مجلة الباحث للعلوـ الرياضية واالجتماعية

اتجاىات أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو دمج التالميذ المعاقين حركياًفي حصة التربية
البدنية والرياضية مع زمالئهم العاديين

الدكتور براىيمي عيسي :معهد علوـ وتقنيات النشطات البدنية والرياضية جامعة بسكرة الجزائر
االستاذ ىداج حمزة :معهد علوـ وتقنيات النشطات البدنية والرياضية جامعة بسكرة الجزائر
الملخص:
يشكل األشخاص ذكم االحتياجات اػباصة  ،الذين يقارب عددىم اإلصبإب اؼبليار نسمة نسبة كبّبة من تعداد
كسلبت حقوقهم ُب أف يكونوا
سكاف العآب .كلسوء اغبظٓ ،ب وبظ الكثّب منهم بفرص تعليم متكافئة مع أقراهنمُ ،
جزء ان ال يتجزأ من ؾبتمع التعلم .ؽبذا كباكؿ ُب ىذه الورقة العلمية التعرؼ علي اذباىات أساتذة الَببية البدنية
كالرياضية ُب دمج ذكم االحتياجات اػباصة (اإلعاقة اغبركية سواء الفطرية أك اؼبكتسبة) ُب حصة الَببية البدنية
كالرياضية مع زمبلئهم العاديْب كتقدٙب حلوؿ للتبلميذ ذكم اإلعاقة لتمكينهم من حقهم الكامل ُب التعليم ،ؽبذا قمنا
بتكيف مقياس ريزك الذم ًب تصميمو من قبل  -rizzo1993مقياس اذباىات معلمي الَببية الرياضية كبو دمج
التبلميذ اؼبعاقْب ُب درس الَببية الرياضية -لكي يناسب البيئة اعبزائرية ،يتكوف من اثِب عشر فقرة ،كزعناه علي
أساتذة الَببية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية ،ؼبعرفة اذباىاهتم .
الكلمات اؼبفتاحية :
االذباىات  ،الدمج  ،استاذ كحصة الَببية البدنية كالرياضية  ،ذكم االعاقة اغبركية
Trends of Physical Education and Sports Teachers towards the
Integration of physically disabled Students in
The session of physical education and sports with their ordinary
colleagues
People with special needs, whose total number is 1 billion people,
constitute a large proportion of the world's population. Unfortunately,
many did not have equal education opportunities with their peers, and
their rights were denied to be an integral part of the learning community.
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In this paper, we attempt to identify the attitudes of the teachers of
physical education and sports in integrating students with special needs
(physical disability, both natural and acquired) into the physical education
and sports sector with their ordinary colleagues and provide solutions to
students with disabilities to enable them to fully enjoy their education. For
this, we worked on conforming the Rizzo standard which was designed
by the 1993 Rizzo- a gauge of the trends of physical education teachers
towards the integration of disabled students in the lesson of physical
education - to fit the Algerian environment. It consists of twelve
paragraphs, distributed to the teachers of physical education and sports for
the middle and secondary education. This is to know their directions and
then to know the differences between the teachers of the two stage.
 -1اإلشكالية :

يشكل األشخاص ذكم االحتياجات اػباصة  ،الذين يقارب عددىم اإلصبإب اؼبليار نسمة نسبة كبّبة من تعداد
كسلبت حقوقهم ُب أف يكونوا
سكاف العآب .كلسوء اغبظٓ ،ب وبظ الكثّب منهم بفرص تعليم متكافئة مع أقراهنمُ ،

جزء ان ال يتجزأ من ؾبتمع التعلم  ،كلقد ازداد اىتماـ الكثّب من اجملتمعات ُب عصرنا اغباضر بذكم االحتياجات
اػباصة  ،كىذا كلو قصد دعمهم نفسيا كاجتماعيا كأفراد عاديْب داخل اجملتمع ،كذبلى ىذا االىتماـ بالتطور النوعي
ُب الربامج الَببوية ك التأىيلية ؽبذه الفئة كالذم تضمن تطوير البيئات الٍب تقدـ فيها اػبدمات كالربامج ألفرادىا ،فبدالن
من كضع صبيع ذكم االحتياجات اػباصة ُب مؤسسات أك مراكز للَببية اػباصة ( معزكلة)  ،ازداد أعداد اؼبنادين
بوضعهم ُب بيئات أقل انعزاالن كبيئات مدؾبة مع العاديْب –كلو جزئيان -مع التأكيد على أف ال يقتصر دمج ىؤالء
األفراد على اعبانب الزما٘ب كاالجتماعي بل يتعداه إٔب اعبانب التعليمي .
كنتيجة للتزايد اؼبستمر لعدد اؼبعاقْب ُب اعبزائر كاؼبعاقْب حركيا بصفة خاصة دفع الدكلة إٔب مضاعفة جهودىا كذلك
قصد إدماج ىذه الفئة ُب اجملتمع ،من بوابة الَببية كالتعليم  ،كنظران ؼبا تتميز بو الَببية البدنية من مركنة ُب اؼبناىج
كسهولة ُب تعديل األنشطة ،فإهنا تعترب من أنسب اؼبقررات للدمج الناجح لذكم التخلف القابلْب للتعلم (حسن،
، ) 1995ك قباح اسَباتيجية الدمج مرىوف بعاملْب اساسيْب اكال قبوؿ الفكرة كاالقتناع هبا ثانيا العمل علي توفّب
السبل لتجسيد ىذه الفكرة كابرز سبيل لتجسيد فكرة الدمج ىو االستاذ باعتباره قائد عملية الدمج كاؼبسؤكؿ االكؿ
كاؼبباشر علي ذبسيدىا  ،كمن ٍب فهو مفتاح النجاح ؽبذه العملية ( RINGLABEN AND
 )PRICE,1981كعليو  ،فقد برز تساؤؿ لدل أعضاء ىيئة الدراسة يتمثل ُب مايلي:
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ىل ىناؾ اذباىات ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية
كالرياضية مع زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية ؟
كمنو نطرح التساؤؿ الفرعي التإب :
 ماىي اذباىات أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية مع
زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية ؟

 -2الفرضية العامة :
ىناؾ اذباىات ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية مع
زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية.
كمن خبلؿ الفرضية العامة نطرح الفرضية الفرعية التالية :
 اذباىات أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية مع
زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية اهبابية .
 -3أىداؼ الدراسة :
 التعرؼ على اذباىات أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية
كالرياضية مع زمبلئهم العاديْب.
 ربديد اؼبتغّبات الٍب يبكن اف تؤثر ُب تعزيز ىذه االذباىات اذا كانت إجابيو أك تعديلها اذا كانت سلبية.
 تقدٙب صبلة من التوصيات كاؼبقَبحات مبنية كفق نتائج دراسة ميدانية تسهم ُب ربسْب كضعية فبارسة ذكم االحتياج
اغبركي غبصة الَببية البدنية كالرياضية من خبلؿ اسَباتيجية الدمج .
 -4أىمية الدراسة :
 تعترب ىذه الدارسة تعزيزان لبعض الدارسات كالبحوث الٍب تسعى إٔب تطوير الدمج الَببوم ،ككذا اإلسهاـ ُب الَباكمات
اؼبعرفية ؼبوضوع الدراسة.
 تربز أنبية الدراسة من خبلؿ نتائجها ُب أنو يستفيد منها القائموف علي اساليب الدمج ككذا االسَباتيجيات
للدمج ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية .
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 تقدٙب بيانات ؼبراكز البحوث ك الوزارة الوصية حوؿ كاقع عملية الدمج الَببوم ُب اؼبدارس الثانوية لذكم االحتياج
اغبركي كمدل ربقيقها لؤلىداؼ التعليمية التعلمية  ،فبا يساعد ُب رسم سياسة لكيفية إعداد اساتذة الَببية البدنية
كالرياضية كتدريبهم على الدمج االكاديبي .
 -5تحديد المفاىيم ومصطلحات الدراسة :
االتجاه:
" نزعة من االنساف لبلستجابة أب حد معْب اك فكرة معينة بطريقة ؿبدكده سلفا كاؼبواقف قد تكوف اهبابية اكسلبية(عاقل )18 , 1977 ,
 ىو اؼبفهوـ الذم يعرب عن ؿبصلة استجابات الفرد من حيث القبوؿ اك الرفض كبو موضوع يكوف ؿبورهاالشخاص اؼبعاقْب ( عبيد ) 2012
كنعرؼ االذباه اجرائيا:
ىي الدرجة الٍب وبصل عليها اؼبفحوص ُب ىذه الدراسة علي مقياس ريزك مقياس اذباىات معلمي الَببية الرياضية
كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب ُب درس الَببية الرياضية .
أستاذ التربية البدنية والرياضية:
كنعرفو اجرائيا بأنو :ىو اؼبتحصل على شهادة جامعية ُب الَببية البدنية كالرياضية اك احدم فركعها من إحدل
اعبامعات الوطنية ،كًب تعيينو أستاذا ليمارس العملية التعلمية التعليمية ُب مؤسسات الَببية كالتعليم الوطنية ُب اؼبرحلة
الثانوية .
الدمج :
يعرفو ؿبمد مقداد ( : ) 2008،16
"ىو عملية تعليم اؼبعاقْب اك بعض انواع اؼبعاقْب دبدارس العاديْب ؼبدة قد تصل  %100من كقت اليوـ الدراسي
مع تكيف ما يبكن تكييفو ُب اػبطة الَببوية لتناسب صبيع االطفاؿ العاديْب كغّب العاديْب ".
كنعرفو اجرائيا  :ىو أسلوب تربوم يتم من خبللو إغباؽ الطفل التلميذ ذكم االحتياج مع الطفل العادم ُب االقساـ
كاغبصص باؼبدارس  ،يبارس من خبلؽبا ـبتلف األنشطة البدنية كالرياضية دبا فيها اغبركية .
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 االعاقة الحركية :تعريف اؼبنظمة العاؼبية للصحة :اإلعاقة اغبركية بأهنا عبارة عن ضرر ناتج عن إصابة أك قصور حيث سبنع اإلنساف
كليا أك جزئيا من القياـ بأعمالو العادية ك اؼبناسبة لنفسو أك كضعية بشٌب اجملاالت اغبياتية (عبد اغبافظ سبلمة
)66، 2008،
 -المرحلة الثانوية :

نعرفها اجرائ يا  :ىي اؼبرحلة التعليمية الٍب تلي كل من اؼبرحلة االبتدائية ككذا االكمالية ك ىي مقطع تعليمي يتكوف
من  3مواسم تدريسية كل موسم يبثل سنة تتوج ىذه اؼبرحلة بامتحاف هناية اؼبرحلة شهادة الباكالوريا كىي أخر
اؼبراحل التدريسية ُب اعبزائر قبل اعبامعة ينتمي إليها تبلميذ ُب سن  15إٔب  18سنة.
 -6الدراسات السابقة والمشابهة :
من خبلؿ مسح األدبيات اؼبتعلقة باؼبوضوع فقد توفر لنا العديد من الدراسات تناقش موضوع اإلدماج كفكرة من
حيث أهنا مناسبة أك غّب مناسبة  ،إهبابية أك سلبية  ،ككذا معرفة اذباىات اؼبربْب كاالساتذة كبو عملية الدمج .
 1-6الدراسات المشابهة
 -1دراسة بلوؾ و ريزو (. )1995
موضوع الدراسة :

" دمج االطفاؿ ذوي االعاقات الحادة والشديدة في دروس التربية البدنية للعاديين

ومدي العالقة بين اتجاىاتهم ببعض المتغيرات "
ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ علي اذباىات معلمي الَببية البدنية كبو دمج االطفاؿ ذكم االعاقة اغبادة
كالشديدة ُب درس الَببية البدنية مع االطفاؿ العاديْب
اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي لئلجابة على أىداؼ الدراسة كتساؤالهتا ،كقد استخدما مقياس اذباىات معلمي
الَببية البدنية كبو تدريس الطبلب اؼبعاقْب  ،كقد توصلت الدراسة إٔب النتائج التالية:
 اذباىات معلمي الَببية البدنية حيادية كبو دمج االطفاؿ ذكم االعاقة الشديدة -اذباىات معلمي الَببية البدنية سلبية كبو دمج االطفاؿ ذكم االعاقة اغبادة
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 -2دراسة الصمادي ( .)2007
موضوع الدراسة  " :اتجاىات المعلمين حوؿ دمج الطلبة المعاقين في الصفوؼ الثالثة األولى مع الطلبة
العاديين في محافظة عرعر "
ىدفت للتعرؼ على اذباىات معلمْب الصفوؼ الثبلثة األكٔب كبو دمج الطلبة اؼبعاقْب مع الطلبة العاديْب ُب
الصفوؼ الثبلثة األكٔب
اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي لئلجابة على أىداؼ الدراسة كتساؤالهتا ،استبياف يقيس اذباىات اؼبعلمْب كبو دمج
الطلبة اؼبعاقْب مع الطلبة العاديْب  ،كقد اشتمل االستبياف على ثبلثة أبعاد ( النفسي كاالجتماعي كاألكاديبي) كتكوف
ؾبتمع الدراسة من اؼبعلمْب الذين يدرسوف الصفوؼ الثبلثة األكٔب ُب مدينة عرع ،كقد توصلت الدراسة إٔب النتائج
التالية:
-

كجود اذباىات إهبابية لدل اؼبعلمْب كبو الدمج

-

ىناؾ فركؽ ُب االذباىات على األبعاد الٍب وبتويها االستبياف إٔب أف ىذه الفركؽ ٓب تكن دالة إحصائيان

 -3دراسة (عمايرة.)2003 ،
موضوع الدراسة  " :اثر دراسة مساقات التخصص على اتجاىات طلبة التربية الرياضية نحو دمج التالميذ
المعاقين في درس التربية الخاصة "
ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على اذباىات طلبة الكلية الرياضية جبامعة الّبموؾ كبو دمج التبلميذ
اؼبعاقْب ُب دركس الَببية الرياضية
اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي لئلجابة على أىداؼ الدراسة كتساؤالهتا ،كقد استخدـ مقياس اذباىات معلمي
الَببية الرياضية كبو دمج الطبلب اؼبعاقْب ُب درس الَببية الرياضية  ،كقد توصلت الدراسة إٔب النتائج التالية:
-

اذباىات طلبة كلية الَببية الرياضية بصفة عامة تتسم بالسلبية

 كجود فركؽ ذات داللة احصائية ُب االذباىات لدل افراد عينة الدراسة تعزل ؼبتغّبات اؼبستول الدراسي،كمساقات التخصص ،كاالعاقة
 -عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية ُب االذباىات لدل افراد عينة الدراسة تعزل ؼبتغّب اعبنس
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 - 4دراسة (جوارنة.)2003 ،
موضوع الدراسة " :اتجاىات معلمي الصف نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوؼ االربع
االولي "
ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ علي اذباىات معلمي الصف كبو دمج التبلميذ ذكم االذباىات اػباصة ُب
الصفوؼ االربع االكٔب ُب اؼبدارس اغبكومية ُب ؿبافظة اربد .تبعا ؼبتغّبات اعبنس ،العمر ،اؼبؤىل العلمي ،كسنوات
اػبربة
اتبع الباحثاف اؼبنهج الوصفي لئلجابة على أىداؼ الدراسة كتساؤالهتا ،كقد استخدما مقياس اذباىات معلمي
الَببية الرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب ُب درس الَببية الرياضية  ،تكونت عينة الدراسة من ( )515معلما كمعلمة
( 274معلما ك  241معلمة) كقد توصلت الدراسة إٔب النتائج التالية:
 اذباىات معلمي الصف بصفة عامة تتسم بالسلبية  2-6الدراسات السابقة -1دراسة الصمادي 2014
موضوع الدراسة  " :اتجاىات معلمين التربية البدنية نحو دمج الطلبة المعاقين حركياً في حصة التربية البدنية
ىدفت الدراسة إٔب للتعرؼ على اذباىات معلمْب الَببية الرياضية للمرحلة األساسية كبو دمج الطلبة اؼبعوقْب
حركيان ُب حصة الَببية مع الطلبة العاديْب  ،كمن أجل ذلك ًب توزيع استبياف يقيس اذباىات معلمْب الَببية الرياضية

كبو دمج الطلبة اؼبعوقْب حركيان مع الطلبة العاديْب ُب حصة الَببية الرياضية (مقياس ريزك)  ،كقد اشتمل االستبياف
على اثِب عشر فقرة لتحديد اذباه اؼبعلمْب  .كقد تكوف ؾبتمع الدراسة من معلمْب كمعلمات الَببية الرياضية للمرحلة
األساسية ُب مدارس مديرية الَببية كالتعليم ؼبنطقة الزرقاء االكٔب كالبالغ عددىم ( )192منهم ( )107معلمة ك
( )85معلم .
توصلت الدراسة إٔب أف اذباىات اؼبعلمْب سلبية كبو دمج الطلبة اؼبعاقْب حركيان مع الطلبة العاديْب ُب حصة الَببية
الرياضية  ،كإف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية ُب االذباىات بْب اؼبعلمْب كاؼبعلمات كبو دمج الطلبة اؼبعوقْب حركيان

ُب حصة الَببية الرياضية كلصاّب اؼبعلمات .
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 3 -6التعليق على الدراسات المشابهة والسابقة:
كبعد عرضنا للدراسة اؼبشاهبة يبكن القوؿ أننا استفدنا من ىذه الدراسة من جانبْب :أما األكؿ فهو اػبلفية
النظرية للدراسة باستغبلؽبا كمرجع ،أك باالستفادة بالبحث عن اؼبراجع اؼبستعملة فيها أما اعبانب الثا٘ب ،فهو الدراسة
اؼبيدانية كذلك باالستفادة من كيفية طرح موضوع الدراسة ،كحدكد البحث ككذا النتائج اؼبتوصل إليها كمقارنتها مع
نتائج دراستنا .
 -7المنهج المستخدـ :
يتطلب ىذا البحث تأصيل نظرم كدراسة ميدانية كقد اتبعنا اؼبنهج الوصفي نظرا لوضوح خطواتو الٍب تسمح بطرح
اؼبشكلة بطريقة موضوعية من الناحية النظريةٍ ،ب من كضع الفرضية كيتم التحقق منها من خبلؿ البحث اؼبيدا٘ب
باستعماؿ تقنيات صبع اؼبعطيات ٍب تصنيفها كربليلها الستخراج النتائج بكل موضوعية.
 -8مجتمع الدراسة:
ؾبتمع البحث ُب لغة العلوـ اإلنسانية ىو ؾبموعة عناصر ؽبا خاصية أك عدة خصائص مشَبكة سبيزىا عن غّبىا
من العناصر األخرل كالٍب هبرم عليها البحث أك التقص كؾبتمع البحث ُب دراستنا ىذه ىو صبيع أساتذة الَببية
البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية علي مستوم كالية الوادم كلقد قمنا باختيار ىذه الوالية لعدة أسباب منها قرهبا
ؼبقر إقامتنا ككذا انتماء احد أعضاء البحث ؽبذا اجملتمع كمنو سهولة توزيع اؼبقياس ك كذا اسَبجاعو .
 -9عينة الدراسة و كيفية اختيارىا:
إف اختيار العينة لو أنبية أساسية ُب أم حبث علمي ، ،فالعينة من الضركرم أف ربمل كل اػبصائص
كاؼبميزات الٍب سبثل اجملتمع األصلي الذم أخذت منو العينة ،حٌب سبثلو سبثيبل صحيحا ( .رشيد الزركاٌب ،2002 ،ص
.)122كمنو قمنا باختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية فبثلة ب  40أستاذ الَببية البدنية كالرياضية ُب كالية الوادم
من ؾبموع  120أستاذ يبارسوف عملهم علي مستوم  61ثانوية تعليمية.
 -10أدوات الدراسة :
يتوقف اختيار التقني ة ُب دراسة ظاىرة ما على طبيعة اؼبوضوع كىدفو كنوع اؼبنهج اؼبختار لذلك ،فإف بعض
التقنيات الٍب تصلح ُب بعض الدراسات قد ال تصلح ُب غّبىا ،حيث يستخدـ الباحثوف تقنية تتوقف على عوامل
كثّبة ،كما يعتمد الباحث على تقنية كاحدة عبمع البيانات أك على عدة تقنيات كاعبمع بْب طريقتْب أك أكثر
كسنستعمل ُب دراستنا تقنية اؼبقياس ( .ؿبمد نصر الدين رضواف، 2002 ،ص .)234
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ك تعد االختبارات ك اؼبقاييس أساسا للعمل العلمي اعبيد ك أحد األعمدة األساسية الٍب يعتمد عليها القياس ،فقد
تطورت كسائل القياس ك االختبار لتواكب تغّبات اغبياة اؼبعاصرة لئلنساف ُب كل اجملاالت ،ك بعد أف اطلعنا على
األدب الَببوم ككذلك الدراسات السابقة حوؿ موضوع البحث ،اعتمدنا على االستبياف بوصفو أداة عبمع اؼبعلومات
كالوصوؿ أب أىداؼ البحث كقد استخدمنا مقياس ريزك الذم ًب تصميمو من قبل  -rizzo 1993مقياس
اذباىات معلمي الَببية الرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب ُب درس الَببية الرياضية ،كىذا بعد تعديل بعض العبارات
لتناسب البيئة الَببوية اعبزائرية  ،يتكوف اؼبقياس من ()12عبارة كيتدرج سلم اإلستجابة من طبسة مستويات موافق
بشدة ( )5درجات  ،موافق ( )4درجات  ،غّب متأكد ( )3درجات  ،غّب موافق ( )2درجتاف  ،غّب موافق بشدة
( )1درجة كاحدة  ،كًب صياغة العبارات لتظهر اذباىْب االكؿ سليب يتمثل ُب العبارات ( )2،3،4،6، 1كاالذباه
الثا٘ب اهبايب يتمثل ُب العبارات() 5،7،8،9،10،11،12
الصدؽ والثبات :
صدؽ األداة:

اعتمدنا على استخراج الصدؽ الظاىرم من خبلؿ عرض األداة على ؾبموعة من اؼبختصْب ُب ؾباؿ النشاط البد٘ب ك
الرياضي اؼبكيف ككذا النشاط البد٘ب كالرياضي الَببوم كاعتمدنا على نسبة اتفاؽ ا﵀كمْب ( )%75لصبلحية
العبارات كما أشار ( )Bloomكآخركف أب أف نسبة االتفاؽ التقل عن ( )%75كعلى ىذا األساس  ،كعلى
ضوء آراء اػبرباء قمنا بتعديل العبارات لتبلئم البيئة الَببوية اعبزائرية .
ثبات المقياس:

تعد االداة ثابتة اذا اعطت النتائج نفسها ُب قياسها للظاىرة ؼبرات عديدة (العجيلي كاخركف ) 143 .1990,كما
يعد أسلوب إعادة االختبار من أىم أساليب الثبات كيتلخص ىذا األسلوب ُب اختبار عينة من ؾبتمع األصل ٍب
إعادة اختبارىم مرة أخرل باالختبار نفسو ُب ظركؼ مشاهبة سباما للظرؼ الٍب سبق كًب االختبار فيها(.مقدـ عبد
اغبفيظ1993صً ، )152ب إهباد الثبات عن طريق تطبيق اؼبقياس كمن ٍب إعادة تطبيقو كذلك على عينة عشوائية
قوامها ( ) 10اساتذة تربية بدنية كرياضية  ,إذ ًب توزيع اؼبقياس على االساتذة يوـ الثبلثاء اؼبصادؼ
 2017/2/14الساعة العاشرة صباحا كبعد سبع أياـ ًب إعادة توزيع اؼبقياس يوـ الثبلثاء اؼبصادؼ
ُ 2017/2/21ب نفس الوقت أم الساعة العاشرة صباحا كعمل الباحث على توحيد الظركؼ ُب االختبارين األكؿ
كالثا٘ب  ,بلغ معامل االرتباط بْب االختبارين  0,96فبا يدؿ على إف اؼبقياس على درجة عالية من الثبات .
موضوعية االختبارات :
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اؼبقياس اؼبستخدـ ُب ىذا البحث سهل ك كاضح الفهم ك غّب قابل للتأكيل إذ أف اؼبقاييس اعبيدة ىي الٍب
تبعد الشك ك عدـ اؼبوافقة من قبل اؼبختربين عند تطبيقها .
 -11مجاالت الدراسة:
 .1المجاؿ المكاني:
مدرج ثانوية عبد العزيز الشريف كالية الوادم اثناء ندكة مع السيد مفتش الَببية الوطنية ؼبادة الَببية البدنية كالرياضية
 . 2المجاؿ الزمني:
 أجريت الدراسة من 2017/02/14إٔب.2018/02/13-12األدوات اإلحصائية المستعملة :
لقد استعملنا ُب حبثنا ىذا ؾبموعة ـبتلفة من الطرؽ اإلحصائية كىي:
اؼبتوسط اغبسايب  -االكبراؼ اؼبعيارم
كما سبت معاعبة البيانات عن طريق عرض النتائج باألسلوب الكمي بواسطة برنامج "اغبزـ اإلحصائية للعلوـ
االجتماعية"  SPSSكىي اختصار ( )Statistical package for social sciencesكىو عبارة عن حزـ
حاسوبية متكاملة إلدخاؿ البيانات كربليلها.
-13عرض وتحليل ومناقشة النتائج :
 . 1عرض وتحليل ومناقشة الفرضية

:

 اذباىات أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية مع
زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية اهبابية .
االذباه

التكرار

النسبة

اهبايب

13

% 32.5

ؿبايد

04

% 10

سليب

23

% 57.5

اجملموع

40

% 100

جدكؿ ( )1يبْب التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجابات اؼببحوثْب علي مقياس ريزك
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من خبلؿ النتائج  ،يتضح من اعبدكؿ ( )1التكرارات كالنسب اؼبئوية الستجابات أساتذة الَببية البدنية
كالرياضية على كل عبارة من عبارات مقياس االذباىات كبو دمج اؼبعاقْب حركيا مع اقراهنم العاديْب ،حيث كانت
نسبة  % 32.5من استجابات االساتذة اؼببحوثْب اهبابية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيا ُب حصة الَببية البدنية
كالرياضية مع زمبلئهم العاديْب كباؼبقابل كانت نسبة  % 57.5من استجابات اؼببحوثْب عكس ذلك ام سلبية مع
تسجيل نسبة ضعيفة فبن كانت استجاباهتم ؿبايدة تقدر يب  % 10سلبية
يتضح لنا من استجابات األساتذة من خبلؿ التكرارات كالنسب اؼبئوية اؼبؤشرة ُب اعبدكؿ ( )1أف غالبية اساتذة
الَببية البدنية كالرياضية ُب اؼبرحلة الثانوية عينة الدراسة يركف اف التبلميذ اؼبعاقْب حركيا هبب اف ال يتعلموا ُب حصة
الَببية البدنية العادية مع اقراهنم العاديْب الهنم سيستحوذكف علي اغلب كقتهم ُب اغبصة ،ك يعِب ؽبم بذؿ اؼبزيد من
اعبهد ،كما انو بالنسبة ؽبم كجود التبلميذ اؼبعاقْب حركيا ُب حصة الَببية البدنية مع اقراهنم العاديْب سوؼ يعطل من
انسجاـ كتناسق سّب اغبصة ،كمنو فإف غالبية اساتذة الَببية البدنية كالرياضية عينة الدراسة لديهم اذباه سليب كبو دمج
التبلميذ اؼبعاقْب حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية  ,ك يعود ذلك حسبهم أب عدـ امتبلكهم كافتقارىم
للتدريب الكاُب لتعليم ال تبلميذ اؼبعاقْب مع اقراهنم العاديْب  ،كىم وبتجوف ُب اؼبستقبل أب مزيد من الدراسات
كالتدريب قبل اف يشعركا اننهم مؤىلوف للتدريس ُب حصة الَببية البدنية ك الرياضية متضمنة التبلميذ اؼبعاقْب حركيا
كاقراهنم غّب اؼبعاقْب ،كتتفق نتائج دراستنا ىذه مع ما جاء ُب دراسة كل من الصمادم ( ،)2014جوارنة (
 ، )2003العمايرة ( ) 2003بلوؾ ك ريزك( ) 1995كالٍب توصلت إٕب اف اذباىات معلمي الَببية الرياضية سلبية
كبو دمج الطلبة اؼبعاقْب ُب حصة الَببية الرياضية كؼبم تتفق مع نتائج دراسة الصمادم(  )2007الٍب توصلت إب اف
اذباىات اؼبعلمْب حوؿ دمج الطلبة اؼبعاقْب إجابيو .
كُب األخّب نستطيع القوؿ أف الفرضية القائلة اذباىات أساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب
حركيان ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية مع زمبلئهم العاديْب ُب اؼبرحلة الثانوية اهبابية ٓ،ب تتحقق.
 -14استنتاجات :
بعد تفحص النتائج كتفسّبىا خلصنا عبملة من االستنتاجات ىي :
 يبتلك اساتذة الَببية البدنية كالرياضية اذباىات كبو دمج ذكم االعاقة اغبركية مع زمبلءىم العاديْب ُب حصة الَببية
البدنية كالرياضية ُب اؼبرحلة الثانوية .
 اذباىات اساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج ذكم االعاقة اغبركية مع زمبلءىم العاديْب ُب حصة الَببية البدنية
كالرياضية ُب اؼبرحلة الثانوية تتسم بالسلبية .

398

مجلة الباحث للعلوـ الرياضية واالجتماعية
 -15اقتراحات وتوصيات :
 أف يراعي القائموف على برامج تكوين كتدريب أساتذة الَببية البدنية ك الرياضية تنوع كمشوؿ كتكامل الربامج حبيث
تتناسب مع متطلبات ذكم االحتياج اغبركي ُب اؼبرحلة التعليمية الثانوية .
 اقَباح برنامج تكوين اثناء اػبدمة لتعديل اذباىات اساتذة الَببية البدنية كالرياضية كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب حركيا
ُب حصة الَببية البدنية كالرياضية ُب اؼبرحلة الثانوية .
 إدراج موضوع الدمج االكاديبي كمادة مستقلة ُب مقرر إعداد كتكوين األساتذة دبعاىد ككليات الَببية البدنية
كالرياضية باعبزائر كتدريسو بصورة مركزة.
 هتيئة التبلميذ العاديْب كمساعدهتم على تكوين كبناء اذباىات كاهبابية ذباه التبلميذ ذكم االحتياجات .
 إجراء دراسات مستقبلية حوؿ الدمج االكاديبي لذكم االعاقات اؼبختلفة ُب حصص الَببية البدنية كالرياضية .
 قياـ مديريات الَببية كالتعليم بالتنسيق مع اؼبفتشْب الَببويْب ُب اؼبقاطعات التفتيشية بفتح دكرات تطويرية تكوينية
زبصصية لؤلساتذة حوؿ دمج ذكم االعاقة .
 تامْب الظركؼ كالوسائل كالتجهيزات البيداغوجية الٍب تساعد ُب اندماج التلميذ اؼبعاؽ حركيان ُب حصة الَببية
البدنية كالرياضية
 دراسة العوامل الٍب تعيق عملية دمج األستاذ للتلميذ اؼبعاؽ حركيا كاغبد منها .
المراجع .:
 .1العجيلي .صباح حسْب كاخركف ( )1990التقوٙب كالقياس ,دار اغبكمة لبطباعة كالنشر ,بغداد.
 .2الصمادم على ؿبمد  ) 2007(,اذباىات اؼبعلمْب حوؿ دمج الطلبة اؼبعاقْب ُب الصفوؼ الثبلثة األكٔب مع
الطلبة العاديْب ُب ؿبافظة عرعر  ،حبث منشور  ,ؾبلة جامعة العلوـ اإلسبلمية  ,غزة
 .3جوارنة  ,رندة صاّب  , ) 2003(,إذباىات معلمي الصف كبو دمج تبلميذ ذكم اإلحتياجات اػباصة ُب
الصفوؼ األربعة األكٔب  ،رسالة ماجستّب غّب منشورة ،كلية الَببية الرياضية  ,جامعة الّبموؾ  ,األردف .
 .4حسن ،عادؿ علي ( . )1995النشاط الحركي وسيلة للدمج التربوي و االجتماعي لألطفاؿ المعاقين
سمعيا .كرقة عمل مقدمة لورشة العمل اػبامسة " الدمج الَببوم ك االجتماعي لؤلطفاؿ اؼبعاقْب ظبعيا .جامعة
اػبليج.
 .5حلمي ’ منّبة ، ) 1985( ,ثبلث نظريات ُب تغيّب اإلذباىات  ,مكتبة األقبلو اؼبصرية  ,القاىرة
 .6عاقل ,فاخر ( )1977معجم علم النفس  ,ط ,2دار العلم للمبليْب ,بّبكت
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 .7عبد اغبافظ سبلمة  :تصميم الوسائل التعليمية ك انتاجها لذكم االحتياجات اػباصة  ،دار البازردم  ،األردف
.2008،ص66
 .8عبيد ماجدة السيد  )2012(،مقدمة ُب ارشاد اسر ذكم االحتياجات اػباصة كأسرىم  ،الطبعة االكٕب  ،دار
صفاء للنشر كالتوزيع  ،عماف االردف .
 .9عمايرة  ,اضبد نايل  , ) 2003 ( ,اذباىات طلبة كلية الَببية الرياضية جبامعة الّبموؾ كبو دمج التبلميذ اؼبعاقْب
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