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برنامجنحوسمعیاالمعاقینمعلميوالریاضیةوالبدنیةالتربیةأساتذةاتجاھات
الریاضیةالحصةفيالدمج

جامعة مستغانم-الریاضیةومعھد التربیة البدنیةوالید خالد    
.ملخص

معلمي المعاقین سمعیا واتجاھات أساتذة التربیة البدنیة الریاضیةتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على 
لتحقیق ھذا , المعلمینوالفروق الموجودة في اتجاھات األساتذةونحو برنامج الدمج في الحصة الریاضیة

أعده ) مقیاس( معلما وطبق علیھم استبیان 34وأستاذا34المبتغى اخذ الطالب الباحث عینة مقدرة ب 
معالجتھا إحصائیا إلى أن ھناك اتجاھات ایجابیة وتجاھات نحو الدمج لیخلص بعد جمع البیاناتلقیاس اال

معلمي المعاقین سمعیا نحو الدمج في الحصة الریاضیة مع غیاب والریاضیةوألساتذة التربیة البدنیة
ج الدمج متوفر من ھو األمر الذي یعني أن الحجر األساس لتطبیق برنامو,الفروق بینھما في االتجاھات 

ضرورة البحث في وخالل االتجاھات االیجابیة ألبرز الفاعلین في العملیة التعلیمیة من أساتذة ومعلمین
.اتجاھات باقي األطراف الفاعلة مع الدراسة المعمقة للمتطلبات الالزمة لنجاح برنامج الدمج

.الدمج،معلم المعاقین سمعیا  ،الریاضیة  وأستاذ التربیة البدنیة،االتجاھات : الكلمات الدالة

Summary.
This study aims to identify trends of physical education and sports professors

and of disabled acoustically teachers towards the integration program in sports
quota and the differences in attitudes of professors and teachers. To achieve this
end, the student researcher took a sample of an estimated 34 professors and 34
teachers and used a questionnaire (scale) prepared to measure trends towards
consolidation. And after collection and processing of data statistically, he find
that there are positive trends for professors of physical education and sports and
teachers of acoustically handicapped persons towards integration in the ration
Sports with the absence of differences in their trends, which means that the
foundation stone for the application integration program available through the
positive trends of the most prominent actors in the educational process of
professors and teachers, and the need to search of the rest of the actors trends
with depth study necessary for the success of the integration program
requirements.
Keywords: Trends ,professor of physical education and sports ,the teacher of
hearing impaired ,mergers.

.مقــدمــة
التعلیمیة الخاصة في كافة وتعد عملیة تعلیم المعاقین من أولویات الباحثین المھتمین بالشؤون التربویة

أسالیب حدیثة أكثر ایجابیةوالبحث عن اتجاھات جدیدةإلىالقائمون بشؤون المعاقیناتجھ أنحاء العالم ، إذ
ضرورة التحول من عزل المعاقین في إلىحركیا لیخلصوا وانفعالیاواجتماعیاوفائدة للمعاقین أكادیمیاو

.شامال كان أو جزئیا الدمجما یعرف ببرنامج إطارألسویاء في دمجھم مع أقرانھم اإلىمؤسسات خاصة 
أقصى حد إلىالوضع أو المكان التعلیمي الذي یكون أكثر مناسبة لمساعـدة المعاق إلىالدمج یشیر و

على ترنبول أن وجود األطفال المعاقین مع األسویاء یجعلھم یحصلون وسكولزمنحیث أشــار كل،ممكن
ص لبرنامج الدمج یجد أنھ فحإن المت)سمیرة  طھ(جانب  التعلیم األكادیمي إلىاجتماعیة وخبرات شخصیة

استقاللیة مع مجتمعھـم، فالدمج یتضمن وھم للتفاعل بإیجابیةئیھیویوفر تعلیم مالئم یلبي حاجات المعاقین
الجانب النفسي ومعرفیةفرصة للمعاقین لتنمیة قدراتھم الحالجانب األكادیمي المعرفي الذي من خاللھ تتا
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بالتالي القدرة على التفاعل االجتماعي واالجتماعي حـیث یقدم الدمج فرصة أكبر لتنمیة مھارات التواصل
األسویاء لھ وبشكل عام أكد الكثیرون من الباحثین أمثال مارشال أن الدمج بین المعاقین،مع المجتمع 

قد حضي لو.)2008،الدبابنةخلود أدیب ( لف الجوانب اآلثار اإلیجابیة على مختوالعدید من الفوائد
، ھذه المعاقین سمعیا بفرصة لالستفادة من الدمج بصفتھم یمثلـون أفراد معاقین على مستوى حـــاسة السمع

التواصل مع عـــالم وبالتالي عدم القدرة على الكالم والسمعمن حاسةاإلعاقة التي حرمتھم االستفادة
األسویاء على المستوى التعلیــمي بدءا ومن ھنا كان الدمج بین المعاقین سمعیا،یعیشون فیھاألسویاء الذي 

سن الطفـــولةدھـم منذووجكون أن األفراد في المجتمع ھؤالءمن المدارس االبتدائیة فرصة إلعادة دمج 
على عكس التعـرف بدون أي عـقـدةویجعلھم یندمجون بشكل سلسالمبكرة مع أقرانھـــم األســـویاء 

بالمقابل فإن وجــود المعاق سمعـیا في المدرسة العادیة و،التعلیــمي قــاطعلیھـــم في المجتمع خارج الن
یتواصل بصورة صحیحة مع والمدرسياألساتــذة یجعــلـھ ینــدمـج في المجـتــمعومع أقـرانھ التالمیذ

عباس إبراھیمفقد أكد الباحث .خارج المدرسةعفي المجتماالندماجـم ثالتالمیذ دون مركب نقص 
نحو الدمج  كلیا أو جزئــیا من خالل األنشطة المختلفة  الفنیة تبني االتجاهعلى ضرورة )2007(
حیث یتعلـــم المعاق في بیـئة مشابھة قدر اإلمكان لما ھـو سائد حولھ في المجتمع ،الترویجیةوالحركیةو
بین المعاق فیھنشاط الریاضي أحد أبرز المجاالت التي یمكن تحقیق الدمجفال)2008،أمیمة حسین(

على ممارسة جل المعاق سمعیا فرد سلیم الجسم صحیح العقل قادرأنزمیلھ السوي حــیث وسمعیا
بفرص تعلیمیة مناسبة ترتقي بقدراتھ حضيإن فیھامنافستھوالسويااألنشطة الریاضیة الذي یمارسھ

االرتقاء بالتالمیذ األسویاء إلىالریاضیة حصة تعلیمیة ھادفة وألن التربیة البدنیةو.تتمتع بھا التيالھائلة 
نفسیا فإنھا مجال مناسب یمكن من خاللھ دمج المعاق سمعیا مع زمیلھ وعقلیاواجتماعیاوبدنیا وانفعالیا

فالتعلم كما تفسره نظریة ،الثانويوالمتوسطوالسوي في المدرسة العادیة على مستوى الطور االبتدائي 
أي  أن المتعلم بإمكانھ تعلم مھارة ما فقط عن طریق ،المحاكاةومبني على التقـلیداالجتماعيالتفاعل 

بالتالي التقلیل من ومحاكاتھویمكن للمعاق سمعیا تقلیـد ما یفعلھ قرینھ السويالمحاكاة، حیثوتقلیدال
مما سلف ذكره یتضح أن الدمج بین المعاقین .المباشرالتواصل اللفظيوالماالعتماد  على الشرح بالكـــ

على المعاق سمعیا اثر ایجابییؤالریاضة برنامج یمكن أن واألسویـــاء في حصة التربیـــة البدنیةوسمعیا
حث في البملزمین بضرورةیجعلنا كمختصین في مجال  ریاضة المعاقـــینمما في مجال التعلم المھاري 

.الریاضةوإمكانیة تطبیق برنامج الدمج بین المعاقــین سمعیا  واألسویاء في حصة التربیة

. اإلشكالیة. 1
معلمین وتربط عملیة الدمج بدرجة أولى باتجاھات األطراف الفاعلیة في عملیة التعلیم من أساتذة

تضافر جھود كل ھؤالء ینتج برنامج فعال من شأنھ األمور حیث أنأولیاء وتالمیذ،مفتشــینومــدراء
األسویاء في حصة التربیة البدنیةوفالدمج بین المعاقین سمعیا،التأثیر بشكل ایجابي على المعاق سمعــیا

الحجر إذ ھمامعلمي المعاقین سمعیا واألسویاءالریاضیة یستلزم وجود اتجاھات ایجابیة من قبل أساتذةو
ھـــذه إلىباألسباب التي أدت في ھذا البحثال معنیــینومھتمینلسناو. یة الدمج األساسي في عمل

نحـــن  مھتمین باالتجاھات في حد ذاتھا ، اتجاھات أساتذة مااالتجاھات سلبیـــة كانت أو ایجابیـــة بقـــدر
لنؤسس على التوجھ الموجود معــلمي المعاقین سمعیا نحـــو برنامـــج الدمج والریاضیةوالتربیة البدنیة

تغییر لاآللیة المناسبةفاالتجاھات السلبیة تعنینا  في دراسة ،االنطالقة الصحیحة  في  تطبیق برنامج الدمج
كقاعدة أساسیة لبرنامج الدمج بنى علیھا نإن كانت االتجاھات ایجابیة فأما ھذه االتجاھات لتكون ایجابیة 

فقد ذكر ،األطراف الفاعلة األخرىوالدمج كالمتطلبات الالزمةلھا عالقة بفي جوانب أخرى نبحث و
معلم المعاقـــین وأن نجاح برنامج الدمج یستلزم أن یعمل أستـــاذ األسویاء)2010،عوشة أحمد المھیري(

األساتـــذة في  المدرسة البد أن تكون لدیھم توجھات ایجابیة نحو والمعلمینوفالكـــوادر،جنبإلىجنبا 
لدمج  الذي أضحى من أھم االتجاھات الحدیثة في التربیة الخاصة فالدمج االجتماعي بین المعاقین سمعیاا
تحت إشراف نفس األستاذ ممكن جدا في حصة التربیة والوضع التعلیميواألسویاء في نفس المكانو

دمج المعاقین واحتـــواءغنیا باألنشطة التي بإمكانھاوخصباھذا المجال الذي یعتبر،الریاضیةوالبدنیة
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مادة التربیة البدنیة الریاضیة لیتحقق عن طریق الدمج فيسمعیا مع األســـویاء في صف تعلیمي واحد
زیادة النضج االجتماعي والفوائد المرجوة من التغییرات اإلیجابیة المنتظرة على شخصیـــة المعاق سمعیا

مصغرة عن الواقع الذي سیعیش فیھ لتالي فإن الدمج یوفر بیئةباوتنمیة قدراتھ المعرفیةإلىلدیھ إضافة 
لفترة لممارسة نفس األنشطة والمعاق سمعیا مستقبال كونھ سیتواجد مع اقرأنھ األسویاء في نفس المكان

عقلیا ما وبدنیاواجتماعیاوالریاضیة التي من شانھا االرتقاء بھ نفسیاوالریاضیة في حصة التربیة البدنیة
ذا تأثیر ایجابي علي المعاقین سمعیا إذا توافرت الشروط ونا نعتبر برنامج الدمج برنامجا فعاالیجعل

الضروریة لتطبیقھ على نحو صحیح انطالقا من األساس الذي تبنى علیھ فكرة الدمج المتمثل في والالزمة
معلمي والریاضیةوبدنیةاتجاھات األطراف الفاعلة في العملیة التعلیمیة على رأسھم أساتذة التربیة ال

ھل ھناك فرق في اتجاھات أساتذة التربیة :المعاقین سمعیا حیث نجد أنفسنا أمام التساؤل الرئیسي التالي
معلمي المعاقین سمعیا نحو الدمج بین التالمیذ في الحصة الریاضیة؟والریاضیةوالبدنیة

:األسئلة التالیةو ھو السؤال الذي یقودنا إلى طرح 
األسویاء في الحصة والریاضیة نحو برنامج الدمج بین المعاقینواتجاھات أساتذة التربیة البدنیةما - 

الریاضیة؟
الریاضیة؟وما اتجاھات معلمي المعاقین سمعیا نحو برنامج الدمج المقترح في حصة التربیة البدنیة- 
نامج الدمج؟معلمي المعاقین سمعیا نحو بروھل یوجد فرق في اتجاھات األساتذة- 

.أھداف البحثوالفرضیات. 2
معلمي والریاضیةوال یوجد فرق في االتجاھات االیجابیة ألساتذة التربیة البدنیة:الفرضیة الرئیسیة- 

المعاقین سمعیا نحو الدمج بین التالمیذ في الحصة الریاضیة؛
ایجابیة نحو برنامج الدمج بین الریاضیة اتجاھات وألساتذة التربیة البدنیة:الفرضیات الثانویة- 

األسویاء في الحصة الریاضیة، لمعلمي المعاقین سمعیا اتجاھات ایجابیة نحو الدمج المقترح في والمعاقین
الریاضیة، ال یوجد فرق في اتجاھات األساتذة ومعلمي المعاقین سمعیا نحو برنامج وحصة التربیة البدنیة

.الدمج
معلمي المعاقین سمعیا نحو والریاضیةوالتعرف على اتجاھات أساتذة التربیة البدنیة:أھداف البحث- 

األسویاء في حصة التربیة وبرنامج الدمج، الوقوف على إمكانیة تطبیق برنامج الدمج بین المعاقین سمعیا
الریاضیة ومعلمي والریاضیة، دراسة الفروق في االتجاھات نحو الدمج بین أساتذة التربیة البدنیةوالبدنیة

.المعاقین سمعیا

.التعریف بمصطلحات البحث.3
.الدمج. 1.3

ھو دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مع أقرانھم العادیین داخل الفصول العادیة:الدمج الكلي- 
؛)18- 17، 2002زینب دمحم شقیر ،(یدرسون نفس المناھج الدراسیة و

الذي یتم التخطیط لھ من واألسویاءوھو تفاعل بین األطفال ذوي الحاجات الخاصة:الدمج الجزئي- 
ھو التواجد :الدمج في التربیة الریاضیة- ). 6، 2005عبد المطلب القرشي،(خالل األنشطة عیر األكادیمیة 

اجتماعیا للطالب المعاقین في فصول التربیة الریاضیة العادیة؛واآلمن الناجح المرضي بدنیا
.االتجاه. 2.3

السعایدة والقمش(ھو نزعة الفرد أو میلھ لالستجابة بطریقة سلبیة أو ایجابیة نحو موضوع معین 
شحاتة(كما یعرف االتجاه بالموقف الذي یتخذه الفرد او االستجابة التي یبدیھا إزاء قضیة معینة) 2008

).2003،النجارو
.اإلعاقة السمعیة. 3.3

یدل وأنواع فقدان السمع فھو یشمل كل من الصم وضعاف السمعورجاتمصطلح یشیر إلى كل د
احمد حسین اللقاني، امیر ( على وجود عجز في القدرة السمعیة بسبب وجود مشكل ما في الجھاز السمعي 

).1999،16،القرشي
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.الریاضیةوالتربیة البدنیة. 4.3
نیا اا وعقلیا ووجدیناتنمیة الفرد وتكیفھ جسمالذي یعمل على وأنھا ذلك الجانب المتكامل من التربیة

مكارم حلمي (التي تمارس تحت قیادة صالحة لتحقیق القیم اإلنسانیةوعن طریق األنشطة البدنیة المختارة
" وتعرف التربیة البدنیة والریاضیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ).20،ص2002آخرونوأبو ھراجة

یاضیة ھي جزء متكامل من التربیة العامة، ومیثاق تجریبي ھدفھ تكوین المواطن إن التربیة البدنیة والر
دمحم (الالئق من الناحیة البدنیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة وذلك عن طریق ألوان من النشاط البدني

).1992،18فیصل ،
.الدراسات المشابھة. 4

تعتبر الدراسات المشابھة ركن أساسي في عملیة البحث إذ بھا نبني مشكلتنا ومعھا نقارن نتائجنا 
قام السلطاوي .ھذا ما یجعلنا  نعرض مجموعة من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحثوونحكم 

توصل بدراسة تھدف إلى التعرف على اتجاھات المعلمین وطالب الجامعة نحو دمج المعاقین ف)1995(
الطالب تعارض الدمج في التربیة الخاصة وھو األمر نفسھ الذي وإلى أن عینة بحثھ المتمثلة في المعلمین

المعلمات بالصفوف وعندما تناول دراسة قام فیھا بقیاس اتجاھات المعلمین)1997(توصل إلیھ الخطیب 
عارضة لبرنامج الدمج، في حین أشار العادیة نحو الدمج باإلمارات العربیة المتحدة حیث أظھرت النتائج م

في دراسة أجراھا إلى أن المعلمین العادیین لھم اتجاھات ایجابیة نحو الدمج األمر )1998(نصر الدین 
المعلمین وفي دراستھ التي قام فیھا باستقصاء أراء المدراء)2002(ذاتھ الذي أكده وائل محمود مسعود 

في دراستھم التي )2004(آخرون وبیة نحو الدمج، في حین ذكر مارتنالعادیین الذین كانت اتجاھاتھم ایجا
كانت تھدف إلى معرفة تأثیر الدمج على ذوي الحاجات الخاصة في تعلیمھم ریاضة الكرة الناعمة حیث 

)2008(توصلت الدراسة إلى أن للدمج اثر ایجابي في عملیة التعلیم األمر ذاتھ الذي أكده حامد دمحم حامد 
.المعاقین ذھنیا في تعلیم المھارات في كرة الیدوالدمج لھ اثر ایجابي على األسویاءعلى أن

.منھجیة البحث. 5
.العینةوالمجتمع. 1.5

الریاضیة وشمل مجتمع البحث أساتذة التربیة البدنیةواتبع الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي
معلمي المعاقین سمعیا علي مستوى خمس مراكز في كل وفي الطور المتوسط على مستوى والیة مستغانم

.عین تموشنتومن مستغانم، غلیزان، معسكر، وھران
أستاذا من والیة مستغانم في كل من دائرة سیدي علي34الریاضیة وشملت عینة أساتذة التربیة البدنیة

اما ؛ یة مستغانم مركزبن عبد المالك رمضان والواوالد بوغالموعشعاشةوبلدیة حجاجوسیدي لخضرو
:معلما من الوالیات الخمس الموضحة التالیة55عینة معلمي المعاقین سمعیا فقد شملت 

.یوضح عینة المعاقین سمعیا: 01جدول رقم 

.أداة البحث. 2.5
20قام الباحث بإعداد استبیان لقیاس االتجاھات علي شكل مقیاس نحو الدمج حیث شمل االستبیان 

عبارة تقیس اتجاھات معلمي المعاقین 20والریاضیة نحو الدمجواتجاه أساتذة التربیة البدنیةعبارة تقیس
موافق بشدة، موافق، لم أكون ( بدائل 5كل عبارة لھا وسمعیا نحو الدمج  وقد كانت كل العبارات موجبة

:مع اقتراح سلم تصحیح على النحو التالي) رأي، ال أوافق، ال أوافق بشدة
.یوضح مفتاح تصحیح االستبیان:02رقم جدول 
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.الریاضیةوالتربیة البدنیة. 4.3
نیا اا وعقلیا ووجدیناتنمیة الفرد وتكیفھ جسمالذي یعمل على وأنھا ذلك الجانب المتكامل من التربیة

مكارم حلمي (التي تمارس تحت قیادة صالحة لتحقیق القیم اإلنسانیةوعن طریق األنشطة البدنیة المختارة
" وتعرف التربیة البدنیة والریاضیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ).20،ص2002آخرونوأبو ھراجة

یاضیة ھي جزء متكامل من التربیة العامة، ومیثاق تجریبي ھدفھ تكوین المواطن إن التربیة البدنیة والر
دمحم (الالئق من الناحیة البدنیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة وذلك عن طریق ألوان من النشاط البدني

).1992،18فیصل ،
.الدراسات المشابھة. 4
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:التحلیلواالتساق الداخليالصدق عن طریق والثبات:األسس العلمیة لالستبیان- 
0,75أن قیمة معامل االرتباط ر في مقیاس األساتذة مقدرة ب دناهیتضح من خالل الجدول أ

كفایة بحث تدالن على قوة االرتباط ھما قیمتان كبیرتان و0,74االرتباط في مقیاس المعلمین مقدر ب و
علي 0,27و0,37الموجود بین نصفي المقیاس، إضافة إلى أنھما اكبر من القیمة الجدولیة المقدرة ب 

بالتالي یمكننا القول أن أداة االختبار تتمتع بقدر والترتیب ما یعني أن ھناك ارتباط بین نصفي المقیاسین
.جید من الثبات

.ثبات أداة القیاسویوضح صدق:03جدول رقم

من الجدول أعاله یتضح أن معامل الصدق : )المستخرج من معامل الثبات(:الصدق الذاتي- 
في مقیاس المعلمین ما یعني أن األداة 0,76و0,86المستخرج من الثبات قد قدر في مقیاس األساتذة ب

.المستعملة تتمتع بقدر من الصدق
دكاترة على مستوى معھد التربیة البدنیة5م الباحث بتوزیع االستبیان على لقد قا:صدق المحكمین-

التقلیل من األخطاء التي یحتویھا حیث قدم المحكمون بعض والریاضیة بمستغانم قصد تحكیم االستبیانو
.أشاروا إلى بعض األخطاء التي أخذت بعین االعتباروالنصائح

القابلة للتأویلوتجسدت من خالل التأكید على ضرورة إزالة المصطلحات الغامضة:الموضوعیة-
.استعمال األلفاظ السھلة الواضحةو

االنحراف المتوسط الحسابي، :اعتمد الباحث الوسائل اإلحصائیة التالیة:الوسائل اإلحصائیة-
.ستیودنت.ت، النسبة المئویة، المعیاري

.مناقشة النتائجوعرض. 6
.الریاضیة للعادیینومناقشة نتائج استبیان أساتذة التربیة البدنیةوعرض.1.6

- 26,2(على التوالي 20-7- 1أن اكبر المتوسطات كانت في العبارات أدناه،یتضح من خالل الجدول
سمعیا قبولھم تعلیم المعاقین وحیث یؤكد األساتذة من خالل ھذه النتائج عن استعدادھم التام) 24,2- 26,2

ذي 8- 6العمل بجد إلنجاح برنامج الدمج الذي یرونھ برنامجا ناجحا من خالل تأكیدھم في العبارة وبل
التعاون مع معلمي وإعداد خاص بالمعاقین سمعیاوأنھم مستعدون لتلقي تكوین) 23,4- 23,6(المتوسطین 

تشیران إلى أن وجود ) 21,4- 20(من خالل متوسطھما 16- 15المعاقین سمعیا ،ومع ذلك فان العبارة 
الریاضیة لھ بعض التأثیر السلبي على أداء األستاذوالمعاقین سمعیا مع األسویاء في حصة التربیة البدینة

.ھذا أمر طبیعي في أول األمر ألنھ یتعامل مع ھذه الفئة ألول مرة و
.یوضح معالجة إحصائیة لعبارات استبان األساتذة:04جدول رقم 
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الریاضیة لھ بعض التأثیر السلبي على أداء األستاذوالمعاقین سمعیا مع األسویاء في حصة التربیة البدینة

.ھذا أمر طبیعي في أول األمر ألنھ یتعامل مع ھذه الفئة ألول مرة و
.یوضح معالجة إحصائیة لعبارات استبان األساتذة:04جدول رقم 
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:التحلیلواالتساق الداخليالصدق عن طریق والثبات:األسس العلمیة لالستبیان- 
0,75أن قیمة معامل االرتباط ر في مقیاس األساتذة مقدرة ب دناهیتضح من خالل الجدول أ

كفایة بحث تدالن على قوة االرتباط ھما قیمتان كبیرتان و0,74االرتباط في مقیاس المعلمین مقدر ب و
علي 0,27و0,37الموجود بین نصفي المقیاس، إضافة إلى أنھما اكبر من القیمة الجدولیة المقدرة ب 

بالتالي یمكننا القول أن أداة االختبار تتمتع بقدر والترتیب ما یعني أن ھناك ارتباط بین نصفي المقیاسین
.جید من الثبات

.ثبات أداة القیاسویوضح صدق:03جدول رقم

من الجدول أعاله یتضح أن معامل الصدق : )المستخرج من معامل الثبات(:الصدق الذاتي- 
في مقیاس المعلمین ما یعني أن األداة 0,76و0,86المستخرج من الثبات قد قدر في مقیاس األساتذة ب

.المستعملة تتمتع بقدر من الصدق
دكاترة على مستوى معھد التربیة البدنیة5م الباحث بتوزیع االستبیان على لقد قا:صدق المحكمین-

التقلیل من األخطاء التي یحتویھا حیث قدم المحكمون بعض والریاضیة بمستغانم قصد تحكیم االستبیانو
.أشاروا إلى بعض األخطاء التي أخذت بعین االعتباروالنصائح

القابلة للتأویلوتجسدت من خالل التأكید على ضرورة إزالة المصطلحات الغامضة:الموضوعیة-
.استعمال األلفاظ السھلة الواضحةو

االنحراف المتوسط الحسابي، :اعتمد الباحث الوسائل اإلحصائیة التالیة:الوسائل اإلحصائیة-
.ستیودنت.ت، النسبة المئویة، المعیاري

.مناقشة النتائجوعرض. 6
.الریاضیة للعادیینومناقشة نتائج استبیان أساتذة التربیة البدنیةوعرض.1.6

- 26,2(على التوالي 20-7- 1أن اكبر المتوسطات كانت في العبارات أدناه،یتضح من خالل الجدول
سمعیا قبولھم تعلیم المعاقین وحیث یؤكد األساتذة من خالل ھذه النتائج عن استعدادھم التام) 24,2- 26,2

ذي 8- 6العمل بجد إلنجاح برنامج الدمج الذي یرونھ برنامجا ناجحا من خالل تأكیدھم في العبارة وبل
التعاون مع معلمي وإعداد خاص بالمعاقین سمعیاوأنھم مستعدون لتلقي تكوین) 23,4- 23,6(المتوسطین 

تشیران إلى أن وجود ) 21,4- 20(من خالل متوسطھما 16- 15المعاقین سمعیا ،ومع ذلك فان العبارة 
الریاضیة لھ بعض التأثیر السلبي على أداء األستاذوالمعاقین سمعیا مع األسویاء في حصة التربیة البدینة

.ھذا أمر طبیعي في أول األمر ألنھ یتعامل مع ھذه الفئة ألول مرة و
.یوضح معالجة إحصائیة لعبارات استبان األساتذة:04جدول رقم 
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.مناقشة نتائج استبیان معلمي المعاقین سمعیاوعرض. 2.6
.یوضح معالجة إحصائیة لعبارات استبان معلمي المعاقین سمعیا:05جدول رقم 
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.مناقشة نتائج استبیان معلمي المعاقین سمعیاوعرض. 2.6
.یوضح معالجة إحصائیة لعبارات استبان معلمي المعاقین سمعیا:05جدول رقم 
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ھما المتوسطین الحسابیین 20-19أن المتوسط الحسابي للعبارة 5یتضح من خالل الجدول رقم 
ران إلى أن الدمج إستراتیجیة ممكنة اللذین یؤكدان على أن مضمون العبارتین تشی) 50,2- 48(األكبر 
ذات 18-16-1ناجحة إن توفرت الشروط الضروریة لذلك، فھم یؤكدون في العبارات والتطبیق

ھم مستعدون والمحاولةوعلى أن برنامج الدمج یستحق التجریب) 49,8- 49,8-49,8(المتوسطات 
سبیل إنجاح البرنامج، في حین كانت اصغر الریاضیة في وللتعاون من زمالئھم أساتذة التربیة البدنیة

ھذا یعني و39،4- 38،8-40،2حیث قدرت متوسطاتھا على التوالي ب 12- 7-2المتوسطات في العبارة 
تصرفات المعاقین سمعیا أثناءوأن معلمي المعاقین سمعیا یشیرون إلى انھ یمكن التحكم في سلوكات

ب بعین االعتبار إذ ال یمكن التحكم الكلي في تصرفاتجودھم مع األسویاء مع ضرورة اخذ ھذا الجانو
.سلوكیات المعاق سمعیا على األقل في بدایة المعامل معھو

.معلمي المعاقین سمعیا في اتجاھاتھم نحو الدمجوالریاضیةوالمقارنة بین أساتذة التربیة البدنیة.3.6
ما 83,5المعاقین سمعیا قدر ب أن المتوسط الحسابي لدى معلمي 06یتضح من خالل الجدول رقم 

من مفتاح تصحیح االستبیان 85-69یعكس مقدار اتجاھات المعلمین نحو الدمج الذي یقع ضمن المجال 
الذي یشیر إلى االتجاھات االیجابیة للمعلمین نحو برنامج الدمج، في حین قدر متوسط درجات األساتذة 

من مفتاح التصحیح ما 100- 86یقع ضمن المجال الذي79,23علي استبیان االتجاھات نحو الدمج ب 
بالنظر إلى قیمة ت ستیودنت و.الریاضیة نحو الدمجویشیر إلى االتجاھات االیجابیة ألساتذة التربیة البدنیة

ما یعني انھ ال توجد فروق 2,04ھي اكبر من القیمة الجدولیة المقدرة ب و1,83المحسوبة فقد قدرت ب 
.معلمي المعاقین سمعیا نحو الدمجوالریاضیةوبین اتجاھات أساتذة التربیة البدنیةذات داللة إحصائیة 

.أساتذة التربیة البدنیة والفروق الموجودة بینھاویوضح اتجاھات معلمي المعاقین:06جدول رقم

.مناقشة الفرضیات. 7
نحو برنامج الدمج بین المعاقین  الریاضیة اتجاھات ایجابیةوألساتذة التربیة البدنیة:الفرضیة األولى-
أن متوسط درجات أساتذة التربیة ) 06(یظھر من الجدول رقم .األسویاء في الحصة الریاضیةوسمعیا
من مفتاح ) 86–69(الذي یقع ضمن المجال 79,23الریاضیة علي استبیان األساتذة قد قدر ب والبدنیة

ھذا ما یؤكد ما ذھب إلیھ وائل وذة ایجابیة نحو الدمج،تصحیح االستبیان، ما یعني أن اتجاھات األسات
حیث أشار إلى أن االتجاھات نحو الدمج أصبحت تأخذ منحى أكثر 2002محمود مسعود في دراستھ 

أن األساتذة لدیھم االستعداد لتعلیم المعاقین ) 04(قد تبین من خالل الجدول رقم و.ایجابیة مما كانت علیھ
مستعدون للعمل بجد إلنجاح برنامج والریاضیةوسویاء في حصة التربیة البدنیةسمعیا مع أقرانھم األ

التي كانت متوسطاتھا اكبر 7-2- 1الدمج الذي یرونھ ناجحا إذا طبق على نحو صحیح من خالل العبارات 
) 18- 6(، تلیھا العبارتین ) 26,26- 24,2- 26,2( المتوسطات في استبیان األساتذة علي الترتیب التالي 

الریاضیة لتلقى تكوینواللتین تشیران إلى استعداد أساتذة التربیة البدنیة) 21,4- 23,6( ذات المتوسطین 
ھو ما یزید التوجھ نحو وتعاونھم مع زمالئھم معلمي المعاقین سمعیا،وإعداد خاص بالمعاقین سمعیاو

جة المعارضین لنظام الدمج أن ح)2004(برنامج الدمج حیث یشیر الشامي نقال عن رونالد كوالروس 
بالتالي تغیر واالستعدادوانما لعدم استعداد معلمي الفصول العادیة،  ھذه الحجة التي تزول مع التكوین

إدراكھم والریاضیةواالتجاھات من السلبیة إلى االیجابیة ، ھذا الذي إنما یدل وعي أساتذة التربیة البدنیة
االھتمام للمعاقین سمعیا حیث إن مؤسساتھم التعلیمیة والرعایةضرورة تقدیم المزید منوحجم المشكل

یرون في الدمج والمھارات التواصلیة لدیھم مع األسویاءوالخاصة ال تكفي لالرتقاء بالقدرات المعرفیة
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ھما المتوسطین الحسابیین 20-19أن المتوسط الحسابي للعبارة 5یتضح من خالل الجدول رقم 
ران إلى أن الدمج إستراتیجیة ممكنة اللذین یؤكدان على أن مضمون العبارتین تشی) 50,2- 48(األكبر 
ذات 18-16-1ناجحة إن توفرت الشروط الضروریة لذلك، فھم یؤكدون في العبارات والتطبیق

ھم مستعدون والمحاولةوعلى أن برنامج الدمج یستحق التجریب) 49,8- 49,8-49,8(المتوسطات 
سبیل إنجاح البرنامج، في حین كانت اصغر الریاضیة في وللتعاون من زمالئھم أساتذة التربیة البدنیة

ھذا یعني و39،4- 38،8-40،2حیث قدرت متوسطاتھا على التوالي ب 12- 7-2المتوسطات في العبارة 
تصرفات المعاقین سمعیا أثناءوأن معلمي المعاقین سمعیا یشیرون إلى انھ یمكن التحكم في سلوكات

ب بعین االعتبار إذ ال یمكن التحكم الكلي في تصرفاتجودھم مع األسویاء مع ضرورة اخذ ھذا الجانو
.سلوكیات المعاق سمعیا على األقل في بدایة المعامل معھو

.معلمي المعاقین سمعیا في اتجاھاتھم نحو الدمجوالریاضیةوالمقارنة بین أساتذة التربیة البدنیة.3.6
ما 83,5المعاقین سمعیا قدر ب أن المتوسط الحسابي لدى معلمي 06یتضح من خالل الجدول رقم 

من مفتاح تصحیح االستبیان 85-69یعكس مقدار اتجاھات المعلمین نحو الدمج الذي یقع ضمن المجال 
الذي یشیر إلى االتجاھات االیجابیة للمعلمین نحو برنامج الدمج، في حین قدر متوسط درجات األساتذة 

من مفتاح التصحیح ما 100- 86یقع ضمن المجال الذي79,23علي استبیان االتجاھات نحو الدمج ب 
بالنظر إلى قیمة ت ستیودنت و.الریاضیة نحو الدمجویشیر إلى االتجاھات االیجابیة ألساتذة التربیة البدنیة

ما یعني انھ ال توجد فروق 2,04ھي اكبر من القیمة الجدولیة المقدرة ب و1,83المحسوبة فقد قدرت ب 
.معلمي المعاقین سمعیا نحو الدمجوالریاضیةوبین اتجاھات أساتذة التربیة البدنیةذات داللة إحصائیة 

.أساتذة التربیة البدنیة والفروق الموجودة بینھاویوضح اتجاھات معلمي المعاقین:06جدول رقم

.مناقشة الفرضیات. 7
نحو برنامج الدمج بین المعاقین  الریاضیة اتجاھات ایجابیةوألساتذة التربیة البدنیة:الفرضیة األولى-
أن متوسط درجات أساتذة التربیة ) 06(یظھر من الجدول رقم .األسویاء في الحصة الریاضیةوسمعیا
من مفتاح ) 86–69(الذي یقع ضمن المجال 79,23الریاضیة علي استبیان األساتذة قد قدر ب والبدنیة

ھذا ما یؤكد ما ذھب إلیھ وائل وذة ایجابیة نحو الدمج،تصحیح االستبیان، ما یعني أن اتجاھات األسات
حیث أشار إلى أن االتجاھات نحو الدمج أصبحت تأخذ منحى أكثر 2002محمود مسعود في دراستھ 

أن األساتذة لدیھم االستعداد لتعلیم المعاقین ) 04(قد تبین من خالل الجدول رقم و.ایجابیة مما كانت علیھ
مستعدون للعمل بجد إلنجاح برنامج والریاضیةوسویاء في حصة التربیة البدنیةسمعیا مع أقرانھم األ

التي كانت متوسطاتھا اكبر 7-2- 1الدمج الذي یرونھ ناجحا إذا طبق على نحو صحیح من خالل العبارات 
) 18- 6(، تلیھا العبارتین ) 26,26- 24,2- 26,2( المتوسطات في استبیان األساتذة علي الترتیب التالي 

الریاضیة لتلقى تكوینواللتین تشیران إلى استعداد أساتذة التربیة البدنیة) 21,4- 23,6( ذات المتوسطین 
ھو ما یزید التوجھ نحو وتعاونھم مع زمالئھم معلمي المعاقین سمعیا،وإعداد خاص بالمعاقین سمعیاو

جة المعارضین لنظام الدمج أن ح)2004(برنامج الدمج حیث یشیر الشامي نقال عن رونالد كوالروس 
بالتالي تغیر واالستعدادوانما لعدم استعداد معلمي الفصول العادیة،  ھذه الحجة التي تزول مع التكوین

إدراكھم والریاضیةواالتجاھات من السلبیة إلى االیجابیة ، ھذا الذي إنما یدل وعي أساتذة التربیة البدنیة
االھتمام للمعاقین سمعیا حیث إن مؤسساتھم التعلیمیة والرعایةضرورة تقدیم المزید منوحجم المشكل

یرون في الدمج والمھارات التواصلیة لدیھم مع األسویاءوالخاصة ال تكفي لالرتقاء بالقدرات المعرفیة
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ھما المتوسطین الحسابیین 20-19أن المتوسط الحسابي للعبارة 5یتضح من خالل الجدول رقم 
ران إلى أن الدمج إستراتیجیة ممكنة اللذین یؤكدان على أن مضمون العبارتین تشی) 50,2- 48(األكبر 
ذات 18-16-1ناجحة إن توفرت الشروط الضروریة لذلك، فھم یؤكدون في العبارات والتطبیق

ھم مستعدون والمحاولةوعلى أن برنامج الدمج یستحق التجریب) 49,8- 49,8-49,8(المتوسطات 
سبیل إنجاح البرنامج، في حین كانت اصغر الریاضیة في وللتعاون من زمالئھم أساتذة التربیة البدنیة

ھذا یعني و39،4- 38،8-40،2حیث قدرت متوسطاتھا على التوالي ب 12- 7-2المتوسطات في العبارة 
تصرفات المعاقین سمعیا أثناءوأن معلمي المعاقین سمعیا یشیرون إلى انھ یمكن التحكم في سلوكات

ب بعین االعتبار إذ ال یمكن التحكم الكلي في تصرفاتجودھم مع األسویاء مع ضرورة اخذ ھذا الجانو
.سلوكیات المعاق سمعیا على األقل في بدایة المعامل معھو

.معلمي المعاقین سمعیا في اتجاھاتھم نحو الدمجوالریاضیةوالمقارنة بین أساتذة التربیة البدنیة.3.6
ما 83,5المعاقین سمعیا قدر ب أن المتوسط الحسابي لدى معلمي 06یتضح من خالل الجدول رقم 

من مفتاح تصحیح االستبیان 85-69یعكس مقدار اتجاھات المعلمین نحو الدمج الذي یقع ضمن المجال 
الذي یشیر إلى االتجاھات االیجابیة للمعلمین نحو برنامج الدمج، في حین قدر متوسط درجات األساتذة 

من مفتاح التصحیح ما 100- 86یقع ضمن المجال الذي79,23علي استبیان االتجاھات نحو الدمج ب 
بالنظر إلى قیمة ت ستیودنت و.الریاضیة نحو الدمجویشیر إلى االتجاھات االیجابیة ألساتذة التربیة البدنیة

ما یعني انھ ال توجد فروق 2,04ھي اكبر من القیمة الجدولیة المقدرة ب و1,83المحسوبة فقد قدرت ب 
.معلمي المعاقین سمعیا نحو الدمجوالریاضیةوبین اتجاھات أساتذة التربیة البدنیةذات داللة إحصائیة 

.أساتذة التربیة البدنیة والفروق الموجودة بینھاویوضح اتجاھات معلمي المعاقین:06جدول رقم

.مناقشة الفرضیات. 7
نحو برنامج الدمج بین المعاقین  الریاضیة اتجاھات ایجابیةوألساتذة التربیة البدنیة:الفرضیة األولى-
أن متوسط درجات أساتذة التربیة ) 06(یظھر من الجدول رقم .األسویاء في الحصة الریاضیةوسمعیا
من مفتاح ) 86–69(الذي یقع ضمن المجال 79,23الریاضیة علي استبیان األساتذة قد قدر ب والبدنیة

ھذا ما یؤكد ما ذھب إلیھ وائل وذة ایجابیة نحو الدمج،تصحیح االستبیان، ما یعني أن اتجاھات األسات
حیث أشار إلى أن االتجاھات نحو الدمج أصبحت تأخذ منحى أكثر 2002محمود مسعود في دراستھ 

أن األساتذة لدیھم االستعداد لتعلیم المعاقین ) 04(قد تبین من خالل الجدول رقم و.ایجابیة مما كانت علیھ
مستعدون للعمل بجد إلنجاح برنامج والریاضیةوسویاء في حصة التربیة البدنیةسمعیا مع أقرانھم األ

التي كانت متوسطاتھا اكبر 7-2- 1الدمج الذي یرونھ ناجحا إذا طبق على نحو صحیح من خالل العبارات 
) 18- 6(، تلیھا العبارتین ) 26,26- 24,2- 26,2( المتوسطات في استبیان األساتذة علي الترتیب التالي 

الریاضیة لتلقى تكوینواللتین تشیران إلى استعداد أساتذة التربیة البدنیة) 21,4- 23,6( ذات المتوسطین 
ھو ما یزید التوجھ نحو وتعاونھم مع زمالئھم معلمي المعاقین سمعیا،وإعداد خاص بالمعاقین سمعیاو

جة المعارضین لنظام الدمج أن ح)2004(برنامج الدمج حیث یشیر الشامي نقال عن رونالد كوالروس 
بالتالي تغیر واالستعدادوانما لعدم استعداد معلمي الفصول العادیة،  ھذه الحجة التي تزول مع التكوین

إدراكھم والریاضیةواالتجاھات من السلبیة إلى االیجابیة ، ھذا الذي إنما یدل وعي أساتذة التربیة البدنیة
االھتمام للمعاقین سمعیا حیث إن مؤسساتھم التعلیمیة والرعایةضرورة تقدیم المزید منوحجم المشكل

یرون في الدمج والمھارات التواصلیة لدیھم مع األسویاءوالخاصة ال تكفي لالرتقاء بالقدرات المعرفیة
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فرصة لزیادة تفاعلھم االجتماعي مع المجتمع، كل ھذا أدى الي تكوین اتجاھات ایجابیة لدى أساتذة التربیة 
الریاضیة واألسویاء في ة حصة التربیة البدنیةوالریاضیة نحو برنامج الدمج بین المعاقین سمعیاوالبدنیة

.ما یعني أن الفرضیة تحققت

لمعلمي المعاقین سمعیا اتجاھات ایجابیة نحو الدمج المقترح في حصة التربیة :الفـــرضیة الثانیة -
أن المتوسط الحسابي على مقیاس الدمج لعینة ) 06(جدول رقـــم یتــضح من خالل ال.الریاضیةوالبدنیة

على مفتاح ) 86–69(ھو ضمن المجال و)83,5(معلما قد قدر ب 34المعاقین سمعیا المقدرة ب 
األسویاء واالتجاھات اإلیجابیة لمعلمي المعاقین نحو دمج المعاقین سمعیاإلىتصحیح االستبیان الذي یشیر 

حیث كانت اكبـــر ) 05(ویتضح جلیا األمر من خالل الجدول رقم . الریاضیة وة البدنیةفي حصة التربی
التي اعتبرت الدمج إستراتیجیة قابلة للتطبیق) 20-19(المتوسطات الحسابیة في االستبــیان للعبارة 

التي ) 18- 16- 1(ناجحة إذا وفــرت لھا الشروط الضروریة، كما أكد المعلـــمون في العبارات والتنفیذو
أنھم مستعــدون لتقدیم كل ما من شــأنھ إنجاح برنامج الدمج ) 49,8–49,8–49,8( وسطاتھا تكانت م

یرون فیھ توجھ ومھتمون بالدمجسمعیا ھذا یبین أن معلمي المعاقین و،الذي یرونھ بحق یستحق التجریب
أعرف بھذه الفئة مھوأنھــم یدركــونون سمعیااالھتمام للمعاقیوجدید من شأنھ تقدیم المزید من الرعایة

قدمھا من الناحیة المعرفیة إال أنھ تأن عزل المعاق سمعیا في مؤسستھ الخاصة على الرغم من الفائدة التي 
األحوال مازال ھؤالء األفراد منعزلون عن المجتمع الذي سیعیــشون فیھ كللیس الحل األمثل ألنھ في

الریاضیةوالبدنیةالمعاقین سمعیا في حـصة التربیةوفي  الدمج  بین األسویاءیرون ھم بالتالي ومستقبال
نفسیا من خالل وخاصة اجتماعیاوسمعیا معرفـیاینشأنھا االرتقاء بالمعاقالتي منفعالة الاإلستراتیجیة

فھم في ظل برنامج الدمج زیادة تفاعلھــم االجتماعي مع أقرانھم األسویاء وتنمیة مھارات االتصال لدیھـــم
خارج نتظرھمیالریاضیة إنما ھم في بیئة مصغــرة عن المجتمع الحقیقي التي وفي حــصة التربیة البدنیة

.القول أن الفرضیة الثانیة قد تحققتإلىما یقودنا نطاق المدرسة

ي المعاقین سمعیا في معلوالریاضیةوال توجد فروق بین أساتذة التربیة البدنیة:الفرضیة الثالثة - 
الریاضیةوأن متوسطي أساتذة التربیة البدنیة) 06(یتضح من خالل الجدول رقم . اتجاھاتھم نحو الدمج 

ت منالتي كانت أصغرو)1,83(المحسوبة ب معلمي المعاقین سمعـیا متقاربین حیث قدرت قیمة تو
ق في االتجاھات نحو الدمج وإحصائیا أي ال فرما یعني أن الفروق غیر دالة ) 2,04(الجدولیة المقــدرة ب

تغییر االتجاھات إلىالباحث یعزوه ھو ماومعـلمي المعاقین سمعیاوالریاضیةوالتربیة البدنیةبین أساتذة 
إلى االیجابیةالتي كانت في الماضي سلبیةالریاضیة أساتذة األسویاء والتربیة البدنیةخاصة لدى أساتذة 

أن االتجاھات نحو )2002(دمحم عــبد الجبار وراسات حیث أشار وائل محمــود مسعودكما تثــبتھ  الد
األساتذة رفض ایجابیة مما كانت علیھ حیث أظھرت معظم الدراسات كثرالدمــج أصبحت تأخذ منحى أ

خاصة ذھنیا المعاقین وأن الدراسات التي تناولت الدمج بین األسویاءإلىإضافة ،العادیین لبرنامج الدمــج
التي أظھرت فاعـلیة الدمج في تعلیمھم المعاقین كثیر من المھارات في مختلف وفي األنشطة الریاضیة
أن الدمــــج لھ أثـــر ایجـــابي في تعـلیم في دراستھا)2002(إبراھیمنھى  یحي تالریاضات حیث أشار

أن دمج )2003(عبد الحمید إبراھیمأكد دمحم المعاقــین ذھـنیا المھارات األساسـیة في السباحة في حین 
إبراھیمكد قد أو،األطفال المعاقین ذھنیا مع األسویاء في األنشـــطــة یزید من تكــیفھم مع الحیاة أسرع

الفنیة ، ( االتجاه نحو الدمج إما كلیا أو جزئیا من خالل األنـشطة نيعلى ضرورة تب)2007(عباس 
ھو ما إدراك األساتـــذة ووغیرھا أثرت على وعيوبالتالي فكل ھذه البحــوثو)الترویجیة ، الصناعیة 

أساتــذة التربیة بین عـدم وجود فروق إلىأدى ھو ماواإلیجابیةإلىاتجاھاتھم من السلبیة تغیرأدى إلى 
لثالثة قد ما یعني أن الفرضیة امعلمي المعاقین سمعیا في اتجاھاتھم نحو الدمج والریاضیةوالبدنیة
:ومنھ نستنتج.تحققت
الریاضیة من السلبیة مسبقا كما أشارت الدراسات وھناك تغیر في اتجاھات أساتذة التربیة البدنیة- 

؛السابقة إلى االیجابیة كما تشیر الدراسة الحالیة
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التربیة یمكن اعتبار احد ابرز متطلبات برنامج الدمج متوفر من خالل االتجاھات االیجابیة ألستاذ - 
؛الریاضیة نحو الدمج الذي یعد احد األطراف الفاعلة في العملیة التعلیمیةوالبدنیة
معلموا المعاقین سمعیا یدركون عدم كفایة موئساتھم الخاصة المعدة لرعایة المعاقین سمعیا- 

.یرحبون بقوة ببرنامج الدمجو

.خاتمة
الكثیر من الدول في العالم لغرض تقدیم المزید من یعتبر الدمج احد التوجھات المعاصرة التي تبنتھا 

الرعایة واالھتمام للمعاقین سمعیا من خالل وجودھم مع أقرانھم األسویاء في نفس الصف الدراسي تحت 
الریاضیة ما وما یعرف بالدمج الكلي أو تواجدھم في بعض الحصص أو األنشطة كحصة التربیة البدنیة

ناولناه في بحثنا ھذا على الرغم من الزخم الذي وافق برنامج الدمج إذ كثر یعرف بالدمج الجزئي وھو ما ت
متحفظ ، لذا قدمنا ھذا البحث لنؤكد أن الدمج برنامج ناجح إذا ومؤید مندفعوالحدیث فیھ بین معارض

شروطھ األساسیة على رأسھا قناعة األطراف الفاعلة في العملیة التعلیمیة وتوفرت متطلباتھ الضروریة
الریاضیة خاصة من خالل الدمج الكلي في وأستاذ التربیة البدنیةوببرنامج الدمج یتقدمھم األستاذ عامة

معلم والریاضیة الطرف الفاعل كما ذكرناوببحثنا ھذا الذي قمنا فیھ بدراسة اتجاھات أستاذ التربیة البدنیة
ینیر أكثر عالم المعاقین وج أن یرى النورالمعاقین سمعیا الذي ال غنى عن مساعدتھ إن أردنا لبرنامج الدم
معلموا المعاقین سمعیا لدیھم والریاضیةوسمعیا ، لنخلص في نھایة بحثنا إلى أن أساتذة التربیة البدنیة

ال فرق بینھم في اتجاھاتھم، وھو ما یعني أن احد ابرز متطلبات واتجاھات ایجابیة نحو برنامج الدمج
لنا أن نبحث في بقیة المتطلبات األخرى لنكون على بینة من امرنا ومحققوتطبیق برنامج الدمج متوفر

.صحیحةنھیئ الظروف الصحیحة لتطبیق البرنامج الصحیح بالطریقة الوقبل تطبیق برنامج الدمج

.المراجع والمصادر
یة والتفاعالت العزل على اللیاقة الحركوتأثیر برنامج للجمباز بأسلوب الدمج).2008. (امیمة حسنین حجازي

.االجتماعیة لألطفال المعاقین ذھنیا،جامعة حلوان، القاھرة
.توجھات حدیثة في التربیة الخاصة، دار المسیرة األردنوقضایا).2008. (آخرونوالقمش
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