتياب السحائي أو الجداري الكاذب أو البكتريا السحائية أو التياب 
الغدد النكافية أو الحصية وفي مثؿ ىذه الحاالت يتسمؿ الفيروس عف طريؽ 

. ثقب السمعي الداخمي الموجود بالجمجمة إلى النسيج العصبي بالمخ
: تصنيفات اإلعاقة السمعية - 9
وتصنؼ اإلعاقة السمعية حسب ىذا البعد إلى ثبلث : شدة الفقدان السمعي -1

والتي  (حسب درجة الخسارة السمعية  )فئات بحسب شدة الفقداف السمعي 
 :تقاس بوحدة ديسبؿ ىي 

تتراوح قيمة الخسارة السمعية لدى ىذه  :فئة اإلعاقة السمعية البسيطة - أ
 .وحدة ديسبؿ  (40-20)الفئة مابيف 

وتتراوح قيمة الخسارة السمعية لدى ىذه  :فئة اإلعاقة السمعية المتوسطةب ــــ 
 .وحدة ديسبؿ . (90-70)الفئة ما بيف 
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 وتزيد قيمة الخسارة السمعية لدى :فئة اإلعاقة السمعية الشديدة جدا - د
. وحدة ديسبؿ  (90)ىذه الفئة مف 

 تصنيؼ اإلعاقة السمعية تبعا لموقع :التصنيف حسب طبيعة وموقع اإلصابة:ثانيا
: اإلصابة أو الضعؼ في األذف إلى

 تنتج اإلعاقة السمعية التوصيمية عف أي :إعاقة سمعية توصيمية  - أ
اضطراب في األذف الخارجية أو الوسطى الصيواف ، قناة األذف الخارجية ، 

يمنع أو يحد مف نقؿ الموجات أو . (غشاء الطبمة ، العظيماف الثبلث 
. (33، صفحة 1997، .الخطيب ج) .الطاقة الصوتية إلى األذف الداخمية 

وينتج عف خمؿ في األذف الداخمية أو : الفقدان السمعي الحسي العصبي - ب
ويعاني األفراد المصابوف بيذا النوع مف الفقداف السمعي , العصب السمعي 

 مف صعوبة في فيـ األصوات ، باإلضافة إلى عدـ قدرتيـ عمى سماعيا
 .(117، صفحة 2013القمش، )

 : التصنيف حسب العمر الذي حدث فيه اإلعاقة السمعية: ثالثا 

 وىو حدوث اإلعاقة السمعية في عمر مبكر قبؿ أف يكتسب :صمم ما قبل تعمم المغة أـــ 
في ىذه اإلصابة . الطفؿ المغة سواء كانت اإلعاقة والدية أي منذ الوالدة أو مكتسبة 

 يتعمـ الطفؿ المغة عف طريؽ حاسة البصر أو استخداـ لغة اإلشارة 

 ويطمؽ ىذا التصنيؼ عمى تمؾ الفئة مف المعاقيف سمعيا  :صمم ما بعد تعمم المغةب ـــ 
الذيف فقدوا قدرتيـ السمعية كميا أو بعضيا بعد اكتساب المغة وتتميز ىذه الفئة عمى 

 فقط (الصـ )قدرتيا عمى الكبلـ ، ألنيا سمعت وتعممت لغة ويطمؽ عمييا مسمى 
 .(118، صفحة 2013 القمش،)
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يبن توزيع الصعوبات السمعية تبعا لدرجة الفقدان والصعوبة واألثر المتوقع : (01)جدول رقم 
، صفحة 2013جميمة، ) (KAUFFMANH2003.P.43 )عمى سماع الكالم وفهم األصوات 

73 ، 74) 

    درجة 
الفقدان 

   األثر المتوقع عمى سماع األصوات وفهم الكالم     درجة الصعوبة 

10-15 
ديسبؿ  

ال أثر لئلعاقة عند ىذا المستوى مف الفقداف ( Normal)عادية 
. السمعي 

16-25 
ديسبؿ 

بسيطة جدا 
(SHIGHT )

ال يجد الفرد صعوبة في إدراؾ الكبلـ في 
األماكف اليادئة ولكف في الضجيج يكوف 

.  الكبلـ الخافت صعب الفيـ
26-40 

ديسبؿ 
ال يجد الفرد صعوبة في االتصاؿ في ( Mild)بسيط 

المحادثات التي تتـ في األماكف اليادئة 
والمفردات المحدودة ، ويكوف مف الصعب 

سماع الكبلـ الخافت أو البعيد حتى لو كاف 
المحيط الذي يتواجد فيو الفرد ىادئ وتشكؿ 

.  المناقشات الصعبة تحديا بالنسبة لو
41-55 

ديسبؿ 
يستطيع الفرد سماع الكبلـ عف قرب فقط ،  (Moderde)متوسطة 

أما في األنشطة الجامعية كالنقاشات الصعبة 
. فيي تشكؿ تحديا لتواصؿ الفرد 

56-70 
ديسبؿ 

–متوسطة 
-Moderde)شديدة

يستطيع الفرد سماع الكبلـ الذي يتـ بصوت 
مرتفع وواضح ويواجو صعوبة بالغة في 
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Sever)  متابعة وفيـ الحديث الذي يتـ في مواقؼ
جماعية وغالبا ما يبلحظ عمى كبلـ الفرد 

. بأنو ركيؾ مع أنو مفيـو 
71-90 

ديسبؿ 
ال يستطيع الفرد سماع الكبلـ إذ لـ يكف ( Sever )حادة 

بصوت مرتفع ، وحتى في ىذه الحالة فإنو ال 
يستطيع تمييز الكثير مف الكممات كما يمكنو 

سماع األصوات في محيط مع أنيا قد ال 
تفيـ دائما أما مف حيث الكبلـ فإنو غير 

. مفيـو بتاتا 
يمكف لمفرد سماع األصوات المرتفعة لكنو ال ( Profound) حادةجدا  ديسبؿ  91+

يستطيع سماع كبلـ المحادثة بتاتا وتكوف 
وسيمة البصر أفضؿ طريقة لبلتصاؿ إف 

حدث عمى كبلـ الفرد تطور عمى اإلطبلؽ 
. فإنو يصعب الفيـ 

 

:  نسبة حدوث اإلعاقة السمعية- 10

 مف طبلب المدارس  %5 تشير الدراسات الغربية أف حوالي  :في الدول العربية -1
لدييـ ضعؼ سمعي إال أف ىذا الضعؼ ال يصؿ إلى مستوى اإلعاقة ، أما 
 75بالنسبة لمضعؼ السمعي الذي  يمكف اعتباره إعاقة سمعية فيقدر بحوالي 

رزيقات، )  ولذلؾ يطمؽ عمى اإلعاقة السمعية باإلعاقة قميمة الحدوث%
2003). 
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بأف " جماؿ ولد عباس " صرح وزير التضامف الوطني الجزائري : في الجزائر -2
 . ألؼ شخص71عدد المعاقيف سمعيا في الجزائر يتجاوز 

وقاؿ الوزير في تصريح  لو يـو الثبلثاء عمى ىامش ممتقى حوؿ لغة اإلشارة 
 شخص عاـ 800 ألؼ و71بالجزائر العاصمة أف عدد المعاقيف سمعيا بمغ 

2008 .
 وأضاؼ ولد عباس إلى أف الوزارة تعتـز إقامة مدرسة متخصصة لصغار 

 مثيرا إلى أف ذلؾ 2009الصـ في كؿ والية عمى األقؿ وذلؾ حتى نياية عاـ 
 عمى مستوى 2007 مدرسة عاـ 34سيسمح باالنتقاؿ بعدد ىذه المدارس مف 

 وىو ما سيساىـ 2009 مدرسة عاـ 64 والية إلى 33عمى مستوى 2007عاـ 
في تطوير لغة اإلشارة وفتح أفاؽ جديدة في التكفؿ بفئة الصـ والبكـ  

: طرق وأساليب التواصل- 11

التواصؿ ىو عممية تبادؿ األفكار والمعمومات وىو عممية نشطة تشمؿ عمى 
استقباؿ الرسائؿ وتفسيرىا ويعتبر الكبلـ والمغة وسائؿ رئيسية لمتواصؿ إال أف 

: التواصؿ ال يقتصر عمييما فيناؾ أبعاد أخرى وىي 
 وتشمؿ وضع الجسـ والمسافة الجسمية والتواصؿ :األبعاد غير المغوية  -1

 .العيني والتعبيرة الوجيية وحركات الرأس والجسـ 
 وتشمؿ التغيرات في نبرة الصوت ، الجـز سرعة :األبعاد المغوية الموازية -2

 .التقديـ ، الرسالة ، والتوقؼ أو التردد 
 وتشمؿ مؤشرات الوضع التواصمي والعبلقات بيف :األبعاد ما وراء المغوية -3

 .الخ ... السيطرة ، التساوي : المستقبؿ والمرسؿ مثؿ
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 يقصد بيا تفسير التواصؿ المنطوؽ بصريا ، وىذه :قراءة الكالم - أ
الطريقة التي تعرؼ أيضا بقراءة الشفاه وىي إحدى الطرؽ التي يعتمد عمييا 
األشخاص المعاقيف سمعيا لمحصوؿ عمى معمومات األشخاص والتواصؿ 
معيـ ، وقراءة الكبلـ ممكنة ألف كثير مف األصوات في المغة ليا نمط 
بصري مختمؼ عمى الوجو ولكف المشكمة الرئيسية ىي بعض األصوات 
التي تنطؽ بشكؿ متشابو ، وبالتالي يصعب تمييزىا بالنظر إلى الشفتيف 
والوجو إضافة إلى ذلؾ فإف بعض األصوات الكبلمية غير مرئية بتاتا ، 

وتستخدـ طريقتيف لتدريب أشخاص والمعاقيف سمعيا ميارة قراءة الكبلـ وىي 
الطريقة التحميمية وتشمؿ تعميـ المعاني سمعيا وتعريؼ بالشكؿ الذي يأخذ 
كأصوات عمى فئتيف وتدريبو عمى تحميؿ كؿ صوت أـ ا الطريقة الثانية 

فيي الطريقة التركيبية وفي نياية تدريب الفرد عمى التعرؼ عمى أكبر عدد 
ممكف مف الكممات المنطوقة ومف ثـ تعريفو بالكممات مف المعمومات التي 
يمكف الحصوؿ عمييا سمعيا يمكف فيميا بقراءة الكبلـ في ظروؼ بصرية 

طبيعية عندما يتكمـ بطريقة ىادئة دوف أف يحاوؿ إصدار كبلـ مرئي ، 
وفييا يتـ تدريب الفرد عمى التعرؼ عمى أكبر عدد ممكف مف الكممات 

المنطوقة ومف ثـ تعريفو بالكممات البصرية عند تدريب األطفاؿ المعاقيف 
: سمعيا عمى قراءة الكبلـ 

 .المؤثرات المنبعثة عف البيئة  -
 .المثيرات المرتبطة مباشرة بالرسالة والتي ال تشكؿ جزءا مف الكبلـ ذاتو -
 .(182، صفحة 1990الزراد، ) المثيرات المرتبطة مباشرة بأصوات الكبلـ -
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 التواصؿ ىو نظاـ يعتمد عمى استخداـ رموز يدوية في  :التواصل اليدوي– ب 
إيصاؿ المعمومات لآلخريف وفي التعبير عف المفاىيـ واألفكار والكممات ويشمؿ 

والتيجئة باألصابع فيي تشمؿ . ىذا النظاـ المتواصؿ عمى استخداـ لغة اإلثارة 
وفي العادة تستخدـ التيجئة باألصابع . استخداـ اليد لتمثيؿ الحروؼ األبجدية 

كطريقة مساندة لمغة اإلشارة إذا كاف الشخص في األصـ ال يعرؼ اإلشارة 
المستخدمة لكممة ما أو إذا لـ يكف إشارة لمكممة بعبارة أخرى ، نادرا ما تستخدـ 

وتشمؿ ىذه الطريقة . تيجئة األصابع بمفردىا لمتواصؿ مع الشخص األصـ 
باستخداـ الذيف يستخدموف التيجئة وأصابع اليد الواحدة أو اثنيف لتمثيؿ الحروؼ 

األبجدية المختمفة  

:  الطرق التأهيمية لممعاقين سمعيا - 12

   التأىيؿ ىو عممية تتضمف الجيود منظمة وىادفة ترمي إلى تمكيف اإلنساف 
المعاؽ مف استعادة قدراتو الجسمية والعقمية والجتماعية واالقتصادية والمينية إلى 
أقصى درجة ممكنة ولذلؾ فإف برامج التأىيؿ في السنوات القميمة الماضية أكثر 
شمولية حيث أف العممية التأىيمية لـ تعد تركز عمى التدريب الميني فقط ولكنيا 

. تيدؼ إلى تطوير أداء الشخص المعاؽ في جميع المجاالت

: أنواع التأهيل - 13

 . يشمؿ التقييـ واإلرشاد والتدريب الميني والتشغيؿ والمتابعة :التأهيل المهني - أ
 يشمؿ الفردي والجماعي والدعـ النفسي وزيادة الدافعية :التأهيل النفسي - ب

 .والعبلج النفسي عند الحاجة 
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 يشمؿ مساعدة األشخاص المعاقيف في المشاركة  :التأهيل االجتماعي- ج
. بالنشاطات االجتماعية والرياضية والعناية بالذات 

 يشمؿ الوقاية وتوفير الوسائؿ البلزمة الستعادة القدرات  :التأهيل الطبي- د
. (183، صفحة 1990الزراد، )الجسمية 

 تتخمص احتياجات المعاؽ سمعيا في نوعيف  :احتياجات المعاق سمعيا- 14
 :واالحتياجات االجتماعية والنفسية وىما (الطبيعة  )أساسيف الحتياجات األولية 

 :االحتياجات األولية لمطفل المعوق سمعيا –       أ 
    وىي تمؾ االحتياجات التي يحتاجيا الكائف الحي العضوي ليؤدي وظائفو 

الطبيعية ويمارس عممو بانتظاـ كالطعاـ والشراب ويمكف وصفيا بأنيا 
احتياجات عضوية أو بيولوجية منيا الحاجة األكسجيف وتنظيـ درجات الحرارة 

والحماية مف عوامؿ البيئة الضارة وخاصة أنو ثبت مف الدراسات أف نمو 
األطفاؿ بيئة مموثة يعرضيـ ألزمات واألمراض الصدرية والخمؿ بجيازىـ 

السمعي مما يزيد مف حدة اإلعاقة بالمجتمع فالحاجة لما أؿ الممبس والمأوى 
والرعاية الطبية تمثؿ الحاجات الضرورية األساسية ويختمؼ البشر في قوة 

وطريقة إشباع ىذه الحاجات ، رغـ أنو ال يوجد جوىرية  بيف الحاجات األولية 
 .لؤلطفاؿ العادييف المعوقيف إال فيما يتصؿ بالدرجة والطريقة التي تشيع بيا 

 .(83 ، 82، صفحة 2013جميمة، )

 :االحتياجات النفسية واالجتماعية لمطفل المعوق سمعيا - ب 

حيث تشبع الحاجات البيولوجية عمى نحو مرضى تظير لدى الفرد الدوافع         
المختمفة نحو إشباع مجموعة مف االحتياجات المتصمة بتوافقو وتكييؼ مع نفسو 

ومع اآلخريف مف خبلؿ العبلقات المتبادلة في الحياة فيشعر بحاجة ألف يكوف أمنا 
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داخؿ المجتمع الذي يعيش فيو والذي تربط بينو وأفراده صمة الوالء والحب والمتبادؿ  
فيتولد اإلحساس بالقبوؿ فيتحقؽ ذاتو مف خبلؿ تقديـ اآلخريف لو ومف مشاركتيـ 

. في األعماؿ واألنشطة المختمفة 

 الحاجة إلى األمن والحب:  
      يولد الطفؿ غير قادر عمى إجراء أي تصرؼ بشؤوف حياتو فيو يعتمد 
عمى اآلخريف خاصة عمى األـ واألب وال يشعر باالستقرار واألمف إال في 
جوارىـ وتستمر ىذه الحاجة معو في مراحؿ مختمفة مف حياتو ونتيجة ليذا 

االعتماد تتولد لدييا لحاجات إلى الحب والشعور بمحبة اآلخريف المشرقيف عمى 
شؤونو ، وىو يحتاج أيضا بأف يشعر أنو محبوب ومرغوب مف األشخاص 

المحيطيف بو ، وال يقصد بالحب المبالغ في تدليؿ الطفؿ المعوؽ سمعيا وعدـ 
إتباع الحـز معو أو حتى العقاب عند المزـو بو ، حيث أف ذلؾ يؤدي إلى فقداف  

نما المقصود ىو عدـ استعماؿ القسوة مع الطفؿ أو عقابو  الطفؿ ثقتو بنفسو وا 
بالضرب ويؤدي إلى الطفؿ فقداف ثقتو ، كما أف الحب الكثير شأنو شأف 

الحرماف مف الحب كبلىما  ضار ألنو ال يعطي الفرصة لبلستقبلؿ واالعتماد 
عمى النفس والطفؿ المعاؽ سمعيا يظؿ بحاجة لمحب واألمف يبلزمو مدى الحياة 

. نتيجة إعاقتو
 الحاجة إلى تحقيق الذات :  

       تشبع ىذه الحاجة مف خبلؿ المجيودات التي تبذؿ إلشباع حاجياتيا 
شباع حاجاتو لمنجاح والتقدـ ويمكف  لمسمو والتحصيؿ إلى التقدير االجتماعي وا 

إشباع ذلؾ مف خبلؿ إشباع حاجاتو لبلنتماء باالنضماـ إلى مجموعة مف أقرانو  
وذلؾ فيو يسعى لتكويف العديد مف الصدقات فيحاولو الجموس لفترة طويمة 



اإلعاقة السمعية الفصل الثاني                                                     

 

 58 

معيـ والتخطيط لممارسة أنواع النشاط ،وتمعب جماعات األقراف دورا تربويا 
ىاما في تدعيـ القيـ التي يسعى إلييا المجتمع  ، فتكوينيا يسمح بإمكانية 

. الحوار دوف الخوؼ

الحاجة إلى المعب  -    ج 

      إف لعب األطفاؿ في مراحؿ نموه لو وظائؼ ىامة تتمثؿ في التعبير عف 
غرائزىـ التي عجزوا عف التعبير عنيا ، لكف يجب أف يكوف المعب وفقا لمنيج 

 .منظـ يراعي فيو إمكانياتو ، وقدراتو التي تتناسب مع إعاقتو 

: االحتياجات المعنية ذات الطابع الخاص بالطفل المعوق سمعيا - 15
لمطفؿ المعوؽ سمعيا احتياجات ذات طابع خاص ال يمكف فصميا عمى    

: االحتياجات السابقة منيا
 : احتياجات تعميمية - أ

      إف لغة التفاىـ ىي أىـ العوائؽ التي تقؼ أماـ الطفؿ المعوؽ سمعيا التي 
ال  يمكف اكتسابيا إال بالتعمـ فالطفؿ األصـ يحتاج إلى أساليب خاصة تختمؼ 

عف األساليب العادية المقدمة لؤلطفاؿ  العادييف ، فالطفؿ األصـ يأتي 
ومعموماتو المغوية تكاد تكوف معدومة ، وتحتاج تعممو إلى تكرار مستمر وخمؽ 
مواقؼ تمـز استعماليا حتى ترتبط المعنى بالكممة مما يستمـز وسائؿ إيضاح 
كثيرة مف موارد أجيزة ومواقؼ تعميمية بغرض تحقيؽ أىداؼ سموكية محددة 

. الخ ....األفبلـ واألشرطة : وتشمؿ 
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مكانيات الطفؿ : احتياجات تأهيمية  ب ػػػ  يقصد بيا عممية دراسة وتقديـ قدرات وا 
المعوؽ والعمؿ عمى تنمية ىذه القدرات بحيث يحقؽ أكبر قدر ممكف لو في 
الجوانب الشخصية واالجتماعية واالقتصادية  الخ والعممية التأىيمية تتضافر 
فييا جيود األطباء واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف والموجييف المينييف 

والمدربيف وغيرىـ  لتوجيو البرامج المتكاممة قصد تحويؿ المعاؽ سمعيا إلى فرد 
. يعيش في المجتمع عيشة راضية بحصولو عمى عمؿ مناسب حتى يقاـو 

 :احتياجات تدريبية خاصة  - ج

فاألطفاؿ الصـ يواجيوف مشكبلت فريدة خاصة بيـ فيـ ال يسمعوف أي نوع        
فيـ بحاجة ماسة إلى االىتماـ بتطوير الميارات " غالبا" مف الكبلـ منذ ميبلدىـ 

بالكبلـ واستخداـ المعينات السمعية كما أنو بحاجة إلى التدريب عمى التمييز بيف 
األصوات المختمفة ، مف خبلؿ برامج التدريبات السمعية باألجيزة الحديثة وأيضا 

 .(84، صفحة 2013جميمة، ) تعممو جميع أشكاؿ التواصؿ بينو وبيف المجتمع 

: خالصة 

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره يمكف أف نقوؿ بأف اإلعاقة السمعية تحتاج إلى المزيد مف 
البحوث والدراسات المعمقة لفيميا جيدا والتعرؼ عمييا أكثر والتي تمس شريحة 
حساسة في المجتمع أال وىي فئة الصـ التي تحتاج إلى عناية خاصة إلى جانب 

ىذا الدراسات والبحوث تساىـ بشكؿ فعاؿ في الفيـ الصحيح ليذه مف خبلؿ 
. استثمار قدراتيـ واإلمكانيات الحقيقة لدييـ ودمجيـ بالشكؿ الصحيح في المجتمع 
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 :تمهيد 

 إن طبيعة مشكمة الدراسة التي يطرحيا بحثنا تستوجب عمينا التأكد من صحة أو عدم 
 )صحة الفرضيات التي قدمناىا بداية دراستنا لذا وجب عمينا القيام بالدراسة الميدانية 

باإلضافة إلى الدراسة النظرية ألن لكل بحث يشترط تأكيده ميدانيا ولمقيام  (المسحية
بالبحث الميداني وجب عمينا القيام ببعض اإلجراءات التي تساعد في ضبط الموضوع 

وجعمو منيجيا وذو قيمة عممية من خالل معالجة كل من الدراسة االستطالعية 
واالستنتاجات التي تعتمد عمييا في الدراسة األساسية ، ىذه األخيرة ستتناول المنيج 
المستخدم في الدراسة ، مجتمع البحث ، عينة البحث ، وكيفية اختيارىا والتدابير 
واإلجراءات  اليامة المتخذة في ضبط البحث األدوات والوسائل المستخدمة لجمع 

المعمومات ومكونات البرنامج المقترح ، وكذا الوسائل اإلحصائية المستخدمة  لمعالجة 
. البيانات المتجمعة ، لتمييا أىم الصعوبات التي يتعرض ليا الباحث أثناء الدراسة 

  :منهج البحثــ 1

  إن منيج البحث العممي ذلك الطريق الذي يتتبع في التقصي والفحص لموصول إلى 
. معرفة الحقيقة 

بأنو مجموعة من الخطوات المنطقية والعمميات "           ويعرف منيج البحث العممي 
الواعية العامة والطرق الفعمية التي تستخدميا الباحث في فيم ظاىرة موضوع الدراسة    

وقد قمنا   ويختمف منيج لبحث من دراسة إلى أخرى حسب اختالف المواضيع ،
 باعتباره أكثر مالئمة لطبيعة مشكمة البحث  باألسموب المسحيالمنهج الوصفيباستخدام 

عطاء النتائج المتوصل إلييا  وذلك لتوضيح المفاىيم والمصطمحات وتحميل المتغيرات وا 
 .انطالقا من االستبيان 
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      حيث ييدف ىذا المنيج إلى وصف الظواىر واألحداث أو أشياء معينة وجمع 
الحقائق والمعمومات والمالحظات عنيا وتقرير حالتيا كما توجد عميو في الواقع وىذه 

  .البحوث تسمى بالبحوث المعيارية أو التقويمية
 :    البحث عينة ومجتمعــ 2   

  : مجتمع البحثــ 1 ـ2 -
يعتبر مجتمع البحث إطارا مرجعيا لمباحث في اختيار عينة البحث، وقد يكون ىذا  -

  ،اإلطار مجتمع كبيرا أو صغيرا
 :ـــ عينة البحث 2 ـ2 -
ىي مجتمع " باعتباره العينة ىي جزء ميم في أي دراسة ميدانية نجد أن مفيوميا  -

الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية ، وىي تعتبر جزء ميم من الكل بمعنى أنو 
" تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن يكون مثمو لممجتمع لتجري عميو الدراسة 

 (334زرواتي، صفحة )

      حرصا لموصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية مطبقة لمواقع قمنا بإختيار عينة 
 أستاذ في التعميم المتوسط لبمدية 52 فكان عدد مجتمع العينة  البحث المجتمع

 ونحن قمنا باختيار عينة الدراسة التي تتناسب مع ،%57.69وذلك بنسبة بــ  مستغانم
 أستاذ في الطور 30الدراسة األساسية في بحثنا ، حيث تكونت عينة البحث من 

التي  ( ، عين تموشنتغيمزانمستغانم ،  ). المتوسط ، وكذا معممي المعاقين سمعيا
 كما ىي موضحة في ، %100 وذلك بنسبة 30 معمم من أصل 30تكونت العينة من
: الجدول التالي 
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معممي المعاقين سمعيا الوالية 

 10مستغانم 
 08 غميزان

 12عين تموشنت 
. يوضح عينة معممي المعاقين سمعيا : 02جدول رقم 

تم إضافة عينة المعاقين سمعيا التي تراوحت ، إضافة إلى العينة التي تم اختيارىا 
وذلك في المركز معاق سمعي  31 سنة وشممت العينة عمى 14 ـــــ12أعمارىم ما بين 

، وكذا %54.38 بنسبة 57 من المجتمع األصمي الخاص بوالية مستغانم بحجاج
 32 عمى سنة وشممت العينة 14 ـــــ12التالميذ األسوياء والتي تراوحت أعمارىم ما بين 

 .بمدية مستغانم وذلك بمتوسطة زغمول% 33.68 وذلك بنسبة 95تمميذ من أصل 

إختيار العينة بالطريقة العشوائية وألنيا الطريقة التي يعتمد عمييا لموصول إلى  حيث تم
 .نتائج ذات مصداقية والتي يمكن بناءًا عمييا عمى تعميم النتائج 

 : ــ متغيرات البحث 3

   الدمج:المتغير األول 

 التربية البدنية و الرياضية  : المتغير الثاني

 عمينا أن ندرك أن عممية ضبط المتغيرات ليست  :ــ الضبط اإلجرائي لممتغيرات1ـ3
بالعممية السيمة ، ولكن الدراسة الميدانية تتطمب ذلك من الباحث قصد عزل المتغيرات 

، وكذا التحكم في دراسة موضوع نتائج البحثو المؤثرات التي من شانيا التأثير عمي 
. البحث 
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: ومن بين ىذه العوامل التي يجب ضبطيا في البحث المسحي مايمي
أكد الطالبان عمى أن يراعى نفس الطور التعميمي أي الطور المتوسط لألساتذة التربية 
البدنية و الرياضية ومن جية أخرى تم مراعاة أننا اخترنا منطقة واحدة و ىي منطقة 

. مستغانم

وتم أخذ عينة معممي المعاقين سمعيا عمى مستوى بعض مراكز  الغرب وذلك لمراعاة 
نفس الظروف ونفس التفكير و الطابع االجتماعي و الثقافي  

التالميذ األسوياء و المعاقين )ضبط المتغيرات ألفراد العينة  وقد تم األخذ بعين اإلعتبار
 .سنة14_12السن إذ تتراوح أعمارىم ما بين  من حيث (سمعيا 

كل بحث ميداني لو مجالو الزماني والمكاني والبشري يتم توضيحيا  : مجاالت البحث ـ 4 
: عمى النحو التالي 

: أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من : المجال البشري - 4-1
 .ي المعاقين سمعيا معمم30 -
أستاذ تعميم متوسط  30 -
   معاق سمعيا31 -
  متوسطتعميم  تمميذ 32 -

أجريت الدراسة عمى مجموعة من أساتذة التربية البدنية  :المجال المكاني - 4-2
 متوسطة وكذا 16والرياضية في متوسطات بمدية مستغانم كان عدد ىذه المتوسطات 

. بعض المراكز الخاصة بالمعاقين سمعيا 
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المكان اسم المركز 

حجاج مستغانم مدرسة األطفال المعاقين سمعيا 
 غميزان مركز الصم و البكم

عين تموشنت مدرسة األطفال المعاقين سمعيا 
. يمثل مراكز الصم والبكم لبعض واليات الغرب  : 03جدول رقم 

   باإلضافة إلى مجموعة من المعاقين سمعيا مدرسة األطفال المعاقين سمعيا بحجاج 
 وكذا مجموعة من التالميذ األسوياء  و مدرسة المعاقين سمعيا بـعين تموشنت مستغانم

. مستغانم رائد زغمول بـبمتوسطة 
بعد اختيار موضوع دراستنا تم إنجاز ىذه الدراسة في الفترة ما : المجال الزماني - 4-3

:  عمى مرحمتين 2016 إلى غاية أفريل 20/11/2015بين 
مرحمة إجراء الدراسة االستطالعية والجزء النظري ، والتي من خالليا تفحصنا جميع  -

المراجع المتمثمة في الكتب والمجالت وجمع الوثائق المتوفرة بالمكاتب المختمفة التي 
بإمكان الباحث التطمع عمييا إلى جانب المواقع اإللكترونية وكل ما لو صمة بموضوعنا 

  .2016  يناير إلى غاية2015وتمت ىذه المرحمة ما بين ديسمبر 
أما المرحمة الثانية مرحمة إجراء الجانب التطبيقي وتمثمت في محاور االستبيان وأسئمة  -

التي تم تحكيميا وتوزيعيا تم استرجاعيا وتحميل البيانات وتفسيرىا ، وتمت ىذه المرحمة 
 .2016 أبريل إلى غاية 2015ما بين فيفري 

تعتبر األدوات التي يستخدميا الباحث في جمع البيانات المرتبطة : أدوات البحث - 5
 .بموضوع البحث من أىم الخطوات ، وتعتبر المحور األساسي والضروري في الدراسة

ساعدتنا      ومنو فقد أولينا اىتماما كبيرا ليذا الجانب حيث استخدمنا أدوات ووسائل 
: عمى اإللمام أكثر بالموضوع وكشف جوانبو وتحديدىا ومن أىم ىذه الوسائل 
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 فيمنا العربية واألجنبية والتي تساعدنا عمى اإللمام النظري  :المصادر والمراجع- 5-1
 .حول موضوع البحث 

: االستبيان - 5-2
 تمتاز ىذه الطريقة بكونيا تساعد عمى جمع المعمومات التي يتحصل عمييا الباحث 

والتي ال يمكن إيجادىا في الكتب إال أن ىذه األساليب الخاص بجمع المعمومات يتطمب 
: إجراءات دقيقة من البداية وىي 

 تحديد اليدف من االستبيان -
 تحديد وتنظيم الوقت المخصص لالستبيان  -
 اختيار العينة التي يتم استجوابيا  -
 وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال -
 وضع خالصة موجزة ألىداف االستبيان -

    ويتجمى األسموب المثالي في وجود الباحث نفسو ليسجل األجوبة والمالحظات التي 
تثري البحث واالستبيان  يتضمن نوعين كوسيمة لجمع المعمومات بوفرة أو أكثر دقة 
وكونو تقنية شائعة االستعمال ، ووسيمة عممية لجمع البيانات والمعمومات مباشرة من 

 ىي االستجابة لمحاور وبالتالي استجابة لمفرضيات فكل واألسئمةمصدرىا األصمي ، 
  (83، صفحة 2000الحفيظ، ) سؤال مطروح لو عالقة بالفرضيات

بأنو نموذج يضم مجموعة من األسئمة توجو إلى األفراد من "      ويعرفو كذلك الرفاعي 
، 1996أحمد، )أجل الحصول عمى معمومات حول موضوع أو مشكمة ما أو موقف ما 

.  (122صفحة 
 سؤال خاص بأساتذة التربية البدنية 16    حيث قام الباحثان بإعداد استبيان يتضمن 

أوافق  ) بدائل 05 سؤال خاص بمعممي المعاقين سمعيا ويشمل عمى 14والرياضية و



 الفصل األول                               منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية
 

 68 

ىذا االستبيان تم تحضيره  ( ال أوافق بشدة،بشدة ، أوافق ، أم أكون رأي ، ال أوافق
انطالقا من الدراسات المشابية والجانب النظري ومعرفتنا الخاصة إضافة إلى توجييات 

  أسئمة 08 أسئمة و 07األستاذ المشرف أما االستبيان الموجو لمتالميذ األسوياء فتضمن 
التي يحدد فييا "  بالمعاقين سمعيا ، حيث يعد االستبيان من األسئمة المغمقة ةخاص

". ال "و " نعم " الباحث إجاباتو مسبقا وغالبا ما تكون 

 16لقد تم بناء المقياس انطالقا من االستبيان بحيث شمل مقياس األساتذة عمى *
 اختيارات ، وكل اختبار محدد 05 عبارة موجبة  ذات 14عبارة والمعممين عمى 

 03)، لم أكون رأي  ( درجات 04)، أوافق  (درجات05)أوافق بشدة : بدرجات 
 (. درجة واحدة ) ، ال أوافق بشدة ( درجتين )، ال أوافق  (درجات

وافق بشدة ال أوافق   أ  ال  لم أكون رأيوافق  أفق بشدة         أوا:     أوزان العبارات
        01          02          03         04     05        العبارات الموجبة تأخذ     

بعد صياغة بصفة نيائية وعرضو عمى بعض األساتذة  :أسموب توزيع االستبيان - 6
المختصين في مجال التربية البدنية والرياضية بغرض معاينة االستبيان من حيث وضوح 

األسئمة وفيميا من الناحية المغوية المختبرة والموافقة عميو من طرف المشرف قمنا 
بتوزيعو بطريقة مباشرة عمى أساتذة التربية البدنية والرياضية بمتوسطات بمدية مستغانم ، 

ومعممي المعاقين سمعيا بمراكز خاصة بواليات الغرب الجزائري وكذلك عمى التالميذ 
. األسوياء والمعاقين سمعيا 

سؤال مقسمة  45       ويتكون االستبيان الذي اعتمدنا عميو في جمع المعمومات من 
:  إلى أربعة محاور رئيسية ، بحيث أن لكل مجموعة من األسئمة وىي كالتالي 

سؤال وتعالج  16 خاص باألساتذة التربية البدنية والرياضة ويحتوي عمى  :المحور األول
. الفرضية األولى 
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سؤال ويعالج الفرضية  14 خاص بمعممي المعاقين سمعيا ويحتوي عمى :المحور الثاني 
. الثانية 

 وتعالج الفرضية  أسئمة08 خاص بالتالميذ المعاقين سمعيا ويحتوي عمى :المحور الثالث 
. الثالثة 

 . ويعالج الفرضية الرابعةأسئمة 07 خاص بالتالميذ األسوياء ويحتوي عمى:المحور الرابع 
: الشروط العممية لألداة - 7

يعني بالصدق أن يكون االختيار صادقا في قياس ما وضع من أجمو ويتم : الصدق – 1
التأكد من صدق االختيار باستخدام بعض األساليب اإلحصائية منيا إيجاد معامل 

 .(2003منصور، )االرتباط 
وقد تم تحقيق صدق االستبيان عن طريق استطالع رأي  :صدق المحكمين- 1ـ1

المحكمين عمى أسئمة االستبيان والمتمثمين في مجموعة من األساتذة المختصين في 
المجال الرياضي ، حيث قدم المحكمون بعض النصائح وأشاروا إلى بعض األخطاء 

:  التي تتمثل في ما يمي 
 إزالة بعض األسئمة المتشابية  -
 تغيير المصطمحات الغامضة  -
 إضافة بعض العبارات -
 ترتيب وتمحور التسمسل األفكار  -
 حذف األسئمة التي ليا نفس الفكرة  -

: وقد تم القيام ببعض التعديالت وىذا حسب الجدول التالي 
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 االستبيان بعد التعديل اإلستبيان قبل التعديل
الخاص باألساتذة          المحور األول                                                           

متحمس لوجود تالميذ معاقين سمعيا مع 
التالميذ األسوياء في حصة التربية البدنية و 

 الرياضية

ال يمثل وجود المعاق سمعيا مع زميمو السوي 
في حصة التربية البدنية و الرياضية أي عائق 

 لدي
الدمج يعطي فرصة أكبر لممعاق سمعيا لمتعمم 

 المياري عن طريق التقميد و المحاكاة
مشاركة المعاق سمعيا في حصة التربية البدنية 

و الرياضية مع األسوياء تساعده في التعمم 
 المياري عن طريق التقميد و المحاكاة

ال مشكمة لدي في دمج المعاقين سمعيا مع 
 .األسوياء في حصة التربية البدنية والرياضية 

يحذف 

الدمج يفسح المجال لممعاق سمعيا لتنمية  -
قدراتيم المعرفية 

مشاركة التمميذ المعاق سمعيا يساعده عمى  -
تنمية قدراتيم المعرفية 

 المصطمحات                                        توحيد  

حصة التربية البدنية والرياضية األنشطة الرياضية 
معاق سمعيا الصم والبكم 

 يبين تعديل اإلستبيان قبل وبعد التحكيم : (04)الجدول رقم 

يعني الثبات أن االختبار يحقق نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقو عمى نفس : الثباتــ 2
الظروف أكثر من مرة ، ويتم التعرف عمى ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية 

. عديدة و أىميا ىي طريقة إعادة االختبار معامل بيرسون 
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 :اإلستبيان  وثبات الذاتيحساب الصدق  ــ1ـ2
 
 

 العينة

ر 
المحسوبة 

ر 
 الجدولية  

ة جدر
الحرية 

 2_ن

مستوي 
الداللة 

الداللة 
اإلحصائية  

الصدق 

 االثبات 

 0,88دال  0,05 8 0.63 0.79المعممين 
 0,92دال  0.86األساتذة  

 .يوضح صدق و ثبات أداة القياس  : (05)الجدول رقم 

يتضح أن قيمة ر المحسوبة لدى المعممين و األساتذة قد  (05)من خالل رقم : التحميل 
 عند 0.63 و كالىما أكبر من ر الجدولية المقدرة بــ 0.86ـــــ0.76قدرت عمى التوالي 

 ، ما يشير إلى وجود داللة إحصائية ، 0.05 و مستوى الداللة 08درجة الحرية 
 .األمر الذي يؤكده أن اإلستبيان المطبق يتمتع بقدر جيد من الثبات 

 ومن خالل نفس الجدول و بالنظر إلى قيمة معامل الصدق التي قدرت لدى المعممين 
 و ىي قيم كافية لمقول أن اإلستبيان لو قدر كافي من 0.92 و لدى األساتذة 0.88بــ 

 . الصدق 

 .يتمتع االستبيان بقدر كافي من الثبات : اإلستنتاج 

 االختيار الموضوعي يقل فيو التقدير الذاتي لممحكمين فموضوعية  :الموضوعية- 3-
االختيار تعني قمة أو عدم وجود اختالف في طريقة تقويم أداء المختبرين ميما اختمف 
المحكمون فكمما قل التباين بين المحكمين دل ذلك عمى أن االختيار موضوعي ويجب 

أن تكون تعميمات االختيار ومحتويات االستبيان واضحة ومفيومة كمما تحققت 
 (40، صفحة 2003منصور، )الموضوعية 
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لكي يتسنى لنا التعميق وتحميل نتائج االستمارة بصورة   : األدوات اإلحصائية المستعممةــ 7
واضحة وسيمة قمنا باالستعانة عمى أسموب التحميل اإلحصائي وىذا عن طريق تحويل 

: النتائج المتحصل عمييا من خالل االستمارة إلى أرقام عمى شكل 
:  وىذا عن طريق إتباع الخطوات والقاعدة الثالثية المعروفة  :نسب مئوية ـــ1

. عدد العينة  / x100 بالنسب المئوية تساوي عدد التكرارات 
ع /x 100 ت= س
 العينة: ع 
التكرارات : ت 
 (75، صفحة 2003رضوان، ) النسبة المئوية:  س
 2كا : اختيار حسب المطابقةـــ 2

 2(ت م – ت و  )مج :  2كا -
              ت م 

:  حيث 
.  التكرار الواقعية : ت و 
 .التكرار المتوقعة: ت م 

 الجدولية نفرض الفرضية الصفرية 2كا المحسوبة أكبر من قيمة 2كا   إذا كانت قيمة 
 الجدولية 2كا المحسوبة أقل من قيمة 2كابمعنى ىناك داللة إحصائية ، إذا كانت قيمة 

، صفحة 2003رضوان، ) تقبل الفرضية الصفرية بمعنى ليس ىناك داللة إحصائية
113)  
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  :معامل اإلرتباط بيرسونــ 3
 : ويحسب معامل االرتباط من خالل تطبيق المعادلة التالية

𝑅 =
n   ny  −( y)

  n  x2−( x)2   n  y2−( y)2 
  

: حيث

 Nعدد أفراد العينة  : 

 Xدرجات المتغير المستقل : 

 yدرجات المتغير التابع : 

 𝐱𝟐  مجموع مربعات درجات المتغير المستقل : 

 y2 مجموع مربعات درجات المتغير التابع : 

 2(x )مربع مجموع درجات المتغير المستقل : 

 2(y ):مربع مجموع درجات المتغير التابع: 

الصدق الذاتي -4

   االثبات  الصدق الذاتي = 

:   صعوبات البحث ـ8

إن القيام بالبحث يعتبر عممية صعبة تتطمب التحكم في جميع الظروف المحيطة بو 
ول سرد ابطريقة عممية ، والصعوبات كثيرة في كل البحوث ونحن في بحثنا ىذا سنح

. بعض الصعوبات التي صادفتنا أثناء إجراءه 
  والدراسات المشابية  الخاصة بالدمجقمة المراجع -
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 :خالصة 

   من خالل ىذا الفصل تطرقنا إلى أىم اإلجراءات الميدانية التي يجب أن نتبعيا من 
أجل نجاح بحثنا وكذلك التحقق من صدق الفرضيات التي وضعناىا ومدى تحققيا عمى 
أرض الواقع ، وىذا بتحديدنا لممنيج المناسب لإلشكالية الرئيسية المدروسة وكذا عينة 
البحث التي اخترناىا وتتمثل مجتمع البحث األصمي وبيذا نكون قد أزلنا الغموض عن 

. بعض العناصر التي وردت في ىذا الفصل 
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 :تمييد

      تستدعي المنيجية الصحيحة لمبحث العممي عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا 
التي كشفت عنيا , تحميل ومناقشة النتائج وومن ىذا المنطمق اقتضى األمر عرض

الدراسة وفق خطة مقننة ولقد تم في ىذا الفصل تحميل النتائج تحميال منطقيا مع 
. عرضيا في جداول باإلضافة إلى تمثيميا بيانيا

:  النتائج و مناقشةعرض وتحميل-1

:  لمتعميم المتوسط التربية البدنية والرياضيةتحميل نتائج االستبيان الموجو ألساتذة  1-1

 :مناقشة نتائج العبارة األولى 

. يوضح استعداد األساتذة التعميم المعاقين سمعيا: (06)الجدول رقم 

:  تحميل ال

المحسوبة والتي  2 كاأن قيمة يتضح( 06)ول رقم دمن خالل النتائج المدونة عمى الج
 عند مستوى داللة 5.99 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2 أكبر من قيمة كا22.4بمغت 

 مستعد لتعميم المعاقين سمعيا ان كانت ليم القابمية والقدرة عمى التعمم العبارة األولى 
التكرار النتائج  

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 73.33 22 بشدة  أوافق
22.4 

 
 

 
5.99 

 

 
02 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 20 06 أوافق
 %00 00 رأي  أكونلم 
% 6.66 02  أوافقال 
 %00 00 بشدة  أوافقال 
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 بين البدائل المقدمة لمعبارة  وجود داللة إحصائية يشير وىذا ما02 ودرجة حرية 0.05
 تربية  أستاذ22ويمكن القول  ،22 والذي ىو لصالح التكرار األكبر وىي التي 1

ن كانت ليم القابمية إموافقين بشدة عمى تعميم المعاقين سمعيا البدنية والرياضية أن 
 .والقدرة لمتعمم

: االستنتاج

 مستعدين عمى تعميم المعاقين سمعيا إن كانت ليم التربية البدنية والرياضيةأستاذة  
.  والشكل التالي يوضح ذلك.القابمية والقدرة عمى التعمم

 
 .يمثل استعداد األستاذة لتعميم المعاقين سمعيا: 02الشكل رقم            
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 :الثانية  مناقشة نتائج العبارة 

 األساتذة عمى توعية التالميذ األسوياء بخصائص يمثل إمكانية (:07)الجدول رقم 
. المعاقين سمعيا واحتياجاتيم 

 :التحميل 

اكبر  26.33المحسوبة والتي بمغت  2كايتضح أن قيمة ( 07)من خالل الجدول رقم  
 ودرجة  0.05 عند مستوى داللة 11.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2من قيمة كا

بين البدائل المقدمة في  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما04الحرية 
   .16 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر  2العبارة 

األساتذة موافقين بشدة عمى العمل عمى توعية التالميذ  من 16    ويمكن القول أن 
  .األسوياء بخصائص المعاقين سمعيا واحتياجاتيم 

 

بإمكاني أن أعمل عمى توعية التالميذ األسوياء بخصائص المعاقين سمعيا العبارة الثانية  
 واحتياجاتيم

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 53.33 16 بشدة  أوافق
26.33 

 
 

 
11.82 

 

 
04 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 26.66 08 أوافق
 %3.33 01 رأي  أكونلم 
% 3.33 01  أوافقال 
 13.33% 04 بشدة  أوافقال 
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  :االستنتاج

 العمل عمى توعية التالميذ األسوياء التربية البدنية والرياضية بإمكانيمأساتذة  
 : والشكل التالي يوضح ذلكواحتياجاتيما بخصائص المعاقين سمعي

 
 عمى توعية التالميذ األسوياء التربية البدنية والرياضية يمثل موافقة أساتذة :(03)الشكل

. بخصائص المعاقين سمعيا
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  :مناقشة نتائج العبارة الثالثة 

 .لمعمل في الحصة في وجود المعاقين سمعيا تحفيز األساتذة(: 08)الجدول رقم 

  :التحميل

         المحسوبة والتي بمغت  2كايتضح أن قيمة ( 08)من خالل الجدول رقم 
 عند مستوى داللة 11.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 21.66
بين البدائل  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما04 ودرجة الحرية  0.05

   .14 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 3المقدمة في العبارة 

وجود المعاقين سمعيا مع عمى أن األساتذة موافقين بشدة  من 14 ويمكن القول أن 
.  لمعملأكثر يحفزني التربية البدنية و الرياضيةاألسوياء في حصة 

: االستنتاج

 متحفزين أكثر لمعمل في وجود المعاقين سمعيا مع التربية البدنية والرياضية أساتذة 
 :الشكل التالي يوضح ذلك.األسوياء 

 التربية البدنية و الرياضيةوجود المعاقين سمعيا مع األسوياء في حصة العبارة الثالثة 
 . لمعملأكثريحفزني 

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 46.66 14 بشدة  أوافق
21.66 

 
 

 
11.82 

 

 
04 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 33.33 10 أوافق
 %6.66 02 رأي  أكونلم 
% 10 03  أوافقال 
 %3.33 01 بشدة  أوافقال 
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. يمثل مدى تحفيز األستاذ لمعمل في الحصة في وجود المعاقين سمعيا(: 04)لشكل رقم  ا

  :مناقشة نتائج العبارة الرابعة

معاقين سمعيا مع األسوياء في حول وجود الاألساتذة رأي يمثل  (:09)الجدول رقم 
.  ال يمثل أي عائق لدييمحصة التربية البدنية والرياضية
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 التربية البدنية والرياضيةال يمثل وجود المعاق سمعيا مع زميمو السوي في حصة العبارة الرابعة  
 أي عائق لدي

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 40 12 بشدة  أوافق
21 
 
 

 
11.82 

 

 
04 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 40 12 أوافق
 %3.33 01 رأي  أكونلم 
% 13.33 04  أوافقال 
 %3.33 01 بشدة  أوافقال 
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: التحميل

اكبر من  21المحسوبة والتي بمغت  2كايتضح أن قيمة ( 09)من خالل الجدول رقم  
 ودرجة الحرية  0.05 عند مستوى داللة 11.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2قيمة كا

 4بين البدائل المقدمة في العبارة  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما04
   .12 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر

 ال يمثلعمى أنو   أستاذ موافقين12 واألساتذة موافقين بشدة من 12 ويمكن القول أن 
 أي عائق التربية البدنية والرياضية وجود المعاق سمعيا مع زميمو السوي في حصة ليم
  .ىم لدي

: االستنتاج

 في م ال يمثل ليم وجود المعاقين سمعيا أي عائق لديوالتربية البدنية والرياضية أساتذة 
 :الشكل التالي يوضح ذلك.الحصة 

 
  يمثل دمج األساتذة لممعاقين سمعيا مع األسوياء في حصة التربية البدنية(:05)الشكل 

 .والرياضية
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 :مناقشة نتائج العبارة الخامسة 

مع اىتمام األستاذ ببناء صداقات وميارات اجتماعية بين المعاقين سمعيا  يمثل (:10)الجدول رقم
.  الرياضيةسوياء في الحصةاأل

: التحميل

المحسوبة والتي  2كايتضح أن قيمة ( 10)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم  
 عند مستوى داللة 7.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 22.8 بمغت

بين البدائل  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما04 ودرجة الحرية  0.05
   .15 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 5المقدمة في العبارة 

األساتذة موافقين ببناء صداقات وميارات اجتماعية بين  من 15 ويمكن القول أن 
.  الرياضيةسوياء في الحصةمع األالمعاقين سمعيا 

  :االستنتاج  

 ييتمون ببناء صدقات وميارات اجتماعية بين المعاقين التربية البدنية والرياضيةأساتذة 
. السمعيين واألسوياء في الحصة 

 .سأىتم ببناء صداقات وميارات بين المعاقين سمعيا واألسوياء في الحصةالعبارة الخامسة  
التكرار النتائج  

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 43.33 13 بشدة  أوافق
22.8 

 
 

 
7.82 

 

 
03 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 50 15 أوافق
 %3.33 01 رأي  أكونلم 
% 3.33 01  أوافقال 
 %00 00 بشدة  أوافقال 
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اىتمام األستاذ ببناء صداقات وميارات اجتماعية بين المعاقين سمعيا  يمثل(: 06)الشكل رقم 

. واألسوياء في الحصة

 :مناقشة نتائج العبارة السادسة 

  . في الحصة بوجود المعاق سمعيااألستاذ أداء تأثريمثل مدى  : (11)الجدول رقم 
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العبارة 
السادسة   

 .وجود المعاقين سمعيا في حصتي ال يؤثر سمبا عمى أدائي في الحصة  

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 33.33 10اوافق بشدة  
7.86 

 

 
7.82 

 
03 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 40 12اوافق 

 %6.66 02لم اكون رأي  
 %20 06ال اوافق  

 %00 00ال اوافق بشدة  



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                   الفصل الثاني    

 

 85 

:  التحميل

المحسوبة والتي  2كايتضح أن قيمة ( 11) من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 عند مستوى داللة 7.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 7.86 بمغت

بين البدائل  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما03 ودرجة الحرية  0.05
   .12 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 06المقدمة في العبارة 

 ىموجود المعاقين سمعيا في حصت عمى أن األساتذة موافقين من 12 ويمكن القول أن 
.  في الحصة  ىمال يؤثر سمبا عمى أدائ

: االستنتاج 

 في الحصة بوجود المعاقين سمعيا في أدائو ال يتأثر التربية البدنية والرياضية أستاذ 
. حصتو 

 
     . األستاذ في الحصة بوجود المعاق سمعيا أداء تأثر يمثل مدى (:07)الشكل رقم       
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  :مناقشة نتائج العبارة السابعة 

 يمثل مشاركة المعاق سمعيا مع السوي في الحصة تساعده في التعمم المياري عن (:12)الجدول 
. طريق التقميد والمحاكاة

 :التحميل

المحسوبة والتي  2كايتضح أن قيمة ( 12)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 عند مستوى داللة 5.99 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 16.8 بمغت

بين البدائل  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما02 ودرجة الحرية  0.05
   .20 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 07المقدمة في العبارة 

مشاركة المعاق سمعيا في  بشدة عمى أن األساتذة موافقين من 20 ويمكن القول أن 
 مع األسوياء تساعده في التعمم المياري عن طريق  التربية البدنية والرياضيةحصة 

. التقميد والمحاكاة

 

 مع األسوياء  التربية البدنية والرياضيةمشاركة المعاق سمعيا في حصة العبارة السابعة  
 .تساعده في التعمم المياري عن طريق التقميد والمحاكاة

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 66.66 20 بشدة  أوافق
16.8 

 
 

 
5.99 

 

 
02 
 

 
0.05 
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% 26.66 08 أوافق
 %00 00 رأي  أكونلم 
 %00 00  أوافقال 
% 6.66 02 بشدة  أوافقال 
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: االستنتاج

 مشاركة المعاقين سمعيا األسوياء في حصة ستاذة التربية البدنية والرياضية يرون أن أ
.  في التعمم المياري عن طريق التقميد والمحاكاةم تساعدهالتربية البدنية والرياضية

 

يمثل مشاركة المعاق سمعيا مع السوي في الحصة تساعده في التعمم  (: 08)الشكل رقم    

. المياري عن طريق التقميد والمحاكاة
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  :مناقشة نتائج العبارة الثامنة

يفسح المجال لممعاق سمعيا لتنمية قدراتيم   أن الدمجرأي األساتذة حول يمثل(: 13)الجدول رقم 
 .المعرفية

: التحميل

المحسوبة والتي  2كايتضح أن قيمة ( 13)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم  
عند مستوى 11.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 32.66 بمغت
بين  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما04 ودرجة الحرية  0.05داللة 

   .17 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 08البدائل المقدمة في العبارة 

المجال لممعاق  يفسح الدمج بشدة عمى أن األساتذة موافقين من 17 ويمكن القول أن 
سمعيا لتنمية قدراتيم المعرفية 

: االستنتاج

الدمج يفسح المجال لممعاق سمعيا لتنمية قدراتو أستاذة التربية البدنية مع فكرة أن  
. المعرفية

 .فسح المجال لممعاق سمعيا لتنمية قدراتيم المعرفيةيالدمج العبارة  الثامنة 
التكرار النتائج  

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 56.66 17 بشدة  أوافق
32.66 

 
 

 
11.82 

 

 
04 
 

 
0.05 

 

 
دال 

 
% 30 09 أوافق
 %3.33 01 رأي  أكونلم 
% 6.66 02  أوافقال 
 %3.33 01 بشدة  أوافقال 
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يفسح المجال لممعاق سمعيا لتنمية قدراتيم   أن الدمجرأي األساتذة حول يمثل (:09)الشكل رقم 

 .المعرفية

 :مناقشة نتائج العبارة التاسعة

 إجتماعية مع  من خالل الدمج يستطيع المعاق إقامة عالقاتاألستاذيمثل رأي : (14)الجدول رقم 
. األسوياء أقرانيم
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من خالل الدمج يستطيع المعاقين سمعيا إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانيم  التاسعةالعبارة 
 االسوياء

التكرار النتائج 
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 50 15أوافق بشدة 
 

22.8 

 
 

7.82 
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0.05 
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% 43.33 13أوافق 
 %00 00لم أكون رأي 

% 3.33 01ال أوافق  
% 3.33 01ال أوافق بشدة 
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: تحميل ال

المحسوبة والتي  2كايتضح أن قيمة ( 14)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم  
عند مستوى داللة 7.82 الجدولية والتي بمغت بدورىا 2اكبر من قيمة كا 22.8 بمغت

بين البدائل  إحصائيةداللة فروق ذات يبين وجود   ، وىذا ما03 ودرجة الحرية  0.05
   .15 الذي ىووذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر 09المقدمة في العبارة 

من خالل الدمج يستطيع المعاق  بشدة أن األساتذة موافقين من 15 ويمكن القول أن 
 .األسوياء  إجتماعية مع أقرانيمإقامة عالقات

 :االستنتاج

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يرون أن من خالل  
الدمج يستطيع المعاق إقامة عالقات إجتماعية مع أقرانو األسوياء،والشكل البياني 

. يوضح ذلك

 

 .األسوياء من خالل الدمج يستطيع المعاق إقامة عالقات مع األستاذيمثل رأي : (10) رقم الشكل
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 :مناقشة نتائج العبارة العاشرة 

يمثل رأي األساتذة في أن حصة التربية البدنية والرياضية قادرة عمى استيعاب (  : 15)الجدول رقم
 .األسوياء والمعاقين سمعيا معا 

:  تحميل ال

حصة التربية   أن يوافقون بشدة عمىاتذة أس09 يتبين لنا أن(15)من الجدول رقم 
في مجموعة  البدنية والرياضية قادرة عمى استيعاب ودمج األسوياء والمعاقين سمعيا

 لم أكون رأي ،في ـ با أساتذة أجابو02 أستاذ عمى ذلك ،فيما 12 ،في حين يوافقواحدة 
 المحسوبة والمقدرة ب 2 قيمة كاإلىال يوافقون عمى ذلك، ،وبالنظر أساتذة  07حين

ومستوى داللة  03 عند درجة حرية 7.82الجدولية  2 من قيمة كاأصغروىي 7.06
 . فروق ذات داللة إحصائية ال توجد الذي يعني أن األمر ،0.05

 

 

حصة التربية البدنية والرياضية قادرة عمى استيعاب ودمج األسوياء والمعاقين  العاشرةالعبارة 
 سمعيا في مجموعة واحدة 

التكرار النتائج 
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 30 09أوافق بشدة 
 

7.06 

 
 

7.82 
 

 
 

03 

 
 

0.05 

 
 

دال 
 

% 40 12أوافق 
 %6.66 02لم أكون رأي 

% 23.33 07ال أوافق  
% 00 00ال أوافق بشدة 
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 :اإلستنتاج

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح بمعنى أنو ال يمكن إجابةومنو ال يمكن إعطاء  
 قدرة الحصة عمى استيعاب ودمج األسوياء التأكد عمى وجود عالقة من عدميا حول

 .في مجموعة واحدة والشكل التالي يوضح ذلك  والمعاقين سمعيا

 
يمثل رأي األساتذة في إن حصة التربية البدنية والرياضية قادرة عمى استيعاب : (11)الشكل رقم 

 .األسوياء والمعاقين سمعيا معا 
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  : مناقشة نتائج العبارة الحادي عشر

 . حول وجود المعاق في الحصة الرياضيةاألستاذيمثل رأي : (16)الجدول رقم 

:  تحميل ال

 أساتذة يوافقون بشدة عمى وجود المعاق في 08 يتبين لنا أنا (16)من الجدول رقم 
 أستاذ عمى ذلك،فيما أستاذان 18الحصة الرياضية يشجعو في التعمم ،في حين يوافق 

المحسوبة والمقدرة  2 قيمة كاإلى ال يوافقان بشدة،وبالنظر آخرانال يوافقان وأستاذان 
 ومستوى داللة 03 عند درجة حرية 7.82الجدولية  2 وىي اكبر من قيمة كا22.8ب

 الذي يعني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح التكرار المشاىد األمر ،0.05
. األكبر

 :اإلستنتاج 

المعاق  ومن خالل ما سبق نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يرون أن وجود
 قد يشجعو ويثير رغبتو في األسوياءسمعيا في حصة التربية البدنية والرياضية مع 

 :والشكل التالي يبين ذلك التعمم

الحادي العبارة 
 عشر

وجود المعاق سمعيا في حصة التربية البدنية والرياضية مع االسوياء قد يشجعو 
 ويثير رغبتو في التعمم

التكرار النتائج 
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 26.66 8أوافق بشدة 
 

22.8 

 
 

7.82 
 

 
 

03 

 
 

0.05 

 
 

دال 
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 . حول وجود المعاق في الحصة الرياضيةاألستاذيمثل رأي : (12)الشكل رقم 

 :مناقشة نتائج العبارة الثانية عشر 

 . في أن الدمج برنامج قابل لمتنفيذاألساتذة رأييمثل : (17)الجدول رقم 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

أوافق بشدة أوافق لم أكون رأي ال أوافق ال أوافق بشدة

العبارة الحادٌة عشر

 الدمج برنامج ممكن التطبيق وقابل لمتنفيذ عشر  الثانيةالعبارة
التكرار النتائج 

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 46.66 14أوافق بشدة 
 

24.33 
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:  تحميل ال

 أستاذ يوافقون بشدة عمى أن الدمج برنامج 14يتبين لنا أن ( 17)من الجدول رقم 
 ا أستاذ عمى ذلك،فيما أستاذان أجابو11ممكن التطبيق وقابل لمتنفيذ ،في حين يوافق 

 ال يوافقون عمى ذلك،وأستاذ ال يوافق أساتذة 02 لم أكون رأي ،في حين ـب
 2 وىي اكبر من قيمة كا24.33المحسوبة والمقدرة ب 2 قيمة كاإلىبشدة،وبالنظر 

 الذي يعني أن ىناك األمر ،0.05 ومستوى داللة 04 عند درجة حرية 9.49الجدولية 
. فروق ذات داللة إحصائية لصالح التكرار المشاىد األكبر

 :اإلستنتاج 

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يرون أن الدمج برنامج 
: والشكل التالي يبين ذلك.ممكن التطبيق وقابل لمتنفيذ 

 
 . في أن الدمج برنامج قابل لمتنفيذاألساتذة رأييمثل : (13)الشكل رقم 
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 :مناقشة نتائج العبارة الثالثة عشر 

. األساتذةيمثل األثر اإليجابي لمدمج من وجية نظر :(18)الجدول رقم 

: تحميل  ال

  أساتذة يوافقون بشدة عمى أن لبرنامج  الدمج09 يتبين لنا أن(18) من الجدول رقم 
 أستاذ 13 والمعاقين سمعيا عمى حد سواء ،في حين يوافق األسوياءأثر إيجابي عمى 

 ال يوافقون عمى أساتذة 05 لم أكون رأي ،في حين ـ بأجابوا أساتذة 03عمى ذلك،فيما
 2وىي اكبر من قيمة كا7.86المحسوبة والمقدرة ب 2ذلك، ،وبالنظر الى قيمة كا

 الذي يعني أن ىناك األمر ،0.05 ومستوى داللة 03 عند درجة حرية 7.82الجدولية 
. فروق ذات داللة إحصائية لصالح التكرار المشاىد األكبر

 :االستنتاج  

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يرون عمى أن لبرنامج  
: والشكل يبين ذلك. والمعاقين سمعيا عمى حد سواء األسوياءأثر إيجابي عمى  الدمج

الثالثة العبارة 
 عشر

  والمعاقين سمعيا عمى حد سواء األسوياءلبرنامج الدمج أثر إيجابي عمى 

التكرار النتائج 
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 30 09أوافق بشدة 
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. األساتذة األثر اإليجابي لمدمج من وجية نظر يمثل(: 14) الشكل رقم 

  :مناقشة نتائج العبارة الرابعة عشر 

.  لتمقي تكوين و إعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمجاألستاذيمثل نسبة استعداد : (19)الجدول رقم 

: تحميلال

 أستاذ يوافقون بشدة عمى أنو مستعد لتمقي 16 يتبين لنا أن(19) من الجدول رقم 
  أساتذة عمى ذلك ،فيما08،في حين يوافق  تكوين و إعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمج
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 مستعد لتمقي تكوين و إعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمج  عشر الرابعةالعبارة 
التكرار النتائج 

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 
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الداللة  

 % 53.33 16أوافق بشدة 
 

25.66 

 
 

9.49 

 
 

04 

 
 

0.05 

 
 

دال 
 

% 26.66 08أوافق 
% 6.66 02لم أكون رأي 

% 10 03ال أوافق  
 3.33% 01ال أوافق بشدة 



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                   الفصل الثاني    

 

 98 

 ال يوافقون عمى ذلك، وألستاذ واحد أساتذة 03لم أكون رأي ،في حين ـن بيذتاسأ أجاب
 وىي اكبر من 25.66المحسوبة والمقدرة ب  2 قيمة كاإلىفقط ال يوافق بشدة،وبالنظر 

 الذي يعني األمر ،0.05 ومستوى داللة 04 عند درجة حرية 9.49الجدولية  2قيمة كا
. أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح التكرار المشاىد األكبر

  :االستنتاج

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أستاذ التربية البدنية والرياضية مستعد لتمقي تكوين و 
: والشكل التالي يبين ذلك.إعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمج

 
 . لتمقي تكوين و إعداد خاص لتنفيذ برنامج الدمجاألستاذيمثل نسبة استعداد (: 15)الشكل رقم
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  :مناقشة نتائج العبارة الخمسة عشر 

 .ج حول المشاركة في تطبيق البرناماألستاذيمثل رأي  :(20)الجدول رقم 

:  تحميلال 

 أستاذ يوافقون بشدة عمى المشاركة في تطبيق 13 يتبين لنا أن(20)من الجدول رقم 
 بمم ا أساتذة أجابو03 أستاذ عمى ذلك ،فيما 11،في حين يوافق  وتنفيذ برنامج الدمج
ال يوافقون عمى ذلك، وأستاذ واحد فقط ال يوافق بشدة أستاذة  02أكون رأي ،في حين

الجدولية  2وىي اكبر من قيمة كا20.66المحسوبة والمقدرة ب 2 قيمة كاإلى،وبالنظر 
 الذي يعني أن ىناك فروق األمر ،0.05 ومستوى داللة 04 عند درجة حرية 9.49

. ذات داللة إحصائية لصالح التكرار المشاىد األكبر

 : اإلستنتاج

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أستاذ التربية البدنية والرياضية مسرور بالمشاركة في 
: والشكل التالي يبين ذلك.تطبيق وتنفيذ البرنامج

العبارة الخامسة 
  عشر

 يسرني أن أشارك في تطبيق وتنفيذ برنامج الدمج 

التكرار النتائج 
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 43.33 13أوافق بشدة 
 

20.66 

 
 

9.49 

 
 

04 

 
 

0.05 

 
 

دال 
 

% 36.33 11أوافق 
% 10 03لم أكون رأي 

% 6.66 02ال أوافق  
 3.33% 01ال أوافق بشدة 
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. يمثل رأي األستاذ حول المشاركة في تطبيق البرنامج : (16) الشكل رقم 

 :مناقشة نتائج العبارة السادسة عشر

.  نجاح البرنامج من خالل الدراسة المعمقةاألستاذ في أنيمثل رأي  :(21) الجدول رقم

0

2

4

6

8

10

12

14

أوافق بشدة أوافق لم أكون رأي ال أوافق ال أوافق بشدة

العبارة الخامسة عشر

 السادسةالعبارة 
 عشر

إذا درس برنامج الدمج بعمق وىيت لو الظروف المناسبة صار نجاح البرنامج 
 أقرب تصور 

النتائج 
 

التكرار 
المشاىد 

النسبة 
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 % 46.66 14أوافق بشدة 
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:   تحميلال

 دراسة البرنامج أن أستاذ يوافقون بشدة عمى 14 يتبين لنا أن(21)من الجدول رقم 
 02 أستاذ عمى ذلك ،فيما 11،في حين يوافق  بعمق مع الظروف المناسبة يكون ناجح

 قيمة إلىال يوافقون عمى ذلك، وبالنظر أساتذة  03 بمم أكون رأي ،في حينأجابواأستاذ 
 عند درجة حرية 7.82الجدولية  2 وىي اكبر من قيمة كا14المحسوبة والمقدرة ب 2كا
 الذي يعني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية األمر 0.05 ومستوى داللة 03

. لصالح التكرار المشاىد األكبر

 :اإلستنتاج 

يرون أن إذا درس  ومن خالل ما سبق نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية 
 .برنامج الدمج بعمق وىيت لو الظروف المناسبة صار نجاح البرنامج أقرب تصور

 
.  في أن نجاح البرنامج يتم من خالل الدراسة المعمقةاألستاذيمثل رأي : (17)الشكل رقم
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 : تحميل نتائج االستبيان الموجو لمعممي المعاقين سمعيا 2-2

 : مناقشة نتائج العبارة األولى

 . يبين رأي المعممين حول الفائدة من وجود المعاقين سمعيا مع األسوياء(:22)الجدول رقم 

  : التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده اختبار كا (22)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 الجدولية و التي بمغت بدورىا 2 أصغر قيمة كا0المحسوبة  والتي بمغت بدورىا  2كا

،وىذا ما يبين عدم  وجود داللة إحصائية 01 و درجة الحرية 0.05 عند الداللة 3.84
 معمم لم يوافقوا بشدة عمى 15،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في ذلك حيث أن 

أنو ال فائدة من وجود المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية و 
 . معمم عمى األمر ذاتو15الرياضة،في حين ال يوافقوا 

 

 

ال أرى فائدة من وجود المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية  األولى العبارة
. و الرياضية 

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 00 0أوافق بشدة  
0 
 

 
3,84 

 

 
1 

 
0.05 

 

 
دال  

 
% 00 0أوافق 

% 00 0لم أكون رأي  
% 50 15ال أوافق  

% 50 15ال أوافق بشدة  
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   :اإلستنتاج 

رى فائدة من وجود المعاقين سمعيا مع يال   األستاذنأ من خالل ما سبق نستنتج
 .، والشكل البياني يوضح ذلك أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية و الرياضية 

 
 .يبين رأي المعممين حول الفائدة من وجود المعاقين سمعيا مع األسوياء(:18)الشكل رقم  
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  :مناقشة نتائج العبارة الثانية

يمثل رأي المعممين حول قدرة المعاقين سمعيا عمى تحقيق النجاح في حصة  (:23)الجدول رقم 
 التربية البدنية و الرياضيةـ

  : التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (23)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 الجدولية و التي بمغت بدورىا 2 أكبر قيمة كا25.66والتي بمغت بدورىا 2كا

،وىذا ما يبين وجود داللة إحصائية و 04 و درجة الحرية 0.05عند الداللة 11.82
ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في ذلك حيث 

 معمم يوافقون عمى قدرة المعاقين سمعيا عمى تحقيق النجاح في حصة التربية 16أن 
 معمم و بشدة 08البدنية عمى أنو ال فائدة من وجود المعاقين سمعيا في حين يوافقوا 

 معممين ال يوافقون بقدرة المعاقين سمعيا عمى تحقيق النجاح 03عمى األمر ذاتو ، أما 
و من جية أخرى لم يوافق معممين و بشدة عمى األمر ذاتو ،أما معمم فقط لم يكون 

 .رأي 

درسة العادية  مأؤمن بقدرة المعاقين سمعيا عمى تحقيق النجاح داخل ال الثانيةالعبارة 
التكرار النتائج  

المشاىد 
النسبة 
% المئوية 

 2كا

 المحسوبة
 2كا

الجدولية 
درجة 

الحرية  
مستوى 
الداللة  

الداللة  

 % 26.66 08أوافق بشدة  
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  : اإلستنتاج

من خالل ما سبق نستنتج أن معممي المعاقين سمعيا يؤمنون بقدرة المعاقين سمعيا 
 .عمى تحقيق النجاح داخل حصة التربية البدنية و الرياضية والشكل التالي يوضح ذلك

 
 يمثل رأي المعممين حول قدرة المعاقين سمعيا عمى تحقيق النجاح في حصة (: 19)الشكل رقم 

 التربية البدنية و الرياضيةـ
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  :مناقشة نتائج العبارة الثالثة

 يبين نسبة عمل المعممين عمى توعية األسر بحق المعاق سمعيا عمى تمقي (:24)الجدول رقم 
 .العممية التعميمية مع أقرانيم األسوياء 

 :التحميل 

معمم 23ومن خالل النتائج الموضحة عميو، تبين لنا أن  (24)من خالل الجدول رقم  
 عمى العمل عمى توعية األسر بحق المعاق سمعيا في تمقي العممية التعميمية فقينموا

مع أقرانيم ، في حين ثالثة معممين يوافقون وبشدة عمى األمر ذاتو ، ومن جية أخرى 
 .ال يوافق معممين أما معمم واحد وافق و بشدة أما معمم لم يكون رأي 

 :اإلستنتاج 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم معممي المعاقين سمعيا موافقون عمى توعية  
 : األسر بحق المعاقين سمعيا في تمقي العممية التعميمية والشكل التالي يوضح ذلك

 

سأعمل عمى توعية األسر بحق المعاق سمعيا في في تمقي العممية التعميمية مع  الثالثةالعبارة 
. أقرانيم األسوياء 

% النسبة المئوية التكرار المشاىد النتائج  
% 10 03أوافق بشدة  

% 76.66 23أوافق 
% 3.33 01لم أكون رأي  

% 6.66 02ال أوافق  
% 3.33 01ال أوافق بشدة  
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يبين نسبة عمل المعممين عمى توعية األسر بحق المعاق سمعيا عمى تمقي ( : 20)الشكل رقم 

 .العممية التعميمية مع أقرانيم األسوياء 

  :مناقشة العبارة الرابعة

يبين نسبة تأثر مستوى التالميذ األسوياء سمبا عند دمجيم مع  :(25)الجدول رقم 
 .المعاقين سمعيا 
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إن دمج المعاقين سمعيا في المدرسة العادية يؤثر سمبا عمى مستوى  الرابعةالعبارة 
. التالميذ األسوياء 
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  :التحميل 

معمم 24ومن خالل النتائج الموضحة عميو، تبين لنا أن  (25)من خالل الجدول رقم 
  6ال يوافقون  عمى أن الدمج يؤثر سمبا عمى مستوى التالميذ األسوياء ، في حين 

 . معممين ال يوافقون وبشدة عمى األمر ذاتو 

  :اإلستنتاج

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم معممي المعاقين سمعيا يرون أن الدمج ال يؤثر  
 .سمبا عمى مستوى التالميذ األسوياء والشكل التالي يوضح ذلك 

 

 
 .يبين نسبة تأثر مستوى التالميذ األسوياء سمبا عند دمجيم مع المعاقين سمعيا :( 21)الشكل رقم 
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 :مناقشة العبارة الخامسة 

 .يبين رأي المعممين حول تمقي المعاقين سمعيا تعميميم في المدرسة : (26)الجدول رقم 

 نالحظ 2و يؤكده إختبار كا (26)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم : التحميل
 الجدولية و التي بمغت 2 أكبر من قيمة كا22.33  والتي بمغت بدورىا 2أن قيمة كا

، وىذا ما يبين وجود داللة 04 و درجة الحرية 0.05عند الداللة 11.82بدورىا 
. وىذا ما تفسره إجابات العينة في ذلك, إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر

 معمم يوافقون عمى أنو من حق المعاقين أن يتمقوا تعميميم في المدرسة 16حيث أن 
, العادية وخاصة حصة ت ب ر في حين يوافق ثالث معممين وبشدة عمى األمر ذاتو 

أما معممين ال يوافقان وبشدة عمى , و من جية أخرى ال يوافق ثالثة معممين عمى ذلك 
 .األمر في حين ستة معممين لم يكونوا رأي 

من خالل ما سبق نستنتج أن معممي المعاقين سمعيا يوافقون عمى حق  : اإلستنتاج
التالميذ المعاقين سمعيا أن يتمقوا تعميميم في المدرسة العادية و خاصة حصة التربية 

 .البدنية و الرياضية والشكل التالي يوضح ذلك

العبارة  
 الخامسة

. من حق التالميذ المعاقين سمعيا أن يتمقوا تعميميم في الصفوف العادية 

التكرار النتائج  
المشاىد 

النسبة 
% المئوية 
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 بةالمحسو
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الداللة  
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 % 10 03أوافق بشدة 
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  .يبين رأي المعممين حول تمقي المعاقين سمعيا تعميميم في المدرسة: (22)الشكل رقم 

 :مناقشة نتائج العبارة السادسة 

 . يبين نسبة نفع النشاط الرياضي لممعاق سمعيا إذا مارسوه بمفردىم(:27)الجدول رقم 
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. النشاط الرياضي يكون أكثر نفعا لممعاقين سمعيا إذا مارسوه بمفردىم 
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 :التحميل 

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (27)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم  
 الجدولية و التي بمغت بدورىا 2 أكبر من قيمة كا12.8  والتي بمغت بدورىا 2كا

، وىذا ما يبين وجود داللة إحصائية و 02 و درجة الحرية 0.05عند الداللة 5.99
حيث أن . وىذا ما تفسره إجابات العينة في ذلك, ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر

 معمم ال يوافق عمى أن النشاط الرياضي يكون أكثر نفعا إذا مارسوه بمفردىم ، في 18
 أساتذة 10ومن جية أخرى لم يوافق , حين يوافق معممين و بشدة عمى األمر ذاتو 

 . عمى األمر ذاتو 

 من خالل ما سبق نستنتج أن معممي المعاقين سمعيا يرون أن النشاط  :اإلستنتاج
 .الرياضي ال يكون أكثر نفعا إذا مارسوه بمفردىم والشكل التالي يوضح ذلك 

 
 . يبين نسبة نفع النشاط الرياضي لممعاق سمعيا إذا مارسوه بمفردىم(:23)لشكل رقم ا
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 : مناقشة نتائج العبارة السابعة

يبين نسبة إعاقة العممية التعميمية في وجود المعاقين سمعيا في (: 28)الجدول رقم 
 .الحصة

 نالحظ 2و يؤكده إختبار كا (28) من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم :التحميل 
 الجدولية و التي 2 أكبر قيمة كا43.66 المحسوبة والتي بمغت بدورىا 2أن قيمة كا

،وىذا ما يبين وجود داللة 04 و درجة الحرية 0.05 عند الداللة 11.82بمغت بدورىا 
إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في 

 معمم ال يوافقون عمى أن و جود المعاق سمعيا في حصة التربية 20ذلك حيث أن 
البدنية والرياضية يؤدي إلى إعاقة العممية التعميمية في حين ال يوافق معممين و بشدة 

 أساتذة أما معمم يوافق وبشدة عمى ما 06عمى األمر ذاتو ، و من جية أخرى يوافق 
 .سبق ذكره أما معمم واحد لم يكون رأي 

 نستنتج من خالل ما سبق أن وجود المعاقين سمعيا مع أقرانيم في حصة  :اإلستنتاج
 .والشكل التالي يبين ذلك.التربية البدنية والرياضية ال يعيق العممية التعميمية 

 السابعةالعبارة 
 

. وجود المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء يعيق العممية التعميمية 

التكرار النتائج  
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يبين نسبة إعاقة العممية التعميمية في وجود المعاقين سمعيا في (: 24)الشكل رقم 
 .الحصة

 :مناقشة نتائج العبارة الثامنة

الدمج يعطي فرصة أكبر لممعاقين سمعيا لمتعمم المياري عن طريق  (:29)الجدول رقم 
 التقميد والمحاكاة
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 نالحظ 2و يؤكده إختبار كا (29)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم : لتحميل ا
 الجدولية و التي 2 أكبر من قيمة كا24.33المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2أن قيمة كا

،وىذا ما يبين 04 و درجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 11.82بمغت بدورىا 
وجود داللة إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات 

 معمم يوافقون عمى أن الدمج يعطي فرصة أكبر 14أفراد العينة في ذلك حيث أن 
 معمم 11لممعاق سمعيا لتعمم الميارات عن طريق التقميد و المحاكاة في حين يوافق 

وبشدة عمى األمر ذاتو ، و من جية أخرى لم يوافق معممين أما معمم واحد لم يوافق 
 .وبشدة في حين لم يكون معممين رأييما 

نستنتج من خالل ما سبق أن الدمج يعطي فرصة أكبر لممعاق سمعيا  : اإلستنتاج 
 .لتعمم الميارات عن طريق التقميد و المحاكاة والشكل التالي يوضح ذلك 

 
الدمج يعطي فرصة أكبر لممعاقين سمعيا لمتعمم المياري عن طريق (: 25)الشكل رقم 

 .التقميد والمحاكاة
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  :مناقشة نتائج العبارة التاسعة

يبين نسبة تطور المعاق عمى التعامل مع الصعوبات و التحديات  (:30)الجدول رقم 
.  في المدرسة تواجيوالتي 

 نالحظ 2و يؤكده إختبار كا (30)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم :  التحميل
 الجدولية و التي 2أكبر من قيمة كا15.8المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2أن قيمة كا

،وىذا ما يبين وجود 02 و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 5.99بمغت بدورىا 
داللة إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد 

 معمم يوافقون عمى أن الدمج يمكن من تطوير قدرة المعاق 20العينة في ذلك حيث أن
سمعيا عمى التعامل من التحديات و الصعوبات التي تواجيو في المدرسة ،في حين 

 . معممين 03 معممين و بشدة عمى األمر ذاتو ،ومن جية أخرى لم يوافق 07يوافق 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن الدمج يمكن المعاق سمعيا من التعامل  :اإلستنتاج
مع التحديات و الصعوبات في المدرسة و خاصة حصة  التربية البدنية والرياضية 

 والشكل التالي يوضح ذلك 

يمكن الدمج من تطوير قدرة المعاق سمعيا عمى التعامل مع التحديات و   التاسعةالعبارة 
. الصعوبات التي تواجيو في المدرسة 
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يبين نسبة تطور المعاق عمى التعامل مع الصعوبات و التحديات التي (: 26)ل رقم الشك

.   في المدرسة تواجيو

 :مناقشة نتائج العبارة العاشرة

 يبين رأي المعممين حول قدرة المعاقين سمعيا عمى تكوين عالقات :(31)الجدول رقم 
 .صداقة مع أقرانيم األسوياء من خالل الدمج
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  : التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (31)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 الجدولية و التي بمغت 2 أصغر من قيمة كا0.53المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2كا

،وىذا ما يبين عدم  وجود 01 و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 3.84بدورىا 
 معمم وافقوا 17داللة إحصائية ،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في ذلك حيث أن

عمى أن الدمج يساعد المعاق سمعيا عمى تكوين عالقات صداقة مع أقرانيم األسوياء 
 . معمم يوافقون وبشدة عمى األمر ذاتو 13في حين 

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح إجابةنو ال يمكن إعطاء أ نستنتج :اإلستنتاج
 عمى أن الدمج يساعد بمعنى أنو ال يمكن التأكد عمى وجود عالقة من عدميا حول

 المعاق سمعيا عمى تكوين عالقات صداقة مع أقرانيم األسوياء والشكل التالي يبين ذلك

 
 يبين رأي المعممين حول قدرة المعاقين سمعيا عمى تكوين عالقات :(27)الشكل رقم 

 .صداقة مع أقرانيم األسوياء من خالل الدمج
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 :مناقشة نتائج العبارة الحادية عشر

 . يبين رأي المعممين من إمكانية إىمال المعاقين سمعيا في الحصة:(32)الجدول رقم 

 نالحظ 2و يؤكده إختبار كا (32)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم : التحميل
 الجدولية و التي   2 أكبر من قيمة كا14.1المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2أن قيمة كا

،وىذا ما يبين وجود 03 و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 7.82بمغت بدورىا 
داللة إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد 

 معمم يوافقون عمى أنو قد يعاني المعاقين سمعيا من 16العينة في ذلك حيث أن 
اإلىمال في المدارس العادية و خاصة في حصة التربية البدنية والرياضية و معمم 

 معممين عمى االمر 10واحد يوافق وبشدة عمى األمر ذاتو ، ومن جية أخرى ال يوافق 
 . معممين لم يكونوا رأي 03نفسو ،أما 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن  المعممين يوافقون عمى أن التالميذ : اإلستنتاج
المعاقين سمعيا قد يعانوا من اإلىمال في المدرسة العادية و خاصة في الحصة 

 .والشكل التالي يوضح ذلك 

الحادية العبارة 
عشر 

قد يعاني التالميذ المعاقين من اإلىمال في المدرسة العادية 
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 .يبين رأي المعممين من إمكانية إىمال المعاقين سمعيا في الحصة (: 28)الشكل رقم 

 :مناقشة نتائج العبارة الثانية عشر

يبين رأي المعممين حول عممية الدمج وأنيا تؤدي إلى خمق مشكالت : (33)الجدول رقم 
 .داخل الحصة التعميمية 
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. عممية الدمج تؤدي إلى خمق مشكالت داخل الحصة التعميمية 
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 : التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (33)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 الجدولية و التي بمغت 2 أكبر من قيمة كا30.33المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2كا

،وىذا ما يبين وجود داللة 04 و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 11.82بدورىا 
إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في 

 معمم ال يوافقون عمى أن عممية الدمج تؤدي إلى خمق مشكالت 18ذلك حيث أن 
 معممين ال يوافقون و بشدة عمى األمر ذاتو ، في 4داخل الحصة التعميمية في حين 

 03معممين يوافقون أما معممين يوافقان و بشدة عمى األمر ذاتو ، في حين 03حين 
 .معممين لم يكونوا رأي 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن  المعممين ال يوافقون عمى أن عممية  :اإلستنتاج
 .الدمج تؤدي إلى خمق مشكالت داخل الحصة التعميمية  والشكل التالي يبين ذلك 

 
 يبين رأي المعممين حول عممية الدمج وأنيا تؤدي إلى خمق مشكالت :(29)الشكل رقم 

 .داخل الحصة التعميمية 
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 :مناقشة نتائج العبارة الثالثة عشر

  يبين رأي معممي المعاقين سمعيا حول تقبل األسوياء لممعاقين سمعيا(:34)الجدول رقم 

 :التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (34)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم  
 الجدولية والتي بمغت 2أكبر من قيمة كا47.33المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2كا

،وىذا ما يبين وجود داللة 04 و درجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 11.82بدورىا 
إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في 

 معمم يوافقون عمى أن األسوياء سيتقبمون مع الوقت المعاقين سمعيا 21ذلك حيث أن 
في حين معممين يوافقان وبشدة عمى األمر ذاتو ، أما معمم واحد لم يكون رأي ، و من 

  معممين لم يوافقوا و بشدة 03 معممين أما 03جية أخرى لم يوافق 

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن لمعممي المعاقين سمعيا يرون أنو مع :  اإلستنتاج
 .الوقت سوف يتقبل األسوياء المعاقين سمعيا والشكل التالي يبين ذلك 

الثالثة عبارة لا
 العشر

. أرى أنو مع الوقت سوف يتقبل األسوياء المعاقين سمعيا 
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 .  يبين رأي معممي المعاقين سمعيا حول تقبل األسوياء لممعاقين سمعيا(:30)الشكل رقم 

 :مناقشة نتائج العبارة الرابعة عشر

 يبين رأي المعممين حول حرج المعاقين سمعيا أمام زمالئيم األسوياء (:35)الجدول رقم 
 .في حصة التربية البدنية و الرياضية 
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 %50 15ال أوافق 

 %02 02ال أوافق بشدة  
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   :التحميل

 نالحظ أن قيمة 2و يؤكده إختبار كا (35)من خالل النتائج المدونة عمى الجدول رقم 
 الجدولية و التي بمغت 2أكبر من قيمة كا17.2المحسوبة والتي بمغت بدورىا  2كا

،وىذا ما يبين وجود داللة 03 و درجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 7.82بدورىا 
إحصائية و ذلك لصالح التكرار المشاىد األكبر،و ىذا ما تفسره إجابات أفراد العينة في 

 معمم ال يوافقون عمى أن المعاقين سمعيا يجدون أنفسيم في حرج أمام 15ذلك حيث أن
زمالئيم األسوياء في الحصة أما معممين ال يوافقان وبشدة عمى األمر ذاتو ، ومن 

 . معمم أما معممين لم يكونا رأي 11جية أخرى يوافق 

  :اإلستنتاج

نستنتج من خالل ما سبق ذكره أن معممي المعاقين سمعيا ال يجد المعاقين سمعيا 
 .أنفسيم في حرج أمام زمالئيم األسوياء والشكل التالي يبين ذلك 

 
يبين رأي المعممين حول حرج المعاقين سمعيا أمام زمالئيم األسوياء  (:31)الشكل رقم 

 .في حصة التربية البدنية و الرياضية

0

2

4

6

8

10

12

14

16

اوافق بشدة  اوافق لم اكون راي ال اوافق ال اوافق بشدة

العبارة الرابعة عشر



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                   الفصل الثاني    

 

 124 

. األسوياءتحميل نتائج اإلستبيان الموجو التالميذ  2-3

  ىل تحب أن يشاركك المعاق سمعيا معك في الحصة الرياضية؟:السؤال األول

.  يمثل حب التمميذ السوي مشاركة المعاق سمعيا في الحصة الرياضية(: 36)جدول رقم

يتضح لنا أن كل إجابات  (36)من خالل اإلجابات الموضحة في الجدول رقم :التحميل
 حول حب التمميذ السوي 100% والممثمين بنسبة 32 وعددىم األسوياءالتالميذ 

.  بنعمأجابوامشاركة المعاق سمعيا في الحصة الرياضية 

 نستنتج أن التالميذ األسوياء يحبون مشاركة المعاقين سمعيا في الحصة :اإلستنتاج
: والشكل البياني يوضح ذلك.الرياضية

 
يمثل حب التمميذ السوي مشاركة المعاق سمعيا في الحصة الرياضية  :(32)الشكل رقم
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  ؟ كيف تشعر إذا شاركك المعاق سمعيا في الحصة الرياضية:السؤال الثاني

شعور التمميذ السوي أثناء مشاركة المعاق سمعيا لو في الحصة :( 37)جدول رقم
. الرياضية

 تمميذ سوي يشعرون بالسعادة أثناء 14 أن يتبين لنا (37)من خالل الجدول رقم:تحميلال
 تمميذ سوي يشعرون 11 ،في حين الرياضيةمشاركة المعاقين سمعيا ليم في الحصة 

 أحسن من أنيميشعرون   فقط ال7بأنيم أصدقاء ليم في الحصة الرياضية ،أما 
وىي اصغر  (1.72)المحسوبة  2المعاقين في الحصة الرياضية ، وبالنظر إلى قيمة كا

  وبالتالي 0.05 ومستوى داللة 2عند درجة حرية  (5.99 ) الجدولية 2من قيمة  كا
 بين التكرارات المشاىدة والتكرارات المتوقعة ومنو إحصائيةليس ىناك فروق ذات داللة 

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح بمعنى أنو ال يمكن التأكد إجابةال يمكن إعطاء 
عمى وجود عالقة من عدميا حول شعور التمميذ السوي إذا شاركو المعاق سمعيا في 

                                                                 .الحصةالرياضية

التكرار االجابات 
 المشاىد

 2كا
 ةالمحسوب

 2كا
 ةالجدولي

 ةدرج
 ةالحري

مستوى 
 ةالدالل

 ةالدالل
 اإلحصائية

أشعر 
بالسعادة 
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ولكن يمكن القول بتحفظ أن شعور التمميذ السوي بالسعادة إذا شاركو المعاق سمعيا في 
. والشكل التالي يوضح ذلكالحصة الرياضية 

 
يمثل شعور التمميذ السوي أثناء مشاركة المعاق سمعيا لو في الحصة   :(33)الشكل رقم 
الرياضية  

 ما الذي يزعجك في وجود المعاق سمعيا في الحصة الرياضية ؟ :السؤال الثالث 

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 

 %81.25 26ال يزعجني بشيء 
 

 أثناءال يفيمني 
الحصة  

06 18.75% 

 يمثل الشيء الذي يزعج التمميذ السوي في المعاق سمعيا اثناء الحصة :(38)جدول رقم 
. الرياضية 
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  %81.25 يتضح لنا أن (38) رقم  الموضحة في الجدولاإلجاباتمن خالل :تحميلال
 ال يزعجيم شيء من خالل مشاركة المعاقين سمعيا ليم األسوياء التالميذ إجاباتمن 

 من اإلجابات كانت عدم فيم المعاق سمعيا % 18.75أثناء الحصة ،  في حين أن 
 .لمسوي في الحصة 

 نستنتج أن التالميذ األسوياء ال يزعجيم شيء أثناء مشاركة المعاقين سمعيا :اإلستنتاج
. والشكل التالي يوضح ذلكليم في الحصة الرياضية 

 
يمثل شعور التالميذ األسوياء أثناء مشاركة المعاقين سمعيا في الحصة  :(34)الشكل رقم

 ىل ترغب في منافسة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية ؟ :السؤال الرابع 

  يمثل رغبة التمميذ السوي في منافسة المعاق سمعيا في الحصة :(39)الجدول رقم 
 .الرياضية 
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 من إجابات التالميذ %90.62يتضح لنا أن ( 39) رقم من خالل الجدول :تحميل ال
 من % 09.37 أما يرغبون بمنافسة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية األسوياء

اإلجابات ال يرغبون في منافسة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية  

من خالل ما سبق نستنتج أن التالميذ األسوياء يرغبون في منافسة المعاقين :  اإلستنتاج
. والشكل التالي يوضح ذلك سمعيا في الحصة الرياضية 

 
.  يمثل رغبة األسوياء في منافسة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية:(35)الشكل رقم 

 ىل تقبل أن تمارس الرياضة في السنة المقبمة برفقة المعاق سمعيا ؟ :السؤال الخامس 

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 

 %100 32نعم  
 00% 00ال 

 %00 00عمي التفكير  
يمثل قبول التمميذ السوي  ممارسة الرياضة في السنة المقبمة برفقة  :(40)جدول رقم 

. المعاق سمعيا 
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 يتضح لنا أن كل إجابات التالميذ والمقدرة (40) رقم من خالل الجدول :تحميل ال
 أجابوا بقبول ممارسة الرياضة في السنة %100 تمميذ سوي الممثل بنسبة 32عددىم 

. المقبمة برفقة المعاقين سمعيا 

ومما سبق نستنتج أن التالميذ األسوياء وافقوا بممارسة الرياضة في السنة  :اإلستنتاج  
 .والشكل التالي يبين ذلك المقبمة برفقة المعاقين سمعيا 

 
يمثل موافقة التالميذ األسوياء بممارسة الرياضة في السنة المقبمة   :(36)الشكل رقم

. برفقة المعاقين سمعيا 

ىل ترغب في مشاركة المعاق سمعيا في الحصة الرياضية إذا عممت  :السؤال السادس 
أنيا تعود عميو بالنفع ؟ 

النسبة المئوية التكرار المشاىد اإلجابات 

 %100 32نعم  
 %00 00ال 
 إذ  يمثل رغبة التمميذ السوي مشاركة المعاق سمعيا في الحصة:(41)جدول رقم   

. أنيا تعود عميو بالنفع ت عمم
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 يتضح لنا أن كل (41) رقممن خالل اإلجابات الموضحة في الجدول :تحميل  ال
. كانت بنعم %100اإلجابات والممثمة بنسبة 

من خالل ما سبق نستنج أن كل التالميذ يرغبون في مشاركة المعاق :اإلستنتاج   
. والشكل التالي يبين ذلك سمعيا في الحصة الرياضية لعممو أنيا تعود عمييم بالنفع 

 
.  رغبة التالميذ األسوياء مشاركة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية :(37)لشكل رقما

 أتمانع تكوين صدقات مع المعاق سمعيا في الحصة الرياضية ؟ :السؤال السابع

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 

 %96.87 31نعم  
 

 %3.12 01ال 
يمثل رغبة التمميذ السوي تكوين صدقات مع المعاق سمعيا في الحصة : (42)جدول رقم 
. الرياضية 

 يتضح لنا أن (42) رقم من خالل اإلجابات الموضحة في الجدول :تحميل ال
 من إجابات التالميذ األسوياء ال يمانعون في تكوين صدقات مع المعاقين 96.87%
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 يمانعون في تكوين صدقات مع %3.12سمعيا في الحصة الرياضية في حين أن 
. المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية 

 من خالل ما سبق نستنج أن التالميذ األسوياء ال يمانعون في تكوين :اإلستنتاج
. والشكل التالي يبين ذلك صدقات مع المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية 

 

 رغبة التمميذ السوي تكوين صدقات مع المعاق سمعيا في  يمثل(:38)الشكل رقم 
 .الحصة الرياضية 

  :تحميل نتائج االستبيان الموجو لممعاقين سمعيا  2-4

 كم مرة تريد ممارسة الرياضة في األسبوع ؟  :السؤال األول 

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 
 %19.35 06مرة  

 
 74.19% 23مرتين 

 %06.45 02وال مرة 
 يمثل رغبة عدد مرات ممارسة المعاق سمعيا لمرياضة في األسبوع ؟  :(43)جدول رقم 
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  :تحميل ال

 من %19.35 يتضح لنا أن ( 43) رقم من خالل اإلجابات الموضحة في الجدول
إجابات المعاقين سمعيا يريدون ممارسة الرياضة مرة في األسبوع ، في حين أن 

ال يريدون % 06.45 أما ، يريدون ممارسة الرياضة مرتين في األسبوع % 74.19
. ممارسة الرياضة وال مرة في األسبوع 

  :اإلستنتاج 

 ومن خالل ما سبق نستنتج أن المعاقين سمعيا يريدون ممارسة الرياضة مرتين في 
 : والشكل التالي يبين ذلك األسبوع 

          
 يمثل رغبة عدد مرات ممارسة الرياضة في األسبوع لدى المعاق : (39)لشكل رقما

. سمعيا
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 مع من ترغب ممارسة الرياضة ؟  :السؤال الثاني 

 يمثل رغبة المعاق سمعيا ممارسة الرياضة مع األسوياء وزمالئو  :(44)الجدول رقم
 %87.09 يتضح لنا أن (44) رقم من خالل اإلجابات الموضحة في الجدول :تحميلال

 من إجابات المعاقين سمعيا يرغبون في ممارسة الرياضة مع زمالئيم في المدرسة في 
 من اإلجابات يفضمون ممارسة الرياضة مع األسوياء في المدرسة %12.90حين أن 
. المجاورة 

 ومن خالل ما سبق نستنتج أن المعاقين سمعيا يفضمون ممارسة الرياضة :اإلستنتاج  
. والشكل التالي يبين ذلكمع زمالئيم في المدرسة 

 
يمثل رغبة المعاقين سمعيا في ممارسة الرياضة مع زمالئيم في :  (40 )الشكل رقم
. المدرسة 
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 الرياضةىل تحب أن تشارك األسوياء في المدرسة المجاورة في ممارسة :  السؤال الثالث

 يمثل رغبة المعاق سمعيا مشاركة السوي ممارسة الرياضة في :(45)الجدول رقم 
. المدرسة المجاورة 

 معاق سمعيا يحبون مشاركة 16 أنيتبين لنا ( 45)من خالل الجدول رقم: تحميلال   
 معاق سمعيا ال يحبون 15السوي ممارسة الرياضة في المدرسة المجاورة  ،في حين 

مشاركة السوي ممارسة الرياضة في المدرسة المجاورة ، وبالنظر إلى قيمة 
عند درجة حرية  (3.84 ) الجدولية 2وىي اصغر من قيمة  كا (0.032)المحسوبة 2كا
 بين التكرارات إحصائية  وبالتالي ليس ىناك فروق ذات داللة 0.05 ومستوى داللة 1

 .المشاىدة والتكرارات المتوقعة 

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح بمعنى إجابةومنو ال يمكن إعطاء : اإلستنتاج   
أنو ال يمكن التأكد عمى وجود عالقة من عدميا حول  حب مشاركة المعاق سمعيا 

. لمتمميذ السوي في المدرسة المجاورة في ممارسة الرياضة 

 2كاالمحسوبة 2كا التكرارات اإلجابات
 ةالجدولي

ة درج
 الحرية

مستوى 
 الداللة

  الداللة
 اإلحصائية

  16 نعم
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يمثل رغبة المعاق سمعيا مشاركة السوي في المدرسة المجاورة في  :(41)الشكل رقم 

. ممارسة الرياضة 

ىل تشعر بالحياء إذا شاركت األسوياء في الحصة الرياضية ؟  :السؤال الرابع 

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 
 %64.51 20نعم 

 
 %35.84 11ال 

يمثل شعور المعاق سمعيا بالحياء أثناء مشاركة السوي لو في  :(46)الجدول رقم 
. الحصة الرياضية 

 يتضح لنا أن (46) رقم  من خالل اإلجابات الموضحة في الجدول :تحميلال
 من إجابات المعاقين سمعيا   يشعرون بالحياء إذا شاركيم األسوياء في 64.51%

 ال يشعرون بالحياء إذا شاركيم األسوياء % 35.84الحصة الرياضية ، في حين أن 
. في الحصة الرياضية 
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مما سبق نستنتج أن المعاقين سمعيا يشعرون بالحياء أثناء مشاركة : اإلستنتاج   
. والشكل التالي يبين ذلك األسوياء ليم في الحصة الرياضية 

 
 يمثل شعور المعاقين سمعيا بالحياء أثناء مشاركة األسوياء ليم في :(42)الشكل رقم 

. الحصة الرياضية 

  مالذي ال يعجبك أثناء مشاركة السوي لك في الحصة الرياضية؟ :السؤال الخامس

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 

 00%  00أنو ال يسمعك 
 100% 31أنك ال تسمعو 

 00% 00ال يعجبك في األمر شيء 

يعجب المعاق سمعيا أثناء مشاركة السوي لو في  يمثل الشيء الذي ال:(47)الجدول رقم 
. الحصة الرياضية

 كل إجابات أن يتضح لنا (47) رقم الموضحة في الجدولاإلجابات من خالل  :تحميلال
. تمثمت في عدم سماع المعاق لمسوي أثناء الحصة%100التالميذ والمقدرة بنسبة 
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 والشكل المعاق سمعيا ال يستطيع سماع السوي أثناء الحصة الرياضية: االستنتاج 
.  التالي يبين ذلك 

 
. يمثل عدم سماع المعاق سمعيا لمسوي في الحصة الرياضية:  (43 )الشكل رقم

ىل ترغب في تكوين صداقات مع األسوياء في الحصة الرياضية ؟ :السؤال السادس

 2كا التكرارات اإلجابات

 ةالمحسوب
 2كا

 ةالجدولي
درجو 
 ةالحري

مستوى 
 ةالدالل

الداللو 
االحصائية 

  16نعم 
 

0.032 

 
 

01 

 
 

3.84 
 

 
 

0.05 

 
 

غير دال  
 

 15ال  

 يمثل رغبة المعاق سمعيا في تكوين صداقات مع السوي في الحصة : (48)الجدول رقم 
. الرياضية
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 المعاقين سمعيا يرغبون في 16 أن يتبين لنا (48 )من خالل الجدول رقم :تحميلال
 معاق سمعيا ال 15 في الحصة الرياضية ،في حين األسوياءتكوين صداقات مع 

 2يرغبون في تكوين صداقات مع األسوياء في الحصة الرياضية، وبالنظر إلى قيمة كا

 1عند درجة حرية  (3.84 ) الجدولية 2وىي اصغر من قيمة  كا (0.032)المحسوبة 
 بين التكرارات إحصائية  وبالتالي ليس ىناك فروق ذات داللة 0.05ومستوى داللة 

. المشاىدة والتكرارات المتوقعة 

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح بمعنى إجابة  ومنو ال يمكن إعطاء :اإلستنتاج   
أنو ال يمكن التأكد عمى وجود عالقة من عدميا حول  رغبة المعاق سمعيا ي تكوين 

 .  والشكل التالي يبين ذلكصداقات مع السوي من عدميا

 
يمثل رغبة المعاقين سمعيا في تكوين صداقات مع األسوياءفي  :(44)الشكل رقم 

. الحصة الرياضية
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 ىل تحب منافسة األسوياء في المباريات الرياضية؟:السؤال السابع

النسبة المئوية   التكرار المشاىد اإلجابات 

 %100 31نعم  
 %00 00ال 

 %00 00 احيانا 

. يمثل حب المعاق سمعيا في منافسة السوي في المباريات الرياضية: (49)الجدول رقم

 يتضح لنا أن كل المعاقين (49) رقم من اإلجابات الموضحة في الجدول :تحميلال
 في كونيم يحبون منافسة األسوياء في المباريات %100 بنسبة أجابواسمعيا 

. الرياضية

 والشكل في المباريات الرياضية  المعاقين سمعيا يحبون منافسة األسوياء:إلستنتاجا
. التالي يبين ذلك

 
. يمثل حب المعاقين سمعيا لممنافسة األسوياء في المباريات الرياضية  :(45)الشكل رقم
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ىل توافق عمى ممارسة الرياضة مع األسوياء في السنة المقبمة؟ :السؤال الثامن

 2كاالتكرارت االجابات 

المحسوبة 
 2كا

الجدوليو 
درجو 
 ةالحري

مستوى 
 ةالدالل

 ةالدالل
 اإلحصائية

 15كثيرا 
 

 
 

0.032 

 
 

02 

 
 

5.99 
 

 
 

0.05 

 
 

غير دال  
 

 00ممكن 

 16ليس كثيرا 

يمثل موافقة المعاقين سمعيا عمى ممارسة الرياضة مع األسوياء في  :(50)الجدول رقم 
. السنة المقبمة

 : تحميلال

 المعاقين سمعيا يوافقون عمى ممارسة 15 أنيتبين لنا ( 50) من خالل الجدول رقم 
 معاق سمعيا ال يوافقون عمى 16 في السنة المقبمة ،في حين األسوياءالرياضة مع 

المحسوبة  2في السنة المقبمة، وبالنظر إلى قيمة كا ممارسة الرياضة مع األسوياء
 ومستوى 2عند درجة حرية  (5.99 ) الجدولية 2وىي اصغر من قيمة  كا (0.032)

 بين التكرارات المشاىدة إحصائية  وبالتالي ليس ىناك فروق ذات داللة 0.05داللة 
. والتكرارات المتوقعة 

  :اإلستنتاج   

 قطعية ونيائية حول السؤال المطروح بمعنى أنو ال يمكن إجابة ومنو ال يمكن إعطاء 
التأكد عمى وجود عالقة من عدميا حول  رغبة المعاقين سمعيا في ممارسة الرياضة 

 :والشكل التالي يبين ذلك في السنة القادمة من عدميا ء مع األسويا
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يمثل موافقة المعاق سمعيا في ممارسة الرياضة مع السوي في السنة  :(46)الشكل رقم
 .المقبمة
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 : االستنتاجات2-2

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

  أساتذة التربية البدنية والرياضية عبُر عن الدمج بإيجابية وتفاعموا بشكل كبير مع
 .فكرة تطبيقو

 لمعممي المعاقين سمعيا وجية نظر إيجابية نحو الدمج وكذا إمكانية تطبيقو. 
 التالميذ األسوياء ليم انفتاح ورغبة كبيرة في الدمج. 
 المعاقين سمعيا ليم تحفظ نحو الدمج. 
  الدمج فكرة قابل لمتطبيق والتنفيذ من وجية نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية

 .  ومعممي المعاقين سمعيا

 : مناقشة الفرضيات2-3 

 :الفرضية الجزئية األولى - 1

       من خالل اإلجابات المتحصل عمييا من طرف أستاذة التربية البدنية والرياضية 
وعمى ضوء النتائج المتحصل عمييا وبناءا عمى الفرضية التي انطمقت عمى أساس 

أساتذة التربية البدنية والرياضية :" فكرة مقترحة كحل مسبق لموضوع بحثنا والتي تقول 
 ".يرحبون بفكرة دمج األسوياء مع المعاقين سمعيا في الحصة التربية البدنية والرياضية

 ( 21, 14 ,13, 12, 8, 7, 6)       اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 
موافقون بشدة عمى فكرة دمج األسوياء مع المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية فيم 
يعترفون بأن وجود المعاقين سمعيا مع أقرانيم لو دور فعال وايجابي في التعمم بالنسبة 



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج                                   الفصل الثاني    

 

 143 

لممعاق إلى جانب تنمية قدراتو وإلنجاح الدمج يجب توفير كل الظروف المناسبة،كما 
بأن األساتذة موافقون عمى أن  (18, 16 ,10,15)يتضح لنا من خالل الجدول رقم

برنامج الدمج لو أثر إيجابي بالنسبة لممعاقين سمعيا واألسوياء عمى حد سواء إضافة 
, 19, 17)إلى أنو يساعد المعاق ويقوم بتحفيزه عمى التعمم ،ومن خالل الجدول رقم

يتضح لنا أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يرحبون ومسرورين ومستعدين  (20
لممشاركة في تطبيق فكرة الدمج ألنو  يعود باإليجاب عمى المعاق ،وىذا ما تعززه 

 معممي اتجاىات "،وىذا ما تعززه دراسة الطالبان مالكي عيسى وذريع مدني بعنوان
نحو دمج المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء  البكم وأساتذة التربية البدنية والرياضية

وتوصمت الدراسة إلى أن أساتذة التربية البدنية و "في حصة التربية البدنية والرياضية
الرياضية و معممي المعاقين سمعيا يتفقون عمى إيجابية الدمج و مستعدون لتطبيقو و 

العمل بو مع تدعيم فكرة إقتراح برنامج الدمج مع المعاقين سمعيا واألسوياء في 
فاطمة عبد الباقي بعنوان /د.حصص التربية البدنية والرياضية وكذا دراسة وكذا دراسة م

أثر الدمج بين المعاقين ذىنيا واألسوياء من خالل برنامج ميارات ألعاب القوى " 
تجاىات التالميذ  وبرنامج إعالمي تربوي عمى السموك التوافق لمتالميذ المعاقين ذىنيا وا 

استيدفت التعرف عمى تأثير البرنامج المقترح عمى ميارات ألعاب " األسوياء نحوىم
القوى والتوافق النفسي واالجتماعي وقد توصمت أن أسموب الدمج لو أثر ايجابي في 

تنمية وتحسين التفاعالت اإلجتماعية بين التالميذ المعاقين ذىنيا مع أقرانيم األسوياء، 
تعميم ودمج األطفال ذوي " بعنوان 2008حسين بشير محمود / د.وكذا دراسة أ

وقد توصمت الدراسة إلى ىناك إمكانية دمج " اإلحتياجات الخاصة في المدارس العادية 
األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في المدارس وذلك بشرط توفير متطمبات الدمج من 

عادل كمال . إمكانيات بشرية ومادية وتوفير التمويل الالزم ، إلى جانب دراسة د
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وتوصمت إلى أن المدرسة ليا دور "دمج المعاقين في المدارس العادية " خضر بعنوان 
فعال في تحقيق سياسة الدمج من خالل إعداد وتدريب المدرسين الميرة إلى جانب 

إعداد التالميذ المعاقين لمرحمة ما بعد المدرسة ،ومن خالل كل ىذا انطالقا من بناء 
الفرضيات مرورا بتحميل النتائج وصوال الى اإلستنتاجات يمكن القول أن الفرضية 

أساتذة التربية البدنية والرياضية يرحبون بفكرة دمج األسوياء مع المعاقين : " القائمة 
 . قد تحققت" سمعيا في الحصة الرياضية

 : الفرضية الجزئية الثانية- 2

     من خالل اإلجابات المتحصمة عمييا من طرف معممي المعاقين سمعيا وعمى   
ضوء النتائج المتحصل عمييا وبناءا عمى الفرضية التي انطمقت عمى أساس فكرة 

معممي المعاقين سمعيا يدعون بشدة :" مقترحة كحل مسبق لموضوع بحثنا والتي تقول
 ".لتجسيد فكرة الدمج في حصة التربية البدنية والرياضية

أن  (34 ,32 ,31, 30, 29, 26, 24, 23)     اتضح لنا من خالل الجدول رقم 
معممي المعاقين سمعيا موافقون عمى أن الدمج لو أثر ايجابي عمى المعاق فيو يعطي 

فرصة أكبر لممعاق لمتعمم ويساعده عمى تكوين عالقات مع األسوياء باستثناء أن 
, 27, 25 )التمميذ المعاق قد يعاني من اإلىمال بعض الشيء ومن خالل الجدول رقم

يبين لنا أن لممعممين نظرة ايجابية نحو الدمج ألنو ال يرون أن   ( 35 , 33, 28
الدمج يؤثر سمبا عمى مستوى األسوياء إلى جانب عدم إعاقة العممية التعميمية وىذا ما 

دمج المعاق في المدرسة العادية " يعززه دراسة محمد صديق محمد حسن بعنوان
استيدفت ىذه الدراسة إمكانية الدمج المعاق في الدراسة العادية " المشاكل والحمول 

وتوصمت إلى أن اإلعداد الجيد لممعمم الذي يعمل مع المعاق مع ضرورة تطوير 
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أىداف ومناىج وطرائق وأساليب التربية في المدرسة العادية إلى جانب االىتمام 
بمشاكل المعاقين نفسية واإلجتماعية واإلضرابات النفسية التي يعانون منيا والسبل 
الكفيمة بتجنبيا من خالل دور المجتمع واألسرة والتعاون مع المدرسة ، وكذا دراسة 

دراسة لبعض متطمبات دمج الطالب الصم في "عمي عبد النبي محمد حنفي بعنوان .د
ألقت " المدرسة العادية من جية نظر العاممين في مجال تربية وتعميم الصم والسامعين 

الضوء عمى أحد التوجيات التربوية في مجال التربية وتعميم الصم في المنطقة العربية 
،و توصمت إلى أن الدمج يعطي فرصة أفضل ويييئ لو الجو المناسب عمى التطوير 

أكاديميا وتعميميا واجتماعيا، ومن خالل كل ىذا انطالقا من بناء الفرضيات مرورا 
معممي : "بتحميل النتائج وصوال إلى االستنتاجات يمكن القول أن الفرضية القائمة 

"  المعاقين سمعيا يدعون بشدة لتجسيد فكرة الدمج في حصة التربية البدنية والرياضية
 .قد تحققت

 : الفرضية الجزئية الثالثة - 3

     من خالل اإلجابات المتحصل عمييا من طرف التالميذ األسوياء وعمى ضوء 
النتائج المتحصل عمييا وبناءا عمى الفرضية التي انطمقت عمى أساس فكرة مقترحة 

التالميذ األسوياء يرغبون في مشاركة : " كحل مسبق لموضوع بحثنا والتي تقول
 " .زمالئيم المعاقين سمعيا في حصة التربية البدنية و الرياضية 

أن التالميذ األسوياء (42, 41 , 40 , 39, 36)   واتضح لنا من خالل الجدول رقم 
ليم تفاعل كبير وايجابي نحو مشاركة المعاق سمعيا ليم في حصة التربية البدنية 
والرياضية فيم يحبون وجود المعاق سمعيا معيم إلى جانب حب منافستو وتكوين 

صدقات معو وذلك لعمميم أنيا تعود عميو بالنفع وتساعده أكثر في الدمج في المجتمع 
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التالميذ يشعرون بالسعادة وال يزعجيم وجود  (37,38)ومن خالل الجدول رقم 
المعاقين سمعيا معيم في حصة التربي التالميذ يشعرون بالسعادة وال يزعجيم وجود 

المعاقين سمعيا معيم في حصة التربية البدنية والرياضية ،وىذا ما يعززه دراسة الطالبة 
استيدفت ىذه " دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة " بعنوان 2004نور نعمان عبسي 

الدراسة دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة مع العاديين في المدرسة العادية وتوصمت إلى 
ان إشراك ذوي اإلحتياجات الخاصة في الصفوف العادية في تعمم المنيج الذي يتعممو 
مكانتيم إلى جانب النظر إلى اإلختالف  التالميذ العاديين بقدر ما تسمح بو قدراتيم وا 

والفروق الفردية بين التالميذ عمى أنو أمر طبيعي،وكذا تقبل التمميذ السوي لممعاق 
وتفاعمو معو بشكل إيجابي مما يساعد المعاق عمى اإلندماج مع العاديين بشكل عادي  

التالميذ األسوياء يرغبون في مشاركة زمالئيم المعاقين " وبالتالي الفرضية القائمة 
 .قد تحققت" سمعيا في حصة التربية البدنية و الرياضية 

 : الفرضية الجزئية الرابعة  - 4

    من خالل اإلجابات المتحصل عمييا من طرف المعاقين سمعيا  وعمى ضوء 
النتائج المتحصل عمييا وبناءا عمى الفرضية التي انطمقت عمى أساس فكرة مقترحة 

المعاقين سمعيا يرحبون بالدمج في حصة :" كحل مسبق لموضوع بحثنا والتي تقول
 ." التربية البدنية والرياضية مع أقرانيم األسوياء

أن المعاقين سمعيا  (47 , 46 , 45, 44 )   اتضح لنا من خالل الجدول رقم 
متحفظين اتجاه فكرة الدمج فيم يفضمون مشاركة زمالئيم في المدرسة عكس مشاركة 

السوي وذلك لشعورىم باإلحراج وعدم سماع السوي بسبب اإلعاقة إلى جانب تأييد 
ومعارضة ممارسة الرياضة إلى جانب األسوياء في السنوات المقبمة كما اتضح لنا من 
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ّ أن المعاقين سمعيا يحبون ممارسة الرياضة مع (49 , 48, 43)خالل الجدول رقم 
األسوياء وتكوين صدقات معيم لعمميم أنيا تساعدىم في تطوير قدراتيم وىذا ما يعززه 

استيدفت " دمج المعاقين في المدارس العادية " عادل كمال خضر بعنوان . دراسة د
االحتياجات أشخاص معاقين الذين ىم بحاجة إلى تأىيل وتوصمت إلى أن حرمان 
األطفال المعاقين من فرص المشاركة في نظم التعميم المدرسي العادي ترتب عميو 

حرمان الطفل المعاق من حرمانو من المجتمع وشكل لو عقد نفسية واجتماعية،وكذا 
دمج المعاق في المدرسة العادية المشاكل " محمد صديق محمد حسن بعنوان.دراسة د
والتي توصمت إلى أن دمج المعاق في المدرسة مازال محفوف بالمخاطر من " والحمول 

خالل إحساس المعاق بعدم قدرتو عمى مسايرة أقرانو األسوياء وشعوره بالنقص 
واإلحباط و أيضا انزواء الطالب األسوياء أو إبتعادىم عن المعاق يشعره بالنقص 
واأللم النفسي الرىيب مما يعرقل عممية الدمج وتخوفو منيا ، ومن خالل كل ىذا 

انطالقا من بناء الفرضيات مرورا بتحميل النتائج وصوال إلى اإلستنتاجات  يمكن القول 
المعاقين سمعيا يرحبون بالدمج في حصة التربية البدنية : " أن الفرضية القائمة

لم تتحقق ولدييم تحفظ تجاه دمجيم مع التالميذ  " والرياضية مع أقرانيم األسوياء
  .األسوياء

 :مناقشة الفرضية الرئيسية-  5

 نظرة إيجابية وترحيب بالدمج بين المعاقين سمعيا و األسوياء في  ىناك"القائمة 
 ".فاعمة في العممية التعميميةاألطراف الحصة التربية البدنية و الرياضية من قبل 

   ومن خالل تحميل النتائج و مناقشة الفرضيات الجزئية اتضح لنا أن أساتذة 
التربية البدنية ليم وجية نظر ايجابية اتجاه فكرة دمج األسوياء مع المعاقين سمعيا 
في الحصة الرياضية،والتي أكدتو الفرضية الجزئية األولى، إلى جانب أن معممي 
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المعاقين سمعيا ليم نفس اإلتجاه أي بإيجابية إتجاه فكرة الدمج ، وىذا ما أكدتو 
الفرضية الجزئية الثانية، وكذا التالميذ األسوياء ليم نفس اإلتجاه في دمجيم مع 

المعاقين سمعيا مع رغبة كبيرة في ذلك وىذا ما أكدتو الفرضية الجزئية الثالثة، في 
حين كان ىناك تحفظ من قبل المعاقين سمعيا اتجاه دمجيم مع األسوياء في 

الحصة الرياضية، وىذا ما لم تؤكده الفرضية الجزئية الرابعة ،وبعد تحقق الفرضية 
الجزئية األولى والثانية و الثالثة وعدم تحقق الفرضية الرابعة وأكدت ذلك مجموعة 
 "من الدراسات المشابية والسابقة يؤدي بنا إلى القول أن الفرضية الرئيسية القائمة

 نظرة إيجابية وترحيب بالدمج بين المعاقين سمعيا و األسوياء في حصة ىناك
 .تحققت " فاعمة في العممية التعميميةاألطراف الالتربية البدنية و الرياضية من قبل 

 :االقتراحات والتوصيات 
   من خالل دراستنا كانت وجية نظر األساتذة والتالميذ ومعممي المعاقين سمعيا في 

اتجاه واحد وكانت ايجابية واتفقوا عمى حتمية الدمج واستعدادىم لتطبيق البرنامج لما لو 
من أثار ايجابية عمى المعاق والسوي معا ، األمر الذي جعمنا نضع مجموعة من 

 :االقتراحات والتوصيات 
  تشجيع فكرة الدمج بين األسوياء والمعاقين سمعيا في حصة التربية البدنية والرياضية. 
  ىمال المعاق سمعيا في الصفوف العادية  .تجنب عزل وا 
  تحفيز من طرف المدرسة والمجتمع واألسرة عمى تقديم المساعدة لممعاق. 
  توفير فرص تربوية التي تحقق دمج المعاقين سمعيا والتالميذ األسوياء في مجموعة

تباع أساليب مرنة في التعامل معيم   . واحدة وا 
 اختيار الطرائق المناسبة التي تمبي احتياجات الخاصة لممعاق من أجل التعمم . 
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 : الخالصة العامة 

يعتبر الدمج وسيمة تضع المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في مجتمع واحد       
من خالل التكامل االجتماعي والتعميمي لممعاقين واألسوياء في الفصول العادية 

 .وبالخصوص حصة التربية البدنية والرياضية 

     وفي ختام دراستنا عرفنا أن وجية نظر األساتذة ومعممي المعاقين سمعيا كانت 
نظرة إيجابية نحو دمج المعاقين سمعيا مع أقرانيم األسوياء في حصة التربية البدنية 
والرياضيةٍ ، كما يرون أن الدمج حل البد منو  منّ أجل رد االعتبار لممعاقين سمعيا 

باعتباره حافز عمى ابراز قدراتو والتعايش بدون عائق مع األسوياء ،وكان ىناك 
تفاعل كبير بالنسبة ألسوياء نحو عممية الدمج مع تحفظ كبير من طرف المعاقين 

سمعيا ، وىذا ما درسناه من خالل بحثنا الذي تضمن جانبين أحدىما نظري واألخر 
تطبيقي ، فالجانب النظري تضمن فصمين ، حيث تطرقنا في الفصل األول إلى 

و التربية البدنية والرياضية ، وتناولنا في الفصل الثاني اإلعاقة السمعية ، أما  الدمج
الجانب التطبيقي فيحتوي عمى فصمين ، الفصل األول تطرقنا فيو إلى منيجية البحث  

أما الفصل الثاني فقد تم فيو عرض وتحميل نتائج االستبيان  ومجموعة استنتاجات  
ثم مناقشة الفرضيات ، خالصة عامة ، وصوال إلى صياغة اقتراحات وتوصيات 

 .التي تتناسب مع الدراسة 
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  الجمهورية الج ائرية الرجمئ اطية الشعطيةة

 وز وةة اتشلطمة اشاايةوة اعحثة اشلجي

-ةاستغانم– ااشية علة احجطلة بة ااريةة  

 اشملة اتئ طية اعلنطيةو ائراايةة

نلااة ئريةامطيةة:ةقسم  

:مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تحت عنوان  

الدمج بين المعاقين سمعيا والتالميذ األسوياء في حصة التربية البدنية و "
"الرياضية من وجهة نظر األطراف الفعالة في العملية التعليمية  

 

 استبيان موجه ألساتذة التعليم المتوسط 
 

 

:التعلٌمة  

 (×)ثم ضع إشارة .فٌما ٌلً مجموعة من العبارات الرجاء قراءة كل عبارة جٌدا

تترك عبارة  أمام الجواب الذي ٌناسبك،ال توجد عبارة صحٌحة ،وأخرى خاطئة ،ال

.أجب بصدق وبكل موضوعٌة.بدون اإلجابة علٌها   

.لعلمكم بأن هذه االستمارة موجهة فقط ألغراض علمٌة   

  

.مع جزٌل الشكر و التقدٌر   

:الطالبـــة  

  ــ كنـــــــودة حنـــــان

  ــ عٌشاوي سعد الدٌن



.الخاص باألساتذة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة  :المحور األول   

 

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

لم أكون 
 رأي

أوافق  أوافق
 بشدة

 العبارات

ـ مستعد لتعلٌم المعاقٌن سمعٌا إن كانت لهم  القابلٌة و 1     
.القدرة للتعلم   

ـ بإمكانً أن أعمل على توعٌة التالمٌذ األسوٌاء 2     
  واحتٌاجاتهم  معاقٌن سمعٌابخصائص ال

ـ وجود المعاقٌن سمعٌا مع األسوٌاء فً حصة التربٌة 3     
.البدنٌة و الرٌاضٌة ٌحفزنً أكثر للعمل   

ال ٌمثل وجود المعاق سمعٌا مع زمٌله السوي فً حصة ـ 4     
  .التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة أي عائق لدي 

ـ سأهتم ببناء صداقات و مهارات اجتماعٌة بٌن الصم و 5     
.األسوٌاء فً الحصة   

ـ وجود المعاقٌن سمعٌا فً حصتً ال ٌؤثر سلبا على 6     
.أدائً فً الحصة   

مشاركة المعاق سمعٌا فً حصة التربٌة البدنٌة و ـ 7     
الرٌاضٌة مع األسوٌاء تساعده فً التعلم المهاري عن 

.طرٌق التقلٌد و المحاكاة   

ـ الدمج ٌفسح المجال للمعاق سمعٌا لتنمٌة قدراتهم 8     
.المعرفٌة   

ـ من خالل الدمج ٌستطٌع المعاقٌن سمعٌا إقامة عالقات 9     
.اجتماعٌة مع أقرانهم األسوٌاء   

ـ حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة قادرة على استٌعاب و 10     
.دمج األسوٌاء و المعاقٌن سمعٌا فً مجموعة واحدة   

ـ وجود المعاق سمعٌا فً حصة التربٌة البدنٌة 11     
.والرٌاضٌة مع األسوٌاء قد ٌشجعه و ٌثٌر رغبته فً التعلم   

.ـ الدمج برنامج ممكن التطبٌق و قابل للتنفٌذ 12       

ـ لبرنامج الدمج أثر اٌجابً على األسوٌاء و المعاقٌن 13     
. سمعٌا على حد سواء   

ـ مستعد لتلقً تكوٌن و إعداد خاص لتنفٌذ برنامج الدمج 14     
. 

.ـ ٌسرنً أن أشارك فً تطبٌق و تنفٌذ برنامج الدمج 15       

ـ إذا درس برنامج الدمج بعمق وهٌئت له الظروف 16     
.المناسبة صار نجاح البرنامج أقرب تصور   

 

 



  الجمهورية الج ائرية الرجمئ اطية الشعطيةة

 وز وةة اتشلطمة اشاايةوة اعحثة اشلجي

-ةاستغانم– ااشية علة احجطلة بة ااريةة  

 اشملة اتئ طية اعلنطيةو ائراايةة

نلااة ئريةامطيةة:ةقسم  

:مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تحت عنوان  

الدمج بين المعاقين سمعيا والتالميذ األسوياء في حصة التربية البدنية " 
"و الرياضية من وجهة نظر األطراف الفعالة في العملية التعليمية  

 

 استبيان موجه لمعلمي المعاقين سمعيا   
 

 

:التعلٌمة  

 (×)ثم ضع إشارة .فٌما ٌلً مجموعة من العبارات الرجاء قراءة كل عبارة جٌدا

أمام الجواب الذي ٌناسبك،ال توجد عبارة صحٌحة ،وأخرى خاطئة ،التترك عبارة 

.أجب بصدق وبكل موضوعٌة.بدون اإلجابة علٌها   

.لعلمكم بأن هذه االستمارة موجهة فقط ألغراض علمٌة   

  

.مع جزٌل الشكر و التقدٌر   

:الطالبة  

 ــ كنــــــودة حنـــــــان

  ــ عٌشاوي سعد الدٌن



. الخاص بمعلمً المعاقٌن سمعٌا :المحور الثاني   

ال أوافق 
 بشدة

أم أكون  ال أوافق
 رأي

أوافق  أوافق
 بشدة

 العبارات 

ـ ال أرى فائدة من وجود المعاقٌن سمعٌا مع أقرانهم 1     
.األسوٌاء فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة   

ـ أؤمن بقدرة المعاقٌن سمعٌا على تحقٌق النجاح 2     
.داخل المدرسة العادٌة   

ـ سأعمل على توعٌة األسر بحق المعاق سمعٌا  فً 3     
.تلقً العملٌة التعلٌمٌة مع أقرانهم األسوٌاء   

ـ إن دمج المعاقٌن سمعٌا فً المدرسة العادٌة ٌؤثر 4     
 سلبا على مستوى التالمٌذ األسوٌاء 

ـ من حق التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا أن ٌتلقوا تعلٌمهم 5     
.فً الصفوف العادٌة   

ـ النشاط الرٌاضً ٌكون أكثر نفعا للمعاقٌن سمعٌا 6     
.إذا مارسوه بمفردهم   

ـ وجود المعاقٌن سمعٌا مع أقرانهم األسوٌاء ٌعٌق 7     
.العملٌة التعلٌمٌة   

ـ الدمج ٌعطً فرصة أكبر للمعاق سمعٌا لتعلم 8     
.المهارات عن طرٌق التقلٌد و المحاكاة   

ٌُمكن الدمج من تطوٌر قدرة المعاق سمعٌا على 9      ـ 
التعامل مع التحدٌات و الصعوبات التً تواجهه فً 

.المدرسة  

ـ الدمج ٌساعد المعاق سمعٌا على تكوٌن عالقات 10     
.صداقة مع أقرانه األسوٌاء   

ـ قد ٌعانً التالمٌذ المعاقٌن سمعٌا  من اإلهمال 11     
.فً المدارس العادٌة   

ـ عملٌة الدمج تؤدي إلى خلق مشكالت داخل 12     
.الحصة التعلٌمٌة   

ـ أرى أنه مع الوقت سوف ٌتقبل األسوٌاء 13     
.المعاقٌن سمعٌا   

ـ ربما ٌجد المعاقٌن سمعٌا  أنفسهم فً حرج أمام 14     
.زمالئهم األسوٌاء فً النشاط الرٌاضً   

 

 

 



:الخاص بالمعاقين سمعيا:المحور الرابع  

ـ كم مرة تريد ممارسة الرياضة في األسبوع؟       مرة           مرتين           وال مرة1  

 

ـ مع من ترغب ممارسة الرياضة  ؟                                                                2  

    مع زمالئك في المدرسة                           مع األسوياء في المدرسة المجاورة           

                                                          

ـ هل تحب أن تشارك األسوياء في المدرسة المجاورة في ممارسة الرياضة ؟3  

        نعم                                    ال

ـ هل تشعر بالحياء إذا شاركت األسوياء في  الحصة الرياضية؟4  

        نعم                              ال                      

ـ ما الذي ال يعجبك أثناء مشاركة السوي لك في الحصة الرياضية؟5  

      انه ال يسمعك                  انك ال تسمعه            ال يعجبك في األمر شيء

ـ هل ترغب في تكوين صدقات مع األسوياء في الحصة الرياضية ؟  نعم          ال6    

 

ـ هل تحب منافسة األسوياء في  المباريات الرياضية ؟  نعم          ال            أحيانا       7  

                                                                                                           

هل توافق ممارسة الرياضة مع األسوياء في السنة المقبلة ؟ - 8  

         كثيرا               ممكن            ليس كثيرا     

 

 

 

 

 

 

 



:الخاص باألسوياء :المحور الثالث   

ـ هل تحب أن يشاركك المعاق سمعيا معك في الحصة الرياضية ؟  نعم          ال1  

ـ كيف تشعر إذا شاركك المعاق سمعيا في الحصة الرياضية ؟2  

 أشعر بالسعادة              أشعر كأنه صديقي            أشعر بأنني لست أحسن منه    

ـ ما الذي يزعجك في وجود المعاق سمعيا معك في الحصة الرياضية ؟3  

ال يزعجني بشيء                                    ال يفهمني أثناء الحصة                           

                                                                                                            

هل ترغب في منافسة المعاقين سمعيا في الحصة الرياضية ؟   نعم           ال- 4  

ـ هل تقبل أن تمارس الرياضية في السنة المقبلة برفقة المعاق سمعيا ؟5  

       نعم                        ال                             علَي التفكير

ـ هل  ترغب في مشاركة المعاق سمعيا في الحصة الرياضية إذا علمت أنها تعود عليه بالنفع ؟6  

             نعم                   ال

أتمانع تكوين صدقات مع المعاق سمعيا في الحصة الرياضية ؟     نعم              ال- 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

- استغانم– ااعة  بد الحميد  ب  اايي    

 اعهد التر ية البدنية والريااة  

نشاا  رري اميي  : قسم  
 

 

 

  

 الرقم االسم و اللقب  التوقيع

 01  طاء اهلل ا مد. ا.ا   
ا  رشاوي يوسي.ا   02 
 03  ب زيدان  سيب. ا   
اويلي امنورية  . ا     04 
رحلي رمال. ا   05 
 06  لمبيش ق ااة.ا 
 07  بوري  ب  مر. ا 
غزال احجوب. ا   08 

 

: األستاذ المشرف:                                                    الطالبة  

كنــودة حنـــــــــان                                       ـ وليد خالد -  

 ـ عيشاوي سعد

 قائمة األساتذة المحكمين

2015/2016:السمة الجااعية    
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