
  اململكة العربية السعودية
  وزارة التربية والتعليم

  إلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة تبوكا
  )بنات ( 

 املتوسطة الرابعة عشر



 املقدمــــــــــة

  اخلربات يعترب التصميم املادي للصف هام عندما تتم عملية التخطيط لتعلم
   واملهارات ألطفال التوحد حيث أن تنظيم األثاث يف الصف يعطي فرصة
   كبرية لتوظيف قدرات األطفال التوحديني للتعامل مع القوانني واحملددات

  . داخل الصف
  والبد من األخذ بعني االعتبار الصعوبات وملشكالت اليت يعاين منها أطفال

من عدم القدرة على التنظيم وضعف الذاكرة التتابعية        فالطفل ذو التوحد يعاين أصال       التوحد  
أو املقدرة على ترتيب األحداث ، كما أنه حيب الروتني ويكره التغيري ، لذا فهـو يف أمـس                   
احلاجة لبيئة منظمة وحمددة جيد فيها كل شيء يف مكانه ، فالبيئة املزدمحة ال توفر جـو مـن                   

  .ويبين بيئة خالية من املشتتات قدر اإلمكان وعليه فإن على املعلم أن ينظم الطمأنينة ، 
  
  
  
  
  

حجم الصف ، الصفوف ااورة ، األدوات املوجودة يف الصف ، مدى توفر محام قريـب ،                 
  .اإلضاءة ، اجلدران ، األثاث الثابت 

كما جيب مراعاة توزيع الصف إىل مناطق للعمل تعترب مبثابة الدليل البصري الواضـح الـذي         
وحدي أكثر قدرة على التعامل مع تلك املناطق والتعود عليها ضمن الربنـامج             جيعل الطفل الت  

،  يف معرفة أماكن تواجد النشاطات وكيفية الوصول إليهـا بـسهولة             ه يساعد كمااليومي ،   
أيضا مينح الفرصة الختصار الوقت والتعليمات ويعمل على تركيز انتباه الطفل والقدرة على             

  .استمرارية العمل 
  

وهناك عناصر أساسية البد من مراعاتهـا عنـد جتهيـز الـصف  
 :ألطفال التوحد مثل 



كما جيب مراعاة توزيع الصف إىل مناطق للعمل تعترب مبثابة الدليل البصري الواضح الذي جيعل               
 ج اليـومي  والتعود عليها ضمن الربنام    الطفل التوحدي أكثر قدرة على التعامل مع تلك املناطق        

أيـضا ميـنح    ،  يف معرفة أماكن تواجد النشاطات وكيفية الوصول إليها بسهولة           ه يساعد كما
الفرصة الختصار الوقت والتعليمات ويعمل على تركيز انتباه الطفل والقدرة على اسـتمرارية             

  .العمل 
  
  
وعلى املعلم  األخذ  بعني االعتبار عنـد تنظـيم الـصف نقـاط مهمـة   

   :منها
  
v جود منطقة العمل جبانب املرآة أو الشباكعدم و.  
v ان ـــأن يكون احلائط فارغ يف بعض األحي. 
v  مناسبة الدرج أو الطاولة اليت جيلس عليها الطفل التوحدي 

 .حلجمه وعمره 
v  أن ال يكون مكان اللعب جبانب مكان اخلروج من الصف. 
v  جيب أن تعطي األدوات املوجودة يف الصف الفرصة للطفل 

  صل بني املناطق وبشكل واضحدي ملعرفة احلدود والفواالتوح
 . وحمدد
v  جيب أن تتناسب األدوات املوجودة يف كل ركن مع طبيعة املهارات. 
v    ماكن املخصصة لألنـشطة داخـل      حدود توضح املساحة املتاحة لكل ركن واأل      جيب وضع

 .الفصل
v   عمل اجلماعي ، ومكـان  أماكن للعمل الفردي ، أو الفردي االستقاليل ، وأماكن لل  ختصيص

 .لالسترخاء وركن للعب احلر
v  أماكن لوضع أدوات و حقائب األطفال ختصيص.  



كما أن هنـاك بعـض النقـاط التـي جيـب علـى املعلـم مراعـاة عـدم   
  : تواجدها داخل الفصل

 .ا ـمشتتات انتباه كالصور واألثاث واأللعاب اليت ال داعي هل .١
 .ادة وخطره على األطفال أسالك كهرباء مكشوفة وأدوات ح .٢
 .أبواب متعددة ونوافذ ميكن اهلروب من خالهلا  .٣
 .زجاج مكشوف ومرايا قريبة من أماكن العمل تساعد على تشتت االنتباه  .٤
 . وية وإضاءة غري مناسبة  .٥
  
  
  
  

ام لتنظيم بيئـة    نظيعترب  يعتمد التدريس املنظم على فهم للصفات املصاحبة لطبيعة التوحد  ، وهو             
ويصلون إىل فهم ماهو متوقـع      ) بدون مساعدة أو إحياء     ( األطفال وزيادة استقالليتهم وفعاليتهم     

منهم ، وأيضا يساعد التدريس املنظم على تطوير األنشطة املناسبة هلـم ، ويـؤدي إىل تـسهيل                  
 يف بعض   -ركيز املعلومات املناسبة واهلامة واليت قد تكون        اإلحياءات البصرية اليت تساعدهم  على ت      

 صعبة من حيث متييز املعلومات ،كما أنه خيلق بيئة هادفة ومناسـبة تـؤدي إىل تقليـل                  -األحيان
  .التوتر، و القلق وحاالت اإلحباط اليت يعاين منها األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد

   

  :املنظم العناصر الرئيسية للتدريس     
 
  
  

  ة التخطيط ــيعترب التصميم املادي للصف هام عندما تتم عملي
  . نتناوله يف هذا الكتيب لتعلم اخلربات واملهارات وهذا ما نريد أن

  

   :التدريس املنظم



       
  

 ينبغي تنظيمها بـشكل      هلذا ،البيئة    التوحديني جيدون صعوبة يف فهم املساحات يف       األطفالإن بعض   
  . من خالل حتديد بداية واية املسارات الطفله يفهم

  
      

  

جيب ، وهنا  بالطفلاخلاصة   واملساحة ، ومساحة الكرسياألنظار ،ومساحة ،  مساحة اللعب احلر 
 وجود إىلمثل هذه الصعوبة إال أن هنالك دالئل تشري   أنه ليس مجيع التوحديني يواجهونإىلالتنويه 

  .بات مثل هذه الصعو
  

  الطفل احتياج التالية فقد يدل هذا على األمورفإن الحظ املختصون        
  : لتنظيم املساحات يف البيئة 

  
  .يكثر جتوله دون اجتاه معني فيبدو وكأنه يف حالة ضياع  .١
  .األشياء والوقوع على األرض بيكثر تعثره  .٢
  .ري السنـزال صغينه ال أليعاين تأخرا ذهنيا شديدا أو  .٣
  أخر فقد يتوقفإىلعليه التنقل من مكان نشاط يصعب  .٤

  .وب ــ املكان الغري مطلإىل يف مكانه أو يتجه 
  .يستمر يف غلق وفتح األبواب بشكل متكرر  .٥

  حتديد مساحات العمل من خالل تنظيم األثاث فمن املهم 
  .يد ـــوأرفف الكتب أو العمل وامللصقات والسجاج

  
  
  
  
  

  

 : مثال

  : املساحات تنظيم



      
  
  
  
  
  
  

  

يد مساحة أماكن األنشطة كاللعب احلر أو احللقة ميكن وضع شريط الصق على األرض لتحد •
 . ذلك ميكن وضع سجادة حبجم مكان النشاط إىل باإلضافة ،الصباحية وغري ذلك 

 إشارة لتدل استخدامفيفضل ،  نفس املساحة ألكثر من نشاط واحد استخدامأما يف حالة عدم  •
 . على النشاط الذي سيقوم بأدائه الطفل

 
       

 
  اــ أيضستستخدم كانت مساحة اللعب احلر إذا

   لنشاط احللقة الصباحية فقد يضع املعلم سجاجيد 
   الطفل سم ليجلس عليها ٥٠×٥٠م ـصغرية حبج

  يف حلقة الصباح وخيفيها يف فترة اللعب احلر ليجعل 
   على التمييز الطفلمن هذه السجاجيد إشارة تساعد 

  .نشاط احللقة ونشاط اللعب احلر بني
 ن ـكن وضع أرفف أو حواجز لتحديد باقي أماكمي •

  . األنشطة 
  على التمييز من نشاط وآخر من الطفلميكن مساعدة  •

 .خالل ألوان عناصر األثاث
 

  

  
  
  
  
  
  

 : مثال

 :بيل املثال على س



  
  
  

v    ا    (  كرسي وطاولة باللون األزرق إلكمال األنشطة الفردية         اختيارقد يتم الطفلاليت يقوم 
  .) مع معلمه 

v   ا ( وباللون األصفر إلكمال األنشطة املستقلة بإنفراد دون مساعدة الطفلاليت يقوم  (.  
مثل هذه األحوال ينبغي أن تعكس صور اجلداول ألوان األدوات املـستخدمة لكـل              ويف  

 وهكذا ستكون صور النشاط املستقل يف اجلدول عبارة عن كرسي وطاولة بـاللون    ،نشاط  
  .األصفر وصور النشاط الفردي يف اجلدول عبارة عن كرسي وطاولة باللون األزرق 

 

  :ع ـــــاملراج
وتطبيقاته مع األطفال  ) structured teaching( التدريس املنظم نشرة .١

 .الرياض _أكادميية التربية اخلاصة  _التوحديني إعداد وحدة البحوث والتطوير 
سحر اخلشرمي .د_ورشة تعليم تدريب وتواصل _الربامج التربوية للطفل التوحدي  .٢

 .جامعة امللك سعود_
   )تيتش  ( برنامجكالت التواصل املشاةومش عالج وتربية األطفال التوحديني .٣

(TEACCH). 
  .مركز تواصل للتوحد جبدة  .٤
  

 : مثال




