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 ملرجاسي مبدينة ايم األستعليف مدارس ال اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة

 :  امللخص
دينة مبلتعليم األساسي  مدارس ااقة يفيهدف البحث إىل التعرف على اجتاهات معلمني الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلع
ملعلمني ان يقيس اجتاهات ستبيايع ا توز املرج يف ضوء بعض املتغريات ] اجلنس ، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة [ ولتحقيق ذلك مت
ت العينة اه املعلم وتكونتحديد اجتي [ لوقد أشتمل االستبيان على أربعني فقرة موزعة على جمالني ] األكادميي ،النفسي االجتماع

ل النتائج لتوصل من خال[ ومت ا62]ددهم من معلمي ومعلمات الرتبية الرايضية مبدارس التعليم األساسي يف مدينة املرج والبالغ ع
لة إحصائية جود فروق ذات دال، وعدم و  بدنيةأن اجتاهات املعلمني إجيابية حنو دمج الطلبة املعاقني مع العاديني يف حصة الرتبية ال

ل سياسة صية بضرورة تفعيد مت التو حث وقيف االجتاهات بني املعلمني واملعلمات حنو دمج الطلبة املعوقني وبني مجيع متغريات الب
وفري البيئة ارس احلكومية لتئمة املدلى مالعممنهجة من كافة اجلهات املعنية لدمج املعاقني يف املدارس العامة وضرورة العمل عامة و 

 الدراسية اليت تسهل مهمة الطالب املعاق واملعلم للوصول ألحسن حالة من الدمج .
 " .عاقةوي اإلذطلبة , الرايضية االجتاهات ، الدمج ، اإلعاقة ، معلم الرتبيةالكلمات املفتاحيه : " 

Abstract : 
The research aims to identify the attitudes of physical education teachers towards integrating 

students with disabilities in basic education schools in Marg City in the light of some 

variables [gender, educational qualification, years of experience] and to achieve this a 

questionnaire was distributed that measures teachers ’attitudes. The questionnaire included 

forty paragraphs distributed in two areas [Academic, psychosocial] to determine the direction 

of the teacher. The sample of the research consisted of male and female teachers of physical 

education in the basic education schools in Al-Marj city, whose number is [62] male and 

female teachers. 

The research found through the results that arithmetic averages, percentage, standard 

deviations, test (C) and mono-variance analysis indicate that teachers have positive attitudes 

towards integrating handicapped students with their ordinary peers in the physical education 

class, and that there are no statistically significant differences in attitudes between male and 

female teachers towards integrating Students with disabilities in the share of physical 

education and all research variables  It has been recommended that a general and systematic 

policy be activated by all concerned authorities to integrate the handicapped into public 

schools, and also the need to work on the appropriateness of government schools to provide a 

study environment that facilitates the task of the handicapped student and teacher to reach the 

best case of integration. 

Key words: "directions, inclusion, disability, physical education teacher, Students with 

disabilities ". 
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  -املقدمة :
حمل جملتمع الذي سيتاريها على ة أتثتعد االجتاهات عنصرًا مهمًا يف حتديد ميول األفراد ضمن منظومة البناء االجتماعي ودرج

ت السلبية هتمام واالجتاها عدم االلك إىلذتبعيات هذه امليول ابختالفها واجتاهاهتا فالنتيجة احلتمية لذلك أفراد بدون هدف يعزو 
 أفراد تعمل على م ، وهناكوجيهههم وأفراد منسجمني اجتماعيا تظهر عليهم سلوكيات سلبية لعدم وجود الدافعية بتيف تنشئت

    ددة حمبطريقة أو طرق  اً والسريإدراكو االجتاهات والدوافع املشرتكة اليت تسعى إىل ربط اجلماعات ببعضها ومنح األفراد شعورا 

 [2  . ] 
لى أهنم ان ينظر إليهم عكاضية حيث  ت املعاقة من العزلة واحلرمان واإلمهال والنبذ والضياع يف السنواولقد عاىن الطلبة ذوي اإل

قة عدا لطلبة ذوي اإلعااثرية لدى كلبية  دون مستوى الطلبة العاديني حيث يعزلون عن اجملتمع وأسرهم ، األمر الذي يرتك أاثرًا س
ض رهم حىت ال تتعر اقة وإنكااإلع يضطر بعض األسر إىل أخفاء أبنائهم من ذوي بعض املراكز اليت كانت ترعى القلة منهم مما

ولن أييت  اولة دجمهم معهمعاقة وحموي اإلذاألسرة إىل الوصمة االجتماعية وبناء عليه فمن الضروري حتسني نظرة أفراد اجملتمع إىل 
اجملتمع  هنم العاديني يفة مع أقراإلعاقاة من الطلبة ذوي ذلك إال من خالل التعرف على اجتاهات املعلمني حنو    دمج هذه الشرحي

 [ .  11واملدارس  العامة ] 
ع املؤسسات م من مجيفار اتإن مسألة دمج ذوي اإلعاقة ليست مسألة فردية بل هي مسألة جمتمع أبكمله حتتاج إىل استن

 [  10] والقطاعات العامة واخلاصة للتقليل من آاثراإلعاقة السلبية واحلد منها
كان ية ليشاركوهم املاقة احلركاإلع كما أن مفهوم الدمج مل يعد يقتصر على أقناع أفراد اجملتمع املدرسي بقبول األشخاص ذوي

 يعود الع املدرسي حبيث يم اجملتمة تنظفقط بل تعدى ذلك ليصل إىل مرحلة إقناع املدرسة العادية وأصحاب القرار التعليمي إلعاد
املعلمني  ة ومستوى كفاءاتج الدراسيملناهملشكلة والعقبة احلقيقية للنزاع التعليمي القائم ، بل تغدو صالحية االطفل اخلاص هو ا

   ادية يف املدرسة الع ء األطفالهؤال هي جوهر اخلالف والنقطة الرئيسية اليت جيب أن تدور حوهلا التساؤالت يف حال تعثر جناح

 [5 . ] 
 ،طانية والرويلي دراسة ] بكابية  أن سياسة الدمج يف سن صغرية يكون هلا أفضل النتائج اإلجي أشارات العديد من الدراسات 

يعريون  دية ، والون الفروق الفر [ حبيث يكون الطلبة مجيعاً يف سن زمين واحد ، ويتقبل 2016[ ودراسة ] السويطي ،  2004
ن الطلبة بناء على ذلك فإو ملقارانت راء اعضهم البعض بسهولة دون إجاالحنرافات عن النمو اهتماماً كبرياً ، فالطلبة يستجيبون لب

ثر من مكانه بصورة أك عاقة أيخذو اإلالعاديني يف هذا السن يستقبلون الطلبة ذوي اإلعاقة بطريقة أكثر طبيعية وهذا الطالب ذ
 اهج حمددة ، مماصيلي ومنحتبكم  مطالبطبيعية يف املدرسة ومن جهة أخرى يقل العبء على املعلم يف مرحلة الروضة ألنه غري 

 [ .  8يسمح له إبعطاء األطفال الفرصة للتفاعل والتعامل احلر املباشر ] 
وتعترب الرتبية الرايضية واحدة من أهم اجملاالت اليت تسهم يف التقدم احلضاري للدول والشعوب فهي تشكل عنصرًا مهمًا من 

حضر والرقي وتقوم بدور ابرز يف بناء شخصية الفرد وتطويرها من أجل تكوين أفراد عناصر البناء االجتماعي وتنمية جتاه الت
قادرين على النهوض ابجملتمع ليكونوا جزءاً من النسيج االجتماعي وطرح اجلموح على تلك الفئة إذ تسعى الرتبية الرايضية يف أن 
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وحماولة إشباع ميوهلم ورغباهتم ودوافعهم من خالل ممارستهم تعيدهم إىل منط احلياة االعتيادية بدجمهم يف النشاطات االجتماعية 
 [ .  2للنشاط الرايضي ] 

روف إعاقتهم اسب حسب ظوى منإن الرتبية الرايضية تسعى إىل إعادة التوافق للمعاقني حبيث متكنهم من الوصول إىل مست
هنم قوة بشرية كي ال يشعروا أب   اجملتمعيفدجمهم متهيداً  ل  واالستفادة مبا لديهم من القدرات لتأهيلهم   أتهياًل اجتماعيًا ونفسياً 

        [.                  1معطلة وأهنم اقل من غريهم صالحية يف ممارسة األعمال املنتجة ] 

حقيق ذلك لتضية خري وسيلة بية الرايالرت  حيث ميكن االستفادة من املعاقني وحماولة دجمهم وأتهيلهم مبا تسمح به قدراهتم وتعترب 
 [.3 . ] 

ه آاثر  مما يرتتب عليشال ذريعاً فتفشل سويعين هذا القول أبنه يتحتم علينا التخطيط العلمي املدروس لعملية الدمج وإال فإهنا  
 [ . 5ام ] عع بشكل   جملتمسلبية خمتلفة على الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة والطلب العاديني واجملتمع املدرسي وا

رئيسي يف هذه العنصر ال لدمج حيث يعتربوناتلعب اجتاهات املعلمني دورًا هامًا يف حتديد جناح عملية  -ث :مشكلة البح
على اجتاهات  تايل فإن التعرفلدمج وابللية االعملية فقد كانت هناك دائماً االجتاهات اإلجيابية والسلبية من قبل املعلمني جتاه عم

ابلتحديد حاول هذا و لطلبة املعاقني امية جتاه لتعليهاماً لوضع احللول املناسبة للنجاح يف العملية ا املعلمني جمتمع الدراسة يعترب أمراً 
 -البحث اإلجابة عن األسئلة التالية :

 ة ؟ دارس االبتدائيضية يف املة الرايما هي اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف حصة الرتبي-1
 يف حصة الرتبية ي اإلعاقةطلبة ذو فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ال هل توجد-2

 الرايضية وبعض املتغريات مثل ] اجلنس ، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة [ . 
 -تكمن أمهية البحث يف األيت : -أمهية البحث :

 االجتماعية . قتصادية و اقتهم وأعمارهم وصحتهم النفسية وظروفهم االر عن إعضمان املشاركة واللعب للجميع بغض النظ-1
يث رتبية التعليم حبل وزارة الساعد هذه الدراسة من هم يف موقع املسؤولية على اختاذ القرار حنو وضع مناهج وخطط من قبت-2

 تتوافق مع الطلبة املعاقني ومساعدهتم يف التوجه حنو التعليم .   
 دارس . الفكرة اليت حيملها بعض معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج املعاق يف املتعديل -3
، بينما شعور  سم هذه ابلسلبيةلباً ما تتن وجود كلمة مدارس للمعاقني له أثرا كبريا على نفسيه اآلابء واجتاهاهتم وتوقعاهتم وغاأ-4

 ري عن احلالة األوىل . اآلابء أبن طفلهم املعاق يدرس يف مدرسة عادية خيتلف بشكل كب
 امة . ملدارس العاوفري الظروف املناسبة لنجاح مبدأ دمج املعاقني من الناحية األكادميية واالجتماعية يف ت-5

  -أهداف البحث :
  -يهدف البحث إىل التعرف على األهداف التالية : 

 دارس العامة . اً يف امل ونفسياً واجتماعياً اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة أكادميي-أ
  . ملتغري اجلنس لعامة تبعاً جتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة أكادميياً واجتماعيا ونفسيا يف املدارس اا-ب
 العلمي .  تغري املؤهلاً مللعامة تبعدارس ااجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة أكادميياً واجتماعيا ونفسياً يف امل-ج
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 اخلربة .  اً ملتغري سنواتلعامة تبعاملدارس اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة أكادميياً واجتماعيا ونفسياً يف ا -د
  -فروض البحث :

 يفذوي اإلعاقة  بةو دمج الطلل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية ابملدارس العامة حنه-1
 حصة الرتبية الرايضية تعزي ملتغري اجلنس ؟ 

 يفبة ذوي اإلعاقة و دمج الطلل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية ابملدارس العامة حنه-2
 حصة الرتبية الرايضية تعزى ملتغري املؤهل العلمي ؟ 

يف  لبة ذوي اإلعاقةو دمج الطلمي الرتبية الرايضية ابملدارس العامة حن اجتاهات معهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -3
 حصة الرتبية الرايضية تعزى ملتغري سنوات اخلربة

  -حمددات البحث :
 نسني . دينة املرج من كال اجلمبمعلمي الرتبية الرايضية مبدارس التعليم األساسي  -احملدد البشري :
 نة املرج . إجراء البحث يف مدارس التعليم األساسي مبدي مت -احملدد املكاين :
 ما بني الفرتة من : م 2019/  2018مت إجراء البحث يف العام الدراسي  -احملدد الزماين :

 م [ .  24/1/2019حىت   2/12/2018] 
  -مصطلحات البحث :

و دينامي على  توجيهي أص وتكون  ذات أتثريحالة من التأهب العصيب والنفسي ، تنظم من خالل خربة الشخ -االجتاهات :
ذه هقف اليت تستثري ات واملواوضوعاستجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تشري هذه االستجابة عند الفرد جلميع امل

 [ .  11االستجابة. ] 
طلبات تفاعل وأتدية متته على المن قدر لفرد وحتد اهي الصعوابت البيئية أو الوظيفية اليت تفرضها حالة العجز على  -اإلعاقة :

 [  .  15احلياة اليومية ] 
لقيام ة أو متنعه من اية العاديد من قدرته يف بيئته الرتبو حتهو كل طفل يعاين من حالة عجز أو ضعف  -الطلبة ذوي اإلعاقة :

لنمو جسميًا أو لحوظ يف امخري أتأو ابلوظائف واألدوار املتوقعة ممن هم يف عمره ابستقاللية وبذلك فهو طفل لديه احنراف 
تعلم ليدية للنمو والرص غري تقفوفري حسياً أو عقلياً أو سلوكياً أو لغوايً وينجم عن ذلك حاجة لتقدمي خدمات خاصة تستدعي ت

 [ .  4تربوية .   ]  واستخدام أدوات وأساليب معدلة يتم تنفيذها على مستوى فردي وبلغة
سوا اص حيث يقوم مدر بتعليم خ اديني وتزويدهمالطلبة املعاقني يف صفوف الدراسة العادية مع أقراهنم العهو تدريس  -الدمج :

ربوية ضمام يف برامج تل من االنألطفاالصفوف العادية بتوجيه وتعديل الطرف التعليمية واحملتوى العلمي املنهجي ليمكن مجيع ا
 .  [ 7تعليمية عادية مبا يتناسب وقدرات كل طفل ] 

  -معلم الرتبية البدنية :
يعترب املعلم هو احملور األساسي الذي تعتمد عليه الدولة يف تربية النشء وهو أحد املكوانت الرئيسية يف العملية الرتبوية والعامل 

يديه من حقائق  املؤثر فيها وحجر الزاوية يف تطويرها فهو يعطي لتالميذه الكثري وميهد السبيل أمامهم لالنتفاع مبا يتلقوه على
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ومعارف ومفاهيم واجتاهات يضمنها املنهاج الذي يعمل على تقومي سلوك التلميذ وبناء شخصيته وصقل مواهبه وهتذيب خلقه 
 [ . 9فهو القدوة لتالميذه] 
  -املدارس األساسية :

ريف ة والتعليم ] تعرة الرتبيزالو  هي املدارس اليت حتتوي على صفوف من الصف األول األساسي إىل الصف الثاين عشر والتابعة
 إجرائي [ . 

  -الدراسات السابقة :
 يف ذ املعاقنيدفت للتعرف على اجتاهات معلمي املرحلة األساسية حنو دمج التالميه" دراسة [   2013دراسة قضاة ] -1

 دروس الرتبية الرايضية للصفوف الثالثة األوىل يف مدينة عجلون " . 
نهج الوصفي كونه يتناسب [ معلمة وقد استخدم امل 27معلم و]  65[ معلمًا ومعلمة منهم  92حيث تكونت العينة من ] 

لدراسة اباين للمتغريات حتليل التو ت [  ]وطبيعة هذه الدراسة وقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة 
 –لنتائج على اآليت [ حيث أظهرت ا spssابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي ] 

  . وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس ككل وكانت لصاحل الذكور 
 ة العزابء .  املعلملصاحل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري احلالة االجتماعية على املقياس ككل وكانت 

 رتبية عاقني يف دروس الالغري م لطلبةلطلبة املعاقني مع االيوجد فروق يف اجتاهات معلمي الصفوف الثالثة األوىل حنو دمج ا
 [ 12الرايضية تعزى ملتغري املؤهل العلمي ومتغري اخلربة . ] 

دراسة هدفت إىل التعرف على الضغوط النفسية واالجتماعية "-[ : 2015راسة حممود األطرش وعصام أبوشهاب ] د-2
معلمات الرتبية و ظر معلمي جهة نو يف املدارس احلكومية مبحافظة جنني من  اليت يعاين منها الطلبة ذوي اإلعاقات املختلفة

ة د فروق ذات داللي عدم وجو هتائج الرايضية" واستخدام الباحثان املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لظروف الدراسة ومن أهم الن
ة يف ت املختلفوي االحتياجاذطلبة منها ال[ للضغوط النفسية واالجتماعية اليت يعاين  x=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ] 

ربة يف هل العلمي ، اخلات ] املؤ تغري املدارس احلكومية يف حمافظة جنني من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الرايضية تعزى مل
 [ 13] ومية . احلك  املدارسقني يفالتدريس [ ومن أهم التوصيات واليت يوصى هبا الباحثان حتديد معايري لدمج الطلبة املعا

دراسة هدفت للتعرف على وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي " -[ : 2009راسة خلود الداببنة وسها احلسن ] د -3
وي معلمي الطلبة ذ على عينة لشاملاإلعاقات السمعية حنو عملية تعليم هؤالء الطلبة يف املدارس العادية ضمن مسار الدمج ا

علم وأشادت النتائج إىل وجهات م[  105ألساسي وحىت املرحلة الثانوية وبلغ عددهم ] اإلعاقات السمعية من الصف الثاين ا
مي احل املؤهل العلخلاصة ولصادارس نظر حمايدة للمعلمني حنو الدمج كما أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امل

 [  6]  األكثر يف حني مل جتد أي فروق تعزى للتخصص     الدراسي .
دراسة للتعرف على اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية ومعلماهتا حنو دمج الطلبة ذوي  [ :" 2016دراسة حممود حسين ] -4

اإلعاقة يف حصة الرتبية الرايضية مع الطلبة العاديني يف املدارس احلكومية مبحافظة جنني ، واستخدام الباحث املنهج الوصفي 
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وزيع استبانه تقيس اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديني وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة ومت ت
[ معلمًا ومعلمة من  20واستلمت االستبانه على ثالثة أبعاد " نفسي ، اجتماعي ، أكادميي " وتكونت عينة الدراسة من ] 

ود اجتاهات إجيابية لدى معلمي الرتبية الرايضية ومعلماهتا حنو الذين يدرسون الرتبية الرايضية يف حمافظة جنني وأظهرت النتائج وج
 [. 14دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديني ] 

  -االستفادة من الدراسات السابقة :
ومية وطالب ذوي دارس احلك امليفمن خالل إطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت اجتاهات املعلمني 

 عينات من ولكنها أمجعت على [ دراسات قد أمجعت على املنهج الوصفي وتفاوت حجم العينات 4إلعاقة مت اختيار منها ] ا
نهج واختيار امل ة البحث ،مشكل معلمي الرتبية الرايضية حيث مت االستفادة أيضًا منها يف اختيار موضوع البحث ، وحتديد

  ة للبحث .ناسبناسبة للبحث واختيار اإلجراءات اإلحصائية املالعلمي املناسب ، والتعرف على األداة امل
 . إجراءات البحث : 

 استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته ألهداف البحث . . منهج البحث :
تعليم للاملدارس العامة  ايضية يفة الر لقد اشتمل جمتمع البحث مجيع املعلمني واملعلمات الذين يدرسون الرتبي. جمتمع البحث :

 معلمة .و ( معلم 22( وعدد اإلانث )83( عدد الذكور )105األساسي يف مدينة املرج حيث بلغ عددهم )
ريقة عينة ابلطسية وقد مت اختيار الثالثة متغريات أسا على(معلما ومعلمه موزعني 62تكونت عينة البحث من ) . عينة البحث :

 . 2018/2019لدراسي العشوائية من أفراد اجملتمع األصلي وذلك للعام ا
 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس1جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد متغري اجلنس

 58.1 36 ذكر

 41.9 26 أنثي

 100.0 62 اجملموع

%( من إمجايل العينة . ويوضح 41.9( يف حني كانت نسبة املعلمات )%58.1من اجلدول يتضح أن نسبة املعلمني يف العينة )
 رسم البياين التايل ذلك .ال
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي 2جدول رقم ) 
 النسبة املئوية العدد املستوي

 19.4 12 دبلوم

 80.6 50 ليسانس

 100.0 62 اجملموع

( من محلة %80.6وان نسبة ) (%19.4من اجلدول السابق نالحظ أن أفراد عينة البحث من محلة الدبلوم املتوسط نسبته  )
 الشهادة اجلامعية الليسانس . ويوضح الرسم البياين التايل ذلك .

 
 ( يوضح توزيع عينة البحث حسب سنوات اخلربة 3جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد متغري سنوات اخلربة

 22.6 14 سنوات فأقل5

 54.8 34 سنوات 10- 6

 22.6 14 سنوات فأكثر 10

 100.0 62 اجملموع

هتم مخس ة الرايضية سنوات خرب ( من أفراد العينة من معلمي ومعلمات الرتبي%22.6ن اجلدول السابق يتضح أن ما نسبته )م
ان نسبة من كانت سنوات سنوات ، و  10-6( من العينة ترتاوح سنوات خربهتم مابني %54.8سنوات فأقل ، وان نسبة  )

 الرسم البياين التايل ذلك . ( . ويوضح%22.6سنوات تساوي ) 10خربهتم أكثر من 
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ت السابقة اليت ن الدراسامكذلك و بعد استطالع عدد من املتخصصني يف هذا اجملال واالستفادة من خرباهتم  . أداة البحث :
 علىن للحصول االستبيا لباحثتناولت اجتاهات معلمي ومعلمات الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة استخدم ا

 ت األولية الالزمة وذلك وفق اخلطوات التالية :البياان
 –ت هناايت مغلقة مراعاة أن تكون معظم األسئلة واضحة وذا –إعداد الفقرات لكل بعد  –حتديد األبعاد الرئيسية لالستبيان 

توزيع االستبيان –ة ئيإعداد االستبيان يف صورته النها –حتكيم االستبيان واختبار صدقه  –إعداد االستبيان يف صورته األولية 
 ومجعه وحتليله .
 خلي . ق الدانوعني من أنواع الصدق مها : صدق احملتوى وصدق االتسا علىاعتمد الباحث  صدق األداة :

جمموعة من املتخصصني يف جماالت الرتبية الرايضية وعلم النفس وعلم النفس  علىحيث مت فيه عرض املقياس  .صدق احملتوى :1
 7أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم الرتبية البدنية والرايضة بكلية اآلداب والعلوم املرج جبامعة بنغازي وعددهم  االجتماعي وهم من

حمكمني وذلك ألخذ أرائهم حول مدي مالئمة احملاور األساسية للمقياس ومالئمة املقياس ملا وضع ألجله مع كتابة مالحظاهتم 
وتعديالهتم ومت أخذها مجيعا يف االعتبار وبناًء عليه مت تعديل عبارات االستبيان .  وقد أبدى احملكمون مالحظاهتموتعديالهتم   

 وقد مت فيه األيت : . صدق االتساق الداخلي 2
 . إليه احتساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة مجيع عبارات اجملال الذي ينتمي أ .

 إليه . كل عبارة ودرجة اجملال الذي ينتمي  ( يوضح معامالت االرتباط بني درجة4جدول رقم )
 اجملال األول اجملال الثاين

 ر الفقرة معامل االرتباط ر الفقرة معامل االرتباط

**465.0 

 

 املعاقني يف املدارس يساعدهمدمج 
يف تكوين عالقات اجتماعية مع 

 اآلخرين خارج املدرسة

1 0.481** 
صة ح يفأوفر األدوات الالزمة لتعليم املعاقني 

 الرتبية الرايضية
1 

**563.0 
 

دمج املعاقني يزيد من فرص 
 التفاعل االجتماعيني مجيع فئات

 الطلبة

2 0.520** 
 مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة خاصة

 املعاقني عند شرح املهارة الرايضية
2 

**506.0 
 

 دمج املعاقني يعمل على التقليل
من الفروق الفردية االجتماعية 

 طالببني ال

3 0.453** 

استخدام األساليب املختلفة لدى الطلبة 
 يةاملعاقني لزايدة فاعليتهم يف حصة الرتب

 الرايضية

3 

**372.0 

 

دمج املعاقني يعمل على زايدة 
 فاعليتهم يف اجملتمع احمللي

4 0.716** 

ت دوااألو توفر وزارة الرتبية والتعليم األجهزة  
 يفني قاملعا التعليمية والرايضية اليت حيتاجها

 املدارس العامة

4 

**661.0 
 

يؤدي تعليم الطلبة املعاقني يف  توفر الوزارة احلوافز املادية واملعنوية ملعلمي  **0.694 5 5 
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املدارس العامة على عزهلم من 
 اجملتمع احمللي

الرتبية الرايضية بعملية دمج املعاقني يف حصة 
 الرتبية الرايضية

**409.0 
 

خلجل الشديد يشعر املعاق اب
 من إعاقته داخل امللعب

6 0.708** 
 استخدام أساليب تدريس لكافة الطلبة ومن

 ةضمنهم املعاقني يف حصة الرتبية الرايضي
6 

**461.0 
 

ة يزيد دمج الطلبة املعاقني اهلو 
بني اقرأهنم الطلبة يف هذه 

 املدارس

 7 أان مؤهل للتعامل مع املعاقني **0.567 7

*300.0 
 

بة املعاقني يطور دمج الطل
 األمناط السلوكية

8 *0.346 
 يف اقنيعاجتاهايت التعليمية اجيابية حنو دمج امل

 حصة الرتبية الرايضية
8 

**584.0 
 

دمج املعاقني يف حصة الرتبية 
الرايضية يساعد على التكيف 

 االجتماعي لديهم

9 .612**0 

ة بييساعد دمج الطلبة املعاقني يف حصة الرت 
و م حنيتهحتقيق أهدافهم وزايدة دافعالرايضية يف 

 التعلم

9 

**371.0 

 

اشعر أن وضع املعاقني يف 
ة امللعب يف حصة الرتبية الرايضي
 يعمل على رضاهم عن أنفسهم

10 0.563** 

د ديأهيئ الطلبة العاديني ملوضوع الدمج اجل
واشرح وضع الطالب من حيث إعاقته خالل 

 حصة الرتبية الرايضية

10 

*302.0 

 

 يةج الطلبة املعاقني يف حصة الرتبدم
 الرايضية يشبع رغباهتم وميوهلم

11 .374**0 
 إن وجود غرفة مصادر ومعلم تربية رايضية

 ةرسيساعد على دعم الطلبة املعاقني يف املد
11 

.1480 

 

يزيد دمج املعاقني يف حصة 
م هنالرتبية الرايضية من شعورهم أب

 قادرون على العطاء

12 0.693** 
ة معايري حمددة من قبل وزارة الرتبييوجد 

 والتعليم لدمج الطلبة املعاقني
12 

**386.0 
 

 يفضل أن ينتظم الطلبة املعاقني
ة بدرس الرتبية الرايضية مع بداي

 املرحلة األساسية

13 0.313* 
مع  رنةقامابستطاعيت تقييم أداء الطلبة املعاقني 

 ةضيزمالئهم العاديني يف حصة الرتبية الراي
13 

**344.0 
 

 اعتقد أن دمج املعاقني يزيد من
 شعورهم ابحلساسية من اآلخرين

14 0.273* 

 اعتقد أن عملية دمج املعاقني تساعد على
 تقوية قدراهتم يف مواجهة االحباطات اليت

 تواجههم يف احلياة

14 

**584.0 
 

يشعر الطلبة املعاقني يف درس 
الرتبية الرايضية عند دجمهم 

 ابلنقص والضعف

15 0.257* 
 بيةرت اعتقد أن عملية دمج املعاقني يف حصة ال
 الرايضية حيد من نشاط الطلبة العاديني

15 
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*290.0 
 

اعتقد أن دمج الطلبة املعاقني 
ة يدعم التواصل بينهم وبني الطلب

 العاديني

 

16 0.340** 
 بني يباشعر ابلنجاح عندما أرى التفاعل االجيا

 بلعملديني يف االطلبة املعاقني وإقراهنم العا
16 

**404.0 
 

اشعر أن دمج الطلبة املعاقني 
يسهم يف ترسيخ القيم 

 ناالجتماعية احلميدة مثل التعاو 

17 0.335** 

 ا يفري أرى أن ملعلم الرتبية الرايضية دورا كب
مساعدة الطالب املعاقني على االندماج 

 يةادواالبتعاد عن االنطوائية يف الصفوف الع

17 

**484.0 
 

عد النشاط البدين الطلبة يسا
املعاقني على تقبل إعاقتهم 

 وتفاعلهم مع اجملتمع

18 0.344** 
 اشعر ابلرضا عندما أقوم مبساعدة طالب يف

 الوصول إىل الفصل
18 

**416.0 

 

يوجد تعاون بني مؤسسات 
اجملتمع املتخصصة يف جمال 
 ماإلعاقة لالستفادة من إمكانياهت

19 0.245 
ة ايدز   الطلبة املعاقني يفيساعد النشاط البدين

 حتصيلهم العلمي وحتسني مستواهم
19 

*282.0 
 

ع الطلبة املعاقني جزء من اجملتم
 وجيب أن يدجموا فيه

20 0.341** 
ر الطلبة املعاقني لديهم القدرة على تطوي

 مهاراهتم الرايضية بعد الدمج
20 

 الدرجة الكلية 0.889 الدرجة الكلية 0.874

ة للمجال الذي رجة الكلين والدنتائج اجلدول السابق أن معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات االستبيانالحظ من خالل 
تساق سبة من االقرات داللة إحصائياً وهذا يعين أن املقياس يتمتع بدرجة منا( وهي ف0.693-0.567ينتمي إليه تراوحت بني)

 الداخلي.   

ل التايل يبني ية واجلدو الكل اور االستبيان مع بعضها البعض وكذلك مع الدرجةحساب معامالت االرتباط بني درجات حم ب.
 هذه النتائج .

 يةرجة الكللك مع الد( معامالت االرتباط بني درجات حماور االستبيان مع بعضها البعض وكذ 5جدول رقم ) 
 الدرجة الكلية اجملال اجتماعي والنفسي اجملال األكادميي اجملال

دميياجملال األكا   0.647 0.889 

 0.874  0.647 اجملال اجتماعي والنفسي

،ومعامالت االرتباط  0.647ساوي يبني اجلدول السابق إن معامل االرتباط بني درجات جماالت االستبيان مع بعضها البعض ت 
 . 0.01وهي دالة إحصائية عند مستوي داللة  0.874و  0.889بني اجملاالت والدرجة الكلية كانت 

عينة من جمتمع البحث وخارج  ىعل ىطريقة االختبار وإعادته مره أخر  : للتأكد من ثبات األداة استخدم الباحث ات األداةثب
( معلماٌ من معلمي الرتبية الرايضية يف مدارس التعليم األساسي وبعد فرتة أسبوعني مت 10عدد ) علىعينة البحث حيث طبقت 
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ي نفس األفراد وقد استخدمت معامالت ألفاكرونباخ لكل جمال من جماالت البحث إعادة تطبيق أداة البحث مرة أخري عل
 بعباراهتا وللمقياس كاكل وذلك للتأكد من ثبات أداة البحث .

 اس كاكل .( يوضح معامالت ثبات أداة البحث )ألفا كرونباخ(جملاالت البحث وللمقي6جدول رقم )
 درجة الثبات )ألفا كرومباخ( اجملال التسلسل

 0.781 الدمج األكادميي 1

 0.699 الدمج االجتماعي والنفسي 2

 0.843 درجة الثبات الكلية

 
( وبني فقرات اجملال الثاين 0.781) يبني اجلدول السابق إن معامل الثبات ألفاكرونباخ ألداة البحث بني فقرات اجملال األول

 ات ثبات عاٍل .ذ( وهذا يعين إن أداة البحث 0.843( وان معامل الثبات جلميع عبارات املقياس هو )0.699)
 هذا وبعد التأكد من ثبات أداة البحث وصدقها أصبحت جاهزة للتطبيق .

 لقد عوجلت نتائج البحث من خالل املتغريات التالية : . متغريات البحث :
سنوات  وم ، ليسانس ( _اين ) دبلتو مس اجلنس وله مستواين ) ذكر ، أنثي ( _ املؤهل العلمي وله أ . املتغريات املستقبلية :

 سنوات فأكثر ( . 10سنوات ،  10-6سنوات فاقل ، 5اخلربة وله ثالث مستوايت ) 
 . كون منهالت املفقرات االستبيان واجملا علىتكون من استجابة أفراد عينة البحث  ب . املتغري التابع :
 جماالت البحث : 

 م األساسي مبدينة املرج .املدارس العامة للتعلي اجملال املكاين :
 املرج . دينةمعلمي ومعلمات الرتبية الرايضية ابملدارس العامة للتعليم األساسي مب اجملال البشري :
 م. 24/1/2019 إىل  12/2018/ 2من الفرتة مابني :  اجملال الزماين :

 لقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية  املعاجلات اإلحصائية :
 عامل االرتباط بريسون ،للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث .. م 1
 . معامالت ثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة البحث . 2
 . النسبة املئوية . 3
 . االحنراف املعياري .  4
 . املتوسط احلسايب . 5
 حث .. اختبار )ت( لداللة الفروق يف اجتاهات املعلمني حسب متغريات الب 6
 ( .spss. حاسوب إلجراء املعاجلات اإلحصائية ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي ) 7
 . حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف اجتاهات املعلمني حسب متغريات البحث . 8
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 بعد إجراء التحليل اإلحصائي توصل الباحث إيل األيت:عرض النتائج ومناقشاهتا :
لفة ت األبعاد املختة من فقراكل فقر لعلي أسئلة البحث استخدم الباحث املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ـ من اجل اإلجابة 

 ولكل من استبيان االجتاهات ونتائج اجلداول التالية توضح ذلك :
 ادوهنا تعترباهات اجيابية وم( حيث أن مافوق ذلك تعترب اجت%60نقطة احلياد ) علىحيث اعتمد الباحث يف تفسري النتائج 

 اجتاهات سلبية .
 أوال :النتائج املتعلقة ابلبعد األول ) الدمج األكادميي ( : 

يف  لطلبة املعاقنيو دمج احنالرايضية  (:يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية الجتاهات معلمي الرتبية7اجلدول رقم )
 حصة الرتبية الرايضية يف مدارس التعليم األساسي

 ر الفقرة املتوسط لنسبة املئويةا االجتاه

 3.4112 %68 اجيايب
صة  حيفأوفر األدوات الالزمة لتعليم املعاقني 

 الرتبية الرايضية
1 

 4.1004 %81 اجيايب
قني عاامل مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة خاصة

 عند شرح املهارة الرايضية
2 

 3.4332 %69 اجيايب
 قنيعالطلبة املاستخدام األساليب املختلفة لدى ا

 لزايدة فاعليتهم يف حصة الرتبية الرايضية
3 

 1.7442 %35 سليب

ت دوااألتوفر وزارة الرتبية والتعليم األجهزة و 
  يفاقنيالتعليمية والرايضية اليت حيتاجها املع

 املدارس العامة

4 

 1.6786 %34 سليب

بية مي الرت علة ملتوفر الوزارة احلوافز املادية واملعنوي
 بيةلرت ضية بعملية دمج املعاقني يف حصة االراي

 الرايضية

5 

 3.6226 %71 اجيايب
 استخدام أساليب تدريس لكافة الطلبة ومن

 ةضمنهم املعاقني يف حصة الرتبية الرايضي
6 

 7 أان مؤهل للتعامل مع املعاقني 1.6578 %34 سليب

 2.7178 %52 سليب
يف  قنيعااجتاهايت التعليمية اجيابية حنو دمج امل

 حصة الرتبية الرايضية
8 

 4.1667 %82 اجيايب

 بيةيساعد دمج الطلبة املعاقني يف حصة الرت 
و م حنيتهالرايضية يف حتقيق أهدافهم وزايدة دافع

 التعلم

9 
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 3.9687 %79 اجيايب

 ديدأهيئ الطلبة العاديني ملوضوع الدمج اجل
واشرح وضع الطالب من حيث إعاقته خالل 

 ضيةحصة الرتبية الراي

10 

 4.4879 %88 اجيايب
 إن وجود غرفة مصادر ومعلم تربية رايضية

 رسةيساعد على دعم الطلبة املعاقني يف املد
11 

 2.4768 %47 سليب
عليم التة و يوجد معايري حمددة من قبل وزارة الرتبي

 لدمج الطلبة املعاقني
12 

 3.9265 %78 اجيايب
ع منة ر قامابستطاعيت تقييم أداء الطلبة املعاقني 

 13 ضيةزمالئهم العاديني يف حصة الرتبية الراي

 4.1678 %83 اجيايب

 اعتقد أن عملية دمج املعاقني تساعد على
 تقوية قدراهتم يف مواجهة االحباطات اليت

 تواجههم يف احلياة

14 

 3.7635 %74 اجيايب
ية رتباعتقد أن عملية دمج املعاقني يف حصة ال

 ة العادينيالرايضية حيد من نشاط الطلب
15 

 4.1744 %83 اجيايب
ني بيب اشعر ابلنجاح عندما أرى التفاعل االجيا

 عبمللاالطلبة املعاقني وأقراهنم العاديني يف 
16 

 3.8654 %77 اجيايب

 يف رياأرى أن ملعلم الرتبية الرايضية دورا كب
مساعدة الطالب املعاقني على االندماج 

 ةديالعا واالبتعاد عن االنطوائية يف الصفوف

17 

 4.2750 %84 اجيايب
 اشعر ابلرضا عندما أقوم مبساعدة طالب يف

 الوصول إىل الفصل
18 

 4.2177 %83 اجيايب
ة ايد ز يساعد النشاط البدين الطلبة املعاقني يف
 حتصيلهم العلمي وحتسني مستواهم

19 

 4.1640 %82 اجيايب
ر الطلبة املعاقني لديهم القدرة على تطوي

 رايضية بعد الدمجمهاراهتم ال
20 

 الدرجة الكلية 3.5393 %70 اجيايب

 علىيتضح من خالل اجلدول إن االجتاهات كانت اجيابية 
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ة من نقط علىا (،حيث كانت النسبة املئوية لالستجابة عليها1,2,3,6,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20)
 ئوية لالستجابة ادين من نقطة(،حيث كانت النسبة امل4,5,7,8,12الفقرات ) على( وكانت االجتاهات السلبية %60احلياد )
 احلياد.

طة نق على( وهي ا%70إيل ) عليه أما االجتاه الكلي للمجال األكادميي فكان اجيابيا حيث وصلت النسبة املئوية لالستجابة
 للحياد .

 ب .النتائج املتعلقة ابلبعد الثاين )الدمج االجتماعي والنفسي ( :
 ملعاقني يف حصةو دمج احنالرايضية  ( يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية الجتاهات معلمي الرتبية8اجلدول رقم )

 الرتبية الرايضية للبعد االجتماعي والنفسي يف مدارس التعليم األساسي
 

 ر الفقرة املتوسط النسبة املئوية االجتاه

 4.1698 %82 اجيايب
 ين تكو دمج املعاقني يف املدارس يساعدهم يف

 سةعالقات اجتماعية مع اآلخرين خارج املدر 
1 

 4.2910 %85 اجيايب
دمج املعاقني يزيد من فرص التفاعل 

 االجتماعيني مجيع فئات الطلبة
2 

 4.1140 %82 اجيايب
وق دمج املعاقني يعمل على التقليل من الفر 

 الفردية االجتماعية بني الطالب
3 

 4.2276 %84 اجيايب
 يفيعمل على زايدة فاعليتهم دمج املعاقني 

 اجملتمع احمللي
4 

 4.1650 %82 اجيايب
ة عامال يؤدي تعليم الطلبة املعاقني يف املدارس
 على عزهلم من اجملتمع احمللي

5 

 6 عبمللايشعر املعاق ابخلجل الشديد من إعاقته داخل  2.3480 %47 سليب

 2.1678 %45 سليب
لطلبة ام اهنأقر  يزيد دمج الطلبة املعاقني اهلوة بني

 يف هذه املدارس
7 

 8 ةوكيدمج الطلبة املعاقني يطور األمناط السل 4.1079 %82 اجيايب

 4.1066 %82 اجيايب
د ساعيدمج املعاقني يف حصة الرتبية الرايضية 
 على التكيف االجتماعي لديهم

9 

 4.1164 %83 اجيايب
 اشعر إن وضع املعاقني يف امللعب يف حصة

 مفسهضية يعمل على رضاهم عن أنالرتبية الراي
10 

دمج الطلبة املعاقني يف حصة الرتبية الرايضية  4.1140 %83 اجيايب 11 
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 يشبع رغباهتم وميوهلم

 4.2287 %84 اجيايب
ن ة مضييزيد دمج املعاقني يف حصة الرتبية الراي

 شعورهم أبهنم قادرون على العطاء
12 

 4.2283 %84 اجيايب
ية رتبة املعاقني بدرس اليفضل أن ينتظم الطلب

 الرايضية مع بداية املرحلة األساسية
13 

 2.8050 %55 سليب
اعتقد أن دمج املعاقني يزيد من شعورهم 

 ابحلساسية من اآلخرين
14 

 2.3980 %48 سليب

ة ضيلراييشعر الطلبة املعاقني يف درس الرتبية ا
 عند دجمهم ابلنقص والضعف

 

15 

 4.2220 %83 اجيايب

ل واصن دمج الطلبة املعاقني يدعم التاعتقد أ
 بينهم وبني الطلبة العاديني

 

16 

 4.1689 %83 اجيايب
خ رسياشعر إن دمج الطلبة املعاقني يسهم يف ت

 القيم االجتماعية احلميدة مثل التعاون
17 

 4.1133 %82 اجيايب
 قبلتلى يساعد النشاط البدين الطلبة املعاقني ع

 معإعاقتهم وتفاعلهم مع اجملت
18 

 4.1070 %82 اجيايب
ة يوجد تعاون بني مؤسسات اجملتمع املتخصص

 ميف جمال اإلعاقة لالستفادة من إمكانياهت
19 

 4.2329 %84 اجيايب
وا دجمن يالطلبة املعاقني جزء من اجملتمع وجيب أ

 فيه
20 

 الدرجة الكلية 3.8150 %75 اجيايب

 فقرات وهي معظم ال علىاالجتاهات كانت اجيابية يتضح من اجلدول السابق إن                   
 من نقطة علىأ (حيث كانت النسبة املئوية لالستجابة عليها1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20)

ها ادين من نقطة ( حيث كانت االستجابة علي7,14,15,6الفقرات ) على( وكانت االجتاهات سلبية %60احلياد )
 (.%60احلياد)
 ىعل( وهي ا%75) ىلإابة عليه الستجلجتاه الكلي للمجال االجتماعي والنفسي فكان اجيابياً حيث وصلت النسبة املئوية أما اال

 من نقطة احلياد .
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 ـ النتائج املتعلقة ابلفرضيات :
 النتائج املتعلقة ابلفرضية األويل :

عاقني يف لرايضية حنو دمج الطلبة املاهات معلمي الرتبية ( يف اجتا0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
 حصة الرتبية الرايضية تعزي ملتغري اجلنس .

 وضح ذلك :يتايل فقد استخدم الباحث لفحص هذه الفرضية اختبار )ت( للمجموعات املستقلة ونتائج اجلدول ال
صة الرتبية حاقة يف ذوي اإلع و دمج الطلبة( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف االجتاهات حن9جدول رقم )

 الرايضية تعزي ملتغري اجلنس .

 اجملاالت

 اإلانث الذكور

املتوسط  مستوى الداللة قيمة ت احملسوبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدمج
 األكادميي

2.0366 0.44707 2.0079 0.34505 0.273 0.785 

دمج ال
االجتماعي 

 والنفسي

2.0972 0.32884 2.0577 0.25048 0.514 0. 609 

 األبعاد
 جمتمعة

2.0528 0.36751 2.0442 0.22938 0.105 0.917 

 (1.96( ، القيمة احلرجة )60درجات احلرية )
 (0.785,0.609,0.917توايل)ال علىمجيع األبعاد واالجتاه الكلي كانت  علىيتضح من اجلدول السابق إن مستوي الداللة 

ية اللة إحصائد توجد فروق ذات وابلتايل يكون القرار بعدم رفض الفرضية الصفرية،أي ال 0.05وهي مجيعها اكرب من القيمة 
ة تعزي ملتغري الرايضي صة الرتبيةح( يف اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف 0.05عند مستوي )

 اجلنس .
 املتعلقة ابلفرضية الثانية : النتائج 

وي ساسي حنو دمج الطلبة ذ(يف اجتاهات معلمي مدارس التعليم األ0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )
 اإلعاقة يف حصة الرتبية الرايضية تعزي ملتغري املؤهل العلمي .

 . توضح ذلك لتايلضية ونتائج اجلدول اولقد استخدم الباحث اختبار )ت( للمجموعات املستقلة لفحص هذه الفر 
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حصة الرتبية  عاقة يفة ذوي اإل( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف االجتاهات حنو دمج الطلب10جدول رقم )
 الرايضية تعزي ملتغري املؤهل العلمي.

 اجملاالت
قيمة ت  اإلانث الذكور

 احملسوبة

مستوى 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب راف املعيارياالحن املتوسط احلسايب الداللة

 0.349 0.944 42043. 1.9962 0.32709 2.1190 الدمج األكادميي

 0.432 0.790 0.30530 2.0660 0.26184 2.1417 الدمج االجتماعي والنفسي

 األبعاد جمتمعة
 

2.1250 0.24402 2.0310 0.32898 0.928 0.357 

 (1.96قيمة احلرجة )( ، ال60درجات احلرية )
 (0.349,0.432,0.357) توايلال علىيتضح من اجلدول السابق إن مستوي الداللة علي مجيع األبعاد واالجتاه الكلي كانت 

ية اللة إحصائد توجد فروق ذات وابلتايل يكون القرار بعدم رفض الفرضية الصفرية،أي ال 0.05وهي مجيعها اكرب من القيمة 
ة تعزي ملتغري الرايضي صة الرتبيةح اجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف ( يف0.05عند مستوي )
 املؤهل العلمي .

 النتائج املتعلقة ابلفرضية الثالثة :
وي ساسي حنو دمج الطلبة ذ(يف اجتاهات معلمي مدارس التعليم األ0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

 اقة يف حصة الرتبية الرايضية تعزي ملتغري سنوات اخلربة الع
 اسة بعاد الدر يع أمج علىحيث قام الباحث أوالٌ ابستخراج املتوسطات احلسابية ملستوايت متغري سنوات اخلربة 

صة اقة يف حوي اإلعذج الطلبة ( يوضح املتوسطات احلسابية الجتاهات معلمي الرتبية الرايضية حنو دم11جدول رقم )
 الرتبية الرايضية تعزي ملتغري سنوات اخلربة.

 األبعاد جمتمعة الدمج االجتماعي والنفسي الدمج األكادميي العدد املستوى

سنوات 5اقل من   14 1.980 2.278571 2.238571 

سنوات 10إىل  6من   34 1.984848 1.973529 1.950588 

 2.110 2.142857 2.105714 14 سنوات فأكثر 10

 2.051613 2.080645 2.019677 62 الكلي

 

 لك :وضح ذتومن اجل فحص هذه الفرضية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي ونتائج اجلدول التايل 
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 ألساسي حنو دمجلتعليم امدارس ا ( يوضح نتائج حتليل التباين األحادي بداللة الفروق يف اجتاهات معلمي12جدول رقم)
 حصة الرتبية الرايضية تبعا ملتغري سنوات اخلربةالطلبة ذوي العاقة يف 

 اجملال
مصدر 
 التباين

 متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات
 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الدمج األكادميي

بني 
 اجملموعات

0.908 2 0.054 0.816 0.420 

داخل 
 اجملموعات

9.076 59 .0590   

    61 9.984 اجملموع

ماعي الدمج االجت
 والنفسي

بني 
 0.716 0.349 0.019 2 0.993 اجملموعات

داخل 
   0490. 59 4.384 اجملموعات

    61 5.377 اجملموع

 األبعاد 
 جمتمعة

بني 
 0.367 0.959 027. 2 879. اجملموعات

داخل 
   028. 59 5.165 اجملموعات

    61 6.044 اجملموع

 علىمجيع األبعاد واالجتاه الكلي كانت  علىلة يتضح من اجلدول السابق أن مستوي الدال
  م رفض الفرضية الصفرية أيوابلتايل يكون القرار بعد 0.05(وهي مجيعها اكرب من القيمة 0.420,0.716,0.367التوايل)

 ويذساسي حنو دمج الطلبة ( يف اجتاهات معلمي مدارس التعليم األ0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )
 اإلعاقة يف حصة الرتبية الرايضية تعزي ملتغري سنوات اخلربة .

 األيت: إىلبعد عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحث  االستنتاجات والتوصيات :
 حصة الرتبية لبة العاديني يفني مع الطملعاقااالجتاه العام جلميع معلمي ومعلمات الرتبية الرايضية كانت اجيابية حنو دمج الطلبة  .

 الرايضية .
 لدمج .اة من جيب توفري البيئة الدراسية اليت تسهل مهمة الطالب املعاق واملعلم للوصول ألحسن حال .
 جيب عمل دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الرايضية حول العمل مع األشخاص املعاقني .  .
 . لعامةايف املدارس  جيب توفري احلوافز املادية واملعنوية اليت حيتاجها املعلمني واملعلمات .
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خصائصهم وكيفية ملعاقني و اايضة ر . تضمن اخلطة الدراسية لطلبة الليسانس يف الرتبية الرايضية علي عدد من املساقات حول 
 التعامل معهم .

 لرايضية . اية يف حصة الرتب لب املعاقالطا . جيب أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتأمني الظروف املكانية والتجهيزات اليت تساعد
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 املصادر واملراجع :
 . 56اإلعاقة يف الوطن العريب،دار النهضة ،بريوت ، ص( : 2005إبراهيم موسي ) .1
                                  ل    و دمج        اجتاهات طلبة كلية الرتبية الرايضية جبامعة الريموك حن( : 2003امحد انيل عمايره ) .2

امعة لرايضية،جبية االتالميذ املعاقني يف دروس الرتبية الرايضية،رسالة ماجستري غري منشوره كلية الرت 
 148،ص145الريموك،األردن.ص

 . 28صان مع ،عوالتوزينشر للتعديل سلوك األطفال املعوقني،دليل اآلابء واملعلمني ،إشراق ( : 1992مجال اخلطيب ) .3

 ..28فتوحة ، صاملالرتبية اخلاصة، منشورات جامعة القدس ،  مدخل إىل( : 2015مجال اخلطيب وآخرون ) .4

                                                اح الكفاايت الالزمة للمعلم يف ظل نظام دمج ذوي       ( :2003خدجية حممد السياغي ) .5
،       4اليمن،العدد نسانية ،م اإلجات اخلاصة يف مدارس العاديني،جملة حبوث جامعة تعز، سلسلة اآلداب والعلو االحتيا

 .57،ص7ص

                                                                                                                                                                ن              م: دمج طلبة اإلعاقة السمعية يف املدارس العادية (2009احلسن) وسها الداببنة خلود .6
 . 14،ص5وجهة نظر املعلمني،اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية،العدد

 ،عمان،األردن ،والنشر  ة للتوزيع( : الربامج الرتبوية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة ،دار املسري 2006خوله حيي ) .7
 . 36ص

جلديدة ا ةدار اجلامع  اإلسكندرية، ( :  تعليم األطفال املكفوفني بني الواقع واملأمول،2009رانيا عبداملعز اجلمال ) .8
 . 35للنشر ،ص

كر ية،دار الفبيقات  العمل( : طرق تدريس الرتبية الرايضية ،األسس النظرية والتط2008. زينب علي وغادة جالل )9
 43العريب ، القاهرة ، ص

 ر العربيةهورية مصمج( : دمج األطفال يف املدارس العادية ،جملة علم النفس ،القاهرة  2006.عادل خضر )10.
 . 21،ص 34،العدد
م ة والتعليية يف مدارس الرتبي( :    اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة األساس2014.عبدهللا اجلندي ومراد النجار )11

الدراسات ألحباث و وحة لل حنو دمج ذوي اإلعاقة يف مدارسهم من وجهة نظرهم،جملة جامعة القدس املفتجنوب اخللي
 . 123،ص 11،فلسطني ،ص

ضية للصفوف بية الرايني يف دروس الرت ( : اجتاهات معلمي املرحلة األساسية حنو دمج التالميذ املعاق2013.قضــــــــاه )12
 عة النجاح الوطنية ،فلسطني .الدراسات العليا،جام ن ،رسالةماجستريغريمنشورة،كليةاألويل يف مدينة علجو  االثالثة 
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                                                        و            ذ ها الطلبة (:  الضغوط النفسية واالجتماعية اليت يعاين من2015.حممود األطرش وعصام أبوشهاب )13
                                                 بايضية ، بية الر ت الرت فة يف املدارس احلكومية مبحافظة جنني من وجهة نظر معلمي ومعلماذوي اإلعاقات املختل

 . 180ص  178ص ،  166حبث منشور،جملة آل  البيت ،عمان، األردن، العدد
لرتبية ة يف حصة اذوي اإلعاق اجتاهات معلمي ومعلمات الرتبية الرايضية حنو دمج الطلبة ( :2016حممود حسين ).  14

لعايل االتعليم بحوث يف عربية للمعات الاحلكومية يف حمافظة جنني،جملة احتاد اجلا الرايضية مع الطلبة العاديني يف املدارس 
 173ص 168،ص 36،العدد 
 . 37التأهيل الشامل ،عمان ،دارالفكر للنشر ،ص (: 2008.مين صبحي احلــديـــدي)15

 

  
 

  

 
 

 
 
 


