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متطلبات
ّ العاديةُ س املدا ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ّال َ

ِ رِ
َّ ُ ّ َ

  

ي السليما ز العز عبد الرحمن عبد  دانيھ

سعود امللك جامعة بية، ال لية اصة، ا بية ال السعوديةقسم ية العر اململكة ،.  

ي و لك يد   dno8066@outlook.sa :ال

ص   :م

ذوات للتلميــذات املعدلــة البدنيــة بيــة ال متطلبــات ـ ع التعــرف ــ إ اليــة ا اســة الد َّـدفت ُ ّ ِ
َ َ ر

ــــــ ــــــة الفكر ، عاقــــــة ــــــ املد العمــــــل ــــــق فر نظــــــر ــــــة وج مــــــن العاديــــــة س راملــــــدا ــــــ ر ع والتعــــــرف

املتط تلــــك حــــو ــــ املد العمــــل ــــق فر اســــتجابات ن بــــ قــــات لالفر ر تيــــةو ات ــــ للمتغ وفقــــا لبــــات
ً

 :

التعليميـــة واملرحلـــة ة، ـــ ا ســـنوات العمـــل، املـــن .طبيعـــة اســـة الد اســـتخدمت ذلـــك رولتحقيـــق

ـا. الوصـفي ل أداة بانة ســ واعتمـدت
ً

عــشوائية.  قـة بطر ت ــ اخت عينـة ــ ع اسـة الد تطبيـق روتــم

ب ال بــــرامج ــــ نــــاث العــــامالت ــــ املتمثــــل اســــة الد مجتمــــع سرمــــن باملــــدا قــــة امل ــــة الفكر ريــــة
ُ

ـــا قوام ـــاض، الر مدينـــة ـــ اســـة) 230(العاديـــة الد عينـــة اتفـــاق أن ـــ إ النتـــائج وخلـــصت رعاملـــة،

العاديـــــة س املـــــدا ــــ ـــــة الفكر عاقـــــة ذوات للتلميــــذات املعدلـــــة البدنيـــــة بيــــة ال متطلبـــــات ــــ رع َّ ُ ّ ِ
َ َ

جدا ة كب جة بد جاء اسة الد ذه دة الوا
ً

ر ر ب، ر يحيث سا ا املتوسط ـب، )4,56(لغ وجاءترت

التــا النحــو ــ ع قــل ــ إ ــ ع مــن املتطلبــات حــصص: تلــك ــ والــسالمة مــن عوامــل تــوف

املعدلــــة البدنيــــة بيــــة املعدلــــة، ال البدنيــــة بيــــة ال ــــ املــــساندة ــــدمات ا مــــن، وتــــوف عــــديل و

العامـــة البدنيــة بيــة ال، ال حـــصص ــ العامـــةواملــشاركة البدنيــة بيـــة، بيــة ال معلمــات وكفايــات

املعدلة املعدلة، البدنية البدنية بية ال املالئم بو ال البديل داف، يوتحديد أ ن تضم ا وأخ
ً

الفــردي بــو ال نــامج ال ــ املعدلــة البدنيــة بيـة وجــود. يال عــدم عــن اســة الد نتــائج أســفرت ركمــا

اس ن ب إحصائية داللة ذات ق املعدلـةوفر البدنيـة بيـة ال متطلبـات حـو اسة الد عينة لتجابات ر

العمـــــل طبيعــــة ـــــ متغ عزىــــإ العاديـــــة س املــــدا ـــــ ــــة الفكر عاقـــــة ذوات للتلميــــذات
ُ

ن، ر حـــــ ــــ

حــــــو اســــــة الد عينــــــة اســــــتجابات ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ النتــــــائج ت لأشــــــا ر ور

بيـة"متطلب ال ـ املـساندة ـدمات ا ـتوف ـة الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات املعدلـة البدنيـة

العاديـة س ة" راملـدا ـ ا ذوات العينـة أفـراد لـصا ة ــ ا سـنوات لعـدد فــأك16(عـود ). سـنة

متطلـب حـو إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود عن أيضا النتائج لوكشفت و
ً

بيـة" ال مـن عـديل

عاقــة ذوات للتلميــذات العامــة العاديــةالبدنيــة س املــدا ــ ــة املرحلــة" رالفكر اخــتالف ــ إ عــود

املرحلة العامالت العينة أفراد  ).بتدائية(التعليمية،لصا

املفتاحيـــة لمـــات البدنيـــة: ال بيـــة ال املعدلـــة، البدنيـــة بيـــة ال َّمتطلبـــات ُ ّ ُِ
َ َ ّ

ـــة،  الفكر ـــق، عاقـــة فر

املد العادية، رالعمل س   .راملدا
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Requirements of Adapted Physical Education with Female 
Pupils with Intellectual Disabilities in Regular Schools 

Dania Abdel Rahman Abdel Aziz Al-Sulaimani 
Department of Special Education, College of Education, King Saud 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: dno8066@outlook.sa 

Abstract: 
The current study aimed to identify: the requirements of the adapted 

physical education with female pupils with intellectual disabilities in regular 
schools from the point of view of the school work team; and the extent 
differences between the responses of the sample on those requirements 
attributed to variables of the nature of work, years of experience, and school 
stage. For achieving the objectives of the study, a descriptive approach was 
used by the researcher in that a questionnaire was used as a research tool. A 
sample of (230) females working in intellectual education programmes of the 
regular schools in Riyadh was selected randomly. The findings of the study 
revealed that: the degree of agreement between the respondents on the 
requirements of the adapted physical education with female pupils with 
intellectual disabilities in regular schools was very high, M = 4.56. That is, 
the requirements were ranked from most to least respectively as follows: 
providing safety and security in the adapted physical education periods, 
providing supporting services in the adapted physical education, modifying 
the general physical education curriculum, participating in the general 
physical education periods, competencies of the adapted physical education 
teachers, determining an appropriate educational alternative in the adapted 
physical education, and incorporating the objectives of the adapted physical 
education in the individual educational program; there were no statistically 
significant differences between the responses of the sample on the 
requirements of the adapted physical education with female pupils with 
intellectual disabilities in regular schools attributed to the nature of work; 
there were statistically significant differences between the responses of the 
sample on the requirements of providing supporting services in the adapted 
physical education with female pupils with intellectual disabilities in regular 
schools attributed to the years of experience in favor of those who had 
experience of 16 years or more; and there were statistically significant 
differences between the responses of the sample on the requirements of 
modifying the general physical education curriculum with female pupils with 
intellectual disabilities in regular schools attributed to differences in the 
education stage in favor of those who were in the primary education stage.  

Keywords: Adapted Requirements of Physical Education, Physical 
 Education, Intellectual Disability, School Work Team, Regular School. 
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  :مقدمة

السعو ية العر اململكة د ولـمش املجـاالت، مختلـف ـ ايدا م ونموا عا سر ا تطو اليوم ًدية ً ً ًر
ــــ ع أيــــضا عكــــس ا بــــل فحـــسب، والثقافيــــة قتــــصادية النــــوا ـــ ع التطــــو ــــذا أثــــر ًيـــنعكس ر

اململكـة ــ التعلــيم ـداف بيــة. أ ال برنــامج تطبيـق ببــدء التعلــيم ـر و قــرار صــدو ـ ذلــك ــ تج زو ر
البنــ س مــدا ــ رالبدنيــة ّ ِ

َ اململكــةَ ــة ر ــداف أ ألحــد تحقيقــا ؤات؛ ــسبة) 2030(ً فــع ــ إ الــس رــ
محـو د و ما وفق املجتمع اضة الر رمما ر عـامرة"ر تـھ بي حيـو ـابر" (يمجتمـع ). 2017، ا

ــشطة و البدنيــة، نــات التمر وجميــع ة، والــ اضــة الر مجــال للبنــات البدنيــة بيــة ال ــشمل ّو ِّ ِ
َ ََ َ

الفرد ركيـــة واملــــسابقاتا لعــــاب إطـــار ــــ تـــتم ــــ وال التلميـــذات ــــا تقـــوم ــــ ال ماعيـــة وا يــــة
ن بـ البدنيـة ـشطة لأل يحة الـ يم املفـا غـرس ـ إ ة وال اضة الر مجال دف و حية، و ّال ِ

َ َ ُ

والتعـــرف ي، البـــد ـــشاط لل بـــو ال البعـــد اك وإد الواحـــد ـــق الفر ح بـــر العمـــل ـــا وم يالتلميـــذات ُ ر و
العال ـ ــزع عز و نــاث، عنـد العــصر بــأمراض صـابة ــسبة و البدنيـة ــشطة ســة مما ن بـ ّقــة ِ

َ َ ر
مــــا ا اللعــــب مواقــــف خــــالل مــــن التلميــــذات ن بــــ ي التعــــاو والــــسلوك جتماعيــــة ــــات تجا

وإشـــــــباع التــــــوتر، مـــــــن التلميــــــذات تخلـــــــص ــــــ مة واملـــــــسا بــــــالنفس، الثقـــــــة ن وإكــــــسا والفــــــردي
ُّ

و النفـــسية اجـــات ن،ا لـــد الفـــراغ وقـــت ثمار اســـ ـــ ـــشطة تلـــك م ـــس كمـــا الـــذات، تحقيـــق
ركية ا ن ا قد وتنمية البدنية، الكفاءة مستو ن روتحس ّ ِ

َ َ التعليم،(ى ة ا رو   ).1438ز

فئـة ـداف أ مـع ـة الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات البدنيـة بيـة ال داف أ شابھ من الرغم ّو ِ
َ َ

عاقـــــــة ذوات ـــــــ غ اتالتلميـــــــذات ـــــــا امل ـــــــساب اك ـــــــستطيع ال الفئـــــــة ـــــــذه أن إال عـــــــام، ل رـــــــش
عاقة ذوات غ ن نا قر جة د بنفس ركية ،(را والـشاف ـو قـد)2000ا أنـھ ـ إ إضـافة ،

والتوافـــــق جتمـــــا التواصـــــل ـــــ ضـــــعف ـــــة الفكر عاقـــــة ذوات التلميـــــذات عـــــض لـــــدى يبـــــدو
ٌ

ـسم ا انيكيـة مي ـ ضـعف وكذلك ي، ر ا
ٌ

ة القـد ن ينقـص كمـا ـة، يو ا وانخفـاض روالقـوام
عاقــة ذوات ــ غ ن نــا قر مــسايرة ــ يفــشلن مــا وغالبــا التعليمــات، واتبــاع ــ ك ال ــ ــو(ًع ا

اتب، شطة)1998رو أ تتضمن غراض متعددة حركية برامج تقديم ر الضر من بات لذلك ي، و
ا مــع تـــتالءم معدلــة وألعـــاب اضــية، و ــة ر التلميـــذاترتطو ات وقــد وحـــدود انيــات وإم رتمامـــات

بيـة ال بـرامج ا تتضم ال شطة بأمان أو بنجاح املشاركة ع ات القاد غ عاقة رذوات
املعدلـــــة البدنيـــــة بيـــــة بال امج ـــــ ال ـــــذه عـــــرف و عاقـــــة، ذوات ـــــ غ للتلميـــــذات العامـــــة َّالبدنيـــــة ُ ّ ِّ ِ

َ ََ َ

)American Alliance for Health, physical Educators,1995(AAHPERD).(  

تحقيـــق ـــ إ خـــاص ل ـــش ـــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميـــذات املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال ـــدف َّو ُ ّ ِ
َ َ

مـــن جـــھ وخا الـــصف داخـــل والتنقـــل والتـــواز املـــ دعـــم ـــ ـــ الطبي العـــالج أخـــصائية ــداف رأ ن
واملائية ركية، ا ن التما ا. رخالل بية ال دف معلمـةكما ن بـ التعـاو ز عز إ املعدلة نلبدنية َّ ُ ّ ِ

َ َ

ذوات التلميـــــذات انتقـــــال يل ـــــس ل املعدلـــــة؛ البدنيـــــة بيـــــة ال وأخـــــصائية العامـــــة البدنيـــــة بيـــــة َّال ُ ّ ِّ ِ
َ ََ َ

العــــادي البدنيـــــة بيــــة ال صــــف ـــــ إ ــــة الفكر ّعاقــــة ِ
َ التلميـــــذات. َ تلــــك توعيـــــة ــــ إ كــــذلك ـــــدف و

وحـــــدو ــــسدية ا ن انــــا البدنيـــــةبإم ــــشطة ـــــ املــــشاركة ـــــا خالل مــــن ن يمكــــ ـــــ ال ن قــــد ّد ِ
َ َ ْ ر

بيـة ال ـ املقدمـة شطة خالل ا اتباع ن عل يجب ال السالمة عادات ن عليم و ماعية، َّا

املعدلة َّالبدنية ُ ّ ِ
َ َ)Vest et al., 2006.(  

ـــت أثب ـــ ال امج ـــ ال مــن املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال عــد َّو ُ ُّ ِ
َ ذوَ مـــن و الـــذ التالميـــذ مـــع ــا يفعالي ر

ــ ا الر ــشاط ال ســة مما مــن عفــاء ــ إ م ــو مــن ــد ا ــ ــة، الفكر رعاقــة
مــن، ّ م وتمكيــ

البدنيـــة بيـــة ال ـــ املـــشاركة مـــن م تمـــنع ـــ ال جتماعيـــة و والنفـــسية ية الـــ العقبـــات ّتجـــاو ِ
َ َ ز
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ــان. العامــة وآيل جافنــدي أكــده مــا مــع ذلــك تفــق ثــر) Guvendi & Ilhan, 2017(و حيــث مــن
ــــــشئة والت الذاتيــــــة ة دا و العــــــاطفي التكيــــــف مــــــستو ــــــ ع املعدلــــــة البدنيــــــة بيــــــة لل ي ريجــــــا ى َّ ُ ّ ِ

َ َ

مـــو وأوليـــاء ن املعلمـــ نظـــر ـــة وج مـــن وذلـــك م لـــد التالميـــذ. رجتماعيـــة أمـــو أوليـــاء ـــ أو روقـــد
أ ــــة الفكر عاقــــة ذو مــــن نــــاث و و يالــــذ ــــيحر ت ــــا و املعدلــــة؛ البدنيــــة بيــــة لل خاصــــة ُميــــة ََّ ُ ّ ِ

َ

بــامل املعدلــة البدنيــة ــشطة ــ م أبنــا ملــشاركة الفرصــة م لأمــام َّ ُ ّ ِ
َ َ)Chaaple et al., 2012 .(

التالميــــذ عنــــد ي الــــسلو نحــــراف خفــــض ــــ املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال مت أســــ آخــــر جانــــب َّومــــن ُ ّ ِ
َ َ

عاق ذو من و يالذ ةر الفكر لـدى)2010بوعبدهللا،(ة ي العدوا السلوك سبة من والتقليل ،
أيضا الفئة ذه
ً

  ).2013رابح،(

عاقـــــــات ذو التالميـــــــذ علـــــــيم و بيـــــــة ب العالقـــــــة ذات كيـــــــة مر عات ـــــــشر ال دعمـــــــت -يوقـــــــد
املطــــو عاقــــات ذو فــــراد يــــة تر ركقــــانو ي  Individuals with Disabilities Educationن

Improvement (Act, 2004)IDEIA)(-ــ ممكــن حــد أقــ ــ إ عاقــة ذوات التلميــذات ٍعلــيم
ّ

البدنيــة بيــة ال ذلــك ــ بمــا العاديــات، ن نــا قر مــع العامــة التعليميــة ئــة ّالب َِّ ِ
َ السياقنفــسھ،. َ ــ و

الـس يـة العر باململكـة التعلـيم ة ا و مـن الـصادر اصـة ا بية لل التنظي الدليل رأكد عـامز عودية
ــــــ) ـــــــ1437( عاقــــــة ذوات ــــــ غ ن نــــــا قر مــــــع ــــــة الفكر عاقــــــة ذوات مــــــشاركةالتلميذات ــــــ ع

البدنية بية ال املشاركة ذلك شمل و ن ا قد ن ل يحھ ت حد أق إ العام ّالتعليم ِ
َ َ ر ٍ

ّ .  

ئة الب ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات البدنية بية ال تقديم مكن ّو ِ
َ ضـمنَ تقييـدا ًقـل

مثــــــل ات، خيــــــا أي: رعـــــدة دو العامــــــة البدنيــــــة بيــــــة ال ـــــ عاقــــــة ذوات ــــــ غ ن نــــــا قر نمـــــشاركة ّ ِ
َ َ

ن ا قــــــد مـــــع ناســـــب ي بمـــــا العامـــــة البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــ ات ـــــا وامل ـــــشطة عـــــديل أو رعـــــديالت، ّر ِ
َ َ

تقــــد أن أو املعدلــــة، البدنيــــة بيــــة بال عــــرف فيمــــا ن انــــا َّوإم َُّ َُ ّ ِ
ـــــَ املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال ــــن ل َّم ُ ّ ِ

َ َ

عاقـات ذوات للتلميـذات خـاص ل ـش البدنيـة بيـة ال تـصميم يـتم وأحيانا منفصلة، ّمجموعة ِ
َ ًَ

لة معز ئة ب ن ل وتقدم والشديدة، َّ ُ)Vest et al., 2006.(  

الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات البدنيـة بيـة ال تقـديم لواقـع بـع ّواملت ِ
َ َ، ـ املح املـستو ـ ع ىـة

تفـــاع ال نظـــرا العالقــة؛ ذوات مـــن ن ــ وغ ن معلمـــا لــھ تطمـــح مـــا ــ إ يـــصل لــم تقديمـــھ أن ريجــد ً َّ

البدنيـــة، بيـــة ال ـــ ع القائمـــة ة ـــشر ال د واملـــوا ات، ـــ والتج بـــاألدوات املتعلقـــة املـــشكالت ّـــسبة ِ
َ َ ر

البدنيــــة بيــــة ال ّومــــن ِ
َ َ)، عطــــي)ـــــ1436الــــصا ــــذا و البدينــــة، بيــــة ال تقــــديم أن ــــ إ َّمؤشــــرا ً

البدنيـــة بيــة ال صــفوف مثــل تقييـــدا، قــل ئــة الب ــ ـــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات ّاملعدلــة ِ
َ َ ً َّ ُ

املاديــــة العوامــــل لتــــوف ســــتعداد يتطلــــب ممــــا املــــشكالت، تلــــك مثــــل أيــــضا يواجــــھ قــــد ُالعامــــة، ً

ن احتياجا بتلبية اصة ا ة شر املعدلةوال البدنية بية َّال ُ ّ ِ
َ َ.  

اسة الد لة   :رمش

ـي ر ا يقـاع و ح و ـ وال البدنيـة بيـة وال ة للـ كيـة مر معيـة ا ّدعمـت ِ
َ َ)AAHPERD, 

ــ) 1995 يو الــذي البيــان ــ جــاء كمــا املتطلبــات مــن عــدد وفــق املعدلــة البدنيــة بيــة ال ٍتقــديم
َّ ُ ّ ِ

َ َ

الب بيـــة ال تجــاه ـــ امل ــا ذوَموقف م فـــ بمـــا التالميــذ جميـــع مـــشاركة وجــوب مثـــل املعدلــة، يدنيـــة َّ ُ ّ ِ
َ

ركــة وا للــتعلم اصــة ا اجــات ا تلبيــة ــ ع والعمــل العامــة، البدنيــة بيــة ال بــرامج ــ عاقــة
ُ ّ ِ

َ َ

ـــــا يحتاج ــــ ال املــــساندة ــــدمات ا ذكــــر ة وضــــر امج، ـــــ ال تلــــك ــــ املتاحــــة ــــشطة خــــالل ورمــــن
عاقــ ذو الفرديـــةوالتالميــذ ــة بو ال م بــرامج ـــ املطلــوب النجــاح لتحقيـــق حاجـــة. ة أكــدت كمــا



ُمتطلبات التربیة البدنیة المعدَّلة للتلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة في  ُّ ِ َ َ ّ
ّالمدارس العادیة   دانیھ عبد الرحمن عبد العزیز السلیماني  ِ
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ذو التالميـــذ ــشمل بــرامج وتنفيــذ إعــداد ــ املـــساعدة ــ إ البدنيــة بيــة ال ــ ع ن القــائم يمعظــم ّ ِ
َ َ

الــــذي الــــتعلم ــــق فر خــــالل مــــن املــــساعدة تــــوف أجــــل مــــن ــــود ا بــــذل ــــ إ دعــــت لــــذا عاقــــة،
شطة أ ي أخصا املنظمـةيتضمن ات ـشا س أو يـة التد ات الـدو خـالل مـن أو معدلة، ربدنية ر . ر

ــــي ر ا يقـــاع و ح و ــــ وال البدنيـــة بيــــة وال ة للــــ كيـــة مر معيــــة ا ّودعـــت ِ
َ َ)AAHPERD, 

البدنيـة) 1995 بيـة ال ومقـدم للتلميـذ ة املوج املساعدة وكيفية كمية عديل و مراجعة إ ّأيضا ِ
َ َ ّ ً

ـو ت ال أوعنـدما عاقــة، ذو للتالميـذ ا فائـد عـدم ـت ث أو مناســبة، العامـة البدنيـة يـشطة َن َّ ِ
َ

ــا حي ــم، ل عليميــة ل مــشا ــ ا ــسب أو عاقــة ذو ــ غ ن خــر التالميــذ ســالمة مــع ا ضــ يعا ر
ـي جز ل ـش آخـر مالئـم ـان م ـ عاقة ذي التلميذ وضع انية إم اسة د ب إ. ري ـت ن ا ـ ـًوأخ

وانــــــــب ا ـــــــ ع الفـــــــردي بـــــــو ال نـــــــامج ال ـــــــ املعدلـــــــة البدنيـــــــة بيـــــــة ال ـــــــداف أ اقتـــــــصار يعـــــــدم
يا و بدنيا التالميذ تقدم ملسار وفقا ة بو ال فوائده تقييم ب ي بل فقط، ًجتماعية ً ً.  

العالقـــة، ذو مــن م ــ وغ واملختـــصو ن، وأســر ــة الفكر عاقـــة ذوات التلميــذات يوتطمــح ن
ُ

أن ــــ ــــدةَّإ الفر ن احتياجــــا ــــ تل ة بــــصو التلميــــذات لتلــــك املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال تقــــديم ّيــــتم رَ َّ ُ ّ ِ
َ

)Chaaple et al., 2012 (بيـــة وال ة للــ كيــة مر معيــة ا بيـــان ــ دة الــوا املتطلبــات روفـــق
ـي ر ا يقـاع و ح و ـ وال ّالبدنيـة ِ

َ َ)AAHPERD, 1995(اسـة د ذلــك ـ ع أكـدت وقـد  ,Power(ر،
ذوات) 2010 للتلميـــذات املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال متطلبـــات مـــن عـــدد تـــوف ة ضـــر ذكـــرت ورحيـــث

ــــ ع ن القــــائم وإعــــداد ن، احتياجــــا مــــع ناســــب ي بمــــا اضــــية الر املرافــــق ــــ وتج يئــــة ك عاقــــة
البدن بيـــة ال لتقـــديم مـــة الال ات ـــا امل ن امـــتالك خـــالل مـــن م ومـــساعد ـــشطة تلـــك ِتقـــديم

َ َ ز ّيـــةر
بيــة ال ـداف أ ن تـضم ة ضـر ا ـ وأخ الـسلبية، قـران ـات اتجا عـديل ـ ع ـرص وا وراملعدلـة، ً َّ ُ

الفردية ة بو ال طط ا املعدلة َّالبدنية ُ ّ ِ
َ َ.  

الـسعودية، يـة العر باململكـة نـاث س مـدا ـ ديثـة ا امج ـ ال مـن البدنيـة بية ال انت روملا ّ ِ
َ َ ّ

بيـــة ال تقـــديم ــــاســـتلزم غ ن نـــا قر بجانـــب ــــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميـــذات املعدلـــة َّالبدنيــــة ُ ّ ِ
َ َ

بيـــــة ال بــــرامج ـــــ العامــــة البدنيـــــة بيــــة ال صـــــفوف مثــــل تقييـــــدا، قــــل ئـــــة الب ــــ عاقــــة ّذوات ِ
َ َ ً

املعد البدنيــة بيــة ال متطلبـــات معرفــة ــم امل مـــن ــان لــذا العاديـــة، س باملــدا قــة امل ــة َّالفكر ُ ّ ِ
َ َ لـــةر

بيـــان ـــ د و مـــا وفـــق ـــن ل ا تقـــديم يـــتم ـــ ح امج ـــ ال تلـــك ـــ ـــة الفكر عاقـــة ذوات رللتلميـــذات
ــــي ر ا يقــــاع و ح و ــــ وال البدينــــة بيــــة وال ة للــــ كيــــة مر معيــــة ) AAHPERD, 1995(ا

ـ ع ن القـائم يمكـن ممـا انـب، ا ـذا ـ الـسابقة اسـات الد نتـائج عنـھ أسـفرت ما وفق وكذلك
ّ ُ ر

وذوات املختـــصات لــھ تطمـــح مــا ــ إ الوصـــو ــ والــس املتطلبـــات، تلــك تــوف مـــن امج ــ ال لتلــك
ــــ ــــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميــــذات البدنيــــة بيــــة ال مــــن تطبيــــق مــــشكالت وتجــــاو ّالعالقــــة، ِ

َ َ ز
دوات، و ات بـــــــالتج واملتعلقـــــــة العاديـــــــة، س باملـــــــدا قــــــة امل ـــــــة الفكر بيـــــــة ال ـــــــرامج و ــــــد رمعا

املن داف وأ ة، شر ال وادر   ).ـ1436، الصا(وال

بيـــة ال متطلبـــات ـــ ع للتعـــرف اســـة؛ الد ـــذه مثـــل إلجـــراء املاســـة اجـــة ا ـــرت ظ نـــا رومـــن ِ
ّ

العمـل ق فر نظر ة وج من العادية س املدا ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة رالبدنية َّ ُ ّ ِ
َ َ

  .راملد
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ما إ نادا يًواس السؤال اسة الد لة مش ة بلو يمكن رسبق ِ
ّ   :ر

العاديـة س املـدا ـ ـة الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات املعدلة البدنية بية ال متطلبات رما
َّ ُ ّ

ِ
َ َ

؟ املد العمل ق فر نظر ة وج من اض الر   ربمدينة

اسة الد رأسئلة ِ
ّ:  

للتلميـــــــــذات-1 البدنيةاملعدلــــــــة بيــــــــة ال متطلبــــــــات َّمــــــــا ُ ّ ِ
َ سَ املـــــــــدا ــــــــ ــــــــة الفكر عاقــــــــة رذوات

؟ املد العمل ق فر نظر ة وج من اض الر   رالعاديةبمدينة

ـــ-2 املد العمـــل ـــق فر اســـتجابات متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد رـــل و
س  املـــدا ـــ ـــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميـــذات املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال متطلبـــات رحـــو ل
ا  بمدينـــة تيـــةالعاديـــة ات ـــ للمتغ عـــز ـــاض العمـــل: (ىلر ة–طبيعـــة ـــ ا –ســـنوات

التعليمية   ؟)املرحلة

اسة الد داف رأ ِ
ّ:  

إ الية ا اسة الد رس ِ
ّ:  

س-1 املــدا ــ ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات البدنيةاملعدلــة بيــة متطلباتال ــ ع رالتعــرف َّ ُ ّ ِ
َ َ

ق فر نظر ة وج من اض الر بمدينة املدالعادية   .رالعمل

بيـــة-2 ال حوملتطلبــات ـــ املد العمــل ــق فر اســـتجابات ن بــ ختالفــات مـــدى ــ ع رالتعــرف
ـــاض الر بمدينـــة العاديـــة س املـــدا ـــ ـــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميـــذات رالبدنيةاملعدلـــة َّ ُ ّ ِ

َ َ

تية ات للمتغ ىعز ُ
التعليمية: ( واملرحلة ة، ا وسنوات العمل،   ).طبيعة

اسةأ الد رمية ِ
ّ:  

ة-أ النظر   مية

متطلبــات ناقـشت ــ ال دبيـات ـ ة نــد مـن الباحثـة ملــستھ فيمـا اسـة الد ــذه ميـة أ ٍتكمـن رِ ر
ّ

املــستوىاملح ــ ع العاديــة س املــدا ــ ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات البدنيةاملعدلــة بيــة رال َّ ُ ّ ِ
َ َ .

الد أوائـــل مــــن اســـة الد ــــذه عـــد رولـــذلك ر ِ
ّ ُ

الــــسعودية ئـــة الب ـــ الباحثـــة-اســــات علــــم ــــ-حـــد ال
بية ال بمتطلبات يتعلق فيما العل البحث مجال علميا إثراء عد مما القضية، ذه ًتناقش ً َّ ُ

العادية س املدا ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة رالبدنية َّ ُ ّ ِ
َ َ.  

التطبيقية-ب   مية

اســــــ الد ــــــذه م ــــــس رســــــوف ِ
ّ ُ

البدنيةاملعدلــــــة بيــــــة ال متطلبــــــات حــــــو معلومــــــات تقــــــديم ــــــ َّة ُ ّ ِ
َ َ ل

ممــا ، ــ املد العمــل ـق فر نظــر ــة وج مـن العاديــة س املــدا ـ ــة الفكر عاقــة ذوات رللتلميـذات ر
ـــ ع العمــل مـــن املعلمــات، وإعــداد التلميـــذات، ــؤالء خدمـــة ــ ع ن والقــائم القـــرار صــناع يمكــن

ّ ُ

بما املتطلبات تلك البدنيـةتوف ن ا قد ن تحس ع إيجابا نعكس و دة، الفر ن احتياجا ّيل ِ
َ َ ً رّ

ان م قدر باستقاللية ش والع والوظيفية والنفسية جتماعية و ركية ا ن ا ا   .روم

  



ُمتطلبات التربیة البدنیة المعدَّلة للتلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة في  ُّ ِ َ َ ّ
ّالمدارس العادیة   دانیھ عبد الرحمن عبد العزیز السلیماني  ِ
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اسة الد رحدود ِ
ّ:  

o انيــــة امل ــــدود س: ا باملـــــدا قــــة امل ــــة الفكر بيـــــة ال امج ــــ على اســــة الد ـــــذه راقتــــصرت ر
ُ

ِ
ّ

عـدالعادية ملـا يليـة التأ باملرحلـة عرف أوما ة، والثانو واملتوسطة بتدائية املرحلة
اض الر مدينة التعليم ة ا لو عة التا املتوسطة راملرحلة   .ز

o الزمانية دود ي: ا الثا ا الد الفصل اسة الد ذه تطبيق رتم ر ِ
  .ـ1440/1441ّ

o ة شر ال دود اسةالعامالت:ا الد ذه رشملت ِ
واملرشـدات(ناثّ والـوكيالت القائـدات

البدنيـــة بيــــة ال ومعلمـــات ــــة الفكر بيـــة ال قــــة) ومعلمـــات امل ـــة الفكر بيــــة ال بـــرامج ــــ
اض الر بمدينة ة والثانو واملتوسطة، بتدائية، للمرحلة العادية س   .رباملدا

اسة الد ات رمصط ِ
ّ:  

املعدلة البدنية بية َّال ُ ّ
ِ

َ َ  

صط ف ة: الالتعر لل ي مر لالتحاد عة التا املعدلة اضية الر بية ال نة ا َّعرف ُ ُّ

ــــــي ر ا يقـــــــاع و ح و ـــــــ وال البدنيـــــــة بيــــــة ـــــــا) AAHPERD,1995(وال متعـــــــددة: بأ حركيـــــــة بـــــــرامج
انيـــات وإم تمامـــات ا مـــع تـــتالءم معدلـــة، وألعـــاب اضـــية و ـــة، ر تطو ـــشطة أ تتـــضمن رغــراض

ات وقد شطةروحدود بأمان أو بنجاح املشاركة ع ن القاد وغ عاقة ذو راص ي
البدنية بية ال برامج ا تتضم ّال ِ

َ َ    .  

ــي جرا ــف تـــتم:التعر ــ ال لعــاب و اضــية الر ــشطة و ركيــة ا بات التــد مجموعــة رــ
وامل بتدائيــة املرحلــة ــ البدنيــة بيــة ال صــف ــ ا ســ ّمما ِ

َ َ ار عــديل تــم ــ وال ــة، والثانو توســطة
بـرامج ـ ـة الفكر عاقـة ذوات التلميـذات ات وقـد وحدود انيات وإم تمامات ا مع ناسب ي ربما
ـــز عز و بأمـــان، ـــشطة تلـــك ـــ ن مـــشارك لـــضمان العاديـــة؛ س باملـــدا قـــة امل ـــة الفكر بيـــة رال

النجاح ع ن   .   رقد

البدنية بية ال ّمتطلبات
ِ

َ َّاملعدلةَ ُ
  

صطال ف بيـة: التعر وال ة للـ كيـة مر معيـة ا بيـان ـ دة الـوا املتطلبـات رتلك
ـي ر ا يقـاع و ح و ـ وال ّالبدنيـة ِ

َ َ)AAHPERD, 1995 (ــ وتتمثـل املعدلـة، البدنيـة بيـة ال َّتجـاه ُ ّ ِ
َ َ

و عاقـــــة، ذو للتالميـــــذ ركـــــة وا للـــــتعلم اصـــــة ا اجـــــات ا دواتيتلبيـــــة تـــــوف ذلـــــك ـــــشمل
بيـة ال بـرامج وتنفيذ إعداد البدنية بية ال تقديم ع ن القائم ومساعدة يئة و ات، ّوالتج ِ

َ َ

التالميـذ أولئـك ـا يحتاج ـ ال املـساندة دمات وا والسالمة من عوامل وتوف املعدلة، َّالبدنية ُ ّ ِ
َ َ

ا ذلك ن وتضم البدنية بية ّال ِ
َ الفرديةَ ة بو ال   . طة

ي جرا ف للتلميـذات: التعر املعدلـة البدنيـة بيـة ال تقـديم نجـاح م س ال العوامل
ُ

ـــــة والثانو واملتوســـــطة بتدائيـــــة للمرحلــــة العاديـــــة س املـــــدا ـــــ ـــــة الفكر عاقــــة ـــــشمل، رذوات و
ا طـــــة ا ـــــ ا وتـــــضمي العامــــــة البدنيـــــة بيـــــة ال مـــــن ـــــداف أ الفرديـــــةعـــــديل ـــــة بو وإعــــــداد، ل

ـا عل املعدلــة، القائمـات دوات و والـسالمة مـن وعوامــل املـساندة ـدمات ا تـوف ــشمل ، كمـا
قـــــل ئـــــة الب أو العامـــــة البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــ ـــــة الفكر عاقـــــة ذوات التلميـــــذات مـــــشاركة ـــــز لتعز

تقييدا
ً

.  
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ة الفكر   عاقة

ــا بأ ــة الفكر عاقــة وصــف والــسلوك: يمكــن الــوظيفي، ــ العق داء ــ ــوظ م انخفــاض
يميــة، واملفا والوظيفيــة اليوميــة جتماعيــة ات ــا امل مـن واســعة مجموعــة غطــي الــذي رالتكيفـي

سـن قبـل ذلـك ـر ظ عامـا18و
ً

)American Association on Intellectual and Development 
Disabilities, 2010.(  

عاق ذوات ةالتلميذات الفكر   :ة

صـــطال ـــف ـــ: التعر العق داء ـــ داللـــة ذو قـــصو ن لـــد ـــر يظ ـــي الال التلميـــذات رـــن
جتماعيـــــة و اليوميـــــة يــــاة ا ات ـــــا م مـــــن العديــــد غطـــــي و ســـــواء، حــــد ـــــ ع التكيفـــــي روالــــسلوك

الفرد بلوغ قبل ر يظ القصو ذا و   ).IDEA, 2010(ًعاما18روالتكيفية،

ــــي جرا ــــف بيـــــةــــ: التعر ال امج ــــ ب امللتحقــــات ــــة الفكر عاقــــة ذوات التلميــــذات جميــــع ن
ة ا لـــو عــة التا ـــة، والثانو واملتوســطة، بتدائيـــة، املرحلــة ـــ العاديــة س باملـــدا قــة امل ــة رالفكر زر

ــ العق الـوظيفي داء ـ ـ وا قـصو بوجـود ن يــص تـم ـي الال ـاض، الر بمدينـة ، رالتعلـيم
ا السلوك نوكذلك ب ن أعما اوح وت   .سنة) 18-6(رلتكيفي،

ــــر ــ ــ ــ النظـ   :يطـــار

و لاملحو ة: ر الفكر   عاقة

عاقــــات إحــــدى ــــا و القــــدم؛ منــــذ ة ــــشر ال املجتمعــــات تمــــام با ــــة الفكر عاقــــة حظيــــت
ا ــــشا ان ـــ ك
ً
ـــة، ر الفكر عاقــــة ــــشار ان ـــسبة تبلــــغ ــــ%) 3(حيـــث الطبي ـــع التو ألفــــرادزحــــسب

طيــــب(املجتمــــع العوامـــــل). 2010، ا مــــن عـــــدد ا ــــشا ان ــــسبة حـــــو حــــصاءات تــــأثرت روقـــــد ل
ـــــة الفكر عاقــــة جــــة س، ركد ــــ تلـــــك، والعمـــــر، وا ــــ املتـــــوفرة والتقنيــــة الطبيـــــة الرعايــــة ُونظــــم

ـــــة، املجتمعـــــات الفكر عاقـــــة ـــــف عر ـــــ املـــــستخدمة املعـــــاي ـــــ إ ــــــدي(إضـــــافة والر ، مـــــصطفى
فات. )2011 التعر تلك أحدث الباحثة ستعرض ي يأ   :وفيما

ة الفكر عاقة وم   مف

ـذه بتفـس تمت ا ال امليادين الختالف يجة ن واسعا؛ تنوعا ة الفكر عاقة وم مف د ش
ً ً ً

جتمـــاع، عاقـــة وعلـــم بيـــة وال الـــنفس وعلـــم مـــن، الطـــب العديـــد ـــو ظ ـــ إ أدى ه بـــدو ـــذا رو ر
والتع ةّاملسميات الفكر لإلعاقة فات   .ر

والنمائيـة ـة الفكر لإلعاقـات كيـة مر معيـة ا ـف عر عـد ّو ُ)American Association on 
Intellectual Developmental Disabilities, 2010 (فــــسرت حيــــث فــــات، التعر تلــــك ّأحــــدث

ـــــا بأ ـــــة الفكر التكيفـــــ: عاقـــــة والـــــسلوك ـــــ العق داء مـــــن ـــــل ـــــ ـــــوظ م الـــــذينانخفـــــاض ي
َ

العمليـة والتكيفيـة جتماعية و يمية املفا ات ا امل ما الفـرد، رتمثل بلـوغ قبـل عاقـة ـذه ـر وتظ
عمـــره مـــن عـــشرة بدل). AAIDD, 2010(ُالثامنـــة اســـ ونـــھ ب ســـبقھ عمـــا ـــف التعر ـــذا ختلـــف و

ـة الفكر عاقـة بمـصط ـ العق التخلـف ن. مـصط وآخـر الوك سـ ـر وو  ,.Schalock et al(ى
ش) 2007 العــ مــن م مكــ و ــة الفكر عاقــة ذو اص ــ لأل الــدعم يــوفر ــديث ا املـصط أن

ّ ي
م ئا ب م، بفعالية حقوق ومراعاة م كرام ام اح إ   . إضافة
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ّالمدارس العادیة   دانیھ عبد الرحمن عبد العزیز السلیماني  ِ
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ة الفكر عاقة لذو العامة صائص   يا

و ـــــة الفكر عاقــــة خـــــصائص أبــــر التكيفـــــي والــــسلوك ـــــ العق داء ــــ القـــــصو زيمثــــل ـــــر ال
املختلفــة النمــو جوانــب ــ ع تــؤثر ا ُبــدو ــ، ر واملعر اللغــو جتمــا، يــالنمو و إضــافة، والنفــ
ــي ر وا ي البـد انــب ا ـ ع ــا تأث ـ طيـب(إ تخــتص). 2010،ا املعدلـة البدنيــة بيـة ال ــو ّو ن

واجتماعيـة ونفــسية عقليـة خـصائص مــن ـا يــرتبط ومـا ـة يو ا زتــھ وأج الفـرد ، وحركيــةَببـدن
و الـــــذ ـــــة الفكر عاقـــــة ذو التالميـــــذ عنـــــد النمـــــو خـــــصائص ذكـــــر ـــــان بم ميـــــة مـــــن رأصـــــبح ي

تلبيـــــة مــــن ـــــ املد العمــــل ــــق فر ضـــــمن العــــاملو يــــتمكن ـــــ ح ســــواء، حــــد ـــــ ع م مــــ نــــاث رو ن
ـــــدة الفر م صائـــــص وفقـــــا املعدلـــــة البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــ الفئـــــة ـــــذه متطلبـــــات

ً
وحـــــسن( ، املطـــــر

2005.(  

عد الـذاكرةو وقصو باه ن ع ة القد رضعف ة، ر قـد ـ تـؤثر ـ ال العقليـة ـصائص ا رمـن
ـــــادي والتحـــــصيل الـــــتعلم ـــــ ع ـــــة الفكر عاقـــــة ذو ـــــو، يالتالميـــــذ يواج ـــــم أ ـــــ إ نإضـــــافة

ــدي والتجر ــ العر والــتعلم الــتعلم أثــر نقــل ــ ة الــتعلم، صــعو أثــر بانتقــال قــصد الــذي: ُو ثــر
ع كــھ موقــفي ــ علمــھ مــا توظيــف ــ ع تــھ قد أو ، أخــر ة ــا م علمــھ ــ ع مــا ة ــا مل الفــرد رلــم ر ىر

ّ ّ
ٍ

ة املــــــشا العناصـــــر ذات ديـــــدة ا املواقــــــف ـــــ مختلفــــــة. ســـــابق ـــــة لغو مــــــشكالت م لـــــد أن كمـــــا
ـــــة اللغو ـــــصيلة ا ومحدوديـــــة اللغـــــو مثـــــل، يالتـــــأخر النطـــــق ـــــ ھ: ومـــــشكالت ـــــشو وال ـــــذف ا

مالء عاقـةوتتأ، وكذلك جـة بد ـة واللغو العقليـة ة القد من ل رثر عاقـة، ر شـدة ادت لمـا زف
ــــــة الفكر عاقــــــة ذو التالميــــــذ عنــــــد ــــــة واللغو العقليــــــة ة القــــــد ــــــا أثر ــــــ ع يضـــــعفت مــــــصطفى(ر

دي   ).2011، والر

ن وآخـــر ـــسو ما ـــر وو ن عـــرض) Matson et al., 2009(ى ـــ العق انـــب ا ـــ القـــصو ّأن ر
ع ذو اص مختلفــــــةيــــــ اجتماعيــــــة ملــــــشكالت ــــــة الفكر ــــــساب، اقــــــة اك ــــــ ع ة القــــــد ركعــــــدم

املناســــــبة جتماعيــــــة ات ــــــا الالئقــــــة، رامل ــــــ غ جتماعيــــــة ســــــتجابات ــــــصائص. وفــــــرط ا ومــــــن
والتكيــف جتمـا النـ تـأخر أيـضا ة، جتماعيـة الـضر العـادات ـساب ة، ورواك القــد روعـدم

الــــصداقات ن ــــو ت ــــ ا. ع عــــود يوقــــد تــــد ــــ إ ــــة الفكر عاقــــة ذو عنــــد جتماعيــــة ملــــشكالت
ّ ي

العقليــــــة ة وطــــــر، رالقــــــد م نحــــــو الــــــسلبية ن خــــــر ــــــات اتجا ب ــــــس ــــــشأ ت أخــــــر أحيــــــان ــــــ قو ى
م النفـسية، معامل املـشكالت مـن العديـد ـ إ الـسلبية ـات تجا ذه ـوم: مثـل، وتؤدي مف ي تـد

ّ

ب أيـــضا يــرتبط الـــذي الدافعيــة وانخفـــاض ــاالــذات و يواج ـــ ال خفــاق و الفـــشل ات ــ ـــذا، خ و
حبــــــاط و باالكتئــــــاب م ــــــشعر ه والعدوانيــــــة، ربــــــدو ــــــوف ا عــــــض، أو ــــــر يظ آخــــــر جانــــــب ومــــــن

ن خــــر عايــــة ــــ ع ــــصو ل التعــــاطف ــــ إ اجــــة وا الــــضعف ــــة الفكر عاقــــة ذو رالتالميــــذ ل ي
َ َ

م تمام طيب(وا الضمد2010، ا  ).2009، ؛

و البدنية صائص ةا الفكر عاقة لذو ركية   يا

ا تطــــو النمـــو جوانــــب ـــ أك ــــة الفكر عاقـــة ذو التالميـــذ عنــــد ـــي ر وا ي البــــد النمـــو عـــد
ً
ر ي ُ ،

العمـــر بتقـــدم يتحـــسن أنـــھ كمـــا خـــر وانـــب با نـــة ىمقا ق، ر فـــر نـــاك ف ذلـــك مـــن الـــرغم ـــ ووع
عاقــــة ذو ــــ غ م وأقــــرا ـــة الفكر عاقــــة ذو التالميــــذ ن بــــ ة ـــ يوا النمــــوي ســــرعة حيــــث مـــن

سلسلھ س بو(ول   ).2012، را

م يئـــ ــ عاقــة ذو ــ غ م أقــرا عــن ــسيطة ال ــة الفكر عاقــة ذو التالميــذ يختلــف يوال و
سدية والشديدة، ا املتوسطة عاقة ذو الطفـل، يبخالف ـم و ن و أن يالحـظ عـام ل ـش زو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

335 

العـــادي الطفــل ن و مــن أصـــغر ــة الفكر عاقــة طولـــھو، زذي مــع الطفـــل ن و ناســب ي ال ، زأحيانــا
ركــــة وا املـــ ــــ يتـــأخر ركيــــة، وقـــد ا الوظـــائف قــــصو عـــن الناتجــــة ات الـــصعو تتعــــدد ركمـــا

مثل م املـضطرب: لد املـ ـ ـر يظ والـذي العـص العـض التوافق اختالل
ُ

وجـود،  ـ إ إضـافة
م لــــد ــــي ر ا البــــصر التــــآز ــــ يضــــعف ر، ر ا والتوجيــــھ كــــذلكوالــــتحكم ــــ، ــــي ع غلــــب كمــــا

نتظــــــام وعــــــدم والتثاقــــــل الــــــبطء م مـــــــستقيم، خطــــــوا خــــــط ــــــ الــــــس ــــــ ع ة القــــــد عــــــدم رمــــــع
دي( والر وحسن2011، مصطفى املطر   ).2005، ؛

ــــالزحف ة ــــ الكب ركيــــة ا ات ــــا امل أداء ــــ القــــصو عمــــل رو والوقــــوف، ر لــــوس ، واملـــــ، وا
ونز، والوثـــب، والقفـــز، والـــركض الـــدرج عاقـــةوصـــعود ذو التالميـــذ تفاعـــل مـــن ـــد ا ـــ ع يلـــھ ّ و

ولة ـــــس الفــــراغ ـــــ م أجــــسام ونقـــــل ئــــة الب مـــــع ــــة الدقيقـــــة، الفكر ركيـــــة ا ات ــــا امل تتـــــأثر ركمــــا
عـــد ــ وال ـــة، الفكر باإلعاقــة ـــا وإفال ــا وحمل ــا والتقاط شـــياء ــ إ والوصـــو ــة اليدو اعــة ّال ل

ا ات ـــــــا م لتأديــــــــة ة الـــــــضر ات ـــــــا امل رمـــــــن ر اتور ــــــــا وامل بالـــــــذات العنايـــــــة ات ــــــــا وم اليوميـــــــة ريـــــــاة ر
نيــة وامل طيــب(اديميـة طيـب). 2010. ا ا ذكــر ركيــة) 2010(وقــد ا ات ــا امل مــن أن رأيــضا

ً

البــصر امــل بالت عــرف مــا أو اليــدو ــي ر ا التــآز ات ــا م ــة الفكر عاقــة بوجــود تتــأثر ــ يال ْي ُ ر ر
ـــــي ر اســــــتخد، ا خـــــالل مـــــن ـــــر تظ ـــــ قــــــاموال وكتابـــــة ن والتلـــــو والرســـــم الدقيقـــــة دوات رام

أحيانـــا القـــراءة ـــ ع م قـــد ـــ تـــؤثر كمـــا الـــسطر، ـــ ع والكتابـــة حـــرف، تلـــك، رو ر تطـــو يمكـــن و
ا بصر شياء بع ت ن تما سة مما خالل من ات ا امل
ً

ر ر ا، ر وتلو الرسومات حرف، واقتفاء بع وت
ا واقتفا رواستخدام، بجدية ا ونظم والدومينو املكعبات   .زلعبة

اللياقــة لــضعف يجـة ن وذلــك أيــضا؛ م لـد الغالبــة الــسمات مـن القواميــة نحرافــات عـد و
ً ً

الـــسرعة، العـــضلية نـــوا ـــ و الـــذ التالميـــذ عـــن لإلنـــاث والبدنيـــة ة العـــضو النـــوا روتختلـــف
نفــس أداء عنـد ــا ذا والقـوة الــسرعة يملكـن ال ــن ف ةّوالقـوة، ـا كثافــة، رامل قلـة ن لــد ـر تظ كمــا

العظــــام(العظــــام و) ــــشاشة الــــذ مـــــن ــــ أيـــــضا، رأك وانــــب ا تلــــك ــــ ع ة ر الـــــش ة الــــدو روتــــؤثر
ــ الطبي ــ غ الطمــث وانحبــاس ة الـدو قبــل مــا بــأعراض ـا لإلصــابة، رلعالق عرضــة ــ أك ــن أ ّكمـا

عاقــــة ذوات ــــ غ ن نــــا قر مــــن حدوثــــ، بالــــصرع احتماليــــة ةوتــــزداد ر الــــش ة الــــدو أثنــــاء وقــــد. رھ
ل ـش ـة الفكر عاقـة ذو التالميـذ عنـد السمنة معدالت تفاع ا إ اسات د عدة نتائج ت يأشا ر ر ر

ــــسبة ب الراشـــــدات% 45عــــام نــــاث ــــسبة، لـــــدى الراشــــدين% 26و و الـــــذ الـــــسمنة، رلــــدى وأن
نــــة مقا ـــسيطة ال ـــة الفكر عاقــــة ذو التالميـــذ ن بـــ ــــ أك ل ـــش ـــشر تن
ً

ر ــــةي الفكر عاقـــة يبـــذو
ـة). 2009، رمنصو(الشديدة الفكر عاقـة ذو التالميذ عند السمنة معدالت تفاع ا عود يوقد ر

ن وآخر تو أسون اسة د أفادت كما ي البد شاط ال سة مما نقص رإ   ).Asonitou et al., 2018(ر

ي الثا املعدلة: راملحو البدنية بية   ال

البدني بية ال وم ّمف
ِ

َ املعدلةَ َّة ُ
:  

البدنيـــة بيــــة وال ة الـــ جمعيــــة ـــا ـــا) SHAP, 2013(ّعرف أو: بأ ــــا تكييف تــــم بدنيـــة يــــة تر
ذو ـــ غ للتالميـــذ ـــسبة بال ـــال ا ـــو كمــا عاقـــة ذو للتالميـــذ مناســـبة ـــو ت بحيـــث ا، يعــديل ي ن

تية، عاقة وانب ا ر عاقةتطو ذو للتالميذ البدنية بية ال شمل   :يو

ركيةا .1 وا البدنية ات ا   .رمل
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ا .2 وأنماط ساسية ركية ا ات ا ،(رامل ر ا ، امل اللقف،   ).إ... يالرمي،

اضية .3 والر ماعية وا الفردية لعاب و والرقص املائية اتاأللعاب ا   .رم

ن مـاككيو ر الـذي) McCubbin, 2014(ىو املـستقب املـسار عـد املعدلـة البدنيـة بيـة ال أن
ـيجب إ دعـا وقـد عاقـة، ذو للتالميـذ أفـضل ية ـ نتـائج لضمان عليھ ك وال بھ يتمام

التالميـــذ ــؤالء ـــ إ واملوجــھ ســـة املد قبــل مـــن املعــدل ي البـــد ــشاط ال ـــ ع ــ ك ال مـــن ــد ّمز ر ِ
أمـــا. ّ

ن وآخــر احتياجـــات) Downs et al., 2016(وداونــز لتلبيــة متخــصص علــيم ــا بأ ـــا عرفو ّفقــد

تقييـداالتال ئـات الب أقــل ـ تقديمـھ يــتم عاقـة ذو ًميـذ فــصل، ي ـ تقديمـھ يمكــن أنـھ ـ ع ممــا
معا ن ثن من ج مز أو منفصل فصل أو البدنية بية لل   .عام

املعدلة البدنية بية ال داف َّأ ُ ّ
ِ

َ َ:  

ـــ العامـــة البدنيـــة بيـــة ال ـــداف أ مـــن املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال ـــداف أ بـــع ّت ِّ ِ
َ ََ يَ البـــد انـــب ا

ألعـــــــــاب، مـــــــــن ــــــــو يت خـــــــــاص ــــــــو تر برنـــــــــامج وضـــــــــع ــــــــ ع ترتكـــــــــز ــــــــا لك ، جتمـــــــــا و نوالنفــــــــ ي
عاقــــة، ذو التالميــــذ وحــــدود ات وقــــد ميــــو مــــع ناســــب ت إيقاعيــــة ــــات وحر اضية، ــــشطة يوأ رل ر

علىوصـــو عمـــل بحيـــث العامـــة، البدنيـــة بيـــة ال برنـــامج ـــ املـــشاركةبأمان ـــستطيعو ال لالـــذين ّن ِ
َ َ

ــــا ع م واعتمــــاد ــــم ذوا تقبــــل ــــ ع م ــــساعد و بدنيــــة، ة قــــد أقــــ ــــ إ عاقــــة ذو رلتالميــــذ ي
املجتمع ندماج من م وتمكي م، بو(أنفس   ).2012، را

ممـا العامـة، البدنيـة بيـة ال ـداف أ تحقيـق أيـضا املعدلـة البدنيـة بيـة ال تطبيق عند را ّو ِّ ِ
َ ََ َ ًُ َّ ُ

التال أمــــــام الفرصــــــة ــــــيح ركيــــــة،ي ا م ا ــــــا م وتنميــــــة ي، بــــــد ــــــشاط ب للتمتــــــع عاقــــــة ذو ــــذ رميــ ي
البدنيــــة م ا ّوقــــد ِ

َ َ والعــــالج. ر يــــل التأ ــــ إ املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال برنــــامج ــــدف آخــــر جانــــب َّومــــن ُ ّ ِ
َ َ

تنفيـــــذ يمكـــــن كمــــا التالميـــــذ، أولئــــك لـــــدى انـــــات م و ات القــــد أقـــــ لتنميــــة ـــــي ر ا روالتقــــدم
ـــة بو ال امج ـــ العالجيـــةال املؤســـسات أو ـــشفيات املس أو س املـــدا راملعدلـــة َّ ُ

ذو. للتالميـــذ حـــق يو
بجانـب س باملـدا بـو ال نـامج ال مـن كجـزء العامـة البدنيـة بيـة ال بـرامج مـن ستفادة رعاقة ي ّ ِ

َ َ

العمــل ثـم ومــن م انـا وإم م ا قــد ـ ع التعـرف مــن م يمكـ ممــا املعدلـة البدنيــة ـشطة رتـوف
البدنيـة ـشطة تـوف بجانـب العامـة البدنيـة بيـة ال برامج م مشارك أن كما ا، ر تطو ع
مــن بــالقبو م وإحــساس م ملــذوا ام واح م بأنفــس م ثقـ تنميــة ــ ع م ــساعد ســوف لاملعدلـة

فيھ شو ع الذي ،(ناملجتمع بو   ). 2012را

ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ال مية ةأ الفكر  :عاقة

كـال مـن ـة الفكر عاقة ذو التالميذ حياة نوعية ن تحس ع املعدلة البدنية بية ال يعمل
ن ــس عاقـــة، ا ذو ـــ غ ن خـــر التالميـــذ مـــع جتمـــا م تواصـــل ـــز عز خـــالل التـــا، يمـــن و

م إعاق ع التغلب م   ).Yılmaz et al., 2015(مساعد

نتــائج ذووذكــرت للتالميـــذ الــص النمــو ــ مــا م ا دو املعدلــة البدنيــة بيــة لل أن يبحــاث
ً ً

ر ّ

ــ ــا ال ي البــد ــشاط ال ـ ع ــصو ا ــستطيعو ال الــذين ن ـس ا كــال مــن ــة الفكر لعاقـة ن
ــؤالء س لتــد عــادة م يل تــأ يـتم ال الــذين العامــة، البدنيــة بيـة ال ــ معل مــع العاديــة رالفـصو ل

بيـةالتالميـ ال فـصو ـ م الـال ب والتـد والتعلـيم الـدعم لتـوف ـا ال سـتعداد ـو يمل وال لذ، زن ر
لـذلك العامـة، البدنيـة بيـة ال ـ ـة الفكر عاقـة ذو التالميـذ مـشاركة عند أو اصة ا يالبدنية
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ــــش ال ــــ ع ــــصو ل ــــة الفكر عاقــــة ذو للتالميــــذ الفرصــــة املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال لتــــوفر اطي
ن ت البي كال م إعاق مع يتوافق الذي ي   ).Erickson et al., 2012(البد

ـــزة أج ن بـــ والتـــواز ـــة يو ا ـــسم ا ـــزة أج ـــة تقو ـــ ع املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال عمـــل نكمـــا َّ ُ ّ ِ
َ َ

ــزة ج مـــن ــا وغ والتنفـــ ي والــدو والعـــض العــص ـــاز ا املختلفــة، ــسم يح، را وتـــ
تتــاحنحرافــات ــ ح عاقــة يجــة ن توجــد ــ ال نحرافــات عــض وعــالج ــا، م ــد وا ّالقواميــة

املختلفـــة ـــسم ا زة بـــأج حـــساس املة،وتنميـــة ـــا وظائف أداء فرصـــة ـــة يو ا ـــسم ا ـــزة ألج
ــــ حركتــــھ انيـــة وإم ــــسم، ا ـــا ف يتحــــرك ــــ ال واملـــساحة ــــم ا ومعرفـــة ــــان، بامل حـــساس و

املحيطةبھ ئة   ). Vest et al., 2006(الب

السابقة اسات   :رالد

ن وآخر تر و اسة د زدفت و ُ املنتظمـة) Wouters et al., 2019(ر املـشاركة أثـر ـ ع التعـرف ـ إ
ات ـا للم م ـسا واك ـة الفكر عاقـة ذو مـن ن ق واملـرا طفـال ة ـ ـ ع ي البـد ـشاط ال رـ ي

ركية الفكر(ا عاقة ذو ن ق واملرا أويطفال عامـة سة مد إ اب الذ ع ن القاد غ رة ر
ي سلو أو ط اعتالل أو النمو تأخر ب س مـن). خاصة، اسـة الد عينـة ونـت مـن) 86(رت فـردا

ً

مـن م أعمـا تراوحـت والـشديدة املتوسـطة ـة الفكر عاقـة رذو الباحـث. سـنة) 18-2(ي اسـتخدم
تطبيق ق طر عن واحدة ملجموعة التجر أيـاماملن ثمانيـة ـ اسة للد كأداة سارع ال رمقياس

أن. متتاليـة ــ إ اسـة الد نتـائج توصـلت البيانــات تحليـل عـد اســتطاعوا%) 47(رو العينـة أفـراد مـن
ي البــد ــشاط ال توصــيات املــنخفض، تلبيــة ي البــد ــشاط بال املــنخفض ــي ر ا النمــو تــبط ا . ركمــا

يلبـــــ لـــــم العينـــــة أفـــــراد نـــــصف مـــــن ـــــ أك ألن ّونظـــــرا ً
اســـــة الد أوصـــــت ي البـــــد ـــــشاط ال توصـــــيات روا
قبـــل مــن البدنيـــة م ــشط أ وتوســـيع استكــشاف ـــ ع م ــ وتحف اص ـــ ــؤالء دعـــم ة وربــضر

الرعاية مقدمي أو م ِأسر
ّ ُ

.  

و ماجو اسة د عاقـة) Majoko, 2019(رسعت ذو التالميـذ مـشاركة واقـع ـ ع التعـرف يإ
و( الــــــتعلم، ات وصــــــعو ــــــة، الفكر العاطفيــــــةعاقــــــة عاقــــــات و والتوحــــــد، ة، البــــــصر / عاقــــــة

داو مــة ومتال ـسدية، ا عاقـات و ، الـدما والـشلل نالـسلوكية، املرحلــة) ز ـ البدنيـة بيـة ال ـ
مبابواي الفرديـة. زبتدائية املقـابالت إجـراء خـالل مـن النـو املـن اسـة الد وتحليـل، راتبعت

ن املشارك ومالحظات اسـةالوثائق الد مـن. رـ اسـة الد عينـة ونـت البدنيـة) 24(روت بيـة لل معلمـا
ً

بتدائيـــــة املرحلـــــة الوثـــــائق، ـــــ وتحليـــــل الفرديـــــة املقـــــابالت لتنظـــــيم مقـــــار مـــــن اســـــتخدام نتـــــم
املالحظــة يانــات ومؤســسية. و فرديــة مخــاوف وجــود مــن بــالرغم أنــھ عــن اســة الد نتــائج روكــشفت

باإلعــــداد تتعلــــق ن املعلمــــ دلــــدى ذو، رواملــــوا التالميــــذ مــــشاركة نحــــو إيجابيــــة ميــــو م لــــد يفــــإن ل
البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــ البدنيـــــة، عاقــــة بيـــــة ال تطبيـــــق متطلبـــــات مــــن عـــــددا اســـــة الد ذكـــــرت وقــــد

ً
ر

التلميــذ ــصية ــم ف مثــل والتالميــذ، املعدلــة ن املعلمــ ن بــ إيجابيــة اجتماعيــة عالقــات ، وإقامــة
جتماعيـة العالقات ز عز مو أنفـس التالميـذ ن بـ التالميـذ، يجابيـة ن بـ التعـاو ثقافـة ، نودعـم

املعـــدل التعلـــيم أن. واســتخدام يمكـــن العاديـــة الفـــصو ــ عاقـــة ذو التالميـــذ إدمـــاج أن لكمــا ي
واملؤســـــسية الفرديــــة ات القــــد بنــــاء رعــــز وأثنـــــاء، ز قبــــل ن للمعلمــــ الــــشامل ب التـــــد ذلــــك ــــ ربمــــا

سياسا وتنفيذ وإقرار دمة الدمجا قبل محددة عات شر و   .ت



ُمتطلبات التربیة البدنیة المعدَّلة للتلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة في  ُّ ِ َ َ ّ
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ن وآخـر تو أسـون ووأجر برنـامج) Asonitou et al., 2018(ى أثـر ـ ع التعـرف ـ إ ـدفت اسـة رد
عاقـــة ذو ن البـــالغ مـــن مجموعـــة عنـــد البدنيـــة اللياقـــة مـــستو ـــ ع املعـــدل ي البـــد ـــشاط يال ى

ــة يــ. الفكر تجر ما إحــدا ن ملجمــوعت ــ التجر املــن اســة الد ضــابطةراعتمــدت خــر و عــن، ىة
والبعــــــدي ـــــ القب القيـــــاس ـــــق مــــــن. طر اســـــة الد عينـــــة ونـــــت عاقــــــة) 38(روت ذو ن البـــــالغ يمـــــن

مــن م أعمــا اوح ــ ت الــذين ــة ــاء) 45 – 28(رالفكر ذ بمعــدل عامــا
ً

مجموعـــة)55( ــل قــوام بلــغ ،
فـــردا) 19(

ً
ــــشط،  و ن التمــــا ــــ ع ب التــــد ـــ يــــة التجر املجموعــــة شــــاركت رحيــــث لعــــابر و ة

نــــــة واملر والتـــــــواز والــــــسرعة العــــــضالت قـــــــوة ن لتحــــــس واملعدلــــــة املجموعـــــــة، ن أفــــــراد ك ـــــــشا رولــــــم
بات التـــد تلـــك مـــن أي ـــ رالـــضابطة ٍ

ملـــدة، ّ ســـبوع ـــ ن مـــرت ـــت أجر ـــ ال
ُ

متتاليـــة) 4( ر تـــم، أشـــ
البدنيـة للياقـة ات اختبا سبعة ع ن املشارك جميع تقييم

ّ
ِ ا، ر نـامج ال تنفيـذ عـدهقبـل و . رلتـد

ـ إيجابيـا عكـست ا قـد يـة التجر للمجموعة البدنية اللياقة تدخالت جميع أن النتائج رت وأظ
ً

البعديـــة ات اللياقــــة، رختبـــا يحـــسن أن يمكــــن ـــ يك ال ي البـــد ب التــــد برنـــامج أن ـــرت أظ ِكمــــا
ّ ر

ـــــسيطة ال ــــة الفكر عاقـــــة ذو مـــــن ن البــــالغ عنـــــد العـــــضال، يالبدنيــــة قــــوة ـــــاوخاصـــــة وتحمل ، ّت
نــة، نوالتــواز والرئــة، والــسرعة، وواملر للقلــب التحمليــة ــ، والقــوة أك حيــاة أســلوب ــز عز أجــل مــن

ة وأك شاطا
ً

.  

وفت ع من ل اسة د ٍأما ـشاط) 2018(ر ال ميـة وأ انـة م ـ ع التعـرف إ دفت فقد
الثــــــ الطــــــو تالميـــــذ لــــــدى جتمــــــا نـــــدماج ــــــ املكيــــــف ـــــ ا رالر ســــــةّ مما مــــــن ن املعفيـــــ رانو ي

زائر بــــــا البخـــــار قــــــصر بمدينـــــة ــــــ ا الر ـــــشاط وأداة. يال الوصــــــفي املـــــن الباحثــــــان اســـــتخدم
بانة اســـــة، ســــ الد عينـــــة خـــــصائص ــــ ترا علميـــــة أســـــس ـــــ ع يــــا مب حـــــا مق اضـــــيا رنامجـــــا رو ر

ً ً ً ًّ

مــــن ونــــة ــــشاط) 30(امل ال ســــة مما مــــن ن املعفيــــ التالميــــذ مــــن وتلميــــذة رتلميــــذا
ً

ب ــــس ــــ ا الر
العــصر أمــراض بأحــد إصــابة أو إعاقــة وجــود يجــة ن البدنيــة م ليــاق مــستو ــرت. ىانخفــاض وأظ

لإلقبــال التالميـذ ودفـع عفـاءات رة ظـا تفـادي ــ ح ـ املق ـ ا الر نـامج لل ا دو اسـة الد نتـائج
ً
ر ر

ـــــ ع القـــــضاء خـــــالل مـــــن ـــــ تج مــــــا ـــــذا و اضـــــية، والر البدنيـــــة بيـــــة ال ســـــة مما ـــــ ــــــواجسرع ال
والنفــــسية، الطبيــــة، قتــــصادية والثقافيــــة املوضــــوع. جتماعيــــة ــــذا نــــاو ب الباحثــــان ــــ لوأو

انب ا ذا ن تم امل ن الباحث قبل من والتفصيل الدقة من   .ء

ــــ والعتي ي القحطــــا اســــة د للتالميــــذ) 2018(رســــعت املقدمــــة املــــساندة ــــدمات ا تقيــــيم ــــ إ
ـــ ـــة الفكر عاقـــة ـــايذو ن العـــامل نظـــر ـــة وج مـــن ـــة الفكر بيـــة ال ـــرامج و ـــد اســـتخدم. معا

الوصــــــفي املـــــن مـــــن. الباحـــــث اســـــة الد عينــــــھ ونـــــت بيــــــة) 113(روت ال ـــــرامج و ــــــد معا ـــــ عــــــامال
ً

ــــاض الر بمدينــــة ــــة بانة. الفكر ســــ باســــتخدام البيانــــات جمــــع تــــم ــــ. وقــــد إ اســــة الد روتوصــــلت
التـــا النحـــو ــ ع ـــدمات ا جـــاءت: تقيــيم ن حـــ ــ ، ـــ و املرتبـــة ــ ســـية املد النفـــسية دمــة را

الثالثــة، املرتبــة ــ فجــاءت والكــالم اللغــة عــالج خدمــة أمــا الثانيــة، باملرتبــة والتنقــل النقــل خدمـة
ية الـ دمـة ا امـسة ا املرتبـة ـ وجـاءت ، ـ املد شـاد خدمـة جـاءت عـة الرا املرتبـة رو ر

امل ــ وجــاءت ســية، خدمــةراملد ة ــ خ املرتبــة ــ وجــاءت ، ــ الطبي العــالج خدمــة الــسادسة رتبــة
الــوظيفي ــدمات. العــالج ا تقيــيم جــة لد إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود النتــائج ــرت أظ ركمــا و

ـــ ـــة الفكر بيـــة ال ـــرامج و ـــد معا ـــ ـــة الفكر عاقـــة ذو للتالميـــذ املقدمـــة دمـــة(ياملـــساندة ا
خدمـــــ ســـــية، املد والتنقـــــلرالنفـــــسية النقــــــل خدمـــــة والكـــــالم، اللغـــــة عــــــالج ــــــل) ة املؤ ـــــ ملتغ ىعـــــز

للتالميـــذ املقدمــة املـــساندة ــدمات ا تقيــيم جـــة لد إحــصائية داللــة ذات ق فـــر جــود و ، ــ رالعل و و
ـــ ـــة الفكر بيـــة ال ـــرامج و ـــد معا ـــ ـــة الفكر عاقـــة والتنقـــل(يذو النقـــل ـــ) خدمـــة ملتغ ىعـــز

الوظيفية ة    . ا
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نىأجـر وآخـر كتــب) Hughes et al., 2017(وـوس ن تـضم مـدى معرفـة ـ إ ـدفت اسـة رد
املخـــاطر لقـــضايا املعدلــة، البدنيـــة بيــة ال ات مقـــر ـــ ن للمعلمــ املقدمـــة املعدلــة البدنيـــة بيــة َّال َُّ ُّ ِّ ِ

َ ََ رَ
عاقـــة ذو للتالميـــذ أداة. يوالـــسالمة خـــالل مـــن ، ـــ التحلي الوصـــفي املـــن اســـة الد راســـتخدمت

اســـية، د كتـــب ثمانيـــة محتـــو تحليـــل ـــق طر عـــن ن املـــراجع مـــن ثالثـــة ـــا قـــام املحتـــو رلتحليـــل ى ى
ا فحـــص تـــم ـــ ال املواضـــيع الـــصرع،: وشـــملت ، الـــسكر ي، املحـــو املفـــصل اســـتقرار عـــدم ـــو، يالر ر

املعاملـــة وســــوء املفتــــوح الـــصلب الــــسمنة، املناعـــة، نقــــص وس ـــ ــــ. ف إ اســــة الد نتـــائج روخلــــصت ِ
ّ

أي تناو الثمانيةلعدم الكتب السابقة املوضوعات   . من

بلبـواب اسـة د دفت ذاتھ السياق املعـدل) 2017(رو ي البـد ـشاط ال دو ـ ع التعـرف ـ رإ
النفــ املركــز ــ ــة الفكر عاقـة ذو التالميــذ عنــد ــي الالعقال الـسلوك حــدة مــن التخفيــف يـ

زائر بــا املــسيلة بمدينــة بـو العي، يال اختيــار مــنتـم ونــت ت حيــث القـصدية، قــة بالطر ) 27(ّنــة
ــة الفكر عاقــة ذو مــن يتلميــذا

ً
ن،  بــ م أعمــا م، ســنة) 15-10(رتراوحــت ــا ذ ــسبة ) 48-30(و

جـــة الواحـــدة. رد املجموعــــة ذا ـــ التجر املــــن الباحـــث ــــ، اســــتخدم ع للداللــــة ا مـــصو ا واختبــــا
ً ً
ر ر

اسة للد كأداة ي الالعقال النتا. رالسلوك ـوتوصلت ا ـ كب ا دو املعـدل ي البـد ـشاط لل أن ـ إ ئج
ً ً

ر
جانـــب ـــ التطـــو ـــ إ باإلضـــافة العينـــة أفـــراد عنـــد ـــي الالعقال الـــسلوك جـــات د معظـــم رانخفــاض ر

ة الفكر عاقة ذو التالميذ عند السلوك   .يعديل

ــان وآيل جافنـدي مــن ــل ــا قــام أخــر اســة د ـ ىو ــ) Guvendi & Ilhan, 2017(ر إ ــدفت
ــــــشئةالتعـــــ والت الذاتيـــــة ة دا و العـــــاطفي التكيـــــف ـــــ ع املعــــــدل ي البـــــد ـــــشاط ال تـــــأث ـــــ ع ررف

ــــة الفكر عاقـــة ذو التالميــــذ عنـــد خــــالل. يجتماعيـــة مـــن ــــ التجر املـــن الباحثــــان اســـتخدم
مـــــن ونـــــت ت واحـــــدة مجموعـــــة ـــــ ع والبعـــــدي ـــــ القب ختبـــــار ن) 12(تطبيـــــق الـــــصف مـــــن ّتلميـــــذا ً

والــــسا ــــامس تركيـــــاا ــــ إســــطنبو بمدينـــــة ــــة الفكر عاقــــة ذو مـــــن لدس برنـــــامج. ي تطبيــــق تــــم
مـــدى ــــ ع ســـبوع ــــ ســـاعة ملـــدة املعــــدل ي البـــد ـــشاط أســـبوعا12ال

ً
مقيــــاس،  اســـتخدام وتــــم

جتماعيــة ــشئة والت الــذات ة وإدا العــاطفي ن، رللتكيــف واملعلمــ الوالــدين مالحظــات ــ إ . إضــافة
و اســة الد نتــائج ــرت البعــديروأظ ختبــار و ــ القب ختبــار ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود

عنـد جتماعيـة ـشئة والت الذاتيـة ة دا و العـاطفي التكيـف مـستو ـ البعـدي ختبـار رلـصا ى
املعدل ي البد شاط ال سة مما يجة ن ة؛ الفكر عاقة ذو رالتالميذ   .ي

ا وإجراءا اسة الد   :رمن

اسة الد رمن ِ
ّ:  

التحلي الوصفي املن الباحثة ـ، استخدمت كمـا ا صـف و رة الظـا اسـة بد يرتبط والذي ر
وكيفا، الواقع كما ا ع والتعب ا وتفس

ً ً   ).  2012، العساف(ّ

اسة الد   :رعينة

صـــ اســـة الد مجتمـــع مـــن اســـة الد ـــذه ـــ العينـــة اختيـــار رتـــم العـــشوائية، ر قـــة الطر وفـــق
ــــسيطة عــــ، ال بلــــغ ــــاحيــــث أفراد يمثــــل) 230(دد والــــذي فـــــردا

ً
اســـــة%) 31,21( الد مجتمــــع ، رمــــن

العاديـــة) 21(وتـــضمنت س باملـــدا قـــة امل ـــة الفكر بيـــة ال بـــرامج ـــ ) 13(و، وكيلـــة) 15(و، رقائـــدة
و) 8(و، مرشــــــدة بدنيــــــة، يــــــة تر املرحلــــــة) 60(معلمــــــات ــــــ ــــــة الفكر بيــــــة ال معلمــــــات مــــــن معلمــــــة
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مــن) 51(و، بتدائيــة املتوســطةمعلمــة املرحلــة ــ ــة الفكر بيــة ال يــة) 62(و، معلمــات تر معلمــة
ة الثانو املرحلة ة   .فكر

اسة الد عينة أفراد   :رخصائص

ي يأ كما اسة الد ات متغ ضوء اسة الد عينة أفراد خصائص توضيح ريمكن   :ر

قم رجدو   )1(ل

اسة الد ات ملتغ وفق اسة الد عينة ع رتو ر   ز

العمل سبة العدد طبيعة  ال

خاصة ية تر  75.2 173 معلمة

بدنية ية تر  3.5 8 معلمة

 9.1 21 قائدة

 6.5 15 وكيلة

طالبية  5.7 13 مرشدة

 100.0 230 املجموع

ة ا سنوات سبة العدد عدد  ال

وأقل سنوات  14.8 34 خمس

 30.9 71 سنوات) 10-6(من

 18.3 42 سنة) 15-11(من

فأك) 16(من  36.1 83 سنة

 100.0 230 املجموع

التعليمية سبة العدد املرحلة  ال

بتدائية  50.9 117 املرحلة

املتوسطة  22.2 51 املرحلة

ة الثانو  27.0 62 املرحلة

 100.0 230 املجموع

اسة الد رأداة ِ
ّ:  

تــصميم ـ ع الباحثــة وعملـت العينــة، اء آ الستقـصاء أعــدت بانة اسـ ــ اسـة الد أداة ّتتمثـل ر ر
ُ

ِ
ّ

اســة الد أداة وتتــألف اســة، الد بموضــوع العالقــة ذات دبيــات و النظــر طــار ــ ع بنــاء رداة ِر ِ
ّ ّ ي ً

ن قسم   :من
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و تضمن:لالقسم و اسة، الد عينة عن عامة بيانات ناو ري ِ
ّ ّ   : ل

العمل. 1 خاصة، مرشدة، وكيلة، قائدة: (طبيعة ية تر بدنية، معلمة ية تر  ).  معلمة

ا. 2 سنوات وأقل: (ةعدد سنوات فأك16، سنة15-11، سنوات10-6، خمس   ).سنة

التعليمية. 3 بتدائية: (املرحلة املتوسطة، املرحلة ة، املرحلة الثانو   .املرحلة

ي الثـا ـة: القـسم الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات املعدلـة البدنيـة بيـة ال متطلبـات محـو َّتـضمن ُ ّ ِ
َ َ ر

مــن العاديــة س املــدا ــرـ املد العمـل ــق فر نظــر ــة ة) 43(ــ، روج متطلبــات، رعبــا ســبعة ضــمن
العادية س املدا ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية   . رلل

الـــ ا تــضمن ــ ال ســئلة جميــع عــن أجيــب املتطلبــات) 43(وقــد للــسبعة اســتخدام، فقــرة ــ ع
التــا للتــدرج وفقــا ــ ما ا ليكــرت ــشدة: مقيــاس أوافــق). 4,20-3,41(أوافــق). 5-4,21(أوافــق

ما حد أوافق). 3,40-2,61(ٍإ مطلقا). 2,60-1,81(ال أوافق ال
ً

)1-1,80.( 

اسة الد أداة   :رصدق

اسة. 1 الد ألداة ر الظا رالصدق   :ي

أعـضاء مـن ن املحكمـ مـن مجموعة ع ولية ا بصو اسة الد أداة عرض الباحثة رقامت ر
ا اصـةيئـة ا بيــة ال بقــسم س ي، رلتــد البــد ـشاط وال اضــة الر علــوم ليــة ــ، و معل مــن وعــدد

ر الظــــا الــــصدق لتحديــــد ــــة الفكر بيــــة ال ــــرامج و ــــد معا ــــ البدنيــــة بيــــة مــــدى، يال ولتحديــــد
إليـھ ـ ت ت الـذي بالبعد ا تباط وا ات العبا ُوضوح ر ات، ر عبـا إضـافة حـو ـم ا آ اسـتطالع روكـذلك لر

ن ير وأخر للمحـاوى ا مـة، رمناسـب الال التعـديالت إجـراء تـم م حـا ومق ن املحكمـ اء آ ضـوء ـ زو ر
اسة الد أداة   .رع

الداخ. 2 الداخ(الصدق اسة) ساق الد   :رألداة

عينــــــة     ــــــ ع ــــــا بتطبيق بانة لالســــــ الــــــداخ ــــــساق صــــــدق مــــــن بــــــالتحقق الباحثــــــة ّقامـــــت

من ونة م من) 30(استطالعية فردا
ً

تبـاط ا معامـل حـساب وتـم اسـة، الد عينـة رأفراد سـو(ر ) نب
إليـــھ ـــ ت ت الـــذي البعـــد ــذا ل ليـــة ال جـــة والد بانة ســـ عاد أ فقـــرات مــن فقـــرة ـــل جـــات د ن ُبــ ر ، ر

دالةإحصائياعندمـــــــــــــــــستوىالداللة ــــــــــــــــا جميع جــــــــــــــــاءت ــــــــــــــــ وال
ً

أن) 0.01( يؤكـــــــــــــــــد ــــــــــــــــذا و فأقــــــــــــــــل،
لعل جةصدقيمكنالتعو بانةتتمتعبد اتاالس رجميععبا أجلھر أعدتمن القياسما

ُ
 .  

عـــــــاد         أ ن بـــــــ العالقـــــــة لقيـــــــاس ســـــــو ب تبـــــــاط ا معـــــــامالت بحـــــــساب الباحثـــــــة قامـــــــت نوقـــــــد ر
بانة لالســــــــــ ليــــــــــة ال جــــــــــة بالد بانة، ا رســـــــــ جميع جــــــــــاءت ــــــــــ دالةإحصائياعندمــــــــــستوىالداللةوال

ً

جميع)0.01( أن يؤكـــــــــــد ـــــــــــذا و عادفأقـــــــــــل، الأ لعل جةصدقيمكنالتعو بانةتتمتعبد قياســـــــــــمارس
أجلھ   . أعدتمن

اسة الد أداة   :رثبات

بانة                  سـ ثبـات بحـساب الباحثـة نبـاخ، قامـت كر ألفـا ثبـات معامـل  Alpha)وباسـتخدام
Cronbachs)ســتطالعية اســة الد عينــة ـ ع ثبــات) Pilot study(ر، معامــل تفــاع ا ــرت أظ ـ روال

البدنيــة بيــة ال متطلبــات بانة اســ ات سرعبــا املــدا ــ ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات راملعدلــة
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ألفـا، العادية نباخ كر ثبات معامل بلغ مرتفـع، )0,97(وحيث ثبـات معامـل ـو أن، و ـ ع يـدل ممـا
جدا عال ثبات بمعدل تتمتع اسة الد أداة
ً

  .ر

ا ومناقش اســـــــة الد   :رنتائــج

ا ومناقش و السؤال نتائج   :لعرض

و ــــ: "لالــــسؤال ــــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميــــذات املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال متطلبــــات َّمــــا ُ ّ
ِ

َ َ

؟ املد العمل ق فر نظر ة وج من العادية س راملدا  " ر

اســــــة الد عينـــــة ـــــ ع اســـــة الد بانة اســـــ بتطبيـــــق الباحثــــــة قامـــــت الـــــسؤال ـــــذا عـــــن رلإلجابـــــة ر
نحرافاتامل و ـــــــــــــسابية املتوسطاتا حـــــــــــــساب وتـــــــــــــم عينــــــــــــــةساســـــــــــــية، الســـــــــــــتجاباتأفراد ـــــــــــــة رعيا

للتلميــــذات املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال متطلبــــات تحــــدد ــــ ال الــــسبعة املحــــاو ات عبــــا اســــةعن َّالد ُ ّ ِ
َ َ ر ر ر

جـــــاءت ،وقد ـــــ املد العمــــل ـــــق فر نظــــر ـــــة وج مـــــن العاديــــة س املـــــدا ــــ ـــــة الفكر عاقــــة رذوات ر
ي اآل ا   :نتائج

و عا: لاملتطلـــب ذوات التلميـــذات البدنيـــةمـــشاركة بيـــة ال حـــصص ـــ ـــة الفكر قـــة
  :العامة

قم رجدو   ) 9(ل

مـشاركة متطلـب عناصـر ـ ع ن مـوافق مـدى حو اسة الد عينة إلجابات سابية ا لاملتوسطات ر
العامة البدنية بية ال حصص ة الفكر عاقة ذوات   التلميذات

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب
ت

ال
 

3 
ــــتخـــصي ع ــــساعد ــــ ال دوات لتـــوف ماليــــة انيــــة م ص

ة الفكر عاقة ذوات التلميذات  .مشاركة
4.79 0.53 1 

1 
ــة الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات البدنيــة ـشطة عـديل

ن انيا وإم ن ا قد مع يتالءم  .ربما
4.78 0.47 2 

2 
ـــا م قـــدر ـــة الفكر عاقـــة ذوات التلميـــذات ـــإشـــراك ن

ن انيا وإم ن ا قد مع تتالءم ال شطة  .راختيار
4.51 0.70 3 

4 
الوصـــــــو مـــــــن ـــــــة الفكر عاقـــــــة ذوات التلميـــــــذات ن لتمكـــــــ

اضية الر والصاالت املالعب إ  .الشامل
4.45 0.79 4 

للمتطلب العام   0.46 4.63 املتوسط

قـــم ـــدو ا مـــن ريتـــ ا) 9(ل ـــسابية ا املتوســـطات العمـــلأن ـــق فر اتفـــاق جـــة بد راصـــة
ـــــ اســـــة(راملد الد و) رعينـــــة املتطلـــــب لحـــــو ـــــ"ل ـــــة الفكر عاقـــــة ذوات التلميـــــذات مـــــشاركة

العامـــة البدنيـــة بيـــة ال ن، "حـــصص بـــ تراوحـــت ـــذا)4.79 - 4.45(قـــد ل ي ـــسا ا املتوســـط وأن ،
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بلــــغ قــــد حــــو)4.63(راملحــــو ــــ املد العمــــل ــــق فر اتفــــاق ــــ إ ــــش ممــــا جــــةر، بد املتطلــــب رــــذا ل
شدة"   ".موافق

عاقـــة ذوات التلميـــذات مـــشاركة متطلـــب ـــ ع ـــ املد العمـــل ـــق فر اتفـــاق الباحثـــة عـــز رو و
جــــدا ة ــــ كب جــــة بد العامــــة البدنيــــة بيــــة ال ــــ ــــة الفكر
ً

بيــــة، ر ال ــــ ن ملــــشارك ي يجــــا ثــــر ــــ إ
ا مثــــــل ات، ــــــا امل مــــــن العديــــــد ــــــساب اك ــــــ ع العامــــــة الــــــسلةرالبدنيــــــة كــــــرة ــــــ ساســــــية ات ــــــا رمل

اليــــد)2016، بلقاســــم( كــــرة ات ــــا وم ي(ر، با القــــو، )2011، الــــش ألعــــاب ات ــــا ىوم البـــــا(ر ، عبــــد
ساســـية)2005 الـــسباحة ات ـــا م ـــساب واك البدنيـــة، )2002، عـــزب(ر، ات ـــ املتغ عـــض وتنميـــة

داو مـــة متال ذو للتالميـــذ ية الـــ يـــاة ا ات ـــا نوم زي ي،)2010، غـــانم(ر يجـــا ثـــر ـــ إ إضـــافة
ن تفــــــاعل ـــــ ع عاقـــــة ذوات ــــــ غ ن نـــــا قر بجانـــــب حيـــــة و ال الــــــسباحة برنـــــامج ـــــ ن ملـــــشارك

نفــــصال قلــــق وانخفــــاض اســــة، )2009، شوشــــة(جتمــــا د ــــرت أظ ا ــــ روأخ
ً

ومنــــصو( ــــ ، رع
ع) 2005 داو مة متال ذو للتالميذ ي ر ا التعب نامج ل نأثراإيجابيا زي

ً ً
ي ر ا اك د من رل ٍ

عاقة ذو غ م أقرا بمشاركة الذات، وم   .يومف

افيـة انيـة م بتخصيص جدا ة كب جة بد املد العمل ق فر مطالبة النتائج رت أظ كما
ً

ر ر
ذوات للتلميـــذات البدنيـــة بيـــة ال ـــشمل ـــ وال العاديـــة س باملـــدا قـــة امل ـــة الفكر بيـــة ال امج ـــ رل

الفك يئــةعاقـة و املعدلــة دوات تــوف مــن امج ـ ال تلــك ــ ع ن القــائم يمكـن الــذي بالقــدر ــة ر
ّ

العامــة البدنيــة بيــة ال حــصص ــ ــة الفكر عاقــة ذوات التلميــذات مــشاركة تــدعم ــ ال ئــة . الب
اسـة د مــع يجـة الن ـذه والـشو(روتتفـق ي اســة) 2014،رالـسنا أكــدتا) 2006، متـو(رود ن اللتـ

ضر ةع الفكر بية ال س بمدا البدنية بية لل مالية انية م تخصيص رة   .ور

ي الثـــــا ـــــ: املتطلــــب ــــة الفكر عاقـــــة ذوات للتلميــــذات املالئـــــم بــــو ال البـــــديل يتحديــــد
املعدلة البدنية بية   :ّال

قم رجدو   )10(ل

متطلــب عناصـر ــ ع ن مــوافق مـدى حــو اســة الد عينـة إلجابــات ــسابية ا لاملتوسـطات تحديــدر
املعدلة البدنية بية ال ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املالئم بو ال   يالبديل

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب
ت

ال
 

5 
عاقـــــــــة ذوات للتلميـــــــــذات املالئـــــــــم بـــــــــو ال البـــــــــديل يتحديـــــــــد

الفردي بو ال نامج ال ق فر قبل من ة يالفكر ِ. 
4.43 0.72 1 

9 
عـــــدم ــــت ث إذا ـــــن، ل اصــــة ا البدنيـــــة بيــــة ال س در ُتقــــديم و

العامة البدنية بية ال س در من ن  .واستفاد
4.42 0.78 2 

عاقـــــــــة 6 ذوات للتلميـــــــــذات املالئـــــــــم بـــــــــو ال البـــــــــديل  3 0.78 4.36يوصـــــــــف



ُمتطلبات التربیة البدنیة المعدَّلة للتلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة في  ُّ ِ َ َ ّ
ّالمدارس العادیة   دانیھ عبد الرحمن عبد العزیز السلیماني  ِ
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الفردية ة بو ال ن برامج ة  .الفكر

7 
ا البدنيــــة بيــــة ال فــــصل تقــــديماختيـــار مــــع أو كبــــديل للعامـــة

املعدلة دوات و شادية ّاملساعدات
 .ر

4.36 0.74 4 

8 
ذوات للتلميـذات العامـة البدنيـة بيـة ال فـصل اختيـار يتطلب

شار املس املعلم خدمات تقديم ة، الفكر  .عاقة
4.28 0.77 5 

للمتطلب العام   0.57 4.37 املتوسط

ــــــدو ا مــــــن العمــــــلأن) 10(ليتـــــ ــــــق فر اتفــــــاق جـــــة بد اصــــــة ا ــــــسابية ا راملتوســـــطات
ــ اســة(راملد الد متطلــب) رعينــة عاقــة"لحــو ذوات للتلميــذات املالئــم بــو ال البــديل يتحديــد

املعدلة البدنية بية ال ة ن"ّالفكر ب تراوحت قد ذا)4.43 - 4.28(، ل ي سا ا املتوسط وأن ،
بلــــغ قــــد ــــش)4.37(راملحــــو ممــــا جــــة، بد املتطلــــب ــــذا حــــو ــــ املد العمــــل ــــق فر اتفــــاق ــــ رإ لر

شدة"   ".موافق

البحــــــث ــــــ ات املــــــشار أن ــــــ إ يجــــــة الن ــــــذه الباحثــــــة عــــــز وكــــــيالت(وو ، مرشــــــدات، قائــــــدات
اصـــة ا بيــة ال البدنيــة، معلمــات بيـــة ال بـــو) معلمــات ال نــامج ال ـــق فر أعــضاء يمـــثلن ــي يالال

تحديـد، الفـردي ميــة أ بــرامجيـدركن ـ ـة الفكر عاقــة ذوات للتلميـذات املالئـم بــو ال يالبـديل
اصــة ا بيــة ــداف، ال أ ضــمن التلميــذة تقــدم ــ املالئــم بــو ال البــديل اختيــار مة مــسا يومــدى

ـي ر وا جتمـا و والنفـ بـو ال انـب ا الفردية ة بو ال طة ذلـك. يا داللـة ـ إ إضـافة
الع ق فر امتالك مثلع ن ام بم افية ال للمعرفة املد د: رمل و كما بو ال البديل رتحديد ي

املطـــــــــو عاقــــــــات ذو فـــــــــراد يــــــــة تر قـــــــــانو ــــــــا وم عاقـــــــــة بــــــــذو اصـــــــــة ا عات ــــــــشر ال رــــــــ ي ن ي
)IDEIA,2004( ،اصــــــة ا بيــــــة لل ــــــ التنظي اختيــــــار) ه1436(والــــــدليل ميــــــة أ ــــــ ع أكــــــد والــــــذي

للتل املناســب بــو ال الفــردييالبــديل بــو ال نــامج ال ــق فر قبــل مــن عاقــة ذي ــت.يميــذ بي كمــا
ـي ر ا يقـاع و ح و ـ وال البدنيـة بيـة وال ة للـ كيـة مر معيـة أن) AAHAPERD, 1995(ا

حيــان عــض ــ مناســبة ــو ت ال قــد العامــة البدنيــة بيــة كميــة، نال عــديل و مراجعــة ــ ب ي لــذا
املقدمة املساعدة واملعلموكيفية   .للتلميذ

العمــل ــق فر ــ العــامالت أن ت ــ أو ي الثــا املتطلــب ات عبــا ــب ترت فــإن ذلــك مــن ــالرغم رو
عاقـة ذوات للتلميـذات املناسـب بـو ال البـديل لتحديـد يح الـ سلسل ال بعن ي لم ياملد ر

املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال ـــ ـــة املتطلـــب، الفكر ات عبـــا ـــب ترت خـــالل مـــن ذلـــك ـــر ظ تـــر،رو ىحيـــث
س در مــن ن اســتفاد عـدم ــت ث إذا ــن، ل اصـة ا البدنيــة بيــة ال س در تقـديم اســة الد وعينـة ُو ر

العامـة البدنيــة بيـة املعدلــة، ال دوات و شـادية املــساعدات تقـديم مــا. رقبــل مـع يتفــق ال ـذا و
مـن ـل ده ٌأو وحـسن(ر سلـسل) Horvat et al., 2010(،)Vest et al., 2006(، )2005، املطـر ال ـ

عرضــھ تــم الــذي املعدلـة البدنيــة بيــة ال ـ عاقــة ذي للتلميــذ بـو ال البــديل الختيــار يح يالـ
النظر طار يمسبقا

ً
.  
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الثالــــــــث الفــــــــردي: املتطلـــــــب بــــــــو ال نــــــــامج ال ــــــــ املعدلــــــــة البدنيــــــــة بيــــــــة ال ــــــــداف أ ن يتــــــــضم ّ

ة الفكر عاقة ذوات   :للتلميذات

قم رجدو   )11(ل

نامل تـضم متطلـب عناصـر ـ ع ن مـوافق مـدى حـو اسـة الد عينـة إلجابـات سابية ا لتوسطات ر
الفردي بو ال نامج ال املعدلة البدنية بية ال داف   يأ

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب
ت

ال
 

10 
داء مــستو ضــوء ــ املعدلـة البدنيــة بيــة ال ــداف أ ن ىتـضم ّ

وا ي نالبد ل ا ا ي  .ر
4.56 0.60 1 

14 
املـــــــستخدمة املعدلـــــــة دوات و شـــــــادية، املـــــــساعدات ّوصــــــف

ر
ــــة بو ال ن بــــرامج ــــ املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال ــــداف أ لتحقيـــق

 .الفردية
4.33 0.72 2 

15 
ذوات للتلميــــــــــذات ــــــــــي ر وا ي البــــــــــد داء م تقــــــــــو طــــــــــر قبنـــــــــاء

بي ال داف أ ضوء ة الفكر املعدلةعاقة البدنية  .ّة
4.33 0.71 3 

12 
ــــ املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال ــــداف أ وضــــع ــــ الوالــــدين ّإشــــراك

الفردي بو ال نامج ال ق فر  .ياجتماع
4.24 0.94 4 

13 
البدنيـــة بيــة ال ــداف أ ضــوء ــ س التــد اتيجيات اســ راختيــار

 ّاملعدلة
4.31 0.76 5 

11 
ال نــــامج ال البدنيــــةــــشتمل بيــــة ال ــــداف أ ــــ ع الفــــردي يبــــو

لة طو املدى/ ّاملعدلة ة  .قص
4.23 0.90 6 

للمتطلب العام   0.61 4.33 املتوسط

ــــــدو ا مــــــن العمــــــل) 11(ليتـــــ ــــــق فر اتفــــــاق جـــــة بد اصــــــة ا ــــــسابية ا املتوســـــطات رأن
ـــــ اســـــة(راملد الد ال"لحـــــو) رعينـــــة ـــــ املعدلـــــة البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــداف أ ن بـــــوّتـــــضم ال ينـــــامج

ــــــــة الفكر عاقــــــــة ذوات للتلميــــــــذات ن" الفــــــــردي بــــــــ تراوحــــــــت املتوســــــــط)4.56 - 4.23(قــــــــد وأن ،
بلغ قد املحو ذا ل ي سا جـة)4.33(را بد املتطلـب ـذا حـو العمل ق فر اتفاق إ ش مما ر، ل

جدا ة كب
ً

.  

ـ إ اجة با سـ املد العمـل ـق وعيفر ـ إ يجة الن ذه الباحثة عز رو نو بـ ـسيق والت نالتعـاو
مــو أوليــاء ومـــشاركة الفــردي بــو ال نــامج ال ــق فر رأعــضاء البدنيـــة، ي بيــة ال ــداف أ ن لتــضم

ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميـذات الفرديــة ــة بو ال طــط ا ضــمن تحديــد، املعدلـة تتطلــب ــ وال
ــ ر وا ي البــد انــب ا جوانــب عــدة ــشمل الــذي ــا ا داء ،ىمــستو جتمــا و والنفــ ي
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ذكــر ـــشمل) Horvat et al., 2010(حيــث املعدلــة البدنيــة بيــة ال ـــ ــا ا داء مــستو ىأن
يقــوم أن ــستطيع ــ ال ركيــة ا ات ــا امل تــضمن و عاقــة ذي للتلميــذ والــضعف القــوة رجوانــب

البدنيــة، ــا لياقتــھ جتماعيــة، ىومــستو و النفــسية حاجاتــھ ــ. وكــذلك وضــعوال ــا عل بنــاء ًيــتم

واختيــار املعدلــة دوات و شــادية املــساعدات وصــف ثــم ومــن مــو أوليــاء بمــشاركة رــداف ر
ــــداف تلــــك لتحقيــــق املناســــبة س التــــد اتيجيات البدنيــــة، راســــ بيــــة ال معلمــــة امــــتالك عــــد و

العــام ــي ر وا ي البــد بــالنمو للمعرفــة ا، املعدلــة عاقــة تــأث ــم وف
َ

العمليــات ــذه ــ ع ــة ، لفكر
ن التمــــــا ســــــة ملما العلميــــــة املبــــــادئ ــــــ ع التعــــــديالت إجــــــراء ــــــ ع ا روقــــــد ر م، ر والتقــــــو ، والقيــــــاس

لـــــة طو البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــداف أ لتحديـــــد ـــــات خر خـــــصائيات و مـــــو أوليـــــاء مـــــع / روالتواصـــــل
املالئمـــة س التــد اتيجيات اســـ واختيــار املـــدى ة املعــاي، رقــص ـــم أ البدنيـــةمــن بيــة لل الوطنيـــة

أجـل) SHAP, 2013(املعدلة مـن املعدلـة البدنيـة بيـة ال ومعلمـات معلمـو ـا يمتلك أن يجب وال
والتلميذ التالميذ احتياجات البدنيةتلبية بية ال عاقة ذوات ـداف، ات أ ن تـضم أنواقـع إال

ـــسيق الت ــ إ بحاجــة اليـــزال ــة الفكر عاقــة ذوات التلميـــذات خطــط ــ املعدلـــة البدنيــة بيــة ال
يقتـصر حيـث ، أخر ة ج من مو أولياء و ق الفر ن و ة، ج من ق الفر أعضاء ن ب ىوالتعاو رن

غالبـا ـام امل بتلـك القيـام
ً

فقـط البدنيـة بيـة ال معلمـة ـود ج ـ اسـة. ع د مـع يجـة الن ـذه روتتفـق
)Power, 2010 (العامــة البدنيـة بيـة ال ـ عاقـة ذو التالميـذ مـشاركة ة ضـر ـ ع أكـد يحيـث ور

الفردية ة بو ال م خطط املعدلة البدنية بية ال داف أ ن   . وتضم

ع الرا البدني: املتطلب بية ال من ةعديل الفكر عاقة ذوات للتلميذات العامة   :ة

قم رجدو عناصـر)12(ل ـ ع ن مـوافق مـدى حـو اسـة الد عينـة إلجابـات ـسابية ا لاملتوسـطات ر
ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات العامة البدنية بية ال من عديل   متطلب

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
ب ياملعيار

ت
ال

 

19 
أمــــــ مــــــععــــــديل ناســــــب ي بمــــــا ي البــــــد ــــــشاط ال ســــــة مما راكن

ة الفكر عاقة ذوات التلميذات انيات وإم ات  .رقد
4.68 0.51 1 

18 
ات قــد مــع ناســب ي بمــا اضــية والر البدنيــة ــشطة رعــديل

ة الفكر عاقة ذوات التلميذات انيات  .وإم
4.67 0.52 2 

16 
العا البدنيــة بيــة ال مــن اتعــديل قــد مــع ناســب ي بمــا رمــة

ة الفكر عاقة ذوات التلميذات انيات  .وإم
4.66 0.61 3 

17 
ات قــــــــــد مــــــــــع يــــــــــتالءم بمــــــــــا س التــــــــــد اتيجيات اســــــــــ رعــــــــــديل ر

ة الفكر عاقة ذوات التلميذات  .وخصائص
4.61 0.58 4 

للمتطلب العام   0.48 4.66 املتوسط
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قـــــم ـــــدو ا مـــــن ريتـــــ املتوســـــطات) 12(ل نأن بـــــ تراوحـــــت ـــــسابية وأن)4.68 - 4.61(ا ،
بلـغ قـد املتطلـب ـذا ل ي سا ا حـو، )4.66(املتوسط ـ املد العمـل ـق فر اتفـاق ـ إ ـش لممـا ر

جدا ة كب جة بد املتطلب ذا
ً

  .ر

املعـــــاي تطبيـــــق ـــــ إ اجـــــة با ـــــ املد العمـــــل ـــــق فر ـــــ و ـــــ إ يجـــــة الن ـــــذه الباحثـــــة عـــــز رو و
ــــة املعما اطات شــــ العاديــــةرو س املــــدا ــــ اضــــية الر والــــصاالت املالعــــب مــــشاركة، رــــ يل ــــس ل

الفرديـة ن ـداف أ وتحقيـق عاقـة، ذوات ـ غ ن نـا قر بجانـب ة الفكر عاقة ذوات التلميذات
املعدلــة البدنيــة بيــة ال اســة. ــ د مــع يجــة الن ــذه دو) Power, 2010(روتتفــق ــ إ ت أشــا ــ رال ر

سـ مما أمــاكن ــرعـديل ـا، إل الــشامل الوصـو يل ــس و عاقـة ذو للتالميــذ ي البـد ــشاط ال لة ي
برنــــامج إليــــھ ـــس مــــا ـــذا و العامــــة، البدنيـــة بيــــة ال ـــ عاقــــة ذو التالميـــذ مــــشاركة يل يـــس
والتعليميـــــة ية والــــ ــــة دا املرافــــق ــــ العمرانيــــة ئـــــة الب يئــــة خــــالل مــــن الــــشامل رالوصــــو ل

ــة والتجا يــة والــسكنيةروالدي يـــة ف عاقـــة،(وال ألبحــاث ســلمان امللـــك أكـــد)2010مركــز وقــد ،
قبــل) 2012، الـصال( العاديـة س املـدا ـ اضـية الر والـصاالت املالعـب يئـة ة ضـر ـ ع رأيـضا ور

ً

عاقـــة ذو التالميـــذ اســـة. يمــشاركة د عنـــھ أســـفرت عمـــا يجــة الن ـــذه روتختلـــف ـــ(ّ ) 2017، ا
اتيج اســــ جــــاءت ــــةحيــــث الفكر بيــــة ال ــــ معل ضــــا جــــة د ــــ ــــ و باملرتبــــة س التــــد ريات ر ــــ-ر

ــة الفكر بيـة ال ــرامج و ـد البدنيــة-معا بيـة ال مــن املـن، عـن دليــل عـن الرضــا ـا املرتبــة، يل و
املستمر م التقو املن، الثالثة داف أ جاءت ة خ املرتبة   .  و

خامـــــــسا
ً

ــــــــامس- ا ا: املتطلــــــــب املعدلــــــــةتــــــــوف البدنيــــــــة بيــــــــة ال ــــــــ املــــــــساندة ّــــــــدمات

ة الفكر عاقة ذوات   :للتلميذات

قم رجدو   )13(ل

تـــوف متطلـــب عناصـــر ــ ع ن مـــوافق مـــدى حـــو اســة الد عينـــة إلجابـــات ـــسابية ا لاملتوســطات ر
ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ال املساندة دمات   ا

ة م  رالعبا
توسطامل

ي سا  ا
نحراف

ب ياملعيار
ت

ال
 

20 
ســــليمة، ية ـــ ئــــة ب إليجـــاد ســــية املد ية الـــ دمــــة ا رتـــوف
بيـــــة ال حـــــصص ـــــ ئــــة الطا ية الـــــ املـــــشكالت ـــــ ع روالتغلــــب

املعدلة  .البدنية
4.76 0.48 1 

24 
ـــــــزة ج اســــــتخدام تـــــــدعم ــــــ ال ـــــــ الطبي العــــــالج خدمـــــــة تــــــوف

ا عز و ضية، نزالتعو لد ي ر ا  .انب
4.69 0.63 2 

21 
عـــن الكـــشف ـــ م ـــس ـــ ال ســـية املد النفـــسية دمـــة ا تقـــديم

ُ
ر

املناســـــبة والطـــــر والـــــسلوكية، اديميـــــة و املعرفيـــــة قاملــــشكالت
ا ل

ّ
. 

4.68 0.63 3 

23 
والتواصـــل التفاعـــل عـــز ـــ ال والكـــالم اللغـــة عـــالج خدمـــة زتــوف ّ

ا بية ال حصص ن املعدلةبي  .لبدنية
4.67 0.60 4 
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25 
الدقيقـة ركيـة ا ات ـا امل لتنميـة الـوظيفي العـالج خدمة رتقديم

املعدلة البدنية بية ال حصص ن ملشارك مة  .زالال
4.67 0.62 4 

22 
ــ ع التغلــب ــ ن ملــساعد ســية؛ املد شــادية دمــة ا رتقــديم ر

س املد ئة الب مع ن تكيف عو ال راملشكالت ّ  .يةق
4.65 0.65 6 

للمتطلب العام   0.49 4.68 املتوسط

ــــــدو ا مــــــن العمــــــل) 13(ليتـــــ ــــــق فر اتفــــــاق جـــــة بد اصــــــة ا ــــــسابية ا املتوســـــطات رأن
ـــ اســـة(راملد الد ـــامس) رعينـــة ا املتطلـــب البدنيـــة"لحـــو بيـــة ال ـــ املـــساندة ـــدمات ا تـــوف

ــــــــة الفكر عاقــــــــة ذوات للتلميــــــــذات تراو"ّاملعدلــــــــة نقــــــــد بــــــــ املتوســــــــط)4.76 - 4.65(حــــــــت وأن ،
بلــــغ قـــــد املحــــو ـــــذا ل ي ــــسا ـــــذا)4.68(را حـــــو ــــ املد العمـــــل ــــق فر اتفـــــاق ــــ إ ـــــش ممـــــا ل، ر

جة بد جدا"راملتطلب ة كب
ً

 ."  

تلـــــك تقدمــــھ الــــذي ــــم امل للــــدو ــــ املد العمــــل ــــق فر اك بــــإد يجــــة الن ــــذه تفــــس مكــــن رو ر ر
وا الــص انــب ا مــستو ــ ع ــدمات عاقــةىا ذوات للتلميــذات جتمــا و والنفــ ــي ر

املعدلــة البدنيــة بيــة ال ــ ــة ــن، الفكر ل املــة ال ســتفادة يحقــق ــق، والــذي فر ــداف أ حقــق و
املجـــاالت تلـــك جميـــع ـــ للتالميـــذ، العمـــل املـــساندة ـــدمات ا تـــوف ـــ ع عات ـــشر ال أكـــدت وقـــد

ذو فــراد يــة تر قــانو مثــل عاقــة يذو ن املطــوي ــ) IDEIA, 2004(رعاقــات التنظي والــدليل
السعودية ية العر اململكة اصة ا بية املـساندة، )1436(لل ـدمات ا تـوف أن ـ إ باإلضـافة

ة للــ كيــة مر معيــة ا متطلبــات أحــد عــد املعدلــة البدنيــة بيــة ال ــ عاقــة ذو يللتالميــذ
ي و ح و وال البدنية بية يوال ر ا   ).AAHPERD, 1995(قاع

لـدى ية والـ البدنية صائص ا من عدد وجود أن إ أيضا يجة الن ذه الباحثة ا عز و
ً

و
ـ القل ـاز ا نمـو تطـو ونقص القلب لقية ا العيوب مثل ة الفكر عاقة ذوات رالتلميذات َ

ي العنقيــــة، الوعــــا الفقـــــرة ن بــــ ي املحــــو قــــي الف املفـــــصل ثبــــات والثانيــــةروعــــدم ــــ وجـــــود، و أو
ن لــــد التـــــنفس ــــ أداء، رقــــصو عنـــــد التنفــــ ـــــاز ا ابــــات بال لإلصـــــابة عرضــــة ــــ أك ـــــن يجعل

اضـــــــية الر ـــــــشطة و ن وحـــــــسن(رالتمـــــــا ية) 2005، املطـــــــر الـــــــ دمـــــــة ا تـــــــوف يتطلـــــــب ممـــــــا
جدا ة كب جة بد العادية س املدا ة الفكر بية ال برامج سية املد
ً

ر ر   .ر

اســــةوت د مــــع يجــــة الن ــــذه ية) 2008، الشمــــسان(رتفــــق الــــ دمــــة ا حــــصو حيــــث لمــــن
ـــاض الر بمدينــة ـــة الفكر بيــة ال ـــد معا ــ ن العـــامل نظــر ـــة وج مــن تقـــدير ــ أع ـــ ع ســية ، راملد

اســــة د مــــع يجــــة الن ــــذه فــــش(روتتفــــق ــــ) 2009، ا ــــ وا انخفــــاض وجــــود ــــ إ توصــــلت ــــ ال
ونقــص املـساندة ـدمات ا ـدماتىمـستو ا ــذه عـض تقـديم اسـة، ـ ) 2008، الشمــسان(رود

مـنخفض بمـستو املـساندة ـدمات ل ـة الفكر بيـة ال ـد معا ـ ن العـامل تقدير جاء كمـا، ىحيث
املــــساندة ــــدمات ا تــــوفر مــــستو مــــا(ىجــــاء حــــد ــــ ذوات) ٍإ للتلميــــذات التعليميــــة املؤســــسات ــــ

ة الفكر والعتي(عاقة ي   ).2018، القحطا
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سادســا
ً

الــسادس- ذوات: املتطلــب للتلميــذات املعدلــة البدنيــة بيــة ال معلمــات ّكفايــات

ة الفكر   :عاقة

قم رجدو   )14(ل

كفايـات متطلـب عناصـر ـ ع ن مـوافق مـدى حـو اسـة الد عينـة إلجابات سابية ا لاملتوسطات ر
ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ال   معلمات

ةالع م  ربا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
ب ياملعيار

ت
ال

 

33 
عاقــة ذوات التلميــذات س تــد نحــو ي إيجــا اتجــاه رامــتالك

ة  .الفكر
4.68 0.53 1 

26 
عاقـــــــــــــة ذوات التلميـــــــــــــذات بخـــــــــــــصائص املعرفـــــــــــــة امـــــــــــــتالك

ة  .الفكر
4.62 0.60 2 

27 
التلميــــــــذات أداء مــــــــستو م وتقــــــــو قيــــــــاس ات ــــــــا م ىامــــــــتالك ر

عا ركيةذوات وا البدنية ة الفكر  .قة
4.57 0.61 3 

28 
املعدلـة البدنيـة بيـة ال بـرامج وتخطـيط تـصميم ـ ع ة رالقـد
عاقـــة ذوات التلميـــذات انيـــات وإم ات قــد مـــع تـــتالءم ــ رال

ة  .الفكر
4.57 0.61 3 

30 
عاقـــــة ذوات التلميــــذات مـــــع يــــد ا التواصـــــل ــــ ع ة رالقــــد

وأسر ة َالفكر ُ
ن خر ن ني وامل  .ن

4.50 0.63 5 

31 
مثــــــل املــــــستمر ــــــ امل ر أثنــــــاء: التطــــــو ب التــــــد العمــــــل، ش رو ِر

عد عن التعلم املؤتمرات، حضو دمة، ُا  .ر
4.50 0.73 5 

32 
عاقـــة ذوات التلميــذات مــع التقنيــة اســتخدام ــ ع ة رالقــد

املعدلة البدنية بية ال حصص ة  .الفكر
4.49 0.67 7 

29 
بيـــــة ال حــــصص ـــــ مــــة الال س التـــــد اتيجيات اســــ زتطبيــــق ر

املعدلة  .البدنية
4.38 0.79 8 

للمتطلب العام   0.52 4.54 املتوسط

ــــــدو ا مــــــن العمــــــل) 14(ليتـــــ ــــــق فر اتفــــــاق جـــــة بد اصــــــة ا ــــــسابية ا املتوســـــطات رأن
ــــ اســــة(راملد الد بيــــ"حوملتطلــــب) رعينــــة ال معلمــــات املعدلــــةكفايــــات البدنيــــة جــــة" ة بد رجــــاءت

شدة" املتطلب" موافق ذا ل العام ي سا ا املتوسط بلغ   ).4,54(حيث



ُمتطلبات التربیة البدنیة المعدَّلة للتلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة في  ُّ ِ َ َ ّ
ّالمدارس العادیة   دانیھ عبد الرحمن عبد العزیز السلیماني  ِ
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إعـدادا واملعدلـة العامـة البدنية بية ال معلمات إلعداد اجة ا إ يجة الن ذه عز مكن و
ً

و
ـا اتجا ـ ع أثـر مـن لـذلك ملـا ات ا امل من جيد ملستو ن وامتالك جيدا، رمعرفيا ى

ً ً
س تـد نحـو رن

ــــ ع وكــــذلك العامــــة، البدنيــــة بيــــة ال ــــ ن مــــشارك قبــــو أو ــــة الفكر عاقــــة ذوات لالتلميــــذات
البدنيـــة بيــــة ال حـــصة ـــ س التـــد بيــــة، ركفـــاءة ال معلمـــات ـــا تحمل ـــ ال ــــات تجا عـــد حيـــث

ب ال ـــ ن إشـــراك أو ـــة الفكر عاقـــة ذوات التلميـــذات س تـــد ـــ ع أثـــر ذات البدنيـــةرالبدنيـــة يـــة
ذكـــر، العامـــة ذو) Majoko. 2019(وقـــد التالميـــذ مـــشاركة ـــ ســـاعدت ـــ ال العوامـــل أحـــد يأن

مبابو العامة البدنية بية ال يعاقة املرحلة، ز العامة البدنية بية ال معل امتالك و
البد بية ال التالميذ أولئك مشاركة نحو إيجابيا ا اتجا بتدائية

ً ً
العامة امـتالك. نية عـد كمـا

لاللتحـاق بـاألفراد تـؤدي ـ ال جتماعيـة العوامـل أحـد عاقـة، ذو التالميـذ نحـو ي إيجـا ياتجـاه
العليـــا اســــات الد مــــستو ــــ ع املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال ــــ معل علــــيم نـــامج رب  & Richards(ى

Wilson, 2019.(  

اســـــة د مــــع يجــــة الن ــــذه البدنيــــة) Hodge, 1998(روتتفــــق بيــــة ال معلمــــات أن قبـــــل–ـــــ
دمة ن-ا املعلم من أك عاقة ذو التالميذ س تد غبة و إيجابيا ا اتجا ييملكن ر ر

ً
ن،  ح

اســة د املعلمــات) Greguol et al., 2018(رأســفرت مــن إيجابيــة ــ أك ن املعلمــ ة، أن ــ ا يوذو
قل ة ا ذو من إيجابية أك تت، يع اسـةو د مـع أيـضا اليـة ا اسـة الد رفـق ر

ً
لـدي( و ، ا

ـــ) 2016 عاقـــة ذو التالميـــذ مـــشاركة نحـــو إيجابيــا ـــا اتجا البدنيـــة بيـــة ال ـــ معل امـــتالك يــ
ً

البدنية بية ال اسـة، حصة د للطـالب) 2012، الـصال(رومع إيجابيـة ـات اتجا عـن كـشفت ـ ٍال ٍ
ال علـــوم ليـــة ب البدنيـــة بيـــة ال تخـــصص ســـعودـــ امللـــك بجامعـــة ي البـــد ـــشاط وال اضـــة نحـــو، ر

ـــــاف ل ــــش م يل تـــــأ عــــدم غـــــم عاقــــة ذو التالميـــــذ س ٍتــــد ر عـــــن، ير ة ــــ خ أي م امـــــتالك وعــــدم
العامة التعليم مراحل الفئة ذه مع م اندماج عدم يجة ن عاقة ذو   .يالتالميذ

اســـــة د مـــــع يجـــــة الن ـــــذه اتجا) 2013، يعمـــــار(روتختلـــــف جـــــاءت بيـــــةحيـــــث ال ـــــ معل ـــــات
ســـلبية الرمثـــاء لـــواء ـــ املعدلـــة ات، البدنيـــة ـــا وامل ف املعـــا مـــن متوســـط ملـــستو م امـــتالك رمـــع ر ، ى

مـــــشاركة تجـــــاه ســـــلبية أيـــــضا مـــــوك ال بجامعـــــة اضـــــية الر بيـــــة ال ليـــــة طلبـــــة ـــــات اتجا وجــــاءت
ً

العامة البدنية بية ال حصة عاقة ذو ي(يالتالميذ   ).2003، عرا

عا ســـــا
ً

ع- الـــــسا البدنيــــــة: املتطلـــــب بيـــــة ال حـــــصص ـــــ والـــــسالمة مـــــن عوامـــــل تـــــوف
ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات   :ّاملعدلة

قم رجدو   )15(ل

تـــوف متطلـــب عناصـــر ــ ع ن مـــوافق مـــدى حـــو اســة الد عينـــة إلجابـــات ـــسابية ا لاملتوســطات ر
املعدلة البدنية بية ال حصص والسالمة من   عوامل

ة م  رالعبا
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
ب ياملعيار

ت
ال

 

41 
ـــــة الفكر عاقــــة ذوات التلميـــــذات ن بــــ الفرديـــــة ق الفــــر ومراعــــاة

البدنية شطة و ن التما أداء  رعند
4.77 0.54 1 

ة 42 الفكر عاقة وشدة لطبيعة البدنية شطة تناسب  2 0.55 4.74 .مراعاة
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37 
و ســـــــــعافات ـــــــــتقـــــــــديم ئـــــــــة الطا ـــــــــاالت وا للمـــــــــصابات رليـــــــــة

املعدلة البدنية بية ال  .حصص
4.71 0.61 3 

38 
مثـــــل ية الـــــ املرافـــــق املخصـــــصة: تـــــوف مـــــاكن امليـــــاه، ات ردو

س املال  .لتبديل
4.70 0.63 4 

40 
ات قــــــــــد مـــــــــع يـــــــــتالءم بمــــــــــا الـــــــــصعبة ات ـــــــــا امل علــــــــــم ـــــــــ رالتـــــــــدرج ر

ة الفكر عاقة ذوات  .التلميذات
4.70 0.58 4 

36 
بيـــــــة ال حــــــصص ــــــ اضـــــــية الر دوات و ــــــزة ج يئــــــة و إعــــــداد
التلميــــــذات انيــــــات وإم ات قــــــد مــــــع يــــــتالءم بمــــــا املعدلــــــة رالبدنيــــــة

ة الفكر عاقة  .ذوات
4.69 0.60 6 

ا 35 تجن وآلية طر ا أماكن تو شادية إ لوحات ّتوفر
ر

ّ
. 4.68 0.63 7 

43 
ذوات التلميـــــــــذات تـــــــــداء حذيــــــــــةرا و ـــــــــس املال ـــــــــة الفكر عاقـــــــــة

املناسبة اضية  الر
4.67 0.70 8 

34 
التلميـــــذات لعــــدد اضــــية الر والـــــصاالت املالعــــب مــــساحة مالءمــــة

سة املما شطة  .رو
4.66 0.68 9 

39 
ــة الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات يــدة ا حمـاء عمليـات إجـراء

املعدلة البدنية بية ال  .ّحصص
4.64 0.66 10 

للمتطلب العام   0.54 4.69 املتوسط

ـــــدو ا ــــ ـــــ) 15(ليو املد العمـــــل ـــــق فر اتفــــاق جـــــة بد اصـــــة ا ــــسابية ا راملتوســـــطات ر
اســة( الد متطلــب) رعينـة املعدلــة"لحــو البدنيــة بيــة ال حــصص ــ والــسالمة مـن عوامــل ّتــوف

ة الفكر عاقة ذوات سا، "للتلميذات ا املتوسط بلغ املتطلبحيث ذا ل العام   ).4,69(ي

تــــوف ـــ ـــ املد العمـــل ـــق فر لـــدى لية املـــسؤ حـــس تفـــاع ا ـــ إ يجـــة الن ـــذه عـــز مكـــن رو ور و
العاديــة س املــدا ــ والــسالمة مــن للتلميــذات، رعوامــل والــسالمة مــن عوامــل تــوف عــد ُحيــث

بيــــ ال حــــصة ــــ عاقــــة ذوات ــــ غ ن مــــيال و ــــة الفكر عاقــــة البدنيــــةزذوات متطلبــــات، ة أحــــد
ــــي ر ا يقــــاع و ح و ــــ وال البدنيـــة بيــــة وال ة للــــ كيــــة مر معيـــة ). AAHPERD, 1995(ا

اسة د مع يجة الن ذه ي(رواتفقت اسة) 2015، رالنو ميـة) 1999، جابر(رود أ ـ ع أكـدتا ن اللتـ
البدنية بية ال س بد ية ال ئة للب والسالمة من معاي اسة، رتوف د نتائج ت روأشا ، جـابر(ر

س) 1999 املــــدا ــــ تــــوافرا ــــ أك البدنيــــة بيــــة ال س در ــــ والــــسالمة مــــن عوامــــل أن ــــ إ رأيــــضا
ً ًّ ِ

َ َ و َّ

ومية ا س املدا من اصة   .را
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قم رجدو   )16(ل

ـــــ ــــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميــــذات املعدلــــة البدنيـــــة بيــــة ال ملتطلبــــات ــــسابية ا املتوســــطات
س املدراملدا العمل ق فر نظر ة وج من   رالعادية

 املتطلبات م
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

املتطلب
ع  السا

حصص والسالمة من عوامل توف
املعدلة البدنية بية  .ال

4.69 0.54 1 

املتطلب
امس  ا

البدنية بية ال املساندة دمات ا توف
 .ّاملعدلة

4.68 0.49 2 

ع الرا العامة املتطلب البدنية بية ال من  3 0.48 4.66 عديل

و  لاملتطلب
البدنية بية ال حصص املشاركة

 .العامة
4.63 0.46 4 

املتطلب
 السادس

املعدلة البدنية بية ال معلمات  5 0.52 4.54 .كفايات

ي الثا  املتطلب
بية ال املالئم بو ال البديل يتحديد

املعدلة  .البدنية
4.37 0.57 6 

املتطلب
 الثالث

املعدلة البدنية بية ال داف أ ن تضم
الفردي بو ال نامج  .يال

4.33 0.61 7 

للمتطلبات لية ال جة  0.40 4.57 رالد

قــم ـــدو ا مـــن ريتــ العمـــل) 16(ل ـــق فر اتفـــاق جــة بد اصـــة ا ـــسابية ا املتوســـطات رأن
اسة(راملد الد ـةح) رعينة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ال متطلبات َّو ُ ّ ِ

َ َ ل
ن بــــ تراوحــــت قــــد العاديــــة، س املــــدا املتطلبــــات)4.69 - 4.33(رــــ ــــذه ل ي ــــسا ا املتوســــط وأن ،

بلـغ قــد جــة)4.57(مجتمعـة بد املتطلبــات ـذه حــو ــ املد العمـل ــق فر اتفــاق ـ إ ــش ممــا ر، لر
جــــدا" ة ــــ كب

ً
يو، " ــــاآل بيـــــة"املتطلـــــب: جاءتمرتبـــــة ال حــــصص ـــــ والــــسالمة مـــــن عوامــــل تــــوف

املعدلـــة بمتوســـط" البدنيــة ـــ و املرتبــة املتطلـــب)4.69(ـــ يليــھ ـــ"، املـــساندة ــدمات ا تـــوف
املعدلـــة البدنيـــة بيـــة بمتوســـط" ال الثانيـــة املرتبـــة املتطلـــب)4.68(ـــ ثـــم بيـــة"، ال مـــن عـــديل

بمتوســط" العامــةالبدنيــة الثالثــة املرتبــة املتطلــب)4.66(ــ عــة الرا املرتبــة ــ ثــم ــ"، املــشاركة
العامــــة البدنيــــة بيــــة ال امــــسة)4.63(بمتوســــط" حــــصص ا املرتبــــة ــــ ثــــم معلمــــات" ، كفايــــات

املعدلة البدنية بية املتطلـب)4.54(بمتوسط" ال الـسادسة املرتبـة و بـو"، ال البـديل يتحديـد
املعدلـة البدنيـة بيـة ال ـ املتطلـب)4.37(بمتوسـط" املالئـم عة الـسا املرتبـة ـ ا ـ وأخ ،

ً
ن" تــضم

الفردي بو ال نامج ال املعدلة البدنية بية ال داف   ).4.33(بمتوسط" يأ
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ا ومناقش ي الثا السؤال نتائج   :عرض

فر اســــتجابات متوســــطات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد ــــوــــل املد العمــــل رــــق
العاديــة س املــدا ـ ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميـذات املعدلــة البدنيــة بيـة ال متطلبــات رحـو ل

تية ات للمتغ العمل: (ىعز ة–طبيعة ا التعليمية–سنوات   ؟)املرحلة

حادي التباين تحليل اختبار باستخدام الباحثة قامت السؤال ذا عن  One) (ف(لإلجابة
Way-Anova (البدنيــة بيــة ال متطلبــات حــو العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ ق الفــر داللــة لملعرفـة و

التاليــــة اســــة الد ات ـــ ملتغ وفقــــا العاديــــة س املـــدا ــــ ــــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميــــذات راملعدلـــة ر
ً

 :
العمــــل( ة-طبيعــــة ــــ ا ســــنوات التعليميــــة–عــــدد شــــيفيھ، )املرحلــــة ختبــــاروا) Sheffe(واختبــــار
)LSD (ختبــار ــذا ــ الدالــة ق الفــر مــصدر ــذا، وملعرفــة عــن جابــة لنتــائج عــرض ي يــأ وفيمــا

  :السؤال

العمل -1 طبيعة باختالف ق  :والفر

حــــادي التبـــاين تحليـــل اختبــــار اســـتخدام ن) One-Way-Anova) (ف(تـــم بــــ ق الفـــر وملعرفـــة
البدنية بية ال متطلبات حو العينة أفراد ـةلاستجابات الفكر عاقـة ذوات للتلميـذات املعدلـة

العمــل لطبيعــة طالبيــة، وكيلــة، قائــدة(ىعــز خاصــة، مرشــدة يــة تر بدنيــة، معلمــة يــة تر ) معلمــة
تية يجة الن عن   :فأسفر

قم رجدو    )17(ل

طبيعــــة بــــاختالف اســــة الد عينــــة اســــتجابات ــــ ق الفــــر لداللــــة حــــادي التبــــاين تحليــــل راختبــــار و
  العمل

 اتاملتطلب
مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 ف

ىمستو
 الداللة

 التعليق

ن ب
 املجموعات

حــصص 0.09 4 0.37 ــ املــشاركة
البدنيــــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــــة ال

داخل العامة
 املجموعات

47.21 225 0.21 

0.44 0.783 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

البـــــــــــــــــــــــــديل 0.17 4 0.68 تحديـــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــ املالئــــــــــم بــــــــــو يال
البدنيــــــــــــــــــــــــ بيــــــــــــــــــــــــة ةال

 املعدلة
داخل

 املجموعات
72.98 225 0.32 

0.53 0.716 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

ـــــــــــــــــــــداف 0.41 4 1.64 أ ن تـــــــــــــــــــــضم
البدنيــــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــــة ال
نــــــامج ال ــــــ  0.37 225 83.30داخلاملعدلــــــة

1.11 0.353 
غ

 دالة
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 اتاملتطلب
مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 ف

ىمستو
 الداللة

 التعليق

الفردي بو  املجموعات يال

ن ب
 املجموعات

1.73 4 0.43 
بيــــة ال مــــن عــــديل

العامة داخل البدنية
 املجموعات

52.03 225 0.23 

1.87 0.117 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

ــــــــــــــــــــــدمات 0.06 4 0.25 ا تــــــــــــــــــــــوف
بيـــــــة ال ــــــ املــــــساندة

املعدلة داخل البدنية
 املجموعات

54.51 225 0.24 

0.26 0.905 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

معلمـــــــــــــــــات 0.06 4 0.23 كفايـــــــــــــــــات
البدن بيــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــةال

داخل املعدلة
 املجموعات

61.27 225 0.27 

0.21 0.931 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

مـــــــن 0.08 4 0.30 عوامــــــل تــــــوف
حـصص والسالمة
البدنيــــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــــة ال

 املعدلة
داخل

 املجموعات
65.43 225 0.29 

0.26 0.904 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

0.15 4 0.04 
ليـــــــــــــــــــــــة ال جـــــــــــــــــــــــة رالد

داخل للمتطلبات
 املجموعات

36.88 225 0.16 

0.23 0.920 
غ

 دالة

قــم ــدو ا مــن ريتـ قــيم) 17(ل عــاد) ف(أن ــ دالــة ــ بيــة: (غ ال حــصص ــ املــشاركة
بيـة ال ـداف أ ن تـضم املعدلـة، البدنيـة بيـة ال ـ املالئم بو ال البديل تحديد العامة، يالبدنية
ـدمات ا تـوف العامـة، البدنية بية ال من عديل الفردي، بو ال نامج ال املعدلة يالبدنية
مـن عوامـل تـوف املعدلـة، البدنيـة بية ال معلمات كفايات املعدلة، البدنية بية ال املساندة

املعدلة البدنية بية ال حصص للمتطلبـا)والسالمة لية ال جة الد و عـدمر، ـ إ ـش ممـا ت،
البدنيــة بيــة ال متطلبــات حــو اســة الد عينــة اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر لوجـود ر و
اخــتالف ــ إ عــود عــاد، تلــك ــ العاديـة س املــدا ــ ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات راملعدلـة

العينــــة أفــــراد عمــــل املــــشار، طبيعــــة لــــدى إجمــــاع وجــــود ــــ ع ذلــــك مــــن ــــستدل اســــةو الد ــــ رات
اصــة، مرشــدات، وكـــيالت، قائــدات( ا بيـــة ال البدنيــة، معلمـــات بيـــة ال متطلبـــات) معلمـــات ـــ ع

الباحثــــة عـــز و العاديــــة؛ س املـــدا ــــ ـــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميـــذات املعدلــــة البدنيـــة بيـــة وال ر
ن لــد العاديــة س املــدا ــ ــ املد العمــل ــق فر أعــضاء أن ــ إ يجــة الن رــذه مــنر ــة متقا جــة رد ر
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املتطلبات لتلك أدى، حتياج ممـا املتطلبـات بتلـك املعرفـة مـن ـا متقا مـستو يملكن ن أ كما
ً
ر ًى

املعدلـــــة البدنيـــــة بيـــــة ال متطلبـــــات تحديـــــد ـــــ العمـــــل طبيعـــــة ـــــ إ عـــــز ق فـــــر وجـــــود عـــــدم ـــــ ىإ و
ة الفكر عاقة ذوات اسة. للتلميذات د مع يجة الن ذه وجـود) 2015، الصا(روتتفق عـدم

بيــة ال مـن تطبيــق مـشكالت حــو ومـشرفات معلمــات مـن البدنيــة بيـة بال املعنيــات ن بـ ق لفـر و
العمــل طبيعــة ــ متغ الخــتالف تبعــا ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات البدنيــة

ً
مــع،  كــذلك وتتفــق

اســـة عنـــق(رد ن) 2009، أبـــو بـــ الفعـــال س التـــد ات ــــا م اك إلد ق فـــر وجـــود عـــدم رــــ ر ر نو املــــشرف
عاقـــــة ذو للتالميـــــذ البدنيـــــة بيـــــة ال ـــــ ومعل ن بـــــو بيـــــة، يال ال ـــــ ومعل ن بـــــو ال ن واملـــــشرف

العمل طبيعة متغ الختالف عود عاقة ذو غ للتالميذ   .    يالبدنية

ة -2 ا سنوات عدد باختالف ق   :والفر

إجابـات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر وجود مدى ع حـووللتعرف ـ املد العمـل ـق لفر ر
عــــود العاديــــة س املــــدا ــــ ــــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميــــذات املعدلــــة البدنيــــة بيــــة ال رمتطلبــــات

ة ــ ا ســنوات عــدد ) 16(، ســـنة) 15-11(مــن، ســنوات) 10-6(مــن، ســنوات) 5-1(مــن(الخــتالف
فــأك حـادي) سـنة التبــاين تحليــل اسـة الد داللــة) One-Way-Anova) (ف(راســتخدمت ملعرفــة

ن مـــــستقلت ن مجمـــــوعت مـــــن ـــــ أك ن بـــــ ق ق) LSD(واختبـــــار، والفــــر الفـــــر مـــــصدر ـــــرت، وملعرفـــــة فظ
ي دو ا ا يو كما يجة   :لالن

قم رجدو   )18(ل

عــــــدد بـــــاختالف اســـــة الد عينـــــة اســــــتجابات ـــــ ق الفـــــر لداللـــــة حــــــادي التبـــــاين تحليـــــل راختبـــــار و
ة ا   سنوات

 املتطلبات
مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 ف

ىمستو
 الداللة

 التعليق

ن ب
 املجموعات

0.15 3 0.05 
حـــــصص ـــــ املــــشاركة
العامة البدنية بية داخل ال

 املجموعات
47.43 226 0.21 

0.23 0.875 
غ

 دالة

ن ب
 جموعاتامل

البـــــــــــــــــــــــــــــديل 0.09 3 0.27 تحديـــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــ املالئـــــــــــــم بــــــــــــو يال

البدنيــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــة ال
 املعدلة

داخل
 املجموعات

73.40 226 0.33 

0.28 0.843 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

ـــــــــــــــــــــــــداف 0.40 3 1.20 أ ن تــــــــــــــــــــــــضم
البدنيــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــة ال
نـــــــــامج ال ـــــــــ املعدلــــــــة

الفردي بو  يال
داخل

 املجموعات
83.75 226 0.37 

1.08 0.359 
غ

 دالة
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نب
 املجموعات

0.45 3 0.15 
بيــــــة ال مــــــن عــــــديل

العامة داخل البدنية
 املجموعات

53.30 226 0.24 

0.64 0.589 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

ـــــــــــــــــــــــــدمات 0.65 3 1.94 ا تـــــــــــــــــــــــــوف
بيـــــــــة ال ـــــــــ املـــــــــساندة

املعدلة داخل البدنية
 املجموعات

52.82 226 0.23 

 دالة 0.042 2.77

ن ب
 موعاتاملج

معلمـــــــــــــــــــــات 0.22 3 0.66 كفايـــــــــــــــــــــات
البدنيــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــة ال

داخل املعدلة
 املجموعات

60.84 226 0.27 

0.81 0.488 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

مـــــــــن 0.31 3 0.94 عوامـــــــــل تـــــــــوف
حـــصص ـــ والـــسالمة
البدنيــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــة ال

 املعدلة
داخل

 املجموعات
64.79 226 0.29 

1.10 0.352 
غ

 دالة

ن ب
 املجموعات

0.55 3 0.18 
ليـــــــــــــــــــــــــــة ال جـــــــــــــــــــــــــــة رالد

داخل للمتطلبات
 املجموعات

36.49 226 0.16 

1.13 0.336 
غ

 دالة

قــم ــدو ا مــن ريتـ قــيم) 18(ل عــاد) ف(أن ــ دالــة ــ بيــة: (غ ال حــصص ــ املــشاركة
بيـة ال ـداف أ ن تـضم املعدلـة، البدنيـة بيـة ال ـ املالئم بو ال البديل تحديد العامة، يالبدنية

ـــــ املعدلـــــة كفايـــــاتالبدنيـــــة العامـــــة، البدنيـــــة بيـــــة ال مـــــن عـــــديل الفـــــردي، بـــــو ال نـــــامج يال
البدنيــــــة بيـــــة ال حــــــصص ـــــ والــــــسالمة مـــــن عوامـــــل تــــــوف املعدلـــــة، البدنيــــــة بيـــــة ال معلمـــــات

إحــصائية)املعدلــة داللــة ذات ق فــر وجــود عــدم ــ إ ــش ممــا للمتطلبــات، ليــة ال جــة الد ــ و و، ر
الد عينــة اســـتجابات ن عاقـــةربــ ذوات للتلميـــذات املعدلــة البدنيـــة بيـــة ال متطلبــات حـــو لاســـة

العينة أفراد ة خ سنوات عدد اختالف إ عود عاد، تلك العادية س املدا ة   .رالفكر

قـم ـدو ا من يت ركما قيمـة) 18(ل مـستو) ف(أن عنـد متطلـب) 0,05(ىدالـة تـوف(ـ
بيــ ال ــ املــساندة ــدمات املعدلــةا البدنيــة إحــصائية)ة داللــة ذات ق فــر وجــود ــ إ ــش ممــا و،

املعدلــة البدنيــة بيــة ال ــ املـساندة ــدمات ا تــوف متطلــب حـو اســة الد عينــة اســتجابات ن لبـ ر
أفـراد ة ـ خ سـنوات عـدد اخـتالف إ عود العادية، س املدا ة الفكر عاقة ذوات رللتلميذات

ا. العينــــة اســــتخدام دالوتــــم فــــر أقــــل تمكــــن) LSD(ٍقختبــــار لعــــدم ق الفــــر مــــصدر عــــن وللكــــشف
قم دو وا ا، ع الكشف من شيفيھ راختبار ذلك) 19(ل   : يو
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قم رجدو   )19(ل

دال فــر أقــل متطلــب) LSD(قاختبــار حــو اســة الد عينــة اســتجابات ــ ق الفــر مــصدر للتوضــيح ر و
لل املعدلـة البدنيـة بيـة ال املساندة دمات ا ستوف املـدا ـ ـة الفكر عاقـة ذوات رتلميـذات

ة ا سنوات عدد باختالف   العادية

سنوات عدد
ة  ا

املتوسط
ي سا  ا

5
سنوات

 وأقل

6-10
 سنوات

11-15
 سنة

16
سنة

 فأك
لصا  قالفر

سنوات خمس
 وأقل

4.66      

      4.64 سنوات6-10

      4.55 سنة11-15

فأك16 فأك16  *   4.80 سنة  سنة

مستو*  عند دالة ق فر وجود ىع    0.05و

قـــــم ـــــدو ا مـــــن ريتـــــ مـــــستو) 19(ل عنـــــد دالـــــة ق فـــــر ىوجـــــود متطلـــــب) 0,05(و تـــــوف"ـــــ
ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية ال املساندة دمات العينـة" ا أفـراد ن بـ

ة ــــ ا العينــــة)ســــنة15-11(يذو وأفــــراد ة، ــــ ا فــــأك16(يذو أفــــراد)ســــنة لــــصا وذلــــك ،
ة ا ذو فأك16(يالعينة   ). سنة

البدنيــة بيـة ال متطلبـات تحديـد ـ ة ـ ا سـنوات لعـدد تـأث وجـود عـدم ذلـك مـن تج ـست و
تيـــــة العاديــــة س املــــدا ــــ ـــــة الفكر عاقــــة ذوات للتلميــــذات حـــــصص:  (راملعدلــــة ــــ املــــشاركة

ال بية ـدافال أ ن تـضم املعدلـة، البدنيـة بيـة ال ـ املالئـم بو ال البديل تحديد العامة، يبدنية
كفايـات العامـة، البدنيـة بيـة ال مـن عـديل الفردي، بو ال نامج ال املعدلة البدنية بية يال

البدن بيـــــة ال حــــــصص ـــــ والــــــسالمة مـــــن عوامـــــل تــــــوف املعدلـــــة، البدنيــــــة بيـــــة ال يــــــةمعلمـــــات
ـــ) املعدلـــة املد العمـــل ـــق فر نظـــر ـــة وج مـــن ـــ، روذلـــك املد ـــق الفر أعـــضاء أن ـــ ع يؤكـــد رمـــا

بيـة ال ـداف أ تحقيـق أجل من املتطلبات ذه توف إ بحاجة ن خ سنوات عدد انت ما م
التلميــذات لتلـك املعدلــة اسـة. البدنيـة د مــع يجـة الن ــذه وجــود) 2013، يعمــار(روتتفـق عــدم ـ

ةفــر ــ ا ــ ملتغ تبعــا املعدلــة البدنيــة بيــة بال املتعلقــة والتطبيقــات ــات تجا و ف املعــا ن بــ ق
ً

ر و
الرمثـاء لـواء ـ املعدلـة البدنيـة بيـة ال ـ معل اسـة. لـدى د يجـة ن عـن ) Hodge, 1998(روتختلـف

التالميـــــذ س تـــــد ـــــ أفـــــضل اتجـــــاه م لـــــد لـــــة الطو ة ـــــ ا ذو واملعلمـــــات ن املعلمـــــ أن رـــــ يذوي
قــل ة ــ ا ذو ــم مال مــن يعاقــة اســة، ز د يجــة ن عــن أيــضا اســة الد ــذه يجــة ن روتختلــف ر

ً

من) 2017، ا( أك م خ ممن ة الفكر بية ال معل ضـا) سنوات10(أن جـة د م رلـد ر
البدنية بية ال من عن اسة، أك إحصائ) 2015، الصا(رود داللة ذات ق فر نووجود ب ية

البدنيـــة بيـــة ال مـــن تطبيـــق مـــشكالت حـــو ومـــشرفات معلمـــات مـــن البدنيـــة بيـــة بال لاملعنيـــات
ة خ يملكن ي الال لصا ة ا ملتغ عز ة الفكر عاقة ذوات ىللتلميذات ُ

فأك16(   ). سنة
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التعليمية -3 املرحلة باختالف ق   :والفر

حــــادي التبــــاين تحليــــل اختبــــار اســــتخدام مــــدى) One-Way-Anova) (ف(تــــم عــــن للكــــشف
عـــــن ـــــ املد العمـــــل ـــــق فر إجابـــــات ـــــ ن مجمـــــوعت مـــــن ـــــ أك ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر روجـــــود

ً
و

العاديـــة س املـــدا ـــ ـــة الفكر عاقـــة ذوات للتلميـــذات املعدلـــة البدنيـــة بيـــة ال ىعـــز، رمتطلبـــات ُ

التعليمية ة-املتوسطة-بتدائية(للمرحلة ق) LSD(واختبـار، )الثانو الفـر مـصدر فأسـفر، وملعرفـة
التالية يجة الن عن   :ذلك

قم رجدو   )20(ل

املرحلــــة بــــاختالف اســــة الد عينــــة اســــتجابات ــــ ق الفــــر لداللــــة حــــادي التبــــاين تحليــــل راختبــــار و
  التعليمية

 املتطلبات
مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 ف

ىمستو
 الداللة

 قالتعلي

ن ب
 املجموعات

ــــــــــــــــــــــــــ 0.02 2 0.05 املــــــــــــــــــــــــــشاركة
بيــــــــــــة ال حــــــــــــصص

العامة  البدنية
داخل

 املجموعات
47.53 227 0.21 

دالة 0.894 0.11  غ

ن ب
 املجموعات

0.10 2 0.05 
البــــــــــــــــديل تحديــــــــــــــــد

ــــ املالئــــم بــــو يال
البدنيـــــــــــــــة بيــــــــــــــة ال

 املعدلة
داخل

 املجموعات
73.57 227 0.32 

دالة 0.859 0.15  غ

ن ب
 املجموعات

0.45 2 0.23 
ــــــــــــداف أ ن تـــــــــــضم
البدنيـــــــــــــــة بيــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــ املعدلـــــــــــــــــــــــــــــــة
بــــــــــو ال نـــــــــامج يال

 الفردي

داخل
 املجموعات

84.49 227 0.37 
دالة 0.545 0.61  غ

ن ب
 املجموعات

مـــــــــــــــــــــــن 0.76 2 1.51 عـــــــــــــــــــــــديل
البدنيـــــــــــــــة بيــــــــــــــة ال

 العامة
داخل

 املجموعات
52.24 227 0.23 

 دالة 0.039 3.29

ن ب
 املجموعات

0.58 2 0.29 
ــــــــــــدمات ا تــــــــــــوف

ـــــــــــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــــــــــساندة
البدنيـــــــــــــــة بيــــــــــــــة ال

 املعدلة
داخل

 املجموعات
54.19 227 0.24 

دالة 0.301 1.21  غ

ن ب
 املجموعات

0.35 2 0.17 
معلمــــــــات كفايــــــــات
البدنيـــــــــــــــة بيــــــــــــــة ال

 املعدلة
داخل

  املجموعات
 

61.15 227 0.27 
دالة 0.525 0.65  غ
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 املتطلبات
مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 ف

ىمستو
 الداللة

 قالتعلي

ن ب
 املجموعات

0.58 2 0.29 
من عوامل توف

ــــــــــــــــــــــــ والــــــــــــــــــــــــسالمة
بيــــــــــــة ال حــــــــــــصص

املعدلة  البدنية
داخل

 املجموعات
65.16 227 0.29 

دالة 0.369 1.00  غ

ن ب
 املجموعات

0.22 2 0.11 
ليــــــــــــــة ال جــــــــــــــة رالد

داخل للمتطلبات
 املجموعات

36.82 227 0.16 
دالة 0.512 0.67  غ

مــن قــميتـ ــدو را قــيم) 20(ل عــاد) ف(أن ــ دالــة ــ بيــة: (غ ال حــصص ــ املــشاركة
بيـة ال ـداف أ ن تـضم املعدلـة، البدنيـة بيـة ال ـ املالئم بو ال البديل تحديد العامة، يالبدنية

امل البدنيـة بيـة ال ـ املـساندة ـدمات ا توف الفردي، بو ال نامج ال املعدلة عدلـة،يالبدنية
البدنيـة بية ال حصص والسالمة من عوامل توف املعدلة، البدنية بية ال معلمات كفايات

إحــصائية)املعدلــة داللــة ذات ق فــر وجــود عــدم ــ إ ــش ممــا للمتطلبــات، ليــة ال جــة الد ــ و و، ر
ذوات للتلميـــذات املعدلــة البدنيـــة بيـــة ال متطلبــات حـــو اســـة الد عينــة اســـتجابات ن لبــ عاقـــةر

ــا عمــل ــ ال التعليميــة املرحلــة اخــتالف ــ إ عــود عــاد، تلــك ــ العاديــة س املــدا ــ ــة رالفكر
العينـــــة املراحــــــل، أفـــــراد ـــــ ـــــ املد العمـــــل ـــــق فر لـــــدى إجمـــــاع وجـــــود ـــــ ع ذلـــــك مـــــن ـــــستدل رو ُ

الـــــثالث ـــــة-املتوســـــطة-بتدائيـــــة(التعليميـــــة العاديـــــة) الثانو س متطلبـــــات، رباملـــــدا بيـــــةلحـــــو ال
ــــــة الفكر عاقــــــة ذوات للتلميــــــذات املعدلــــــة ات، البدنيــــــة مــــــستو ب تقــــــا ــــــ إ ذلــــــك عــــــز مكــــــن رو و

املراحــــــل جميــــــع ــــــ البدنيــــــة بيــــــة بال العالقــــــة ذات ــــــدمات اســــــة. ا د مــــــع يجــــــة الن ــــــذه روتتفــــــق
مـــن) 2015، الـــصا( البدنيـــة بيـــة بال املعنيـــات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم وـــ

ـةمعل الفكر عاقة ذوات للتلميذات البدنية بية ال من تطبيق مشكالت حو ومشرفات لمات
التعليمية املرحلة ملتغ تبعا

ً
 .  

قم دو ا من يت ركما قيمة) 20(ل مـستو) ف(أن عند متطلـب) 0,05(ىدالة عـديل(ـ
العامـــة البدنيـــة بيـــة ال إ)مـــن داللـــة ذات ق فـــر وجـــود ـــ إ ـــش ممـــا اســـتجاباتو، ن بـــ حـــصائية

عاقــــــة ذوات للتلميــــــذات العامــــــة البدنيـــــة بيــــــة ال مــــــن عــــــديل متطلـــــب حــــــو اســــــة الد لعينـــــة ر
العينـة أفـراد ـا عمل ال التعليمية املرحلة اختالف إ عود العادية، س املدا ة وتـم. رالفكر

دال فـــر أقــل اختبــار تم) LSD(ٍقاســتخدام لعــدم ق الفـــر مــصدر عــن شـــيفيھوللكــشف اختبــار كــن
قم دو ا ھ يو ما و و ا، ع الكشف رمن   ):21(ل
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قم رجدو   )21(ل

دال فــر أقــل متطلــب) LSD(ٍقاختبــار حــو اســة الد عينــة اســتجابات ــ ق الفــر مــصدر للتوضــيح ر و
العاديــــــة س املــــــدا ــــــ ــــــة الفكر عاقــــــة ذوات للتلميــــــذات العامــــــة البدنيــــــة بيــــــة ال مــــــن رعــــــديل

ال املرحلة   تعليميةباختالف

التعليمية  املرحلة
املتوسط
ي سا  ا

املرحلة
 بتدائية

املرحلة
 املتوسطة

املرحلة
ة  الثانو

لصا  قالفر

بتدائية بتدائية *   4.74 املرحلة  املرحلة

املتوسطة      4.58 املرحلة

ة الثانو      4.57 املرحلة

مستو*  عند دالة ق فر وجود ىع    0.05و

من قميت دو را مستو) 21(ل عند دالة ق فر ىوجود مـن"متطلب) 0.05(و عـديل
ــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات العامــة البدنيــة بيــة املرحلــة" ال ــ العــامالت العينــة أفــراد ن بــ

املرحلـة ـ العـامالت العينـة أفـراد لـصا بتدائيـة، املرحلـة ـ العامالت العينة وأفراد ة، الثانو
يــتفقن بتدائيــة باملرحلـة ــ املد العمـل ــق فر ـ العــامالت بـأن ذلــك تفـس مكــن و ربتدائيـة؛
ـــة الفكر عاقــة ذوات للتلميــذات العامــة البدنيـــة بيــة ال مــن عــديل متطلـــب ــ ع ــ أك جــة ربد

ـة والثانو املتوسـطة ن بـاملرحلت ـ املد العمـل ـق فر بالعامالت نة رمقا ذلـ، ر عـود أنوقـد ـ إ ك
بتدائيــة باملرحلــة ــ املد العمــل ــق فر ضــمن العــامالت مــن ــن اســة الد ــ ات املــشار رأغلــب ، ر
التلميـــذات تلــك لــدى ساســية ركيــة ا ات ــا امل ــشكيل ــ البدنيــة بيــة ال مــن دو ــدركن رو ، ر

اســة د عــن يجــة الن ــذه ــ(روتختلــف ا) 2017، ا ــ عملــو ممــن اســة الد عينــة أن نــ ملرحلــةر
مــن ــل ب يتعلــق فيمــا البدنيــة بيــة ال مــن عــن ــ أك ضــا م لــد ٍبتدائيــة املــن: ر ــداف قطـــر، أ

س املستمر، رالتد م   . التقو

اسة الد   :رتوصيات

ي باآل يو اسة، الد ا إل توصلت ال النتائج ُضوء َر ِ:  

قـــــ .1 امل ــــة الفكر بيـــــة ال بـــــرامج ـــــ املعدلــــة البدنيـــــة بيـــــة ال العاديـــــةتقــــديم س باملـــــدا ، رة
الية ا اسة الد دة الوا السبعة املتطلبات تتضمن ربحيث  .ر

ليـات .2 وال امعــات ا ــ دمـة ا قبــل مــا بـرامج إعــداد ــ ع املتخصــصات، العمـل يــل لتأ
الواقع ض أ ع ا س مما م س بما املعدلة البدنية بية ال رمجال   .ر

لل .3 الـــشامل الوصــــو برنـــامج لتطبيــــق ــــةلالـــس الفكر بيــــة ال بـــرامج ــــ واملالعـــب مرافــــق
ـــداف أ يحقـــق بمــا املختـــصة ــات ا مـــع التعـــاو خــالل مـــن العاديــة س باملـــدا قــة نامل ر

ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات املعدلة البدنية بية   .ال
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ـــ .4 ن مـــشارك فعاليـــة وتقيـــيم ـــة، الفكر عاقـــة ذوات التلميـــذات ألداء املـــستمر التقيـــيم
بيـ والعمــلال ، لـو ا وإيجــاد ات الـصعو ــ ع التعـرف ـ م ــس ممـا العامــة، البدنيـة لة

العادية اس املد املعدلة البدنية بية ال رنامج ر تطو رع َّ ُ ّ ِ
َ َ.  

العاديـــــــة .5 س املـــــــدا ـــــــ عاقـــــــة ذوات ـــــــ غ والتلميـــــــذات ـــــــ املد العمـــــــل ـــــــق فر ـــــــف رعر ر
ا وطــــر ــــة، الفكر عاقــــة ذوات التلميــــذات املخــــاوفقبخــــصائص الــــة إل ــــن، مع زلتعامــــل

ذوات ـــــ غ التلميـــــذات دو وتحقيـــــق البدنيـــــة، بيـــــة ال حـــــصص ـــــ ن بمـــــشارك راملتعلقـــــة
فعال ل ش ي التعاو التعلم   .عاقة

امج .6 ــ ال ــ ك املــشا ــ املد العمــل ــق لفر ــ امل ر التطــو ــرامج و يــة التد امج ــ ال رعقــد ر ِر ِ
ْ َ

ِ َّ َْ َّ
ِ ِ

َ

لــض الفرديـــة؛ ــة بو بيـــةال ال ــ ـــة الفكر عاقــة ذوات التلميـــذات ــداف أ تحقيـــق مان
املعدلة   .البدنية

للتلميـــذات .7 املعدلـــة البدنيـــة بيـــة بال املتعلقـــة دوات و ات ـــ والتج املاليـــة د املـــوا رتـــوف
ة بو ال ا برامج من ستفادة م س بما العادية س املدا ة الفكر عاقة ُذوات  .ر

مــــــشارك .8 ــــــز عاقــــــةعز ذوات للتلميــــــذات الفــــــردي بــــــو ال نــــــامج ال ــــــ مــــــو أوليــــــاء ية ر
املعدلة البدنية بية ال ة امج، الفكر ال تلك ن داف أ تحقيق م س   . بما

حة املق املستقبلية   البحوث

ي الباحثة ح تق اسة، الد ا إل توصلت ال النتائج   :رضوء

و - نــــاو ت اســـة د لإجـــراء ر َ ْ
ذواتِ للتلميــــذات املعدلـــة البدنيــــة بيـــة ال متطلبـــات تقــــديم اقـــع

العاديــة س املــدا ــ ــة الفكر اســة، رعاقــة الد ــ دة الــوا املتطلبــات ســتعانةبقائمة رو ر
الية ّا ِ

َ.  

ذوات - للتلميــــذات املعدلـــة البدنيـــة بيــــة ال تقـــديم معوقـــات عــــن للكـــشف اســـة د رإجـــراء َ ْ
ِ

ال س املدا ة الفكر ارعاقة ل لو ا وإيجاد  .لعادية

البدنيـــــة - بيـــــة ال متطلبــــات لتحديـــــد النــــو املـــــن باســـــتخدام ة مــــشا اســـــات د رإجــــراء َ ْ
ِ

ة الفكر عاقة ذوات للتلميذات   .املعدلة

ــــا - ن ومقا مختلفــــة منــــاطق ــــ ن املعلمــــ مــــن أخــــر عينــــة ــــ ع ة مــــشا اســــات د رإجــــراء ِر
َ ْ ُ ى َ ْ

ِ
اسة الد ذه تائج  .رب
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  :املراجع

يةأوال العر   :املراجع

الفعـال). 2009(أحمد، أبوعنق س للتـد البدنيـة بيـة ال ـ ومد مـشر اك إلد ميدانية اسة رد ر ر ر
بــع بي امللكيـة يئــة ال س بمــدا اصـة ا حتياجــات رلـذو ة(ي ــشو م ــ غ ماجـست رســالة ، )ر

طيبة   . السعودية، جامعة

ن حــس الالع). 2017(بلبــواب، الــسلوك حــدة مــن التخفيــف ــ املكيــف ي البــد ــشاط ال ــيردو قال
نيـــــــا ذ ن املعـــــــاق باملـــــــسيلة-لـــــــدى البيـــــــداغو النفــــــــ للمركـــــــز ميدانيـــــــة اســــــــة رســــــــالة(رد
ة شو م غ زائر)رماجست ا بوضياف، محمد جامعة ،.  

ســـــــبع لـــــــدى). 2010(بوعبــــــدهللا، ي الـــــــسلو نحــــــراف خفـــــــض ــــــ املكيـــــــف ـــــــي ر ا ــــــشاط ال ردو
عقليا ن جتماعية. املعاق اسات للد اديمية سانيةرمجلة زائر-و   .66-53،)3(،ا

نظـر). 1999(أيمن، جابر ة وج من اضية الر بية ال س د والسالمة من عوامل توافر جة رد ر
ــد إ محافظــة س ملــدا واملعلمــات ن راملعلمــ ة(ر ــشو م ماجــست رســالة دنيـــة، )ر امعــة ، را

  Record/com.mandumah.search://http/554279. ردن

م مــــر ــــابر، البنــــات: الــــسعودية). 7/2017 /11(ا س بمــــدا البدنيــــة بيــــة ال برنــــامج رإقــــرار ّ ِ
َ شــــبكة. َ

ية   .http://ara.tv/w4j6e.العر

ــــــ ـــــــز، ا العز بيـــــــة). 2017(عبـــــــد ال مـــــــن عـــــــن ـــــــة الفكر بيـــــــة ال ـــــــرامج و ـــــــد معا ـــــــ معل رضـــــــا
ةر(البدنية شو م غ ماجست سعود، )رسالة امللك  . السعودية، جامعة

نايف ، بو اصة). 2012(را ا حتياجات ذو ياضات ي: عمان. ر العر املجتمع   .مكتبة

جمال طيب، العقلية). 2010(ا عاقة ع: عمان. مقدمة والتو شر لل وائل   .زدار

فــــش ام، ا ــــ). 2009(ســــ املــــساندة ــــدمات ا ــــواقــــع لفئ ــــا فاعلي ومــــدى الطفيلــــة محافظــــة
ركية وا العقلية ة. عاقة بو ال العلوم رة-مجلة القا   .287-263، )17(3، جامعة

الــدين جمــال ، والــشاف ن؛ أمــ ، ــو املعاصــرة). 2000(ا اضــية الر بيــة ال رة. منــا دار: القــا
ي العر   .الفكر

أسامة اتب، و ن؛ أم ، و للطفلال). 1998(را ركية ا رة)5ط (.بية القا ي: ، العر الفكر  .دار

لــــــدي و كـــــــيم، ا ا ذو، )2016(عبـــــــد دمـــــــج نظـــــــام وفـــــــق اضــــــية الر بيـــــــة ال ـــــــ معل ــــــات ياتجا
ببلديـــــــة املتوســـــــط التعلـــــــيم بمرحلـــــــة اضـــــــية الر بيـــــــة ال س در ـــــــ اصـــــــة ا وحتياجـــــــات

خر. طرابلس والعلوم اضية الر بية ال علوم   .322-302، )1(، ىمجلة

صـــــغ يابـــــح، لـــــدى). 2013(ر ي العـــــدوا الـــــسلوك مـــــن التقليـــــل ـــــ املكيـــــف ي البـــــد ـــــشاط ال ردو
ن املــر نظــر ــة وج مــن للــتعلم ن القــابل نيــا ذ ن املعــاق ّطفــال ُ ـــ. ً ا الر بــداع ،مجلــة

)10(،119-135.  
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أحمـــد ر ـــ ، والـــشو جمعـــة؛ ـــت ب ـــسر ي، رالــسنا ـــ). 2014(ى ال ات ـــالـــصعو معل تواجـــھ
بــــالتعليم الــــدمج س بمــــدا ن املــــدمج نيــــة الذ عاقــــة ذو س تــــد ــــ اضــــية الر بيــــة رال ير

عمـــــان ـــــسلطنة ـــــ والنفـــــسية. سا ـــــة بو ال العلـــــوم ن-مجلـــــة البحـــــر ،)3(15،جامعـــــة
154-181.  

التفـــاعال). 2009(ناديــة، شوشــة ــ ع والعـــز الــدمج بنظـــامي حيــة و ال للـــسباحة برنــامج تلتـــأث
للـتعلم ن القـابل نيـا ذ ن املعـاق طفـال لدى نفصال وقلق العلميـة. جتماعية املجلـة

اضة الر وعلوم البدنية بية   .454-421، )58(، لل

ي با علـــم). 2011(عمــار، الــش ــ ع اء ســـو و اصــة ا حتياجـــات ذو تالميــذ ن بـــ الــدمج يتـــأث
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اضة، ياالر لي طرابلس،   .27-12، )16 (،جامعة

ة نــو ، ــة). ـــ1436(رالــصا الفكر بيــة ال لطالبــات البدنيــة بيــة ال مــن تطبيــق ّمــشكالت ِ
َ رســالة(َ

السعودية)ماجست سعود، امللك جامعة ،.  

لقيـــاس). 2012(قطـــار، الـــصال يـــة العر بانة تجـــاهســـ العامـــة البدنيـــة بيـــة ال ـــ معل مواقـــف
م حصـــص ـــ ن املعـــاق الطـــالب س اضـــية،. رتـــد الر بيـــة ال وفنـــو لعلـــوم أســـيوط نمجلـــة

  .89-23، )35(1، مصر
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ع والتو شر لل   .زالبداية

البـــا ات). 2005(اطمـــةف، عبــد ـــا م برنـــامج خـــالل مـــن اء ســو و نيـــا ذ ن املعـــاق ن بـــ الــدمج رأثـــر
ً

نيـــــا ذ ن املعــــاق للتالميــــذ التــــوافقي الــــسلوك ــــ ع ــــو تر إعالمــــي رنــــامج و القــــو ألعــــاب
ً

ي ى
م نحو اء سو التالميذ ات اضة. واتجا مصر-الر ، وفنو   .208-179، )3(23، نعلوم

ة سم ي، ا). 2003(عرا التالميـذاتجا دمـج نحو موك ال بجامعة اضية الر بية ال لية طلبة ت
اضية الر بية ال س در ن الشاملة. واملعاق بية ال بحوث   .131-146،)3(،مجلة

ــ ن ات). 2002(عـزب، ــا امل علــم ـ ع اء ســو طفـال و نيــا ذ ن املعـاق طفــال ن بـ الــدمج رأثـر
السباحة ماجس(ساسية ةرسالة شو م غ مصر)رت حلوان، جامعة ،.  

صا السلوكية). 2012(العساف، العلوم الباحث اض. دليل ان: الر العبي  .دار

ـــ ومنـــصو، ع الــــشعبية). 2005(منــــال، رإيمــــان؛ لعــــاب و ـــديث ا للــــرقص ح ــــ مق برنـــامج تــــأث
ــي ر ا اك د ــ ع اضـية الر بيــة ال س د ــ الــدمج أســلوب رباسـتخدام الــذاتر ــوم ومف
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َ َ

الرمثــاء لـواء ــ اضــية الر بيـة ال ــ معل لــدى َّاملعدلـة ُ
ة( ــشو م ماجـست رســالة جامعــة)ر ،

موك،  http://search.mandumah.com/Record/725631.ردنال
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