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 برنامج تدخل مبكر
 االمن الجسدى ألطفال التوحدلتنمية مهارات  قائم على التكامل الحسى 

 :مقدمة

نحـن  تعمل الحواس مع بعضها البعض فكل حاسة تعمل مع بقيـة الحـواس لتشـكيل صـورة متكاملـة عمـا      
هـذه الصــورة الكاملــة  الـدماغ هــو المســئول عـن إنتــاجعليـه جســديًا وأيـن نحــن ومــاذا يحـدث حولنــا، ويعتبــر 

الحسـية  ويعاني الطفل التوحدي من صعوبات في مختلـف المجـاالت ، سية تستخدم بشكل مستمرأسا كمنظومة
التى تشتمل على اللمس والحركة والوعي بالجسم والبصر والصوت وقوة الجاذبية، ووظيفة الـدماغ هـي تنظـيم 

يـؤمن الطفـل  ، حيـث نؤكـد علـى أهميـة التـدخل المبكـر الـذيسماة بالتكامل الحسـيوتفسير هذه المعلومات الم
التوحدي فرصة لتطوير طاقاته منذ أول سنوات حياته وبالتـالي يسـاعده علـى تفـادي تفـاقم االضـطرابات خـالل 

 .مراحل عمره المختلفة
 

فالطفل التوحدي يعـاني مـن مظـاهر اساسـية تميـزه عـن ، سمات الطفل السويإلى الطفل التوحدي يفتقد و      
تــؤثر علــى الكثيــر مــن مظــاهر النمــو  ، حيــثصــعوبة وتعقيــداأكثــر تطوريــة طرابات ضــال النــه يتعــرض، غيــره

يـرفض اي نـوع مـن االتصـال واالقتـراب و  ،وبالتـالي تـؤدي بـه الـى االنسـحاب واالنغـالق علـى الـذات ،المختلفة
  .ويجعله يفضل التعامل مع االشياء المجردة اكثر من تعامله مع االشخاص المحيطين به، الخارجي 

ويتصف الطفل التوحدي بالعديد من الخصائص التي تميزه عـن األطفـال اآلخـرين المصـابين باضـطرابات       
فقـد أتفـق كـل  ،ومن بين هذه الخصائص صعوبة إدراك صورته الجسمية، ال يوجد لديـه إحسـاس بذاتـه ،أخري

) ١٨: ٢٠٠١( ، محمـدعبـد اهللا) ١٨٧: ٢٠٠٩( ، محمـدأحمد، 1995: 7) ,Klin, A. &Volkamar : (من
على ) ٩٤: ٢٠١٠(، اإلمام، الجوالده )١٣٣٢: ٢٠٠٧(، سيد الجارحي )٣٨٨: ٢٠٠٢(، رشاد ، عبد العزيز

جسـمه، فهـو ال يسـتطيع أن أن الطفل التوحدي يفتقر إلـى الـوعى الجسـدي وال يوجـد لديـه مفهـوم واضـح عـن 
يميز نفسه من الجماد والحيوان والنبات ويتعامل مع أجزاء الجسـم كمـا لـو كانـت منفصـلة، باإلضـافة إلـي أنـه 

 .ويدل ذلك علي حاجاته إلي مفهوم الذات وصورة الجسم" أنت"و " أنا"يفشل في استعمال الضمائر الشخصية

سـتجابة الحسـية بكـل أشـكالها السـمعية واللمسـية ويعاني بعض األطفال التوحديين من قصور في اال
، ، الجلبـي )٤٠: ٢٠٠٤(الرزيقـات ، )١٥: ٢٠٠٣(محمـد  ،كامـل :ويتفـق كـل، الـخ ...والبصرية والدهليزية 

على أن الطفـل التوحـدي لديـه  ,Robert L. Koegel & Koegel L. (2006:34) )١٣٦: ٢٠٠٥( سوسن
مثــل أن يكــون حساسـا أكثــر مــن المعتـاد أو أقــل حساســية مــن  اسـتجابات غيــر معتــادة لألحاسـيس الجســدية،

 .المعتاد بالنسبة للمس أو األلم أو النظر أو السمع أو الشم أو التذوق

ردة الفعـل الحسـية تجـاه المثيـرات لـعدم استجابة الطفل التوحـدي ) ٣٨: ٢٠٠٤(الدوخي، الصقر  يرجعو      
يبالي لبعض المثيرات يكون على النقـيض فـرط اإلحسـاس ألقـل تغييـر التي يتلقاها تكون غير ثابتة، فبينما ال 

 .في المثير الحسي فيقوم، مثال بوضع اليدين فوق األذنين أو العينين لمنع وصول المثير لهما
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الـذى يسـاعده إدراك الطفـل التوحـدي لصـورته الجسـمية وتأتى أهميد التدخل المبكـر فـى العمـل علـى 
أهميـة  تكامـل الحسـىولل ،مباشـر بالبيئـة المحيطـةال التصـالوا للتفاعلالحركي و  الحسىعلى التنظيم الوظيفي 

النـه يكـون مهيـأ للعمليـة التعليميـة وتـتم عمليـة االدراك الحركـى مـن خـالل كبيرة في مرحلة ما قبـل المدرسـة، 
 Trouli, K. (2008) Zimmer, R. et al (2008): كل من أكدت دراسةالتعرف على المعلومات الحسية، و 

فـي هـذه المرحلـة تعتبـر كمنفـذ تعليمـي تسـاعد علـي تطـوير القـدرات وٕاكسـاب الطفــل  التكامـل الحسـىعلـي أن 
المهارات التي تمنحه الفرصة للتكيف الجسدي والـذهني حسـب الظـروف المحيطـة، كمـا أنهـا تسـهم فـي عـالج 

لعـب دور وقـائي، ي هإلـي ذلـك فإنـالكثير من الصعوبات التـي يعـاني منهـا الطفـل فـي هـذه المرحلـة، باإلضـافة 
لكثير من المشكالت والصعوبات التي يمكن أن تعترضه في المراحل المقبلة من حياتهل

حمايـة االطفــال بمثابـة بـرامج وقائيـة تســهم فـي  التكامـل الحســىالقــائم علـى التـدخل المبكـر بـرامج و 
عاطفيـا وجسـديا  ذاتالـفي  تحكم النمو، كما تساعد على الأثناء  ممن الصعوبات التي قد تحدث له التوحديين

، هـى حسـيةفالتربيـة ال الثقـة بـالنفس وتكـوين عالقـات مـع األقـران، يهملـد على حد السـواء، و بالتـالي يتطـور
الصورة الجسمية و الفـراغ والجانبيـة و الـزمن والنغمـة العضـلية والتـأز،  متعددة منها إعادة التعلم في مجاالت

للطفل التوحدي إدراك قيمة جسده و إكتشاف ذاته ووعيه بنفسه وبالتالي إكتشافه للبيئة  يئاالت تهوهذه المج
 .العالم واإلتصال به تهفي معرفذلك يسهم و  ،تكوين عالقة مع األشياء المحيطة والتفاعل معهابه و  المحيطة

 

إلى أن ) ٢٠١٠(، أحالم حسن وآخرون Conlon & Appoloni) 2002(:أشارت دراسة كل منحيث      
التى تصمم لألطفال الذين لديهم إحتياجات نمائية، قبل أن يبلغوا العام السادس من  برامج التدخل المبكر

اعمارهم، وتهدف إلى الوقاية والعالج وتنمية المهارات، فى المجال المعرفى والمجال اإلجتماعى والمجال 
ال اللغوى، وتقسم إلى برامج متمركزة حول الطفل، وأخرى يلعب فيها الوالدين اإلنفعالى والمجال الحركى والمج

  .بالتعاون مع المختصين دورًا أساسيَا فى دعم وخدمة هؤالء األطفال، باإلضافة إلى خدمات مساندة متنوعة
 

المعلوماتخلل في استقبال يؤدى إلى  في عملية التكامل الحسي عند أطفال التوحد الخلل ونرى أن     � � � � � � � �� � � 	 
 � � � � � � � � � � � � � � � � الخلل في  عدم جمع المعلومات من البيئة وبشكل مالئم نتيجةو  ،�
وتلك تشكل وبالتالي الخلل في عملية التعلم  يؤدي إلي خلل في البرمجة والعمليات العقلية، نظام الحواس

 .مظاهر الخلل الحسي لدى األطفال التوحديين
 

فى مرحلة الطفولة المبكرة لها دور فعال في زيادة القدرات الحركية القائمة على التكامل الحسى ا والتربية     
المنخفضة لدى األطفال التوحديين مما يؤثر بصورة إيجابيـة علـى االتصـال البصـري وتقليـل الحركـات النمطيـة 

 .المتكررة وتحسين مستوي اللياقة البدنية والكفاءة الحركية
      

تكامل الحسى يعمل على تنظيم حواس الطفل التوحدي لتصله المعلومة وُتحلل بطريقة صحيحة عن وال    
والنظام الدهليزي بالمخ  الحواس المختلفة لتقوم عملها كنظام متكامل، ومن جهة اخرى يربط بين ،طريق المخ

المسؤول عن التوازن والحيز والفراغ وتحديد االتجاه، مثل عدم تحمل اصوات معينة فهوال يدرك الفرق بين 
ج الوظيفي معالعمل اليظهر ، وهنا ، والتركيزذوقتالوتقدير الفراغ و نبرة الصوت، أو تحدديد االتجاهات 



�

حاسة اللمس بالدرجة االولى، فى االعتماد على  ةبالغ لما له من أهمية  الحسي التكامل المختص بمجال
 .مع االخرينالنه وفق ذلك ينضبط ويتحسن سلوك الطفل التوحدي وتواصله وتفاعله فالسمع والبصر، 

 

 : الدراسةمشكلة 
ألطفـال  التكامـل الحسـىتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في إنه ال يوجد برنامج تدخل مبكر لمشـكالت 

خدمـة يقود إلى صعوبات عديدة ومتنوعة فال يجعل الطفل قـادرًا علـى التكامل الحسى االفتقار الى  ، إلنالتوحد
األداء  شـكل حجـر الزاويــة بالنسـبة لتطــورت يةســالحالقـدرات ، و  نفسـه وابتكـار تصــرفاته أثنـاء المراحـل المبكــرة

 .يتطلب تآزر الجهاز العضلي وترابطه مع الجهاز العصبي والمركزي الذى السليم سىالح

 :فروض الدراسة 
قبل فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  توجد :الفرض االول

 .فى تنمية مهارات االمن الجسدى الطفال التوحدجموعة التجريبية المبعد تطبيق البرنامج لصالح و 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده  : الفرض الثانى

� . تنمية مهارات األمن الجسدىلصالح القياس البعدي من حيث  � � � � � � � ��  ! � � � " # � � � � $ � � % � ! � &� � � � ' ( � ) � 
�� � * � + �  � � , �� ( � � � � ) � - . / 0 � 1 � � � 2 � 3 �4 
 

 :أهداف الدراسة 
 :تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي

 .دىالجس امنهإدراك  وضع مقياس تقديري لقياس قدرة الطفل التوحدي على -١

  .االمن الجسدى ألطفال التوحدلتنمية مهارات  تكامل الحسى قائم على الإعداد برنامج تدخل مبكر  -٢

التعرف على أثر استخدام األلعاب واألنشطة المتضمنة في برنامج التكامل الحسى في تنمية مهـارات  -٣
 .االمن الجسدى الطفال التوحد

 :أهمية الدراسة
بدور بالغ األهمية في عالج الكثير من الصـعوبات والمشـكالت التـي يمكـن أن  تكامل الحسىيسهم ال

وبناء علي ذلك تنبثق أهمية الدراسـة الحاليـة مـن أهميـة  ،خالل مراحل نموه المختلفةالتوحدى تعترض الطفل 
التي تعنى بالجسم والحركة كدعامتين أساسيتين للعمل مع الطفل،  تكامل الحسىلعاب الانشطة و االستفادة من أ

الجسم والحركة، فنحن نجعل الطفل يـدرك بحواسـه المباشـرة الحس و ألنه من األيسر مخاطبة عقله عبر قنوات 
 .ما نريد أن يستوعبه عقله

ة بأن هذه الدراسة مع أطفال التوحد، ترى الباحثالحسى  لتكاملونظرا لندرة الدراسات الخاصة ببرامج ا
أن يسهم  تكامل الحسىسوف تلقي الضوء علي بعض الفوائد العالجية والتربوية والتعليمية التي من الممكن لل

ركيـة مـن خـالل توجيـه حمعرفيـة واالجتماعيـة واللغويـة والفي مساعدة الطفل التوحدي من الناحية اإلدراكية وال
دفـة، حيـث أن ذلـك مـن الممكـن أن يصـل بطفـل التوحـد إلـي أن أن تكـون هالـه و األنشطة واأللعاب التي تقـدم 

يكتسب مهارات لغويـة وٕادراكيـة واجتماعيـة وفنيـة بطـرق أكثـر قربـا وواقعيـة مـن عـالم الطفـل التوحـدي وبـذلك 
 :في النواحي التالية تكامل الحسىيتضح استخدام ال
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ــ -١ ــة اللغويــة، مــن خــالل إكســاب الطفــل بعــض المفــردات اللغوي ــة الناحي ة وفهــم بعــض اإلشــارات تنمي
 .والتسمية واإليماءات والتعبير البدني بالجسم

مــن خـالل التعــرف علـى أجــزاء الجسـم والــوعى  )مهـارات الحــواس المتعـددة(  لحســيةتنميـة الناحيـة ا -٢
  .باستخدام غرفة التكامل الحسىىالجسمباالمن 

والجـرى والقفـز والزحـف وتقليـد المشـي الحس المرتبط بـالتوازن و ( حركية، الحستنمية بعض القدرات  -٣
 .والقدرة على تنظيم الجسم )الحركات واألوضاع المختلفة بالجسم

الذى يكمن فى تحسين فعالية الجهاز العصبى للطفل من حيث  الحسي والسمعى تنمية التضامن -٤
  .لديه الحسية الصعوبات على التغلب لمساعدته فى البيئة من تصله التى الحسية المعلوماتترجمة

 

 ).شهرين(أي لمدة  ٣٠/٩/٢٠١٢إلي  ١/٧/٢٠١٢تم تطبيق الدراسة في الفترة من 

 لرعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة والملحق تم تطبيق الدراسة بمركز التدخل المبكر  :الحدود المكانية

 .جامعة اإلسكندرية -بكلية رياض                     

  :الحدود البشرية
 ، والمشخصين من قبلسنوات) ٦-٤(طفال مصابين بالتوحد باعمار ) ١٢(على عينة من  دراسةال تاجري    

تكون هذه الفئة مالئمة  فريق العمل المختص بالمركز، وقد اختيرت هذه الفئة لكونها فئة قابلة للتعلم وبذلك
وبما ان العينة اختيرت بصورة عمدية فهي ال تحتاج الى  ،العمديةوقد تم اختيارها بالطريقة  ،الدراسةلبرنامج 
تقرير اضافةالى كونهم متجانسين بأعتبارهم جميعًا مصابين بدرجة واحدة من التوحد وحسب  ،تجانس

اطفال للتجربة الرئيسية حيث ) ١٠(تم سحب طفلين للتجربة االستطالعية و باقي افراد العينة وهم ، المختصين
) ٥(والثانية ضابطة وعددهم ) ٥(حثة بقسمتهم عشوائيًا لمجموعتين االولى تجريبية وعددهد قامت البا

وعرضت االسماء على المختصين بالمركز لتشخيصهم للتأكد من عشوائية القسمة للمجموعتين واتفقوا مع 
 .الباحثة على ذلك

 

 :منهج الدراسة
 . دراسةلمالئمته لطبيعة الج التجريبي المنهشبه تم استخدام                 

 

 :مصطلحات الدراسة
67التدخل المبكر) ١ 8 9 : ; < = > ? 9 @ ? = > A B =

إنه يشمل اإلجراءات الهادفة المنظمة ب إلى التدخل المبكر) ٣٢:  ٢٠١٠(تشير أحالم حسن وأخرون      
المتخصصة لتقديم خدمات متنوعة طبية وٕاجتماعية وتربوية ونفسية لألطفال دون السادسة من أعمارهم الذين 

 . يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي أو الذين لديهم قابلية للتأخر أو اإلعاقة 

  Skill:المهارة ) ٢
ة الطفل التوحدى على إكتساب أنماط متعددة من أنشطة التكامل تعرف المهارة اجرائيا بانها هي قدر 

 .الحسى والتي يتم تنميتها من خالل التدخل المبكر التدريب والممارسة للحفاظ على االمن الجسدى 
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D
  Autism

ــة االمريكيــة للطــب النفســيتُ     ــه  )١٩٩٤( عــرف الجمعي ــيالتوحــد بإن ــؤثر بشــكل ملحــوظ ف ــة ت  اعاقــة تطوري
التواصـل اللفظــي وغيــر اللفظـي والتفاعــل االجتمــاعي وتظهــر االعـراض الدالــة عليــه وبشـكل ملحــوظ قبــل ســن 

 . ىالثالثة من العمر وتؤثر سلبًا في اداء الطفل التربو 

�   IntegrationSensory:التكامل الحسى ) ٣ � # � � � � E � F , �  � G � HI� � � � J � � �KL � M H � � � + � � � N � � � " � O 2 � P � G �  G # � � � �L � � Q R � � , N �
 

 :وسائل جمع المعلومات 

 .المصادر العلمية  -
 بالمركز سجالت االطفال الموجودة -

 :الجوانب العالجية المقترحة

 :بالتوحد مجاالت البد من مراعاتها عند التعامل مع المشكالت الحسية لدى األطفال المصابون هناك عدة    

  :المجال البصري -١

انتباه الطفل وكذلك تساعد على زيادة مدة التواصل  االستراتيجيات البصرية التي تجذببد من استخدام  ال   
 .البصري مع األشياء

 :اللمسي المجال -٢

  -: يمكن أن نتعامل مع المشكالت في الجانب اللمسى من خالل مايلي

استخدام بعض األجهزة  -تحسس األوجه الناعمة والخشنة  - اللعب في الرمال والطين - اللعب في الماء -
 استخدام أنماط معينه من المالبس -واألرجل  التي تحدث اهتزاز في آماكن مختلف من الجسم مثل األقدام

 .بالعضالت تحميل الطفل بعض األوزان لكي يحس  -الحروف واألرقام المصنوعة من البالستيك والخشبو 

وحار  تعريض الطفل النماط ذوقية متنوعة من ملح -وطلب منه المضغ قليلة من الماء  تزويد الطفل بكمية
 ألخ.....وحلو حامض

                                           :الوضع الجسمي والحركات -٤

الضغط وبشكل بسيط على الجسم مع تحريك ،وضعيات جسمية تسمح بأداء مهمات مناسبة وضع الطفل في* 
بسيط وحركات  مساج ،الطفل أثناء الجلوس والطلب منه القيام بمهمات معينهوضع  ،أعضاء الجسم بعض

 .ومهارات التآزر البصري الحركي التركيز على المهارات الدقيقة ،ناعمة على بعض مناطق الذراعين واألقدام

  .يشعر بالثقل على العضالت والمفاصل تحميل الطفل أوزان معينه ونطلب منه أن يحملها حتى -

                                                     :االتصال المسهل -٥

والتعبير عن نفسه بسبب خلل في التحكم  االتصال مع اآلخرين صعوبةالمصاب بالتوحد يعانى الطفل     
هذه للتخلص من و  .القدرة على فهم الكالم المكتوب أو كالم الناس بالحركة وتنظيمها على الرغم من امتالكه

 الناس ، المشكلة يقوم المتدربين على إتباع بعض الطرق و الوسائل التي تسهل اتصال هؤالء األشخاص مع
الطفل تسهل على  الطريقةتلك و  ،ووضعها على أزرار معينة في جهاز معين أو حاسب طفلكمسك يد ال

 .اللفظى عبيرقدرته على الت إلى نتائج إيجابية و تحسنوتؤدى اكتساب القدرة على التعبير 
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 :االطار النظرى
لألطفـال التوحـديين تحتـل مكانـة كبيـرة علـى   Early Interventionأصـبحت قضـية التـدخل المبكـر 

المستويين العالمي والمحلي، وأصبحت هناك اتجاهات تتزايد يوًما بعد يوم تنـادي بضـرورة أخـذ هـؤالء األطفـال 
في االعتبار للوقوف على أفضل األساليب المالئمـة للتعامـل معهـم، وضـرورة تنـوع هـذه األسـاليب وفًقـا لدرجـة 

 . فروق الفردية بين أفرادهاالتوحدية واختالف ال

ولهذا أكدت الكثير من الدراسات على أهمية المرحلـة األولـى فـي عمـر الطفـل التوحـدي؛ حيـث يتأسـس 
التـي  تهدراسـفـي  Lovas) ١٩٩٣(عليها اإلطار العام الذي سيتم العمل فـي ضـوئه فيمـا بعـد، وهـذا مـا أكـده 

سنوات، كانت نتـائج العـالج معهـم ) ٥(جية مكثفة قبل سن أثبتت أن األطفال التوحديين الذين تلقوا برامج عال
خاصة إذا كـان للطفـل فـي  المبكر سنوات وأن التدخل) ٥(سـن أكثر فعالية من األطفال الذين تلقوا العالج بعد 

عمر ثالث سنوات ال يحتاج إلى الوقت والجهد الذي يبذله في حالة مـا كـان عمـره وقـت بـدء التـدخل أكبـر مـن 
 )٢٠٠٦:١٣٥( سماح قاسم،. ذلك

 :تعريف التوحد 

اضطراب ارتقائي عام يتميـز بقصـور التفاعـل االجتمـاعي وقصـور التواصـل ومـدى  ُيعرف التوحد على انه
 Wallace, (1997 ) .الثالثين من العمر محدود من االنشطة واالهتمامات وعادة ما يبدأ قبل الشهر

علي أهمية تكوين الطفل لصورته الجسمية ألن المعرفة الناقصة أو  )٢٨: ١٩٩٦( ،احمدسليمانوقد أكد     
الخاطئة عن هذه الصورة تؤدي به إلى اضطراب في أداء أفعاله كما ينعكس ذلك على إدراكـه لألشـياء ويواجـه 

 .صعوبة في تحويل المعلومات البصرية إلى معلومات حركية وفي أداء الكثير من األنشطة

 : تتمثل فيما يلىئص عامة تتوفر لدى االطفال المصابين بأعراض التوحد وهناك خصا          
 .العجز الجسمي الظاهري  -١
 .البرود العاطفي الشديد  -٢

هز الجسم لالمام ، القيام باعمال نمطية مثل الدوران حول النفس او االشياء ( االثارة الذاتية  -٣
 ).التلويح بالذراعين ، والخلف 

 .الغضب سلوك ايذاء الذات ونوبات  -٤

 )اعادة لكالم الغير او الهمهمة بكلمات غير مفهومة ( الكالم النمطي  -٥

 .قصور السلوك  -٦

 :أسباب التوحد 

صـور الـدماغ وذلك بسبب التـداخل مـع حـاالت ق، اختلف العلماء والباحثين في تحديد اسباب حدوث التوحد    
 الغمـوض يحـيط بـه الـى الحـد الـذي وصـعوبة التفاعـل االجتمـاعي معـه ممـا يجعـل، وحالت مضطربي التواصل

 وقد تتداخل العديد من االسباب في حدوث هذا االضطراب ، التوحد اضطرابيجعل هناك اسباب متعددة لحدوث 
   :بعض االسباب التى تؤدى الى اضطراب التوحد على النحو التالى )٢٠٠٩(خطاب  ،محمد وقد حدد
 .عضويةاسباب نفسية و  -٢                        .اسباب اجتماعية اسرية  -١

 .بيولوجية اسباب عصبية و  -٤                                    .اسباب ادراكية  -٣
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 .قبل الوالدة  اسباب -٦                                  .مناعية اسباب  -٥

 .االسباب الجينية  -٨                            .عصبية تشريحية سبابا -٧

اسفرت الدراسات الحديثة الى الدور االساسي للعوامل الجينية في حـدوث اضـطراب التوحـد وبهـا تكـون النظريـات وقد    
مـن أشـقاء األطفـال المصـابين بالتوحـد كـانو مصـابين ايضـًا بأضـطراب التوحديـة  % ٤: ٢الن نسبة  ،السابقة قد الغيت

 . اكبر مما يحدث في المجتمع العام   %٥٠وهي نسبة تصل الى 
  

ومفتاح تعليم االطفـال التوحـديين يحـدث فـي جلسـات الـوعى بالجسـم وصـورته وبـدون نمـو سـابق للـوعى 
 كل صـعوبة فـي مسـاعدتهبالجسم وصورته فـإن المهـارات التـي تتأسـس لـدى الطفـل تكـون قليلـة جـدا ممـا يشـ

 :، حيث أنصعوبة في إدراك صورته الجسمية لديهوالذي 
 .الطفل التوحدي بجسمه وبذاته حركة الجسم تزيد من وعي وٕادراك §
الحركة تطور النغمة العضلية للطفل التوحدي، فالطفل التوحـدي أسـير إيقاعـه العـالي جـدا أو البطـئ  §

جـدا فـال توجـد منطقـة وسـطي فـي حركـات جسـمه فهـو دائمـا علـى طرفـي نقـيض أمـا عاليـا جـدا فـي 
 .حركته وٕايقاع حركاته أو متدينا جدا في إيقاع جسمه وعضالته

 .حركة تحسن قدرات الطفل التوحدي على توازن جسمه وٕادراكه بنفسه وبنقطة تمركزه الذاتيال §

حركة الجسم وفق مثيرات حسية تساعد الطفل التوحدي علـى تحسـن مهاراتـه اللغويـة وٕادراكـه للـزمن  §
وتحسن في الرموز، فالربط بين المثير والحركة يدخل مفاهيم رمزية ومجردة والطفل التوحـدي يحتـاج 

 .دائما إلى عملية الربط هذه إلدخال مفاهيم أكثر أرتقاءا

الحركــة تنــتج فرصــا لإلشــباع الحركــي الــذاتي فالطفــل التوحــدي يحتــاج إلشــباع حركــي حســب منــاطق  §
 .الحركة الصادرة من المخ كالحركات المتكررة النمطية ألجزاء من الجسم أو الجسم كله

 : العالج بالتكامل الحسي

تكامــل الحســي فــي الطفــل فإنــه ريمــا تظهــر عــدد مــن الصــعوبات ويتضــمن الخلــل فــي عنــدما ال يتطــور ال
 :ما يلي Elizabeth K. Gerlach (1993:88)وفقا لما حدده التكامل الحسي 

 .اإلحساس الزائد باللمس أو الحركة أو األضواء أو األصوات ·
 .نقص في رد الفعل بالنسبة للتحفيز الحسي ·

 .للتحيز الحسي) أو منخفضةمرتفعة (مستويات غير معتادة  ·

 .مشكالت في التناسق ·

 .تأخر في الكالم واللغة والمهارات الحركية  ·

 .مشكالت سلوكية ·

 .نقص مفهوم الذات ·
أنه لدى األطفال التوحديين خلل في وظيفة النظام الحسي يحدث استجابة للحواس بشكل مرتفع جدا و 

الســبب لمثــل النشــاط الحركــي الزائــد أو الســلوك أو يشــكل مــنخفض جــدا أحيانــا، وربمــا تكــون هــذه المشــكالت 
، ويعتقد أن هذه المشكالت تنبع من خلل في الجهاز )هز الرأس ورفرفة اليدين وتمايل الرأس الخ(النمطي مثل 

العصبي المركزي في الدماغ، فالخلل الوظيفى في التكامل الحسـي هـو اضـطراب ال يكـون المـدخل الحسـي فيـه 
مناسب في الدماغ، ويقوم العـالج بالتكامـل الحسـي علـى أسـاس أن الجهـاز العصـبي متكامال أو منظما بشكل 
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يقوم بربط جميع األحاسيس الصادرة من الجسم وتكاملها وبالتـالي فـإن أى خلـل فـي ربـط أو فـي تجـانس هـذه 
األحاسيس قد يؤدي إلى أعراض التوحد ويقوم العالج أيضا علـى تحليـل هـذه األحاسـيس ومـن ثـم العمـل علـى 

 )١١٨-١١٧: ٢٠٠٧( ، سهاملخفشا .توازنها وتكاملها
 

 : Early Interrntion Programmeبرنامج التدخل المبكر  
هو برنامج مخطط ومـنظم فـي ضـوء أسـس علميـة وتربويـة تسـتند إلـى مبـادئ وفنيـات عالجيـة، وذلـك 
لتقييم مجموعة من الخبرات والمواقف، األنشطة والمهام المختلفة التـي تـدخل فـي إطـار التـدخل المبكـر، ويـتم 

ل عـدد معـين مـن ، وذلـك مـن خـال )عينـة  الدراسـة(تقديمها فـي سـن مبكـرة لمجموعـة مـن األطفـال التوحـديين 
لـدى  التكامـل الحسـى، وهـذا األمـر يعمـل علـى تحسـن االمـن الجسـدىالجلسات التي تهدف إلى تنمية مهارات 

 ). المعلمين -الطفل(ويستهدف هذا البرنامج . هؤالء األطفال، ويتم ذلك خالل فترة زمنية محددة
 

 أهمية التدخل المبكر 
مرحلة  فىأن التدخل المبكر يعنى توفير الخدمات لألطفال  )١٠٩: ٢٠٠٩( ، فاتنأكدت عبداللطيف     

 :وقد تكونمبكرة 

 . وقائية أو عالجية  -١

 .مرتكزة على الطفل أو على الطفل واألسرة معًا  -٢

 .تعطى بمركز التدخل المبكر أو بالمستشفى أو بالبيت أو فى كل ما سبق -٣

 :عدة أهداف تربوية للتدخل المبكر منها ) ١٨٧: ٢٠٠٥( ،عادلعبد اهللا: كل من وحدد   

 .تقييم ومعالجة حاالت االضطرابات اللغوية عند األطفال  -

 .سوية لجو األسرة  ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية التوحدىصيانة فطرة الطفل  -

       إيالف الطفل الجو المدرسي، وتهيئته للحياة المدرسية ونقله برفق من الذاتية المركزية إلى الحياة  -

 .االجتماعية المشتركة مع أقرانه

تزويد الطفل بثروة من التعابير الصحيحة واألساسيات الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والمتصلة بما  -
 .يحيط به 

لمهارات الحركية، وتعويده على العادات الصحية، وتربية حواسه وتمرينه على حسن تدريب الطفل على ا -
 .استخدامها 

 .االبتكار وٕاتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق الموجه على تشجيع نشاط الطفل  -

 .التيقظ لحماية الطفل من األخطار، وعالج بوادر السلوك غير السوي، وحسن المواجهة لمشكالته -

 .د الطفل بفرص لعب تستثير التفاعل اللغوي مع اآلخرين سواء من األطفال أو من الكبار تزوي -

 الميدانيةدراسة إجراءات ال
 :التجربة االستطالعية  -١

تم إجراء التجربة االستطالعية على طفلين من نفس الفئة ولمـدة اسـبوع قبـل اجـراء التجربـة الرئيسـية مباشـرة 
 :والغرض منها هو

 .االسس العلمية لمقياس االمن الجسدى لطفل التوحدايجاد  -١
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. مدى مالئمة البرنامج لعينة الدراسة معرفة -٢
 .وفريق العمل  بات التي يمكن ان يالقيها الطفل التوحدىالوقوف على الصعو  -٣
. ١*تدريب فريق العمل على البرنامج -٤

 :لمقياس االمن الجسدى لطفل التوحداالسس العلمية 
 :الصدق 

 وذلـك) ٢(في الملحـق مبين  الباحثة بأستخدام الصدق الظاهري للتاكد من صدق المقياس كما هو قامت     
 .بعرضها على مجموعة من الخبراء والذين اقروا صالحيته 

 :الثبات
قامت الباحثة باستخراج الثبات بطريقة اعادة المقيـاس اذ اعتمـدت الباحثـة نتـائج تطبيـق المقيـاس علـى      

 .وهو مؤشر جيد لثبات المقياس  )0.88(االستطالعية وبلغ معامل الثبات المجموعة 

 :  التصميم التجريبي المستخدم  -٥
البعـدي وطبـق البرنـامج علـى القبلى و تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبار  تم استخدام     

تضـمن المـنهج ، وحـدة تعليميـةاعتمد المنهج علـى انشـاء حيث  . الدراسةالمجموعة التجريبية المستخدم في 
طـول ،  سـبوعمـرات فـي األ أربـعثمان اسابيع بواقع تعليمية لمدة  محور أنشطة تعليمية تطبق كل محاوراربع 

 . التعليمي الواحد نصف ساعة وبذلك تصبح مدة البرنامج شهرين وقد شمل البرنامج المهارات التالية النشاط

 ) .  ٤٠ – ٣١(التغذية الحسية     مهارة  -        ).٣٠ -٢١(   مهارة  التحكم واالنضباط  X ) . ٢٠ -١١(      مهارة الوعى المكانى  -       ) . ١٠ -١(  ى بأجزاء الجسممهارة  الوع -

المعـد يمي للمركز والذي يشبه بدرجة كبيـرة البرنـامج دالبرنامج االكاعلى اما المجموعة الضابطة فقد اعتمدت 
 .لالطفال التوحديين 

 :االختبار البعدي 
تم إجراء االختبار البعدي للمجموعة التجريبية عن طريق الباحثة والمعلمتين اللتان قامتا باجراء االختبار       
 .وذلك لخصوصية العينة ، القبلي 

.االنحراف الربيعي -                                       .الوسط الحسابي  X :تم استخدام الوسائل االحصائية التالية  :الوسائل اإلحصائية  X  للعينات الصغيرة ) مان وتني (اختبار.

 )٢( ملحق رقم )الباحثة/إعداد( :االمن الجسمى الطفال التوحد مقياس
                                                                    :مقيـــاسالهـــدف مـــن ال

لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وذلـك مـن خـالل مجموعـة مـن البنـود  االمن الجسمىالتعرف على مهارات 
لــدى   التكامــل الحســىتوضــح مــدى قدرتــه علــى أداء هــذه المهــارات، وتتضــمن مهــارات ه، كمــا توضــح ســلوك

  .األطفال ذوي اضطراب التوحد

 :تكون فريق العمل المساعد من * 

 )معلمتان متخصصتان بالمركز(    السيد خلود -٢                      اسراء رجب -١ 
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 : مقياسالوصف 
مجموعـة مـن  نشـاطرئيسـية، وينـدرج تحـت كـل  أنشـطة أبعاد، كل بعـد يمثـل اربعةمن مقياس اليتكون 

مهــارات  ،الــتحكم واالنضــباطمهــارات  ،الــوعى بــاجزاء الجسـم مهــارات ،الــوعى المكـانىالمهـارات الفرعيــة تمثــل 
 .مقياسالتالي يوضح موصفات الجدول وال ،التغذية الحسية

 ) ١(جدول رقم 
 والبعدىيوضح مواصفات االختبار القبلي 

 أبعاد االختبار م
عدد 

 المفردات
 أرقام المفردات كما وردت باالختبار

  ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ١٠ الوعى المكانى: البعد األول ١

 ١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠ ١٠ الوعى باجزاء الجسم: البعد الثاني ٢

 ٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠، ٢١ ١٠ التحكم واالنضباط: البعد الثالث ٣

 ٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥،٣٦،٣٧،٣٨،٣٩،٤٠ ١٠ التغذية الحسية :البعدالرابع ٤

 
بالتنفيـذ أن  ثالث اختيارات أمام كل عبارة من عبارات مهارات المقيـاس وعلـى القـائموقد استخدمت الباحثة    

احتكاك الطفل المباشر بأي منهما بتحديد درجات مقياس وذلك من خالل  ، يختار أى مهارة تنطبق على الطفل
) نـادراً  –أحيانـًا  –دائمـاً (للعبارات ،أمام كل منها ميزان تقدير ثالثـي ) ١، ٢، ٣(االمن الجسدى الطفال التوحد 

 .ان عند االختيار الثاني، ودرجة واحدة عند االختيار األخيروتحدد ثالث درجات عند االختيار األمثل ودرجت

 :المقياسحساب وثبات صدق 

 :)مقياسطريقة إعادة ال (:المقياسحساب ثبات  -أ
مـن ذوي  اطفـال) ٥(بعد أسبوعين مـن التطبيـق األول، علـى  مقياسدمت الباحثة طريقة إعادة الاستخ

ســنة، مـــن المقيـــدين بجمعيـــة التواصـــل لرعايـــة ذوى  ٦ -٤اضــطراب التوحـــد تتـــراوح أعمـــارهم الزمنيـــة بـــين 
ــق األول . االحتياجــات الخاصــة بمحافظــة اإلســكندرية ــاني والتطبي ــق الث ــاط بــين التطبي ــم احتســاب االرتب وقــد ت

ــاط  ــت قيمــة معامــل االرتب وهــو معامــل ارتبــاط موجــب ودال . ٠,٨٥١= باســتخدام طريقــة بيرســون حيــث كان
وللدرجـة الكليـة ويوضـحه  ربعـةفـا لكرونبـاخ وذلـك لألبعـاد اال الثبـات بطريقـة ال إحصائيًا، كما تم حساب معامل

 :الجدول التالي
 )٢(جدول 

 )التغذية الحسية -التحكم واالنضباط -الوعى باجزاء الجسم –الوعى المكانى( مقياسيوضح معامالت الثبات ألبعاد ال

 لالختبارمعامل الثبات الكلى  معامل الثبات 

 ٠,٧١٥  المكانىالوعى 

 ٠,٧٣٩ الوعى باجزاء الجسم ٠,٧٥٩

 ٠,٧٤٥ التحكم واالنضباط

  ٠ .٧٢٥ التغذية الحسية
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وأن معامـل ) ٠,٧أكبـر مـن (تتمتع بمعامـل ثبـات مقبـول  مقياسالجدول السابق أن أبعاد ال يتضح من
وهـذا يـدل علـى أن حـذف أي بعـد مـن األبعـاد  مقياسساوى معامل الثبات الكلى للالثبات لكل ُبعد أقل من أو ي

 .المقياسيؤثر سلبًا على 

 : مقياسحساب صدق ال -ب

 :صدق المحكمين -
من أعضاء هيئة التدريس فـي مجـالي  )١٠(على  مقياسباحثة صدق المحكمين بعرض الاستخدمت ال

لبنود لكل بعد من أبعاد وٕابداء الرأي حول مناسبة ا  دهوذلك لفحص بنو والتربية الصحة النفسية وعلم النفس، 
محكمـين، وقـد نالــت ، ومــن ثـم قامـت الباحثــة بتعـديل صـياغة بعــض البنـود فـي ضــوء آراء الربعـةاال  مقيـاسال

 %. ١٠٠إلى  ٨٠من   مقياسعبارات ال
 

ــب    ــة فرديــة، وفيــه تطل ــل تنفيــذ التعليمــات والمهــام التــي يتضــمنها يطبــق المقيــاس بطريق الباحثــة مــن الطف
ثالث درجات عند االختيار األمثل ودرجتان عند االختيـار الثـاني، ودرجـة واحـدة  المقياس، ويحصل الطفل على

تطبيق المقياس باللغة الشفهية وذلك من خالل إعطاء تعليمات ينقذها الطفـل مـع و يتم  .عند االختيار األخير
انة بالباحثــة كنمــوذج أو باالســتعانة بالُمجســمات أو باالســتعانة بالصــور، بحيــث تنتقــل بالطفــل مــن االســتع

 ،تطبيق المقياس بصورة فردية مع كل طفل علـي حـده، حيـث قامـت الباحثـة بتطبيـق المقيـاس بنفسـها ] .المحسوس إلى األقل محسوس وذلك حسب محاور المقياس
 .والتى تعمل بالمركز التربوى الملحق بكلية رياض االطفال الحسية وبمساعدة معلمة تنمية المهارات

 وأثــره فــي تحســين االمــن الجســدى  ألطفــال التوحــدتنميــة مهــارات لبرنــامج التــدخل المبكــر  -د
 )١ملحق رقم) (إعداد الباحثة( : التكامل الحسى 

يتضــمن البرنــامج الحــالي عــدًدا مــن األنشــطة والمهــام المختلفــة التــي تقــوم فــي األســاس علــى ألعــاب 
) عينـة الدراسـة(األطفال، فضًال عن األنشطة والمهام التـي أعـدتها الباحثـة بغـرض تـدريب األطفـال التوحـديين 

 .مهارات االمن الجسدى، ومن ثم التكامل الحسىعلى تحسين وتنمية مهارات 

وقد تم تصميم هذا البرنامج في إطار مجموعة من المبادئ واألسس التـي ترتكـز عليهـا بـرامج األطفـال 
، بحيث روعي أن يتم تقييم البرنامج وفق خصائص األطفال ومستوى قدراتهم المختلفة، أي أنه البد التوحديين

البرنامج حاجات واهتمامـات هـؤالء من مراعاة الفروق الفردية التي توجد بين هؤالء األطفال، ويجب أن يراعي 
األطفال، وأن تقدم أنشطة مألوفة لهم، وأن تنبع الروتين اليـومي لهـم، وأن يقـدم التعزيـز أوالتـدعيم الـالزم فـي 
حينه وأيًضا يجب أن يكون للنشاط أو لأللعاب في متناول أدائه ويجب مساعدتهم على أداء المهام واألنشـطة 

 .تدريجًيا لتشجيعهم على االستقاللية المستهدفة ثم نسحب المساعدة

 :أسس بناء البرنامج -١
 :تم بناء البرنامج في ضوء األسس اآلتية

استفادت الباحثة خالل إعـدادها لمحتـوى البرنـامج مـن الدراسـات السـابقة واإلطـار النظـري واالطـالع علـى  -١
هشـام الخـولي :مثـل دراسـة  للطفـل التوحـدي مهـارات التكامـل الحسـىبعـض البـرامج التـي اهتمـت بتنميـة 

 . وهذا على سبيل المثال ال الحصر) ٢٠٠٨ (، عادل عبد اهللا)٢٠٠٧(
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تــم وضــع تصــور مبــدئي لإلطــار العــام للبرنــامج المســتخدم، بحيــث يتضــمن واألهــداف والفئــة المســتهدفة  -٢
وتم عرضـها علـى ، نشاطوالمهام المقترحة األهداف الفرعية لكل  يةالتدريب األنشطةباإلضافة إلى محتوى 

وذلك لالستفادة ) تربية -علم نفس(مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تربية الفئات الخاصة 
 .من توجيهاتهم في إجراء التعديالت الالزمة، وبعد إتمام التعديل أصبح البرنامج معد للتطبيق

المحاكـاة والنمذجـة : رسـات وهـياستخدمت الباحثة عدة فنيات لترجمة أهداف البرنامج إلـى سـلوكيات ومما-٣
، والبد من تقديمه عقب الفعل مباشرًة، وأيًضا )المدح واإلطراء(وكذلك التعزيز الذي يكون في صورة لفظية مثل 

أو فــي صــورة ماديــة ملموســة ومــن األهميــة أن تكــون المعــززات مــن قائمــة  ،يكــون فــي مســتوى فهــم الطفــل
.المعززات الخاصة بكل 

 :للبرنامجلهدف العام ا -٢

سنة،  ) ٦-٤(والذين تتراوح أعمارهم ما بين  االمن الجسدى  ألطفال التوحديهدف البرنامج إلى تنمية     
 الوعى باجزاء الجسم، الوعى المكانى        :متمثلة في تنمية التكامل الحسى من خالل ابعاد الربع مهارات هى

 .التحكم واالنضباط، التغذية الحسية

 :وفيها يقوم الطفل بـ :  المهارية للبرنامجاألهداف  -٣

تمييـز  -تمييز األطـوال المختلفـة -تمييز األحجام المختلفة -تمييز األلوان المختلفة -تمييز األشكال المختلفة
تمييـز المـذاق المختلـف  -تمييـز الملمـس المختلـف -مييـز األصـوات المختلفـة للحيوانـاتت -الروائح المختلفة

 .والمشروباتلألطعمة 

 : استراتيجيات وفنيات البرنامج -٤

لقد تم االستعانة بعمليات النمذجة حيـث تـم تـدريب الطفـل الـداون علـى المهـارات المختلفـة مـن  :النمذجة -أ

 .خالل مشاهدة الباحثة، كنموذج، ثم محاكاة هذا النموذج من قبل األطفال مع إعطاء التدعيمات الالزمة

استخدمته الباحثة واعتمدت عليه العتبـاره مـن أكثـر األسـاليب اسـتخدامًا فـي تعـديل  :التدعيم اإليجابي -ب

يـربط ، لالتوحـدىالسلوك، ويؤدي إلى نتائج جيدة، ويتم استخدامه مباشرة بعد السلوك المرغوب فيه من الطفل 
. ة الصـحيحةبـين االسـتجابة الصـحيحة والمعـزز؛ وذلـك لضـمان تكـرار االسـتجابو  الطفل بـين السـلوك المعـزز،

والتدعيم إما مادي أو معنوي، وقد حرصت الباحثة على المزج بين النوعين حتى ال يعتاد الطفل علـى التـدعيم 
 .المادي فقط

هو إجراء يستخدم بشكل مؤقت، وهو عبارة عن مثيرات تمييزية إضافية من أجل زيادة إمكانية  :التلقين -ج 

التلقـين الجسـدي، التلقـين اللفظـي، التلقـين اإليمــائي، : بعـة  أنـواعأداء الفـرد للسـلوك المسـتهدف، والتلقـين أر 
 )٣٤٧: ٢٠٠٢(مفيد نجيب طوشين . والتلقين عن طريق النموذج

على العديد مـن األلعـاب واألنشـطة المختلفـة، التـي تهـدف إلـى تنميـة مهـارات االمـن البرنامج يحتوي  كما    
نشـاط، يـتم فيهـا تـدريب األطفـال  ٣٦للتغذيـة الراجعـة والتقيـيم، فتتضـمن للتعارف الجسدى مع وضع جلستين 

وتـم تقسـيم .التوحديين على مهارات االمن الجسدى وذلك في مواقف مختلفة؛ إلعادة التأكد من تمكنهم ألدائهـا
عدد االنشطة الى نصفين تطبق بشكل فردي، أما النصف اآلخر فتكون بشكل جمـاعي؛ ألنهـا تسـاعد األطفـال 
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ـــى تحســـين مهـــارات التكامـــل الحســـىع ـــات  و. ل ـــى اســـتخدام مجموعـــة مـــن الفني ـــائم عل ـــامج ق نجـــد أن البرن
 .واالستراتجيات المتعددة والمتنوعة المالئمة والمرنة، مما ساهم في تحقيق أهداف البرنامج

:عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 

 .عرض متغيرات االختبارات البعدية لعينتين البحث الضابطة والتجريبية     
 )٣(جدول                                         

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لالختبارات البعدية
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية 

   
من خالل الجدول السابق نرى اختالفاً في االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارات البعدية  

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث المستخدمة والجـل التثبيـت مـن الفـروق الظـاهرة اذا 
 .للعينات الصغيرة ) مان وتني (كانت حقيقية ام ال تم استخدام اختبار 

 
التجريبية  اما المجموعة) 1.02(وبأنحراف ) 5.4(كما نالحظ ان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بلغ  -

وعند ) صفر(نجدها ) مان وتني (وعند حساب قيمة ) 0.49(وبأنحراف ) 7.4(فقد بلغ الوسط الحسابي لها 
لصالح ) 0.05(عند مستوى داللة نجد ان هناك فرق معنويًا ) 0.075(مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة 

 . المجموعة التجريبية بعد مقانة الوسط الحسابي للمجموعتين

ان سبب التطور الذي حصل للمجموعة التجريبية يعود الى ان الطفل التوحدي يحـب االلعـاب الحركيـة ومـن  -
ذا التطـور اضـافة الـى كل ذلك ادى الـى هـ، الممكن تعليمه عن طريق اللعب والجو المرح والمنافسة والتشجيع

 .ان الطفل التوحدي ممكن تعليمه عن طريق التكرار والتعزيز االيجابي 
 

اسـتخدام اللعـب فـي ارشـاد ( حينما اشاروا الـى ان  1988) Charlis& Linda(وجاء ذلك موافًا لرأي         
كمـا ان اللعـب هـو ، وتعليم االطفال ضرورة يفرضها النمو المعرفي في التعبير اللفظي عـن المشـاعر واالفكـار 

 ).الوسيط الطبيعي للتعبير واالتصال لديهم 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجموعة المقياس    م

      
      

 البعد االول
 مهارة الوعى بأجزاء الجسم

 1.02 5.4 ضابطة

 0.49 7.4 تجريبية

 
 

 البعد الثانى             
 لصالح الوعى المكانى مهارة  

 0.74 5.2 ضابطة

 0.49 4.4 تجريبية

 
٣ 

 البعد الثالث
 التحكم واالنضباطمهارة 

 0.74 5.2 ضابطة

 0.49 5.4 تجريبية

 
٤ 

 البعد الرابع 
 التغذية الحسية       مهارة 

 0.74 5.2 ضابطة

 0.48 6.6 تجريبية
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 )٤(جدول رقم 
 المحسوبة والجدولية والداللة) مان وتني (يبين قيمة اختبار 

ومن اجل أن يكون تحليل هذه النتـائج ومناقشـتها اكثـر وضـوحًا ودقـة فسنعرضـها بالشـكل الـذي جـاء بـه 
 :الهدف الثاني وفرضية البحث وعلى النحو التالي 

 :         الوعى المكانى –عرض نتائج المهارة الثانية

وبــأنحراف )  5.2(نالحــظ ان الوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة بلــغ  )٢(،)١(ول اجــدالمــن خــالل   
وعنـد حسـاب ) 0.49(وبـأنحراف ) 7.4(اما المجموعة التجريبية فقد بلغ الوسـط الحسـابي لهـا ) 0.74(

ال نجـد ان هنـاك فـرق ) 0.075(وعند مقارنتها بالقيمـة الجدوليـة البالغـة ) 9(نجدها ) مان وتني (قيمة 
 .) 0.05(مجموعتين عند مستوى داللة معنويًا بين ال

حيـث ان هـذه المجموعـة اجـرت ، الى جو تطبيق المقياس النهائي للمجموعة التجريبية السبب يعود و    
المقياس في نفس ظروف المجموعة الضابطة، وبما ان الطفل التوحدي يعتاد على بيئة محددة عند التعلم 

واالجـواء يــؤثر عليــه سـلبًا ممــا ادى الـى عــدم اعطــاء وتحـت ظــروف خاصـة بــه وان تغييــر الظـرف العــام 
النتائج المطلوبة منه علـى الـرغم مـن تطـوره ولقـد اجـري المقيـاس بهـذا الشـكل نتيجـة لللـوائح التنظيميـة 

  هوالـذي اكـدت مـن خاللـه علـى انـ ) ٢٠٠١(موافقـًا لـرأي سـهير سـاس ذلـك  ءالموجودة فى المركز، وجـا
ان تكون البيئة العامـة موافقـة لمتطلباتـه وال تحتـوي علـى متغيـرات كثيـرة عند تعليم الطفل التوحدي يجب 

  .والتغيير يجب ان يكون تدريجيًا لكي ال يصل الى حالة التشتت
 

 :         التحكم واالنضباط   –لثةعرض نتائج المهارة الثا

ــأنحراف )  5.2(نالحــظ ان الوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة بلــغ ) ٢(، )١(ول اجــدالمــن خــالل  وب
وعنـد حسـاب ) 0.49(وبـأنحراف ) 5.4(اما المجموعة التجريبية فقد بلغ الوسـط الحسـابي لهـا ) 0.74(

نجــد ان هنــاك فــرق ) 0.075(وعنــد مقارنتهــا بالقيمـة الجدوليــة البالغــة ) ٦(نجــدها ) مــان وتنــي (قيمـة 
 .الوسط الحسابي للمجموعتين لصالح المجموعة التجريبية بعد مقانة ) 0.05(معنويًا عند مستوى داللة 

 
 

قيمة مان وتني  المهارة التسلسل
 المحسوبة

 الداللة القيمة الجدولية

  ٠ مهارة الوعى بأجزاء الجسم ١

 

0.075 

 معنوي

 غيرمعنوي ٩ لصالحالوعى المكانى مهارة  ٢

 غيرمعنوي ٦ مهارة  التحكم واالنضباط ٣

 معنوي ٠ التغذية الحسية مهارة  ٤
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 :         التغذية الحسية –رابعةعرض نتائج المهارة ال

اما ) 0.74(وبأنحراف )  5.2(نالحظ ان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بلغ ) ٢(،)١(ول افي الجد
مـان (وعنـد حسـاب قيمـة ) 0.48(وبـأنحراف ) ٦,٦(المجموعة التجريبيـة فقـد بلـغ الوسـط الحسـابي لهـا 

نجد ان هناك فـرق معنويـًا عنـد ) 0.075(وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة ) صفر(نجدها ) وتني 
 .لصالح المجموعة التجريبية بعد مقارنة الوسط الحسابي للمجموعتين ) 0.05(مستوى داللة 

 

والتعزيـز االيجـابي  والسبب في ذلك هو استخدام غرفة تنمية الحـواس اللعـب والسـباقات والمنافسـة      
وهذا ما حفز االطفال على حب التعلم والمعروف عن الطفـل التوحـدي ، لالستجابات الصحيحة اثناء التعلم

هو حبه للتعزيز االيجابي عندما تكون استجابته صحيحة كذلك الجو العام كان مسلي وتعليمي فـي نفـس 
التكامـل الحسـى ونتائج ايجابيـة فـي عمليـة  الوقت مما ادى الى حب االطفال للتعلم وبالتالي حدوث تطور

االلعاب التربوية احـد االنشـطة التـي يبـذل  أنوالذي اكد فيه على ) ٢٠٠٢( وجاء ذلك موافقًا لرأي الحيلة
فيها االطفال جهودًا كبيرة لتحقيق هدف ما في ضـوء قـوانين معينـة فهـي نشـاط مـنظم يهـدف الـى تطـوير 

 .من خاللها عام على ان تكون االهداف التربوية

 :االستنتاجات

 :قشتها تم التوصل الى االستنتاجات التالية امن خالل عرض النتائج وتحليلها ومن
كمـا  ،االمـن الجسـدى للطفـل التوحـدي فـي مهـارات التكامـل الحسـىان البرنامج قـد نجـح فـي تطـوير 

صورة إيجابية عن ذاته  له تكوين اتاحةالدراسة الحالية على إكساب الطفل التوحدي الثقة في قدراته و  تساعد
فى مرحلـة الطفولـة المبكـرة لهـا دور فعـال فـي زيـادة  حسيةوالتربية العد، المُ  لتكامل الحسىبرنامج امن خالل 

المـنخفض لـدى األطفـال التوحـديين ممـا يـؤثر بصـورة إيجابيـة علـى االتصـال البصـري وتقليــل  االمـن الجسـدى
وأخيرا توجه الدراسة الحالية نداء ، للياقة البدنية والكفاءة الحركيةالحركات النمطية المتكررة وتحسين مستوي ا

متخصصة لكل  تكامل حسى مج إلى ضرورة وجود برا التوحديينإلى جميع الهيئات القائمة على رعاية األطفال 
 .فئة من هؤالء األطفال حسب قدرات ومستوى كل طفل

 

 :التوصيات 

 .إنشاء قاعدة بيانات عالمية بشأن األطفال ذو اضطرابات التوحد وطيف التوحد -١
ــديها طفــل توحــدى  -٢ تــوفير مراكــز التشــخيص والتــدخل المبكــر فــي جميــع االحيــاء، و إرشــاد األّســر التــي ل

ــالطرق التربويــة الســليمة،  علــى كيفيــة وتــدريبها التعامــل مــع أبنائهــا وكيــف يمكــن توصــيل المعلومــات لهــم ب
 .ومشاركتهم الفعالة لهذه المراكز

 .تأسيس معايير جودة عالية لبرامج التدخل المبكر للطفولة للطفل التوحدى فى مرحلة ما قبل المدرسة -٣
التكامل الحسى ،مـع انشـاء غـرف متخصصـة لتنميـة الحـواس توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة لتدريبات  -٤

 .داخل برامج التدخل المبكر لرفع مستوى التكامل الحسى وذلك لمسايرة التقدم العلم
وتعاونهـا مـع الـوزارات  –باعتبارهـا الـوزارة المسـئولة  –إعداد خطة منـاسبة من قبل وزارة التربية والتعليم  -٥

التدخل المبكر بشكل مناسب والعمل على إنشاء مراكز متخصصة للتدخل المبكر  المساعدة، وذلك لتفعيل برامج
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اضطراب  –الريت  –االسبرجر ( وٕايجاد حلول مناسبة للصعوبات التي تواجه التوحد والمتالزمات المصاحبة له 
     .  فى مرحلة ما قبل المدرسة )الطفولة التحليلة

 :البحوث المقترحة
الدراســة تقتــرح الباحثــة بعـض الدراســات التــي يمكــن أن تقـدم مزيــًدا مــن الرعايــة فـي ضــوء نتــائج هـذه 

 :والتأهيل لألطفال التوحديين، ومنها
 .فعالية برنامج تدريبي آلباء األطفال التوحديين لتنمية مهارات التكامل الحسى فى المنزل -١
فاعلية برنامج قائم على ألنشطة الالصفية في المراكز المتخصصة  لمساعدة اطفال التوحد على اإلندماج  -٢

 . بفاعلية وتنمية مهاراتهم الحسية والحركية واإلجتماعية     
٣- 
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 :المراجع

فاعلية استخدام المناقشة الجماعية مع أمهات األطفال التوحديين للتخفيف من ): ٢٠٠٩( ، محمودأحمد .١
     ، إبريل، المجلد )دراسة مطبقة بمركز أجيالنا للنهوض بالطفولة(االضطرابات السلوكية لدى أطفالهن 

 .العشرون، جامعة المنيا               

 .دار األوائل للطباعة والنشر: األردن –، عمان  )الخصائص والعالج(التوحد  .)٢٠٠٤( ، ابراهيمالرزيقات .٢

 .دار الفكر العربى.تربية المعاقين والموهوبين، القاهرة  ).٢٠٠٣(الزهيرى،عباس  .٣
   .دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة:  عما، ٢ط، تصميم الوسائل التعليمية). ٢٠٠٢( ، محمديلةلالح .٤

      الخدمة االجتماعية لسالمة الطفولة ، لبنان، مؤسسة السبسوبيل ، جامعة  .)١٩٨٩( ، ليالالحاج .٥

 ://www.autismlebanon.org httpالقديس يوسف،    

      : سوريا –، دمشق ) أسبابه، خصائصه ، تشخيصه ، عالجه(التوحد الطفولي  .)٢٠٠٥( ، سوسنالجلبي .٦
 .مؤسسة عالء الدين للطباعة والتوزيع    

استخدام القصة االجتماعية كمدخل للتغلب على القصور في مفاهيم نظرية العقل لدى ): ٢٠٠٧( الجارحي، سيد .٧
التربية الخاصة بين (لقسم الصحة النفسية  األطفال التوحديين، ورقة عمل بالمؤتمر العلمي األول

 ، كلية التربية، جامعة بنها)الواقع والمأمول

، سلسلة ) أسبابه وٕاعراضه وكيفية التعامل معه( –التوحد وطيف التوحد  .)٢٠٠١( ، عبد اهللالصبي .٨
 .١، الرياض، ط)٣(التوعية الصحية 

    فاعلية استخدام نظام التواصل بالصور في تنمية التواصل الوظيفي لدى الطفل  .)٢٠٠٦( ، سماح سالم .٩
 .جامعة حلوان -التوحدي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية              

فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات االجتماعية على مستوى  .)٢٠٠٣( ،عادلعبد اهللا .١٠
دار )  ١(جتماعية، األطفال التوحديين، سلسلة ذوي االحتياجات الخاصة اال         التفاعالت 
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     دار : القاهرة ،  ١ط، اللعب واتنمية اللغة لدى االطفال ذي االعاقة العقلية ). ٢٠١٠( ، سهيرساس .١٢

 . ٦٧ص، القاهرة للكتاب               

 .الرعاية التربوية للصم وضعاف السمع، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع).٢٠٠٣(عبد الغفار، احالم  .١٣

 المملكة العربية السعودية ،دار الزهراء  –الرياض  -الطفل ورعايته صحة) .٢٠٠٩(عبد اللطيف، فاتن  .١٤

 .للنشر والتوزيع                

   جوانب الكشف المبكر بذوى االحتياجات الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة،  ). ٢٠٠٥( عواد،احمد  .١٥

 .القاهرة ، دار النشر               

 .١دار الثقافة ، ط : التوحد ونظرية العقل ، عمان  .)٢٠١٠(محمد اإلمام ، فؤاد الجوالدة  .١٦
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 .مكتبة الملك فهد الوطنية: ، الكتاب الخامس ، الرياض ) التوحد وقصور االنتباه

 .مكتبة األنجلو المصرية: علم نفس اإلعاقة، القاهرة .)٢٠٠٢( ، راشدموسى .٢٠

 .التوحد، دار المصطفى للطباعة، بنها -األوتيستك -األوتيزم): ٢٠٠٧(هشام الخولي  .٢١

 

22- American psychiatric Association. Diagnostic and statistical of mental disorder . 

(4th ) , Washington , DS, Author , 1994 , p40. 

                                                                                                                           

23- Klin, A., Fred, R. Volkamar, M.D. (1995): Asperger’s syndrome (Guidelines for 

assessment and diagnosis), published by the learning disabilities association of 

www.med.yele.eduAmerica: Yele school of medicine  

 

24-Zimmer R., Christoforidis C., Xanthi P., Aggeloussis N., & Kambas A., (2008): 

The effects of a psychomotor training program on motor proficiency Greek 

preschoolers, European Psychomotricity Journal, Vol. 1, No (2), pp. 3-9, 

http://www.psychomotor.gr/epj.htm. 

 

25-Trouli, K. (2008) Psychomotor Education in Preschool years: An experimental 

Research European psychomotricity Journal, Vol. 1, No. (1), pp. 23-27., 

http://www.psychomotor.gr/epj.html  

 

26-Robert, L. Koegel and Koegel L. (2006): Pivotal Response Treatment for                  

Autism Communication, Social & Academic Development, London, 

Sydney, Poul, H. Brookes, Publishing Co. 

 

, second edition ,  : counseling psychologyLinda , B .R.(1988)  Charlis ,L .T.& -27

Book publishing  

Company ,p 157  .  

                                                                                                             

                

 



 (2)ملحق رقم 

 مقياس االمن الجسدى  ألطفال التوحد
 : صمم هذا المقياس الطفال التوحد ويشمل االبعاد التالية

 (11: 1) الجسم الوعى باجزاء : بنود المهارة االولى -
 (01: 11)      الوعى المكانى :  بنود المهارة الثانية -
 (01 : 01)  التحكم واالنضباط : بنود المهارة الثالثة  -
 (04: 13)       التغذية الحسية: بنود المهارة الرابعة -

 :تعليمات المقياس 
قراءة كل عبارة من  فيما يلى عدد من المهارات التى تصف سلوك الطفل التوحدى ،وعلى المختص    

تبعا لما تتصف به مهاره ( دائما ، احيانا، نادرا  )العبارات واختيار االجابة المناسبة من بين االجابات 
الطفل ،وذلك بوضع عالمة االختيار فى المكان المخصص امام االختيار االنسب، معالعلم بأنه ليست 

 . ت عن مهارات التكامل الحسى للطفل التوحدىهناك اجابات صحيحة واخرى خاطئة، انما تعبر كل االجابا
 .التترك أى عبارة دون االجابة عليها -
 .عالمة امام المهارة ، أى لكل مهارةعالمة واحدة فقطال تضع اكثر من  -

 

 :تصحيح المقياس
تم وضع ثالث اختيارات أمام كل عبارة من عبارات مهارات المقياس وعلى القائم بالتنفيذ أن 
يختار أى مهارة تنطبق على الطفل وذلك من خالل احتكاك الطفل المباشر بأي منهما بتحديد درجات 

 –دائما  )للعبارات ،أمام كل منها ميزان تقدير ثالثي ( 1، 0، 0)مقياس االمن الجسدى الطفال التوحد 
وتحدد ثالث درجات عند االختيار األمثل ودرجتان عند االختيار الثاني، ودرجة واحدة عند ( نادرا   –أحيانا  

وكلما اقتربت ( 01)والصغرى ( 101)االختيار األخير، وبذلك بلغت الدرجات العظمي للمهارات المختارة 
، أما إذا انخفضت الدرجات  ى للطفل التوحدىمهارات التكامل الحسالدرجة من الزيادة دل ذلك على زيادة 

التي حصل عليها الطفل من خالل المقياس، كلما دل ذلك على قلة المهارات  ، وكان توزيع الدرجات 
 :العظمي والصغرى علي المقياس يوضحها الجدول التالي

 مقياس االمن الجسدى  ألطفال التوحدتوزيع درجات مقياس 

 الدرجة الصغرى العظميالدرجة  أبعاد المقياس م
 04 324 مقياس االمن الجسدى  

 34 14 مهارة الوعى باجزاء الجسم 3
 11 01 الوعى المكانى       مهارة  0
 11 01  مهارة التحكم واالنضباط   1
 11 01 التغذية الحسية      مهارة  0



 مقياس االمن الجسدى  ألطفال التوحد

 .........................................................................................: اسم الطفل
 /        /              :تاريخ الميالد

 /        /       :تاريخ االختبار 
 

 نادرا   أحيانا   دائما   العبارة م

    مهارة  الوعى بأجزاء الجسم :أوال  
    .الى اجزاء جسمه بطريقة صحيحة الطفل يشير 1
    .ال يظهر الطفل اى عالمة من عالمات التوحد 0
    .تتحدث ينظر الطفل إلى وجهك  باهتمام عندما 0

    .فوق االرض عبور من تحت حواجزللالطفل ينحني  0
    .(الحزن –الفرح ) تعابير الوجه الطفل يقلد  5
    .عندما يشاهد فيلم كرتون حركات الشخصيةالطفل يقلد  6
    .على اطراف االصابعالطفل يسير  7
    . (كيس فى سلة -كرة ) الهدف الطفل يصيب  8
    .وينزل من السلم بدون مساعدةالطفل يصعد  9

    .حركات نمطية باستمرار الطفل يؤدى 11

   مهارة الوعى المكانى :ثانيا  
   

1 
 . (يمين ويسار وأمام وخلف)المختلفة اتجاهات الطفل  يحدد

   

0 
 .ن الثابتة والمتحركةاكمبين محتويات األالطفل يميز 

   

0 
 .مصورة بتسلسل صحيح بطاقات لقصةالطفل يرتب 

   

    . يكمل الطفل متاهات فى بعض األلعاب التعليمية 0

    . بهدوء فى مكان معينالطفل يجلس  0

    . ثالث حركات مختلفة الطفل  قلدي 5

6  

 . اسماء االشياء الموجودة فى المنزلالطفل يحدد 
   

7  

 . أشياء مع صورالطفل يطابق 
   

8  

 .فى المنزلما حجرة الطفل ان يسمى 
   



 نادرا   أحيانا   دائما   العبارة م

9  

 . يعرف الطفل حجم الفراغ وعالقته باألشياء الخارجية
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الكرسى )  المحيطةيدرك الطفل العالقات المكانية بين االشياء 

 . (جنب المنضدة

   

      مهارة  التحكم واالنضباط: ثالثا

    . يمسك الطفل االشياء لفترة قصيرة 1
    . يتحكم الطفل بمشاعره عند الفرح أو الغضب 0
    .يصعب على الطفل االنتباه لمتحدث يبعد عنه متراً واحداً  0
    . يستطيع الطفل وصف مشاعره وأحاسيسه 0
    . يستأذن الطفل عندما يستعمل حاجة الغير 5
    . يتعامل الطفل برفق مع الحيوانات 6
    . من االخرينالطفل ال يقترب  7
    . االكل يأخذ يدك تجاه المكانالطفل عندما يريد  8
    . بالنظر فى الجسم بصورة دائمةالطفل يحدق  9

    . آخر يتحرك الطفل بعشوائية من نشاط إلى 11

 التغذية الحسيةرابعاً مهارة 
   

    . المضغ بطريقة صحيحةالطفل يستطيع  1
    . يستجيب الطفل لألصوات من حوله 0
    . شفط العصائر باستخدام  المصاصة الطفل يستطيع 0
    .بين الملمس الخشن والناعمالطفل يفرق  0
    . حضان والضملالال يستجيب الطفل  5
    . لصوت الموبايل ويرد عليهالطفل ينتبه  6
    .ةئمسرعا الى االضواء المفاجالطفل يتوجه  7
    . يقال له يجد الطفل صعوبة فى فهم ما 8
    . جملة عندما يريد الكالمالطفل يكمل  9

الرموز والمجسمات كالبازل أو   يستطيع الطفل تحليل الفراغ في 11

 . الصور أو الرسوم
   

 



( 2) ملحق رقم  
 قائمة بأسماء السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس

الطفل التوحدي الجسدى  االمن مقياسحول   
 

 الوظيفة االسم م

1 
أشرف عبد الغنى شريت / د . أ .سكندريةجامعة اال -رياض االطفال كلية – علم النفسأستاذ    

2 
رحاب محمود صديق  ./ د. أ . جامعة اإلسكندرية -كلية رياض األطفال -مدرس علم النفس   

3 
سهى أحمد أمين ./ د.م.أ . جامعة اإلسكندرية -كلية رياض األطفال -أستاذ علم النفس المساعد   

4 
عبد الفتاح علي غزال./ د.أ جامعة  -كلية رياض األطفال -أستاذ الصحة النفسية المتفرغ 

. اإلسكندرية  

5 
إبراهيم عبد اللطيففاتن ./ د .أ جامعة  -كلية رياض األطفال - المتفرغ أستاذ صحة األم والطفل 

. اإلسكندرية  

6 
محمد السيد حالوة ./ د.أ أستاذ علم االجتماع المساعد ورئيس قسم العلوم التأسيسية بالمعهد  

.  العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية  

7 
ممدوح عبد الرحيم الجعفرى./ د.أ جامعة  -كلية رياض األطفال -مناهج وطرق التدريسأستاذ  

. اإلسكندرية  

8 
منال عبد الحميد محروس/ د .أ .دمامجامعة ال -التربية بالجبيل كلية  -التربوى علم النفسأستاذ    

9 
نهى سعدي أحمد  ./ د مدرس بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية  

.  باإلسكندرية  
جامعة اإلسكندرية -وعميد كلية رياض األطفالواألم أستاذ صحة الطفل   يم الجروانىههالة ابرا./ د.أ 11  
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(3)ملحق   

التدخل المبكر القائم على العالج بالتكامل الحسى برنامج 
.لتنمية مهارات االمن الجسدى لطفل التوحد  

 
 الهدف العام من البرنامج:

تنظيم مع  العالج بالتكامل الحسىزيادة وعيه وتدريبه على باالمن الجسدى و تعريف الطفل  
عطاء معنى لألشياءالداخلة للمخ من أجل ( المثيرات)المدخالت  .استعمالها وا   

 :تقسيم البرنامج
تحتوى و  خالل اربعة ابعادعلى عدة مهارات من  ينبثق منهاتربوية يحتوى البرنامج وحدة 
 :وهي كالتالي تقدم على فترات على مجموعة من األنشطة،

  :التعليميةالوحدة أنشطة 
:تحتوى على  نشاط( 11-1)األنشطة من                       

داخل المنزل وخارجه الوعي بأمور السالمة  **  
 استخدام األدوات المنزلية -
 تطوير المهارات الحركية -
 الوعي بمتطلبات السالمة -
 المرئية( المنبهات ) استخدام المثيرات  -

إدراكهم للفترات الزمنية الطويل  -  -            
  استكشاف المكونات الطبيعية المحيطة -

الجسم واإعتناء به إدراك حقائق -       -  
 تطوير الوظائف الحركية ألعضاء الكالم -
  الجسم/ ضبط حركة العين  -
  تمييز األشخاص واألشياء وفهم األوضاع -
  تمييز صور األشخاص واألشياء والحاالت -
  التعبير اللفظي عن معلومات حسية -
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 أدراك األشكال واأللوان واألحجام -
      - التحكم بحاسة اللمس في بشرته

________________________________________________________ 
 ( 1،2 مهارةشتمل على اليو )فترة التعارف : األول  النشاط

كسر الحاجز النفسي بين الباحثة والطفل : الهدف   
.مأكوالت محببة للطفل كنوع من المعزازات -صور  -عرائس  -مجسمات -ألعاب: األدوات  

  :اإلجراءات
 (.صباح الخير)الباحثة الطفل وتصافحه بابتسامة هادئة، وتحييه بقول تستقبل  -
 ........أنا إسمى  "  تعرف الباحثة نفسها قائلة -
ثم  تكتبب الباحثبة هبذا اإلسبم علبى بطاقبة ( إذا استطاع ذلك)تجعل الباحثة الطفل يتقدم إليها ويعرف عن اسمه  -

 .وتسمى باسم الطفل ""........شاطر يا"صغيرة وتلصقها على صدر الطفل، مشجعة إياه قائلة 
ثم تبدأ الباحثة في تكوين عالقة وجدانية مع الطفل، وذلبك مبن خبالل اللعبب معبه باأللعباب مثبل الببازل والخبرز  -

حيب  تقبوم "جبة النمبذ"تحاول الباحثة إتبباع أسبلوب ، والمجسمات والعرائس فإن لم يستطع الطفل اللعب بمفرده 
 .زل أواًل أمام الطفل ثم يقلدها الطفل بعد ذلك ويركبه قطعة قطعة بمفردهالباحثة بتركيب قطع البا

تستمر الباحثة في اللعب مع الطفل من خالل مجموعة من الصور وااللعاب من أجل كسر الحاجز النفسي بينها  -
 .وبين الطفل

 .في نهاية األنشطة تشكر الباحثة الطفل وتحييه على أدائه، وتوعده بلقاء آخر قريباً  -
_____________________________________________________________ 

  (3،3ويشتمل على المهارة  ) :فترة األلفة:  النشاط الثانى
.التعرف على اهتمامات الطفل ومشاركة الباحثة لهذه االهتمامات والميول بغرض تدعيم العالقة: الهدف  
قصة  -صور  -مجسمات -ألعاب: األدوات  

 :اإلجراءات
تكرر نفس الخطوات المتبعة فى النشاطين السابقين حتى تتأكد الباحثة من تكوين عالقة جيدة بينها وبين  -

 ،الطفل، حي  أن نجاح هذا  الهدف يعتبر أهم عنصر من عناصر نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه
______________________________________________________________________ 

 ( 7 -5من  مهارةشتمل على اليو  : )فترة التهيئة: النشاط الثال  
العمل على تنمية انتباه الطفل وتركيزه  :الهدف  

.مأكوالت محببة للطفل كنوع من المعزازات - ختامةورق و   -ألعاب لضم  –ألعاب ضوئية  :األدوات  
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  :اإلجراءات
 (.صباح الخير)وتصافحه بابتسامة هادئة، وتحييه بقول  تنمية المهاراتتستقبل الباحثة الطفل بغرفة  -

تبدأ الباحثة بعرض أنشطة االنتباه والتركيز كالكرة الضوئية وألعاب اللضم والتختيم بالختامة على أشكال محددة  -
 .داخل وخارج الشكل المرسوم بالتختيمتقوم هى برسمها بشكل مسبق وعلى الطفل أن يقوم 

اللعب مع الطفل مبن أجبل تنميبة انتباهبه، بطلبب وضبع صبف معبين مبن األلبوان للتأكبد مبن كذلك يمكن للباحثة  -
 .تمييز الطفل بصريًا لأللوان والوصول به ألعلى مستويات التركيز

 .تراعى الباحثة فى األنشطة السابقة بشكل مجمل أن تهيئ الطفل لالنتقال تدريجيًا للبرنامج التدريبي -

 .حثة الطفل وتحييه على أدائه، وتوعده بلقاء آخر قريباً في نهاية األنشطة تشكر البا -

___________________________________________________ 

 ( 21-8من  مهارةشتمل على اليو ) :النشاط الثال  
 (المقص  –السكين   (ةالتعرف على االدوات الحاد :هدفال

عرائس قفازية  – ثمرة فاكهة –ثمرة خضار –السابقة صور لألدوات  –سكين بالستيك  –سكين معدني  :األدوات
. صور لطفل مرسومة وملونة ألفعال صحيحة وخاطئة –ومسرح للعرائس   

  :اإلجراءات
ومبن بعبدها  ، وتلعبب معبه بلعببة مفضبلة لديبة لمبده ال تتجباوز عبدة دقبائق ، الباحثة امبام الطفبل تجلس  -

فبل للجلسبة وتتأكبد الباحثبة مبن أن الطفبل مسبتعد لتلقبى تبدأ بأنشطة اإلنتبباه والتركيبز وذلبك لتهيئبة الط
 .التدريب

تقببوم الباحثببة فببي هببذا النشبباط بتعريببف الطفببل بشببكل سببكين الكبببار ووظيفتهببا وهببي تقطيببع الخضببروات  -
والفاكهة والخبز لعمل السندوتشات وتقوم بذلك بشكل فعلي أمام الطفل، مؤكبدة علبى أن هبذا الشبكل مبن 

يستخدمه إال الكبار وبحذر، إلن اسبتخدامه ببدون حبذر يلحبق بهبم الضبرر، فبيمكن ال " معدني"السكاكين 
 .أن يجرحوا أيديهم

مببن جانببب "تقببوم الباحثببة بإفتعببال موقفببًا تمثيليببًا يوضبببم خطببر إسببتخدام السببكين المعببدني بببدون حببذر  -
وتقبوم بوضبع  ، بأن تقوم إحدى المعلمات المساعدات بتقطيع ثمرة فاكهة وتمثبل أن يبديها جحرحبت"الكبار

اللون المبائي ليعطبي مظهبر البدم وتقبوم بالتمثيبل بأنهبا تتبألم نتيجبة جبرح يبدها، وتقبوم الباحثبة بتطهيبر 
جرحها بالمطهر وتنظيفه بالقطن ثم ربطه بالشاش أو البلستر الطبي وهذا كله من اجل تثبيت فكرة عبدم 

 .االقتراب من سكين الكبار فى ذهن الطفل

مسرح عرائس بإستخدام العبرائس القفازيبة عبن طفبل حباول إوفبال والدتبه وقبام تقوم الباحثة بقص قصة  -
بإسببتخدام السببكين لعمببل سببندوتش ألنببه كببان جببائع، وعنببدما إسببتخدم سببكين الكبببار جحرحببت يببداه، فأخببذ 
يصببر ، وجبباءت والدتببه محسببرعة إليببه، فحكببى لهببا فعلتببه، فقامببت بتنظيببف جرحببه، وعرفتببه خطببأه، وأن 
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دمه الكببار ألنبه لبيس آمبن علبى الصبغار، وأن للصبغار أدواتهبم الخاصبة ا منبة، السكين المعدني يسبتخ
 .وأنه كان ينبغي عليه أن يخبرها أنه جائع لتقوم هي بعمل السندوتش له

وفي آخر هذا النشاط تقوم الباحثة بعرض السبكين البالسبتيك، لتعبرف الطفبل الفبرق بينبه وببين السبكين  -
 . يتعرف على ما هو آمن بالنسبة لهالكبار المعدني من حي  الشكل، و 

وتقوم الباحثة بتدريب الطفل على استخدام السكين البالستيك، فتجعله يقطع به ثمرة طماطم علبى سببيل  -
 .المثال حتى يتقن إستخدامه

 :التقويم

ا من الطفل ان يقوم بأداء هذة المهمة بمفردة فان لم يستطع يتم ذلك بمساعدة مبن الباحثبة إمبتطلب الباحثة  -
 (.حسب حالة الطفل)بالتوجية اللفظى أو بالتوجية اليدوى المتدرج 

علبى أن ، تقوم الباحثة بتدعيم أستجابة  الطفل سبواء أنجزهبا بمفبردة أو بمسباعدة الباحثبة وتقبديم المعبززات لبه -
م  األقبل يراعى اال يتم  أعطاء المعبززات مبرة واحبدة للطفبل حيب  تببدأ بتقبديم المعبززات األكثبر تفضبياًل للطفبل ثب

 .المطلوبة منه حتى يتم تشجيعة على بذل جهد أكثر فى تأدية المهارة، تفضياًل له

_____________________________________________________ 

 
 ( 28-23من  مهارةشتمل على اليو ) :النشاط الرابع 

تعريف الطفل بخطر النظر من النوافذ والبلكونات بمفردهم  :هدفال  

صور لطفل مرسومة وملونة ألفعال صحيحة وخاطئة  -عرائس قفازية ومسرح للعرائس  :األدوات  

  :اإلجراءات
-ثنببي األذرع وفردهببا  –الوثببب فببي المكببان )تجلببس الباحثببة أمببام الطفببل وتبببدأ فببي عمببل تمرينببات خفيفببة مثببل  -

 .لقي التدريبكنوع من اإلحماء والتنشيط للطفل، ولكي تتأكد الباحثة من أنه مستعد لت..........( 
تقوم الباحثة في هذا النشاط بتعريف الطفل بخطر النظر مبن النوافبذ والبلكونبات ببدون وجبود رقاببة مبن الكببار،  -

ألن هذا الفعل خطير جدًا وسوف يعرضهم لألذى والسقوط في الشارع مؤكدة على أنه كلمبا أراد الطفبل أن ينظبر 
 .لك سواء بالكالم أو باإلشارةمن النافذة فكل ما عليه هو إخبار أحد الكبار بذ

تأتى الباحثة بطبق من الزجاج وتفتعل موقفًا تمثيليًا عن طريق رمى هذا الطبق من النافذة حتى يعى الطفبل أن  -
يمكبن أن يعبود الطببق كمبا كبان مبرة أخبرى ليبدرك الطفبل خطبورة ذلبك  سقوط الطبق من النافذة قد كسبره وأنبه ال

 .عليه

عرائس عن طريق العرائس القفازية عن طفل أراد النظر من النافذة على المارة في ثم تقص الباحثة قصة مسرح  -
الطريق، فلم يخبر أحد من الكبار، وأتى بكرسي خشبي وتسلق عليه لينظر منه على الطريق، ولكن معلمته رآته 
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رة أخبرى، فاعتبذر قبل أن يسقط من النافذة، فعنفته على فعلته وأخبرته بخطأه حتى ال يعود ويكرر هذا الخطبأ مب
 . لها وأخبرها أنه أسف ولن يعود لهذا الفعل مرة أخرى

 :التقويم

 .تقوم المعلمة بتقديم مجموعة من االسئلة على الطفل خاصة بموضوع النشاط -

تقوم الباحثة بتدعيم استجابات األطفال وتقديم المعززات لهم، على أن يراعى أال يتم إعطاء المعززات مرة واحدة  -
  .لألطفال

تقوم الباحثة بعد ذلك بتقييم أداء األطفال وذلك من خالل تصنيف الصور المرسومة فى الصندوق الخباص بكبل  -
صورة، بوضع صورة الفعل الصحيم فى صندوق األفعال الصحيحة و صورة الفعل الخاطئ فبي صبندوق األفعبال 

 .الخاطئة

 
_______________________________________________________________________ 

  ( 13-21من  مهارةشتمل على اليو  ) : خامسالنشاط ال
التعرف على خطر السقوط من على الساللم :هدفال  

صور لطفل مرسومة وملونة ألفعال صحيحة وخاطئة  -عرائس قفازية ومسرح للعرائس  :األدوات  

  :اإلجراءات
ليبتم ( عينبة الدراسبة)هذا النشاط من األنشطة الجماعية التي سوف تقوم فيه الباحثة بتجميع مجموعة األطفال  -

 . تدريبهم على النشاط معاً 
تجلس الباحثة أمام األطفال ثم تبدأ في اللعب معهم بألعاب مفضلة لديهم وكبذلك عمبل مجموعبة مبن التمرينبات  -

دقببائق وذلببك لتهيئببة األطفببال للنشبباط ولتتأكببد الباحثببة مببن أن األطفببال البسببيطة كإحمبباء لمببدة ال تتجبباوز عشببر 
 .مستعدون لتلقي التدريب

ثم تقوم الباحثة بعرض قصبة مصبورة تببين كيفيبة صبعود وهببوط السباللم بطريقبة آمنبة دون التعبرض أل  أذى  -
اء الصبعود والهببوط فبي سواء للفرد نفسه أو لمن حوله، على أن يتم التأكيد على مخاطر االنبدفاع والتهبور أثنب

 .مجموعات على الساللم من خالل مشاهد القصة

تكبرر الباحثبة العبرض مبرة أخببرى ولكبن فبي هبذه المببرة تفتعبل موقفبًا تمثيليبًا تقبوم هببي بأدائبه مبع مجموعبة مببن  -
ن المعلمات، فمرة تندفع المعلمات جميعًا للنزول من على السلم ويتم تمثيل أن إحدى المعلمات وقعت وأصيبت م
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جراء ذلك االندفاع، وذلك حتى تتأكبد الباحثبة مبن أن األطفبال قبد أدركبوا خطبر حبدو  مثبل هبذا الموقبف   وبعبد 
العرض السابق بفتبرة وجيبزة وبعبد أن تشبرح الباحثبة لألطفبال أن إصبابة المعلمبة حبدثت نتيجبة للسبلوك السبيء 

ولكن في هذه المرة يتم نزول السلم بشكل الذ  قامت به المعلمات   تنزل نفس مجموعة المعلمات أمام األطفال 
 . منظم وبترو  حتى يكتسب األطفال السلوك األمثل في مثل هذا الموقف

بعبدها تطببلب الباحثببة مبن كببل طفبل أن ينبزل السببلم ويصبعده منفببردًا ثبم بعبد أدائببه للمهمبة، تطلببب الباحثبة مببن  -
وتطلب منهم نزول السلم وصعوده بشكل جماعي لتتأكد أن يتشاركوا أداء المهمة جميعًا ( عينة الدراسة)األطفال 

مبن اكتسبابهم السبلوك المطلبوب ولتتأكبد أيضبًا مبن أن األطفبال قبد أدركبوا المخباطر التبي قبد تصبيبهم مبن جببراء 
 .السقوط من على السلم

 .تقوم المعلمة بتقديم مجموعة من االسئلة على الطفل خاصة بموضوع النشاط -

ابات األطفال وتقديم المعززات لهم، على أن يراعى أال يتم إعطاء المعززات مرة واحدة تقوم الباحثة بتدعيم استج -
 .لألطفال، حي  تبدأ بتقديم المعززات األكثر تفضياًل لألطفال ثم األقل تفضياًل لهم

 :التقويم

الخاص بكل تقوم الباحثة بعد ذلك بتقييم أداء األطفال وذلك من خالل تصنيف الصور المرسومة فى الصندوق 
صورة، بوضع صورة الفعل الصحيم فى صندوق األفعال الصحيحة و صورة الفعل الخاطئ في صندوق األفعال 

 .الخاطئة

 
(16 – 13شتمل على المهارات مني:)  سادسالنشاط ال  

على التآزر البصر  أثناء الكالمالطفل ب يدر تد تحديد مصدر الصوت :هدفال  

مصاصة  –كور  –بالونات   :األدوات  

:االجراءات  
:بين األطفال وتقوم بتدريبهم على ما يلي المعلمةتجلس  -  
لنطق من خالل دوران اللسان اتدريب أعضاء و  النفخ والشهيق والزفير، تدريب عملية التنفس وضبطها عن طريق -

لهم  وشرحها التردداتعرض نماذج صوتية متنوعة  ومن خالل خارج الفم وتحريكه يمينًا وشمااًل  فم ومدهالداخل 
الصوت ويتوقف عن ذلك  هما عند سماع أن يقوم الطفل بعمل )تمرين عملي  ثم تستخدم صوت،بأسمائها وما تحد  من 

نتعرف من هذا التمرين على بعض  سوف( حد  الصوتت ىال يرى المعلمة وهن إالعمل بعد اختفاء الصوت مع مالحظة 
وت القو  والصوت الص ليها ويطلب من الطفل أن يميز بينالتعرف ع بعض األطفالالصوتية التي قد يتعثر على  الترددات

.                                                                   كرة كبيرة عندما يسمع صوتا قويا الضعيف كأن يرفع  
يقف األطفال في صف  ،بطريقة صحيحةتدرب األطفال على اللعب بالحبل بأن تعطى فرصة لألطفال اإلمساك بالحبل ي -

شد الحبل من قاطرة األطفال ويجتهد األطفال حتى  باحثةل بمسك الحبل بشدة وتحاول الكالقاطرة ويقوم الطفل األو
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،ثم تقسم االطفال للقيام بشد الحبل عند سماع صفارة ، والوقوف عند توقف الصفارة ويكرر  االنتصار والفوز بشد الحبل
، كما حركات الشفاه أثناء الكالمالطفل د يقلتمع  على التآزر البصر  أثناء الكالمالطفل يتدرب ، رات التدريب عدة م

.والتجاوب مع الغير االتصالالطفل يستطيع   
:التقويم  

كل طفل يختار اللعبة التي يفضلها مع ، ألعاب حرة  تقوم الباحثة بعد ذلك بتقييم أداء األطفال وذلك من خالل
 األطفال وحثهم على التعاون أثناء اللعب ، وتعطى الباحثة لكل طفل بالونة وتعلمهم كيفية مسكها بطريقةمراقبة 

.اصحيحة ويضعها أمام فمه وكيفية نفخه  
 

   
______________________________________________________________________ 

 
(33 – 17شتمل على المهارات مني :) بعلنشاط الساا  
الكالمعلى التآزر البصر  أثناء الطفل ب يدر تد تحديد مصدر الصوت :هدفال  

صور لحيوانات –جهاز كمبيوتر  :األدوات  
:االجراءات  

الكمبيوتر وتقوم بتعريفهم لعبة األصوات كأن تعرض صوت القطة وتطلب من أمام  باحثةيجلس األطفال حول ال -
عليها صور ألشياء متعددة فالطفل الذ  سمع صوت وعرفه يسحب األطفال التركيز لمعرفة الصوت ومعها بطاقات 

البطاقة الدالة على هذا الصوت وهكذا حتى يتدرب جميع األطفال على تحديد مصدر الصوت، من خالل أصوات 
متعددة لحيوانات مختلفة، ثم تطبق النشاط التالي  تهز جرسًا أمام الطفل، ثم تبعد هذا الجرس قلياًل، وتهزه إلى 

اره الطفل أو يمينه، ليلتفت إلى مصدر الصوت، ألن مقدرة الطفل على تحديد مصدر الصوت وااللتفات إلى هذا يس
تحديد الشخص يتكلمون عدة أشخاص  عند سماعهعليه مهم جدًا، فهذه المقدرة تساعد الطفل  المصدر والتركيز

المتكلم، والتركيز واالنتباه إلى حديثهم. نقص صور الحيوانات ونحاول تقليد صوت كل حيوان نسجل األصوات 
المألوفة في البيئة على شريط تسجيل ونطلب من الطفل يذكر اسمها. و يسمى األشياء التي تصدر أصوات نبدأ 

بجرس التليفون، جرس الباب، المكنسة الكهربائية، وعندما يحد  الصوت نقول له ماذا استمع؟ ما هذا؟ وتقدم له 
 المساعدة إن لزم األمر ونجعله يقلد أصوات الحيوانات )الكلب - قطة - البقرة - البطة – الدجاجة(.

:التقويم  
، الخشبى األطفال إلى حديقة اللعب مع توزيعهم على العاب التزحلق والمراجيم وركوب الحصان باحثةتصطحب ال

.األطفال بدور المرشد لزمالئهوتدربهم على استبدال أدوات اللعب، وتحثهم على المودة والحب، مع إلزام أحد   
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(33  – 32شتمل على المهارات مني:)  ثامنلنشاط الا  
على العالقات المكانيةالطفل ب يدر ت :هدفال  

حوض رمل  -صور –بطاقات  –جهاز كمبيوتر  :األدوات  

:االجراءات  
باستخدام المحسوسات حي  تضع كتابًا فوق مكتبها وسلة المهمالت تحته، وتسأل األطفال ماذا فوق  باحثةالتبدأ 

؟ تكرر التجربة باستخدام أسطم أخرى وير المكتب مثل مكتب الطفل ثم توجه لألطفال بعض  هالمكتب؟ وماذا تحت
، حتى يدرك الطفل لكرسيالتوجيهات مثل ضع القلم فوق المكتب، ضع الحقيبة تحت المكتب، أجلس فوق ا

:العالقات المكانية   
انتباه األطفال عن التحد  عن شئ يخصنا جميعاً وهو جزء مهم جدًا خلقه اهلل سبحانه وتعالى لنا  باحثةالثير ت -
.. نستعمله ونتعامل معه ما هو ؟ وتطلب من األطفال رفع األيد  ألعلى للدعاء، ويسلم كل طفل على زميله .. 

.بيده  ماذا استعلمت فى السالم ؟ يلقى كل طفل التحية بيده، ويشير إلى ما يريد  
أظافر،  –أصابع  –من كل طفل أن يمسك المجهر وينظر إلى يديه جيدا، ويصف ما يرى خطوط  باحثةتطلب ال –

والقها وتكويرها ومعرفة ما .بين األصابع من جلد ثم تطلب من كل طفل فتم يديه وا   
كل طفل أن يضع يده على لوح الكرتون ويخط  نوتطلب ملوح الكرتون على حامل الرسم  باحثةتضع ال -     

األطفال، ويكتب بجانب كل  باقيوالثال  وهكذا حتى   ،بجانبه الثانيوالطفل ..  يد مع نطق كلمة  يديه حول     
  .الويعلق على مكان ظاهر لألطف) ... ( رسم يد

 

                                             :التقويم
 

مساعدتها مع األطفال إلى ساحة اللعب بالرمل ويضع أمام كل طفل طبق به رمل مبلل، يضع كل طفل و  باحثةال تذهب
يده على الرمل ويضغط عليها حتى توضم آثار يده ليتفحصه ويعرضه على صديقه، ثم تقوم المعلمة بطباعة يدها 

.ومقارنتها بيد األطفال  
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(36  – 33يشتمل على المهارات من:)  تاسعلنشاط الا  
تنمية الطاقة الحركية لدى ألطفال: هدفال  

كور  -كبيرة وصغيرة  – سالل :األدوات  

:االجراءات  
مساعدة الباحثة الكور في السلة الكبيرة ، ثم تختار طفلين إلجراء مسابقة بينهم ، حي  ترشدهم لنقل أكبر تضع  -

حدى ، بحي  ال يزيد عدد الكور في المرة عدد من الكور من السلة الكبيرة إلى السلتين الصغيرتين كل على 
.أثنين ، والفائز من يستطيع تجميع أكبر عدد من الكور  الواحدة عن  

 

: تقويمال  

.أداء أكبر عدد من الحركات بين السالل بعضها البعض  -  
  تدعيم مستمر مع االطفال -

، حتبى ينجبذب الطفبل إلبى (الغنباء -التصبفيق -كالصبفير)تقوم الباحثة بإصدار بعض األصوات المحبببة للطفبل  -
مصدر الصوت، ثم تقوم الباحثة باإلمساك بالدمية المحببة للطفل وتقربها إلى وجههبا حتبى ينظبر إليهبا الطفبل، 

وهذا  -إذا لم يستجيب الطفل منذ البداية ،وتدريجيًا تبدأ في سحب اللعبة ومحاولة جذب نظر الطفل إلى وجهها 
فإن الباحثة تقترب من الطفل برفق وبلطف توجه وجهه نحوها مرة تلو األخرى حتى يعتاد أن يقوم  -احتمال كبير

بذلك بنفسه، وفي كل مرة ينظر إليها أو يقترب من النظر إليها تقوم الباحثبة بتبدعيم الطفبل مباشبرة بعبد إصبدار 
 . االستجابة

 

 (.اللعبة المفضلة للطفل)، ماد  (الدودوة -الربت -االبتسام: )التدعيم المقدم نوع -
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(38  – 37يشتمل على المهارات من:)  عاشرلنشاط الا  
لدى ألطفال البصريةتنمية الطاقة : هدفال  

.ورق ملون، لصق، صور ألفراد األسرة: األدوات  

:االجراءات  
األم أو )إليها بوضع دمية بالقرب من وجهها، ثم تضع الباحثة جانب وجههبا صبورة تجذب الباحثة انتباه الطفل  -

أشبر بأصببعك، ( باببا فبين)، وتقبول لبه (والده ووالدتبه)ثم تعرض على الطفل صورة ( ماما أو بابا)وتقول ( األب
ذا لم يستجيب فتوجهه الباحث ،فإذا استجاب الطفل ألداء النشاط تدعمه الباحثة على الفور ة ببدنيًا ولفظيبًا مبع وا 

 . تكرار النشاط مرة أخرى

( هات صورة بابا)تلصق الباحثة الكارت الدال على صورة والد الطفل وكذلك والدته على السبورة، ثم تقول للطفل  -
ذا لم يستجيب فتوجهبه (... هات صورة ماما)أو  فإذا استجاب الطفل ألداء النشاط تدعمه الباحثة على الفور، وا 

 . نيًا ولفظياً الباحثة بد

 :التقويم
  مع تشجيعهم علي وصف  بطاقة معروضة عليهماألطفال الفرصة   لمالحظة الصور في كل الباحثة تعطي

 .اليومية المتبعة داخل الروضة ، مع الربط بين الكلمات والصور األفعال، والتعليمات واألعمال
 تترك الفرصة لألطفال لتقديم ما لديهم من خبرات سابقة عن المشاهد التي شاهدوها. 
   التمثيل الدرامي   لتوضم محتواه ، ، مستخدمة  مع عرض كل مشهد علي حدهقصيرة قصة تسرد أحدا

 .وتساعد األطفال علي فهم المعني وتمثيل األدوار 
نعرض الباحثة على الطفل مجموعة من الصور ونطلب منه أن يشير إلى الصورة عند ذكر اسم ما بها ثم تستخدم 
صور ألشياء مألوفة يرى الطفل الصورة ونقول له أرني .... . )صور من المجموعات الضمنية ، فاكهة، خضار، 
مواصالت، مالبس، حيوانات أليفة ووير أليفة(. سيتم تعليمها بنفس الطريقة إذا لم يعرف الطفل الصورة نوجه يده 
لإلشارة أثناء نطقنا ألسم الشيء ثم نسأله مرة أخرى وين الطائرة؟ أو أين القطة. يمكن أن تقوم بعمل اليوم مع 

 نمدح الطفل عند اإلشارة إلى الصورة الصحيحة.
 :عرائس اإلصبع

  ،تستخدم استراتيجية  تجلس المعلمة المساعدة للباحثة مع األطفال حول المنضدة في ركن العرائس والدمي
المحاكاة حي  تسرد عليهم قصة قصيرة وتطلب منهم محاكاة األفعال للتعبير عن الكلمات الدالة علي العالقات 

  ( .لعبة التسلق –الكرة )المكانية من خالل عروسة اإلصبع ، وتستخدم المجسمات المعبرة عن ألعاب الحديقة 
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(33  – 31يشتمل على المهارات من:)  ختامىالنشاط ال  
لدى ألطفال الحس حركية والجسديةتنمية الطاقة : هدفال  

بازل= كيس به رمل : األدوات  

  :اإلجراءات
تقوم بنفس الشيء وهو االتصال البدني، واالتصال بالعين مع  ات السابقةاستكمااًل لما بدأته الباحثة في الجلس

لكل طفل أقالماً وأوراقاً بيضاء  ن تشترك مع األطفال فتعطي تحاول الباحثة أ ،األطفال وإلشاعة مزيد من األلفة
وفي كل خطوة يقوم فيها الطفل . للتلوين فيها، وفي أثناء ذلك تقترب منه الباحثة وتمسك بيده أثناء التلوين

 .المادى بإظهار االقتراب من الباحثة والتجاوب معها تقوم نوع التدعيم 

- الذهاب الى ورفة تنمية الحو اس ومراجعة االنشطة البصرية والحسية،  حي  تقوم المعلمة المساعدة بتقسيم     
االطفال الى مجموعنين، وتقف كل مجموعة فى صف خلف بعضهما . يعطى كيس لكل طفل ليضعه على 
رأسه، يمشى األطفال مع الحفاظ على الكيس فوق رأسهم رافعين أيديهم الى اعلى مع الحفاظ على الكيس 
 فوق رأسهم يكرر األطفال الوضع وهم يقفزون، هذا النشاط يساعد على تنمية مهارة االتزان لدى األطفال.

:التقويم  
 ان يستخدم بازل مكون من 3 قطع ليكمل لوحة األشكال )تآزر بصر  حركي ) 

 نضع األشكال بجوار الفتحات الصحيحة أو أمامها ثم نجعل الطفل يدخلها وعندما يضعها بشكل صحيم نمدحه
 - إذا لم يستطيع الطفل نجعله يتحسس الشكل، المكان كي نفعل حاسة اللمس مع النظر

 - عندما يطلب منه أن يشير إلى الصغير والكبير
- نجمع نسخ كبيرة وصغيرة ألشياء من نفس النوع مثل مكعبات - أقالم - أطباق - سيارات - طائرات كبيرة 

 و صغيرة ، نضع أمام الطفل سيارة صغيرة وأخرى كبيرة ونطلب منه اإلشارة للشيء الكبير إذا لم يعرف نريه
 له ونحاول أقرائه بصوت عالي حتى يربط الطفل الصوت بالصورة.

 ( والصغير نأتي معه بصوت صغير منخفض (
- بعد معرفة الطفل للحجم الكبير والصغير نطلب منه إخراج شيء كبير مثاًل من بين اثنين متشابهين مثل طائرة 

 صغيرة وطائرة كبيرة، نظل نتابع مع الطفل هذا المفهوم حتى يتقنه ويستطيع اإلشارة لألشياء الكبيرة والصغير
 إن يدرك تلك المفاهيم فوق - تحت / داخل - خارج .... إلخ

 
 
 
 
 
 


