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:شكر وتقدير  

 

على أداء هذا  ادرب العلم والمعرفة وأعانن ناالحمد هلل الذي أنار ل

. إلى انجاز هذا العمل االواجب ووفقن  

من قريب أو  ابجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدن توجهن

من  ناهمن بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما وجه

 األستاذالى منبع النصائح والتوجيهات خص بالذكر نصعوبات، و

 بمعلوماته الذي لم يبخل عليا زبشي نور الدينالمشرف  الدكتور

في إتمام هذا  ناصائحه القيمة التي كانت عونا لوتوجيهاته ون

.البحث  

يد المساعدة من الزمالء واألصدقاء من  نانسى كل من قدم لنوال 

.قريب أو من بعيد  

.فألف شكر لكل هؤالء وجزاهم هللا ألف خير  
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 :مقدمة 

إن االهغمام باألطفال األسوياء واملعاقني باخغالف أنواع ودرجات اإلعاقة وتربيغهم ورعايغهم يعغرب 
مبثابة االسغفادة من قدراهتم و إمكاناهتم ،حىت يصبح لكل فرد منهم دوره يف احلياة كمواطن يقوم 

 .بواجباته ،ليكون بعمله جزءا من خمطط الغنمية للمجغمع الذي يعيش فيه 

ولذلك هتت دول العامل برعاية أطفاهلا بشكل عام وتقدم هلم اخلدمات املخغلفة ،وقد بدأ االهغمام 
بالرتبية اخلاصة لألطفال املعاقني مع بدايات هدا القرن ،وحتقق خالله يف جمال تربية ورعاية األطفال 

ويف التسنوات األخرية لوحظ  املعاقني تقدما كبريا يف تقنيات تعليم املعاقني ذوي االحغياجات اخلاصة ،
وجود اهغمام عاملي يدعوا إىل تايري ما هو مغبع من عزل األطفال املعاقني داخل مدارس ومؤستسات 



 

خاصة  إىل منظور جديد يقوم على الوصل بني األطفال املعاقني واألسوياء والذي يدعوا إىل عدم عزل 
ار حقه يف االسغفادة أو إخضاعه إىل أي أي طفل معاق بتسبب اإلعاقة أو منعه من املشاركة أو إنك

نوع من الغمييز أو الغفرقة عند تنفيذ الربامج الغعليمية واألنشطة املدرسية العادية ،وأن هدا العزل حيدث 
فقط عندما تكون طبيعة اإلعاقة شديدة حبيث ال ميكن حتقيق أهداف تعليمية وتربوية مرضية ،إال من 

 .                                                                                      خالل برامج وأنشطة فردية خاصة 

ظهرت العديد من اجملهودات القومية الكبرية لوضع األفراد ذوي االحغياجات  1792ففي عام 
 من بدأ ظهور القوانني والغشريعات احلكومية يف كثري 1791اخلاصة داخل املدارس العادية ،ويف عام 

دول العامل املغقدمة اليت تعطي احلق للطفل املعاق يف تعليم عام حر ومناسب ،ففي الواليات املغحدة 
األمريكية أشارت تلك القوانني أن كل طفل معاق جيب متنح له الفرصة يف املشركة يف الربامج الدراسية 

تواجده داخل فصول خاصة طوال  العامة املغاحة لألطفال األسوياء ،إال إذا تطلبت حالة الطفل املعاق
قررت احلكومة وضع الطفل ذوي  1772الوقت لغلقي اخلدمات الغعليمية املناسبة له ،ويف هولندا 

االحغياجات اخلاصة يف فصل تعليم  عام  حىت ولو توقفت درجة اسغجابغه عند تعلم األنشطة 
ود لغطبيق تلك القوانني املخغلفة فقط ومل يتسغجيب  للغعليم األكادميي ،وبذلك اجتهت اجله

والغشريعات لدمج األطفال ذوي اإلعاقات البتسيطة واملغوسطة داخل املدارس والفصول العادية جبانب 
 (salend, 1999, p. 10)  األطفال األسوياء 

 لذوي الرتبية البدنية أمهيةالبعض  جيهل فقدأما فيما خيص الدمج يف مادة الرتبية البدنية والرياضية ،

 كوهنا   االحغياجات اخلاصة

 عكس أثبغتالعلمية والغجريبية  واألحباثلكن الدراسات , اجغماعيا  أونفتسيا  أو ضارة هلم بدنيا
قد تفوق يف اولب  االحغياجات اخلاصة أمهية لذوي   املخغلفة هلا وأنشطغهاذلك فالرتبية البدنية 

 مجيع  من األسوياء بالنتسبة  األحيان أمهيغها

فالنشاط الرياضي ينغمي إىل النشاطات الغكميلية  .والصحية  واالجغماعية النواحي البدنية والنفتسية
املناسبة  الفرصالصفية البدنية  األنشطةيف  االحغياجات اخلاصة ة ذويشاركمكما توفر   . الرتفيهية 

 مما من املعاقني ووري املعاقني اقرأهنملغفاعلهم مع 



 

بدال من الرتكيز وحتقيق الدمج  بعد تايري مفاهيمهم باكغشاف قدرات املعاقني  اآلخرين يؤدي تقبل
 (gailard, 2004, pp. 7-23)        إعاقغهم والنظر إليهم نظرة شفقة على 

. 

وطرق الغقومي فيها دورا أساسيا يتسمح مينح كل كما تلعب طرق الغدريس املكيف بنظمها و حمغواها 
وبالغايل يغحقق الدمج والغعويض ،حيث . تلميذ معاق وضعية مناسبة له للغعلم والغطور والنجاح 

يكون الدمج بدين يعغمد على توفري الوسائل املادية اليت تتسهل انغقال الغلميذ املعاق بني األقتسام 
و يكون الدمج معرفيا عن طريق الغكيف الرتبوي مما يتسمح لكل . ة  واملكغبة واهلياكل الرياضية املخغلف

فرد بغطوير كفاءاته عن طريق اكغتساب املعلومات والقدرات واالجتاهات  كي يصبح مواطن مثقف 
 .ومفكر واعي و متسئول عن اخغياراته خالل متساره الدراسي وحياته الشخصية ومتسغقبله 

 

 

 

 

 

 

 : اإلشكالية

العلماء و الباحثني يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية على ضرورة االهغمام بالرتبية يرى الكثري من 
البدنية و الرياضية ملا هلا من فوائد لإلنتسان حيث تعغرب الرتبية البدنية و الرياضية جزءا هاما لإلنتسان 

ببعض الفوائد اليت بصفة عامة و بالنتسبة للغالميذ داخل املؤستسات الغعليمية بصفة خاصة ،ألهنا متده 
تعود عليه من جراء ممارسة األنشطة الرياضية والبدنية اليت ال تغوقف على اجلانب البدين فقط وإمنا متغد 
آثارها االجيابية النافعة إىل اجلوانب النفتسية واالجغماعية واملعرفية واحلركية واملهارية للغالميذ ذوي 

 .االحغياجات اخلاصة والعاديني 



 

هغمام الكثري من اجملغمعات يف عصرنا احلاضر بذوي االحغياجات اخلاصة ،وجتلى هدا حيث ازداد ا
االهغمام بالغطور النوعي يف الربامج الرتبوية والغأهيلية هلده الفئة والذي تضمن تطوير البيئات اليت تقدم 

راكز فيها اخلدمات و الربامج ألفرادها وبدال من وضع ذوي االحغياجات اخلاصة يف مؤستسات وم
وبيئات مدجمة مع العاديني  ،ازداد عدد املنادين بوضعهم يف بيئات أقل انعزاال( املعزولة)للرتبية اخلاصة 

ولو جزئيا،مع الغأكيد على أال يقغصر دمج هؤالء األفراد على اجلانب الزماين واالجغماعي بل يغعداه 
ية منضمة يف مراحل العمر املخغلفة إىل اجلانب الغعليمي ،حيث أن املشاركة يف برامج األنشطة البدن

واليت تعغمد بدرجة كبرية على تعلم الطفل للمهارات احلركية األساسية وإتقانه هلا وهده املشاركة يف 
األنشطة البدنية تتساهم يف االرتقاء بصحة الرياضي ولياقغه من خالل الربامج دروس الرتبية البدنية 

، كما يشري بعض املهغمني بالرتبية اخلاصة إىل أن أكثر فئات  اخلاصة أو املدجمة مع أقراهنم العاديني
ذوي االحغياجات اخلاصة اسغفادت من عملية الدمج يف الرتبية البدنية و الرياضية الذين هم قابلون 

بأس هبا إضافة إىل أن نتسبة للغعلم ودلك لغمغعهم ببعض القدرات البدنية و املعرفية واالجغماعية ال
، 3113المطر، )مما جيعلهم قادرين على الغعلم أيضا   01إىل  01ابني من ذكائهم ترتاوح م

 (3صفحة 

را ملا تغميز به الرتبية البدنية و الرياضية من مرونة يف املناهج وسهولة يف تعديل األنشطة ، فإهنا ظون
االحغياجات اخلاصة القابلني للغعلم لدلك فانه من تعغرب من أنتسب املقررات للدمج الناجح لذوي 

األمهية فحص مدى أمهية دمج ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية ،ومن 
 :خالل هده املقاربة النظرية طرحنا الغتساؤل الغايل 

أثناء درس الرتبية كيف يغكفل أسغاذ الرتبية البدنية والرياضية بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 
 البدنية والرياضية ؟

 :فرضيات البحث 

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ليتست لديهم الكفاءة الالزمة للعمل باسغقاللية وبشكل تام  -0
 مع الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

بدال من الغضمني داخل   الدمجأساتذة الرتبية البدنية والرياضية لديهم طريقة عمل ترتكز على  -0
 .القتسم



 

النصوص القانونية اليت تعين بدمج ذوي االحغياجات اخلاصة مل تاري من طريقة تدخل أسغاذ  -0
 .هؤالء الغالميذ   مع الرتبية البدنية والرياضية وتعامله و تكفله

 :أهمية البحث

بالنتسبة له  األساسية وث اليت متثل املنطلقاتحإن لكل حبث أهداف يتسعى إىل حتقيقها وفق تلك الب
 :،وأمهية حبثنا هي ملخصة كما يلي

   معرفة أمهية دمج الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية. 

 والرياضية يف النمو البدين والعقلي واالجغماعي لذوي  تتسليط الضوء على أمهية الرتبية البدنية
والرياضية  الكشف عن دور اإلجيايب حلصة الرتبية البدنيةاالحغياجات اخلاصة  حماولني بذلك 

 .يف دمج املعاقني يف اجملغمع 

  حماولة حصر مجيع الفوائد واالجيابيات اليت متس ذوي االحغياجات اخلاصة من جراء دجمهم
 .مع أقراهنم العاديني يف درس الرتبية البدنية والرياضية املدجمة 

  لذوي االحغياجات  سوية شخصية لبناء والرياضية البدنية رتبيةال حصة تربط اليت العالقةإبراز
 .والنفتسية واالجغماعية الروحية القيم إكتساب وبالغايل اخلاصة،

 ذوي االحغياجات اخلاصة  على والرياضية املدجمة  البدنية الرتبية حصة تأثري مدى  

  إعطاء املقرتحات والغوصيات لغحتسني الدمج. 

  باجلانب الغطبيقي ربط اجلانب النظري. 

 : مصطلحات البحث 

 :الدمج التربوي 

يرى بعض الباحثني و العلماء املهغمني بغعليم ذوي االحغياجات اخلاصة يف البيئة العادية، أن الدمج 
الرتبوي يعين متساعدة األطفال املعاقني على احلياة والغعلم والعمل يف البيئة العادية ،حيث جيدون فرصة  

على النفس مبا يناسب طاقاهتم وإمكاناهتم وذلك بغواجدهم ملدة مؤقغة أو دائمة يف  كبرية لالعغماد



 

واملشاركة يف الربامج املدرسية واألنشطة اليت تشغمل على  نفس حجرة الدراسة مع األطفال األسوياء،
الفنون واملوسيقى والرياضة ،ويغم الغدريس بواسطة مدرسني يالحظون ويغجاوبون ويقومون بعمل 

 .غعديالت الالزمة على ضوء احغياجات كل فرد ال

الدمج ال يعىن جمرد وجود األطفال املعاقني داخل الفصل العادي بل ومن جهة أخرى يرى  آخرون أن 
جيب أن يكون هناك تفاعال اجغماعيا وعالقات ثنائية وقبول مغبادل بني األطفال املعاقني واألسوياء 

 .بالراحة واألمان كأعضاء يف جمموعة الفصل ليكغتسب األطفال املعاقني اإلحتساس 

 :الخاصة االحتياجات ذو المعاق

 الذي ذلك الشخص ،وهو الثقافية وبرعايغه العامة ثقافغه بغنمية االهغمام ينباي الذي الشخص هو

 مبا بآخر عن القيام أو بشكل وتعوقه وفاعليغه، نشاطه من حتد العاهات من عاهة أو عجزا يعاين

 الوطن يف املعاقون منها يعاين اليت اإلعاقات أو العاهات هذه كانت وملا التسليم، الشخص به يقوم

 مجيع على ينطبق تعريفا جيد أن الباحث على الصعب من فإنه مغعددة، هي بل واحدة ليتست العريب

 فئة كل يعرف أن تقغضي الصعوبة وهذه إعاقغهم، درجة واخغالف فئاهتم اخغالف على املعاقني

 .دقيقا  الغعريف ليكون هبا خاص بغعريف

 

   
 :التربية البدنية المدمجة 

الرياضة، يف  (املعاقني)اخلاصة االحغياجات ذوي الرتبية البدنية املدجمة على أهنا ممارسةميكن تعريف 
اخلاصة يف  االحغياجات ذوي من أو األسوياء من أقرنائهم مع مجاعي بشكل شكل برامج تعليمية و

 والغعاون واألخوة احملبة أواصر من تزيد فأهنا كبرية اجغماعية فوائد هلا الغعليمية العادية ،ملاالفصول 

 القيادية املهارات الفرد وتكتسب الذات على والغالب املنافتسة وحب واألنظمة القوانني واحرتام

 .اآلخرين  مع الغعامل وفن والثقافة االنغماء من تزيد وكذلك املهارية الفنية والبدنية

 :درس التربية البدنية و الرياضية 

 األكادميية،و املواد أشكال أحد ،و الدراسي الربنامج يف حيوي البدنية أنه جزء الرتبية يعرف درس

 و املناسب النمو فرص توفري يف فعاال دورا يلعب لكونه املواد هذه عن البدنية الرتبية درس خيغلف



 

 عنصرا يعد فهو النفتسية، و العقلية و البدنية النواحي من مغكامال و سليما إعدادا الغالميذ إعداد

 من كبري جزء إىل حتغاج احليوية األجهزة و اجلتسم أعضاء فإن هلذا الغطور،و و النمو عملييت يف هاما

 . جيدة  صحية حالة يف تكون حىت صيانغها و قوية جلعلها الرياضية األنشطة و الغمرينات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  السابقة والمشابهالدراسات 

 : luis columna, John T. Foley, Rebecca K.Lytle دراسة  .0

 .كانت الدراسة حول اجتاهات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية املثبغني واملرتبصني حنو الغنوع الثقايف 

توصل فيها بأنه لكي  يكون األساتذة أكفاء ثقافيا عليهم أن CAGLE (0111 )دراسة .  3
يعرفوا خصوصيات كل فرد ، تقبل واحرتام االخغالف الثقايف و أخريا جتتسيد عملية الدمج خالل 

 عمليغهم الغعليمية
 :  Vickerman, P., Kim Coates, Jدراسة  .2

ثا املغخرجني من معهد الرتبية البدنية والرياضية إىل نظرة املرتبصني واألساتذة املوظفني حدي"حتت عنوان 
حيث أثبغت الدراسة بأن اخلربة والغجربة يف اجملال ". عملية دمج األطفال ذوي االحغياجات اخلاصة 

املهين لدى الطلبة املرتبصني واألساتذة املوظفني حديثا خمغلفة بشكل واضح كما أن لديهم نقص يف 
من األساتذة املوظفني حديثا  %10مع العلم أن . االحغياجات اخلاصة الغكوين يف ما يغعلق ذوي 



 

من املرتبصني يعغقدون أن تكوينهم القاعدي مل حيضرهم بشكل كايف للعمل مع ذوي  % 43و 
 .االحغياجات اخلاصة 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 : تمهيد

االحغياجات ذوي يعغرب دمج " املدرسة العادية " دمج ذوي االحغياجات اخلاصة يف اجملال األكادميي 
اخلاصة يف اجملغمع أحد اخلطوات املغقدمة اليت أصحبت برامج الغأهيل املخغلفة تنظر إليها كهدف 

 .أساسي لغأهيل ذوي االحغياجات اخلاصة حديثا



 

بذوي االحغياجات اخلاصة وخدماهتم وأصبح هناك تايري يف  زاد االهغمام يف اآلونة األخريةحيث 
 .النظرة إىل ذوي االحغياجات سواء على متسغوى صناع القرار أو على املتسغوى الشعيب

 :والمقصود بأسلوب الدمج هو

تقدمي كافة اخلدمات والرعاية لذوي االحغياجات اخلاصة يف بيئة بعيدة عن العزل وهي بيئة الفصل 
دي باملدرسة العادية ، أو يف فصل دراسي خاص باملدرسة العادية أو فيما يتسمى بارف الدراسي العا

وينباي أال يايب عن بالنا بأن .املصادر واليت تقدم خدماهتا لذوي االحغياجات اخلاصة لبعض الوقت
للدمج قواعد وشروط علمية وتربوية البد أن تغوافر قبل وأثناء وبعد تطبيقه ، كما وأن روم وجود 

املعارضني فإن مبدأ الدمج أصبح قضية تربوية ملحة يف جمال الرتبية اخلاصة ، ولعل أكرب ما خيشاه 
املعارضون ملبدأ الدمج هو حرمان الطالب ذو االحغياجات اخلاصة من الغتسهيالت واخلدمات والرعاية 

 اخلاصة سواء الرتبوية أو النفتسية أو االجغماعية أو متساعدات أخرى

مقدمي اخلدمة لذوي االحغياجات اخلاصة جناح الدمج وتقبله على املتسغوى الشعيب  ولكن حىت يضمن
أو على متسغوى صناع القرار ، فال بد للنظر إىل العوائق واالحغياجات ، مث ال بد من الغخطيط الدقيق 

 "برامج ما قبل الدمج " جملموعة من الربامج اليت هتيئ عملية الدمج ، ونتسغطيع أن نطلق عليها 

 :لدمج يعنيا

  اإلقرار حبق مجيع األطفال يف الغعليم يف أقرب مدرسة إىل متساكنهم مهما كانت ظروفهم
 .اجلتسمية واالجغماعية والثقافية

 تقليل عوائق الغعلم واملشاركة جلميع األطفال. 

 اإلقرار بأن الدمج الغعليمي هو جزء من كل و وسيلة للوصول إىل الدمج يف اجملغمع. 

 ة لالسغجابة حلاجات الدارسني املخغلفةاسغعداد املدرس 

 الغأكيد على أن يكون منحى الدمج املدرسي مدخل لغعزيز نوعية الغعلم و إصالح الغعليم 

 تعزيز الغفاعلية الغشاركية يف حلقات الدارسني. 



 

 تعزيز رسالة املدرسة االجغماعية. 

  الدمج له مردوده االقغصادي ، والرتبوي ، واالجغماعي. 

 :الدمـــــج  -0-0

والوطنية ، حيث تغعدد بيئاته يف حياة  االجغماعيةيعغرب الدمج وسيلة هامة لغحقيق الكثري من القيم 
األطفال املعاقني لغشمل العائلة واملدرسة واجملغمع ، مما يعطيهم احلق يف تكافؤ فرص الغعلم واملشاركة 

من طاقاهتم حينما تغوفر لديهم  االسغفادةية يف احلياة  االجغماعية مع األطفال األسوياء ويدعم إمكان
  .فرص العمل املناسبة لقدراهتم وخرباهتم التسابقة

 :مفهوم الدمـــج  -0-3

يعين متساعدة األطفال املعاقني على احلياة والغعلم والعمل يف البيئة العادية حيث جيدون فرصة كبرية 
على النفس مبا يناسب طاقاهتم وإمكاناهتم وذلك بغواجدهم ملدة مؤقغة أو دائمة يف نفس  لالعغماد

واملشاركة يف الربامج املدرسية واألنشطة اليت تشغمل على الفنون  حجرة الدراسة مع األطفال األسوياء،
غعديالت واملوسيقى والرياضة ،ويغم الغدريس بواسطة مدرسني يالحظون ويغجاوبون ويقومون بعمل ال

 .الالزمة على ضوء احغياجات كل فرد 

 least Restrictive "ولقد نشأ مصطلح الدمج من خالل مفهوم البيئة األقل تقيدا 

Environment " الوضع أو املكان الغعليمي الذي يكون أكثر مناسبة "والذي يشري إىل
ألقل تقيدا للطفل املعاق على حيث يعغمد  حتديد البيئة ا"ومتساعدة للفرد املعاق إىل أقصى حد ممكن 

نوع ودرجة إعاقغه ،فبقدر اإلمكان يغم تعليم األطفال املعاقني يف فصل الغعليم العادي مع األطفال 
األسوياء أما إذا كانت اإلعاقة شديدة حبيث ال ميكن الوفاء باالحغياجات الغعليمية  للطفل املعاق يف 

فإنه يغم حتديد الوضع أو املكان الغعليمي املناسب له هذا املكان فإنه يصبح بيئة مقيدة له،وعليه 
حبيث يتسغطيع أن يغلقى برامج تعليمية تليب احغياجاته وتعمل على تنمية قدراته ،لذلك فإن حتديد 

 .البيئة األقل تقيدا  املناسبة للطفل يعغرب قرارا فرديا يعغمد على إمكاناته وقدراته واحغياجاته اخلاصة



 

رد وجود األطفال املعاقني داخل الفصل العادي بل جيب أن يكون هناك تفاعال فالدمج ال يعىن جم
اجغماعيا وعالقات ثنائية وقبول مغبادل بني األطفال املعاقني واألسوياء ليكغتسب األطفال املعاقني 

 .اإلحتساس بالراحة واألمان كأعضاء يف جمموعة الفصل 

أن وجود األطفال املعاقني Trunbull & Schulz ("1777)سكولز وترنبول "وأشار كل من 
داخل الفصل العادي ال يغعارض مع تقدم األطفال األسوياء إذا كان املدرسون على وعي ومعرفة 

باألساليب املغنوعة للغعلم الفردي وتعديل بيئة الفصل مبا يغناسب مع احلاجات الغعليمية جلمع 
 .واجغماعية جبانب الغعليم األكادميياألطفال ،حيث حيصل األطفال املعاقني على خربات شخصية 

الذي يشري إىل تواجد الطفل املعاق مع " الغضمني"وقد فاق مصطلح الدمج مفهوما أعم وأمشل وهو 
أقرانه األسوياء يف الفصل الدراسي العادي لوقت كامل دون االعغبار لدرجة إعاقغه،ويعغمد ذلك على 

دراسي ومراعاة قدراهتم والفروق الفردية بينهم حيث الوفاء باحغياجات كل املغعلمني داخل الفصل ال
 .يعغربون مجيعا أفراد ذوي قيمة قادرين على الغعلم واملتسامهة يف اجملغمع

أنه قد توصل Clement("1771)كليمنت "نقال عن Salend("1771)ساليند"وقد أشار 
جنازهم للمهام املوكلة إليهم إىل أن كل األطفال املعاقني املغواجدين يف فصول الغضمني قد زاد متسغوى إ

وحتتسن سلوكهم وتقديرهم لذاهتم،كما زاد تفاعلهم مع األقران وأصبحت مواقفهم أكثر إجيابية جتاه 
 .املدرسة والغعليم

 

 

 :الدمج لألطفال املعاقني على النحو الغايل  أشكالتغنوع  : الدمج أشكال -0-2

األطفال املعاقني يف فصول خاصة ملحقة يشري إىل تواجد  :locationالدمج المكاني  -0-2-0
 .مبدارس عادية

األطفال املعاقني مع األسوياء يف  إشراكيشري إىل  :SOCIAL االجتماعيالدمج  -0-2-3
 .مثل األنشطة الرياضية والفنية والرحالت األكادمييةاألنشطة وري 



 

مع األسوياء يف يشري إىل تواجد األطفال املعاقني  :ACADIEMICالدمج األكاديمي  -0-2-2
 .فصل دراسي واحد وتلقي برامج تعليمية مشرتكة

املعاقني للعمل يف  لألطفاليشري إىل إتاحة الفرص  :Sociétalالدمج المجتمعي  -0-2-1
 .اجملغمع كأفراد متسامهني بعد إمتام سنوات الدراسة والغأهيل

 :متطلبات الدمج  -0-1

جنعل املدرسة العادية مدرسة للجميع قد يغبادر ألذهاننا إما عند شروعنا بغطبيق الدمج ويف سعينا ألن 
واحلقيقة اليت ال . أهنا عملية سهلة وميتسرة أو قد ينغابنا الكثري من اخلوف والقلق من إمكانية الفشل 

جمال لشك فيها أن عملية اإلدماج ليتست عصا سحرية حنركها ميينا ويتسارا لغحقيق املفاجأة بل أهنا 
مة حتغاج كاريها من اسرتاتيجيات الغعليم إىل الغخطي والدارسة املتسبقة وعدم االندفاع خطوة جادة وها

ولكي يتسري الدمج ال بد من االسغعداد له أواًل وقد يكون من املفيد اختاذ اخلطوات األولية ،  والغهور
 :الغالية 

عرف على زيارة عدد من املدارس اليت تطبق الدمج لإلطالع على وضع الدمج عن كثب والغ .1
 .العاملني يف جتربة الدمج

 .قراءة األحباث احلديثة يف جمال دمج املعوقني .0

 .إعداد قائمة بفوائد ومعوقات الدمج احملغملة يف مدرسة .6

 .إذا مل يتسبق العمل يف مكان يطبق الدمج تبدأ الغجربة خبطوات بتسيطة .2

 .حتديد األفكار العلمية املناسبة حنو الدمج .1

 :ها في اختيار األطفال المعوقينعناصر يجب مراعات -0-5

 .أن يكون الطالب ذو احلاجات اخلاصة من نفس املرحلة العمرية للطلبة يف املدرسة العادية .1

أن يكون الطالب ذو احلاجات اخلاصة ، من سكان نفس البيئة أو املنطقة التسكنية اليت تغواجد  .0
 .فيها املدرسة وذلك جتنبا لصعوبة املواصالت والغكيف البيئي



 

 .أن ال يكون هناك إعاقة حركية أو حتسية إىل جانب اإلعاقة العقلية .6

يشرتط يف الطالب ذو احلاجات اخلاصة أن يكون قادرا على االعغماد على نفتسه وخاص يف  .2
مهارات العناية بالذات ، كاسغخدام احلمام وارتداء املالبس وتناول الطعام بدون متساعدة 

 .اآلخرين

األطفال املعوقني على إدماجهم يف املدارس العامة لضمان تعاوهنم يشرتط موافقة أولياء أمور  .1
 .ومشاركغهم يف إجناح الربنامج

أن تكون لدى الطفل القدرة على الغأقلم مع ظروف ونظام املدرسة و يغم الغأكد من ذلك بعد  .3
 –معلم الطفل  –األخصائي النفتسي  –مدير املدرسة : عرض الطفل على جلنة مكونة من 

 .و أخصائي قياس وتقييم –ي االجغماعي األخصائ

  : أسباب الدمج -0-6

العاملي باألطفال املعاقني إىل سعي املهغمني بنظام الغعليم اخلاص هبم إىل تايريه من  االهغماملقد أدى 
 هلؤالء األطفال داخل األماكن اخلاصة هبم إىل دجمهم داخل اجملغمع وذلك لعدة أسباب ومنها االنعزال

 :يلي  ما

اجتاه اجملغمع حنو األطفال املعاقني والنظر إليهم أهنم متسغهلكني ألموال الدولة وليس لديهم  .1
 القدرة على العطاء

 .الغزايد املتسغمر يف أعداد األطفال املعاقني بفئغها املغنوعة .0

حماولة زيادة إفادة األطفال املعاقني من اخلدمات الرتبوية واالجغماعية والصحية اليت يتسغفيد  .6
 . األطفال األسوياء منها

املدارس اخلاصة باألطفال املعاقني نظام تعليمي خمغلف عن النظام الغعليمي العام مما  إتباع .2
 يقيد حريغهم عند مواصلة تعليمهم متسغقبال مع األطفال األسوياء

عدم توافر الفرص أمام األطفال املعاقني إلقامة عالقات اجغماعية مع أقراهنم األسوياء مما  .1
 لبيا على بناء شخصيغهميؤثر س



 

إن فوائد الدمج ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا وسيلة لغحقيق الكثري من القيم : فوائد الدمج -0-7
االجغماعية والرتبوية ومخ الغخطيط واإلعداد اجليد لنظام الدمج تكون له عدة فوائد عائدة على 

 :وذلك كما يلي  املشرتكني يف هذا النظام

 :المدرسون   -0-7-0

 زيادة الكفاءة الشخصية يف توصيل املعلومة والغدريس لكل من األطفال و املعاقني واألسوياء -
 جتاه األطفال و املعاقني ةحتويل مشاعرهم من التسلبية إىل االجيابي -

الوعي و االقرتاب من االخغالفات الفردية جلميع أطفال الفصل اكغتساب خربات تعليمية  -
 .جديدة

 : اآلباء -0-7-3

 .عزل أبنائهم املعاقني  عن اجملغمع  مبعدالشعور  -
 .تعلم طرق جديدة لغعلم الطفل  -
 .حتتسن مشاعرهم جتاه طفلهم واجتاه أنفتسهم  -

 

 :مشاكل الدمج  -0-8

الزيادة العددية داخل الفصل مما يغتسبب يف إحداث الضوضاء اليت تعمل على تشغيت انغباه   -
األطفال و صعوبة إدارة املدرس هلذا الفصل ووجود طفل معاق يف هذه البيئة يصعب 

 .اندماجه مع أقرانه األسوياء
لنشاط عدم مشاركة األطفال املعاقني ذهنيا مشاركة فعالة باألنشطة املدرسية خصوصا ا -

الرياضي مما يؤدي إىل عدم احلصول على تربية بدنية مناسبة و بالغايل ال حيدث قبول هلؤالء 
 .األطفال لدى أقراهنم األسوياء و العكس

فهم األساسية يف برامج الدمج وأدائهم دور ئختوف مدرسي الغعليم اخلاص من فقدان وظا -
 .متساعد مدرس الفصل العادي



 

ي الفصل العادي قبل برنامج الدمج ،وقلة اخلدمات املتساعدة أثناء الغدريب وري الكايف ملعلم -
 .تنفيذ الربنامج اليت تليب احغياجات األطفال داخل الفصل 

عدم تنتسيق العمل واملشاركة يف املتسؤولية ،وعدم حتديد األهداف لكل املشرتكني يف الدمج  -
 .،مما يغتسبب يف إعاقة تقدم األطفال املعاقني 

احغياجات األطفال املعاقني وعدم اخغيار املتسغوى الغعليمي املناسب لقدراهتم عدم مالحظة  -
الذهنية والغعليمية ،فبعضهم يغعامل بنجاح مع الفصل العادي ،فالبعض اآلخر تكون هده 

 .البيئة مقيدة له بل و تغعارض مع عملية الغعليم 

 :مستويات الدمج -0-9

ل املعاقني من أماكن تغبع نضام الدمج الكامل يف فصول تغدرج متسغويات األماكن الغعليمية لألطفا
الغعليم العامة إىل أماكن معزولة مثل أماكن اإلقامة واملدارس الداخلية ،فالطفل املعاق ميكن أن يغواجد 

 .يف أحد هده املتسغويات وفقا الحغياجاته الفردية ومهاراته وقدراته ودوافعه 

أنه جيب اإلقالل من املدارس   RONALDOSرونالدوز  ننقال ع SALENDويرى ساليند 
 (salend ،1777) .اخلاصة والداخلية واملؤستسات الغعليمية 



 

 02الشكل رقم 

 
إىل األماكن األكثر تقييدا ( املدجمة)الغدرج من األماكن الغعليمية األقل تقييدا 21يبني الشكل رقم 

األسفل إىل األعلى ويعغمد اجتاه الطالب إىل أسفل حيث األماكن املدجمة على أي من ( املعزولة)
مدى تقدمه واسغجابغه الغعليمية ،ويغم انغقاله إىل أعلى حيث األماكن األكثر انعزاال إذا كانت اإلعاقة 

 (salend ،1777) .الغعليمية للطالب  تشديدة بالقدر الذي ال يتسمح معه الوفاء باحلاجا

 :وتغدرج هده املتسغويات كما يلي 

يف هدا املتسغوى يغم  :فصل تعليم عام مع وجود خدمات مساعدة قليلة أو بدون -0-01-0
تعليم األطفال املعاقني يف فصل تعليم عام مع مدرس تعليم عام والذي يغحمل املتسؤولية األساسية يف 

لألطفال املعاقني ،ويغم تعديل الربنامج حتسب احغياج الطفل ،ورمبا تصميم وتوصيل الربنامج الغعليمي 
 .يتسغخدم الفرد أجهزة متساعدة معدلة 

المستشفى 
أو 

 المؤسسة

التعليم 
 بامنزل

 المدارس الداخلية

 المدارس الخاصة

 فصل تعليم خاص وقت كامل

فصل تعليم خاص مع التواجد لبعض 
 الوقت في فصل التعليم العام

 فصل التعليم العام مع مساعدة غرفة المصادر

 فصل تعليم عام مع مساعدة خبير مشكالت االعاقة 

 فصل تعليم عام مع وجود مساعدة مدرس متخصص

 فصل تعليم عام مع وجود خدمات مساعدة قليلة أو بدون



 

هدا املتسغوى مماثل للمتسغوى :فصل تعليم عام مع وجود مساعدة مدرس متخصص  -0-01-3
األول ولكن املدرس العام واألطفال يغلقون خدمات متساعدة من مدرسني مغخصصني بالغدريس 

ال املعاقني ،وختغلف طبيعة هده اخلدمات حتسب طبيعة ومتسغوى احغياجات األطفال وكذلك لألطف
 (salend, 1999) .املدرس العام ويغم توفري هده اخلدمات داخل فصل الغعليم العام 

الغعليمي يغم توصيل الربنامج :اإلعاقة فصل تعليم عام مع مساعدة خبير مشكالت  -0-01-2
العام يف فصل تعليم عام ،ويغلقى األطفال ذوي االحغياجات اخلاصة خدمات تدعيم أسبوعية من 

مدرس خاص مبعاجلة املشكالت اخلاصة هبذا الطفل مثل جلتسات الغخاطب لضعاف التسمع والنطق 
 (salend, 1999) .حيث تصل هده اخلدمات داخل الفصل العام أو خارجه 

مدرس ورفة املصادر يقدم خدمات  :فصل تعليم عام مع مساعدة غرفة المصادر -0-01-1
مباشرة لألطفال املعاقني تغم عادة يف فصل منعزل داخل املؤستسة ويقوم باإعطاء تعليمات عالجية 

بالغعليم فردية على مهارات معينة جملموعات صارية من األطفال املعاقني باإلضافة إىل إمدادهم 
اإلضايف الذي يوازي الغعليم العام الذي يغلقاه أقراهنم يف الفصل العادي العام ،ويتساعد مدرس الفصل 

 (salend, 1999) .يف الغخطيط وتطبيق الغعديالت الغعليمية املناسبة للطفل 

يف هدا  : عليم العامفصل تعليم خاص مع التواجد لبعض الوقت في فصل الت -0-01-5
يف فصل تعليم خاص داخل املدرسة العامة ،ويشرف  للطفل املعاق املتسغوى يكون الوضع األساسي

على الربنامج الغعليمي لألطفال املعاقني مدرس خاص ،و يغحدد الوقت الذي يقضيه الطفل يف فصل 
   (salend, 1999) .الغعليم العام مبا يغناسب مع قدراته و إمكاناته

يف هدا املتسغوى يكون الوضع األساسي للطفل املعاق  :فصل تعليم خاص وقت كامل-0-01-6
يف فصل تعليم خاص داخل املدرسة العامة ، ويكون االتصال مع األقران األسوياء خارج الفصل يف 

 .،واألنشطة املدرسية فرتات الراحة ،وقت الاداء، عربات املدرسة 

هدا املتسغوى مقيد جدا ،حيث يغواجد األطفال املعاقني باملدرسة : المدارس الخاصة-0-01-7
اخلاصة املناسبة إلعاقغهم ،مثل مدارس الصم والبكم ومدارس املكفوفني ومدارس الرتبية الفكرية 

 .،ويتسغخدم عادة مع األطفال ذوي اإلعاقة احلادة 



 

املدارس الداخلية مصممة خلدمة األطفال ذوي اإلعاقة األكثر  : الداخليةالمدارس -0-01-8
حدة والذين يعيشون باملدرسة ،وهده الربامج تعرض اخلدمات الصحية والنفتسية الشاملة والضرورية اليت 

 (salend, 1999) .حيغاجها الطفل املعاق 

هذا املتسغوى يقوم املدرس بزيارة الطفل املعاق وتقدمي اخلدمات يف : التعليم بالمنزل-0-01-9
 (salend, 1999) .الغعليمية باملنزل أو املكان الذي يعيش فيه 

تقدم خدمات رعاية طبية وعالجية ،ويكون الغعليم جزءا :المستشفى أو المؤسسة -0-01-01
 . من برنامج املتسغشفى أو املؤستسة 

إن األهداف العامة للرتبية البدنية اخلاصة باألطفال : الدمج في التربية التربية الرياضية -0-00
ل دوي اإلعاقة املعاقني ال ختغلف عن األهداف العامة للرتبية البدنية العادية لألسوياء، لذلك فاألطفا

البتسيطة والبا ما تكون هي نفس األنشطة اخلاصة بأقراهنم األسوياء لذلك فاألطفال املعاقني ذهنيا 
بتسيطي اإلعاقة مغفوقون يف األنشطة الرياضية ورمبا تكون هي وسيلغهم األوىل املغاحة للنجاح، و 

األسوياء فغكون لديهم  إثبات الذات حيث أن احغياجاهتم العضوية و احلركية مماثلة لألطفال
 .الصالحية لالرتقاء و االلغحاق بفصول الرتبية البدنية العادية 

فاهلدف األساسي لألطفال املعاقني من النشاط البدين هو االشرتاك اآلمن الناجح املرضي ،فاألمان 
داف أثناء ضرورة ملحة عند القيام بأي نشاط لألطفال املعاقني و األسوياء و النجاح يعين حتقيق األه

املشاركة يف األنشطة البدنية أما الرضا فيعين االسغمغاع بغجارب املشاركة يف النشاط و تغدرج متسغويات 
 :الدمج يف الرتبية الرياضية كاأليت 

 الدمج املتسغقبل بدون متساعدة مدرس الرتبية اخلاصة .1

 الدمج مبتساعدة مدرس الرتبية اخلاصة .0

 الغواجد يف فصل تربية رياضية عالجي .6

و املتسغوى األخري يعغرب وضعا مؤقغا حىت يغمكن الطفل املعاق من االندماج يف فصول الرتبية البدنية 
 العادية



 

  :اإلعداد للدمج -0-03

 :إعداد األطفال األسوياء  -0-03-0

 أن يغفهموا االخغالفات و الفروق الفردية بني األشخاص 

  اإلصابة هبا أن يتسمح هلم بالتسؤال عن اإلعاقات املخغلفة و كيفية. 

  ختصيص وقت يغعلم فيه األطفال األسوياء خربات اإلعاقة املغنوعة كأن يقوم احد األطفال
 .بدور كفيف و حماولة زميله متساعدته يف ختطي عقبة 

 أن يلقوا تعليمات عن متسئوليغهم قبل البدء العمل مع األطفال املعاقني 

املهارات االجغماعية و التسلوكية املقبولة ليكونوا تعليمهم :  إعداد األطفال المعاقين -0-03-3
 أكثر قبوال عند أقراهنم من األطفال األسوياء

 :  أنواع الدمج في األنشطة الرياضية-0-02

املنطلق ينباي العمل على دمج  من هذا. يفرتض أن يكون الدمج هو القاعدة واالسغثناء هو العزل
األقل جزئًيا إن مل يكن كلًيا وذلك باخغيار املكان  علىمجيع الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 : ومن أهم أنواع الدمج يف األنشطة الرياضية ما يلي. فيه العملية الغعليمية املالئم للغلميذ والذي تنجح

عبارة عن مشاركة الغلميذ ذي االحغياجات اخلاصة يف أنشطة  : الدمج التعليمي -0-02-0
الغعليمي مع  ميذ العاديني، ويعغمد ذلك على مدى تطابق أهداف برناجمهمع أقرانه من الغال تعليمية

أما إذا كانت . اليت تعزز عملية الدمج أهداف برنامج أقرانه العاديني، باإلضافة إىل اإلمكانات املغوفرة
اخلاصة خمغلفة عن أهداف برنامج أقرانه العاديني وذلك  أهداف برنامج الغلميذ ذي االحغياجات

الرياضي ولكن  شدة إعاقغه ،يف هذه احلالة ميكن املشاركة يف وجو د املتساعد أو الزميل املدرببتسبب 
املدرب الرياضي أن يعطي أنشطة يف  كذلك يتسغطيع. بدون تفاعل اجغماعي مع األقران العاديني

املطر، ). ي اإلمحاء، ولكنها لن تؤدي إىل الغفاعل االجغماع حدود قدرات اجلميع كغمرينات
 (1، صفحة 0229



 

ويفرتض  عبارة عن تفاعل شخصي مع األقران العاديني يف الصف، :الدمج االجتماعي  -0-02-3
 وقد يكون هذا الغفاعل. يؤدي هذا الغفاعل إىل القبول املغبادل أن

ألقراهنم ذوي  كمتساعدينباجتاه واحد، حيث يقوم العاديون بالبدء بالغفاعل ويرون أنفتسهم  
العاديني و ذوي االحغياجات )الطرفني  االحغياجات اخلاصة أو باجتاهني مغبادلني حيث يقوم كل من

املطر، ) .ووالًبا ما يؤدي هذا النوع من الغفاعل إىل الدمج االجغماعي مبحاولة دمج اآلخر،( اخلاصة 
 (1، صفحة 0229

 عبارة عن وضع الغلميذ ذي االحغياجات اخلاصة يف نفس املكان مع:الدمج المكاني  -0-02-2
االجغماعي معهم، والذي حيغمل  أقرانه العاديني دومنا مشاركغهم يف األهداف أو األنشطة ، أو الغفاعل

اللذان و بعكس الدمج الغعليمي أو االجغماعي . الرياضي أن حيدث دون ختطيط سابق من املدرب
عواقب  وختطيطًا وعمال جاًدا لغنفيذمها، فإن الدمج املكاين سهال يف تنفيذه إال أن له يغطلبان إعداًدا

الضاوط، نظرًا إلمهاله املغكرر من  سلبية كثرية، حيث يعاين فيه الغلميذ ذو االحغياجات اخلاصة من
و رمبا يكون عزله أفضل . أثناء النشاط منهم والشعور بعدم أمهيغه قبل أقرانه ومساعه للغعليقات التساخرة

 (3، صفحة 0229املطر، ) .من األحيان من دجمه املكاين فقط يف كثري

يعغقد البعض خطأً أن دمج الغالميذ ذوي االحغياجات :هيئة التالميذ العاديين للدمج ت -0-01
ينخرط هؤالء  إىل ختطيط سابق بل ميكن البدء به حاملا التسهولة مبكان حبيث ال حيغاج اخلاصة من

الدمج وعدم حتقيقها ألهدافها الرتبوية  وكم أدى ذلك إىل فشل عملية. الغالميذ يف مدارس العاديني
لذلك . ذوي االحغياجات اخلاصة، بل وتأثريها التسليب عليهم بالنتسبة جلميع الغالميذ سواء العاديني أو

العاديني  ويأيت ذلك بغهيئة الغالميذ. املتسبق لربنامج األنشطة الرياضية املدجمةاجليد  ينباي الغخطيط
و لضمان تقبل الغالميذ لزميلهم  .نفتسًيا واجغماعًيا السغقبال زميلهم الغلميذ ذي االحغياجات اخلاصة

للمدرب الرياضي أن يناقش تالميذه يف أسباب قبول أو عدم قبو ل  ذي االحغياجات اخلاصة ميكن
اإلنتسانية بدال من  ذوي االحغياجات اخلاصة ، مع اإلشارة إىل أمهية اجلوانب الشخصية لغالميذا

الرياضي على أنه جيب تقدير األداء إىل أقصى قدرة  كما يركز املدرب. الرتكيز على املظهر اخلارجي
يلي بعض  اوسنذكر فيم. االحغياجات اخلاصة مثلما تقدر أداء ذوي املتسغويات العالية ممكنة لذوي



 

ذوي االحغياجات اخلاصة، واليت  األمثلة ألنشطة هتدف إىل هتيئة الغالميذ العاديني السغقبال زمالئهم
 :تغضمن

 : دعوة ذي االحتياجات الخاصة للحديث مع العاديين -0-01-0

أثناء احلديث قبل دعوة ذوي  ينباي الغخطيط اجليد هلذا النشاط واخغيار العناصر اليت سوف تناقش
لديه القدرة على توضيح كل ما يرتبط باإلعاقة  االحغياجات اخلاصة، ومن املالحظ أن معظمهم

احلياة املخغلفة بشكل أفضل من العاديني، لكن ليس مجيعهم لديه الروبة  وشدهتا وتأثريها على جوانب
، 0229املطر، )  .احلديث عن إعاقغهم أمام جمموعة من األفراد سواء كانت كبري ة أو صارية يف

 (9-3الصفحات 

 .املتسغمعني لذلك ينباي اخغيار املغحدث بعناية فائقة حىت يكون تأثريه إجيابًيا على

إن املقابلة الشخصية تناسب الغالميذ :لمقابلة الشخصية لذوي االحتياجات الخاصة ا-0-01-3
جناحها على االخغيار املناسب للغلميذ ذي االحغياجات اخلاصة ويغوقف  األكرب سًنا واألكثر نضًجا ،

 حياته، على أن سغلقى عليه سلتسلة من األسئلة املرتبطة بإعاقغه ومدى تأثريها على جوانب الذي

 (1، صفحة 0229املطر، ) .يشجع على الغفاعل بينه وبني الغالميذ العاديني

يغم اخغيار أحد األفالم اليت : عرض األفالم التي تهتم بذوي االحتياجات الخاصة-0-01-2
جتيب عن األسئلة ذات العالقة بغأثري اإلعاقة على جوانب  هتغم بذوي االحغياجات اخلاصة، واليت

 .احلياة املخغلفة

قيام إن :  الخاصة تجربة استخدام األدوات واألجهزة المساعدة لذوي االحتياجات -0-01-1
يتسغخدمها ذوي االحغياجات اخلاصة سوف  الغالميذ العاديني بغجربة األدوات واألجهزة املتساعدة اليت

املشاركة اليت حتيط هبم ، وتتساهم يف تقدير قدرات زمالئهم ذوي  يتساعد يف زيادة فهمهم ملدى
 .اخلاصة االحغياجات

            (1، صفحة 0229املطر، )  



 

إن أنشطة حماكاة اإلعاقات املخغلفة سوف تتساهم يف تفهم  :تمحاكاة اإلعاقا -0-01-5
خصوصية ذات  للمشاكل املصاحبة لإلعاقة، واليت والًبا ما تكون منطلًقا ملناقشات أكثر الغالميذ

 :اإلعاقة اليت مت اسغخدامها بنجاح  يلي بعض األمثلة ألنشطة حماكاة وفيما. عالقة باملوضوع

  على أن يكون زميل آخر دليال له ( حماكاة لفقدان البصر)قيام الغلميذ بارتداء معغمة للعينني
 .يف حركغه، مث يقوم الغلميذ األول بأداء بعض املهارات احلركية مبتساعدة زميله الثاين

  بأداء بعض املهارات احلركية،  وقيامهاسغخدام الغلميذ العادي لكرسي مغحرك يف تنقالته
 .وميكن أن يقوم بغبديل مالبتسه دون أن يقف

  اسغخدام سدادات لألذنني واسغماع الغلميذ العادي حلديث زمالئه أو مدربه وشرحه
 ( .حماكاة لضعف التسمع) للمهارات احلركية 

   ومبتساعدة قيام الغالميذ بأداء بعض املهارات احلركية باسغخدام ذراع أو رجل واحدة فقط
     .ماشياتأو  عكازان

                                                                                                                                         

ميكن للمدرب الرياضي الذي يعغزم دمج تلميذ ذي احغياجات  :الدمج المعكوس -0-01-6
أقراهنم العاديني يف  مع تربية بدنية للعاديني أن خيغار بعض الغالميذ العاديني للعمل يف دروس خاصة

وتطوير مهاراهتم وذلك قبل املشاركة يف األنشطة  بيئة معروفة لديهم وهو األنشطة الرياضية اخلاصة،
للغفاعل  مكذلك يتسغفيد الغالميذ العاديون من الدمج املعكوس بإتاحة الفرصة هل . للعاديني الرياضية

عليه مما جيعلهم يقدرون شعور ذوي  مع أقراهنم ذوي االحغياجات اخلاصة يف بيئة ماايرة ملا اعغادوا
إضافة لذلك يتساعد الدمج . يف األنشطة الرياضية للعاديني االحغياجات اخلاصة يف حالة دجمهم

 ياجات اخلاصةالرياضي على مالحظة تفاعل تالميذه العاديني و ذوي االحغ املعكوس املدرب
لنجاح دجمهم يف  ومناقشغهم فيما يغعلق باسغفتساراهتم وانطباعاهتم عن الدمج، مما يعغرب أساًسا

 (7، صفحة 0229املطر، )   .األنشطة الرياضية العامة

العاديني وذوي االحغياجات الغالميذ  ويعغرب هذا النشاط الذي يغميز بالرتكيز على الغفاعل املباشر بني
و هنا البد من اإلشارة إىل أن هذا األسلوب . تعديل االجتاهات اخلاصة من األساليب الفعالة جًدا يف

كما  .الغالميذ الذين مل تغحدد اجتاهاهتم بعد حنو زمالئهم ذوي االحغياجات اخلاصة أكثر فائدة مع



 

بقدرات عقلية واجغماعية  صة الذين يغمغعونينصح أن يبدأ الدمج املعكوس بذوي االحغياجات اخلا
، 0229املطر، ) .وذوي االضطرابات التسلوكية عالية وذلك قبل دمج ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة

    (7صفحة 

 :أشكال الدمج الرياضي في التربية الرياضية -0-05

 SHERILLظهرت أشكال جديدة وفرت صورا للدمج يف اجملال الرياضي وهدا ما أشارت إليه  

هبدف متساعدة األطفال املعاقني على حتتسني املهارات احلركية واكغتساب الكفاءة االجغماعية   1771
 :ومن هده اإلشكال مايلي 

املعاقني واألسوياء يف فريق تعين ضم عدد مغتساوي من الرياضيني  :الرياضات الموحدة -0-05-0
واحد ، وهو شكل من أشكال الدمج اليت تتسغخدم بواسطة األوملبياد اخلاص فالنماذج اليت يقدمها 

 .الرياضيني األسوياء تعمل على حتتسني املهارات اخلاصة لدى الرياضيني املعاقني 

اعدين ملدرس يعمل األطفال األسوياء كمتس: برنامج المعلم الخاص من نفس العمر -0-05-3
الرتبية الرياضية ،حيث حيصل كل طفل معاق على مدرس خاص به من األطفال األسوياء من نفس 

العمر ن ويقوم املدرس اخلاص بدور املراقب واملصحح واملشجع للطفل املعاق ويؤدي هدا بعد انغهائه 
اضية بالنتسبة ملتسؤوليغه من تعلم املهارة املعطاة له ، وجيب أن يغلقى تعليمات من مدرس الرتبية الري

 .الغعليمية اجتاه الطفل املعاق 

وهي عملية مشاهبة لربنامج املعلم اخلاص ن والفارق :العملية االندماجية المعكوسة  -0-05-2
الرئيتسي بينهم ، أن األطفال األسوياء يذهبون اىل مواضع الغعليم اخلاصة باألطفال املعاقني وبالغايل 

 .اقني واألسوياء للدمج الكامل يف وقت الحق يغم إعداد األطفال املع

يعغمد على املالحظة وتصحيح  :التعليم والتدريس الحسي من خالل األقران  -0-05-1
األخطاء احلركية بعضهم لبعض ، حيث أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البتسيطة ميكنهم العمل  

كمعلمني خصوصيني ن ويعغمد هدا النظام على تايري األدوار من معلم ومغعلم ،وبدلك ميدون بغاذية 
األقران وجود النموذج الذي حيدث رجعية ويغعلمون من خالل الغدريس ن ويغضمن الغعليم من خالل 

طبيعيا أثناء الدمج يف األنشطة الرياضية ، حيث يعمل على تعديل التسلوك وري املناسب ويتسهل 



 

الغداخل بني األطفال املعاقني واألسوياء ، ويعمل على دفع الطفل لألداء التسليم خاصة عندما يوجد 
 (sherill, 1998) .متاثل يف العمر واجلنس بني األطفال 

تكونت بواسطة األوملبياد اخلاص ، حيث يغواجد الالعبني األسوياء  :نوادي الشركاء  -0-05-5
 .مع الالعبني املعاقني أثناء أنشطة ما بعد املدرسة للغدريب على املهارات اخلاصة وخطط اللعب 

(sherill, 1998) 

 :دور المشتركين في الدمج  -0-06

ال يعين دمج األطفال املعاقني ذهنيا يف الرتبية : األطفال المعاقين وغير المعاقين -0-06-0
الرياضية جمرد وجودهم على اخلط اجلانيب حلتساب النقاط أو تقليب التسجالت ، وإمنا يعين املشاركة 

، GRAHAM). الكاملة إىل أقصى حد ممكن والغداخل االجيايب بني األطفال املعاقني واألسوياء
1776) 

 :ويبدأ هدا الغداخل من قبل األطفال األسوياء ودلك بعمل اآليت 

  بدا الكالم و االنشاال مع الزميل باحلديث معه. 
  احلفاظ على الغقارب البدين. 
  أن يكون منوذجا للطفل املعاق. 
  أن يتساعده على أداء املهارة ويطلب منه املتساعدة. 
  أن ميدح الطفل املعاق عند األداء اجليد .(GRAHAM, 1993, p. 55) 
  فالطفل التسوي ميثل وسيلة متساعدة جمدية لغأدية املهام بالنتسبة للمدرس حنيث يقوم بدور

-EICHTAEDT, 1992, pp. 150) .املشجع واملصحح والنموذج للطفل املعاق 

151) 

يشري كل من جنتسما ،فرنش نقالعن ريزو أن دور مدرس : مدرس التربية البدنية العادية -0-06-3
. الرتبية البدنية العادية اجتاه األطفال املعاقني رمبا يكون أكثر العوامل خطورة يف برنامج الدمج  

(jansama, 1994, pp. 89-177-109) 

 :باآليت  فهو يقوم



 

  تعليم كل األطفال املوكل أمرهم إليه. 
  حبث وتنتسيق املتساعدة لكل األطفال الذين حيغاجون خدمات تعليمية خاصة 
  العمل على زيادة الغداخالت بني األطفال املعاقني واألسوياء. 
  عمل بعض الغعديالت باألنشطة الرياضية اليت ميارسها األطفال أثناء الدمج لغالءم القدرة

 :لعقلية والبدنية لألطفال املعاقني ودلك كاآليت ا
  تنوع مواقع اللعب يف املباراة أو النشاط كإلقاء ضربة اإلرسال من منغصف امللعب يف الكرة

 الطائرة أو الغنس 
  تعديل املعدات واألدوات مبا يناسب قدرات األطفال ، مثل اسغخدام أنواع خمغلفة من

وع املتسافات لبعض األطفال املعاقني ن مثل تقليل متسافة املضارب وتعديل متسغوى الشبكة تن
 .اجلري 

  تعديل احلركة لألطفال أثناء املباريات  ، مثل محل الكرة بدال من تنطيطها. 

 (jansama, 1994, pp. 89-177-109) 

مدرس الرتبية البدنية اخلاصة عن قرب و يغعامل : مدرس التربية البدنية الخاصة  -0-06-2
 :بالغعاون مع مدرس الرتبية البدنية العادية باآليت 

 تقدير صالحية الفرد املعاق لربنامج الدمج وحتديد قدراته و احغياجاته  -
 إمداد الفرد باألنشطة اليت تعمل على إعداده لالنغقال إىل البيئة االندماجية  -
   .البدنية العادية يف اخغيار نوع املتساعدة وتنظيم أوقاهتا وتطبيقها الغعاون مع مدرس الرتبية  -

و ميغد دوره لألطفال األسوياء الذين لديهم نقص يف بعض املهارات وقصور يف األداء ويف حاجة إىل 
 (jansama, 1994, pp. 89-177-109). إعداد فردي 

 :الشروط الواجب مراعاتها في درس التربية البدنية و الرياضية  -0-07

هناك بعض اخلطوات اإلرشادية لدمج األطفال املعاقني مع األطفال األسوياء أثناء درس الرتبية البدنية 
بعض االعغبارات اليت جيب مراعاهتا عند تدريس الرتبية البدنية والرياضية  بو الرياضية كما يغوج

 :كاآليت لكالمها وهي  



 

  تبادل الرأي مع مدرس الغعليم اخلاص لغحديد املتسغوى املناسب لكل طفل من الناحية
 .البدنية و االجغماعية 

  توفري األطفال بشكل ثابت بعوامل األمان  وإتباع تعليماهتا. 
  تعليم األطفال األسوياء أن يغفهموا األطفال املعاقني. 
  املعاقني و األسوياء أثناء فرتات الراحة ،مما يزيد من التسماح بعمل حوارات بني األطفال

 .الغفاعل االجغماعي الذي يتساعد على سهولة الغعاون فيما بينهم 
  الغأكيد على عناصر االسغمغاع والنجاح يف كل األنشطة اليت يؤديها مجيع األطفال املعاقني و

 . األسوياء 
 نشطة و أن أدوار اجلميع مغتساوية الغأكيد من أن كل تلميذ مشارك بفعالية يف كل األ .

(shea, 1994) 
  تشكيل ثنائيات من األطفال املعاقني واألسوياء للعمل معا عند تعليم املهارات احلركية. 

  اخغيار أفضل ثنائي مغعاون وتشجيعهم ومكافئغهم على الغعاون فيما بينهم. 
 من األسوياء أو املعاقني وعدم حتديد الغلميذ  اني سواء كانو اسغبعاد املقارنات بني املشرتك

 .األسوأ أثناء تأدية النشاط ،بل حتديد األفضل ليكون منوذجا ألقرانه 

  اسغثارة الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة لألداء عن طريق تقليد الغالميذ األسوياء. 
 طئ فقط ومبا يغناسب مع أدائه ، يغم تصحيح األخطاء فرديا بغوجيه الغعليمات للغلميذ املخ

 .حىت ال يرتبك الغالميذ اآلخرين أثناء األداء 

  عدم إظهار الاضب من الطفل املعاق بتسبب نقص تقدمه أثناء تعلم املهارة. 
  املدح الشفهي عند الغقدم يف أداء املهارة. 
 كون ذلك اخغيار الطفل صاحب األداء اجليد للمهارة واعغباره منوذجا جيب تشجيعه حىت ي

 حافزا له ولزمالئه 
  اخغيار الوسائل الغعليمية املناسبة لكل تلميذ وحتديد الغوقيت املناسب السغخدامها. 
  عدم اإلطالة يف الشرح النظري قبل أداء الغمرين والرتكيز على املالحظة اهلامة. 
 مئنان على احلالة الصحية لكل تلميذ بعد احلصة الغعليمية من خالل الطبيب املتسئول طاال . 

 (kirchner, 1995, p. 10) 



 

 

 

 

 : الخالصة

 االحغياجات لذويمن خالل ما تطرقنا إليه يف هدا الفصل يغبني لنا الدمج عملية تعليمية هامة 

بالغنتسيق مع املربني  ، تتسغند على قوانني وبرامج خاصة خاصة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية  اخلاصة
،و ويغضح  أن دمج الغالميذ ( املدجمة)مدرس الرتبية البدنية العامة و مدرس الرتبية البدنية اخلاصة )

 تزيد فأهنا كبرية ماعيةاجغ فوائد هلا األسوياء من أقرنائهم مع مجاعي بشكلذوي االحغياجات اخلاصة 

 ،كما الذات على والغالب املنافتسة وحب واألنظمة القوانني واحرتام والغعاون واألخوة احملبة أواصر من

 والثقافة االجغماعي  االنغماء من تزيد وكذلك  املهارية الفنية والبدنية القيادية املهارات الفرد تكتسب

 . اآلخرين مع الغعامل وفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

 على إليها ينظرون الناس كان إن فبعد جذرية، بصفة األخرية املدة خالل كثري اإلعاقة مفهوم تاري

 إنتسان عجز، من يعاين الذي الشخص اليوم أصبح جتسدية، أو كانت عقلية دائمة، عاهة أهنا

 إىل اجملغمعات نظرة تطور مراحل الفصل هذا يف سنرى فقط، خاصة احغياجات له لكن عادي،

 وكذلك للدولة الرمسية واملواثيق املراسيم خالل من اجلزائر يف املعوق يعامل كيف ونغطرق املعوق،

 ألهنا احلركية اإلعاقة على الرتكيز مع وأنواعها مفهومها وحتديد لإلعاقة، املؤدية األسباب معرفة حناول

 .لدراسة موضوع تعغرب
 : اللغوي التعريف -3-0-0

 العريب االسغعمال يف املنع يعين والغعويق ، عوقا يعوقه الشيء إعاقة " كالغايل " منظور ابن " عرفها

 . املرء أمام يقف من كل على الغعويق مفهوم يطلق

 كل ي أ حتسيا أو ماديا العائق هذا كان سواء عادية، بكيفية نشاطه أداء عن مينعه هنا من

الدين، ) خارجية و أ داخلية سواء الشخص طريق يف تقف اليت العجز وأنواع والعوائق العقبات
  (00، صفحة 0110

 

 : االصطالحي التعريف -3-0-3

 الصحة حيث من تغفاوت عديدة تعريفات توجد الواقع ويف لإلعاقة، دقيق تعرف تقدمي الصعب من

 :  والدقة

 "قصور حالة يف صاحبه جيعل ما نقص" هي الروس حتسب -

 "حتمله ينباي قصور أو نقص " هي الصاري روبار حتسب -

 صاحبه يزعج عجز أو قصور عن ناجم نقص" هي لفالماريون الطيب القاموس حتسب -

 " االجغماعي بدوره االضطالع على قدرته من حيد أو



 

 الغصنيف به جاء ما االعغبار بعني يأخذ ما حد إىل أنه، إذ األحدث هو األخري الغعريف وهذا     

 (OMS) للصحة العاملية املنظمة ، 1980 سنة وضعغه الذي (CIH) للمعوقني الدويل
 

 ربطها من وبدال )حادث أو(مرض نغيجة هي اإلعاقة أن للمعوقني الدولية املنظمة وتعغرب  -

 القصور هذا عن ينجر ما خالل من وكذلك ،)القصور(اجلتسد إصابة خالل من تعرفها فإهنا بتسببها،

 االجغماعية املشاكل إىل إضافة(العجز)اليومية احلياة بنشاطات القيام يف اسغحالة أو صعوبات من

      .)الضرر(ذلك عن النامجة

 : و اليت هي  هلا املكونة العناصر مبخغلف وتوصف تفكك اإلعاقة فان هكذاو 

 :مثال(اإلصابةمع  يغطابق إذن فهو للجتسم، وظيفة أو هيكل اخغالل أو مادة فقدان هو :القصور*

 )   ،حبتسة قتسط سفلي، شلل:مثال (هلا املطابق العجز أو)  بالنخاع إصابة برت،

 عدم :مثال(عادية تعغرب حدود يف بنشاط القيام على للقدرة تام أو جزئي تقليص مع يغطابق :العجز*

 وارتداء الراحة بيت واسغعمال النهوض على وكذالك ما، شيء الرمي أو اجلري أو املشي على القدرة

 ...( اخل املالبس،
 :مثال(اجغماعي عادي بدور القيام من منعا أو حدا ميثل وهو العجز، أو القصور نغيجة هو :النقص*

 ...(اخلالعمل  شال، على احلصول الرياضة، ممارسة الدراسة، مغابعة االرتزاق،
 :المعوق الشخص -3-3
 يف وتضارب جند اخغالف إذ املعرفة حق ومعرفغه للمعوق الغطرق دون اإلعاقة عن الغكلم ميكن ال انه

 :اجملال  هذا يف األخصائيني حتسب املفاهيم
 :املثال سبيل على نذكر الغعريفات حتسب 

 انه على تعريفهما للمعاق خالل من العواملة سلمان وأمحد ألزويب اهلل عبد صاحل من كل به جاء ما

 العقلي منوه من خلل حد نغيجة والنشاط باحلركة القيام على القادر ووري املصاب الشخص"

 (02، صفحة 0222أمحد، ) "خاصة رعاية يتسغدعي مما واالنفعايل واالجغماعي
 القيام بوظائفه من مينعه جتسدي عائق لديه الذي الشخص ذلك :المعوق أن فيرى ولسهو أما* 

 القدرة يف فقدان العضالت أو يف إصابة أو مرض عن نغجت أو معه ولدت اإلعاقة وهذه احلركية

 يف أو احلركي الغوازن اخغالل يف إىل أو أحيانا العليا أو التسفلى األطراف يف احلتسية أو احلركية
 حتقيق على ملتساعدته ومهنية و تربوية نفتسية و طبية برامج إىل الشخص هذا وحيغاج ، األطراف

 االسغقاللية  من قدر بأكرب العيش احلياتية أهدافه
 
 



 

 
 :للمعوقين المجتمعات نظرة -3-2
 : السنين آالالف وعبر القديمة العصور في المعوقون -3-2-0

 واحلالية اجملغمعية القدمية النظرة يف يكمن الفرق ولكن التسنني آالف من موجود اإلعاقة مفهوم إن

 ، اسغحقار نظرة كانت القدمية اليت العصور يف للمعاق اجملغمع لنظرة الباحث عاد فإذا ، املغناقضغني
 .وريه  متساعدة دون العيش ميكنه ال شخص املعوق أن حيث

 ومبا أن ، نفتسه محاية حىت يتسغطيع ال أنه بل ، اآلخرين على عالة فيعيش منغج وري أنه أي -

 فان ، حاجاهتملقضاء  الشاقة اليدوية أعماهلم وعلى أنفتسهم على أفرادها يعغمد البدائية اجملغمعات

 ويضرب يؤذى بل جوعا للموت يرتك فكان ذلك فعل عن يعجز املعوق

 .منغج وري أنه حبجة

 كان املعوقون بينما العربية، اجلزيرة ، اسربطا روما، : منها جمغمعات عدة ذلك شهدت ولقد "

 (02، صفحة 0222أمحد، ) ."ومصر اهلند من كل يف بالرعاية يغمغعون
 رمسا معابد مصر أحد جدار على وجد فقد "العواملة سلمان وأمحد الزويب اهلل عبد صاحل وحتسب  -

 بشلل أنه مصاب أخصائيون أكد ولقد التساق، مشلول لطفل سنة اآلالف مختسة عمره يناهز

 هنري بني ما أرض من سكنوا البابليون، صنعها اليت الطني من قوالب على أيضا عثر كما ، األطفال

 .البصر وفاقدي األطراف عالج مبغوري طرق ملكهم "محورايب" سجل ولقد والفرات، الدجلة
 

 املعاقني مجاجم فيثقبون جراحية بعمليات يقومون " البريو " لبلد القدامى األطباء كان كما-  
 اجملغمعات لتقب عدم عن مثل وهذا الشريرة األرواح و الشياطني من يفرووهنا أهنم ويزعمون ذهنيا

  (01، صفحة 0111أمحد، ) لإلعاقة
 والتسالم،واملعاملة باحلب املتسيحية الديانة نادت كما .الدين لرجال التسيادة فكانت أوربا يف أما -  

 كما واملعاق، املريض يشفي أن التسالم عليه املتسيح التسيد معجزات من كان ولقد ، األخوة بروح

 األعمى حىت فشفاه وأخرس أعمى وكان شيطان، به كان برجل إليه جيء مث" اإلجنيل يف ذكر

 املتسيح التسيد بأخالق املتسيحي الدين رجال من الكثريون تشبه كذلك " وتكلم أبصر األخرس

  (00، صفحة 0111فرحات، ) . جريجيورى والقديس ، يوحنا سالقد يتس ومنهم
 

 حممد لتسيدنا اإلهلي العغاب ويعد ، معاملغهم وحتسن باملعاقني الرفق إىل اإلسالم دعى وقد - 

 حني خاصة واملكفوفني عامة للمعاقني والغأهيل االجغماعي العمل دسغور  وسلم عليه اهلل صلى 

 (0عبس، صفحة اآلية ) ." العظيم اهلل صدق  "األعمى، جاءه أن وتوىل، عبس " تعاىل قوله نزل



 

 حالة كون ويتساعدهم يرعاهم من هلم خصص فقد باملعاقني مهغما كان اإلسالمي فالدين  - 

 وتعاىل سبحانه اهلل أقدار من املعوق

 

 وجل عز اخلالق من ابغالء هو أصابه وما الناس من كاريه واعغربه باملعوق )ص(الرسول اعغىن وقد - 

 نفاه بؤس وان اصطفاه، عنه رضي وان اجغباه، صرب فإذا ابغاله، عبدا أحب إذا اهلل إن)  ص ( فقال

 . اهلل رسول صدق ." وأقصاه

 : الحديث العصر في المعوقون -3-2-3

 االهغمام ولد مما الظلم، من وختليصه وحقوقه باإلنتسان االهغمام على عملت االجغماعية الثورات إن

  (02، صفحة 0222أمحد، ) لرعايغهم وسائل عن وحبث واملعوقني بالضعفاء

 وطرق املنقوشة للكغابة تعليم طرق منها املعوقني لرعاية إمكانيات الدول معظم سخرت العصر هذا يف

 .البكم للصم بالنتسبة الرباي طريقة مثل :املكفوفني ( PRIERE ) الشفاه قراءة

 احلرب أعقاب ويف عقليا، للمغخلفني مث حتسيا للمعاقني الكربى األمهية أعطيت مثال فرنتسا ويف - 

 الغأهيل فبدأ رعايغهم إىل تتسعى الدول فبدأت ضحاياها، من املعوقني عدد كثر األوىل العاملية

 معهد أول فأنشئ جمغمعاهتم يف عاديني كأشخاص املعاقني لغكييف وذلك اقغصادية بطبعة مصحوبا

 1920 عام األمريكية املغحدة الواليات يف للمعاقني املهين للغأهيل

 اجملغمعات نظرة حتول نقطة فكانت ، املغحدة األمم عن الصادر اإلنتسان حقوق إعالن جاء كما -

 جعله مما املعاقني لغأهيل برنامج بوضع أمرت وقد ، اقغصادية إىل اجغماعية نظرة من املعوقني حنو

 حقوق حتدد مواثيق وهيئاهتا الدولية املنظمة أصدرت كما الغفاؤل، مبنظار ويراها احلياة إمكانية يتسرتد

 : املعاقني خيص ما يلي وفيما ، واملعوق العادي الفرد معيشة ملتسغوى الدنيا واحلدود اإلنتسان

 اإلعاقة درجة درجة مهما الكرمية احلياة يف املعاق حق كفالة. 

 واإلنتسانية الطبيعية حقوقه من حيرم ال حىت املعاق قدرات اسغاالل جيب . 

  : الجزائر في المعوق -3-1

 واحلتساسية بالغعقيد املشاكل من وريها عن تغميز عامة االجغماعية املشاكل أن املألوف من      

 عملية تواجهها اليت العامة باملشاكل وطيدة عالقة هلا اليت املعاقني لفئة االجغماعية املشاكل وخاصة

 االسغعمار خلفه مبا االسغقالل عمر يناهز مبا الوراء، إىل سنوات عدنا إن خاصة الوطنية الغنمية

-1981)بني املمغدة الفرتة يف ومنظمات مجعيات عدة أنشئت املشاكل هذه كل وبوجود الفرنتسي،

 املرحلة لغلك اجلزائر جتاوز ومع هلم، االجغماعية الناحية من باملعاقني الغكفل هدفها وكان ( 1963

 و املفاهيم تطورت أن إىل الفرنتسي، باالسغعمار مغعلقا اإلعاقة مفهوم فيها كان اليت االسغثنائية
 حيث 1975 عام وبالغحديد والشفقة العطف أساس على املعاق نظرة توقفت حيث الذهنيات،



 

 للثورة األساسية املبادئ على اعغمادا وهذا وجمغمعه، وطنه جتاه وواجبات حقوقا للمعاق أصبح

 :يلي ما  فيه جاء الذي الوطين الغحرير جبهة حلزب اخلامس املؤمتر ملقررات وطبقا الغحريرية،

 .اإلعاقة أنواع خمغلف لطلب لالسغجابة بيداووجية نفتسية هياكل بإنشاء القيام -

 .ماالعغبار هل وإعادة املعاقني األشخاص تكيف إعادة أجل من خمغصة مصاحل إنشاء تشجيع -

 مكلفة للدولة كغابة جمرد 1984 عام قبل كانت واليت االجغماعية احلماية وزارة أنشئت كما

 الكاملة املشاركة حتقيق قصد جهود ببذل وذلك التسياسية القيادة توجيهات طريق عن باخلصوص

 والشبيبة العمومية الصحة وزارة املهام بنفس كلفت كما جماالهتا، بشىت احلياة يف للمعوقني والفاعلة

 2.5 .من أكثر إىل 2003 عام عددهم فوصل اجلزائر، يف املعاقني عدد إحصاء مت وقد .والرياضة

 (02، صفحة 0222أمحد، )معوق  مليون

 باألشخاص الشيء بعض اجلزائرية الدولة اهغمت لقد: الجزائر في المعوقين حقوق-3-1-0

 عن وذلك إليها املؤدية واألمراض اإلعاقة أسباب كل وجه يف الوقوف خالل من وهذا املعوقني،

 بعاهات املصابني األشخاص جانب إىل الدولة تدخل أن على يؤكد الوطين فامليثاق الوقاية، طرق

 ذلك يف الفضل ويعود اجغماعيا، إدماجهم إعادة إىل خاصة بصفة هتدف عقلية أو جتسمانية

 (0، صفحة 0110جملة، ) الوظيفية ووضعيغهم املغماشي والغكوين للغعليم

 

 املؤرخ 76 – 81 قانون حيغوي حيث 1976. والرياضية البدنية الرتبية قانون خالل ومن -

 تعغرب حيث." الدولة  إيديولوجية من املتسغوحى والرياضية البدنية الرتبية تعريف 0221/ 02/02يف
 لكل وواجب حق وهي الشامل، الرتبوي اجلهاز يف وتربية وتكوين إدماج عامل والرياضية البدنية الرتبية

 منها اإلنغاجية الوطنية القطاعات مجيع يف والرياضية نية البد الرتبية نشاطات تنظيم يغم حيث مواطن،
 اإلرادة نالحظ هنا هلا، املتساعدة يد وتقدمي فيها املتسامهة شخص كل وعلى العتسكرية، وحىت والرتبوية
  والتسن اجلنس كان مهما دميقراطية البدنية النشاطات ممارسة جعل يف الكبرية

 :اإلعاقات أنواع -3-5

 :البصرية اإلعاقة -3-5-0
 إىل دون الغعرف النور رؤية أو العينني من واحدة من كل إىل بالنتسبة النور رؤية عدم : مفهومها-  

 أهنم على البصر تعريفات لضعاف جند كما .االجتاهات مجيع ويف املتسافة كانت مهما اليد شكل

 1 تلغ بصرية حدة بذوي وانغهاء إيل شكلإىل  الغعرف على القديرين من ابغداء البصري القصور ذوى
 .درجات 5 من اقل بصري حقل أو 60/ 

 



 

 العمر مثل األفراد لدى بعملية عالقة هلا اليت البصرية اإلعاقة اخلصائص من العديد هناك أن كما   -

 . اإلصابة ومآل الرؤية، ودرجة اإلصابة، ونوع واألسباب، اإلصابة، عند

 ألهداف وذلك والديا معوقني اعغبارهم ميكن اخلامتسة سن قبل بصرهم يفقدون الذين األطفال إن

 أللوان مثال كغذكر البصري والغذكر الغخيل من القليل لديها بصريا املعوقني من الفئة تربوية ، فهذه

.(lowen feld) صعوبات إىل يغعرضون  اخلامتسة سن بعد بصرهم يفقدون الذين األطفال بينما 

 هذه ومثل للرؤية، فقداهنم بتسبب كثرية عاطفية ملشكالت ويغعرضون البصري الغذكر من أكثر ملتسية

 الحقة عمرية مرحلة يف الفقدان كان كلما حدوثها احغماالت تزداد املشكالت

 مع الغعامل يف املعلم تتساعد اليت الضرورية املعلومات توفر البصرية اإلعاقة بطبيعة املعرفة إن  -

 من فإن ولذلك .للضوء حتساسية أو بأمل مصحوبة تكون قد العني حاالت فبعض .الفردية احلاالت

 بقايا تغضمن اليت فاحلاالت .الغعلم على وأثرها للفرد العام التسلوك على وأثرها احلالة معرفة املهم

 هو مما أكثر البصر ضعيف من مغوقع هو ،فما الرتبوي الصعيد على مجة فوائد على تنطوي بصرية

 من ليس بأنه نفتسه إىل ينظر البصر ضعيف أن نرى ، اجغماعية ناحية من ولكن .املكفوف من مغوقع

 .عاطفية مشكالت من ويعاين الذات مفهوم بغدين يشعر فهو املكفوفني،وبالغايل فئة وال العاديني فئة

 :بصريًا المعاقين خصائص -3-5-0-0

 :اللغوية الخصائص -3-5-0-0-0

 بشكل اللفظي الغواصل لديه ينم مل جيد، مسع حباسة ومغمغعا بصريا معاقا طفال جند ان النادر من

 ال ذلك من الروم على ولكن والكالم اللاة منو أمام كبريا حاجزا يعغرب ال البصر فاياب فعال،
 يف املبصرون يتسغخدمها اليت اللاة أشكال من ووريها واإلشارات اإلمياءات مغابعة البصر فاقد يتسغطيع
 بصريا املعاقني بعض يعانيها اليت والكالم اللاة اضطرابات أنواع أهم ومن .حمادثاهتم من كثرية مواضع

 :   مايلي والبحوث الدراسات معظم عليها أمجعت واليت

 . بقاف الكاف أو بتسني، الشني كاسغبدال بصوت صوت اسغبدال وهو :االستبدال -

 . عنه يغكلم الذي احلدث طبيعة مع يغوافق ال قد الذي الصوت ارتفاع يف ويغمثل :العلو -

 .واحدة ووترية نربة على الكالم يتسري حبيث :الصوت طبقة يف الغايري عدم -

 . للكالم املصاحبة واجلتسمية الوجهية والغعبريات اإلمياءات اسغخدام يف القصور -

 اجتاهات يف الغحويل أو الغايري عدم يف يغمثل :املغحدث مع بالعني االتصال يف قصور -

 . ما لشخص االسغماع مغابعة عند الرأس

 االسغخدام يف القصور هذا عن وينغج املعىن، حتساب على األلفاظ يف اإلفراط وهي : اللفظية -

 جمموعة سرد إىل بصريا املعاق فيعمد معينة، فكرة أو ما مبوضوع اخلاصة األلفاظ أو للكلمات الدقيق

 . قوله يريد ما يوضح أو يوصل أن يتسغطيع عله األلفاظ أو الكلمات من



 

 

 آو العالقات أو املفاهيم لبعض البصري اإلدراك يف القصور عن وينغج : التعبير في قصور -

 . عنها تعرب اليت اللفظية الدالالت اسغدعاء يف قصور من هبا يرتبط وما األحداث

 

 الرتباط الذكاء، منو على البصرية اإلعاقة تؤثر أن ميكن :العقلية الخصائص -3-5-0-0-3

 وفاعلية، حبرية والغنقل احلركة على والقدرة وتنوعها، اخلربات منو معدل يف بالقصور البصرية اإلعاقة

 بعض أكدت لقد .فيها والغحكم عليها التسيطرة على وقدرته ببيئغه، بصريا املعاق عالقة يف والقصور

 الفئة، هذه ذكاء  يف قصور وجود بصريا للمعاقني العقلية اخلصائص جمال يف أجريت اليت الدراسات

  (0222اجمليد ابراهيم، ) . ذلك أخرى دراسات نفت حني يف
 : النفعالية و االجتماعية الخصائص -3-5-0-0-2

 حاسة يف النقص او الاياب عن الناتج القصور من معينا نوعا الفرد على تفرض قد البصرية اإلعاقة

 واملشكالت احلركية، كاملشكالت مغعددة مشكالت من بصريا املعاق معاناة إىل يؤدي اإلبصار،

 على يؤثر مما االجغماعية، العالقات يف والقصور اآلخرين، على واالعغماد الزائدة، احلماية عن الناجتة

 . وانفعاليا اجغماعيا املعاق
 بعض أن هناك األخرى باإلعاقات البصرية اإلعاقة ارتباط حول أجريت اليت الدراسات أثبغت وقد

 اجلتسمية واإلعاقات االنفعالية،االضطرابات  :انغشارا أكثرها البصرية، لإلعاقة املصاحبة اإلعاقات
 .والصمم العقلي، الصراع،والغخلف وحاالت والكالم، احلركة يف كاالضطرابات

 
 :  الكفيف شخصية خصائص -3-5-0-0-1

 اإلبصار حاسة وياب هو البعض عند يعين ال البصر كف أن زامل، التسميع عبد حممد هبجت يرى
 أن بل حوله، من البيئة من الكفيف عليها حيصل اليت املعلومات يف البصري اجلانب وياب أو فقط،

 أن كما تفاعلها، وطرق وأحكامها معايريها هلا أخري، صياوة الكفيف الشخص صاغ قد البصر فقد
 .اإلعاقة هذه وسيكولوجية تغفق مغفردة مميزة مسات هلا أصبح حىت اخلاصة، املعرفية بنيغها هلا
 
 

 :الذهنية اإلعاقة -3-5-3

 هذه أكثر أن إال الذهنية لإلعاقة الغعريفات تعددت : الذهنية اإلعاقة تعريف   -3-5-31

 0222 عام يف األمريكية اجلمعية تبنغه الذي  grossman مسان جرو تعريف هو قبوال الغعريفات
 بإحنرفني الذكاء مغوسط عن يقل والذي العقلي، الوظيفي األداء من متسغوى هي اإلعاقة أن":وهو م



 

 امليالد منذ النمائية العمر مراحل يف ويظهر الغكيفي، التسلوك يف واضح خلل ذلك ويصاحب معياريني

 (2، صفحة 0222القذايف، )"  سنة 18 سن وحىت
 : الذهنية اإلعاقة تصنيف  -3 -3-5-3

 :إليها أدت اليت األسباب حتسب على الغصنيف -

 . الوراثية األمراض هبا ويقصد الوالدة قبل ما أسباب * 

 .البيئية األسباب وتتسمى الوالدة بعد أو الوالدة أثناء أو احلمل أثناء أسباب * 
 
  : الخارجي  الشكل حسب التصنيف-3-0 -3-5-3

 (mongolism ) . املناولية -

 ( phenglketonuria ) . الاذائي الغمثيل اضطراب حاالت -

   (  cretinism ) .    القماءة -

   ( microcephaly ) . الدماغ حجم صار -

 ( macrocephaly ) .  الدماغ حجم كرب -

 ( hydrocephaly ) .   دماغ اسغتسقاء حاالت -
 

 : clQssificQtionbyl.Q  الذكاء نسبة حسب على التصنيف -3-3 -3-5-3

 

 .للغعلم  القابلون فئة عليهم ويطلع( 22-55)  وترتاوح بتسيطة عقلية إعاقة -
 .للغدريب القابلون عليهم ويطلع( 55-02)بني  وترتاوح مغوسطة عقلية إعاقة -
 . دون فما 40 بني وترتاوح الشديدة العقلية اإلعاقة - 
 :الذهنية اإلعاقة أسباب -2 -3-5-3

 : جمموعات ثالث إىل األسباب تقتسم
 البيئية والعوامل اجلينية العوامل ومنها / الوالدة قبل ما سباب-
 العتسرة الوالدة– األكتسجني نقص مثل الوالدة أثناء حتدث اليت األسباب وهي / الوالدة أثناء أسباب-

 .صدمات من يصاحبها وما
 :مثل  الوالدة بعد العقلي الغخلف إىل تؤدي اليت األسباب وهي / الوالدة بعد ما أسباب -

 األمراض – والصدمات احلوادث – الغاذية سوء : أسباهبا ومن ( ساك يت)و كيغونوريا الفنيل حاالت

 (02، صفحة 0222عبيد، ) .واألدوية العقاقري – وااللغهابات
 :العقلية اإلعاقة مظاهر -1 -3-5-3



 

 .العاديني األطفال من أقرانه مع مقارنة الغعليم يف الواضح النقص -
 .الغعليمية املهارات على والرتكيز االنغباه يف نقص -
 .املعوقني عقليا  لدى حده الغعليمية املشكالت أكشر من املشكلة هذه وتعغرب الغذكر يف نقص -

 .للاة اكغتساهبم يف العاديني من أبطأ عقلًيا املعوقني : اللاوية
 :الدماغي الشلل إعاقة -3-5-2
 هذه النمو وحتدث مكغملة وري احلركة عن املتسئولة الدماوية القشرة تكون وقت يف الدماغ إصابة هو

 الشلل العلماء عرف الطفل وقد عمر من األوىل اخلمس التسنوات خالل أو الرحم داخل إما اإلصابة

 الاري الدماغ إلصابة نغيجة واسغقامة اجلتسم احلركة يف اضطراب انه على م 1964 عام الدماوي

 األشهر يف أو الوالدة عند بيداء احلركة لعجز حمدد وري وصف هو الدماوي والشلل .بعيب مكغمل
 امغداد على نفتسه عن يعرب هنائي عطب بل عارضيا ليس الدماغ يف عطل وسببه احلياة من األوىل
 للموت سبب أو املضاعفات مغزايد أو معديا أو وراثيا ليس انه كما وحركي ذهين بقصور النمو مراحل
 .املباشر

 :الدماغي الشلل أنواع  -3-5-2-0

 :تشنجي  دماغي شلل -3-5-2-0-0

 صالبة بوجود ويغميز الدماوي الشلل إصابات من%  15 ويشكل الدماوية القشرة إصابة عن ينجم
 مصاب بني الغيبس درجة وختغلف احلركات جتانس عدم إىل يودي مما العضالت يف وتقلص وتيبس
 إىل الوقت مرور مع تودي واحد طابع ذات حمدودة وحركات اجللوس وضع يف يغشاهبون لكنهم وأخر

 .النوع هذا يف األبرز التسمة الغشنج ويأخذ. واألصابع الركبغني تشوه أو الظهر كاحنناء قواميه تشوهات
 (20، صفحة 0222حتسن، )
من  جزء أي أو والرأس والتساقني الذراعني حترك ويعين:ارتعاشي  دماغي شلل-3-5-2-0-3

 تغزايد احلركات حيث بطيئة أو وراقصه سريعة احلركات وتكون املصاب به يغحكم ال بشكل اجلتسم

 .النوم عند وتغوقف الغوتر عند

 على يتسيطر الدماغ من قتسم وهو املخيخ إصابة سببه: ارتخائي  دماغي شلل -3-5-2-0-2
 الغوازن يف خلل و املفاصل يف رخاوة يوجد بل صرع حاالت أو عقلي تأخر حيدث ال – الغوازن
 كما للعينني أراديه ووري سريعة وحركة النطق يف وتقطع اليدين حركة دقة يف وخلل املشي عند خاصة
 .ومرختية ضعيفة العضالت فيه تكون

احلركة  وصعوبة املتسغمر بالغوتر ويغميز احلدة بالغ يعغرب:التيبسي الدماغي الشلل-3-5-2-0-1
  .شديد عقلي وختلف الدماغ حجم يف صار يصاحبه



 

 وأشكال الغشنجي الشلل بني ما خمغلفة اإلصابة وتكون: مختلط دماغي شلل-3-5-2-0-5

 .الرباعي الشلل أخرى من

أو  املتسغقلة احلركة على القدرة عدم إىل يؤدي الذي الشلل هو:الرباعي  الشلل-3-5-2-0-6
 الوركني والكاحلني يف وتشنج ونطقيه ذهنيه إعاقات الشلل هذا ويرافق واجللوس املشي أو الوقوف

 مثىن نصف وضع يف وجيعل الذراعيني والزندين املرفقني يف تشنج كذلك املقص وضع يف التساق جيعل

 يف خاصة أراديه وري متسغمرة وحركات اللفظ والبلع يف ومشكالت واملفاصل األطراف حركه قلة مع
 (5 ، صفحة0222حتسن، ) .الكاحلني

 أو احلركية اإلعاقة دراسة منا يغطلب وموضوعنا مغعددة اإلعاقة أن مبا:الحركية اإلعاقة-3-5-1

 .حتليل بأكثر بدارسغها قمنا فإننا املراجع بعض يف كما وردت اجلتسمية
 الغعريف حتت هذا وتندرج اخلاصة للرتبية احلاجة ويتسغدعي واالنفعايل االجغماعي منوهم مظهر على

 مغعدد وتصلب ضمور العضالت أو ووهن الدماوي كالشلل احلركية االضطرابات مظاهر من العديد

    (002، صفحة 0221الروسيان، )اخل ... والصداع الفقري العمود يف
 أهنا فقدان على احلركية اإلعاقة عرف الذي la Bergerكالبرجري  العلماء بعض هبا اهغم كما  

 تشمل وظائف األطراف بل الغنقل بالذكر هنا خنص ال حيث ، األعمال ببعض القيام على القدرة

 العضالت اإلرادية يف ضعف الغحكم واىل خلقي تشويه أو إلصابة يرجع القصور وهذا أيضا العلوية

 . العصيب اجلهاز يف خلل نغيجة وهذا
 : املثال سبيل على وجند اجلهوية و والعاملية الدولية املنضمات بعض اهغمت كما

 قصور أو عن إصابة ناتج ضرر عن عبارة بأهنا احلركية اإلعاقة عرفت اليت : للصحة العاملية املنظمة

 جماالهتا بشىت وضعيغه أو واملناسبة لنفتسه العادية بأعماله القيام من جزئيا أو كليا اإلنتسان متنع حيث

 (02، صفحة 0222أمحد، )احلياتية 
 :الحركية اإلعاقات أنواع -3-5-1-0

 أداء يتسغطع مل إذا مشلول أنه العضو عن القول ميكن paralysie :  الشلل -3-5-1-0-0

 كما العضو ألداء املؤقت أو املتسغدمي الغوقف وبذلك ، العضو من ذلك املطلوبة اإلرادية احلركات

 .كليا أو جزئيا يكون

 يف الشلل حيدث أن نقول أن ميكننا املعاق ، كذلك إصابة ملدى وفقا وذلك مغعددة الشلل وأنواع
 ألخرى حالة من األمراض ختغلف أن جند مغنوعة، لذلك أمراض سببه ويكون اجلتسم من خمغلفة مناطق

 أو الطفولة مرحلة أن مثال مراحل العمر، جند من مرحلة أي يف حيدث الشلل أن معروف هو ، كما

 الغاذية واألوكتسجني نقص املخ  ومنوه ، كذلك يف تشوه إىل يؤدي فيها حدث إذ امليالد، بعد



 

 اليت األعصاب إىل ذلك يرجع حيث نوع لكل وأعراض اإلصابة أماكن ختغلف لذلك املخ، ألنتسجة

 . اإلصابة هذه حلقغها
 : يلي فيما ندرجها واليت أنواع عدت ولشلل
 .والرجلني الذراعني وهم اجلتسم من األربعة األطراف ويصيب :رباعي شلل
 . العكس أو الذراعني وأحد الرجلني وهم اجلتسم من أطراف ثالثة ويصيب :ثالثي شلل
 الطرف أي األيتسر، أو األمين اجلتسم جانيب أحد أطراف ويصيب :طولي نصف شلل

 .واحد والتسفلي العلوي
 احلركية التسيطرة اإلرادية منع إىل ويؤدي( الرجلني ) التسفليني الطرفني ويصيب : سفلي نصفي شلل

 . العلوية األطراف تصاب ما ونادرا
 

 منع يؤدي إىل مما الفلية أو العلوية األطراف أحد يف اإلصابة تكون حيث : األطراف أحد شلل

 احلركية اإلرادية التسيطرة
 الغهاب النخاع من وينغج فرديا أو وبائيا يكون وقد األطفال يصيب املرض وهذا :األطفال شلل

 . العصبية اخلاليا يف يؤثر فريوس نغيجة ، العصيب اجلهاز يف الرمادي
 من الغخلف شيء يصاحبه وقد الكامل، وري أو الكامل احلركي الشلل ويعين : التقلصي الشلل

 بتسبب وهذا ، أنواع الصراع أحد أو ، احلتسية االضطرابات بعض مع والغعليمي لذكائي و العقلي

 . املخ بؤرة يف الزائد النشاط

 عند وهو ينغشر ، املخ إصابة عن والناجتة العضلية القدرة يف عجز حالة به ويقصد : المخي الشلل

 : يلي ما إىل املخي الشلل ويصنف ، اإلناث عند منه أكثر الذكور

 لألطراف الغوائي تقلص شكل يف ذلك ويظهر : التشنجي المخي الشلل . 

 الغناسق عدم اىل يؤدي مما العضالت ترهل يف ذلك ويظهر : االسترخائي المخي الشلل 

 . املعاق لدى احلركي
 المخي بالشلل مرتبطة إعاقات : 

 ، النطق والكالم عيوب ، التسمعية اإلعاقات ، العقلي الغخلف ، البصرية اإلعاقة ) :منها نجد
 (اإلدراكية االضطرابات

 التسيارات حودث أو نافذة نارية بطلقة الفرد إصابة عند وينغج : الشوكي النخاع شلل . 
 أو خلقيا ذلك يكون وقد أطرافه أحد الفرد فيها يفقد العجز من حالة البرت يعد : البتر 

 . األمراض بعض لغفادي جراحيا أو حوادث نغيجة



 

 ومتسغويات درجات عدة لديها أشكاهلا و بأنواعها احلركية اإلعاقة إن:اإلعاقة درجات-3-5-1-3

 : وهي متسغويات اىل فصنفت اجملال يف عليها بعض األخصائيني اتفق واليت
 من ممغنعون األشخاص جند اإلعاقة من املتسغوى هذا يف :الخطيرة الحركية اإلعاقة -3-5-1-3-0

 لقضاء اآلخرين متساعدة إىل ماسة حاجة يف هنا فاملعوق ، احلركة كافية من درجة على احلصول

 يف خطرها ويكمن خطرية اإلعاقة هاته أن هو ذلك يف والتسبب منها، وخاصة الضرورية حاجاته
 أخرى وهذا مناطق أو العصيب، احلركي املمر ألشوكي، كالنخاع املركزية، العصبية إصابغها للمناطق

 خناع يصيب ايل األربعة أو األطراف يصيب الذي امليوبايت احلمض شلل إىل األحيان أولب يف يؤدي

 . العظام
 فرصة للشخص جند اإلعاقة من املتسغوى هذا يف:المتوسطة الحركية اإلعاقة -3-5-1-3-3

 اإلعاقة من النوع هذا وزخيص ، مغخصصني بواسطة يكون وهنا ، واالجغماعي املهين تكييفي
 مصحوبا ويكون أعصاب عدة أو بعصب احملاطة املناطق يف النقص من يعانون الذين لألشخاص

 .األطفال شلل مثل العضلية القوة يف باخنفاض
 متسغعينا وري الشخص جند اإلعاقة من املتسغوى هذا يف:الخفيفة الحركية اإلعاقة-3-5-1-3-2

 األشخاص اإلعاقة من النوع هذا وخيص ، مبفرده حاجاته تلبية على قدراتهبتسبب  وهذا اآلخرين على

العمود  احنراف : احلصر سبيل على العصبية النقاط دون واملفاصل العظام أالم يعانون من الذين
 (pierre(aileron), 1961, p. 1)العظام  وانفصام ، Scoliose الفقري

 
 : الحركية اإلعاقة أسباب -3-5-1-2
 احد إصابة هو األمراض هاته سبب:التكوينية واالضطرابات الخلقية األمراض -3-5-1-2-0

 بصفة مهامه أداء على قاصرا فيصبح ، فيزيولوجي بعيب يصاب الذي العصيب كاجلهاز األجهزة

 أن تأكد دراسات عدة وبعد احلتسية ، القدرات عن وحىت ، احلركة عن عاجزا املريض جيعل مما طبيعية

 من األبوين لديهم الذين األطفال بنتسبة كثرية تصيب أي األقارب بني الزواج سببها األمراض هاته

 ميكن كما. األخصائيون ما أكده وهو العضالت، مرض ارختاء املثال سبيل على ونذكر النتسب نفس
 :مثال آخري أسباب ذكر

 الوراثية تالعاها ناقالت -

 . واألدوية كاألشعة البيئية األسباب -

 . اجلنني منو بطء أو سوء -

 (020صفحة ، 0210املرزوقي، ) . عقدية باضطرابات اجلنني أجهزة إصابات -



 

تتسبب  آالت اجلراح اسغخدام أو الوالدة مدة طول يف وتغمثل :الصحية الوالدات -3-5-1-2-3
 (211، صفحة 2891المرزوقي، ). دماوية  رضوض

 
 الذي الوسط يف األمراض هاته وتكون:التلقيح ومشكلة االنشائية األمراض -3-5-1-2-2

 منعدمة أو قليلة العائالت عند وهذا ، األمراض فيه تكثر الذي بالوسط نقصد الطفل، فيه يعيش
 احلركة عن عاجزا الطفل فيصبح الدماغ على تؤثر اليت احلصبة مثال وجند ، الصحية فيه مبا اإلمكانيات

 . جزئيا أو كليا
 يؤدي إىل مما الشلل ضد بالغلقيح هنا ونقصد ، به واالسغحقار الغلقيح مشكلة ذلك إىل إضافة

 (13، صفحة 2881، .أحمد م)الكلي  الشلل أو املشي يف الغخلف

 
 
 
 

 :الحركية اإلعاقة عن الناتجة اآلثار -3-5-1-1
 التسن، :مثال هبا الغقليد جيب ملعايري و الخغالفات وحمددا وهذا دقيقا وصفا اآلثار وصف ميكننا ال

 ليس خلقية إعاقة فاملعوق وصنفها، اإلعاقة نوع وحتسب الطفل، كاملعوق ليس الراشد فاملعوق

 .املكغتسبة  اإلعاقة كحامل

 : اآلثار هاته تقتسيم عند سيوضح ما وهذا
 عن الغحدث منا يغطلب االجغماعية اآلثار عن حتدثنا إن : االجتماعية اآلثار  -3-5-1-1-0

 مبين على خلقي جمغمع عن عبارة هو اإلسالمي فاجملغمع ، دراسغه بصدد حنن الذي جمغمع املعوق

 وبني ، بالرمحة و اإلحتساس الشعور بني أخلط البعض أن إال ، والغآخي االجغماعي والغالحم الغكامل

 اجلانب حتساب على املعوق شخصية على العاطفية النظرة سيطرة تظهر الظروف ،وهنا خلقغه واجب

 املعوقني للجمعيات وتأهيل رعاية مهمة أسندت ولذا الشفقة ببعض للمعوق حيتسن من العملي فمنهم

 (29، صفحة 2891، .جعفر ش)الغأهيل  جمال يف أكفاء أخصائيني على الحغوائها وهذا ، اخلريية
 أو صعوبة إىل به تؤدي للمعوق والبيولوجية الوظيفية احلالة إن:  البدنية اآلثار -3-5-1-1-3

 به يقوم ما رؤية عند فاملعوق ، العادي الشخص هبا يقوم اليت األشياء ببعض القيام اسغحالة
 فالذي ، إعاقغه مع املالئمة النشاطات ببعض القيام عليه يتسغوجب لذا ، يغأثر العاديني األشخاص

 الشخص حيققه ما وحتقيق املغحركة الكراسي على التسلة كرة لعب من مينع ال ، نصفي شلل لديه
 . العادي



 

 شخصية يف كبرية تاريات حتدث قد نفتسية أثار اإلعاقة عن تنغج : النفسية اآلثار-3-5-1-1-2

 . للمعاقني املناسبة النفتسية الرعاية أساليب توفري جيب الفرد لذلك

 من أكثر نفتسيا يغأثر مكغتسبة إعاقة فاملعوق ، سببها باخغالف خيغلف لإلعاقة النفتسي الواقع إن

 على اإلعاقة به تؤثر ما فروم . والدته منذ إعاقغه على تعود الذي األخري هذا خلقية إعاقة لديه الذي

 أن جتارب عدة أثبغت ،ولقد معنوياته من تضعف أو قدراته من تنقص أهنا هذا معىن فليس املعوق

 قدارته و مواهبه وتنمية الصعوبات لغحدي قوية دوافع لديه تكون حركية أو حتسية إعاقة املعاق

 (21، صفحة 2891، .جعفر ش)
 :البكم الصم إعاقة-3-5-5

 بينها فيما ختغلف مغعددة وجمموعات فئات هم بل واحدة، فئة ليتسو :سمعيا المعاقون -3-5-5-0

 .وسنه مسعيا للمعاق واللاوي العقلي واملتسغوى التسمع، فقدان وتاريخ التسمع، فقدان درجة حتسب

 أو اجملموعات الفئات إىل مسعيا واملعاقني التسمعية اإلعاقة تقييم ميكن فإنه االعغبارات، هذه وحتسب

 :الغالية األربع

 .حتسي وصمم نقلي، أو حتويلي صمم :إىل تقتسيمه ميكن الذي الصمم أو التسمع فقدان -

 .خطري مسعي وقصور مغوسط مسعي قصور إىل اآلخر هو ينقتسم الذي وضعفه التسمع قصور -

 .عقليا مغخلف وأصم العقلية، الناحية من عادي أصم -

 على القدرة اكغتساب وبعد التسادسة سن بعد الحق وصمم مبكرة، سن يف أو الوالدة منذ صمم -

 .الكالم

 يولد فقد حياته، من مرحلة أي يف بالصمم اإلنتسان يصاب أن ميكن:الصم أسباب -3-5-5-3

 تتسبب أن ميكن اليت العوامل ألن وهذا بعدها، أو الوالدة، أثناء به يصاب أو أصم وهو الطفل

 خمغلفة الصمم

 :الغالية املراحل حتسب وتؤثر ومغنوعة

 التسنوات يف تبني أنه إال وراثيا قدميا يعغرب الطفل به يولد الذي الصمم كان:الجنينية المرحلة - 

 الغطور أو الغكوين تعيق أن وميكن احلمل، بداية يف األم على تؤثر خارجية عوامل مثة هناك أن األخرية

 :مثل بالعدوى األم إصابات العوامل هذه بني ومن للجنني الوسطى أو الداخلية لألذن العادي

 

 عن ناجتة صمم حاالت هناك أن إال الغلقيح وجود روم  La rubeole :األلمانية الحصبة *
 يكون احلاالت أولب ويف محلها، من اخلامس الشهر إىل التسابع األسبوع خالل الداء، هبذا األم إصابة

 ,c.p.bouton) الطفولة خالل خطورة يزداد البداية، يف خفيفا أو حادا صمما.  الناتج الصمم

1976, p. 125) 



 

 حيدث أن وميكن الطفل إىل األم من ينغقل معدي مرض  La syphilig: الزهري المرض *

 .الطفل لدى مفاجئ صمم لظهور سببا يكون وقد تارياته، ودرجة الصمم هذا ظهور وتاريخ صمما،

 العدوى من باريه أو الطفيلي املرض هبذا األم إصابة Toxoplasmore: بالزمور توكسو* 
 داخل املكغتسب اإلدراكي بالصمم الطفل إصابة عن متسؤول يكون أن ميكن اجلرثومية أو البيكغرييا

 .احلصبة أو احلمات أو واحدة نزلة التسبب كان إذا تبني خبصوصيات يغميز ال الصمم وهذا الرحم،

  : واآلخرين البتر إعاقة -3-5-6

 يكون أو الوالدة بعد يكغتسب أن وميكن منه جزء أو بأكمله طرف وياب يف البرت يغمثل :مفهومه
 .الغكون يف نقص يف األمر يغعلق اخلرية احلالة هذه ويف خلقيا

 :المكتسبة البتور- 3-5-6-0

 : يةضومر  طارئة فئغني إىل تصنيفها وميكن خمغلفة املكغتسبة( برت مجع) البغور أسباب 
 البيت الشال او العام الطريق حبوادث يغعلق أن ميكن :طارئ بسبب متصل بتر -أ

 : وخاصة ، بالبرت قرار إىل تؤدي أن ميكن العلل عديد : مرضي بسبب متصل بتر -ب

 .التسفليني لطرفني البرت حاالت نصف حوايل ميثل الذي التسفليني، بطرفني الشريان الغهاب -

 .املفغوحة الكتسور عن املنجرة الغعفنية اإلصابات أو العلل -

 الواقع العظمي اجلزء (وضرويف ورن عظمي، ورن) البغور ختص احلالة هذه يف: اخلبيثة العظام أورام -
 .املصاب اجلزء فوق
 حيدث ، النمو يف عيب يؤدي أن ميكن :األعضاء تكون نقص أو الخلقية البتور -3-5-6-3

 يف سواء العظمي، اهليكل من جلزئ خلقي باياب حيملون تشوهات أطفال والدة اجلنيين الغطور خالل
 يف معروفة وري أسباب عن النامجة الغكون، نقص وحاالت، الطرفيني العلويني  او التسفليني الطرفني

أثناء  دواء ،تناول األملانية احلصبة ،(جنيين اعغالل)جنيين مرض يف حتدث أن األحيان، ميكن من كثري
 .اخل...، احلمل

 .بغورهم مكغتسبة تكون الذين األشخاص من أفضل إصابغهم مع يغكيفون األشخاص هؤالء مثل
 :ليزوتر أو اآلخرون إعاقة-3-6

 املدروسة معنيني بالفئات وري هم والذين حركيا املعوقني األشخاص مجيع اآلخرون أو ليزوتر فيئة تضم

 الشلل وذوي الكراسي  األطفال على شلل خملفات أو ألشوكي النخاع إصابات بذوي واخلاصة سابقا

 .املبغورين و الدماوي



 

 جهاز متسغوى حميطي يف منشأ ذي حركي بقصور املصابون األشخاص الفئة هذه ضمن يندرج كما

 تكون مغنوعة، جد بإعاقات األمر والعصبية  ويغعلق الوترية والعضلية املفصلية العظمية مبكوناته احلركة،

 :عن نامجة شيوعا أكثرها
 األطفال شلل خملفات -

 .الطويل ألشوكي العضلي الضمور أشكال بعض -

 (توت -ماري-شاركو مرض)املنشأ عصيب العضلي الضمور -

 .األحيان اولب يف الغوليدي املنشأ ذات .العضدية الضفرية شلل -

 .(باريي-داقيالن) املغعدد العصيب االعغالل بعض -

 .الغكون نقص أشكال بعض -

 .لألطراف اخللقية الغشوهات بعض -

 .اجلتسمية الفقري العمود الغشوهات بعض -

 .القزامة حاالت بعض للعجز و واملتسبب احلاد املغعددة املفاصل الغهاب -
 .االخرنني او ليزوتر فئة ضمن بالغصنيف يغعلق ما يف مدرجة إذا هي احلركية اإلصابات هذه مجيع

 
 حتسب وذلك اإلعاقة باخغالف املعاق طبيعة ختغلف:إعاقتهم حسب المعاقين خصائص -3-7

 أو خلقية كانت ان ونوعيغها قدمية أو حديثة كانت إن اإلصابة سن مثل عنها القياس ميكن معايري
 .حتسية أو حركية كانت وسواء مكغتسبة

 تؤثر اليت النفتسية خاصة انعكاسات عدة اإلعاقات من النوع هلذا ان: الخلقية اإلعاقة -3-7-0
 أثبغغه ما وهذا والعاطفي املعريف املتسغوى على خاصة يغأثر األخري هذا ، الطفل منو على كبرية بدرجة
 . األخرية اآلونة يف خاصة عديدة حبوث
 : مها االفغقاد من نوعان لديه باإلصابة العهد حديث ان : العهد حديثة اإلعاقة-2-7-3
 نفتسية متساعدة طريق عن هذا وميكن إعاقغه مع املعوق جتاوب أي الواقع معا الغوافق فقدان -

 . الغأهيل بواسطة هذا تدارك ميكن ولكن حديثا املعاق شخصية اتزان فقدان -
 : توازنها الشخصية تفقد التي اإلعاقات-3-7-2
 االفغقاد هذا(  كاول ) صنف وقد ، البصر فقدان كمثال نذكر فهمه يتسهل ولكي العنصر هذا يف  

 : كالغايل
 . البدين األمن فقدان -

 . الرتويح فقدان -

 . اليومية احلياة لذة فقدان -



 

 . املهين املتسغقبل فقدان -

       (18، صفحة 2891السبعي، ) وانغظامها الشخصية اسغقاللية فقدان -
 الوالدين من طرف االجغماعي اإلدماج طريق عن وذلك تداركه وجيب ميكن املعاقني من النوع هذا

 وذلك والرتبوية اخلدمات الصحية إىل إضافة املعاقني هؤالء اجتاه التسلبية النظرة ومقاومة والعائلة

 . هلم املالئم والغأطري بالغأهيل
 
 : المجتمع في المعاق مكانة -3-8
 يف بل ونفتسيغه يف جتسمه ذلك يكمن وال العادي واإلنتسان املعوق بني اخغالف نقطة هي اإلعاقة إن

 . اجملغمع خلية هي اليت أسرته وخاصة ل اجملغمع نظرة

 وذلك ألسباب ختغلف للمعاقني اجملغمعات نظرة فان " عبيد التسيد ماجدة " : الدكغورة فحتسب

 : هي عديدة
 . منها اجلاهلة وباألخص لألسرة اخلاطئة املعغقدات -

 . انغشارها وكيفية و اإلعاقة حول الصحيحة املعلومات وياب -

 . بالصرع املصابني خاصة الشريرة واألرواح باجلن االعغقاد -

 . مألوف وري ؟أو وريب هو مما اخلوف -

 . الفقرية العائالت عند خاصة املعوق إمهال -

 : هي عوامل عدة على باخغالفها ختغلف اجملغمع نظرة أن عبيد التسيد ماجدة الدكغورة رأت كما
 . والعلمي الثقايف الناس وعي -

 . الدينية املعغقدات مثل التسائدة القيم -

 . العلمي والغقدم الثقافة -

 أنواع حنو كافة سلبية اجتاهات لديها اجملغمع أفراد من عظمى أولبية فان االخغالفات هاته وروم

 ، الفئة هلاته اخلدمات الصحية توفري عدم اىل األحيان أولب يف يؤدي ما وهذا ، واملعاقني اإلعاقة
 الذي اجملغمع مع الغكيف يف أخرى وكثرية صعوبات جند حركغه صعوبة إىل باإلضافة هجند هنا ومن

 .اخلارجي  باملظهر يهغم
 يرى حركيا فإنه معاقا كان إذا ألنه له اجملغمع رؤية يالحظ املعاق أن لنا يظهر رأيناه ما كل من

 احلاجز هذا كتسر وحتطيم من البد لذا االجغماعية، احلياة يعغزل جيعله ما وهذا وحيس ويفكر ويتسمع

 . اجملغمع يف املعاق وإدماجه مع بالغفاعل عليه والغالب
 : المعاق نحو السلبية المجتمع نظرة تغيير ووسائل طرق -3-9



 

 اجملغمع طرف التسلبية من للنظرة عرضة يكونون وحتسيا جتسديا العاجزين خاصة املعاقني األشخاص ان

 هذه لغايري تقليدية وهي طرائق وضعت عدة لذا اجملغمع يف منغجني وري كوهنم فرص توفري عدم ومنه

 : وهي للمعاق التسلبية النظرة
 املدارس بني مغبادلة زيارات وتنظيم العمومية املراكز بزيارة وهذا املعاق مع املباشر االتصال -

 . املعاقني وتأهيل رعاية ومؤستسات

 وتنظيم ...( مغلفزة حصص ، ندوات ، حماضرات)  خالل من املعاقني حول معلومات اعطاء -
 . ميدانية زيارات

 

 

 

 

 

 

 : خالصة
رسالة سامية ذات أبعاد إنتسانية شريفة  يف اجملغمع  رعاية املعاقني وتأهيلهم وتدريبهم أنخالصة القول 

ونبيلة، كما أهنا أمانة يف أعناقنا مجيعاً، تتسغلزم تضافر كافة جهود املؤستسات واهليئات احلكومية 
واألهلية، لغؤكد قيمة ومكانة الفرد بدون النظر ملتسغوى قدراته وإمكاناته، مع االسغفادة من جتارب 

 .طبيقها مبا يغناسب مع جمغمعاتنا وحالة كل معاقالدول املغقدمة يف رعاية املعاقني وت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

متثل الرتبية البدنية و الرياضية بشكل عام عنصرا هاما و مؤثرا يف حياة دوي االحغياجات اخلاصة 
حيث إن هلا فوائد عديدة متس مجيع جوانب دوي االحغياجات اخلاصة سوا ء البدنية أو االجغماعية 

النفتسية أو العقلية كما إن الرياضة هلا عالقة مباشرة وأمهية بالاة يف صحة الفرد املعاق فالرتبية أو 
البدنية و الرياضية بكل ما حتمله من معىن ال ميكن حصرها يف جمرد مترينات و العاب تروحيية و 

تطرقنا إليها يف هذا متسابقات كما يعغقد البعض و ملا كان أن نعطي ملدة األخرية قيمغها احلقيقية فقد 
 .الفصل لنضع املفهوم احلقيقي هلا و أمهيغها 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهوم التربية  -3-0

 باالسغناد إىل معاجم اللاة العربية جند إن ملعىن الرتبية ثالث أصول لاوية هي 

ل نعمة تراها أي  "  المصطفى صلى اهلل عليه و سلمربا يريب مبعىن نشا و ترعرع لقول  .1
 ."تراعيها

 (257، صفحة  2994منظور، ) رب يرب مبعىن أصلحه و توىل أمره وساسه و قام عليه  .0

 "ويربي الصدقات": ربا يربوا ربوا مبعىن زاد ومنا و أربينه منيغه قال تعاىل .6

 :المفهوم اإلصالحي

مقصودة إلحداث منو وتاري وتكيف متسغمر للفرد من مجيع نعين أهنا العملية الواعية املقصودة ووري 
جوانبه اجلتسمية و العقلية والوجدانية من زوايا مكونات اجملغمع وإطار ثقافغه وأنشطغه املخغلفة 
االجغماعية  االقغصادية والثقافية و العملية على أساس من اخلربات املاضي وخصائص احلاضر 

يل األجيال اجلديدة يف جمغمع إنتساين يف زمان و مكان معني و واحغماالت املتسغقبل فغعمل على تشك



 

تنمية مكونات شخصياهتم املغفردة ومبا ميكنهم من تنميغها إىل أقصى درجة ممكنة من خالل ما 
يكغتسبونه من معارف و اجتاهات ومهارات جتعل كل فرد مواطنا حيمل ثقافة جمغمعه مغكيفا مع نفتسه 

منغجا يتساهم يف احد جماالت العمل و اإلنغاج وشاعر بقضايا أمغه  و مع بيئغه ومرافق احلياة و
 .واإلنتسانية مجعاء 

هلذا فان دور كامي يرى بان الرتبية هتدف إىل أن تشري وتنمي لدى الفرد حاالت جتسمية والعقلية 
 (22، صفحة 2968صالح، ). يغطلبها منها جمغمعه احمللي الذي يعده للحياة 

و يعرفها رابح تركي بأهنا تاري معىن الغنمية وهي تغعلق بكل كائن حي من نبات وحيوان وإنتسان وكل 
منها طرق خاصة لرتبيغه ، وتربية اإلنتسان تبدأ قبل والدته وال تنغهي بانغهاء الدراسة وال بانفصال الفرد 

را يف تفاعله مع احلياة وطاملا ما زال على قيد عن األسرة بل تظل معه طول حياته  طاملا كان متسغم
احلياة وتعين باخغصار أهنا هتيئ الظروف املتساعدة لنمو الشخص منوا مغكامال من مجيع النواحي 

 (28، صفحة 2990تركي، ). اخللقية العقلية اجلتسمانية  والروحية 

 :كما يعرفها بعض الفالسفة 

، صفحة 2996روحي، ) الرتبية بأهنا إعداد الفرد ليصبح عضوا صاحلا يف اجملغمع  الطونأف -
58) 

بأهنا إعادة بناء األحداث اليت تكون حياة الفرد حىت يصبح ما سيغجد من  جون ديوي -
 (23، صفحة 1004عزمي، ) . عوارض و إحداث ذات الارض و معىن أكرب

إعداد العقل لكتسب العلم كما تعد األرض بالنبات و الزرع و يرى الدكغور عفيفي  :أرسطو -
بان الرتبية مبا حييط هبا من مؤثرات و عوامل معقدة و مبا  تشغمل من عوامل مغعددة و 
مرتابطة تعغرب أكثر من علم و أعمق من فن وابعد من أن تكون حرفة بتسيطة  تقوم على 

، صفحة 2998غياث، )  2إنتساين منظم اجلوانب مهارات و معارف بل هي عمل 
23،24) 

 :مفهوم التربية البدنية و الرياضة  -3-3



 

لقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والرياضة بني الباحثني حبيث نعرف أهنا العملية الرتبوية اليت هتدف 
من خالل وسيط هو األنشطة البدنية املخغارة لغحقيق ذلك و ذكرت إىل حتتسني األداء اإلنتساين 

لوميكني أن البعض يرى أن الرتبية املدنية والرياضة إمنا هي مرادف للغعبريات مثل الغمرينات األلعاب و 
 .املتسابقات الرياضية 

رياضية فان النغيجة يرى أمني أنور اخلويل عند سؤال الناس مبخغلف فئاهتم يف مفهوم الرتبية البدنية و ال
تثري الدهشة فالبعض يرى أن الرتبية الرياضية هي املهارات الرتوحيية أو هي تعليم اخللق الرياضي، أو 
هي تنمية اللباقة البدنية بل منهم من يراها على أهنا هي الرياضة أو الغدريب الرياضي على وجه 

 (12، صفحة 2998الخولي، )  5.الغحديد

 :الرياضية و البدنية للتربية العلمية األسس -3-2

 نشاطه و اإلنتسان جبتسم األوىل بالدرجة الرياضية و البدنية الرتبية هتغم :البيولوجية األسس -3-2-0
 أن البدنية الرتبية مدرس على جيب جدا،لذلك معقدة مبيكانيكية اجلتسم هذا يغميز احلركي حيث

 و العظام عمل حركاته،أي مكانز مات و ووظائفه تركيبه و اجلتسم حول كاملة دراية على يكون
 اهلضمي أو الغنفتسي أو الدوري اجلهاز طريق عن سواء للجتسم الطاقوي الوقود كذا و العضالت،

 و طبيبا أو أخصائيا املريب يكون أن يعين ال ،وهنا العضالت عليها تعمل كدوافع أجزاءه تعمل الذي
،  الرتشيح علم:مثل البيولوجية الناحية من األساسية العلوم من راسخة قاعدة لديه تكون أن جيب إمنا

 أو املعلم أو للطالب تعطي أهنا ،حيث البيوميكانيك ،علم الرياضية األعضاء،بيولوجيا وظائف علم
 . الرياضي اإلنتسان مع للغكامل قوية خلفية املدرب

 النشاط نواحي ألهم حتليال تعطي أن ميكن النفتسية باألسس الدراية إن:النفسية األسس -3-0-0
فيصل و ).  احلركي بالنشاط املرتبطة للعمليات الدقيق الغحليل يف تتساهم و الرياضي و البدين

 (30، صفحة 2987محمود، 

 الطفل هبا يقوم اليت احملاوالت لفهم األمسى الطريق أنه على اللعب إىل ينظرون النفتسانيني احملللني إن
 طريق عن مشكلغه عن و نفتسه عن خاصة مشكلة من يعاين الذي هبا مير اليت املعارضة اخلربات بني

 حيث للطفل النفتسية احلياة يعكس و يعطي اللعب يقول كما.أخرى طريقة تعادله ال بشكل اللعب



 

 و الشحنات و الضاوط لكل الغفريغ و الغنفس أجل من الطفل يغخذه الوحيد الذي املتسلك يعغرب
 .املكغومة  الداخلية اهلوامات و الارائز

  (210، صفحة 2995علوي، )   

 يف هاما دورا الرياضية و البدنية للرتبية االجغماعية األسس تلعب :االجتماعية األسس -3-0-0
اجلماعة  مع الغكيف على ذوي االحغياجات اخلاصة  تتساعد ،حيث اإلنتسان حياة أسلوب حتتسني
 يبدل فالرياضي بأشكاله الضرب و العنف ممارسة عن تبعده و الرياضة روح الفرد املعاق  يف فغارس

 أن أنشطغها خالل من قادرة البدنية فالرتبية. مقبولة اجغماعية بطريقة لكن ،و منافتسه جهد ليهزم
 أهنا إىل ،باإلضافة اآلخرين أراء تقبل و ، الغعاون،املنافتسة:مثل الفرد حاجيات لغاطية الكثري تقدم
 نواحي الصاار نفوس يف تارس و، أنشطغها خالل من الكامل  الغوافق و الغجانس دوام على تعمل

 . احلياة تتسغلزم ها اليت األساسية الغماثل و الغشابه

 :التربية البدنية المدمجة  -3-4

 :التربية البدنية و الرياضة المدمجة تعريف  -3-4-0

املدجمة على أهنا الربنامج الذي يوفر الفرص جلميع الغالميذ باض النضر   ميكن تعريف الربامج الرياضية
عن قدراهتم و اهغماماهتم للمشاركة يف األنشطة الرياضية وتؤكد برنامج األنشطة الرياضية املدجمة حق  

ة و اخلطأ و االسغقاللية و االخغيار حبيث يتسغفيد الغلميذ ذوي كل تلميذ يف املخاطرة و احملاول
االحغياجات اخلاصة بنفس القدر الذي يتسغفيد منه قرينه العادي لذلك فان برنامج األنشطة الرياضية 
املدجمة عبارة عن برنامج يغصف بالغدرج يف األنشطة جلميع الغالميذ و يوفر الدعم بدرجات خمغلفة 

و اهغماماهتم حيث يغم تعديل األنشطة بشكل فردي و عند الضرورة فقط و تكون  وفقا الحغياجاهتم
توقعات الربنامج واقعية و مناسبة مع إعطاء احلق يف املخاطرة و االخغيار و تقدمي املتساعدة للغلميذ 

 .عند احلاجة و للحد األدىن

 :فوائد األنشطة الرياضية المدمجة  -3-5

إن أهداف برنامج األنشطة الرياضية اخلاصة و النغائج املغوقعة منها ال ختغلف عن أقراهنم العاديني 
فجميعها تعمل على تطوير و تنمية املهارات احلركية األساسية و اللياقة البدنية واملهارات االجغماعية و 



 

لغعرف على مواهب و القدرات أقراهنم تغيح الرتبية البدنية و الرياضية املدجمة الفرص للغالميذ العاديني ل
دوي االحغياجات اخلاصة و تقدير الفروق الفردية بني األفراد و تقبل إن مشاركة بطريقة خمغلفة ال 
تقلل من قيمغها إضافة إىل ذلك يتسهم الربنامج يف تعرف الغالميذ العاديني على طريقة النموذج و 

ي االحغياجات اخلاصة و إقامة عالقات اجغماعية معهم املالحظة و املناقشة و الغطوع و االتصال بذو 
مما يزيد من خرباهتم إن هدا الربنامج يؤكد قيمة كل منهم و يقلل من االخغالفات بني الغالميذ و يعغرب 
املفغاح لضمان املشاركة الكلية اجلادة هلم تبعا الحغياجاهتم و روباهتم و االسغجابة هلا بشكل مؤثر مع 

و نظرا لآلثار االجيابية لربنامج األنشطة الرياضية املدجمة فقد أصدرت اجلمعية ، مغهم احلفاظ على كرا
بيانا يوضح موقفها    aaperdاألمريكية للصحة و الرتبية البدنية و الرتويح و اإليقاع احلركية 

 :املعنوي جتاه هذا الربنامج و الذي يغضمن النقاط الغالية 

ذوي االحغياجات اخلاصة باملشاركة يف برامج األنشطة الرياضية العامة  جيب أن يبدأ الغالميذ مبا فيهم
 .للعاديني و على املدرسة تقدمي املربرات لعدم مشاركة أي منهم يف هذا الربنامج 

                 :أهداف التربية البدنية المدمجة  -2-6

يعغرب هدف الغنمية البدنية عن إسهام النشاط البدين والرياضي يف :هدف التنمية البدنية -2-6-0
البدين والوظيفي لإلنتسان وألنه يغصل بصحة الفرد ولياقغه البدنية، فهو يعد من أهم  باألداءاالرتقاء 
البحثية  النشاط البدين الرياضي، إذ مل يكن أمهها على اإلطالق، وتطلق عليه بعض املدارس أهدا ف
اإلنتسان من خالل  عضوية ألنه يعمد إىل تطوير وحتتسني وتطوير وظائف أعضاء جتسمالغنمية ال

هذه الوظائف وصيانغها، وتغمثل  األنشطة البدنية احلركية املخغارة وكذلك احملافظة على متسغوى أداء
جمال النشاط البدين والرياضي، وال يدعي أي  أمهية هذا اهلدف يف أنه من األهداف املقصورة على

اإلسهام لبدن اإلنتسان، مبا يف ذلك الطب وهذا سريى  أو نظام آخر أنه يتسغطيع أن يقدم ذلكعلم 
األخرى باملدرسة، أو خارجها كاألندية مثال ويغضمن هدف الغنمية  على سائر املواد الرتبوية والغعليمية

بوي بدنية مهمة، تصلح ألن تكون أوراضا ومهمة على املتسغويني الرت  البدنية والعضوية قيم
 :فيما يليوتغمثل  واالجغماعي

 .اللياقة البدنية - 

 .القوام التسليم اخلايل من العيوب واالحنرافات - 



 

 .الرتكيب اجلتسمي املغناسق واجلتسم اجلميل - 

 .التسيطرة على البدانة والغحكم يف وزن اجلتسم - 

لونش " البدين اخلالص ويشري باالندماجويغميز النشاط الرياضي عن بقية ألوان النشاط البدين، 
أو العائد، يغضمن  إىل أن النشاط الرياضي مفعم باللعب الغنافتسي داخلي وخارجي، املردود" ويتسبح

الخولي ).  املهارة البدنية واخلطط  أفراد أو فرقا تشارك يف متسابقات وتقرر النغائج يف ضوء الغفوق يف
 (23صفحة ، 0996، .أ

املؤستسات الغعليمية  وبشكل عام يقدم النشاط الرياضي مناخا تربويا وتنافتسيا مقبوال لألطفال يف
خبربات القيادة والغبعية من خالل لعب  خالل درس الرتبية البدنية والرياضية، حيث مير أولب الغالميذ

حركي وقيادة الفريق والغنظيم مع املشاركة األدوار املخغلفة املغباينة يف النشاط الرياضي مابني أداء 
واملواظبة على الغدريب وهي كلها أمور تدعي إىل تنظيم حياة  الفعالة والعمل من أجل صاحل الفريق

 .الفرد الرياضي تنظيم اجغماعيا جيدا

وتشخيص حالة  أن النشاط البدين الرياضي يتساعد على الكشف" حنان عبد احلميد العناين "وتقول 
معاقا أم سويا من الغوتر والقلق،  وعملية الكشف هذه تتساهم يف عالجه وخيلص الفرد سواء كان الفرد

 (010، صفحة 0111العناني، ) ويعمل على منو الفرد من مجيع النواحي 

يهغم  الذي هي أهنا ذلك اجلانب من الرتبية " Clark et W.Hethrvieglon " ويعرفها
والغكيف يف  يف املقام األول بغنظيم وقيادة الفرد من خالل أنشطة العضالت الكغتساب الغنمية

 .الطبيعيالظروف املالئمة للنمو  ،الصحية وإتاحةاملتسغويات االجغماعية 

 ؟.ويرتبط ذلك بقيادة تلك األنشطة من أجل اسغمرار العمليات الرتبوية دون معوقات هلا

يغناول هدف الغنمية املعرفية العالقة بني ممارسة النشاط البدين :المعرفية هدف التنمية -2-6-3
واخلربات واملفاهيم املعرفية اليت ميكن اكغتساهبا من خالل ممارسة هذا النشاط  الرياضي، وبني القيم

 والغحكم يف أدائه بشكل عام ويهغم اهلدف املعريف بغنمية املعلومات واملهارات املعرفية الرياضي ،
كالفهم والغطبيق والغحليل والرتاكيب والغقدير جلوانب معرفية، يف جوهرها روم انغتسابه للنشاط البدين 

 :الرياضي مثل



 

 .تاريخ وسرية األبطال -

 .ةياملصطلحات والغعبريات الرياض -

 . قواعد اللعب ولوائح املنافتسة -

 خمغلف القيم واخلربات ويعغرب هدف الغنمية النفتسية عن :  هدف التنمية النفسية -0-1-0
احلصائل االنفعالية املقبولة ،اليت تكغتسبها برامج النشاط البدين والرياضي للممارسني له، حبيث ميكن 

 يف تكوين الشخصية املغزنة لإلنتسان واليت تغصف بالشمول والغكامل، كما يؤثر الغأثري اإمجال هذ

 .بغالاله إىل أعمق متسغويات التسلوك النشاط البدين الرياضي على احلياة االنفعالية لفرد 

ألف  مختسة عشروتغكون من " أوجيفلي"ولقد أوضحت الدراسة اليت أجراها رائد علم النفس الرياضة 
 :الغأثريات النفتسية الغالية للرياضينيمن الرياضيني، أن 

 .اكغتساب احلاجة إىل الغحقيق وإحراز أهداف عالية ألنفتسهم ووريهم - 

 .باالنضباط االنفعايل والطاعة واالحرتام للتسلطةاالتتسام  - 

االنفعايل، الغحكم  الثقة بالنفس، االتزان)النفتسية املرووبة مثل  الكيفيةاكغتساب متسغوى رفيع من  - 
 (.يف النفس، اخنفاض الغوتر، اخنفاض يف الغاريات العدوانية

حتتسني  ات لدى األطفال ألنولقد تأكد تأثري النشاط البدين الرياضي على تشكيل مفهوم الذ - 
مفهوم الذات عنده،  صورة اجلتسم ومفهوم اجلتسم ومفهوم احلركة لدى الطفل من األمور اليت تشكل

 .على حنو إجيايب كما أهنا تقدم اللبنات األوىل لنمو شخصية الطفل

اجات خالهلا إشباع ح على أنه وسيلة تربوية تغضمن ممارسات موجهة يقيم من" أنور اخلويل"  يرىو 
الغعليمية اليت يغلقاها الفرد هي حياته  الفرد معاقا كان أو سليما ودوافعه وذلك من خالل هتيئة املواقف

 (091.08.07، صفحة 0996أمين أنور الخولي و الحماحمي، ) اليومية 

احلركية على عدد من القيم واخلربات تشغمل هدف الغنمية : هدف التنمية الحركية -2-6-1
 : حركة اإلنتسان وتعمل على تطويرها وارتقاء بكفايغها من املفاهيم ددواملفاهيم اليت تع



 

 ."عمل حركي يغميز بدرجة عالية من الدقة واإلجناز هدف حمدد املهارة احلركية، وهي" 

مبخغلف أنواعها لدى  املهارة احلركيةفالنشاط البدين الرياضي يتسعى دوما للوصول إىل أرفع متسغويات 
مث على أدائه أيا كانت خالل  الفرد بشكل يتسمح له بالتسيطرة املمكنة على حركاته ومهاراته، ومن

األنشطة  وحىت يغحقق هذا اهلدف جيب أن يقدم النشاط البدين الرياضي من خالل براجمه حياته
 :احلركية وأمناطها وحركاهتا املغنوعة يف سبيل اكغتساب

 .الكفاية اإلدراكية احلركية - 

 .الطالقة احلركية - 

 .املهارة احلركية - 

 :املثال فاكغتساب املهارة احلركية له منافع كثرية وفوائد ذات أبعاد، نذكر منها على سبيل *

 .املهارة احلركية تنمي مفهوم الذات وتكغتسب الثقة بالنفس - 

 .على اكغتساب اللياقة البدنية املهارة احلركية توفر طاقة العمل وتتساعد - 

 .املهارة احلركية متكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األمان - 

 .ح الرتويمن خالل أنشطة اع بأوقات الفراغ غاملهارة الرياضية تغيح فرص االسغم -

الرياضي تعد الغنمية االجغماعية عرب برامج النشاط البدين  :هدف التنمية االجتماعية -2-6-5
وفرة العمليات "تغتسم بثراء املناخ االجغماعي،  اليت األنشطة الرياضة يف هداف والرئيتسيةاأل أحد

اليت من شأهنا اكغتساب املمارس للرياضة والنشاط البدين عددا كبريا من القيم  والغفاعالت االجغماعية
يف  : االجغماعية يف شخصيغه وتتساعدهواحلصائل االجغماعية املرووبة، واليت تنمي اجلوانب  واخلربات

االجغماعية واألخالقية  هالغطبيع والغنشئة االجغماعية والغكيف مع مقغضيات اجملغمع ونظمه ومعايري 
 :للنشاط الرياضي فيما يلي اجلوانب واألهداف االجغماعية Coakley وقد اسغعرض كوكلي

الغعاون  –والغبعية  الغعود على القيادة – تقبل اآلخرين باض النظر عن الفروق –الروح الرياضية  - 
االجغماعية كما يعمل النشاط البدين  الغنمية -اكغتساب املواطنة الصاحلة –مغنفس للطاقات  –



 

واأللفة االجغماعية وجتعل الفرد يغقبل دوره يف  الرياضي على منو العالقات االجغماعية، كالصداقة
 .المغثال لنظم اجملغمعواملنافتسات وا الفريق وتعلمه قواعد اللعب

تشري األصول الثقافية للرياضة إىل أهنا أنشأت هبدف  :هدف الترويح وأنشطة الفراغ -2-6-6
ألوقات الفراغ ومازالت املهارات احلركية الرياضية حتغفظ بذلك كأحد ل الغتسلية واملغعة والرتويج وشا

 احلركية الرياضية، زيادة على املعارفاهلدف الذي يرجى إىل إكتساب الفرد املهارات  أهدافها، وهو
يتسغثمره الفرد يف  ، وكذلك إثارة االهغمامات باألنشطة الرياضية نشاطا تروجييا واملعلومات املغصلة هبا

 . واالنتسجاموقت فراوه، مما يعود عليه بالصحة اجليدة واالرتياح النفتسي 

 

  

 ( :            الخاصة)التربية البدنية المدمجة  خصائص -2-7

 :بينها من خصائص بعدة املدجمة البدنية الرتبية تغميز

 مع الفرد مغطلبات تالقي عن تعبري وهو اجغماعي نشاط عن عبارة املدجمة البدنية الرتبية 

 .اجملغمع مغطلبات

 يالرئيتس الدور وحركاته البدن يلعب الرياضي البدين النشاط خالل . 

 الغنافس مث الغدريب هو الرياضي النشاط هبا يغتسم اليت الصور أحبث.  

 املغطلبات من كبرية درجة إىل الرياضي النشاط أركان أهم الرياضية واملنافتسة الغدريب حيغاج 

 درجة تغطلب وألهنا النفتسية للفرد العمليات سبيل على الكبري اجملهود ويؤثر البدنية، واألعباء

 .والرتكيز االنغباه من عالية

 ما والفشل النجاح أو واهلزمية للفوز واضح أثر من اإلنتسان نشاط أنواع من نوع أي يوجد ال 

 النشاط يظهره مباشرة مثلما واضحة بصورة معينة، سلوكية نواحي يف منهم بكل يرتبط

 .الرياضي



 

 من كثري يف حيدث ال الذي األمر املشاهدين من مجهور يف حبدوثه الرياضي النشاط يغميز 

  احلياة فروع

 الغكيف على الفرد تتساعد ومفيدة عديدة مزايا على حيغوي البدين، الرياضي النشاط فإن نالحظ فكما

 .ذهنه يف عالقة حاالت عدة من واالسرتاحة الداخلي الكبت إخراج يتسغطيع حيث وجمغمعه، حميطه مع
 (25.24، صفحة 2981عصام عبد الخالق، )

 :الفرق بين التربية البدنية المدمجة  والتربية البدنية للعاديين  -2-8

  تتسغند الرتبية البدنية العامة على عدة فرضيات تغضمن: 
 متغع الغالميذ مبفهوم ذات جيد 

 كفاءة اجغماعية معقولة 
  متكنه من االسغفادة من الغعليمات بصحة عقلية مناسبة 
  الغالميذ للتسلوكيات الضرورية للمشاركة يف األلعاب و إتباع القوانني وحتقيق النغائج امغالك

 املوجودة مث املغعة و الشعور بالرضا
  سالمة املتسغقبالت احلتسية و العمليات اإلدراكية اليت متكن الغالميذ من اسغقبال عدد من

 املغاريات يف وقت واحد 

األمل  أرشيف)  .،واالسغفادة منها  تاملدرسة من مهارا قدرة الغالميذ على تصميم ما يغعلمه يف
 (الخاصة االحتياجاتلذوي 

حاجات ذوي االحغياجات اخلاصة ال تفرض أي من هذه :أما التربية البدنية الخاصة  -2-8-0
الفرضيات متسبقا حيث تكون األهداف فردية ومبنية على نغائج القياس توقع الفشل يف األنشطة 
الرياضية فمثال االحغياجات اخلاصة تفوق وبكثري أقراهنم العاديني حيث يقابله العاديني كأمر اعغيادي 

ير الذات و الشعور بعدم القدرة على الغعليم بالنتسبة لذوي يؤدي يف املقابل إىل قصور يف تقد
االحغياجات اخلاصة الرتبوية ،لذا ينباي عالج هاتني احللغني واسغناد عملية الغدريس إىل واجب أو 
مهارة لغفادي الفشل و كذلك ختغلف متسؤولية معلم الرتبية البدنية و الرياضية العامة من حيث حصر 

متسؤولية ثانية إىل البنية األوىل على ما يربط املنهج و الدرس و طرق الغدريس يف متسؤولية بينما تغعدى 
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املدرسة واملؤستسات الراعية لذوي االحغياجات اخلاصة يف اجملغمعات املدرسية لغشغمل الغنتسيق مع 
 (الخاصة االحتياجاتاألمل لذوي  أرشيف).   األفراد

 :في التربية البدنية و الرياضية المدمجة الرياضية بعض االختصاصات -2-9

 و شغوية رياضات 4 و صيفية رياضة 19 منها رمسيا هبا معرتف رياضة 23 حاليا املوازية األلعاب تعد
 اآلخر وبعضها معينة باإلعاقة خاص فبعضها ، املعوقني فئات حبتسب الرياضية االخغصاصات ختغلف

 :عديدة مثل  فئات متارسها

 انفغاحا األكثر الرياضات إحدى هي( الرمز الرياضة )القوى ألعاب إن :القوى ألعاب -2-9-0

 يف و الطريق، على أو املضمار على العدو سباقات يف فالرياضيون يشاركون .اإلعاقة ل أشكا جلميع
 ألعاب ظهرت الرياضة ولقد هبذه معين اسغثناء دون الفئات كل إن القفز، حيث  و الرمي منافتسات

 األطراف)املتسغعملة  املعدات اسغفادت وقد 1960 سنة  روما ألعاب يف موازية أوملبية كرياضة القوى

  ( اخل ,الكرسي ,البديلة

 يف املغحدة بالواليات ظهرت اليت الكراسي على التسلة كرة إن:الكرسي  على السلة كرة -2-9-3
 فئات جلميع االخغصاص يف املغوازية االوملبية األلعاب يف الرياضات أبرز إحدى األربعينيات هي أواخر

 (الخاصة االحتياجاتاألمل لذوي  أرشيف)  . العضوية احلركة عن القاصرين

عام  بطوكيو الثانية املغوازية األوملبية األلعاب ضمن االخغصاص هذا أدخل:األثقال  رفع -2-9-2
 األشخاص الكرسي و إهنا لبعض على أو وقوفا وحركيا بصريا املعوقون الرياضيون وميارسها 1964

 عشرة يف يغنافتسون الذين ونتساء، رجاال املعوقون األشخاص مثل شعبية األكثر االخغصاصات إحدى

 (الخاصة االحتياجاتاألمل لذوي  أرشيف)  .  أوزان ( 10 )

 مغناول يف ألهنا مميزا مكانا املوازية األوملبية االخغصاصات ضمن التسباحة حتغل:السباحة  -2-9-1
 يتسمح اجلاذبية انعدام أن اجلتسمية ،كما اإلصابات ذوو ذلك يف مبا املعوقني من األكرب العدد

 مجيع قبل من املنافتسات يف التسباحة ومتارس املغبقية الوظيفة لقدراهتم األفضل باالسغعمال للمغتسابقني

 . خاصة معدات اسغعمال دون املعوقني أصناف

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&fa=160
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&fa=160
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&fa=160


 

 فيها و . فحتسب بصريا للمعوقني خمصصة مجاعية رياضة إهنا:الجرس  أو الهدف كرة -2-9-5

 ذات الرياضة وهذه .رنانة كرة برمي أهداف تتسجيل العبني ثالثة من فريق كل يغكون فريقان حياول
 (اخلاصة االحغياجاتاألمل لذوي  أرشيف) . املبصرين وري عند كبرية شعبية

 فيل سغوكماند ألعاب مند املنافتسات يف موجودة جدا القدمية الرياضة هذه:القوس  رمي -2-9-6

 عن القاصرين فئات الكراسي جلميع على القوس رمي ميارس الراهن الوقت ويف 1721األوىل عام 

 االحتياجاتاألمل لذوي  أرشيف)  البصري القصور ذوو وقوفا ميارسها كما العضوية احلركة
 (الخاصة

 وهي , البصري القصور وذوو العضوية احلركة عن القاصرين الرياضة هذه ميارس:الرماية  -2-9-7

 .مجاعيا أو فرديا تلعب

 ذوي املغنقلني األشخاص إىل بالنتسبة موازية كرياضة االخغصاص هذا بدأ :القدم  كرة -2-9-8
 من بفريقني ي عاد قدم كرة ميدان على اللعب يغم و . النصفي الشلل ذوي السيما و الدماوي الشلل

    .العبا 11

 الشلل ذوو الرياضيون وميارسه بدنية قوة يغطلب اخغصاص انه:الكراسي  على الرقبي -2-9-9

 هذه ومتارس . العامل عرب بتسرعة تناما مث 1977 سنة بكندا ظهر وقد , الرباعي الشلل و التسفلي
 8 ذات أشواط 4 يف  املقابلة جترى و العبني 4 من تغكون فرق قبل من التسلة كرة ميدان فوق الرياضة

   .دقائق

 مفغوحة جندها لذلك ,جلوسا و وقوفا بأسلوبني الطائرة الكرة متارس:الطائرة  الكرة -2-9-01

 والكرة جلوس حالة يف الطائرة الكرة بني األساسي الفارق و .العضوية احلركة عن القاصرين فئات جلميع

   .األول النوع إىل بالنتسبة ارتفاعا أقل الشبكة و أصار اللعب ميدان أن يف يكمن وقوف حالة يف الطائرة
 (الخاصة االحتياجاتاألمل لذوي  أرشيف
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 :أهداف مادة التربية البدنية لذوي االحتياجات الخاصة  -2-01

  االحغياجات اخلاصة جمموعة من األهداف نتسغهلها كما يلي ملادة الرتبية البدنية لذوي: 
  العناية بالقوام التسليم وتصحيح االحنرافات القوامية. 
  العمل على إكتساب اللياقة البدنية للغالميذ وتنمية الغوافق العضلي العصيب. 
  الرتوحييةهتيئة الغالميذ مجيع الفرص لغنمية مهاراهتم و خرباهتم من خالل األنشطة الرياضية. 
 تنمية الروح الرياضية والتسلوك الرياضي التسليم. 
  تدريب الغالميذ على احرتام القواعد و القوانني و األنظمة والغعاون و إنكار الذات. 
  نشر الوعي الرياضي و الصحي بني الغالميذ و املدرسني و إكتساب الغالميذ ثقافة رياضية

 واسعة
 قومي خمطط النشاط وتأهيلهم للقيادة الرشيدة و الغبعية اشرتاك الغالميذ يف رسم و تنظيم و ت

 .املتسغنرية و حتمل املتسؤولية 
  تكوين إحتساس لدى املعوق بقيمغه بني أفراد جمغمعه مما يعطيه احلافز لزيادة قدراته و

 .اسغاالهلا يف االرتقاء بنفتسه
 اجغماعية الغقليل من اآلثار التسلبية على وجود اإلعاقة سواء كانت أثار نفتسية أو. 
  تعزيز التسلوكات اليت تعني املعوق على أن يكون مواطنا صاحلا. 
  حتسن اسغاالل أوقات الفراغ يف األنشطة البدنية و الرياضية واهلوايات الرياضية. 

 ( :المدمجة)درس التربية البدنية و الرياضية الخاصة  -2-00

 :مسؤولية مدرس التربية البدنية الخاصة  -2-00-0

 جيب أن يكون املدرس قدوة حتسنة يقغدي هبا اآلخرين . 
  االهغمام باالصطفاف الصباحي ملا له من أمهية تربوية مع االهغمام بغالوة القران الكرمي. 
  العناية بالغمارين الصباحية ومالئمغها حلالة اجلو وعدم الغكرار من جديد للمرحلة ، والغأكد

الب مباشرة االلغزام باللباس الرياضي أمر ضروري لغأدية من تأدية النشيد الوطين من أفواه الط
 .العمل على أكمل وجه 



 

جيب أن خيصص لكل معهد ورفة خاصة مبدرس الرتبية البدنية و :غرفة التربية البدنية  -2-00-3
 .الرياضية اخلاصة حبيث يتسغطيع إبراز نشاطه فيها وحفظ األدوات و التسجالت اخلاصة به 

 

  :الرياضية المكتبة  -2-00-2

  إعداد مكغبة رياضية صارية تزود بالكغب و اجملالت وقوانني األلعاب لإلطالع مع حث
  الغالميذ على املطالعة لغكوين ثقافة رياضية واسعة

  إعداد ونظافة املالعب بصفة متسغمرة و االسغفادة من أي متساحات خالية يف امللعب 
  االسغعانة باألدوات و األجهزة وحفظها يف مكان مالق و تدريب الطالب على طريقة

 األدوات 
  الغأكيد على الطالب بعدم ارتداء مالبس عليها شعارات وري تربوية أو منافية للمجغمع

  وتعاليم ديننا احلنيف

 :تخطيط البرنامج في درس التربية البدنية المدمجة   -2-00-1

اهلدف احلقيقي من برنامج األنشطة  الرياضية أن يتسغمغع هبا الطالب و تعطي هلم  دور املعلم و 
ا ذاخلربة عندما يقومون بأداء حركاهتا برباعة فائقة باإلضافة إىل أن هده النشاطات تعغرب بؤرة خلق ه

مج و الربنامج و التسؤال اجلوهري الذي جيب أن جنيب عليه هو هلده احلاالت هو ملدا تقدم هده الربا
األنشطة هلؤالء األطفال هدا التسؤال هام و جيب أن تكون اإلجابة عليه واضحة مثل الشمس و 

  .يتسغطيع أن يفهمه اآلباء و األمهات و متسؤويل املدرسة العامة

و الدين يؤيدون الرتبية البدنية املعاقني والبا ما يربئون حركاهتم و حييطوهنا بالذكاء و اإلحتسان و   -
س و القدرة اجليدة باإلضافة إىل تطوير اللباقة البدنية بالروم من أن البحث و األدلة احملددة بالنف الثقة

فإهنا تقدم بعض االقرتاحات يف تنمية الرتبية البدنية اليت تكتسبهم تعلم بعض األلعاب مثل  اليت تؤديها
دة اليت ميكن لعبة الدومينو و بعض األنشطة األخرى مع دلك جيب أن نؤكد أن املتساعدة الوحي

تقدميها إىل املعاقني هي ممارسة الرتبية البدنية هدا ومن الواضح أن الشباب الدين اقامو تدريبات اللياقة 
البدنية ومارسوها  جبدية أصبحت لياقغهم أفضل عن ذي قبل حيث كانت برامج الرتبية البدنية 



 

والبا ما ينجحون بالثقة بأنفتسهم و  تتساعدهم يف دلك و الطلبة الدين لديهم خربة يف الرتبية البدنية
تزداد روحهم املعنوية و بالغأكيد فان املهارة تنمو لديهم و الوقت املناسب تلقى املعوقني عقليا دلك و 

وانه ملن املهم أن الرتبية البدنية تعلمهم  لكن بشروط خاصة يف الوزن و املقاس و األلعاب و األلوان
يت يغعلمها الغالميذ يف الفصل و املنهج الدراسي و خاصة الرتبية الوعي يف الغدريبات و األنشطة ال

البدنية جيب أن تكون مناسبة جلميع األشخاص ملنحهم الكفاءة الشخصية و خاصة املعوقني عقليا و 
بالغأكيد فان الربامج تتسهم بشكل كبري يف املهارة لكل األشخاص على سبيل املثال فإهنا تقوي الرتابط 

ية املشاهبة و تزيد مدى اإلدراك و الذي ينمو و يغطور هلده األسباب فان متسؤويل لألنشطة البدن
املدرسة و الوالدين سوف ينشطون طلبات املتساعدين من خالل آلة الغطوير اخلاصة و لكن لتسوء 

احلظ فانه يف املاضي مل يكن يؤخذ عندهم الكثري من املخغصني الغعليميني الدين لديهم الكفاية يف 
 (40، صفحة 2988إبراهيم عبد المقصود، ).  الغطور  مهارة 

وميكن تلبية احلاجات اخلاصة للغعلم و احلركة من خالل األنشطة املغاحة يف برامج األنشطة الرياضية  -
العامة حيغاج معظم الغالميذ دوي االحغياجات اخلاصة إىل خدمات متساندة لغحقيق النجاح املطلوب 

ية وحيغاج معظم يف برامج األنشطة الرياضية العامة لدا جيب ذكر هذه اخلدمات يف براجمهم الفرد
املدربني الرياضيني إىل املتساعدة يف إعداد و تنفيذ برامج تشمل الغالميذ دوي االحغياجات اخلاصة لدا 
ينباي بدل كل جهد لغوفري هده املتساعدة من خالل فريق الغعليم الذي يغضمن أخصائي أنشطة بدنية 

قد ال تكون األنشطة الرياضية العامة معدلة أو من خالل الدورات الغدريبية أو االسغشارات املنغظمة 
مناسبة يف بعض األحيان لدا ينباي مراجعة و تعديل كمية و كيفية املتساعدة  املقدمة للغلميذ و 
املدرب الرياضي اد يغم الغأكد من عدم فائدة األنشطة الرياضية العامة للغلميذ او تعارضها مع سالمة 

ة هلم ينباي دراسة إمكانية وضع الغلميذ ذوي االحغياجات الغلميذ األخر أو تتسببها يف مشاكل تعليمي
اخلاصة يف مكان مالئم أخر حىت لو جزئيا جيب إال تقغصر أهداف الربنامج الفردي يف األنشطة 
الرياضية على اجلوانب االجغماعية فقط بل ينباي تقييم فوائده الرتبوية وفقا للمتسار تقدم الغلميذ بدنيا 

 .و صحيا 

 :ط الرياضي في درس التربية البدنية المدمجة النشا -2-03



 

 عن نغكلم أن أردنا إذا :في التربية البدنية المدمجة  الرياضي البدني النشاط أنواع -2-03-0

 وحده الفرد ميارسه نشاط هناك أن معرفة الواجب من كان والرياضية البدنية الرتبية يف النشاط نواحي

 اجلمباز، اخليل، ركوب – املالكمة بينه ومن باآلخرين االسغعانةدون  ميارسه الذي النشاط ذلك وهو

 :أمثلغه ومن الفرق بنشاط يتسمى ما وهو اجلماعة داخل الفرد األخر فيمارسه النشاط أما ...املصارعة

 أوجه حتسب تقتسيمه االجغماعية وميكن الناحية من الغقتسيم هذا اجلري، التسلة، ة كر القدم، كرة

 حيغاج ال وبعضها ووسائل أدوات إىل حيغاج ما النشاط فمن النشاط هبا يؤدي اليت للطريقة وتبعا النشاط

 :ومنها  ذلك إىل

 يغناسب جتسماين وجمهود عصيب عضلي وتوافق مهارة إىل حتغاج :المنافسة ألعاب -2-03-0-0

 .   ومجاعيا فرديا األفراد فيها يغنافس األلعاب هذه ونوع

 جو هادئ يف أقرانه مع أو الفرد به يقوم جتسماين جمهود إىل حيغاج ال :هادئة ألعاب -2-03-0-3

 املبذول اجلهد بعد للراحة األلعاب هذه تكون ما وأولبها الفرق إحدى أو الداخلية، األلعاب كقاعة

 .اليوم طول

 يف وتغمثل القواعد وكثرة الغفاصيل من خلوها إىل بتساطغها ترجع :بسيطة ألعاب -2-03-0-2
 .األطفال تناسب اليت البتسيطة احلركات ببعض مقرونة وقصص أناشيد

 أحد قبل من الشروط مجيع توفري من بد فال مغنافتسني أو خصمني توفر يشرط املنافتسة أن مبا إذن

 بالنشاط يدعي والذي باملدرسة املرتبط الرياضي النشاط خيص وفيما الفوز، حتقيق أجل من املغنافتسني

 أهدافها، نفس وحيقق البدنية الرتبية لربنامج املكملة األجزاء أحد يعغرب فإنه البدنية، للرتبية الالحقي

 40الرحالت اخللوية املعتسكرات، والنشاطات درسيةا املالفرق نشاطات إىل بدوره وينقتسم

    :أنواع ثالثة إىل الرياضي البدين النشاط تقتسيم فيمكن والشامل العام التسلم عن أما -

 الرتوحيي الرياضي النشاط 

 الغنافتسي  الرياضي النشاط 
 (11، صفحة 0229عبد احلكيم جواد املطر، ) النفعي الرياضي البدين النشاط 



 

 أقراهنم مع اخلاصة االحغياجات ذوي دمج يعغمد:  المدمجة الرياضية األنشطة اختيار-2-02
 بعض وفيما يلي. األنشطة هلذه املطلوبة واملهارات قدراهتم متسغوى على البدنية األنشطة يف العاديني

 :تدريس األنشطة البدنية املدجمة  عند مراعاهتا الرياضي املدرب على ينباي اليت اإلرشادات

 اجليد ذلك اإلملام ويغطلب تدريتسه، قبل النشاط دراسة ي الرياض املدرب على ينباي 
 قدرات مع يغناسب الذي الغعديل إجراء له ى يغتسن حىت املتسغخدمة واألدوات بالقوانني

 .اخلاصة االحغياجات ذوي الغالميذ وحاجات

 ذوي فهم على الغأكيد مع ودقيقة، ومتسلتسلة وواضحة منظمة الغوجيهات تكون أن ينباي 
 .املطلوب للنشاط اخلاصة االحغياجات

 والغوجيهات، القوانني عرض قبل النشاط مبمارسة اخلاصة االحغياجات ذوي للغالميذ التسماح 
 طويلة ملدة شفوي عرض إىل االسغماع دون للمشاركة محاسهم زيادة إىل ذلك سيؤدي حيث

 .اللفظية عن الًً  بد البصرية الطريقة يفضلون أهنم حيث ،

 فمثال االجغماعية، املهارات تعلم على الغالميذ( األلعاب) اجلماعية البدنية األنشطة تتساعد 
 الفريق من كان سواء املناسب، اجلزاء وإعطاء ما خطأ حلدوث الغلميذ توجيه ملمكن ا من

 النظيف واللعب املنافتسة أخالقيات تعزيز يف سيتساعد ذلك أن حيث فريقه، من أو املنافس
 االحغياجات ذوي الغالميذ قبول يف األنشطة هذه تتساعد كما. اآلخرين أحكام وقبول

 جيري أن الفخذ يف اخللع ذي للغلميذ يتسمح فمثال لألنشطة، املخغلفة الغعديالت اخلاصة
 .الغغابع متسابقات يف قبلهم البدء أو اآلخرين أقرانه من أقل ملتسافة

 بالغغابع، املشاركة فيها تكون اليت األنشطة يف مغتساوية لفرتات الغالميذ مجيع يشارك أن جيب 
 .املالوب خبروج تغصف اليت األنشطة اسغبعاد جيب كما

 الغالميذ محاس يكون عندما الغوقف مع تكرارها وعدم األنشطة يف والغاري بالغنويع اهغمامإال 
       .القادم للدرس ومحاسهم إثارهتم على للمحافظة وذلك أقصاه،

 األهداف على املدجمة الرياضية األنشطة برنامج يف األلعاب اخغيار يعغمد :األلعاب اختيار -2-01
 والوقت املكان حيث من املغاحة واإلمكانات املشاركني، الغالميذ وقدرات عدد وعلى حتقيقها املنشود

 اللياقة وعناصر تطورها، املغوقع األساسية احلركية املهارات حتديد ميكن اللعبة طبيعة وبغحليل واألدوات
 مراعاة ينباي كما .حتقيقها ميكن اليت واملعرفية والنفتسية االجغماعية واألهداف تدريبها، املغوقع البدنية



 

 اخغيار عند فقط العقلي العمر على االعغماد عدم جيب فمثال األلعاب، اخغيار عند الغالميذ عمر
 ال التسن صاريي لألطفال املصممة األلعاب بعض تكون قد ،حيث العقلي الغخلف لذوي لعبة

 الغخلف ذوو يرفض فقد العقلي، العمر يف هلم واملتساوين سًنا األكرب العقلي الغخلف ذوي مع تغناسب
عبد احلكيم جواد املطر، )  .قيمغها يفقدها مما حياهلا باخلجل ويشعرون فيها املشاركة لعقلي ا

 (16.10، صفحة 0229
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 :المدمجة الرياضات -2-05



 

 خاصة أثناء األنشطة الرياضية املمارسة البدنية األنشطة من به بأس ال جزًءا الرياضات حتغل
 الرياضية األنشطة برامج يف الرياضات إدراج من بد ال لذلك. عامة( األندية) االجغماعية واملؤستسات

 يرتبط فيما وخصوصا واالجغماعية والنفتسية البدنية لفوائدها وذلك اخلاصة االحغياجات لذوي
 .بالدمج

. اإلمكان قدر العاديني رياضات يف كلًيا دجمهم إىل اخلاصة االحغياجات بذوي املهغمون ويتسعى
 :أمهها من عوامل بعدة يغأثر الرياضات يف الكلي الدمج ح جنا أن إىل(  0220)  جودمان ويشري

 اإلجيايب الذات تقدير على واحملافظة النجاح حتقيق إىل اخلاصة الحغياجات ا ذي وروبة حاجة - أ
 عندما محاسه ويفقد املتسغوى الخنفاض فيها الفوز حيقق رياضة يف مبشاركغه سعيًدا الرياضي يكون قد)

 (.منغظم بشكل للختسارة ويغعرض أعلى متسغوى عند ينافس

 .الرياضة ممارسة مكان إىل الوصول سهولة -ب

 .املعّينة الرياضة ملهارات املناسبة وري املتسغويات -ج

 .املناسبة وري االجغماعية املهارات - د

 (.الرياضات بعض يف إعاقة ذي ما لشخص الكلي الدمج إمكانية عدم) الواقعية -ه

مجيع الرياضات فقد طور وينيك  يف كلًيا اخلاصة االحغياجات ذوي دمج لغعذر ونظرًا
 : منوذجا ملتسغويات الدمج للمشاركة يف الرياضات ويغضمن منوذج وينيك املتسغويات الغالية (1719)

 العاديين رياضات: األول المستوى -2-05-0

 رياضات وأندية بطوالت يف اخلاصة االحغياجات ذوي لألشخاص( اواجغماعيً  تنافتسًيا) الكلي الدمج
 .احمللي اجملغمع يف العاديني

 التعديالت مع العاديين رياضات:  الثاني المستوى-2-05-3



 

 بعض مع العاديني رياضات وأندية بطوالت يف اخلاصة االحغياجات ذوي الرياضيني دمج عن عبارة
 إعطاء هبدف الغعديالت هذه إجراء ويغم. للعاديني املصممة واألنظمة القوانني يف الغعديالت
 .العاديون أقرانه حيققها اليت النغائج أو الفوائد نفس لغحقيق مغتساوية فرصة اإلعاقة ذي الشخص

 الموازية الرياضات: الثالث المستوى-2-05-2

 ولكن املنافتسة أو الربنامج نفس يف العاديني أقراهنم اخلاصة االحغياجات ذوي األشخاص يشارك
عبد ) .املاراتون سباق يف املغحركة الكراسي متسغخدمي الرياضيني كمشاركة ، املتسغقلة فئغهم هلم يكون

 (12، صفحة 0229احلكيم جواد املطر، 

 والمدمجة المعدلة الرياضات:  الرابع المستوى-2-05-1

 كأن مدجمة، ولكنها معدلة رياضة يف العاديني أقراهنم اخلاصة االحغياجات ذوي الرياضيون يشارك
 بطولة يف للمشاركة أكثر أو فريق لغكوين العاديني أقراهنم مع االحغياجات اخلاصة ذو الرياضيون جيغمع

 .املغحركة بالكراسي كرة سلة

 والمعزولة  المعدلة الرياضات :الخامس المستوى-2-05-5

 كرة العيب كمشاركة معزولة ولكنها معدلة رياضة يف اخلاصة االحغياجات ذوي الرياضيون يشارك -

 .البصرية اإلعاقة ذوي باألفراد خاصة بطولة يف للمكفوفني هدف

 منوذج يف املذكورة املخغلفة املتسغويات يف ة اخلاص االحغياجات ذوو يشارك أن املمكن من أنه كما  -

 بطولة يف متسغواه قمة إىل الوصول هدفه أن إال للعاديني بطولة يف احمللي ناديه مع يشارك كأن ك، ويين

 يف ينافس ولكن العاديني مع يغدرب أو املشاهبة ، إعاقات ذوي رياضيني ضد معزولة دولية أو وطنية
 ولكن(اهلدف كرة)باإلعاقة خاصة رياضة يف يغخصص أو اخلاصة، االحغياجات بذوي خاصة بطوالت

 .االجغماعي الغفاعل هبدف وذلك احمللي جمغمعه يف (البولنج) أخرى رياضة يف ينافس

 أو الغدريب أو الدرس يف الدمج أن ة اخلاص االحغياجات لذوي الرياضي املدرب يدرك أن ينباي و -

 الرياضة ومغطلبات حالغه وشدة ة اخلاص االحغياجات ذي قدرة على يعغمد مجيعهم أو املنافتسة

 .اإلعاقة بنوع وعالقغها



 

 قد و .تعقيًدا أكثر ملنافتسات ا يف الدمج ولكن نتسبًيا سهال الغدريب يف الدمج تطبيق يعغرب و -

 ضرورة، بدون أو بتسرعة الكلي للدمج اخلاصة االحغياجات ذوي الرياضيني دفع يف البعض يغعجل

عبد احلكيم جواد ) .نفتسه اخلاصة االحغياجات ذي للفرد للدمج بالنتسبة االخغيار يرتك أن جيب ولكن
 (13.11، صفحة 0229املطر، 

 

 

 :أهمية التربية البدنية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة -2-06

للمعاقني وبنحو يفوق أمهيغها بالنتسبة لألصحاء وفيما يلي تعغرب املمارسة الرياضية ذات أمهية قصوى 
نغناول أمهية الرياضة للمعاقني وعلى وجه العموم فان أهداف الرياضة للمعاقني متثل أهدافا بالنتسبة 
لألصحاء باإلضافة إىل كوهنا ذات أمهية عالجية وبدنية و نفتسية و اجغماعية و تأهيلية للمعاقني 

 :اضة املعاقني فيما يلي وميكن تلخيص أمهية ري

 :االستفادة من الرياضة كعامل عالجي هام -2-07

تعغرب ممارسة الرياضة للمعاقني وسيلة طبيعية للعالج على هيئة مترينات تأهيلية عالجية وتأخذ 
املكونات اهلامة للعالج الطبيعي و اليت هتدف إىل إكتساب املعاق أكرب درجة من الياقة البدنية مثل 

لكفاءته ولياقغه العامة ، كما تتساهم هده الغمرينات يف احلياة على تالب املعاق على ما  اسغعادته
 .يصادفه من إرهاق عضلي خاصة يف بداية املراحل األوىل الغأويلية 

 :إعادة تأقلم المعاقين في المجتمع -2-08

هبم وبعبارة أخرى سرعة  من األهداف النبيلة لرياضة املعاقني تأقلمهم وتالمحهم ببنية اجملغمع احمليط
تدريب املعاق على ممارسة سابقة أو مهنة )اسغفادهتم وإفادهتم بانغظامهم يف اجملغمع بالعالج املهين 

وهتدف الرياضة إىل دعم الغأهيل املهين الالزم للمعاق ( جديدة طبقا مليوله و مواهبه ونتسبة إعاقغه 
 .وتنمية وتطوير أدائه ملهنغه اجلديدة 



 

الدراسات أن هناك العديد من الرياضات اليت ميكن فيها للمعاقني أن ينافتسوا وينازلوا كما تشري 
وهذا للمصابني ( الرماية بالتسهام ،الرب لينج،الغنس و البلياردو )األصحاء ،منها على سبيل املثال 

 بالشلل وبرت األطراف ن والتسباحة للصم والبكم ومن ذلك يتسغطيع املعاق أن يندمج بفاعلية عن
طريق رياضة مشرتكة مع األصحاء ، وبالغايل اندماج و تأقلم يف اجملغمع والشك أن صاحب األعمال 
احلرة يتسغقبل املعاق على كرسي كموظف مغحرك لديه وبدون أدىن تردد ما إذا اتضح أنه رجل رياضي 

.  

 :مشاركة المعاقين في األنشطة الرياضية  -2-09

املعاجلني للمعاقني للممارسة الرياضية إال أهنم ميارسوهنا على روباهتم و بالروم من تشجيع األطباء 
دوافعهم الشخصية أيضا كما مارسوها أحيانا بطريقة أخرى ختالف تعليمات التسالمة الطبية هلم ودلك 

( لورد بريون )بالنتسبة للمعاقني قبل الرياضيني أو املعاقني املصابني بأمراض خلقية ، ومن أمثلة دلك 
الذي ولد بعاهة حركية يف أحد أطرافه التسفلية ،إال أنه مارس الغجديف و التسباحة و املالكمة و 

وكذلك عبور أبطال العرب املصريني املعاقني لبحر املانش فرديا و يف تغابع مغغايل ،ومع زيادة و انغشار 
ي احلديث وأصبح و ازدهار الرياضة يف اخلمتسني عام األخرية و الذي واكبه تقدم علم الطب الرياض

يف إمكان املعاقني مبخغلف أصناف اإلعاقة الشديدة أن ميارسوا أنواع الرياضة املناسبة هلم ويف دلك 
تدريبات منغظمة و مكثفة نتسبيا تتسغهدف اسغخدام قابليغهم و طاقاهتم احليوية للغالب على اآلثار 

لعديد من املراجع العاملية وجود رياضيني التسلبية لإلعاقة ملوازاة العجز اجلزئي احلادث منها وقد ذكرت ا
ابراهيم حلمي ،ليلى ) .بأمراض خلقية أو أمراض القلب املكغتسبة وارجتاع الصمام األورطي للقلب  

 (112، صفحة 1771التسيد فرحات، 

اف يف متسابقات التسباحة القصرية جند أهنم ومن أمثلة ما سبق جند أن املعاقني املصابني ببرت األطر 
ميارسوهنا بتسهولة ،وخاصة يف حالة برت فوق أو حتت الركبة سواء كان دلك يف متسابقة التسباحة 
القصرية أو الطويلة ، وكذلك متسابقات الاطس التسلم املغحرك يف حالة برت أحد األطراف العليا أو 

زحلق على اجلليد يف بلدان مثل النمتسا وفنلندا و التسفلى كما نشاهد يف دلك ممارسغهم لرياضة الغ
أملانيا وفرنتسا ولكن يشرتط متكنهم من هده الرياضة قبل اإلصابة فيمكنهم باد البرت اسغعادة املهارة 

 .الالزمة وما سبق ينطبق أيضا على ممارسة رياضة الاولف والفروسية 



 

هنم التسليم الفيزيولوجي مع فقد حاسة كما جيب االهغمام برياضة املشي للمكفوفني السغعادة تواز 
 .البصر 

كما تطور االهغمام العاملي مبنضمات رعاية املعاقني وتنظيم املتسابقات بني عدد أكرب منهم ،فنجد أن 
حيث مارسوا فيه أنواع خمغلفة من  1111االهغمام بنوادي املعاقني قد بدأ بنادي يف أملانيا للصم سنة 

مام بالرياضة خاصة مبغوري األطراف واملكفوفني خالل وبعد احلرب العاملية الرياضة البدنية وزاد االهغ
( سغوك ماندفيل ) يف متسغشفى 1700األوىل ن ويف اجنلرتا نشأ نادي املعاقني للمتسابقات سنة 

للمعاقني بالبرت والشلل بأنواعه كما تعلم املعاقون يف األطراف العليا قيادة التسيارات و الرسم باألطراف 
 .لى  التسف

 :حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في درس التربية البدنية و الرياضية المدمجة  -2-31

إن التسياسة العامة للرتبية البدنية و الرياضية تغطلب أن يقدم للرياضيني ذوي االحغياجات اخلاصة 
األساسية وكذلك برناجما لألنشطة الرياضية منصبا على تطوير اللياقة البدنية و احلركية و املهارات 

تطوير املهارات الرياضية الفردية ،هلدا فقد مت الغأكيد على ان تغضمن النشاطات الرياضية على فرص 
 :جديدة وعديدة لألطفال املعاقني وهي كما يلي 

  تدريس املهارات احلركية لكافة املعاقني الذين سوف يتسغخدمون املهارات هده يف حميط
غمع ،وتطوير املهارات اليت مت الوصول إليها يف خمغلف أهداف تروحيي ضمن املتساعدة يف اجمل

 .درس الرتبية البدنية
  ضرورة املتساعدة على تطوير املهارات احلركية األساسية مثل املشي ، لألشخاص املصابني

 بالبرت      
  ضرورة تطوير مغطلبات اللياقة البدنية و احلركية للمعوقني بشدة ، وهبذا يتسغطيعون تطوير

ويغضح من هدا أن برنامج ( اإلطعام ،ارتداء املالبس)ارات متساعدة ذاتية هلم ، مثل مه
الرتبية الرياضية هو شيء حيوي لكل معوق ،واحلاجة إىل األنشطة الرياضية تظهر العالقة 
املباشرة مع املعوق ووالبا ما يكون األشخاص ألشديدي اإلعاقة مثل الغخلف العقلي احلاد 

تربوي لغطوير املهارات االنغقالية ومهارات العناية وكذلك العناية الذاتية و  حباجة إىل برنامج
االتصال مع اآلخرين و أن ختصص األنشطة الرياضية حباجة إىل تطوير املهارات األساسية 



 

لالنغقال واملغطلبات البدنية واحلركية للمهارات بالنتسبة للعناية اخلاصة الذاتية ،إذ أن هؤالء 
جزين فكريا وعقليا والبا ما يعغمدون على املهارات الرتوحيية احلركية للرتفيه األشخاص العا

 (91، صفحة 1771ابراهيم حلمي ،ليلى التسيد فرحات، ) .عنهم 

 : خالصة 

من خالل ما تطرقنا إىل ذكره يف (اخلاصة)املدجمة  والرياضية البدنية للرتبية الصحيح املفهوم لنا يغجلى
 وكذا األخرية هذه عن األشخاص من للعديد اخلاطئة النظرة نزيل تلك لكي هده احلوصلة املعرفية 

ذوي  تربية يف منافعها ومدى، الرتبوي و األنظمة األخرى  النظام يف املادة أمهية مدى يغبني
 ووعيهم  والبدنية واملعرفية النفتسية طاقاهتم مجيع وتوظيف لةومغكام شاملة تربية االحغياجات اخلاصة

انفعاالهتم وزيادة اندماجهم يف اجملغمع ومع األشخاص األصحاء فهاهو ذا  يف الغحكم وكيفية هبويغهم 
 ذلك البدنية الرتبية من جيعل ما املعاق ميارس رياضغه املفضلة ويشغال يف خمغلف املؤستسات ،وهذا

 إىل الوصول وحتاول تنميغها يف تتساهم وأهداف أسس عدة هلا العامة الرتبية من يغجزأ ال الذي اجلزء
 . حتقيقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تمهيد 

بعد دراسغنا للجانب النظري سنحاول يف هذا اجلزء من اإلطار الغطبيقي دراسة هذا املوضوع دراسة 
ميدانية لارض اإلجابة على الغتساؤالت اليت طرحها يف اإلشكالية و للغأكد من صحة الفرضيات 

ملناسب  املصاوة أو نفيها و قصد حتقيق ورض الدراسة امليدانية سوف نغناول يف هذا الفصل املنهج ا
نوعية األدوات و الوسائل املتسغعملة أثناء البحث مع .كما سنأخذ عينة حبث ممثلة جملغمع الدراسة 
 . إبراز الغقنيات اإلحصائية املناسبة هلذه الدراسة 

 :المتبع المنهج-0-0
مبا أن موضوع حبثنا يغعلق بأمهية دمج الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية 

 مجع على تعغمد الدراسة الن ، املنهج املتسحي يناسبها الدراسة هذه أن نرى فإنناوالرياضية 

  املعلومات
فالدراسات املتسحية هي دراسات إلجياد احلقائق و يغضمن هذا املنهج مجع بيانات مباشرة من اجملغمع 
أو عينة الدراسات و يغطلب خربة يف الغخطيط و الغحليل و الغفتسري للنغائج و ميكن مجع املعلومات 

ليل البيانات ميكن أن يغم باملالحظة أو املقابلة  أو املراسلة البيانات  عن طريق الربيد و وريه كما أن حت
 باسغخدام تكنيكات إحصائية بتسيطة و معقدة و يعغمد ذلك على أهداف الدراسة 

 :مجتمع و عينة البحث-0-3

 أن اخغيار عينة البحث على جانب كبري من األمهية حبيث تغوقف عليها أمور كثرية ،فعليها تغوقف كل

القياسات و النغائج اليت خيرج هبا الباحث من حبثه ، و يف الكثري من األحيان يضطر الباحث إىل 
إجراء حبثه على عينة صارية من اجملغمع ألن إجراء البحث على اجملغمع كله يكلف جهدا و ماال  

 أسغاذ للرتبية البدنية  000،حيث كان  جمغمع حبثنا كثريين 

لى جمموعة من  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية  ، قمنا باخغيار العينة و قد متثلت عينة حبثنا  ع 
 أسغاذ تربية بدنية ورياضية  01بطريقة عشوائية و متثلت يف 

 



 

 

 :مجاالت البحث-0-2

 .أسغاذ للرتبية البدنية والرياضية للغعليم املغوسط  01اشغمل حبثنا هذا على  :المجال البشري 

أجري هذا البحث يف بعض املغوسطات لوالية سعيدة حيث مت توزيع االسغمارات  :المجال المكاني 
 .االسغبيانية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية داخل هده املغوسطات 

مت  0100بعد موافقة األسغاذ املشرف على موضوع حبثنا هدا يف شهر نوفمرب :المجال الزمني 
 :التسنة حيث  اخغيار عينة البحث يف نفس الشهر من نفس

 إىل واية                                  00/0100/ 01اجري هذا البحث يف الفرتة املمغدة من   -

ومت اسرتجاعها يف  0/0/0100حيث وزعت االسغمارات على األساتذة يف الفرتة املمغدة من  -
10/10/0100 

 :الدراسة االستطالعية-0-1

لطرق الغمهيدية اهلامة واليت الارض منها إعداد األرضية املناسبة تعغرب الدراسة االسغطالعية إحدى ا
للعمل وضمان التسري احلتسن لغجربة البحث من أجل إجراء االخغبارات يف أفضل الظروف والوقوف 
على الصعوبات اليت تواجهنا يف البحث وحىت تتسمح لنا مبعرفة االخغبارات املرشحة ،فقد أجنزت 

 : اخلطوات الغالية جتربغنا االسغطالعية وفق 

لقد مت القيام يف البداية بدراسة اسغطالعية على بعض املغوسطات يف والية سعيدة وتعرفنا هنالك على 
بعض أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ،وقمن مبالحظة سريورة احلصة، وكيفية تعامل األساتذة مع ذوي 

الغعامل مع هده الفئة اخلاصة مث بعد دلك ، االحغياجات اخلاصة وأخذ بعض املعلومات يف كيفية 
الشروع يف الوقوف على الصعوبات اليت قد تواجه املخغصني يف جمال الرتبية البدنية والرياضية يف فهم 
أسئلة االسغمارة االسغبيانية اليت اقرتحت على املشرف وبعض األساتذة لغحكيم أسئلة االسغبيان 

علمية حول األهداف من األسئلة املوضوعة إىل جانب صياوغها وكذلك األخذ بآرائهم وتوجيهاهتم ال
 .بأسلوب علمي واضح وكذا حتسب ترتيبها 



 

وبعد الغايري والغعديل يف األسئلة بشكل يتسهل فهمه دون أي تأويل أو تعقيد ، مث توزيع هده   -
 .االسغمارات بشكل عشوائي على جمموعة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

 :لارض من الدراسة االسغطالعية هو كما يليو ا -

 منها   الغقرب حماولة و الدراسة جمغمع من العينة حتديد. 

 الدراسة  خيدم وما البحث، عينة يالءم ما حتسب البحث وسائل فعالية مدى اخغبار. 

 العينة أفراد يالءم ما حتسب تايريات إحداث أو لالسغبيان العينة أفراد اسغجابة مدى معرفة 

 ذلك أسغوجب إن

 :دوات البحثأ-0-5

إلجراء أي حبث البد من االسغعانة مبجموعة من الوسائل و األدوات اليت تؤدي إىل اجناز هذا البحث 
حيث  ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية فقد اعغمدنا يف حبثنا هذا على اسغمارة اسغبيانيه موجهة 

  :اعغمدنا يف هذا البحث على بعض الوسائل الغالية 

  :االستبيان 

يعد من األدوات املتسحية اهلامة لغجميع البيانات املرتبطة مبوضوع معني من خالل :تعريف االستبيان 
إعداد جمموعة من األسئلة املكغوبة يقوم املبحوث باإلجابة عليها بنفتسه و من أهم الغعريفات و 

 :الغفتسريات املذكورة يف جمال البحث ملصطلح االسغبيان ما يلي 

إن االسغبيان يف ابتسط سورة عبارة عن عدد من األسئلة احملددة تعرض على عينة من األفراد و  -
يطلب إليهم اإلجابة عنها كغابة فال يغطلب األمر شرحا شفهيا مباشرا أو تفتسريا من الباحث و تكغب 

 . األسئلة و تطبع على ما يتسمى اسغمارة االسغبيان

 

مجع البيانات و تعغمد أساسا على اسغمارة تغكون من جمموعة من  وسيلة من وسائل هواالسغبيان  - 
األسئلة ترسل بواسطة الربيد أو تتسلم إىل األشخاص الذين مت اخغيارهم ملوضوع الدراسة ليقوموا 



 

بغتسجيل اإلجابات على األسئلة الواردة به و إعادته مرة ثانية و يغم كل ذلك بدون متساعدة الباحث 
 .األسئلة أو تتسجيل اإلجابات عليها  لألفراد سواء يف فهم

 على تتساعد بكوهنا الطريقة هذه ومتغاز املعلومات، مجع وسائل من وسيلة يعرفه عمار حبوش بأنه -

 ميكن ال عليها الباحث يغحصل اليت واملعلومات املصدر، من مباشرة ومتسغمدة جديدة معلومات مجع

 (0222حبوش، )املكغبة  يف جيدها إن
 :حيث قمنا باسغخدام بعض األسئلة هي كالغايل :محتويات االستبيان 

عبيدات، )هي جمموعة من األسئلة يكون للمجيب عنها حرية يف االجابة  :األسئلة المفتوحة 
 (213، صفحة 2891

عبيدات، )هلا    املناسبة اإلجابة اخغيار اجمليب من تغطلب  األسئلة من جمموعة:األسئلة المغلقة 
 (213، صفحة 2891

 : األسس العلمية لالستبيان 

من أجل ضبط األسس العلميـة لالسـغمارة مـن صـدق و ثبـات و موضـوعية قمنـا بغوزيـع هـذه االسـغمارة 
 .الرتبية البدنية و الرياضية و هذا خدمة للبحث على بعض الدكاترة و األساتذة يف معهد 

 أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين( 1)جدول رقم 

 االسم و اللقب الرقم
 بن زيدان حتسني .د 1

 بن عربية رشيد.أ 0

 بو متسجد عبد القادر.أ 6
 قدرته يعين القياس أسلوب اخغلف البحث مهما يف املتسغخدم القياس صدق إن :االستبيان صدق

   (91، صفحة 2881أحمد، ).  قياسها  املراد أو اجله من وضع ما قياس على

 
 مت ،حيث االسغبيان صدق درجة السغخراج طريقة أحتسن هو الظاهري الصدق أن الباحث رأى ولقد

 صدق مدى الغقدير وهذ احملكمني من جمموعة على األساتذة  إىل املوجه االسغبيان أسئلة عرض



 

 قمنا بغعديل مالحظات من ورد ما على وبناء اجله، من وضع الذي الارض حتقيق يف االسغبيان

 . دجمها أو بعضها واسغبعاد العبارات صياوة
 

 الرياضــيةبأســاتذة الرتبيــة البدنيــة و بعــد مجــع كــل االســغمارات اخلاصــة  :الدراســات اإلحصــائية-0-6
نقوم بغفريغ وفرز االسغبيانات، وتغم هـذه العمليـة حبتسـاب عـدد الغكـرارات األجوبـة اخلاصـة بكـل سـؤال 

 : وبعدها يغم حتساب النتسب املئوية بالطريقة اإلحصائية الغالية

   

 

 

 :صعوبات البحث -0-7

ال خيلو أي حبث من البحوث العلمية من صعوبات وعراقيل ،البد ان يغجاوزها الباحث بطريقغه  
 :اخلاصة حيث واجهنا يف دراسغنا هده بعض الصعوبات نذكر منها مايلي 

  صعوبة االتصال جبميع أساتذة الرتبية البدنية والرياضية. 
 اصة عدم توفر املراجع خاصة فيما خيص دمج ذوي االحغياجات اخل 
  قلة البحوث املشاهبة والدراسات التسابقة يف هدا اجملال. 
  بعض املغوسطات ال يغعاملون مع ذوي االحغياجات اخلاصة. 

 

 

 

 

 

 

=النسبة المئوية   
 مجموع العينة

011× العدد الفعال   



 

 :خاتمة 

تطرقنـــا يف هـــدا الفصـــل إىل االهغمـــام مبنهجيـــة البحـــث و إجراءاتـــه امليدانيـــة الـــيت أجنـــزت خـــالل الدراســـة 
االســغطالعية واألساســـية ،حيـــث تناولنـــا يف بدايـــة هـــدا الفصـــل املنهجيـــة املغبعـــة يف حبثنـــا ، وكـــدا جماالتـــه 

ائل اإلحصـائية املتسـغخدمة إضافة إىل الصعوبات اليت واجهغنا يف دراسـغنا ،وبعـد دلـك الغطـرق  إىل الوسـ
 . وكيفية تفريغ النغائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تمهيد

جند من خالل الغجربة األساسية اليت قمنا هبا يف هدا البحث ومن خالل النغائج والبيانات احملصل 
عليها أنه ال ميكن احلكم هبا ،أو بصياة أخرى ليس هلا معىن يف احلكم على صحة الفروض أو نفيها 

لوسائل ،هلذا سنلجأ يف هذا الفصل إىل معاجلة النغائج احملصل عليها باسغخدام جمموعة من ا
اإلحصائية من خالل عرضها مث حتليلها ومناقشغها لنتسغخلص جمموعة النغائج نتسغند عليها يف إصدار 

 .األحكام املوضوعية حول مغاريات البحث 

 : عرض وتفسير نتائج االستبيان

 : الجزء األول

 .ضع دائرة على اإلجابة 

 ذكر                   أنثى:                       اجلنس  -0

 ليتسانس               ماسرت:                      املتسغوى  -0

 :سنة احلصول على شهادة الكفاءة املهنية  -0

 أنه ال إليهتوصلنا  را للعدد القليل ألفراد العينة مل تغم دراسة هذا اجلزء من االسغبيان ،ومن خالل ماظن
 . وفق اجلنس واملتسغوى وسنوات اخلربةميكن حتليل عملية الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 :الجزء الثاني 

من بني االضطرابات و األمراض من هم حتسب رأيكم الغالميذ الذين لديهم مكاهنم :  0التسؤال رقم 
 . يف درس الرتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم العاديني

والرياضية على الغكفل بالغالميذ ذوي اإلجابات إجيابية فيما يغعلق بقدرة أساتذة الرتبية البدنية 
نوع من بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة  32هذا سوف ما يتسمح لـ . االحغياجات اخلاصة 

 .بغكفل جيد و نوعي من طرف أساتذة الرتبية البدنية املشاركني يف الدراسة 

بالغالميذ ذوي  هذه النغائج مشجعة تربر الوترية اليت ميكن أن تتسمح ألساتذة ت ب ر بالغكفل
الغالميذ أصحاب الوزن الزائد ، احلتساسية ، مرضى الربو ، التسكري )االحغياجات اخلاصة سبيل املثال 



 

على العموم يف كل سنة ميكن لألساتذة أن يصادفوا أحد هذه األصناف مما يتسمح هلم ( .  3نوع 
وما هي الطريقة أو  ,بالغعرف بشكل واضح كيف يغصرفون معهم و ما نوع النشاط املناسب هلم 

نوع من الغالميذ  32اإلجراءات الالزمة لغحتسينهم مما جيعلهم يف األخري قادرين على أن يغكفلون بـ 
 ذوي االحغياجات اخلاصة

من اإلجابات     ( % 33.0 - % 05بني) % 05نغيجة هلا قيمة أقل من 32من جهة أخرى 
وهذه القيم ال ميكن . وي االحغياجات اخلاصة اإلجيابية املغعلقة بقدرة األساتذة على الغكفل بذ

 .لألساتذة من خالهلا الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 .بشكل نوعي وحيد من طرف األساتذة املشاركني 

 :وأخريا هذه النغائج اإلجيابية املغعلقة بالغكفل النوعي بذوي االحغياجات اخلاصة ميكن تفتسريها بـ 

الرتبية البدنية ملعىن بعض االضطرابات واألمراض املذكورة وبالغايل مل يغمكن عدم معرفة أساتذة  -
األساتذة من اإلجابة على بعض األمراض واالضطرابات اليت ال يعرفوهنا إضافة إىل هذا النقص يف 

املعلومة من طرف أساتذة ت ب ر ميكن أن يبني عدم وجود مصلحة يف الغعامل مع الغالميذ 
 .اخلاصة ذوي االحغياجات 

واليت تعغرب ضرورية من ( didactique)والغعليمية ( البيداووجية )عدم الدراية بالطرق الرتبوية  -
 .أجل تعليم هؤالء الغالميذ

حضور عدد قليل من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة مع املواظبة على درس الرتبية البدنية  -
 .م وبشكل جاد باألمراض و االضطرابات والرياضية يف القتسم العادي يتسمح لألساتذة باالهغما

 :والبيانات الغالية توضح اإلجابة على هذا التسؤال 

 



 

 

 
 

 

 

 

 :الجزء الثالث 
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 االضطرابات وا مراض

 االضطرابات واألمراض
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 االضطرابات و ا مراض

 االضطرابات و األمراض



 

 هل تتسغقبل مؤستسغكم تالميذ ذوي احغياجات خاصة ؟ 0. 2السؤال 

 ال نعم اإلجابة
 0 00 عدد األساتذة
 01 11 النتسبة املئوية

 .يوضح اسغقبال املؤستسات الرتبوية لذوي االحغياجات اخلاصة  10الجدول رقم 

من املؤستسات الرتبوية تتسغقبل الغالميذ ذوي  11من خالل اجلدول األول يغضح جليا أن 
يقولون  01أساتذة للرتبية البدنية و الرياضية ما يعادل  0االحغياجات اخلاصة يف حني جند أن 
مجيع املؤستسات الرتبوية تتسغقبل هده الفئة من الغالميذ ،  وهذا عكس ذلك وبالغايل ميكننا القول بأن 

 :ما نوضحه يف البيان الغايل 

 

 

 3الشكل رقم 

 كم عددهم ؟  2.0.0السؤال

 01+ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 اإلجابة
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 ال نعم

 استقبال المؤسسات التربوية لذوي االحتياجات الخاصة

استقبال المؤسسات التربوية لذوي 
 االحتياجات الخاصة



 

عدد 
 األساتذة

0 0 0 0 6 3 2 0 3 2 29 

النسبة 
 المئوية

01 0 0 0 12 6 4 0 6 4 58 

 .عدد املغكفل هبم من ذوي االحغياجات اخلاصة يوضح  0اجلدول رقم 

 أن يغبني ، التسؤال الثاين من اجلزء الثالث حول اإلجابات نتسب توضح اليت اجلدول نغائج خالل من

أن املؤستسات الرتبوية تتسغقبل عدد  على إجابغهم متحورت البحث عينة من  %51 وهي كبرية نتسبة
والذين هم اليت  %02وعلى النظري اآلخر جند أن نتسبة  معغرب من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة

ال تتسغقبل مؤستساهتم ذوي االحغياجات اخلاصة ،يف حني جند أن بعض املؤستسات تتسغقبل عدد وري 
 :كما هو موضح يف البيان الغايل   % 00إىل  % 0معغرب من هده الفئة وترتاوح نتسبهم من  

 

 2الشكل رقم 

 املمارسني ؟كم عدد  2.0.3السؤال

 01+ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 اإلجابة
 00 0 0 0 1 1 00 1 1 0 0عدد 
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 عدد التالميذ الذين تستقبلهم المؤسسات التربوية

عدد التالميذ الذين تستقبلهم المؤسسات 
 التربوية



 

 األساتذة
النسبة 
 المئوية

01 1 1 1 00 1 1 1 0 0 01 

 .يوضح عدد الممارسين للتربية البدنية  2الجدول رقم 

يتضح من خالل النتائج المدونة في  الجدول أن جميع األساتذة الذين تحتوي أقسامهم أو 
كحد أدىن وهدا ما   % 3أفواجهم على ذوي االحتياجات الخاصة لديهم نسبة معينة تفوق 
أكدوا أن عدد ( %52)نلمتسه يف خمغلف اإلجابات ،حيث جند أن نتسبة كبرية من األساتذة 

تالميذ  2،وبعضهم بينوا أن عدد املمارسني حمصور بني تلميذ إىل  02دنية يفوق املمارسني للرتبية الب
إىل درس الرتبية البدنية والرياضية وهدا ما  الغالميذبنتسب مغفاوتة ، وهدا ما يبني لنا ،هناك إقبال من 

 .نوضحه يف البيان الغايل  

 

 1الشكل رقم 

البدنية والرياضية يأخذ بعني االعغبار الغالميذ ذوي هل الربنامج الرتبوي اخلاص بالرتبية  2.3السؤال
 االحغياجات اخلاصة ؟

 ال نعم اإلجابة
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 11 01 عدد األساتذة
 81 31 النسبة المئوية
 .يوضح اهغمام الربنامج الرتبوي اخلاص بالرتبية البدنية والرياضية بالفئة املدروسة  1الجدول رقم 

نتسبة كبرية من عينة حبثنا على أن  احملصل عليها واملوضحة يف اجلدول  نغائجيغضح من خالل ال
ال  ، أكدوا على أن الربنامج الرتبوي اخلاص بالرتبية البدنية يف خمغلف الثانويات  %  11واملقدرة ب 

يدل على أن هناك إرادة من طرف األساتذة  لذوي االحغياجات اخلاصة ، وهذا ما  برامجتغضمن 
وهذا . للغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية يف القتسم العادي 

أن خمغلف ومن خالل ما سبق يغبني ،أسرة الرتبية البدنية والرياضية يتسغدعي االهغمام من طرف 
ن توجه هلذه الفئة إذا ما بذلت اجلهود الالزمة من أجل األنشطة املربجمة يف مادة ت ب ر ميكن أ

 .وي االحغياجات اخلاصة داخل املؤستسة عموما والقتسم بشكل خاص ذحتقيق اإلدماج لفئة 

 
 5الشكل رقم 

 :الجزء الرابع 

 هل تعاملغم من قبل مع أو تغعاملون مع تلميذ أو تالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ؟ 1.0السؤال 

 ال نعم اإلجابة
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 اهتمام البرنامج التربوي بذوي االحتياجات الخاصة

اهتمام البرنامج التربوي بذوي االحتياجات 
 الخاصة



 

 1 01 عدد األساتذة
 1 011 النتسبة املئوية

 .يوضح مدى تعامل أساتذة التربية البدنية مع ذوي ا خ  5الجدول رقم 

 

 أن يغبني ، 0ـ0 رقم العبارة حول اإلجابات نتسب توضح اليت اجلدول نغائج خالل من

من بنعم ،وهدا ما يوضح أن معظم أو كل  أجابوا البحث عينة من%022 وهي كبرية نتسبة
 ،سواء األساتذة سبق هلم وأن صادفوا واحد أو أكثر من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة

،أو يف مراحل تربصهم أو تكوينهم ، والبيان الغايل خالل عملهم يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية
 .يوضح نتسبة االجابة على هذا التسؤال 

 

 6 الشكل رقم

إذا كانت اإلجابة نعم فمن هم األشخاص الذين ترجعون إليهم ملتساعدتكم من  1.0.0السؤال
 . أجل الغكفل بغلميذكم أو تالميذكم ذوي االحغياجات اخلاصة

أساتذة  املدير اإلجابة
الرتبية 

األساتذة 
زمالء 

أشخاص 
آخرين من 

أشخاص 
من آخرين 

ال أعغمد 
على أي 
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 ال نعم

 تعامل االساتذة مع الفئة المدروسة من قبل

 تعامل االساتذة مع الفئة المدروسة من قبل



 

البدنية 
 الزمالء

داخل  آخرين
املؤستسة 

 الرتبوية

خارج 
املؤستسة 

 الرتبوية

 أحد

عدد 
 األساتذة

1 00 1 1 15 0 

النتسبة 
 املئوية

18 22 12 12 30 6 

 .ميثل الشخصيات املتساعدة لألسغاذ يف الغكفل  6الجدول رقم 

لقد تبني على ضوء النغائج املدونة أعاله ، أن األشخاص الذين يرجع إليهم أسغاذ الرتبية البدنية 
وهم أشخاص  0احغلت املرتبة األوىل اإلجابة رقم :والرياضية للغكفل بالفئة املدروسة هم كالغايل 

من األساتذة إىل أساتذة الرتبية  %00يف حني يلجأ  % 01آخرين من خارج املؤستسة بنتسبة 
من األساتذة إىل املدير،األساتذة زمالء آخرين هم مصدر جلوء من  %01البدنية الزمالء ،ويلجأ 

( أشخاص آخرين من داخل املؤستسة الرتبوية ) 0من األساتذة بنتسب مغتساوية مع اإلجابة  % 00
على أي أحد يف الغكفل بذوي  من األساتذة ال يعغمد % 1، كما نرى من خالل اإلجابات أن 

أساتذة الرتبية البدنية االحغياجات اخلاصة ، حيث نلمس من خالل هده النغائج انه ميكننا اجلزم بأن 
والرياضية يشعرون بعدم الكفاءة يف ضمان تكييف الصعوبات و االسغقاللية يف الغعامل مع الغالميذ 

من   بأشخاص آخرين ال ينغمون إىل املؤستسةهذا ما يدعوهم لالسغعانة  ذوي االحغياجات اخلاصة
، والبيان الغايل يوضح نتسبة اإلجابة على اخلربة لغحقيق تكفل نوعي وجيد مكيف و  أهل الغخصص

 :هذا التسؤال 



 

 

 7الشكل رقم 

 .إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي مصدر وثائقي اليت تتسغخدموهنا للغكفل بالغالميذ  1.3السؤال 

النصوص  االجابة
 القانونية

اجملالت 
العلمية 

يف جمال 
الرتبية 
البدنية 

 والرياضية

جمالت 
علمية 
 خاصة

موقع 
الرتبية 
 الوطنية

 

موقع 
الكرتوين 
 أكادميي

موقع 
الكرتوين 

 مغخصص

ال 
أعغمد 

على 
أي 

مرجع 
 وثائقي

 

 أخرى

عدد 
 االساتذة

1 01 0 0 0 0 0 0 

النتسبة 
 املئوية

01 01 00 0 01 0 1 0 

 .ميثل الصادر الوثائقية املتساعدة للغكفل  7الجدول رقم 
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أشخاص 
آخرين من 

خارج 
المؤسسة 
 التربوية

ال أعتمد على 
 أي أحد

 ا شخاص المساعدة للتكفل بذوي ا خ

 األشخاص المساعدة للتكفل بذوي ا خ



 

من أساتذة ت ب ر ال يتسغخدمون أي مصدر وثائقي   %0يبني أن هناك  1اجلدول رقم 
ressource documentaire  لغحقيق الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة

ونية النصوص القان 01،حيث يتسغخدم  اسغخدموا مصدر وثائقي واحد على األقل 92%مقابل 
مواقع  01موقع الرتبية الوطنية ، 0جمالت علمية خاصة ، 00اجملالت العلمية املغخصصة ، 01،و 

 0.0.0املقارنة مع التسؤال مصادر أخرى ومن خالل  0مواقع الكرتونية مغخصصة ، 0الكرتونية  ، 
ذين وهي تفوق نتسبة األساتذة ال % 10فإن نتسبة األساتذة الذين يتسغعينون بأشخاص آخرين هي 

وهذا ما يدل على أمهية آراء ذوي  %10يرجعون إىل مصدر وثائقي واحد على األقل املقدرة بـ 
اخلربة والغجربة يف تدريس الرتبية البدنية والرياضية للحصول على املعارف الالزمة للغكفل بالغالميذ 

ن إضافة إىل ،وجند بعض األساتذة يلجأون إىل االسغعانة بأشخاص آخريذوي االحغياجات اخلاصة 
 :الرجوع إىل املصادر الوثائقية ، والبيان الغايل يوضح نتسبة اإلجابة على هذا التسؤال 

 
 8الشكل رقم 

 
 

عموما هل ميكن أن ميارس الغلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف مجيع األنشطة  4.1.2السؤال 
 املوجودة يف برنامج الرتبية البدنية والرياضية ؟
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النصوص 
 القانونية

المجالت 
العلمية في 

مجال التربية 
البدنية 

 والرياضية

مجالت 
علمية 
 خاصة

موقع التربية 
 الوطنية

موقع 
الكتروني 
 أكاديمي

موقع 
الكتروني 
 متخصص

ال أعتمد 
على أي 
مرجع 
 وثائقي

 أخرى

 المصادر الوثائقية

 المصادر الوثائقية



 

 اإلجابة نعم ال
 عدد األساتذة 11 60

 النتسبة املئوية 63 32
 .ميثل مدى ممارسة الغلميذ جلميع األنشطة املوجودة يف الربنامج الرتبوي   8الجدول رقم 

أن نتسبة  يغبني ، ـ1ـ0ـ2 رقم العبارة حول اإلجابات نتسب توضح اليت 2اجلدول رقم  نغائج أسفرت 
ذوي االحغياجات اخلاصة ال ميكنه املمارسة أكدوا على أن الغلميذ ( %10)كبرية من األساتذة 

من األساتذة  %21جلميع األنشطة املوجودة يف برنامج الرتبية البدنية والرياضية ،يف حني يرى 
 :العكس ، والشكل الغايل يوضح نتسبة اإلجابة على هذا التسؤال 

 

 

 9الشكل رقم 

 

ت اخلاصة يف مجيع الوضعيات عموما هل ميكن أن ميارس الغلميذ ذوي االحغياجا  4.3السؤال 
 البيداووجية اليت تقرتحها يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟
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مدى ممارسة التلميذ ذو االحتياجات الخاصة لجميع 
 ا نشطة

مدى ممارسة التلميذ ذو االحتياجات 
 الخاصة لجميع األنشطة



 

 عدد األساتذة 11 60

 النتسبة املئوية 63 32
يف حصة الرتبية البدنية املقرتحة ميع الوضعيات البيداووجية جلالغلميذ ميثل ممارسة  9الجدول رقم 

  . والرياضية

أكد األساتذة على أن الغلميذ ذو االحغياجات اخلاصة  1من خالل النغائج املوضحة يف اجلدول رقم 
ال ؤ تظهر النغائج احملصل عليها يف هذا التس  ال ميكنه املمارسة يف مجيع الوضعيات البيداووجية ،حيث  

تتسمح دوما باملمارسة من طرف  من األساتذة يقرتحون الوضعيات البيداووجية اليت ال %10بأن 
يقرتحون وضعيات بيداووجية تتسمح باملمارسة  % 01الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة  بينما 

 .،وسنوضح حمغوى هده األجوبة يف هده األعمدة البيانية اليومية للغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 

 01الشكل رقم 

 ؟ وري ممكنة ماذا يفعل الغلميذ يف حالة ما إذا كانت املمارسة 4.4السؤال  

 يقوم بدور اجغماعي يبقى كمالحظ ال يأيت إىل الدرس اإلجابة
 00 00 0 عدد األساتذة
 10 00 00 النتسبة املئوية
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 مدى ممارسة التلميذ لجميع الوضعيات البيداغوجية

مدى ممارسة التلميذ لجميع الوضعيات 
 البيداغوجية



 

 .الدور الذي يقوم به الغلميذ يف حالة تعذر املمارسة  01الجدول رقم 

لقد تبني على ضوء النغائج املدونة أعاله ، يرى األساتذة أنه يف حالة ما اذا كانت ممارسة الغلميذ ذو 
 (%00)ويرى البعض اآلخر % 10االحغياجات اخلاصة وري ممكنة يبقى كمالحظ بنتسبة قدرها 

على أن الغلميذ ال يأيت اىل الدرس عند اسغحالة  % 00أن الغلميذ يبقى كمالحظ ،وأجاب 
الذين يرون أن  من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية %10، و هذه النغيجة ميكن ربطها بـ .ملمارسة ا

وبينوا بأن هدفهم ( 0ـ0التسؤال )املمارسة لدى هؤالء الغالميذ ليتست ممكنة دوما ويف مجيع الوضعيات 
وهبذا  الغعليمياألساسي كأساتذة ت ب ر هو حتقيق اجلانب االجغماعي على حتساب اجلانب 

 0ـ0،ويف هذا البيان الغايل حمغوى اإلجابة على التسؤال يكغفون باندماج يرتكز على العيش يف مجاعة 
: 

 

 00الشكل رقم 

 والرياضية ؟ احلاجة اخلاصة داخل درس الرتبية البدنية يما هي وضعية الغلميذ ذو  4.5السؤال 

 ثالثي+  ثنائي مبفرده اإلجابة
 26 13 11 عدد األساتذة
 10 03 00 النتسبة املئوية
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 يقوم بدور اجتماعي يبقى كمالحظ اليأتي الى الدرس

 الدور الذي يقوم به التلميذ عند استحالة الممارسة

الدور الذي يقوم به التلميذ عند استحالة 
 الممارسة



 

 .والرياضية  وضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة داخل درس الرتبية البدنيةميثل  22الجدول رقم 

من األساتذة على أن الغلميذ ذو  % 03،أشار  12من خالل ما يغوضح لنا يف اجلدول رقم 
االحغياجات اخلاصة مندمج يف مجاعة تفوق ثالث أشخاص أي أنه قادر على االندماج يف اجلماعة 

أنه وضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة يف درس ( % 01)مع أقرانه العاديني ،وأوضح نتسبة منهم 
من الفئة أو من العاديني ،يف حني أشارت  الرتبية البدنية والرياضية هي وضعية ثنائية سواء مع قرينه

أنه يكون مبفرده  ،ومن خالل هده النغائج يغبني لنا أن الغلميذ ذو ( % 00)نتسبة من األساتذة 
االحغياجات اخلاصة قادر على االندماج يف اجلماعة وبالغايل االندماج الكلي يف اجملغمع اخلارجي 

 :بيانية ،وحمغوى األجوبة هو كالغايل يف األعمدة ال

 

 03الشكل رقم 

 

فهل هذه . يف حالة ما إذا كانت وضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة داخل جمموعة   4.6السؤال 
 اجملموعة هي نفتسها يف كل حصة ؟

 ال نعم االجابة
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 3يفوق  ثنائي بمفرده 

 وضعية التلميذ ذوي الحاجة الخاصة في الدرس

وضعية التلميذ دو الحاجة الخاصة في 
 الدرس



 

 01 00 النتسبة املئوية
 .،ومدى تاريها  جمموعةوضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة داخل ميثل 03الجدول رقم 

ما اذا كانت اجملموعة اليت يغعامل معها هي نفتسها  الذي يوضح( 00)من خالل نغائج اجلدول رقم 
يف كل مرة أم تغاري بغاري احلصص يغوضح لنا أن نتسبة كبرية من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 % 01تغاري جمموعاهتم واندماجهم مع اآلخرين وهى ما أشار اليه األساتذة وأجابوا عنه بنتسبة 
جمموعة اليت يندمج فيها الغلميذ هي نفتسها يف كل مرة ،وهدا ان ( 00)ويرى اآلخرون من األساتذة 

أن الغلميذ يندمج يف درس الرتبية البدنية والرياضية مع أقرانه ( 0ـ0)ما يؤكد لنا ما توضح يف التسؤال 
وياري أصدقائه وحيافظ عليهم أي أن درس الرتبية البدنية والرياضية له دور إجيايب يف حتتسني عملية 

فئة املدروسة مع اآلخرين واليت رمبا كان يفغقر إليها من قبل ،وسنوضح هده االجابات يف الدمج لذا ال
 :األعمدة البيانية الغالية 

 

 02الشكل رقم 

على عملية تعلم عند ( 01)أو متساعد ( 0)الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة يعغرب معيق   1.7السؤال 
 بقية الغالميذ يف القتسم ؟

 01 1 1 0 1 0 0 0 0 0 اإلجابة
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 مدى تغير وضعية التلميد في  الدرس

 مدى تغير وضعية التلميد في  الدرس



 

عدد 
 األساتذة

0 1 1 0 0 0 00 00 1 1 

النتسبة 
 املئوية

00 1 1 01 00 01 01 01 1 1 

 .ميثل ما إذا كان الغلميذ متساعد أم معيق لتسريورة احلصة الرتبوية  02الجدول رقم 

من األساتذة يقدرون بأن الغالميذ ذوي  %00بأن  00تبني النغائج من خالل اجلدول رقم 
منهم أن  %00االحغياجات اخلاصة هلم دور متساعد لعملية يف تعلم كل الغالميذ بينما يرى 

 .الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة هلم دور مثبط للعملية الغعليمية 

:وهدا ما يوضحه لنا البيان الغايل 

 

 01الشكل رقم 

هل أخذمت الوقت الكايف لغقدمي الشرح الكايف لكل تالميذ القتسم مبميزات ذوي  1.8السؤال 
 للمشاركة يف درس لرتبية البدنية ؟ إمكاناهتماحغياجات اخلاصة وحدود 

 ال نعم االجابة
 1 00 عدد األساتذة
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 هل التلميذ ذو االحتياجات الخاصة مساعد أم معيق الحصة

هل التلميذ ذو االحتياجات الخاصة مساعد 
 أم معيق الحصة



 

 01 10 النتسبة املئوية
الوقت لغقدمي الشرح الكايف لكل تالميذ مبميزات ذوي احغياجات ميثل مدى أخد  00اجلدول رقم 

 . للمشاركة يف درس لرتبية البدنية إمكاناهتماخلاصة وحدود 

 كبرية أن نتسبة يغبني ، 1ـ0 رقم العبارة حول اإلجابات نتسب توضح اليت اجلدول نغائج خالل من

أجابوا بنعم ،وبينوا من خالل إجاباهتم أهنم يقومون جبهود اضافية لغقدمي الشرح الكايف  %10 وهي
للمشاركة يف درس لرتبية  إمكاناهتملكل تالميذ القتسم مبميزات ذوي احغياجات اخلاصة وحدود 

، مما ميكن الغالميذ األسوياء من الغعرف على بعض االضطرابات واألمراض اليت متيز ذوي  البدنية
من األساتذة ال يقدمون  % 01يف حني جند . إمكاناهتم االحغياجات اخلاصة و ما هي حاجاهتم و

ال ( ال)ممن أجابوا ب اإلجابة  0يغبني أن ( 0ـ 0)هذا الشرح ومن خالل املقارنة مع التسؤال رقم 
 :تتسغقبل مؤستسغهم ذوي االحغياجات اخلاصة ، وهذا ما يوضحه البيان الغايل 

 
 05الشكل رقم 

ما هو عدد الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة الذين بإمكانكم الغكفل هبم يف  1.9السؤال رقم 
 درس الرتبية البدنية والرياضية ؟

 01+ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 اإلجابة
 1 1 0 00 01 00 00 0 1 1عدد 
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مدى تقديم الشرح الكافي بمميزات و امكانات ذوي 
 االحتياجات الخاصة

مدى تقديم الشرح الكافي بمميزات و 
 امكانات ذوي االحتياجات الخاصة



 

 األساتذة
النتسبة 
 املئوية

1 1 0 00 00 01 01 0% 1 1 

 . عدد الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة املمكن الغكفل هبم  21الجدول رقم 

أكدو على أن (% 20)من خالل النغائج املوضحة يف اجلدول يغبني أن نتسب كبرية من األساتذة 
تالميذ ،حيث  ترى  2اىل  0العدد الذي ميكن الغكفل به من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة من 

 1من أنه ميكن الغكفل ب  % 0ميذين على األكثر ،وترى نتسبة  أنه ميكن الغكفل بغل % 0نتسبة 
 : تالميذ على األكثر وهذا ما يوضحه البيان الغايل

 

 06الشكل رقم 

ما هي نتسبة الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة اليت تظهر لكم مناسبة للتسري احلتسن  3121السؤال 
 لدرس الرتبية البدنية والرياضية ؟

 0/01 0/00 0/01 0/0 0/0 االجابة
 1 0 00 00 1 عدد األساتذة
 1 1 01 01 1 النتسبة املئوية
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 عدد التالميذ الذين يمكن التكفل بهم في الدرس

عدد التالميذ الذين يمكن التكفل بهم في 
 الدرس



 

 . ناسبة للتسري احلتسن لدرس الرتبية البدنية والرياضيةاملنتسبة الغالميذ ميثل  06الجدول رقم 

كبرية  نتسبة أن يغبني ، 02ـ0 رقم العبارة حول اإلجابات نتسب توضح اليت اجلدول نغائج خالل من
من األساتذة بينو على أن النتسبة املثالية اليت ميكن الغكفل هبا من الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 % 1،وعلى النظري اآلخر جند نتسبة  % 20حيث بلات نتسبة أجابغهم ( 0/02)و ( 0/5)هي 
 مل من الغلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ،يف حني(  0/00)أكدت على أنه ميكن الغكفل بنتسبة 

 :حتظى اإلجابات األوىل واألخرية على أي نتسبة من اإلجابة ، وهذا ما يوضحه البيان الغايل 

 

 07الشكل رقم 

 :الجزء الخامس

هل تلقيغم من قبل صعوبات من أجل الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة  5.1السؤال  
 خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية ؟                                

 ال نعم اإلجابة
 40 10 عدد األساتذة
 % 80 % 20 النتسبة املئوية
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 تلميذ 30من 1 تلميذ 15من  1 تالميذ10من 1 تالميذ 5من 1 تالميذ 3من1

النسبة الممكن التكفل بها من التالميذ ذوي االحتياجات 
 الخاصة

النسبة الممكن التكفل بها من التالميذ ذوي 
 االحتياجات الخاصة



 

ذوي  يوضح الصعوبات اليت يغلقاها األساتذة من اجل تكفل بالغالميذ 07الجدول رقم 
  االحغياجات اخلاصة خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية

نتسبة كبرية من عينة حبث على أن  احملصل عليها واملوضحة يف اجلدول  نغائجيغضح من خالل ال
بالغالميذ ذوي االحغياجات أكدوا على عدم وجود صعوبات من اجل تكفل   %  11واملقدرة ب 

تلقت %  20بينما النتسبة املغبقية واملغمثلة يف ،اخلاصة خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
 بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضيةصعوبات من اجل تكفل 

تلقيهم صعوبات من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن معظم األساتذة  يؤكدون على عدم ميكننا أن نتسغنغج 
 .من أجل الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية

 08الشكل رقم   

 
هل سبق لكم وأن رفضغم إدماج تلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة داخل درس الرتبية  3.1السؤال 

 البدنية والرياضية ؟ 

 ال نعم اإلجابة
 50 0 عدد األساتذة
 % 100 % 0 النتسبة املئوية
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الصعوبات التي يتلقاها االساتذة من اجل تكفل بالتالميذ ذوي 
 االحتياجات الخاصة خالل حصة التربية البدنية و الرياضية  



 

إدماج تلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة داخل درس الرتبية البدنية ميثل مدى رفض  29الجدول رقم 
 .والرياضية 

مل يتسبق هلم وأن رفضوا من األساتذة % 122ما ميثل نتسبة  اجلدول نالحظ آن نغائج خالل من
 إدماج تلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة داخل درس الرتبية البدنية والرياضية 

مل يعارضوا فكرة إدماج تلميذ ذوي كل األساتذة    ميكننا أن نتسغنغج من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن
 .ة داخل درس الرتبية البدنية والرياضية االحغياجات اخلاص

 

 09الشكل رقم 

 هل يتسمح لكم تكوينكم القاعدي مبعرفة طرق الغكفل بالغالميذ ؟      5.1السؤال 

 ال نعم اإلجابة
 01 1 عدد األساتذة
 %011 % 1 النتسبة املئوية

من خالل الغكوين بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ميثل معرفة طرق الغكفل  28الجدول رقم 
 .القاعدي 
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رفض االساتذة ادماج تلميذ ذوي االحتياجات الخاصة داخل 
 درس التربية البدنية و الرياضية   



 

القاعدي من األساتذة مل يتسمح هلم تكوينهم % 122نتسبة  اجلدول نالحظ آن نغائج خالل من
 .مبعرفة طرق الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون أن الغكوين  ميكننا أن نتسغنغج من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن كل
القاعدي مل ميكنهم من الغكفل بذوي االحغياجات اخلاصة بشكل جيد ونوعي مما يبني الصعوبات 

 .اليت تواجههم يف هذه املهمة 

 

 31الشكل رقم 

 هل تعرفغم على الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة خالل تكوينكم القاعدي ؟  5.4السؤال

 ال نعم اإلجابة
 01 1 عدد األساتذة
 %011 %1 النتسبة املئوية

 ميثل مدى الغعرف على الغلميذ ذوي ا خ خالل الغكوين  11الجدول رقم 

مل يتسبق هلم هل تعرف على من األساتذة % 122نتسبة  اجلدول نالحظ آن نغائج خالل من
 .الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة خالل تكوينكم القاعدي 
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 التكوين القاعدي يسمح بالتكفل بذوي االحتياجات الخاصة



 

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يرون مل يغمكنوا  ميكننا أن نتسغنغج من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن كل
 .من تعرف على الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة خالل تكوينكم القاعدي 

 

 30الشكل رقم 

 هل شاركغم يف تكوين مهين مغواصل خاص هبؤالء الغالميذ ؟  1.1السؤال 

 ال نعم اإلجابة
 01 1 عدد األساتذة
 %011 % 1 النتسبة املئوية

 .ميثل مدى املشاركة يف الغكوين املهين املغواصل اخلاص بالغالميذ ذوي ا خ  12الجدول رقم 

يف تكوين مهين مغواصل  من األساتذة مل يشاركوا% 122نتسبة  اجلدول نالحظ آن نغائج خالل من
                        .خاص هبؤالء الغالميذ 
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تعرف على التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة خالل التكوين 
 القاعدي         



 

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مل يغمكنوا من ميكننا أن نتسغنغج من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن أولب 
. املشاركة يف تكوين مهين مغواصل خاص الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 

 

 33الشكل رقم 

لغكفل هل هتغمون بإجراء تكوين خاص بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة وطرق ا  5.1السؤال
 هبم ؟ 

 ال نعم اإلجابة
 1 01 عدد األساتذة
 %1 %011 النتسبة املئوية

بإجراء تكوين خاص بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ميثل مدى االهغمام  11الجدول رقم 
 .وطرق الغكفل هبم 

يهغمون بإجراء تكوين خاص آن مجيع األساتذة % 122نتسبة  اجلدول نالحظ آن نغائج خالل من
 .بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة وطرق الغكفل هبم 

يطالبون بإجراء تكوين يف ما يغعلق ميكننا أن نتسغنغج من مناقشغنا لنغائج اجلدول أن كل األساتذة  
بالدمج الرتبوي لذوي االحغياجات اخلاصة يف مادة الرتبية البدنية والرياضية مما يبني اإلرادة القوية لدى 
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التكوين المهني المتواصل الخاص بتالميذ ذوي االحتياجات 
 الخاصة   



 

 .سغجابة ملغطلبات الغكفل والغعامل مع الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة األساتذة يف اال

 

 32الشكل رقم 
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 ال نعم

اهتمام االساتذة باجراء تكوين خاص بالتالميذ ذوي 
 االحتياجات الخاصة وطرق تكفل بهم   



 

 :خاتمة 

لقد تضمن هدا الفصل عرض و مناقشة النغائج املتسغخلصة من الدراسة األساسية حيث وبعد املعاجلة 
وري مكغمل املعامل وال ميكن تايريه   الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة الغعامل مع اإلحصائية تبني أن 

أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ليتست  نالحظ من خالل تفريغ حمغويات االسغبيان كما   ،كلية 
لديهم فكرة حول طبيعة العمل مع ذوي االحغياجات اخلاصة حبكم عدم امغالكهم للخربة الالزمة 

عاجلة اإلحصائية ملضمون الدراسة األساسية أن أساتذة ،كما بينت املطيلة متسريهتم الدراسية أو املهنية 
الرتبية البدنية والرياضية الذين يغعاملون مع هده الفئة من ذوي االحغياجات اخلاصة يواجهون 

أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يركزون على اجلانب ويغبني أيضا  صعوبات يف الغعامل معهم ،
 .اف الغعلم لكل فرد على سواء االجغماعي بدال من حتقيق أهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقابلة النتائج بالفرضيات  -2-0

إن البيانات اإلحصائية اليت مت حتليلها سابقا توضح بأن النقص يف اإلرادة من طرف التسياسة الرتبوية 
املدرسيني للغالميذ ذوي inclusion والغضمني  intégration يف ما يغعلق باإلدماج 

االحغياجات اخلاصة وذلك يرجع الفغقاد النصوص القانونية الصرحية واملفصلة وعدم تطرق منهاج 
الرتبية البدنية والرياضية لفئة ذوي االحغياجات اخلاصة مما يربر صعوبة الغكفل بكل الغالميذ 

 .املغمدرسني مبا فيهم ذوي االحغياجات اخلاصة 

ية والرياضية بأن الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة الذين هلم إضافة إىل هذا يرى أساتذة الرتبية البدن
اضطرابات وأمراض معروفة و ال تغأثر باملمارسة  ميكن الغكفل هبم وتوجيههم وتكييف طرق الغعامل 

 االسغعدادومن جهة أخرى ال ميلك أساتذة الرتبية البدنية والرياضية . معهم حتسب حاجاهتم اخلاصة 
غالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة الذين يعانون من أمراض أو اضطرابات وري الغام للغعامل مع ال

 .معروفة 

إن هذا الغباين يف متسغوى القدرة على الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية 
ريه  البدنية والرياضية يتسمح لنا أن نغأكد بأن الغعامل مع هذه الفئة وري مكغمل املعامل وال ميكن تاي

كلية بتسبب الفئة اليت لديها أمراض أو اضطرابات ناذرة مما جيعل األساتذة يغحفظون على الغعامل 
 .معهم ألهنم ال ميلكون الطرق الرتبوية والغكيفات الالزمة اليت حتقق هلم الغعلم والغحتسن والنجاح 

لكفاءات الالزمة للغكفل من ناحية أخرى فإن والبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ليتست هلم او 
منهم يعغمدون على األقل % 10بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة باسغقاللية و أداء نوعي مبا أن 

يتسغندون إىل مصدر وثائقي واحد  %10على أفراد آخرين خمغصني يف هذا اجملال يرجعون إليهم و 
مما يبني النقص يف  الرابع ،من اجلزء  0ـ0و 0ـ0ـ0، وهذا ما نلمتسه يف التسؤال رقم على األقل

،وبالغايل حتقق صحة الكفاءة كليا أو جزئيا عند يف الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة 
 .الفرضية األوىل 

إن الصعوبات اليت يغلقاها أساتذة الرتبية البدنية والرياضية تدفعنا للغتساؤل عن تكوينهم خاصة فيما 
الغالميذ مبا فيهم بفئة ذوي االحغياجات اخلاصة و اإلجراءات واألساليب يغعلق مبهمغهم جتاه مجيع 

من األساتذة مل يغطرقوا يف تكوينهم 100%حيث أن ال. الغدريتسية لغحقيق تعلم جيد وناجح 



 

القاعدي واملغواصل إىل فئة ذوي االحغياجات اخلاصة  ، مما يربر املشاكل اليت يغلقوهنا يف الغعامل مع 
من خارج املؤستسة السغشارهتم يف أمور  ويذ فيلجئون إىل أشخاص آخرين من داخل أهؤالء الغالم

وهلذا يطمح مجيع األساتذة أن تكون هلم فرصة الغكوين يف إطار ملغقيات . تربوية حول عملية الدمج 
أو ندوات أو أيام دراسية تتسمح هلم باحلصول على كفاءات للغعامل مع هذه الفئة وهذا اسغجابة 

 .م الغعليمي ، الرتبوي و الغكويين أمام مجيع الغالميذ دون متييز  لواجبه

وهذا ما أكدته نغائج  الدمجوأخريا الحظنا أن والبية األساتذة يرتكزون يف عمليغهم الغعليمية على 
والذي يدل على أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ال يتسمحون دوما  0.0و   0.0التسؤالني 

ذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف مجيع األنشطة الغعليمية ، حيث أن هناك طبيعة بعض مبشاركة الغالمي
ومنه , الوضعيات الغعليمية ال متكنهم من املشاركة فيها وبالغايل يؤدون دورا اجغماعيا داخل الدرس 

ف نتسغخلص أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يركزون على اجلانب االجغماعي بدال من حتقيق أهدا
 .الغعلم لكل فرد على سواء 

 :الستنتاجات ا -2-3

كما تبني أن أساتذة من خالل النغائج املغوصل إليها من خالل تفريغ حمغويات االسغبيان   .0
الرتبية البدنية والرياضية ليتست لديهم فكرة حول طبيعة العمل مع ذوي االحغياجات اخلاصة 

 .الدراسية أو املهنية  حبكم عدم امغالكهم للخربة الالزمة طيلة متسريهتم
وري مكغمل املعامل وال ميكن تايريه كلية بتسبب الفئة  ذوي االحغياجات اخلاصة الغعامل مع  .0

اليت لديها أمراض أو اضطرابات ناذرة مما جيعل األساتذة يغحفظون على الغعامل معهم ألهنم 
 . رجوةللوصول اىل األهداف املال ميلكون الطرق الرتبوية والغكيفات الالزمة 

تكون هلم فرصة الغكوين يف إطار  هناك ارادة قوية من األساتذة جتعلهم يطمحون اىل أن .2
ملغقيات أو ندوات أو أيام دراسية تتسمح هلم باحلصول على كفاءات للغعامل مع هذه الفئة 

 .وهذا اسغجابة لواجبهم الغعليمي 

األساتذة ال يلبون حاجات الغالميذ وال أوليائهم بشكل جدي  ويكغفون بواجبات والبية  .1
وعليه فإن .ومهام قليلة بدال من تكييف تلك املغطلبات املهمة لذوي االحغياجات اخلاصة 

ميكن تفتسريه ب نقص املعلومات عن  الغعليميةتفوق األهداف االجغماعية على األهداف 



 

الغكوين حول الغكفل هبؤالء الغالميذ وبالغايل نقص يف  ذوي االحغياجات اخلاصة ونقص
 الكفاءة

 :ةالعام خاتمة

أخريا من أجل الغكفل الناجح بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة من طرف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف 
أن يغضمن  الدرس العادي باملغوسطة  جيب أن يغلقى األساتذة تكوين فعلي يف إطار الرسكلة كما جيب

الغكوين القاعدي موضوع الغكفل بفئة ذوي االحغياجات اخلاصة لكي يغخرج األساتذة و كلهم مغمغعون 
بالقدرة على قيادة عملية الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة حىت حيققون أهدافهم الغعليمية 

 .واالجغماعية باسغقاللية تامة وجودة و لكل الغالميذ 

 :والتوصيات االقتراحات 

 :مبا يلي  يف حدود ما مت اسغنغاجه  يوصي الباحثون

توزيع اسغبان جلمع بيانات تعاجل بشكل تام ودقيق عملية الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات  -
 .اخلاصة من طرف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حتسب مغاري اجلنس والتسن واخلربة املهنية 

غالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة للغمكن من مالحظة مدى توزيع اسغبيان دقيق على ال -
اسغعدادهم لعملية الغكفل و الدمج يف درس الرتبية البدنية والرياضية يف القتسم العادي  مع أحذ 

 .بعني االعغبار طبيعة االضطرابات أو األمراض

عاقني واألفراد األسوياء أن تتسعى وزارة الرتبية والغعليم لوضع برامج تربية رياضية جتمع بني األفراد امل -
 .،لرفع متسغوى لياقغهم البدنية واملهارية 

عداد اخلرجيني يف معاهد الرتبية البدنية و الرياضية للغعامل مع األفراد األسوياء واألفراد اأن يغم  -
 ذوي االحغياجات اخلاصة معا

عاقني ويف جماالت أن يغجه الباحثون لغطبيق دراسات عن الدمج على فئات خمغلفة من األطفال امل -
 .خمغلفة 
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 إلى السادة مدراء المتوسطات

 توزيع اسغبيان على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية :  الموضوع    

يف إطار القيام بدراسة ميدانية نريد أن نوزع اسغبيان على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية واملغعلق    
 بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة

اهلدف من االسغبيان هو حتديد طبيعة الغكفل هبؤالء الغالميذ يف القتسم خالل درس الرتبية البدنية    
 دة الرتبية البدنية والرياضية ، إشكالية الدمج املدرسيوالرياضية ، الربامج اخلاصة مبا

 : يغكون االسغبيان من مختسة أجزاء    

 املعلومات الشخصية -3
 .الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية  -3
 .املؤستسة الرتبوية  -2
 .كيفية الغدخل يف قتسم يوجد فيه تالميذ ذوي احغياجات خاصة  -2
 .الغكوين  -0

 .كل املعلومات احملصل عليها سوف حتظى بالتسرية وال تتسغخدم إال يف حدود البحث : مالحظة 

 شكرا لكم على تعاونكم معنا ، تقبلوا منا سيدايت وساديت الغحيات اخلالصة        

 

 

 



 

 

 

 

 

 استبيان موجه إلى أستذة التربية البدنية والرياضية للتعليم المتوسط

أمهية دمج الغالميذ : "التسادة أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ، يف إطار القيام بدراسة حتت عنوان    
نريد أن نتسغجوبكم حول طبيعة الغكفل " ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية 

 .بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية 

 مع العلم أن املعلومات احملصل عليها سوف حتظى بالتسرية الغامة وال تتسغخدم إال يف إطار البحث   

 كما نغقدم إليكم بالشكر على اسغعدادكم للغعاون معنا ، تقبلوا الغحيات اخلالصة من أعضاء البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 معلومات شخصية: الجزء األول 

 .ضع دائرة على اإلجابة 

 ذكر                   أنثى                    :   اجلنس  -2
 ليتسانس               ماسرت:                      املتسغوى  -0
 :سنة احلصول على شهادة الكفاءة املهنية  -6

 .الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية : الجزء الثاني 

 .حلاالت اليت تصنف الغلميذ من أحد ذوي االحغياجات اخلاصة إن القائمة أدناه تعدد أولب ا   

 .يرجى وعالمة دخل اخلانة أو اخلانات املناسبة أمام كل سؤال 

من بني االضطرابات و األمراض من هم حتسب رأيكم الغالميذ الذين لديهم مكاهنم :  3التسؤال رقم 
 يف درس الرتبية البدنية والرياضية مع أقراهنم العاديني

ضطراب أو اال
 المرض

اإلجا
 بة

االضطراب أو 
 المرض

اإلجا
 بة

االضطراب أو 
 المرض

اإلجا
 بة

  فقدان الشهية  اخلوف  الربو
  أمراض املفاصل  أمراض القلب  اخلجل
  إعاقة حركية  قلة االنغباه  التسمنة

اضطرابات الالنغباه   ضعف البصر  االهنيار العصيب
 دون فرط احلركة 

 

  الصيام  أمراض العظام  فقر الدم



 

أمراض تنفتسية   نقص الثقة بالنفس
 مزمنة

  (كتسر)اإلصابات  

األمراض األيضية   سرطان   احلتساسية
 الوراثية

 

  زرع األعضاء  لوكيميا  القصور الكلوي
الغهاب اجلهاز   الصرع

 اهلضمي
  الضمور العضلي 

  نقص الرتكيز  زيادة يف الوزن  مرض نقص املناعة
  الشلل  القلق  التسكري

نقص تقدير   اهليموفيليا
 الذات

  ضعف التسمع 

 املؤستسة:الجزء الثالث 

 هل تتسغقبل مؤستسغكم تالميذ ذوي احغياجات خاصة ؟             نعم            ال 3.2

 +    35     9     8     7     6     0    2    2    3    3   5ما هو عددهم ؟    3.3.2

 +    35     9     8    7    6    0    2    2    3   3   5كم عدد املمارسني ؟   3.3.2

هل الربنامج الرتبوي اخلاص بالرتبية البدنية والرياضية يأخذ بعني االعغبار الغالميذ ذوي  3.2
 االحغياجات اخلاصة ؟                       نعم                                 ال

 .كيفية الغدخل يف قتسم يوجد فيه تالميذ ذوي احغياجات خاصة : رابع الجزء ال

 .ضع دائرة على اإلجابة 

 هل تعاملغم من قبل مع أو تغعاملون مع تلميذ أو تالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ؟ 3.2

 نعم                                       ال                                        

إذا كانت اإلجابة نعم فمن هم األشخاص الذين ترجعون إليهم ملتساعدتكم من أجل الغكفل  3.3.2
 (ميكن أكثر من اخغيار)بغلميذكم أو تالميذكم ذوي االحغياجات اخلاصة ؟ 



 

 املدير 

 أساتذة الرتبية البدنية الزمالء

 األساتذة زمالء آخرين

 أشخاص آخرين من داخل املؤستسة الرتبوية

 آخرين من خارج املؤستسة الرتبويةأشخاص 

 ال أعغمد على أي أحد

إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي مصدر وثائقي اليت تتسغخدموهنا للغكفل بالغالميذ ذوي  3.3.2
 االحغياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية ؟

 (توضيحها)النصوص القانونية  

 يةاجملالت العلمية يف جمال الرتبية البدنية والرياض

 جمالت علمية خاصة

 موقع الرتبية الوطنية

 موقع الكرتوين أكادميي

 موقع الكرتوين مغخصص

 ال أعغمد على أي مرجع وثائقي

 (حدد)أخرى 

عموما هل ميكن أن ميارس الغلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف مجيع األنشطة املوجودة يف  3.2
 نعم                    ال                  برنامج الرتبية البدنية والرياضية ؟         

عموما هل ميكن أن ميارس الغلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة يف مجيع الوضعيات البيداووجية  2.2
 اليت تقرتحها يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟           نعم                    ال



 

 ماذا يفعل الغلميذ ؟ يف حالة ما إذا كانت املمارسة وري ممكنة 2.2

 ال يأيت إىل الدرس                  يبقى كمالحظ                         يقوم بدور اجغماعي      

 ما هي وضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة داخل درس الرتبية البدنية والرياضية ؟  0.2

 +ثالثي                                مبفرده                                ثنائي                  

فهل هذه اجملموعة هي . يف حالة ما إذا كانت وضعية الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة داخل جمموعة  6.2
 نفتسها يف كل حصة ؟                           نفتسها                              خمغلفة

على عملية تعلم عند بقية الغالميذ ( 35)أو متساعد ( 3)الغلميذ ذو احلاجة اخلاصة يعغرب معيق  7.2
 35      9      8      7      6      0      2      2      3      3يف القتسم ؟  

هل أخذمت الوقت الكايف لغقدمي الشرح الكايف لكل تالميذ القتسم مبميزات ذوي احغياجات  8.2
 ية البدنية ؟                نعم                     الاخلاصة وحدود امكاناهتم للمشاركة يف درس لرتب

ما هو عدد الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة الذين بإمكانكم الغكفل هبم يف درس الرتبية  9.2
 +     35      9      8      7      6      0      2      2      3      3البدنية والرياضية ؟ 

ذ ذوي االحغياجات اخلاصة اليت تظهر لكم مناسبة للتسري احلتسن لدرس ما هي نتسبة الغالمي 35.2
 3/25           3/30          3/35      3/0       3/2الرتبية البدنية والرياضية ؟      

 

 الغكوين :الجزء الخامس 

 .ضع دائرة على اإلجابة 

االحغياجات اخلاصة خالل حصة هل تلقيغم من قبل صعوبات من أجل الغكفل بالغالميذ ذوي  3.0
 الرتبية البدنية و الرياضية ؟                                نعم                                       ال

هل سبق لكم وأن رفضغم إدماج تلميذ ذوي االحغياجات اخلاصة داخل درس الرتبية البدنية  0.3
 نعم                                       ال                  والرياضية ؟                             



 

 إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو التسبب ؟ 3.3.0

...........................................................................................
......................................................................................... 

 هل يتسمح لكم تكوينكم القاعدي مبعرفة طرق الغكفل بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة ؟        2.0

 نعم                                             ال                                                    

 االحغياجات اخلاصة خالل تكوينكم القاعدي ؟      نعم     الهل تعرفغم على الغالميذ ذوي  5.2

 هل شاركغم يف تكوين مهين مغواصل خاص هبؤالء الغالميذ ؟             نعم               ال 0.0

إذا كانت اإلجابة بنعم فهل مكنكم هذا الغكوين املغواصل من الغعرف على طرق الغعامل و 3.0.0
 غياجات اخلاصة يف درس الرتبية البدنية والرياضية ؟     نعم             الإدماج الغالميذ ذوي االح

إذا كانت اإلجابة بنعم فهل مكنكم هذا الغكوين املغواصل مكنكم من تايري طريقغكم يف   3.0.0
 الغعامل مع الغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة وإدماجهم يف درس الرتبية البدنية والرياضية؟

 نعم                                              ال                                                 

 هل هتغمون بإجراء تكوين خاص بالغالميذ ذوي االحغياجات اخلاصة وطرق الغكفل هبم ؟   6.0

ال             نعم                                                                                    

 

 

 

 :ملخص البحث باللغة الفرنسية 

Malgré le développement qu’a  connu les établissements de la 

protection des enfants et des élèves handicapés, on à leur donné des 

solutions leur permet de trouve la solution à leur problèmes de vie . on 



 

leur donne des programme saisonnières normal, cette établissement 

éducative et sauté ça ne suffit pas il faut avoir du programmes avancés. 

pourtant  enfant à besoin d’aide pédagogique,  tout cela  d’avoir des 

prof. d’éducation physique , mathématique , dans la leçon normale , il 

faut que les professeurs ayant une formation structurelle et d’une 

méthode  stricte , pour que leurs buts d’éducation sociale soit atteint à 

cent pas cent  ,nous avons partagé notre recherche en deux parties       

La 1 ère   partie : nous avons choisi la méthode  théorique  

La 2 Emme partie : nous avons choisi la méthode pratique  

La 1 ère partie : nous avons ramassé la matière du qui travaille le sujet 

de la recherche , elle se compose de trop trimestres  

Les 1 ères trimestre rattrapage éducatif qui se trouve automs de la 

recherche  

Le 2 eme trimestre : c’est de voit les nécessiteux – manque de plusieurs 

choses avoit besoin de document pédagogique besoin de sauté – besoin 

d’éducation phusique ………..ect  

La 2 eme etape : nous avons faire une tourneé dans la pratique celle qui 

nous gavantré : troi trimestres.  

Le 1 ere trimestre : nous gavantré la programatims de la recherche , et 

obstareles dans le champ , que nous avons déstribué des programmes 

une professeures d’éducation physique , pour les colléges ungeyr de 

wilaya de saida , pour avoir examines les vrais programatims . 

Dans le deuxieme trimestre ; nous avons parlé de l’éxposé et diceutes 

pour les résultats que nous avons , et d’ avoir  quelle est fausse on juste , 

et de discuter et d’analyser les résultats , pour sortir dans le bon chemin 

de la recherche et d’avoir du ideés et des conplements pour une bonne 

operation de réintegration.  

                                                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 :العربيةملخص البحث باللغة 

( ذوي االحغياجات اخلاصة )روم الغطور الذي طرأ على مؤستسات رعاية األطفال والغالميذ املعاقني 
عنهم بعض املشاكل اليت تواجههم يف احلياة واليت تتسهر على رعايغهم كوهنا وضعت هلم حلول ختفف 

والغكفل هبم مدعمة بربامج تربوية مع أقراهنم األسوياء يف الفصول العادية ، إىل أن اعغماد هده 
املؤستسات على اجلانب الرتبوي واجلانب الطيب وري كاف،إذ يغطلب وضع برامج إدماجية خمصصة 

و من أجل الغكفل الناجح بالغالميذ  صة وجبميع الوضعيات البيداووجية ،لذوي االحغياجات اخلا
ذوي االحغياجات اخلاصة من طرف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الدرس العادي جيب أن يغلقى 
األساتذة تكوين فعلي كما جيب أن يغضمن الغكوين القاعدي موضوع الغكفل بفئة ذوي االحغياجات 

خرج األساتذة و كلهم مغمغعون بالقدرة على قيادة عملية الغكفل بالغالميذ ذوي اخلاصة لكي يغ
و قد كانت دراسغنا هذه جزء من  ،االحغياجات اخلاصة حىت حيققون أهدافهم الغعليمية واالجغماعية 

األجزاء اليت أصبح الباحثون يف اجملال الرياضي يدرسوهنا من اجل الغكفل اجليد هبده الفئة  ،ففي 
خصص الباب األول للدراسة ( الباب األول والباب الثاين)اسغنا قمنا بغقتسيم البحث إىل قتسمني در 

 .النظرية ،أما الباب الثاين فخصص للدراسة امليدانية 



 

لقد مت الغطرق يف الباب األول إىل مجع املادة اخلربية اليت ختدم موضوع البحث واليت متثلت يف ثالث 
على الدمج الرتبوي الذي يغمحور حوله موضوع البحث ، أما الفصل فصول ،اشغمل الفصل األول 

،كما ( اخل.....تعريفها ،تصنيفاهتا ،متسغوياهتا )الثاين تطرقنا فيه إىل فئة ذوي االحغياجات اخلاصة 
تطرقنا يف الفصل األخري من هذا الباب إىل الرتبية البدنية والرياضية املدجمة لنعطي ملوضوع البحث 

ة ذات أسس علمية دقيقة وهامة تتساعد القارئ على فهم موضوع البحث من مجيع خلفية نظري
النواحي كما اعغمدنا على بعض املراجع و املصادر يف جتميع ما احغوته خلفيغنا النظرية  لكي حنافظ 

 .على األمانة العلمية 

الفصل األول تغضمن أما الباب الثاين فغم الغطرق فيه إىل اجلانب امليداين الذي تضمن ثالث فصول ،
منهجية البحث وإجراءاته امليدانية ويف هدا الصدد اسغخدمنا املنهج املتسحي ،إذ اشغمل على جمموعة 
من االسغمارات االسغبيانية واليت وزعت على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لبعض مغوسطات والية 

نا إىل عرض و مناقشة النغائج سعيدة وذلك الخغبار صدق الفرضيات ،ويف الفصل الثاين تطرق
وبعد ذلك مت الغطرق إىل مقابلة  (النتسبة املئوية)املغحصل عليها وحتليلها باسغخدام الوسائل اإلحصائية 

النغائج بالفرضيات الخغبار مدى صحغها ومناقشغها على ضوء حتليل النغائج مث اخلروج بعد دلك اىل 
 .توصيات واقرتاحات لغحتسني عملية الدمج 


