
جامعة المنوفية–كلية التربية الرياضية 

إعداد قسم المناهج وطرق التدريس 



 التربية العامةNormal Education  :
وحداً فى هى التربية التى تهتم باألفراد العاديين، وتتبنى منهاجاً م

ية كل فئة عمرية أو صف دراسى، باإلضافة إلى طرق التدريس الجمع
تخدم المختلفة،وتسفى تدريس األطفال العاديين فى المراحل العمرية 

.وسائل تعليمية عامة فى المواد المتنوعة

 التربية الخاصةSpecial Education:
ل هى مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والُمصممة بشك

ف خاص لمواجهة حاجات األفراد المعاقين والتى ال يستطيع معلم الص
العادى تقديمها، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى

.أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف



يــة الفــرق بيــن التربيــة البدنيــة الخاصــة والترب
:البدنيــة العامــة للعادييــن

:منتستند التربية البدنية العامة على عدة فرضيات تتض-

تمتع الطفل بمفهوم ذات جيد.
كفاءة اجتماعية معقولة.
ماتصحة عقلية مناسبة تمكنه من االستفادة من التعلي.
لعاب امتالك الطفل للسلوكيات الضرورية للمشاركة فى األ

عور وإتباع القوانين وتحقيق النتائج الموجودة من متعة وش
.بالرضا
تى سالمة الُمستقبالت الحسية والعمليات اإلدراكية ال

.احدُتمكن الطفل من استقبال عدداً من التغيرات فى وقت و
 قدرة الطفل على تصميم ما يتعلمه فى المدرسة من

.مهارات لالستفادة منها مدى الحياة



:أما التربية البدنية الخاصة-

تكون ال ُتفرض أى من هذه الفرضيات مسبقاً، حيث 
فردية ومبنية على نتائج القياس، فحاجات ذويألهداف اال

يين، االحتياجات التربوية الخاصة تفوق وبكثير أقرانهم العاد
ين كأمر فمثالً توقع الفشل فى األنشطة والذى يقابله العادي

الذات اعتيادى يؤدى فى المقابل إلى قصور فى تقدير 
ياجات بعدم القدرة على التعليم بالنسبة لذوي االحتوالشعور 

تناد التربوية الخاصة، لذا ينبغى عالج هاتين الحالتين واس
فى عملية التدريس إلى أسلوب تحليل الواجب أو المهارة لتال

.الفشل



:البرنامج الفردى فى التربية البدنية-

حالى وُيعرف البرنامج الفردى على أنه سجل موثق يصف مستوى الطفل المعاق ال
وأهدافه قصيرة المدى، والخدمات ( بعيده المدى)ويحدد أهدافه التربوية السنوية 

التربوية الُمقدمة لتحقيق تلك األهداف

:لجنة البرنامج الفردى-1

ـن ويختــلف عــدد أعضـــاء لجنـــة البرنامـــج الفـــردى فـــى التربيـــة الخاصة مـ
حالـــة آلخرى ومن مكان آلخر، ولكن من المحبذ أن تضم فى عضويتها أكبر عدد ممكن

:مما يلى

ممثل إدارة المدرسة أو المعهد.

مدرس الطفل.

ولى أمر الطفل أو من ينوب عنه.

مدرس التربية البدنية الخاصة.

الطفل ذو االحتياج الخاص إن أمكن.

أعضاء آخرون.



:ــ محتويات البرنامج الفردى فى التربية البدنية الخاصة2

.معلومات شخصية عن الطفل المعاق

.مستوى األداء الحالى للطفل المعاق

.األهداف السنوية بعيدة المدى

.األهداف السلوكية قصيرة المدى

.تاريخ البداية والمدة المتوقعة لتحقيق األهداف

.األدوات المستخدمة

.المكان المالئم

.التقييم



:فئات ذوي االحتياجات الخاصة والفرق بينها

على Children With Special Needsُيعرف األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
أنهم أولئك األطفال الذين يختلفون على نحو أو آخر عن األطفال الذين يعتبرهم 

:وُيصنفوا إلى الفئات اآلتية. المجتمع عاديين

اإلعاقة 
العقلية

اإلعاقة 
السمعية

اإلعاقة 
الجسدية

اإلعاقة 
االنفعالية

اإلعاقة 
البصرية

صعوبات 
التعلم

االضطرابات 
الكالمية 
واللغوية

التفوق 
العقلى



:  At Risk Childrenاألطفال تحت الخطر 
عتبرون أن فهم األطفال الذين ليسوا حاليًا ُمعرفين على أنهم معاقين أو عاجزين، ولكن يُ 

مع لديهم فرصة كبيرة وغير عادية ألن يتعرضوا إلعاقة، هذا المصطلح عادة ُيستخدم
ة الرضع واألطفال ما قبل المدرسة، وذلك بسبب األوضاع المحيطة بالوالدة أو البيئ

.المنزلية، لذلك ُيتوقع أن يتعرضوا إلى مشكالت نمائية فى وقت الحق

:الفرق بين الموهوبين والمتفوقين-

:الفرق بين الموهبة والتفوق يتضح فى النقاط التالية

ن ــ التفوق ينطوى على وجود موهبة وليس العكس، فالمتفوق البد أ1
.يكون موهوباً، وليس كل موهوب متفوقاً 

وق ــ المكون الرئيسى للموهبة وراثى، بينما المكون الرئيسى للتف2
.بيئى

أو ــ الموهبة طاقة كامنة أو نشاط أو عملية، والتفوق نتاج لهذا النشاط3
.تحقيق لتلك الطاقة

رض ــ الموهبة ُتقاس باختبارات مقننة، بينما ُيشاهد التفوق على أ4
.الواقع

ل ــ الموهبة تقابل القدرة من المستوى فوق المتوسط، بينما يقاب5
.التفوق األداء من المستوى فوق المتوسط



وبطـيـئالفـــرق بـيـن ذوي صعـوبــات التـعلــم -
:والمتأخرين دراسيـا  التعلــم 

، المتأخرون دراس: هناك خلط بين فئة بطيئ التعلم وفئات أخرى مثل يا 
:وذوي صعوبات التعلم

/  المحـــــك

الفــــــــــــئة
التأخـــر الدراســىبـــــطء التعلـــــــمصعوبــات التعلــم

كمحـــــــــــ

االستبعـــاد

عدم وجود إعاقة 

مصـــاحبــــــــة لهــــــا 

تـــأثيــــر مبـــــاشــــــر 

كالتخلـــف العقلــى أو 

اإلعاقــــــــــــــــــــــــــة 

السمعيــــــــــــــــــــــــــة أو 

البصريـــــــــــــــــــــــــة أو 

االنفعاليـــــــــــــــــــــة أو 

الظـــروف الـبيئيـــة 

.واالجتماعية

ال ضعف فى القدرة العقليـــة

يصــل إلـــــــــــــى 

درجـــــــــــــة التخلف 

.العقلى

عــــــدم وجـــــــود أى إعاقة 

.حسية



/  المحـــــك

الفــــــــــــئة
التأخـــر الدراســىبـــــطء التعلـــــــمصعوبــات التعلــم

األسبــــــاب

إعاقــــــــــــة خفيــــــــــة 
ل تـنشـــــأ داخ( مــستــتــــرة)

الفرد عبارة عن خلل 
وظيفى فــــى أداء الجهــاز

العصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
المركــــــــزى وليـــس 

إصابــــــــــــــــــة فــــــــــى 
الدمـــــــــــــــــــــــــاغ، أى 
قصـــــور فـــى أداء 

الدمــــــــــــــــــــــــــــــــاغ أو 
زى الجهاز العصبــــى المركـــ

بمعنـــــى أنهـــــــــا ال 
تتـــــــــــــــــم بالطريقة 

ال العاديـة، وهذه األسبــاب
نمـــا يتــم الح ـد ُتعــــالج وا 

.مــن أثارهــــــا فقظ

ضعف عــــــــام فى 
القـــــــــدرة العقليـــــــــة 

ألسبـــاب وراثيــــــــة لمـــــا 
.قبـــــل الـــوالدة وما بعدها

التــــدليـــــل / إهمــــــال األســـــــرة
االعتمـــــــاد علـــــــى / الزائـــــــد

المشاكل / المربيــــــــــــــــــــــــــــــات
/  األسريــة كالطـــــــــــــــــــــــــــــــالق

/القلـــــــق/ الفقــــر/ الغيـــــــاب
الظروف / الخـــــــوف والفــــزع

ـــــــــــة البيئيـــــــــة كتــــوقـف الدراس
بسبـــب البــــراكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالزل 
والفيضانـــــــــــــــــــــــات 
والمشــــــــــــــــــــــــــــاكــــــل 
اختالف / الصحيـــــــــــــــــــــــــــــة 

/  اللهجات واللغــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــروف 

/ االجتماعيـــــــــــــــــــــــــة والمدنية 
تراكـــــــم الصعوبـــــــــــة فــــــى 

زحمـــة الفصل / المراحــل 
.وشخصية المعلم وقدرته



/  المحـــــك

الفــــــــــــئة
التأخـــر الدراســىبـــــطء التعلـــــــمصعوبــات التعلــم

نسبــــــــــــــــــة الذكـــــــــــــاء
فمـــــــا فـــــــوق علــــــــــى 90

مقيــــــــــاس وكسلــــــــــر
علــــــــــى 89وحتى76من

مقيــــــــــاس وكسلــــــــــر
فمـــــــا فـــــــوق علــــــــــى 90

مقيــــــــــاس وكسلــــــــــر
تشخيــــــص طبـــــى ثــــــــــــم الخدمــــــــــة المقدمــــــــة

نمائـــــــــــــــــــــى وأكاديمى 
ة لمعرفـــة نقــــــــــــاط القـــــــــــــــــو 
ـــــــم واالحتيــــــــــاج ثـــــــم تصميـ

خطـــــــــة فرديـــة للتقليل من
آثـــــــار الصعوبـــة، تطبــــــــــق
داخــــــــــل غرفــــة المصـــــادر 

مــا ويتم تقييم الحالــــة حسب
ــل تعلمـــــه فـــــــــــى الفصـــــــــــــ
ق وغرفة المصـــــادر باتفــــــــــا
معلـــــــــــم صعوبـــات التعلـــم

ومعلــــــــم الفصـــــــل العــــــــادى
وهنــــــاك العــــــــالج الطبــــــى 

اف بالعقـــاقيـــــر تحـــت إشـــــــر 
طبيــــــب متــخصـص لمـــــن 

يعــــانـــــون مـــــــــــــــــن النشاط 
.الزائد

فــــــــــى الفصــــــــــــــــل العـــــــــادى 
ويتـــــــــــــم تشخيص الحالــــــة 

بواسطــــــــــة فريــــــق متخصص
يضــــم األخصائـــــــــــــــــــــــــــى 

النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
واالجتماعــــــــــــــــــــــى ومعلــــــم 

الفصــــــــل وولــــــــــــى األمــــــــــــر 
وضرورة مراعــــــاة الفـــــروق 
ل الفرديـــــــة فـــــــــى الفصـــــــــــــــــــ

وا عـــــــداد خطــــــــــــة تربويــــــــــة 
كـــل فرديـــــــــة داخـــــــل الفصــــــــل ل

طفــــــــــــــــــــــــــــل والمرونـــــــــة فــــــــــى
ــــــة األســــاليـــــــــــــــــــــــــــــب التعليمي
وتقديــم بـــرامــــج تستهـــدف

أوليــــــــــــاء األمـــــور بهـــــدف 
كيفيـــــــــــــة التــعـامـــــــل مــــــــــــع 

ـــــــــــــة طفلهـــــــــــــــم وأخيـــرًا تهيئ
الطفــــــــل لالنخــــراط فـــــــــــــــى 

.المجال المهنى

فــــــــــى الفصــــــــــــــــــل 
العــــــــادى وعمــــــــل دراســـة 

حالـــة عن طريــــــق 
المــرشـــــــد وتقديــــــــــــــــم 

دروس إضافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للتعويــــــــــــض عـــن 

المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
.المفقودة



/  المحـــــك

الفــــــــــــئة
التأخـــر الدراســىبـــــطء التعلـــــــمصعوبــات التعلــم

التحصيــل الدراســــــــى

قصور فى بعض 
المهــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

األكاديميــــــــــــــة قــد يؤثر علــى
بعض المـــــواد الدراسيــــــة ذات 

وهنـــــــــــــــــاك ، العالقـــــــــــــــة
تبــايـــن واضــــــــــــــــــــــح بيـــــن 
.درجــــــــــات مـــــــــــادة وآخــــرى 

انخفاض واضـــــح فى جميـع
ع المـــــواد وغالبًا ال يستطي

ـــد مواصلــــــة تعليمــــه مــــا بعـ
ى الثانوى، يبدع فى النواحـ

المهنيـــــــــــــة بعكس 
.األكاديمية

انخفاض واضــــــح فــــــــــــى 
مستـــــــــــــوى 

التحصيـــــــــــــــــــــــــــــــل 
د وخصوصـــــًا فــــــى المـــــــــــــوا

التــــــــــــــى تحتـــــــــــــاج 
إلـــــــــــــــى حضـــور ذهنـــــــى، 
ذا زال سبـــــــــــــــب القصـــــــو  ر وا 

.لديــــــــــه زالت المشكلة

المشــــــاكل النمائيــــــــــة

اضطـــــراب فــــــــــــى 
العمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
النفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــال األساسيــــــة كفهـــــم واستعمـ
اللغــــــة المنطوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والمكتوبــــة والتــــى تبـــــدو 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــى 

اضطـــــــــــــــــــــــــــــــــراب 
االستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
والتفكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والقــراءة 
.واإلمــالء والحســاب

يز مشـــــاكل نمائيــــــــــة كالتمي
ـــه والتحليل وأى سلــــــــوك لـــــ
.ـــةعالقـــــــــة بالقدرات العقليـ

ال يوجــــــد لديــــــــــــــه 
مشـــــــاكل نمائيــــــــة 

.واضحـــــة



/  المحـــــك

الفــــــــــــئة
التأخـــر الدراســىبـــــطء التعلـــــــمصعوبــات التعلــم

المظاهـــــر السلوكيـــــة

:  قــد يصاحبهـــــــــــــــا
/  نشــــــــــــــــاط زائـــــــــــد

عــــــــدم /اندفاعيـــــة/تشتت
ل االستمـــرار فى المهمــة، وك
هـــذه المظــاهــــــــــــر بنسب 

.متفاوتة

ك قصــــــــــــور فـــــــــــــــــى السلو 
ــــــــاة التكيفــــى، كمهارات الحي

اليوميـــــة والتعامل مـــــــــــــــع
اآلخريــــن، ولكـــن 

بدرجـــــــــــات غير عاليـــــــة 
مـــــع بروزهـــــــــم فـــــــــــــــــــى 

المهارات المهنية

إحبــــــــــاط دائـــــــــــــــــم 
وسلــــــــوك غيــــــــــــــر مرغــــــوب 

فيــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــدم 
.تقبــــــــــــــل التوجيهات



ــة الفــرق فــى التدريـس لـذوي االحتيـاجـات الخاص-
:والعاديين

.المناهجالفرق فى ( أ ) 

.التدريسالفرق في طريقة ( ب)

:إدارة الصف اآلتىتشمل :إدارة فصول ذوي االحتياجات-

.تنظيم البيئة الفيزيقية المادية( أ ) 

.حفظ النظام وبناء القواعد والتعليمات الصفية والمدرسية( ب)

.توفير المناخ العاطفى واالجتماعى( ج )

.إدارة الخبرات التعليمية( د ) 

.إدارة سلوك األطفال( هــ )

.إدارة الوقت( و ) 



:رعاية ذوي االحتياجات الخاصةبرامج -

ى أنماط برامج الرعاية التى يمكن أن ينخرط ذوي االحتياجات الخاصة ف
:إحداها أو بعضها فهى على النحو التالى

:برامج رعاية الموهوبين( أ ) 
يمكن أن يتعرض أطفال هذه الفئة إلى برامج رعاية الموهوبين التى تقوم على

:االستراتيجيات التالية
Accelerationــ اإلسراع أو التعجيل 1
Enrichmentــ اإلثراء 2
Groupingــ التجميع 3

:برنامج تفريد التعليم( ب)
:يحتاج أطفال هذه الفئة بشأن التفريد إلى ما يلى

.ةــ تدريس بصورة تنموية لألطفال الضعاف أو المتوسطين فى المادة الدراسي1

ــ تدريس عالجى لألطفال الذين يواجهون مشكلة فى تعلم بعض جوانب المادة 2
.الدراسية

.لمجاالت الدراسة التى يعانى منها الطفل عجزا  فيهاAdaptiveــ تدريس توافقى 3



:برنامج العزل فى فصول خاصة( ج ) 

م فى يعمل الكثير من رجال التربية على تلقى أطفال هذه الفئة تعليمه
لهم فصول خاصة بهم لبعض الوقت خالل الفصل الدراسى، حيث يكون األطفال

.  احتياجات نفسية واجتماعية ودراسية وأكاديمية مشتركة

(:الدمج)برنامج رعاية ضمن العاديين ( د ) 

ن، مع يفضل أن يتلقى أطفال هذه الفئة تعلمهم جنباً إلى جنب العاديي
/ متوسط / عاِل )مراعاة المعلم لمستويات التحصيل الدراسى للطفل 

دهم ووجود هذه الفئة مع العاديين يفي. ، ومتابعتها بصورة مستمرة(منخفض
هم فى تجاوز الفشل وتحقيق النجاح بالنسبة للموضوعات التى تشكل ل

.  صعوبة فى تعلمها



الدمج

التكامل االجتماعى والتعليمى لألطفال من ذوي "والدمج هو
ن االحتياجات الخاصة واألطفال العاديين فى الفصول العادية ولجزء م

"األقلاليوم الدراسى على 

:أنواع الدمج--

الصفوف العادية الملحقة بالمدرسة العادية.

 األكاديمىالدمج.

الدمج االجتماعى.



:الشروط الواجب مراعاتها فى برامج الدمج-
دمجتوفير معلم تربية خاصة واحد على األقل فى كل مدرسة ُيطبق فيها برامج ال

ج تقبل اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية واألطفال فى المدارس لبرامج الدم

.وقناعتهم بها

هذا االختيار السليم لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الذين سيستفيدون من

.البرنامج من الناحية األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية

ة المشاركة والتعاون من قبل األهالى وأولياء أمور األطفال من ذوي االحتياجات الخاص

.فى البرنامج المدرسى من األمور الهامة جداً إلنجاح برامج الدمج

 سس
ُ
تحديد األهداف المرجوة من البرنامج، بحيث يجب أن تكون واقعية وعلى أ

.  علمية

تحديد نوعية الدمج هل هو الدمج األكاديمى أو االجتماعي  .

 حاجة برامج الدمج إلى نظام تسجيل مستمر لقياس تقدم األطفال فى مختلف

.الجوانب النمائية

جإعداد الكوادر الالزمة وتدريبها تدريباً جيداً بما يتناسب مع إنجاح برنامج الدم.



التربية المبكرة  .
يد عدد األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة فى الفصل العادى، ُيفضل أال يز

.  عن طفلين

حجم الفصل، حيث يتطلب االعتناء بذوي االحتياجات الخاصة داخل الفصل

.العادى مجهودات خاصة من قبل المعلم

حصص للدعم خارج الفصول العادية.

رامج إعطاء المعلمين حرية اتخاذ القرارات المهنية فى تعديل المنهج وإضافة الب

.المناسبة

التـــأهيـــل النفســـى والتـــربـــوى لألطفـــال ذوي االحتياجات الخاصة.

التوعية بسمات وخصائص األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومشكالتهم.

تحديد الفترة الزمنية للدمج.

 تصميم السجالت الخاصة بتدوين المعلومات حول تطور ونمو األطفال ذوي

. االحتياجات الخاصة خالل مراحل تنفيذ برنامج الدمج

السير بالدمج خطوة بخطوة  .



:كيفية االدماجــ 

:أن يسير ادماج ذوي االحتياجات الخاصة على النحو التالىالبد 

غرفة 
المصادر

الفصول 
الخاصة

المساعدة 
داخل الفصل

الخدمات 
الخاصة

المعلم 
االستشارى



يتيح الدمج لألطفال المعاقين فرصة ليكونوا أعضاء عاملين فى أسرهم 
.وبيئاتهم االجتماعية

ب يعمل الدمج على الحيلولة دون ظهور االتجاهات السلبية التى تصاح
.عزلهم فى مدارس خاصة

.  ةيعمل الدمج على الحد من المركزية فى تقديم الخدمات التعليمي

فال يساعد علي زيادة وتطوير وتنويع الخدمات التربوية المقدمة لألط
.المعاقين

.يتيح لهم فرصة التفاعل االجتماعى مع أقرانهم العاديين

.قينبيئة الدمج تعمل على زيادة التقبل االجتماعى لألطفال المعا

:إيجابيات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة-



.تمكين األطفال المعاقين من محاكاة وتقليد سلوك أقرانهم غير المعاقين

.زيادة فرص التواصل بين األطفال المعاقين وغير المعاقين

.تحسين اتجاهات األطفال غير المعاقين نحو أقرانهم المعاقين

إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لدى أقرانهم المعاقين، مما يؤدى
.الحد  من أية مفاهيم خاطئة قد تكون موجودة لديهم

وعة إيجاد بيئة واقعية يتعرض فيها األطفال المعاقين إلى خبرات متن
الم ومؤشرات مختلفة تمكنهم من تكوين مفاهيم صحيحة واقعية عن الع

.الذى يعيشون فيه

افس إن من شأن الدمج أن يعمل على إيجاد بيئة تعليمية تشجع على التن
.األكاديمى بين جميع األطفال



إن نجاح عملية الدمج التربوى تعتمد على وجود نظام 
.مساند

صول إن االتجاهات السلبية التى قد توجد لدى معلمى الف
العادية أو لدى األطفال العاديين قد تجعل من عملية 

.الدمج تجربة سلبية لألطفال

شكل مبانى التعليم العام غير مهيأة لتلك الفئة، مما قد ي
.صعوبات لألطفال المعاقين

:سلبيات الدمج لذوي االحتياجات الخاصة-



االتجاه األول

اصة أصحاب هذا االتجاه يعارضون فكرة الدمج، ويعتبرون تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخ
.فى مدارس خاصة بهم أكثر فعالية وأمناً حتى لو أدى ذلك لعزلهم عن المجتمع

االتجاه الثانى

أصحاب هذا االتجاه يؤيدون فكرة الدمج لما لذلك من أثر فى تعديل اتجاهات المجتمع 
والتخلص من عزل األطفال والذى يسبب بالتالى إلحاق وصمة العجز والقصور واإلعاقة 
وغيرها من الصفات السلبية التى يكون لها أثر على الطفل وطموحه ودافعيته أو على

.األسرة والمجتمع بشكل عام

االتجاه الثالث

أصحاب هذا االتجاه يرون أنه من المناسب المحايدة واالعتدال، حيث أن هناك فئات ليس 
من السهل دمجهم بل ُيفضل تقديم الخدمات الخاصة بهم من خالل معاهد خاصة، مثل 

ى ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة، ويؤيدون دمج ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة ف
.المدارس العادية

:االتجاهات نحو الدمج التربوى-



:الدمج فى التربية الرياضية-

:األنشطة الرياضية الُمعدلة( أ ) 
لعامة، وقد وتُعد اليوم التربية الرياضية جزءاً هاماً من التربية ا

كما ، حةُعدلت األلعاب لتحسين النمو البدنى واللياقة العامة والص
م إن تقيي( انارينو)ويقول . أنها تساعد على الترويح والسرور

،طريقة التعليم، النمو، النضج: الهدف يتحدد بعدة عوامل هى
ن كفاءة المدرس وقيمه واألهداف ال تختلف بالنسبة للمعاق ع
ينها األسوياء إال فى بعض القواعد واألسس والتنظيم والموازنة ب

.وبين اإلعاقة

 Adaptedالتربية الرياضية الُمعدلة( ب)
Physical Education:

وهـــى تعنـــى الريــاضـــات واأللعـــاب التـــى يتـــم التغيـر
فيها لدرجة يستطيع بها المعاق غير القادر على الممارسة 

.والمشاركة فى األنشطة الرياضية أن ُيشارك
وهدف األنشطة الرياضية الُمعدلة هو مساعدة المعاقين على

قبلوا تحقيق النمو العقلى والبدنى واالجتماعى والنفسى حتى يت
تهم إعاقتهم ويتعايشوا معها ويعتمدوا على أنفسهم فى قضاء حاجا

حتى ال يكونوا عبئاً على المجتمع، بل قوة منتجة فى جميع 
.المجاالت فيشاركوا فى تقدم المجتمع



:نبعض أساليب تعديل األنشطة الرياضية للمعاقي-

ــ تقليـــل الزمـــن الكلــى للعبــة ووقــت كل شـوط وعــدد األشــواط والنقــاط1
.الالزمة فى المباراة

.ــ تعديل مساحة الملعب لتقليل مقدار الجهد المبذول فى النشاط2

.ــ التعديل فى قواعد اللعبة وزيادة فترات الراحة النسبية3

د أكبر من وذلك لتقليل المسئولية بتوزيع األداء على عد، ــ زيادة عدد أفراد الفريق4
.الالعبين

عب ــ تغيير الالعبين فى المراكز المختلفة داخل اللعبة حتى ال يتحمل أى ال5
.جهداً أكبر عليه

راحة ــ السماح بالتغيير المستمر بحيث يشارك كل فرد فى اللعب ويأخذ فترة6
.أثناء المباراة

شبكة ــ التغيير فى وزن األداة والتخفيف منها مثل الُجلة والرمح أو فى ارتفاع ال7
.حتى ال يشكل عبئاً على المعاق أثناء الممارسة

.ردــ تقسيم النشاط على الالعبين تبعاً للفروق الفردية وإمكانيات كل ف8



سس التربية الرياضية الُمعدلة-
ُ
:أ

.ــالعمل على تحقيق أهداف التربية الرياضية العامة1

سس التربية العامة2
ُ
.ــ أن تقوم على أ

ية ــ إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات للتمتع بنشاط بدنى، وتنمية مهاراتهم الحرك3
.وقدراتهم البدنية

درات ــ التأهيل والعالج والتقدم الحركى للمعاق وغير القادر، وذلك لتنمية أقصى ق4
.وإمكانات لديه

.يةــ أن تُنفذ تلك البرامج فى المدارس أو فى المستشفيات والمؤسسات العالج5

البرنامج ــ أن يستفاد المعاقين بمختلف فئاتهم من برامج التربية الرياضية كجزء من6
.التربوى بالمدارس

يع ــ أن يتمكن المعاق من التعرف على قدراته وإمكاناته وحدود إعاقته، حتى يستط7
.تنمية القدرات الباقية له واكتشاف ما لديه من قدرات

من ــ أن يتمكن المعاق من تنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وإحساسه بالقبول8
.المجتمع الذى يعيش فيه



تنمية المهارات الحركية األساسية لمواجهة متطلبات 
.  الحياة

جزاء تنمية التوافق العضلى العصبى، وذلك باستخدام أ
ة الجسم السليمة ألداء النمط الحركى المناسب والنغم
العضلية للعضالت السليمة واإلتزان ألجهزة الجسم 

.الوظيفية

ناسب مع تنمية اللياقة البدنية الشاملة واللياقة المهنية بما يت
.نوع اإلعاقة وطبيعتها

العمل على تقوية أجهزة الجسم الحيوية واإلتزان لجميع
.أجهزة الجسم المختلفة

تصحيح اإلنحرافات القوامية والحد منها وعالج بعض 
.اإلنحرافات التى توجد نتيجة اإلعاقة

:أهداف التربية الرياضية المعدلة-



تنمية اإلحساس بأجهزة الجسم المختلفة واإلحساس 
بالمكان ومعرفة الحجم والمساحة التى يتحرك فيها 

.الجسم وإمكانية حركته فى البيئة المحيطة به

فراغ زيادة قدراته من الممارسة الترويحية واستغالل وقت ال
.فى أنشطة ترويحية تعود عليه بالفائدة

ن اكتساب مهارات حركية تساعد على زيادة االنتباه وحس
.التصرف والتفكير

يادة تنمية االتجاهات السليمة نحو الشخصية السوية وز
يوله، الثقة بالنفس وبمن حوله وقدراته وتكيف نزاعاته وم

.بطريقة تعاونه على اكتساب المهارات

االعتماد على النفس فى قضاء حاجاته المختلفة وعدم
تمداً االعتماد على الغير، مع إمكانية العيش مستقالً مع

.على ذاته



اتجاه المجتمع نحو األطفال المعاقين والنظر إليهم على أنهم 
.مستهلكين ألموال الدولة وليس لديهم القدرة على العطاء

.وعةالتزايد المستمر فى أعداد األطفال المعاقين بفئاتهم المتن

وية محاولة تعظيم استفادة األطفال المعاقين من الخدمات الترب
.اءواالجتماعية والصحية التى يستفيد منها األطفال األسوي

لف اتباع المدارس الخاصة باألطفال المعاقين نظام تعليمى مخت
عن النظام التعليمى العام، مما يقيد حريتهم عند مواصلة 

.تعليمهم مستقبالً مع األطفال األسوياء

عدم توافر فرص أمام األطفال المعاقين إلقامة عالقات اجتماعية مع
.أقرانهم األسوياء، مما يؤثر سلباً على بناء شخصياتهم

:أسباب الدمج فى التربية الرياضية-



:  فوائد الدمج-

ق إن الدمج ليس هدفاً فى حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقي
اإلعداد الكثير من القيم االجتماعية والتربوية، ومع التخطيط و

الجيد لنظام الدمج تكون له عدة فوائد عائدة على 
:وذلك كما يلى.المشتركين فى هذا النظام



:ــ األطفال المعاقين1

.هيعمل الدمج على تدعيم استعداد الطفل للتعامل مع البيئة المحيطة ب

اذج تعمل تواجد األطفال المعاقين فى بيئات أكثر إثارة، مما يتيح لهم رؤية نم
.على تحسين السلوك االجتماعى لديهم

يؤدى الدمج إلى زيادة خبرات األطفال المعاقين، مما يعمل على تطور 
.المهارات الوظيفية التى تساعدهم على محاولة االستقالل

يساعد الدمج على جعل األطفال المعاقين مواطنين نافعين من خالل ما 
.يكتسبوه من خبرات أثناء تعاملهم مع األطفال األسوياء

يدة، يوفر الدمج للطفل المعاق فرص لعمل صداقات واالشتراك فى تجارب جد
.مما يساعد على اكتساب الثقة بالنفس



:ــ األطفال األسوياء2

.يساعد الدمج على فهم وإدراك الفروق الفردية واالختالفات بين األفراد

.زيادة الوعى باألطفال المعاقين، مما يسهل تفهمهم أثناء التقارب والتعامل معهم

.تنمية مهارات القيادة

ية زيادة اإلنجاز ومستوى التحصيل من خالل ما يتيحه نظام الدمج من وسائل تعليم
.مختلفة، تساعد على الفهم واالستيعاب

ن من يساعد الدمج على توفير خدمات تعليمية خاصة لألطفال األسوياء الذين يعانو
.قصور فى األداء وصعوبة التعلم

.يوفر الدمج فرص لعمل صداقات مع أطفال مختلفين



:ــ المدرسون3

:ــ األباء4

ألطفال زيادة الكفاءة الشخصية فى التدريس وتوصيل المعلومة لكالً من ا
.المعاقين واألسوياء

.تحول مشاعرهم من السلبية إلى اإليجابية تجاه األطفال المعاقين

.الوعى واالقتراب من االختالفات الفردية لجميع أطفال الفصل

.اكتساب خبرات تعليمية جديدة

.الشعور بعدم عزل أبنائهم المعاقين عن المجتمع

.تعلم طرق جديدة لتعليم األطفال

.تحسين مشاعرهم تجاه طفلهم وتجاه أنفسهم



:اإلعداد للدمج-

ات أن ُيسمح لهم بالسؤال عن اإلعاق
.المختلفة، وكيفية اإلصابات بها

أن يتفهموا االختالفات والفروق 
.الفردية بين األشخاص

اتهم أن يتلقوا تعليمات عن مسئولي
.نقبل بدء العمل مع األطفال المعاقي

ل تخصيص وقت يتعلم فيه األطفا
األسوياء خبرات اإلعاقة المتنوعة، 
كأن يقوم أحد األطفال بدور كفيف 

ومحاولة زميله مساعدته فى تخطى
.عقبة معينة

ــ إعداد األطفال 1
األسوياء



ــ إعداد 2
األطفال 
المعاقين

تعليمهم المهارات 
االجتماعية والسلوكية

ر المقبولة ليكونوا أكث
قبوالً عند أقرانهم من

.األطفال األسوياء

اشتراك األطفال المعاقين
واألسوياء فى أنشطة 

عارف ومباريات ترفيهية ليت
كالً منهم على اآلخر قبل

.البدء فى برنامج الدمج



قراءة الكتب عن اإلعاقة 
.والحركة

الحصول على دورات تعليمية 
لخاص، متعلقة بالتعليم البدنى ا

أو تلقى تعليم فى مدرسة 
يحدث فيها عملية الدمج، وأن 
يكتسب خبرات عن التعليم 
الخاص بممارسة العمل مع 

.األطفال المعاقين

استعراض ومناقشة أفالم 
تعرض أطفال معاقين يؤدون

مهارات على مستوى عالى 
.يةفى مختلف األنشطة البدن

التعاون مع مدرس التربية 
ن البدنية الخاص واألخصائيي

بالمدرسة عند وضع برنامج 
.الدمج لألطفال المعاقين

ن يجب عليه عدم توقع نوع م
التغير السريع أو تقبل 

األطفال بعضهم البعض دون
فترات كافية من االندماج 

.والتركيز

ة ــ إعداد مدرس التربي3
صول البدنية العادية للف

االندماجية



ال محاولة تثبيت اإلضاءة بحيث
تظهر انعكاسات للضوء تؤدى

.إلى عدم وضوح الرؤية

ة يجب التأكد من نظافة البيئ
واالبتعاد عن ملوثات الهواء 
حتى ال يصاب المشتركين 

.ببعض أمراض الصدر

استخدام أدوات ذات ألوان زاهية ورسوم 
نصر بارزة تجذب انتباه األطفال مع توفير ع

األمان بجميع األدوات المستخدمة، 
والتأكد من كفاءة عمل األجهزة 

.وصالحيتها

إبعاد أى عوائق أثناء سير وحركة 
األطفال، وتحديد أماكن الدخول والخروج 

وأماكن ممارسة النشاط، خاصة 
جزء بحمامات السباحة حيث يتم تحديد ال

الضحل، وإعداد جميع األدوات التى توفر
.أمن وسالمة األطفال

مراعاة درجة حرارة الجو وارتداء 
ما يناسبها، ودرجة حرارة الماء 
عند ممارسة النشاط الرياضى
ياً داخل الماء، حتى ال يؤثر سلب

على ممارسة النشاط وبرنامج 
.الدمج

البيئةــ إعداد 4



:دور المشتركين فى الدمج فى التربية الرياضية-

:ــ األطفال المعاقين وغير المعاقين1
م فى ال يعنى دمج األطفال المعاقين فى التربية البدنية العادية مجرد وجوده

ى السجالت، وإنما يعنى المشاركة الكاملة إلى أقصى حد ممكن والتداخل اإليجاب
اء، بين األطفال المعاقين واألسوياء، ويبدأ هذا التداخل من قبل األطفال األسوي

:وذلك بعمل التالى

معه أن يبدأ بالكالم واإلنشغال مع الطفل المعاق بالحديث أو محاولة التواصل
.فى حالة اإلعاقة السمعية

.أن يكون نموذجاً للطفل المعاق

.أن يساعده على أداء المهارة، ويطلب منه المساعدة

.أن يحافظ على التقارب البدنى

.أن يمدح الطفل المعاق عند األداء الجيد



:ــ مدرس التربية البدنية العادية2

.تعليم كل األطفال الُموكل أمرهم إليه

.عمل أهداف تعليمية ورئيسية لجميع األطفال بالفصل

بحث وتنسيق المساعدة لكل األطفال الذين يحتاجون لخدمات 
.تعليمية خاصة

.العمل على زيادة التداخالت بين األطفال المعاقين واألسوياء

أثناء إدخال بعض التعديالت على األنشطة الرياضية التى يمارسها األطفال
.الدمج لتالئم القدرة العقلية والبدنية لألطفال المعاقين



:ــ مدرس التربية البدنية الخاصة3

.هتقدير صالحية الطفل المعاق لبرنامج الدمج، وتحديد قدراته واحتياجات

ة إمداد الطفل باألنشطة التى تعمل على إعداده لالنتقال إلى البيئ
.االندماجية

ة التعاون مع مدرس التربية البدنية العادية فى اختيار نوع المساعد
.وتنظيم أوقاتها وتطبيقها

ور فى يمتد دوره لألطفال األسوياء الذين لديهم نقص فى بعض المهارات وقص
.األداء وفى حاجة إلى إعداد فردى



:أشكال الدمج فى التربية الرياضية-

:الرياضىظهرت أشكال جديدة وفرت صورًا للدمج فى المجال 

الرياضات 
.الموحدة

برنامج المعلم 
الخاص من نفس 

.العمر

العملية 
االندماجية 
.المعكوسة

التعليم 
والتدريس 
الحسى من 
.خالل األقران

.نوادى الشركاء



:تصنيف الرياضة للمعاقين-

الرياضة 
.العالجية

الرياضة 
.الترويحية

الرياضة 
.ةالتنافسي

رياضات 
.المخاطرة

الرياضة 
.االجتماعية

المشاركة 
.السلبية



:البرامج الرياضية المدمجة-
هي البرامج الرياضية المدمجة على أنها البرامج 

لذلك فإن برنامج ،التى توفر الفرص لجميع األطفال
األنشطة الرياضية المدمجة عبارة عن برنامج يتصف 
جات بالتدرج فى األنشطة لجميع األطفال ويوفر الدعم بدر

.  مختلفة وفقاً الحتياجاتهم واهتماماتهم



:أنواع الدمج فى األنشطة الرياضية

:ــ الدمج التعليمى1

عبارة عن مشاركة الطفل ذي االحتياجات الخاصة فى أنشطة تعليمية مع أقرانه من األطفال 
.العاديين 

:ــ الدمج االجتماعى2

ى عبارة عن تفاعل شخصى مع األقران العاديين فى الصف، وُيفترض أن يؤدى هذا التفاعل إل
.  القبول المتبادل

:ــ الدمج المكانى3

عبارة عن وضع الطفل ذي االحتياجات الخاصة فى نفس المكان مع أقرانه العاديين دونما 
مشاركتهم فى األهداف أو األنشطة أو التفاعل االجتماعى معهم، والذى ُيحتمل أن يحدث دون 

. تخطيط سابق من المدرب الرياضى

:ــ الدمج المعكوس4

يمكن للمدرب الرياضى الذى يعتزم دمج طفل ذي احتياجات خاصة فى دروس تربية بدنية 
ج وُيعرف هذا اإلجراء بالدم. للعاديين أن يختار بعض األطفال العاديين للعمل كمساعدين له

جتماعى المعكوس، الذى يتميز بإتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة من التفاعل اال
اتهم مع أقرانهم العاديين فى بيئة معروفة لديهم وهى األنشطة الرياضية الخاصة، وتطوير مهار

.وذلك قبل المشاركة فى األنشطة الرياضية للعاديين



:تهيئة األطفال العاديين للدمج-

ــ دعوة ذوي االحتياجات الخاصة للحديث1
.العاديينمع 

ات ــ المقابلة الشخصية لذوي االحتياج2
.الخاصة

ــ عرض األفالم التى تهتم بذوي 3
.الخاصةاالحتياجات 

ــ تجربة استخدام األدوات واألجهزة 4
.الخاصةالمساعدة لذوي االحتياجات 

.ــ محاكاة اإلعاقات5



:اختيار األنشطة الرياضية المدمجة-

له ينبغى على المدرب الرياضى دراسة النشاط قبل تدريسه، حتى يتسنى
.إجراء التعديل الذى يتناسب وقدرات وحاجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

أكيد ينبغى أن تكون التوجيهات منظمة، واضحة، مسلسلة ودقيقة، مع الت
.على فهم ذوي االحتياجات الخاصة للنشاط المطلوب

السمــاح لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة بممارســة النشــاط 
قبـــل عرض القوانين والتوجيهات، حيث سيؤدى ذلك إلى زيادة 

.حماسهم للمشاركة 

ارات األطفال على تعلم المه( األلعاب)تساعد األنشطة البدنية الجماعية 
.  االجتماعية

كون يجب أن يشارك جميع األطفال لفترات متساوية فى األنشطة التى ت
خروج فيها المشاركة بالتتابع، كما يجب استبعاد األنشطة التى تتصف ب

.المغلوب

كون االهتمام بالتنويع والتغير فى األنشطة، وعدم تكرارها مع التوقف عندما ي
.حماس األطفال أقصاه، وذلك للمحافظة على إثارتهم وحماسهم للدرس القادم



:الرياضات المدمجة

لألشخاص ذوي ( تنافسياً واجتماعياً )الدمج الكلى •
فى االحتياجات الخاصة فى بطوالت وأندية رياضات العاديين

.المجتمع المحلى

رياضات : المستوى األول
:العاديين

عبارة عن دمج الرياضيين ذوي االحتياجات الخاصة فى •
ى بطوالت وأندية رياضات العاديين، مع بعض التعديالت ف

.القوانين واألنظمة المصممة للعاديين

رياضات: المستوى الثانى
:العاديين مع التعديالت

ن يشارك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أقرانهم العاديي•
، فى نفس البرنامج، ولكن يكون لهم فئتهم المستقلة

كمشاركة الرياضيين مستخدمى الكراسى المتحركة فى
.سباق الماراثون

ت الرياضا: المستوى الثالث
:الموازية

رياضة يشارك الرياضيون ذوي االحتياجات الخاصة أقرانهم العاديين فى•
صة ُمعدلة ولكنها مدمجة كأن يجتمع الرياضيون ذوي االحتياجات الخا

ة كرة مع أقرانهم العاديين، لتكوين فريق أو أكثر للمشاركة فى بطول
.سلة بالكراسى المتحركة

الرياضات: المستوى الرابع
الُمعدلة والمدمجة

•-

عدلة يشارك الرياضيون ذوي االحتياجات الخاصة فى رياضة مُ •
ى كمشاركة العبى كرة الهدف للمكفوفين ف. ولكنها معزولة

.بطولة خاصة باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية

ات الرياض: المستوى الخامس
:الُمعدلة والمعزولة




