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ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدﺨﻝ ﻤﺒﻛر
ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد
ﻤﻘدﻤﺔ:
ﺘﻌﻤﻝ اﻟﺤواس ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻓﻛﻝ ﺤﺎﺴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﺒﻘﻴـﺔ اﻟﺤـواس ﻟﺘﺸـﻛﻴﻝ ﺼـورة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻤـﺎ ﻨﺤـن
ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﺴــدﻴﺎً وأﻴـن ﻨﺤــن وﻤــﺎذا ﻴﺤـدث ﺤوﻟﻨــﺎ ،وﻴﻌﺘﺒــر اﻟـدﻤﺎغ ﻫــو اﻟﻤﺴــﺌوﻝ ﻋـن إﻨﺘــﺎج ﻫـذﻩ اﻟﺼــورة اﻟﻛﺎﻤﻠــﺔ
ﻛﻤﻨظوﻤﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺴﺘﻤر ،وﻴﻌﺎﻨﻲ اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـف اﻟﻤﺠـﺎﻻت اﻟﺤﺴـﻴﺔ
اﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻤس واﻟﺤرﻛﺔ واﻟوﻋﻲ ﺒﺎﻟﺠﺴم واﻟﺒﺼر واﻟﺼوت وﻗوة اﻟﺠﺎذﺒﻴﺔ ،ووظﻴﻔﺔ اﻟـدﻤﺎغ ﻫـﻲ ﺘﻨظـﻴم
وﺘﻔﺴﻴر ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺒﺎﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴـﻲ  ،ﺤﻴـث ﻨؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ اﻟﺘـدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛـر اﻟـذي ﻴـؤﻤن اﻟطﻔـﻝ
اﻟﺘوﺤدي ﻓرﺼﺔ ﻟﺘطوﻴر طﺎﻗﺎﺘﻪ ﻤﻨذ أوﻝ ﺴﻨوات ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺴـﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔـﺎدي ﺘﻔـﺎﻗم اﻻﻀـطراﺒﺎت ﺨـﻼﻝ
ﻤراﺤﻝ ﻋﻤرﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻴﻔﺘﻘد اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي إﻟﻰ ﺴﻤﺎت اﻟطﻔﻝ اﻟﺴوي ،ﻓﺎﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن ﻤظـﺎﻫر اﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻤﻴـزﻩ ﻋـن
ﻏﻴــرﻩ ،ﻻﻨــﻪ ﻴﺘﻌــرض ﻻﻀ ـطراﺒﺎت ﺘطورﻴــﺔ أﻛﺜــر ﺼــﻌوﺒﺔ وﺘﻌﻘﻴــدا ،ﺤﻴــث ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﺜﻴــر ﻤــن ﻤظــﺎﻫر اﻟﻨﻤــو
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘـؤدي ﺒـﻪ اﻟـﻰ اﻻﻨﺴـﺤﺎب واﻻﻨﻐـﻼق ﻋﻠـﻰ اﻟـذات ،وﻴـرﻓض اي ﻨـوع ﻤـن اﻻﺘﺼـﺎﻝ واﻻﻗﺘـراب
اﻟﺨﺎرﺠﻲ  ،وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻀﻝ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻻﺸﻴﺎء اﻟﻤﺠردة اﻛﺜر ﻤن ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻻﺸﺨﺎص اﻟﻤﺤﻴطﻴن ﺒﻪ.
وﻴﺘﺼف اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﺒﺎﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋـن اﻷطﻔـﺎﻝ اﻵﺨـرﻴن اﻟﻤﺼـﺎﺒﻴن ﺒﺎﻀـطراﺒﺎت
أﺨري ،وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺼﻌوﺒﺔ إدراك ﺼورﺘﻪ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﻻ ﻴوﺠد ﻟدﻴـﻪ إﺤﺴـﺎس ﺒذاﺘـﻪ ،ﻓﻘـد أﺘﻔـق ﻛـﻝ
ﻤن ، Klin, A. &Volkamar, (1995: 7) :أﺤﻤد ،ﻤﺤﻤـد ) (١٨٧ :٢٠٠٩ﻋﺒـد اﷲ ،ﻤﺤﻤـد )(١٨ :٢٠٠١
 ،ﻋﺒد اﻟﻌزﻴز ،رﺸﺎد ) ،(٣٨٨ :٢٠٠٢ﺴﻴد اﻟﺠﺎرﺤﻲ ) ،(١٣٣٢ :٢٠٠٧اﻹﻤﺎم ،اﻟﺠواﻟدﻩ ) (٩٤ :٢٠١٠ﻋﻠﻰ
أن اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻴﻔﺘﻘر إﻟـﻰ اﻟـوﻋﻰ اﻟﺠﺴـدي وﻻ ﻴوﺠـد ﻟدﻴـﻪ ﻤﻔﻬـوم واﻀـﺢ ﻋـن ﺠﺴـﻤﻪ ،ﻓﻬـو ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن
ﻴﻤﻴز ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻟﺠﻤﺎد واﻟﺤﻴوان واﻟﻨﺒﺎت وﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ أﺠزاء اﻟﺠﺴـم ﻛﻤـﺎ ﻟـو ﻛﺎﻨـت ﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ أﻨـﻪ
ﻴﻔﺸﻝ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻀﻤﺎﺌر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"أﻨﺎ" و "أﻨت" وﻴدﻝ ذﻟك ﻋﻠﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﻟﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟذات وﺼورة اﻟﺠﺴم.
وﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌض اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻤن ﻗﺼور ﻓﻲ اﻻ ﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﺤﺴـﻴﺔ ﺒﻛـﻝ أﺸـﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴـﻤﻌﻴﺔ واﻟﻠﻤﺴـﻴﺔ
واﻟﺒﺼرﻴﺔ واﻟدﻫﻠﻴزﻴﺔ ...اﻟـﺦ  ،وﻴﺘﻔـق ﻛـﻝ :ﻛﺎﻤـﻝ ،ﻤﺤﻤـد ) ،(١٥ :٢٠٠٣اﻟرزﻴﻘـﺎت ) ، (٤٠ :٢٠٠٤اﻟﺠﻠﺒـﻲ،
ﺴوﺴن ) Robert L. Koegel & Koegel L. (2006:34),(١٣٦ :٢٠٠٥ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻟدﻴـﻪ
اﺴـﺘﺠﺎﺒﺎت ﻏﻴــر ﻤﻌﺘــﺎدة ﻟﻸﺤﺎﺴـﻴس اﻟﺠﺴــدﻴﺔ ،ﻤﺜــﻝ أن ﻴﻛــون ﺤﺴﺎﺴـﺎ أﻛﺜــر ﻤــن اﻟﻤﻌﺘـﺎد أو أﻗــﻝ ﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــن
اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤس أو اﻷﻟم أو اﻟﻨظر أو اﻟﺴﻤﻊ أو اﻟﺸم أو اﻟﺘذوق.
وﻴرﺠﻊ اﻟدوﺨﻲ ،اﻟﺼﻘر ) (٣٨ :٢٠٠٤ﻋدم اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻟـ ردة اﻟﻔﻌـﻝ اﻟﺤﺴـﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ اﻟﻤﺜﻴـرات
اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺘﻛون ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺜﻴرات ﻴﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘـﻴض ﻓـرط اﻹﺤﺴـﺎس ﻷﻗـﻝ ﺘﻐﻴﻴـر
ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻴر اﻟﺤﺴﻲ ﻓﻴﻘوم ،ﻤﺜﻼ ﺒوﻀﻊ اﻟﻴدﻴن ﻓوق اﻷذﻨﻴن أو اﻟﻌﻴﻨﻴن ﻟﻤﻨﻊ وﺼوﻝ اﻟﻤﺜﻴر ﻟﻬﻤﺎ.

وﺘﺄﺘﻰ أﻫﻤﻴد اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛـر ﻓـﻰ اﻟﻌﻤـﻝ ﻋﻠـﻰ إدراك اﻟطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻟﺼـورﺘﻪ اﻟﺠﺴـﻤﻴﺔ اﻟـذى ﻴﺴـﺎﻋدﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨظﻴم اﻟوظﻴﻔﻲ اﻟﺤﺴﻰ واﻟﺤرﻛﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ واﻻﺘﺼـﺎﻝ اﻟ ﻤﺒﺎﺸـر ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻤﺤﻴطـﺔ ،وﻟﻠﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ
ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒـﻝ اﻟﻤدرﺴـﺔ ،ﻻﻨـﻪ ﻴﻛـون ﻤﻬﻴـﺄ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وﺘـﺘم ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻدراك اﻟﺤرﻛـﻰ ﻤـن ﺨـﻼﻝ
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﻴﺔ ،وأﻛدت دراﺴﺔ ﻛﻝ ﻤنTrouli, K. (2008) Zimmer, R. et al (2008) :
ﻋﻠـﻲ أن اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﻌﺘﺒـر ﻛﻤﻨﻔـذ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﺘﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻲ ﺘطـوﻴر اﻟﻘـدرات ٕواﻛﺴـﺎب اﻟطﻔــﻝ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﺘﻛﻴف اﻟﺠﺴدي واﻟـذﻫﻨﻲ ﺤﺴـب اﻟظـروف اﻟﻤﺤﻴطـﺔ ،ﻛﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﻋـﻼج
اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻟطﻔـﻝ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ ذﻟـك ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻠﻌـب دور وﻗـﺎﺌﻲ،
ﻟ ﻠﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺸﻛﻼت واﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻌﺘرﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤﻝ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ
وﺒـراﻤﺞ اﻟﺘـدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛـر اﻟﻘــﺎﺌم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴــﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺒـراﻤﺞ وﻗﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺴــﻬم ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻻطﻔــﺎﻝ
اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻤن اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدث ﻟﻬم أﺜﻨﺎء اﻟﻨﻤو ،ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟـذات ﻋﺎطﻔﻴـﺎ وﺠﺴـدﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤد اﻟﺴـواء ،و ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﺘطـور ﻟـدﻴﻬم اﻟﺜﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻔس وﺘﻛـوﻴن ﻋﻼﻗـﺎت ﻤـﻊ اﻷﻗـران ،ﻓﺎﻟﺘرﺒﻴـﺔ اﻟﺤﺴـﻴﺔ ،ﻫـﻰ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺼورة اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻔـراغ واﻟﺠﺎﻨﺒﻴـﺔ و اﻟـزﻤن واﻟﻨﻐﻤـﺔ اﻟﻌﻀـﻠﻴﺔ واﻟﺘـﺄز،
وﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻠطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي إدراك ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺴدﻩ و إﻛﺘﺸﺎف ذاﺘﻪ ووﻋﻴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ وﺘﻛوﻴن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻷﺸﻴﺎء اﻟﻤﺤﻴطﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ،وﻴﺴﻬم ذﻟك ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟم واﻹﺘﺼﺎﻝ ﺒﻪ.
ﺤﻴث أﺸﺎرت دراﺴﺔ ﻛﻝ ﻤن ،Conlon & Appoloni (2002):أﺤﻼم ﺤﺴن وآﺨرون ) (٢٠١٠إﻟﻰ أن
ﺒراﻤﺞ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر اﻟﺘﻰ ﺘﺼﻤم ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟذﻴن ﻟدﻴﻬم إﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﻗﺒﻝ أن ﻴﺒﻠﻐوا اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎدس ﻤن
اﻋﻤﺎرﻫم ،وﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﻴﺔ واﻟﻌﻼج وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ،ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻌرﻓﻰ واﻟﻤﺠﺎﻝ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﻤﺠﺎﻝ
اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻰ واﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺤرﻛﻰ واﻟﻤﺠ ﺎﻝ اﻟﻠﻐوى ،وﺘﻘﺴم إﻟﻰ ﺒراﻤﺞ ﻤﺘﻤرﻛزة ﺤوﻝ اﻟطﻔﻝ ،وأﺨرى ﻴﻠﻌب ﻓﻴﻬﺎ اﻟواﻟدﻴن
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴن دوراً أﺴﺎﺴﻴﺎَ ﻓﻰ دﻋم وﺨدﻤﺔ ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺨدﻤﺎت ﻤﺴﺎﻨدة ﻤﺘﻨوﻋﺔ.
وﻨرى أن اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻲ ﻋﻨد أطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد ﻴؤدى إﻟﻰ ﺨﻠﻝ ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت




















































 ،وﻋدم ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺒﺸﻛﻝ ﻤﻼﺌم ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ

ﻨظﺎم اﻟﺤواس ،ﻴؤدي إﻟﻲ ﺨﻠﻝ ﻓﻲ اﻟﺒرﻤﺠﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم وﺘﻠك ﺘﺸﻛﻝ
ﻤظﺎﻫر اﻟﺨﻠﻝ اﻟﺤﺴﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن.
واﻟﺘرﺒﻴﺔ ا اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻤﺒﻛرة ﻟﻬﺎ دور ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻟﻘدرات اﻟﺤرﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺒﺼورة إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺘﺼـﺎﻝ اﻟﺒﺼـري وﺘﻘﻠﻴـﻝ اﻟﺤرﻛـﺎت اﻟﻨﻤطﻴـﺔ
اﻟﻤﺘﻛررة وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوي اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺤرﻛﻴﺔ.
واﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﺤواس اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻟﺘﺼﻠﻪ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ وﺘُﺤﻠﻝ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋن
طرﻴق اﻟﻤﺦ ،وﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻟﺤواس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘوم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻨظﺎم ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ،واﻟﻨظﺎم اﻟدﻫﻠﻴزي ﺒﺎﻟﻤﺦ
اﻟﻤﺴؤوﻝ ﻋن اﻟﺘوازن واﻟﺤﻴز واﻟﻔراغ وﺘﺤدﻴد اﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻤﺜﻝ ﻋدم ﺘﺤﻤﻝ اﺼوات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬوﻻ ﻴدرك اﻟﻔرق ﺒﻴن
ﻨﺒرة اﻟﺼوت ،أو ﺘﺤددﻴد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت وﺘﻘدﻴر اﻟﻔراغ واﻟﺘذوق ،واﻟﺘرﻛﻴز ،وﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﻋﻤﻝ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟوظﻴﻔﻲ



اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ اﻟﻠﻤس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻻوﻟﻰ،
ﻓﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼر ،ﻻﻨﻪ وﻓق ذﻟك ﻴﻨﻀﺒط وﻴﺘﺤﺴن ﺴﻠوك اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي وﺘواﺼﻠﻪ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻻﺨرﻴن.

ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ:
ﺘﺘﺒﻠور ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدﺨﻝ ﻤﺒﻛر ﻟﻤﺸـﻛﻼت اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ ﻷطﻔـﺎﻝ
اﻟﺘوﺤد ،ﻹن اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻰ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻴﻘود إﻟﻰ ﺼﻌوﺒﺎت ﻋدﻴدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ ﻗـﺎدراً ﻋﻠـﻰ ﺨدﻤـﺔ
ﻨﻔﺴـﻪ واﺒﺘﻛـﺎر ﺘﺼــرﻓﺎﺘﻪ أﺜﻨـﺎء اﻟﻤراﺤـﻝ اﻟﻤﺒﻛــرة  ،واﻟﻘـدرات اﻟﺤﺴـﻴﺔ ﺘﺸـﻛﻝ ﺤﺠـر اﻟزاوﻴــﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘطــور اﻷداء
اﻟﺤﺴﻰ اﻟﺴﻠﻴم اﻟذى ﻴﺘطﻠب ﺘﺂزر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻀﻠﻲ وﺘراﺒطﻪ ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ واﻟﻤرﻛزي.

ﻓروض اﻟدراﺴﺔ :
اﻟﻔرض اﻻوﻝ :ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻓراد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ واﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ
وﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻻطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد.
اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻰ  :ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻓراد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺒﻌدﻩ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌدي ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻷﻤن اﻟﺠﺴدى .
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أﻫداف اﻟدراﺴﺔ :
ﺘﺴﻌﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻋدة أﻫداف ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
- ١وﻀﻊ ﻤﻘﻴﺎس ﺘﻘدﻴري ﻟﻘﻴﺎس ﻗدرة اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻋﻠﻰ إدراك اﻤﻨﻪ اﻟﺠﺴدى.
- ٢إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدﺨﻝ ﻤﺒﻛر ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد.
- ٣اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻷﻟﻌﺎب واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬـﺎرات
اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻻطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد.

أﻫﻤﻴﺔ اﻟدراﺴﺔ:
ﻴﺴﻬم اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﺒدور ﺒﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺼـﻌوﺒﺎت واﻟﻤﺸـﻛﻼت اﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻛـن أن
ﺘﻌﺘرض اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدى ﺨﻼﻝ ﻤراﺤﻝ ﻨﻤوﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺘﻨﺒﺜق أﻫﻤﻴﺔ اﻟدراﺴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻤـن أﻫﻤﻴـﺔ
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﻨﺸطﺔ واﻟﻌﺎب اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺠﺴم واﻟﺤرﻛﺔ ﻛدﻋﺎﻤﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻤﻊ اﻟطﻔﻝ،
ﻷﻨﻪ ﻤن اﻷﻴﺴر ﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﻋﺒر ﻗﻨوات اﻟﺤس واﻟﺠﺴم واﻟﺤرﻛﺔ ،ﻓﻨﺤن ﻨﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ ﻴـدرك ﺒﺤواﺴـﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸـرة
ﻤﺎ ﻨرﻴد أن ﻴﺴﺘوﻋﺒﻪ ﻋﻘﻠﻪ.
وﻨظرا ﻟﻨدرة اﻟدراﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻤﻊ أطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد ،ﺘرى اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ
ﺴوف ﺘﻠﻘﻲ اﻟﻀوء ﻋﻠﻲ ﺒﻌض اﻟﻔواﺌد اﻟﻌﻼﺠﻴﺔ واﻟﺘرﺒوﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻟﻠﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ أن ﻴﺴﻬم
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ واﻟ ﻤﻌرﻓﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻠﻐوﻴـﺔ واﻟﺤرﻛﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼﻝ ﺘوﺠﻴـﻪ
اﻷﻨﺸطﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﻘـدم ﻟـﻪ وأن ﺘﻛـون ﻫﺎ دﻓـﺔ ،ﺤﻴـث أن ذﻟـك ﻤـن اﻟﻤﻤﻛـن أن ﻴﺼـﻝ ﺒطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـد إﻟـﻲ أن
ﻴﻛﺘﺴب ﻤﻬﺎرات ﻟﻐوﻴـﺔ ٕوادراﻛﻴـﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻓﻨﻴـﺔ ﺒطـرق أﻛﺜـر ﻗرﺒـﺎ وواﻗﻌﻴـﺔ ﻤـن ﻋـﺎﻟم اﻟطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي وﺒـذﻟك
ﻴﺘﻀﺢ اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:



- ١ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻟﻠﻐوﻴــﺔ ،ﻤــن ﺨــﻼﻝ إﻛﺴــﺎب اﻟطﻔــﻝ ﺒﻌــض اﻟﻤﻔــردات اﻟﻠﻐوﻴ ـﺔ وﻓﻬــم ﺒﻌــض اﻹﺸــﺎرات
واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻹﻴﻤﺎءات واﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﺒدﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺴم.
- ٢ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻟﺤﺴــﻴﺔ ) ﻤﻬـﺎرات اﻟﺤـواس اﻟﻤﺘﻌـددة( ﻤــن ﺨـﻼﻝ اﻟﺘﻌــرف ﻋﻠـﻰ أﺠـزاء اﻟﺠﺴـم واﻟــوﻋﻰ
ﺒﺎﻻﻤن اﻟﺠﺴﻤﯩ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻏرﻓﺔ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ.
- ٣ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻟﻘدرات اﻟﺤﺴﺤرﻛﻴﺔ ) ،اﻟﺤس اﻟﻤرﺘﺒط ﺒـﺎﻟﺘوازن واﻟﻤﺸـﻲ واﻟﺠـرى واﻟﻘﻔـز واﻟزﺤـف وﺘﻘﻠﻴـد
اﻟﺤرﻛﺎت واﻷوﻀﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺠﺴم( واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻟﺠﺴم.
- ٤ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﺤﺴﻲ واﻟﺴﻤﻌﻰ اﻟذى ﻴﻛﻤن ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻰ ﻟﻠطﻔﻝ ﻤن ﺤﻴث
ﺘرﺠﻤﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﺴﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﻪ ﻤن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟدﻴﻪ.

ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤن  ٢٠١٢/٧/١إﻟﻲ  ٢٠١٢/٩/٣٠أي ﻟﻤدة )ﺸﻬرﻴن(.
اﻟﺤدود اﻟﻤﻛﺎﻨﻴﺔ :ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻟدراﺴﺔ ﺒﻤرﻛز اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ذوى اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻤﻠﺤق
ﺒﻛﻠﻴﺔ رﻴﺎض -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﻴﺔ.

اﻟﺤدود اﻟﺒﺸرﻴﺔ:
اﺠرﻴت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن ) (١٢طﻔﻼ ﻤﺼﺎﺒﻴن ﺒﺎﻟﺘوﺤد ﺒﺎﻋﻤﺎر ) (٦-٤ﺴﻨوات ،واﻟﻤﺸﺨﺼﻴن ﻤن ﻗﺒﻝ
ﻓرﻴق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻤرﻛز ،وﻗد اﺨﺘﻴرت ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم وﺒذﻟك ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدراﺴﺔ ،وﻗد ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤدﻴﺔ ،وﺒﻤﺎ ان اﻟﻌﻴﻨﺔ اﺨﺘﻴرت ﺒﺼورة ﻋﻤدﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻰ
ﺘﺠﺎﻨس ،اﻀﺎﻓﺔاﻟﻰ ﻛوﻨﻬم ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴن ﺒﺄﻋﺘﺒﺎرﻫم ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻤﺼﺎﺒﻴن ﺒدرﺠﺔ واﺤدة ﻤن اﻟﺘوﺤد وﺤﺴب ﺘﻘرﻴر
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴن ،ﺘم ﺴﺤب طﻔﻠﻴن ﻟﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ و ﺒﺎﻗﻲ اﻓراد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻫم ) (١٠اطﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﻴث
ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻘﺴﻤﺘﻬم ﻋﺸواﺌﻴﺎً ﻟﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻻوﻟﻰ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻋددﻫد ) (٥واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻀﺎﺒطﺔ وﻋددﻫم )(٥
وﻋرﻀت اﻻﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴن ﺒﺎﻟﻤرﻛز ﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻬم ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻋﺸواﺌﻴﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن واﺘﻔﻘوا ﻤﻊ
اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.

ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ:
ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺸﺒﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻟﻤﻼﺌﻤﺘﻪ ﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟدراﺴﺔ .

ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟدراﺴﺔ:
 (١اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر
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ﺘﺸﻴر أﺤﻼم ﺤﺴن وأﺨرون ) (٣٢ : ٢٠١٠إﻟﻰ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﺒﺈﻨﻪ ﻴﺸﻤﻝ اﻹﺠراءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ طﺒﻴﺔ ٕواﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘرﺒوﻴﺔ وﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ دون اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻤن أﻋﻤﺎرﻫم اﻟذﻴن
ﻴﻌﺎﻨون ﻤن إﻋﺎﻗﺔ أو ﺘﺄﺨر ﻨﻤﺎﺌﻲ أو اﻟذﻴن ﻟدﻴﻬم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨر أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .
 (٢اﻟﻤﻬﺎرة Skill :
ﺘﻌرف اﻟﻤﻬﺎرة اﺠراﺌﻴﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻗدرة اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدى ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب أﻨﻤﺎط ﻤﺘﻌددة ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ
اﻟﺤﺴﻰ واﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر اﻟﺘدرﻴب واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى .
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D

Autism

ﺘُﻌــرف اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻻﻤرﻴﻛﻴــﺔ ﻟﻠطــب اﻟﻨﻔﺴــﻲ ) (١٩٩٤اﻟﺘوﺤــد ﺒﺈﻨــﻪ اﻋﺎﻗــﺔ ﺘطورﻴــﺔ ﺘــؤﺜر ﺒﺸــﻛﻝ ﻤﻠﺤــوظ ﻓــﻲ
اﻟﺘواﺼـﻝ اﻟﻠﻔظــﻲ وﻏﻴــر اﻟﻠﻔظـﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋــﻝ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺘظﻬــر اﻻﻋـراض اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ وﺒﺸـﻛﻝ ﻤﻠﺤــوظ ﻗﺒــﻝ ﺴــن
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن اﻟﻌﻤر وﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻓﻲ اداء اﻟطﻔﻝ اﻟﺘرﺒوى.
 (٣اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ Sensory Integration:
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وﺴﺎﺌﻝ ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت :
 اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . -ﺴﺠﻼت اﻻطﻔﺎﻝ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﻤرﻛز

اﻟﺠواﻨب اﻟﻌﻼﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ:
ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﺠﺎﻻت ﻻﺒد ﻤن ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﺒون ﺒﺎﻟﺘوﺤد:

 -١اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺒﺼري:
ﻻ ﺒد ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺼرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠذب اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟطﻔﻝ وﻛذﻟك ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻤدة اﻟﺘواﺼﻝ
اﻟﺒﺼري ﻤﻊ اﻷﺸﻴﺎء.

 -٢اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻠﻤﺴﻲ:
ﻴﻤﻛن أن ﻨﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻠﻤﺴﻰ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎﻴﻠﻲ :-
 اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻤﺎء  -اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﻤﺎﻝ واﻟطﻴن  -ﺘﺤﺴس اﻷوﺠﻪ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺨﺸﻨﺔ -اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻷﺠﻬزةاﻟﺘﻲ ﺘﺤدث اﻫﺘزاز ﻓﻲ آﻤﺎﻛن ﻤﺨﺘﻠف ﻤن اﻟﺠﺴم ﻤﺜﻝ اﻷﻗدام واﻷرﺠﻝ  -اﺴﺘﺨدام أﻨﻤﺎط ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻼﺒس
واﻟﺤروف واﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﺒﻼﺴﺘﻴك واﻟﺨﺸب  -ﺘﺤﻤﻴﻝ اﻟطﻔﻝ ﺒﻌض اﻷوزان ﻟﻛﻲ ﻴﺤس ﺒﺎﻟﻌﻀﻼت.
ﺘزوﻴد اﻟطﻔﻝ ﺒﻛﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺎء وطﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﻀﻎ  -ﺘﻌرﻴض اﻟطﻔﻝ ﻻﻨﻤﺎط ذوﻗﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن ﻤﻠﺢ وﺤﺎر
وﺤﻠو ﺤﺎﻤض.....أﻟﺦ

 -٤اﻟوﻀﻊ اﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﺤرﻛﺎت:
* وﻀﻊ اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺎت ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺄداء ﻤﻬﻤﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،اﻟﻀﻐط وﺒﺸﻛﻝ ﺒﺴﻴط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴم ﻤﻊ ﺘﺤرﻴك
ﺒﻌض أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴم ،وﻀﻊ اﻟطﻔﻝ أﺜﻨﺎء اﻟﺠﻠوس واﻟطﻠب ﻤﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﻪ ،ﻤﺴﺎج ﺒﺴﻴط وﺤرﻛﺎت
ﻨﺎﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﻨﺎطق اﻟذراﻋﻴن واﻷﻗدام ،اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟدﻗﻴﻘﺔ وﻤﻬﺎرات اﻟﺘﺂزر اﻟﺒﺼري اﻟﺤرﻛﻲ.
 -ﺘﺤﻤﻴﻝ اﻟطﻔﻝ أوزان ﻤﻌﻴﻨﻪ وﻨطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻟﺜﻘﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻼت واﻟﻤﻔﺎﺼﻝ.

 -٥اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟﻤﺴﻬﻝ:
ﻴﻌﺎﻨﻰ اﻟطﻔﻝ اﻟﻤﺼﺎب ﺒﺎﻟﺘوﺤد ﺼﻌوﺒﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن واﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺴﺒب ﺨﻠﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم
ﺒﺎﻟﺤرﻛﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻤﺘﻼﻛﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻛﻼم اﻟﻤﻛﺘوب أو ﻛﻼم اﻟﻨﺎس .وﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذﻩ
اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻴﻘوم اﻟﻤﺘدرﺒﻴن ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﺒﻌض اﻟطرق و اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻝ اﺘﺼﺎﻝ ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻤﻊ اﻟﻨﺎس ،
ﻛﻤﺴك ﻴد اﻟطﻔﻝ ووﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أزرار ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز ﻤﻌﻴن أو ﺤﺎﺴب ،و ﺘﻠك اﻟطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر وﺘؤدى إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و ﺘﺤﺴن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﻠﻔظﻰ.
C

اﻻطﺎر اﻟﻨظرى:
أﺼـﺒﺤت ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﺘـدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛـر  Early Interventionﻟﻸطﻔـﺎﻝ اﻟﺘوﺤـدﻴﻴن ﺘﺤﺘـﻝ ﻤﻛﺎﻨـﺔ ﻛﺒﻴـرة ﻋﻠـﻰ
ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم ﺘﻨـﺎدي ﺒﻀـرورة أﺨـذ ﻫـؤﻻء اﻷطﻔـﺎﻝ
اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ،وأﺼﺒﺤت ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘﺘزاﻴد ً
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻝ اﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـﻝ ﻤﻌﻬـم ،وﻀـرورة ﺘﻨـوع ﻫـذﻩ اﻷﺴـﺎﻟﻴب وﻓ ًﻘـﺎ ﻟدرﺠـﺔ
اﻟﺘوﺤدﻴﺔ واﺨﺘﻼف اﻟﻔروق اﻟﻔردﻴﺔ ﺒﻴن أﻓرادﻫﺎ.
وﻟﻬذا أﻛدت اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻋﻤـر اﻟطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي؛ ﺤﻴـث ﻴﺘﺄﺴـس
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺴﻴﺘم اﻟﻌﻤﻝ ﻓـﻲ ﻀـوﺌﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ،وﻫـذا ﻤـﺎ أﻛـدﻩ ) Lovas (١٩٩٣ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻪ اﻟﺘـﻲ
أﺜﺒﺘت أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن اﻟذﻴن ﺘﻠﻘوا ﺒراﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﻛﺜﻔﺔ ﻗﺒﻝ ﺴن ) (٥ﺴﻨوات ،ﻛﺎﻨت ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻌـﻼج ﻤﻌﻬـم
أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻴن ﺘﻠﻘوا اﻟﻌﻼج ﺒﻌد ﺴـن ) (٥ﺴﻨوات وأن اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛـﺎن ﻟﻠطﻔـﻝ ﻓـﻲ
ﻋﻤر ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟوﻗت واﻟﺠﻬد اﻟذي ﻴﺒذﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻤـرﻩ وﻗـت ﺒـدء اﻟﺘـدﺨﻝ أﻛﺒـر ﻤـن
ذﻟك .ﻗﺎﺴم ،ﺴﻤﺎح )(٢٠٠٦:١٣٥

ﺘﻌرﻴف اﻟﺘوﺤد :
ُﻴﻌرف اﻟﺘوﺤد ﻋﻠﻰ اﻨﻪ اﻀطراب ارﺘﻘﺎﺌﻲ ﻋﺎم ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻘﺼـور اﻟﺘﻔﺎﻋـﻝ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻗﺼـور اﻟﺘواﺼـﻝ وﻤـدى
ﻤﺤدود ﻤن اﻻﻨﺸطﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺒدأ ﻗﺒﻝ اﻟﺸﻬر اﻟﺜﻼﺜﻴن ﻤن اﻟﻌﻤرWallace, (1997 ).
وﻗد أﻛد ﺴﻠﻴﻤﺎن،اﺤﻤد ) (٢٨ :١٩٩٦ﻋﻠﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻛوﻴن اﻟطﻔﻝ ﻟﺼورﺘﻪ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻷن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو
اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺼورة ﺘؤدي ﺒﻪ إﻟﻰ اﻀطراب ﻓﻲ أداء أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﻨﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ إدراﻛـﻪ ﻟﻸﺸـﻴﺎء وﻴواﺠـﻪ
ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﺼرﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤرﻛﻴﺔ وﻓﻲ أداء اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ.
وﻫﻨﺎك ﺨﺼﺎ ﺌص ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘوﻓر ﻟدى اﻻطﻔﺎﻝ اﻟﻤﺼﺎﺒﻴن ﺒﺄﻋراض اﻟﺘوﺤد ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
- ١اﻟﻌﺠز اﻟﺠﺴﻤﻲ اﻟظﺎﻫري .
- ٢اﻟﺒرود اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺸدﻴد .
- ٣اﻻﺜﺎرة اﻟذاﺘﻴﺔ ) اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻋﻤﺎﻝ ﻨﻤطﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻟدوران ﺤوﻝ اﻟﻨﻔس او اﻻﺸﻴﺎء  ،ﻫز اﻟﺠﺴم ﻟﻼﻤﺎم
واﻟﺨﻠف  ،اﻟﺘﻠوﻴﺢ ﺒﺎﻟذراﻋﻴن (.
- ٤ﺴﻠوك اﻴذاء اﻟذات وﻨوﺒﺎت اﻟﻐﻀب .
- ٥اﻟﻛﻼم اﻟﻨﻤطﻲ ) اﻋﺎدة ﻟﻛﻼم اﻟﻐﻴر او اﻟﻬﻤﻬﻤﺔ ﺒﻛﻠﻤﺎت ﻏﻴر ﻤﻔﻬوﻤﺔ (
- ٦ﻗﺼور اﻟﺴﻠوك .

أﺴﺒﺎب اﻟﺘوﺤد :
اﺨﺘﻠف اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﺴﺒﺎب ﺤدوث اﻟﺘوﺤد ،وذﻟك ﺒﺴﺒب اﻟﺘـداﺨﻝ ﻤـﻊ ﺤـﺎﻻت ﻗﺼـور اﻟـدﻤﺎغ
وﺤﻼت ﻤﻀطرﺒﻲ اﻟﺘواﺼﻝ ،وﺼـﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻝ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤﻌـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـﻝ اﻟﻐﻤـوض ﻴﺤـﻴط ﺒـﻪ اﻟـﻰ اﻟﺤـد اﻟـذي
ﻴﺠﻌﻝ ﻫﻨﺎك اﺴﺒﺎب ﻤﺘﻌددة ﻟﺤدوث اﻀطراب اﻟﺘوﺤد ،وﻗد ﺘﺘداﺨﻝ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻻﺴﺒﺎب ﻓﻲ ﺤدوث ﻫذا اﻻﻀطراب
وﻗد ﺤدد ﻤﺤﻤد ،ﺨطﺎب ) (٢٠٠٩ﺒﻌض اﻻﺴﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺘؤدى اﻟﻰ اﻀطراب اﻟﺘوﺤد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻰ:
- ١اﺴﺒﺎب اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺴرﻴﺔ .
 -٣اﺴﺒﺎب ادراﻛﻴﺔ .
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 -٢اﺴﺒﺎب ﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻀوﻴﺔ.
 -٤اﺴﺒﺎب ﻋﺼﺒﻴﺔ وﺒﻴوﻟوﺠﻴﺔ .

- ٥اﺴﺒﺎب ﻤﻨﺎﻋﻴﺔ .
 -٧اﺴﺒﺎب ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ.

 -٦اﺴﺒﺎب ﻗﺒﻝ اﻟوﻻدة .
 -٨اﻻﺴﺒﺎب اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ .

وﻗد اﺴﻔرت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻰ اﻟدور اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌواﻤﻝ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤـدوث اﻀـطراب اﻟﺘوﺤـد وﺒﻬـﺎ ﺘﻛـون اﻟﻨظرﻴـﺎت
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗد اﻟﻐﻴت ،ﻻن ﻨﺴﺒﺔ  %٤ :٢ﻤـن أﺸـﻘﺎء اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﻤﺼـﺎﺒﻴن ﺒﺎﻟﺘوﺤـد ﻛـﺎﻨو ﻤﺼـﺎﺒﻴن اﻴﻀـﺎً ﺒﺄﻀـطراب اﻟﺘوﺤدﻴـﺔ
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼﻝ اﻟﻰ  %٥٠اﻛﺒر ﻤﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم .

وﻤﻔﺘﺎح ﺘﻌﻠﻴم اﻻطﻔـﺎﻝ اﻟﺘوﺤـدﻴﻴن ﻴﺤـدث ﻓـﻲ ﺠﻠﺴـﺎت اﻟـوﻋﻰ ﺒﺎﻟﺠﺴـم وﺼـورﺘﻪ وﺒـدون ﻨﻤـو ﺴـﺎﺒق ﻟﻠـوﻋﻰ
ﺒﺎﻟﺠﺴم وﺼورﺘﻪ ﻓـﺈن اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺄﺴـس ﻟـدى اﻟطﻔـﻝ ﺘﻛـون ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺠـدا ﻤﻤـﺎ ﻴﺸـﻛﻝ ﺼـﻌوﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻪ
واﻟذي ﻟدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ إدراك ﺼورﺘﻪ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﺤﻴث أن:
§

ﺤرﻛﺔ اﻟﺠﺴم ﺘزﻴد ﻤن وﻋﻲ ٕوادراك اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﺒﺠﺴﻤﻪ وﺒذاﺘﻪ.

§

اﻟﺤرﻛﺔ ﺘطور اﻟﻨﻐﻤﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ،ﻓﺎﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤـدي أﺴـﻴر إﻴﻘﺎﻋـﻪ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺠـدا أو اﻟﺒطـﺊ
ﺠـدا ﻓـﻼ ﺘوﺠـد ﻤﻨطﻘـﺔ وﺴـطﻲ ﻓـﻲ ﺤرﻛـﺎت ﺠﺴـﻤﻪ ﻓﻬـو داﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ طرﻓـﻲ ﻨﻘـﻴض أﻤـﺎ ﻋﺎﻟﻴـﺎ ﺠـدا ﻓـﻲ
ﺤرﻛﺘﻪ ٕواﻴﻘﺎع ﺤرﻛﺎﺘﻪ أو ﻤﺘدﻴﻨﺎ ﺠدا ﻓﻲ إﻴﻘﺎع ﺠﺴﻤﻪ وﻋﻀﻼﺘﻪ.

§
§

اﻟﺤرﻛﺔ ﺘﺤﺴن ﻗدرات اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻋﻠﻰ ﺘوازن ﺠﺴﻤﻪ ٕوادراﻛﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺒﻨﻘطﺔ ﺘﻤرﻛزﻩ اﻟذاﺘﻲ.
ﺤرﻛﺔ اﻟﺠﺴم وﻓق ﻤﺜﻴرات ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـن ﻤﻬﺎراﺘـﻪ اﻟﻠﻐوﻴـﺔ ٕوادراﻛـﻪ ﻟﻠـزﻤن
وﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻟرﻤوز ،ﻓﺎﻟرﺒط ﺒﻴن اﻟﻤﺜﻴر واﻟﺤرﻛﺔ ﻴدﺨﻝ ﻤﻔﺎﻫﻴم رﻤزﻴﺔ وﻤﺠردة واﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻴﺤﺘـﺎج
داﺌﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟرﺒط ﻫذﻩ ﻹدﺨﺎﻝ ﻤﻔﺎﻫﻴم أﻛﺜر أرﺘﻘﺎءا.

§

اﻟﺤرﻛــﺔ ﺘﻨــﺘﺞ ﻓرﺼــﺎ ﻟﻺﺸــﺒﺎع اﻟﺤرﻛــﻲ اﻟــذاﺘﻲ ﻓﺎﻟطﻔــﻝ اﻟﺘوﺤــدي ﻴﺤﺘــﺎج ﻹﺸــﺒﺎع ﺤرﻛــﻲ ﺤﺴــب ﻤﻨــﺎطق
اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤﺦ ﻛﺎﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻛررة اﻟﻨﻤطﻴﺔ ﻷﺠزاء ﻤن اﻟﺠﺴم أو اﻟﺠﺴم ﻛﻠﻪ.

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

اﻹﺤﺴﺎس اﻟزاﺌد ﺒﺎﻟﻠﻤس أو اﻟﺤرﻛﺔ أو اﻷﻀواء أو اﻷﺼوات.

·

ﻨﻘص ﻓﻲ رد اﻟﻔﻌﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴز اﻟﺤﺴﻲ.

·

ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﻌﺘﺎدة )ﻤرﺘﻔﻌﺔ أو ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ( ﻟﻠﺘﺤﻴز اﻟﺤﺴﻲ.

·

ﻤﺸﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﺴق.

·

ﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻟﻛﻼم واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤرﻛﻴﺔ.

·

ﻤﺸﻛﻼت ﺴﻠوﻛﻴﺔ.

·

ﻨﻘص ﻤﻔﻬوم اﻟذات.
وأﻨﻪ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﺨﻠﻝ ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺴﻲ ﻴﺤدث اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤواس ﺒﺸﻛﻝ ﻤرﺘﻔﻊ ﺠدا

أو ﻴﺸــﻛﻝ ﻤــﻨﺨﻔض ﺠــدا أﺤﻴﺎﻨــﺎ ،ورﺒﻤــﺎ ﺘﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻤﺸــﻛﻼت اﻟﺴــﺒب ﻟﻤﺜــﻝ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺤرﻛــﻲ اﻟزاﺌــد أو اﻟﺴــﻠوك
اﻟﻨﻤطﻲ ﻤﺜﻝ )ﻫز اﻟرأس ورﻓرﻓﺔ اﻟﻴدﻴن وﺘﻤﺎﻴﻝ اﻟرأس اﻟﺦ(  ،وﻴﻌﺘﻘد أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺨﻠﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤرﻛزي ﻓﻲ اﻟدﻤﺎغ ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻝ اﻟوظﻴﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴـﻲ ﻫـو اﻀـطراب ﻻ ﻴﻛـون اﻟﻤـدﺨﻝ اﻟﺤﺴـﻲ ﻓﻴـﻪ
ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ أو ﻤﻨظﻤﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻟدﻤﺎغ ،وﻴﻘوم اﻟﻌـﻼج ﺒﺎﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أن اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻌﺼـﺒﻲ
T

ﻴﻘوم ﺒرﺒط ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺠﺴم وﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ وﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن أى ﺨﻠـﻝ ﻓـﻲ رﺒـط أو ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎﻨس ﻫـذﻩ
اﻷﺤﺎﺴﻴس ﻗد ﻴؤدي إﻟﻰ أﻋراض اﻟﺘوﺤد وﻴﻘوم اﻟﻌﻼج أﻴﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﻫـذﻩ اﻷﺤﺎﺴـﻴس وﻤـن ﺜـم اﻟﻌﻤـﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺘوازﻨﻬﺎ وﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ .اﻟﺨﻔش ،ﺴﻬﺎم )(١١٨-١١٧ :٢٠٠٧

ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر :Early Interrntion Programme
ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺨطط وﻤـﻨظم ﻓـﻲ ﻀـوء أﺴـس ﻋﻠﻤﻴـﺔ وﺘرﺒوﻴـﺔ ﺘﺴـﺘﻨد إﻟـﻰ ﻤﺒـﺎدئ وﻓﻨﻴـﺎت ﻋﻼﺠﻴـﺔ ،وذﻟـك
ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺒرات واﻟﻤواﻗف ،اﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘـدﺨﻝ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺘـدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛـر ،وﻴـﺘم
ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـن ﻤﺒﻛـرة ﻟﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﺘوﺤـدﻴﻴن )ﻋﻴﻨـﺔ اﻟدراﺴـﺔ( ،وذﻟـك ﻤـن ﺨـﻼ ﻝ ﻋـدد ﻤﻌـﻴن ﻤـن
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤـن اﻟﺠﺴـدى ،وﻫـذا اﻷﻤـر ﻴﻌﻤـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـن اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ ﻟـدى
ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ،وﻴﺘم ذﻟك ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة .وﻴﺴﺘﻬدف ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ )اﻟطﻔﻝ -اﻟﻤﻌﻠﻤﻴن(.

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر
أﻛدت ﻋﺒداﻟﻠطﻴف ،ﻓﺎﺘن ) (١٠٩ :٢٠٠٩أن اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﻴﻌﻨﻰ ﺘوﻓﻴر اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻸطﻔﺎﻝ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ
ﻤﺒﻛرة وﻗد ﺘﻛون:
- ١وﻗﺎﺌﻴﺔ أو ﻋﻼﺠﻴﺔ .
- ٢ﻤرﺘﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ أو ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ واﻷﺴرة ﻤﻌﺎً .
- ٣ﺘﻌطﻰ ﺒﻤرﻛز اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر أو ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﺒﺎﻟﺒﻴت أو ﻓﻰ ﻛﻝ ﻤﺎ ﺴﺒق.
وﺤدد ﻛﻝ ﻤن :ﻋﺒد اﷲ،ﻋﺎدﻝ ) (١٨٧ :٢٠٠٥ﻋدة أﻫداف ﺘرﺒوﻴﺔ ﻟﻠﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﻤﻨﻬﺎ :
 ﺘﻘﻴﻴم وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﻻت اﻻﻀطراﺒﺎت اﻟﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎﻝ . ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓطرة اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدى ورﻋﺎﻴﺔ ﻨﻤوﻩ اﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺠﺴﻤﻲ ﻓﻲ ظروف طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴوﻴﺔ ﻟﺠو اﻷﺴرة . إﻴﻼف اﻟطﻔﻝ اﻟﺠو اﻟﻤدرﺴﻲ ،وﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤدرﺴﻴﺔ وﻨﻘﻠﻪ ﺒرﻓق ﻤن اﻟذاﺘﻴﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎةاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤﻊ أﻗراﻨﻪ.
 ﺘزوﻴد اﻟطﻔﻝ ﺒﺜروة ﻤن اﻟﺘﻌﺎﺒﻴر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻷﺴﺎﺴﻴﺎت اﻟﻤﻴﺴرة واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻪ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎﻴﺤﻴط ﺒﻪ .
 ﺘدرﻴب اﻟطﻔﻝ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤرﻛﻴﺔ ،وﺘﻌوﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺘرﺒﻴﺔ ﺤواﺴﻪ وﺘﻤرﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴناﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ .
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﺸﺎط اﻟطﻔﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘﻛﺎر ٕواﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ أﻤﺎم ﺤﻴوﻴﺘﻪ ﻟﻼﻨطﻼق اﻟﻤوﺠﻪ . اﻟﺘﻴﻘظ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟطﻔﻝ ﻤن اﻷﺨطﺎر ،وﻋﻼج ﺒوادر اﻟﺴﻠوك ﻏﻴر اﻟﺴوي ،وﺤﺴن اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻟﻤﺸﻛﻼﺘﻪ. -ﺘزوﻴ د اﻟطﻔﻝ ﺒﻔرص ﻟﻌب ﺘﺴﺘﺜﻴر اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟﻠﻐوي ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﺴواء ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ أو ﻤن اﻟﻛﺒﺎر .

إﺠراءات اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﻴداﻨﻴﺔ
 -١اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ :
ﺘم إﺠراء اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻴن ﻤن ﻨﻔس اﻟﻔﺌﺔ وﻟﻤـدة اﺴـﺒوع ﻗﺒـﻝ اﺠـراء اﻟﺘﺠرﺒـﺔ اﻟرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة
واﻟﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﻫو:
- ١اﻴﺠﺎد اﻻﺴس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤد.

U

- ٢ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .
- ٣اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ان ﻴﻼﻗﻴﻬﺎ اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدى وﻓرﻴق اﻟﻌﻤﻝ .
- ٤ﺘدرﻴب ﻓرﻴق اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ*. ١

اﻻﺴس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤد:
اﻟﺼدق :
ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄﺴﺘﺨدام اﻟﺼدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﺘﺎﻛد ﻤن ﺼدق اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤـق ) (٢وذﻟـك
ﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺒراء واﻟذﻴن اﻗروا ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ .

اﻟﺜﺒﺎت:
ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨراج اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ اﻋﺎدة اﻟﻤﻘﻴـﺎس اذ اﻋﺘﻤـدت اﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘطﺒﻴـق اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ وﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒﺎت ) (0.88وﻫو ﻤؤﺸر ﺠﻴد ﻟﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس .

 -٥اﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨدم :
ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺒطﺔ ذات اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ واﻟﺒﻌـدي وطﺒـق اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ  .ﺤﻴث اﻋﺘﻤد اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠـﻰ اﻨﺸـﺎء وﺤـدة ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ،ﺘﻀـﻤن اﻟﻤـﻨﻬﺞ
ارﺒﻊ ﻤﺤﺎور ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘطﺒق ﻛﻝ ﻤﺤور أﻨﺸطﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤدة ﺜﻤﺎن اﺴﺎﺒﻴﻊ ﺒواﻗﻊ أرﺒـﻊ ﻤـرات ﻓـﻲ اﻷﺴـﺒوع  ،طـوﻝ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟواﺤد ﻨﺼف ﺴﺎﻋﺔ وﺒذﻟك ﺘﺼﺒﺢ ﻤدة اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺸﻬرﻴن وﻗد ﺸﻤﻝ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
 ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ ﺒﺄﺠزاء اﻟﺠﺴم ). ( ١٠ -١X

ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط ) .(٣٠ -٢١

 -ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ

). ( ٢٠ -١١

 -ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ

). ( ٤٠ – ٣١

اﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻘد اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﻛﺎد ﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤرﻛز واﻟذي ﻴﺸﺒﻪ ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﻴـرة اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻟﻤﻌـد
ﻟﻼطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن .

اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌدي :
ﺘم إﺠراء اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌدي ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﺘﻴن اﻟﻠﺘﺎن ﻗﺎﻤﺘﺎ ﺒﺎﺠراء اﻻﺨﺘﺒﺎر
اﻟﻘﺒﻠﻲ  ،وذﻟك ﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ .
اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  :ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
X

X

 -اﻻﻨﺤراف اﻟرﺒﻴﻌﻲ.

اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ .
اﺨﺘﺒﺎر )ﻤﺎن وﺘﻨﻲ ( ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﺼﻐﻴرة .

ﻤﻘﻴﺎس اﻻﻤن اﻟﺠﺴﻤﻰ ﻻطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد) :إﻋداد/اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ( ﻤﻠﺤق رﻗم) (٢

اﻟﻬـــدف ﻤـــن اﻟﻤﻘﻴـــﺎس:
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴﻤﻰ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ ذوي اﻀطراب اﻟﺘوﺤد ،وذﻟـك ﻤـن ﺨـﻼﻝ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻟﺒﻨـود
ﺘوﻀــﺢ ﺴــﻠوﻛﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﺘوﻀــﺢ ﻤــدى ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ أداء ﻫــذﻩ اﻟﻤﻬــﺎرات ،وﺘﺘﻀــﻤن ﻤﻬــﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤــﻝ اﻟﺤﺴــﻰ ﻟــدى
اﻷطﻔﺎﻝ ذوي اﻀطراب اﻟﺘوﺤد.
* ﺘﻛون ﻓرﻴق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋد ﻤن :
 -١اﺴراء رﺠب
W
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 -٢ﺨﻠود اﻟﺴﻴد ) ﻤﻌﻠﻤﺘﺎن ﻤﺘﺨﺼﺼﺘﺎن ﺒﺎﻟﻤرﻛز(

وﺼف اﻟﻤﻘﻴﺎس:
ﻴﺘﻛون اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻤن ارﺒﻌﺔ أﺒﻌﺎد ،ﻛﻝ ﺒﻌـد ﻴﻤﺜـﻝ أﻨﺸـطﺔ رﺌﻴﺴـﻴﺔ ،وﻴﻨـدرج ﺘﺤـت ﻛـﻝ ﻨﺸـﺎط ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن
اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﻔرﻋﻴــﺔ ﺘﻤﺜــﻝ اﻟــوﻋﻰ اﻟﻤﻛـﺎﻨﻰ ،ﻤﻬــﺎرات اﻟــوﻋﻰ ﺒــﺎﺠزاء اﻟﺠﺴـم ،ﻤﻬــﺎرات اﻟــﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀــﺒﺎط ،ﻤﻬــﺎرات
اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ ،واﻟﺠدوﻝ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴوﻀﺢ ﻤوﺼﻔﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس.
ﺠدوﻝ رﻗم )(١
ﻴوﻀﺢ ﻤواﺼﻔﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌدى
م

أﺒﻌﺎد اﻻﺨﺘﺒﺎر

ﻋدد

أرﻗﺎم اﻟﻤﻔردات ﻛﻤﺎ وردت ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎر

اﻟﻤﻔردات

١

اﻟﺒﻌد اﻷوﻝ :اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ

١٠

١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١

٢

اﻟﺒﻌد اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟوﻋﻰ ﺒﺎﺠزاء اﻟﺠﺴم

١٠

١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠

٣

اﻟﺒﻌد اﻟﺜﺎﻟث :اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط

١٠

٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠،٢ ،٢١

٤

اﻟﺒﻌداﻟراﺒﻊ :اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ

١٠

٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥،٣٦،٣٧،٣٨،٣٩،٤٠

وﻗد اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺜﻼث اﺨﺘﻴﺎرات أﻤﺎم ﻛﻝ ﻋﺒﺎرة ﻤن ﻋﺒﺎرات ﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻘﻴـﺎس وﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎﺌم ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴـذ أن
ﻴﺨﺘﺎر أى ﻤﻬﺎرة ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ ،وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ اﺤﺘﻛﺎك اﻟطﻔﻝ اﻟﻤﺒﺎﺸر ﺒﺄي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﺤدﻴد درﺠﺎت ﻤﻘﻴﺎس
اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻻطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد ) (١ ،٢ ،٣ﻟﻠﻌﺒﺎرات ،أﻤﺎم ﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴزان ﺘﻘدﻴر ﺜﻼﺜـﻲ )داﺌﻤـﺎً– أﺤﻴﺎﻨـﺎً – ﻨـﺎدراً(
وﺘﺤدد ﺜﻼث درﺠﺎت ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﻤﺜﻝ ودرﺠﺘ ﺎن ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻨﻲ ،ودرﺠﺔ واﺤدة ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﺨﻴر.
ﺤﺴﺎب وﺜﺒﺎت ﺼدق اﻟﻤﻘﻴﺎس:

أ -ﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس ):طرﻴﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﻴﺎس(:
اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ طرﻴﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺒﻌد أﺴﺒوﻋﻴن ﻤـن اﻟﺘطﺒﻴـق اﻷوﻝ ،ﻋﻠـﻰ ) (٥اطﻔـﺎﻝ ﻤـن ذوي
اﻀــطراب اﻟﺘوﺤـــد ﺘﺘـــراوح أﻋﻤـــﺎرﻫم اﻟزﻤﻨﻴـــﺔ ﺒـــﻴن  ٦ -٤ﺴــﻨﺔ ،ﻤـــن اﻟﻤﻘﻴـــدﻴن ﺒﺠﻤﻌﻴـــﺔ اﻟﺘواﺼـــﻝ ﻟرﻋﺎﻴـــﺔ ذوى
اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻹﺴــﻛﻨدرﻴﺔ .وﻗــد ﺘــم اﺤﺘﺴــﺎب اﻻرﺘﺒــﺎط ﺒــﻴن اﻟﺘطﺒﻴــق اﻟﺜــﺎﻨﻲ واﻟﺘطﺒﻴــق اﻷوﻝ
ﺒﺎﺴــﺘﺨدام طرﻴﻘــﺔ ﺒﻴرﺴــون ﺤﻴــث ﻛﺎﻨــت ﻗﻴﻤــﺔ ﻤﻌﺎﻤــﻝ اﻻرﺘﺒــﺎط =  .٠,٨٥١وﻫــو ﻤﻌﺎﻤــﻝ ارﺘﺒــﺎط ﻤوﺠــب وداﻝ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒـﺎت ﺒطرﻴﻘـﺔ اﻟﻔـﺎ ﻟﻛروﻨﺒـﺎخ وذﻟـك ﻟﻸﺒﻌـﺎد اﻻرﺒﻌـﺔ وﻟﻠدرﺠـﺔ اﻟﻛﻠﻴـﺔ وﻴوﻀـﺤﻪ
اﻟﺠدوﻝ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠدوﻝ )(٢
ﻴوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻷﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﻴﺎس )اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ– اﻟوﻋﻰ ﺒﺎﺠزاء اﻟﺠﺴم -اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط -اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ(

ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒﺎت

V

V

اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ

٠,٧١٥

اﻟوﻋﻰ ﺒﺎﺠزاء اﻟﺠﺴم

٠,٧٣٩

اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط

٠,٧٤٥

اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ

٠ .٧٢٥

ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر
٠,٧٥٩

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدوﻝ اﻟﺴﺎﺒق أن أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺜﺒـﺎت ﻤﻘﺒـوﻝ )أﻛﺒـر ﻤـن  (٠,٧وأن ﻤﻌﺎﻤـﻝ
اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻛﻝ ُﺒﻌد أﻗﻝ ﻤن أو ﻴﺴﺎوى ﻤﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس وﻫـذا ﻴـدﻝ ﻋﻠـﻰ أن ﺤـذف أي ﺒﻌـد ﻤـن اﻷﺒﻌـﺎد
ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس.

ب -ﺤﺴﺎب ﺼدق اﻟﻤﻘﻴﺎس:
 ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن:اﺴﺘﺨدﻤت اﻟ ﺒﺎﺤﺜﺔ ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن ﺒﻌرض اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ) (١٠ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻟﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻠم اﻟﻨﻔس ،واﻟﺘرﺒﻴﺔ وذﻟك ﻟﻔﺤص ﺒﻨودﻩ ٕواﺒداء اﻟرأي ﺤوﻝ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨود ﻟﻛﻝ ﺒﻌد ﻤن أﺒﻌﺎد
اﻟﻤﻘﻴـﺎس اﻻ رﺒﻌـﺔ  ،وﻤــن ﺜـم ﻗﺎﻤـت اﻟﺒﺎﺤﺜــﺔ ﺒﺘﻌـدﻴﻝ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌــض اﻟﺒﻨـود ﻓـﻲ ﻀــوء آراء اﻟﻤﺤﻛﻤـﻴن ،وﻗـد ﻨﺎﻟــت
ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻤن  ٨٠إﻟﻰ .%١٠٠

ﻴطﺒــق اﻟﻤﻘﻴــﺎس ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻓردﻴــﺔ ،وﻓﻴــﻪ ﺘطﻠــب اﻟﺒﺎﺤﺜــﺔ ﻤــن اﻟطﻔــﻝ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت واﻟﻤﻬــﺎم اﻟﺘــﻲ ﻴﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻘﻴﺎس ،وﻴﺤﺼﻝ اﻟطﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث درﺠﺎت ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﻤﺜﻝ ودرﺠﺘﺎن ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴـﺎر اﻟﺜـﺎﻨﻲ ،ودرﺠـﺔ واﺤـدة
ﻋﻨد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﺨﻴر .و ﻴﺘم ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋطﺎء ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﻨﻘذﻫﺎ اﻟطﻔـﻝ ﻤـﻊ
ﺒﺎﻟﻤﺠﺴــﻤﺎت أو ﺒﺎﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺼــور ،ﺒﺤﻴــث ﺘﻨﺘﻘــﻝ ﺒﺎﻟطﻔــﻝ ﻤــن
اﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜــﺔ ﻛﻨﻤــوذج أو ﺒﺎﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ُ
اﻟﻤﺤﺴوس إﻟﻰ اﻷﻗﻝ ﻤﺤﺴوس وذﻟك ﺤﺴب ﻤﺤﺎور اﻟﻤﻘﻴﺎس.
[

ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺒﺼورة ﻓردﻴﺔ ﻤﻊ ﻛﻝ طﻔﻝ ﻋﻠـﻲ ﺤـدﻩ ،ﺤﻴـث ﻗﺎﻤـت اﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﺘطﺒﻴـق اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ،
وﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤرﻛز اﻟﺘرﺒوى اﻟﻤﻠﺤق ﺒﻛﻠﻴﺔ رﻴﺎض اﻻطﻔﺎﻝ.

د -ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟﺘــدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛــر ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرات اﻻﻤــن اﻟﺠﺴــدى ﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﺘوﺤــد وأﺜــرﻩ ﻓــﻲ ﺘﺤﺴــﻴن
اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ) :إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ( )ﻤﻠﺤق رﻗم(١
ـددا ﻤــن اﻷﻨﺸــطﺔ واﻟﻤﻬــﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﻓــﻲ اﻷﺴــﺎس ﻋﻠــﻰ أﻟﻌــﺎب
ﻴﺘﻀــﻤن اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟﺤــﺎﻟﻲ ﻋـ ً
اﻷطﻔﺎﻝ ،ﻓﻀﻼً ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘـﻲ أﻋـدﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﻐـرض ﺘـدرﻴب اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﺘوﺤـدﻴﻴن )ﻋﻴﻨـﺔ اﻟدراﺴـﺔ(
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ،وﻤن ﺜم ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى.
وﻗد ﺘم ﺘﺼﻤﻴم ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺴس اﻟﺘـﻲ ﺘرﺘﻛـز ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـراﻤﺞ اﻷطﻔـﺎﻝ
اﻟﺘوﺤدﻴﻴن  ،ﺒﺤﻴث روﻋﻲ أن ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻓق ﺨﺼﺎﺌص اﻷطﻔﺎﻝ وﻤﺴﺘوى ﻗدراﺘﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،أي أﻨﻪ ﻻﺒد
ﻤن ﻤراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ،وﻴﺠب أن ﻴراﻋﻲ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺠﺎت واﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت ﻫـؤﻻء
اﻷطﻔﺎﻝ ،وأن ﺘﻘدم أﻨﺸطﺔ ﻤﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻬم ،وأن ﺘﻨﺒﻊ اﻟروﺘﻴن اﻟﻴـوﻤﻲ ﻟﻬـم ،وأن ﻴﻘـدم اﻟﺘﻌزﻴـز أواﻟﺘـدﻋﻴم اﻟـﻼزم ﻓـﻲ
أﻴﻀﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻟﻠﻨﺸﺎط أو ﻟﻸﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎوﻝ أداﺌﻪ وﻴﺠب ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻬﺎم واﻷﻨﺸـطﺔ
ﺤﻴﻨﻪ و ً
ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺜم ﻨﺴﺤب اﻟﻤﺴﺎﻋدة
ً

 -١أﺴس ﺒﻨﺎء اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ:

ﺘم ﺒﻨﺎء اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻀوء اﻷﺴس اﻵﺘﻴﺔ:
 -١اﺴﺘﻔﺎدت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺨﻼﻝ إﻋـدادﻫﺎ ﻟﻤﺤﺘـوى اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤـن اﻟدراﺴـﺎت اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ واﻹطـﺎر اﻟﻨظـري واﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ
ﺒﻌـض اﻟﺒـراﻤﺞ اﻟﺘـﻲ اﻫﺘﻤـت ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ ﻟﻠطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻤﺜـﻝ دراﺴـﺔ :ﻫﺸـﺎم اﻟﺨـوﻟﻲ
) ،(٢٠٠٧ﻋﺎدﻝ ﻋﺒد اﷲ)  (٢٠٠٨وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ اﻟﺤﺼر.
Z

Y

 -٢ﺘــم وﻀــﻊ ﺘﺼــور ﻤﺒــدﺌﻲ ﻟﻺطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟﻤﺴــﺘﺨدم ،ﺒﺤﻴــث ﻴﺘﻀــﻤن واﻷﻫــداف واﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻬدﻓﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺤﺘوى اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘدرﻴﺒﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻨﺸﺎط ،وﺘم ﻋرﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﻴن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ )ﻋﻠم ﻨﻔس -ﺘرﺒﻴﺔ( وذﻟك ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة
ﻤن ﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬم ﻓﻲ إﺠراء اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻼزﻤﺔ ،وﺒﻌد إﺘﻤﺎم اﻟﺘﻌدﻴﻝ أﺼﺒﺢ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌد ﻟﻠﺘطﺒﻴق.
 -٣اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋدة ﻓﻨﻴﺎت ﻟﺘرﺠﻤﺔ أﻫداف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟـﻰ ﺴـﻠوﻛﻴﺎت وﻤﻤﺎرﺴـﺎت وﻫـﻲ :اﻟﻤﺤﺎﻛـﺎة واﻟﻨﻤذﺠـﺔ
أﻴﻀﺎ
وﻛذﻟك اﻟﺘﻌزﻴز اﻟذي ﻴﻛون ﻓﻲ ﺼورة ﻟﻔظﻴﺔ ﻤﺜﻝ )اﻟﻤدح واﻹطراء( ،وﻻﺒد ﻤن ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻘب اﻟﻔﻌﻝ ﻤﺒﺎﺸرةً ،و ً
ﻴﻛــون ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻓﻬــم اﻟطﻔــﻝ ،أو ﻓــﻲ ﺼــورة ﻤﺎدﻴــﺔ ﻤﻠﻤوﺴــﺔ وﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ أن ﺘﻛــون اﻟﻤﻌــززات ﻤــن ﻗﺎﺌﻤــﺔ
اﻟﻤﻌززات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛﻝ .

 -٢اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﻴﻬدف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى ﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد واﻟذﻴن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﻴن ) ( ٦-٤ﺴﻨﺔ،
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻤن ﺨﻼﻝ اﺒﻌﺎد ﻻرﺒﻊ ﻤﻬﺎرات ﻫﻰ :اﻟوﻋﻰ ﺒﺎﺠزاء اﻟﺠﺴم ،اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ
اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط ،اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ.

 -٣اﻷﻫداف اﻟﻤﻬﺎرﻴﺔ ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ  :وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘوم اﻟطﻔﻝ ﺒـ:
ﺘﻤﻴﻴز اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -ﺘﻤﻴﻴز اﻷﻟوان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -ﺘﻤﻴﻴز اﻷﺤﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -ﺘﻤﻴﻴز اﻷطـواﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ -ﺘﻤﻴﻴـز
اﻟرواﺌﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -ﺘ ﻤﻴﻴـز اﻷﺼـوات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺤﻴواﻨـﺎت -ﺘﻤﻴﻴـز اﻟﻤﻠﻤـس اﻟﻤﺨﺘﻠـف -ﺘﻤﻴﻴـز اﻟﻤـذاق اﻟﻤﺨﺘﻠـف
ﻟﻸطﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸروﺒﺎت.

 -٤اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت وﻓﻨﻴﺎت اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ:
أ -اﻟﻨﻤذﺠﺔ :ﻟﻘد ﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤذﺠﺔ ﺤﻴـث ﺘـم ﺘـدرﻴب اﻟطﻔـﻝ اﻟـداون ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن
ﺨﻼﻝ ﻤﺸﺎﻫدة اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ،ﻛﻨﻤوذج ،ﺜم ﻤﺤﺎﻛﺎة ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷطﻔﺎﻝ ﻤﻊ إﻋطﺎء اﻟﺘدﻋﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ.
ب -اﻟﺘدﻋﻴم اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ :اﺴﺘﺨدﻤﺘﻪ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ واﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤـن أﻛﺜـر اﻷﺴـﺎﻟﻴب اﺴـﺘﺨداﻤﺎً ﻓـﻲ ﺘﻌـدﻴﻝ
اﻟﺴﻠوك ،وﻴؤدي إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴدة ،وﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ﻤن اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤـدى ،ﻟﻴـرﺒط
اﻟطﻔﻝ ﺒـﻴن اﻟﺴـﻠوك اﻟﻤﻌـزز ،وﺒـﻴن اﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﻌـزز؛ وذﻟـك ﻟﻀـﻤﺎن ﺘﻛـرار اﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ.
واﻟﺘدﻋﻴم إﻤﺎ ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي ،وﻗد ﺤرﺼت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤزج ﺒﻴن اﻟﻨوﻋﻴن ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺎد اﻟطﻔﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـدﻋﻴم
اﻟﻤﺎدي ﻓﻘط.
ج  -اﻟﺘﻠﻘﻴن :ﻫو إﺠراء ﻴﺴﺘﺨدم ﺒﺸﻛﻝ ﻤؤﻗت ،وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺜﻴرات ﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ زﻴﺎدة إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ
أداء اﻟﻔـرد ﻟﻠﺴـﻠوك اﻟﻤﺴـﺘﻬدف ،واﻟﺘﻠﻘـﻴن أرﺒﻌـﺔ أﻨـواع :اﻟﺘﻠﻘـﻴن اﻟﺠﺴـدي ،اﻟﺘﻠﻘـﻴن اﻟﻠﻔظـﻲ ،اﻟﺘﻠﻘـﻴن اﻹﻴﻤــﺎﺌﻲ،
واﻟﺘﻠﻘﻴن ﻋن طرﻴق اﻟﻨﻤوذج .ﻤﻔﻴد ﻨﺠﻴب طوﺸﻴن )(٣٤٧ :٢٠٠٢
ﻛﻤﺎ ﻴﺤﺘوي اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻴد ﻤـن اﻷﻟﻌـﺎب واﻷﻨﺸـطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﺘﻬـدف إﻟـﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎرات اﻻﻤـن
اﻟﺠﺴدى ﻤﻊ وﻀﻊ ﺠﻠﺴﺘﻴن ﻟﻠﺘﻌﺎرف ﻟﻠﺘﻐذﻴـﺔ اﻟراﺠﻌـﺔ واﻟﺘﻘﻴـﻴم ،ﻓﺘﺘﻀـﻤن  ٣٦ﻨﺸـﺎط ،ﻴـﺘم ﻓﻴﻬـﺎ ﺘـدرﻴب اﻷطﻔـﺎﻝ
اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات اﻻﻤن اﻟﺠﺴدى وذﻟك ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻷداﺌﻬـﺎ.وﺘـم ﺘﻘﺴـﻴم
ﻋدد اﻻﻨﺸطﺔ اﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴن ﺘطﺒق ﺒﺸﻛﻝ ﻓردي ،أﻤﺎ اﻟﻨﺼف اﻵﺨر ﻓﺘﻛون ﺒﺸﻛﻝ ﺠﻤـﺎﻋﻲ؛ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺎﻋد اﻷطﻔـﺎﻝ

\

Y

ﻋ ﻠـــﻰ ﺘﺤﺴـــﻴن ﻤﻬـــﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤـــﻝ اﻟﺤﺴـــﻰ .و ﻨﺠـــد أن اﻟﺒرﻨـــﺎﻤﺞ ﻗـــﺎﺌم ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘﺨدام ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻟﻔﻨﻴـــﺎت
واﻻﺴﺘراﺘﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌددة واﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ واﻟﻤرﻨﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ.

ﻋرض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ :
ﻋرض ﻤﺘﻐﻴرات اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻌدﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺘﻴن اﻟﺒﺤث اﻟﻀﺎﺒطﺔ واﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .
ﺠدوﻝ )(٣
ﻴﺒﻴن اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟوﺴﻴط وﻤﻌﺎﻤﻝ اﻻﻟﺘواء ﻟﻼﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻌدﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻟﻀﺎﺒطﺔ واﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
م

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﻴﺎري

اﻟﻤﻘﻴﺎس
اﻟﺒﻌد اﻻوﻝ

ﻀﺎﺒطﺔ

5.4

1.02

ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ ﺒﺄﺠزاء اﻟﺠﺴم

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

7.4

0.49

اﻟﺒﻌد اﻟﺜﺎﻨﻰ

ﻀﺎﺒطﺔ

5.2

0.74

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

4.4

0.49

اﻟﺒﻌد اﻟﺜﺎﻟث

ﻀﺎﺒطﺔ

5.2

0.74

ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

5.4

0.49

اﻟﺒﻌد اﻟراﺒﻊ

ﻀﺎﺒطﺔ

5.2

0.74

ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

6.6

0.48

ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ

٣
٤

ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺠدوﻝ اﻟﺴﺎﺒق ﻨرى اﺨﺘﻼﻓﺎً ﻓﻲ اﻻوﺴﺎط اﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻌدﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻟﻀﺎﺒطﺔ واﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺒﺤث اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ وﻻﺠـﻝ اﻟﺘﺜﺒﻴـت ﻤـن اﻟﻔـروق اﻟظـﺎﻫرة اذا
ﻛﺎﻨت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ام ﻻ ﺘم اﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر )ﻤﺎن وﺘﻨﻲ ( ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﺼﻐﻴرة .
 ﻛﻤﺎ ﻨﻼﺤظ ان اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ﺒﻠﻎ ) (5.4وﺒﺄﻨﺤراف ) (1.02اﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔﻓﻘد ﺒﻠﻎ اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺎ ) (7.4وﺒﺄﻨﺤراف ) (0.49وﻋﻨد ﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ )ﻤﺎن وﺘﻨﻲ ( ﻨﺠدﻫﺎ )ﺼﻔر( وﻋﻨد
ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠدوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (0.075ﻨﺠد ان ﻫﻨﺎك ﻓرق ﻤﻌﻨوﻴﺎً ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ) (0.05ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﻘﺎﻨﺔ اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن .
 ان ﺴﺒب اﻟﺘطور اﻟذي ﺤﺼﻝ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌود اﻟﻰ ان اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻴﺤـب اﻻﻟﻌـﺎب اﻟﺤرﻛﻴـﺔ وﻤـناﻟﻤﻤﻛن ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋن طرﻴق اﻟﻠﻌب واﻟﺠو اﻟﻤرح واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ،ﻛﻝ ذﻟك ادى اﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﺘطـور اﻀـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ
ان اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻤﻤﻛن ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻛرار واﻟﺘﻌزﻴز اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ .
وﺠﺎء ذﻟك ﻤواﻓﺎً ﻟرأي ) Charlis& Linda (1988ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺸﺎروا اﻟـﻰ ان ) اﺴـﺘﺨدام اﻟﻠﻌـب ﻓـﻲ ارﺸـﺎد
وﺘﻌﻠﻴم اﻻطﻔﺎﻝ ﻀرورة ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﻠﻔظﻲ ﻋـن اﻟﻤﺸـﺎﻋر واﻻﻓﻛـﺎر  ،ﻛﻤـﺎ ان اﻟﻠﻌـب ﻫـو
اﻟوﺴﻴط اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر واﻻﺘﺼﺎﻝ ﻟدﻴﻬم (.
]
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ﺠدوﻝ رﻗم )(٤
ﻴﺒﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﺨﺘﺒﺎر )ﻤﺎن وﺘﻨﻲ ( اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ واﻟﺠدوﻟﻴﺔ واﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ

اﻟﻤﻬﺎرة

ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎن وﺘﻨﻲ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠدوﻟﻴﺔ

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ
١

ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ ﺒﺄﺠزاء اﻟﺠﺴم

٠

ﻤﻌﻨوي

٢

ﻤﻬﺎرة اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ

٩

ﻏﻴرﻤﻌﻨوي

٣

ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط

٦

٤

ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ

٠

0.075

ﻏﻴرﻤﻌﻨوي
ﻤﻌﻨوي

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

ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ– اﻟوﻋﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ:
ﻤــن ﺨــﻼﻝ اﻟﺠــداوﻝ ) (٢)،(١ﻨﻼﺤــظ ان اﻟوﺴــط اﻟﺤﺴــﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻟﻀــﺎﺒطﺔ ﺒﻠــﻎ ) ( 5.2وﺒــﺄﻨﺤراف
) (0.74اﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ اﻟوﺴـط اﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻟﻬـﺎ ) (7.4وﺒـﺄﻨﺤراف ) (0.49وﻋﻨـد ﺤﺴـﺎب
ﻗﻴﻤﺔ )ﻤﺎن وﺘﻨﻲ ( ﻨﺠدﻫﺎ ) (9وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﺠدوﻟﻴـﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ) (0.075ﻻ ﻨﺠـد ان ﻫﻨـﺎك ﻓـرق
ﻤﻌﻨوﻴﺎً ﺒﻴن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ). (0.05
وﻴﻌود اﻟﺴﺒب اﻟﻰ ﺠو ﺘطﺒﻴق اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ  ،ﺤﻴـث ان ﻫـذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﺠـرت
اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﻨﻔس ظروف اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ،وﺒﻤﺎ ان اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻴﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤددة ﻋﻨد اﻟﺘﻌﻠم
وﺘﺤـت ظــروف ﺨﺎﺼـﺔ ﺒــﻪ وان ﺘﻐﻴﻴــر اﻟظـرف اﻟﻌــﺎم واﻻﺠـواء ﻴــؤﺜر ﻋﻠﻴــﻪ ﺴـﻠﺒﺎً ﻤﻤــﺎ ادى اﻟـﻰ ﻋــدم اﻋطــﺎء
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻤـن ﺘطـورﻩ وﻟﻘـد اﺠـري اﻟﻤﻘﻴـﺎس ﺒﻬـذا اﻟﺸـﻛﻝ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﻠـواﺌﺢ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ
اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ اﻟﻤرﻛز ،وﺠـﺎء ذﻟـك ﻤواﻓﻘـﺎً ﻟـرأي ﺴـﻬﻴر ﺴـﺎس ) ( ٢٠٠١واﻟـذي اﻛـدت ﻤـن ﺨﻼﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ
ﻋﻨد ﺘﻌﻠﻴم اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﻴﺠب ان ﺘﻛون اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤواﻓﻘـﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎﺘـﻪ وﻻ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻐﻴـرات ﻛﺜﻴـرة
واﻟﺘﻐﻴﻴر ﻴﺠب ان ﻴﻛون ﺘدرﻴﺠﻴﺎً ﻟﻛﻲ ﻻ ﻴﺼﻝ اﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺘت.

ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﺘﺤﻛم واﻻﻨﻀﺒﺎط :
ﻤــن ﺨــﻼﻝ اﻟﺠــداوﻝ ) (٢) ،(١ﻨﻼﺤــظ ان اﻟوﺴــط اﻟﺤﺴــﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻟﻀــﺎﺒطﺔ ﺒﻠــﻎ ) ( 5.2وﺒــﺄﻨﺤراف
) (0.74اﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ اﻟوﺴـط اﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻟﻬـﺎ ) (5.4وﺒـﺄﻨﺤراف ) (0.49وﻋﻨـد ﺤﺴـﺎب
ﻗﻴﻤـﺔ )ﻤــﺎن وﺘﻨــﻲ ( ﻨﺠــدﻫﺎ ) (٦وﻋﻨــد ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﺠدوﻟﻴــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ) (0.075ﻨﺠــد ان ﻫﻨــﺎك ﻓــرق
ﻤﻌﻨوﻴﺎً ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ) (0.05ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﻘﺎﻨﺔ اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن .

^
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ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟراﺒﻌﺔ– اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ:
ﻓﻲ اﻟﺠداوﻝ ) (٢)،(١ﻨﻼﺤظ ان اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻀﺎﺒطﺔ ﺒﻠﻎ ) (5.2وﺒﺄﻨﺤراف ) (0.74اﻤﺎ
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ ﻓﻘـد ﺒﻠـﻎ اﻟوﺴـط اﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ﻟﻬـﺎ ) (٦,٦وﺒـﺄﻨﺤراف ) (0.48وﻋﻨـد ﺤﺴـﺎب ﻗﻴﻤـﺔ )ﻤـﺎن
وﺘﻨﻲ ( ﻨﺠدﻫﺎ )ﺼﻔر( وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠدوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (0.075ﻨﺠد ان ﻫﻨﺎك ﻓـرق ﻤﻌﻨوﻴـﺎً ﻋﻨـد
ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ) (0.05ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن .
واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﺴﺘﺨدام ﻏرﻓﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤـواس اﻟﻠﻌـب واﻟﺴـﺒﺎﻗﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ واﻟﺘﻌزﻴـز اﻻﻴﺠـﺎﺒﻲ
ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﺜﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠم ،وﻫذا ﻤﺎ ﺤﻔز اﻻطﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺤب اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻤﻌروف ﻋن اﻟطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي
ﻫو ﺤﺒﻪ ﻟﻠﺘﻌزﻴز اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻛذﻟك اﻟﺠو اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻤﺴﻠﻲ وﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓـﻲ ﻨﻔـس
اﻟوﻗت ﻤﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺤب اﻻطﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﻠم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤدوث ﺘطور وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ
وﺠﺎء ذﻟك ﻤواﻓﻘﺎً ﻟرأي اﻟﺤﻴﻠﺔ ) (٢٠٠٢واﻟذي اﻛد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻟﻌﺎب اﻟﺘرﺒوﻴﺔ اﺤـد اﻻﻨﺸـطﺔ اﻟﺘـﻲ ﻴﺒـذﻝ
ﻓﻴﻬﺎ اﻻطﻔﺎﻝ ﺠﻬوداً ﻛﺒﻴرة ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻤﺎ ﻓﻲ ﻀـوء ﻗـواﻨﻴن ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻨﺸـﺎط ﻤـﻨظم ﻴﻬـدف اﻟـﻰ ﺘطـوﻴر
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ان ﺘﻛون اﻻﻫداف اﻟﺘرﺒوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ.

اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت:
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋرض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻤﻨﺎ ﻗﺸﺘﻬﺎ ﺘم اﻟﺘوﺼﻝ اﻟﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ان اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗـد ﻨﺠـﺢ ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر اﻻﻤـن اﻟﺠﺴـدى ﻟﻠطﻔـﻝ اﻟﺘوﺤـدي ﻓـﻲ ﻤﻬـﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤـﻝ اﻟﺤﺴـﻰ ،ﻛﻤـﺎ
ﺴﺎﻋدت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺘﻪ واﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﺘﻛوﻴن ﺼورة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋن ذاﺘﻪ
اﻟﻤﻌد ،واﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻟطﻔوﻟـﺔ اﻟﻤﺒﻛـرة ﻟﻬـﺎ دور ﻓﻌـﺎﻝ ﻓـﻲ زﻴـﺎدة
ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ُ
اﻻﻤـن اﻟﺠﺴـدى اﻟﻤـﻨﺨﻔض ﻟـدى اﻷطﻔـﺎﻝ اﻟﺘوﺤـدﻴﻴن ﻤﻤـﺎ ﻴـؤﺜر ﺒﺼـورة إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺘﺼـﺎﻝ اﻟﺒﺼـري وﺘﻘﻠﻴــﻝ
اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻨﻤطﻴﺔ اﻟﻤﺘﻛررة وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوي ا ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺤرﻛﻴﺔ ،وأﺨﻴرا ﺘوﺠﻪ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻨداء
إﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن إﻟﻰ ﻀرورة وﺠود ﺒراﻤﺞ ﺘﻛﺎﻤﻝ ﺤﺴﻰ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻛﻝ
ﻓﺌﺔ ﻤن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ﺤﺴب ﻗدرات وﻤﺴﺘوى ﻛﻝ طﻔﻝ.

اﻟﺘوﺼﻴﺎت :
 -١إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄن اﻷطﻔﺎﻝ ذو اﻀطراﺒﺎت اﻟﺘوﺤد وطﻴف اﻟﺘوﺤد.
اﻷﺴــر اﻟﺘــﻲ ﻟــدﻴﻬﺎ طﻔــﻝ ﺘوﺤــدى
 -٢ﺘــوﻓﻴر ﻤراﻛــز اﻟﺘﺸــﺨﻴص واﻟﺘــدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛــر ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻻﺤﻴــﺎء ،و إرﺸــﺎد ّ
وﺘــدرﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤــﻝ ﻤــﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ وﻛﻴــف ﻴﻤﻛــن ﺘوﺼــﻴﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻟﻬــم ﺒــﺎﻟطرق اﻟﺘرﺒوﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ،
وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤراﻛز.
 -٣ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠودة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ﻟﻠطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدى ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﻤدرﺴﺔ.
 -٤ﺘوﻓﻴر وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻟﺘدرﻴﺒﺎت اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ،ﻤـﻊ اﻨﺸـﺎء ﻏـرف ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺤـواس
داﺨﻝ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﻟرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ وذﻟك ﻟﻤﺴﺎﻴرة اﻟﺘﻘدم اﻟﻌﻠم.
 -٥إﻋداد ﺨطﺔ ﻤﻨـﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ وزارة اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم – ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻟـوزارة اﻟﻤﺴـﺌوﻟﺔ – وﺘﻌﺎوﻨﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻟـوزارات
اﻟﻤﺴﺎﻋدة ،وذﻟك ﻟﺘﻔﻌﻴﻝ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺎﺴب واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر

_
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ٕواﻴﺠﺎد ﺤﻠوﻝ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﺘوﺤد واﻟﻤﺘﻼزﻤﺎت اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻪ ) اﻻﺴﺒرﺠر – اﻟرﻴت – اﻀطراب
اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺔ( ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﻤدرﺴﺔ.

اﻟﺒﺤوث اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ:
ﻓـﻲ ﻀــوء ﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻫـذﻩ اﻟدراﺴــﺔ ﺘﻘﺘــرح اﻟﺒﺎﺤﺜــﺔ ﺒﻌـض اﻟدراﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻴﻤﻛــن أن ﺘﻘـدم ﻤزﻴـ ًـدا ﻤــن اﻟرﻋﺎﻴــﺔ
واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ،وﻤﻨﻬﺎ:
 -١ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻵﺒﺎء اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﺴﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨزﻝ.
 -٢ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻼﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤراﻛز اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة اطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤد ﻋﻠﻰ اﻹﻨدﻤﺎج
ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎراﺘﻬم اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﺤرﻛﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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اﻟﻤراﺠﻊ:
 .١أﺤﻤد ،ﻤﺤﻤود ) :(٢٠٠٩ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ أﻤﻬﺎت اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ﻟﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن
اﻻﻀطراﺒﺎت اﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ ﻟدى أطﻔﺎﻟﻬن )دراﺴﺔ ﻤطﺒﻘﺔ ﺒﻤرﻛز أﺠﻴﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻟطﻔوﻟﺔ( ،إﺒرﻴﻝ ،اﻟﻤﺠﻠد
اﻟﻌﺸرون ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺎ .
 .٢اﻟرزﻴﻘﺎت ،اﺒراﻫﻴم ) .(٢٠٠٤اﻟﺘوﺤد )اﻟﺨﺼﺎﺌص واﻟﻌﻼج(  ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن :دار اﻷواﺌﻝ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر.
 .٣اﻟزﻫﻴرى،ﻋﺒﺎس ) .(٢٠٠٣ﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن واﻟﻤوﻫوﺒﻴن ،اﻟﻘﺎﻫرة .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻰ.
 .٤اﻟﺤﻠﻴﻠﺔ ،ﻤﺤﻤد ) .(٢٠٠٢ﺘﺼﻤﻴم اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ط ،٢ﻋﻤﺎ  :دار اﻟﻤﻴﺴرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﻴﻊ واﻟطﺒﺎﻋﺔ.
 .٥اﻟﺤﺎج ،ﻟﻴﺎﻝ ) .(١٩٨٩اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺴﺒﺴوﺒﻴﻝ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻟﻘدﻴس ﻴوﺴفhttp//: www.autismlebanon.org ،
 .٦اﻟﺠﻠﺒﻲ ،ﺴوﺴن ) .(٢٠٠٥اﻟﺘوﺤد اﻟطﻔوﻟﻲ )أﺴﺒﺎﺒﻪ ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ،ﺘﺸﺨﻴﺼﻪ  ،ﻋﻼﺠﻪ(  ،دﻤﺸق – ﺴورﻴﺎ:
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻼء اﻟدﻴن ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘوزﻴﻊ.
 .٧اﻟﺠﺎرﺤﻲ ،ﺴﻴد ) :(٢٠٠٧اﺴﺘﺨدام اﻟﻘﺼﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤدﺨﻝ ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼور ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻨظرﻴﺔ اﻟﻌﻘﻝ ﻟدى
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤؤﺘﻤر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷوﻝ ﻟﻘﺴم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن
اﻟواﻗﻊ واﻟﻤﺄﻤوﻝ( ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ

 .٨اﻟﺼﺒﻲ ،ﻋﺒد اﷲ ) .(٢٠٠١اﻟﺘوﺤد وطﻴف اﻟﺘوﺤد – )أﺴﺒﺎﺒﻪ ٕواﻋراﻀﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ(  ،ﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺘوﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ) ،(٣اﻟرﻴﺎض ،ط.١
 .٩ﺴﺎﻟم  ،ﺴﻤﺎح ) .(٢٠٠٦ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﺎﻟﺼور ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘواﺼﻝ اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ
اﻟﺘوﺤدي ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠوان.
.١٠

ﻋﺒد اﷲ،ﻋﺎدﻝ ) .(٢٠٠٣ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
اﻻ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺘوﺤدﻴﻴن ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ) (١دار

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟرﺸﺎد -اﻟﻘﺎﻫرة.
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 .١٢ﺴﺎس ،ﺴﻬﻴر ) .(٢٠١٠اﻟﻠﻌب واﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟدى اﻻطﻔﺎﻝ ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ط ، ١اﻟﻘﺎﻫرة  :دار
اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻛﺘﺎب  ،ص. ٦٧
 .١٣ﻋﺒد اﻟﻐﻔﺎر ،اﺤﻼم ) .(٢٠٠٣اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﺘرﺒوﻴﺔ ﻟﻠﺼم وﻀﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،دار اﻟﻔﺠر ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﻴﻊ.
 .١٤ﻋﺒد اﻟﻠطﻴف ،ﻓﺎﺘن ). (٢٠٠٩ﺼﺤﺔ اﻟطﻔﻝ ورﻋﺎﻴﺘﻪ -اﻟرﻴﺎض – اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ ،دار اﻟزﻫراء
ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﻴﻊ .
 .١٥ﻋواد،اﺤﻤد )  .(٢٠٠٥ﺠواﻨب اﻟﻛﺸف اﻟﻤﺒﻛر ﺒذوى اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﻤدرﺴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة  ،دار اﻟﻨﺸر.
 .١٦ﻤﺤﻤد اﻹﻤﺎم  ،ﻓؤاد اﻟﺠواﻟدة ) .(٢٠١٠اﻟﺘوﺤد وﻨظرﻴﺔ اﻟﻌﻘﻝ  ،ﻋﻤﺎن  :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ط .١
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.  ﻤﻛﺘﺒﺔ اﺒن ﺴﻴﻨﺎ: اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻤﺒﻛر وﻤواﺠﻬﺔ اﻀطراﺒﺎت اﻟﺘوﺤد.(٢٠٠٣)  ﻤﺤﻤد ﻛﺎﻤﻝ.١٧
- ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ- اﻋراﻀﻬﺎ- ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ- ﺴﺎﻴﻛوﻟوﺠﻴﺔ اﻟطﻔﻝ اﻟﺘوﺤدي ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ.(٢٠٠٩)  ﻤﺤﻤد ﺨطﺎب.١٨
. ٤٦-٤١ص، ،  دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﻴﻊ: ﻋﻤﺎن، ١ ط،  اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻌﻼﺠﻲ-اﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
 ﺒراﻤﺞ ﻨظرﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻻﻀطراﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎﻝ )ﺒراﻤﺞ.(٢٠٠٤) ﻋﺒد اﷲ اﻟﺼﻘر، ﻤﻨﺼور اﻟدوﺨﻰ.١٩
. ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻨﻴﺔ:  اﻟرﻴﺎض،  اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺨﺎﻤس، (اﻟﺘوﺤد وﻗﺼور اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
. ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻟﻤﺼرﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم ﻨﻔس اﻹﻋﺎﻗﺔ.(٢٠٠٢)  راﺸد، ﻤوﺴﻰ.٢٠
. ﺒﻨﻬﺎ، دار اﻟﻤﺼطﻔﻰ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻟﺘوﺤد- اﻷوﺘﻴﺴﺘك- اﻷوﺘﻴزم:(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
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ملحق رقم ()2
مقياس االمن الجسدى ألطفال التوحد
صمم هذا المقياس الطفال التوحد ويشمل االبعاد التالية :
 -بنود المهارة االولى :الوعى باجزاء الجسم ()11 :1

 -بنود المهارة الثانية  :الوعى المكانى

()01 :11

 -بنود المهارة الرابعة :التغذية الحسية

()04 :13

 -بنود المهارة الثالثة  :التحكم واالنضباط ()01 : 01

تعليمات المقياس :

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

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

هناك اجابات صحيحة واخرى خاطئة ،انما تعبر كل االجابات عن مهارات التكامل الحسى للطفل التوحدى.
 -التترك أى عبارة دون االجابة عليها.

 -ال تضع اكثر من عالمة امام المهارة  ،أى لكل مهارةعالمة واحدة فقط.

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

مقياس االمن الجسدى الطفال التوحد ( )1 ،0 ،0للعبارات ،أمام كل منها ميزان تقدير ثالثي (دائما–

أحيانا – نادرا) وتحدد ثالث درجات عند االختيار األمثل ودرجتان عند االختيار الثاني ،ودرجة واحدة عند
االختيار األخير ،وبذلك بلغت الدرجات العظمي للمهارات المختارة ( )101والصغرى ( )01وكلما اقتربت

الدرجة من الزيادة دل ذلك على زيادة مهارات التكامل الحسى للطفل التوحدى  ،أما إذا انخفضت الدرجات
التي حصل عليها الطفل من خالل المقياس ،كلما دل ذلك على قلة المهارات  ،وكان توزيع الدرجات

العظمي والصغرى علي المقياس يوضحها الجدول التالي:

توزيع درجات مقياس مقياس االمن الجسدى ألطفال التوحد
م

الدرجة العظمي

الدرجة الصغرى

أبعاد المقياس

324

04

3

مهارة الوعى باجزاء الجسم

14

34

0

مهارة الوعى المكانى

01

11

1

مهارة التحكم واالنضباط

01

11

0

مهارة التغذية الحسية

01

11

مقياس االمن الجسدى

مقياس االمن الجسدى ألطفال التوحد
اسم الطفل......................................................................................... :
تاريخ الميالد:

/

تاريخ االختبار :

م

/

/

/
العبارة

أوال  :مهارة الوعى بأجزاء الجسم
1

يشير الطفل الى اجزاء جسمه بطريقة صحيحة.

0

ال يظهر الطفل اى عالمة من عالمات التوحد.

0

ينظر الطفل إلى وجهك باهتمام عندما تتحدث.

0

ينحني الطفل للعبور من تحت حواجز فوق االرض.

5

يقلد الطفل تعابير الوجه ( الفرح – الحزن).

6

يقلد الطفل حركات الشخصية عندما يشاهد فيلم كرتون.

7

يسير الطفل على اطراف االصابع.

8

يصيب الطفل الهدف ( كرة  -كيس فى سلة) .

9

يصعد الطفل وينزل من السلم بدون مساعدة.

11

يؤدى الطفل حركات نمطية باستمرار.

ثانيا  :مهارة الوعى المكانى
1

يحدد الطفل اتجاهات المختلفة (يمين ويسار وأمام وخلف) .

0

يميز الطفل بين محتويات األماكن الثابتة والمتحركة.

0

يرتب الطفل بطاقات لقصة مصورة بتسلسل صحيح.

0

يكمل الطفل متاهات فى بعض األلعاب التعليمية .

0

يجلس الطفل بهدوء فى مكان معين .

5

يقلد الطفل ثالث حركات مختلفة .

6

يحدد الطفل اسماء االشياء الموجودة فى المنزل .

7

يطابق الطفل أشياء مع صور .

8

ان يسمى الطفل حجرة ما فى المنزل.

دائما

أحيانا

ناد ار

م
9
11

العبارة
يعرف الطفل حجم الفراغ وعالقته باألشياء الخارجية .
يدرك الطفل العالقات المكانية بين االشياء المحيطة ( الكرسى
جنب المنضدة) .

ثالثا :مهارة التحكم واالنضباط
1

يمسك الطفل االشياء لفترة قصيرة .

0

يتحكم الطفل بمشاعره عند الفرح أو الغضب .

0

يصعب على الطفل االنتباه لمتحدث يبعد عنه متراً واحداً.

0

يستطيع الطفل وصف مشاعره وأحاسيسه .

5

يستأذن الطفل عندما يستعمل حاجة الغير .

6

يتعامل الطفل برفق مع الحيوانات .

7

ال يقترب الطفل من االخرين .

8

عندما يريد الطفل االكل يأخذ يدك تجاه المكان .

9

يحدق الطفل بالنظر فى الجسم بصورة دائمة .

11

يتحرك الطفل بعشوائية من نشاط إلى آخر .

رابعا ً مهارة التغذية الحسية
1

يستطيع الطفل المضغ بطريقة صحيحة .

0

يستجيب الطفل لألصوات من حوله .

0

يستطيع الطفل شفط العصائر باستخدام المصاصة .

0

يفرق الطفل بين الملمس الخشن والناعم.

5

ال يستجيب الطفل لالحضان والضم .

6

ينتبه الطفل لصوت الموبايل ويرد عليه .

7

يتوجه الطفل مسرعا الى االضواء المفاجئة.

8

يجد الطفل صعوبة فى فهم ما يقال له .

9

يكمل الطفل جملة عندما يريد الكالم .

11

يستطيع الطفل تحليل الفراغ فيالرموز والمجسمات كالبازل أو
الصور أو الرسوم .

دائما

أحيانا

ناد ار

ملحق رقم( ) 2

قائمة بأسماء السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس
حول مقياس االمن الجسدى الطفل التوحدي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الوظيفة

االسم
أ .د  /أشرف عبد الغنى شريت

أستاذ علم النفس – كليةرياض االطفال  -جامعة االسكندرية.

أ .د /.رحاب محمود صديق

مدرس علم النفس -كلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية.

أ.م.د /.سهى أحمد أمين

أستاذ علم النفس المساعد -كلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية.

أ.د /.عبد الفتاح علي غزال

أستاذ الصحة النفسية المتفرغ -كلية رياض األطفال -جامعة

أ .د /.فاتن إبراهيم عبد اللطيف

أستاذ صحة األم والطفل المتفرغ  -كلية رياض األطفال -جامعة

أ.د /.محمد السيد حالوة

أستاذ علم االجتماع المساعد ورئيس قسم العلوم التأسيسية بالمعهد

أ.د /.ممدوح عبد الرحيم الجعفرى

أستاذ مناهج وطرق التدريس -كلية رياض األطفال -جامعة

أ.د  /منال عبد الحميد محروس

أستاذ علم النفس التربوى -كلية التربية بالجبيل  -جامعة الدمام.

د /.نهى سعدي أحمد

مدرس بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية

 11أ.د /.هالة ابراهيم الجروانى

اإلسكندرية.
اإلسكندرية.

العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية.
اإلسكندرية.

باإلسكندرية.

أستاذ صحة الطفل واألم وعميد كلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية

ملحق ()3

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

التوحد.

الهدف العام من البرنامج:
تعريف الطفل باالمن الجسدى وزيادة وعيه وتدريبه على العالج بالتكامل الحسى مع تنظيم
المدخالت (المثيرات) الداخلة للمخ من أجل استعمالها واعطاء معنى لألشياء.
تقسيم البرنامج:
يحتوى البرنامج وحدة تربوية ينبثق منها على عدة مهارات من خالل اربعة ابعاد وتحتوى
على مجموعة من األنشطة ،تقدم على فترات وهي كالتالي:
أنشطة الوحدة التعليمية:
األنشطة من ( )11-1نشاط تحتوى على :
** الوعي بأمور السالمة داخل المنزل وخارجه
 استخدام األدوات المنزلية تطوير المهارات الحركية الوعي بمتطلبات السالمة استخدام المثيرات ( المنبهات ) المرئية -إدراكهم للفترات الزمنية الطويل

-

 استكشاف المكونات الطبيعية المحيطة -إدراك حقائق الجسم واإعتناء به

-

 تطوير الوظائف الحركية ألعضاء الكالم ضبط حركة العين  /الجسم تمييز األشخاص واألشياء وفهم األوضاع تمييز صور األشخاص واألشياء والحاالت التعبير اللفظي عن معلومات حسية1

 أدراك األشكال واأللوان واألحجام -التحكم بحاسة اللمس في بشرته

________________________________________________________

النشاط األول  :فترة التعارف (ويشتمل على المهارة )1،2
الهدف :كسر الحاجز النفسي بين الباحثة والطفل

األدوات :ألعاب -مجسمات -عرائس -صور -مأكوالت محببة للطفل كنوع من المعزازات.

اإلجراءات:
 تستقبل الباحثة الطفل وتصافحه بابتسامة هادئة ،وتحييه بقول (صباح الخير). تعرف الباحثة نفسها قائلة " أنا إسمى ........ تجعل الباحثة الطفل يتقدم إليها ويعرف عن اسمه (إذا استطاع ذلك) ثم تكتبب الباحثبة هبذا اإلسبم علبى بطاقبةصغيرة وتلصقها على صدر الطفل ،مشجعة إياه قائلة "شاطر يا ......."".وتسمى باسم الطفل.
 ثم تبدأ الباحثة في تكوين عالقة وجدانية مع الطفل ،وذلبك مبن خبالل اللعبب معبه باأللعباب مثبل الببازل والخبرزوالمجسمات والعرائس فإن لم يستطع الطفل اللعب بمفرده  ،تحاول الباحثة إتبباع أسبلوب "النمبذ جبة"حيب تقبوم

الباحثة بتركيب قطع البازل أوالً أمام الطفل ثم يقلدها الطفل بعد ذلك ويركبه قطعة قطعة بمفرده.

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

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

_____________________________________________________________
النشاط الثانى  :فترة األلفة ( :ويشتمل على المهارة )3،3

الهدف :التعرف على اهتمامات الطفل ومشاركة الباحثة لهذه االهتمامات والميول بغرض تدعيم العالقة.
األدوات :ألعاب -مجسمات -صور -قصة

اإلجراءات:
 تكرر نفس الخطوات المتبعة فى النشاطين السابقين حتى تتأكد الباحثة من تكوين عالقة جيدة بينها وبينالطفل ،حي أن نجاح هذا الهدف يعتبر أهم عنصر من عناصر نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه،

______________________________________________________________________

النشاط الثال

 :فترة التهيئة ( :ويشتمل على المهارة من )7 -5

الهدف :العمل على تنمية انتباه الطفل وتركيزه
األدوات :ألعاب ضوئية – ألعاب لضم  -ورق وختامة  -مأكوالت محببة للطفل كنوع من المعزازات.
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اإلجراءات:
 تستقبل الباحثة الطفل بغرفة تنمية المهارات وتصافحه بابتسامة هادئة ،وتحييه بقول (صباح الخير). تبدأ الباحثة بعرض أنشطة االنتباه والتركيز كالكرة الضوئية وألعاب اللضم والتختيم بالختامة على أشكال محددةتقوم هى برسمها بشكل مسبق وعلى الطفل أن يقوم بالتختيم داخل وخارج الشكل المرسوم.
 كذلك يمكن للباحثة اللعب مع الطفل مبن أجبل تنميبة انتباهبه ،بطلبب وضبع صبف معبين مبن األلبوان للتأكبد مبنتمييز الطفل بصرياً لأللوان والوصول به ألعلى مستويات التركيز.

 تراعى الباحثة فى األنشطة السابقة بشكل مجمل أن تهيئ الطفل لالنتقال تدريجياً للبرنامج التدريبي. -في نهاية األنشطة تشكر الباحثة الطفل وتحييه على أدائه ،وتوعده بلقاء آخر قريباً.

___________________________________________________

النشاط الثال ( :ويشتمل على المهارة من )21-8
الهدف :التعرف على االدوات الحادة ) السكين – المقص )

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

اإلجراءات:

 تجلس الباحثة امبام الطفبل  ،وتلعبب معبه بلعببة مفضبلة لديبة لمبده ال تتجباوز عبدة دقبائق  ،ومبن بعبدهاتبدأ بأنشطة اإلنتبباه والتركيبز وذلبك لتهيئبة الط فبل للجلسبة وتتأكبد الباحثبة مبن أن الطفبل مسبتعد لتلقبى
التدريب.
 تقببوم الباحثببة فببي هببذا النشبباط بتعريببف الطفببل بشببكل سببكين الكبببار ووظيفتهببا وهببي تقطيببع الخضببرواتوالفاكهة والخبز لعمل السندوتشات وتقوم بذلك بشكل فعلي أمام الطفل ،مؤكبدة علبى أن هبذا الشبكل مبن
السكاكين "معدني" ال يستخدمه إال الكبار وبحذر ،إلن اسبتخدامه ببدون حبذر يلحبق بهبم الضبرر ،فبيمكن
أن يجرحوا أيديهم.
 تقببوم الباحثببة بإفتعببال موقف باً تمثيلي باً يوضبببم خطببر إسببتخدام السببكين المعببدني بببدون حببذر "مببن جانبببالكبار" ،بأن تقوم إحدى المعلمات المساعدات بتقطيع ثمرة فاكهة وتمثبل أن يبديها حجرحبت وتقبوم بوضبع
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.
 تقوم الباحثة بقص قصة مسرح عرائس بإستخدام العبرائس القفازيبة عبن طفبل حباول إوفبال والدتبه وقبامبإسببتخدام السببكين لعمببل سببندوتش ألنببه كببان جببائع ،وعنببدما إسببتخدم سببكين الكبببار حجرحببت يببداه ،فأخببذ
يصببر  ،وجبباءت والدتببه حمسببرعة إليببه ،فحكببى لهببا فعلتببه ،فقامببت بتنظيببف جرحببه ،وعرفتببه خطببأه ،وأن
3

السكين المعدني يسبتخ دمه الكببار ألنبه لبيس آمبن علبى الصبغار ،وأن للصبغار أدواتهبم الخاصبة ا منبة،
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 السبكينالكبار المعدني من حي الشكل ،ويتعرف على ما هو آمن بالنسبة له.
 وتقوم الباحثة بتدريب الطفل على استخدام السكين البالستيك ،فتجعله يقطع به ثمرة طماطم علبى سببيلالمثال حتى يتقن إستخدامه.

التقويم:

 تطلب الباحثة من الطفل ان يقوم بأداء هذة المهمة بمفردة فان لم يستطع يتم ذلك بمساعدة مبن الباحثبة إمبابالتوجية اللفظى أو بالتوجية اليدوى المتدرج (حسب حالة الطفل).
 تقوم الباحثة بتدعيم أستجابة الطفل سبواء أنجزهبا بمفبردة أو بمسباعدة الباحثبة وتقبديم المعبززات لبه ،علبى أنال للطفبل ثبم األقبل
يراعى اال يتم أعطاء المعبززات مبرة واحبدة للطفبل حيب تببدأ بتقبديم المعبززات األكثبر تفضبي ً

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

_____________________________________________________

النشاط الرابع ( :ويشتمل على المهارة من )28-23
الهدف :تعريف الطفل بخطر النظر من النوافذ والبلكونات بمفردهم
األدوات :عرائس قفازية ومسرح للعرائس  -صور لطفل مرسومة وملونة ألفعال صحيحة وخاطئة

اإلجراءات:
 تجلببس الباحثببة أمببام الطفببل وتبببدأ فببي عمببل تمرينببات خفيفببة مثببل (الوثببب فببي المكببان – ثنببي األذرع وفردهببا - )..........كنوع من اإلحماء والتنشيط للطفل ،ولكي تتأكد الباحثة من أنه مستعد لتلقي التدريب.

 تقوم الباحثة في هذا النشاط بتعريف الطفل بخطر النظر مبن النوافبذ والبلكونبات ببدون وجبود رقاببة مبن الكببار،ألن هذا الفعل خطير جداً وسوف يعرضهم لألذى والسقوط في الشارع مؤكدة على أنه كلمبا أراد الطفبل أن ينظبر
من النافذة فكل ما عليه هو إخبار أحد الكبار بذلك سواء بالكالم أو باإلشارة.

 -تأتى الباحثة بطبق من الزجاج وتفتعل موقفاً تمثيلياً عن طريق رمى هذا الطبق من النافذة حتى يعى الطفبل أن

سقوط الطبق من النافذة قد كسبره وأنبه ال يمكبن أن يعبود الطببق كمبا كبان مبرة أخبرى ليبدرك الطفبل خطبورة ذلبك

عليه.

 ثم تقص الباحثة قصة مسرح عرائس عن طريق العرائس القفازية عن طفل أراد النظر من النافذة على المارة فيالطريق ،فلم يخبر أحد من الكبار ،وأتى بكرسي خشبي وتسلق عليه لينظر منه على الطريق ،ولكن معلمته رآته
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قبل أن يسقط من النافذة ،فعنفته على فعلته وأخبرته بخطأه حتى ال يعود ويكرر هذا الخطبأ مبرة أخبرى ،فاعتبذر

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 واحدةلألطفال.

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

الخاطئة.

_______________________________________________________________________
النشاط الخامس  ( :ويشتمل على المهارة من ) 13-21
الهدف :التعرف على خطر السقوط من على الساللم

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

اإلجراءات:
 هذا النشاط من األنشطة الجماعية التي سوف تقوم فيه الباحثة بتجميع مجموعة األطفال (عينبة الدراسبة) ليبتمتدريبهم على النشاط معاً.
 تجلس الباحثة أمام األطفال ثم تبدأ في اللعب معهم بألعاب مفضلة لديهم وكبذلك عمبل مجموعبة مبن التمرينباتالبسببيطة كإحمبباء لمببدة ال تتجبباوز عشببر دقببائق وذلببك لتهيئببة األطفببال للنشبباط ولتتأكببد الباحثببة مببن أن األطفببال

مستعدون لتلقي التدريب.

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

مجموعات على الساللم من خالل مشاهد القصة.

 تكبرر الباحثبة العبرض مبرة أخببرى ولكبن فبي هبذه المبرة تفتعبل موقفباً تمثيليباً تقبوم هببي بأدائبه مبع مجموعبة مببنالمعلمات ،فمرة تندفع المعلمات جميعاً للنزول من على السلم ويتم تمثيل أن إحدى المعلمات وقعت وأصيبت من
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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

الذ قامت به المعلمات تنزل نفس مجموعة المعلمات أمام األطفال ولكن في هذه المرة يتم نزول السلم بشكل

منظم وبترو حتى يكتسب األطفال السلوك األمثل في مثل هذا الموقف.

 -بعبدها تطببلب الباحثببة مبن كببل طفبل أن ينبزل السببلم ويصبعده منفببرداً ثبم بعبد أدائببه للمهمبة ،تطلببب الباحثبة مببن

األطفال (عينة الدراسة) أن يتشاركوا أداء المهمة جميعاً وتطلب منهم نزول السلم وصعوده بشكل جماعي لتتأكد
مبن اكتسبابهم السبلوك المطلبوب ولتتأكبد أيضباً مبن أن األطفبال قبد أدركبوا المخباطر التبي قبد تصبيبهم مبن جبراء

السقوط من على السلم.

 تقوم المعلمة بتقديم مجموعة من االسئلة على الطفل خاصة بموضوع النشاط. تقوم الباحثة بتدعيم استج ابات األطفال وتقديم المعززات لهم ،على أن يراعى أال يتم إعطاء المعززات مرة واحدةلألطفال ،حي تبدأ بتقديم المعززات األكثر تفضيالً لألطفال ثم األقل تفضيالً لهم.

التقويم:

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

الخاطئة.

النشاط السادس  (:يشتمل على المهارات من)16 – 13
الهدف :تحديد مصدر الصوت تددريب الطفل على التآزر البصر أثناء الكالم
األدوات :بالونات – كور – مصاصة
االجراءات:
 -تجلس المعلمة بين األطفال وتقوم بتدريبهم على ما يلي:

 -تدريب عملية التنفس وضبطها عن طريق النفخ والشهيق والزفير ،وتدريب أعضاء النطق من خالل دوران اللسان

داخل الفم ومده خارج الفم وتحريكه يميناً وشماالً ومن خالل عرض نماذج صوتية متنوعة الترددات وشرحها لهم

بأسمائها وما تحد من صوت ،ثم تستخدم تمرين عملي ( أن يقوم الطفل بعمل ما عند سماعه الصوت ويتوقف عن ذلك
العمل بعد اختفاء الصوت مع مالحظة إن ال يرى المعلمة وهى تحد

الصوت) سوف نتعرف من هذا التمرين على بعض

الترددات الصوتية التي قد يتعثر على بعض األطفال التعرف عليها ويطلب من الطفل أن يميز بين الصوت القو والصوت
الضعيف كأن يرفع كرة كبيرة عندما يسمع صوتا قويا.

 -ي تدرب األطفال على اللعب بالحبل بأن تعطى فرصة لألطفال اإلمساك بالحبل بطريقة صحيحة ،يقف األطفال في صف

كالقاطرة ويقوم الطفل األول بمسك الحبل بشدة وتحاول الباحثة شد الحبل من قاطرة األطفال ويجتهد األطفال حتى
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االنتصار والفوز بشد الحبل ،ثم تقسم االطفال للقيام بشد الحبل عند سماع صفارة  ،والوقوف عند توقف الصفارة ويكرر

التدريب عدة مرات  ،يتدرب الطفل على التآزر البصر أثناء الكالم مع تقليد الطفل حركات الشفاه أثناء الكالم ،كما
يستطيع الطفل االتصال والتجاوب مع الغير.

التقويم:

تقوم الباحثة بعد ذلك بتقييم أداء األطفال وذلك من خالل ألعاب حرة  ،كل طفل يختار اللعبة التي يفضلها مع
مراقبة األطفال وحثهم على التعاون أثناء اللعب  ،وتعطى الباحثة لكل طفل بالونة وتعلمهم كيفية مسكها بطريقة
صحيحة ويضعها أمام فمه وكيفية نفخها.

______________________________________________________________________
النشاط السابع  (:يشتمل على المهارات من)33 – 17
الهدف :تحديد مصدر الصوت تددريب الطفل على التآزر البصر أثناء الكالم
األدوات :جهاز كمبيوتر – صور لحيوانات

االجراءات:
 -يجلس األطفال حول الباحثة أمام الكمبيوتر وتقوم بتعريفهم لعبة األصوات كأن تعرض صوت القطة وتطلب من

األطفال التركيز لمعرفة الصوت ومعها بطاقات عليها صور ألشياء متعددة فالطفل الذ سمع صوت وعرفه يسحب
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 جرساً أمام الطفل ،ثم تبعد هذا الجرس قليالً ،وتهزه إلى

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

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:

تصطحب الباحثة األطفال إلى حديقة اللعب مع توزيعهم على العاب التزحلق والمراجيم وركوب الحصان الخشبى،
وتدربهم على استبدال أدوات اللعب ،وتحثهم على المودة والحب ،مع إلزام أحد األطفال بدور المرشد لزمالئه.
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النشاط الثامن  (:يشتمل على المهارات من)33 – 32
الهدف :تدريب الطفل على العالقات المكانية
األدوات :جهاز كمبيوتر – بطاقات – صور -حوض رمل

االجراءات:
تبدأ الباحثة باستخدام المحسوسات حي تضع كتاباً فوق مكتبها وسلة المهمالت تحته ،وتسأل األطفال ماذا فوق
المكتب؟ وماذا تحته ؟ تكرر التجربة باستخدام أسطم أخرى وير المكتب مثل مكتب الطفل ثم توجه لألطفال بعض
التوجيهات مثل ضع القلم فوق المكتب ،ضع الحقيبة تحت المكتب ،أجلس فوق الكرسي ،حتى يدرك الطفل
العالقات المكانية :
 -تثير الباحثة انتباه األطفال عن التحد عن شئ يخصنا جميعاً وهو جزء مهم جداً خلقه اهلل سبحانه وتعالى لنا

 ..نستعمله ونتعامل معه ما هو ؟ وتطلب من األطفال رفع األيد ألعلى للدعاء ،ويسلم كل طفل على زميله ..
ماذا استعلمت فى السالم ؟ يلقى كل طفل التحية بيده ،ويشير إلى ما يريد بيده .

– تطلب الباحثة من كل طفل أن يمسك المجهر وينظر إلى يديه جيدا ،ويصف ما يرى خطوط – أصابع – أظافر،

ثم تطلب من كل طفل فتم يديه واوالقها وتكويرها ومعرفة ما بين األصابع من جلد.

 -تضع الباحثة لوح الكرتون على حامل الرسم وتطلب من كل طفل أن يضع يده على لوح الكرتون ويخط

حول يديه مع نطق كلمة يد  ..والطفل الثاني بجانبه ،والثال وهكذا حتى باقي األطفال ،ويكتب بجانب كل

رسم يد(  ) ...ويعلق على مكان ظاهر لألطفال.

التقويم:
تذهب الباحثة ومساعدتها مع األطفال إلى ساحة اللعب بالرمل ويضع أمام كل طفل طبق به رمل مبلل ،يضع كل طفل
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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النشاط التاسع  (:يشتمل على المهارات من)36 – 33
الهدف :تنمية الطاقة الحركية لدى ألطفال
األدوات :سالل – كبيرة وصغيرة  -كور

االجراءات:
 تضع مساعدة الباحثة الكور في السلة الكبيرة  ،ثم تختار طفلين إلجراء مسابقة بينهم  ،حي ترشدهم لنقل أكبرعدد من الكور من السلة الكبيرة إلى السلتين الصغيرتين كل على حدى  ،بحي ال يزيد عدد الكور في المرة

الواحدة عن أثنين  ،والفائز من يستطيع تجميع أكبر عدد من الكور .
التقويم :
 أداء أكبر عدد من الحركات بين السالل بعضها البعض .-تدعيم مستمر مع االطفال

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

وتدريجياً تبدأ في سحب اللعبة ومحاولة جذب نظر الطفل إلى وجهها  ،إذا لم يستجيب الطفل منذ البداية -وهذا

احتمال كبير -فإن الباحثة تقترب من الطفل برفق وبلطف توجه وجهه نحوها مرة تلو األخرى حتى يعتاد أن يقوم
بذلك بنفسه ،وفي كل مرة ينظر إليها أو يقترب من النظر إليها تقوم الباحثبة بتبدعيم الطفبل مباشبرة بعبد إصبدار

االستجابة.

-نوع التدعيم المقدم( :االبتسام -الربت -الدودوة) ،ماد (اللعبة المفضلة للطفل).
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النشاط العاشر  (:يشتمل على المهارات من)38 – 37
الهدف :تنمية الطاقة البصرية لدى ألطفال
األدوات :ورق ملون ،لصق ،صور ألفراد األسرة.

االجراءات:
تجذب الباحثة انتباه الطفل إليها بوضع دمية بالقرب من وجهها ،ثم تضع الباحثة جانب وجههبا صبورة (األم أواألب) وتقول (ماما أو بابا) ثم تعرض على الطفل صورة (والده ووالدتبه) ،وتقبول لبه (باببا فبين) أشبر بأصببعك،
فإذا استجاب الطفل ألداء النشاط تدعمه الباحثة على الفور ،واذا لم يستجيب فتوجهه الباحثة ببدنياً ولفظيباً مبع

تكرار النشاط مرة أخرى.

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

التقويم:

 تعطي الباحثة األطفال الفرصة

لمالحظة الصور في كل بطاقة معروضة عليهم مع تشجيعهم علي وصف

األفعال ،والتعليمات واألعمال اليومية المتبعة داخل الروضة  ،مع الربط بين الكلمات والصور.

 تترك الفرصة لألطفال لتقديم ما لديهم من خبرات سابقة عن المشاهد التي شاهدوها.
 تسرد أحدا

قصة قصيرة مع عرض كل مشهد علي حده  ،مستخدمة التمثيل الدرامي

وتساعد األطفال علي فهم المعني وتمثيل األدوار .

لتوضم محتواه ،

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:

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

المكانية من خالل عروسة اإلصبع  ،وتستخدم المجسمات المعبرة عن ألعاب الحديقة (الكرة – لعبة التسلق) .
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النشاط الختامى  (:يشتمل على المهارات من)33 – 31
الهدف :تنمية الطاقة الحس حركية والجسدية لدى ألطفال
األدوات :كيس به رمل = بازل

اإلجراءات:
استكما ًال لما بدأته الباحثة في الجلسات السابقة تقوم بنفس الشيء وهو االتصال البدني ،واالتصال بالعين مع

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

بإظهار االقتراب من الباحثة والتجاوب معها تقوم نوع التدعيم المادى .

 الذهاب الى ورفة تنمية الحواس ومراجعة االنشطة البصرية والحسية ،حي تقوم المعلمة المساعدة بتقسيماالطفال 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  3قطع 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

وصغيرة  ،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 مثالً 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
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