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منهجية في  الرياضية المنهجية والال األنشطةالسمعية في  اإلعاقةدمج ذوي  فاعلية مدى
  يةالمدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياض

 * رندة صالح يوسف جوارنة

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة 
الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية. 

نت عينة الدراسة من )  ( معلمًا ومعلمة يعملون في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية04وتكوَّ
لواء المزار الشمالي في األردن، واستخدمت استبانة كأداة لجمع آراء أفراد العينة، وتم التأكد من 
صدقها وثباتها. وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع لفاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة 

ية الرياضية، الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي الترب
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة 
الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية تبعًا 

ورات تأهيل لمعلمي لمتغيرات الجنس، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي. وأوصى الباحثين بتنظيم د
 الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية نحو الدمج لنشر ثقافة الدمج في المجتمع.
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The Effectiveness of Integrating Students with Hearing Impairment in 

Curricular and Extracurricular Physical Activities in Public Schools, 

from the Perspective of Physical Education Teachers 

Abstract 

This study assessed the effectiveness of integrating students with 

hearing impairment in curricular and extracurricular physical activities in 

public schools from physical education teachers’ point of view. The study 

sample consisted of 40 physical education teachers working in public 

schools of Al-Mazar Brigade in the northern of Jordan. A questionnaire was 

used to gather the views of respondents after verifing its validity and 

reliability.  

The results showed a high level of effectiveness of integrating students 

with hearing impairment in sport activities classes and extracurricular in 

governmental schools from physical education teachers point of view. There 

were no significant differences in the degree of effectiveness of integrating 

students with hearing impairment in curricular and extracurricular physical 

activities in governmental schools due to gender, age, experience and 

educational qualification. The researcher recommended organizing training 

courses for teachers of students with hearing disabilities towards integration 

to spread the culture of integration in society. 

Key Words: Integration, hearing impairment, curricular activities, 

extracurricular activities. 
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 :المقّدمة
إن األفراد ذوي اإلعاقة السمعية يعانون من العزلة والحرمان واإلهمال والنبذ في المجتمعات، 
وينظر إليهم على أنهم دون مستوى األطفال العاديين، حيث يعزلون عن المجتمع، وهذا األمر يترك 

ن نظرة أفراد المجتمع عليه فمن الضروري السعي إلى تحسي سلبية كثيرة لدى المعاقين، وبناءً  اً أثار 
دمج ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس الحكومية يوفر لهم  ، كما أنإلى ذوي اإلعاقة ودمجهم معهم

 :مثل ،فرص تعلم متساوية مع الطلبة األسوياء، ويساعد ذلك في زيادة نموهم في مجاالت شتى
عاون بين معلمي المدارس وغيرها، ويجب التأكيد على أهمية الت ،واألكاديمي ،النمو االجتماعي

وذلك لزيادة خبرة التعلم لمعلمي المدارس  ،ومدارس التربية الخاصة لدى المعاقين سمعيا ،العادية
  .العادية وتعريفهم بالخدمات المالئمة لهم التي توفرها مدارس التربية الخاصة

حيث يالحظ من  كغيرهم من األشخاص السليمين، اً وحقوق ،وتطلعات ماالً إنَّ لذوي اإلعاقة آ
 ،خالل المشاهدات والحقائق الثابتة انه ال يوجد دولة في العالم، وحتى في أوقات الرخاء االقتصادي

واالقتصادي في نشاطات  ،واالجتماعي حلت مشكلة ذوي اإلعاقة من حيث اندماجهم االجتماعي
 (.DeVeaux, 1992المجتمع المختلفة )

يم لمواكبة التوجه التربوي الذي يهدف إلى تقديم أفضل تسعى اإلدارة العامة للتربية والتعلو 
واألنشطة  ،ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في ظل بيئة تتوفر فيها كافة الخدمات بةالخدمات للطل

الطالب ذوي ويهدف دمج  ،األسوياءدون عزلهم عن أقرانهم  ،التربوية والتعليمية التـي يحتاجونها
 ،تفعيل كل األدوار التربوية والتعليمية واالجتماعية إلىة الرياضية اإلعاقة السمعية في األنشط

برؤية حديثة تتمشى مع  واألنشطة والنفسية التـي يهدف المربون إلى تحقيقها من خالل هذه البرامج
 .مفهوم فنيات التعامل مع ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ومتطلباتهم

يصبحون أكثر كفاءة في استخدام العديد من أساليب  إن الدمج التربوي يفيد المعلمين بحيث
تعليمهم دروسا في  خاللن الدمج يفيد الطلبة األسوياء من ريس التي تفيد جميع الطلبة، كما أالتد

الطلبة  كما أنالحياة لم يكن لهم إن يتعلموها من غير الدمج، مثل التعاون والمشاركة واالحترام، 
من دعم الدمج الشامل لجميع المواطنين في جميع مناحي الحياة )ديان العاديين تعلموا قيما تمكنهم 

 (.7100ومارغريت وديان، 
يجابية عليهم، وتطبق في ؛ لما له من آثار إوجدت العديد من الدول ضرورة دمج المعاقين

مجموعة من المدارس تجربة دمج الطلبة المعاقين في الصفوف العادية مع الطلبة األسوياء، تهدف 
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عدم عزلهم عن مجتمعهم ومحيطهم األساسي، وتعمل على اكتشاف طبيعة اإلعاقة وتحويلها  إلى
 (.0992؛ حسن، 7112تقوم بدعمها حسب احتياجاتها )العزيز،  ،إلى معاهد ومراكز متخصصة

لعب دورا هاما ليس فقط في التواصل بين التي ت الحواس البشرية أهمالسمع واحدة من ويعتبر 
، بما في ذلك توطين بالفردمعلومات صوتية من المناطق المحيطة  في توفير وإنمااألشخاص، 

 يعانون منالذين بة إدراج الطلومن هنا فإن  ،بداية مخاطر أو تهديدات محتملة للتنبيه عناألصوات 
 لتعليم العام مع أقرانهم الذين لديهم السمع طبيعي هولأو ضعاف السمع في الفصول الدراسية  ،الصم

اللغة والتواصل، بإلى المشاكل المرتبطة وهناك من هو ضد الفكرة نظرًا  ،مثير للجدلموضوع 
البعض يرى أن مفهوم االندماج يجب أن يستند إلى إال أن  ،والتنشئة االجتماعية، والهوية الثقافية

 تجاهاتاالإضافة إلى تطوير لب على نوع من الوضع التعليمي منظومة القيم بدال من التركيز الغا
ومنع  ،والمعلميناإلعاقة السمعية والطلبة ذوي  ،األسوياءوإزالة الحواجز بين الطلبة  ،يجابيةاإل

، الحسنو  الدبابنة) ذوي اإلعاقة السمعية حصول المواقف السلبية التي قد تؤثر على نفسية الطلبة
7119.)  

ء على عدة عناصر نهم األسويامع أقرا ذوي اإلعاقة السمعية الطلبةنجاح دمج تعتمد عملية و 
دمج ن عملية ال، حيث أالمعاقين الطلبةوالبد من توفرها عند التعامل مع  ،أساسية ال غنى عنها

المدارس، والفصول، والمعلمين واألخصائيين الذين يعملون مع  :منتحتاج إلى تخطيط وتهيئة كّل 
لتنفيذ إلى البيئة والمحيط التي وتعليمهم، كما البدَّ أن يمتد التخطيط وا ،وإعدادهم ،الطلبة إلرشادهم

 (.Cambra & Silvestre, 2003والمتمثلة بأسرته ومكان إقامته ) ،يأتي منها ويعود إليها الطالب
في األنشطة الرياضية إلى  األسوياءالدمج لذوي اإلعاقة السمعية مع أقرانهم من الطلبة  يهدف

وتتم عملية  ،ع تزويدهم بخدمات التربية الخاصةفي المدارس العادية م المعاقينتربية وتعليم التالميذ 
إما بصورة جزئية من خالل األنشطة الرياضية  ،التكامل االجتماعي والتعليمي بينهم داخل المدرسة

أو بصورة كلية من خالل األنشطة الرياضية المنهجية  ،وأثناء الفسح ،والنشاط الالصفي ،منهجيةالال
 (.McLeskey & Waldron, 2002) لدراسيةداخل الفصول ا لبة األسوياءمع الط

قل أهميـة عـن تال  التيالفصل  داخل الموجهة األنشطة المنهجية الرياضيةاألنشطة وتمثل 
كما  عـن ميـولهم،و  حيث يعبر فيه الطالب عن أنفسهمفي الفصل،  التربوي والتعليمي الدرس

 وإتقان، وتحمل المسؤولية، ن الطلبةم التعاون مع غيرهمو  ،ضـبط النفس :ثلم ،فيه مهارات يكتسبون 
ال الفصل والتي خارج الموجهة  فهي تلك األنشطة منهجيةالال الرياضية نشطةالمهام المنجزة، أمَّا األ
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عند مجـرد تنظـيم هذه األنشطة فقط ال تقف و في الفصل،  المنهجية الرياضية ألنشطةاقل أهميـة عـن ت
لتطوير الطالب خارج  عبدي والمالواالنمل المشاركة قي خارج الفصل، وإنما أيضًا تشالنـشاطات 

تحويلها إلى مقررات تفرض إجباريًا، ثم تمنح عليها أسوار المدارس حيث تسعى بعض المدارس ل
 (.7119، الحسنو  الدبابنة) درجات تخضع لنظام التقدير، أو وفق التقويم الشائع المألوف

في األنشطة  ذوي اإلعاقة السمعية لبةسب للطوتكمن أهمية الدمج في تحقيق جو تعليمي منا
مع تقديم  األسوياءلكي يحققوا قسطًا من التعليم يناسب قدراتهم دون عزلة عن أقرانهم  ،الرياضية

ليصبحوا قادرين على التغلب على ما يحيط بهم  ،إلبراز وتقوية قدراتهم واستعداداتهم ؛المساعدة لهم
ي وتنمية المهارات الشخصية والحياتية لذوي اإلعاقة السمعية من معوقات النمو الثقافي واالجتماع

يوفر قة، كما وإزالة الشعور بالقلق من اإلعا ،واالجتماعي ،التـي تساعدهم على تحقيق التوازن النفسي
الفرصة للتفاعل في األنشطة الرياضية وعلى وجه الخصوص ذوي اإلعاقة السمعية للمعاقين الدمج 

واالستفادة والتعلم منهم، ومن جهة أخرى يفتح فرص أكبر للعاملين والمعلمين  األسوياءمع أقرانهم 
  (.7112، الحديديو  الخطيب)فيها

وعلى وجه الخصوص ذوي  لمعاقينوتعتبر برامج النشاط الرياضي الطالبي ذات أهمية كبيرة ل
ا لها من أهداف لم ؛في المدارس العادية في األنشطة الرياضية اإلعاقة السمعية الذين تم دمجهم

وإنسانية، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل كافة األنشطة التـي ترد من األمانة  ،وتعليمية ،وأثار تربوية
ألنشطة اأو من اإلدارة العامة للنشاط الطالبي في مختلف المدارس والذي يعرف ب معاقينالعامة لل

داخل المدارس الملحقة بها والذي باإلضافة إلى تفعيل دور النشاط الرياضي الرياضية الالمنهجية، 
وعلى  لبة المعاقينلطللغرض تحقيق أهداف الدمج التـي قدمت  ألنشطة الرياضية المنهجيةايعرف ب

لبة األسوياء مع الطمن مع أقرانهم في األنشطة الرياضية وجه الخصوص ذوي اإلعاقة السمعية 
وإمكاناتهم وما  ،ما يتناسب مع قدراتهمب ،البرامج واألنشطة الرياضيةاألخذ بعين االعتبار تنفيذ 

 (.Avramidis, Bayliss & Burden, 2000) يمتلكونه من مواهب
وأقرانهم  ،ذوي اإلعاقة السمعية في حياة دورًا هاماً في األنشطة الرياضية  عملية الدمجتلعب 
متبادل بين لا التكيف اإليجابيمن ناحية  والنفسية ،العديد من الجوانب االجتماعية األسوياء في

، كما تساهم هذه التعليمية واألنشطة الرياضية األنشطة على صعيد األسوياءوأقرانهم  المعاقين بةالطل
والطلبة  ،بين الطلبة األسوياءوتوافق دراسي  ،توافق اجتماعيخلق على  البرامج واألنشطة الرياضية

  .(7112 ،الخطيب والحديدي) اإلعاقة السمعيةمن ذوي 
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 اإلعاقة السمعيةعملية الدمج في األنشطة الرياضية في بناء شخصية ذوي كما تساهم 
المسؤولية بوزيادة الوعي  ،البدني والتطور ،المعرفي التطور المتمثل في يجانب السلوكالتحسين و 

الالمنهجية، مما و شأ بينهم أثناء األنشطة المنهجية تنالصداقات التـي ، باإلضافة إلى االجتماعية
للتعلم بة الطل اندفاعزيادة إلى  باإلضافة وتوازن على الصعيد الشخصي واالجتماعي، ثقة يكسبهم

 لمعاقينل في األنشطة الرياضية الدمجتنعكس أيضا أهمية والبدني، النواحي المعرفية  وتفوقهم في
 ،ألسلوب الدمج همارتياح أسر  األسوياء فيوعلى وجه الخصوص ذوي اإلعاقة السمعية مع أقرانهم 

أبناءهم معزولين  وعدم إبقاء ،الدمجالذي يدعم عملية  التعليم كبسل أبناءهمعلى إلحاق هم بالإقو 
.(Mcleskey and Waldron, 2002)  تؤثر، أيا كان نوعهاالدراسات أن اإلعاقة  أثبتتحيث 

مما يؤثر  ،بالنقص ينشئ إحساسا القصور العضوي حيث أن على سلوك الفرد وتصرفاته المختلفة، 
 لهذا تعتبر ممارسة في سلوكه، أشكااًل متباينة قد يأخذويثير فيه صراعًا كثيرا  ،فسية الفردعلى ن

وإشباع  ،ماتهو إثبات ذوفعالة تساعد ذوي اإلعاقة على  ،وسيلة رائعة ،األنشطةأشكاال متباينة من 
 .((Avramidis, Bayliss & Burden, 2000م بقيمته مشعوره

تّعد من القضايا الهامة لتطوير عملية التوجه مين نحو الدمج المعلوجهات نظر  حديدتوإنَّ 
 نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العادي، فعدم فهمها بالشكل المالئم والصحيح

التعلم والتعليم في الصف و  ،ربما يؤثر سلبًا على نجاح عملية الدمج والقدرة على التعامل معها
في وجهات نظر  يلعب دورًا هاماً  والمعارف الالزمة ،والمهارات ،براتتحديد الخأنَّ كما  ،العادي

الممارسات الخاطئة على تعرف الظريًا و ون وتجريبياً  اً مدى توافقها تربوي ويحددالمعلمين نحو الدمج، 
 معالجتها وتعديلهاإيجاد حلول لضمن عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، ومحاولة التي قد تت

فإن وجهات نظر المعلمين  ، ومن هنالطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةل وناجحة مرغوبة ائجنت لتعطي
في األنشطة  دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ةأو السلبية على حد سواء نحو عمليااليجابية 

 ،الرياضية واألنشطة ،تطوير البرامجو  ،دورًا مهمًا في التخطيطتلعب الرياضية في المدارس العادية 
األهداف  الوصول إلى وتساهم في ،حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفمع كييفها وت

رعاية ال لتوفيرالمؤسسات التربوية  تساهم في دعمفإن نتائج هذه الدراسة  لهذا ؛المنشودةالتربوية 
األسوياء  وتكيفهم مع اقرأنهم من الطلبة ،الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية

(Mcleskey and Waldron, 2002). 
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 مشكلة الدراسة 
ألنهم أساس نجاح العملية  ؛إن عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية تطلب من المعلمين

 بالطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، ألنوتطوير المخرجات التربوية المرتبطة  ،التعليمية في المدارس
ة السمعية في المدارس العادية تواجهها العديد من الصعوبات نتيجة عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاق

لطبيعة المشكالت التي يعانون منها، والتي ترتبط بشكل أساسي بقدرتهم على التواصل اللغوي مع 
األفراد السليمين والمعلمين، وتسعى وزارة التربية والتعليم نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية في 

استراتيجيات للتدخل الفعَّال في دمج ذوي واستخدام تطوير ادية، لذا كان البدَّ من المدارس الع
أو إعاقات سمعية هم أكثر نشاطًا  ،الذين يعانون من ضعف السمعالطلبة اإلعاقة السمعية، وبما أنَّ 

تعد األنشطة الرياضية من االستراتيجيات التي من الذين يعانون من إعاقات جسدية أو بصرية، 
 موفقًا الحتياجاته ،مكن أن تساهم في عملية الدمج، حيث توفر الدعم للطلبة ذوي اإلعاقةي

النظر  بغض في األنشطة الرياضيةبالمشاركة  الطلبةوفر الفرص لجميع واهتماماتهم وقدراتهم، وت
لبة للط شطة الرياضية غير مناسبةنقد تكون األومن ناحية أخرى  ،عن قدراتهم واهتماماتهم للمشاركة

مشاكل  له أو تسبب ،تعارض مع سالمة الطالب، أو تفي بعض األحيانذوي اإلعاقة السمعية 
والالمنهجية للطلبة  ،األنشطة الرياضية المنهجيةفاعلية من  ، وجاءت هذه الدراسة للتحققتعليمية

 في عملية الدمج. ذوي اإلعاقة
 أهمية الدراسة

يعد موضوع دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، حيث
في المدارس العادية مع الطلبة األسوياء من القضايا الهامة لتطوير وتحسين التعلم، وتعد هذه 

من الدراسات القليلة التي تناولت دمج ذوي اإلعاقة السمعية من  -نحسب علم الباحثي–الدراسة 
ومكتبة األبحاث  ،إضافة نظرية إلى األدب التربوي خالل األنشطة الرياضية، وقد تسهم في تقديم 

المتعلقة بدمج ذوي اإلعاقة في المدارسة، وقد تفيد هذه الدراسة المعلمين الذين يتعاملون مع الطلبة 
ذوي اإلعاقة السمعية لتساعدهم بعملية التعليم لهؤالء الطلبة والعوامل المختلفة التي تؤثر على 

نتائج الدراسة المعلمين بالوقوف على األنشطة التي تسهم في دمج ذوي من المؤمل أن تفيد الدمج، و 
مع  يتالءمبما  األنشطةالسمعية وتطوير توجهات إيجابية لديهم نحو الدمج وتكييف هذه  اإلعاقة

، وتبني المعلمين وتحسين قدراتهم في التعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية ،المناهج وحاجات الطلبة
نشطة الرياضية المنهجية والالمنهجية في عملية الدمج، كما تبرز هذه الدراسة لتفعيل استخدام األ
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أهمية دور معلم التربية الرياضية في إنجاح عملية دمج ذوي اإلعاقة السمعية من خالل ما يقدمه 
من أنشطة رياضية منهجية وال منهجية، ويمكن أن تساعد مطوري المناهج في المؤسسات التربوية 

المناهج على األخذ باالعتبار حاجات ذوي اإلعاقة السمعية واألنشطة المالئمة بالتركيز عند تطوير 
 بما يتوافق وأهداف العملية التعليمية. ،على األنشطة الرياضية

 هدف الدراسة
مدى فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة  إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

 جية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية.الرياضية المنهجية والالمنه
 أسئلة الدراسة

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
والال منهجية في  ،ما مدى فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية .0

 ؟المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية

هل تختلف درجة فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية  .7
باختالف  والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية

 المتغيرات الشخصية؟
 التعريفات اإلجرائية

ز السمعي عند هي تلك المشكالت التي تحول دون أن يقوم الجهااإلعاقة السمعية اصطالحا: 
الفرد بوظائفه، أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة، وتتراوح اإلعاقة السمعية في 

والمتوسطة التي ينتج عنها ضعف سمعي إلى الدرجات الشديدة جدا  ،شدتها من الدرجات البسيطة
 (.7110والتي ينتج عنها صمم )القريوتي والصمادي والسرطاوي، 

وتهدف إلى إثراء العملية  ،هي أنشطة تتم داخل الفصل نهجية اصطالحا:األنشطة الم
التعليمية، وتنمي عددا من المهارات لدى الطالب، وتبث روح الحب والتعاون فيما بينهم، وهي 
وأنشطة مخطط لها ومقصودة لخدمة المناهج الدراسية، وتتم تحت إشراف وتوجيه المعلم )اللقاني 

 (.0999والجمل، 
تنمي لدى الفرد  ،ومقصودة ،: هي أنشطة تعليمية مخططةة الال منهجية اصطالحااألنشط

 ،واالتجاهات التي تساعدهم في التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه ،عددا من المهارات
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، وتوجيه إدارة المدرسة، والمشاركة في حل مشكالته وقضاياه، وتتم خارج الصف تحت إشراف
 (.0991صه )عميرة، والمعلمين كل في مجال تخص

 حدود الدراسة
معلمي التربية الرياضية العاملون في المدارس الحكومية في لواء المزار الحدود البشرية: 

 .الشمالي
 .7102/7102: الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمنية

 اقتصرت هذه الدراسة على مدارس مديرية تربية لواء المزار الشمالي.الحدود المكانية: 
 العربية سات الدرا

التعرف إلى فاعلية برنامج تطبيقي مقترح في  إلى ( بإجراء دراسة هدفت7112قامت سليمان )
( أعوام لدى عينة 2-1تحقيق عملية التواصل اللفظي لذوي اإلعاقة السمعية في المرحلة العمرية )

نت ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج  ،من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية التجريبي، وتكوَّ
( أعوام من 2-1( طفاًل وطفلة من ذوي اإلعاقة السمعية بالمرحلة العمرية )17عينة الدراسة من )

ة نتائج منها: أنَّ لبرنامج التطبيقي المقترح فاعلية  المركز السوداني للسمع، وتوصلت الدراسة إلى عدَّ
( أعوام، وفاعلية 2-1بالمرحلة العمرية )، في تحسين عملية التواصل اللفظي لذوي اإلعاقة السمعية

برنامج التطبيق المقترح في هذه الدراسة في تحسين عمليات التواصل اللفظي لدى البنات المعاقات 
ضرورة استخدام برنامج التنطيق في سمعيًا أفضل مقارنة باألوالد المعاقين سمعيًا، وأوصت الباحثة ب

 .الفئةبتعليم هذه  المختصةالسمعية بالمراكز  اإلعاقةتفصيل العملية التعليمية لذوى 
( دراسة لمعرفة فعالية برنامج لألنشطة المدرسية في تنمية تقدير الذات 7112وأجرت الما )

نت عينة الدراسة  لدى عينة من المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية، وتمَّ استخدام المنهج التجريبي، وتكوَّ
هم طالب في الصفوف االبتدائية،  ،اإلعاقة السمعية( فردًا من طالب وطالبات ذوي 71من )

 مقياس أبعاد على التجريبية المجموعة درجات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجودوأظهرت النتائج 
 الذات احترام القياس أبعاد في إحصائية داللة ذات فروق  ووجود ،لصالح التجريبية الذات تقدير

 إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم التجريبية، المجموعة حلصال المجموعتين بين الصم للمراهقين
 ذات فروق  وجود وعدم الذات، تقدير مقياس أبعاد حول التجريبية المجموعة في واإلناث الذكور بين

 شهرين مضي بعد بالنفس الثقة أبعاد في التجريبيةللمجموعة  قياسمال درجات بين إحصائية داللة
 .الدراسة بتوظيف األنشطة المدرسية لذوي اإلعاقة السمعية في المدارس، وأوصت البرنامج إنهاء من
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وجهات نظر معلمي  إلىتعرف ال إلى بدراسة هدفت( 7111)قام كل من الدبابنة والحسن و 
ضمن مسار الدمج  ،السمعية نحو عملية تعليم الطلبة في المدارس العادية اإلعاقةالطلبة ذوي 
ومستوى  ،حديد الفروق في وجهات النظر تبعا لمتغير نوع المدرسةت إلى إضافة، األردنالشامل في 

وتّم استخدام المنهج الوصفي، حيث استخدمت االستبانة  ومكان التدريس والمؤهل العلمي، ،الصف
( 012والبالغ عددهم ) السمعية اإلعاقةذوي عينة الدراسة من معلمي الطلبة نت كوَّ لجمع البيانات، وت

( فقرة 32( فقرات ومحايدة على )1ئج أن وجهات النظر كانت ايجابية على )وأظهرت النتا معلم.
تبعًا لمتغير نوع المدرسة لصالح المدرسة  ،( فقرات، ووجود فروق ذو داللة إحصائية3وسلبية على )

الخاصة، ولمتغير مكان التدريس لصالح المدارس العادية ولمتغير المرحلة الدراسية لصالح معلمي 
ساسية، ولمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلم الحاصل على مؤهالت علمية أخرى ال المرحلة األ

تنظيم دورات تأهيل لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة ترتبط بتخصص التربية الخاصة، وأوصت الدراسة ب
دافعيتهم لتلقي  على ا قد يؤثر إيجاباً بهدف تحسين اتجاهاتهم ووجهات نظرهم نحو الدمج ممَّ  السمعية

 المناهج وتبني استراتيجيات تعلم وتعليم تراعي الفروق  تدريب المالئم لتطوير قدرتهم على تكييفال
 . الفردية بين جميع المتعلمين

 ،( بدراسة هدفت إلى معرفة متطلبات الدمج الشامل للطالب الصم7119وقام حنفي )
العالي، واستخدم  وضعاف السمع في المدرسة العادية من وجهة نظر معلميهم ومعلمي التعليم

( 2وتناولت ) ،الباحث المنهج الوصفي، حيث تمَّ استخدام استمارة وقائمة متطلبات الدمج الشامل
( 721للدمج الشامل، وقد طبقت على ) اً ( احتياج02أبعاد للدمج الشامل، واستبانه تكونت من )

السامعين ممن ( معلم للطالب 000( معلم للطالب الصم وضعاف السمع، و)022معلم، منهم )
يعملون في برامج دمج الطالب الصم أو ضعاف السمع، وتوصل إلى عدة نتائج منها أن معلمي 
الطالب الصم أكثر إدراكًا بمدى توافر متطلبات الدمج الشامل بالمقارنة مع معلمي الطالب 

إلداريين، وا المعلمين: إعداد وتدريب هي أنَّ أكثر متطلبات دمج الطالب الصم أهميةالسامعين، و 
عملية دمج  يتالءموتهيئة الطلبة الصم والسامعين لتنفيذ عملية الدمج، وتجهيز الصفوف الدراسية بما 

ّن فائدة دمج الطلبة الصم في المدرسة العادية كانت أكثر فائدة لكاًل من الصم والسامعين إالصم، و 
دمج الطالب الصم أو ضعاف  الباحث بالتركيز علي ، وأوصىوأسرهم معًا، ثمَّ مفيد للصم وأسرهم

 .تقييم تلك التجربة كدافع لتطبيق فلسفة الدمج الشامل السمع في فصول ملحقة بالمدرسة العادية، ثمّ 
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( بإجراء دراسة هدفت إلى  تصميم نموذج لمناهج رياض األطفال ذوي 7102وقامت الزبون )
ن جميع معلمات رياض األطفال اإلعاقة السمعية من وجهة نظر معلماتهم، وتكونت عينة الدراسة م

( معلمة، ولجمع البيانات 01ذوي اإلعاقة السمعية في محافظتي العاصمة والزرقاء في األردن )
استخدمت الباحثة المنهجية النوعية باستخدام المقابلة، وأشارت النتائج إلى ضرورة أن تتكون مناهج 

 :وهي ،كتب الطفل المتضمنة لغة اإلشارة رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من األجزاء التالية:
كتب اللغة العربية، واللغة االنجليزية، والحساب وكراسة الخط، وكتب المعلمة، والكتاب المرجعي 
الخاص بمعلمات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، والمواد المرفقة وهي البطاقات، وأوصت الباحثة 

ب بطريقة ممتعة ومشوقة وجذابة، ووضع جدول ضرورة إضافة ألوان وصور مشوقة إلخراج الكتاب
السمعية يحتاجون إلى وقت أطول لتعلم المهارات والمفاهيم  اإلعاقةن األطفال ذوي أزمني مالئم إذ 

 م.التي فاتته

 الدراسات األجنبية
 معلمي من مواقف التحقق إلى هدفت دراسةً ( Keith & Ross, 1998أجرى كيث وروز )

 المدارس في السمع ضعاف األطفال دمج نحو غوتنغ منطقة من صغارال بتدائيةاإل المدارس
نت  كأداة  االستبيان استخدام تم حيث المسحي البحث تصميم على يعمل نكإ ،العادية بحثية، وتكوَّ

 ،غوتنغ في جنوب افريقيا منطقةفي  من معلمي المرحلة االبتدائية ( معلماً 91عينة الدراسة من )
 تجاه مواقفهم في نسبيا ايجابية كانت االستطالع الذين شملهم المعلمين أن النتائج تحليل وأشار

 وكانت .إيجابية أكثر مواقف إلى والخبرة التدريب حيث من لإلعاقة التعرض زيادة ويرتبط. اإلدراج
 جميع ورأى. السمع ضعاف التالميذ تدريس في الكفاءة زيادة إدراك في إيجابية أكثر مواقف مرتبطة

 يشاركوا أن ينبغي والسمع واللغة النطق المختصون في األطباء أن االستطالع همشمل لذينالمعلمين ا
 وجود عدم قلقهم إزاء عن المشاركين من العديد وأعرب ،األطفالمن  السمع ضعاف إدراج تسهيل في

 لقب للمعلمين الدعم ونظام ،الكافي وأوصت الدراسة بضرورة التدريب والمهارات. والمعرفة التدريب
 .المحتمل والدور شاملة، تعليمية سياسة تنفيذ

( دراسة هدفت للتحقيق في تأثير فقدان السمع Dalton, et. al 2003وأجرى دالتون وآخرون )
نت العينة من ) ( 7211على نوعية الحياة في عدد كبير من السكان البالغين من كبار السن. وتكوَّ

 حاالت في االتصاالت صعوبات بشأن أسئلة خالل التواصل من صعوبات تقييم تمَّ  ، وقدمشاركاً 
 اليومية، الحياة أنشطة من تدابير باستخدام بالصحة المرتبطة الحياة نوعية تقييم تم ، كمامحددة
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من المشاركين لديهم اعتدال في ضعف السمع  %71أظهرت النتائج أن  .الصحي المسح ونموذج
 مع ةً رتبطملحوظ م بشكل السمع فقدان شدة توكان ،لديهم توسط إلى حاد في ضعف السمع %71و

األفراد الذين لديهم  ، كما أنذاتيا عنها المبلغ االتصاالت في ومع صعوبات السمع عائق وجود
 وذلك في ضعف سمعلل الذين ليس لديهم فقدان األفراد عرضة من أكثر كانوا الشديد السمع فقدان

السن، وأوصت  كبار لدى الحياة نوعية انخفاض معالسمع  فقدان وترتبط شدة ،أنشطة الحياة اليومية
واستخدام  ،ألفراد الذين يعانون من فقدان السمعلتوفير المعينات السمعية المناسبة الدراسة بضرورة 

 .استراتيجيات التعليم الموجهة التي قد يكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لديهم
ف على الصعوبات التي يواجهها طالب ( دراسة هدفت الوقو Asif, 2008وأجرى آصف )

الصم وتفاعله مع شركائه )المعلمين والزمالء الذين لديهم سمع طبيعي( من خالل التفاعل  في 
نت العينة من طالب الصم جاي ) ( Jayالمدرسة الشاملة التي تقع في تيلبورنغ في هولندا. وتكوَّ

مشاركين في الصف، ال غيرات مالحظ إضافة إلىوطالب لديه السمع طبيعي،  ،ومعلم الصف
والتغير  واستخدمت المقابلة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أنَّ هناك صعوبات في استقبال اللغة

، كما ان محدود ألجهزة السمع اً استخدامأن هنالك و  ،بيئة الصف مزعجةعنها، ويضاف إليها أن 
على تطوير  تعدد اللغات يؤثرا كان للكمالمعلم والزمالء يتكلمون بطريقة سريعة في بعض األحيان، 

في  كما كانت مشاركتهلدى جاي ضعف التقدير الذاتي والثقة لغة الخطاب عند جاي، إضافة أن 
وأوصت الدراسة محدودة،  الدروس والمناقشات وتفاعله مع زمالئه أثناء تفاعلهم في الفصول الدراسية

 .دام أجهزة السمعتحسينات في البيئة الصفية لتكييف استخبضرورة عمل 
العالقة بين تقييم إلى ( دراسة هدفت Gopinath, et, al., 2011) جوبيناث وآخرون  ى أجر و 

نت العينة من  ،ADL)وفقًا لنطاق نشاطات الحياة اليومية ) ،وتقييد النشاط ،ضعف السمع وتكوَّ
واالستبانة  ،سحياستخدم المنهج الم ، وقد( مشاركًا من منطقة الجبال الزرقاء في استراليا0927)

( من المشاركين لديهم صعوبات في أنشطة %0101) 021كأداة للدراسة. وأظهرت النتائج بأن 
غير المصابين في ضعف السمع أعلى من الحياة اليومية، وأفادت أيضًا بأنَّ الصعوبات عند 

مع ضعف في  ةرتبطحدة ضعف السمع ممصابين بضعف بالسمع، ووجدت الدراسة أنَّ زيادة 
إعادة التأهيل السمعي الفعالة لألفراد المصابين  بضرورةألنشطة الحياة اليومية، وأوصت الدراسة ا

 .للحفاظ على االستقالل في الحياة لديهم ؛بضعف السمع
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دراسة هدفت إلى  Eriks-Brophy & Whittingham, 2013)وأجرى إريكس وويتنجهام )
ال للطالب الذين يعانون من فقدان السمع ومهاراتهم لل ،ومعارفهم ،تحديد مواقف المعلمين دمج الفعَّ

نت العينة من ) ،في الفصول الدراسية العادية في أوتاوا في كندا التي تقدم التعليم  اً ( مدرس23وتكوَّ
النتائج الشامل للطالب الذين يعانون من فقدان السمع، واستخدم االستبيان كأداة للدراسة. وأظهرت 

 برامج الذين يفقدون السمع في لطالب الفريدة التعليمية االحتياجات على التركيز زيادة إلى حاجة
وأوصت  ،الناجح اندماج لتعزيز والطالب المعلمين من لكل المناسب الدعم وتقديم، المعلم إعداد

 اإلعاقاتالدراسة بضرورة زيادة التركيز على االحتياجات التعليمية الفريدة من نوعها للطالب ذوي 
ندماج االبرامج إعداد المعلم، وتقديم الدعم المناسب لكل من المعلمين والطالب لتعزيز  السمعية في

 الناجح.
 ,Vuljanic, Pavin Ivanec & Petrinovic) فالجانك وبافن ايفانك وبترينوفتش جرى أ

الحركية  على كفاءة القوة الرياضية األنشطة في المشاركة أثر إلى تحديد دراسة هدفت (2015
ذوي اإلعاقة السمعية، ودورها في تطوير قوة الحركة لديهم لتصل إلى قدرة األطفال الذين  لألطفال

 00-2 تتراوح طفال (11) على البحث عينة لديهم سمع طبيعي عند عمل نفس النشاط، واشتملت
 السمع ،الطبيعي األطفال ألرياضيين السمع) مجموعات 1 إلى تقسيمها تم والتي العمر، من سنة

غير  األطفال وضعاف السمع الرياضيين، األطفال ضعاف سمعو الرياضيين،  األطفال غير الطبيعي
 وكانت الرياضية األلعاب في المشاركة حول استمارة استخدام تمَّ  الدراسة ولغرض، (رياضيينال

 يف االختالفات لتحديد تحليل التباين استخدام تمَّ و . اختبارات لقوة الكفاءة سبعة في موضوعاتها تقاس
 .وتفاعلها الرياضية األلعاب في والمشاركة السمع ضعف في عوامل يتعلق فيما قوة كفاءة

 قوة الكفاءة في بكثير ذلك من أقل نتائج يحققون  السمع ضعاف األطفال أن النتائج وأظهرت
 األطفال في اختبارات من الفئتين لكال متساوية نتائج وهناك. طبيعيالالسمع  باألطفال ذوي  مقارنة

 منو  ،الجسم من العلوي  الجزء من والمرونة ،والقوة ،الجسم من العلوي  الجزء من والتحمل القوة قييمت
اختبارات كفاءة  في أفضل نتائج يحققون  الرياضية األلعاب في يشاركون  الذين األطفالف أخرى  ناحية
 الرياضيين طفالاأل لدى متساوية والمرونة التوازن  تقييم اختبارات نتائج أن إال، الحركية القوة

 عملية في والمرونة الميزان وضع إهمال على تنطوي  أن يمكن رياضيين والتيالغير  واألطفال
 السمع الطبيعي واألطفال ذوي  األطفال الرياضيين قوة الكفاءة بين في فرق  هناك وكان. التدريب

األطفال  ارسةلمم مالئمة غير ظروف خالل من تفسيره يمكن قد والتي السمع، ضعاف الرياضيين
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قليلة، وأوصت الدراسة باستخدام و  وجيزة تزال ال التدريب التي لعملية السمع لديهم ضعف في الذين
 تكافؤ تحقيق إلى تؤدي أن شأنها من في تدريب األطفال ضعاف السمع التي الرياضية األنشطة

 السمع. فقدان عن النظر بغض األطفال الحركية بين القوة
الدراسات السابقة تناولت موضوع دمج ذوي اإلعاقة السمعية وضعاف  يالحظ أنَّ مما سبق 

السمع، حيث تناولت بعض الدراسات تطبيق برنامج لتحسين التواصل اللفظي لدى ذوي اإلعاقة 
(، واستخدام برنامج لألنشطة المدرسية في تنمية تقدير الذات لديهم كدراسة 7112السمعية )سليمان، 

عض الدراسات عملية الدمج في المدارس من وجهة نظر المعلمين )الدبابنة (، وتناولت ب7112الما )
(، ومتطلبات الدمج الشامل للطالب الصم وضعاف Keith & Ross, 1998؛ 7111والحسن، 

(، وتصميم نموذج لمناهج رياض األطفال ذوي اإلعاقة 7119السمع في المدرسة العادية  )حنفي، 
( في الصعوبات التي يواجهها طالب Asif, 2008بحثت دراسة )(، بينما 7102السمعية )الزبون، 

عن  (Vuljanic, Pavin Ivanec & Petrinovic, 2015)المدرسة، وكشفت دراسة  في الصم
ذوي  لدى األطفال وتطوير قوة الحركة ،السمع على قوة كفاءة الرياضية األنشطة في المشاركة أثر

ت السابقة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة بينما اإلعاقة السمعية، واستخدمت معظم الدراسا
 اإلعاقةدمج ذوي  استخدمت دراسات أخرى المنهج التجريبي، أمَّا الدراسة الحالية فتبحث في فاعلية

وجهة  والمنهجية في المدارس الحكومية من ،رياضية منهجية من خالل مشاركتهم بأنشطةالسمعية 
 ية.نظر معلمي التربية الرياض

 نهجية الدراسة وإجراءاتهام
تمَّ استخدام المنهج الوصفي بصفته المسحية، بهدف التعرف إلى مدى دمج ذوي اإلعاقة 
السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي 

ات العالقة بموضوع الدراسة، التربية الرياضية، حيث تمَّ مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذ
 وقام الباحثون بتطوير استبانة لجمع آراء أفراد عينة الدراسة بهدف الوصول إلى النتائج.

 :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية لواء المزار 

 ( معلمًا ومعلمة.21، وعددهم )7102/7102الشمالي في األردن خالل العام الدراسي 
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 :عينة الدراسة 
ومعلمة تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع  ،( معلما04تكونت عينة الدراسة من )

لتحليل البيانات، وفيما يلي ( استبانة صالحة 04( استبانة، اعتمد منها )25الدراسة، حيث تم توزيع )
المؤهل العلمي، و الخبرة، و الفئة العمرية، و لمتغيرات الجنس، ألفراد عينة الدراسة وفقًا ل وصف  

 (.1مكان السكن، كما في الجدول رقم )و ، التخصص
 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية (1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 2202 73 ذكر
 1702 02 أنثى

 01101 11 المجموع

 ريةالفئة العم

 3702 03 سنة 31أقل من 
 3202 02 سنة 11 -31من 

 3101 07 سنة 11أكثر من 
 01101 11 المجموع

 الخبرة
 1202 09 سنوات 01أقل من 
 2702 70 سنوات 01أكثر من 

 01101 11 المجموع

 المؤهل العلمي
 1702 33 بكالوريوس

 0202 2 دراسات عليا
 01101 11 المجموع

(، بينما بلغ عدد 2202( بنسبة مئوية )73( أن عدد المعلمين بلغ )0) وليظهر من جد
سنة( هي األبرز 11 - 31(، كما تبين النتائج الفئة العمرية )من1702( بنسبة مئوية )02المعلمات )

(، وأظهرت النتائج أن المعلمين والمعلمات الذين خبرتهم 3202( وبنسبة مئوية )02بتكرار بلغ )
(، أما الذين خبرتهم )أقل من 2702) ( ونسبة مئوية70نوات( هم األبرز بتكرار بلغ )س 01)أكثر من 

(، وبالنسبة للمؤهل العلمي بلغ عدد المعلمين 1202( بنسبة مئوية )09سنوات( فكان عددهم )01
(، أمَّا الحاصلين على 1702( بنسبة مئوية )33والمعلمات الحاصلين على درجة البكالوريوس بلغ )

 (.0202( بنسبة مئوية )2لدراسات العليات بلغ عددهم )درجة ا
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 أداة الدراسة 
قام الباحثون ببناء استبانة لجمع البيانات، وتكونت بصورتها النهائية من جزأين، اشتمل الجزء 

الفئة العمرية و األول على المتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وهي: الجنس )ذكر، أنثى(، 
سنوات(،  01سنوات، أكثر من  01الخبرة )اقل من و (، 11، أكثر من 11_31، من 31)اقل من 

( فقرة تقيس مدى 72المؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(، أمَّا الجزء الثاني فاشتمل على )و 
فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس 

 الحكومية.
تأكد من صدق االستبانة تمَّ عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة وبغرض ال

والكفاءة، وعددهم سبعة محكمين من ذوي االختصاص، بهدف الحكم على مناسبة الصياغة اللغوية 
للفقرات، ومدى انتماء الفقرات لالستبانة، واقتراحاتهم بحذف أو إضافة فقرات، وفي ضوء اقتراحاتهم 

 ا يلزم من حذف وتعديل على فقرات أداة الدراسة )االستبانة(.تم إجراء م
 الدراسة: أداةثبات 

 اإلعاقـةدمـج ذوي  فاعليـة مـدىأداة الدراسـة )تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( على  تمَّ 
لمـدارس الحكوميـة مـن وجهـة نظـر معلمـي االرياضية المنهجية والالمنهجية فـي  األنشطةالسمعية في 

( وهـــي قيمـــة مرتفعـــة ومقبولـــة ألغـــراض تطبيـــق 1029( حيـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات )ربيـــة الرياضـــيةالت
 الدراسة.

 المقياس:  تصحيح
مقيـــاس ليكـــرت  ون ( فقـــرة، حيـــث اســـتخدم البـــاحث72تكونـــت االســـتبانة بصـــورتها النهائيـــة مـــن )

(، 1)موافــق (، 2) موافــق بشــدةللتــدرج الخماســي بهــدف قيــاس آراء أفــراد عينــة الدراســة، وتــم إعطــاء 
أمام اإلجابـة التـي تعكـس  (√وذلك بوضع إشارة )(، 0، غير موافق بشدة)(7)غير موافق (، 3)محايد

 درجــة مــوافقتهم، كمــا تــم االعتمــاد علــى التصــنيف التــالي للحكــم علــى المتوســطات الحســابية كالتــالي:
 طول الفئة الواحدة، لذلك تصبح:  0033=  3أدنى درجة(/  –)أعلى درجة 

 تقدير منخفضة. ( درجة7033توسط حسابي )أقل من م -

 ( درجة تقدير متوسطة.3022 – 7031متوسط حسابي ) -

 ( درجة تقدير مرتفعة.3022متوسط حسابي ) -
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 المعالجة اإلحصائية: 
 التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة. -
معيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عـن جميـع مجـاالت أداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال -

 الدراسة.

دمـج  فاعليـة مـدىللكشـف عـن الفـروق  (way-ANOVA-4)تم تطبيق تحليل التباين الربـاعي  -
الرياضــــية المنهجيــــة والالمنهجيـــــة فــــي جميــــع المـــــدارس  األنشـــــطةالســــمعية فــــي  اإلعاقــــةذوي 

 الشخصية. اتمتغير لاضية تعزى لالحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الري

 النتائج وفقًا ألسئلة الدراسة:  عرض
مددددى فاعليدددة دمدددج ذوي اإلعاقدددة  فيمــا يلـــي عــرض نتـــائج الدراســة التـــي هـــدفت للتعــرف علـــى

المنهجيددة والالمنهجيددة فددي المدددارس الحكوميددة مددن وجهددة نظددر  الرياضدديةالسددمعية فددي األنشددطة 
 : نتائج باالعتماد على أسئلة الدراسةوسيتم عرض ال، معلمي التربية الرياضية

السؤال األول: ما مدى فاعلية دمج ذوي اإلعاقة السدمعية فدي األنشدطة الرياضدية المنهجيدة 
 ؟والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية

يــــة لجميــــع لإلجابـــة عــــن هـــذا الســــؤال تــــم اســـتخراج المتوســــطات الحســــابية واالنحرافـــات المعيار 
الفقــــرات التــــي تقــــيس مــــدى فاعليــــة دمــــج ذوي اإلعاقــــة الســــمعية فــــي األنشــــطة الرياضــــية المنهجيــــة 
والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربيـة الرياضـية، والمتوسـط العـام للمجـال 

 ( يوضح ذلك: 7الكلي جدول )
لجميع الفقرات التي تقيس مدى فاعلية دمج ذوي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (2جدول )

اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 معلمي التربية الرياضية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

0 
 األنشطة الرياضية في دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةيساعد 

وتطوير  ،على بناء استقالليتهم االجتماعيةنهم العاديين اقر أ مع
 .شخصياتهم

 مرتفعة 01 1.41 4.10

اختيار البرامج واألنشطة المنهجية والالمنهجية الملحقة  7
بما يتناسب مع قدرات الطالب ذوي اإلعاقة  ،بالمدارس

 مرتفعة 01 1.14 3.88
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 السمعية.

لمدارس جميع الحاجات الضرورية لذوي اإلعاقة يتوفر با 3
 السمعية لتسهيل مشاركتهم باألنشطة الرياضية.

 مرتفعة 3 0.92 4.35

1 
خلق جو من األلفة والمحبة بين الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 

األسوياء داخل وخارج نهم اقر أفي األنشطة الرياضية مع 
 المدرسة لتحقيق الهدف التعليمي والتربوي.

 مرتفعة 02 1.07 3.78

تهيئة البيئة المناسبة داخل المدرسة لمشاركة الطلبة ذوي  2
 األسوياء.نهم اقر أاإلعاقة السمعية باألنشطة الرياضية مع 

 مرتفعة 01 1.32 3.88

تخصيص مشرف مختص أثناء عملية الدمج لذوي اإلعاقة  2
 السمعية لإلشراف على سير األنشطة الرياضية.

 تفعةمر  2 0.88 4.20

تفعيل كافة النشاطات التي ترد من اإلدارة العامة لألنشطة  2
 الطالبية لتحقيق هدف الدمج.

 مرتفعة 2 0.96 4.18

تفعيل دور النشاط داخل المدرسة وخارجها يساهم في إنجاح  1
 دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.

 مرتفعة 2 1.04 4.13

طة الملحقة بالمدرسة إشراك الطالب بالمعاهد والبرامج واألنش 9
 بما يتناسب مع قدرتهم وإمكانياتهم.

 مرتفعة 2 1.24 4.13

تراعي المدارس التي يدمج بها الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بان  01
 طالبًا وطالبة في الصف الواحد. 72ال يزيد عدد الطلبة عن 

 مرتفعة 01 1.17 4.10

ريبية وتأهيلية يحتاج مدرسو التربية الرياضية الى دورات تد 00
 للمعلمين الغير مختصين بهدف إدراك مفهوم الدمج وأهدافه

 مرتفعة 7 0.95 4.38

تعد العالقة التنافسية بين المدارس المختلفة ضرورية فيما يتعلق  07
 بمشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية باألنشطة الرياضية.

 مرتفعة 0 0.96 4.58

03 
من نهم اقر أة السمعية مع يساهم دمج الطالب ذوي اإلعاق

 األسوياء في تكوين الشخصية االجتماعيًة والنفسية عند

 الطالب.
 مرتفعة 07 1.23 4.08

01 
يعمل الدمج في األنشطة الرياضية على تمييز روح المقاومة 

من  نهماقر أو والقوة والثبات بين الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 
 األسوياء

 مرتفعة 1 1.02 4.30

 مرتفعة 2 1.14 4.13الدمج في األنشطة الرياضية كدافع للتطور لدى الطالب يعمل  02
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 ذوي اإلعاقة السمعية من الناحية المعرفية والسلوكية.
 مرتفعة 09 1.24 3.73 مراعاة التنوع باألنشطة الرياضية المختارة لذوي اإلعاقة السمعية 02

مناسبة للطلبة  ُتعد األنشطة الرياضية المختارة للطلبة العاديين 02
 ذوي اإلعاقة السمعية.

 مرتفعة 03 1.28 3.95

دمج الطالب ذوي اإلعاقة السمعية باألنشطة الرياضية يساعد  01
 في تطورهم أكاديميا.

 متوسطة 72 1.55 3.25

يسمح الدمج بتطوير عالقات صداقة بين ذوي اإلعاقة السمعية  09
 والطلبة العاديين.

 مرتفعة 02 3.13 3.85

تؤثر مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة  71
 الرياضية على البرنامج الدراسي سلبًا.

 متوسطة 77 1.52 3.53

دمج الطالب ذوي اإلعاقة السمعية باألنشطة الرياضية يزيد من  70
 .مهارات التعاون بين أفراد المجتمع الواحد

 متوسطة 72 1.42 3.30

77 
عاقة السمعية بشكل إيجابي على يؤثر دمج الطلبة ذوي اإل

معلمي التربية الرياضية من حيث التعاون مع المعلمين 
 اآلخرين.

 متوسطة 71 1.61 3.40

يصعب الحفاظ على النظام في األنشطة الذي تحتوى على  73
 .طالب ذوي إعاقة سمعية

 مرتفعة 71 1.29 3.68

ختيار إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في ا 71
 األنشطة الرياضية المناسبة ألبنائهم.

 مرتفعة 01 1.26 3.75

اقرأنهم يعمل الدمج بين الطالب ذوي اإلعاقة السمعية و  72
 .التدريسي لدى المدرس ءاألسوياء على زيادة العب

 متوسطة 72 1.65 3.18

يطور الدمج مهارات الطلبة األسوياء في التعامل مع الطلبة  72
 .سمعيةذوي اإلعاقة ال

 متوسطة 73 1.74 3.48

دمج الطالب ذوي اإلعاقة السمعية باألنشطة الرياضية مع  72
 األسوياء يعتبر حق من حقوقهم.نهم اقر أ

 مرتفعة 71 1.58 3.68

 مرتفعة  0.58 3.89 المتوسط العام

( أن المتوسـطات الحسـابية لجميـع الفقـرات التـي تقـيس مـدى فاعليـة دمـج 7يظهر من الجـدول )
ي اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية والالمنهجيـة فـي المـدارس الحكوميـة مـن وجهـة ذو 
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( التي تنص: 07(، وكان أبرزها للفقرة رقم )1021-3001نظر معلمي التربية الرياضية تراوحت بين )
اإلعاقـــة  تعـــد العالقـــة التنافســـية بـــين المـــدارس المختلفـــة ضـــرورية فيمـــا يتعلـــق بمشـــاركة الطلبـــة ذوي "

( 1031( بمتوســط حســابي )00" وبدرجــة مرتفعــة، ثــم جــاءت الفقــرة رقــم )الســمعية باألنشــطة الرياضــية
رات تدريبيـــة وتأهيليـــة دو  إلـــىيحتـــاج مدرســـو التربيـــة الرياضـــية وبدرجـــة مرتفعـــة، والتـــي تـــنص علـــى: "

ورات التدريبيــة "، ويعــزى ذلــك لــدور الــدبهــدف إدراك مفهــوم الــدمج وأهدافــه ؛مختصــينالغيــر للمعلمــين 
ألن  ؛والتأهيليــة للمعلمــين ألنهــا تســهل علــيهم معرفــة التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة الســمعية بصــورة دقيقــة

مـن  ذلك يساعد فـي تطـورهم وزيـادة خبـرتهم، وتطـوير ذوي اإلعاقـة السـمعية مـن نـواحي مختلفـة سـواءً 
األنشـطة المناسـبة وإتبـاع أسـاليب الناحية المعرفية أو السـلوكية وغيرهـا، ولمسـاعدة المدرسـين باختيـار 

معينــة بمــا يتناســب مــع قــدرات ذوي اإلعاقــة الســمعية وبالتــالي يســهل علــيهم المشــاركة بتلــك األنشــطة 
نَّ تطبيــق أي برنــامج أو أنشــطة إلنجــاح عمليــة الــدمج وفهمهــا ممــا يــنعكس علــيهم بصــورة ايجابيــة، فــإ

ؤهلهم للتعامــل مــع حاجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة المعلمــين المــدربين تــدريبًا جيــدًا بمــا يــتــوافر يتطلــب 
يعمل الدمج بين الطـالب ( التي تنص على "72وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة رقم ) السمعية.

" بمتوســط حســابي التدريســي لــدى المــدرس بءاألســوياء علــى زيــادة العــ نهماقــر أوذوي اإلعاقــة الســمعية 
ن المدرســين فــي كــال الحــالتين ســواء بالــدمج أو عدمــه ( بدرجــة متوســطة. ويعــزى ذلــك أل3001بلــغ )

يقومـــون بإعطـــاء المـــادة المقـــررة للطالـــب ســـواء الطالـــب ذوي اإلعاقـــة الســـمعية أو الطالـــب الســـليم أو 
مشــكلة التــي يعــاني طبيعــة النَّ إذ إوال يــؤثر ذلــك علــى زيــادة العــبء التدريســي علــيهم.  ،كالهمــا معــاً 

العـــاديين ومـــع التواصـــل مـــع أقـــرانهم فـــي قـــدرتهم ية تـــنعكس علـــى منهـــا الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمع
تعلمهم ويزيد العبء على المعلم بسبب صعوبة تواصل وتعامـل المعلمـين ا قد يؤثر على ممَّ  المعلمين
 (.7112، الخطيب والحديديمعهم )

فـي كما بلغ المتوسط العام لجميع الفقـرات التـي تقـيس مـدى فاعليـة دمـج ذوي اإلعاقـة السـمعية 
األنشـــطة الرياضـــية المنهجيـــة والالمنهجيـــة فـــي المـــدارس الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي التربيـــة 

( وبدرجة مرتفعة. ويعزى ذلك النَّ دمـج الطـالب ذوي اإلعاقـة السـمعية مـع الطـالب 3019الرياضية )
 العـــاديين يســـاهم فـــي تكـــوين الشخصـــية االجتماعيـــة والنفســـية عنـــد الطـــالب، ويعمـــل علـــى خلـــق روح

التعاون والقوة والثبات بين الطالب، ويعمل كدافع للتطور لذوي اإلعاقة السمعية من الناحيـة المعرفيـة 
ويســمح بتطــوير عالقــات صــداقة مــع الطــالب العــاديين. حيــث تســاهم األنشــطة الرياضــية  ،ةوالســلوكي

ء والتفاعـــل فيمـــا بتنميـــة الجوانـــب االجتماعيـــة والتعليميـــة بـــين الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية واألســـويا
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، باإلضـافة إلـى اإلعاقة السـمعيةبين الطلبة األسوياء والطلبة من ذوي  التعاون الدراسيبينهم، وإيجاد 
ـــا يســـهم فـــي  تنميـــة المهـــارات الشخصـــية والحياتيـــة لـــذوي اإلعاقـــة الســـمعية تحقيـــق التـــوازن النفســـي ممَّ

، الحديـديو  الخطيـبعلة عملية الـدمج ) قة وينعكس إيجاباً واالجتماعي وإزالة الشعور بالقلق من اإلعا
  ,Vuljanic( واتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـة )McLeskey & Waldron, 2002؛ 7112

Pavin Ivanec  & Petrinovic, 2015 التي أظهرت أنَّ مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية )
 الحركية لديهم. وةاختبارات كفاءة الق في أفضل نتائج تحقق الرياضية األلعاب في

والمهـارات  والمعرفـة التـدريب ( التـي أظهـرت ضـرورة وجـودKeith & Ross, 1998ودراسـة )
العاديــة، ودراســة حنفــي  المــدارس فــي الســمع ضــعاف األطفــال لــدمجاالبتدائيــة  المــدارس لــدى معلمــي

الصـــفوف  لتنفيـــذ عمليـــة الـــدمج، وتجهيـــز المعلمـــينإعـــداد وتـــدريب ( التـــي أشـــارت إلـــى أهميـــة 7119)
( فاعليـــة برنـــامج 7112. كمـــا أظهـــرت دراســـة ســـليمان )عمليـــة دمـــج الصـــممـــع  يـــتالءمالدراســـية بمـــا 

تطبيقـــي مقتـــرح فـــي تحقيـــق عمليـــة التواصـــل اللفظـــي لـــذوي اإلعاقـــة الســـمعية، وأظهـــرت دراســـة المـــا 
ــا ( فعاليــة برنــامج لألنشــطة المدرســية فــي تنميــة تقــدير الــذات لــدى ذوي اإلعاقــة الســمعية7112) ، ممَّ

 ينعكس إيجابًا على عملية الدمج.
هل تختلف درجة فاعليدة دمدج ذوي اإلعاقدة السدمعية فدي األنشدطة الرياضدية  السؤال الثاني:

بداتتالف  المنهجية والالمنهجيدة فدي المددارس الحكوميدة مدن وجهدة نظدر معلمدي التربيدة الرياضدية
 المتغيرات الشخصية؟

 ؛( لـألداة ككـل-ANOVA 4-wayيل التباين الربـاعي )لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق تحل
للكشــف عــن الفــروق فــي درجــة فاعليــة دمــج ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي األنشــطة الرياضــية المنهجيــة 

بـــاختالف المتغيـــرات  والالمنهجيـــة فـــي المـــدارس الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي التربيـــة الرياضـــية
 الشخصية، وفيما يلي عرض النتائج:

للكشف عن الفروق في درجة فاعلية  (ANOVA)نتائج اتتبار تحليل التباين الرباعي  (3)جدول رقم 
دمج ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة الرياضية المنهجية والالمنهجية في المدارس الحكومية من وجهة 

 باتتالف المتغيرات الشخصية نظر معلمي التربية الرياضية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 10309 00177 10323 0 10323 الجنس
 10232 10300 10001 7 10770 العمر
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 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 10212 10327 10037 0 10037 الخبرة
 10237 10399 10017 0 10017 المؤهل العلمي

   1032 31 070127 الخطأ
    39 070199 المجموع المصحح

( α ≤1012) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة3يظهر من الجدول )
ـــة فـــي  فـــي )درجـــة فاعليـــة دمـــج ذوي اإلعاقـــة الســـمعية فـــي األنشـــطة الرياضـــية المنهجيـــة والالمنهجي

تبعـًا الخـتالف متغيـرات الجـنس، العمـر،  (المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضـية
(. ويعـزى 1012( إلـى مسـتوى الداللـة اإلحصـائية )Fمـي، حيـث لـم تصـل قيمـة )المؤهل العلو الخبرة، و 

ذلك ألن جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية التابعة لمديريـة تربيـة لـواء المـزار الشـمالي بغـض 
علـى أهميـة دمـج ذوي اإلعاقـة السـمعية فـي يتفقون النظر عن الجنس والعمر والخبرة والمؤهل العلمي 

ـــةاألنشـــطة الر  ـــة فـــي المـــدارس الحكومي ـــة والالمنهجي ـــة ،ياضـــية المنهجي ـــدة هـــذه  ،وشـــعورهم بأهمي وفائ
وإنَّ مشــاركتهم باألنشــطة الرياضــية تــنعكس إيجابــًا علــى تعــاونهم مــع األنشــطة لهــذه الفئــة مــن الطلبــة، 

ة واختلفـــت هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج دراســـة الدبابنـــ أقـــرانهم مـــن الطلبـــة العـــاديين وإنجـــاح عمليـــة الـــدمج.
وجهـــات نظـــر (، حيـــث أظهـــرت نتائجهـــا أن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي 7111والحســـن )

ــيم الطلبــة فــي المــدارس العاديــة اإلعاقــةمعلمــي الطلبــة ذوي  ضــمن مســار  ،الســمعية نحــو عمليــة تعل
تبعـا لمتغيـر المؤهـل العلمـي لصـالح المعلـم الحاصـل علـى مـؤهالت علميـة  ،األردنالدمج الشامل في 

 ال ترتبط بتخصص التربية الخاصة.أخرى 

 ملخص النتائج:
من خالل عرض نتائج التحليل اإلحصائي، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، يمكن تلخيص النتائج 

 على النحو التالي:
لفاعليــة دمــج ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي األنشــطة الرياضــية  أظهــرت النتــائج وجــود مــدى مرتفــع -

 س الحكومية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية. المنهجية والالمنهجية في المدار 

أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي )درجـــة فاعليـــة دمـــج ذوي اإلعاقـــة  -
الســمعية فــي األنشــطة الرياضــية المنهجيــة والالمنهجيــة فــي المــدارس الحكوميــة مــن وجهــة نظــر 

 المؤهل العلمي.و الخبرة، و لعمر، او تبعًا للمتغيرات الجنس،  (معلمي التربية الرياضية
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 التوصيات:
 باالعتماد على نتائج الدراسة يوصي الباحثون:

 مراعاة وزارة التربية والتعليم لتطوير عملية دمج ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية. .0

لتالئم حاجات  ؛والغرف الصفية ،توفير التسهيالت المادية والمعنوية داخل نظام المدارس .7
 نجاح عملية الدمج. مما يضمنبة الطل

تضمين الخطط الدراسية لتأهيل المعلمين في المدارس مواد متخصصة تهدف الى تأهيل  .3
 وتطوير كفايتهم لرعاية ذوي اإلعاقة السمعية. ،المعلمين

عمل برامج خاصة وأنشطة تهدف إلى تهيئة المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة  .1
 السمعية.

أهيل لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بهدف تحسين اتجاهاتهم ووجهات تنظيم دورات ت .5
 نظرهم نحو الدمج.

 المراجع 
-21، 002، مجلدة التربيدة(. دمج المعاقين في المدرسة العاديـة، 0992حسن، محمد صديق ) -

90. 
 متطلبدات الددمج الشدامل للطدالص الصدم وضدعاف السدمع فدي(. 7119حنفي، علي عبد النبي ) -

. الندوة العلميـة الثامنـة لالتحـاد سة العادية من وجهة نظر معلميهم ومعلمي التعليم العامالمدر 
العربي للهيئات العاملة مع الصم )تطوير التعليم والتأهيل لألشـخاص الصـم وضـعاف السـمع(، 

 .011-012، 7111إبريل  31-71مركز الملك فهد الثقافي، خالل الفترة من  -الرياض 
 :األردن -. عمـانالمدددتل إلددى التربيدددة الخاصدة .(7112والحديــدي، منـــى ) ؛ل، جمــاالخطيــب -

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
(. دمــــج الطلبــــة ذوي اإلعاقــــة الســــمعية فــــي المــــدارس 7119الدبابنــــة، خلــــود؛ والحســــن، ســــهى ) -

 .01-0(، 0) 2 المجلة األردنية في العلوم التربوية،العادية من وجهة نظر المعلمين. 
الدمج الشامل، تربية غير العداديين (. 7100ديان، برادلي؛ ومارغريت، سيزر؛ وديان، سوتلك ) -

 . الرياض: الناشر الدولي.في المدارس العادية
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نمددوذم مقتددرن لمندداهج ريدداض األ فددال ذوي اإلعاقددة السددمعية مددن (. 7102الزبــون، إيمــان ) -
، قطـــــــــــــــر، 2015وجهددددددددددددددة نظدددددددددددددددر معلمددددددددددددددداتهم. المدددددددددددددددؤتمر الددددددددددددددددولي للتعلددددددددددددددديم 

http://www.qscience.com/doi/10.5339/qproc.2015.coe.47. 
فعالية برنامج التنطيق المقترن فدي تحقيدق عمليدة (. 7112سليمان، أماني عبد السالم محمد ) -

، رســالة ماجســتير، ( أعددوام6-4التواصددل اللفظددي لددعوي اإلعاقددة السددمعية بالمرحلددة العمريددة )
 جامعة الخرطوم، السودان.

، عمــان: دار الثقافــة للنشــر إرشدداد ذوي الحاجددات الخاصددة(. 7112، ســعيد عبــد العزيــز )العزيــز -
 والتوزيع.

. الريــاض: األنشددطة العلميددة غيددر الصددفية ونددوادي العلددوم(. 0991عميــرة، إبــراهيم بســيوني ) -
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 ، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.الخاصة
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