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  أ
 

 هد ! رب العالمین والصالة والسالم على معلم ال�شر�ة وهاد� اإلنسان�ة وعلى آله وصح�مالح

 األطروحة هواجتهاد تكللت بإنجاز هذ لسنواتوجهد  �عد رحلة �حث.ومن ت�عهم بإحسان إلى یوم الدین

 ج�الي نورالد�تور : ال �سعني إال أن اخص �أسمى ع�ارات الش5ر و التقدیر ألجود وأنبل أستاذلذلك 

التي قدمها لي طیلة انجاز هذا  على 5ل المساندة النفس�ة والعلم�ةالذ� 5ان تحفیزا للهمة والطاقة وعلى  الدین

  .ال�حث

الذ� ساندني وساعدني إلخراج هذا ال�حث بهذه  إسماعیلرا�حي ستاذ لأل5ما أتقدم �الش5ر الجز�ل 

التي مدت لي ید العون  األساتذة بن عامر وسیلةزمیلتي  صد�قتي و وال أنسى أ�ضا.الصورة العلم�ة

: منهم 5ل أستاذة �قسم العلوم االجتماع�ة واخص �الذ5ر شع�ة علم النفسو  وساندتي طوال هذا المشوار

  ...نحو� عائشة/ ر مل�5ة، أو مد/أ

عبد هللا  أ�منالد�تور  ماجدة السید عبید والد5تورة  األردن�ةجامعة المن  األستاذیناش5ر  أنوال �فوتني 

  .لتح�5م المق�اس المصمم العلم�ة ةللمساعدعلى االستجا�ة 

جل توفیر شروF الراحة و5ان دائما أن و االبتدائي الذ� تعب من آمعلم القر : لوالد�ش5ر� وامتناني 

  .یلقبني �الد5تورة قبل وفاته

 اوالتي دائم... وأحاطتني �حنانها ... وعلمتني ...صغر� شمس المستقبل التي رHتني في : الميش5ر� 

  .وابدأ أجدها بجانبي من شهادة االبتدائي إلى غا�ة الحصول على شهادة الد5توراه

سمیرة ،عبد الحل�م،وأسماء 5شموع تضئ درHي و5انوا سند� في الح�اة واخص �الذ5ر :إخوتيش5را لكل 

الذ�  أختيابن  أیوب أنسى5ما ال .األطروحةستكمال ال وأعنتنيالتي ساندتني  أسماء طاع هللاألستاذة 

5انوا : إلى الذین أ�ضا .المعاقین ذهن�ا األطفال ونم ه معو نمال تصم�م البرنامج �مقارنة و 5ان معي ط

عونا لي في �حثي هذا وزرعوا التفـاؤل في درHي وقدموا لي المساعدات والتسه�الت والمعلومات  فـلهم 

و الذین أسهموا �ش5ل وفیر  �س�رة-حي المجاهدین–مسجد الهجرة وعة ممج :منهم 5ل الش5ر يمن

ه �و صاحب التوج أختي وصد�قتي حمید� زولیخةواخص �الذ5ر  في تشج�عي أثناء انجاز ال�حث5بیر 

وٕامام المسجد  شمس الدینعیداو� االلكتروني على المساندة التامة في المجال اإلخراج لمادة ال�حث 

  .بلع�طر الطیب

 األخو  الكل�ة بوذی�ة مسوؤل الم5ت�ة رأسهمعمال الم5ت�ة الذین ساندوني و على  إلى أ�ضا � ش5ر  أسجل

ملحقة � رح�م حمزة لألستاذ و وش5ر� لكل المؤسسات النفس�ة البیداغوج�ة التي على المساعدة.ح��م

لم و  الخاصةساندني وساعدني �طر�قته من 5ل والى .ةم�س5رة لتكو�ن المستخدمین على المساعدة الدائ

   .عذرا وش5را...اسمه ذ5ری
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  ب

 

  .ملخص الدراسة �اللغة العر��ة

   -األمور ألول�اءبرنامج موجه -قین عقل�ااالمع لألطفال األساس�ةبرنامج تدر�بي لتنم�ة المهارات :عنوان الدراسة

 ،و ألبنائهم األساس�ةلتنم�ة المهارات عقل�ا  المعاقین األطفال ألول�اءبناء برنامج تدر�بي  إلىتسعى الدراسة : الهدف من الدراسة

 األساس�ةوالمهارات . مفاه�م الح�اة الیوم�ة والتر5و�ة و5ذلك االندماج االجتماعي وٕاكسابهمحتى یتم-نوا من تدر�بهم داخل المنزل،

  :تتمثل في

 .المهارات اللغو�ة  -2                     .المهارات المعرف�ة-1              

 المفاه�ممهارات -3                     .المهارات الح�ات�ة-3              

  :المهارات التدر�ب�ة المتمثلة في تطبیAخطوات ل إت@اعتم  وقد

 . )، العمیAة، الحادF، متوس@س�F(سنوات للفئات العقل�ة)10- 2(تحدید المستوB العقلي- 1

 ...)،ياألول، الثان.(تحدید التدر�ب- 3                 ...)،ياألول، الثان.(تحدید الهدف- 2

 .تحلیل المهارة - 5       ...)،ياألول، الثان.(تحدید الهدف لكل مهارة- 4

 .اإلجراءات- 6

 ).األم(تقد�م نموذج العمل من قبل المدرب - 6-1

 .ق�ام الطفل @العمل @مساعدة المدرب - 6-2

 .ق�ام الطفل @العمل دون مساعدة المدرب - 6-3

  :المتمثلة في التدر�ب )فن�ات(أسلوب  استعمالمع 

 .تحلیل المهمة أسلوب -1

 .أسلوب النمذجة  -2

 .أسلوب التعز�ز  -3

لوصفي التحلیلي لتصم�م و5ناء البرنامج من خالل مراجعة للتراث العلمي والنظرN ااستخدمت ال@احثة المنهج :منهج الدراسة

  .تحدید السن والمراحل العمر�ة -3البرامج اإلرشاد�ة و التدر�ب�ة     -2اإلعاقة العقل�ة      -1 :لـــ

یتكون مجتمع الدراسة األصلي من جم�ع أطفال قائمة االنتظار ،والتشخ�ص الخارجي للمراكز النفس�ة :مجتمع الدراسة

اما .ولي و طفل 123 همم وال@الغ عدد2017-2016 عام الجزائر-لوال�ة @س-رة .البیداغوج�ة ،وع�ادة قروف العالج الطب�عي

  .ولي وطفل 50العینة ف-انت 

  :التال�ة األدواتخدمت ال@احثة است:الدراسة أدوات

  .Teste Sans parolesم  1946عام )بورال الصغیر(بورال م�سوني اخت@ار  - 1

طاع هللا ال@احثة : ةالس�-ومیتر�حساب الخصائص .م1993 نع�م عط�ة عام م ترجمة1926عاماخت@ار فلورنس -ودایناف  -2

 .حسینة

 .ال@احثة دالتدر�ب�ة ألول�اء المعاقین عقل�ا، إعدا مق�اس الحاجات - 3

 وأ�ضا معهالتعامل  أثناء األول�اءبرنامج تدر�بي مهم جدا لتذلیل الصعو@ات التي یتلقاها  قدمت الدراسة الحال�ة

یخرج على  أنلذلك �حتاج .لحاجة المیدان التر5وN و العلمي لمثل هذه المعلومات والتدر�@ات لتكون معینة لمن یر�دها

 . المعاقین ذهن�ا وللعاملین في التر5�ة الخاصة األطفال أول�اءش-ل دلیل 
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Summary of the study.  
Study title  

A Training Program for the Development of Basic Skills for Children with Mental 

Disabilities -A Program for Parents-  

The objective of the study 

 This study seeks to design a training program for parents of children with mental disabilities 

to develop their basic skills. Parents’ use of this training program can help them impart to 

children the concepts of daily life and education; thus, social integration. 

These basic skills are: 
1- Knowledge skills. 

2-  Language skills. 

3- Life skills. 

4- Notions' skills. 

Implementing the training skills requires the following Steps: 

1 - Determination of the mental level (2-10) years for mental groups (mild, average, severe and 

profound). 

2-  Determination the objectives ( First, second, ...) 

3-  Identification of the training method (first, second, ...) 

4 - Determination of the objective for each skill (first, second, ...) 

5. Skills’ analysis. 

6. Procedures 

6-1 - Presentation of the model work by the coach (mother). 

6-2-  The child’s work with the help of the trainer. 

6-3-  The child’s work without the assistance of the trainer. 

In addition to the use of the training techniques: 

1- Task analysis Method. 

2- Modeling Method. 

3- Reinforcement Method. 

Methodology  
The researcher used the descriptive analytical approach to design the program through a review of the 

scientific and theoretical heritage related to: 

1- Mental disability. 

2. Counseling and training programs. 

3 - Determination of age and age stages. 

Study Community 
The original study community consists of all Biskra children in: the waiting list, the external diagnosis 

of pedagogical centers and the Guerrouf physiotherapy clinic.  From 123 parents of children the 

sample was 50. 

Study Tools 

 The researcher used the following tools: 

1 - Boral Messoni Test (Young Boral) in 1946, “Teste Sans paroles.” 

2 - Florence Kudainav Test in 1926 translated by Naiim Attieh in 1993. Calculation of the 

characteristics of the psychometric by the researcher Hassina Taalah. 

3- Measuring the training needs of mentally disabled parents, prepared by the researcher Hassina 

Taalah. 

The current study presented a very important training program to overcome the difficulties that 

the parents encounter while dealing with them; also the educational and scientific field need such 

information and training to be designed to those who want it. Therefore, the presentation of the study 

in a shape of a manual for the parents of mentally handicapped children and also for the workers in 

special education has been crucial. 
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  مقدمة

�ة الخاصة العدید من فئات األطفال غیر عادیین منها الموه�ة �تنطو" تحت مظلة التر
واضطرا�ات  ،واإلعاقة الحر(�ة ،، واإلعاقة ال�صر)ة، واإلعاقة السمع�ةواإلعاقة العقل�ةوالتفوق،

  .) 199: 1998فاروق الروسان ،( النط. واللغة، وصعو�ات التعلم ، واالضطرا�ات االنفعال�ة

تمثل قض�ة اإلعاقة ورعا�ة ذو" اإلعاقة مبدأ إنسان�ا وحضار)ا وتؤ(د على ضرورة مراعاة 
(شف لنا عن التار)خ نجد أن ف.حقوق المعوقین وٕاتاحة الفرص المتكاملة لهم لالندماج في المجتمع

ذا منذ العصور وه(�ف�ة التعامل مع األطفال المعوقین عقل�ا  يالنظر فتعدد وجهات 
(ان التعامل معهم �ال  إسبرطة أما فيواهتمام على ش(ل فخر واعتزاز، وأولوا عنا�ة فراعنةالفالغابرة،

المعوقین عقل�ا التخلص من هؤالء  تم في اإلغر).و ،)77 :2002الهجرسى،  أمل معوض(شفقة رحمة أو
أعطیت لههم فقد  أما في عهد المس�ح،)13 :2000عبید،  السیدماجدة (.واعتبروهم غیر صالحین للح�اة
نجد أن  ثحی اإلسالميأما في العصر ).18: 1997دمحم محروس الشناو,، ( فرصة الع�ش في رحاب الكن�سة

حیث  حجة الوداعیوم من أعلن عن حقوق اإلنسان  أول دمحم صل هللا عل�ه وسلم رسولنا الحبیب
خصص لقد التعالي ، و نهى عن السخر)ةبین مختلف الفئات في المجتمع، و  حرص على المساواة

القرن وفي ،)248: 2007، عبد اللطیف حسین فرج(الع�ش �سالم لهم من بیت مال المسلمین التي م(نتهم من

و(انت .خالل أعمال المصلحین االجتماعین الفئة ق�مة منحاولوا أن �عطوا لهذه  عشر 18إلى  16
 و 1837 عـام Edouard Onesimus Seguinإدوارد ساجان و Itardإیتارد لـ تعزM الجهود التر�و�ة 

حدثت تطورات  )20(القرن  أما).20- 19: 1997دمحم محروس الشناو,،(Maria Montessoriمار)ا منتسور" 
أنشأت صفوف خاصة على  أین مهمة على مستوM الخدمات التر�و�ة الخاصة �المعوقین ذهن�ا
�ة لكي تتم(ن هذه الفئة من التكیف��ة والغر�ومن .)103:  2002أمل معوض الهجرسى،(مستوM الدول العر

�ة �   .1970عام الجزائر بین الدول العر
المش(الت  أهمو من  المجتمعاتفي (ل  أثرهاالعقل�ة ظاهرة اجتماع�ة یتضح  اإلعاقةتعد 

(ما �مثل المعاق ذهن�ا .االجتماع�ة المتعددة الجوانب النفس�ة والطب�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة
  .و زمالئهم ومر�یین والقائمین على التكفل بهم األمور أول�اءمش(لة للمجتمع المح�R �ه من 

و  1954وEندا 1949والینو1845أسDووCرولو1941دولو1934جولدو1907 سجانمن ل ( اتف.لقد 

ودمحم محروس  1982وفاروق دمحم صادق D1972یركو 1963سبیتزو 1959هیبرو 1955سارسون 

تتمیز �انخفاض  العقل�ة اإلعاقة أنعلى .2010وجمال الخطیب 2000الروسان  فاروق و 1997الشناو, 
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المفاهم�ة واالجتماع�ة  ا المهاراتمذین تمثلهلال التك�فيالعقلي والسلوك  األداءملحوT في (ل من 
الثامنة عشر من عمره وتتمثل المهارات المفاهم�ة في  والتك�ف�ة العلم�ة وهذه تظهر قبل بلوغ الفرد

المهارات االجتماع�ة أما الذاتي، والتوجه، األعداد،و  النقود،و  ،الوقت الكتا�ة القراءة و اللغة و
حل المش(الت االجتماع�ة و تقدیر الذات و المسؤول�ة االجتماع�ة و  ،العالقات االجتماع�ة:شملتف

العنا�ة �الذات، و مهارات الح�اة الیوم�ة : فهي مل�ةالمهارات العف�ما یخص  أما .التعل�مات وٕات�اع
استخدام و استخدام النقود، و السالمة العامة و السفر التنقل ،و الرعا�ة الصح�ة ،و المهارات المهن�ة ،

   .)114- 113: 2010جمال دمحم سعید الخطیب ، .(الهاتف

جانب (ونه مش(لة  إلى�عولها  أو�حمي نفسه  أن تط�عس� الحیث أن الطفل المعوق ذهن�ا 
االنت�اه والقل.  في اضطراب،العدوان�ة ،التكیف  وءس:مثل�سبب ما �صدر عنه من سلوك  أسر)ة
  .وقدرات إم(ان�اتعنا�ة ورعا�ة خاصة تتناسب مع ما لد�ه من  إلى�حاجة  هأنلذلك ف

�ف�ة التعامل معه  نوتتساءل ع، أمرهاتظل في حیرة من  األسرة أن الروسانفاروق و ذ(ر   )
خاصة مع  ،وتتخوف من عدم تقدم حالته وتهذیب سلو(ه، وتتساءل عن مستقبله إم(ان�اتهوتنم�ة 

وجد بها تالتي  األسرالماد�ة للغالب�ة العظمى من  اإلم(اناتقلة الهیئات المتخصصة، وضعف 
   .طفالهذه الفئة من األ

من واج�ات المجتمع نحو المعاقین ا أص�حت برامج الرعا�ة االجتماع�ة، والتر�و�ة واج�
�، ونجاح مثل هذه البرامج �عتمد إلى حد (بیر على طرائ.، وأسالیب، واستراتیج�ات التدر)ب، اعقل

و)ترتب على هذا التدر)ب نتائج تسهم في إكساب الطفل المعاق عقل�ًا هذه المهارات من خالل 
  .) 3: 2001بخش،أمیرة طه (بدرجة (بیرة نحو االنخرا\ في الح�اة إفادتهم تدر)بهم علیها؛ مما یؤد" إلى 

  همساعداألساس�ة تالمهارات  ة منعمجو  إلىالمعاقین ذهن�ا �حتاجون  األطفال أن الشك  
 هذهبین  من،و معاقال غیر لالطف ىإل اقرب مستو"  لي بهم نصل حتى الذهن�ة �قدراتهم لالرتقاء

 هواستعدادات قدراته تنم�ة على هتمساعدو ... ت�ةالمهارات المعرف�ة، اللغو�ة،الح�ا:األساس�ة المهارات
 المناس�ة الظروف توفیر خالل من كوذل ،أهدافه تحقی. على لمم(ن، والعم حد أقصى إلى

  .لتحق�قها
�ة  أن O’Dell,1976دالاو رأشاوقد� بهم دفعتال�احثین والممارسین في علم النفس والتر

نموذج نماذج تدر)ب الوالدین المعروفة بین ومن  تدر)ب الوالدین تاستراتیج�ا الحق�قة إلى تطو)ر
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المعروف �اسم التدر)ب بهدف ز)ادة فعال�ة الوالدین والذ" یهدف  Gordon,1970ثوماس جوردن 
  .) 49: 2009 ،جمال دمحم الخطیب.(على التواصل الفعال مع أبنائهم األ�اءإلى مساعدة 

و)رغبون في اكتساب المهارات الالزمة لمساعدتهم على النمو  �أطفالهمیهتمون  األمور أول�اء نأونجد 
 أول�اءسوف یجد و  ألطفالهم الخاصةوالبرامج  األنشطةفي  ایجاب�ا �سهموا أن األمور أول�اء�ستط�ع و  والتعلم
  .عندما تكون تلك المشار(ة مم(نة وم�سرة أطفالهمالوقت للمشار(ة في برامج  األمور

�ة الخاصة، اتدر)ب والد" الطفل المع أص�حلذلك ��ساعد الوالدین  ألنهق عنصرا رئ�س�ا في برامج التر

وفي هذا اتف. والطفل المعاق ذهن�ا مندمجا في المجتمع على اكتساب المهارات التي من شأنها أن تجعل 
  التأهیل�ة�ة �ضرورة إعداد البرامج التدر)ب واصأو ال�احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل�ة،و 

  .Smith,RسمیثروEرت :والمختصین في هذا المجال ومن بین هؤالء ال�احثین.والتعل�م�ة المناس�ة لهم

 رووCتزو  1982،فاروق صادقHeward 1984،هیوارد1984Chessو تش�سGold ,M.1975و مارDجولد1974

Rowittz1981، بیرنبومBirenbaum1986دافیز1986،دمحمعبدالمؤمن،Davies1986)،اقيf127:  2000عال عبد ال(.  

المعاقین  األطفالتلب�ة حاجات أول�اء  اتجه تف(یر ال�احثة في الدراسة الراهنة إلى محاولةوعلى ذلك  
 اتدر)ب� االتي تش(ل برنامجمن طرفهم و  من خالل التدر)�ات التي تقدم ألبنائهم األساس�ةتنم�ة المهارات ذهن�ا ل
  .المعا�ش االجتماعيالوسR و دمجهم في  ذهن�ا المعاقین األطفال لتفعیل طاقاتلهم  امقترح

  :التال�ةإلخراج هذه الدراسة على الخطة  ت ال�احثةوقد اعتمد
  :الذ" �حتو" على أر�عة فصول وهي:الجانب النظر, 

التعر)ف �مفاه�م إش(ال�ة الدراسة، األهداف واألهم�ة، تم تناول : العام للدراسة �اإلطارالمعنون  األولالفصل 
  .السا�قة ت، الدراساالمفاه�م اإلجرائ�ة د، تحدیالدراسة
�ة تضمن  الذ" المعنون �اإلعاقة العقل�ة واألسرة الثانيالفصل �المعاقین عقل�ا،مفهوم  األطفالتطور الف(ر في تر

 نمو المهاراتمنها  األساس�ةالمهارات  تناول الثالث الفصلوأس�ابها،أما  ااإلعاقة العقل�ة، و�أنواعه
�ة الخاصة،التدخل الم�(ر و تعل�م وتعدیل سلوك  تم�البرامج  المعنون   الراfع لالفص،هاأنواعو �التطرق الى التر

تناولنا ف�ه المنهج�ة  �اإلجراءاتالمعنون  الخامسالفصل أما  البرامج الخاصة أنواع أ�ضا المعاقین عقل�ا
البرنامج المصمم وتقد�م نماذج من التدر)�ات تم التطرق إلى  السادسالفصل ستطالع�ة ،أما االإجراءات الدراسة 

  .    والمراجع التوص�ات واالقتراحات ،و
  

  
  
 



 

 

 

 الجانب النظر� 
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  اإلطار العام للدراسةاإلطار العام للدراسة  ::الفصل األولالفصل األول

  

  

  

  تمھید الفصلتمھید الفصل  

  ..إشكالیة الدراسةإشكالیة الدراسة    ::أوالأوال

  ..أھداف الدراسةأھداف الدراسة    ::ثانیاثانیا

  ..أھمیة الدراسةأھمیة الدراسة    ::ثالثاثالثا

  ..الدراسةالدراسةالتعریف بمفاھیم التعریف بمفاھیم   ::رابعارابعا

  ..الدراسةالدراسةتحدید المفاھیم اإلجرائیة لمتغیرات تحدید المفاھیم اإلجرائیة لمتغیرات   ::خامساخامسا

  ..الدراسات السابقةالدراسات السابقة  ::سادساسادسا

  ..خالصة الفصلخالصة الفصل
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  تمھید الفصلتمھید الفصل

 

 ألن لتي یت�عها ال�احث في إجراء �حثه�مثل هذا الفصل المعنون �اإلطار العام للدراسة الخطوات األساس�ة ا

لدراسات السا�قة �ساعد ال�احث على تحلیل ااألهداف واألهم�ة وتحدید مفاه�م الدراسة  وتحدید تحدید اإلش(ال�ة،

 .ح الموضوع للقار4 �توض تساهم فيمن تصم�م البرامج و  هتم(نو والتراث النظر/، 
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  إش�ال�ة الدراسة :أوال

ذو/ تندرج ضمن فئة و النفس  وعلمتعد اإلعاقة العقل�ة من الموضوعات التي اهتم بها میدان التر�8ة 

 األسرةمما �عد عبئا على (اهل  المجتمعات،في (ل  أثرهاظاهرة اجتماع�ة یتضح هي و االحت�اجات الخاصة، 

 تفوق طاقةوالتي خاصة الالرعا�ة إلى حاجة �الطفل  نألها �سهولة ذلك لیوصدمة لها من الصعب التغلب ع

 .األسرة

هم لن �ستط�عوا أن �حبوه وHرعوه لكن هذا الشعور الذ/ هو رد ف �ان طفلهم معاق عقل�ا  اعند إ�الغهو 

وتنتقل من د تقرر األسرة أال تصدق انه معاق وق،أساب�ع  أوفعل طب�عي للصدمة یزول عادة �عد �ضعة أ�ام 

واألخصائیون اآلخرون و(ثیرا ما �فشل األط�اء ،طبیب ألخر على أمل العثور على واحد �م(نه أن �عالج الطفل 

فإنهم قد �شعرون �األسى والض�اع (ما لو ،في أن �فسروا بوضوح و �طرHقة یتقبلها األهل أن طفلهم مختلف حقا

 و الوالدین و�اقي األسرة  ح�اة في توترا �سبب أن أ�ضا �م(ن .)2010:197دمحم النو�ي دمحم علي،(أن الطفل قد مات

وHتأثر خاصة إذا  واألخوات اإلخوة على یؤثر ومما ، حاجاته تقدیر على خاصة وHؤثر، التكیف على قدرتهم

  .ته وعلى قدراتهشخصییؤثر على عامال مساعدا فهذا �عد ، لهم�مثل حرجا  ألنه األعینعن  إخفاؤه حاولت 

 هلد�ه انخفاض في درجة الذ(اء واألداء العقلي و حالة عدم اكتمال أو توقف أو تأخر نمو  عقل�افالمعاق 

العقلي ألس�اب تحدث في المراحل األولى نتیجة العوامل الوراث�ة أو البیئ�ة تؤثر على الجهاز العصبي  مما 

  .یؤد/ إلى نقص القدرة على التعلم و التكیف

ل�س سهال إذ أن  هدین ، (ذلك فإن تدر�Hاینمو وHتعلم ولكن �معدل أ�طأ من األطفال الع �اإلضافة انه

من  واالنتقالات الهامة ر یثلمانت�اهه لتوجیهه عم�م و�حتاج إلى والتذ(ر والت النت�اها لد�ه صعو�ات �الغة في

المهارات ال�س�طة إلى المهارات الفرع�ة التي تتكون فیها وت�سT المعلومة المقدمة وتقد�م التلم�حات المساعدة 

  ). 221: 2008، الخطیبجمال (.العمل�ات المعرف�ة وأسالیب مناس�ة لتنم�ة، المواد الطب�ع�ة ،واستخدام

 أوالمر8ي  أفعالخاصة أقرانه، وHتفهم ردود  اآلخرHنمختلف عن  �أنهلد�ه شعور  عقل�ا أ�ضا فالمعاق

من طرف الناس  منبوذ أوله م(انة اجتماع�ة وهو مقبول  أنHتفهم و في طرHقة التعامل معه المر(ز المعلم داخل 

 Tالمعا�شوالمح�. 

تتعلV �التغلب فاألسرة  في هذه الحالة لدیها حاجات ،و األسرة لد�ه حاجاتلذلك نجد أن (ل من الطفل     

خاصة فهي �حاجة إلى التعا�ش مع مش(الته  ه و(�ف�ة التعامل معالتي تع�شها وعلى  على ردود األفعال السلب�ة
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،ألنه  من یوجهها التوج�ه الصح�ح والتشخ�ص الدقیV ،وأ�ضا إعطائهم طرق فعالة للتكفل �ه داخل األسرة

 Vد من درجة استقالل�ة الطفل المعاق ذهن�ا و االعتماد على الذات وفي األخیر یتحقHمع األول�اء یز Vالتنسی�

  .نوع من االندماج االجتماعي والمهني من خالل التدرHب

ع�ارة عن عمل�ة تطوHر السلوك الشخصي للفرد في  Robinson,1985فالتدرHب حسب رو8نسون 

 Wمستو Vعبد هللا زامل و  احمد الخطیب(.المرغوب األداءمجاالت المعرفة والمهارات واالتجاهات وذلك من اجل تحقی

هم أكثر الناس قر8ا إلى المتخلف ذهن�ا والتصاقا �ه ومن أشدهم تأثرا  اآل�اءولتدر�Hه نجد  .)15: 2008،العنز/ 

   .)2001:168، رمضان القذافي(.بإعاقته

 حول رغ�ة Fairbrother, 1991فدراسة، جاءت العدید من الدراسات تبین حاجة األسرة إلى التدرHب

جم�عا في معرفة طب�عة الصعو�ات التي �عاني منها طفلهم واالهم من ذلك أنهم یرHدون معرفة ما  اإل�اء

أقصى حد  إلى�ستط�عون عمله للمساعدة، واألفضل لدیهم هو معرفة الطرق المم(نة لمساعدة الطفل على النمو 

(ن عمله في سنوات العمر األولى ح�اطات الناتجة عن عدم معرفة ما �ماإل �ه اإلعاقة، ف�النس�ة لهم تمثلتسمح 

 دورا مهما في تعل�میلعبون أول�اء األمور  أنذلك  .هالحاسمة أزمة ر8ما تكون اشد من إنجاب الطفل المعوق نفس

یتم االعتراف �أول�اء  أن �Kroth,1981روث أطفالهم المعوقین واستنادا إلى هذه الحق�قة فقد اقترح  وتدرHب

  .)165:2009جمال الخطیب، (األمور (معلمین أساسیین ألطفالهم

حاجة أول�اء أمور األطفال المعوقین عقل�ا للمعلومات خالل حول  ,Ellen 1988 لینأوقد أشارت دراسة 

عقل�ا تراوحت مهات الذین لدیهم أطفال معوقین زوجا من أ�اء وأ )40(ح�اة طفلهم المعوق ،وتألفت العینة من

عن حاجاتهم لمعلومات متعلقة �(�ف�ة التعامل مع سلوك الطفل أكثر  اآل�اءوقد عبر  سنة) 12-3(أعمارهم ما بین

من الحاجة للمعلومات المتعلقة بتقد�م الطفل ودرجاته على االخت�ارات النفس�ة،وأشارت الدراسة (ذلك إلى أن 

(ان اهتمامهم  ینصب على مستقبل الطفل أما األمهات  اآل�اءفواألمهات  اآل�اءهناك اختالفا في اهتمامات 

 ). 72: 2009جمال دمحم الخطیب ، (ف(ان اهتمامهن  ینصب على مش(الت الطفل السلو(�ة

 إلىسر التي لدیها طفل متخلف ألتعرض ا أهم�ة  1985Hopkins,Mوبكنسھ ر/ ما دراسة أثبتتوقد   

لت درجات جالتي لدیها طفل متخلف وتتعرض لبرامج رعا�ة خاصة قد س األسر نأوجدت ،برامج رعا�ة خاصة 

�النس�ة  إحصائ�ة، و(انت هذه الدرجات ذات داللة األسرةفي مق�اس البیئة العائل�ة، و(ذلك مق�اس وظائف  أعلى

 ةاإلرشاد�البرامج  إلنجاح والبد.الخاصة التي لدیها طفل متخلف ولم تتعرض لهذه البرامج  األسرلدرجات 
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یؤخذ  أنمتخلفین عقل�ا وال بد  أطفاالیرعون  ینالخاصة �الوالدین الذ اإلرشاد�ةللوالدین من تحدید االستراتیج�ات 

 )77 :2001إ�مان فؤاد دمحم �اشف،(.العادیین األطفالفي الحس�ان الحاجات الخاصة بهم، والتي تختلف عن حاجات 

ساعدهم تي تال إلى �عض أنواع التدرHب�حتاجون الذین لدیهم أبناء معاقین  اآل�اء أن ماجدة السید عبید وأشارت

ألنهم قد ی�الغ األهل في العطف والتدلیل أو ،على رعا�ة أبنائهم في المنزل وعلى الك�ف�ة التي یتعاملون بها معهم

 أ/.)21: 2012سید عبید،ماجدة ال(إهماله وال یرجون منه فائدة ی�الغون في القسوة عل�ه والتشدید في معاملته أو

 وٕام(اناتهمبرامج تدرHب�ة خاصة بهم، وتصمم �طرHقة تتناسب مع قدراتهم  إلى العقل�ة اإلعاقة�حتاج ذو/ 

  .حد مم(ن أقصى إلىالمحدودة واستثمارها  واإلم(اناتوتساعدهم من االستفادة من تلك القدرات 

تتمیز هذه البرامج �قدر من المرونة من  أنالبد أنه  1988رمضان دمحم القذافي وأضافت دراسة 

یتم التر(یز على مهارات القراءة والكتا�ة  أنالضرور/ التر(یز على تنم�ة المهارات اللغو�ة االجتماع�ة على 

المواد یتضمن البرنامج التدرHبي �عض  أنRobinson& Robinsonروبنسون،وأكدت دراسة وتعلم الحساب

  .) 43-42: 2008، العط�ةهللا  عبد أسماء(األكاد�م�ة

     Vب�ة و شعور ال�احثة  منمش(لة الدراسة الحال�ة تنبثHأهم�ة تنم�ة المهارات �الحاجة إلى البرامج التدر�

لمدة رطوفون�ة و(مدیرة مر(ز ت من خالل عملها (أخصائ�ة نفس�ة أالحظ إذ،األساس�ة لألطفال المعاقین عقل�ا

وهي مهارات �حتاجها  األطفال�المر(ز الطبي البیداغوجي انخفاض في مجال المهارات األساس�ة بین  )سنة 12(

ونقصها یرت�T إلى حد (بیر �المش(الت وسوء التوافV  ،(ل طفل لكي یتواصل �فعال�ة مع المح�طین �ه

هناك نقص في  أن-على حد علمها-وترW ال�احثة .والصعو�ات التي یواجهها الطفل في عالقاته االجتماع�ة

تطبیV م�اد4 التر�8ة الخاصة خاصة ف�ما یخص التشخ�ص والتوج�ه الوالد/ أما من ناح�ة برامج التدخل الم�(ر 

سنة فبدا التكفل �األطفال المعاقین ذهن�ا �المراكز النفس�ة البیداغوج�ة �الجزائر ابتداء من  غیر موجودةف(انت 

أما الخدمات الصح�ة .الجزائر - وزارHة ونخص �الذ(ر وال�ة �س(رة�مراسلة  سنوات 3للفئة العمرHة م 2008

لخدمات النفس�ة،خاصة اإلرشاد النفسي ناقصة جدا والخدمات التشخ�ص�ة فموجودة إلى حد ما،وف�ما یخص ا

 غیر متوفرة على مستوW الجزائر وٕانماالتدرHب�ة  أوالبرامج سواء اإلرشاد�ة  نأوأ�ضا .تعدیل السلوكخاصة 

 نإوما  ،قبل االلتحاق �المراكز لآل�اء،واألول�اء ال یجدون توجیهات على ش(ل برامج تمنح فقT التوج�ه الوالد/

Vإشراكهم في العمل�ة  هو �المر(ز ی�قى التوج�ه الوالد/ ناقص جدا وما �حتاجه األول�اء الطفل المعاق عقل�ا یلتح

 ،و�عیده إلى المنزل وال یوجد لهم حV في معرفة ما یتعلم الطفلالتكفل�ة للطفل ول�س مجرد مرافV للطفل �حضره 
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هذا یجعل الطفل في مرحلة الن(وص أو ر(ود أو التدرHب�ة منحصرة داخل المؤسسات، وت�قى العمل�ة التعل�م�ة و 

  .داخل األسر تحسن حسب القدرات العقل�ة وحسب درجة االهتمام والرعا�ة في المؤسسات أو

د یتعاملون مع اآل�اء على أنهم عد�مو المعرفة �العمل�ة التعل�م�ة وأنهم مصدر إزعاج المعلمون قوالن      

ومقترحاتهم أو توجیهاتهم لذلك توص�ات المعلمین  ون ینفذفقT إذا تدخلوا �األنشطة التعل�م�ة والمناهج الدراس�ة 

نزل وٕاكسابهم مفاه�م الح�اة الیوم�ة جاءت ف(رة اقتراح برنامج تم(ن أول�اء المعاقین ذهن�ا من تدرHب أبنائهم �الم

والتر8و�ة،و8ذلك یتحسن مستواهم �ش(ل (بیر وHؤد/ إلى نتائج ایجاب�ة لذو/ اإلعاقة العقل�ة �عد تدر�Hه المهارات 

  .األساس�ة

  

  .أهداف الدراسة:ثان�ا

  

المعاقین ذهن�ا لتنم�ة المهارات األساس�ة  األطفالتهدف هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدرHبي ألول�اء  -

 :المجاالت التال�ةألبنائهم وحتى یتم(نوا من تدرHبهم �أنفسهم داخل المنزل وذلك في 

  .المهارات المعرف�ة •

  .المهارات اللغو�ة •

  .المهارات الح�ات�ة •

 .المفاه�م مهارات •

 

-  Vب والذ/ یدلاالستقالل�ة تحقیHوٕادراكه وطاقاته اتهإم(ان (افة ستغاللا على للطفل المعاق عقل�ا �التدر 

 أن شانها من التيو ، المضافة �الح�اة الیوم �عرف ما أو الح�اة ودةجل أخر (وجه و االجتماع�ة لم(انته

  .االیجابي التكییف من ومزHد ومهني واجتماعي نفسي معاش تحقیV في تساهم
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  .أهم�ة الدراسة:ثالثا

  
المعاقین ذهن�ا من طرف األول�اء  األطفالتنطلV أهم�ة الدراسة من اهتمامها بتطوHر برامج تدرHب   

 Wوالتعرف على الصعو�ات التي یتلقاها األول�اء في الجزائر و�الخصوص بوال�ة �س(رة على اعت�ار أن عدد ذو

أین التدرHب�ة  وذلك ما سجل من خالل التشخ�ص والتكفل النفسي وتطبیV مق�اس الحاجات ااإلعاقة تزاید مؤخر 

 هنا برزت الحاجة الملحة لتسل�T نوم.خاصةلدیها حاجات  ئتواجه أسرة الطفل المعاق عقل�ا مش(الت تنش

ذوW اإلعاقة الذهن�ة في ل ةاإلنسان�ة واألخالق��النظرة  ا، وٕا�مانعلى البرامج التدرHب�ة الموجهة لألول�اء الضوء

 :یلي ما إلىتعود  الحال�ةالدراسة  أهم�ة فان �ة التي تتناسب وقدراتهم العقل�ةتوفیر الرعا

إلى التر(یز  الوطني واألسرة وقضا�ا المرأة والمر8ین وسلطة وزارة التضامن واآل�اءتوج�ه نظر األمهات  -1

 .على مثل هذه المهارات

التأكید على ندرة الدراسات التي تتناول البرامج التدرHب�ة للمهارات األساس�ة ضمن جمع  إلى إضافة -2

  .سنوات عقل�ة)10- 2(المهارات الفرع�ة لدW المعاقین ذهن�ا خاصة من 

 ز، التر(یر، التف(یة، الذاكر كاالنت�اه، اإلدرا:إذا (ان الطفل �عاني من نقص في إحدW العمل�ات المعرف�ة -3

  .لتدرHب�ة للبرنامج تساعد على تنم�ة هذه العمل�ات للتغلب على مش(الت الح�اة الیوم�ةفان األنشطة ا

یوفر البرنامج معرفة المستوW العقلي لألطفال المعاقین ذهن�ا من خالل المق�اس المصمم لتقی�م الحاجات  -4

 . التدرHب�ة لدW األول�اء

لألطفال الذین �عانون من نقص في القدرات �م(ن االستفادة من البرنامج في مرحلة التدخل الم�(ر  -5

 .مقارنة �أقرانهم

�م(ن أن یخصص هذا البرنامج ألسر المعاقین ذهن�ا الذین تفصلهم مسافات (بیرة عن المراكز النفس�ة  -6

 .من اجل تلقى التوج�ه الوالد/ من المختصین ةالبیداغوج�

 ةاإلصا� ،الحس�ة الحر(�ة ة، اإلعاقد�م(ن أن یخصص هذا البرنامج ألسر ذو/ صعو�ات التعلم، التوح -7

 .IMC العصب�ة الحر(�ة

 .المعاقین ذهن�ا األطفالالحاجات التدرHب�ة ألول�اء :تقدم هذه الدراسة مق�اس -8

تحاول هذه األنشطة التدرHب�ة تحسین المهارات األساس�ة وتخفیف الصعو�ات االجتماع�ة واألكاد�م�ة  -9

  .لدیهم
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  .الدراسةالتعرIف Gمفاه�م  :راGعا

  
 :البرنامج التدرIبي - 1

تطوHر  إلىالمخططة التي تهدف  أوانه مجموعة من األنشطة المنظمة "على  1973Goodغود �عرفه  -

  )15: 2008،عبد هللا زامل العنز/  و احمد الخطیب("مهارات وخبرات واتجاهات المتدر8ین

 : المهارات األساس�ة - 2

المختلفة والتي  الطفل من اكتساب العدید من المفاه�مهي مجموعة من المهارات المختلفة التي تم(ن  -

وتعتمد علیها مناهج ل�س فیها نوع من القصور،  ةبدورها تم(نه من التكیف مع ظروف الح�اة وممارستها �صور 

 :*).2015اسامة مدبولي ،)( 110-109: 2007عدنان الحازمي ،(.التر�8ة الخاصة في تصنیف النشاطات

 :اإلعاقة الذهن�ة - 3

العقلي والسلوك  األداءتتمیز �انخفاض ملحوf في (ل من  إعاقةهي  "�عرفها جمال دمحم سعید الخطیب -

الثامنة  بلوغ الفردالتك�ف�ة العلم�ة وهذه تظهر قبل  ا المهارات المفاهم�ة واالجتماع�ة ومذین تمثلهلال التك�في

 ،األعداد ،النقود، والقراءة والكتا�ة ، الوقتاللغة وتتمثل المهارات المفاهم�ة في  )AAIDD(من عمره عشر

تقدیر الذات حل  ،،المسؤول�ة االجتماع�ةالعالقات االجتماع�ة  وتشمل المهارات االجتماع�ة. والتوجه الذاتي

 ،العنا�ة �الذات ،ت الح�اة الیوم�ةمهارا فهي مل�ةالمهارات الع أما .التعل�مات المش(الت االجتماع�ة وٕات�اع

جمال دمحم .(استخدام الهاتف و استخدام النقود ،المهن�ة،الرعا�ة الصح�ة،السفر التنقل، السالمة العامةالمهارات 

  .)114-113: 2010سعید الخطیب ،
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  .الدراسةتحدید المفاه�م اإلجرائ�ة لمتغیرات  :خامسا

  
مجموعة الخبرات واألنشطة �أنه  الحال�ةقصد �البرنامج التدرHبي في الدراسة � :البرنامج التدرIبي - 1

وHتمیز �التنظ�م والتخط�T لتحقیV األهداف التر8و�ة لعمل�ة التدرHب  المقترحة من الممارسات العلم�ة والعمل�ة،

- 2(الفئة العمرHة اع�ة وتر8و�ة وعقل�ة،وHتناسب مع �قوم هذا البرنامج على أسس عامة نفس�ة واجتم. الخاص

مهارات  یتضمنو التدرHب،�ط�قه أول�اء المعاقین عقل�ا في المنزل)فن�ات(أسالیب�ستند على و عقل�ة سنوات )10

 :أساس�ة وهي

 .المهارات المعرف�ة -

 .المهارات اللغو�ة -

 .المهارات الح�ات�ة -

  .المفاه�م مهارات -

  :الموزعة على المجاالت التال�ة تتتمثل في مجموع المهارا :المهارات األساس�ة - 2

 المهارات المعرف�ة - 1

  .اإلدراك الحسي مهارات  - 1-1

  .التمییز ال�صر/  - 1-1-1

 .التعرف على األلوان - 

 .التعرف على األش(ال - 

 .)صغیر/(بیر (التعرف على األحجام  - 

  .التمییز السمعي  - 1-1-2

  .ز اللمسيیالتمی - 1-1-3

 .الشميز یالتمی - 1-1-4

 .الذوقي زیالتمی - 1-1-5

  .المهارات األكاد�م�ة -1-2

  .ءةالقرا - 1-2-1
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   .الكتا�ة - 1-2-2

   .بالحسا - 1-2-3

 .المهارات اللغو�ة - 2

  .المهارات الح�ات�ة - 3

 .المفاه�ممهارات  - 4

  .مسجصورة ال -4-1

  .الجانب�ة  -4-2

  .- المفاه�م الم(ان�ة-العالقات الم(ان�ة -4-3

  .الزمن  -4-4

  .الكم�ة والسعة -4-5

 ،وٕانما لم یلتحوا ولم یتلقوا التكفل �المراكز المتخصصة سنة)18-3(من األطفال هم:ذهن�ااألطفال المعاقین  - 3

�مراجعة و  ،قوائم االنتظار من  مائهعداست أوالتشخ�ص الخارجي الكشف و  خالل عمل�ةتم اللقاء بهم من 

الكشف أنهم معاقین ذهن�ا تم  و. ت ال�صرHة والعصب�ة والحر(�ةمن االضطرا�ا ینمالالوثائV الطب�ة هم س

غیر الرائز بورIل الصغیر نع�م عط�ة،و ترجمة  1926عام فلورنس �ودا ینـاف ل الرجلاخت�ار بتطبیV رسم 

 )10- 2(المستوW العقلي من لتحدید )ونصف شهر إلى خمسة سنوات Teste sans paroles 1946) 18لفظي

   .سنوات

شخص القدوة أثناء التدرHب إما الهم األشخاص المتكفلون �األطفال المعاقین ذهن�ا و �مثلون :أول�اء األمور - 4

 .من األخصائیین النفسانیین توج�ه والد/أ/  اولم یتلقو  األب أو احد مقر�8ه من العائلة أوتكون األم  أن

  

  

  

  

  

  



للدراسة العام اإلطار                                                        :األول الفصل  

  

15 

 

  .الدراسات الساGقة:سادسا
 .البرامج اإلرشاد�ة التدرIب�ة التي استهدفت األول�اء -

إذاعي في التر��ة األسرIة لألطفال المتخلفین ذهن�ا وأسرهم  برنامج 1990عام  فرجصب�حة  تقدم - 1

تعل�م األساسي �مدارس لمن والد/ األطفال المتخلفین عقل�ا في الصفوف األولى ل 20علىوتم تطبیV البرنامج 

تضمنت حلقات البرنامج التخلف العقلي وأنواعه وتوض�ح  .حلقات إذاع�ة 08تكون البرنامج منو التر�8ة الف(رHة 

فل على ارتداء ثم قدمت تدرGIات مختلفة تقوم بها األسرة لتدرIب الط دور األسرة في التعاون مع المدرسة

للتعرف على التغیر الحادث )استب�ان(سوقدمت ال�احثة أداة للق�ا...،وآداب تناول الطعامتناول طعامه،مالGسه

 .�عد سماع حلقات البرنامج نللوالدی

 .)275: 2007علي عبد النبي حنفي،(المعلومات التي قدمت ألسرة المتخلف ذهن�ا مؤ�دة فعال�ة وجاءت النتائج

تدرHب أسرة الطفل المعوق عقل�ا على  معرفة أثرمنها  الهدفبدراسة  1994أبو حمیدان عام  وقام - 2

 .استعمال طرق وٕاجراءات تعدیل السلوك على تعلم الطفل المعوق 

عاما، حیث قام بتقد�م حلقتین ) 12(الدراسة حالة واحدة وهي أسرة لطفلة معوقة عقل�ا وال�الغ عمرها عینةتألفت 

في التلفزHون السعود/ حول اإلعاقة العقل�ة وٕام(ان�ة تدرHب الطفل المعوق، فاتصلت األسرة لعرض حالة ابنتهم 

إلى طلب المساعدة األسرة  راظها مم، عل�ه، حیث أن الطفلة غیر ملتحقة �المدارس الخاصة لإلعاقة العقل�ة

  :لها وهي في البیت، وقام ال�احث بوضع برنامج تدرHبي لألسرة �حتو/ على ید العون لتقد�م 

  .تدرHب وتعل�م األسرة لغة ومفاه�م تعدیل السلوك   - 

  .تدرHب الوالدین على أسلوب المالحظة والتسجیل والق�اس   - 

ولعب الدور،وٕاعطاء التغذ�ة الراجعة  خالل استعمال النموذج،مساعدة المشرف داخل البیئة نفسها من   - 

  .واستعمال الوسائل السمع�ة وال�صرHة

  .استعمال األسرة إلجراءات تعدیل السلوك في غ�اب ال�احث  - 

وقام ال�احث بتدرHب األم لمدة شهر بواقع ثالثة لقاءات أسبوع�ا مدة (ل لقاء ساعتان، وقد دلت النتائج على أن 

ل هذه البرامج من شأنه إفادة األسرة، وتزوHدها �(ثیر من المهارات التي تساعدهم في التعامل مع توفیر مث

أبنائهم المعوقین،و�عد ستة أشهر من انتهاء التجر8ة، قام ال�احث �االتصال �أسرة الطفلة لمعرفة استمرارHة الطفلة 

  .على ما تعلمته
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ثیر من المهارات، و(ذلك ما زالت األم تستعمل وسائل لتعدیل أن الطفلة مازالت تتمتع �أداء ( و�انت النتائج

  .)301:2005ماجدة السید عبید،( السلوك في تدرHب وتعل�م الطفلة

الهدف ، معوقة عقل�ا)  ساند/(بدراسة لفتاة ),1996Richardson& Kline(�لن قام رIتشاردسون و�ما  - 3

بتطوHر مهارات اإلدارة الذات�ة، (انت الفتاة تدرس في منها اكتشاف (یف ساهمت األسرة والمدرسة والمجتمع 

  .عاما) 18- 14(طال�ا من نظرائها المعوقین،تراوحت أعمارهم بین) 16(مدرسة لإلعاقة العقل�ة، و(ان في الصف

أجرHت مقا�الت وأخذت مالحظات في عدة بیئات منها المدرسة، والمنزل والمجتمع الذ/ تع�ش ف�ه ساند/، 

مالحظة أو ) 25(الحظات على شرTH فیدیو و(تا�ة المالحظات، واستندت المالحظات على وجرW تسجیل الم

عمل�ة مراق�ة ومالحظة، وش(لت (ل من تسج�الت المقا�الت والمراق�ات والمالحظات مع األوراق الم(تو�ة 

 أنالمعلومات وجدت  ب�انات المجمعةالو من للمقا�الت ومالحظات المراق�ات واألش�اء الخاصة بتطور ساند/، 

فواصلت تدرHب ابنتها، ومن خالل العنا�ة الم(ثفة التي (انت تقوم بها األم  اوالدتها (ان لدیها أمل بتطور ابنته

تحاول ترتیب  ى مستو�ات مالئمة في المنزل فهيفقد تطورت وتقدمت ساند/، فقد (انت تحفز �استمرار وتول

ج المائدة للعشاء، فق�مت ساند/ نفسها �قولها ستحبون هذه المائدة، أنني جیدة �الفعل، وسألت نفسها، هل نحتا

  .فأعطاها ذلك الثقة �الذات) وهذا (له نتیجة تدرHب وتعزHز وتشج�ع األم(لس(اكین؟ فأدر(ت أنها ال تحتاج 

مسؤول�ة وتقول لها، إذا تفعل مع الطالب اآلخرHن، وتعلمها الوفي المدرسة (انت معلمتها تحاول معاملتها (ما 

تقلد األطفال في غرفة الطعام وفي النظام المت�ع للذهاب لغرفة الطعام،  تفبإم(انك تنظف�ه، و(ان اتسخ شیئ

�اإلضافة إلى أن المهارات االجتماع�ة (انت جیدة وذلك نتیجة التحفیز المستمر، أما في المجتمع الذ/ تع�ش 

�ه فقد (انت لها أنشطة في جمع�ة المواطنین المعوقین، وعلقت إحدW صد�قات ساند/ حول مستقبل ساند/ ف

، فهي لدیها مأشعر �أن مثل ساند/ سیتولون وس�حصلون على وظ�فة ما دام هناك من �عتني �م وHدر8ه(�قولها 

ل ال�احث هل تحاولین تناول غذاء م سؤالها من قبذات�ة تقراراتها الأما في ما یخص ).مهارات مساعدة ذات�ة

  .)333:2005ماجدة السید عبید،( مغذ�ا، فأجابت ساند/ نعم، وأنا امتنع هذه السنة عن تناول الحلو�ات

مهارات السالمة  متعل� منهالهدف ابدراسة  افقد قام ),1999Feldman&Case(جاز فیلدمان واما  - 4

  .والعنا�ة �الطفل لذو/ أسر لدیهم إعاقة عقل�ة من خالل التعلم الذاتي

مهارة، ونس�ة ) 12(و(انت المهارات ) تسعة أمهات وأب واحد( من عشرة من ذو/ المعوقین عقل�ا تألفت العینة

  .درجة)  80(ذ(اء أقل من 
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اإلجمال�ة إلى أن تسعة من عشرة من ذو/ المعاقین عقل�ا وإلحدW عشرة مهارة من اثني عشرة  النتائجوأشارت 

ماجدة السید (مهارة حسنوا من مهاراتهم األسرHة و8تكلفة منخفضة، وتقن�ة منخفضة و�مواد تعل�م�ة ذات�ة

  ).333 -332 :2005،عبید

تحسین تفاعالتهم االجتماع�ة مع  من فالهدبدراسة  2001فرحات عام دمحم  عبد هللا وعادل �ما قام  - 5

 .أطفالهم المعوقین عقل�ا من خالل تقد�م برنامجین إرشادیین احدهما للوالدین واألخر ألطفالهم المعاقین ذهن�ا

فهم بجداول النشاp المصورة و(�ف�ة استخدامها مع أطفالهم Hبرنامج إرشاد/ والهدف هو تعر :للوالدین -

جلسة،تم استخدام فن�ات النمذجة ولعب  20البرنامج یتكون من .االجتماعي لدیهملتحسین مستوW التفاعل 

  .األدوار والتعزHز

 مراحل وتم تعل�م المهارات المتعلقة بـ  03وهو على:البرنامج اإلرشاد/ النفسي لألطفال المعوقین عقل�ا -

 ).صور 10(التعرف على الصور وتمییزها عن الخلف�ة •

 ).صور 5(والتعرف علیهاتمییز األش�اء المتشابهة  •

 ).صور 14(رة والموضوع أو الشيء و تطابV الص •

و(انت النتائج انه حدث تحسن في مستوW التفاعالت االجتماع�ة لألطفال المعاقین ذهن�ا من خالل استخدام 

  .)280-279: 2007علي عبد النبي حنفي،( جداول النشاp المصورة

فاعل�ة برنامج الهدف منها التعرف على  2003عبید عام ماجدة السید الدراسة التي قامت بها  أما - 6

في تدرHب أبنائهم المعوقین إعاقة عقل�ة متوسطة  صمم إلرشاد األسر على تطبی_ استراتیج�ات تعدیل السلوك

 .على �عض المهارات االستقالل�ة

       ب�ة وضا�طة حالة إعاقة عقل�ة متوسطة، حیث تم تقس�مهم إلى مجموعتین تجرH) 28(من  وتألفت العینة

 )14 -14.( 

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة على جم�ع مجاالت مق�اس السلوك التك�في بین  أشارت النتائج إلى

 .المجموعتین التجرHب�ة والضا�طة ، �استثناء مجال المعرفة األساس�ة على �عد الوعي والمعلومات العامة 

أمهات األطفال المعوقین عقل�ا وأطفالهن قد استفدن من التدرIب على دراسة الحاالت أن  نتائج أشارتأ�ضا و 

  ).279:2005ماجدة السید عبید،(�استخدام استراتیج�ات تعدیل السلوكالمهارات االستقالل�ة 
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الكتساب مهارات السلوك التك�في لدW برنامجا للتدخل الم�Gر  2003عام عبد المنعم  ت أمالقدم�ما   - 7

بواقع  جلسة 96وتضمن البرنامج  من األمهات في البرنامج 10المتخلفین عقل�ا وذلك من خالل مشار(ة 

 :(ما یلي مهارات 03 إكساب المتخلفین عقل�ا وتضمن البرنامج أسبوع�اجلستین 

 ).جلسة 48(مهارات االعتماد على النفس والعنا�ة �الذات  -

 ).جلسة 24(التصالامهارات اللغة و   -

 ). جلسة 24(المهارات االجتماع�ة -

فعال�ة مشار(ة األمهات في برنامج التدخل الم�(ر لألطفال المتخلفین عقل�ا في إكسابهم  وتوصلت الGاحثة إلى

  .�عض مهارات السلوك التك�في

تدرHبي لتعلم مهارات تطبیV الهدف من الدراسة استخدام برنامج :2006 عام دراسة سام�ة شو�علأما   - 8

 امج تعلم فن�ات تعلمللتعلم عن طرVH برن ةالقابل حاالت للفئةعلى  الذهاب إلى المرحاض وتعلم الض�T نظافة

 - أداء السلوك التك�في وذلك �استخدام مق�اس السلوك التك�في للجمع�ة األمرH(�ة للتخلف العقليعلى  ،اللعب

  .ألداء قبل و�عد إخضاع حاالت الدراسة لبرنامج التدرHبل�م وتشخ�ص یلتقالصورة المعرف�ة �األردن (أداة و 

وتدرHب األمهات على (�ف�ة أداء السلوك �طرHقة صح�حة في  BakerمحتوW البرنامج مقت�س من دلیل   

صفة خاصة للتعرف على مستوW � الوقت المناسب، و�التالي یت�ح البرنامج التدرHبي في المنزل المجال للتدخل

  .األداء السلو(ي للطفل

المر(ز النفسي  هو الم(انو (ان  شهر �معدل یومین (ل أسبوع 18الي استغرق تطبیV هذا البرنامج حو   

  .ببولوغین الجزائر العاصمةالبیداغوجي 

  .عقل�احاالت متخلفین  3دراسة حالة على : نوع الدراسة -

  .تم إت�اع منهج دراسة الحالة الفرد�ةتقی�م فعال�ة البرنامج من خالل ق�اس السلوك التك�في و  - 

فعال�ة تطبیV المق�اس في ق�اس التغیر في األداء للمتخلفین عقل�ا �عد إخضاعهم  أن هناك النتائج وجاءت

  .لبرنامج تدرHبي

  :التعلی_

 و1990فرج ر(زت على تعدیل السلوك ف�ما یخص مهارات االستقالل�ة (برنامج  جل البرامجأن  ترa الGاحثة

والفئات العقل�ة ، 2006سام�ة شو�عل ،2001،عبد هللا وفرحات ,1996Richardson& Klineبرنامج

في  1994أبو حمیدان عام �برنامج  هناك من لم �حدد درجة اإلعاقةو  العم�قة أوالمتوسطة  هي المستهدفة
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المهارات ،المعرف�ةالمهارات (تر(ز على تدرHب األول�اء على المهارات األساس�ة  حین الدراسة الحال�ة

  .سنوات عقل�ة  10- 2من ولجم�ع فئات التخلف الذهني) ومهارات معرف�ة أخرa  المهارات الح�ات�ة،اللغو�ة

 .تصنیف المهاراتتحدید و البرامج التي �م�ن استخدامها �خلف�ة نظرIة وساهمت في  -

والمتخلفین عقل�ا متكافئتین على مجموعتین من األسو�اء  بدراسةCruick-Shank .�1948ر�شانك قام  -1

إلى  Dunnتوصل  أ�ضا.في العمر العقلي لم یجد فروقا بین العادیین والمتخلفین في تحصیل العمل�ات الحساب�ة

نفس النتیجة ووجد أن تحصیل المتخلفین عقل�ا للعمل�ات الحساب�ة مناسب ألعمارهم العقل�ة، أما تحصیلهم في 

�مال  ( تطلب قراءة وفهما وتحل�ال، وهي عمل�ات صع�ة على المتخلفین عقل�االتف(یر الحسابي في حل المسائل ی

 .)360: 1996إبراه�م مرسي، 

تعل�م�ا  اطفال معوق 50على عینة بلغ قوامها بدراسة  �Lovell & Slater ,1960ما قام الفیل و سلتیر - 2

نمو المفاه�م الخاصة �الزمن على وجه التقرHب  أنطفال واستنتجوا  50العادیین بلغ قوامها  األطفالو عینة من 

Wلد sالعادیین على الرغم من وجود �طئ مالح Wالمعاقین عقل�ا بنفس الترتیب (ما �حدث لد Wتسیر لد 

 ).83:  2009السید �امل الشرIني منصور،( ذهن�ا المعاقین

من  تتألفعینة دوام و�قاء الكتلة ،الوزن،الحجم في  فقد اهتم بدراسةMarchi ,1971  مارشي أما - 3

�مرون بنفس المراحل مثل  أنهم أ/العادیین في اكتساب الكتلة الوزن والحجم  أقرانهمطفال یختلفون عن  106

 )84:  2009السید �امل الشرIني منصور،(العادیین والقدرة على االحتفاf تكون بدرجة دالة مرت�طة �الذ(اء

إلى أهم�ة طرHقة الخبرة في تعل�م الحساب وHتضمن تدرHسه عددا من بدراسة �شیر  1972 فراج�ما قام  - 4

     .واألقصر األطول، ألخفاو  ثقلاألفاه�م الخاصة �األكبر واألقل، التي تعمل على تنم�ة الم األنشT والخبرات

  ).360: �1996مال إبراه�م مرسي، ( 

فحص فاعل�ة الهدف منها هو بدراسة  )Arkansas )1972 .CAECأر�ناس  مر�ز التعل�م بوال�ةم اوق - 5

 7أطفال متخلفین عقل�ا، تراوحت أعمارهم مابین  10على مهارات القراءة أجرHت على  استخدام اللغة  للتأكید

وتم استخدام س�عة أهداف سلو(�ة وجهت لتحسین التعرف على الكلمة ،تحسین فهم المفاه�م .سنة 13إلى

الكلمة ،تعل�م التعرف على األسماء ،األفعال –ر8رنامج لصو و األساس�ة وتحسین مهارات التم(ن من الكلمة 

ن ،مهارات تحلیل تعل�م تراكیب األصوات تر(یب الصوامت او السواك(المفاه�م األساس�ة ،والبرنامج الصوتي 

لمفاه�م األساس�ة ومق�اس تقدیر ل  Boehmب�مللقراءة الشفه�ة،اخت�ار  سالسون وتم استخدام اخت�ار ) الكلمة

 .)206: 2009السید �امل الشرIني منصور،(، وقد انتهت نتائج الدراسة إلى تحقیV س�عة أهدافل��رت
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أن المتخلفین عقل�ا لدیهم قصورا  بدراسة بینواقاموا Butterfield, et al  .1973,بیتر فیلد وآخرون  أما - 6

السید �امل الشرIني ( واضحا في عمل�ة التكرار للمعلومات ،فهم �ستغرقون وقت أطول لترمیز وتجهیز المعلومات

 .)158: 2009منصور،

وقد أجرHت للتحقV من ث�ات العدد   ثGات العدد دراسة حولب Kahn & Reid,1975رIد و �ون قام �ما  - 7

 .سنوات 10.8 أعمارهمطفال وHبلغ متوسT  60لدW عینة من المتخلفین عقل�ا تبلغ قوامها 

 أعلىتكرار  إلىسوف تفضي  )عدد الحلوW (استخدام المثیرات ذات المعنى أن إلىالدراسة  نتائج أشارتوقد 

من استخدام مثیرات ل�ست ذات معنى مثل مس(ات الورق والتي ال �حتفs بها الطفل وفي هذا  أفضلوث�ات 

من المعلومات  أطولالمتخلفین عقل�ا سوف �حتفظون �التعلم ذات المعنى لفترة  األطفال أن لىإبیترسون �شیر 

 .)84-83: 2009السید �امل الشرIني منصور،(التي تكون نسب�ا قلیلة المعنى

المم(ن تدرHب الطفل لكي  أنه من من خاللها قام بدراسة توصل: MacDonald 1989ماك دولند  أما - 8

أهم�ة الدور أ�ضا و  مثل لع�ة الغم�ضة عن طرVH اللعب والتقلید والتمثیلحدث �الدور وهو صغیر تی ان یتعلم

  .لدW الطفل في وقت م�(ر و قبل أن یتحدث الطفل الكلمة األولى

عن طرVH النطV أو (كلمة الواحدة الاستعمال  الى �مجرد أن یلجأ الطفل: إلى ثالثة �لماتمرحلة واحدة *  

في ) مهارات دالل�ة(یبدا بخطة عالج�ة شاملة لتنم�ة التخاطب، وقد یر(ز على تنم�ة المفردات اللغو�ة ) �اإلشارة

  :(ثیر من األنشطة الكل�ة والموضوع�ة مثل

  .طبخ عند إعداد الطعاماستخدام المفردات المتعلقة �ال - 

  .استخدام المفردات المتعلقة �األشغال الیدو�ة - 

  .استخدام المفردات المتعلقة �التلوHن، اللعب والتمثیل - 

  . استخدام المفردات المتعلقة عند الخروج - 

  : قبل الدراسة والروضة مرحلة ما* 

في العادة أعلى من مهارة النطV والتحدث ) الفهملغة االست�عاب أو ( إن قدرات الطفل الصغیر الست�عاب ما �قال

   .ذلك فإن عالج النطV یر(ز على االست�عاب والتعبیر مع ال�عض ع، وم)لغة التعبیر(

�ص�ح العمل في تطوHر اللغة االست�عاب�ة أكثر تفص�ال فتشمل إت�اع اإلرشادات : سنوات المدرسة االبتدائ�ة

  . المتعددة األوامر
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أما من جانب اللغة التعبیرHة فتشمل تمارHن الفهم والقراءة واألنشطة التجرHب�ة ومراجعة �عض الكلمات لتعزHز *

والنحو المستعمل في التحدث ) أجزاء الكلمة مثل الجمع والمثنى(لمعانیها وتر(ی�ة الكلمة والجملةفهم الطفل 

 .)268- 266: 2009واد/، احمد ()القواعد النحو�ة(

إلى أنه ال توجد فروق بین  هاأسفرت نتائجبدراسة  , .1995Carlinsal,et al لنسل وآخرون �ار قام  و -9

Tالسید ( المتخلفین عقل�ا والعادیین في ال�حث ال�صر/ عند ترتیب أش�اء أحاد�ة االتجاه، األ�عاد اللون وتوجه الخ

 .)151: �2009امل الشرIني منصور،

تر�8ة حواس الطفل المعوق في  منها  الهدفبدراسة  فقامت:1998عام  سمیرة أبو زIد نجد/ اما -10

ة الطفل لخبرات مر�8ة تعمل ش��عتمد على معاو المعلمة والوالدین و�شترك ف�ه (ل من  ،مرحلة ما قبل المدرسة

على تر�8ة حاسة األ�صار، السمع، اللمس والتذوق والشم وفقا لنوع ودرجة اإلعاقة والحواس المت�ق�ة لدW الطفل 

- 3(الفئة العمرHةو (انت . وإلتاحة فرصة أفضل للتعل�م والتعلم ،�ستط�ع إدراك ما حوله في البیئة المعوق (ي

 .لتعلملوهم الم(فوفین وضعاف ال�صر والصم وضعاف السمع والمتخلفین عقل�ا القابلون  سنوات )6

والدراسات التي نصت في هذا المجال بوضع تصور للسلوك المتوقع من الطفل  خلصت من تجار�ها الساGقةو 

 ).30-11: 1998سمیرة ابو زIد نجد/، (إجرائ�ةسنوات في صورة أهداف  3في نها�ة البرنامج والتي مدته 

برنامج إرشاد/ م بدراسة الهدف منها تصم�م  1999رمضان عام  عفاف إسماعیل خیر هللا(ما قامت  -11

  :الذ/ �قوم على أساس تدرHب الطفل على مستوW مهارات وهي المعاقین عقل�ا القابلین للتعلمألطفال 

  .تدرHب األطفال المعاقین عقل�ا االعتماد على النفس -

  :تدرHب األطفال المعاقین عقل�ا على �عض المهارات المعرف�ة و�عض مهارات التعلم والتي تشمل -

  .�ة تدرHب الطفل على العد والعمل�ات الحساب •

  .)األلوان، األش(ال، األحجام(تدرHب الطفل على التمیز بین •

  .تدرHب الطفل على  مهارة التذ(ر واالنت�اه  •

 . تدرHب الطفل على مهارة التعبیر اللفظي  •

  .تدرHب الطفل على مهارة الكتا�ة •

  .تدرHب الطفل على مهارة القراءة •

  : التدرHب على مهارات النمو الجسمي والتي تشمل  - 

  .الطفل على اإلدراك �اللمس تدرHب  •
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  .تدرHب الطفل على اإلدراك السمعي  •

 . تدرHب الطفل على اإلدراك ال�صر/  •

  .تدرHب الطفل على التح(م في الیدین •

  . تدرHب الطفل على إدراك  األنشطة الحر(�ة والمهارات •

  ).2006:28، أ�من دمحم عادل( التدرHب على المهارات االجتماع�ة -

بدراسة الهدف منها تصم�م برنامج على ش(ل نشاطات �حتاجها  2003الخوالدة�ما قام دمحم محمود  -12

،وقد نظم (ل نشاp تعل�مي �صورة عمل�ة،وقد اشتملت النشاطات سنوات) 5-3(الطفل في مرحلة الطفولة الم�(رة

  .التعل�م�ة على نشاطات متكاملة ترت�T بوعي الطفل لذاته وأخرW لتصوHر لغته

  .اهر الطب�ع�ة والح�ات�ة تطوHر مفاه�مه عن الظو  •

  .تطوHر المفاه�م الدین�ة •

  .تطوHر المفاه�م االجتماع�ة •

  .تطوHر الصحة والسالمة •

توزHع هذه النشاطات على السنوات التعل�م�ة إلى ح(مة المر8ي وحاالت الطفل  یر�c موضوع أGحاثهوفي نها�ة 

  ).12: 2003الخولدة،دمحم محمود ( وٕام(اناته العقل�ة والنفس�ة والجسم�ة

تدرIبي لألطفال  جقاما بجمع وتعرHب وتحرHر برنام 2004أما جمال الخطیب ومنى الحدید/ عام -13

  :م بتدرHب الطفل ف�ما یخصتالذ/ یهالمعاقین 

  . االستشارة الحس�ة  -

 .المهارات االجتماع�ة االنفعال�ة -

 .المهارات الحر(�ة الكبیرة -

 .مهارات العنا�ة �الذات -

 .لغو�ةالمهارات ال -

 .المهارات الحر(�ة الدق�قة -

 ).4: 2004جمال الخطیب و منى الحدید/،( المهارات اإلدراك�ة -
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طفل متخلفا عقل�ا،  20إلى تم(ن  انتهت نتائجبدراسة  Conners, et al.,�2006ونرز وآخرون وقام  -14

 .أساب�ع 10من إكمال بنجاح برنامج لمهارات القراءة اللفظ�ة، استمر سنة) 12-7( تراوحت أعمارهم مابین

الفئة القابلة للتعلم  كسابإل برنامجقامت بدراسة الهدف منها تصم�م : 2007 لي �سمینةیهالاما  -15

 ) .المعرف�ة، الحساب�ة، اللغو�ة، النمو الجسمي، السلو(�ة(المهارات 

مس(ن  800طفل متخلف ذهني متكفل �ه �المر(ز الطبي البیداغوجي �حي  20من  تكونت عینة الدراسة

اختGار استخدمت ال�احثة .درجة  )70 -63(سنة والعمر العقلي  )14- 10(العمر الزمني الجزائر ،-ب�اتنة

  .د ال�احثةلق�اس الذ(اء، ومق�اس تقدیر نمو السلوك المتخلفین، و8رنامج تدر8ي للمتخلفین ذهن�ا من إعدا �لومب�ا

طرHقة تحلیل  لنمو الجسمي، السلو(�ة، واستخدمتمعرف�ة، حساب�ة، لغو�ة ا: البرنامج یتضمن المهارات منها

  .استخدمت المنهج التجرHبيو  "المهمة" العمل

�عد تطبیV البرنامج من خالل  بین المجموعة الضا�طة والتجرHب�ةأنه توجد فروق :إلى النتائج قد أشارت و 

 )300: 2007، لي �سمینةیهال ( طرHقة النمذجة.تقدیر السلوك للمتخلفین عقل�امق�اس 

تر�8ة وتعل�م المتخلفین بتصم�م برنامج الهدف منه  2009عام السید �امل الشرIني منصور�ما قام  -16

  :عقل�ا ف(ان تقس�مه للمهارات التي �حتاجها األطفال إلى

 .الحر(�ةالمهارات  - 

 .مهارات النمو الحر(ي - 

 .المهارات الحس�ة تنم�ة - 

 .األنشطة الل�اقة البدن�ة - 

 )309: 2009السید �امل الشرIني منصور،( األنشطة اإلدراك�ة الحر(�ة -

، فجاءت تق�م الطفل المعاق مهاراتقام بدراسة حول  2009عام إبراه�م عبد هللا فرج الزرIقات أما -17

  :�التالي

  .المهارات المعرف�ة -

 .المهارات الحر(�ة -

 .التواصل واللغةالمهارات  -

 . المهارات االجتماع�ة واالنفعال�ة -
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 ) 124: 2009 عبد هللا فرج الزرIقات، إبراه�م( رعا�ة الذات والمهارات التك�ف�ة -

تعل�م الطل�ة ذو/ الحاجات الخاصة بدراسة الهدف منها قاما  2009جمال الخطیب ومنى الحدید/ أما -18

  :مهارات وهي 08فقد تم تقس�م المهارات إلى 

  .المهارات الحر(�ة -

 .المهارات التواصل�ة، المهن�ة، واالنتقال�ة -

 .تدرHس المهارات المعرف�ة -

 .االنفعال�ة/ المهارات االجتماع�ة  -

 . المهارات الح�ات�ة -

 .المهارات اللغو�ة -

 .المهارات الحساب�ة -

 .)9- 6: 2009،جمال الخطیب و منى الحدید/( مهارات القراءة -

الهدف من الدراسة هو تصم�م برنامج إرشاد/ انتقائي  2013هللا عام خیر  قامت سحر عبد الفتاح -19

 .المعاقین القابلین للتعلمالخاص �فئة  لتحسین الكفاءة االجتماع�ة

وقامت بتصم�مه . أ�ضا یهدف إلى إكسابهم المعرفة والمهارات والخبرات التي تحسن من (فاءتهم االجتماع�ة

انتقائي في اإلرشاد النفسي یت�ح للمرشد الحرHة في اخت�ار مصادر  على أساس اإلرشاد التكاملي فهو أسلوب

 .مختلفة وانتقاء فن�ات إرشاد�ة وتعل�م�ة تنتمي إلى مدارس عالج�ة متنوعة

 )G )12-15الفئة العمرIة�قوم البرنامج اإلرشاد/ على إرشاد وتدرHب المعاقین عقل�ا القابلین للتعلم والخاص 

�عض مهارات االنفعال�ة،  االجتماع�ة والمتمثلة في التدرHس على مهارات المعرفة العامة،سنة لتحسین الكفاءة 

ثم تم إعداد المهارات .مهارات النمو والوعي االجتماعي مهارات القدرة على حل المش(الت االجتماع�ة ال�س�طة

 :لتاليالم(ونة أل�عاد الكفاءة االجتماع�ة التي تش(ل البرنامج اإلرشاد/ االنتقائي (ا

 . مهارات حل الشفرة *).   الحساب�ة- الكتا�ة- القراءة(المهارات المعرف�ة األكاد�م�ة *

  .مهارات حل المش(لة *     .                           مهارات النمو االجتماعي*

  :وأسالیب تطبی_ البرنامج هي

 .قلب األدوارلعب األدوار و  - .          اإلرشاد الفرد/ -.   اإلرشاد الجماعي -
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 .النمذجة - .        االقتصاد الرمز/  -.            التعزHز -

 .األحادیث الذات�ة -.         التعاقد السلو(ي -.      تحلیل المهمة -

 .الحوار - .       ةالمشار(ة التعاون� -.         االسترخاء -

 .القصص االجتماع�ة - .             تقد�م الذات  -.     التغذ�ة المرتدة -

 .الواجب المنزلي - .         أسلوب المحاضرة والمناقشة الجماع�ة  -

((ل �(ون على ش(ل جلسات لها هدف والطرHقة واإلجراءات ،ومحتوW الجلسة لكل  جحیث البرنام      

هذا الجزء  ،تم تطبیV جلسات أ�ضا تم بناء برنامج إرشاد/ انتقائي الخاص Gاألمهات المعاقین ذهن�ا.مهارة

جلسات �حیث یتعرفن أوال  �07طرHقة موازHة مع جلسات الجزء األول من البرنامج الخاص �المعاقین عقل�ا وهو

على (ل أ�عاد البرنامج والطرHقة تتمثل في االهتمام بتدرHب أبنائهن من خالل الواج�ات ،وأعطیت لهن استمارة 

  ).301: 2013سحر عبد الفتاح خیر هللا ، ( الجماع�ةالمحاضرة المناقشة :المتا�عة مع استعمال الفن�ات

   :التعلی_

مفهوم (ةدمهارة واح افاستهد أوالدراسات إما على �عض المهارات األساس�ة أو على اغلبها  ت هذهر(ز 

Tمنها من حدد العمر الزمني وهناك من لم  العادیین ، أووخصصت لألطفال ذو/ اإلعاقة الذهن�ة  )العد فق

رمضان، جمال الخطیب ومن الحدید/،  عفاف إسماعیل خیر هللادراسة  تومن بین الدراسا.�فعل ذلك

مثل  لإلعاقة العقل�ة الGس�G a cمستو او انها تهتم دمحم محمود الخوالدة ، �امل الشرIني،السید الزرIقات، 

عقل�ة و(ل  سنوات)10- 2(منالحال�ة ر(زت على الفئة العمرHة  ةالدراس أنفي حین دراسة �سمینة هالیلي ،

و (ل نشاp أو مهارة موضحة �ش(ل عملي یتم(ن المر8ي فئات التخلف الذهني و�ضم جم�ع المهارات األساس�ة 

   .تطب�قها على الطفل �(ل �سر من أو المتعامل الم�اشر مع الطفل

  برامج التدخل الم�Gرة للتكفل المؤسساتي  -

 :Le Projet Abecedarian  ابیسیدریانمشروع  -1

 6 إلى أشهر 3من ، وهذا التدخل مر�ز تطوIر الطفل �Gارولینا الشمال�ةفي  1972 تأسس هذا المشروع في

تر(ز مناهج التدخل علي تعل�م أنواع  .أسبوع50،و�معدل  یوم�ا ساعاتG6-8معدلوموجه للطفل  ،سنوات

  .لألطفالمتعددة من المهارات 
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 Le Projet de Milwaukee میلواكيمشروع  -2

ألطفال �عد أن بلغ لولقد بدا البرنامج التعل�مي  الم�(ر،برنامج م(ثف من برامج التدخل تطبیV  منه هو الهدف

 .السنةساعات یوم�ا طوال  8واحضر األطفال إلى مر(ز خاص لمدة  �قلیل،من العمر  الشهر الثالثاألطفال 

  .القراءة واإلدارة المنزل�ة لقد ر(ز هذا البرنامج علي إعادة تأهیل األمهات علي مهارات التدرHب علي الوظائف و

 Le Projet Préscolaire Perry  مشروع بیر/ قبل المدرسي -3

بلغ أعمارهم ثالث أو أر8ع قبل المدرسي بتزوHد خمس مجموعات من األطفال الذین ت مشروع بیر/ ولقد قام 

ببرنامج تدخل مدته سنتان ،وادخل أطفال المجموعة التجرHب�ة إلى البرنامج خالل مدة أر8ع  سنوات

أما  .نامجالثالثة من العمر ،وقضوا السنتین التالیتین في البر  السنةعندما (انوا یبلغون  )1965 -1962(سنوات

من عنا�ة یوم�ة مر(زة  یتألف(ان البرنامج  أطفال المجموعة الضا�طة فقد (انوا یختبرون في فترات محددة  و

مع أن هذا المشروع  و .أسبوعوزHارة منزل�ة لمدة ساعة ونصف (ل  یوم�ا،و8جودة عال�ة لمدة ساعتان ونصف 

 )أسبوعا 30(الدراس�ة السنةوطول )ساعتان ونصف(راسيإال أن طول الیوم الد المدرسة،قدم برنامجا م(ثفا قبل 

(انت (لها مختلفة تماما .)سنوات 3(، والعمر الذ/ دخل عنده األطفال البرنامج)سنتان(وعدد سنوات البرنامج 

�(ثیر  أفضلقد (ان أداء أطفال المجموعة التجرHب�ة في اخت�ارات التحصیل ل .عن (ل من البرنامجین السا�قین

  .الدراسةفال المجموعة الضا�طة طوال المرحلة االبتدائ�ة والمتوسطة من من أداء أط

  :   Portageبورتیج  برنامج -4

سنوات،�قوم المشروع بتدرHب األم وتثق�فها  9 ىحتبرنامج لتثقیف أمهات األطفال المعاقین ذهن�ا منذ الم�الد هو 

هیلي الذ/ �ساهم أالبرنامج الت إعدادو�قوم على  .و (�ف�ة تعل�م طفلها والتعامل معه،وHؤهلها لتص�ح معلمة لطفلها

العامالت في مجال  أو�عتمد البرنامج على مجموعه من المتطوعات . مراحل نموه أولىفي تطور مهاراته من 

على العمل مع الطفل  األسرةا (زائرات منزل�ات ضمن برنامج یخص احت�اج (ل طفل لتدرHب ل�عملو  اإلعاقة

الدمج التعل�مي واالجتماعي مع  إلى إعدادهمر(ز للتدخل الم�(ر بهدف  إلىضمن بیئته ومن ثم �عمل على نقله 

  .نهأقرا

  

  

  



للدراسة العام اإلطار                                                        :األول الفصل  

  

27 

 

  :متالزمة داون Gبرنامج الرعا�ة الوالد�ة لألطفال  TDS  برنامج -5

في  نسنوات واعتبرت األمهات واإل�اء شر(اء رئ�سیی 3یهدف إلى تدرHب األهالي �عد الوالدة م�اشرة وحتى سن 

و�قدم مع النشاطات الیوم�ة لألسرة وHتم تقی�م المجاالت االجتماع�ة واإلدراك�ة  .العمل�ة التعل�م�ة لهؤالء األطفال

  .أساسي ع(مرج بورتج واعتمد برنامجاالتصال�ة العنا�ة الذات�ة والحر(�ة 

إن هذه البرامج ع�ارة عن مشارHع مؤسسات�ة حاولت ال�احثة االستفادة من المهارات المدرجة فیها ،فهناك من 

  . وهناك من اكتفى بذ(ر الهدف فقT بورتیجأدرجها ضمن مشروع 

  

  :الحاجة الى البرنامج التدرIبي

لنا الدراسات السا�قة عن تعدد وجهات النظر في (�ف�ة التعامل مع األطفال المعوقین عقل�ا وهذا  ت(شف  

منذ أمد �عید،حیث أنشأت صفوف خاصة على مستوW الدول العر�8ة والغر�8ة لكي تتم(ن هذه الفئة من التكیف 

و . 1970یV بها منها الجزائر عام ومسایرة متطل�ات الح�اة االجتماع�ة، و�التالي االندماج االجتماعي الذ/ یل

في البدا�ة (انت رعایتهم على مستوW المؤسسات صح�ا فقT،  ن�الحs من خالل الدراسات السا�قة أن المعاقی

لعالم العر8ي في أواخر حال�ا فهناك جهود ممیزة في استعمال طرق وأسالیب تر8و�ة اجتماع�ة ظهرت في ا اأم

 أشارلقد  .وطرق التكفل �ه افهناك جهود و�حوث حول الطفل المعاق عقل�إلى غا�ة یومنا هذا، الخمسینات 

Hallahan,& Kauffman,1991 الحدیثة قد أعطت دورا (بیرا للوالدین التر�8ة الخاصة أن إلى.  

،و نجد نقص في مجال ال�حث في �عض المهارات األساس�ةنظر/ التراث السا�قة والدراسات هذه المن   

ناقصة فهي لطفل المعاق ذهن�ا �النس�ة ل�النس�ة للطفل العاد/، أما  المهاراتأ�ضا  النقص الخاص بتر�8ة هذه 

 ال توجد دراسات أ�ضا. ثراء م(تس�اته التي تساعده على التكیف االجتماعي وتش(یل التواصل االجتماعيإل

فهناك نقص في  - على حد علم ال�احثة–ب�ة األنشطة التدرH أوال�حث العلمي لهذه الدراسة أجرHت في مجال 

مهارات التمییز و  ومهارات التمییز السمعي،مهارات التمییز ال�صر/ لألحجام،  مهارات التمییز ال�صر/ لأللوان

نقص شدید و  مهارات الجانب�ةو  مهارات صورة الجسم و التمییز الذوقي،و تعل�م مهارات التمییز الشمي و  اللمسي

حیث نجد هناك  .مهارات الكم�ة والسعةو ، المفاه�م الم(ان�ة-العالقات الم(ان�ةتعل�م المتعلقة ب دراساتال في

دراسات وأنشطة تدرHب�ة في مجال المهارات األكاد�م�ة وفي مجال المهارات الح�ات�ة وهي ل�ست برامج موجهة 

   .لألول�اء وٕانما طرق تدرHس الطفل �المؤسسات المتخصصة
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على مستوW ناقصة جدا التدرHب�ة  أوالممارسة المیدان�ة أن مثل هذه البرامج سواء اإلرشاد�ة  ن خاللم أ�ضا

التوج�ه الوالد/ و الدفاع عن حقوق وان وجدت فهي ع�ارة عن الخدمات األسرHة و الجزائر فقT التوج�ه الوالد/، 

ة �ه �اإلضافة إلى المالحظات التي أ�ضا تنحصر في إحضار الطفل والعودة Hمشار(ة األسر أما ال.الطفل المعاق 

  .تؤخذ �عین االعت�ار من طرف المر8ین أو المختصین  أنیجب 

حصول هؤالء الطفل المعاق �حتاج إلى برامج تدرHب�ة �شرف عل�ه األول�اء في المنزل حیث أن  أن إذ  

هذه األعمال بنجاح ل م�ساعدهم على أدائه إم(اناتهم قدراتهم وو  على تدرHب جید على أعمال تتناسب األطفال

تدرHب التعد برامج أ�ضا .الندماج االجتماعيا مما �ساعد على تحقیV، د/ إلى تحسین نظرة األخرHین لهموHؤ 

جد ضرورHة في تنم�ة قدرات الطفل الذهن�ة وارتقائه االجتماعي وتوس�ع مدار(ه، وزHادة حصیلته 

عودة إلى �عض البرامج ذات العالقة وتحدید المهارات لذلك تم تصم�م البرنامج الحالي �ال.والمعرف�ة اللغو�ة

  .األساس�ة، أ�ضا مع تحدید زمن النمو العقلي، وتحدید فئات اإلعاقة الذهن�ة

لجأت ال�احثة إلى تصم�م برنامج تدرHبي ألول�اء األمور من اجل العمل مع أبنائهم وٕاشراكهم في العمل�ة  و

  .التكفل�ة 

حتى الجوانب األكاد�م�ة المعاقین ذهن�ا  األطفال ضرورة بذل الجهود حتى یتعلمإلى   Werren ,S.Aورانیذهب 

ف یتعلمون �عض المفاه�م األساس�ة و شدیدة  وال �م(ن أن نتجاهل أنهم س وأمتوسطة اإلعاقة مستوW  وان (ان

  .م�ة وما علینا إال أن نختار هذه المفاه�م ونر(ز علیها حتى یتعلموها�األكاد
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  الفصلالفصلخالصة خالصة 
 

موضوع ذو أهم�ة وهو ف(رة بناء البرامج خاصة البرامج التدرHب�ة لألطفال  هدف هذا الفصل إلى إبراز

ذو/ اإلعاقة العقل�ة في الجزائر لمثل هذه البرامج وخاصة إذا �فتقر مجال التر�8ة الخاصة و  ثالمعاقین ذهن�ا، حی

(رة من التجر8ة المیدان�ة والتراث النظر/ والدراسات السا�قة و التي فوتمخضت هذه ال.(ان من �ط�قه األول�اء

 ساعدت ال�احثة في تصم�م برنامج موجه لألول�اء من خالل معرفة الحاجات التدرHب�ة لهم،وهذا ما سیتم عرضه 

 .نيالجانب المیدا في
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  ..اإلعاقة العقلیة و األسرةاإلعاقة العقلیة و األسرة: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  

  تمھـیــــد الفصلتمھـیــــد الفصل  

  

  ).).ذھنیا ذھنیا ( ( تطور الفكر في تربیة األطفال المعوقین عقلیا تطور الفكر في تربیة األطفال المعوقین عقلیا : : أوال  أوال    

  ). ). الذھنیةالذھنیة((مفھــوم اإلعاقــة العقلیـــــةمفھــوم اإلعاقــة العقلیـــــة: : ثـانیــا ثـانیــا   

  ). ). الذھنیةالذھنیة((تصنیف حاالت اإلعاقــة العقلیـةتصنیف حاالت اإلعاقــة العقلیـة: : ثـالثــاثـالثــا  

  ). ). الذھنیةالذھنیة((العوامـل المسببة لإلعاقـة العقلیـةالعوامـل المسببة لإلعاقـة العقلیـة: : رابعــارابعــا  

  ).).ذھنیا ذھنیا ( ( خصائص المعاقیـن عقلیـاخصائص المعاقیـن عقلیـا: : خامسـاخامسـا  

  ).).ذھنیا ذھنیا ( ( أسرة الطفل المعاق عقلیاأسرة الطفل المعاق عقلیا: : سادساسادسا  

  ).).ذھنیاذھنیا( ( حاجات أسرة الطفل المعاق عقلیـا حاجات أسرة الطفل المعاق عقلیـا ::سابعاسابعا  

  ).).ذھنیاذھنیا( ( بالمعاقیــن عقلیــا بالمعاقیــن عقلیــا   ةةالعنایالعنای: : ثامناثامنا  

  خالصة الفصلخالصة الفصل  
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   ::تمھیــدتمھیــد
النفس التي تندرج ضمن فئة  تعد اإلعاقة العقل�ة من الموضوعات التي اهتم بها میدان التر��ة وعلم         

وهي ظاهرة منتشرة منذ أمد (عید، حیث 1انت النظرة السائدة آنذاك تعتبر العقل ال(شر' . األطفال غیر العادیین

ونظرا لتعدد االختصاصات و1ثرة العاملین في هذا .أعلى مرت(ة، بینما تعد اإلعاقة العقل�ة في الدرجة الدن�ا

أن المعوقین عقل�ا �ظهرون  من جانب ااإلعاقة؛ هذ?ف واحد مقبول لمفهوم المجال صعب األمر في إیجاد تعر 

ذلك سهل تصنیف تلك  ب، وعواقلومع اكتشاف هذه الحاالت ومعرفة األس(اب، والمشاك. مت(اینة تسلو�1ا

الحاضن األول في تكو?نه لما لها من هي ومن جانب أخر فان أسرة المعاق عقل�ا .الحاالت ومعرفة خصائصها

حاسما في تش1یل  ادور  انلع(و?األسرة  داخله الخبرات ان�1س( األولالمح�G  و الوالدین هما ته1بیرة في ح�ا �ةأهم

استجابته لسلو1ه وتحدد بذلك مستوI ثقته بذاته  أو (أخرI من خالل  (طر?قة تهشخصیو تكو?ن المفاه�م وصقل 

 ون لذلك �حتاج واالجتماع�ة، لفسیولوج�ة والنفس�ةاة التكفل (ه من الناح�ة البیولوج�ة صعو(،في ظل واستقاللیته

الحس�ة، الحر��ة، (برامج عالج�ة مناس(ة تساعدهم لمواك(ة تطور الطفل العاد' في شتى المجاالت  إلى

  .و�خاصة في مجال التعلم) المعرف�ة 

هذه  صإلى مفهوم اإلعاقة العقل�ة و(عض أنواعها ،و1ذا األس(اب وخصائ سنتطرق في هذا الفصل  

وما أ�ضا تأثیر وجود الطفل مع ردود أفعال الوالدین،مفهوم األسرة ووظائفها؛اإلعاقة، أسرة المعاق ذهن�ا (ما ف�ه 

.                                                                                                                   أخیرا العنا�ة بهمهي حاجاتهم و 
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  تطور الف�ر في تر��ة األطفال المعوقین عقل�ا : أوال

1شف لنا التار?خ عن تعدد وجهات النظر في �1ف�ة التعامل مع األطفال المعوقین عقل�ا وهذا منذ العصور 

.                                              إلى طرق تشمئز لها العقول مفي منحهم الرعا�ة، أو تعر?ضهالغابرة ، ففي 1ل حق(ة زمن�ة طر?قة خاصة 

 ، و1ان(...)أن ملو1هم اهتموا (الفئات الخاصة وأولوا عنا�ة (الفقراء، و العجزة  ففي عهد الفراعنة نجد

حیث 1انت لهم اهتمامات (فئة  )76: 2002الهجرسى، أمل معوض (للكهنة دور 1بیر في تنظ�م تلك العالقات االجتماع�ة

  لكن (الرغم مما قیل هل هناك فعال رعا�ة وحما�ة ،أم مجرد فخر ، واعتزاز؟.الفقراء، ومن بینهم فئة المعوقین ذهن�ا 

استاءا  Solonسولون و Romulusرومولوس 1ان التعامل معهم (ال رحمة أو شفقة ،لكن  إسبرطةأما في  

، في حین عمل  ) 77: 2002الهجرسى،  أمل معوض( من تلك التصرفات، وطال(ا بتش1یل جمع�ة أهل�ة تحمیهم

اإلغر?V على التخلص من هؤالء المعوقین عقل�ا واعتبروهم غیر صالحین للح�اة ووجب التخلص منهم في مرحلة 

على هذه الفئة ومعناها المعتوه  Idiotsالكلمة اإلغر?ق�ة ، لذلك أطلقوا  )13: 2000ماجدة السید عبید، (الطفولة األولى 

  .التي مازالت تستخدم لحد اآلن سواء في الحوارات ، وال(حوث العلم�ة ،أو المراجع

، حیث یترك لحال سبیله حتى حتى أن (عض الخرافات تصف أن هذا الشخص (ه مس من الش�طان

لعاد' في (عض األغن�اء،وهذه المعاملة مست حتى اإلنسان اأو �ستخدم ألغراض التسل�ة لدI ط(قة  ،الموت

  .المجتمعات األور��ة

هذا لما تحمله من ماو�ة في العصور الوسطى تهتم بهم، أین 1انت الد�انات الس أما في عهد المس�ح

عال�م تعال�م المح(ة واإلخاء، فقد ظهرت بذور اإلحسان، وأعطیت لهم فرصة الع�ش في رحاب الكن�سة 1ما وفرت ت

لكن  ).18: 1997دمحم محروس الشناو3،(و للصم وال(1م أوص�اء �قومون على مصالحهمللمتخلفین عقل�ا  جوستین�ان

  . سرعان ما تراجعت هذه النظرة حیث استغل المتخلفون ،واستخدموا 1وسیلة للترف�ه والتسل�ة ألبناء الط(قة الحاكمة

 أولملسو هيلع هللا ىلص  دمحم رسولنا الحبیبھم بتقبلھم كما ھم، حیث نجد أن فقدم المسلمون الكثیر لأما في العصر اإلسالمي 

ذكر المعاقین وانھ ال حرج علیھم إذا لم  القران الكریمحجة الوداع،مع العلم أن یوم من أعلن عن حقوق اإلنسان 

َحَرٌج َوَال َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج ۗ  اْألَْعَرجِ لَّْیَس َعَلى اْألَْعَمٰى َحَرٌج َوَال َعَلى :(یجاھدوا في سبیل هللا لقولھ تعالى

َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن  ْبهُ َعذَابًا أَِليًما  تَْحِتَهاَوَمن يُِطعِ ا"َّ  -) 17(اآلية رقم  )اْألَْنَهاُر ۖ َوَمن يَتََولَّ يُعَذِّ

بین مختلف الفئات في  على المساواة أ�ضا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حرص و.)248: 2007عبد اللطیف حسین فرج،( سورة الفتحمن 
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خصص لهم من بیوت مال المسلمین جزءا من مصار?ف الز1اة  ثالتعالي، حی المجتمع، ونهى عن السخر?ة و

  .التي م1نتهم من الع�ش (سالم

وتأس�س أول ) البیرمستانات(تم االهتمام بتر��ة المعاقین،وذلك بإنشاء مستشف�ات عالج�ة  ;غدادوفي    

   ). 2002:81أمل معوض الهجرسى،(هـ 137 –م 756و(عدها في عام  هـ88-م 707معهد للمعاقین عام

 Bمن خالل هذه السلسلة من المواقف اتجاه المعاقین عقل�ا أن المجتمع اإلسالمي 1ان أول من اهتم بهذه �الح

ابن وهو الذ'  استخدم العالج النفسي في ذلك الوقت ،وقد ن(ه .ةالفئة و األكثر تق(ال و تسامحا وتفع�ال لهذه الفئ

أمل معوض ((ضرورة االهتمام (فئة المعوقین عقل�ا، والبلهاء، و أكد على واجب ضمان الح�اة و القوت لهم 1سینا

  ).82: 2002الهجرسى، 

ستفاق الغرب من س(اتهم و حاولوا أن �عطوا لهذه الفئة ق�مة من خالل عشر ا 18إلى  16وفي القرن 

لكن (الرغم من تلك الجهود إال أنهم لم �حققوا لهم الرعا�ة الكاملة، هذا إال إذا . أعمال المصلحین االجتماعین

ى تدر?ب م الذ' أكد أن التعلم (النس(ة للطفل �عتمد عل 1704 عام Lockeلوك استثنینا ما قام (ه العالم 

 .الحواس

Itardلـ إیتارد  ) 1798- 1794( وكانت تعزى الجھود التربویة في الفترة 
2

الذي قام بمحاولة تدریب  

  ).14: 2000ماجدة السید عبید، ( طفل األفیرونوتعلیم طفل الغابة المتوحش 

 Vو من خالل تدر?ب هذا الطفل و جد أنه غیر اجتماعي و (عید عن التفاعل، و�حتاج إلى العالج  الذ' حق

وف�ما (عد استطاع بذلك أن �غیر من نمG سلو1ه و�ضع أول تقر?ر عمل حول تدر?ب ضعاف  % 50منه 

 .عقل�ا العقول الذ' �عتمد على استخدام الطرق الحس�ة، والطرق النفس�ة في تعل�م المعاقین

 م1837عـام  Edouard Onesimus Seguin 3إدوارد ساجانو(عد وفاته حاول الطبیب الفرنسي 

خاصة  واستعمل ف�ه طرقا تر�و�ة م1839،الذ' قام بإنشاء معهد في (ار?س عاماألفیرون مواصلة تعل�م طفل 

                                                           

1
 .بهما واشتغل والفلسفة (الطب اشتهر بخارI، من مسلم وطبیب عالم سینا، بن علي بن الحسن بن هللا عبد بن الحسین علي هو سینا بنا 

2
 . الصم األطفال مع التعامل في متخصص ، فرنسي ومعلم طبیب ،)1838 ةیول�ج5 – 1775 ر?لفأ24( إیتار غاس(ار مارك جان 

3
�قوم بتر��ة األطفال الذین �عانون من إعاقات إدراك�ة في فرنسا . ولد في 1الم�سي، ن�فر، فرنسا) 1880أكتو�ر  28 - 1812ینایر  20( إدوارد س�غوJن 

 .والوال�ات المتحدة
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التي "في التخلف العقليالمتخصصین "حیث واصل في المجال نفسه،وأنشأ جمع�ة  )أ.م.و(وهاجر إلى لتعل�مهم،

  ). 20-19: 1997دمحم محروس الشناوAAMD(1)،3(تطورت ف�ما (عد إلى

 JEANتم إنشاء أقسام خاصة (األطفال المتخلفین عقل�ا  - حسب القانون الفرنسي- م1882وفي عام 

SIMON,1964 :9 ) .( ا منتسور3 قامت  م1897أما في عامJ2مار  Maria Montessori  إیتارد و بدراسة أعمال

أمل معوض ( ووضحت أن المش1ل الذ' �عاني منه األطفال المعوقین عقل�ا هو مش1ل تر�و'  ساجان

   ). 82: 2002الهرجسي،

منص(ة أكثر حول إعداد طرق التعرف على األطفال المتخلفین ذهن�ا (مساعدة  م1904عام بن�ه و1انت جهود 

  : تق�س القدرات مثل،ووضع طرقا للق�اس النوعي على ش1ل اخت(ارات  س�مون 

  .سنوات 6شيء نحو  �13عد   -سنوات         3رسم الدائرة نحو  -

  .ینظر إذا نقص جزء من أجزاء رسم صورة الوجه  -سنوات           4نقل مر�ع نحو  -

  . �قارن بین شیئین من الذاكرة  -         (Losange)ینقل المعین  -

 JEAN)(فرنسا تم تأكید أهم�ة تحدید المفاه�م الخاصة بدرجات التخلف أفرJل 15قانون م وضمن 1909عامفي

SIMON, 1964:10-12)، و(المرسوم نفسه أنشأت مدارس لألطفال المتخلفینArriérés  األقسام الخاصة:وتسمى  

Perfectionnement (JEAN-MARIE GILLIG 1999:26)  

ومدارس لألطفال مفرطي  فقد تم إنشاء أقسام خاصة، وفي ذات السنة ظهر مش1ل التمدرس لهؤالء المعاقین، لذا

حیث أن هذا القانون لم �قدم مساعدة  Nobécourt L. Abonneix .و1انت النتائج محدودة في دراسة لـ.الحر1ة

  ).MAUD MANNONI, 1964:123(فعالة، لكن ف�ما (عد بدأ االهتمام أكثر بتحسین النوع�ة البیداغوج�ة 

حدثت تطورات مهمة على مستوI الخدمات التر�و�ة الخاصة (المعوقین ذهن�ا أین  )20ق (في القرن 

أنشأت صفوف خاصة على مستوI الدول العر��ة والغر��ة لكي تتم1ن هذه الفئة من التكیف ومسایرة متطل(ات 

ومن بین .)103:  2002أمل معوض الهجرسى ،(الح�اة االجتماع�ة، و(التالي االندماج االجتماعي الذ' یلیV بها

نهار?ا  م أین قامت را(طة التعاون المجتمع المحلي في الجزائر العاصمة مر1زا1970عام الجزائر العر��ة الدول 

                                                           

 
1

   American Association on Mental Deficiency, a former name of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ; 

 الجمع�ة األمر?�1ة المعن�ة (العجز العقلي، لتش1یل الرا(طة األمر?�1ة المعن�ة (اإلعاقات الف1ر?ة واإلنمائ�ة
 درسةم و وطبی(ة وفیلسوفة مر��ة 1870 عام إ�طال�ا وسG أن1ونا (مقاطعة �1ارافالي بلدة في ولدت) Maria Montessori: (اإلنجلیز?ة(مار?ا مونت�سور'  2

  . لألطفال المعاقین عقل�ا مر��ة و
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 )288:  2009منصور الشر�یني،السید �امل (من طرف أول�اء األمور واألخصائیین لوزارة الصحة للمتخلفین عقل�ا

حما�ة  أهم�ةدور (ارز في لما له   م 1984 األردن عامالطفل العر�ي والذ' صدر في  ق قو ح قمیثا(عدها جاء و ،

  : الطفل والذ' نص على

 فءالدو ستقرار ومشاعر التعاطف االوالتنشئة القائمة على  األسر?ةو1فالة حV الطفل من الرعا�ة  تأكید -1

 الخ..والتقبل 

 .و1فالة حV الطفل من الخدمة االجتماع�ة المجتمع�ة المؤسسة المتكاملة تأكید -2

الل الجسماني والروحي ولو 1ان ذلك غو1فالة حV الطفل في رعا�ة الدولة وحمایتها له من االست تأكید -3

لح ت�سیر مف( في سن مناس(ة وحسب قدرته الجسم�ة والعقل�ة إال تبدأ(حیث ال .وتنظ�م عمالته  األسرةمن جانب 

  .وأ�ضا لدول أخرI  )65: �2010وافحة وعمر فواز عبد العزJز،

في البدا�ة 1انت رعایتهم على مستوI المؤسسات صح�ا  نأن المعوقی ةهذه المراحل التار?خ� �الحB من خالل

لعالم العر�ي في حال�ا فهناك جهود ممیزة في استعمال طرق وأسالیب تر�و�ة اجتماع�ة ظهرت في ا افقG، أم

  .(هوطرق التكفل  اإلى غا�ة یومنا هذا، فهناك جهود و(حوث حول الطفل المعاق عقل� الخمسیناتأواخر 

  مفهوم اإلعاقة العقل�ة    :ثان�ا

قبل تحدید تعر?ف اإلعاقة العقل�ة 1ان البد من طرح التساؤل حول مصطلح اإلعاقـــــة هل هو المصطلح      

قارh لألدب أن هناك مصطلحات أخرI مستعملة حیث یجد ال المستعمل في ال(حوث العر��ة و الغر��ة ؟ أم

غة العر��ة، الفرنس�ة سواء أكانت مراجع علم�ة أو نتائج أ(حاث، أو دراسات أنها (اللالس�1ولوجي الم1توب 

الذ' یندرج تحته " ذو' االحت�اجات الخاصة"تستعمل مصطلحات عدیدة منها ما �ستعمل اآلن مصطلح 

أن توضح هذه المصطلحات من حیث  الممارسة المیدان�ة هذا األساس ارتأت ال(احثةمصطلح اإلعاقة، وعلى 

  .المصدر، المفهوم، وأ�ضا تحدید (اقي المصطلحات التي نجدها تصاحب التشخ�ص، والتكفل (المرض العقلي

 ,Déficiences, Handicapés, Handicap  L’idiot : إن المراجع األجنب�ة تستعمل مصطلحات مثل

Arriéré, Débiles, L’imbécile   التخلف العقلي، اإلعاقة العقل�ة : المراجع العر��ة فتستعمل مصطلحات أما )

، الضعف العقلي، التأخر العقلي و?رجع التعدد في المصطلحات إلى ظروف الترجمة إما ترجمة حرف�ة، )الذهن�ة

الذ' �عطي لنا  Demeuré) أبله، أحمV( مثل من بین المصطلحات المتشابهة ) المضمون (أو حسب المفهوم 

  .ف1رة عن التأخر في التطور و أنه متأخر عن اآلخر?ن لذلك تسعى ال(احثة إلى تحدیده
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  Idiotie Furfuracée 1ان تحت اسم المعتوه المقشر T21أن  1846 عامساجان  فحسب دراسة لـ 

  (J. DE AJURIAGUERRA, 1979. 545)  على ال(عض منها معظم المجتمعات في أ�ضا Vحاالت التخلف �طل

  : و?توسG التخلف الحاد والعمیIdiot Du Village Vتعبیر الساذج 

  Idiotieمعتوه  -

   Débilité Mentaleالضعف -

 légèreأو (س�Profond  Gو�م1ن أن �1ون إما عمیL'arriération  Vأن الضعف درجة من التخلف و

  :ش1الن Débilitéوللضعف 

  .Exogène  (JEAN SIMON, 1964: 9 ) م1تسب: الثانيو Endogène وراثي :األول 

تحدث حول الطفل المتخلف والتجارب البیداغوج�ة المختلفة M. MANNONI : ـالنفسي لوفي دراسات التحلیل 

حیث نجده استعمل   Handicapés أو األطفال  Enfants Débilesحول األطفال الذین لدیهم ضعف عقلي

Vعلیهم مصطلح  ،وأطلDébiles  نفسهHandicapes  (MAUD MANNONI, 1964 : 134) 

  : )1الجدول (الفرنس�ة تضع مستو�ات لألطفال غیر متك�فین 1ما هو موضح في  21/10/1963 دورJةأما 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  (CLAUDE KOHLER, 1967: 58)متك�فینالمستو�ات األطفال غیر  :1الجدول 

 niveau supérieur -                               مستوI أعلى        -1

-             Gالضعف العقلي ال(س�           - les débiles légers 

  درجة) 85-80(و )70-65(المستوI العقلي           

-   Gالضعف العقلي المتوسles débiles moyens                        -  

  درجة) 70-65(و  50المستوI العقلي            

-   Vالضعف العقلي العمی-les débiles profond                          

 درجة) 50 - 30(المستوI العقلي             

  Niveau inférieur   مستوI أدنى          -2

  درجة 30المستوI العقلي 
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:     نقد هذا التفسیر والتقس�م و1ان التفسیر 1ما یلي (Des Jeunes Inadaptés)لكن المجلس الفرنسي  -

                                                   a - l' idiotieالمعتوه -أ

                                              b - l'imbécillitéاألبله - ب

                                                   c - la débilité  الضعف العقلي - ت

أنه �م1ن تقد�م تقس�م بنائي   Oligophrènesحول أطفال التخلف العقلي Barbel Inhelderونضیف دراسة 

  :إلى déficience لدرجات القصور العقلي

 a - l'idiotالمعتوه                     - أ

 b - l'imbécile األبله                  - ب

  c-  le débile (CLAUDE   KOHLER, 1967: 58- 59)         الضعف العقلي  - ت

 أما اإلنجلیزQ.I.=50 -70  العقلي الذ' مستواهMoron   المأفوفون �ستعملون مصطلح  نإن األمر?1ا -

   .Dullard (CLAUDE   KOHLER, 1968: 119) �سمونه

 Les Débilesاستعملت ثالثة مستو�ات للضعف العقلي  CLAUDE De LEVY و في دراسة لـ

   50أقل من العمی^     -أ  

   70 -  50  :  المتوس_   - ب 

    (CLAUDE  LEVY, 1970 : 9-10) .70  :ال;س�_    - ت 

 Déficients  الصعو(ات العقل�ة  نفسها débiles و�ضیف التناول البیداغوجي الذ' استعمل مصطلح الضعف

Intellectuels  (ANDRE  INIZAN & ROGER TASTAYRE ,1980 : 24)     

أن و Idiotie et Imbécileفي (حوث حول الحر1ة المفرطة، التخلف، أن حاالت الدون�ة للذ1اء قد حددت بـ 

  .la débilite mentale التخلف �1افئ الضعف العقلي

یؤ1د أن الضعف  Perron أما   �Retard Mentalستعمالن التأخر العقلي س�مون و بن�هأن  الحظت ال;احثة

 déficit  عقلي) قصور(وهو الشخص الذ' �عاني من نقص  Arriéré(صفة عامة متخلف  débileالعقلي 

mental )(JEAN – MARIE  GILLIG , 1999 : 16-42.  
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  فهل تكافئ مصطلح اإلعاقة ؟  handicapé, handicap:  استعملت أ�ضا مفاه�م و مصطلحات أخرI مثل

 :هي handicap إن أصل 1لمة    

  تعدیل في الر?اضة والس(اق بین المتسا(قین (حیث یجعل فرص الكسب متكافئة، .         * 1لمة إنجلیز?ة *    

  .یتساهل مع الضعیف و �فرض على القو' عبئ إضافيو                                 

  ).;فرنسا 1827في  handicapأعطیت أول شهادة (تستعمل أكثر في المجال الر?اضي   *

  ):1الش�ل (لها معاني و هذا 1ما هو موضح في  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فاروق (" انحراف في مجال القدرة العقل�ة أو السمع�ة أو الصدر?ة أو الحر�1ة أو التعل�م�ة أو اللغو�ة" أ�ضا * 

  .) 199: 1998الروسان، 

أنها االنحراف أو القصور أو النقص العضو' أو النفسي أو الطبي الذ' �صیب عضو "  مقداددمحم �عرفها *   

  ). 36: 2006،  دمحم مقداد( أو حاسة أو جهازا من أجهزة البدن المختلفة 

  ) (ROMAIN LIBERMAN, 1991:35 أصل ومعنى 1لمة اإلعاقة :1الش�ل 

(JACQUES CONSTANT & BERNARD CONSTANT, 1997:53-54)  

Mot + ADJECTIF 

صفة+ 1لمة   

Sens  Figuré 

 معنى تعبیر' 

Sens propre 

 معنى حق�قي

Handicap hippique 

 مختص (الخیل

Handicap comparable 

تكافئةص مالفر   

Mental 

Social 
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1ل شخص له القدرة  handicapéأعتبر العامل  handicapé مصطلح 23/14/1957حسب القانون الفرنسي*

على اكتساب أو االحتفاm (العمل ونشاطه ینقص نتیجة عجز أو نقص في القدرات الجسم�ة أو العقل�ة 

(ENCYCLOPEADIA, 1999: 1).  

تحت ش1له  handicapرغم أن هذا القانون ر�G المصطلح (العمل و?(قى غیر محدد أكثر، لكن عند ما ظهر 

    handicapes" (CHRISTINE PHILIP, 1985 : 14) " فنقول أنهم  " handicapé"النوعي

  :إذن للتفر?V بینه و�ین مصطلحات أخرI مثل Handicapأستعمل مصطلح *

Inadapté-              -Déficient.  

 *Etre Handicapé" حر�1ة أو ، الشخص الذ' �عاني من النقص الجسمي نتیجة مرض دائم، صعو(ة حس�ة

 ).M. BOUCEBCI, 1984 :157" ( عقل�ة

المصطلح تغیر  أنإال   Disabledومن وجهة نظر أخرI ظهر في نفس المنوال اصطالح المعوقین 

إلى المعاقین ول�س المعوقین ، �عني في اللغة تعو?V اآلخر?ن وشغلهم أ�ضا قد �شیر المصطلح ضمن�ا إلى 

�قول الشخص نفسه هو المسئول عن إعاقته مع أن هناك 1ثیرا من اإلعاقات ترجع الى عوامل وراث�ة او بیئ�ة 

ُ  (۞ هللا تعالى في �تا;ه الكرJم َّCْخَواِنِھْم َھلُمَّ إَِلْینَا َوَال یَأْتُوَن اْلبَأَْس إِالَّ  قَْد یَْعلَُم ا قِیَن ِمنُكْم َواْلقَائِِلیَن ِإلِ اْلُمَعّوِ

  .سورة األحزاب  من -)18( اآل�ة رقم )قَِلیًال 

 أما .قالخندموقعة والقتال معه في  )ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول للهمم والصارفون عن  ون ط;ثالمهنا  اآل�ةوالمعوقون في 

 20لنصر، ا مدحت دمحم ابو(  إعاقتهمعن  المسئولینل�سوا  أنهم أ'، اآلخر?نتعو?V  إلىمصطلح المعاقین ال �شیر 

 :2009(.  

عن العادیین في نموهم ) سلب�ا أوایجاب�ا (عن المتوسG  فهم الذین ینحرفون "المعاقین ( أ�ضاو�قصد (ه 

  :اللغو'، مما یتطلب برامج تر�و�ة خاصة و�قصد بهم  أوالحر1ي  أوالحسي  أواالجتماعي  أواالنفعالي  أوالعقلي 

 .صعو(ات التعلم  – 5     الموه(ة والتفوق                            -1

 الجسم�ة والصح�ة  اإلعاقة - 6العقل�ة                                  اإلعاقة -2

 االضطرا(ات السلو�1ة واالنفعال�ة  - 7 السمع�ة                               اإلعاقة -3
 التوحید  -8اإلعاقة البصریة                                        -4

  ) 16 – 15:  2010، �وافحة و عمر فواز العزJزمفلح ت�سیر ( اضطرابات التواصل         - 9
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  : مصطلحات مرادفة لها وهي  أ�ضا ،Spécial Groupesالخاصة ثم ظهر مصطلح الفئات 

في قدراتهم  إما اقرأنهمغال(ا من �طلV هذا المصطلح على الذین یختلفون عن :  غیر العادیین األفراد -

 .التواصل�ة أوالجسم�ة  أوالحس�ة  أوالعقل�ة 

 االحت�اجات الخاصةذو3  أن مصلحعلى الرغم من  ذو3 الحاجات الخاصة أوذو3 االحت�اجات الخاصة  -

  یر عب، وذلك للت أمر?1امن القرن العشر?ن في  األخیرظهر خالل الر�ع ، مصطلح شائع 

سواء سلب�ا  – أقرانهمالذین یختلفون بدرجة ملحوظة عن  األطفالعن مز?د من االیجاب�ة والتفاؤل ح�ال 

الخدمات التر�و�ة  أو،  الدراس�ةالمناهج  أوتعد�الت الممارسات المدرس�ة ،  إجراء يتستدعبدرجة  –ایجاب�ا  أو

 Vأفضللمواجهة حاجاتهم الخاصة ، ومساعدتهم على تحقی   

انه غیر صح�ح من  إال،)141: 2010دمحم صالح اإلمام و فؤاد عید الجوالدة ، (مستوI من النمو

  ".العلم�ة" و"اللغو�ة :" الناحیتین

  :التال�ة لألس(اباستخدام مصطلح ذو' الحاجات الخاصة وذلك  والصح�ح
  .وس1Gما ورد في قاموس المعجم ال تاحت�اجاالحاجة جمعها حاجات ول�س  �

  .األساس�ةهي الحاجات  :أول�ة -    :الحاجات نوعان    �

  هي الحاجات الم1تس(ة من ضرور?ات التوافV النفسي عند :ثانو�ة -                            

  .)169-164: 2010، دمحم النو�ي(العاد' وغیر عاد'  اإلنسان                                     

  .الخاصةوالتر��ة  اإلعاقةمصطلح ذو' الحاجات الخاصة استخدم رسم�ا في الدلیل الموحد لمصطلحات -

حسب وجهات نظر مختلفة، فحال�ا هناك تصن�فات  تال شك أن هذه المفاه�م 1لها سجلت تغیرات لمجتمعا

  اإلعاقة العقل�ة  - :              وهي

   الجسد�ةاإلعاقة   -                    

  .) ( ENCYCLOPEADIA, 1999: 1اإلعاقة االجتماع�ة -                      

األطفال الذین یختلفون عن اقرأنهم  إلىهناك العدید من المصطلحات التي استخدمت لإلشارة  أن ترg ال;احثة

أكثر من الجوانب النمائ�ة بدرجة تستدعي إمدادهم بخدمات التر��ة الخاصة، وقد اختلفت تلك  أوفي جانب 

األطفال " هناك اتفاقا على استخدام مصطلح  أنالمصطلحات من مجال ألخر ومن فترة زمن�ة ألخرI و?بدو 

ایجاب�ة وفلسفات  للتعبیر عن هؤالء األطفال (صورة عامة لما �حمله من معاني" ذو' االحت�اجات الخاصة 

  ).16: 2008اشرف عبد الغني شرJت،"(1ما انه یجوز استخدام مصطلح األطفال المعاقین،تر�و�ة متطورة لمساعدتهم



 اإلعاقـة العقلیــة واألسرة                                                        : الفصل الثاني

 

41 

 

  :أنه ت(عا لمصادر هذه المصطلحات المستعملة 1ـ أ�ضا ترg ال;احثة

                   L’ Idiotالمعتوه  -

         L’ Imbécileأبله       -

                       Débileضعف  -

                      Arriéréتخلف  -

               Handicapإعاقة  -

�فضلون  األمر�Jان أما �Handicapفضالن  فرنساو فإنجلترا�فضل استعمال مصطلح معین،  و�ل بلد

Retard، هذه المصطلحات نفسها  إنHandicap = Débile = Arriéré= Déficience.   _فق:  

           -   Imbécile              األبله -                           

    -                  Idiot المعتوه         -                       

  - Moron  المرون            -                       
  :المبین أسفله) 2الجدول (هي درجات و تقس�مات راجعة إلى 1ل (احث ومثال على ذلك 

Q. I. Approximatif  

  يالتقرJب

Terminologie en usage 

 المصطلحات المستعملة

Degré d’insuffisance mentale 

  درجات التخلف العقلي

  Idiot                        معتوه  19- 0

AN. , AL ., AM ., FR . 

Grave      الحاد  

  Imbécile        ( AN ., AM( أبله  49- 20

Imbécile profond / Léger (fr.)  

 Gس�) /Vعمی Imbezill        (AL.) 

Moyen     _المتوس  

50 -69  Feeble – Minded (AN.)  

  Moron ( AM.) المرون     

  Débile ( Fr.)  Débil (AL.) الضعف    

Léger     _ال;س�  

 

AN. = Anglais ;   AL. = Allemand ;  FR. = Français, AM = Américain 

  (JEAN SIMON, 1964: 15) درجات التخلف العقلي :2الجدول 
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العرب من بینهم فاروق الروسان، ماجدة السید عبید، أمل معوض الهرجسى مصطلح  ون استخدم ال(احثأ�ضا 

  : قل�ة، التخلف العقلي و الضعف  إذااإلعاقة الع

  Retard mental ( oligophrénie)                     التخلف  -

  Déficience Mental              الضعف العقلي                   -

  Handicap Mental             اإلعاقة العقل�ة                    -
  :فهي مصطلحات تدل على نفس المفهوم و المعنى و ی(قي

        Moronالمرون   - 

  .هي درجات من التخلف العقلي       Imbécileاألبله        - 

            Idiotالمعتوه     - 
من جدول األعمال وقرار اتخذته ) ب(67 دم بدولة الجزائر و (الدورة الحاد�ة والستون، البن2009 أ�ضا عام

 ق�ة حقوق األشخاص ذو' التفا Corr.1.A/61/611)( دون اإلحالة إلى لجنة رئ�س�ة(61/106الجمع�ة العامة 

في هذه االتفاق�ة ومن بین النقاu التي نصت علیها في  الجزائرأین شار1ت  كاإلعاقة مع األمم المتحدة بنیو?ور 

  : 1المادة 

  .تعز?ز وحما�ة و1فالة جم�ع األشخاص ذو' اإلعاقة -

المؤسسات الخاصة التا;عة الوزارة )...العقل�ة(1الذهن�ة" األشخاص ذو' اإلعاقة "استعمال مصطلح  -

  N. SADDIKI, A. NABAOUI : 2009, 9)( المرأة وقضا�ا واألسرة الوطنيالتضامن 

  ". الضرر أو الدون�ة مصدرها المناخ المعا�ش" (صفة عامة فهي: Handicap اإلعاقة تعرJف -

   :  Handicapé Mentalالمعوق ذهني  -

  : هل هو  تساؤالتطرحت عدة 

  شخص مستقل في المجتمع؟  ن عقل�ة، عدم القدرة على االكتساب الكافي لكي �1و صعو(ة  •

  ذهاني، متعلV (عالمه الخاص وال عالقة له (الخارج ؟  •

 ؟  Vasculaire Démenceشخص مصاب (اختالل وعائي  •

  �ع�ش في مجتمع نشG ؟،عصبي تام، عدم القدرة الوظ�ف�ة  •
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 .غیر متكیف، غیر مستقر وله الرفض الدائم وعدم تقبل الواقع االجتماعي ؟  •

عدم القدرة  هلد� Pathologiqueهو حالة تعاني من مش1ل مرضي Handicapé Mentalالمعوق الذهني  اإذ

  (ROMAIN LIBERMAN,  1991:36-41) الوظ�ف�ة على االندماج في الحلقة االجتماع�ة الیوم�ة

مثل السیدا وٕانما حالة نقص في القدرة العقل�ة  وانخفاض في درجة  Maladie ل�ست مرض:"العقل�ةاإلعاقة  - 

الذ1اء واألداء العقلي وهذا راجع إلى حالة عدم اكتمال أو توقف أو تأخر نمو العقلي ألس(اب تحدث في المراحل 

مما یؤد' إلى نقص القدرة على التعلم و  ى الجهاز العصبيامل الوراث�ة أو البیئ�ة تؤثر علاألولى نتیجة العو 

فاروق ) (34: 2000ال;اقي إبراه�م،عال عبد () ANTOINE. GALLAND & JANINE GALLAND ,1993: 41(".التكیف

   .)61: 2000الروسان، 

 ,ROMAIN LIBERMAN) "إصا(ة صح�ة، (صفة عامة و (صفة خاصة، شخص�ة مزاج�ة مضطر�ة" :المرض -

1991:36)   

هو تدهور في التمییز العقلي بین الواقع والخ�ال و�سمى صاح(ه مر?ضا والذ' �سمى " :العقليالمرض  -

  ). 137: 1997عبد المجید عبد الرح�م،  ("قد�ما (الجنون واآلن (الذهان

إن تأثیر الق�اس العقلي في نشأته األولى (األ(حاث و الدراسات أدت إلى التوحید بین اإلعاقة و المرض    

ن تبین ف�ما (عد أن 1ل مفهوم یختلف عن اآلخر و �م1ن أن �1ون المتخلف العقلي �عاني من حالة العقلي لك

أشرنا سا(قا إلى ظهور العدید من المصطلحات وأ�ضا إلى تعر?ف اإلعاقة العقل�ة و  1ما  Psychoseالذهان

تعر?ف واحد ال �1في أن یوضح هذا المفهوم ألنهم �ظهرون أنماu سلو�1ة مختلفة للغا�ة و مستو�ات مت(اینة من 

  : التكیف، لذلك تحاول ال(احثة اإلشارة إلى التعر?فات األكثر شیوعا واستعماال منها
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  : التعرJفــات القد�مـــة  - 1

   Définition MédicaleالتعرJفات الطب�ة  -أ

  :  1907Seguin تعرJف ساجان -

للرسائل الحس�ة إلى المخ  لقانع األطفال حدیثي الوالدة ولكن الإن طاقة العقل للنمو تكون متساو�ة لدI جم�"

دمحم (  "�1ون (ه نقص أو غیر 1افي لدI (عض األفراد و من ثم تمنع الخبرات من أن تنتقل (صورة فعالة 

  .) 34: 1997محروس الشناو3، 

ح عن سوء التغذ�ة نتوهذا التشوه ی )الدماغ والحبل الشو�ي(العصبي هشخص لد�ه تشوه في جهاز  (أنهالمعتوه "

والوعي، وهو عمل�ات والغر?ز?ة و  شوه الوظائف االنع1اس�ةلت(عد الوالدة م(اشرة و�ضعف هذا ا أوالحمل  أثناء

  ). 100: 2010،جمال دمحم سعید الخصیب (لغیر 1امش1ل (یتم1ن من الفهم لكن 

  : Tredgold 1934تعرJف جولد  -

حالة �عجز فیها العقل الوصول إلى مستوI النمو السو' أو استكمال ذلك :" �صف اإلعاقة العقل�ة على أنها

  .) 13: 1999دمحم على �امل، ( " النمو

 Doll 1941: دولتعرJف  -

شخص غیر 1فء اجتماع�ا و ال �ستط�ع أن �سیر أموره و حده وهو أقل من :" �عرف الشخص المعوق (أنه

  .)28: 2000عال عبد ال;اقي إبراه�م، (القدرة العقل�ة و أن تخلفه �حدث منذ الوالدة أو في سن م(1رةاألسو�اء في 

  :Sarrason 1955تعرJف سارا سون  -

مالئمین اجتماع�ا نتیجة لعیب ذهني �مثل انع1اسا لقصور في الجهاز العصبي الاألفراد غیر :"التخلف العقلي هو

  ). 18: 1999دمحم إبراه�م عبد الحمید، ("للعالجالمر1ز' وهو (الضرورة غیر قابل 

  :1959تعرJف وزارة الصحة البرJطال�ة  -

حالة تشمل على انخفاض الذ1اء و ذات طب�عة أو درجة  تستلزم أو تكون قابلة : " الضعف العقلي فهو  

  . ) 36 :1997دمحم محروس الشناو3، ("للعالج الطبي أو غیره من الرعا�ة الخاصة أو التدر?ب للمر?ض
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تحدث عن الطاقة المتساو�ة لدI جم�ع األطفال حدیثي  ساجان التعار?ف الطب�ة نجد أن من خالل اإذ  

قبل ( فعال 1ذلك ؟ حیث أشار إلى المش1ل أ�ضا في الرسائل الحس�ة ولم یذ1ر أس(اب ذلك هي هلفالوالدة، 

لم یتحدث عن األس(اب الطب�ة الحق�ق�ة للتخلف،  جولدأ�ضا نفس الشيء (النس(ة لـ ) تكو?ن الطفل أو (عد تكو?نه

تحدث عن الكفاءة وحدد سن اإلعاقة التي تحدث عند الوالدة ولم یولي االهتمام  دولالعجز أما  هو ما ذ1رهو 

  .لألس(اب الوراث�ة مثال

األس(اب ولو  كن دون ذ1رل الجهاز العصبي المر�ز3 تحدث عن التخلف نتیجة لقصور في  ساراسون  فقG نجد

  .الشيء لتعر?ف الصحة البر?طان�ة لم تكشف الغموض الطبي لإلعاقة العقل�ة سنف ،(اختصار

إن جل التعار?ف ع(ارة عن وصف خارجي وال تشمل 1ل الحاالت هذا ما �قلل فرصة ق�اس اإلعاقة العقل�ة 

  .مل المسب(ة لهذه الظاهرةالعوا الكشف عن وتحدیدها بدقة لكن رغم ذلك فإن هذه النظرة ساعدت ال(حث عن

 : التعرJفات السلو��ة: ب

 :Esquirol 1845تعرJف أس�ووJرول -

ل�س مرضا، حالته الذهن�ة لم ترقى (صورة 1اف�ة لتم1ینه من اكتساب :" على أنه Idiot ذهب إلى تعر?ف العته

  ".المعلومات التي (مثل سنه

 :Banda 1954تعرJف بندا  -

  ".�حتاج إلى إشراف ومراق(ة ورعا�ة، من أجل رفاه�ة المجتمع :"الشخص المتخلف عقل�ا الذ'

  : USA ( 1962 �یند3(تعرJف اللجنة الرئاس�ة للتخلف العقلي  - 

  " �1ون لدیهم قصور جوهر' في مقدرتهم على التعلم و التكیف لمطالب المجتمع:"المتخلفون عقل�ا 

   1969PoserتعرJف بوزJر  -

  ".الفرد في مستوI أدنى من ذلك المستوI المتوقع في مثل عمرهأن یؤد' :" التخلف العقلي
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  Kirk  1972تعرJفات �یرك  -

حیث یر1ز  Trainable والقابل للتدر?ب Educable 1لها تعتمد على توض�ح المصطلحات مثل القابل للتعلم

  .)38-  : 199737دمحم محروس الشناو3،( جانب التعلم على 

فهي تهتم (السلو�1ات الخاصة (األشخاص المتخلفین ذهن�ا وعالقة القدرة العقل�ة فحسب التعر?فات السلو�1ة 

  .(التكیف االجتماعي وما هي المهارات التي �م1ن أن �1تسبها و �مارسها

  :التعرJفات اإلحصائ�ة:  ج

  جاءت هذه التعر?فات لتطبیV الق�اسات الس�1ومیتر?ة على اإلعاقة وتحد ید العمر العقلي   

  .ومستوI اإلعاقة العقل�ة 

  : 1949WallinتعرJف والین  -

الذ' یخفV عند استخدام االخت(ارات النفس�ة المقننة معه للحصول على :" عقلي هوالالفرد المتخلف        

  ".مستواه العقلي

  : 1963SpitzتعرJف سبتز -

(ار فرد' مقنن تعلى إخ 70حالة من النمو العقلي المتأخر �حدد بنس(ة ذ1اء أدنى من :"التخلف العقلي هو 

  .)40- : 199739دمحم محروس الشناو3،"( للذ1اء

فعال تق�س هي ما تق�سه االخت(ارات المقننة لكن هل  سوI أ�ضا تضع في الحس(ان  لتعرJفاتهذه ا نإذ

حیث لو نعود إلى تار?خ الق�اس النفسي ال شك أن الق�اس مر (مراحل عدیدة في �1ف�ة  ؟1ل القدرات المعرف�ة

  .وطر?قة تطبیV االخت(ارات سواء اللفظ�ة أو غیر اللفظ�ة

  الوطن العر�ي ؟ مستوI  على ةمقننهل هذه االخت(ارات المط(قة 1لها  تساءلتحثة ال;ا

أضاف شیئا إال أن معظم االخت(ارات في الجزائر ت(قى 1ما هي تطبV غیر م�1فة تتماشى  رغم أن هذا التعرJف

  .مع البیئة الغر��ة
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  :1982تعرJف فاروق صادق  -

درجة و القدرة العقل�ة للمعاق عقل�ا تبلغ ثالثة أر�اع القدرة  75انخفاض في نس(ة الذ1اء عن " اإلعاقة العقل�ة هي

  ".العقل�ة للفرد العاد'

  :Millan 1982 تعرJف م�الن -

 2003فاتن صالح عبد الصادق، ( "قصور القدرة على التعلم و التف1یر وحل المش1الت" عرف اإلعاقة على أنها  

:92(.  

درجة إال انه  �75ضیف شيء وهو نس(ة ودرجة الذ1اء ،الذ' حدد (أقل من  صادق فاتن رغم أن تعر?ف    

1ان تعر?فا عاما، وعلى هذا األساس ارتأت ال(احثة أن تشیر  م�النی(قى غیر واضح أكثر وشامل أما تعر?ف 

  .إلى تعر?فات حدیثة

  :التعرJفات الحدیثة للتخلف العقلي  - 2

  : 1959HeperتعرJف هیبر -

حالة تتمیز (مستوI عقلي وظ�في دون المتوسG تبدأ أثناء فترة النمو و�صاحب هذه الحالة قصور في السلوك "

"                                                                                                    التك�في

للجمع�ة األمر?�1ة للتخلف  AAMRمن طرف م  1966هذا التعر?ف لسنوات حتى عام  تبني تم لقد

أداء ذهني عام  انه تعر?فها مشیرا إلى أن التخلف إلىGrosman أعاد ) 1983-1973( الذهني، وفي الفترة

  .منخفض عن المتوسG بدرجة دالة یوجد متالزما مع العیوب في السلوك التك�في و�ظهر أثناء فترة النمو

في �لذین أكدا على أنه �م1ن أن �قاس السلوك التكا Mercerمیرسیر   و  �ClausenالوزJن  لكن نقده  

(النس(ة  للتخلف العقلي المتوسG و الشدید و العمیV لكن شر?طة أن تكون هناك مقای�س دق�قة (النس(ة للتخلف 

Gو اقترحا استعمال األداء الذهني العقلي ال(س�.  

 حتى) 1983- 1973( من لجروسمانهذا التعر?ف  )AAMD( تبنت الجمع�ة األمر?�1ة  للتخلف الذهني ;عد ذلك

 الذ' قانون التر��ة لكل األطفال المعاقینالمعروف (اسم  94/142 1ما تبناه القانون العام رقم م 1992 عام

  :�عتمد على
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  دون المتوسG : األداء الوظ�في �

  .سنة  18قبل : القصور �

أشار  والذ' 1993 ظهر تعدیل جدید للجمع�ة األمر?�1ة للتخلف العقلي والذ' �عتبر أحدث تعر?ف سنة ;عدها

ماجدة سید ( )22-20: 1998دمحم السید حالوة (  1994 و الجمع�ة األمر?�1ة للطب النفسي سنةهنت مارشیل إلیها 

 .في ط(عتها العاشرة 2002عام  للتخلف العقلي األمر?�1ةتعر?ف الجمع�ة  ذلك ;عد .) 32: 2013عبید ، 

العقل�ة  األمر?�1ة للتخلف العقلي اسمها الى الجمع�ة األمر?�1ةغیرت الجمع�ة  2007في عام 

  )American Association on Intellectual and Developmental Disabilities(التطور?ة

تتمیز (انخفاض ملحوm في 1ل من  إعاقة"العقل�ة هي  لإلعاقةقدمت التعر?ف التالي  2008وفي عام   

قبل هذه  تظهر،و  العلم�ةواالجتماع�ة والتك�ف�ة  ا المهارات المفاهم�ةمذین تمثلهلال التك�فيالعقلي والسلوك  األداء

 النقودو وتتمثل المهارات المفاهم�ة في اللغة والقراءة والكتا(ة ، الوقت )  AAIDD(عشر من عمره  18 بلوغ الفرد

،المسؤول�ة االجتماع�ة تقدیر الذات العالقات االجتماع�ة وتشمل المهارات االجتماع�ة . توجه الذاتيوال األعداد و

، العنا�ة (الذات و الح�اة الیوم�ة مهارات فهي  مل�ةالمهارات الع أما. التعل�مات حل المش1الت االجتماع�ة وٕات(اع

جمال دمحم (مة العامة استخدام النقود، استخدام الهاتفالمهارات المهن�ة ، الرعا�ة الصح�ة ، السفر التنقل ، السال

  .)114-113: 2010سعید الخطیب ، 

أن هذه التعر?فات أضافت شیئا إال أنها ظلت تستعمل نفس المفهوم لكن (مصطلحات  الحظت ال;احثة  

أن هناك (عض اإلضافات الطف�فة لتلك المقای�س من المستحسن أن �1ون أكثر من واحد   مختلفة وال شك أ�ضا

  .تكاملي الذ3 یجمع بین أدوات الق�اس الطب�ة و الس��ومترJة االجتماع�ة و التر�و�ة اتجاهأ' ذات 

  :تصنیف حاالت اإلعاقة العقل�ة: ثالثا

العقل�ة والسلو�1ة  ما یختلفون في مستوI قدراتهمن دواعي تصنیف اإلعاقة العقل�ة هي أن المتخلفین عقل�  

. اإلرساليو?ختلفون من حیث األس(اب أ�ضا في طر?قة اتصالهم المتعلقة (الجهاز االستق(الي و االجتماع�ة، 

 �4ضع   1977Macmillanإن ماكم�الن. التعرف م(اشرة علي خصائص 1ل فئة (اإلضافة إال ذلك �م1ننا

 .) 59: 1997دمحم محروس الشناو3،( ضاإلعاقة ،السبب، الصورة ،مجموعة األعراشدة :مح1ات للتصنیف وهي

التمثیل  تإلى التصنیف حسب الش1ل الخارجي مثل المنغولیین، اضطرا (ا 1996 الروسانوذهب أ�ضا فاروق 

  ).91: 2000فاروق الروسان، ( ،القدرة على التعلم القماءةالغذائي، 
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  . ) يالس��ولوج(التصنیف حسب الشدة  -1

 1905ضمن التصنیف الس�1ولوجي فالعدید من ال(احثین �ستعملون مصطلحات ومفاه�م عدیدة ففي   

فئات المعاقین 1ما هو استخدما نسب الذ1اء 1مع�ار للمستوI الوظ�في للقدرة العامة وحددا  بن�ه وس�مون 

  ):  3الجدول ( موضح في

       Idiotieالمعتوه                         -  سنوات AM   (-  3(المستوg العقلي

 سنوات5إلى3  –                        

  )AM(المستوg العقلي

  سنوات7إلى5 -                        

   -   Imbécillitéاألبله                  - 

   profonde -     العمی^               - 

  - légère       ال;س�_                 - 

 سنوات9إلى7 –                                

  ) AM(المستوg العقلي 

  سنوات10إلى9 -                         

  - Débilité                      الضعف  - 

 -  profondeالعمی^                    - 

 -  légèreال;س�_                        - 

  )JEAN SIMON, 1964: 12(بن�ه و س�مون  العقلي حسب فئات التخلف:  3الجدول 

  ):4الجدول (وأعطى تقس�م آخر و المبین في ترمانتم نقد هذا التقس�م من طرف  1912أما في عام 

  درجة 25 أقل من             Idiotie                               المعتوه  

  درجة Imbécillité              25 – 49األبله                             

 درجة Débilité profonde               50 – 59الضعف العقلي العمی^   

  درجة Débilité légère              60 – 69      الضعف العقلي ال;س�_  

  درجة Zone limitée              70 – 79             المنطقة المحدودة  

 درجة Lenteur d'esprit plutôt qu'arriération80-89;الدة ذهن  درجة

  )JEAN SIMON, 1964: 13( ترمانمستو�ات التخلف العقلي حسب :4الجدول
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  ).5الجدول (ف�ما (عد استخدم تصنیف ق�اس �شمل معامل الذ1اء، العمر العقلي و هو موضح في

  

  العمر العقلي  الفئة  معامل الذ�اء

سنوات فأكثر       Moron   7    مرون   درجة 70- 50

  سنواتImbécile 3 -7    أبله  درجة 50 - 25

  سنوات3 أقل من         Idiot معتوه  درجة 25أقل من

 

 

 

 Iعقلي (السنوات وهو غیر  ال;احثة تر Iأن التقس�م األول اعتمد على الفئات وما �قابلها من مستو

أعطى تفسیرا أكثر وأستعمل بدل العمر العقلي الدرجات التي یتحصل علیها من خالل ترمان واضح 1فا�ة،أما 

 .هیبر و جروسمانجاء تقس�م  ثم والتقس�مات االخت(ار،رغم ذلك (قي محتفظا بنفس التسم�ات السا(قة للفئات

 JANINE , 1993: 34( الذ' اعتبر أحسن االخت(ارات الفرد�ة مق�اس الذ1اء و��سلرأضاف  م 1958وفي عام  

GALLAND  ANTOIN  GALLAND &.(  

أما ال(حوث العر��ة استعملت مصطلحات أخرI على مستوI 1ل درجات التخلف ال(س�G، المتوسG، الشدید  

حتى التسم�ات الغر��ة أص(حت أكثر وضوحا من  عبید، فاروق الروسان،ماجدة السید ومن بینهم 

: مثل المصطلحات القد�مة 1األبله والمعتوه وأص(حت تستخدم المستو�ات بدرجات حسب المستوI العقلي

  .) Arriération, Retard )Légère- Moyenne- Profondeالتخلف

 gأ' محك وأ' تصنیف �م1ن أن یتخذ عن ح تساؤالت أن مثل هذه التقس�مات تجعل ال(احث �طر  ال;احثة تر

  1مرجع دائم ؟

  

  

مستو�ات التخلف حسب معامل الذ1اء و العمر العقلي :5الجدول 

  .)10: 1995مواهب إبراه�م ع;اد وآخرون، (
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 )الطبي(التصنیف حسب األس;اب   - 2

هذا التصنیف (صورة م(اشرة ،وهناك من یدمجه ضمن التصنیف الطبي و نجد أن هذا  إلىهناك من تطرق 

اإلصا(ة،  ةالمحك ف�ه العدید من اآلراء حول تحدید األس(اب فهناك من �ستعمل مح1ات مصدر اإلصا(ة ، درج

  .توقیت اإلصا(ة وهناك من یذهب إلى تحدیدها حسب األس(اب الوراث�ة البیئ�ة

 Iو هي استعمال العدید یحلنه عند تال(احثة هنا أ تر Gل هذه العناصر نجد أنها تشترك في عناصر أساس�ة فق

فقد   Tredgoldتردجولد   حسب یجعل هذا التصنیف متشعب،مما من المصطلحات واالتجاهات المت(عة 

  : صنف األس(اب 1ما یلي 

 - Gأس(اب وراث�ة                               تخلف (س�  

  بیئ�ة                                 تخلف ثانو' أس(اب  - 

 - Gأس(اب وراث�ة بیئ�ة                         تخلف مختل  

  

األخرI من التخلف  هذا التصنیف وحدد األس(اب الحق�ق�ة لفئات ثالث لكن هل هي نفسها (النس(ة للفئات ر�ز

  العقلي؟

  :          األس(اب إلى نوعین  اقسم   1947Strauss & Lehtinen سیتراوس  ولتینین أما

  ExogènesالنمG الخارجي ، EndogènesالنمG الداخلي  -

صنف  دمحم علي �امل، استسقاء الدماغ ، أ�ضا  داون وهناك من �حدد األس(اب حسب الش1ل الخارجي 1حاالت 

عبد المطلب أمین ( ) 21: 1999،دمحم على �امل ( لهذه الحاالت ةاألس(اب حسب مصدر اإلعاقة والمظاهر السلو�1

  ). 51- 50: 2001سعید حسني العزة، )( 232  - 231: 2001القرطبي، 

 )الخارجي(التصنیف حسب الش�ل   - 3

إن ال(حوث تستعمل مصطلح الش1ل أو التصنیف اإلكلین�1ي و أ�ضا المظهر الجسمي لكن رغم ذلك فهناك 

  : اشتراك في التقس�م ومن أهم هذه الحاالت

   Mongolisme – Down's Syndrome              ن داو) عرض( ةزمل -  ةنغول�حاالت الم -1

           Hydrocephaly                                       حاالت استسقاء الدماغ                   -2

                     Macrocephalyحاالت �بر الدماغ                                         -3
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         Microcephaly                    حاالت صغر الدماغ                                      -4

                                 Crétinisme)                            القماءة ( حاالت القصاع  -5

 R H                                                                 سJحاالت العامل الرز  -6
+ -    

                            P K Uحاالت الفنیلكیتون یورJا                                          -7

                                       Glactocemiaحاالت جاالكتوس�ما                                -8

        Tay – Sachs                 حاالت تا3 ساكس                                           -9

  ). 64: 1997دمحم محروس الشناو3، (        

 )التر�و3 (التصنیف التعل�مي    - 4

في وضع البرامج  نإن هذا التقس�م �عتمد على تحدید الفئات ت(عا للقدرة على التعلم، فهذا �ساعد األخصائیی 

  ).6الجدول (التر�و�ة و ذلك (االعتماد على نسب الذ1اء الموضحة في 

  نس;ة الذ�اء  الفئة مع التسم�ات األولى

  درجة 90 – 80أو  S – L ) (  75;طیيء التعلم  - 1

  )( E M Rالقابلون للتعل�م - 2

 سنوات10سنوات أو  9 – 6) المرون ( المأففون 

  درجة 80أو  70 – 50

  )( T M Rالقابلون للتدرJب  - 3

 سنوات ) 6 – 3 (األبله 

  درجة 50 – 25

  (SMR )االعتماد3  - 4

 سنوات 3المعتوه   

  فما دون  25

  فئات التخلف العقلي  حسب التصنیف البیداغوجي :6الجدول 
  ) 117:  2000ماجدة السید عبید، )(  36: 1999دمحم إبراه�م عبد الحمید، ( 

  

نجد من خالل هذه الدرجات اختالف وهو طفیف، ط(عا راجع إلى اختالف المصادر، و أما 

 )56: 2001سعید حسني العزة، ( سنوات 7ن للتعل�م من القابلیتبدأ فئة ف سعید حسني العزة(النس(ة 

* (S-L) : Slow learner  
* (EMR): Educable Montaly Retarded 

* (TMR) : Trainable Montaly Retarded 

* (SMR): Severly Montaly Retarded      
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  ): النفسي االجتماعي(التصنیف االجتماعي  -5

التمییز بین  سارسون رفض حیث من بین التصن�فات لإلعاقة العقل�ة تصنیف على أساس السلوك التك�في ،

ها نمنیف صقة هذا التدلز?ادة  أخرI مح1ات  إضافة إلىنسب الذ1اء فقG ودعا  أساسفئات التخلف العقلي على 

  : �ة للح�اة االجتماع�ة، والتي تق�سها مقای�س النضج االجتماعي مثل قفمستوI السلو�1ات التوا

  .مق�اس فاینال ند للنضج االجتماعي  -أ 

 .مق�اس جیز?ل لالرتقاء  -ب 

  .مق�اس السلوك التك�في  - ج 

مق�اس السلوك التك�في في  أومق�اس فاینالند للنضج االجتماعي استخدام  ضرورة األمر?�1ةوترI الجمع�ة 

  .)35: 2006،  أمال محمود عبد المنعم (االت التخلف العقليحلتصنیف  األسرةوفي العمل مع  المدرسة

التصنیف النفسي االجتماعي  العقلي،�طلV عل�ه أ�ضا مصطلح تصنیف الجمع�ة األمر?�1ة للتخلف 

�ستعمل مصطلح االنحراف للداللة على مستو�ات درجة  ،عال عبد ال;اقي: فمن ال(احثین في هذا المحك

یتفV مع الجمع�ة  االتصنیف االجتماعي و مدI قدرة 1ل مستوI عقلي على الصالح�ة االجتماع�ة، أ�ض

  ).7الجدول (األمر?�1ة للمتخلفین عقل�ا في 

  

  

  

  

  

  مستو�ات التخلف العقلي للجمع�ة األمر?�1ة:7الجدول 

  )2001:58سعید حسني العزة، )(  2000:107ماجدة السید عبید، ( 

 

 

  الدرجة  مستو�ات التخلف

 G69 – 55  تخلف عقلي (س�  

 G54 – 40  تخلف عقلي متوس  

  39 – 35  تخلف عقلي شدید 

  فما دون  25  تخلف عقلي حاد 
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   :التصنیف متعدد األ;عاد  - 6

 األخرI عدد من التصن�فات  إلى Kirk, 1972 �یرك أشار(اإلضافة الى التصن�فات السا(قة التي ذ1رت فقد 

  :  بإیجازنذ1ر منها 

 The National Association For Retarded المعاقین لألطفال األمر?�1ةتصنیف الجمع�ة   -

Children 

  The World Health Organisation تصنیف منظمة الصحة العالم�ة -

 The American Medical Association  .للطب النفسي األمر?�1ةتصنیف الجمع�ة  -

 .)141:  2010والده ، خفؤاد عید ال اإلمام ودمحم صالح (       

ال اتفاق  ان لذلك نجد ،1ل تصنیف �عتمد على مجال ال(حث و حسب اتجاه التخصصأن  ترg ال;احثة

للطب  ةتام في الدرجات، لذا ترI ال(احثة أن نأخذ (عین االعت(ار هذا التقس�م و الذ' تقر (ه الجمع�ة األمر?�1

  : التالي) 8الجدول (1ما یوضحه  1994 عام النفسي

  

  نسبـة الـذ�ــاء  الفـئـــة

1-  G70 – 50  .سنوات فأكثر) 9-7( تخلف عقلي (س�  

2-  G50 – 35  .سنوات) 6-5(تخلف عقلي متوس  

  34 – 20  ).سنوات 4(تخلف عقلي شدید  -3

4-  V25أو  20أدنى من   .سنوات فأقل 3تخلف عقلي عمی  

                   تصنیف مستو�ات التخلف العقلي حسب جمع�ة الطب النفسي األمر?�1ة:8الجدول 

  )86: 2000عال عبد ال;اقي إبراه�م، ) ( 456 - 455: 2003عادل عبد هللا دمحم، ( 
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  .أدناه ) 9الجدول (هذا الجدول حسب رأ' ال(احثة یوافV تقر?(ا التقس�م العالمي في

  نسبـة الـذ�ــاء  الفـئـــة

1-  Gتخلف عقلي (س�retard mental légère  50 – 70 درجة  

2-  Gتخلف عقلي متوسretard mental moyen 35 – 49 درجة  

  درجة retard mental grave       20 – 34تخلف عقلي شدید  -3

4-  Vتخلف عقلي عمیretard mental profonde         20أقل من  

  التقس�م العالمي لمستو�ات التخلف العقلي :9الجدول

(ANTOINE. GALLAND& JANINE.GALLAND, 1993 : 42)   
  

  

 العوامل المسب;ة لإلعاقة العقل�ة : را;عا

النمو مرحلة أساس�ة �مر بها الفرد وأ�ضا تغیر إیجابي أو تطور نوعي في السلوك و العمل�ات المعرف�ة، 

�ستمر إذا توفرت الشروu (ش1ل متتا(ع و منظم لكنه یتأثر (عوامل بیئ�ة ووراث�ة و التي تؤثر عل�ه (ش1ل إما 

  .األخیر �سبب له مشاكل تعیV النمو السل�م إیجابي أو سلبي فهذا 

 لألطفال المعاقین ذهن�امؤسسة  30حالة من بین  25-5 أن حوالي P. A. Haper1962دراسة تبین 

غیر معروفة في سببها  ) % 94 -80(حوالي أن Hallahan & Kauffman   1985مجهولة األس(اب، أما دراسة

  ). 37: 2001حسني العزة، سعید ( (C. CHAGAS, 1983 : 29)  العضو' 

أ�ضا حاالت غیر معروفة األس(اب �طلV علیها التخلف الثقافي لكن لحد اآلن األدلة غیر 1املة أو هناك  

  .�شیر أنه �م1ن تقس�م أس(اب التخلف من حیث التسلسل الزمني 1977قروسمانأما  .التي تؤ1د ذلكدراسات ال

   Facteurs Génétiqueجین�ة عوامل  -أ         : عوامل ما قبل الوالدة  - 1

   Facteurs Non Génétiqueعوامل غیر جین�ة  -ب                                         

   Facteurs péri – Natalesعوامل أثناء الوالدة  - 2

  Facteurs post – Natalesعوامل ما ;عد الوالدة  - 3
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   عوامل ما قبل الوالدة  -1

  :عوامل جین�ة -أ 

والتي تحمل على ) Gennes(هنا نقصد انتقال الخصائص عن طر?V الجینات: عوامل جین�ة م;اشرة -     

دمحم ( وزوم1روم 46زوجا أ'  23والتي هي على ش1ل خطوu ،یوجد في 1ل خل�ة ) الص;غ�ات(الكروموزومات 

  .) 25: 1998عودة الرJماو3، 

 زواج األقارب.أن الوراثة لها دور في ظهور التخلفحول التوائم المتشابهة   )F.J.Kallman )1955تبین دراسة 

عبد (J.DE Ajuriaguerra, 1979 ):  658 (دةئللصفات الوراث�ة المتنح�ة والسا �عزز تور?ث الصفات (النس(ة أ�ضا

  ).81 : 1998المجید سید منصور و ز�رJاء أحمد الشر�یني ،

  :لعامل من العوامل تنتج حاالت  منها   تأما  اضطراب  الكروموزوما

  اضطراب في العدد                               Syndrome de downتناذر داون * 

  اضطراب في البناء                      cri de chat  Syndromeصرخة الق_     * 

 الجنسي ماضطراب في �روموزو                               de Turner   Syndromeتورنر  * 

  )  71 – 62:  1988دمحم أحمد النابلسي ، (

  :عوامل جین�ة غیر م;اشرة -  

  :ومن بین هذه العوامل

تنقل هذه العیوب إلى الجنین عن طر?V الجینات �صحبها نمو شاذ في الجمجمة قد یرافقه : العیوب المخ�ة* 

دمحم صالح ( .Génétique hydrocéphalies 1بر الدماغأو   Génétique Microcéphalie إما صغر الدماغ

 )107: 2010والدة،جاإلمام وفؤاد عید ال

 اضطراب تكوJن الخال�ا * 

 :اضطرا;ات التمثیل الغذائي منها* 

  .في البول كف�إفراز غیر طب�عي لحمض فنیل بیرو هناك  أن 1934عام  Follingاكتشفها PKU حاالت

: 41)(41-40، 2001ة، حسني العز سعید(.�سبب التخلف العقلي  %1.4 أن 1974 عام Bergحسب  Rh حاالت

1986 ،(JEAN-LUC LAMBERT      
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 هذهإال أنها مازالت لها تأثیر إلى یومنا هذا على ح�اة اإلنسان،  ،رغم هذه العوامل التي عرفت من قبل    

المالحظة مستن(طة من خالل مالحظات ال(احثة علي مستوI التشخ�ص النفسي حیث أن األطفال ینقصهم 

سنوات أین تكون اإلعاقة الذهن�ة وجدت لنفسها م1ان وتص(ح هذه  5-4التشخ�ص الم(1ر ولذلك ی(قون حتى 

  .الحاالت حب�سة أالم اإلعاقة

  :عوامل  غیر جین�ة  -ب

  L'irradiationاألشعة * 

فقنابل هیروش�ما مثال لها تأثر على األجنة خاصة في الثالث األشهر األولى ،هناك أنواع  Wood وود حسب

  :أخرI ومن بین ذلك

  صغر حجم الجمجمة     �

  استسقاء الدماغ    �

  اإلجهاض     �

  الطفرات الوراث�ة     �

  Rubéole): الحمیراء ( الحص;ة األلمان�ة  * 

حالة أصیبوا (الحص(ة الخلق�ة  243على 1978 عام Chess Et Collدراسة قام بها في  -

Rubéoles Congénitale   1ان هناك مؤشر على ظهور التخلف الذهني Arriération     

Mental  و�م1ن أن تؤد' إلى:    

  .تهاب السحائي الدماغيلاال  �

  .استسقاء الدماغ �

 .صغر حجم الجمجمة �

 Galactosémieحاالت جاال 1توس�ما  �

 .)110: 2010دمحم صالح اإلمام وفؤاد عید الجوالدة،(Homcytinuria الهوموسیتین یور?احاالت  �

           Toxoplasmose:طو�سو;الزموز*  

  .متخلفون جراء هذا العامل و ال(اقي لهم مخلفات عضو�ة شدیدة %85سجل  1970 عام Severحسب    
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  Syphilisالزهر3 الوالد3     *  

  العقاقیرتعاطي األدو�ة و *  

 صغر حجم الجمجمة   �

 1بر حجم الجمجمة    �

 األمراض المزمنة*   

 الوالدة قبل األوان  *  

 إلجهاد العاطفي ا  *

 التلوث البیئي * 

سوء التغذ�ة قبل الوالدة �سبب ضرر أكثر (عد ) 1977(وماك�مالن) 1970(فن�ك حسب : سوء التغذ�ة لألم* 

 .                                 الوالدة 

  .      القماءة  Crétinisme            نقص الیود*    
 :  2000ماجدة السید عبید،  ( (JEAN-LUC LAMBERT, 1986:44-45) (C.CHAGAS, 1983:30) .حوادث التسمم*

62-70(.  

  :الوالدةالعوامل أثناء  -2

ومن بین  3500/1 خالل اإلحصائ�ات أن األس(اب راجعة إلى الوالدة حوالي من F.Delangeدراسة تبین  

  :العوامل

الوالدة الم(1رة  أن بینت .E.E G واخت(ارات   S. Saint- Anne Dargassiesدراساتتبین : الوالدة الم;سترة* 

 Harperدراسة   أن نقص الوزن یؤثر على النمو،  H.Knoblochأ�ضا دراسة  تؤثر على النمو النفسي الحر1ي

et al .P   مصاب بإعاقة ذهن�ة ٪57 أن حوالي طفل م(ستر 500على          .  

 Asphyxia):   اآلسف�س�ا( االختناق * 

  تبین أن االختناق �سبب اضطراب في القشرة المخ�ة م 1973عام   Behrmanدراسة لـ 

  Anoxia    02نقص*  

  C.M. Brillien دراسة إن الطفل خاصة الم;ستر �م�ن أن �عاني من إعاقة عقل�ة جراء نقص األكسجین هذا حسب 

  .صدمات جسد�ة *  

  .سوء استخدام األدوات �المالق_ أثناء الوالدة*   
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  .الوالدة الق�صرJة *  

 .الحمل الخطر*  

المناخ االقتصاد' االجتماعي یؤثر على أن  A. M. Freedmanحسب دراسة فالنزJف الداخلي للطفل *  

 .الطفل خاصة الم(ستر

  سن األم * 

  ) AHTA( األمراض المزمنة مثل الضغ_ الدمو3 * 

  .اإلجهاض لعدة مرات و مشاكل العمل* 

   .وضع�ة الحبل السر3 * 

  .Hypoglycémieهیبوجلس�م�ا : نقص الس�ر *     

  .الجهاز العصبي المر�ز3 فنقصه �سبب مشاكل علي مستوI م  1967عام Comblathفدراسة 

  .نقص صرخة الم�الد  �

  .التشنجات و الزرقة  �

   .صعو(ات التغذ�ة  �

                 Kerricteursالصفیراء * 

C.CHAGAS, 1983:30)( )512- 505: (J.DE AJURIAGUERRA, 1980 )119- 116: 1997محروس الشناو3 ، دمحم(  

  :العوامل ;عد الوالدة - 3

  :یتأخر ظهورها إلى ما ;عد الوالدة  تيالحاالت الال *  

   .حاالت صغر الجمجمة  �

  .إستسقاء الدماغ  �

  .PKUحاالت   �

 .)الغدة الدرق�ة( حاالت خلل الغدد الصماء    �

حاالت اإلجهاض وجود عالقة موج(ة بین الوج(ات الفقیرة و  Tompkinis تم;�نزیؤ1د :سوء التغذ�ة *  

 .)151، 1998عبد المجید سید منصور و ز�رJا احمد الشر�یني ، (  والوالدة الم(سترة
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    :الصدمات*  

  .Edemaحوادث االختناق  �

 .الجلطات �

     .�سبب حاالت التخلف الذهني: الضرب على الرأس  �
  * gالعدو:  

 .التهاب أغش�ة السحا�ا  �

  .الجس�مة   �

  .الحص(ة    �
  .المواد الك�م�ائ�ة* 

  .المعادن * 

   االجتماع�ة الثقاف�ةاألس;اب * 

وجدا أن هناك  M.Gilly Et Alأن البیئة الثقاف�ة االجتماع�ة لها تأثیر على النمو، أ�ضا  O.Brunet حسب  

 .عالقة إرت(اط�ة موج(ة بین طب�عة الط(قة االجتماع�ة الثر?ة و المستوI المتدني للمستوI العقلي

أطفال المناطV العمران�ة و المناطV النائ�ة انه یوجد بین  G.G.Giordano & A.Lama ونضیف دراسة مقارنة 

محروس الشناو3  دمحم(  )1998:151عبد المجید سید منصور و ز�رJا الشر�یني، ( Q.I اختالف في المستوI العقلي

،1997: 120-123(  )660- 658: (  J.DE AJURIAGUERRA  , 1980.  

  

اإلعاقة إما قبل أو (عد الوالدة، أن معظم ال(حوث ر1زت على العوامل المسب(ة لحدوث  الحظت ال;احثة

G الح�اة المعا�ش من جوانب نمو ، أم س�اس�ة أ�ضا ال ننسى أو نتجاهل الظروف المعا�شة سواء أكانت اقتصاد�ة

أو  هي المسبب الوحیدة لهذا ال �م1ن الجزم أن ظروف البیئ .الوازع الدینيو  ،التغذ�ة االصطناع�ةو ، نفس�ة

ذه الظاهرة وتنتشر بنسب متفاوتة إذ هي مجموعة عوامل متداخلة مع الح�اة المعا�شة تسبب إفراز لمثل ه الوراثة،

  .التطور العلمي 1ذاو 
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  خصائص المعوقین عقل�ا: خامسا

             Mental Léger  Arriération   خصائص فئة اإلعاقة العقل�ة ال;س�طة -1

  - ) EMR( القابلة للتعلم -                                      

  .�طلV علیهم فئة القابلین للتعلم أح�اناو ،)Moronالمرون (المافون أو 1ان �طلV علیهم فئة البلید 

شد عند مستوI ر و?توقف النمو العقلي في ال ،70 – 50بین  أفرادهایتراوح نسب الذ1اء : العقلي األداء -

 .سنة تقر?(ا 12اقل من  إلى 9طفل عاد' في سن 
   .سنة 12 إلىسنة  11سنوات ومنهم من �حدده إلى  10أو  9 -7لعمر العقلي ا 

القراءة والكتا(ة �ستط�عون تعلم  إذ�ستفیدوا من البرامج التعل�م�ة العاد�ة  أن�م1ن : التعلم والتدرJب -

مستوI الصف  إلى�صلون و  .سنتین أو ثالثة سنوات ل مستوI فيفیدرسون 1وم(ادh الحساب 

  .�عانون من لدیهم قصور في االنت(اه ابینم الخامس االبتدائي

 .االجتماع�ةالكفا�ة  -

  .عون التسوق (العملة (حسب ق�متها��ستط �

 .وعلى أ�ام األسبوع المواقیتالتعرف على  �

 .األلعاب غر منه سنا في األنشطة ومیله إلى المشار1ة مع اآلخر?ن األص �

 .لتحقیV االكتفاء االقتصاد'  ة�م1ن إلحاقهم (الوظائف الروتین� �

 .فصول السنة أو�فشلون في التعرف على أسماء الشهور  �

ارتداء المال(س، التح1م  االغتسال، الطعام،تناول  :مثل همأنفسبون استقالال 1امال في رعا�ة اغلبهم �1تس �

 .المنزل�ةرات العلم�ة افي التبول والتبرز وفي المه

 .�م1ن تدر?بهم على (عض المهن الیدو�ة التي تؤهل الفرد للحصول على عمل �

 .انخفاض مهارات القراءة عندهم یجعل من الصعب الحصول على وظ�فة عن طر?V المسا(قات �

  :ذلك  إلى ;اإلضافة

 القصور في التعبیر اللغو' وهذا حسب القدرات العقل�ة لد�ه (الرغم من كتساب مهارات القراءةا �

 .اكتساب مهارات الكتا(ة �

 .اكتساب مهارات التهجئة �

 .اكتساب مهارات التعبیر �

 .اكتساب مهارات الر?اض�ات �
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 .اكتساب مهارات الجمع والطرح خاصة في النقود �

 .ع والتنقل(ضالت اكتساب مهارات �

 .المحسوسة األش�اء مالحظة مهاراتاكتساب  �

 .وٕادراكهااكتساب مهارات التعرف على الصورة  �

 التصور التجر?د' لألش�اء اكتساب مهارات �

 .اكتساب مهارات التعرف على الرموز �

 .استعمال الرموز في عمل�ات مر1(ة (ش1ل (س�G اكتساب �

  :نجد ایضا Deveryحسب دراسة دافر3 

 .قراءة و1تا(ة جمل قصیرة �

 .ال(س�Gالق�ام (عمل�ات الحساب  �

 .قراءة القصص القصیرة �

 .قراءة العناو?ن الكبیرة �

 .الصف الثالث ابتدائي إلىالوصول  �

  :أ�ضا

  .مهارات الكالم واللغة -

  .ومفاه�م العد والكم ب�ةمهارات الحسا -

  .استعمالها أ') القراءة، الكتا(ة والهجاء(مهارات االتصال -

 .والمجتمع وتحمل المسؤول�ة األسرةالتفاعل االجتماعي والتكیف داخل  أ'المهارات االجتماع�ة  -

  .)النظافة، التغذ�ة، العنا�ة (الجسم( المهارات الصح�ة -

   العامة، قطع الشوارع، استخدام وسائل النقل، تجنب  األماكنمهارات السیر في ( واألمنمهارات السالمة  -

  .المخاطر

  .والتر��ة الحر�1ة ر�1ةالمهارات الح -

  )استغالل وقت الفراغ( المهارات التر�و�ة والفن�ة -

  .المهارات المهن�ة -

ماجدة السید (، اللمساإلش1ال، األلوان، األصواتالطفل تعلم تمییز  أن للتأكدالحسي  در?بالتمهارات  -

  .)292: 2013عبید،

�قع في أخطاء قرائ�ة أكثر من السو' في المقاطع المتحر1ة، حذف  1956عام  Dunn حسب -

 األصوات 
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 .یتعرض لخبرات الحرمان و الفشل أكثر من العاد'    �

 .�قارن نفسه (العادیین في مثل سنهیواجه الفشل عندما    �

: 2000إبراه�م ،عال عبد ال;اقي )( 19-16: 1999أمین نصر ، سهى أحمد( القصور في الكفاءة االجتماع�ة   �

 .) 47-44:  2002سهیر دمحم سالمة شاش،)( 91- 86

 

  Arriération Mental Moyen :خصائص فئة اإلعاقة المتوسطة-2

  -TMR القابلة للتدرJب-                                    

  :للتدرJبفئة القابلین �طلV علهم  وأح�انا Imbecile األغب�اء أووهم الذین 1ان �طلV علیهم فئة البلهاء 

یتوقف النمو العقلي عند  و 55–50إلى 40–35تتراوح نس(ة الذ1اء لهذه الفئة بین : العقلي األداء -

 .سنوات  9الى اقل من  6مستوI نمو الطفل في سن 

  . سنوات 6-5أ�ضا العمر العقلي لدI هذه الفئة 

تتعلم  المدرس�ة محدود لكن نس(ة منهمتقدمهم في األعمال هذه الفئة �1ون  أطفال :والتدرJبالتعلم  -

 .والحسابوالكتا(ة  لم(ادh القراءةالضرور?ة  األول�ة،المهارات 

  .)ول�س الضرب والقسمة((عمل�ة الجمع  �قومون  أسمائهمیتعلموا القلیل من الكلمات و�1تبوا  أنف�م1ن  �

 األساس�ةالمهارات  والكتساب (عضتهم المحدودة اامتحان صا لتطو?رر قد توفر البرامج التعل�م�ة لهؤالء ف �

  .الثالث أومستوI الصف الثاني  إلىحتى الوصول 

والنحو، عادة ما  والمفرداتعدیدة في النطV  أخطاءعون التحدث قل�ال والتواصل مع وجود ��ستط �

 .نون شارد' الف1ر و �1

   :�م1نهموالتدر?ب  اإلشراف Vر?عن ط :االجتماع�ةالكفا�ة   -

 . اإلخطارمن  أنفسهمتعلم مهارات العنا�ة (الذات، وحما�ة  �

 .المال(ساء داكتساب السلوك المقبول في التغذ�ة والنظافة وارت �
 . وأقار�ه إخوته(استعماالتها و�سمیها و?تعرف على  األش�اءع التعرف على ��ستط �

 .الص(اح والمساء  نبی ز�می �

 .الشهور أسماء أو األسبوع أ�اممعرفة  أو�فشل في معرفة المواقیت (الساعة  �

 صغیرة أوعمالت  إلىرد في تحو?ل العملة من عملة 1بیرة فلكن �فشل ال الشراء،عملة یتعاملون ( �

 .الع1س

  .مشاكل لغو�ة  ن�عانون م   �



 اإلعاقـة العقلیــة واألسرة                                                        : الفصل الثاني

 

64 

 

 .(عض المشاكل الحر�1ة    �

 .نقص ملحوm في التكیف االجتماعي و �الح} على ال(عض االنسحاب و العزلة    �

  .منهم تتعلم المهارات األول�ة لم(ادh القراءة و الكتا(ة و الحسابهناك نس(ة    �

 .�الح} أن منهم من �ستط�ع االشتراك في حوارات (س�طة و�عبر عن احت�اجاته األساس�ة �

 .تدر?بهم على المهارات االجتماع�ة�حتاجون إلى    �

 .الرشد�م1ن لل(عض االلتحاق (األعمال الیدو�ة ال(س�طة لكسب قوت ع�شهم في سن    �

اثناء  الكثیر منهم �ستط�عون التنقل في المساحة المح�طة (المنزل و?تعاملون (العملة في الشراء لكن �

: 2001إ�مان فؤاد دمحم �اشف ،)( 93-92: 2000عال عبد ال;اقي إبراه�م،( �عانون من مش1ل في ذلكتحو?ل العملة 

 ) .50-47: 2002سهیر دمحم سالمة شاش،)  ( 32- 29

 Arriération Mental Sévère :) الحادة(خصائص فئة اإلعاقة الشدیدة -3

  -TMRالقابلة للتدرJب -                                  

  : القابلین للتدر?ب�طلV علیهم فئة  و، Imbecile األغب�اء أووهم الذین �طلV علیهم فئة البلهاء 

و?توقف النمو العقلي عند مستوI من  40 - 35 إلى 25 -20تتراوح نس(ة الذ1اء بین  :العقلي  األداء -

 .سنوات 4و المستوI العقلي سنوات  6من  األقل إلى – 3
 الكفاءة االجتماع�ة والمهن�ة  -

تخاذ قرارات ا أوصح�حة  أح1ام إصدار�عاني من قصور شدید في االستقالل الذاتي والعجز عن  -

 .(أنفسهم

  .الطب�ع�ة األخطارعدم القدرة على حما�ة الفرد نفسه من  -

 .اإلخراجفي النظافة والتغذ�ة وض(G عمل�ات  األساس�ةالفشل في العادات  -

- Vعدم القدرة على النط. 

  .ر�ستط�ع التمییز بین اللیل والنهاال  -

 .طر?V العودة ضلخرج من البیت � إذا -

 م والتدرJب لالتع -

 .مهارات للقراءة والكتا(ة والحساب  أ'في تعلم  األطفال�فشل  -

 .قلة االستفادة من الخبرات الیوم�ة ومن التدر?ب االجتماعي  -

 األساس�ة�م1ن الق�ام ب(عض التدر?(ات الخاصة المتسمة (الصبر والمجهود غیر العاد' لتعلم العادات  -

 .ومهارات العنا�ة (الذات 
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 تط�عون ف�سسیر للغا�ة من المهارات التواصل�ة �قدر  إظهارتستط�ع (عض الحاالت عن طر?V التدر?ب  -

 .التحدث او تعلم التواصل 

 :ا�ضا
  التأخر اللغو' بدرجة ملحوظة   -

  تأخر نفسي حر1ي شدید      -

  تش1یل العالقات ناقص وٕان 1انت، ف�1ون مع من أقل منه سنا     -

  مش1ل االستقالل�ة   -

الحدید3،  جمال الخطیب ومنى() 95- 94: 2006عال عبد ال;اقي إبراه�م، ( �حتاج إلى الرعا�ة و الحما�ة    -

2004 :63 . ( 

 Arriération Mental profonde  )�مة جسال(اإلعاقة العقل�ة العم�قة  -4

  -فئة االعتمادیین-                           
 . 20هذه الفئة اقل من  أطفالنس(ة ذ1اء 

�عاني الطفل من الفهم المحدود للطل(ات والتعل�مات وضعف القدرة على  سنوات، 3والعمر العقلي اقل من 

  .تنفیذها

 Vالخبراتفي التعلم واكتساب  ةوصعو(ة (الغ (اإلدراك،هؤالء عندهم مشاكل تتعل.  

 : الكفا�ة االجتماع�ة  -

 .منعدمة  أوتكون قلیلة جدا  األساس�ةعلى العنا�ة (احت�اجاتهم  األطفالقدرة هؤالء  �

 .ةس�ط(غیر قادر?ن حتى على توض�ح احت�اجاتهم ال ون �1ون �

 . من لدیهم هذه المهارات إعدادز?ادة  إلى أد�Iات تعدیل السلوك ن(استخدام ف:التدرJب   -

  :ا�ضا

 .العمل�ات الحساب�ة ال(س�طةأداء فشل  �

 .المتخلفة األلوانة �سمتتم1ن ال(عض من  �

  .ال(س�طة األوامرفهم  �

  .مساءا أوص(احا  أونهارا  أوالتمییز بین الوقت ل�ال  �

 )زرع ،1تب( مثل أحرف) 3(تم1ن ال(عض من قراءة وهجاء (عض الكلمات السهلة الم1ونة من  �

  .)354، 2009،  منصور الشر�ینيالسید �امل ( شرافإلاتحت  (أنفسهم�م1ن تعل�مهم 1یف یرتدون مال(سهم 

�  Vتأخر لغو' عمی.  

  .مشاكل حر�1ة جسم�ة بنس(ة 1بیرة �
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  ) 96: 2000 إبراه�م،عال عبد ال;اقي (  �حتاجون إلى رعا�ة مدI ح�اتهم  �
أن جل هذه الخصائص مت(اینة وتختلف ت(عا لدرجة اإلعاقة العقل�ة و1ل حالة تختلف عن غیرها  ترg ال;احثة

Chaque Cas et un Cas   

  )ذهن�ا( أسرة الطفل المعاق عقل�ا :سادسا

 األسرة  - 1

  Famille Dictionnaire األسر3 حسب القاموس : لغو�ا -

وحدة اجتماع�ة أساس�ة تتكون من اآل(اء واألمهات واألطفال والذ' �عتبر 1مجموعة، : "األسرة التقلید�ة -

 ". سواء 1ان المس1ن معا أم ال

الك(ار مع األطفال �قومون وحدة اجتماع�ة تتكون من واحد أو أكثر من ":  أسرة ذات العائل الواحد -

 . "برعایتهم

 :اصطالحا -

وان هذا  األسرةهي نسV مفتوح وان مش1لة الطفل المعوق هي مش1لة  األسرة " علي عبد النبي حنفيتعرJف  -

علي عبد النبي (" المتطل(ات المرت(طة (1ل مرحلة إلش(اع األسرةالنسV والنظام �حدث تصورا على دورة ح�اة 

  .)11 -10: 2007حنفي، 

    Turnbull & Turnbull      2005 ,نظم األسرة حسب - 1- 1

ت(ادل�ة ، لذلك نجد  (اءواآل األبناءالعالقة بین و  .ال تعمل في فراغ ولكن في نظم اجتماع�ة متعددة األسرة

   :م1ونات  �4شمل  األسرةنظام  أن

�ة والثقاف�ة ، ق، الخلفراداأل دعد1 األسرةتتمثل في خصائص  Ressources Familiales : األسرJةالمصادر   -1

 .1الوضع الصحي، والقدرات العقل�ةاألفراد لوضع االجتماعي االقتصاد' وخصائص ا

والمجتمعات المتفرعة  األسرة أفرادتتمثل في العالقات بین  Interactions Familiales: األسر3 التفاعل   -2

 .عنها 

مسؤول�ة  األسرةالتي تتمثل  المختلفةجملة الحاجات في وتتمثل  Fonctions Familiales األسرJة الوظائف -3

 .تلبیتها 

في  األسرةعلى  تطرأالتغیرات التي  سلسلةتتمثل في  Cycle De Vie De Famille األسرةمجرg ح�اة  -4

 الخ...المختلفة 1الموالید الجدد ، المرض  واألوقاتالمراحل 

معینة لسلوك  Gوتمدید ضوا(نظام محدد  وٕات(اع (اءاآلهو النمG الذ' �شمل تقبل  األسر?ةالتنشئة  أنماu وأفضل

  .)224: 2008جمال الخطیب،  (األبناء
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    Turnbull & Turnbull   ,1990حسب  األسرة وظائف  - 2- 1

 على الوظائف تلك ترتیب وتم األسر?ة الحاجات لتلب�ة والضرور?ة لألسرة المتداخلة الح�ات�ة المهام 1ل و�شمل 

 :التالي النحو

 .الترفیه�ة الترو?ج�ة الوظائف -

 .معرفة استخدام الدخل األسر' :الوظائف االقتصاد�ة -

 .وظائف الرعا�ة الیوم�ة من طعام ومل(س والحاجات الصح�ة لألفراد واألسرة -

 .االجتماع�ة المهارات وتنم�ة العالقات وتكو?ن بناء وتشمل االجتماع�ة التنشئة وظائف -

 .الذات هو�ة وظائف -

 .الوجدان�ة الوظائف -

 ).14- 13: 2007حنفي، النبي عبد علي(المدرس وأنشطة خ�ارات تتطلب التي والمهن�ة التعل�م�ة الوظائف -

 : في رعا�ة الطفل المعاق عقل�ا األسرةدور   - 3- 1

نتیجة عوامل مقبول  ش1ل(في رعا�ة وتر��ة الطفل المعاق عقل�ا مؤخرا بتزاید و  األسرةلقد بدا دور 

عالقة  ألهم�ةوالمعلمین  (اءاآل إدراك أن، وخاصة التشر?عات المتعلقة بهذه الفئة لضمان حقوقها، 1ما ةمتعدد

ولمن یتعامل معهم ، وذلك  األطفال لهؤالء، والخاصة بتقد�م برامج نوع�ة تدر?ب�ة مع المر�یینالعمل القو�ة 

تكمن  في رعا�ة الطفل المعاق عقل�ا األسرة دور  أنو�م1ن القول  ألطفاللوخدماتهم  وأدائهملتحسین مهاراتهم 

  :يف دمحم السفاسقةحسب 

وق�مته وانه فرد مرغوب ف�ه  بإنسانیته(حیث �شعر رفع وتخفیف المعاناة النفس�ة عن الطفل المعاق عقل�ا  -

  .غیر مناس(ة في التعامل ألقابوعدم استعمال 

اقل من  (أنه�حظى (1افة حقوقه 1املة فال �شعر  أن، بل یجب  األسرةمش1لة  هاالحترام والتقدیر وعدم اعت(ار  -

توفیر الفرص لمزاولة اهتماماته  امت�ازات ، بل یجب (أ�ةعنه  آلخر?نغیره وال یجوز مقارنته (غیره وتمییزه 

 .ونشاطاته وهو�اته

من  ه(ما یناس(تعل�م�ا ومهن�ا، حسب قدراته، وذلك لمساعدته في تحمل مسؤولیته ، وتعر?فه  لتأهیلهالسعي  -

 .مهن 
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والمحافظة على صحته ،  لألذIضه ?توفیر العنا�ة والرعا�ة الصح�ة وقواعد السالمة العامة له، وعدم تعر  -

 .یثة ثتكون الرعا�ة مر1زة وح أن، بل یجب  األسرة1أ' فرد في 

 ت1اءجراءاهذه الفئة ،  أفرادوالعالجي مع  اإلرشاد'یتكون لدI األسرة فهما واسعا حول مسائل التدخل  أن -

  .تعدیل السلوك 

الالزمة له في الح�اة 1العنا�ة (الذات والسلوك  األساس�ةتدر?ب الطفل المعاق عقل�ا على (عض المهارات  -

(قدراته وقبول انجازه مهما 1ان (س�G في نظر  وٕاشغالهاالجتماعي وتحمل المسؤول�ة واالعتماد على الذات 

 .)247 - 246: 2007عدنان ناصر الحازمي ،( اآلخر?ن

 :األسرةوجود طفل معاق ذهن�ا على )أثر( تأثیر  -2

 من 1ثیر في سل(ا یؤثر أن و�م1ن الزوجین ح�اة في توترا �سبب األسرة داخل ذهن�ا معاق طفل تواجد إن     

 تقدیر على یؤثر مما قو�ة ل�ست العالقة هذه 1انت إذا خاصة التكیف على وقدرتهما اتزانهما على األح�ان

 .واألخوات اإلخوة على یؤثر ومما إخوانه وحاجات حاجاته

 .األسرة عالقات على ذهن�ا المعاق الطفل تأثیر -

 .واألخوات اإلخوة على ذهن�ا المعاق الطفل تأثیر -

 :األسرة عالقات على تأثیره - 1- 2

 الطفل هذا ح�اة لمواجهة وحاجات خاصة ظروف أسرته على أ' والد�ه على �فرض عقل�ا معاق طفل والدة إن

 .تر�یته مسؤول�ات تفوق  التي النفس�ة الضغوu مصادر من مصدر �مثل تواجده األح�ان من 1ثیر في  ألنه

 ذهن�ا المعاق للطفل الزائدة والحما�ة الرعا�ة نحو لمیلا -1- 2-1

 إال حاجاته، إلش(اع معه التعامل في سهلة ةق?طر و  ذهن�ا، المعاق طفلها حما�ة في ة�عطب�ال األسرة رعا�ة وهي

 ولنما حدود أقصى إلى والوصول المحدودة إم1اناته تنم�ة في فشلهما تكون  نتیجتهما الوالدین من 1ل عند أنه

 أسلوب إما استعمال من �عاني ومجتمعنا الذات، على واالعتماد المسؤول�ة تحمل على القدرة من وحرمانه

 (صورة �هعل �ظهر الذ' القبول وعدم التام اإلهمال أو نفسه على العتمادا فرصة له إتاحة وعدم الزائدة الحما�ة

  .للمجتمع إخراجه عدم أو مطال(ه من مطلب أ' توفیر وعدم االعتناء و  واضحة
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 :األسرة وتماسك تكامل ضعف -2- 2-1

 تولدقد  التي النفس�ة ح�اتهم على و?نع1س والمستمرة الملحة الطفل متطل(ات (سبب األسرة عالقات تتأثر قد

 األب محاولة في و�ظهر والرغ(ة في الهروب  من تحمل المسؤول�ة (الكراه�ة والشعور تجاهه، رفض(ال الشعور

 عدم األبناء محاولة أو األسرة خارج أماكن في وقته قضاء أو مم1ن وقت ألطول العمل في االنشغال مثال

 الجیران مع وعالقتها األسرة و1ذا إلیهم �أتون  ال حتى األصدقاء ز?ارات عن واالنقطاع البیت إلى م(1را الرجوع

  .واألصدقاء

 :األسرة نشا| من الحد -3- 2-1

 یتسنى لن أ' الترفیه�ة أو الثقاف�ة االجتماع�ة و نشاطاتها من ینقص األسرةفي   الطفل المعاق تواجد إن

 تصرفاته 1انت إذا خاصة (الخجل الشعور ذلك یرافV لما معه الخروج من یتم1نا ولن معا یخرجا أن للوالدین

 .تخرج وال (المنزل ت(قى األح�ان (عض في األم أ�ضا یجعل مما شاذة،

 :عل�ه المستمر اإلشراف -4- 2-1

 أو اآلخر?ن �عرض أو لألذI یتعرض أن من خوفا وٕاشراف مراق(ة إلى (حاجة �1ون  ذهن�ا المعاق الطفل إن

 مواطن وٕادراك تفهم تحد التي الناقصة دراته ق إلى راجع وهذا الشدید التخلف حاالت خاصة لألذI األش�اء

 خاصة مؤسسة في وضع إذا إال  معالجته �م1ن وال واضح، جسمي إرهاق سببت ذلك نتیجة فإن ،خطر ال

  .وجه أكمل على بدورها الق�ام حالة في (ه التكفل على تعمل لتيا) البدیلة لرعا�ةا(

 :الجنس�ة الح�اة تأثیر  -5- 2-1

 الذنب عرمشا نتیجة وٕامااإلرهاق الجسمي والنفسي  نتیجة الغالب في تكون  جنس�ة مشاكل الوالدین ل(عض تظهر

 على أو األسرة تف1ك إلى یؤد' أو ذلك فیؤثر آخر?ن، أطفال إنجاب عدم في الالشعور?ة والدوافع والتأنیب

  .للوالدین الح�ات�ة نشاطاته

 األسرة أفراد لدg واالجتماع�ة والسلو��ة العاطف�ة المش�الت ;عض ظهور  -6- 2-1

 .ذهن�ا المعاق الطفل قدوم (عد الزوج�ة الروا(G تزداد قد -

 .الحاالت (عض في األسر?ة الروا(G تف1ك -

 .عل�ه هللا وتحمد الطفل مو دق( األمهات (عض ترضى -
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 االجتماع�ة الضغوu متحد�ة إلیها (حاجة و?(قى الطفل �1بر أال الرغ(ة إلى األمهات (عض تمیل -

 .واألسر?ة

 .ذهن�ا المعاق أخاها لمسؤول�ة المتحمل هي الكبرI  أو الصغرI  األخت األسر (عض تجعل -

 . األسرة أفراد (اقي وتهمل بإبنها 1بیرا اهتماما تهتم التي األسر من هناك -

 .المؤسسات في (ه التكفل أجل من ةسیر � میزان�ة تخصص التي األسر من هناك -

-  

 واألخوات اإلخوة على األسرة تأثیر - 2- 2

 معاناة �عانون  اإلخوة هؤالء أن ذهن�ا المعاقین إخوة على أجر?ت التي األ(حاث و الدراسات أكدت لقد    

 على تس�طر التي النفس�ة (الضغوu و�شعرون  العزلة إلى �میلون  همنوأ العادیین، اإلخوة معاناة تفوق  والتي 1بیرة

 .ذهن�ا المعاق أخیهم مسؤول�ة حملون تی ألنهم األسرة

 اآلخر?ن لبق من �عرفوها أن قبل اإلعاقة طب�عة حول ذهن�ا المعاقین وأخوات إخوة �علم أن یجب أ�ضا وهنا

  .واالستهزاء خر?ةسال (طر?قة

 أش1ال (عض بإظهار هتإخو  غیرة یثیر قد الوالدین طرف من ذهن�ا المعاق (الطفل الزائد االهتمام أ�ضاو 

و ت(قى (عض .العدوان�ة السلو�1ات (عض ممارسة إلى ذلك یدفعهم وقد ذهن�ا المعاق للطفل الرافض السلوك

 الثقة وعدم (الذنب ،الشعورلو قب،ال الخوف:منها واألبناء لألسرةواالجتماعي  األسر'  التوافV على فتؤثر المظاهر

 .)133-122 : 2008هللا، نصر الرح�م عبد عمر(،المسؤول�ةاالنعزال�ة(النفس،

 واألخوة الوالدین على سوف یؤثر (طر?قة أو (أخرI  األسرة داخل ذهن�ا معاقأن تواجد طفل  ترg ال;احثة

 من الواقع یتطلب ماودرجة التأثیر تكون مختلفة حسب طب�عة األسرة ونمG تف1یر البیئة المعا�شة  و  واألخوات

وٕادماجه (المراكز  أسر'، وٕارشاد توج�ه هناك �1ون  أن یجب لذلك ونفس�ة، جسم�ة وطاقة ومال وقت

 المناسب الجو بذلك و?توفر الصحياألرطوفوني،  التر�و'، النفسي، التكفلأنواع  تقد�م أجل المتخصصة من

 عن للتعبیر فرصةم وٕاعطاءه بإعاقته المتعلقة األمور 1لواألسرة 1 الوالدین من 1ل و�فهم الضرور?ة، راتبوالخ

  .المستقبل في األمر علیهم ینع1س ال حتى مشاعرهم،

الدیني خاصة لنمG من األول�اء الذین لم یتقبلوا تواجد طفل معاق مع استعمال أ�ضا اإلرشاد النفسي 

وذلك (الرضا (القضاء والقدر . 1قلV مستقبل التعلم و الدراسة ةذهن�ا و أصیبوا (االكتئاب وحاالت القلV خاص

  . ومعرفة انه هؤالء األطفال �عتبرون (اب من أبواب الجنة
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  ومراحل التكیف ردود أفعال الوالدین  - 3

ترزق األسرة (طفل معاق ذهن�ا فتتولد ردود مختلفة من طرف األسرة خاصة لألول�اء نتیجة   ماحین

 .النفس علم مجال في المختص أو الطبیب طرف من إما ذلك معرفة (عد یتلقونها التي للصدمة

تظهر لكن ف�ما (عد ،البنها حدث ما حول مشاعرها مناقشة األمر (ادh في بجنتت قد األم (أن �اب�ال أكد

 إستراتیج�ات واستعمال الوالدین لمساعدة ة التكفل أهم� تأتي لذلك استجا(ات نفس�ة تع1س المشاعر الحق�قة لها،

 .األسرة داخل (الطفل التكفل تمی و(التالي مشاعرهم مع لتعا�شل تدر?ب�ة إرشاد�ة

 للوالدین الطفل ردود أن Schoenberg ,Kutsher 1947 و�وش وشونبیرغ Lindeman 1944 لندمان حسبو 

 عبر اإلعاقة مع لألسرة تكشف مراحل إلى أشار روس �وJن أن نجد لذلك واألسى الحزن  ش1ل على تكون 

 :وهي المراحل

 التصدی^ عدم: األول المرحلة

 .اآلخر?ن على مختلف طفلهما (أن الوالدین وعي -

 .والحیرة االرت(اك (الصدمة، م شعوره -

 .حولهما �حدث ام( االتصال فقداناالنسحاب أ'  -

 .ذهن�ا معاق لطفل 1والدین أنفسهما یتخ�ال أن �ستط�عان وال (األسى الشعور -

 .التهم�شو  (النقص ورعوش للذات ومل هناك �1ون  -

 الغضب :الثان�ة المرحلة

 .حملال فترة في األم على أشرف الذ' الطبیب على اللوم إلقاء -

 .الحمل فترة خالل فعلها قد وهم�ة أو حق�ق�ة ألش�اء واآلخر?ن النفس لوم -

 .المش1لة مواجهة -

 المساومة : الثالثة المرحلة

 .التكرار مرحلة مع تحدث ما 1ثیرا -

 .يئصاخاأل تعل�مات 1ل إت(اع تم و ممتازة 1انت الحمل فترة خالل الرعا�ة أن اإلصرار -

 .طب�عي (أنه الطفل وصف -

 هذا في  عن المختصین ال(حث المشعوذین،أو إلى الذهاب أو السلب�ة، الجهات إلى اآل(اء (عض یلجأ قد -

 .المجال
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 المبدئي القبول : الرا;عة المرحلة

 .تخلفه أس(اب و التخلف حق�قة إدراك -

 .العالج عن ال(حث -

 .الحالة لتلك الشافي العالج جدت أن البد والنفس�ة �ةطبال والعلوم الطب (أن األول�اء اعتقاد -

 .األول�اء (عض لدI العاد�ة المدارس أو خاصة كزمرا في الطفل لوضع ال(حث -

 القبول : الخامسة المرحلة

 .الوالدة قبل ومنتظر متوقع 1ان الذ' الطفل فقدان حق�قة تقبل -

 .هو 1ما ذهن�ا المعاق الطفل تقبل -

 .والرعا�ة االهتمام إلى الطفل حاجة و?در1ا امطفله نحو إیجابي فعل ردود ظهور -

 .عل�ه مما أفضل (ش1ل ینمو أن �م1ن الطفل هذا (أن إدراك -

 :امنه التساؤالت ;عض األ;اء رحط�

 ؟ل إ(قاءه في البیت أو مؤسسة خاصةألفضا هو ما -

 ؟ما الذ' �1ون عل�ه (عد سنوات -

هل �م1ن أن �صل إلى حد من النضج الكاف یتم1ن معه من الزواج في المستقبل وتحمل مسؤول�ة  -

  )85 -80 :2008 ،نصر هللا عمر عبد الرح�م(؟ البیت

أثر �ا على الوالدین �1ون لها أكبر تأثیر الصدمة التي نسمیها والدة طفل متخلف عقل نأ ترg ال;احثة

 نفسيتقبل هذا الطفل و�حتاجان إلى تكفل في على معاملة الطفل والحق�قة أنه فعال الوالدین �مران (فترة عصب�ة 

مج رابقدمت له الرعا�ة عبر  إن(ان طفلهما هذا ما  أمل وٕاعطاءهمللوالدین  وٕارشاداتعلى ش1ل توجیهات 

 نأ و من الواقع أمثلة إعطاء، مع إعاقتههذا الش1ل مهما 1انت درجة به سوف یتحسن ولن ی(قى ینمعتدر?ب�ة 

 إنعادیین لكن �م1ن  1أطفاللن تعود طب�ع�ة  نهاوأالحالة  حق�قة  إعطاءحاالت اشد من ذلك تحسنت مع 

أ�ضا (اإلم1ان مساعدتهم  (عد . )96: 2009دمحم الخطیب،  جمال(المجتمع ستقالل�ة واالنسجام فيالا اسبو ت�1

أین یتواجد أقران االبن المعاق ذهن�ا  وٕاعطائهم صورة واقع�ة  ةالبیداغوج� ةالق�ام بدورة (المراكز النفس�(التشخ�ص 

و�م1نه في  یتعلمه أنعن التكفل (الطفل وما �ستط�ع أن �قوم (ه خاصة حینما �صل إلى فوج الورشة وما �م1ن 

 یدمج في مراكز التكو?ن و یندمج في البیئة المح�طة هنا أ�ضا �م1ن تخفیف معاناة األول�اء الن أنالمستقبل 

�صل مستوI (س�G  أنمعظمهم یجهلون طاقات أبنائهم المهم في رأیهم أن یتعلم و?درس الطفل و حسب ما یراه 

  . مستوI أكثر أو1السنة الخامسة ابتدائي 
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 اتجاهات األسرة والمح�_ المعا�ش ;الطفل المعاق ذهن�ا  - 4

ب(عض المشاعر التي تلعب دورا  اآلخر?ن األطفالبدا�ة معرفتهم (ان طفلهم یختلف عن  في األهل�مر 

  :منهامهما في ح�اتهم والتي تكون مرت(طة (اتجاهات عدیدة 

  اتجاهات الناس حول الطفل المعاق ذهن�ا   - 1- 4

متعددة وانه عار في البیئة المعا�شة وتكون توقعاتهم (النس(ة  إعاقاتلد�ه  أنعلى  أف1ارما لدیهم من ل

ن أ، و1 األط(اءلدI  األح�انة حتى في (عض �الثقاف األوسا1uل  ما �م1ن للمعاقین الق�ام (ه متدن�ة لدIل

اتجاهات الط(قة الفقیرة  أ�ضاومجتمعه متجاهلین (عض قدراتهم ونجد  أسرتهالمعاق ال فائدة منه وهو عبئ على 

  .المتوسطة من ناح�ة االتصال والتفاعل  أومن اتجاهات الناس ذو' الط(قة الغن�ة  أفضل

  :نحو المعاق عقل�ا  اتجاهات المعلمین  - 2- 4

لكن هذه .هم والع1س في ذلكب التكفل أثناء األطفالتحصیل باتجاهات المعلمین االیجاب�ة مرت(طة  إن -

  .أخرI من ناح�ة  أدائهایجاب�ة فهي تؤثر على وضع الطفل االجتماعي وعلى  أو1انت سلب�ة  سواءاالتجاهات 

  .المعاقین ذهن�ا�ین على تعل�م و المعلمین �فضلون تعل�م الموه إن -

من اتجاهات المعلمین العادیین  أكثرمر�ي التر��ة الخاصة لدیهم اتجاهات ایجاب�ة نحو المعاق ذهن�ا  إن -

 .في تعل�م العام 

مر�ي التر��ة الخاصة �عترفون (حV المعاق ذهن�ا في التعل�م العام في تقلیل ال(عد االجتماعي  أن -

 .عقل�ا المتخلفین األطفالوالفوارق االجتماع�ة ف�ما بینهم و�ین 

الحد من طل(اتهم  إلىو�میلون  المعاقین ذهن�ا األطفالتفهما لحاجات  أكثرمر�ي التر��ة الخاصة  إن -

 .منهم ق�اسا مع معلمي التعل�م العام 

 .المعلم أوهم اقل الفئات تفض�ال لدI جم�ع المعاقین سواء المر�ي  –درجة شدیدة  –المعاقین ذهن�ا  إن -

  الرفاق اتجاهات  - 3- 4

الذ1اء المنخفض اقل مما هي عل�ه (النس(ة للطفل العاد' في الصفوف  والم1انة االجتماع�ة للطفل ذ إن -

  .مرغوب فیها الصادرة من الطفل المعاق ذهن�االغیر  تالسلو�1ا إلىالعاد�ة و�عود ذلك 

 .المدارس  تقدیر األطفال العادیین من منالمعاقین ذهن�ا في المراكز الخاصة أفضل  األطفالتقدیر  إن -

المعاقین عقل�ا في صفوفهم العاد�ة وال �فضلون دمجهم  األطفالتقبل  إلىالعادیین ال �میلون  األطفال إن -

 .معا

  .حتى ولو 1انوا من نفس المستوI االجتماعي ذهن�ا رفاق الحي العادیین یرفضون رفاقهم المعاقین إن -
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   .الثر?ةالط(قات االجتماع�ة  أطفالتق(ال لرفاقهم من تقبل  أكثرالط(قة االجتماع�ة الفقیرة  أطفال إن -

  هات الوالدینااتج  - 4- 4

 إلى إرسالهعدم  أو بإرسالهاالقتصاد�ة والثقاف�ة لها عالقة  أوضاعهم إلى (اإلضافةاتجاهات الوالدین  نا -

 .المؤسسات المتخصصة 

(الذنب والرفض  رالشعو  (القلV و - عرفت ذلك تىم_تشعر  األم(النس(ة لم�الد طفل معاق ذهن�ا فان  -

 .االنسحاب و1ذا والخجل،

 .من تواجد طفل معاق في األسرة هتعو�ضا لما تعان� ألطفالهنقدمن الحما�ة الزائدة � األمهات(عض  -

 .ایجاب�ة أكثرهو لطفل المعاق من طرف الوالدین لتقبل الط(قات الفقیرة إن  -

، درجة المعاقین حسب متغیر الجنس األطفال أ(اءنحو اتجاه  1979ن ألرد;احسب دراسة سل�مان الر?حاني و 

تحاق (المؤسسات لواال ،جنس الوالدین ، عمر الوالدین، المستوI التعل�مي ، المستوI االقتصاد' ،التخلف

  :كانت النتائج �ما یليفالخاصة 

  .1انت اتجاهات ایجاب�ة  %  79.46 -

 .منهم من 1انت ایجاب�ة ومنهم من 1انت سلب�ة  32.12% -

  .اإلعاقةول�س نحو  أبناءهمحول  اآل(اءوهذه النتائج 1انت حسب اتجاهات 

 .الشدیدة اإلعاقة1انت اتجاهات سلب�ة نحو درجة  -

 أوهل هي نتیجة ما ارتكبوه  اإلعاقة،طفلهم و?تساءلون عن سبب  إلعاقة�شعر (عض الوالدین (الذنب  -

على التقدم والتطور حیث ال یتحملون ما �صدر عنه من  من تقبل ولدهم ومساعدته م�منعهمما  !عقاب من هللا

 .سلوك

�سبب لهم وجوده لعدم  والجهد الذ' األعمال ضغGاللواتي تكون معانتهن شدیدة (سبب  األمهاتهناك من  -

فة ، تناول الطعام ، معرفة المخاطر مما �سبب للوالدین الغضب وعدم قدرته على االعتماد بنفسه مثل النظا

 .تحمل تصرفاتهم

 

 نفسهمأل اتجاهات المعاقین عقل�ا   - 5- 4

سعید (  واإلح(اuدني مفهومه عن ذاته وشعوره (النقص ت تؤد' إلى نحوه اآلخر?ناتجاه نفسه واتجاه  نظرته إن 

J158-153: 2008، زعبد العز(.  
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المختصین في علم النفس لتوجهیهم  حسب البیئة المعا�شة وتواجد األول�اءاتجاهات أن  ترg ال;احثة  

حیث تغیرت نوعا ما نظرة . ووع�ه تفهم المجتمع له ،وأ�ضاهیل�ة المالئمة أالت التدر?ب�ةالبرامج وتوعیتهم وتوفیر 

لوجود طفل  واإلحراجتشعر (الخجل  األسرة1انت هذه  األسرة نحو تواجد طفل معاق ذهن�ا داخل األسرة (عد أن 

وأص(حت ت(حث عن إدماج الطفل ضمن المؤسسات  ،هذه  أ�امنامعاق لم �عد یوجد بنفس الدرجة من الحرج في 

 .مختصین النفسانیین من اجل إمدادهم (طرق التطفل داخل األسرةالالمتخصصة  وال(حث عن 

 أفعالخاصة أقرانه، و?تفهم ردود  اآلخر?نختلف عن م (أنهلد�ه شعور ف المعاق ذهن�ا لطفلأما (النس(ة ل    

له م1انة اجتماع�ة وهو  أنالمعلم داخل المدرسة في طر?قة التعامل معه مع البیئة المعا�شة یتفهم  أوالمر�ي 

  .من طرف الناس والمح�G المعا�ش منبوذ أومقبول 

  ذهن�االطفل المعاق األسرة و  حاجات:سا;عا

  Heward & Dardig ,1978هیوارد و داردج حسب  األول�اءحاجات  -1

   الحاجات األساس�ة  - 1- 1

) 1997(والشناو3 ) Dean)1975حسب  متعلقة ;التغلب على ردود فعل الوالدین المصاح;ة لإلعاقة الطفل حاجات  -1- 1-1

  : الد�ة تتمثل في أن الحاجات الو  )1997(والحدید3 

 .وجودهالحاجة إلى معرفة أن اللوم سواء لوم الطفل نفسه ال یجد' في حالة  -

 .المختصین األصدقاء والحاجة إلى المساعدة من طرف األقارب  -

 .المعوق الحاجة إلى المساعدة للتخط�G لنمG أو أسلوب الح�اة مع طفلهم  -

 .الحاجة إلى المساندة االنفعال�ة -

 .الخاصة (األطفال المعاقین تالحاجة إلى المعلومات حول التشر?عا -

الحاجة إلى الجهات المهن�ة التي تقدم الخدمات لكي تشارك األسرة (فعال�ة في إجراءات الخطة الفرد�ة  -

 . Summersسومرز وآخرون وهذا ما توصلت إلیها دراسة .

یتضح أن حاجات األ(اء تتعلV (التغلب على ردود األفعال السلب�ة التي یترتب علیها ضغوu  في ضوء ما سب^

نفس�ة ،وحاجات ذات أهم�ة من اجل التوج�ه واإلرشاد الوالد' حول �1ف�ة التعامل مع الطفل المعوق ذهن�ا 

   .و(التالي یتم التعا�ش مع مش1التهم

 ات والد�ه متعلقة ;المعوق الذهنيحاج -2- 1-1

  : فان نوع من هذه الحاجات تتمثل ف�ما یلي طاو3 السر حسب  
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 .معرفة حالة الطفل  إلىالحاجة  -

 .عرفة طرف التكفل من طرف المختصینالحاجة إلى م -

 .ة �1ف�ة التعامل معه داخل المنزلالحاجة إلى معرف -

 .الحاجة إلى معرفة مستقبل الطفل -

 .لى هل هناك دواء خاص (حالة طفلهمالحاجة إ -

 

   عرفة المصادر المتاحة في المجتمعوالد�ه تتعل^ ;محاجات   -3- 1-1

  :فالحاجات تتمثل في 2006وهنلي ضمن أ(عاد مق�اس االحت�اجات  1998طاو3 دراسة السر من خالل 

 .الحاجة إلى توفیر المراكز والجمع�ات التي تقدم الخدمات الخاصة (األطفال المعاقین ذهن�ا -

ث وتعل�م إل(اء (معلومات حول آخر التطورات في ال(حو الحاجة إلى مراكز المعلومات التي تزود ا -

 .أطفالهم المعاقین ذهن�ا

 .الحاجة إلى خدمات الدعم  -

 

فان  1983 ودراسة وازرمان 2003 هوJد3حسب دراسة : حاجات إخوة الطفل المعاق ذهن�ا - 1-2

  :حاجاتهم تتمثل في

، وتفسیر سلو1اته الشاذة  الحاجة إلى المعلومات حول طب�عة اإلعاقة الذهن�ة ومراحل نمو أخوهم -

 .الصادرة منه 

(G ردود الفعل االنفعال�ة من الخوف ، القلV، الشعور (الذنب، إلى جانب الشعور ضالحاجة لتفهم و  -

 .(الحب والود والتعاطف معه

 .الحاجة لتش1یل الهو�ة الذات�ة وتحدید الدور لكي ال یتم نمذجة سلو1اته الصادرة عن ابنهم المعاق ذهن�ا -

جة لتعلم استراتج�ات فعالة لتعامل معه مع مواقف الح�اة المعا�شة ، ألنه في (عض األح�ان �م1ن الحا -

: 2008عمر عبد الرح�م نصر هللا ، (معه (سلب�ة ، مما لهم من مشاعر سلب�ة اتجاهه اعنه، و?تفاعلو  ایبتعدو  أن

233-236. ( 
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   :أ�ضا

فالجلسات  أبنائهم تفاعلهم معق طر تعدیل  وانظاما تعل�م�ا مخططا له لكي �ستط�ع األمور أول�اء�حتاج  -

تتوفر لها فرص  األمور أول�اءتغیرات واضحة في سلوك  إحداث إلىالتي تنفذ (ش1ل منظم والتي تسعى 

 Vاألهدافجیدة في تحقی.  

  .في تدر?ب الطفل وٕاخفاقهمتتوفر لهم فرصة التحدث عن نجاحهم  أن إلى األمور أول�اء�حتاج  -

  .اآلخر?ن األ(اء�عرفوا عن نجاحات  أن األمور أول�اء�حتاج  -

  .اآلخر?ن واإل(اء األخصائیینمن  األجو(ةوالحصول على  األسئلةطرح  األمور أول�اء�حتاج  -

 الذین لدیهم اآل(اءوالتعرف على  أبنائهمالذین �عملون مع  األخصائیینالتعرف على  األمور أول�اء�حتاج  -

 ). 206- 202: 2009،جمال الخطیب( أبنائهملهم حاجات مشابهة لحاجات  أبناء

 

 المعاقین ذهن�ا األطفالحاجات  - 2

صغیرا  إنسان1ل  إلیهااجتماعي �حتاج  إطارالحاجة بجانبیها الفرد' واالجتماعي یتم في  إش(اع �عد

1ثیرة فقد یؤد'  أح�انوغیر مقبولة في  طةمغلو  طرق 1بیرا وعدم تلبیتها في ح�اة الطفل تدفعه لسدها ( أو1ان 

  .العدوان�ة أو، (اإلح(اuعلى الذات والشعور  االنطواء إلى

  ةحاجات النمو الجسم� - 2-1

الخال�ا  إلصالحفهو یزود الجسم (الطاقة الالزمة ألداء النشاu (المادة الالزمة  :الحاجز الغذاء الصحي -

    .ب الطفل (سوء التغذ�ةیالحرمان منه �صوتجدیدها و بنائها  وٕاعادةالتالفة 

(استخدام التشج�ع �ة �عتمد ض(طها على النضج و�فیدها التدر?ب دار  عمل�ة ال: اإلخراج إلىالحاجة  -

 . اب وتجنب العقاب السلبيوالثو 

  .المال(س إلىالحاجة  -

 .سمي والنفسيجالس1ن المناسب هذه الحاجة مهمة في النمو ال إلىالحاجة  -

 ،في داخل البیت وخارجه یوجه الطفل ذهن�ا من بدا�ة النمو أنالوقا�ة من الحوادث و�حب  إلىالحاجة  -

  .یجب مراقبته المستمرة  كب الطفل للحر1ة واللعب والستطالع لذل(حهذه الحاجة تقترن  إنوذلك 

 حاجات النمو العقلي  - 2-2

  .ال(حث واالستطالع إلىالحاجة  -
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  .اكتساب المهارة اللغو�ة إلىالحاجة  -

  .رتنم�ة القدرة على التف1ی إلىالحاجة  -

 :حاجات النمو الوجداني واالجتماعي  - 2-3

الحب والمح(ة والتشج�ع (حیث تشعر الطفل انه محب محبوب، ومرغوب ف�ه وتشج�عه على  إلىلحاجة ا -

  .ة�طس( التي �قوم بها ولو األعمال

 .یجعله مضطرب نفس�ا إش(اعهاوحرمانه من  الجماعة، إلىتشعره (االنتماء  -

  . اإلعاقةدرجة  حسبالرعا�ة والتوج�ه  إلىالحاجة    -

  .اعيهذه الحاجة �حسن سلو1ه ومستوI توافقه النفسي واالجتم إش(اعالك(ار، حیث  ارض إلىالحاجة   -

د على النمو الوجداني �ساع األفرادفإتاحة فرض اللعب والتفاعل مع  بواللع اإلقران إلىالحاجة   -

  .يواالجتماع

عقل�ا �شعر (عدم التقبل االجتماعي في البیت  فالطفل المختلف:التقدیر والتقبل االجتماعي  إلىالحاجة   -

و (ق�مته  اعتراف اآلخر?ن وذلك االجتماعيمما �سعى للحصول على التقبل  أصحا(هوالمدرسة ومع 

  .ق�مته ما �فعله (التوج�ه سلو1اته

 اإلعمالو�ساعد في  سالمتهف} على یتعلم 1یف �عتني بنفسه و�حا أن�حتاج  :االستقالل إلىالحاجة   -

     .روتین�ة إعمالفي  أوال(س�طة المنزل�ة 

لشخص الذ' لد�ه الزائدة ، فا حما�ةمفهوم الذات (ال یتأثرقد  تعدیل مفهوم الذات  إلىالحاجة   - 2-4

الطفل  إدراكة عن �1ف�ة هي المسؤول واألسرة ،ن لد�ه مشاعر (عدم الكفا�ةأمفهوم ذات ضعیف 1

  .المعاق ذهن�ا لنفسه وتقی�مه لذاته

  .موضع حب نهموأن ومرغوب فیهم لذواتهم یمحبو� ا�1ونو  أن إلىون �حتاج  األمن إلىالحاجة  - 2-5

 مما یت�ح له النمو االنفعالي ألمنهمن الظروف الخارج�ة المهددة  �حم�همن أالرعا�ة في جو  إلى�حتاج  -

دمحم  أمال) ( 59 -54: 2008منى یونس ;حر3 ونازك عبد الحل�م القص�شات، (  صح�حةواالجتماعي (صورة 

  .) 53-51: 2006عبد المنعم، 

  الحاجة إلى التدرJب  - 2-6
-   Iأن التعلم العفو' أو غیر المقصود هو اكتساب معلومات غیر متعلقة  1994ج�ستن وآخرون یر

(الواجب الذ' بین ید�ك ،وان افتراضنا أن المتخلفین عقل�ا ال �ستط�عون التعلم (طر?قة عفو�ة �عتبر واحدا من 

  .الخصائص القلیلة التي لم یتأكد منها ال(حث السلو1ي
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 �1تسبون المعلومات فقG ألنهاالمتخلفین عقل�ا سوف  وعلى هذا األساس ال �فترض أن هؤالء األطفال  -

منصور السید �امل (متاحة في بیئتهم الم(اشرة ،فهم في حاجة إلى تدر?ب خاص لیتم1نوا من اكتساب هذه المهارات

  ). 32:  2009الشر�یني ، 

�1تسبها إلى حاجة المتخلفین عقل�ا للتدر?ب على مهارات محددة والتي  ,1990Deverد�فیر و�شیر   -

  .معظم األفراد (الصدفة وتم1ن الفرد من معا�شة المجتمع بدون حاجة إلى إشراف أو مراق(ة

عمل دلیل ألول�اء األمور یوضح �1ف�ة التعامل مع أطفالهم المتخلفین  �2004شیر عاطف الزغلول   -

السید �امل (ج المدرسيعقل�ا من خالل المواقف الح�ات�ة المختلفة التي �مرون بها و�1ون متكامال مع المنها

  ). 39: 2009الشر�یني ، منصور 

 اإلعاقةلها دور 1بیر ومسؤول�ة في تلب�ة حاجات الطفل المعاق ذهن�ا حسب طب�عة  أن األسرة ترg ال;احثة

أخرI ولكي یتم1ن أن ه �مشاكل نفس أووالعدوان�ة  (اإلح(اuصاب � ي الق تر�و�ة سل�مة لكطر (و ودرجة التخلف 

  .المفاه�م الیوم�ة وتش1یل العالقات التواصل�ة و(التالي االندماج االجتماعياكتساب 

  

  : العنا�ة ;المعوقین عقل�ا: ثامنا 
إن العنا�ة أو الرعا�ة عنصر أساسي في ح�اة المعوق عقلي حیث یتسنى له في األخیر التكیف مع المجتمع و 

و الجهات المعن�ة لتفعیل طاقته المخزنة وعدم ما نر?ده أن یتواجد في مجتمع تتضافر جهود 1ل المتخصصین 

  :إهمالها  و �م1ن أن تكون الرعا�ة (الش1ل التالي

الرعا�ة الطب�ة  وال تتمثل فقG في العالج وٕانما تقد�م ید المساعدة (التشخ�ص الم(1ر وٕاجراء الفحوصات  -

 .PKUاألول�ة األساس�ة و ل�س الروتین�ة  مثل الفحوصات على 

�عني حرمانه من حقه الطب�عي لكن الع1س  اطفل معوق عقل�الإذا 1ان  ل�س (التغذ�ة،الخاصة  الرعا�ة  -

 .محاولة تقد�م واج(ات 1املة تجعل قدراته في حالة إثارة دائمة

  .توفیر برامج اإلرشاد الصحي االجتماعي لألطفال الرضع و الفحوصات الدور?ة   -

  (المختصین من أجل متا(عتهم و تقد�م نصائح لآل(اء حول طر?قة التعامل معهم  االتصال- 

  :و االبتعاد عن ردود األفعال السلب�ة من طرفهم مثل

 الحزن من التأنیب*   اإلن1ار                           *                   

  القلV و الخوف*                    
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معوقین من طرف بیئتهم وهي نفسها حاجات الطفل العاد' وهذا ما ذهب إل�ه تحقیV حاجات األطفال ال  -

  ).1982( ماكمالن

 .اإلهتمام (مستقبله نفسه نفس الطفل العاد'    -

 .النمو مما �حقV له التكیف الجید تعر?ض الطفل لبرنامج م(1ر �ساعده على   -

التكفل من طرف الفرقة البیداغوج�ة المتعددة إدخال هذه الفئات إلى مراكز الرعا�ة الخاصة من أجل     -

 .التخصصات

 .المسا(قات الثقاف�ة مثل المسرح، اللعب، الرحالت، تقد�م الرعا�ة    -

  .تدر?(ه على العادات التي تؤد' (ه إلى تقبله اجتماع�ا من قبل المجتمع   -

 2001عبد المطلب أمین القرطبي،)(  162-155: 2001رمضان دمحم القذافي،( التدر?ب على أعمال ما قبل التمهین   - 

  ).159- 2006:157، ;شیر معمرJة ()248:

  :تأخذ ش�ل أخر والمتمثل في أنأ�ضا �م�ن للعنا�ة 

 :سرة المعاق عقل�ا في تدرJب طفلهمإرشادات أل  - 1

 .إل�هالتفاؤل والمدح في توج�ه الحدیث  -

 .العاطفيالدعم  -

 .والحنانالتحدث (الطر?قة التي تشعر االبن (الدفء  -

 .األسرةتكون نموذجا �قتد' (ه في التعامل داخل  أن -

 .في تحقیV رغ(ات االبن المعاق ذهن�ا األسرة أفرادالتشار�1ة بین  -

 .ال الشفقة في التعامل اإلنسان�ةعاة ا مر  -

 .متنوعة في تعلم طفلك تاستراتج�ااستخدام  -

 .قدر مم1ن من الخبرات االیجاب�ة ألكبرتوفیر العاب عدیدة بهدف تعرضهم  -

 .استهزاء او استهتار (شخص�ة طفلك التعامل دون  -

 .عزز الثقة (النفس عند طفلك -

 .ار من بین بدائل �حتاجها في یومهامنح له حر?ة االخت� -

  .)222:  2010فؤاد عید الجوالده، اإلمام ودمحم صالح ( .األقرانوالتعامل مع  األصدقاءنم لد�ه حب  -
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من ذلك الطفل وذلك  أ�ضاالتقدیر تسعى حثیثا وراء استخالص تلك الق�مة والتقدیر  و حه الق�مةبینما تمن -

 .أحضان، مصافحات ابتسامات، (األید'في صورة سالمات 

 .على الكتفین ت�تعبر عن الدفء والتماسك مثل الر  استخدام تعبیرات جسد�ة -

 .تعملوا  الي انت انا احبالتقدیر (طر?قة لفظ�ة (ان تقول له برافو، حسن،  -

 .ت(س�G المهمة او النشاu (ش1ل یجعل االنت(اه 1له منص(ا على التفاعالت المشتر1ة  -

 .ة (غرض المشار1ة واكتساب المهارةخطوات صغیر  إلىالنشاu المراد تعل�مه  آوقم بتحلیل المهمة  -

 .أكثر1انت هناك حالة ه�اج واضطراب على وشك الحدوث فعل�ك بت(س�G المهمة  إذا -

 .إل�هالطفل اعد تشج�عه واعد له الحیو�ة  إ(طاءفي حالة  -

 .ماغ�ض منه أو تأنیبدون  1ز الوالدین على التغییر المالئم1ان الطفل اعتماد�ا (صورة واضحة یر  إن -

1ان الطفل متمرد یر1ز الوالدین على التحدث عن مدI طی(ة ولطف الطفل و1م هما سعداء بجان(ه   إذا -

 .و�وجوده معهم

�ستخدم فن�ة التجاهل  أنم (الرعا�ة ئالهروب من العمل فعلي القا أوالمهمة  ة�دأانصراف الطفل عن ت إذا   -

 .)ماد�ة، معنو�ة (  الم1افأة –التوج�ه  إعادة –

تلحV (ه (سرعة (طر?قة غیر  أنال تعرفه فحاول  أخرم1ان  أ' إلىهرب الطفل من م1ان التدر?ب  إذا -

 .لضر�اتع ذلك (ات(ت أن، و�دون م(اشرة

التي  األش�اءیتجاهل  أنالمساعدة  في تعلم المهمة فعلى القائم (الرعا�ة  األدواتقام الطفل برمي  إذا -

توج�ه الطفل  إعادةعلى تساعده على الق�ام ف�عمل  أخرI و�1ون في متناوله مواد  األرضرمیت على 
 .)116: 2013،  سحر عبد الفتاح خیر هللا( )ماد�ة ، معنو�ة ( الم1افأةمرة ثان�ة ثم 

  نصائح األم واألب  - 2

عدم ترك الطفل وحده أو جعله �شعر (الملل والضجر و(اإلضافة إلى عدم إجهاده وتكل�فه (أع(اء 1بیرة  -

  .فوق قدراته

على األم واألب أن �متازوا (الهدوء في تعاملهم مع الطفل، وعلیهم 1ذلك إیجاد حرارة من المشاعر،  -

  .والعمل على تطو?ر اهتمامات الطفل وتدع�مهاومحاولة خلV حدیث ثنائي 

�عبر عنه و1ذلك علینا مساعدته  أواالستماع (اإلصغاء وٕاظهار االهتمام والصبر الكبیر?ن لما یر?د قوله  -

  .إلى ذلك فقG ج(قدر معین عندما �حتا

  .تكون م(اشرة (عد إصدار األمر ألطفال الافعل االنت(اه دوما إلى أن ردود  -

  .إلى الطفل یجب أن یترافV الكالم مع حر1ات األید'عند الحدیث  -

لوصول إلى القمة، نحتاج دائما لأن ال نستعجل األمور و  االمعجزات، وعلن�اإل�مان (القدرات وترك  -

  .للمرور (قاعدة متینة
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  .لكي �فهم الطفل العالم الذ' �ح�G (ه یجب أن نالع(ه ونداع(ه (ألعاب ذات أ(عاد ثالث�ة -

المشار1ة ب(عض األعمال المنزل�ة مثل  أوالحلقات واالسطوانات، الحصى الرمال، الحبوب ، و مثل الم1ع(ات

  .الخ...عصر المال(س، نشرها، تنظیف الطاوالت،

ذه عن ه مسئوالمحاولة إشراك الطفل بنشاطات الح�اة الیوم�ة مثل إعطائه أوامر وواج(ات متنوعة وجعله  -

  .لم �قم (الواجب المسند إل�ه الواج(ات و�عامل 1غیره ف�ما

  .و(عد أكبر من األطفال اآلخر?ن دمج الطفل ب(ساطته ودون تردد -

، وٕاذا غنى كتدر?ب الطفل على االستجا(ة لمشاعر الناس، فمثال إذا 1ان أحدهم غاض(ا فعل�ه أال �ضح -

(األید' ل�قول وداعا، و1ذلك تدر?(ه على التعرف على مصادر الخطر  حأحدهم مثال �شار1ه في التصفیV، التلو�

  ...).نعم، ال،ممنوع، حرام، الحقا، أس1ت: (واأللم واألدوات الحادة وتعر?فه معاني الكلمات مثل

ضرورة االنت(اه إلى عدم إجهاد الطفل، وجعله �ستر?ح بین 1ل تمر?ن وآخر، و1ذلك عدم إج(اره على  -

  .لعملاالستمرار?ة في ا

لطفل ومهما ل شيء أ' توفیر وسائل السعادة للطفل وتشج�عه (استمرار، إذا قام (عمل ما، ومحاولة تقد�م -

  .والتر1یز قدر اإلم1ان على األمور اإلیجاب�ة في أفعاله وأعماله .1ان (س�طا

فإن  لدیهم التطور نفسه، و1ذلكألنه من المستحیل أن نجد طفلین  عدم مقارنة الطفل (أطفال آخر?ن -

  .رة غیر معروفة ومختلفة من شخص ألخالفترة العالج�

ال بل نقوم بتحضیره للعب، وال ماخعدم إج(ار الطفل على اللعب، وهذا ط(عا ال �عني أن نترك الطفل  -

  .نجعل استجابته للعب سلب�ة مثل ال(1اء او االنعزال

اس للعمل�ة العالج�ة، لذلك ومن هذا 1له لعلم1م لمستم مدI أهم�ة دور األهل إذ �ش1لون حجر األس -

الكوادر المتخصصة ل�ست إال وسطا  أویجب أن �1ونوا مشار1ین فاعلین في العمل�ة التدر?ب�ة وان المختصین 

مساعدا لهم و?رتكز دورهم على مشار1ة األهل في إیجاد الطرق األفضل، واألمثل لرعا�ة األطفال الذین قد 

 ).156 - 151: 2001 �اروسواف �فاشي بور�سي ،( �حتاجون لذلك
فاألسرة هي المؤسسة االجتماع�ة األولى في   الطفل المعاق ذهن�اأهم�ة مشار�ة األسرة في رعا�ة   - 3

 .ح�اة الطفل وتلبي له جم�ع احت�اجاته النفس�ة واالجتماع�ة والبیولوج�ة 

 .لمناس(ة یتعلم الطفل من أسرته اللغة والعادات والتقالید والق�م االجتماع�ة وأنماu السلوك ا -

أو في استجا(اته  نموه،أو في أحد جوانب  شخصیته،هي أول من �1تشف وجود اختالف أو خلل في  -

 .وعالجهاالسلو�1ة وتبدأ من لحظتها إت(اع جم�ع المحاوالت المناس(ة لمواجهة تلك الجوانب 

 .و?ده  (احت�اجاته الخاصة األسرة هي الم1ان المناسب لتدر?ب المعاق ذهن�ا في المرحلة الم(1رة في ح�اته وتز  - 

 .الطفلبل �ستمر طوال دورة ح�اة  الخاصة،دور األسرة ال �قف عند دخول الطفل إلى أحدI مؤسسات التر��ة - 
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  : أن هناك فوائد �م1ن تحق�قها نتیجة إشراك األسرة في التدر?ب وهي 1992دراسات الخطیب وآخرون ، بینت 

وفي تحسین استجا(اتهم وتطو?رها  ذهن�ا،أنها تساهم في تعدیل اتجاهات األسرة وتوقعاتها نحو الطفل المعاق  - 

 .معهوطرق تعاملهم 

تجعل األسرة أداة ووسیلة مناس(ة لنقل أثر التعلم والتدر?ب من البرامج المؤسساتي إلى المنزل وتوفیر جم�ع  - 

 .المتطل(ات التي تتضمن إستمرار?ته

د األسرة (المعلومات الخاصة عن حالة إبنهم وأس(ابها وطرق الوقا�ة منها ، 1ما تزودهم (أهم المهارات ?و تز  - 

 .واألسالیب الالزمة واستغالل قدراته وتطو?رها 

 .یز على جوانب العجز والقصور لد�هتتعدل نظرة األسرة للتر1یز على قدرات طفلها وٕام1ان�اته بدل من التر1 -

نس(ة 1بیرة من مشاعرها السلب�ة التي تحملها نحو طفلها وتجعلها تبني توقعات أكثر موضوع�ة تتخلص من  - 

  .)  17- 16: 2011جالل علي الجزاز3 ،(  وتتناسب مع حالته وقدراته وٕام1ان�اته

  :أ�ضا

خدمات خاصة قد  إلىالذین �حتاجون  األطفالمن  أعدادا أن إلىتشیر 1ثیر من الدراسات والمالحظات  -

المدر�ین على تقد�م هذه الخدمات ومن خالل تدر?ب الوالدین تكون  األخصائیینال �حصلون علیها (سبب قلة 

 .في تر��ة المعاقین عقل�ا أكثرالقابل�ة 

�ستط�عون (الفعل ز?ادة  األسر' المعاقین ذهن�ا في المح�G  أطفالهمعلى تعل�م  األمهات(اء و ألقدرة ا إن -

  .ل�م لدI هؤالءمعدل التع

األمهات التزود (المعلومات المتوافرة عن انسب الطرق التي تم1نهم من مساعدة و  إن من حV األ(اء -

 . المعاقین ذهن�اأنفسهم ومساعدة أبنائهم 

المعلم األول له ، فهما �علمانه المهارات والخبرات و�شجعانه و?ثن�انه  ماالوالدین هأن  ترg ال;احثة

 :2011،جالل علي الجزاز3 ( و�مدانه (التغذ�ة الراجعة ،وال یوجد من �عرف الطفل و�ح(ه و�حرص عل�ه أكثر من والد�ه

االكتساب سر?عة تجعل عمل�ة برامج س و(مجرد تزو?دهم (طرق و ،مع األول�اء معظم الوقت تواجدم وهو )193

شرف على الطفل داخل المر1ز واألبو?ن و(التالي تتحقV االستقالل�ة موعمل�ة التنسیV تزداد بین المر�ي ال

  . واالندماج االجتماعي
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  خالصة الفصلخالصة الفصل

و من ح�اتة 1املة  هع�ش معأنها تالحاضن األول  لتر��ة الطفل المعاق ذهن�ا هي األسرة وذلك  إن

،  إكسا(ه مفاه�م الح�اة الیوم�ة وتكو?ن شخصیته في اكبر أثر لها،نجد أن  ح�اتهبدا�ة من  معه خالل تعاملها

  . و?رت(G ذلك بنمG تف1یر األسرة والبیئة ودرجة التقبل

 التكیف على قدرتهم و الوالدین و(اقي األسرة  ح�اة في توترا �سبب أنفتواجد الطفل المعاق ذهن�ا �م1ن 

 إخفاؤه  األسرة و?تأثر خاصة إذا حاولت واألخوات اإلخوة على یؤثر ومما و حاجاته تقدیر على خاصة و?ؤثر

  .ته وعلى قدراتهشخصییؤثر على عامال مساعدا فهذا �عد ، لها�مثل حرجا  ألنه األعینعن 

�1ف�ة التي تع�شها وعلى  تتعلV (التغلب على ردود األفعال السلب�ةنجد األسرة في هذه الحالة لدیها حاجات   

ح والتشخ�ص الدقیV ، خاصة فهي (حاجة إلى من یوجهها التوج�ه الصح�التعا�ش مع مش1الته  ه والتعامل مع

طرق فعالة للتكفل (ه داخل األسرة ،ألنه (التنسیV مع األول�اء یز?د من درجة استقالل�ة  األول�اءوأ�ضا إعطاء 

  .وع من االندماج االجتماعي والمهنيالطفل المعاق ذهن�ا و االعتماد على الذات وفي األخیر یتحقV ن

یتوافV و�یئته  اق عقل�مهمة وضرور?ة لجعل المعا دالخاصة (عمل�ة الرعا�ة، فإنها ج لم(ادhاوحسب 

الرعا�ة نقص في  و�ع�ش (سالم مثل أقرانه، لكن ما نلمسه من المجتمع و الواقع خاصة في الجزائر انه یوجد

 أن أ�ضا نجد ).ةسن 18-6 (بین الفعل�ة تبدأ الرعا�ة و )سنوات 6-3 (االبتدائ�ة األول�ة األساس�ة ما بین

مسؤول�ة األول�اء في تطبیV البرامج اإلرشاد�ة، حتى و إن 1انت (س�طة ، �شو�ها القصور و?(قى المعاق حب�س 

حقV أما الذین لدیهم درجة تخلف عقلي (س�G ی(قى تمهینهم بنس(ة ضئیلة وال ت…األكل و الشرب و الخروج 

لذلك نجد أن األول�اء �حتاجون إلى أسالیب وطرق ضمن برامج موجهة تساعدهم على رعا�ة  .الكفا�ة الذات�ة

 . (ش1ل أفضل أبنائهم
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  المھارات األساسیةالمھارات األساسیة: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  الفصلالفصل  تمھـیــــدتمھـیــــد

  ..المھاراتالمھارات: : أوالأوال

    ..نمو المھاراتنمو المھارات: : ثانیاثانیا

  ..المھارات األساسیةالمھارات األساسیة: : ثالثاثالثا

  ..المھارات النفسیة الحركیةالمھارات النفسیة الحركیة  --11
  ..الجانبیةالجانبیة  --  أأ

  ..صورة الجسمصورة الجسم  --  بب

  ..الفضاءالفضاء  --  تت

  ..المھارات الحسیة اإلدراكیةالمھارات الحسیة اإلدراكیة  --22
  ..التمییز البصريالتمییز البصري  --  أأ

  ..األشكالاألشكالتمییز تمییز   --11
  ..األلواناأللوانتمییز تمییز   --22

  ..عيعيالتمییز السمالتمییز السم  --  بب

  ..التمییز اللمسيالتمییز اللمسي  --  تت

  ..التمییز الشميالتمییز الشمي  --  ثث

  ..التمییز الذوقيالتمییز الذوقي  --  جج

  ..المھارات اللغویةالمھارات اللغویة  --33
  ..المھارات األكادیمیةالمھارات األكادیمیة  --44

  ..القراءةالقراءة  --  أأ

  ..الكتابةالكتابة  --  بب

  ..العملیات الریاضیة الحیاتیةالعملیات الریاضیة الحیاتیة  --  تت

  ..مھارات االستقاللیةمھارات االستقاللیة  --55
  ..أخرىأخرىمھارات مھارات   --66

  ..الحجمالحجم  --  أأ

  ..الزمنالزمن  --  بب

  ..الكمیةالكمیة  --  تت

    

  ..خالصة الفصلخالصة الفصل
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  الفصلالفصل  تمھـیــــدتمھـیــــد
  

جمال م مجاالت اكتساب المعرفة حیث نجد ان �ف�ما یخص تقساستخدمت عدة مفاه�م واصطالحات 

االنت3اه، التذ0ر، اإلدراك، (والتي تشمل العمل�ات المعرف�ة  ،ك�ةااإلدر استخدما المهارات  الخطیب ومنى الحدید�
والقدرات ) القدرات العقل�ة،الكفا�ة االجتماع�ة(وفي جانب آخر استخدما القدرات العامة ،)یز،التصنیف،التعلیلیالتم

تستخدم المهارات  عودة الر�ماو� ،أما )المهارات اإلدراك�ة الحس�ة 0السمع،ال3صر،اللمس و نمو المفاه�م(الخاصة 
والى ) التصور العام،الصور الذهن�ة، الرمز،نمو المفاه�م ،الكل(المعرف�ة وتقسمها إلى االستراتیج�ات  المعرف�ة

  ).اك،التف0یراالنت3اه،التذ0ر،اإلدر (العمل�ات المعرف�ة 
وجهة نظر من توجهات ال3حث مختلفة والتقس�مات هناك تشا3ه واختالف وجهات النظر لكن  نجد إذا

اآل3اء فهم 3حاجة عادة إلى معرفة الوقت المناسب لتعلم أطفالهم المهارات المختلفة، وذلك الن الوقت المناسب 
تدرEب الطفل على المهارة غیر  أوكتساب ومحاولة اقد �0ون غیر مناسب لتعلم طفل أخر، لتعلم طفل ما 

  . ناضجة تكون نتائجها ضع�فة
االـدراكات ف .خالل مفاه�م األش�اء والم0ان والزمان والسبب�ة تتوسع مدر0اته من الطفل ونمأثناء  اذ

  .تعمالها وتحر0Eها وف0ها وتر0یبهاالحس�ة تنمو هي األخرM ،حیث یجد لذة في لمس األش�اء والنظر إلیها واس
Eنمو و  تحضر لها،التي ص3ح األف0ار تسبO األعمال ت و مابین الجسدN والنفسيالطفل  لدM یتعزز التمایز 

 كالذ0اء، 0ذللأللعاب دور مهم في تحسین و  .التقلید 0لما نجح الولد في تقلیده لألشخاص حتى في غ�ابهم
  .للرسم3النس3ة 

اكبر من نفس  هفي الوعاء الطوEل هي بنظر  الماء دوام الوزن مع تغیر الحجم مثل 0م�ةأ�ضا �0تسب 
القراءة والحساب التذ0ر و�0تسب تزداد قدرته على االنت3اه و0ذا قدرته على  أن �م0ن .في الوعاء القصیر ته0می

  .واألش0ال
3ات ضمن وجد فضاء التدرE إن مختلفة ووالكتساب هذه المفاه�م التي تكون مدرجة ضمن مهارات 

و �ص3ح مستقال في ح�اته الیوم�ة،  و یتم0ن الطفل من است�عاب العالم المعا�ش  ،ورأنشطة مختلفة فسوف تتط
  .خاصة الطفل الذN �عاني إعاقة ذهن�ة

لذلك أردنا من خالل الفصل أن نتطرق إلى المهارات 3صفة عامة 3عدها نمو المهارات و نتطرق 3ش0ل 
الحس�ة اإلدراك�ة، المهارات اللغو�ة،  لمهاراتارات النفس�ة الحر�0ة، امفصل للمهارات األساس�ة منها المه

   . مهارات معرف�ة أخرM و  المهارات األكاد�م�ة، مهارات االستقالل�ة،
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  المهارات :  أوال 
  :مفهوم المهارة  - 1
المهارة قدرة تكتسب 3التعلم حیث نفترض مس3قا الحصول على نتائج "على أن :)1952(تعر�ف جثر�  -

  ).111:  2009ابتهاج محمود طل(ة ، ( ."محددة نتیجة لهذا التعلم

  :شرو1 اكتساب المهارة  - 2
  .النضج الجسمي والعصبي المناسب -
 .االستعداد لتعلم المهارة -

 .الرغ3ة الشدیدة في تعلم المهارة -

 .التشج�ع الدائم على االكتساب واألداء السل�م -

 .التدرEب الالزم -

 . التوج�ه واإلرشاد المناسب في اكتساب المهارة -

 ).113:  2009ابتهاج محمود طل(ة ، ( .على الطفل خالل أداء المهارة اإلشراف -

یخضع تعلم المهارات لتحلیل دقیO ذلك الن محتوM أو مضمون المهارة الواحدة عادة : تحلیل المهارة - 3
OEیتكون من عدد من المهام وذلك عن طر : 

  .تحلیل المهارة إلى خطوات ام مراحل محددة  -
 .ترتیبها في تتا3ع محدد  -

 .یتم التدرEب على 0ل خطوة من الخطوات التي تم ترتیبها  -

یتم الرYZ بین 0ل خطوة والخطوة السا3قة علیها والتال�ة لها في تكامل وتناغم 3ما �حقO التكامل الذN �عمل على 
  ).114: 2009ابتهاج محمود طل(ة، ( .إتقان المهارة المنشودة

  :المهارات الهامة في فترة ما قبل المدرسة  - 4
حتاج اآل3اء عادة إلى معرفة الوقت المناسب لتعلم أطفالهم المهارات المختلفة، وذلك الن الوقت المناسب لتعلم �

ومحاولة اكتساب او تدرEب الطفل على المهارة غیر ناضجة .طفل ما قد �0ون غیر مناسب لتعلم طفل أخر
  . تكون نتائجها ضع�فة

ل 3السرور دائما حینما �0تسب حر0ة معینة فالطفل الذN �شعر عموما الطف: المهارات الجسم8ة الحر89ة - 4-1
هناك نوعین من .�قف لوحده األول مرة، دون االعتماد على غیر تتغیر نظرته للعالم من حوله ونظرته لنفسه

  :المهارات الحر�0ة
  .استخدام العضالت الكبیرة واألساس�ة: المهارات الحر89ة الكبیرة -
یز 3استخدام الیدین ببراعة وEتطلب مستوM عالي من الدقة واستخدام أوسع یتم: المهارات الحر89ة الدق8قة  -

  .لقدرات اإلحساس
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  :المهارات الحس8ة أو مهارات اإلدراك الحسي - 4-2
-  Nمهارات التمیز ال3صر  
 مهارات التمیز السمعي  -

 مهارات التمیز الشمي  -

 مهارات التمیز اللمسي  -

 مهارات تمیز المذاق -

 : المهارات العقل8ة المعرف8ة - 4-3

  .مهارات االنت3اه -
  .مهارات الفهم السل�م -
  .مهارات التذ0ر والحف\ -
  .مهارات التعبیر اللفظي السل�م -
 . مهارات التعبیر عن الذات -

  مهارات القراءة  -
  : مهارات االجتماع8ة - 4-4
  مهارة التعاون  -
 .مهارة االستقالل الذاتي -

 .مهارة المشار0ة -

 .مهارة التقلید -

 ).117: 2009طل(ة،  ابتهاج محمود( .مهارة التنافس الحر -

 نمو المهارات : ثان8ا

  :اإلدراك الحسي - 1
عند الطفل �0ون بإدراكه مفهوم الشيء إدراكه األش0ال األش�اء وعالقتها الم0ان�ة، إدراك  اإلدراك   -

لأللوان وعالقتها 3األش0ال، إدراكه األحجام واألوزان المختلفة، إدراكه لمفهوم الزمن، وعمل�ة اإلدراك هو 
ى فهم ما یراه اإلنسان وتحدید حجمه وش0له ولونه وترتی3ه وعالقته مع غیره أN تحدید هو�ة القدرة عل

دمحم متولي قندیل و رمضان .(الشيء ومعرفة أوجه التشا3ه واالختالف بینه وZین األش�اء التي لها عالقة
 ).310: 2007مسعد بدو�،

المختلفة 3حیث �ضفي على صورها  هو نشا^ ذهني یتضمن تنظ�م الطفل إلحساساته: الحسي اإلدراك -
 .السمع�ة وال3صرEة و الشم�ة والذوق�ة معاني
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القدرة على تحدید أوضاع و أجزاء الجسم في الفراغ و 
دمحم متولي قندیل و ( .القوة المطلو3ة النق3اض العضالت و التح0م في االتجاه و المسافة المطلو3ة أثناء األداء

  

ادراكات الطفل عن طرOE تدرEب وظائفه الحس�ة قي الطفولة 
 Nیواز Nالنمو العقلي الذ Mأقسام معتمدین في هذا التقس�م مستو
منطق�ا عمر األطفال الزمني،حیث أكدت الدراسات النفس�ة أن االدرك لألطفال في هذه المرحلة یتمیز 3أنه إدراك 

   .یجمع بین تفاصیل األش�اء المتشابهة دون الرYZ بینهما

 YZاألطفال یوظفون في هذه المرحلة حواسهم المختلفة الكتساب خبرات مفیدة من خالل اللمس والر
لصال3ة والخشونة والنعومة ضمن مفهوم اللمس ، والكبر والصغر 
وعن الطول والقصر ضمن مفاه�م المقای�س 
، 0ما أن في هذه المرحلة �ستوعبون ف0رة التوازن أثناء مقارنتهم بین األش�اء التي تعرض علیهم من األهم�ة 
لتر0یز هنا على حاسة اللمس في تحصیل اإلهمال عن طرOE األشغال الیدو�ة التي بدورها تنمي 

 ). 96-95: 2008دمحم متولي قندیل وآخرون ،
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القدرة على تحدید أوضاع و أجزاء الجسم في الفراغ و "81996حي عطا هللا �عرفه :تعر�ف اإلدراك الحسي الحر9ي
القوة المطلو3ة النق3اض العضالت و التح0م في االتجاه و المسافة المطلو3ة أثناء األداء

 

  : أنواع اإلدراك الحسي الحر9ي

  
  .مختلفة لالدراكات الحس�ة الحر�0ة نواعاأل

 )34: 2008،  و اخرون  دمحم متولي قندیل

  :ألولىاالتر8Gة الحس8ة في الطفولة 
ادراكات الطفل عن طرOE تدرEب وظائفه الحس�ة قي الطفولة أن التر�Zة الحس�ة تعتمد في جوهرها على تنم�ة 

أقسام معتمدین في هذا التقس�م مستوM النمو العقلي الذN یوازN  03الم03رة و التي �م0ن تقس�م أطفالها إلى 
منطق�ا عمر األطفال الزمني،حیث أكدت الدراسات النفس�ة أن االدرك لألطفال في هذه المرحلة یتمیز 3أنه إدراك 

یجمع بین تفاصیل األش�اء المتشابهة دون الرYZ بینهما) یرYZ بین
  ):مستوK الثالثة و الرا(عة(وصف األطفال الصغار

 YZاألطفال یوظفون في هذه المرحلة حواسهم المختلفة الكتساب خبرات مفیدة من خالل اللمس والر
لصال3ة والخشونة والنعومة ضمن مفهوم اللمس ، والكبر والصغر 3عض المفاه�م 0الجمود واللیونة ضمن مفهوم ا

وعن الطول والقصر ضمن مفاه�م المقای�س  ن ضمن مفهوم الحجم وعن ما هو ثقیل أو خفیف ضمن مفهوم الوز 
، 0ما أن في هذه المرحلة �ستوعبون ف0رة التوازن أثناء مقارنتهم بین األش�اء التي تعرض علیهم من األهم�ة 
لتر0یز هنا على حاسة اللمس في تحصیل اإلهمال عن طرOE األشغال الیدو�ة التي بدورها تنمي 

دمحم متولي قندیل وآخرون ،(عضالت األطراف الدق�قة ،التي تمهد  ف�ما 3عد للكتا3ة

االحساس الحر9ي

االحساس ال(صر� 

االحساس (الزمن

االحساس (المسافة

االحساس (الم9ان

االحساس (االتجاه 
االحساس السمعي
االحساس (االتزان

                                                            الثالث الفصل

  

تعر�ف اإلدراك الحسي الحر9ي
القوة المطلو3ة النق3اض العضالت و التح0م في االتجاه و المسافة المطلو3ة أثناء األداء

 )22: 2008  ،آخرون 

أنواع اإلدراك الحسي الحر9ي -

األ :2رقم  الش9ل  
دمحم متولي قندیل(            

 

التر8Gة الحس8ة في الطفولة  - 2
أن التر�Zة الحس�ة تعتمد في جوهرها على تنم�ة 

الم03رة و التي �م0ن تقس�م أطفالها إلى 
منطق�ا عمر األطفال الزمني،حیث أكدت الدراسات النفس�ة أن االدرك لألطفال في هذه المرحلة یتمیز 3أنه إدراك 

یرYZ بین(ر0یبي تأل�في 0لي ت
وصف األطفال الصغار -2-1
    YZاألطفال یوظفون في هذه المرحلة حواسهم المختلفة الكتساب خبرات مفیدة من خالل اللمس والر

3عض المفاه�م 0الجمود واللیونة ضمن مفهوم ا
ضمن مفهوم الحجم وعن ما هو ثقیل أو خفیف ضمن مفهوم الوز 

، 0ما أن في هذه المرحلة �ستوعبون ف0رة التوازن أثناء مقارنتهم بین األش�اء التي تعرض علیهم من األهم�ة 
لتر0یز هنا على حاسة اللمس في تحصیل اإلهمال عن طرOE األشغال الیدو�ة التي بدورها تنمي 3م0ان ا

عضالت األطراف الدق�قة ،التي تمهد  ف�ما 3عد للكتا3ة
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لنشا^ �الح\ نمو و تطور في ا حسب ب8اج8ة: سنوات 5 – 4صف األطفال المتوسطین مستوK ما بین و  -2-2
  .اإلدراكي و�ص3ح ینبوعا للمقارنة والتغیر والتبدیل التحلیل

  :سنوات  6- 5صف األطفال الك(ار مستوK ما بین و  -2-3
تم0ن األطفال من إدراك الدقة في خواص األش�اء التي تشاهدونها وفي الوقت نفسه تم0نهم من إدراك هذه 

  .، وذلك 3استعمال الرسم واألشغال الیدو�ة 3اإلضافة تنم�ة الذاكرة وشد االنت3اه.الخواص في األش�اء
 

  :إذن الطفل في الطفولة األولى
 �سعى إلى ممارسة حواسه من لمس ورؤ�ة وشم وذوق لتفحص األش�اء -

 ).0ل شيء یذ0ر من خالل نفسه(إدراكه یتمیز بتمر0ز حوال ذاته  -

 .إدراكه للعالقات الم0ان�ة قبل الزمن�ة -

 .وجه التشا3ه بین األش�اءیدرك أوجه االختالف قبل إدراكه أ -

�ستعمل اللعب الرمزN مثل العصا 0أنها حصان وذلك ألنه یجمع األش�اء المتشابهة التي  لهنا الطف -
دمحم (الشيء نفسه و�ستعمل الطا3ع اللعب اإلیهامي،أN تقلید األش�اء وأصواتها وحر0اتها 3عد غ�ابها إلى تنتمي

 ).102:  2008متولي قندیل وآخرون ،

 .در�ب األطفال على اإلدراك الحسي لألش8اء حسب روشخطوات ت - 3

 .تداول الطفل الشيء للتعرف إل�ه مع رYZ الرؤ�ة بذ0ر مسم�ات الشيء -1

 .ل98تشف أوجه االختالف )برتقالتان و موزة(عرض ثالثة أش8اء على الطفل اثنان متشابهان والثالث مختلف -2

 .الذN ذ0ر له اسمه استخدام التمیز اللمسي دون رؤ�ة في التعرف إلى الشيء -3

 ...)صوت الد�ك( استخدام الطفل التمیز السمعي في التعرف إلى الشيء من صوته  -4

5-  Mذ0ر له مسماه من بین صور أش�اء أخر Nلصورة أو لرسم الشيء الذ Nاستخدام الطفل التمیز ال3صر. 

 .تعرف الطفل إلى الش0ل الكلي للشيء من مجرد رؤEته لجزء فقY من أجزاء هذا الشيء  -6

 ).98-97: 2008دمحم متولي قندیل وآخرون،(مناقشة الطفل للتعرف على فوائد هذا الشيء واستخداماته في الح8اة الیوم8ة -7

 .استخدامه لملمس الشيء للكشف عن نوع�ة الخامة التي صنع منها   -8

 .استخدام الطفل لجمع األش�اء في عمل مجموعات منها لمع�ار حسي واضح  -9

 .�اء المختلفة والموازنة بینهامقارنة الطفل بین األش  -10

 ).100- 99: 2008دمحم متولي قندیل وآخرون ،(مناقشة الطفل للتعرف إلى مضار الشيء و89ف8ة وقا8ة نفسه من أضراره  -11

  :الخواص الحس8ة للح9م على األش8اء  - 4
  .مرZع مستحیل دائرة مثلث: ش9ل الشيء -
  .أحمر وأخضر أصفر أزرق : لون الشيء -
  .قصیر /ضیO، طوEل /ر، واسعصغی /0بیر: حجم الشيء -
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  .ممتلئ /فارغ: محتوK الشيء -
  س0رN ملحي حمضي :مذاق الشيء -
  .مرن  /صلب، هش /خشن، سائل/ناعم :الملمس -
  .خفیف/ثقیل : الوزن  -
  .رخ�م/حاد  ،واطي /عالي: الصوت -
  ).أكبر من أصغر(بین شیئین فتعتمد على المقارنة بینهما في الش0ل تحدید العالقة -
  ).فر أو أحمرأص( أو في اللون  -
   أقصر من،أو طول من -مرتفع عن أو منخفض عن -أوسع، أضی_-أكبر أو أصغر( أو في الحجم -
-  Kأكثر من أو أقل من( أو في المحتو.(  
  ).نعم أو خشن( أو في الملمس -
  ).أول، الثاني، الثالث( 3النس3ة ل3عضهما ال3عض أو في الترتیب -
  ).8مین أو 8سار( في االتجاهأو  -
  ).58-57: 2009ز�نات یوسف دعنا، ().أقل من أو أكثر من( في العددأو  -

 .2009نمو المفاه8م للقدرات الخاصة والعامة حسب جمال الخطیب و منى الحدید� - 5

 :Concept المفهوم  -5-1

 .على مستوM مادN ملموس أو على مستوM معرفي مجرد 3أنه تصنیف ألحداث أو األش�اء أو الرموز -

0ل منها هذه الخاص�ة مما  يأو أكثر من مواقف متعددة یتوفر فتكوEن عقلي ینشا عن تجرEد خاص�ة  -
  .�ح�Y بها،في أN من المواقف المعینة وتعطي اسما �عبر عنه بلفظة أو برمز

  :تطور المفاه8م -5-2
األعداد ، أو األحرف أو الحیوانات ،أو :هو مفهوم �م0ن مالحظته م3اشرة مثل :  المفهوم الملموس -

  .الخ...الن3اتات 
فهو غیر قابل للمالحظة  ولكن الشخص یتعلمه و�ستوع3ه ت3عا لتعرEفات وقواعد معینة :  لمجردالمفهوم ا - 

  : ومن األمثلة على المفاه�م المجردة
 ).181: 2009جمال الخطیب ومنى الحدید�،.(حرام/حالل-ظالم/ عدل- طو�ل/قصیر-قلیل/9ثیر –8مین/8سار •

  ):معاییر المفهوم ( شرو1 المفهوم -5-3
  .أو رمزا ،له داللة لفظ�ة ،و�م0ن تعرEفه اأن �0ون مصطلح -
 .أن �0ون تجرEد للخصائص المشتر0ة لمجموعة من األش�اء -

: 2001،إبراه8ممجد� عز�ز (أن یتسم 3الشمول ألنه �شیر إلى المواقف والسمات التي تتضمنها مع األش�اء -

عة رEاض�ة وZذا یتكون لدM ،فحینما �أخذ األب الطفل في نزهة ،فرZما یولد هذا الموقف أف0ارا ذات طب�)41
 : الطفل مالحظة
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 .)الدوائر ، المثلثات ، المرZعات ، المستط�الت (  :األش9ال •

 .)جس�م، دقیO، صغیر جدا - صغیر، ضخم  - 0بیر : ( األحجام •

 .)األعلى-عالي المستوM  - أسفل، بین، منخفض  - أعلى (  :الوضع •

 ). ألف ...واحد، اثنان، :الرقم •

فهنا سوف یر0ز ...ا جذا3ا 3البیئة للطفل فعندما یرM الطفل 0لب او قطة او قرداتكون الحیوانات شیئ -
 M3اللعب على الش0ل أو الحجم وخصائص أخر.  

-  Oتعطي فرصا مناس3ة لممارسة ... والس0اكین،وان عمل�ة طهي الطعام ومأل الفناجین 3السوائل، والمالع
  .عملیتي العد والق�اس

-  Mأهم�ة معرفة الكم�ات الصح�حة للمواد المستخدمة في طهي الطعام إذ فعمل�ة الق�اس تبین للطفل مد
�0ون طعمه ألذ، حینها وتكون مقادیر الدقیO والملح، الس0ر واللبن صح�حة ومطا3قة للوصفة و0ذلك �ص3ح 

مجد� عز�ز (السل�مةالوقت المستغرق في خبر أو طهي الطعام على الموقد له معنى و مغزM 3النس3ة للنتیجة 

  .فهنا �0سب الطفل العدید من المفاه�م مثل الزمن)  66-65: 2001ه8م،إبرا
  :نمو مفاه8م القدرات الخاصة -5-4

أن إدراك الطفل للشيء �حتاج إلى 0م�ة 0بیرة من المعلومات الالزمة للتعرف :إدراك الطفل لمفهوم الشيء -
 ینقلها من م0ان ألخر،  إل�ه، فهو یرM األش�اء المح�طة 3ه ف�ق3ض علیها و�قلبها بین ید�ه 0ما أنها

ومن ثم یدرك مزا�اها المختلفة 0ي تص3ح مفهوما واضحا في ذهنه له اسم هو جوهر ذلك الشيء وعن التكرار 
 .أسمائها والرYZ بین رؤ�ة الشيء 3مسماه یتم0ن من إدراك مفهوم األش�اء

 .إدراك الطفل لمفهوم العدد -

 .إدراك الطفل لمفهوم الحجم والوزن  -

  .الزمن إدراك مفهوم  -

  .إدراك الطفل 9ل ألوان وعالقتها بإدراك األش9ال -

  سنوات)6 -2(نمو قدرات الطفل العقل8ة العامة  -5-5
أول ما یتذ0ر األش�اء المحسوسة التي رآها وتداولها مما یجعله فان  إن الطفل ما قبل المدرسة: التذ9ر -

  .م األعداد و ثم الكلمات المجردةنمو أسماء األش�اء الماد�ة ث یتذ0ر الصور والرسومات التي عرضت عل�ه

  .�ستط�ع تذ0ر األجزاء الناقصة الصور 0ما یزداد تذ0ر لعدد أرقام مع تقدم عمره

تتمیز هذه المرحلة من ح�اة الطفل 3اللعب اإلیهامي او الخ�الي وأحالم ال�قظة، وتعطي قوة : التخیل -

  .الخ�ال عند الطفل على الحق�قة وتعتمد على عمل�ة التذ0ر

 .مولع 3الدمى والعرائس وتمثیل أدوار الك3ار �0ون  -
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 نمو قدرة الطفل على التف9یر -5-6

  .التمر0ز حول الذات -
 .نشاطه نفعي یهدف إلى إش3اع حاجاته الیوم�ة -

 .�ستط�ع اكتشاف الف0رة التي یدور حولها محور المش0لة -

-  N108-107:  2008ون ،دمحم متولي قندیل وآخر ( .ل�س منطق�ا أو واقع�ا) خ�اليال(ظهور التف0یر الرمز.(  

  المهارات األساس8ة: ثالثا
�عتبر عمر الطفل قبل ذها3ه إلى المدرسة سنوات متعطشة لتعلم المهارات المختلفة وذلك الن الطفل في 

وتطوEرها من  تحتى في سن التمرس فهو �حتاج إلى صقل المهارا.هذه الفترة �ستمتع بتكرار الق�ام 3أN عمل
ة االكتساب واستعمال جید للعمل�ات المعرف�ة و�صل الطفل إلى التف0یر وحل المش0الت في عمل� ةاجل االستزاد

   :التالي التعلمللمجال النمائي ومجاالت وتشمل عمل�ة تنم�ة المهارات 
  .المهارات النفس8ة الحر89ة  -1

 Latéralité الجانب8ة  - أ

 :مفهوم الجانب8ة   - 1
ال�سرM، للید و العین او الرجل في  أوال�منى  فالجانب�ة تعبر عن الس�طرة : Francine Lauzonحسب  -

 أ�ضاالوعي 03ال الجانبین للجسم  إلى 3اإلضافة). الحر0ة المنفذة( l’exécution d’une praxieالتطبیO العملي 
    . في الفضاء األش�اء3النس3ة لتموضع  أساس�ةاالختالف بین الجهة ال�منى و ال�سرM تزودنا بنقطة اختالف 

(FRANCINE LAUZON,1995 :19) . 

  latéralisation والجنب8ة Latéralité الجانب8ة  - 2
  :فالجانب8ة - 

 التماثل الوظ�في •
 .التوزEع غیر المتماثل وظائف نصفي الكرة المخ�ة: األساس العصبي •
 .هي وضع�ة •
  :الجنب8ة - 

لتأثیرات وا الحر0ي، تجاربال0 ما خارج�او إ النضج عوامل0 داخل�اإما   :األساسي العنصر تنظ�م عمل�ة •
 .والثقاف�ة االجتماع�ة

 (AGNES RENAULT-DULONG, 2007) .دینام��0ة عمل�ة  •

 :مراحل تطور الجانب8ة - 3

        Francine Lauzon حسب - 3-1

    Utilisation Des Deux Cotés:استعمال الجانبین االثنین - 
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 .التمیز یتطور  :سنوات 4عام و  2بین  - 
   Ambivalente) التردد(هناك مرحلة التضاد  - 
   3Dominance S’accentueعدها اله�منة الواضحة  - 
 مفهوم ال�سار، ال�مین  Orientation Du Corpsتوج�ه الجسم : سنوات 6 -5
   Orientation Corporelle Projetéeالتوجه الجسمي المتوقع  - 
     (FRANCINE LAUZON,1995 :19)إسقا^ الجانب�ة على شخص آخر أو على شيء :سنوات 8 – 7
 :ه حسب ب8اج8 - 3-2

  .و ال�سرM  ى�ستط�ع تعیین یده ال�من :سنوات 4-5
 .�سار من وجهة نظر الطفل خاصة - التعرف على �مین :سنوات 8 -  5

 .التعرف على الذات : سنوات6

 .التعرف على اآلخرEن :سنوات8

 Mسنة 12 -10التعرف على األش�اء األخر.  
  .من وجهة نظر وجهة اآلخرEن :سنة 8-12
  . نفسها من وجهة نظر األش�اء - 
 : Binet et Simonحسب بن8ه وس8مون  - 3-3

 .التفضیل لدM الطفل :سنوات 3-4

 .بإم0انه التعرف على یده ال�سرM وأذنه ال�منى  :سنوات 6

 .حسب ترمان التعرف على ال�مین و�سار اآلخرEن :سنوات 6

  . استقرار الجانب�ة أ�ضا التعرف على �مین و�سار اآلخرEن :سنوات 7حوالي  

 :Gesel et Ams و امس  جیزلحسب  - 3-4

 .منذ الوالدة تبدأ في الظهور اله�منة في الجانب�ة  - 

 . تستقر اله�منة الجانب�ة :سنوات 6-8

  :حسب دراسات مختلفة  - 3-5
       Prélatéralitéقبل الجانب�ة  -1- 3-5

  .الجنین ووضعاله�منة الیدو�ة  بین العالقة :Grapin 1968 حسب -

 .تلقائ�ة عمل�ة : Mélékian 1981 حسب - 
 :مراحلال -2- 3-5
 أحاد�ة الجانب�ة -
 .ثنائ�ة الجانب�ة -
 .ازدواج�ة الجانب�ة -
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 :تطور التنسی_ الثنائ8ة الیدو8ة - 4
 .عفو�ة تحر0ات والثنائ�ة األحاد�ة: حدیث الوالدة

 .واحد جانب من الذراع تمدید: أشهر 1-4
 .،تمرEر یده أمام عین�ه وٕاعادة تمرEرها من جدیدالثنائي تمدید :أشهر 4
 .ج�ة لإلشارات القر3Eةازدوا :أشهر 5-6
 .أخرM  إلى شيء من ید رEمر ت: أشهر 7- 6
 .یتفحص األش�اء و االحتفاi األول: أشهر 6-8
 .ه�منة الردود أحاد�ة الیدو�ة: سنة 1 إلى صل8

  .أحادN الیدوN  التنسیO �0تمل :شهرا 15

  .3ش0ل واضح اله�منة :شهر 18
 .األكل الخرZشة:أكثر دقة مثل ه�منة : عام 2

 .ال �فهم أن الشجرة الموجودة على �مین الطرOE عند الذهاب تكون على ال�سار عند اإل�اب:سنوات 2-3

صالح الدین ( .�میز بین �مینه و�ساره أنال �ستط�ع  سنوات 6سنوات و 5قبل   Touretteحسب تورت  -

 (AGNES RENAULT-DULONG, 2007) .) 68: 2007ع8اد مسعودة ،).( 122-121:  2007تغلیت، 

سنوات �0ون مفهوم الصغیر غیر متمایز عن ال�مین و ال�سار  8وسنوات  7 حتى الدسوقي سبح -
 ، �م0نه تطبیO المفهوم على ید�ه و ذراع�ه و ساق�ه لكن على األش�اء األخرM ، ومنذ ذلك الحین حتى)الشمال(

9مال الدسوقي، (.نفسه ینمي تمایزا حس�ا لل�مین و ال�سار و �م0ن تطب�قها على األش�اء خارج سنة 11أو 10
1979 :486(. 

 

من خالل هذا التسلسل الزمني  لنمو واكتساب هذا المفهوم هناك اختالفات في ظهور  ترK ال(احثة
 ةوتطور واكتساب بین مختلف هذه الدراسات و أن الجانب�ة تختلف من شخص ألخر حسب طب�عة و تر0ی3

  .خرM وعوامل أ ل3الطف ةالدماغ والوراثة والبیئة المح�ط
من خالل  هالد�ه وٕانما مالحظات لم تجد ال3احثة دراسات حول الجانب�ةذهن�ا و(النس(ة للطفل المعاق  

وتختلف حسب دائما درجة التخلف  ةیجد صعو3ات في اكتساب الجانب�على انه التشخ�ص والتكفل األرطوفوني 

وألنها مهمة في .فهو �حتاج إلى التدرEب الذهني وأ�ضا التشخ�ص الم03ر ونوع�ة التوج�ه واإلرشاد الوالدN،لذلك

  .في اكتساب الكتا3ةالقراءة و في اكتساب اكتساب مفاه�م أخرM ال تقل أهم�ة مثل صورة الجسم و 
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  Schéma Corporel:صورة الجسم  -  ب

 :تعر�ف صورة الجسم - 1

تنتج من خالل وعي الشخص لجسمه و وضعیته في "أنها  Francine Lauzonلزونفروسين  تعرEف -
وعالقتها مع األشخاص و ) حر0ات،والمهارات النفس�ة الحر�0ة(أ�ضا مع المعرفة إلم0اناته، األفعال . ءالفضا

  (FRANCINE LAUZON,1975 :15)".األش�اء المح�طة
تصور عقلي أو صورة ذهن�ة �0ونها الفرد وتسهم في تكوEنها خبرات "3أنها :1995تعر�ف 9فافي والن8ال  - 

 .)10: 2011خوجة، عادل("من مواقف وٕاحداثالفرد من خالل ما یتعرض له 

 مجموعة تتضمن يه،و هجسم عن الفرد اه�0ون ن�ةهذ صورة" هي 2007تعر�ف سهیر 9امل احمد وآخرون  - 
 )5: 2011،السم8ع عبد مجد� راءهالز  فاطمة"(رار واالستم (التطور تتسم اهأن 9ما و89ة،لوالس والذات8ة اإلدراك8ة الم9ونات من

  Les Composants du Schéma Corporel :م9ونات صورة الجسم - 2

  ).ذاته(وهي الصورة الداخل8ة التي 8ش9لها 9ل شخص عن جسمه :L’image corporelleصورة الجسم  - 
 .وهي القدرة على تسم8ة و تحدید مختلف أجزاء الجسم:La connaissance des parties du corpsمعرفة أجزاء الجسم - 

 La capacité de prendre ) .وهو القدرة على اخذ (عفو8ة وضع8ة:L’ajustement Posturalالوضع8ة الصح8حة - 

volontairement une position).    

 Evolution du Schéma Corporel :مراحل إكساب صورة الجسم  - 3

 :  فروسين لزون حسب - 3-1

  :سنوات3- 0من  le corps vécuالهیئة المعا8شة  - 

  Représentative) التمّثل(مرت3طة 3مرحلة الحسي الحر0ي، و بدا�ة التف0یر •
  .شهر 18مرت3طة 3اإلحساسات، الحر0ات التي تتحول إلى الصورة نحو   •
 :سنوات 7 -3من le corps perçu) المتصور(جسم المدرك  -

  .و استعمال اللغة  Représentative) التف0یر(مرت3طة 3التمّثل  •
ف التوجهات المم0نة لألجزاء مختل ،)أمام، خلف، 8مین، 8سار(الطفل �0تشف مختلف الوضع�ات الحجم - 
 (FRANCINE LAUZON, 1975 :15) .و0ل الحر0ات المم0ن تنفیذها...)مد الذراع إلى األمام، مد الذراع إلى الوراء(
  :سنة 12 -7من  le corps représentéالجسم المقدم  - 
  .االنتقال من التف0یر الممثل التف0یر العملي  •
بإستدخال أفعاله،و ابتكار أخرM و تحوEلها إلى  المنافذ للعمل�ات العقل�ة تسمح للطفل •

  Imagination (FRANCINE LAUZON,1975 :15)التصور
 :حسب س8المي - 3-2

  . الطفل ال �میز في هذه المرحلة عن العالم الخارجي الذN �ح�Y 3ه: أشهر 3 -0المرحلة النرجس8ة من  -
  .ته مع المح�Yو هي ابتسامة الرض�ع وعالق: أشهر 8 -3المرحلة القبل موضوع8ة من  -
 .حیث التمییز بین نفسه وZین شخص أخر :شهر 15 -08: المرحلة الموضوع8ة -
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3حیث صورة الجسم تكتب من خالل األلعاب، المرأة مما یؤدN : سنوات 7شهر إلى  18مرحلة التمیز اإلدراكي - 
 12سنوات الى 7 منإلى بناء تصوره له�0ل جسمه والتعرف على أجزاء الجسم مرحلة  تصور الطفل له�0ل جسمه 

  ). 117 -2007صالح الدین تغلیت، ( سنة
  :صعو(ات اكتساب صورة الجسم - 4
في الواقع إذا 0ان بناء الجسم غیر م0تمل، فإن الطفل س�القي صعو3ات في إدراكه لألش�اء بدقة و  -

  .سد نفسهمتاعب ببن�ة الجسد ال تتعلO فقY 3معرفة الجسد و أجزائه أو أوضاعه، و لكنها تتعلO 3استخدام الج
مرض8ة، إن الطفل الذN ال �عرف جسده بدقة لن �0ون قادرا على التعامل مع األش�اء و مع البیئة 3صورة  - 

  ).39: 1991،  جول8انا بیرا نتوني ساقا ر�ز� ( )الر�اض8ة(و صعو(ات في اكتساب القدرة على القراءة و الكتا(ة و المفاه8م الحساب8ة 

 Activités motrices perceptives :األنشطة اإلدراك8ة الحر89ة - 5
 .الطفل �ستط�ع أن یتعلم أسماء أجزاء الجسم، و أماكن هذه األجزاء ووظائفها، و عالقة 0ل جزء 3اآلخر -
 .بینما �0ون الطفل راقدا یلمس و �سمي أجزاء الجسم المختلفة و �حددهم -
 .أن �0ون الطفل قادرا على لمس أجزاء جسم شخص -
بیرة من الورق و عندئذ یتم رسم مسودة أو تخط�Y حول جسم الطفل، و أن �ستلقي الطفل على قطعة 0 -

 . یتم تقط�ع هذه الصورة مفصلة و محددة ألعضاء الجسم
استخدام صور من المجالت تمثل أشخاص و نطلب من الطفل أن �قوم بتقط�عها م0ونا منها أجزاء  -

 .)318: 2009منصور الشرGیني، السید 9امل (. الجسم

 تهامن خالل ممارس.وان وجدت فهي ضئیلة جد دراسات لصورة الجسم لدM المعاقین ذهن�ات لم ال(احثة  
المیدان�ة أن صورة الجسم لدM الطفل عقل�ا �0ونها من مجموعة الخبرات عن جسمه وأعضاءه من خالل ما یتلقاه 

مسم�اتها، أماكنها، و معرفة أجزاء الجسم المختلفة  من األسرة وEتماشى ذلك مع المستوM العقلي له،وهذا ألجل
لكن تكون 3طیئة الظهور مقارنة 3الطفل .اإلشارة، التقلید3التعبیر  و إدراك الجسم عن طرOE الحواس ،ووظائفها
Nخاصة المهارات الح�ات�.العاد Mةوالقراءة والكتا3 ةوتؤثر ف�ما 3عد في اكتساب المفاه�م األخر.  

  الفضاء    -  ت
  :0ــــ هذه الكلمات أو المفاه�ماستعملت  :المفاه8م المرت(طة (الفضاء - 1
 .الفضاء -              .االتجاهات-             .أ3عاد م0ان�ة  -        .المفاه�م الم0ان�ة -
 .اله�0لة الم0ان�ة -          .الحیز الم0اني-            .الحیز الفضائي -                   .الفراغ -
    .لتنظ�م الم0اني-           .ئيالتنظ�م الفضا -       .اله�0لة الفضائ�ة -

جول�انا بیرا ، N ، 1985 روشFrancine Lauzon ،91979مال الدسوقي، claud kohler  1967:3احثین عدیدین من طرف
 NزEا صادق  1993، عواطف إبراه�م 1997، فؤاد بهي السید 1991 نتوني ساقا رEیني و�سرZا الشرE2005، ز0ر ،Mezet,P& 

Houzel D. ، 2004د الناشف محمو ، N1997عبد الغني الدید،Jean-Jaquees Rousseau   خولة احمد �حیى و ماجدة ،
،سحر 2010 ،فتحي ذ�ابمحمود الناشف السرور،هدM ا،مجدN عزEز إبراه�م ،ناد�2009، منصور الشرZیني 2007السید عبید
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ناء الترجمة من الفرنس�ة أو ختالفات أثال ..Mimouni Badra& Khadidja Belalia 2010،2013توفیO نس�م 
  .الشرح لهذه المفردات لتحدید 0ل مفهومالتحلیل و هذا  و�أتي.االنجلیزEة إلى العر�Zة

 : )القوام8س(من الناح8ة اللغو8ة - 1-1
• Space: فضائي" ي حالة صفةف  ". فضاء،حیز، فراغ، م0ان"في حالة اسم ." 

  ".حیز فضائي ،م0ان" حالة طب8ة يف".            حیز ، فضاء" في حالة عامة             
• Espace :حیز ، حیز م0اني، فضاء ،" في حالة عامة     " 

  "م0ان" قي حالة فز�اء". فضاء، مساحة  ،، فراغحیز" في حالة تقن8ة            
 :األخرK (حث المجاالت  - 1-2
 :في حالة عامة -1-2-1
   Space- Vide-  Espace الم9ان الخالي :الفراغ -

 .ن فرعانمأل :التعبئة والتفرEغ •

 .مشاهدة الناس واألم0نة، األش�اء ووجهات نظر م0ان�ة مختلفة  •
 ...ممارسة ووصف المواقع واالتجاهات و المسافات في م0ان اللعب •
 .  )31 :2009دمحم 9مال یوسف ، .(تفسیر العالقات الم0ان�ة في الرسم والصورة •

 .هو حیز من الفضاء فارغ من المادة الفراغ :في الفیز�اء -1-2-2
  .مادة أNهو الم0ان او الحیز الخالي من :الفراغ                                

 .العالقات الشخص�ة 3النس3ة للشخص ذاته 0ذلك 3النس3ة لألش�اء هو الفراغ:في النفس8ة الحر89ة -1-2-3

 .القدرة على تحدید موقع الم0ان •
 .القدرة على التحرك في 3الم0ان •
 .یتعلم إدراك االتجاهات •
 .على الكرسي انأ واقف: مثال -
 .أنا أطول من فالن •
 أنا داخل الفصل و فالن خارج الفصل •
 .أنا أسیر لألمام و استط8ع العودة للخلف •

  :هي   0Spatialلمة ف: مفردات ذات العالقة - 1-3
  ).م9اني(حیز�  :  صفة  *  
  خاص (الفضاء : فضائي *  

  .Structure Spatialeه98لة الحیز:   تقني*   
 Kلكلمات أن المفردات أو اترVocabulaire  Nاالختالف في مجال  م9ان= فضاء = الحیزهي نفسها أ Yفق

  .التخصص و العمل ،وأ�ضا أثناء الترجمة
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  :المفاه8م حسب ال(احثین - 1-4
 - عالي- طوEل- 0بیر -داخل/على - �سار/�مین - وراء/أمام- تحت/فوق  :(ارة عن ع او الفراغ الفضاء   -1-4-1

  ).35-27 :2005،الشرGیني و8سر�ة�ا ز9ر (.أملس-دقیO- خلف-حول - دقیO- أمام- قلیل

هو اكتشاف األش8اء و األش9ال في العالم الخارجي وٕادراك العالقات الحیز�ة بینهما ثم إعطاء صورة ذهن8ة لتلك األش8اء :الحیز   -1-4-2
 (MEZET,P & HOUZEL D. 1975-2004) . دون وجودها حال8ا والتي تفسر تترجم عن طرق اللغة والرسومات واألش9ال الهندس8ة

- ال8مین وال8سار-الحجم النسبي- االش8اء المختلفة الش9ل-الش9ل الهندسي:مفاه8م الم9ان الشائعة -1-4-3
  ) 486:  91979مال الدسوقي،( العم_ - المسافة- االتجاه

 ).38 :2002، ناد8ا السرور(  ص3اح/ فوق /خارج –داخل : م9ان8ة  أ(عاد -1-4-4
 ).70 :2002، رورناد8ا الس(في - على-بجانب-تحت- فوق -خلف- أمام:االتجاهات -1-4-5
 )47: 2006أ8من دمحم عادل،(�مین- شمال- جان3ا- خلف- أسفل- أعلى- أماماالتجاهات  -1-4-6

تحدید القمة أ�ضا .3عید/ قرEب- الخارج/الداخل-إلى الخلف/ألمام إلى-تحت/فوق : تأن یتعلم المصطلحا:االتجاهات -1-4-7
- تحت-فوق تتطلب منه فحص االتجاهات  والقاع أن یؤدN أوامر خاصة 3الم0ان،أ�ضا إنشاء حواجز في الداخل او الخارج

 ) 2009:319الشرGینيمنصور السید 9امل  (.جهة الشمال-جهة ال�مین-إلى أسفل–أن یتعلم إلى أعلى ...حول
 ).113:  2012خولة احمد 8حي،(في الوسY/ فوق - تحت/ وراء-أمام:(الم9ان واالتجاه اإلحساس -1-4-8
 _سحر توفی(.الجوار/3عید/قرEب-خلف/أمام-  أسفل/اعلي-�سار/�مین- خارج/داخل-  تحت/فوق :الم9ان مفاه8م -1-4-9

 .)81: 2013نس8م،

- داخل- مفتوح/مغلO- �سار/�مین- تحت/فوق -بجانب/)على(فوق - خلف/أمام:الم9ان8ة العالقات  -1-4-10
 ). 4أنشطة األطفال للعالقات المكانیة،نشاط (.خارج

- خلف-أمام:ش�اء3العالقات الم0ان�ة لأل یهتم الطفل): في تعلم الر�اض8ات(العالقات الم9ان8ة -1-4-11
 .في-على- بین- داخل-تحت-فوق - بجانب

 .تحت الكرسي - فوق الكرسي/بجانب الش3اك/خلف الطاولة–أمام ال3اب :األطفال ألوضاعهم لألش�اء (فضل إدراك و •

0ما .ال8مین وال8سار:الطفل للعالقات الم0ان�ة بین األش�اء و3Eعضها تتحدد معرفتهم (فضل إدراك و •
 ) .27: 2010 فتحي ذ8اب سبیتان،).(أداء لع(ة.(لم9اني لألش8اءالتنظ8م ا�م0نهم إدراك 

 ).57: 2005،صادق 8سر�ة الشرGیني وز9ر�ا (فوق تحت  :العالقات بین األش8اء  -1-4-12

- على/من- �سار/�مین- فوق - تحت- أسفل):الوضع الصح8ح لألش8اء(العالقات الم9ان8ة في فراغ -1-4-13
 .بین/بجوار/عن3عیدا - خلف/أمام

 .بین –بجانب / تحت- فوق /لفخ-مامأ:مفاه8م الم9ان -1-4-14
ارفع  - األمامارفع ساق�ك واخY والى  - ارفع ساق�ك الى الخلف - ارفع ساق�ك :الوعي (الم9ان -1-4-15

 .)176: 2007خولة احمد 8حي و ماجدة السید عبید (ضالمس األر- السقف أمس-ساق�ك واخY والى الخلف

 ALFRED BRAUNER ET) داخل/بین/الجنب على- تحت/فوق -)وراء(خلف/أمام: ظروف الم9ان -1-4-16

FRANÇOISE BRAUNER ,1960 :88 )( 
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 .) 113:  2012خولة احمد 8حي،(أوال في الوسY-تحت/فوق - )وراء(خلف/مامأ:اإلحساس (الم9ان واالتجاه -1-4-17
 .بین،على،في/خارج-داخل/ قرEب 3عید/ �سار- �مین/ تحت-فوق )/وراء(خلف-مامأ:األوضاع و االتجاهات -1-4-18
 ). 71: 993عواطف إبراه8م دمحم،()الوراء(ل او نحو اإلمام او نحو الخلفمتجه نحو ال�مین او متجه نحو الشما -1-4-19

 ).65: 2001مجد� عز�ز،(األعلى- على المستوM - منخفض- بین-أسفل-أعلى:الوضع -1-4-20
 ) 1989: 140-134، حسین راضي عبد الرحمان و زاید خالد مصطفى(خارج-داخل/خلف-أمام/تحت-فوق ):الوضع8ات(األوضاع -1-4-21

  Compréhension Verbale Des Notions Spatiales الم0ان�ة الفهم الشفوN للمفاه�م -1-4-22
 Vocabulaire Aالمكاني التوجھ مع التعامل عند الستخدامھا المفردات :Des mots pour s’orienterالكلمات للتوجه •

Utiliser Lorsqu’il S’agit D’orientation Spatiale الخلف-  أمام - تحت - فوق  -لىعفي األ–في األسفل –
 ).Comite De Travail Au Préscolaire 2012-2013 ( الخ...ال�مینعلى - �سارالعلى 

  : أن هذه المفاه�م تستخدم حسب مواقف االتصال في المح�Y المعا�ش 3حیث إذن حسب رأ� ال(احثة
- أمام/�سار- �مین/تحت- فوق /:مثل) العالقات الم9ان8ة،ظروف الم9ان، أ(عاد م9ان8ة(المفاه8م الم9ان8ة -

 . الجوار/قرEب 3عید/أسفل- اعلي/ارجخ- داخل/خلف
 - لىعفي األ–في األسفل : اتجاه الشخص أو الشيء و �ستعمل في ذلك 0لمات التوجه مثل:االتجاهات -

 .ال�مینعلى - ال�سارعلى – الخلف-  أمام -تحت -فوق 
ارفع ساق�ك واخY  - الخلف إلىارفع ساق�ك  - ارفع ساق�ك: وضع�ات الشخص مثل: الوعي (الم9ان -

 .المس األرض- السقف أمس-ارفع ساق�ك واخY والى الخلف - ماماألوالى 
على ان قدرة الطفل على إدراك  W.F. Smithسمیثلقد دلت الدراسات التي قام بها :إدراك االتجاهات  -

 6اتجاهه وتحدید موضعه وم0انه إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب والقرب وال3عد تنمو ب3طيء حتى 
  .)145: 1997فؤاد بهي السید ،( .سنوات 8إلى  6نمو ف�ما بین ثم �سرع هذا ال.سنوات

  : L'organisation spatiale :التنظ8م الم9اني - 1-5

الفضاء :الفضاء  �م0ن تمییز نوعین منو  في الفضاءوضع�ة الشيء هي قدرة الطفل على تذ0ر وتحدید  -
  .Psychologiqueالنفسي الفضاءو ).،هیئة، جسدNيفیزEائ (Physiqueيالبدن

 .تحت/  فوق - )وراء(خلف/ أمام -قرب/ 3عید:على النحو التاليوهي م0اني التنظ�م ال3 الصلة مختلف المفاه�م ذات -

 و�ش0ل   Espaceالفضاء الخاص لهطور تمثی�و  فالطفل �0تسباألنشطة الحر�0ة مختلف ومن خالل  -
 ,(*, Louis Laplante ))اذاكرة األماكن وتنظ�م(ذاكرة الم0ان�ةللفورN  أ�ضا إدراك

1-6 - spatialité  ة �ستعملون في المراجع  أ�ضانجد�Zطب�عة ما ینظر في الذي یعني  مصطلحهذا الالغر
  ) perçu l'espace dans est qui ce de caractère   )   dictionnaire.com-www.leالفضاء

و3ع3ارة . في الفضاء هیتم تنظ�م ما ما هو موجود في الفضاء أوإلى  spatialité مصطلح�شار إلى  •
 ،Mالفضاء فأخرEspace بهیئة مهو مفهوم Y3في جانب، بالخلف، / األمام : مثلاألش�اء ضد 3عضها رت

 .داخل/ قرب، خارج / ، (عیدا تحت/  فوق سفل، في األ/ على األ
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من . وEبدأ في وقت م03ر جدا المرت3طة 3ه،من حوله وتعلم المفردات الذN تنظ�م الفضاء  عل�ه فالطفل •
 . Espaceالفضاء الخاص لهثیطور تم�و  فالطفل �0تسباألنشطة الحر�0ة مختلف خالل 

 :إلى هتطور في آن واحد مع  یتعلم الطفل فإن •
 .الحدود مراعاة مع ف�ه 0ل المعط�ات Espace أن �شغل فضاء  - 
 مواقع لتحدید أ�ضا ولكن ،تةبیئ في 3التموضع  له تسمح التي والمعارف الم0ان�ة، المفاه�م معرفة - 

 األخرM  3النس3ة لألش�اء أو له النس3ةObjets 3 األش�اء
 الفضاء؛ في Objetsاألش�اء  وتوجه الفضاء، في التوجه - 
 Espaceالفضاء تنظ�م - 
 .الم0ان�ة العالقات فهم - 

    Spatiality  Enfant Où en est La Spatialité De Mon من طفلي هو أین

 :سنوات 4سنة إلى  2
 .أ�ضا قفاو هو  و الطفل، en face مقابل واقفا نفسك ضع •
 "). أمامي" أقول ال(.األب و األم devantأمام .derrièreلى الوراءإ نفسك ضع: "له أقول •

   " près. Loin" 3عید.قرEب نفسك ضع"                

 .  فوق الكرسي. في األسفل.ضع ید�ك في األعلى  •
 :سنوات 5
 :له قل�قف هو 0ذلك و  ه، واجعلen faceقف مقا3ال للطفل  •
  " M ال�سر  العیناأل�من، والكتف األ�سر والقدم �مناأل قدمك ال�سرM، كال�منى،وEد یدك ارني"

 األذن على ال�سرM  یدك. ال�سرM  كر0بت على ال�سرM  یدك. األ�سر الكتف على ال�منى یدك ضع" •
 ". ال�منى العین على ال�سرM  یدك. األ�من كخد على ال�منى یدك. ال�منى

 :سنوات 6
 :هل قلاجعله �قف هو 0ذلك و  و ،en faceقف مقا3ال للطفل  -
إذا " "إذا رفعت یدN ال�منى تقوم أنت أ�ضا برفع یدك ال�منى"."تقوم بنفس الحر0ات التي أقوم بها " -

 Mك رجلك ال�سرEتقوم بتحر Mحر0ت رجلي ال�سر". 
 ال�منى الید رفع •
 . ال�سرM  القدمنتقدم 3 •
 .نثني الساعد األ�من ونمد الذراع األ�سر •
 .ال�سرM  الر30ة على ال�منى الید نضع •
 .األ�سر الكتف على ال�سرM  یدال نضع •
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 .األ�سر اإلبهام على ال�منى الس3ا3ة نضع •
 سوف تضع نفسك :"متر من الكرسي في غرفة وقل للطفل 2ضع نفسك على 3عد  :سنوات 7
 ."�سارك على وأني أمامك هو الكرسي أن الضرورN  فمن أینما ترEد، 
 .مساعدة ودون  صح�ح 3ش0ل الطفل وضع یجب -
  .�سارك على وأني 8مینك على الكرسي أن الضرورN  فمن نما ترEد،سوف تضع نفسك أی" 
. وال�مین األمام إلى أعلى ترEدها، التي یدك ضع" .مساعدة ودون  صح�ح 3ش0ل الطفل وضع یجب  -
  (www.goodoc.net/ADPE/spatialite/spatialite.html. . "راألخرM أسفل، وراء، وال�سا ضعتو 

   spatialitépropos de la Théorie àبـ لنظر�ة المتعلقة ا -
 في الفضاءوضع�ة الشيء قدرة الطفل على تذ0ر وتحدید ھو  L'organisation spatiale :ان التنظ8م الم9اني

  .Psychologiqueالنفسي الفضاءو ).،هیئة،جسدNيفیزEائ(الفضاء �م0ن تمییز نوعین منو 

 .تحت/  فوق  )وراء(خلف/ أمام -قرب/(عید: هي التنظ�م الم0اني 3 الصلة مختلف المفاه�م ذات •

  :ل8س (معط8ات متواجدة لكن ع(ارة عن إدراك الذ� یتبلور (التدر�ج من خالل عدة عوامل Espaceالفضاء •

 .الوظائف الحس�ة •
 .الجسم  ةالتطور وضع� •
  .التطور في الحر0ي  •

  :لدK الطفل SpatialitéاألرGع مراحل المتتال8ة في تطور 

 .معرفة المفاه�م - 
 .التوجه الم0اني - 
 .التنظ�م الم0اني - 
 .م0ان�ةفهم العالقات ال - 

مراحل اله�0لة الفضائ�ة 0ما هو موضح  4ال3احثین �میزون  و.ترM ال3احثة ان نفس 0لمة الم0ان هي الفضاء
  ):  10الجدول (في

  المراحل    السن
  Espace subiالفضاء الخاضع   •  .اشهر4 -0
  .Espace vécuالفضاء المعا�ش  •  .عام 2أشهر حتى  4
  Espace perçu)م9تسبال(الفضاء المتلقى  •  .سنوات7حتى  2
  Espace connuالفضاء المعلوم •  .سنوات 7

                   
           

  

  www.goodoc.net/adpe/spatialite/spatialite.htmlمراحل  اله98لة الفضائ8ة : 10الجدول 
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   La structuration de l’espace:الفضائ8ةاله98لة  - 1-7

  :مستو�ات متتال�ة 3الطفل فقY على مستوM  0ل المفاه�م ین3غي أن یتناولها:االكتساب
 . Vécu على المستوM المعا�ش: Corporellement الجسد� -

 . Manipuleعلى المستوM معالج:  En manipulantالمعالجة -

 Représenté . (N.DEHONDT et I.HENARD ,3)على مستوM تمثل :  En représentantالممثل -

 :الھیكلة الفضائیة ھيف

 . )البیئة(المح�Y في  Déplacer التنقلو D'organiserالتنظ�م،S'orienter التوج�ه، Situerتموضع القدرة على ال •

أو تصم�م  Déplacer التنقلو D'organiserالتنظ�م،S'orienter التوج�ه، Situerالقدرة على التموضع  •

 .األش�اء في العالم القرEب وال3عید

 .(N.DEHONDT et I.HENARD ,8 )...إم0ان�ة بناء عالم حق�قي أو وهمي •

 تحت عنوان الھیكلة المكانیةBruno De Lievre et Lucie Staes في حین نجد نفس التعر�ف في دراسة
structuration spatiale.  

الوصول إلى إدراك العالقات بین األش�اء ف�ما "هي  :D'après Jean-Luc Bregeonأ�ضا ه�0لة الفضاء حسب 

  ".رنة 3األش�اءبینها وتنقالتها الخاصة مقا

 .المرت3طة 3أجسادنا والعالم الخارجي �0تسب من خالل مختلف المدر0ات:La notion d'espaceمفهوم الفضاء  -

تساعدنا  Vestibulaires،اللمس�ة واالستق3ال الحسي العمیO ،الدهلیزN  مات ال3صرEة ،السمع�ةو المعل -

�Y حفي الفضاء الم ألجسادناة ،التوجه ،التنقل ونتم0ن من الوعي 3الوضع� Espaceعلى إدراك وZناء الفضاء 

 .  األشخاصالقرEب وال3عید ،الحر0ات األش�اء 
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0ما هي موضحة  تجاهات في اكتساب الفضاءا 4ـ مرت3طة ب زمن�ة مراحل 4على  تطوره �عتمد -
 :أدناه) 11الجدول (في
  

  N.Dehondt et I.Henard المراحل الفضاء حسب    السن
 Espace subiالفضاء الخاضع    •  .امع 0-2

- Yفرضه المح�� Nالطفل یخضع للتنقالت الذ.  
 .Espace vécuالفضاء المعا8ش •  سنوات 2-3

 .الطفل یتنقل وEتلمس -
  .3طرEقة حدس�ة مع المسافات والمح�Y التأقلمفي  یبدأ -

 Espace perçu)الم9تسب(الفضاء المتلقى •  سنوات3
 ).3النس3ة له(ت الفضاء 3طرEقة التمر0ز حول الذا -

 ).اقذف،اقفز، تسلSpatiale ) O یجده لذة في التعبیر 3مختلف اإلحساسات الم0ان�ة -
 .من اجل الدفع إلى ال3عید یجب بذل جهد وقوة :�قارن تجارZه الفضائ�ة مثل  -
 مالمفاه�و�0تسب .Topologiqueسنوات الطفل �0ون عالقات التنظ�م الطوZولوجي  7الفضاء المتلقى حتى  -
  ..,De voisinage (près, loin, contre سقرEب، 3عید، معاك: لجوارا - 

  De séparation (il triera des formes) فرز األش0ال :الفصل -

     D'ordre (il alignera des objets) تنظ�م األش�اء: الترتیب -

هذه  entre,.)  (dedans, sous, D'entourage ou d'enveloppement ، بینداخل، تحت: اإلحاطة -
  المفاه�م انطالقا من واقعه المعاش الخاص

 Espace connuالفضاء المعلوم •  .سنوات7
 .Spatiale والتوجیهات الم0ان�ة situations الطفل �حتف\ و�ستعمل ألفاi عن المواقف -

حسب حاجاته  Espaceفضاءه  أ�ضا لد�ه القدرة على تنظ�م .�سار-�مین Termes ألفاi یتعرف على سنوات 6 -
    Topologique. Espace ن محدودة ،ی3قى الفضاء الطوZولوجيلك

االستق3ال،وتر0یز  ولد�ه القدرة على Représentant Espace  �ستعمل الطفل الفضاء التمثیلي سنوات 7و(عد  -
  .إدراكه حول الفضاء و�ص3ح فضاء من وجهة نظر اآلخرEن وهي مرحلة التمییز بین ال�مین وال�سار اآلخرEن

 : Espace connuو قد أدرج في الفضاء المعلوم

 .توج�ه جید لألش�اء –.            فرز األش0ال و األحجام: سنوات 4
 .التمییز ال3صرN لالتجاهات رسم المحرف من خالل نموذج: سنوات 5

 .ن �سار على نفسهمفاه�م �می: سنوات 6

 .devant, à côté, derrière)أمام 3الجوار، وراء (التوجه 3النس3ة له نفسمفاه�م �مین �سار على شخص أخر متواجد في  :سنوات 7

  N.Dehondt Et I.Henard (N.DEHONDT et I.HENARD ,9)  مراحل الفضاء حسب:11لجدول ا
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وعلى 0ل ) وجها لوجه( en réversibilité 3المقلوب -8سار  / 8مین  :المفاه�م األولى اإلدراك�ة: سنوات9- 8
 Espaceو �م0ن أن نساعد الطفل على تنظ�م الفضاء  (N.DEHONDT et I.HENARD ,9) .شيء وفي أN اتجاه

  : 3مشار0ة مختلف الوظائف
 L'occupation de l'espaceالفضاء شغل -1

 La connaissance des notions spatialesالم9ان8ة معرفة المفاه8م -2

 L'orientation spatialeالتوجه الم9اني -3

  N.DEHONDT et I.HENARD ,9L'organisation spatiale)         التنظ8م الم9اني -4

 .La compréhension des relations spatialesفهم العالقات الم9ان8ة -5

إلى مساعدة الطفل 3مختلف الوظائف أما في مرجع الخاص أشارت الفقرة األخیرة أن  ترK ال(احثة
هناك اختالف  ،أ�ضا یجب مراعاتهاواحد مع تطوره هناك معط�ات  آنفان الطفل یتعلم في   3spatialitéمفهوم

فقد أطلO علیها  Bruno De Lievre et Lucie Staesفي تقس�م  المراحل الخاصة 3الفضاء ،فحسب دراسات 
  :أدناه) 12الجدول ( 0ما هو موضح في   structuration spatiale تطور لله�0لة الم0ان�ة

  Bruno et Lucie المراحل حسب    السن
  Espace subiلخاضع الفضاء ا •  .اشهر0-3

  .Espace vécuالفضاء المعا8ش •  شهر 18حتى 
  Espace perçu)الم9تسب(الفضاء المتلقى •  .سنوات 8-7سنوات حتى  5-4ابتداء من 

 Espace connuالفضاء المعلوم •  سنوات 4-5
  .مرحلة قبل العمل�ات و اإلجرائ�ة:تتضمن مرحلتین -

période préopératoire et  le stade opératoire  . la 
 .سنوات یخزن و�عبر لفظ�ا عن الوضع�ات،التوجهات الفضائ�ة  7حتى  -
  Représentant Espaceسنوات �ستعمل الطفل الفضاء التمثیلي 37عد  -

  
3عض المؤشرات تحت عنوان  )سنوات 9-8سنوات حتى  4ش9ل مراحل من  على(وقد أدرجت المفاه�م الخاصة 3الفضاء  

  .Espace perçu أدرجها ضمن الفضاء المتلقى N.Dehondt et I.Henardفي حین ال3احث المرت3طة 3م0تس3ات الم0ان�ة
 هي نفسها اله�0لة الم0ان�ة La Structuration de l’espace نجد أن اله�0لة الفضائ�ة إذن حسب المراجع

Structuration Spatiale. ال3احثةأما Isabelle Petit-Jeanفقد أدرجت المراحل ضمن عنوان La Structuration 

de l’espace أدناه)  13الجدول ( موضح في0ما هو .واالختالف في تقس�م المراحل حسب العمر الزمني.  
  
  
  
  
  

  Bruno et Lucie  ( ACADEMIE de NANCY-METZ ) مراحل اله98لة الفضائ8ة حسب  :12الجدول 
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  Bruno et Lucie مراحل  حسب    السن
 Espace subi لفضاء الخاضعا •  .اشهر0-3

  .الفضاء حسي -
 .Espace vécuالفضاء المعا8ش •  عام  2- شهر 3حتى 

  .الفضاء حسي حر0ي -
 Espace perçu)الم9تسب(الفضاء المتلقى •  .سنوات 7-2ابتداء من

تحت تأثیر   ثنائیة  Espace pensé الفضاء التف0یر -

  .االجتماعیة واللغة
 .Espace connuالفضاء المعلوم   •  سنة 7-12

  .المتطورالفضاء  -

0ما هو موضح في  حل اله�0لة الفضائ�ة لكن التقس�م الزمني یختلفافقد أدرج نفس التسم�ة لمر   ب8اجهأما 
  :أدناه)  14الجدول(

  .8هب8اج له98لة الفضائ8ة حسباالمراحل     السن
 Espace subi الفضاء الخاضع   •  .اشهر0-3

  Espace الطفل ل�س لد�ه اتصال 3الفضاء -
 .Espace vécuالفضاء المعا8ش •  سنوات  2-3

 مرحلة الحس حر�0ة -
 بناء فضاء إدراكي -
 .السماح له ببناء فضاء قرEب -
  .الطفل یدرك األش�اء ف�ما بینها في الفضاء، وف�ما یتعلO بذاته -

 Espace perçu)الم9تسب(الفضاء المتلقى •  .واتسن 6-5ابتداء من
  .تحت تأثیر ثنائیة االجتماعیة واللغة Espace pensé الفضاء التف0یر -

 .Espace connuالفضاء المعلوم •  سنوات 11- 10
  .بناء فضاء إسقاطي -
  .یتم0ن الطفل من تمثیل الفضاء خارج مجال التنقل -
- Yقراءة المخط.  
  .أ3عاد الثنائ�ةتمثیل األحجام ،الجانب�ة وZناء  -

 
 

  l'organisation de l'espace تنظ8م الفضاء - 1-8

  .لتش0یل الصورة) الخ…األش0ال، النقا^ والخط̂و واأللوان(من تكونةمهو جعل الصلة بین مختلف عناصر ال -
  .�حدد أكثر تنظ�م الفضاءلم تجد تعرEف  هنا ال(احثة

  ),Isabelle Petit-Jean   ISABELLE PETIT-JEAN (2 : 2008 مراحل اله98لة الفضائ8ة حسب:13الجدول 

  ,JEAN- MICHEL  GUILHERMET) 2011(.ب8اج8ه حسبمراحل اله98لة الفضائ8ة :14الجدول 
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 . هي ثنائ�ة األ3عاد
 

 La méthode de l'organisation de l'espace قة تنظ�م الفضاء �شمل حیثEطر

  اآلخر العنصر �مس یتم توزEع العناصر واألش0ال في الفضاء دون أن

  

موضح كما ھو  chevaucherالعناصر واألش0ال دون تداخل 

  
كما ھو  جزئيوالتطابO  اآلخرعلى 0ل منهما 

  

 :م0ونات الش0ل �م0ن أن �0ون له خاص�ة او عدة خصائص
متطا3قة وهي متساو�ة في  األش0ال تكون 

في ذلك الوقت �سمى التناظر (افات متساو�ة على جانبي محور التناظر أو مر0ز التماثل
robinrousseau.tripod.com/orga_espace.htm   
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 :طب8عة تنظ8م الفضاء 
 NرEتنظ�م تصو l'organisation picturale   :هي ثنائ�ة األ3عاد

l'organisation  spatiale.  :  هو ثالثي األ3عاد. 
La méthode de l'organisation de l'espaceطر�قة تنظ8م الفضاء

 l'énumération : ع العناصر واألش0ال في الفضاء دون أنEیتم توز
:(  

juxtaposition.:  العناصر واألش0ال دون تداخل هناك تالمس بین

( superposition: 0ل منهما  لعناصر واألش0ال هيا
(. 

  
م0ونات الش0ل �م0ن أن �0ون له خاص�ة او عدة خصائص:خصائص تنظ8م الفضاء

تكون تحدث عن التماثل عندما ن: La symétrie )التماثل
افات متساو�ة على جانبي محور التناظر أو مر0ز التماثلالحجم وضعت على مس

robinrousseau.tripod.com/orga_espace.htm.)6الشكل(كما ھو موضح في 

                                                            الثالث الفصل

  

طب8عة تنظ8م الفضاء  -1-8-1
-  NرEتنظ�م تصو
.تنظ�م م0اني  -

طر�قة تنظ8م الفضاء -1-8-2
  :ثة جوانبثال
 l'énumérationالتعداد  -

):3الش9ل (كما يوضحه 
 

.juxtaposition تجاور -

 .)4الش9ل (في 
 

)ازدواج(تراكب -
)5الشكل (موضح في 

 

خصائص تنظ8م الفضاء -1-8-3
التماثل(التناظر -

الحجم وضعت على مس
كما ھو موضح في ).الحق�قي
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مشابهة  تعرض عناصر  تر0ی3ةعندما تكون ال

 .)7الشكل (كما ھو موضح في 

  

Alternance de valeurs (de tons كما ھو موضح في) 8الشكل(. 

  
 .)9الشكل (كما ھو موضح في 

  

 .)10الشكل (كما ھو موضح في 

  

 .)11الشكل (كما ھو موضح في 

  

obinrousseau.tripod.com/orga_espace.htmR     
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 L'asymétrie: عندما تكون ال حدث عن عدم التماثلنت هنا
  .مختلفة رتبت 3ش0ل غیر منتظم

 La répétition 
Les alternances: 

كما ھو موضح في  Alternance de nombres مزEج من األرقام

  
Alternance de valeurs (de tons))نغمات(القدر مزEج من

  

كما ھو موضح في  Alternance de formesلمن األش0ا مز�ج

 
كما ھو موضح في  Alternance de couleurs  مزEج من األلوان

  
كما ھو موضح في  Alternance de positionsالتناوب في وضع8ات الوجه

  
 de dimensionsAlternance    obinrousseau.tripod.com/orga_espace.htm

                                                            الثالث الفصل

  

L'asymétrieرظتناال ال -

مختلفة رتبت 3ش0ل غیر منتظمأو عناصر 
La répétitionالتكرار -

Les alternancesالتناو3ات -

مزEج من األرقامالتناوب في  •

مزEج منالتناوب في  •

مز�ج التناوب في •

مزEج من األلوانالتناوب في  •

التناوب في وضع8ات الوجه •

 التناوب في األ(عاد* 
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 Langage spatialاللغة الم9ان8ة  - 1-9
  .ادناه) 15الجدول (إن مفاه�م اللغة الم0ان�ة تختلف حسب أ3عاد المسافة،التوجه،االست3عاد اإلدراج 0ما هو موضح في 

  مفاه8م المسافة
Notion de distance  

  مفاه8م التوجه
Notion d'orientation  

  واإلدراجمفاه8م االست(عاد 
d'inclusion / exclusion  

La proximité              التقر�ب  
près, près de, à côté, de plus près  de, ici      

 3قرب -بجوار  -بجانب     -   األقرب      -هنا
  
  

L'antériorité     التوقع  
 devant/derrière وراء/ أمام  

en avant / en arrière.الوراء إلى/ األمام إلى  
avant / après  -   à l'endroit / à l'envers  

  .بالمقلوب   /   في المكان -بعد     /        قبل        

L'intériorité  الباطن 
Dans /  dedans/ à l'intérieur/ au centre/, 

 في/    الداخل /  في الداخل        / مر0ز    /    

 au milieu/      au fond de   / 

   وسY        /الجزء السفلي من  /  

L'éloignement البعد 
Loin  , loin  de,  plus loin de , là-bas 

 3عید-   عن 3عید    -   3عیدا -هناك    -

La latéralilité الجانبیة  
droite/gauche- la droite de/la gauche de 

 �سار/�مین  -ال�سرM على الید ال�منى على الید 

à droite de / à gauche de 

 األ�سر على الجانب األ�من  على الجانب

L'extériorité   خارجیا  
hors, dehors, à l'extérieur  

 خارج-  عن -  خارج

La contigüité  
... dos à dos -face à face -  Contre  

 الواحد تلو األخر- وجها لوجه-معاكس    

La hauteurعاالرتفا  
sur / sous - au dessus de / au dessou   

  تحت /على     -    تحت    /   فوق 
en bas / en haut -  au sommet 

  إلى األعلى/ إلى األسفل   -   في القمة 

 La délimitation التعیین 
autour, à l'extrémité, au bout de.  

 حول -بعد                         -في النھایة

L'encadrement    اإلحاطة 
entre,    بین /Yفي الوس      au milieu   

 

  
  :ترK ال(احثة من خالل هذا السرد نجد أن

 .في الفضاءوضع�ة الشيء قدرة الطفل على تذ0ر وتحدید  هو التنظ8م الم9ان •

  الجوار/3عید /قرEب- أسفل/اعلي- خارج/داخل- خلف/أمام- �سار/�مین- تحت/فوق : مثل 8ةالمفاه8م الم9ان •

اكتشاف األش�اء و األش0ال في العالم الخارجي وٕادراك العالقات الحیزEة "و هو : الحیز أوالفضاء  •
ومات بینهما ثم إعطاء صورة ذهن�ة لتلك األش�اء دون وجودها حال�ا والتي تفسر تترجم عن طرق اللغة والرس

   ".واألش0ال الهندس�ة
 .Psychologiqueالنفسي الفضاءو ).،هیئة،جسدNيفیزEائ(الفضاء نوعین من هناك: الفضاء •

 ...).المفهوم ،المراحل، ،النظرEة(في جم�ع الجوانب العلم�ة  اله98لة الفضائ8ة هي نفسها اله98لة الم9ان8ة •

هي نفسها المفاه�م أو  م9ان8ة (السنواتال الخاصة (اله98لة Terminologieالمفاه8م أو المصطلحات  •
اله�0لة مرت3طة 3ما هو موجود في عالمنا  أنأN .الفضائ�ة الخاصة 3اله�0لة Terminologieالمصطلحات 

المتحرك والوهمي أما الفضاء هو الجانب المعا�ش وت3قى استعمال المصطلحات ،المفاه�م ،والتسم�ة للمفاه�م 
 أنإلى العر�Zة بدون  ةطب�عة الترجمة من الفرنس�ة إلى العر�Zة و من االنجلیزEحسب رؤM مختلفة لل3احثین أ�ضا 

 .تكون هناك دراسة معمقة لمفهوم واحد مثال الفضاء

  

  ),ISABELLE PETIT-JEAN   (3 : 2008 .مفاه8م اللغة الم9ان8ة:15الجدول 
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Norbert Sillamy : ضم "و هو� Nالمجال الذ

Louis Not :تتش0ل " هوو Nذلك الحیز الفارغ،الذ
صورته في الذهن فإدراك الم0ان هو اتخاذ الوضع�ات، االتجاهات األ3عاد، األحجام، الحر0ات و 

 أن �م0ننا الموضوع؛ من) الموضوع(ء القرEب للشخص
 الفضاء خارج هوالشخص  هذاو .لألش�اء

و األش�اء هي ثابتة أو جزء منها .مختلفة
لفضاء 3حیث یتم0ن من التنقل من اجل مشاهدة 

  .الطفل ،
 .المحل�ة 3الرؤ�ة

. وجزء فقY تحت مراق3ة العین والشخص داخل الفضاء و�قوم بتنسیO المعلومات المختلفة
 حيالقرEة،:مثال عن ذلكو) العالم، 

    

  .�ة غیر مطروقة
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  :مفهوم  الفضاء

Norbert Sillamyمفهوم الفضاء أو الم9ان حسب نورGیر س8المي 

  ".الفرد ووسطه الس�0ولوجي
Louis Notأو الفراغ حسب تعر�ف لو8س نوت مفهوم الفضاء 

صورته في الذهن فإدراك الم0ان هو اتخاذ الوضع�ات، االتجاهات األ3عاد، األحجام، الحر0ات و 
 ).123:  2007صالح تغلیت، 

 :األنواع المختلفة للفضاء
ء القرEب للشخصهو الفضا: Micro-espace الفضاء الصغیر

لألش�اء شامل تصور هناك الفضاء؛ هذا في األش�اء
 .طاولة الطفلفضاء : مثال.  /الفضاء
 .0ل�ة رؤ�ة إلى للوصول الفضاءهو   :الفضاء المتوس�
مختلفة نظر وجهات من رؤEتها �م0ن ش3ه، بتةالثا أو

لفضاء 3حیث یتم0ن من التنقل من اجل مشاهدة اهو داخل ) الموضوع(والشخص.ثابتة، مرئ�ة فقY المدر0ة
،قسمال: مثال.خرEطة أو نموذجووفهم بوجود .مختلف األش�اء التي یرEدها

3الرؤ�ة إال الوصول �م0ن مساحة:Macro-espaceالفضاء الكلي 
وجزء فقY تحت مراق3ة العین والشخص داخل الفضاء و�قوم بتنسیO المعلومات المختلفة

 Nطالخطة(الفضاء هذا لفهم ضرورEطة ة،، الخرEخر 

  :أدناه)12الش9ل (موضح فياخ 0ما هو 

     
 ISABELLE PETIT( 

 :الفراغ أوالتطور الزمني للفضاء 
  .یتلوM لینزل

  .�أتي 3حر0ات وٕا�ماءات ل�حمل، وEرفع
  

  :یتم0ن من تحدید اتجاهین
                 "او اعطیبي الكرة" "

  تحت
�ة غیر مطروقةبیخرج للنزهة، ف�سبO الكبیر، �ستكشف الطرق الجان

                                                            الثالث الفصل

  

مفهوم  الفضاء - 2
مفهوم الفضاء أو الم9ان حسب نورGیر س8المي  -

الفرد ووسطه الس�0ولوجي
مفهوم الفضاء  -

صورته في الذهن فإدراك الم0ان هو اتخاذ الوضع�ات، االتجاهات األ3عاد، األحجام، الحر0ات و 
صالح تغلیت، (".األش0ال

األنواع المختلفة للفضاء - 3
الفضاء الصغیر  - 3-1

،Mك لمس نرEاألش�اء وتحر
الفضاء خارج هوالشخص 

الفضاء المتوس� - 3-2
أو األش�اء إصالح یتم

ثابتة، مرئ�ة فقY المدر0ة
مختلف األش�اء التي یرEدها

الفضاء الكلي    - 3-3
وجزء فقY تحت مراق3ة العین والشخص داخل الفضاء و�قوم بتنسیO المعلومات المختلفة ةاألش�اء 0لها ثابت

ضرورN  تصور جدوEو 
اخ 0ما هو ...الطفل،مدینته

       
2008 : 2)  SABELLE PETIT-JEAN,

التطور الزمني للفضاء  - 4
یتلوM لینزل: شهر 12

�أتي 3حر0ات وٕا�ماءات ل�حمل، وEرفع •
  �قول فوق : شهر 15
یتم0ن من تحدید اتجاهین) : 1.5( لشهر 18

" "مررالكرة هنا" •
تحت نزلوني�قول  •
یخرج للنزهة، ف�سبO الكبیر، �ستكشف الطرق الجان •
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 �ستط�ع إطاعة أمرEن لتوج�ه الكرة 0وضعها على الكرسي، وٕاعطائها ألمه •
  "هنا" 0بیر - '0لهمراحوا " علي'�قول : شهر 21

  �شیر وEجذب شخصا لیرEه أش�اء •
  .فوق هنا، وقع تحت - ه، هناك، أین، أخرجبر  - داخل - فوق �قول عالي : عام 2
  من یختبره إلى�ستط�ع إطاعة أرZعة أوامر لتوج�ه الكرة على الكرسي، على منضدة، إعطائها األم أو  •
2�
�
  .هنا تماما، داخل هنا، داخل هناك- لفوق إلى والبیت، الطرOE : 8قول عام 

 .)الجزائر(3س0رة ،إلى أرEس- .ع، تحت منضدة، حولض� •
 .یبدأ �ف0ر في الم0ان المقصود أثناء الخروج.بوضع أش�اء في أماكنهایهتم  •
 .الكرسي" تحت"أو " فوق " یتم0ن من وضع الكرة  •
  .وراء أو خلف - في القطار: �قول:  سنوات 3
  .فوق هنا، انصرف وراح  -فوق شيء       •
  .�ستط�ع ذ0ر الشارع الذN �س0نه، لكن ال �عرف الرقم - .   حول الم0ان •
  .فوق شيء ومتعرج: یتعل_ بـ تنفیذ أوامر ف�ما �ستط�ع  •
  .�ضع الكرة على الكرسي وتحته -.عالي وطوEل -تحت، و 0بیر •
   .یخرج للمشي والنزهة، تكون عند ف0رة أكیدة من الم0ان المقصود •

  "وفي ذلك الم0ان" و3المدرسة" وأسماء" "روح هناك: "�قول :سنة 3.5
  .ه�ضع الكرة على الكرسي أو تحته أو وراء •
�ستط�ع ذ0ر الشارع الذN �س0نه واسم المدینة التي �قطنها وٕاذا سئل عن �0ف�ة وصوله إلى م0ان ما  •

  .3الس�ارة، و ال �ستط�ع أن �قول 3أN طرOE یذهب أو" 3ال3اص"أجاب 
  .)في 0ل االتجاهات(�ضع الكرة على 0رسي وتحته وأمامه وخلفه: سنوات 4
  .لرسائل خارج المنزل دون أن �عبر الطرOEیوصل ا -.�عمل في الرمل طرOE لس�ارته •
  .�حب أن یذهب في طرق مختلفة وهو یتنزه •
  .�حب أن �قوم 3مشاوEر حول البیت -.�ظل الطفل قر3Eا من المنطقة المنزل�ة - :سنوات 5
  یذهب إلى الد0اكین عادة 3صح3ة 0بیر •
  .ن األماكن القر3Eة�سلكها بی الطرOE ال3س�طة والىUnitinéraire الداخل �ستط�ع أن �شیر إلى •
  :�ستط�ع تنفیذ األوامر المتعلقة بـ •
  قلیل و أماما ، خلف، دقیO، أملس، عالي �
  .یجب متا3عة الرحالت على الخرائYّ، وعمل خرائY 3س�طة تبین الطرOE الذN �سلكه إلى المدرسة �
  .یهتم 3المدن وال3الد ال3عیدة إذا 0ان فیها من �عرفه �
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مواد الطعام، إعداده،  التسل�ة،لناس، إدارة المنزل الحیوانات األل�فة، وسائل ا: اهتماماته المنزل�ة:سنوات 6
  .المواد والعتاد، الم0ت3ة - : المدرس8ة.الث�اب، الكتب

  .یهتم أ�ضا 3الشمس، القمر، الكو0ب، السماء •
 میز بین ال�مین من ال�سار في جسمه هو ال في أجسام آخرEن� •
  .ن �شترN شیئاإذا خرج إلى الد0اكین للت3ضع فالبد أ •
  .الخ...اهتمام بتفاصیل عن ال3قالة، رجل البول�س - :سنوات 7

  .االهتمام 3اإلله الذN 3السماء -.اهتمام 3الحجارة، الحرارة، الناس، الشمس، ط3قات األرض -
 .م0انه الخاص"في المدرسة قد تبین واتجاهه 3السنة للمدرس یهتم 3أن �0ون له  -
 .الفضول نحو الجغراف�ا:سنوات 9

 .سیره لوحده أثناءالطرOE   بدقة تحدیدیتم0ن من :سنوات 10
 .المغلO) الضیO(یتوجه جیدا في الفضاء المحدد -.مهتم 3البلدان الخارج�ة: سنة 11
 .خرائY او مخططات�عرف توج�ه نفسه ف�ستعمل : سنة 12
 . �0تسب معنى توج�ه نفسه للسفر لوحده: سنة 13
 .(JEAN JACQUES ROUSSEAU : 252))35-31: 2005ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة صادق،.(عة�حبذ التفسح للشعور 3المت:سنة 14

 ان المعلومات والدراسات عن الفضاء 3النس3ة للطفل المعاق ذهن�ا ناقصة جدا واكتساب هذا المفهوم ترK ال(احثة
ین لتعیین مواقع مهم جدا في المرحلة األولى للطفل متعلO أوال 3التعرف على الصورة الجسم�ة التي �ستع

واتجاهات و الوض�عات ،و3التالي �0تسب الطفل المفردات وهذا ما �ساعده على التوجه وفهم استعمال المفاه�م 
  :في (عض األنشطة لذلك 8حتاج ...خلف - تحت، أمام -فوق :  الم0ان�ة المختلفة مثل 

 :تر8Gة مفهوم الفضاء و الزمان  -
  Enveloppementالتطور  *                           De Contiguïtéمفاه�م وضع�ات  •
  Directionاالتجاه  *                                            Successionالتتا3ع  •
  .مفاه�م ال�مین و ال�سار*  .                                      معرفة األش0ال •
 .إعادة اإلنتاج و التعرف على اإل�قاع •
  .Gesteاالماءة تحدید  أو) المهارة(تطور الحر0ة :  تالتنسی_ بین الحر9ا -
 : مثل خصوصا الفهم و استعمال المفردات المرت3طة بها: تلقین مفاه8م الكم8ة -
    Un peu     قلیل •
   Plus que من أكثر*                                                 Beaucoup كثیر •
   Plus petit que   من صغر أ *                               Plus grand que   من أكبر •
 Egale    )      (CLAUDE KÖHLER, 1967 : 199 یساوي*     Mois que                      اقل من •
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  اإلدراك8ةالمهارات الحس8ة -2
 التمییز ال(صر�    - أ

 .تمییز األش9ال - 1

  : Figureمفهوم الش9ــل - 1-1
  ". ش�اء و�م0ن أن �0ون م0مم عندما یتعلO 3األش�اء المر30ة أو بناء شيء معقدنوع�ة لأل) میزة(صفة " الش0ل هو  -

في حالة  الش0ل هو الص�غة أو نموذج ذو إطار خاص یبرز على أرض�ة و�م0ن أن �0ون الع0س" -
  ".التر0یز على جانب معین

للقواعد األول�ة  أN مجموعة األش0ال الهندس�ة الم0ونة أساسا Géonsع3ارة عن  "لش0لا Biedermanتعر�ف 
  CHARLES TIJUS, 2001:14)       (    (MATTY CHIVA, 1996:10)"لألش�اء

) العناصر(مجموعة األش0ال تش0ل صورة مبن�ة على أساس العالقات القضائ�ة وتتجمع ف�ما بینها " هو:الش9ل -

 ( BERTRAND TROADEC, 2002 : 43) "و�ظهر الش0ل محّدد

نت في تعرEف الش0ل حیث أعتبر میزة أو خاص�ة للشيء أما الجشطلت فهو ع3ارة مما سبO فإن التعارف ت3ای
أكد انه مجموعة أش0ال هي أساس األش�اء، لذلك �م0ن  Biedermanعن الص�غة واألرض�ة أN النموذج وأما 

Oالقول أن الش0ل �مثل صورة لألش�اء المتواجدة ضمن س�اق متناس.  
  :أنواع الش9ل  - 1-2

 *             Yالمائلة الخط̂و*                  الخ  
  .              األفقي العمودN*    المقطع                         * 
  ذو الزوا�ا*      الخط̂و اإلشعاع�ة           * 
 :هذا التقس8م عام و8م9ن أن تقسم إلى نوعین  

  ...الدائرة، المرZع، الم0عب: اإلش9ال الهندس8ة   
  ).55- 50: 2002، حنان عبد الحمید العناني(الغیر منتظم التي تظهر في الطب�ع�ة بتنوع ال حدود له: ةاألش9ال الحر   

  :عالقات الش9ل  - 1-3
  Forme et espace:  الش9ل والحیز -3-1- 1
 .الش0ل ال �م0ن أن ینفصل عن الفضاء ألنه مرتY3 بواجهة أو الحجم المحدد في الفضاء  

  Forme et signification)  المعنى(الش9ل والمدلول   -3-2- 1
ال �م0ن أ�ضا للش0ل أن ینفصل عن المعنى على األقل ف�ما یتعلO أو یخص األش0ال الهندس�ة، ألنها تر0ی3ة 

  .عقل�ة وٕاذا حدث التعرف على األش0ال، فستمثل األش�اء المعروفة للطفل وتش0ل له معلومات
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  Forme et mouvement: الش9ل والحر9ة  -3-3- 1
ي الرؤ�ة، اللمس،الحر0ة حیث الطفل الذN �م0نه أن �مرر أص3عه على حواف إن التعرف على األش0ال �ستدع

األش�اء واإلحساس 3الحر0ة، له أهم�ة لتخط�Y الش0ل في الفضاء، ف�ما 3عد �سمح له أن تكون لد�ه معط�ات 
  ).MARIE de MAISTRE,1970: 139-140(3صرEة لتحدید التر0یب

  La forme et l'objet :الش9ل والشيء  -3-4- 1
  .لش0ل تنظ�م بنائي یتم تحدیده انطالقا من عناصر الصورة وخصائصهاإن ا

 الشيء ذو وظ�فة تصورEة المهم �حدد انطالقا من وظ�فته أ�ضا 0ل شيء �ستعمل تمثیل بنائي

إن 0ال من الش0ل والشيء 0لیهما تنظ�م .)JEAN – DIDIER BAGOT,  1999: 173( و�0ون له ش0ل خاص 
قا من عناصره أما الشيء انطالقا من وظ�فته، و0ل شيء له ش0ل معین والش0ل هو بنائي، فالش0ل �حدد انطال

  .الموضح للشيء
  :األش9ال والم9ان -3-5- 1

تدل نتائج األ3حاث الحدیثة على أن قدرة الطفل على إدراك الفروق القائمة بین األش0ال المختلفة   
ان یدرك مدM التناظر والتماثل والتشا3ه  هذا وال �ستط�ع الطفل العادN- المح�طة 3ه وتمییزها تبدا م03رة جدا

طفال  226على  C.Riceر�سوتؤ0د نتائج التجارب التي أجراها  الخامسة والسادسةالقائم بین األش0ال إال ف�ما بین 
الدائرN الخاص هذه الحق�قة و3التالي ال �ستط�ع أن �ضع القرص الدائرN في فراغه ) 9(و ) 3( تتراوح أعمارهم بین

 .)143: 1997فوائد بهي السید، .( األش0ال إال عندما �صل 3ه نضجه وعمره إلى هذا المستوM 3ه بلوحة 

على ان إحساس الطفل 3أوجه االختالف بین األش�اء �سبO إحساسه 3أوجه التشا3ه  Clabarede 9ال(ار�دلقد دلت أ3حاث  -

  سنوات 6و 4ن إدراك الطفل ألوجه التشا3ه والتناظر والتماثل بین األش�اء ثم بیبینها 
  ).9: 1985� روش، (إدراكه 3أوجه االختالف ثم قبل ذلك 03ثیر -
  :و العالقات) الم9ان8ة(األش9ال الحجوم واألوضاع  -3-6- 1

، أو یتعامل مع ال3الونات والكرات وغیرها من اللعب المختلفة األش0ال سنوات 5إلى  �3شاهد الطفل من   
ت وخصائص هذه األش0ال، ف�ستط�ع معرفة أن الكرة مستدیرة مما �شاهده أو یتعامل معه، صفا - أح�انا–فیتعلم 

  .اوأن األش�اء األخرM التي لها نفس الش0ل �م0ن أن تتدحرج 3عیدا 3سبب استداراته
والتمییز ال3صرN لألش0ال �عطي الطفل بدا�ة لنوع�ة الوعي التف0یرN الذN �حتاج إل�ه لفهم الخواص الهندس�ة،  -

مجد� عز�ز ( .في رسم مرZع أو الدوائر أو المثلث بدرجة معقولة من الدقة مسةفي سن الخا0ما �ساعد الطفل 
 )35: 2001ابراه8م ،

 .اإلدراك ال(صر� لألش9ال  - 1-4

  : إدراك األش9ال لدK الطفل -4-1- 1
. 3النس3ة للطفل فسوف یتم توض�ح اإلدراك لإلش0ال وذلك من خالل معط�ات لل3احثین في میدان علم النفس 

فتحي مصطفى الز�ات ( نموذج التكوEن العقلي الثالثي أل3عاد 0األش0ال والرسومات تحدث عن جیلفوردفنجد 
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ب�اج�ه تحدث 0یف للطفل أن یبدأ تدرEج�ا �0ون ف0رة تصوEرEة عن العالم ،حیث �ستمر في تعلم .) 149: 1995،
عبد ( ال الذN �حتوEهاحتى إذا تغیرت هیئة مثولها أو إذا تغیر المج... أن األش�اء هذه  تحتف\ 3حجمها ، ش0لها 

الذN یرM أن تطور إدراك الش0ل 3طرEقة 3صرEة فالطفل ینتقل إلى  89فارتو ).  81، 1994العلي الجسماني، 
  .إدراك ش0ل جدید وهو بنائي یؤدN إلى ظهور الخاص�ة العامة لهذا الش0ل

ن ف�ما 3عد سوف تص3ح یبدأ في تحقیO مختلف األش0ال و�0ون على ش0ل دوائر غیر 0املة لك عام 2.5أو  2
دوائر مدر0ة أو تكون لها زوا�ا تش0ل أكثر اختالفا ومستقلة عن اآلخرEن، فالمرZع من قبل 0ان �ش3ه الدوائر 

  .ولكن 3عد التمایز �ص3ح ش0له مرZع
  ) (HOWARD GARDENER, 1980:52 �ستط�ع أ�ضا أن �غلO نصف دائرة   -
له التجرEب�ة بین أن األطفال �فهمون وقادرون على حسب أعماJohn flavell 1992نجد أن : سنوات3 - 2

  )Non Egocentrique(.اإلدراك ال3صرN الال تمر0ز حول الذات باست�عا
  )BERTRAND TROADEC & CLARA MARTINOT, 2003:112(  

  :یتم0ن الطفل في هذه المرحلة العمرEة من إدراك 3صرN ما یلي Dunnحسب  :سنوات 3
      مودN نسخ االتجاه األفقي والع •
  نسخ المرZع 3التقلید  •
  ).ARNOLD GESELL & FRANCES L.ILG, 1980:15-43(losangeحواف المعین)یخطY(یرسم •

•  -  Nفي اإلدراك ال3صر Mختلف في جوانب أخرEو Oآخر �م0ن أن یتف Nف�شیر سنوات 3لـ رأ ،
Gardner في هذا الصدد:   

  .جسریبدأ أوال بتخط�Y المرZع ثم المثلث و3عد ذلك �ش0ل     •
لألش0ال األكثر 3ساطة، المتناسقة بواسطة  Comportent Combinatoireسلوك التجم�ع  �ستعمل    •

  ). GARDNER HOWARD ,1980 : 58- 59( التجم�ع
  �ستط�ع أن یرYZ بین خY عمودN وخY أفقي لتش0یل صلیب 3القلم •
  )203:2001 , FRANCINE LUSSIER & JANINE  FLESSAS(Imprimesمطبوعةهندس8ة )أش9ال(رسومات  3یتعرف إلى  •

تقر3Eا سهل لألش�اء المتماثلة بین األش0ال الهندس�ة، ذات الصفة   0�Recognitionون التعرف  أ8ضا - 
Euclidiennes  سنوات األش0ال اإلقلید�ة 3التطور تتمایز  7سنوات أو إلى  6إلى  4ألنه خالل المرحلة الثان�ة
  .استنتاج األش0ال المعقدة مم0ن تسنوا 7 أو 36عد  الثالثةوفي المرحلة 

  :أن المرحلة األولى 8م9ن تقس8مها إلى مرحلتین - 
   .ول�س األش0ال) المتماثلة( یوجد تعرف على األش�اء المتقارZة  :1المرحلة 

 - Yبین األش0ال �0ون بواسطة االكتشاف ال3س� Nاالتصال ال3صر.  
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إدراك األش0ال ال3س�طة ول�ست أش0ال إقلیدس لكن 3الع0س هناك بدا�ة :  سنوات 4إلى  3 -6:  2لمرحلة ا
لكن ی3قى ال یوجد االختالف بینهما ألن الش0لین مغلقین ، أما الزوا�ا فال یتعرف ) الدائرة ، المرZع(الطوZولوج�ة 

   )JEAN PIAJET & BARBEL  INHELDER , 1948:  34- 35( علیها
 سنوات  4

  رسم على السبورة دائرة   - .                 نسخ الخط̂و المائلة   - 
 یرسم صلیب   - 

 :فإنه یتم9ن من  1916فحسب مق8اس ترمان و بن8ه عام 
  .نسخ ش0ل مرZع   - 
  ). 247: 2003مفید حواشین و ز�دان حواشین ، ) (   76: 1998عبد الغني الدید� ، ( تمیز لألش0ال  - 

  :سنوات 5
  .نسخ مثلث   - .           تمیز المالمح   - 
  .) 27: 2003دمحم محمود الخوالدة ، () Dunnحسب ( copie نسخ اللقب - سم  صورة إنسان 3س�Y  یر   - 

  :سنوات 6
  تكملة ما ینقص الصورة    1916حسب ترومان و بن8ه  •

  3التقلید  Copier Losange ف�م0نه نسخ المعین Dunn حسب
  ) 3التقلید ( نسخ المثلث 3المقلوب  •
  )79-78: 1998ي الدید�،عبد الغن( �0تب اسمه من ذاكرته •

3طرEقة ) °45(سنوات إذا قدم له مرZع بوضع�ة معینة ثم نحاول تدوEره بزاو�ة 7- 6أن الطفل ما بین  Drozحسب 
  :ونطلب من الطفل اإلجا3ة على هذا السؤال) sur sa pointe( یتموضع على حد واحد 

و الطفل ی3قى في مرحلة  ).DROZ & M. RAHMY R: 1978، 84(هل هذا الش0ل نفسه؟ فیجیب أنه ل�س نفسه - 
  .إدراك األش0ال 3طرEقة النسخ والنقل

  :سنوات 7 -
  .حسب مق�اس ترمان و بن�ه أن الطفل یتم0ن من وصف الصور •
  .یتم التعرف الجید على األش0ال سنة 12حتى  •
  .�0تسب الم3اد| والمهارات الخاصة 3القراءة الكتاب�ة  - 

ر والنمو العقلي وهذا ما أشارت إل�ه الدراسات الس�0ولوج�ة، لكن ی3قى ال شك أن اإلدراك ال3صرN للطفل یتطو 
  السؤال متى یتم0ن الطفل من التفرقة بین هذه األش0ال ؟
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نجد قدرته على رسم األش0ال وتقلید النماذج التي توضع أمامه، تكاد تكون  سنوات 4عن  تقلإن الطفل في سن 
دمحم  9امل دمحم (م الخط̂و الرأس�ة األفق�ة وEرسم األش0ال ال3س�طة من عمره یرس السنة الخامسةمعدومة، أما في 

   )131: 1999عز�ز سماره و آخرون،) (105: 1996عو8ضة،

إن الطفل �میل لألش0ال المختلفة لكن یتعذر عل�ه التفرقة بین المثلث والمرZع والمستطیل في سن الرا3عة بینما 
سهیر 9امل ( لك نجد إدراك الحروف �عتمد على إدراك الت3این، التماثل�م0نه ذلك ابتداء من الخامسة والسادسة، لذ

( أنه �ستط�ع تكوEن أش0ال جدیدة في ضوء الخصائص الممیزة لألش0ال 9ر�مان بدیروتضیف  )29، 1999 :أحمد
  ).22: 91995ر�مان بدیر ، 

  ن التفرقة في دراسة أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة �ستط�عو   Vernonقیرنون و�ضیف 
  أغلبیتهم یر0ز سنوات 6 – 4بین األش0ال المتطا3قة أو المتماش�ة حیث أنهم بین 

  سنوات یبدؤون بإدراك الش0ل 00ل 3اإلضافة  7على أجزاء الش0ل وحینما �صلون إلى عمر  
  ) 70: 2003ز9ر�اء أحمد الشرGیني و آخرون،( إلى إدراكهم الجزEئات

  سنوات فإن الطفل یتم0ن من نسخ األش0ال الدائرة، المرZع 4من خالل ما سبO فإن سن ما قبل 
  سنوات، أ�ضا  6-5أما 3عد هذه السن �م0نه نسخ 3اقي األش0ال ال3س�طة، والتمیز الفعلي بین  

  .   (SUZANNE  BOREL –MAISONNY ,1946 :69) هذه العمل�ة تتماشى والفرو قات الفرد�ة للطفل
  :اك ال(صر� لألش9ال لد� الطفلالخاص8ة التر9یب8ة لعمل8ة اإلدر  -4-2- 1

 - :أنها ع3ارة عن التر0ی3ة اإلدراك�ة ولها خاصیتان هما 9ال(ار�د و�قصد بها النظرة العامة الجامعة وحسب
  التر0یب�ة - اإلجمال�ة ،  

  .حول هذا التحدید Baleyتر0یز الطفل على الكل وهناك دراسة لـ : فاإلجمال8ة
  .من شیئین أو أكثرتقد�م رسوم أو أش0ال م0ونة *      
  .تحدید 0ل شيء بلون مختلف*      

 سنوات ینجحون في تحدید 0ل شيء 5 – 4من أطفال الفئة العمرEة   %40:  *   النتائج

  سنوات ینجحون في تحدید 0ل شيء 6 – 5من أطفال الفئة العمرEة  %  50
  سنوات ینجحون في تحدید 0ل شيء 7 – 6من أطفال الفئة العمرEة  %  75
  .یوضح ذلك ) 13الش9ل (و
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  منارة، ومر0ب شراعي وسم0ة متداخلة                              بیت وس�ارة متداخالن    

سنوات یتم0نون من اإلدراك ال3صرN للصور ذات 

  
  ) 71: 2003ز9ر�اء أحمد الشرGیني و آخرون،

Deldime & Vermeulen  
  �شرحوا الصور فسرعان و�ظهر ذلك لدM األطفال ما قبل المدرسة، فإذا طلب منهم أن 

ز9ر�ا ( نجده رسم ستائر،أواني للزهور ونوافذ وساللم، مفصلة جدا وقفال رZما على ال3اب

لدM المعوقین ذهن�ا في دراسة مقارنة، وأشار هو 
  :منها )cibles(ومساعدوه أنه تم تقد�م 3طرEقة ق�اس�ة وتنو�ع في خصائص األش0ال المرسومة على المثیرات 
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منارة، ومر0ب شراعي وسم0ة متداخلة                              بیت وس�ارة متداخالن    

seglor  للصور ذات  9 إلى 7أن األطفال في سن Nسنوات یتم0نون من اإلدراك ال3صر
  : غرا3ة في الرسم 0الش0ل المقابل 

                              
ز9ر�اء أحمد الشرGیني و آخرون،( اإلدراك ال3صرN من الرسوم المر30ة

Vermeulenدیلد8م و فیرمولین  هذا إذا عرضت أش0اال مثل التي أوضحها

و�ظهر ذلك لدM األطفال ما قبل المدرسة، فإذا طلب منهم أن 
  .ما یتذ0رون تفاصیل 0ثیرة وأغلبها غیر متراY3 إال ف�ما ندر

نجده رسم ستائر،أواني للزهور ونوافذ وساللم، مفصلة جدا وقفال رZما على ال3اب
2003  :69 – 73 .( 

  :ل8ااإلدراك ال(صر� لألش9ال لدK الطفل المعاق عق
 Nعن التفضیل ال3صرPréférence visuelle  المعوقین ذهن�ا في دراسة مقارنة، وأشار هو Mلد

ومساعدوه أنه تم تقد�م 3طرEقة ق�اس�ة وتنو�ع في خصائص األش0ال المرسومة على المثیرات 
  الطول  - الش0ل                   
  التعقید   -  الحجم                  

 :وأ3عاد الخصائص المؤثرة ف�ه على عینة تتكون من

 .أطفال ذوN الوالدة الطب�ع�ة

  .أطفال المراكز-                     .أطفال منغولیین

                                                            الثالث الفصل

  

منارة، ومر0ب شراعي وسم0ة متداخلة                              بیت وس�ارة متداخالن     
 seglorأ�ضا �شیر         

غرا3ة في الرسم 0الش0ل المقابل 

                              
اإلدراك ال3صرN من الرسوم المر30ة:13الش9ل 

هذا إذا عرضت أش0اال مثل التي أوضحها
و�ظهر ذلك لدM األطفال ما قبل المدرسة، فإذا طلب منهم أن  :التراكیب

ما یتذ0رون تفاصیل 0ثیرة وأغلبها غیر متراY3 إال ف�ما ندر 
نجده رسم ستائر،أواني للزهور ونوافذ وساللم، مفصلة جدا وقفال رZما على ال3اب: رسم منزل :مثال

2003،  و آخرون  الشرGیني

اإلدراك ال(صر� لألش9ال لدK الطفل المعاق عق  -4-3- 1
عن التفضیل ال3صرFantz  Nتحدث 

ومساعدوه أنه تم تقد�م 3طرEقة ق�اس�ة وتنو�ع في خصائص األش0ال المرسومة على المثیرات 
الش0ل                    - 
الحجم                   - 

وأ3عاد الخصائص المؤثرة ف�ه على عینة تتكون من
أطفال ذوN الوالدة الطب�ع�ة -
أطفال منغولیین -
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 .تبین أن األطفال وجهوا انت3اههم و3قوا �حدقون إلى المثیرات فكانت النتائج

حتى  Discriminationل أننا سوف نتحدث عن التمیز حیث قا 1965عام Ams et Silfenجاءت انتقادات لـ 
وفي دراسة أخرM أكدت وجود التمیز ال3صرN فقY من خالل استمرار . �ستط�ع الطفل اخت�ار واحد من المثیرات

 ).friedman.)318 – 317  :1981  ,JEAN-ADOLPHE RONDAL & MICHEL HURTIGعمل�ة التعود 0دراسة 

إلى نفس النتائج السا3قة من خالل دراسة على مجموعة األطفال  1973ام ع Miranda & Fantzوقد توصل 
تم تقد�م المثیرات بواسطة جهاز، الرسومات . أشهر 8الفئة العمر�ة ذات  المنغولیینالعادیین ومجموعة األطفال 

   Brillance – Constraste Lumineux على ش0ل أش0ال دائرEة والعرض �صاح3ه حاجز �سمى
التفضیل ال3صرN لألطفال المنغولیین مرتY3 3اإلدراك التفضیلي للعادیین، إذا وضعوا في نفس  إن: النتائج
ومن هذه النتائج �م0ن القول أن ).JEAN.LUC LAMBERT & JEAN.ADOLPHE RONDAL,  1988:  51(.الشر̂و

عود واالنت3اه لد�ه إدراك 3صرN على ش0ل تفضیل وذلك من خالل عمل�ة الت) منغولي(الرض�ع المعوق ذهن�ا
أن الرسم �ستدعي لغة األش0ال والذN �مهد ف�ما 3عد إلى  M.EGGأما اإلدراك ال3صرN للطفل ف�شیر .للمثیرات
  ).MARIA EGG,  1973:  110( .الكتا3ة
یوضح أكثر نقص اإلدراك ال3صرN حیث �شیر أن اكتساب مهارات القراءة والكتا3ة  عبد الفتاحنجد أن      

جول8انا بیرانتونى (لما �عان�ه من نقص في اإلدراك ال3صرN والتي تتطلب معرفة األش0ال �0ون 3طيء وهذا

أ�ضا من رYZ اإلعاقة العقل�ة بإحدM صعو3ات التعلم ومن بین ذلك مش0ل اإلدراك، . ) 89:  1991ساقار�ز�، 
  ).  9- 8:  1992, ایلز9ر�ستین م( )تمییز ونسخ األش0ال ( حیث الطفل المعوق �عاني من مشاكل اإلدراك الحسي

أن اإلدراك ال3صرN للطفل المعاق ناقص حیث لوح\ أن لدیهم قصور في عمل�ات اإلدراك  نشیر أ8ضا    
فقد أشارت على أن اإلدراك ال3صرN مهم في عمل�ة  عبیدأما ).55: 1999دمحم علي 9امل، (المختلفة مثل التمییز

هناك ). 171: 2000ماجدة السید عبید، ( ي المجال الدراسياكتساب المعلومات والخبرات، أ�ضا نجده مهما ف
في دراسات حول الوظائف اإلدراك�ة  )المستوK العقلي(بدرجة اإلعاقة العقل�ة)النقص(إضافة من رYZ هذه الصعو3ة

)Praxique(  Nوالبناء ال3صر)2001:  372  ,FRANCINE  LUSSIER & JANINE FLESSAS.(  ؤ0د ذلك 0لهEأمین و
3حیث قصور في عمل�ات اإلدراك والتمیز بین خصائص الممیزة لألش�اء 0األش0ال لدM المتخلفین  القرطبي

وأN قصور  )211:  2001عبد المطلب أمین القرطبي ،(ذهن�ا، وتتأثر عمل�ات اإلدراك ال3صرN بدرجة اإلعاقة العقل�ة
  .أو مش0ل في ذلك فالطفل یجد صعو3ة في التعلم

دم األطفال في تعلم التمییز بین التفاصیل المحددة واألرض�ة التي تتش0ل من إن النمو العقلي �عني تق
مجموعة مثیرات، فهذا اإلدراك ال3صرN مهم في عمل�ة اكتساب المعلومات والخبرات وقد یجد األطفال الذین 

ستثارة في أن قصور في اال ب8اج8هلدیهم هذه المهارة ضع�فة مرت3طة 3سبب الضعف العقلي وهذا ما ذهب إل�ه 
مارتین هنلى و آخرون (اإلدراك�ة عند سن صغیرة قد یؤثر في النمو العقلي وعواقب ذلك نقص في القراءة، الكتا3ة

،2001  :168.(  
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لمخروط�ة الق�ام بتحلیل ثالثي ا  اللون هو أثر ف�سیولوجي ینتج في ش�03ة العین، حیث �م0ن للخال�ا
   /https://ar.wikipedia.org/wiki.المادة الص3غ�ة الملونة أو عن الضوء الملون 

  

 .األحمر، األخضر، األزرق : 

األحمر، األزرق، ك مجموعة من األلوان تعتبر رئ�س�ة هي 
، و�ضاف اللون األب�ض واألسود إلیها، في حین أن 3ق�ة األلوان هي مزEج من أمواج ضوئ�ة 

 ).107: 91996امل دمحم دمحم عو8ضة، 

  
�فرق بین األلوان المختلفة األحمر األزرق، لكنه یجد صعو3ة 0بیرة في التفرقة بین درجات اللون 

  ).146:  1997فوائد بهي السید، ( .إلى اخت�ار األش0ال قبل اخت�ار األلوان

.  
2008   :106.( 

إلى أن األطفال یتعلمون تسم�ة اللون من خالل تعم�مات تستند إلى 
وجدان خلیل الكر9ي،  (مالحظاتهم لآلخرEن وهم یتحدثون وذلك استنادا إلى خصائص النموذج األولي الممثل للون 

ت اللون الواحد وفرز خل�Y من األش�اء الملونة دون استعمال 
حمرة األش8اء الحمراء وصفرة األش8اء 0لمات األلوان و�حتاج الطفل إلى أن یتعلم الفوارق بین األلوان وأن �فهم 
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اللون هو أثر ف�سیولوجي ینتج في ش�03ة العین، حیث �م0ن للخال�ا
المادة الص3غ�ة الملونة أو عن الضوء الملون عن  شاهد، سواء 0ان اللون ناتجاً 

  

 :األلوان األولى التي 98تسبها الطفل

: فالعین ال3شرEة تتحسس األلوان األساس�ة 2009جاسم، 
ك مجموعة من األلوان تعتبر رئ�س�ة هي أن هنا. 2002الهنداو� و الزغلول 

، و�ضاف اللون األب�ض واألسود إلیها، في حین أن 3ق�ة األلوان هي مزEج من أمواج ضوئ�ة 
 ).13: 2011وجدان خلیل الكر9ي، 

 : إدراك األلوان حسب العمر الزمني

9امل دمحم دمحم عو8ضة،  (أن �میز بین األلواننجده أنه �ستط�ع 

  .یدرك أش0ال األش�اء أكثر من إدراكه ألوانها خاصة التح0م
�فرق بین األلوان المختلفة األحمر األزرق، لكنه یجد صعو3ة 0بیرة في التفرقة بین درجات اللون 

إلى اخت�ار األش0ال قبل اخت�ار األلوانأن الطفل أ�ضا �میل 
  .التمییز بین األلوان واخت�اره لها

.�ستط�ع التمییز بین درجات اللون الواحد في تقارZها من 3عضها
2008دمحم متولي قندیل وآخرون ،(یبدأ في اخت3ار األش0ال األكثر تعقیدا

 :تساب األطفال األلوان

إلى أن األطفال یتعلمون تسم�ة اللون من خالل تعم�مات تستند إلى  Dowman,2001داومان 
مالحظاتهم لآلخرEن وهم یتحدثون وذلك استنادا إلى خصائص النموذج األولي الممثل للون 

ت اللون الواحد وفرز خل�Y من األش�اء الملونة دون استعمال إن الطفل یتعلم أوال مطا3قة األش�اء ذا
0لمات األلوان و�حتاج الطفل إلى أن یتعلم الفوارق بین األلوان وأن �فهم 

                                                            الثالث الفصل

  

:تمییز األلوان - 2
 :مفهوم األلوان - 2-1

اللون هو أثر ف�سیولوجي ینتج في ش�03ة العین، حیث �م0ن للخال�ا
شاهد، سواء 0ان اللون ناتجاً اللون للم

األلوان األولى التي 98تسبها الطفل - 2-2
جاسم، حسب  - 
الهنداو� و الزغلول حسب  -

، و�ضاف اللون األب�ض واألسود إلیها، في حین أن 3ق�ة األلوان هي مزEج من أمواج ضوئ�ة األصفر األخضر
وجدان خلیل الكر9ي،  (.مختلفة األلوان

إدراك األلوان حسب العمر الزمني - 2-3
نجده أنه �ستط�ع سنوات  2.5 - 2
یدرك أش0ال األش�اء أكثر من إدراكه ألوانها خاصة التح0م:  سنوات 3

�فرق بین األلوان المختلفة األحمر األزرق، لكنه یجد صعو3ة 0بیرة في التفرقة بین درجات اللون  سنوات 4قبل 
أن الطفل أ�ضا �میل .الواحد لتقارZها

التمییز بین األلوان واخت�اره لها: سنوات 4
�ستط�ع التمییز بین درجات اللون الواحد في تقارZها من 3عضها •
یبدأ في اخت3ار األش0ال األكثر تعقیدا •
تساب األطفال األلوانطر�قة اك - 2-4
داومان �شیر   -

مالحظاتهم لآلخرEن وهم یتحدثون وذلك استنادا إلى خصائص النموذج األولي الممثل للون 
2011 :13.(  

إن الطفل یتعلم أوال مطا3قة األش�اء ذا -
0لمات األلوان و�حتاج الطفل إلى أن یتعلم الفوارق بین األلوان وأن �فهم 

  .الخ...الصفراء
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مطا3قة  تساعده على ذلك، وعندما یتم0ن من أنشطة تدر�ب8ةوEتم0ن الطفل من ذلك من خالل استعمال  - 
األلوان یبدأ المدرب 3استعمال أسمائها 3اد�ا بتسم�ة لونین أوال، وتجنب استعمال األسماء األخرM حتى �0ون 

  .الطفل قد تعلم أسمى اللونین األولین
3عد ذلك �م0ن إدخال اللونین األزرق واألصفر وEتلخص النوع األكثر شیوعا من عمى األلوان في العجز  - 

ر واألخضر، ولهذا یجب أن �0ون هذان اللونان أبدا أول لونین نعلمهما للطفل و�ستحسن عن التفرOE بین األحم
  .عادة البدء 3اللونین األحمر واألزرق 

  .أو البدء 3اللونین األحمر واألصفر                   
  .أو البدء 3اللونین األحمر واألب�ض                  

فإنه �م0ن الجمع بین الطعام واأللوان في ألعاب التعل�م عند  و�م0ن أن یرتY3 التعلم 3األطعمة ولهذا -
 .(مقطعة إلى شرائح وفجال وأطعمة أخرM 0الحلوM  )بندورة(تعل�م اللونین األحمر واألب�ض نستعمل ح3ة طماطم

  )77 - 76. 91994ر�ستین مایلیز،
واألصفر،  رألحمیجب جلب انت3اه الطفل حول األلوان وحول األش0ال 3حیث �0سب أوال األلوان، ا - 

Yاألزرق، األخضر 3حیث نطلب من الطفل أن نضع الش0ل حسب اللون فق.  
  )  CLAUD DELLA- COURTIADE ,19 :145(أN األزرق مع األزرق، فه0ذا �0سب األلوان ثم األش0ال

) ألب�ضأوال األسود عن ا(إذا وجد الطفل صعو3ة في التمییز بین لون وأخر نعلمه أوال فرز األحمر عن األب�ض 
وٕاذا لم �ستط�ع رؤ�ة فارق بین األب�ض واألحمر فإنه �عاني من مش0لة إ3صار أساس�ة ول�س من عمى األلوان 

Y77 -76. 91994ر�ستین مایلیز، (.فق.(  

هناك نقص في الدراسات او طرق الخاصة بتدرEب الطفل المعاق عقل�ا  أنالممارسة المیدان8ة  ترK ال(احثة
خاصة  3ه واستعمالها في الح�اة الیوم�ة للطفل تم0نه من إدراك الواقع 3ش0ل أفضلاأللوان ،حیث أن اكتسا

  . األنشطة الموجهة للطفل المعاق عقل�ا
  :التمییز السمعي  -  ب

ا من عM واسدن 0لمة السمع في القرآن ممتتض ومه على 3اقي الحواس،دا 3السمع وقر اهتم القرآن الكرEم 0ثی
 :المعاني 0ما یلي

َوَمَثُل الَِّذیَن 0ََفُروا 0ََمَثِل الَِّذN َیْنِعOُ 3َِما َال َ�ْسَمُع  ﴿ :؛ 0قوله تعالىفهم(الصوت (ال اإلحساس المجرد  - 1
  .ال(قرةمن سورة  –171اآل�ة رقم ﴾  ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ 0ْ3ٌُم ُعْمٌي َفُهْم َال َ�ْعِقُلونَ 

َتْطَمُعوَن َأْن ُیْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد 0َاَن َفِرOٌE ِمْنُهْم َأفَ  ﴿:هم؛ 9ما في قوله جل وعالفاإلحساس (الصوت مع ال - 2
ِ ُثمَّ ُ�َحرُِّفوَنُه ِمْن 3َْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َ�ْعَلُمونَ  اإلحساس (الصوت  ال(قرةمن سورة  –75اآل�ة رقم  ﴾ َ�ْسَمُعوَن 0ََالَم �َّ

اآل�ة  یُب الَِّذیَن َ�ْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َی3َْعُثُهُم �َُّ ُثمَّ ِإَلْ�ِه ُیْرَجُعوَن﴾ِإنََّما َ�ْسَتجِ  ﴿ :؛ 9ما في قوله جل وعالمع الفهم
وهذه المعاني الثالثة لكلمة السمع تتوافO مع ما هو معروف في علم وظائف األعضاء .األنعاممن سورة  –36رقم 
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 Discriminationوالتمییز Perception Sonore اإلحساسمن مراحل التعرف على الصوت، والتي تتضمن 

Sonore ، للمخ، والتي تتضمن العواطف واإلرادة والتصرفات Mحسني حمدان  (ثم الوظائف العل�ا األخر
  ):* 2014الدسوقي،

خامس او السادس وهو جنین ،و3عد الوالدة تشیر الدراسات العلم�ة أن الطفل یتم0ن من السماع وهو في الشهر ال
جمال (تضعف حاسة السمع الن القناة السمع�ة تمتلئ 3السوائل ولكنها تص3ح عاد�ة 3عد عدة أ�ام من الوالدة

وحینما نعرض الطفل المعاق ذهن�ا لسماع المنبهات السمع�ة ومعالجتها فانه بذلك �0تسب .)13: 1998الخطیب، 
مستوM السمع واإلدراك فتنجم صعو3ات في تعلم اللغة وٕادراك عالم  وأ� خلل على.�ةالعدید من الخبرات السمع

  .المعلومات وتطور السلوك االجتماعي
 العصب�ة الن3ضات في الخارج�ة البیئة في االهتزازات صوت األذن تحول التي العمل�ة: مفهوم السمع - 3

 ما وهو األش�اء تهتز عندما األصوات إنتاج وEتم.أصوات أنها على تفسیرها یتم الدماغ،حیث إلى نقلها یتم التي
 وج8ه (الصوت�ة المنبهات ومعالجة استق3ال على والقدرة السمع تعرEف و�م0ن.الصوت�ة الموجات 3اسم �عرف
 .:*)2012،أبولبن المرسي

 :ذ0ر القرآن الكرEم وسائل العلم والمعرفة، فجعل في مقدمتها السمع، ثم ال3صر، ثم العقل:أهم8ة السمع - 4
ْمَع َواْأل3ََْصاَر َواْألَفْ  ﴿ : ﴾ النحل ِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْش0ُُرونَ َو�َُّ َأْخَرَج0ُْم ِمْن 3ُُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ

لى أعلى تقد�م ذ0ر السمع على ال3صر؛ لكونه أهم منه في عمل�ة التعلم، و0م رأینا من 0فیف وصل إإن .78
حسني حمدان الدسوقي (یئاال �0ـاد یتعلم شثم ال �سمع،فإنه ال یتعلم الكالم، وِمن  صممراتب العلم، أما من ولد أ

  .):* 2014،حمامة

الت اي درجات السمع مثل حف لد�ه نقص�0ون  أن�م0ن  اإلعاقةوحسب طب�عة  ق ذهن8ااالطفل المع أما و
  .Microcéphalie صغر في حجم الجمجمة

  

 .أدناه) 16الجدول رقم (هناك خصائص سمع�ة للطفل �م0ن ان نلخصها في:خصائص االستجا(ة السمع8ة - 5

  الخصائص  مستوK االستجا(ة السمع8ة
  .�م0ن مالحظتها ولكن ال �م0ن تعل�مها.1  .ردود الفعل األول8ة /الوعي.1

  نذ الوالدة لكنها تختفي نع تقدم العمرموجودة م.2
  .الجفل،التوقف،تحرEك الرأس او الجسم:القابلة للمالحظة.3

  .استجا3ة موجهة نحو الصوت.1  .االنت(اه وال8قظة.2
  .ال3حث عن مصدر الصوت:االستجا3ات القابلة للمالحظة. 2

  .ظهور عمل�ات التكامل و التحلیل والتصنیف.1  .التمییز السمعي.3
  .قدرة على االستجا3ة 3ش0ل مختلف لمصادر الصوت المختلفةال.2
  .التمییز بین شدة الصوت .3

  .یتضمن تذ0ر وتعم�م الخبرات السمع�ة السا3قة.1  السمعي باالست8عا.4

  )13: 1998جمال الخطیب، ( خصائص االستجا(ة السمع8ة :16الجدول 
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ئص التي تم اشتقاقها من العدید من من خالل الممارسة المیدان�ة أن هذه الخصا ترK ال(احثة
الخصائص لالستجا3ات السمع�ة العامة مهمة في عمل�ة تدرEب الطفل المعاق ذهن�ا على مهارات التمیز السمعي 

  .ومهمة في عمل�ة اكتساب لمختلف المفاه�م واالستجا3ة الصح�حة للمواقف المعا�شة
  :ع�ة على النحو التالي تتصور القدرات السم :تطور القدرات السمع8ة لدK الطفل - 6

  �صدر عن الطفل ردة فعل للصوت العالي والتصفیO المفاجئ: الشهر األول 
   سم 20ینت3ه الطفل إلى األصوات الصادرة عن عقرب الساعة المن3ه التي ت3عد عنه إلى:أشهر 3-4
  ).ی(9ي (سب(ه.( ال �حب الصوت المزعج •
  .Eبتسم عندما یتحدث عنه اآلخرون 3طرEقة لط�فة ینت3ه إلى �0ف�ة المحادثة الجارEة بین الك3ار و  •
  .یناغي أمه - .     �ستمع للمحادثة:   أشهر 5-6
  .�فهم 0لمات مختلفة:   أشهر 8-9
  .�حب إصدار األصوات •
• Nیناد Nمیل رأسه نحو الشخص الذ�.  
  �ط�ع 3عض األوامر ال3س�طة:  عام 1
  .�ستمتع وEتفاعل عند سماع اسمه •
  .وت 3سرعة�ستط�ع تحدید مصدر الص •
 .�فهم 3ان األش�اء والناس لهم أسماء •

 ...روح–تعالى –ارني ینفذ األوامر  •

  .تعل�مات مختلفة 3یت3ع   •
  .�ستط�ع تحدید مصدر الصوت 3سرعة:  عام2
  .�عید 0لمات في جملة و خاصة أخر 0لمة في الجملة التي صدرت عن الشخص الراشد •
  .أش�اء )10-8(�عرف أسماء  •
  .وامر التي تصدر إل�ه�قوم بتلب�ة 3عض األ •
  .�فهم عندما �قرا الراشد له وعندما یرM الصورة:  سنوات 3
 .�ستمتع 3األغاني واألناشید •

  .�سمي أصوات مألوفة من البیئة •
  .�ستط�ع الق�ام بثالث مهام متتا3عة:  سنوات 4
 ).9لمات 6-4( �ستط�ع تذ0ر وٕاعادة جمل قصیرة  •

 .إرشادات 3ینفذ سلسلة من  •

  .ل�اصوت خافت وعا •
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  .�ستط�ع أن یتحدث عن أحداث ماض�ة :سنوات 5
  .�أخذ رسالة 3س�طة على الهاتف •
  .0لمة �11عید جملة من  •
  .�عرف تارEخ والدته •
 ) *:عائض الحازمي().324-323:  1998جمال الخطیب ، منى الحدید� ، ( مستو�ات صوت�ة �3میز بین  •

  :ـلى الق�ام بأن �0ون الطفل قادرا ع:السمعي ونشاطات التدر�باإلدراك  - 7
 ).الخ...الطیور، العرZات(الستماع إلى األصوات الصادرة من البیئة  -
  .االستماع إلى األصوات المسموعة و المسجلة -
  .االستماع و تمییز األصوات التي �قولها األشخاص -
 .تقلید 3عض أصوات الحیوانات -
 .مال اآلالت الموس�ق�ةدع الطفل �ستمع إلى أصوات اآلالت الموس�ق�ة التي تصدر من خالل استع -
 .اسمعهم أصوات ضرZات تحدثها على الطاولة مثال 3ش0ل سرEع مرة و أخرM 3ش0ل 3طيء -
  .التدرEب على تمییز األصوات القر3Eة و ال3عیدة و األصوات المنخفضة و المرتفعة -
 .تحدید األصوات الساكنة أو الصامتة في بدا�ة 0ل 0لمة 3عد سماع قائمة من الكلمات -
  .ألصوات الساكنة في نها�ة 0ل 0لمة 3عد سماع قائمة من الكلماتتحدید ا -
ذهب احمد لشراء العصیر و الش0والطة و ال3طاطا و عند عودته : 3عض العاب التسل�ة الشفو�ة مثل -

 0ان معه العصیر و ال3طاطا، فما هو الشيء الذN نسي احمد أن �شترEه؟
بلد، 0لمات تبدأ  -ل ذ0ر 0لمات متشابهة 03لمة ولدفمثال �طلب من األطفا: تدر3Eات متشابهة في السمع -

 .بوZو - 3ا3ا –3طة  –3اب  –بلح  \3اللف\ ب
  .تحدید عدد من المقاطع المسموعة 3عد االستماع لسلسلة من الكلمات -
اإلجا3ة على األسئلة . تدر3Eات لسماع جمل طوEلة و منطق�ة و �طلب من الطفل إعادتها 3عد سماعها -

  ...).تفاصیل هامة و دق�قة،وصف، تتا3ع(تي �سمعهاالمرت3طة 3القصة ال
 .تدر3Eات لسماع قصص قصیرة و إعادة سردها -
 2009منصور الشرGیني ، السید 9امل ().0یف، وماذا، و أین(اإلجا3ة على أسئلة 3عد سماع القراءة الشفه�ة  -
 ).181 -179: 2005خوله احمد 8حي، ماجدة السید عبید، ()314:

هناك دراسات عدیدة حول تدرEب الطفل العادN في حین هناك نقص ف�ما  سة المیدان8ةترK ال(احثة الممار 
یخص تدرEب المعاق ذهن�ا الذN له الحO في اكتساب الم0تس3ات الخاصة 3السمع لكي تم0نه من اكتساب اللغة 

ن�ا �ساعده 0ثیرا في أ�ضا التدرEب السمعي للطفل المعاق ذه.والقراءة والكتا3ة واالندماج أكثر في الوسY المعا�ش
عمل�ة التواصل و تدر3Eه على االستماع إلى األصوات 3عد رؤ�ة وسماع مصدر الصوت واألدوات المستخدمة 
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مهمة للرYZ بینها لتم0نه على التمییز لألصوات وأ�ضا تنم�ة وعي الطفل على األصوات،تنم�ة مهارات التمییز 
  .للفظيالسمعي،الفهم السمعي، الفهم اللغوN والتعبیر ا

  
  التمییز اللمسي  -  ت
األش�اء �عطي معلومات حول الجو  بلمس هي الحاسة التي یتم من خاللها اإلحساس :مفهوم اللمس - 1

المح�Y 3الجسم وذلك من خالل مالمسة أN شيء و اإلحساس 3ه وتعتبر حاسة اللمس عامة ألن أعضاء اللمس 
لف أنواع المثیرات عن طرOE أعضاء االستق3ال توجد في جم�ع أجزاء الجسم وذلك من خالل حساس�ة الجلد لمخت

 Yالجلد�ة و �م0ن تمییز س3عة أنواع مختلفة منها على األقل و�عتقد أن 0ل نوع منها حساس ألحد أنواع اإلثارة فق
  /https://ar.wikipedia.org/wiki.األلم –الضغ� -الحرارة - البرودة-اللمس:وهي

  )318:  1997عبد الغني الدید�،(األسبوع الخامس أN من واحد شهر وأسبوع نواللمس لدM الجنین یبد ام -

 :اإلدراك اللمسي - 2

 :هي  1993اطف دمحمابراه8مملمس األش8اء حسب عو  - 2-1

 .ناعمة او خشنة -

 .ساخنة او 3اردة -

 .سائلة  او صل3ة -

 :2008حسب دمحم متولي قندیل و آخرون ملمس األش8اء  - 2-2

 ).نعم-خشن(لمس -

 )3ارد- ساخن(حرارة -

 )153: 2008دمحم متولي قندیل و اخرون،).(53: 1993عواطف دمحم ابراه8م،)).(صل3ة- سائلة(جامد- لین(الصال3ة -

تتكون حاسة اللمس عند الطفل 3حلول أسبوعه الثامن : عمار المختلفةتطور حاسة اللمس حسب األ - 3
سل8م عمر ابو عبده و اكرم یوسف .(و�0ون أكثر إدراكا 3حلول السنة الثالثة من عمره وEتطور أكثر مع مرور الوقت

  ). 26: 2011الحر�ر�،
  .إذا دغدغت أجمص قدم�ه بلطف فهو �سحب رجله 3أكملها: 1الشهر

  ).الماء ال3ارد والساخن ( ب الحرارة �سحب رجل�ه حس -
 .�مص إص3عه وEده -

 .یبدأ بتحرEك األش�اء المعلقة فوق السرEر: أشهر  3-4

 .یهدا عندما یتم لمسه -

 .ی03ي عندما یبلل نفسه -

 .�ضغY و�شد 3قوة: أشهر  6- 5
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 .یتفحص 3األصا3ع -

  .یرغب بلمس الطعام: أشهر 9- 8
 .ههاقل من عام یزEل قطعة قماش توضع على وج -

 . اقل من عام �ضع أش�اء صغیرة في وعاء وEخرجها منه -

  .�شیر 3الس3ا3ة لألش�اء -�حب التقبیل والمعانقة  - �صفO بید�ه  -یلعب 3الطعام :  عام 1
  ).325-   278: 1998،منى الحدید�، بجمال الخطی(.الرمل،العجینة،الطین:التعامل مع المواد -

  .ش�اء�ستخدم األصا3ع لإلحساس 3األ: عام   1.5
 .�0ثر من وضع األش�اء في فمه -

 �حب األش�اء الناعمة  -

 . �ضع یده على األماكن المؤلمة -

 ) 331:  1997عبد الغني الدید�،(اإلحساس 3الحرارة والبرودة  -

 .یتطور لد�ه اإلحساس 3األلم: عام 2

  .�فهم انه قد یؤذN نفسه -
 یتعلم الخوف من األش�اء -

 . �ستط�ع قلب صفحات الكتاب -

  .�میز بین األش�اء 3األصا3ع دون النظر إلیها   : عام2.5
 .�میز بین الدافئ وال3ارد:سنوات 3

 .�عرف الجزء الذN یلمس من جسمه حتى لو 0انت عیناه مغلقتین: سنوات 4

 .�حس بنفسه إذا 0ان �شعر 3الدفء أو إذا 0ان یرجف من البرد -

 .�میز األش�اء في �0س دون النظر إلیها -

 .اللین�میز الملمس الصلب و  -

 .�ستط�ع القول من أین یتألم دون النظر: سنوات 5

 .بلمسها) دائرة ، مرZع ( �میز بین األش0ال المختلفة  -

 .�ستط�ع أن �ح0م على درجة حرارة الماء: سنوات6

 )الدائرة ، المرGع، المستطیل، الب8ضاو� ( �میز عددا اكبر من األش0ال  -

جمال الخطیب ، منى ).(249: 2004هدK محمود الناشف ،).(جلد8ةال(س القطن8ة،ال)، الجلد�ة�میز السطوح المخ -
 ).206:  2015الحدید� ، 
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 :اللمس واإلحساس عند الطفل  - 4

الطفل یتحسس أش�اء مناس3ة وEلمسها و �طا3قها وهو مغمض العینین وان یتحدث :عند الطفل العاد� - 4-1
 ) 78: 91994ر�ستین مایلز،)(خشن ناعم/نلی-قاس/3ارد- حار(من األش�اء ذات الملمس المختلفعن أش�اء مختلفة 

�قضي وقتا ممتعا إذا طور ضY3 یده وزاد من حساس�ة أصا3عه  أن�ستط�ع  أن:عند الطفل (طیئ التعلم - 4-2
 .من خالل األلعاب والنشاطات المختلفة منذ الصغر

هنا  من.فالطفل ال3طیئ في التعلم والمنسحب 3حاجة لتشج�ع على اللمس مع إعطائهم تعزEزات لمس�ة  -
فاألصا3ع تص3ح مدخالتها هاما للمعلومات من خالل الخبرة اللمس�ة و �اخذ المعاق ذهن�ا عن طرEقها في 

 ). 254: 2007عبد اللطیف حسین فرج،.(0بیر وصغیر/خفیف وثقیل./ناعم و خشن/التمییز بین حار و 3ارد

3التمرEن لها اثر ن8ا ضئیلة جدا لذلك ترK ال(احثة الممارسة المیدان8ة ان دراسات حول اللمس للطفل المعاق ذه
التي یدرب بها 0ل حاسة من حواسه  أنشطة لألول�اء والطرEقةنعطي  أن0بیر في نمو العقل والتف0یر، لذا یجب 

و�عتبر التدرEب على .)49: 1963دمحم عط8ة اإلبراشي ،.(،ونختار له من اللعب ما یدعوا إلى التف0یر وتر�Zة الحواس
در3Eات الحس�ة للطفولة الم03رة،فهو �مثل ش0ل نوعي من أش0ال التر�Zة البدن�ة ،هذا وEتمیز اللمس من أهم الت

الجهاز العصبي لطفل ما قبل المدرسة 3قلة النضج و�ظهر ذلك جل�ا في عدم ضY3 الطفل لحر0ات جسمه 
ته ین3غي مساعدته ،وعدم س�طرته على عضالته الدق�قة عندما �قوم 3عمل من األعمال و لقلة التراY3 بین حر0ا

  ).1985:26عواطف إبراه8م دمحم إبراه8م ،إبراه8م عصمت مطاوع ،.(على تناسقها
 

  :يالشمالتمییز   -  ث
عن طرOE  األنف،هو المسؤول عنها  العضو و هي احدN حواس اإلنسان  :حاسة الشممفهوم   - 1

و تبدأ حاسة الشم 3عد ..استخدام الجزء العلوN من تجوEف األنف الذN �حتوN على الكثیر من المراكز الحس�ة
 .والتدرEب یبدأ من الوالدة إلى عام ونصف) 318: 1997عبد الغني الدید� ،(یومین أو ثالثة من الوالدة

 :إدراك الشم - 2
 :                                       هي  1993ابراه8محسب عواطف دمحم - 2-1

 .رائحة األش�اء -

 .العطور -

 :2008حسب دمحم متولي قندیل و آخرون  - 2-2

 .األطعمة والسوائل 3الشم  -

 .األطعمة والسوائل 3الذوق  -

 .األش�اء المتشابهة 3الرائحة -

 )153: 2008دمحم متولي قندیل وآخرون،).(73: 1993عواطف دمحم إبراه8م،.(األش�اء الز�0ة والروائح الكرEهة -



األساسية المهارات                                                           الثالث الفصل  

  

128 

 

  :مراحل تطور الشم زمن8ا - 3
 .یبدأ األنف 3التش0یل في س3عة أساب�ع من الحمل :  بدا8ة الشم

 .أساب�ع تظهر فتحتا األنف من الحمل 10في  -

 .مع بدا�ة تنفس السائل االمنیوسي الذN �ش3ه رائحة الحلیبالشم یبدأ  -

 .رائحة األم: الوالدة

 .حة الحلیبینجذب الى رائ -

-  Mمیز بین رائحة حلیب األم ورائحة حلیب أم أخر�. 

 .بدا�ة التعود على روائح مختلفة:الشهر األول

 .أكثر وع�ا 3األشخاص المتواجدین حوله:الشهر الثالث

 .�ستخدم حاسة الشم للتمییز بین الناس الذین �عرفهم والغرZاء -

 .یبدأ بتناول األطعمة الصل3ة:الشهر السادس

 :حاستي الشم و الذوق استخدام  -

 .ل�قرر إذا 0ان �فضل الطعام الجدید أوال �

 .لو أحب الطعام الجدید ،یبتسم و�عبر �

 .�فضل روائح أمه -

 .یبتعد عن الرائحة الكرEهة: 6إلى الشهر 5الشهر

 .�0ون اقل حرصا على تجرEب األطعمة المختلفة: العام األول

و0انت ما ال �حبها مطلقا ما لم �0ن معج3ا برائحة  تساعده حاسة الشم على تقرEر نوع�ة األطعمة التي -
  .سنوات من العمر 8تستمر 3التطور حتى .تضا�قه س�علمك بذلك

أحمد سعد .(تص3ح ف0رة الطفل عن الرائحة الحسنة و الكرEهة 0ما هي عند الك3ار: عام ونصف الىعام 
 https://arabia.babycenter.com :*) 2005الدین،

 . اسة اللمس والشم ضع�فةمازالت ح:سنوات 3-5
 ). 178: 2002دمحم محمود الحیلة،.(التنسیO بین الحواس ضع�فة -

 .�فرق بین الرائحة الطی3ة والكرEهة:سنوات 4 

 :حاسة الشم عند الطفل - 4
األش�اء �م0ن تسمیتها 3مسم�اتها ت3عا  أنیتعلم أطفال ما قبل المدرسة  أنیجب : لدK الطفل العاد� - 4-1

Eخولة احمد 8حي،ماجدة السید .(هة 3اإلضافة إلى التر0یز على اللون والصوت والملمسلروائها الطی3ة و الكر

بجعل أعین الطفل مغمضة وEتنفس نوعان من الروائح لمختلفة ماء ذو وتر8Gة حاسة الشم  ). 197:  2007عبید،
 (CLAUD DELLA-CORTIADE , 1988 :144) . . رائحة 0رEهة ماء ذو رائحة االمون�اك
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حاسة الشم اقل الحواس في اإلفادة إال أنها إذا درZت فإنها  أن�عتبر ال3عض : (طيء التعلم لدK الطفل - 4-2
تعطي متعة خاصة ل3طیئي التعلم ومع تقدم العمر ف0ل طفل �0ون خبرات شم�ة تغذN ذاكرته من جهة وتحذره 

 M257: 2007عبد اللطیف حسن فرج ،(من اإلخطار من جهة أخر .( 

او  أماكنحولنا من  نرYZ بین الروائح وZین جم�ع ما دائما ماانه  الممارسة المیدان8ة ترK ال(احثة في الواقع
في ظل توفر التمییز بین الروائح الجیدة والروائح المعاق عقل�ا  ومن خالل هذه الحاسة �ستط�ع الطفل، أشخاص

  .األنشطة الخاصة بذلك على أساس انه هناك نقص في األنشطة الخاصة بذلك
  
  :الذوقيالتمییز   - ج
طعمة والتي �0ون األوالتي تكون مسؤولة عن تمییز خصائص هي إحدM حواس اإلنسان :حاسة الذوق  - 1

یؤثران على 3عضهما و�ساعدان على التمییز بین  حاسة الشم و حاسة التذوق  .جهاز التذوق  مسؤول عنها
ز�نات یوسف (الحلو والحامض والمالح والمر: للمذاق میز بین األرZع الرئ�س�ةو�.األطعمة المختلفة و0ذلك الشراب

  ). 57: 2009دعنا،

 . ا الحاستین معانجد ال(احثین من أدرجو : الذوق  إدراك - 2
                                        :هي  1988روش  -فحسب � -2-1

 .رائحة األش�اء -

 .العطور -

 :2008حسب دمحم متولي قندیل و آخرون  -2-2

 .األطعمة والسوائل 3الشم  -

 .األطعمة والسوائل 3الذوق  -

 .األش�اء المتشابهة 3الرائحة -

  ).153: 2008دمحم متولي قندیل وآخرون،).(73: 1988� روش،.(األش�اء الز�0ة والروائح الكرEهة -

،حیث في أولى ) 318: 1997عبد الغني الدید� ،(3عد یومین أو ثالثة من الوالدة: 9یف تتم عمل8ة الذوق  - 3
ح�اته 3استخدام لالستمتاع 3األش�اء ومع النمو لد�ه حواس أخرM إال أن الفم ی3قى له دور 0بیر في االستكشاف 

،و ) 235: 2007،عبد اللطیف حسین فرج(ح�اته الیوم�ة ءالحواس األخرM تساعده في اغتناوت3قى حاسة الذوق مع 
 . �0ون التمییز بین نوع المذاق الحامض والمذاق المالح وهي مرت3طة 0ل�ا 3حاسة الشم مع األعصاب

ة أن من خالل تمییز اإلنسان لمذاق الطعم الذN یتناوله هو أ�ضا مرحل:العالقة بین التذوق والشم - 4
فالشم أ�ضا مسؤول عن حاسة التذوق ،فاإلنسان عادة قبل تناول الطعام �قوم 3محاولة شم الرائحة .حاسة الشم

0ما أن اإلنسان .وعندما �شعر 3ان الطعم فاسد �قوم بتشغیل حاسة الشم ل�میز ما إذا 0ان الطعم �صلح أم ال 
 .مما یجعله �شعر 3ان الطعام ل�س له مذاق �صاب ب3عض حاالت البرد قد تتأثر عنده حاسة الشم 3صورة 0بیرة

 :*)2016رائد عبد البد8ع،(



األساسية المهارات                                                           الثالث الفصل  

  

130 

 

  :مراحل تطور الذوق زمن8ا  - 5
  .حاسة الذوق حساسة جدا: الم8الد إلى ثالثة أشهر

قد تتواجد حلمات ذوق�ة لدM .یتمتع الرض�ع بتوزEع اكبر للحلمات الذوق�ة في فمه مقارنة 3ال3الغین -
 .الجزء الخلفي من الحلO 3اإلضافة إلى اللسانالموالید الجدد على اللوزتین و 

 ).الحلو والمر(�ستط�ع أن �میز بین المذاقین  -
 ).حلیب األم(�فضل الن0هات الحلوة -
 .�شمئز من طعم مر أو حامض -
 : أشهر 6 - 3
لسانه قد نما �ضع في فمه أش�اء مثل األلعاب أو 3طن�ات لیجرب و�عرف األش�اء ذات المذاق : أشهر 3

 .مختلفینوالملمس ال
 .یتفاعل مع المذاقات المالحة رغم ذلك ال �فضل األطعمة المالحة: أشهر5
 .�ستجیب لمختلف المذاقات استجا3ة مناس3ة وللحامض �غمض عین�ه و �شد شفته -
 .�فاجئ 3المذاقات الجدیدة عندما تبدئین بإدخال األطعمة الصل3ة إلى نظامه الغذائي مثل الحلیب: أشهر 12-  6

تتطور لد�ه المهارات الالزمة اللتقاطه لألطعمة التى تؤ0ل 3األصا3ع بنفسه ،هذه فرصة لتجرEب :  شهر 7- 6
   .األطعمة الجدیدة واستكشاف الملمس المختلف لمجموعة متنوعة من الفواكه أو الخضروات الطرEة

 .�میز بین األنواع الرئ�س�ة للمذاق الحامض،المالح واحلو والمر :سنوات 5- 2
 .ه على األش�اء الحلوة یزداد إق3ال -
 . یزداد عزوفه على المر والحامض  -
 .تمییز المذاقات األساس�ة 0الحامض والملح والحلو المر بدرجة عال�ة جدا -
  .�ستط�ع تمییز المذاقات األساس�ة 0الحامض والمالح والحلو والمر بدرجة عال�ة جدا: سنوات 4-5 

معجون المشمش، (عها على اللسان 3طرEقة في نوع الغذاء نقترح عل�ه أطعمة مختلفة نض: تر8Gة حاسة الذوق 
  (CLAUD DELLA-CORTIADE , 1989 :144  ).البرتقال  ضالملح، حم

عبد (.الذوق تساعد الطفل على إثراء ح�اته الیوم�ة هذا و�حتاج المعاق ذهن�ا إلى تدرEب الذوق لدیهم أن حاسة
   ). 255: 2007،اللطیف حسین فرج

 

من ال3حث في الحواس  انه ناقص في هذا المجالوما لدیها من تراث نظرN  مارسة المیدان8ةالم ترK ال(احثة
خاصة ف�ما ما یتمثل في المهارات األساس�ة لهده الحاسة او غیرها ،و أ�ضا  النقص الخاص بتر�Zة هذه الحاسة 

Nب هذا الحا، أما الطفل المعاق ذهن8ا ناقصة 3النس3ة للطفل العادEسة وٕاثراء م0تس3اته التيوال تكفي لتدر 
  .تساعده على التكیف االجتماعي وتش0یل التواصل االجتماعي
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  .المهارات اللغو8ة - 3
البرامج اللغو�ة الموجهة لألطفال 3اختالف األهداف المحددة لها والبیئات المقدمة من تنوعت واختلفت   

  .اجلها وخصائص ومواصفات نمو األطفال المصممة ألجلهم
لغوN �م0ن الطفل من اكتساب المفاه�م واألف0ار والعادات في الوسY االجتماعي 3حیث تجعله قابل إن النمو ال
االتصال معتمدا على الجهاز الكالمي والجهاز العصبي  أساسو�0ون .3أنواعه اللفظي والغیر الفظي لالتصال،

 .االجتماعي والنفسي والف0رN  الجانبإش3اع وZذلك �حقO ،غیره من الناس إلى األف0ارمن توصیل  3حیث �م0نانه

والتحدث هي مهارات شخص آخر أو صالح�ة تلقي وتفسیر المعلومات من قبل االستماع  :مهارات اللغةمفهوم  - 1
 gmeanecronomicon.blogspot.com/2013 "عادة شخص من ذوN المهارات الناطقة هو السمع والنطO. والقراءة والكتا3ة

الستخدام لغة ما،وهي الفهم والتحدث والقراءة والكتا3ة  ةالقدرات الالزم"هي:للغو8ةحسب قاموس المعاني للمهارات ا - 
 ar/-www.almaany.com/ar/dict/ar)". ببراعة وحذق(3مهرة 

 

 :اللغة - 2

مل 0امن ل�س في عقل واحد فهي مجموع 0لي متكا" Ferdinand de Saussure فردیناند د� سوسیرتعر�ف  - 2-1
تنظ�م من اإلشارات  نأN ع3ارة ع). 123:2002احمد مومن، (".،بل في عقول جم�ع األفراد الناطقین بلسان مع�ة

والرموز ،�عبر اإلنسان بواسطتها عن الف0رة وعن المشاعر التي تختلج بذاته والتي یتلقاها 3التقلید والتعلم 0ما 
 .M یتلقى النظم االجتماع�ة األخر 

نظام معقد ومتغیر من الرموز االصطالح�ة المستخدمة " ASHAتعر�ف الجمع8ة األمر�89ة للسمع والنط_ واللغة - 2-2
 ). 262: 2011سعید 9مال عبد الحمید العزالي ،(3أش0ال عدة في التف0یر والتواصل

اعت3اطي نشا^ خاص 3اإلنسان ووسیلة أساس�ة للتواصل و لتطور التف0یر وتكتسب من خالل نظام "اللغة - 2-3
 )(HENRY HECAEN et RENE ANGELERGUES,1965 :5."من العالمات التي تمثل اللغة

على فهم وٕادراك ما �قال وهي نظام من الرموز الصوت�ة و أ�ضا حصیلة االستخدام  إذن اللغة هي القدرة
  )123: 199مصطفى نور� القمش،(المتكرر لهذه الرموز الصوت�ة التي تؤدN معني مختلفة

 :اللغة مهارات - 3

  . ادناه) 17الجدول رقم (للغة عدة مهارات یبینها جمال الخطیب ومنى الحدیدN في :المهارات اللغة الشفو8ة - 3-1
  الوصف  المهارات

  ).التمیز السمعي(أصوات الكالم وتشمل 3عدا تعبیرEا النطO وأخر است�عاب�ا   Phonologieاألصوات الكالم8ة     
  )است�عاب وٕانتاج الكلمات(الوحدات اللغو�ة ذات المعنى  Morphologie         � البناء اللغو 

  )است�عاب قواعد اللغة والتعبیر اللغوN السل�م قواعد�ا( البن�ة القاعد�ة للغة  Syntaxeاإلعراب                   

  فهم معاني المفردات والتكلم 3طرEقة ذات معنى  Sémantiquesمعانیھادالالت األلفا�  

  )225-224: 2009جمال الخطیب، ( هارات اللغة الشفو8ةم :17الجدول 
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             Mcloughilin & Lewis,1981 : مهارات اللغة الم9تو(ة حسب  - 3-2
  .القدرة على إنتاج األحرف والكلمات 3ش0ل صح�ح:  الكتا(ة الیدو8ة -
  .القدرة على إنتاج األحرف 3ش0ل متسلسل لتش0یل 0لمات :التهجئة -
  القدرة على الكتا3ة وعلى تصح�ح التش0یل والترق�م والتقس�م إلى فقرات :الم98ان898ة الجوانب -
  .0تا3ة الجمل والفقرات الصح�حة قواعد�ا: الصرف - اإلعراب -
 ) 225:  2009جمال الخطیب و منى الحدید� ، (.القدرة على 0تا3ة جمل وفقرات ذات معنى :األلفا� دالالت -

  :النمو اللغو�  - 4
وسالمة الجهاز العصبي وجهاز الكالم و0فاءة حاسة السمع، وثراء البیئة االجتماع�ة  یرتY3 النمو اللغوN 3الذ0اء

والثقاف�ة و�ساعد على النمو السوN للغة اهتمام الك3ار وطرEقة نطقهم الصح�حة 0ما تؤثر  العالقة بین الطفل 
 Nوأمه أو من �قوم بدورها في النمو اللغو.  

  .ماع وهو في مهده للغة الك3اریبدأ النمو اللغوN عند الطفل نتیجة است -
  .تزداد ثروته اللغو�ة من ألفاi ومعان یوما 3عد یوم من خالل االتصال الم3اشر 3األش�اء المح�طة 3ه -
  ) 20-2007:19خوله أحمد 8حي و ماجدة سید عبید،  (تؤثر القصص على النمو اللغوN من خالل االستماع لها -

أهله ف�ما �سمعه من 0الم في البیت عن طرOE اللعب اللغة ش0ل من أش0ال االتصال فالطفل �قلد  -
  .التمثیلي ولعب ادوار معینة

 : المرحلة  السا(قة للغة  - 4-1

ال �م0ننا التحدث عن اللغة 3المعنى الكامل قبل نها�ة العام األول من ح�اة الطفل، حیث �0ون هناك تسلسل في 
  .اكتساب اللغة وذلك ضمن وسطه العائلي

 .) لم8الدص8حة ا( فترة الصراخ  -4-1-1

 : فترة المناغاة -4-1-2

  ) التأد�ات الخاصة(  Gazouillis:  الطور األول
 Laحیث في هذا الطور �0ون لد�ه قلO األضراس جراء انتفاخ قلیل للثة ): 05(في الشهر الخامس : الطور الثاني

gencive  ردد م م ، ب بEو.  
  .المناغاة المتشابهة): 06(في الشهر السادس : الطور الثالث

وEردد ت ت، ت ت هنا الطا3ع  la dentitionحیث تكون بدا�ة التسنین):07(في الشهر السا3ع : ور الرا(عالط
  ) .ن(ثم 3عدها تأتي الحروف األنف�ة مثل .صوتي

  .المناغاة المتنوعة): 11(في الشهر الحادN عشر : الطور الخامس
 Voyellesالصوائتقاطع المتكررة المتكونة من تتحول الم) : العام األول( في الشهر الثاني عشر : الطور السادس

  .Ma Ma ،Ba Baإلى مقاطع ظاهرة مثل  Consonnesوالصوامت
  .وEرM 3عض العلماء أن تعبر عن الكلمة األولى
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 : l’imitationمرحلة التقلید    -4-1-3

داد المقاطع عندما �ستجیب الطفل للغة من حوله، حیث اهتمام الراشد أثناء تر ) 03(تبدأ من الشهر الثالث  :1م
  .الصوت�ة تجعله �ستجیب ف�ما 3عد 3أصوات من عنده

تزداد قدراته في التقلید للراشد وهذا للكلمة نظرا لنموه العقلي وتمیزه للمعاني : في نها�ة السنة األولى :2م
  .المسموعة، و3التالي یجعل التقلید ثابت في الذهن

قلید أكثر وهذا لفهمه للمعاني المسموعة حیث یردد الكلمات و0أنه تزداد قوته في الت: في السنة الثان�ة والثالثة :3م
یذلك یجعلها ثابتة في ذهنه، ونجد الكثیر من العلماء من �شبهون التكرار للكلمة 3الصدM، حیث �ص3ح الصوت 

لماء ع3ارة عن من3ه والراد الصوتي له ع3ارة عن استجا3ة ، و3Eقى الطفل مقیدا وسجینا لصوته وهذا ما �سمونه ع
  .النفس 3االستجا3ة الدائرEة 

  : أ�ضا هذه المرحلة �م0ن أن تقسم إلى ما یلي: المرحلة اللغو8ة - 4-2
 .مثل ماما،3ا3ا، وهنا تبدأ المرحلة اللغو�ة مرفوقة 3اإلشارة أو النبرة أو الصوت،المالمح الوجه�ة: مرحلة المقاطع -4-2-1

ها الكلمة األولى فهناك من یرM أنها 0ل عالم 0یف �عین السن التي تكون فی: مرحلة الكلمة األولى -4-2-2
و�حددها أما 3مقاطع أو 0لمة واحدة، الن هذه  العام األولواألرجح في  أشهر 10أشهر وهناك من یرM  09في 

iالمرحلة مرت3طة بنمو العقلي الملحو. 

 :�صل إلى 0لمة جملة التي تكون في عامین حیث في أنفقبل  :مرحلة 9لمة جملة -4-2-3
 .ألوامریبدأ �فهم ا شهر 17
ینت3ه إلى معظم أعضاء جسمه وEتعرف على ال3عض منها .�قول وEردد 0لمات من الح�اة الیوم�ة:شهر 18
  . Moi et Toiأنت،، 8عتمد على ضمیر أنا)8قصد ماما أعطیني الخبز(ماما حیث :ف8قول مثال شهر 24وفي

خالل محصوله استعمال السلوك اللغوN اللفظي، حیث نجد النمو اللغوN من :مرحلة الكالم -4-2-4
  :عن طرOE الجمل،�سمع قصص قصیرة، �صرح أسئلة �عبر سنوات 03يفالتعبیرN قد زاد حیث 

 .أین،ماذا، متى -
 .یبدأ في الرسم وح�ه له -: �شارك في الحوار العائلي  -

 .ال3س�طة  األسئلةیجیب عن    -
وال ...موصول م، اساإلشارة تحتوN على النعت واسم ثتعقیدا، حیأكثر  ل، وجم�ستعمل قواعد نحو�ة :سنوات 4

تقول أن الطفل یتح0م في زمام اللغة 3صفة تلقائ�ة وعفو�ة بل ی3قى یتدرب لمدة أطول حتى �0تسب العادات 
 COMITE FRANÇAIS( .�ص3ح �مارس اللغة نطقا و0تا3ة و�0ون لد�ه رصید 0اف سنة 15اللفظ�ة أكثر وحتى 

D’AUDIOPHONOLOGIE,1-2.()158- 142: 1993، حنفي بن ع8سى .( 

  :لبدء (استعمال الجمل 98ن 9التاليحسب 9ر�ستین مایلز فا -
0لمة مختلفة، و�ستعملها فإنه یبدأ عادة بجمع 0لمتین أو أكثر لتكوEن جملة وهناك 30عندما �عرف الطفل حوالي 

  :عشرة طرق شائعة جدا لجمع أزواج الكلمات وهي
  .محسن نام-.    الكلب عض-                     .   دحسن قع -:مثل ل9لمة الفع+الذ� 8فعل)الشيء(الشخصي -1
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 .قرأ 9تاب –                                          .       أكل تفاحة  -  :   مفعول (ه مثل+ فعل -2

  .رمي الكرة -                                         .       هات فنجان -                                    
  .جید سمیر -                                         .        (ا� أختي -:اسم مثل+ 9لمة اجتماع8ة -3

  .ال سل8م –                                     .        ش9وا ماما   -                                    
 .حلیب ساخن -                 صندوق 9بیر    -:فعل مثل/ شيء/ شخص) + صفة( 9لمة وصف -4

  .   هذا 9تاب -                  .  یر9ض سر�ع   -                                                        
  .ماء (ارد -                     .م9سورةس8ارة  –                                                        

  ).رمي حسن الحجر(حسن حجر -  :مثل/ فعل محذوف((ه  مفعول+ شيء فاعل / شخص -5
  ).ال(س9و�ت عارف 8أكل(عارف (س9و�ت -                                                                   

  .قلم (شرK  -      .      حذاء عائشة -:  شيء مملوك مثل+ مالك  -6
  .أمي –.               خبز أحمد-                                       

  أرج8ح أحمد – حمام أحمد              -  : م9ان مثل+ شيء/ شخص -7
  .لیلى هناك –              .هالةمطبخ -                                       
  .خزانة 9تب –        .        هنا إبرة -                                       

  .اجلس 9رسي -.        أذهب سوق  -: م9ان مثل+ فعل   -8

  .قف هناك -.             تعالى هنا  –.         ضع خزانة  -                       
  .ال حلیب - ال مدرسة             - :  شيء مثل+ 9لمة رفض" / ال" -9

  .ال غسیل –ال نوم                 -                                    
  أین حذاء؟  -    متى بیت؟         -:    فعل مثل/ شيء+ ل سؤا - 10

  .)91994:73ر�ستین مایلز، (أین ذهب؟ -من ذلك؟    -      ما هذا؟          -                                    
  .اللغة لدK المتخلف عقل8ا - 5
ستجا3ة لألصوات وتتعاظم األطفال متخلفون ذهن�ا یتأخرون في إصدار األصوات أو اال: مرحلة المناغاة - 5-1

  ).173: 2009منصور السید 9امل الشرGیني ، (درجة التأخر 0لما ازدادت درجة اإلعاقة

 ةترتY3 المشاكل اللغو�ة بدرج تتأخر مقارنة 3األطفال العادیین وترتY3 بدرجة التخلف العقلي: مرحلة الكالم - 5-2
تأخرون في النطO إال أنهم �صلون إلى مستوM معقول اإلعاقة العقل�ة فاألطفال المعاقین درجة 3س�طة رغم أنهم ی

من حیث األداء اللغوN بینما �عاني ذو اإلعاقة العقل�ة المتوسطة من صعو3ات مختلفة أما المعاقین بدرجة شدیدة 
وعم�قة فغال3ا ما �عجزون عن النطO وEتوقف نموهم اللغوN عند مرحلة بدائ�ة ال تتجاوز مجرد إصدارات غیر 

ومن ثم غیر مترا3طة وال مفهومة ومن أهم المشاكل اللغو�ة عموما ال3طيء الملحوi في النمو اللغوN ذات معنى 
والتأخر في النطO واكتساب قواعد اللغة وغل3ة الطا3ع الطفولي على لغتهم وضآلة المفردات و3ساطتها لما ال 

ر منه لدM اقرأنهم العادیین في العمر لذا فان مستواهم في األداء اللغوN �0ون اقل 03ثی...یتناسب مع األعمار
 .) 221-220: 2001عبد المطلب أمین القرطبي،(،نفسه
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على تطور  م1974 فقد أشار سنةدراسة 9ر�مر أما .1982هالهان و9وفمان سنة وهذا ما شارت إل�ه دراسة  
  :اللغة عند األطفال المتخلفین عقل�ا وقد 0انت على الش0ل التالي

 .ل�ا یتطورون ب3طيء في النمو اللغوN األطفال المعاقین عق -

 ). 65- 64: 2000ماجدة السید عبید،.(األطفال المعاقین عقل�ا یتأخرون في اللغة مقارنة مع العمر 3النس3ة للعادیین -

لألطفال المعاقین ذهن�ا أن لغة األطفال المعاقین عقل�ا  ةمن خالل الممارسة النفس8ة األرطوفون8 ترK ال(اجثة
  :ثتوM العقلي للطفل ودرجة اإلعاقة العقل�ة حیمرت3طة 3المس

  
  :لغة المعاق دهني درجة (س8طة  -
  .نطق�ة تلدیهم اللغة الشفو�ة لكن في 3عض األح�ان هناك اضطرا3ا  •
• Nالتعبیر واضح معبر عن المواقف االجتماع�ة لكن ال �صل إلى السن الحق�قي للعاد . 

 :لغة المعاق ذهني درجة متوسطة -

 .التعبیر الشفوN لكن رغم ذلك فهو �ستط�ع أن �فهم المستقبل و�ش0ل عالقات اتصال�ةلدیهم مشاكل في  •

 ...).اضطرا3ات تطب�ق�ة،تاتاة(مشاكل لغو�ة •

 .التعبیر في المستوM المتوسY من خالل مواقف اجتماع�ة •

 :المعاق الذهني العمی_ -

 غیر مفهومة  لغة 3س�طة جدا ع3ارة عن 0لمات ،إشارات ،اماءات مقاطع صوت�ة مفهومة أو •

 . الفهم اللغوN ناقص •

 

برامج التكفل النفسي اللغوN لألطفال العادیین ،لكن ال تكفي خاصة التي تخص الطفل رغم أن هناك     
حاجات الطفل في مجال التواصل خدم تو واللغة،برنامج العالج الشامل للنطO المعاق ذهن�ا اذ �حتاج األ3اء إلى 

التدر3Eات  وتوجیهات فال.)267-2009:263،احمد واد�(دثة الیوم�ة وأنشطة اللغةأسالیب المحا،وتعلم والتخاطب،
هم  3عض المفاه�م األساس�ة القاعد�ة و یطو تعتساعدهم  على ش0ل برامج لغو�ة لألسرة التي تعطى اللغو�ة

هم أن ،و لكي �0ون في علم و بنفس طرEقة التكفل أرطوفونينصائح و توجیهات مهمة ألنهم ل�سوا أخصائیي 
 ALEFRED( اتلك  التوجیهات علیهم أن �حاولوا استغاللها من اجل رZح الوقت الخاص 3الطفل 0ما أن ذلك م03ر 

BRAUNER, 1960 : 81-82.( وتصح�ح العدید من المشاكل اللغو�ة أ�ضا Nوالتي تساهم 3ش0ل جید في النمو اللغو
  .وجه�ة والصوت�ةقبل أن �0بر الطفل وهو لم �ستفاد من التمرEنات الفم�ة ال
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    .المهارات األكاد8م8ة-4
 ).سنوات 6-3( لدK الطفل العاد� قبل المدرسة المهارات األكاد8م8ة لمرحلة ما- 1- 4

 :هي أرGعة  2000حسب ال(حة عبد الفتاح  •
 .القرآن�ةالمهارات   -1
 .الكتاب�ةالمهارات   -2
 .المهارات الحدیث   -3
 .واالستماعمهارة اإلصغاء   -4
  : ألكاد8م8ة لألطفال المعوقین عقل8االمهارات ا- 2- 4

من أهم .في الكالم مع من هم في عمرهم الزمني راللغوN، تأخ�عاني المعوقین عقل�ا من تأخر في النمو   
خصائص المعوقین عقل�ا تأخر النمو اللغوN وضعف مستوM القراءة و3طيء تعلم اللغة، وفقر في الحصیلة 

تعلم المواد  متوسطة وشدیدة جدالذلك ال �ستط�ع المعوق عقل�ا إعاقة اللغو�ة وقصور في التعبیر اللفظي ، و 
الدراس�ة والمهارات األساس�ة 0القراءة والكتا3ة والحساب ، 0ذلك فهو غیر قادر أح�انا على استخدام الحواس  

أما .تدالل 0السمع وال3صر والشم واللمس االستخدام األمثل  0ذلك عدم قدرته على التف0یر والفهم والح0م واالس
توفرت اإلم0انات الالزمة وأسالیب  إذاالمعوق إعاقة 3س�طة تعلم مهارات أكاد�م�ة أساس�ة للمرحلة االبتدائ�ة 

  : ومن بین المهارات األكاد�م�ة األساس�ة والتي تعتبر من جوانب المهارات المعرف�ة واإلدراك�ة.المناس3ة 
  :الحسابمهارات  - 1
 .عد األرقام -
 .مفاه�م األرقام -
 .لمجموعاتا -
 .)جمع والطرح والضرب والقسمة ( عمل�ات الحساب األساس�ة  -
 األلوان  -
  .الوقت - الق�اس           - األوزان           -األش0ال           - األحجام        -
   .مهارات القراءة - 2
 .تمیز المفردات –مهارات الكتا(ة  - 3
 مهارات معرف8ة  - 4
  الفهم  -
  التمیز  -
  االست�عاب  -
 .حل المش0الت - التعم�م            -       المقارنة      -
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  .)98: 2012خولة أحمد 8حي، ().المجتمع المحلي ،الزراعة ،تالغذاء، الحیوانا( مهارات العلوم العامة  -

تعد المهارات األكاد�م�ة جد مهمة لتحسن أداء الطفل المعرفي األكاد�مي خاصة الطفل المعاق ذهن�ا 
ارات األكاد�م�ة ه�مي الخاص والوسY االجتماعي لذلك سوف نتطرق إلى الممما یجعله یندمج في الوسY التعل

  .للقراءة والكتا3ة والمهارات الح�ات�ة 3التفصیل
 .القراءة  - أ
�ظهر األطفال المعاقین ذهن�ا نفس المش0الت التعل�م�ة لدM العادیین لكن على الرغم من ذلك فان    

ن حیث معدل اكتساب المهارات ،وتعم�م وانتقال المهارات خصائص التعلم مت3اینة ،وتتسم 3الY3ء والتأخر م
فالقراءة تعد أساس�ة للمهارات الوظ�ف�ة األطفال المعاقین ذهن�ا خف�في  Brolin,1995 حسب.الم0تس3ة حدیثا

و�ن(غي أن تتناسب طر�قة تعل8م  ومتوسطي الدرجة وحسب أن متوسطي الدرجة تر0ز على تحدید الكلمات
وقبل ذلك نعرج  ) 199-191: 2009منصور الشرGیني ،السید 9امل .( العقلي ال العمر الزمنيالقراءة مع العمر 

  .    على القراءة لدM الطفل العادN 3عدها نر0ز على القراء لدM الطفل المعاق عقل�ا
 :2003عبد الفتاح  ةالقراءة حسب البجمفهوم  - 1
التي یتلقاها القار| عن طرOE عین�ة ، وفهم  ،دافع�ة تشمل تفسیر الرموز والرسوم عمل8ة عقل8ة انفعال8ة -

 .YZ بین الخبرة السا3قة ، وهذه المعاني واالستنتاج ر المعاني، وال
�قوم على انتقال الذهن من الحروف واألش0ال التي تقع تحت األنظار إلى األصوات  نشا1 فكر�  -

 ).66:  82007حي ، خولة احمد  وماجدة السید عبید ( .واأللفاi التي تدل علیها وترمز إلیها

 :فترة تعلم القراءة وٕادراك أش9ال الحروف الهجائ8ة - 2
نتائج مجموعة من الدراسات التي ارتفعت على أن أطفال مرحلة ما قبل   Vernonفیرنون لقد لخص 

ون في نسخ األش0ال الهندس�ة 3الدقة المطلو3ة ، لكنهم �ستط�عون التفرقة بین األش0ال المتطا3قة طئالمدرسة یخ
�غزو ضعف األطفال إلى تقلید الش0ل إلى قصور في مهارات الطفل الحر�0ة أكثر فیرنون یر متطا3قة إال أن وغ

دراسة وفي .على 0تا3ة الحروف سنوات 5سنمنها قصور في قدرته اإلدراك�ة وZناء ال ینصح بتدرEب الطفل قبل 
ون على أجزاء الش0ل والبد إن ننتظر یر0ز سنوات  5-4منوجد إن األطفال  1964عام آخر�ن   Elkindااللكیند 
دمحم  (.على وجه التقرEب حتى یبدأ األطفال 3ادراك الش0ل لكل إضافة إلى إدراكهم الجزEئات سنوات 7سنمرحلة 

 المختلفة،سنوات یتعذر على الطفل أن یتمیز بین الحروف الهجائ�ة  5سن قبل و ).193:  1997عودة الر�ماو�، 
  .ته على التمیز بین الحروف الهجائ�ة الكبیرة المطبوعةثم تظهر في هذه السن قدر 

دائ�ة ، ف�ستط�ع مثال إن �0ون من الحروف اسمه 0لمة لكن یأن �قلد هذه الحروف 3طرEقة ب سنوات 6سن في 
إن فشل الطفل  .)107: 91996امل دمحم دمحم عو8ضة ،( طرEقة رZطه الحروف ی3عضها ب3عض تكون غیر منسجمة

ثابتة في ذهنه ف3التالي  ...)الكم ،العدد ،الوزن، الحجم(المدرسة في االحتفاi 3صفات األش�اء في مرحلة ما قبل
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�فشل في تكوEن مفاه�م ثابتة لهذه الصفات 3الرغم من التغیر الظاهرN الذN �طرأ علیها له عالقة بتأخر ظهور 
 ).204 :1997دمحم عودة الر�ماو�،(مهارات القراءة والحساب

مع  )سنوات6(مرتY3  ببرنامج البدء في تعل�م القراءة ، وسن السادسة ل (المرحلة االبتدائ8ةأن الصف األو   
  .متوسطي الذ0اء مناس3ا للبدء في تعلم القراءة مع مراعاة الفروق الفرد�ة

  .)81: 2000هشام الحسن ، (من العمر السن السادسةئة الطفل لتعلم القراءة هي حوالي یان مرحلة البدء في ته فنستط8ع القول
 :ما قبل القراءة - 3
 .وتدر�س القراءةتعلم ل االستعدادالتهیئة و مارات أ - 3-1
 .أن �میز بین المختلف والمؤتلف من األش0ال واألحجام واأللوان األساس�ة -
 .أن �میز 3صرEا اتجاه الش0ل -
 .متماثلةأن �حدد ش0ال مختلفا بین عدة صورا أو أش0ال  -
 .نأن �حدد األش0ال المتماثلة في عمودی -
 .أن �حدد 0لمة مختلفة من عدة 0لمات متشابهة م0ونة من حرفین  -
 .أن �حدد أجزاء ناقصة في ش0ل مما �قع في بیئته -
 .أن یدرك عالقة الكل 3أجزائه والجزء 3الش0ل -
- Oأن یدرك عالقة التكامل والتطاب. 
 .أن �صنف شیئا ما على أساس صفة ممیزة له  -
 .)250: 1996شحاتة ،  حسن( أن یتم0ن من التآزر العضلي العصي -

سنوات ونصف إلى  5ن یبلغ االستعداد أوجه ذلك ما بین العمر العقلي افي بیئة واالستعداد لتعلم القراءة �0ون 
   :السنفي هذه  سنوات 6
  .تروM له الح0ا�ات  -
  .وان �فسر له معنى هذا الكالم مطبوع،یتفرج الكتب طال3ا إن �قرا له ما تحتها من 0الم  -
  .را اإلعالنات المعلقة في الشوارع واألماكن العامة�فسر له �ق -
في نفس الوقت رZما یدعي انه هو نفسه �م0نه القراءة وEردد من الذاكرة شیئا �0ون قد سمع قراءته   -

 .)502:  91979مال الدسوقي ، ( .عل�ه

الموجودة 3اسمه حتى تدرEس التلمیذ الحروف ب98ون تدر�س مهارات االستعداد للقراءة للحروف الهجائ8ة وأ8ضا ل
  .تص3ح مألوفة لد�ه 

 .0لمة یدر0ها و�عرفها التلمیذ 0المدینة التي �ع�ش فیها  أ�ةاالستفادة من  -
  .األسماء التجارEة للمواد الغذائ�ة مثل ال3س0وEت  -
  .والق�ام بتدرEس األحرف الم0ونة لهذه الكلمات  نقاوسأنواع العصائر المألوفة مثل  -
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من خالل برنامج تعل�مي وعرضها على جهاز 0ومبیوتر  أنشودةعلى ش0ل تدرEس التلمیذ الحروف  -
 ).124:  2010عدنان ناصر الحازمي ، ( .لفظهاواإلشارة إلى هذه الحروف التي یتم 

  .طرق تنم8ة مهارات االستعداد للقراءة  - 3-2
 :بلغة صح�حة مثلتعوEد الطفل على نطO احت�اجاته الشخص�ة  -
 .أرEد الذهاب إلى الحمام -
 .أن أكل وج3ة اإلفطار  أرEد -
 .ن اشرب الماءأأرEد  -
 .أرEد أن اذهب إلى المنزل  -
  .تعل�م الطفل 0لمات ذات عالقة 3األنشطة الیوم�ة  -
  أمام  -فوق                     -      افتح         -    فرح        - : مثل -
  ...لف خ- تحت                    - خذ                 - حزEن          -      -
م ، 0اس ، ساعة ، ل0رسي ، طاولة ، ق: تعلم الطفل 0لمات وع3ارات وظ�ف�ة تفیده في ح�اته الیوم�ة مثل -

  .الخ ...مسجد 
  .الخ...وEر مهارات الطفل اللغو�ة من خالل استخدام األلوان األش0ال الصور طت -
  .الصور في الكتاب  لىإتطوEر مهارات الطفل من خالل قراءة الكتب المسل�ة والتر0یز على النظر   -
  .تقلیب صفحات الكتاب  -
 ).123:  2010عدنان ناصر الحازمي ، (االهتمام 3الصور الموجودة في الكتاب -

 :التطور الطب8عي لمهارات القراءة - 4
  .مهارات القراءة عموما - 4-1
 .�غني أغن�ة الحروف األبجد�ة -
 .�قول الحروف األبجد�ة -
 .�میز بین الخط̂و المستق�مة والمنحن�ة -
 .بین الخط̂و المائلة  �میز -
 .یدرك االختالفات بین الحروف -
 .�عرف اسمه عندما �0ون م0تو3ا على ورقة  -
 .�ستط�ع قراءة األحرف -
 .�ستط�ع إعطاء األصوات األحرف التي یراها  -
  .إعطاء أصوات األحرف التي �سمعها -
 .�عطي اسم الحرف الذN �سمع صوته  -
 .ش0له�ستط�ع سماع صوت الحرف واإلشارة إلى  -
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 .یتعرف على األصوات المنطوقة  -
 .الكلمات المنطوقة بدا8ةیتعرف على األصوات الساكنة في  -
 .الكلمات المنطوقة نها8ةیتعرف على األصوات الساكنة في   -
  .یدرك الفروق بین األصوات الطوEلة والقصیرة -
 .�ستط�ع مزج األصوات في 0لمات 0املة  -
 .سمعها و�قول الكلمة الناتجة �ستط�ع حذف أصوات محددة من الكلمات التي � -
 .یدرك األصوات المدموجة في الكلمات التي �سمعها  -
 .یدرك األصوات المدمجة في الكلمات التي یراها  -
 .�فهم الف0رة الرئ�س�ة في القطعة المقروءة  -
  .یتذ0ر الحقائO 3ش0ل متسلسل -
 .)259-258: 2009الحدید� ، ىجمال الخطیب ، من(.�میز بین الحقائO واآلراء -

 :مهارات القراءة لدK الطفل العاد�  - 4-2
 :  Mc Loughlin & Lewise 1986 حسب -

  .معرفة حروف أبجد�ة •
 .معرفة أصوات الحرف •
 .قراءة الكلمات ال3صرEة •
 .اللغوN تحلیل البناء  •
 .و�ةشفالقراءة ال •
  .ةالصامتالقراءة  •
  .القرائياب عاالست� •
 .توظیف مهارات تعرف الكلمات •
 .تعرف على الكلمة إلى الكلمة ، ال نظرال •
 .تذ0ر صوت 0ل حرف  •
 دمج األصوات معا لتش0یل الكلمة •
 االتجاه من ال�مین إلى ال�سار  •
 .االتجاه من األعلى إلى األسفل  •
 .) 256: 2009الحدید�،  ىجمال الخطیب ، من( .)68:  2000خولة احمد 8حي ، و ماجدة السید عبید ( التذ0ر  •
 : , Bailey & Wolery 1984حسب  -
 ست�عاباال •
•   Nالتمییز ال3صر 
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  )  260:  2009الحدید� ،  ىمن وجمال الخطیب ( تمییز األصوات  •

 .مهارات القراءة لدK الطفل المعاق عقل8ا - 4-3
  .النظر إلى الصور  •
   .3عدها تعلم اإلشارة وتسم�ة األش�اء المألوفة في الصور •
  .لهیبدأ في االستماع لمن �قرا  •
  .3عدها تزEد 3عض األناشید الصغیرة  •

  : 3التدرEج في تعل�م المعاق ذهن�ا القراءة بدءا من  أ8ضا یبدأ
  .المعروفةتسم�ة األش�اء  •
  .نطO األصوات التي تكون الكلمة  •

  :مثلعلى القراءة الوظ�ف�ة التي تفید الطفل المعاق ذهن�ا  أ8ضا التر9یز
  .معرفة األ�ام والشهور  - معرفة اسمه 0امال            •
  .اإلعالنات -      معرفة فصول السنة      •
 ).122: 2010عدنان ناصر الحازمي ، ( معرفة أسماء الشوارع  •
 
  :طرق تعلم القراءة  - 5

Eقة طر سنة الماض�ة 0ان الطرEقتان الرئ�سیتان في انجلترا هي التهجي واللف\ 3عدها جاءت ال )50(في الخمسین 
  .معرفة 3األصوات الحروف وأسمائهاال بهدف تعلم الصغار 1900 سنةNellie Dale ید نیللي دلالصوت�ة على 

  .3عدها یتعلموا مزج أصوات الحروف المستقلة في 0لمة واحدة ثم نطلO 0لمات جدیدة      -
  3عد تلك القراءة ثم المزج بین الطرEقة األولى هي التهجي واللف\ والحدیثة هي الصوت�ة  -
ار على ضرورة قراءتهم إ�اه ثم Eقة الجمل في تعل�م القراءة لكن تكون قصیرة ،دون اإلصر طر ثم جاءت  -

 : هناك عدة طرق لتعل�م القراءة 3ش0ل منظم منها و.)509:  91979مال الدسوقي ( قراءة ونسخ الجمل ألنفسهم
 

ثم من  0لمة،ثم تضم األجزاء إلى 3عضها لتكون  الحرف،تبدأ 3الجزء أN : الطر�قة التر9یب8ة أو الجزئ8ة   - 5-1
ففیها یهتم بتعل�م األطفال أوال الحروف الهجائ�ة وأصوات الحروف ، ثم  .دالكلمات تؤلف جمال قصیرة ف�ما 3ع

إلى نطO 0لمات یتكون 0ل منها من حرفین أو أكثر ، لذا سمیت 3الطرEقة التر0یب�ة ألنها تقصد أوال األجزاء ثم 
  .تر0یب هذه األجزاء لتكون الكل

 .ثم الكلمات،ثم المقاطع، أسلوZها تبدأ بتعلم الحروف -
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 :ي نوعین وه
وهي تعل�م الحروف الهجائ�ة 3أسمائها :)ة أو الحرف8ة أو الهجائ8ة ئ8ا(األلف ( الطر�قة األبجد8ة  -1- 5-1

تم البدا في ضم حرفین منفصلین  ها عد3...وصورها في ترتیبها المعروف ألف ، 3اء ، تاء ، ثاء ، ج�م ، حاء 
مثل زرع ، ومن ثم تؤلف جمل قصیرة ف�ما 3عد ، ثم یتدرج إلى ضم ثالثة أحرف منفصلة ) أب( لتكون 0لمة مثل

( م مع تعلم أسماء الحروف فیبدأ الطفل 3التعرف على الحروف مفتوحةیتأما تعل�م التالمیذ على الضY3 3الش0ل، 
 ....)ثِ -تِ -ِب - اِ ( الم0سورة ثم  ...)ثُ - تُ -بُ -اُ ( ثم المضمومة  ...)ثَ  - تَ  - بَ  -اَ 
ثم ثالثة حروف مع تداول الحر0ات المختلفة  )بْ  أُ ، بْ  أَ ( ثل �ضم 3عد ذلك حرفان و�ض3طان 3الش0ل م •

 .اب 0ل صور النطO 3الكلمة ععلى 0ل حرف في أول الكلمة وفي وسطها وفي أخرها الست
 
ال فالسین تعتمد على تعل�م الطفل أصوات الحروف بدال من أسمائها  :)الفون8م8ة(الطر�قة الصوت8ة  -2- 5-1

 Oسیناتنط  Oس(وٕانما تنط( والعی Oن تنط)ثم ینتقل إلى المقطع ثم إلى الكلمة،وه0ذا  )ع.  
ولتعل�م األطفال صوت حرف من الحروف تعرض علیهم صورة حیوان مثال أول اسمه الحرف المطلوب تعلمه  

في تعل�م صوت األلف ، و�طلب من الطفل تكرار اسم الحیوان عدة مرات و3عد االلتفات إلى رمزه ) أرنب( مثل 
و3عد تدرEب األطفال  .ه 3الصلصال أو الورق الملون صنعبرسمه حتى یجیدوا 0تابته ونطقه أو الم0توب �طالب 

م جمع صوتین في مقطع یت.على أصوات الحروف الهجائ�ة وأجادوا نطقها في ض3طها فتحا ، ضما ، و0سرا 
  .ثل قرأ ، عرف، ثم إلى الجملثم إلى الكلمات م)َس رَ دَ ( ،)عَ رَ زَ ( )مْ أُ ( ،)بْ أَ (واحد ثم ثالثة أصوات أو أرZعة مثل 

 -الكل8ة –الطر�قة التحلیل8ة   - 5-2
تهتم هذه الطرEقة 3الكل قبل الجزء حیث تبدأ 3عرض الكلمة أو الجملة مع صورة الشيء الذN تعبر عنه الكلمة 

   :أنواع 3أو الجملة ثم تنتهي 3عرض الحرف وهذه الطرEقة 
 :الكلمةطر�قة   -1- 5-2

تعرض 3عد ذلك الكلمة بدون الصورة ونطلO الحرف  ممرات، ثعدة  ار عنهتعبتعرض الكلمة مع الصورة التي  
ثم االنتقال إلى تحلیل الكلمات إلى الحروف واألصوات تحل�ال .األول و�فضل أن �0ون م0تو3ا بلون مغایر

Eواألصوات0لمات جدیدة من هذه الحروف  نمفصال، وتكو.  
 :طر�قة الجملة   -2- 5-2

و الحرف و�شت̂ر في الجملة أن تكون قصیرة جدا وان تقترن 3الصورة المعبرة وهي تبدأ 3الجملة ول�ست الكلمة أ
 Y3عن المعنى ، وتبدأ المعلمة 3قراءة الجملة بداللة الجملة بداللة الجملة مرتین أو أكثر ثم القراءة الجماع�ة لض

كلمة الجدیدة وأخیرا النطO و3عد ذلك قراءة الجملة بدون الصورة ثم تحلل الجملة إلى 0لمات والتر0یز على ال
   .تحلیل الكلمة إلى حروف والتر0یز على الحرف الجدید
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 :طر�قة القصة   -3- 5-2
�قدم المرZى قصة قصیرة جذا3ة واقع�ة ثم �قوم األطفال بإعادة سردها عدة مرات ،إلى أن تحف\ ثم �قوم المرZي  

 2000هشام الحسن ،(ل الكلمات إلى حروفعلى السبورة ثم تقوم بتحلیلها إلى 0لمات ثم تحل 03تا3ة الجملة األولى
جمیل ( ).83-2007،80خولة احمد 8حیى ،ماجدة السید عبید ()337-334:  2010(طرس حاف� (طرس،)( 57-73:

 .)105-95:  2005طارق عبد المجید ،
 :طرق تعل8م القراءة لدK المعاق ذهن8ا - 6
  :هذه الوجهة المنهج�ة للقراءة تعتمد على:طر�قة بورال و اخرون  - 6-1
  .احترام اكتساب الفنولوج�ا ألصوات األطفال ونأخذ 3عین االعت3ار االضطرا3ات السمع�ة المرت3طة بإدراك 3عض الفون�مات -
 .یجب أن تدرك الفون�مات ، وتلف\ جیدا -
  :هي مراحل االكتسابو  "...،اإل8قاع ،الرقص،حر9ات الذراعین ( الحر�0ةاأللعاب "استعمال تمارEنات -
 )Son/Graphème(الصوت والش0لبین ) الرYZ(من خالله نفهم الطفل التطابO :ل(س8طةاألش9ال ا تقد8م: 1م

ولف\  )son/articulation(یجب الرYZ الصوت واللف\  في أن واحدو .)Graphème/Son( وش0ل وصوت
  ).articulation/son( وصوت

 )occlusives)P.T.K.B.D.GاالنفجارEة  الحروفconsonnesتقد�م الحروف 3عدها  voyellesالحركات:نبدأ 3األصوات ال3س�طة
 .)ou.an.on.inien.oun( نف�ةأخیرا لف\ األ )F.S.Ch.V.Z.J( البنائ�ة 3عدها الحروف )M.N.L.K(السائلة 3عدها الحروف

  AT=ATلكن و   TA=TA: مثال:مع إدراك القلب المقاطع الش9ل بتجم8ع اكتساب: 2م
صورة / الرYZ بین 0لمة: الرمز إلیجاد المعنى من خاللمن اجل فك  اكتساب الصوت بواسطة الكلمة: 3م
)Mots/Image(بین الصورةب YZالكلمة/ الموازاة الر) Image/Mots(  
  .اكتساب الجملة وع0سها وعدد الجمل انطالق من ال3حث على الصورة المرت3طة:اكتساب الجملة: 4م
لى التي تش0ل تسلسل المنطقي من جملتین نفس العمل على مستوM الجملة وهنا �م0ن تمییز مرحلتین األو : 5م

إشارات لبورال  ـ�م0ن أن نستعین بو .جمل واألخرM تؤدN إلى القراءة من صفحة او أكثر 33عدها 

  .)Gestes Borel-Maissony)162- 161 ,2007 : M. GUILLERETميزوني
  
  Fondationطریقة األساس  - 6-2

م�ة الرئ�س�ة، فعلى سبیل المثال فإن القراءة تتعلم تر0ز على تعل�م مهارات اّألساس في المجاالت األكاد�
 :وار هي على النحو التاليطأ) 03(إلى 0مجموعة من المهارات المتتا3عة التي �م0ن تقس�مها 

  .)مثل التتا3ع من ال�مین إلى ال�سار،ومهارات التمییز ال3صرN والسمعي، ومهارات للتذ0ر(تنم�ة مهارات التجهیز -
 .والتعرف الصح�ح على الرموز المجردة في التتا3ع) تف�0ك الشفرة(مهارات حل الرموز  التعرف على الكلمات و -

 ).38: 2009منصور الشر�بي ،السید 9امل (إعطاء معاني للرموز: فهم القراءة -

  :تعل8م القراءة عند منتسور�  -6-3
  .0تو3ة إلى أصوات�عطي للطفل 3طاقة قد 0تب علیها اسم الشيء ف�0ون عمله مقصورا على ترجمة العالمات الم -

  .تقول له المر�Zة أسرع قل�ال، ف�قرأ الطفل 3سرعة أكبر، وتتكرر هذه العمل�ة عدة مرات -
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قد تكون الكلمة مفهومة لدM الطفل في 3اد| األمر نظرا لتقطع مقاطعها، ولكن عندما �قرأها الطفل   -
تم ذلك �ضع الطفل ال3طاقة بجوار  تنقل الكلمة إلى بؤرة الشعور م3اشرة، فإذا) تحت إشراف(3سرعة المناس3ة 

  .الشيء الذN تحمل اسمه هذه ال3طاقة ثم ینتقل األطفال إلى قراءة الجمل
تكتب الجمل التي تصف الحر0ات أو التي تتضمن األوامر، على قطع من الورق، و�قومون 3أداء ما �طلب منهم 

  ).115: 1999دمحم علي 9امل، (عمله فیها

 : سنوات 0التالي 5تعل�م القراءة ألطفال تتمثل طرقة :طر�قة ثاتشمر -6-4

 .تحدید 0لمات التي تقراها للطفل - 

 .تكون الكتب موجزة ملیئة 3الصور المعبرة للكلمات المستخدمة  - 

 .استعمال الف0اهة و التعل�قات الوضوح الY3ء - 

 .معرفة مخزون اللغوN للطفل  - 

  ) . 210-191: 2009منصور الشرGیني ،السید 9امل  (.التحدث بY3ء - 
  

األخذ 3عین االعت3ار 0ل الطرق ومحاولة استخراج برنامج یتماشى حاالت  ترK ال(احثة الممارسة المیدان8ة
إلى استخدام طرق التمییز الحروف والتعرف علیها وهي طرEقة  ةالمعاقین ذهنا 03ل درجاتهم في التخلف 3اإلضاف

استعمال الطرقة الصوت�ة 3الطرقة التحلیل�ة  3طاقة مقابلة الحروف 3الصورة 3طاقة مقابلة الكلمات 3الصور مع
  . وهذا ما وضفته ال3احثة في بناء البرنامج الخاص 3القراءة 

     

من خالل الممارسة المیدان�ة أن تعلم القراءة مرت3طة 3عوامل عدیدة والمتمثلة في ترK ا8ضا ال(احثة         
األول�ة الكتساب مهارة القراءة والتي تبدأ  تة 3المهارا03ر وٕاعطاء توجیهات للوالدین خاصمالتشخ�ص و التكفل ال

من سن م03رة من مهارات حر�0ة، إدراك�ة وتكون على ش0ل نشاطات تؤدN إلى تنم�ة قدرات الطفل واكتساب 
في اكتساب المهارة 3ش0ل 3ارز وهذا ما  iالقراءة ،صح�ح لن تكون مثل الطفل العادN لكن هناك تطور ملحو 

ان األطفال المعاقین ذهن�ا �م0نهم تعلم القراءة   0Thatcher,1984دراسةال3احثین في دراساتهم  یؤ0ده العدید من
والكثیر منهم تلقائ�ا �ظهرون القدرة على القراءة في عمره العقلي  أكثرسنة او  2عندما یبلغ أعمارهم العقل�ة 

أ�ضا أن عمل�ة االكتساب مرت3طة  ) 197-191: 2009منصور الشرGیني ،السید 9امل (سنوات 3سنة او  2مابین 
  . بدرجة التخلف العقلي

  
  
  
  



األساسية المهارات                                                           الثالث الفصل  

  

145 

 

  .الكتا(ة  -  ب
الكتا3ة ل�ست نشا^ إلي یهدف إلى نسخ الطفل لحروف یتعلمها فنسخ الحروف ما هو : مفهوم الكتا(ة - 1

إال مظهر من مظاهر الكتا3ة فقY 0ما أنها ل�ست رسوما مجردة فحسب ، بل هي أ�ضا رموز تكون 0لمات أو 
و�م0ن الح0م على أن الطفل اكتسب وتعلم الكتا3ة إال عندما �0تب تلقائ�ا 0لمات تملى ،معنى وظ�في  جمال ذات

 ).101:  2000هشام الحسن ، .( عل�ه

  :العوامل التي تسب_ تعلم الكتا(ة  - 2
2-1-  Kقدرة الطفل على التح0م في أطرافه والس�طرة على عضالته للق�ام 3حر0ات : تنم8ة العضالت الصغر Nأ

  : ومن التدر3Eات التي تستخدم مع األطفال لتنم�ة عضالت األصا3ع هي .وجهةهادفة م
ح3ات : التقا^ أش�اء صغیرة 3اإلبهام والس3ا3ة ، أو اإلبهام والوسطى ، أو اإلبهام والس3ا3ة والوسطى مثل  -

 . من الرمل أو الجزر

  .تثبیت مشا3ك الغسیل على المال3س المنشورة -
  .من القش هبهام لحشو دمیتتقط�ع الجرائد 3الس3ا3ة واإل - 
  .تدرEب الطفل على الضغY 3أصا3عه على المنضدة و0أنه یلعب 3الب�انو - 
  . لف قطعة من الصلصال 3أطراف األصا3ع لتش0یلها - 
  . ، دون أن یتجاوز مح�Y الدائرة أو استخدام 0تب للتلوEن سم 4استخدام األصا3ع في التلوEن 0تلوEن دائرة قطرها  - 

 ).ةدوائر،المرZعات،األش0ال الب�ضاو�(، والمرور 3القلم حول األش0ال ال3س�طة الكرZون ق نقل رسوم بواسطة ور  - 

  :تنم8ة التأثیر ال(صر� والیدو�  -2-2
ن الكتا3ة 0القراءة تتجه من ال�مین إلى ال�سار وأثناء الكتا3ة تالح\ العینان ما تقوم 3ه الید ، أN أنهما أ�ضا أ

ا3ة الصح�حة تتطلب تآزر بین حر0ة الیدین وحر0ة العینین و�م0ن تتحر0ان معها من ال�مین ال�سار، فالكت
  : استخدام 3عض األسالیب منها

  . تدرEب الطفل على الكتا3ة 3استخدام الورق مع األلوان -
 .تدرEب الطفل على الكتا3ة 3استخدام لوح الط3اشیر -

  ).، أمام، خلف، داخل، خارجفوق، تحت(وذلك عن طرOE التمیز بین األش0ال واألحجام واالتجاهات واألوضاع  -
  ).دائرEة مثال(تحرEك األذرع 3استعمال حر0ات مختلفة  -
  .تمرEر أص3ع الطفل على حروف محفورة على قطع من الخشب أو المعدن -
   .الكتا3ة على الرمل 3أصا3عهم -
  .استخدام التر�Zة اإل�قاع�ة 0الضغY على إ�قاعات الب�انو -
 :تخط�Y متاهة تعبر عن -

 .ن صغارهامسار قطة ت3حث ع -
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 .مسار طفلة ترEد أن تصل إلى مدرستها -

 .مسار 0لب یرEد أن �صل إلى عظمة -

  .مسار طفل ی3حث عن لع3ة فقدها -

أن تعلم الكتا3ة مرتY3 اشد االرت3ا^ بتعلم القراءة ، ف�ظهر میل الطفل واضحا إلى رسم :تنم8ة الدافع8ة  -2-3
  . ل لكي یتعلموا الكتا3ةالكلمات التي �قرؤها ، فالقراءة توجد الدافع عند األطفا

قبل البدء في تعل�م األطفال الكتا3ة، یجب البدء في تعل�مهم تش�0الت : فهم تش89الت الحروف والخطو1 -2-4
  .الحروف والخصوص مثل رسم خصوص أفق�ة و راس�ة ، دوائر ، منحن�ات 

أN من حیث ( ش0الهاأما 3النس3ة للحروف فیجب البدء مع الطفل بتجرEدها أوال مع التعرف على أصواتها وأ
  :ثم االنتقال 3عد ذلك إلى التدرEب على 0تابتها وذلك عن طرOE ) الش0ل والقراءة

  . تش0یلها 3المعجون أو الصلصال •
  . 0تابتها على لوح الط3اشیر •
  . الكتا3ة على الصور المحددة •
فل الذN یبدأ بینت الدراسات النفس�ة لعلم النفس أن الط :اخت8ار الید المفضلة للكتا(ة عند الطفل -2-5

3استخدام الید ال�سرM في الكتا3ة یجب أن �مرن على استخدام الید ال�سرM ، وال یدفع للكتا3ة 3الید ال�منى 0غیره 
 Mمن األطفال بل �0تب 3الید المفضلة لد�ه ، أما 3النس3ة إلى األطفال الذین �غلب علیهم التأرجح بین ال�سر

حسین راضي عبد الرحمان و زاید خالد ).(109-105: 2000هشام الحسن، .(نىوال�منى ف�شجعون على استخدام الید ال�م
  ).221:  2001ثناء یوسف الط(ع، ).(140-134: 1989مصطفى، 

  :التطور الطب8عي لمهارات الكتا(ة  - 3
  .یتطور لدM الطفل تفصیل الستخدام إحدM الیدین  - 
  .�مسك قلم الرصاص 3ش0ل مناسب  - 
  .یجلس 3ش0ل مناسب - 
  .فحة وأسفلها�فرق بین الص - 
  .�فهم المفاه�م المحسوسة والمجردة  - 
  .یر0ز 3صرEا على شيء معین  - 
  .�عتمد على عینة لعمل األش�اء بید�ه  - 
  .یخرZش 3قلم الرصاص  - 
  .�ستخدم ید�ه التي ال �0تب فیها لتثبیت الورقة  - 
  .ینسخ األش0ال الهندس�ة األساس�ة  - 
  .ینسخ األحرف على نفس الصفحة  - 
  .ورة على الورقة أمامه ینسخ األحرف من السب - 
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  .�فهم ال�مین وال�سار  - 
  .�میز بین أحرف الم0تو3ة جیدا  - 
  .�0تب األحرف المتشابهة 3طرEقة صح�حة  - 
  . یترك فراغات بین األحرف - 
  یترك فراغات بین الكلمات  - 
 ).233:  2009جمال الخطیب و منى الحدید� ، .( �0تب األحرف الموصولة ی3عضها ال3عض 3ش0ل مناسب -

 :تشمل تخط�طات األطفال عادة على الخط̂و التال�ة :تخط8طات الطفل األول8ة (الكتا(ة عالمات - 4
الخط̂و  المتعلقة،الخط̂و  النقY، المائلة،الخط̂و  الدائرEة،الخط̂و  الراس�ة،الخط̂و  األفق�ة،الخط̂و  •

المعقوفة،  الخط̂و المتعرجة،الخط̂و  المقوسة،الخط̂و  المموجة،الخط̂و ) من مر0ز واحد( اإلشعاع�ة 
  .الخط̂و الحلزون�ة اللولب�ة، ^الخطو 

 . تظهر الخط̂و األفق�ة والراس�ة غیر منتظمة: شهر 20حوالي  •
 .تظهر الخط̂و األفق�ة والراس�ة والمائلة المنتظمة : سنوات  3- 2 •
 .تظهر التخط�طات الدائرEة والدوران المزدوج :  سنوات 3 •
 .المتقاطعةظهر الش0ل الحلزوني والخط̂و ت :سنوات 4- 3 •
وان 0ان عدم ث3ات ید الطفل وعدم قدرته الس�طرة على حر0ة ...نسخ األش0ال مثل المرZع والمثلث والدائرة  •

األصا3ع والعضالت الدق�قة والقصور في التمیز ال3صرN یؤدN إلى عدم انتظام األش0ال الهندس�ة ولكن بإم0ان 
 .)106:  1996هدK محمود الناشف ، ( أن �میزها الشخص ال3الغ 

 :مراحل تعلم الكتا(ة - 5

  . تتسم حر0اته التخط�ط�ة 3اآلل�ة فهي مجرد حر0ات عضل�ة عرض�ة ال �ستط�ع التح0م فیها:عام ) 2(عام و) 1(في 
  . �ظهر اهتماما بتخط�طاته او است�اءه منها مع عجزه عن إصالحها او تهذیبها - 
یختزنها في دن�ا الواقع  التيصور العقل�ة �0ون الرسم التصوEرN ،فهو �عبر عن رغ3ة الطفل في إخراج ال - 
  ...).المنزل ، 3عض اللعب ، األشخاص( 
  .الشخ3طة على أبواب المنازل  - 

  :سنوات  3في سن 
  .�قوم 3حر0ات تخط�ط�ة مقصودة ، و�عبر عن ما یرEد - 
  .�قوم 3شخ3طات تقلید�ة ، �قلدها حر0ات ال3الغ - 
تتمیز 3التخط�طات المقیدة فیها  )سنوات 6حتى( الم03رة تت3عها مرحلة انتقال�ة تستمر حتى نها�ة الطفولة -

  ).103: 2000هشام الحسن، (�حاول أن ینسخ أجزاء معینة لجس�م او ش0ل معین 
  .التي یراها قر3Eة منهحتى �قوم 3محاوالت لتقلید 0تا3ة الحروف ونسخها أسفل الكلمة الم0تو3ة :الطفل ما إن یبلغ الرا(عة
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  : سنوات 5-4في سن من
ا ینسخ نموذجا لكلمة م0تو3ة على مسافة 3عیدة نوعا ما مثل الكلمة الم0تو3ة على السبورة أو على هن - 

  .3طاقة معلقة على الحائY، إال أنه یتخلل هذا التقلید 3عض األخطاء
  في هذه المرحلة یجب التمهل في تعل�م الطفل الكتا3ة والقراءة : سنوات 6-5في سن 

  .خدام أیدیهم في رسم الكلمات التي �فهمونها وEدر0ون أهمیتهافهم �میلون 3طب�عتهم إلى است - 
حسین راضي عبد الرحمان (.وهم من تلقاء أنفسهم �حاولون تقلید مدرسیهم عندما یرونهم �0تبون على السبورة -

 ).133 - 132: 1989و زاید خالد مصطفى، 

 .داد للكتا3ة ومرحلة الكتا3ة الفعل�ةتتمثل في مرحلة االستع:مراحل تعلم الكتا(ة لدK التلمیذ المعاق ذهن8ا - 6

  :مرحلة االستعداد للكتا(ة  -6-1
  .تدرEب الطفل على التنق�Y داخل مساحة مغلقة  - 
  . توصیل النقا^ ی3عضها ال3عض - 
  .رسم الخط̂و المتعرجة ثم المستق�مة  - 
  .تدرEب الطفل على تعلم الحروف - 
  . ال�سار إلى ال�مینتدرEب الطفل على إت3اع االتجاهات من ال�مین إلى ال�سار أو من  - 
  )127:  2010عدنان ناصر الحازمي ، ( تدرEب التلمیذ على استخدام وحل المتاهة -

  :و8م9ن إضافة الخطوات التال8ة 
  . عمل 0رات من الصلصال مختلفة الحجم ، �مس0ها و�ضغY داخل مح�Y دائرة - 
والوسطى أو اإلبهام والس3ا3ة مسك ح3ات الرمل أو الحزر أو أش�اء صغیرة 3اإلبهام والس3ا3ة أو اإلبهام  - 

  . و الوسطى ووضعها في �0س لعمل وسادة
  . التلوEن داخل إطار أو ش0ل هندسي للتح0م 3العضالت الدق�قة - 
  .تش0یل الحرف والكلمة 3الصلصال  - 
 .توصیل النقY 3استخدام القلم للحصول على الحرف والكلمة -

 :مرحلة الكتا(ة الفعل8ة -6-2

 .ائ�ة والتمییز بینهاالقدرة على 0تا3ة الحروف الهج - 

 .القدرة على 0تا3ة وتر0یب الكلمات - 

 .إدراك أش0ال رسم الحروف في أوائل وأواسY وأواخر الكلمات - 

 .القدرة على 0تا3ة األعداد وٕاجراء العمل�ات الحساب�ة ال3س�طة  - 

 )128: 2010عدنان ناصر الحازمي، ( .القدرة على تر0یب الحروف وٕاجراء العمل�ات -

مرحلة التقلید في الكتا3ة حیث تقلید 0تا3ة الحروف ونسخها أسفل الكلمة الم0تو3ة او الكتا3ة من و من هنا تبدأ 
 .خالل األحرف المفرغة أو األرقام واألعداد
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 للطفل المعاق ذهن8االكتا(ة طرق تعل8م  - 7

  :تعل8م الكتا(ة عند منتسور�  -
لهذا  وتش0یلها،تدرEب العضالت �م0ن  القابلین للتعلمتذ0ر أنه في حالة األطفال المعاقین ذهن�ا  •

  .فالمقدرة على الكتا3ة من المم0ن أن یتعلمها، لكن الحال یختلف 3النس3ة لتعل�م القراءة
�شا3ه تعل�م األش0ال عن طرOE اللمس أوال ثم عن طرOE النظر، وتت3ع  منتسور� تعل�م الحروف عند  •

  .نفس الطرEقة في تعل�م الحروف
الورق المقوM، وEلمس األطفال لهذه الحروف یتعلمون أسمائها  أوحیث تضع الحروف من الخشب  •

الواحد 3عد اآلخر أثناء عمل�ة اللمس، فإذا أجاد األطفال هذه المرحلة األولى من التمرEن  فإنهم یجدون متعة 
األطفال الحروف عن طرOE  موعیونهم مقفلة ،وZذلك یتعل( 0بیرة في التعرف على الحروف عن طرOE اللمس

  ).ثم ینتقلون إلى التعرف علیها عن طرOE ال3صراللمس 
تعرض علیهم الحروف م0تو3ة على الورق، وهنا تأتي المرحلة الثان�ة من مراحل تعلم الكتا3ة وهي تعلم  •

الحروف عن طرOE حاسة النظر، وEتعلم األطفال مخارج األصوات للحروف في نفس الوقت، فیتدرب األطفال 
احمد ).(113: 199دمحم علي 9امل،(إلى أصواتها فإذا أجادوا ذلك،فقد حان موعد القراءةعلى تحلیل الكلمات المنطوقة 

 ). 179: 2009واد� ،

ك العدید من اتدرEب الطفل العادN هن أن نجدالتراث النظرN والممارسة المیدان�ة  من خالل عرض    
 ط3قتان و و لمعاق ناقصة جدا لطفل اهذه الوسائل لفي حین نجد  األنشطةدفاتر والوسائل المساعدة 0الطرق 

لها وسائل خاصة رغم ان الدول العر�Zة  أ�ضا المتخصصة، فهى ناقصة التطبیO في المراكز ،طرق مونتسور� 
ال  فاأل3اءلذلك .تعمم وتستعمل من قبل المرZیینلم لكن ، رالجزائفي  ىعلیها او 3عض المداس الخاصة حت تعتمد

  .المعاقین ذهن�ا أبنائهمیجدون طرق خاصة �ستعملونها في تدرEب 
  .العمل8ات الر�اض8ة الح8ات8ة  -  ت

، یوسف دعناز�نات (تشهد السنوات األولى من ح�اة الطفل أسرع فترة نمو خاصة في المجال المعرفي    

�0ون ذو نموذج ذ0اء عام إضافة إلى استقرار مهارات أخرM مثل  قبل المدرسة والنمو العقلي للطفل.)13: 2009
 .ة واللغة والتف0یر وحل المش0الت والتخیلاإلدراك والذاكر 

إضافة إلى تكوEن المفاه�م المتصلة  الزمن، الم9ان، العد:مثل المفاه8م المتخلفةوتعد هذه المرحلة بدا�ة تكوEن 
3األش�اء الماد�ة نتیجة نمو الخبرات الطفل ولغته مثل المفاه�م المتعلقة 3األكل والشرب والل3اس واألشخاص، أما 

  .فتتكون ف�ما 3عد م المجردةالمفاه8
هذا و�عتمد الطفل على حواسه المختلفة في تعرفه على العالم المح�Y 3ه، وفي تحدیده لخصائص األش�اء       

ومعانیها تتصور إحساسات الطفل من مدر0ات حس�ة إلى صور ورسوم وعالمات ورموز ثم إلى مدر0ات 0ل�ة 
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�ما بینها من حیث النشا^ الذهني المطلوب لكل حالة أو موقف،0ما تمر 3عمل�ات عقل�ة معرف�ة متنوعة تختلف ف
  ). 14: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (.تختلف أ�ضا في محتوM الشعور 3ما یتضمنه من صور ومعاني

المعاییر والمستو�ات 'تفي وث�قة منهج الرEاض�ا NCTMاألمر�0Eة  تلقد أضافت هیئة معلمي الرEاض�ا     
إلى الصف الثاني ابتدائي Kindergartenمرة 0جزء من مرحلة تعل�م�ة تمتد من الروضةعمرا جدیدا وألول 

)K2.(لذلك تقدم للطفل مجموعة من األلعاب التعل�م�ة التي من خاللها �م0ن أن تنمي:  
  .الحس العددN وخواص األعداد، والعمل�ات علیها  •
  .الق�اس •
•  M،دمحم متولي قن(الهندس�ة والحس الم0اني ومفاه�م أخر �65: 2007دیل و رمضان مسعد بدو.( 

وما قبلها قد یتعلم 3عض المفاه�م الرEاض�ة المحسو3ة والتي تع0س أش�اء حق�ق�ة  سن الثالثةوأن الطفل في 
  . موجودة في البیئة التي �ع�ش فیها ،وEتم ذلك 3مساعدة والد�ه أو اآلخرEن

م�ة وعدد�ة من خالل األلعاب واألغاني التي فأكثر لمفاه�م رق سن الثالثةوEتعرض أ�ضا األطفال ممن في 
  ).أ� العد (التكرار(�مارسونها لذا فهم �ألفون على األقل المعرفة الصماء لعمل�ة العد 

ذهب منهم اثنان للعب 0رة التنس الطاولة . أطفال یجلسون على أر0Eة في فناء المدرسة 10: ** مثال -
 ).74: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،(على األر0Eةوذهب أخر لمقابلة المدرس، ف0م طفل 3قي جالسا 

اهتماما 3اللعب  تحت سن الثالثة�ظهر 0ثیر من األطفال سنوات انه  3و التوجیهات لتدر�س الر�اضات لطفل 
  .حیث �ستخدم الساللم والوسائد، و0ل ما هو 0بیر الحجم 0وسائل التعبیر اإل�مائي، واألكثر شیوعا اللعب 3الرمل

• ،NوZفإن م0ونات أ�ة لع3ة، عندما توضع متجاورة 3عد تف�0ك م0وناتها، �م0ن مجازا وصف  فاللعب التر
 .أ�ة قطعة من الم0ونات المجزأة للع3ة، 3أنها عنصر من نظام رEاضي

حیث یبدأ الطفل في ...نصف رغیف، أو إماللي رGع الكوبوعندما �ستعمل األب 3عض األلفاi مثل أعطني 
  ).63: 2010ز�ز إبراه8م ،مجد� ع (اكتساب معرفة الكسور

تعلم عمل�ة العد عن طرOE األصا3ع، واألش�اء األخرM، مع مراعاة أن العد  سن الثالثة�ستط�ع الطفل تحت  •
ومما 8سعد الطفل حین تقوم التكرارN األش�اء واألدوات المنزل�ة، �أخذ ش0ال مألوفا الرت3ا^ الشيء 3العدد، 

 .مع من الك(ار 9لمات تشج8ع وثناءأن 8س، من واحد إلى عشرة، (عمل8ة العد

 .�0ون قادرا على ابتداع دوائر وخط̂و متقاطعة وعلى رسم أش0ال مختلفة: في سن الثالثة

وفي تعامل الطفل مع القوالب الخشب�ة، التي �م0ن تر0یب م0وناتها 3عضها ال3عض، وأ�ضا في تعامله  •
 .مع نماذج األش0ال الحیوانات، ومع أدوات األكل

مالئمة طرEقة تناوله لألش�اء السا3قة، من حیث أن 3عض األش�اء 0بیر فال �ستط�ع تناول  �0ون عل�ه •
و�ستط�ع األب .غیر جزء واحد فقY، ومن حیث أن 3عض األش�اء صغیر ف�ستط�ع مسك أكثر من جزء بین ید�ه
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حیث هذه المفاه�م  خف8فا جدا98ون ثق8ال جدا أو ، او قد قد 98ون 9بیرا جدا وصغیرا جداشد انت3اه الطفل إلى شيء ما، 
 .)64: 2010مجد� عز�ز إبراه8م ، (.ورZما 3أش0ال ذات طب�عة غیر عاد�ةمرت3طة 3الطاقة أو الوزن أو الحجم أو المقاس 

من خالل التجارب التي مارسها في العد (یرM الطفل العالقات  سنوات 5- 3السن8ة من أ�ضا وفي المرحلة 
ما یدرك أن هذه المفاه�م المجردة تتعلO 3أش�اء یلمسها، وEرجعها وEرتبها وEلعب بها بین األرقام 0)والق�اس والوزن 

  ).73: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،( رغم أنه ال یدرك داللة تجرEد المفهوم ذاته

 :(عض المفاه8م المرت(طة (الر�اض8ات - 1

القات 0م�ة 3النس3ة للعالم 3أنها علم تكون ف�ه المواد الدراس�ة ع3ارة عن أش0ال م0ان�ة، وع: الر�اض8ات - 1-1
تشمل مجموعة من المفاه�م والحقائO والعمل�ات التي ین3غي أن �عرف الفرد �0ف�ة : طب8عة الر�اضاتو .الحق�قي

  ).249: 2009منصور الشرGیني ، السید 9امل (استخدامها

یوم�ة مثل وعي یتعلم األطفال المفاه�م الرEاض�ة عن طرOE الكثیر من النشاطات ال :المفاه8م الر�اض8ة - 1-2
0ما یتم فهم األعداد العاد�ة، عن طرOE قول األطفال أو وضعهم في نشا^ �قولون ف�ه أرEد أن .عالقة واحد لواحد

وأ�ضا من خالل إم0ان�ة مقارنة األرقام والكم�ات عن طرOE قولهم لدM .أذهب أنا أوال، ومرEم ثان�ا وأحمد أخیرا
ن 0ل م0ان، 0أن �قول أحدهم إنها الساعة العاشرة وهو موعد ذهابنا إلى أكثر مما لد�ك األرقام تح�Y 3األطفال م

  .من الطین لعمل عجینة اللعب فناجین 3حد�قة األلعاب وأنه �حتاج إلى 
0ما أن األرقام هي أجزاء من أغاني األطفال وقصصهم، ففي نشاطات الطبیخ یتعلم األطفال التتا3ع     

مالع_ شا�  3ثل الطین أوال، والس0ر ثان�ا وٕادخالها في الفرن أخیرا، وأن واختالف المقای�س وخطوات العمل، م
  .تساو� ملعقة طعام واحدة

إن المفاه�م الرEاض�ة �م0ن أن یتضمنها مناهج التعل�م ما قبل المدرسة ،األرقام واألش0ال الحجوم والتتا3ع 
وات فتتمثل في حل المش0الت والدوال سن 9-5والموافقة، وعالقات أخرM 0ثیرة هي النشاطات الیوم�ة،أما من 

  ). 115: 2003دمحم محمود الخوالدة، (والعمل�ات الحساب�ة

   :McLaughlin & Lewis 1996حسب Compétence de calcul :المهارات الحساب8ة - 1-3
 .معرفة مفاه�م الجمع، الطرح، القسمة، الضرب •
 .معرفة الوقت 3استخدام الساعة  •
 .و الفصول معرفة أ�ام األسبوع، و األشهر •
 .معرفة مفهوم الفلوس •
 .معرفة أسماء القطع و األوراق النقد�ة •
 ).243-242: 2009جمال الخطیب،(معرفة مفاه�م الق�اس  •
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  :یتضمن الحساب عدة أنواع من المهارات و هي :الحساب - 1-4
 .المهارات الحساب�ة  - 1
 .مهارات حل المش0الت  - 2
3-  Oیني ، السید 9امل  (.مهارات التطبیG249: 2009منصور الشر.( 

  :العد - 1-5

ما هي إال ) األرقام(إن ترداد هذه األعداد ".(عشرة...واحد، اثنان، ثالثة": أكثر من مجرد ترداد األعداد -
وقد ال �0ون له أN معنى 3النس3ة للتلمیذ والعد �عني أكثر من مجرد القدرة .والذاكرة) النطO(مهارات في الكالم

    ).فهي مهارة قراءة 10 وصوال 4- 3- 2-1على تمیز وتسم�ة األرقام 
 ).115: 91994ر�ستین مایلز، ( .فهو معرفة الق�مة العدد�ة -

ز�نات ( فهو مر30ا من نوعین من العالقات هما عالقة الترتیب وعالقة االحتواء حسب ب8اج8ه: العدد - 1-6
  ).53: 2009یوسف  دعنا، 

 الر�اض8ات - 2

  ).36: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،( جمعع3ارة عن العدد والعد األولي ،ال:1963حسب هیلداتا(ا سنة   -

  :من المعرفة هما  للر�اض8ات مستو�ین: حسب ب8اج8ه -
  الصفة الكم8ة للشيء •
تؤدN إلى  )الحس8ة والرمز�ة(وهذه الصفة المزدوجة للرEاض�ات والرمز المستخدم لوصف الكم8ة •

Eاض�ات لهم الصعو3ة التي یجدها األطفال عند التعامل مع األش�اء من خالل المفاه�م الرEاض�ة عند ما تقوم الر
  . ) 16: 2009ز�نات یوسف دعنا، (3الش0ل الرمزN دون إتاحة الفرصة لفهمها 3ش0لها المحسوس

یتطلب تعل�م الرEاض�ات المعاصرة تردید األعداد ولكن إعداد األطفال الكتشافها عن طرOE عمل�ات أساس�ة  - 
  :ترتكز على ما یلي

  .مجموعات منهامالحظة األش�اء وتكوEن   -1
  .التعرف على خصائص األش�اء التي تقع تحت أ3صارهم وحواسهم المختلفة -2
  .مقارنة األش�اء وتصن�فها ط3قا لمعاییر محددة مس3قا -3
تتناول األنشطة الرEاض�ة للطفل 0ل ما في البیئة من أش�اء أN أنها تستخدم العالقات الم0ان�ة و الزمان�ة التي  - 

  ). 17: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (راك الطفل لمفهومي الزمان والم0انتسهم في تعمیO إد

أن أساس التف0یر الرEاضي یؤسس لها في  ب8اج8هیؤ0د : م(ادئ التف9یر الر�اضي ما قبل المدرسة - 3
الطفولة الم03رة، و0ما یتعرف على الق�اس من خالل اللعب في التراب، وهذا بذاته ل�س رEاض�ات ولكن خبرات 

س وتمهد لبناء المفاه�م الرEاض�ة التي تعد إلدراكها من خالل الخبرات الحس�ة التي �مارسها أو ماد�ة تؤس
 : یتعا�ش معها منها
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  .التعبیر عن ح0م منطقي -
  .تجم�ع األش�اء في مجموعات -
 .إیجاد عالقة ترYZ بین زوج من األش�اء أوال ثم األكثر من زوج ف�ما 3عد -

 .في التعبیر عن العالقات بین األش�اءاستخدام الرموز والرسوم الب�ان�ة  -

 تحت/ فوق / أمام -خارج / داخل التدرEب على العالقات الم0ان�ة بین األش�اء والتي تؤدN إلى تنم�ة المفهوم الم0اني -

الرYZ بین األحداث الخارج�ة المح�طة ببیئة الطفل وفO تسلسل حدوثها والمدM الزمني الذN تستغرقه  -
 N21: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (إلى تنم�ة المفهوم الزمنيهذه األحداث وهذا یؤد .( 

  :أهداف تعل8م الطفل الر�اض8ات  - 4
  :بـدراسة قواعدها وتر0یبها وEتم ذلك لقد 0شفت األ3حاث عن اكتساب المفاه�م 3اكتساب أو 0ما �ستخدم لغته أم قبل 

  .بیئتهتكیف مع استخدام أدوات المتوفرة في مساعدة الطفل على تنم�ة إم0اناته الفطرEة لتحسین مستو�ات أدائه وال  -
مساعدة الطفل على اكتساب مهارات تتعلO 3المفاه�م المتنوعة واستن3ا^ قواعد عامة وتعل�مات ترسي   -

  :قواعد تعلمه وتكوEنه للمفاه�م في المرحلة التال�ة من تعلمه لذا ین3غي تدرEب الطفل على المهارات التال�ة
  .مهرYZ الشيء عند رؤEته 3اس •
  .إشارة الطفل إلى الشيء عند معرفته اسمه  •
  .ذ0ر الطفل السم الشيء عند عرضه عل�ه مع ذ0ر أسماء أخرM مشابهة •
  .یذ0ر الطفل استخدامات األش�اء •
  .إتاحة الفرصة للطفل لمقارنة األش�اء ب3عضها الكتشاف الخصائص المشتر0ة ف�ما بینها •
أسماء األش�اء ورZطها 3الكلمات التي تدل على لونها رYZ التدر3Eات الحس�ة لألش�اء التي تدل على  •

  ). 22: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (وش0لها وحجمها واتجاهاتها في الفراغ 
  .مراعاة الفروق الفرد�ة بین األطفال والنواحي الجسم�ة والعقل�ة واالهتمام 3الفئات الخاصة من المعاقین والموهوZین -
  .عداد قبل أن �قوم 3عمل�ات التصنیف، فبدونه ال �ستط�ع الطفل أن �قرر 0م الشيءال �ستط�ع فهم الطفل األرقام واأل -

  .�ساعد التصنیف الطفل على معرفة عالقة الجزء 3الكل -
المثلثات الحمراء والزرقاء هي أجزاء من مجموعة المثلثات وعند تصنیف الطفل للمثلثات الحمراء والزرقاء : فمثال

  ). 24: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (.) 0م�ة(وأیها أقل فإنه �ستط�ع معرفة أیها أكثر 
  .تترك المفاه�م أثرا مهما في السلوك اإلنساني، إذ أن تعلمها �ساعد الفرد على أن یدرك في ضوئها المتغیرات البیئ�ة -
فالمفاه�م تختزل المتغیرات البیئ�ة وما فیها من ظواهر متعددة إلى أضعاف أو خصائص موحدة  -

على الفرد فهمها و3التالي التعامل معها، وZذلك تعمل المفاه�م على اختزال ضرورة التعلم  �سهل. ومتقارZة
 .والحاجة إلى التعلم المستمر وتؤدN إلى ترتیب ورYZ الحوادث معا

 .إن المفاه�م ال تنشأ فجأة بوضوح تام، وال تنتهي عند حد معین لكنها تنمو وتتطور 3استمرار  -
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ر0ات الحس�ة من خالل الخصائص أو السمات أو العالقات المشتر0ة بین إن المفهوم یتطور من المد -
هذه المدر0ات عن طرOE الحواس فتكون الصورة الذهن�ة للمدرك الحسي، فتتطور المفاه�م في مستواها أثناء 

 ).   31: 2009ز�نات یوسف دعنا، .(للطفلالنمو العقلي 

 :مفاه8م الر�اض8ات - 5

 :مفاه8م ما قبل عدد8ة - 5-1

  .الخ...لكل طفل 0رسي، لكل طفلة عروسة لكل طفل ملعقة لكل طفل محفظة مثل: التناظر -
  ).41: 2009ز�نات یوسف دعنا، (یدرك الطفل عالقة التناظر األحادN 3ش0ل تام ومن ثم إدراك الث3ات العددN :سنوات 5في سن 

على الخصائص التبولوج�ة الراشد �صنف على أنها أش0ال هندس�ة والطفل �صنفها بناء :مثال :التصنیف -
 .مثل أش0ال مفتوحة وأش0ال مغلقة

تعد المثلثات 3ألوانها المختلفة أجزاء من مجموعة المثلثات فعند ما �صنف الطفل المثلثات وفO لونها فإنه :مثال
  )  45: 2009ز�نات یوسف دعنا، (�ستط�ع أن �عرف أكثر وأقل

  :ة ثم وضعها في مجموعة من أولى إلى األخیرترتیب األش�اء وفO خاص�ة معین مثال: الترتیب -
  من األول إلى األقصر*  
  ...من األعلى إلى األخفض وه0ذا* 
لكي �قوم الطفل 3الترتیب مثل الطول فإنه یجب أن یدرك أوال أن األش�اء التي �ستخدمها أنها أموال مختلفة * 

واألخیر ل�س هناك 3شيء أطول منه ...ه0ذا وEلي ذلك إدراكه أن أحدها هو األطول والثاني أطول من ال3اقي و 
  ). 46: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (فإن ترتی(ه 98ون في األخیرلذا 
ینمو من خالل ما یتعامل معه في بیئته من حیث عدد قطع الشو0وال، وعدد ألعا3ه : مفهوم األكثر - 

  .مع ما أخ8ه أو أخته أو صد8قهوألعاب إخوته هو على األغلب �قارن ما لد�ه 
والهدف .12عددها  وأكوابهاوهي طرEقة استخدام مجموعة الزجاجات عددها ستة :تكافئ المجموعات - 

  .التساوN العددN، التي تحتوN على العدد نفسه من العناصر دون االهتمام 3طرEقه التنظ�م، وال نوعیتها
  .ا0و3 12أكثر من  06الزجاجات  أنال �ستط�ع تكوEن التناظر،و�ح0م على  سنوات5-4: 1م
  ).الث3ات(یتم0ن من إجراء المقابلة بین العناصر و لكن ال �متلك ف0رة التكافئ  سنوات 6-5: 2م
أكواب و�ستغني عن المحاولة  6زجاجات بـ  6والتكافؤ الحق�قي و ة�صل إلى ف0رة المقابل  سنوات 7-6: 3م

  ). 48-47: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (والخطأ 

  :مفاه8م عدد8ة  - 5-2
 :العد -5-2-1

�ة العد ل�ست سهلة 3السنة للطفل وذلك لكونها غیر محسوسة، 3اإلضافة أنها تحتاج إلى تعد عمل  -
 .خبرات تدرEب�ة تتعلO بتسلسل األش�اء وترتیبها
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قد یتم0ن الطفل من الكرات لعب س�ارات ولعب : ما نعن�ه 3العد هو أنه عند تعرض على الطفل مثال -
ش0ل فناجین ش0ل + ثم إذا عرضنا عل�ه أرZعة فناجین  "الثة ث"القول 3أنه یوجد نفس العدد ونسمي ذلك العدد 

( "أرGعة'الفناجین فلبد أن �قدر على القول 3أن هناك فناجین أكثر من عدد الس�ارات او الكرات ونسمي هذا العدد 
 ).115: 91994ر�ستین مایلز، 

  
 : الشرو1 

  .إعطاء أسماء األعداد 3الترتیب السل�م •
 لترتیب 0ي یتوصلوا إلى عددهاتطبیO أسماء األعداد 3ا •

 عن طرOE الحف\ واالستظهار •

 .عدم تصح�ح األخطاء نس�ان أثناء العد ألحد األرقام من المهم تشج�عهم على تكرار المحاولة •

  :على تآزر المفاه�م األساس�ة التال�ة ب8اج8ه�قوم مفهوم العدد حسب رؤ�ة :مفهوم العدد عند ب8اج8ه   -5-2-2

-  iاالحتفا.  
 .التعاكس -

 .ا3قة واحد لواحدالمط -

  . الترتیب المتسلسل  -
 ).137: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،(  التقس�م والعالقات -

 :9یف 98تسب الطفل مفهوم العدد -5-2-3

  .التعرف على أسماء األعداد او الرموز الدالة 0لها و تردید األعداد بترتیب ألي:العد اآللي  -1
  .اسم العدد وترتیب العد الوعي 3اسم العدد مع فهمه والمطا3قة بین :العد العقلي  -2
الح0م على عدد العناصر المجموعة من خالل مطا3قة أسماء األعداد والشيء المعدود أN : العد الكمي  -3

  .الرYZ بین عناصر المجموعة واسم العدد
4-   Nالعد الترتیبي(الترتیب العدد.(  
  إدراك العالقة بین العد الكمي وعدد الرت3ة  -5
  )ارنة العدد�ةالمق(المقارنة بین المجموعات   -6
7-  Nعدد العناصر المجموعة ال یتوقف على ش0لها أو حجمها: اكتساب الث3ات العدد.  
 ) . 60: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (اكتساب مفهوم العدد -8

  :مراحل نمو العد حسب ب8اج8ه  -5-2-4
  سنوات 5 -4من : المرحلة األولى

  .3ات لهذا التناظراألحادN بدقة، وال تتوافر خاص�ة الث) التطابO( ال یتكون التناظر •
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مثل السوائل إذ یرM الطفل أنها تتغیر أ3عاد اإلناء (ال تتوافر خاص�ة الث3ات للكم�ات سواء المتصلة  •
 ).أو غیر متصلة مثل ح3ات الخرز التي یرM أن عددها یتغیر ترتیبها او بتغیر أ3عاد اإلناء الذN یوجد ف�ه" ارتفاعه وسعته

 .افر خاص�ة التناظر التسلسليال �ستط�ع إجراء التسلسل وال تتو  •

 .ال یتكون التناظر الرتبي، وال تتوافر خاص�ة االحتفاi 3ه •

 .ال یدرك عالقة الجزء 3الكل وEختفي الكل عند تجزئته •

 .أكبر الطرف األ�سر األ�منوEرM أن الطرف  5+4=  7+32النس3ة للجمع ال یدرك  •

  سنوات 7-5: المرحلة الثان8ة
  .دN ولكن دون توافر خاص�ة الث3ات�0ون الطفل التناظر األحا •
 ال �ستط�ع عمل التناظر الترتیبي •

 )العدد الكمي( یتدرج إدراك الطفل للعدد األصلي •

 یدرك حدیثا و3المحاولة والخطأ عالقة الكل 3الجزء •

• Nیتدرج إدراك الطفل النتقال التناظر األحاد. 

  تسلسل تقد8م محتوK العدد -5-2-5
  ).  لثنائ�ة،الثالث�ة،الرZاع�ة،الخماس�ةاألحاد�ة،ا(تكوEن المجموعات األول�ة -
  .5إلى  1الرYZ بین مفاه�م األعداد من   -
  .9إلى تساع�ة  6استخدام المجموعات األول�ة والعدد العقلي في تكوEن مجموعات سداس�ة  -
 . في إطار المفاه�م تحت العدد�ة 9- 1الرYZ بین األعداد من  -

  تسلسل أنشطة المفاه8م العدد8ة  -5-2-6
ثم الر�G  9حتى العدد .... ،6ثم العدد  5إلى  1ثم الر�G بین األعداد من 5حتى العد ... ،2د، العد1العدد 

 ) . 63: 2009ز�نات یوسف  دعنا، ( ... 9إلى  1بین األعداد من 

  :األعداد الترتیب8ة -5-2-7
  .أطلب من األطفال الخروج من ال3اب هل �ستط�عون الخروج معا؟ ط3عا ال -
 ....سمي األول فالثاني فالثالث وه0ذاأطلب منهم الخروج 3الترتیب و  -

علب على طاولة عدد 3الترتیب وأطلب من األطفال تغم�ض عیونهم، ضع 3طاقة تحت أحدها  5ضع  -
 .وأسألهم تحت أN العلب ال3طاقة 3الترتیب حتى �صلوا الى الجواب الصح�ح ،اعد ذلك بتغییر م0ان ال3طاقة

 .)64: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (ر والثاني 3األزرق والثالث 3األصفر وه0ذاأرسم مجموعة أش�اء وأطلب تلوEن األول 3األحم -

  :مقارنة األعداد -5-2-8
تقس�م األطفال إلى مجموعات وأعطه 0ل منهم عدد من الكرات أو األقالم وأسألهم أN مجموعة معها اكبر عدد 

  )  65: �2009نات یوسف دعنا، ز (5العد  أقل من 3والتأكد من أنهم �عرفون أن العدد  5أم  3ثم أسأل أیهم أكثر 
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من أهم مظاهر النظام العددN الترتیب أN أن 0ل عدد : المقارنة العدد8ة بین المجموعات -5-2-9
والتي  المقارنات العدد8ةولكي �0تسب الطفل مهارة نمو األعداد نستخدم .و3التالي رمزه له م0ان في النظام العام

  ).ب والمقارنةالترتی(تتضمن 0ل من مهارات أكثر من ، أقل من، 
  :مفهوم الرمز العدد�  - 5-2-10

  )أN أنه ف0رة مجردة(ع3ارة عن خاص�ة للمجموعة وهو تجرEد عقلي یدل على الكم  العددإن 
هذا �عني أنه ل�س العدد .ع3ارة عن رمز اصطالحي �ستخدم لتمثیل الكم العددN أو العدد الرمز العدد�أما  - 

 )  66: 2009یوسف  دعنا،  ز�نات(. نفسه 3معنى أنها رموز تعبر عن العدد

نقول خمس دوائر، خمس 0رات : هناك مفهوم العدد الذN ال �عتمد على العناصر وٕانما على الخاص�ة فمثال - 
  .خمس دم�ات

  إلدراك الرمز العدد�) 6(المهارات الستة  - 5-2-11
  .مع التمیز بین الرموز الرمز العدد�أن �قول الطفل اسم  -
  .... 3، 2، 31ا صح�حا ترتی الرموز العدد8ةأن یرتب الطفل  -
) 1(بنفسه مثل الرYZ بین العدد الرمز العدد�أن یرتب الطفل بین الرموز العدد�ة والمجموعات التي تمثل  -

 ...وه0ذا.والشيء الواحد، واالثنین 3شیئین

 .أن یدرك الطفل أن 0ل رمز في الترتیب العددN یزEد 3مقدار واحد عن الرمز السابO له -

 .طفل بین الرمز العددN والمجموعة التي تحتوN الكم نفسه الذN �مثله الرمزال) یناظر(أن �قابل  -

 ) . 67: 2009ز�نات یوسف  دعنا، (أن �0تسب الطفل الرموز العدد�ة  -

  :أ(عاد اإلستراتیج8ة المقترحة لتدر�س األعداد - 5-2-12
  .تصنیف األش�اء -1
 .التطابO الكمي -2

 .مفهوم أكثر من ، وأقل من، وعالقة واحد بواحد -3

 1العدد مفهوم  -4

 2مفهوم العدد -5

 4، 3مفهوم العددین  -6

 9إلى  5مفهوم األعداد من  -7

 .الترتیب المتسلسل -8
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  :ا8ضا من 8ضیف مفاه8م اخرK منها
 .د8مومة (قاء الشیئ -1

 .المطا(قة -2

 .الترتیب- الش9ل- الحجم -3

  ).249: 2009منصور الشرGیني ، السید 9امل  )(142: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،.( التصنیف -4

  د حسب العمر الزمني تطور العد - 5-2-13
  .أن الطفل �م0ن إدراك ثنائ�ة الیدین والعینین واألذنین والقدمین ثم یتطور هذا مفهوم في سن الثالثة: سنة 2
  �میز بین القلقة والكثرة ف�أخذ لنفسه الكثرة وEترك القلیلة.                       *  20- �1عد من : سنوات 3
  .3عد سماعها مااألرق �3ستط�ع إعادة :  سنوات 4
  .یدرك التساوN والتناظر والتماثل في التجمعات المختلفة*  وٕاعادة أرZعة أرقام  5 - 1إدراك مفهوم :  سنوات 5
توظ�فه ألصا3عه واالستعانة 3أصا3ع اآلخرEن * أرقام    5إعادة ) 10( �ستمع إدراك مفهوم العدد حتى :  سنوات6
 ).105:  2008دمحم متولي قندیل وآخرون ،( .

  تطور العد حسب العمر الزمني  - 5-2-14
إن إدراك التجمعات العدد�ة �سبK.buhler  Oبوهلر إن العد یتطور من الكل إلى الجزء، حیث تؤ0د دراسات 

  .إدراك األعداد ذاتها
  .وه0ذا ...وس�ارة... هذه س�ارة، وهذه س�ارة'عام یرM مج من الس�ارات ف�عبر عن عدد 3قوله  2 قبل

أعطیت له فمثال إذا .یدرك التجمعات الثنائ�ة والثالث�ة والرZاع�ة و�قف 3ه إدراكه عند هذا الحد �ستط�ع أن عام 2 
  .فإنه یدرك أن نصی3ه قد صغر، ثم �مضي ی3حث عن البرتقالة الضائعة أخفیت عنه واحدةثم  برتقاالت 4

  .یتم0ن من إدراك ثنائ�ة الیدین، العینین ، األذنین، القدمین*
ن �عد على أصا3عه، ثم �مضي 3ه النمو حتى �ستط�ع استخدام أصا3ع األفراد اآلخرEن في العد، �ستط�ع أوال أ*

  ثم ینتهي 3ه األمر إلى إدراك األعداد دون االستعانة 3أصا3عه أو 3أصا3ع غیره
، أن أساس تعلم جیزلحسب .(9أو  8إلى "ثالثة..اثنان...واحد"یرM مجموعة من الس�ارات ف�قول   عام 2(عد 
  ).د األطفال هو التشا3هعن
 .20أو  19إلى  1ترداد األعداد أ�ضا �ستط�ع الطفل العد من : سنوات 3

  )5(�ستط�ع أن یجمع من األعداد ما ال یزEد جمعه على  سنوات 5
 یتعذر عل�ه فهم المقصود 3عمل�ات الضرب والقسمة*

  یدرك مفهوم العدد  سنوات 6
ألساس�ة فیبدأ 3الجمع فالطرح فالقسمة، هذا وغال3ا ما تتأخر العمل�ة أن یتعلم العمل�ات الحساب�ة ا سنوات 5-9

9ر�ستین ( )110: 91996امل دمحم دمحم عو8ضة،  ()148 - 146: 1997فؤاد البهي السید،(األخیرة إلى ما 3عد التاسعة
  ).115: 1994مایلز، 
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  ):الحساب(الدوال  عمل8ات ولا -6
 & Mcloughlinوأشار ةاألكاد�م�ة شأنه شأن القراءة، الكتا3 �عتبر الحساب احد الموضوعات الترZو�ة        

Lewis, 1996  الحاجات الخاصة یواجهون صعو3ات في تعلم العمل�ات الحساب�ة األساس�ة و في Nأن الطل3ة ذو
تطبیO المهارات و توظیف العمل�ات الحساب�ة في حل المش0الت، و 0ذلك فهم یواجهون صعو3ات في الحساب 

المفاه�م الكم�ة األساس�ة، و عدم معرفة األعداد الم0تو3ة، و عدم تذ0ر الحقائO الحساب�ة  مثل است�عاب
  .ال3س�طة، و عدم القدرة على حل المش0الت الم0تو3ة

إن المهارات الحساب�ة تسهم في تطوEر القدرة على التف0یر و على حل المش0الت، و 3اإلضافة إلى مهارات 
شفوN المهمة و الهادفة الى تشج�ع الطل3ة ذوN الحاجات الخاصة على اكتساب القراءة، الكتا3ة، التواصل ال

  .االستقالل�ة و الح�اة الوظ�ف�ة 
  Turnbull et al 1982حسب المهارات الحساب8ة في المرحلة االبتدائ8ة  - 6-1

  :قراءة األرقام و 9تابتها و عدها -أ 
 .10 – �0قرأ و �0تب الرموز من   -1
 .10ددها �قل عن �عد مجموعة من األش�اء ع  -2
 ).10 – 0من (�0تب العدد الناقص في سلسلة غیر م0تملة   -3
 ).10-0من (�عرف عدد من األش�اء في مجموعة   -4
 .3الترتیب 10- 0�0مل الصور بتوصیل النقا^ التي ترYZ األعداد من   -5
 .10- �0عد األرقام الزوج�ة من   -6
 .�عرف األول فالثاني فالثالث فالرا3ع فالخامس  -7
 .من الذاكرة 5- �1عد من   -8
 .25- �0قرأ و �0تب األرقام من   -9

 .�عرف ق�مة الرقم الم0توب 0تا3ة - 10
 .�عرف عمره و عنوانه و رقم الهاتف - 11
 :�ستخدم األرقام في عده لألش�اء في الح�اة الیوم�ة مثل - 12
  .رقم الصفحة في 0تاب - 13
 .عدد األطفال في الصف  - 14
  :الحقائ_ و العمل8ات - ب
 .�5اء ال یزEد عددها عن �طابO بین مجموعات تتكون من أش -1
 .�5عرف عدد األش�اء لما ال یزEد عن  -2
 .�10طابO بین مجموعات تتكون من أش�اء ال یزEد عددها عن  -3



األساسية المهارات                                                           الثالث الفصل  

  

160 

 

 .�10عرف عدد األش�اء لما ال یزEد عن  -4
 .�طابO بین المجموعات التي تتكون من نفس العدد من األش�اء -5
 .�شیر الى المجموعات الفارغة -6
 .�فرق بین اكثر و اقل -7
 .<و  >هم معنى الرموز�ف -8
 ). 244-242: 2009جمال الخطیب ، مني الحدید�، ( -، +، =�فهم معنى الرموز  -9

 .أش�اء �10حل المسائل التي تتطلب جمع ما ال یزEد عن  - 10
 .10أعداد �قل الناتج فیها عن  �3حل مسائل تتطلب جمع  - 11
  :الق8اس -ج
 :�طابO بین مصطلحات الحجم و الكم�ة التال�ة - 1
 3عض –0ل                             اقل –أكثر  •
 نحیف –صغیر                         بدین  –0بیر  •
 قرEب –قصیر                         3عید  –طوEل  •
 منخفض -قلیل                            مرتفع  –0ثیر  •
 .�میز بین األش�اء بناءا على الخصائص المذ0ورة أعاله - 2
 .ى واحد�عرف معنى نصف و معن - 3
 .�عرف وظ�فة میزان الحرارة - 4
 �عرف الفرق بین میزان الجسم و میزان الحرارة  - 5
  .الزمن - د

  ). 246: 2009جمال الخطیب ، مني الحدید�، (.النقود -ه

  المهارات المعرف8ة الالزمة لعلم الحساب - 6-2
 3المقارنة  •
 التسم�ة •
 ق�اس الكم�ات •
 .استخدام الرموز المتصلة بها •

  :هي تتضمنف(النس(ة للمقارنة ف
 .صغیر - إدراك المعنى 0بیر  -
 .أش�اء عدیدة - إدراك شيء واحد -
 0ثیر -إدراك قلیل -
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 اقل - إدراك أكثر -
 .عدم التكافؤ –التكافؤ  -

  :ف(النس(ة لتسم8ة الكم8ات فهي تشتمل
 .معرفة أسماء األرقام 3الترتیب -
 .عدد األش�اء -

  :استخدام الرموز فهو یتضمن
 .رYZ اسم العدد برمزه الم0توب -
 .ا3قة الرمز الكتابي للرقم 3عدد األش�اءمط -

  :ق8اس الكم8ات و 8شمل
 ).مليء - فارغ(المفاه�م األساس�ة المتصلة 3الفراغ و السوائل  -
 ).ثقیل –خفیف (الوزن  -
 ).طوEل - قصیر(الطول  -
 ).3عد - قبل(الوقت  -
 ).3ارد -ساخن(الحرارة  -
 Bailey&Wolery1984مهارات تعلم الحساب حسب  - 6-3
 .رتیب3الت 10- �1عد من  -1
 .�حسب عدد األش�اء -2
 .�طابO األرقام -3
 .�شیر إلى العدد الذN �طلب منه -4
 .�قرأ الرقم الم0توب -5
 .�ضع العدد في موقعة الصح�ح -6
 .�عرف أN الرقمین أكثر و أیهما أقل -7
 .�طابO بین العدد و المجموعة التي تمثله -8
 .�عرف هل عد األش�اء في مجموعتین مختلف أم متشا3ه -9

 .ة في مجموعتین و �عرف أیهما أكثر و أیهما أقل�عد األش�اء الموجود -10
11- Oو الرقم الالح Oعرف الرقم الساب�. 
  ). 250-243: 2005منى الحدید� و جمال الخطیب، (" نصف"�عرف معنى  -12

  

 



األساسية المهارات                                                           الثالث الفصل  

  

162 

 

 .تطور الحساب حسب العمر الزمني - 6-4
ألمثلة الح�ات�ة إن معظم األطفال یتعاملون 0ثیرا مع عملیتي الجمع والطرح  و أح�انا من خالل 3عض ا      

ال3س�طة 3معنى �مارس الطفل عملیتي الجمع والطرح، وأح�انا الضرب والقسمة في تعامالته الیوم�ة دون أن 
  ).102: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،( و3مثا3ة مجردات صممها اإلنسان )÷(، ) x(، )-(، (+) :یدرك أن العالقات

من خالل ممارسة أنشطة وتجارب )÷(،)x(،)-(،(+)رZعة العمل�ات الحساب�ة األسنوات 8م9ن تعل8م  5إلى  3
  .حق�ق�ة، تسهم في جعله �فهم داللة الرموز المجردة للعمل�ات السا3قة

ال �م0نه حل للواجب المنزلي، 0امال بنفسه، لذا یجب أن �قوم 0ل منهما 3مساعدته في تحقیO  سنوات 5اقل من 
 .هذا العمل حتى ال �صاب الطفل 3اإلح3ا^

وعلى 0تابتها وعدها، 0ذلك  100رقم نوات فیجب أن �0ون قادرا على التعرف على رموز األعداد وحتى س 7-8
�0ون على معرفة تامة 3الوقت و3عمل�ات الجمع والطرح و3المقای�س والموازEن األساس�ة، و3أسماء الشهور وأ�ام 

 .األسبوع، والتارEخ واستخدام الكسور بدقة

: وأن �ستعمل و�ستخدم الكسور.علم فهم ق�مته النقود وتكون له القدرة على ت3ادلهاسنوات فإنه یجب أن یت 9 -8
  .و�قوم 3عمل�ات الضرب والقسمة الم3سطة ) 4على1(ورGع) 3على1(ثلث 

�0تسب الطفل في هذه السن المتقدمة عمقا في اإلدراك وقدرة مقبولة أو معقولة من التصور، : سنوات 9إلى  5
  ). 255 -254. 2009الشر�ني،منصور 9امل  دالسی )(106: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،( درجة ماوتزداد خبراته صقال ب

 :الر�اض8ات لدK المعاقین ذهن8ا - 7

من  2الطفل قبل دخوله المدرسة تتولد لد�ه سلسة من المفاه�م الخاصة 3العد و�عرف أننا نرتدN  أن       
ة غ�اب األب ی3قى العدد خمسة ،أما المعاق ذهن�ا فهو ال عدد أشخاص األسرة أرZعة وفي حل أناألحذ�ة ،�عرف 

من تلقاء ذاته واستعمال تف0یره مثل الطفل العادN و ال �ستط�ع فهم بیئته  م�0تسب هذه المفاه� أن�ستط�ع 
  (CLAUD DELLA-CORTIADE,1988 :131)3طرEقة حساب�ة وEتم ذلك 3مساعدتنا له

 

  :طفال ذو� اإلعاقة العقل8ةالمهارات الر�اض8ة الالزمة لتعل8م األ  - 7-1
و�قصد لمهارة التصنیف فرز وتجم�ع لعناصر و المحسوسات المتشابهة بخاص�ة او : مهارة التصنیف -1

خاصیتین في مجموعة واحدة وتكوEن عالقة بین المحسوسات وعادة ما یتم التصنیف حسب وظ�فة الشيء مثل 
ء 0الش0ل او اللون او الحجم مثل تصنیف تصنیف أدوات الطبیب او أدوات النجار او حسب صفات الشي

الس�ارات الكبیرة ذات اللون األحمر او حسب العالقات التي ترYZ بین األش�اء او استخدام الشيء مثل الس0ین 
  .والملعقة، والكرسي والطاولة والفرشاة والمعجون وغیرها

 . تعرف على الكم�ةوتعمل هذه المهارة على تنم�ة القدرة على ال: مهارة العالقات الحساب8ة -2

 .مجموعة بها خم�س س�ارات ذات لون أزرق وأخرM بها ستة س�ارات ذات لون أحمر: أكثر من او أقل من مثل -
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ف�قوم الطفل 3عد الس�ارات في 0ل مجموعة و�ضع رمز العدد الصح�ح لكل مجموعة لیتعرف أكثر عددا وأیهما 
  .ازرق أمام س�ارة لونها احمر حتى تنتهي المجموعتانأقل وذلك 3عمل مقابلة العناصر بوضع 0ل س�ارة لونها 

�عرف على أن الس�ارات ذات اللون األحمر أكثر : تساعد على إ�ضاح مفهوم التشا3ه واالختالف مثال -
  .عددا من الس�ارات ذات اللون األزرق 

 :یدل عل�ه مثل وتم0ن الطفل من عد المحسوسات 3الترتیب الصح�ح، وأن 0ل عدد رمز: مهارة رمز ومدلول العدد -3

  .�عد الس�ارات في طوق المجموعة األولى 3الترتیب من واحد إلى أرZعة س�ارات -
�ضع 3طاقة العدد أرZعة أمام المجموعة ثم �عد الس�ارات التي في المجموعة الثان�ة خمس س�ارات 3الترتیب  -

 .من واحد إلى خمسة س8ارات

 .�ضع رمز العدد خمسة أمام المجموعة  -

  .تساعد الطفل المعاق ذهن�ا على معرفة الفترات الزمن�ة لألحداث: ت الزمن8ةمهارة العالقا -4
 .معرفة الزمن -

 .فصول السنة -أ�ام األسبوع -

 .معرفة مصطلحات الوقت مثل ص3احا وظهرا ومساءا -

  :تم0نه من: مهارة العالقات الم9ان8ة -5
  .معرفة وتمیز وتحدید م0انه في الفراغ - 
  أسفل - أعلى -�سار      - �مین: 0ان�ة مثل معرفة الموقع واالتجاهات الم - 
  :مهارة التعامل (النقود -6
  .معرفة أش0ال النقود المعدن�ة والورق�ة - 
 )  137 - 136:  2010عدنان ناصر الحازمي، (التمییز بین فئاتها، واستخدامها في المواقف االجتماع�ة - 

  :الخطوات التال8ةتنم8ة مهارات الر�اضات لألطفال المعاقین ذهن8ا من خالل ات(اع  - 7-2
  :المفاه8م الر�اض8ة تعل8م -1
  .واقع�ة لكي �سهل إدراك التلمیذ له ءرYZ المفهوم 3أش�ا - 
  .رYZ المفهوم 3المفاه�م السا3قة وتمیزه عنها لكي �ساهم في تنم�ة لدM الطفل - 
  .البدء 3المجسمات ثم االنتقال إلى الصور عند عرض المفاه�م - 
فهوم، االقتصار على عرض ال3طاقات 3اللونین األب�ض واألسود، وذلك للتر0یز على عند البدء في تعل�م الم - 

  .المفهوم وال3عد عن التشتت
یجب مراعاة التدرج النمائي في إكساب مفهوم اللون مثل البدء 3اللون األحمر، ثم األصفر، ثم األخضر وأخیرا  - 

  .اللون األزرق 
  .الدائرة، ثم المثلث ثم المرZع أو المستطیل عند تعل�م األش0ال الهندس�ة البدء بتعل�م- 
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عند تعل�م الش0ل الهندسي، یجب التر0یز على وجه االختالف بین األش0ال، 0اختالف المرZع عن المستطیل - 
  .وتبین وجه االختالف بینهما

  :تعل8م األعداد -2
  .توفیر تش0یلة واسعة من أدوات ال3س�طة الخاصة 3العد - 
ومختلفة لتعل�م التلمیذ المعاق ذهن�ا 0عد األصا3ع، الس�ارات المعدة للعب، أو الدرج استخدام طرق متنوعة  - 

  .عند الصعود
  .قبل البدء بتعل�م مفهوم الصفر لسهولة إدراك األش�اء الموجودة )9-1(تعل�م الطفل المعاق ذهن�ا األرقام من - 
م االنتقال إلى عرضه 3ش0ل عشوائي، عند تعل�م مدلول العد یجب البدء 3عرض من المدلول 3ش0ل منظم، ث - 

  .وذلك حسب مستوM التلمیذ
  .وذلك تمهیدا لتعل�م جدول الضرب )عشرة، عشرة(،)خمسة، خمسة(،)اثنین، اثنین(یجب تعل�م العد - 
  ) العینین، األذنین(نستعین 3األش�اء التي توجد على ش0ل زوجین في الح�اة مثل) اثنین، اثنین( عند تعل�م العد - 
  .نستعین 3الیدین )خمسة، خمسة( تعل�م العدعند  - 
  :تعل8م العمل8ات الحساب8ة - 7-3

یتأخر تواجه المعوق ذهن�ا صعو3ات 0ثیر ة في تعلم الحساب 3سبب تأخر النمو العقلي، وهذا ما یجعله   
  .1=5-6أو  ،6+=1+5أو  2+4أو ) 1+5(:عن إدراك أن األش8اء تظل بخصائصها تغیر ش9لها مثل

  ).986تبها  2(، )988تبها  7(د األش0ال واألرقام ف�0تبها 0بیرة ومقلو3ة لد�ه نقص في تقلی -
أفضل الطرق ل�علم الحساب فیها طرEقة الخبرة والتي تقوم على اكتساب المهارات الحساب�ة والمفاه�م من خالل 

خولة أحمد .(..رمواقف الح�اة الیوم�ة واكتساب المفاه�م الخاصة 3أكبر واألقل، األثقل واألخف، األطول واألقص
 ).128: 82007حي، ماجدة السید عبید، 

 الضربعمل�ة : یجب العمل على إتقان التلمیذ للعمل�ات الحساب�ة ألنها مرت3طة ب3عضها ال3عض مثل -
  .الطرحإتقان عمل�ة  (عدتأتي  القسمة، وعمل�ة الجمعإتقان عمل�ة  (عدتأتي 

 )2(،)2(تعني )2+2:(، مثللعمل�ة الحساب�ة للطفلیجب شرح معنى اإلشارات الحساب�ة قبل بدء بتعل�م ا -

  .وه0ذا مع 3ق�ة اإلشارات الحساب�ة
یجب أن یرافO تعل�م العمل�ات الحساب�ة، نبدأ بتقد�م المسائل اللفظ�ة عمل�ا، ثم التدرج في تقد�م المسائل  -

  .الم0تو3ة ال3س�طة
ا مثل الحلوM او معنو�ا مثل الثناء تعزEز االستجا3ة الصح�حة على أن �0ون التعزEز م3اشرا، إما ماد� -

 ) . 137 -136:  2010عدنان ناصر الحازمي، .(والمدح
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 .األطفال المتخلفین عقل8ا درجة (س8طة 8م9نهم  - 7-4

حول تحدید األخطاء إلى العمل�ات الحساب�ة، والتي ات3عت تصنیف  Janke 1980جانكحسب دراسة  -
  :تتمثل في Engehardt، 1977انجیلھا ردت 

  .ر في عمل�ة التصنیف او التجم�عقصو  - 
  .أخطاء في عمل�ة القلب غیر مناسب - 
  .أخطاء في الترتیب - 
  .القصور في الخطوات التدرEج�ة المؤد�ة إلى الحل - 
و�عزM الصور في العمل�ات الحساب�ة إلى قصور في قدرة المتخلفین عقل�ا على استرجاع المعلومات والتعم�م   

 Goldman&Pellagrimo،1987قلدمان وGیلغر�نو اتیج�ات الحساب�ة وهذا حسب واالستخدام الفاعل لالستر 

منصور (وفهم المش0الت وحلها وخاصة المجردة واللفظ�ةMercell&Weeks،1985حسب يواالستدعاء السمع
 .)253. 251: 2009السید 9امل الشرGیني ، 

لرEاض�ات عن طرOE الخبرة وهي التي تقوم �0ون تدرEب األطفال المتخلفین عقل�ا القابلین للتعلم على أداء ا 
على تعل�م المهارات الحساب�ة والمفاه�م الكم�ة األساس�ة من خالل مواقف الح�اة الیوم�ة التي تتصل 3الزمان 

  :و�م0نهم تعلم.والم0ان والكم�ات و الحجوم
  .تعلم الكم�ات مثل أكثر، أقل، 0بیر •
  ).10(رقمالعد حتى  •
  .تصنیف الكم�ات •
المفاه�م الخاصة  بو�0ون لدیهم القدرة است�عا )10- 1(عمر �م0ن أن یتعلموا 0تا3ة األرقام منمع تقدم ال •

  .3الوقت وخصوصا تتا3ع وتسلسل األنشطة الیوم�ة
غال3ا ما �ظهرون قدرة تدل على تم0نهم من تحدید مواعید البرامج التلفزEون�ة التي �فضلونها ومن تحدید  - 

  :وهم عموما �م0نهم.ذ0رها والمفاه�م الخاصة 3النقود في صورتها ال3س�طةأعمارهم وأرقام التل�فونات وت
  .تعلم الحساب والقراءة المرت3طة 3الح�اة الیوم�ة •
  .�م0ن تدرEب الطفل على العد ال3س�Y لألرقام ف�م0ن أن �قوموا 3عد الش3اب�ك،األبواب الموجودة في الحجرة •

  .ق التعداد واحد3طر  )10(إلى) 1(یتعلم الطفل أسماء األرقام من  •
  .یتعلم جمع تفاحة مع تفاحتین •
  .مفات�ح )3(مفتاحا مع •
  .وقراء ة أسمائها  )10(إلى) 1(یتعلم 0تا3ة األرقام من •
  .قراءة أرقام الساعة والهاتف اآللي •
 ).258 -255: 2009منصور الشرGیني ،السید 9امل (یتعلم الجمع إلى العشرة بواسطة الم0ع3ات وقطع النقود والخرز •
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 :ق تدر�ب الطفل المعاق ذهن8ا على الحسابطر - 7-5

تتمثل في تنم�ة المفاه�م الكم�ة ، تنم�ة المهارات الحساب�ة في الح�اة الیوم�ة ، توض�ح العالقات بین األعداد 
األطفال المعاقین ذهن�ا �عانون من قصور في التف0یر الحسابي إلى عدم قدرتهم على فهم المش0الت  و.والرموز

  . مجردة واللفظ�ةوحلها وخاصة ال
3اإلضافة إلى مش0ل في التعم�م واالنتقال من قاعدة حساب�ة إلى غیرها من قواعد ومفاه�م لذلك یجب تنم�ة 
المفاه�م الحساب�ة المختلفة من خالل األنشطة والخبرات المختلفة ومن خالل اللعب والقصص حتى ال درس 

 :�ة هذا ما أشارت إل�ه المفاه�م الحساب�ة في فراغ منعزل عن الخبرات الیوم

المفاه�م الحساب�ة ترتY3 3حاجات البیئة مثل معرفة الوقت النقود ففي بدا�ة التعل�م :1997طر�قة الشناو�  -1
ففي األلعاب وألوان النشا^ المختلفة استخدام األش�اء المحسوسة أوال لتنم�ة مفهوم األعداد عن طرOE الحواس 

وز األعداد وأسماءها ، أN أن تعل�م الحساب هو خطوة الحقة لتدرEبهم المختلفة ، و3عد ذلك �م0ن تعل�مهم رم
 ).105-103: 2012خولة احمد 8حى ،( .على األش�اء واإلدراك الجسمي

  ).10-1( �علم المعوقین عقل�ا أسماء األرقام من   -
  ...ثالثة  –و3طرEقة التعداد واحد ، اثنین  -
  ...ات�حمف �3علم جمع تفاحة مع تفاحتین ، ومفتاحا مع  -
 .وقراءتها) 10- 1( �علم 0تا3ة األرقام من  -

  . قراءة أرقام الساعة ، والهاتف -
  .بواسطة الم0ع3ات وقطع النقود وخرز �10علم الجمع إلى  -
  )دنانیر وفي الید ال8سرK دناران فكم دینار عند� ؟ 3معي في ید� ال8من (�علم تكوEن مسائل 3س�طة على الجمع مثل -
عن ظهر قلب  100واآلكل والنزهة على ساعة الجدار ثم یتعلم التعداد إلى  �علم تحدید ساعة الیوم -

 N105- 103: 2012خولة احمد 8حى ،...)( 20-15-10-5( و التعداد الخمسي ...)30-20-10( والتعداد العشر.(  

 .�علم الجمع مع ال3اقي والطرح 3االستالف ومعرفة النقود المستعملة  -

 .�علم الب�ع والشراء  -

  .رب 3ش0ل م3سY والقسمة ال3س�طة �علم الض -
  :2000طر�قة السب8عي  -2
 .�علم الوقت 3قص قطعة 0رتون 3ش0ل ساعة ولها عقرZان -

وهذا 0له مع ...1، ،01ما �علم استعمال األیدN واألصا3ع في التعداد والجمع والطرح و�علم الكسور ال3س�طة -
 ).106: 2012خولة احمد 8حى ،( التأكید على أهم�ة اإلعادة والتكرار

3-  Kطرق اخر: 

مساعدة الطفل على تصنیف األش�اء حسب الحجم، أو تسلسلها حسب الحجم، وذلك عن طرOE استخدام  -
  .أقالم الكرZون، األزرار األحجار، القشور الصغیرة،أدوات الطعام ال3الست��0ة، الم0ع3ات ألعاب الحیوانات 
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ون األرقام، وأصوات األرقام ومحاولة تعل�مهم عند تعل�م األطفال العد لألرقام ین3غي التأكد من أنهم �عرف -
 .إ�اها بإ�قاعات أو أصوات موس�ق�ة

ال تعلم الطفل أن �عد 0ل األرقام مع 3عضها، بل حاول التدرج في التعل�م، 3حیث و یجب من أنه یتقن  -
  .أرقام في المرة الواحدة) 3- 1( من
ي أن الرقم ل�س مرت3طا 3الشيء الذN عنده  والبد من خلY األش�اء عدة مرات أثناء تعل�مه العد، حتي �ع -

ضرورة تعل�مه 3أرقام 3أن 3عد األش�اء المحسو3ة التي �0من أن یلمسها بیده، ورYZ عمل�ة العد 3األش�اء المح�طة 
  .3الطفل ومع استخداماته الیوم�ة

لم القراءة تعوEد الطفل على رؤ�ة 3طاقات علیها أرقام، أحرف، 0لمات، و�م0ن استخدام طرEقتین في تع -
 ).129: 2007السید عبید،  ماجدةخولة أحمد 8حي و  (عن طرOE األحرف والكلمات

المعاقین ذهن�ا لمهارة الكتا3ة هي نوعا ما موجودا  األطفالطرق تدرEب   أن ترK ال(احثة الممارسة المیدان8ة

صة وتقتصر المهمة أكثر أنها ناقفعلى حد علمي  األول�اء إلىوجهت  أنهاف�ما یخص  أمالكن غیر 0اف�ة و 

األول�اء من طرف األخصائیین النفسانیین خاصة لم یوجه بها  على األخصائي النفسي األرطوفوني أو انه

 NوZاألرطوفوني أو التر.  

  ) ت8ةح8االمهارات ( االستقالل8ة مهارات -5
اك عدد من البرامج تختلف البرامج حسب درجة التخلف و تر0ز معظمها على الناح�ة العالج�ة و الدعم و هن

  :�م0ن اإلشارة إلیها منها
 �0ون في المدارس العاد�ة: برامج التعلم التعاوني -
 .برامج الحتم8ة الذات8ة -
 .البرنامج السلو9ي -
 .برامج تطور المهارات االستقالل8ة -

ل�ا و لقد إن الهدف الرئ�سي للتر�Zة الخاصة هو الوصول بهم إلى االستقالل�ة جزءا هاما من برامج المعوقین عق
  :تعددت المصطلحات التي تعبر عن مفهوم المهارات االستقالل�ة منها

 المهارات االستقالل�ة -
 مهارات الح�اة الیوم�ة -
 المهارات المع�ش�ة -

 .)53-52: 2013، خوله احمد 8حي( .المهارات الح�ات�ة -
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 :تعر�ف االستقالل8ة - 1
التي �فضل تدرEب ذوN اإلعاقة العقل�ة تعد من أهم األعمال " 1993عال عبد ال(اقي إبراه8متعر�ف  -

علیها و ذلك لمساعدتهم على االعتماد على أنفسهم والق�ام 3احت�اجاتهم الیوم�ة هذا یجعل الفرد اقل عبئا على 
 .)188: 2005خوله احمد 8حي، ماجدة السید عبید،(ممن �ع�ش معهم اآلخرEن

98ونون طفال المتخلفین عقل�ا علیها  حتى المهارات التي یتم تدرEب األ: "1995تعر�ف نادر الز�ود   - 
الیوم�ة والتي تؤدN إلى التقلیل أو عم االعتماد  قادر�ن على االعتماد على أنفسهم في إم9ان8ة قضاء حجاتهم

 ."ما یؤدN إلى أن �ع�شوا ح�اتهم االجتماع�ة 3ش0ل طب�عي وعادN.على غیرهم

 :أش9ال مهارات االستقالل8ة - 2

 :حسب نادر الز�ود - 2-1

  ).استعمال الحمام، غسل الجسم، تنظیف األظافر(ا�ة 3الذات العن •
 .تحضیر الطعام •

  .ارتداء المال3س وخلعها •
  .األكل وآداب المائدة •
  .التدرEب على الحر0ة •
  .مهارة التسوق  •
 ).312 -311، 2009الشرGیني ، منصور السید 9امل (استخدام الخدمات العامة •

  
  :یلي ي ماحسب مق8اس الجمع8ة األمر�89ة للتخلف العقل - 2-2
  :مهارات تناول الطعام و تشتمل - 1
 .مهارات استعمال أدوات المائدة •
 .مهارات تناول الطعام في األماكن العامة •
 .مهارات تناول السوائل •
 .آداب المائدةمهارات  •
  .مهارات استعمال المرحاض - 2
  :مهارات المظهر العام و تشتمل - 3
 .مهارة وضع الجسم أثناء الوقوف •
 .المال3س، مهارة العنا�ة 3المال3سمهارة ارتداء  •
 .مهارة ل3س الحذاء •
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  :مهارات النظافة و تشتمل - 4
 .مهارة غسل الیدین و الوجه •
 .مهارة االستحمام •
 .مهارة الصحة الشخص�ة •
 :مهارات التنقل و تشتمل - 5
 . مهارة اإلحساس 3االتجاهات  •
 .مهارة استعمال المواصالت العامة •
  :شتملمهارات استقالل8ة متفرقة و ت - 6
 .مهارة استخدام التل�فون  •
 .مهارة الخدمات البرEد�ة •
 .مهارة اإلسعافات األول�ة •
  .العامةمهارة معرفة المؤسسات  •

  :مناهج المهارات الح8ات8ة  -3
 skils والذN یر0ز على البرامج التدرEب�ة المهارات الوظ�ف�ة :Études fonctionnellesالمنهج الوظ8في  - 

fonctionnel ال Mوهو على المستو Mوذلك على ضوء عمر الشخص، ونوع اإلعاقة ودرجتها وعوامل أخر Nفرد
  .غال3ا ما �عتمد في تدرEب األشخاص ذوN اإلعاقات الشدیدة والمتعددة

الذN یر0ز على العمر  Programme d'études Développementaleالمنهج التطور� أو النمائي  - 
وهو �عتمد على التدرEب الذN یجب أن یراعي مراحل النمو .يالتطورN او العمر العقلي ول�س إلى العمر الزمن

التي بلغها الشخص ذوN الحاجات الخاصة، وEتم تحدید تلك المراحل من خالل تقدیر ساللم تقدیر النمو 
أن  .Mc Donnell, Mathlot- Buckuer,& Ferguson,1996ماكدونل، وما ثوت (اكنر وفیرجاسون المختلفة وأكد 

  ).3أنفسهم(المعوقین هي صعو3ة تعلم العنا�ة الذاتاألشخاص ات التك8ف8ة الرئ8س8ة أ� یواجهها الصعو(واحدة من 
ولمساعدة األشخاص ذوN االحت�اجات الخاصة على تعلم مهارات االعتناء 3النفس و3المنزل �حرص   

  .�اتالعاملون في میدان التر�Zة الخاصة في تطوEر برامج تدرEب�ة یتم تصم�مها خص�صا لهذه الغا
�عرف فهذه المهارات ل�ست 3س�طة وال تحتاج إلى الفئة إلى أن یتعلم 0یف یؤدN المهارة فقY بل �حتاج أ�ضا أن 

  .الم0ان والزمان المناسبین لتأدیتها 0ذلك یتطلب الق�ام لهذه المهارات قدرات أكاد�م�ة وحر�0ة واجتماع�ة وتواصل�ة

وذلك ینطوN على صعو3ات  )رس8ة تعاني األوضاع الح8ات8ة الیوم8ةأوضاع مد(و0ان التنفیذ في أوضاع غیر طب�ع�ة 
0بیرة ف�ما یتعلO بتعم�م المهارات إل المنزل والمجتمع و0انت لم تراعي الفروق الفرد�ة بین الطل3ة، لذلك أص3حت 

الحال�ة  البرامج الحدیثة تأخذ التفص�الت والظروف الح�ات�ة للطل3ة 3الحس3ان وذلك 3عد تحلیل معمO لبیئاتهم
  :الح�ات�ة الیوم�ة في والمستقبل�ة المتوقعة وتتمثل األنشطة

- OEاستخدام النقود والتسو. 
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 .استخدام المطعم وترتیب البیت وٕاعداد الطعام -

 .اخت�ار المال3س -

 .استخدام الهاتف -

 .العنا�ة الشخص�ة -

  :لم مجتمعيأرZعة مجاالت وصفا لبرنامج تع )(Wiggins & Behrmann,1988و�جنز و بیرمانوقدم 

  .عبور الشارع واستخدام وسائل النقل -
 السالمة واألمن -

 .التسوق  -

  .) 211 -208. 2009جمال الخطیب ومنى الحدید� ( تناول الطعام في المطاعم -

النمائي في بناء برنامج المهارات الح�ات�ة  أوسوف تعتمد ال3احثة على المنهج التطورN  وفي هذه الدراسة
  .سنوات 10إلى و 2من المستوM العقلي لألطفال المعاقین عقل�ا 

تبین من تعرEفات التخلف العقلي لدM الرا3طة :طرق تدر�ب الطفل المعاق ذهن8ا على المهارات الح8ات8ة - 4
الجوانب األمر�0Eة للطب النفسي و الرا3طة الوطن�ة للضعف العقلي، أن جوانب القصور لدM هؤالء یتضمن 

  ).  157:  2006، (شیر معامر�ة(مما یتطلب تدرEبهم على هذه الجوانب االستقالل�ة في مجال العنا�ة 3الذات
Eب خاص بهم یتناسب و قدراتهم العقل�ة هذا حسب جیر وEتدر Oب األطفال المعاقین ذهن�ا وفEتم تعل�م و تدر

  )47: 2008أسماء عبد هللا العط8ة، (  Gearheart & et. al 1992هرت و آخرون 

  :�م و تدرEب المعاقین ذهن�اومن أهم طرق و أسالیب تعل
1-  Nأسلوب التعل�م الفرد. 
 . أسلوب تحلیل المهمة  -2
 .أسلوب التعل�م المبني على م3اد| التعلم الخاصة  -3
 .أسلوب التعل�م المبني على طرق تعدیل السلوك -4
 .تعدیل السلوك أو اإلجرائي االشترا^  -5
 التعزEز  -6
 التش0یل  -7
 التعزEز االجتماعي  -8
 التعزEز 3النشا^  -9

 .)174: 2009احمد واد�، (زEز الرمزN التع -10
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  :�م0ن أن نتطرق إلى ال3عض من هذه الطرق في تدرEب المهارات االستقالل�ة و هي نإذ
 :أسلوب أو طر�قة تحلیل المهمة  -1

وهي تجزئة المهارة أو المهمة إلى خطوات سهلة �م0ن للطفل المعاق ذهن�ا أن یتعلم انجازها، و3عدها یتم ترتیب 
و الخطوات ترتی3ا منطق�ا بدءا من االستجا3ة األولى في السلسلة السلو�0ة و انتهاءا 3االستجا3ة االستجا3ات 

األخیرة، ومن ثم �قوم المدرب بتعل�م الطفل االستجا3ة األولى، و3عد أن یتقنها یدرZه على االستجا3ة الثان�ة، 
  . )54: 82013حي، خوله احمد ( وه0ذا إلى أن یتعلم 0ل االستجا3ات و 3ش0ل منطقیو سل�م

  . التعلم المت(ادل التقلید، التعلم االجتماعي، التعلم (المالحظةو�طلO علیها  :النمذجة -2
غال3ا ما یتأثر سلوك الطفل 3مالحظة سلوك األفراد اآلخرEن، فالطفل یتعلم العدید من األنما^ السلو�0ة مرغو3ة 

سمى التغیر في سلوك الطفل الذN ینتج عن 0انت و غیر مرغو3ة من خالل مالحظة اآلخرEن و تقلیدهم، �
  ).217: 2007عدنان الحازمي، (مالحظة لسلوك اآلخرEن 3النمذجة 

�ستخدم أسلوب النمذجة في التدرEب على المهارات االستقالل�ة، و یلعب النموذج الحي دورا مع 0ل المعوقین 
 .عقل�ا حیث �حب الطفل عادة التقلید و یجد متعة ف�ه

  
  : جةأنواع النمذ  - 2-1
حیث توجد قدوة فعل�ة أو شخص یؤدN النموذج السلو0ي : النمذجة الم(اشرة أو الصر�حة  -1- 2-1

 ).فیلم، صور متسلسلة( المطلوب إتقانه، أو قدوة رمزEة 
 .و فیها یتخیل المدرب نماذج تقوم 3السلو0ات التي یرغب المدرب أن یلقنها للمتدرب: النمذجة الضمن8ة  -2- 2-1

هذا السلوك من  أداءتم عرض السلوك المرغوب بواسطة نموذج، 0ذلك وفیها ی: النمذجة (المشار9ة -3- 2-1
 ).192 - 191: 2005خوله احمد 8حي، ماجدة السید عبید، (جانب المتدرب، مع توجیهات تقو�م�ة من جانب المدرب

عمل�ة تدع�م السلوك المناسب، أو زEادة احتماالت تكراره في المستقبل بإضافة مثیرات ایجاب�ة  :التعز�ز -3
  .إزالة مثیرات سلب�ة 3عد حدوثه فیؤدN الى تولید تغیرات ایجاب�ة في مفهوم الذات، و �عتبر مفتاح الدافع�ة أو
  التعز�ز أنواع - 3-1
مما  Réponseاالستجا3ة  وهو تقد�م مثیر مرغوب 3عد Renforcement Positif: التعز�ز االیجابي -1- 3-1

 Nادة تكرار هذه االستجا3ة في مواقف الحقة مشابه إلىیؤدEة مثلز: 
 .الثناء على الطفل عند تأدیته الواجب المدرسي •
 .تقد�م حلوM للطفل 3عد إطاعته للتعل�مات •
هو زEادة احتمال تكرار السلوك ، عندما یت3عه استراحة  Renforcement Négatifالتعز�ز السلبي  -2- 3-1

3عد ) الطفل شيء أو حدث �0رهه(منفر أو غیر سار )211: 2007عدنان ناصر الحازمي، (أو تخلص من مثیر
 :حدوث السلوك المرغوب م3اشرة مثل

 .تكرار حل الطفل لواج3اته المدرس�ة رغ3ة في التخلص من توZیخ المعلم •
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  .التعزEز االیجابي �قوN االستجا3ة 3العطاء أما التعزEز السلبي ف�قوN االستجا3ة بإنهاء حالة سیئة أو مزعجة نإذ
  :أنواع المعززات - 3-2
ات غیر المتعلمة أN التي تؤدN إلى تقو�ة السلوك دون خبرة سا3قة وهي المعزز : معززات أول8ة  -3-2-1

 ).الطعام، و الشرب، و الهواء: (أو تعلم، و لذا فهي تسمى أ�ضا المعززات غیر الشرط�ة مثل
وهي المعززات المتعلمة، 3معنى أنها مثیرات ح�اد�ة اكتست خاصة التعزEز  :معززات ثانو8ة  -3-2-2

 :ألول�ة، ولهذا تسمى 3المعززات الشرط�ةمن خالل اقترانها 3المعززات ا
: وهي المعززات المتعلمة من خالل المواقف االجتماع�ة قد تكون لفظي مثل :المعززات االجتماع8ة  -

وضع اسم  أواالنت3اه و االبتسام : (مثل )Non verbale(و قد تكون غیر لفظ�ة،...)أحسنت ممتاز، 3ارك هللا ف�ك
  ...)الطفل في لوحة الشرف

  ..).األلواناأللعاب والقصص والنجوم و ( وهي المعززات التي �حبها الطفل مثل: ززات الماد8ةالمع -
الرحالت، :( وهي السماح للطفل الق�ام بنشاطات �حبها حال تادیته للسلوك المرغوب ف�ه مثل: المعززات النشاط8ة  -

  ).212: 2007عدنان ناصر الحازمي، ( )...الزEارات، النشاطات الرEاض�ة المفضلة، ق�ادة الصف الدراسي، الرسم 
 ...).النجوم، النقود، العالمات، شهادة تقدیر: ( وهي المعززات القابلة لالستبدال مثل :المعززات المعممة  -

  :العوامل التي تز�د من فاعل8ة التعز�ز - 3-3
   :منها عاة 3عض العوامل الهامةإن اخت�ار المعزز المناسب هو نقطة البدا�ة، و لكن حتى �عمل المعزز 3فعال�ة فال بد من مرا 

 .توقیت التعزEز -1
 .ث3ات التعزEز  -2
 .0م�ة التعزEز  -3
 .مستوM الحرمان  -4
 .درجة صعو3ة السلوك  -5
 .تنو�ع التعزEز  -6
 .التحلیل الوظ�في  -7
 .)216-213: 2007عدنان ناصر الحازمي، (جدة التعزEز   -8
 

تدرEبهم على مهارات االستقالل�ة لتحقیO  ةأهم�ومن ثم  العقل�ة، اإلعاقةالتدرEب لذوN  أهم�ةیتضح  مما سب_
  .قدر مناسب من التكیف الشخصي و االجتماعي، وذلك من خالل الطرق المختلفة لتدرEبهم على تلك المهارات

علم ال(احثة الممارسة لكن على حد  المؤسسات النفس8ة البیدغوج8ةنجد مثل هذا التدرEب یهتم 3ه في 
مخصصة لألول�اء البرامج و ال ،عمال أسالیب وفن�ات التدرEب فهي سطح�ةل�س بدرجة معمقة واست المیدان8ة

  .نوع من التوج�ه الوالدN ال3س�Yع3ارة عن فهي 
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  .المفاه8ممهارات -6
  :الحجم-أ

في  - حق�قي أو تخیلي  - هو مق�اس فیزEائي لق�اس الحیز الذN �شغله جسم ما  : مفهوم الحجم -1
  . هو مق�اس لحیز ثالثي األ3عاد الحجم نمایاس لحیز ثنائي األ3عاد، بالم0ان، وEختلف عن المساحة 3أنها مق�

      https://ar.wikipedia.org/wiki/  

  

  

  
  

                                     .   الحجم من وجهة نظر ال(احثین -2
 :حسب مجد� عز�ز - 2-1

 ).65: 2001مجد� عز�ز،( صغیر جدا/دقیO- س�مج- ضخم/صغیر- 0بیر: الحجم -

: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،(0بیر و اكبر و األكبر./صغیر واصغر و األصغر:العالقات بین األحجام -
 ). 29:2004هدK محمود الناشف،)(65

 Claud Della حسب - 2-2

  .صغیر/ 0بیر :الحجم
 :حسب عواطف دمحم إبراه8م دمحم - 2-3

 .قصیر - Eلطو / متوسY- صغیر-0بیر: حجم األش8اء -

 :حسب أ8من دمحم عادل - 2-4

  .النحیف- السمین/قصیر - طوEل/صغیر-ضخم/الصغیر- الكبیر:األحجام
 :Conservation)االحتفا�(الث(ات - 3

 :شرح الكلمة - 3-1

 .االحتفاi:الث(ات علوم النفس -

 . نزوع مظاهر علمنا الن تدرك بوصفها ثابتة 3الرغم من حدوث درجة التغیر:الث(ات اإلدراكي -

 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .دقة الق�اس:الث(ات االخت8ار -

 

متداولة حسب توجه ال3حث العلمي لل3احث وأ�ضا طب�عة الترجمة  iالكلمة الث3ات أو االحتفا أن ترK ال(احثة
دق�قة التحدید و المش0ل في الترجمة إلى لغات أخرM  واالستعمال في الس�اق اللغوN في حین نجد اللغة العر�Zة

  .أو الع0س ولذلك نحتف\ 03لمة الث3ات وهذا ما نجده في جل الكتب لعلم النفس المعرفي في سرد نظرEة ب�اج�ة
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 .سنوات7-4منتمیز المرحلة الحدس�ة :ظاهرة الث(ات - 3-2

لطفل عاجزا عن فهم أن الصفات تشیر إلي ظهور تغیرات ظاهرEة على األش�اء أو المواقف مما یجعل ا -
 .نالمعینة التي تصف الشيء تظل 0ما هي بدون تغیر مثال الكرتین المتساوEتی

 :ال(حوث التي أجر�ت على مفهوم الث(ات 9ثیرة  وحددته حسب العمر الزمني منها -

 .سنوات 7-6ث3ات الكتلة  �

 .سنوات 7- 6ث3ات الطول  �

 .سنوات 6) األرقام(ث3ات العدد �

 .ث3ات السوائل �

 .ث3ات المساحة �

 .ث3ات المسافة �

 .سنوات 9ث3ات الوزن  �

 ).48-43: 2001دمحم احمد شلبي،.(�سلم ب�اج�ه بتتا3ع أنواع مختلفة للث3ات وEنجز في أعمار مختلفة -

عنه عن )السطح�ة(سنة و ث3ات الحجم یختلف في الموضوعات الثنائ�ة األ3عاد 11ث3ات الحجم  �
 )132: 1982قاسم حسین صالح،).(مةالمجس(الموضوعات الثالث�ة األ3عاد 

 :الحجم حسب السنوات  - 4

 .�ضع أش�اء في وعاء وEخرجها: اقل من عام

 .حلقات في عمود خشبي 4-�3ضع : عام2- 1

 . �شیر إلى 0بیر وصغیر: سنوات 2-3

 .یتعلم مفهوم صغیر و0بیر حسب النظر واللمس -

 .م0ع3ات  4- 3إلى  2بناء برج  -

 ).0بیر، صغیر(جوم األش�اء �م0نه التمیز بین ح:  سنوات3

 .ع، النو ن تصنیف األلعاب و األش�اء حسب الحجم، اللو  -

 .یرتب الخرز أو الم0ع3ات حسب الحجم -

 . �ستط�ع المقارنة بین الكرة والكبیرة و الصغیرة والمتوسطة واالنتقاء األكبر واألصغر -

 .م0ع3ات 9یبني برج من  -

 .والصغیرة والمتوسطة إدراك الحجوم المتوسطة أN التمیز بین الكبیرة -

 .�عتمد على مع�ار الحجم للتمیز بین شیئین متقارZین في الوزن : سنوات 5-  4

 ).الدوائر - الصنادیO(یرتب قطع األلعاب المتداخلة -

 .إدراك الحجوم  -
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 .�عرف معاني اكبر واصغر -

 .الكبیر الصغیر ثم الوسY:�ستط�ع أن یدرك الحجوم : سنوات 5

دمحم متولي قندیل وآخرون ).(207- 2015:206جمال الخطیب،.(درجة حسب أحجامهاأش�اء مت 5یرتب : سنوات 6
،2008  :105.( ( ANNE BACUS ,1993 :123) ) K77:2004الناشف،محمود هد .( 

 .في نها�ة السن �0ون قادا على أن یرتب األش�اء وفقا لخاص�ة معینة مثل الحجم والطول الصف األول ابتدائي
 ).35: 2001،مجد� عز�ز ابراه8م ( 

 .�ستط�ع الح0م 3التوسY: سنوات 9

  إدراك األحجام، األش8اء و أوزانها - 5
  .التمییز بین األش�اء الكبیرة أوال :سنوات 3
  .)اكبر من، اصغر من(3عدها األحجام الصغیرة  -
  األحجام المتوسطة -
  .أثقل من، اخف من:وزان األش�اءألمیز اختالف �: سنوات4
  .إذا 0انت طف�فة أو متقارZة میز الفروق في األوزان�ال  -
فإذا تساوت حجوم األش�اء فال �ستط�ع  .�عتمد على مع�ار الحجم للتمییز بین شیئین متقارZین في الوزن  -

 ).15: 1993عواطف إبراه8م،).(11- 10: 1985� روش، ).(146: 1997فؤاد بهي السید ،( .الطفل التمیز بین أوزانها المتفاوتة

سهام .(سنوات استعمال لوحة األحجام القطY من اجل إكسا3ه مفهوم الحجم6- �4م0ن تدرEب الطفل من  -
 ) 156: 2009دمحم بدر ،

 Kعز�ز إبراه8م و�ر �انه إذا 0انت المفاه�م المرت3طة 3المساحة صع3ة بدرجة ما فإن المفاه�م المرت3طة  مجد
الحجوم صغیر وأصغر و  العالقات بین بتكون أكثر صعو3ة 3معنى، یجد الطفل صعو3ة في است�عا (الحجوم

  .وتتمثل الصعو3ة في التعرف على أشمل مختلفة تتدرج في أحجامها.األصغر و9بیر وأكبر واألكبر
ثم خلطت هذه  الحجم،أش�اء مرت3ة في صف واحد تصاعد�ا أو تنازل�ا من حیث  5إذا أعطى للطفل : مثال

Yاألش�اء �0ون من الصعب أن �عید الطفل ترتیبها على نفس النم.  
  .فك العلب عن 3عضها - :و98ون الحل

 ).92: 2001مجد� عز�ز ابراه8م ،.( وضع العلب بداخلي 3عضها.ترتیب العلب في صف واحد من األصغر إلى األكبر -

الحجم والنشاطات مفهوم  تجد ال3احثة أن هناك نقص في التراث النظرN والدراسات حول  من خال هذا العرض
  .فهي ضئیلة جدا  التدرEب�ة تكاد تنعدم وان وجدت
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  الزمن - ب

 :مفهوم الزمن -1

ُ�عنى بتقدیرنا . هو حقل من العلوم الفسیولوج�ة وعلوم األعصاب:تعر�ف الزمن حسب الموسوعة العلم8ة -
للزمن،والتي تختلف عن الحواس األخرM ألنها ال �م0ن أن تكون محسوسة م3اشرة بل یجب معالجتها 

   .wiki.org/wikipediahttps://ar/.وأ�ضا األوقات الطوEلة)میلي ثان�ة(�ستط�ع أن �شعر 3األوقات القصیرة  اإلنسان.المخ في

3البن�ة هو مدة وتعاقب وترتیب، او أنه اندماج 0ل هذه العناصر : Defantaineتعر�ف  د� فونتان  -

  ).136:  2007صالح تغلیت، (الزمن�ة للفرد وتجرZة التعاقب والتغییر والتجرEد واالستقرار �فسران بدون شك ف0رة الزمن

 ) 3: 2016،عامر برا(ح ("خاصلا 3الفعل الق�ام لخال هاب الشعور یتم مومة�د جردم هو"الزمن:هب8اج8تعر�ف  -

   ). 14: 2005ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة صادق،(هو م0ان أو حیز في حالة عدم استقرار او حر0ة -

  :م9ونات الزمن - 2
  .الخ...قبل، 3عد، أمس، غدا: التنظ�م والتعاقب  -
 .المدة -

 .السرعة -

 ).137 -136: 2007الح تغلیت، ص( .اإل�قاع -

 :لغة الزمن  - 3

 .متأخر–مساء        م03ر  –ص3اح  -

 غدا - دقائO         أمس –سعة  -

 ). 135: 2010عدنان ناصر الحازمي ،(أسبوع         شهر سنة  –یوم  -

  Turnbull Et Al 1982 حسب مهارات الزمن للطفل العاد�  - 4
 :�عرف �0ف�ة ارت3ا^ الوقت 3ما یلي -1
 .سةبدأ الدرا -
 .انتهاء الدراسة -
 .تناول الغداء -
 .االست�قاi في الص3اح -
 .النوم في المساء -
 �حدد التسلسل الزمني لألحداث -2
 .الغد –الیوم  - أمس -
 .قبل، 3عد -
 .�عرف العالقة بین الص3اح و الظهر، و المساء، و نصف منتصف اللیل -3
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 :�عرف وظ�فة الساعة -4
 .�قرأ األرقام الم0تو3ة على الساعة -
 .ساعات و عقرب الدقائ�Oعرف عقرب ال -
-  Nدق�قة �60عرف أن الساعة تساو. 
-   Nدق�قة �30عرف أن نصف الساعة �ساو. 
 .�عرف الوقت 3الساعة -
 .�عرف الوقت 3النصف ساعة -
 .�عرف عدد أ�ام األسبوع -
 .�عرف أسماء أ�ام األسبوع -
 .�ستخدم األجندة 3مساعدة -
 .�عرف و �0تب تارEخ م�الده -
  ). 246: 2005ى الحدید� و جمال الخطیب، من(.�عرف أسماء أشهر السنة -

 :مهارات الزمن للطفل المعاق ذهن8ا - 5
 .معرف الزمن •
 .�عرف عدد أ�ام األسبوع •
 .فصول السنة •
 ). 137- 2010:136عدنان ناصر الحازمي،(معرفة مصطلحات الوقت مثل ص3احا مساءا ظهرا •

 :أخرK الزمن وعالقته (مفاه8م  - 6
 .الزمن واإل8قاع -
 :والزمن یتمثل في) الحیز(سب 3عض ال3احثین تنم�ة مفهوم الفضاءح: الزمن و الفضاء -
• Notion de position مفاه8م الوضع8ة.   
• De contigüité       التجاور. 
•  d’enveloppement  اللف 
• De succession     التعاقب 
• De direction       االتجاه 
• De reconnaissance de forme   تمییز الش9ل 
• Reproduction et reconnaissance de rythméesإنتاج وتوز�ع اإل8قاع (CLAUDE KOHLER ,1967 :199) 
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 :مراحل بناء المفهوم الزمن - 7
ال �ستط�ع الطفل إقامة تسلسل اإلحداث المتتا3عة التي :سنوات 2-0الحس8ة الحر89ة من : المرحلة األولى -7-1

ة المألوفة تقع في ترتی3ات معینة و3طرقة تنساب عبر الزمن ،لكن �الح\ شیئا فشیئا أن اإلحداث الیوم�
  ...).ارتداء المال3س iالنوم االست�قا.(منظمة

�ستط�ع أن یرتب أفعاله المتتا3عة في الزمن ل�صل ).عامین أو أكثر(في نها8ة المرحلة الحس8ة الحر89ة -
 .إلى هدف معین یرEد تحق�قه

 .سنوات 7-2 قبل اإلجرائ8ةالمرحلة : المرحلة الثان8ة -7-2
�ستط�ع ص�اغة إطار مرجعي لتتا3ع األحداث الیوم�ة فهو ال یدرك :سنوات 4-2لة ما قبل تكو�ن المفاه8م مرح -

 .األسبوع أطول من الزمن 0ما انه ال یدرك دورة الفصول

�ق�م تسلسل أو ترتیب األحداث التي �قوم بها ،أ�ضا ترتیب صور مجالت نمو : سنوات 7-4 ةمرحلة الحدس8ال -
 . تحیوان أو ن3اتا

 (إدراك العالقات و�فرق بینهما أ�ضا یهتم 3الماضي والحاضر:سنوات 11-7 اإلجرائ8ة الع8ان8ةمرحلة ال -7-3
  ). 37: 1999حنان عبد الحمید العناني،:*)( 2017الفاعور�، أیهم
 :إدراك الزمن حسب العمر الزمني - 8

التتا3عي لألحداث إال إذا إن الطفل ال �ستط�ع أن �أخذ في اعت3اره النظام  Piagetب8اج8ة تؤ0د نتائج 
من عنده مرتY3  الزمنارت3طت هذه األحداث بنشاطه الذاتي ولقصور قدرات الطفل عن التصور �ظل ، مفهوم 

 بإحداث التي �ع�شها و�شترك فیها أو بتلك التي حدثت في الماضي القرEب جدا ، او 3األحداث التي ستقع في
 ).12-11: 1985� روش، (المستقبل القرEب جدا

وآخرون على أن إدراك الطفل للزمن یخضع   M.Sturtستیرتتواترت نتائج الدراسات والتجارب التي قام بها     
ینطوN إدراك التتا3ع على . في جوهره إدراك التتا3ع الزمني وأحداث ، وفي إدراك المدM الزمني للفترات المت3اینة

فؤاد بهي السید، ( واأل�ام واألساب�ع والسنینإدراك الحاضر والمستقبل والماضي، وعلى إدراك الساعات 

  :و�0ون التتا3ع الزمني 0التالي). 1997:148-149

  �ع�ش الطفل في الحاضر: شهر 18
  .�صعب عل�ه االنتظار -
  اآلن�ستجیب لكلمة  -
  ...فقY رؤEته للشراب، األكل قد یجذ3ه إلى مائدة األكل.(إحساس ضئیل 3التوقیت - 

  .)اآلن(�ظل في الحاضر : شهر21

  .یجلس إلى المائدة وEنتظر العصیر -
 .ال یدرك سوM مفهوم الزمن الحاضر الذN �ع�ش ف�ه: عام2 
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  "سأفعل"یبدأ في استخدام 0لمات المستقبل  -
  "قر3Eا جدا" -  "انتظر"ینتظر االستجا3ة لـ  -
  "خذ خبز 3عد العصیر"یبدأ �فهم التسلسالت الزمن�ة ال3س�طة مثل  -

   ."قر3Eا جدا" غدا"ذات یوم ' تماما"للمستقبل " ص3احا، 3عد الظهر' الیوم' �ستعمل 0لمات للحاضر: سنة  2.5
 ".اللیلة الماض�ة" یرمز للماضي -

 .إدراك مفهوم الغد والمستقبل :سنوات 3

  .ذ0ر أعمارهم -
  .تستخدم اآلن 0لمات 0ثیرة مختلفة للماضي والحاضر والمستقبل، وغالبیتها للمستقبل -
  "عینلمدة أسبو ' "�ستعمل طول الوقت -
  "وقت الغداء"و" حان الوقت"�0ثر استخدام 0لمة الزمن او الوقت وحدها او متصلة 3غیرها  -
  �ستط�ع أن �قول 0م عمره -
  .متى �أوN إلى فراشه، وماذا س�فعل في غده - 

 �عبر عن األ�ام التي أعتاد العمل فیها:سنوات 3.5

  یدرك الزمن الماضي، الغد: سنوات 4
  .یدرك قبلهما األمس -
  .3اح ثم المساءیدرك الص -
  �عرف الص3اح و3عد الظهر أو المساء -
  .متى �حل موعد عید م�الدهم القادم -

  .سرEع من تلقاء نفسه، لكنه 3طئ إذا ضغY عل�ه -
 یردد 0لمة شهر الصیف المقبل ،الصیف الماضي -

  .�عرف األ�ام وعالقتها 3األسبوع: سنوات5
�ستط�ع أن �أخذ في اعت3اره النظام التتا3عي  إال أنه ال ).حدث 0ذا ثم حدث 0ذا(یدرك تسلسل الحوادث  -

  .لألحداث إال إذا ارت3طت هذه الحوادث بنشاطه الذاتي 

  .�عرف هذا الیوم -
  .�عرف أسماء أ�ام األسبوع -
  .یخبرون عن موعدهم للنوم -
  .�ستط�ع تسم�ة أ�ام األسبوع  -
  .ن وفي أN م0ان �0و " 0م س�0ون عمرك في عید م�الدك التالي"�ستط�ع أن یجیب   -
   .یهتم 3الساعات الكبیرة  -
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  .القادم�عرف 0م س�0ون عمرهم في عید م�الد  -
 .أسماء أ�ام األسبوع- �عرفون ما هو هذا النهار ؟  -

  .یخبرون عن موعد العشاء :سنوات6
  .متى �ست�قظون في الص3اح -
  .متى یذهبون للمدرسة -
  ).3عد الظهر(في أN ساعة یبدأ العصر  - 
  .نشا^ المالئمة لكل منهاتفهم فصول السنة بداللة أوجه ال - 
  .ساعة النهوض من الفراش"فقد یجیب " 0م 0انت الساعة"إذا سئل  - 
  "متى تذهب إلى المدرسة"یجیب عن أسئلة مثل  - 
       .0م ساعة ت3قى المدرسة - 
  .ماذا تفعل في الصیف - 
  .�عرفون الساعة 0م :سنوات 7
  .اسم الشهر والفصل من فصول السنة - 
  .اقب مواد الدراسةیهتم یجدول المدرس من حیث تع - 
  .قد یخشى التأخر عن المدرسة - 
 .�ستط�ع قراءة الساعة، و0ذلك معرفة عدد الدقائO 3عد الساعة الكاملة أو قبلها - 

ة ئفنا( ...�طالع برغبته الحرة مواد قرائ�ة 3س�طة في مستوM الصف الرا3ع 0القصص ال3س�طة والمصورة  -
 ).288: 2008قطامي ،

 : سنوات 8 

  .،�م0نهم تسم�ة الشهر 3طرEقة صح�حة)أN التارEخ(الیوم من الشهر �عرفون السنة و  - 
ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة )(490- 486: 91979مال الدسوقي،( .صعو3ة في الح0م على طول الثان�ة - 

 ).105:  2008دمحم متولي قندیل وآخرون ،). (30 -27: 2005صادق،

 .N یوم من األسبوع هوالزمن التارEخي ،�عرف تارEخ یومه ،�عرف في ا: سنوات 10

 ).16: 2005ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة صادق،( .�عرف الوقت المضب̂و 3الدق�قة لموعد ما -

 .والماضي  Histoireیهتم 3التارEخ -

         plus tard quand je serai grand (FRANCINE LAUZON,1995 :222) یخطY للمستقبل -
ها مجردة وتنطوN على تقدیر ذاتي واستدالل اكبر مما 3طیئة جدا ألنبوتیرة هذه المفاه�م  إذن تنمو    

،فهو قد �فهم أرقام الساعة 0داللة على الوقت أو على موعد األحداث جار  لالكتساب �ستط�عه الطفل الصغیر
أو الترتیب الزمني )جیل من الزمان ( في الح�اة الیوم�ة لكن فهم المواعید في الزمن التارEخي فهم 0لمة

و من خالل .متوقف على نمو العدد - الزمن االتفاقي .فوق طاقته والكثیر من مفاه�م الزمانهما ...لألحداث
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أن هناك نقص 0بیر في األنشطة التدرEب�ة التي توجه لألول�اء على ش0ل  الممارسة المیدان8ة الحظت ال(احثة
Nجد الطفل المعاق ذهن�ا صعو3ة في اكتسا3ه .توج�ه والدEالبرامج او  د ال(احثةولم تجوهذا المفهوم مهم و

  . األنشطة الخاصة 3ه،فقY ع3ارة عن تحدید للمرحل الزمن�ة  3العمر الزمني لمفهوم الزمن

 

   Quantité الكم8ة- ت

 :مفهوم الكم8ة - 1
  .والزمن والطول الكتلة �ستخدم لإلشارة إلى أN نوع من الخواص الكم�ة أو صفة 0م�ة، مثل مصطلح عام - 1-1

و�ستخدم غال3ا لق�اس المجموعات  القوة هي حجم لكم�ة ق�اس�ة مثل الكتلة أو شعاع�ة مثل الكم8ة عمل8ا - 1-2
 .من األجسام وجم�عها 0م�ات متصلة) القابلة للعد(المعدودة 

: ع هذه العناصرمثل عادة 3عدد العناصر في هذه المجموعات مترافقة مع ذ0ر نو تتف أما الكم8ة في المجموعات المنته8ة - 1-3
  . /https://ar.wikipedia.org/wikiوه0ذا.. مثل خمس تفاحات، تسعة أعداد

 مفاه8م أخرK للكم8ة  - 1-4
 .إذا 0نا نتحدث عن أمور معدودة أو غیر معدودة -
 :، �م0ننا أن نفعل ذلك مع)مبلغ ثابت(للتعبیر عن 0م�ة معدود  -
دائما  ،)beaucoup, peu, assez, trop(0ثیرا، قل�ال، 3ما ف�ه الكفا�ة، أ�ضا:  des adverbesلاألحوا •

  .تلیها حرف الجر 
 .غ زZدة، ست ب�ضات 50غرام من الشو0والته،  des numéraux :100 ماألرقا •
  لتر واحد و 0یلوغرام واحد من ،  و0اس من، طرد من: des noms أسماء •
  :طلب الكم�ة نستخدم •
  0م عدد الطالب هناك في الفصل الدراسي؟ :اسم +9م �
  francophonia.bonjourdumonde.com/n5/cdm2.htm   0م هو 0یلو من اللحم؟ 0یف أدفع؟ :الفعل+ 9م  �

 .حسب (عض ال(احثین - 1-5
 مفاه�م الكم�ة خصوصا الفهم واستعمال المفردات المرت3طة بهاتتعلClaude Kohler: O حسب -
    Un peu              قلیل  •

      Beaucoup كثیر  •

                                              Plus que أكثر من  •

 Plus grand que   أكبر من  •

  Plus petit que   صغر منا   •

   ; Mois que           اقل من  •

  Egale              (CLAUDE KOHLER, 1967 : 199) یساوي   •
  .تتعلO 3أوامر المتعلقة مع أنشطة تتماشى مع البناء والتعبئة: André Rey, 2001حسب أندر� را�    -
    Un peu              قلیل  •

  Beaucoup كثیر  •
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 Un Petit Peutقلیال  •
  Un Tou petit peutقلیال جدا •
 Assey                 (ANDRE REY, 2001: 142-146 )كاف  •

  للمواد 9م8ة وحجم - 2
   .)0غم(و0یلوغرام ) غم(غرام نق�س الكم�ة بوحدات الق�اس.ئلة والغازEة 0م�ةالسا،یوجد للمواد الصل3ة: الكم8ة
   .) 3سم( نق�س الحجم بوحدات ق�اس سنت�متر م0عب.السائلة والغازEة حجم ،یوجد للمواد الصل3ة: الحجم

  .صغیر/ 9بیر: الش9ل - : الحجم له
 .9ثیر/ قلیل : الكم8ة -
 .العدد -
 :المراحل الزمن8ة الكتساب الكم8ة - 3
ال �حاول الطفل الحصول على شيء اختفى 0ل�ة عن أعینهم خلف حاجز، 3الرغم أنهم قد �0ونون : أشهر 6

  .قادرEن على الق�ام برفع الحاجز
إذا غطیت لع3ة 3قطعة قماش، فإن الطفل ی3حث عنها، إال أن ال3حث �قتصر على الم0ان الذN : أشهر 10

  .خبئت تحته اللع3ة
إذا خبئت قطعة النقود في ید شخص 0بیر ثم نقلت : مثالالم0ان المتعود عل�ه الفصل بین الشيء و : أشهر 15

  .ظاهرEا من مخ3أ إلى أخر فالطفل ی3حث عن الشيء في آخر م0ان خبئت ف�سه ت3عا لما شاهده
ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة (.دوام الشيء، ال3حث عن قطعة النقود في جم�ع األماكن حتى في ید الكبیر:  ½عام 

  ).30 -29: 2005صادق،

یوسف ز�نات ( .�0ون لدیهم مفاه�م الكم�ة والنوع�ة إال أنها تكون شاملة وغیر ممیزة: سنوات 4و  3في سن 
  ). 45: 2009، دعنا
ح3ات خرز متساو�ة العدد في إنائین :مثال.فترة تردد األطفال بخصوص ث3ات مفهوم الكم المنفصل: عام 6.5

  .مختلفین الش0ل
  .ح3ات الخرز متساو�ة في إنائین طوEل وقصیر: مثال.ث3ات مفهوم الكم المنفصل�صل إلى  :سنة 7.5

الم�اه في اإلناء األول األطول نفسها في اإلناء الثاني األقصر .�صل إلى مفهوم الكم المتصل :سنوات 8
 ).31: 2005ز9ر�ا الشرGیني و 8سر�ة صادق،(.الواسع

سنوات  7-4حلة قبل اإلجرائ�ة وهي المرحلة الحدس�ة من ارتY3 مفهوم الحجم 3مر : الكم8ة (مفهوم ب8اج8ه -

 ). 46: 2001دمحم احمد شلبي، (.(مفهوم الالع9س8ةوأ�ضا 
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  ..خالصة الفصلخالصة الفصل
  

یتعامل مع نفسه والبیئة المعا�شة �حتاج في بدا�ة  أنالمتت3ع للطرح النظرN یجد أن الطفل من اجل  إن  

في جوهرها على تنم�ة ادراكاته عن طرOE تدرEب وظائفه الحس�ة في ح�اته إلى التر�Zة الحس�ة التي تعتمد 

  .النمائ�ة والتعلم�ة  مالمفاه� بالطفولة والى القدرات العقل�ة المعرف�ة الكتسا

اكتساب المفاه�م  ق ومن اجل تصم�م البرامج لألطفال المعاقین یتم ال3حث ف�ما یخص نمو الطفل العادN وطر 

 ،ال3صرN لألش0ال زالتمیی،تطرق إلى هذه المفاه�م بنوع من التفصیل مثل الفضاء  المختلفة حیث نجد هناك من

التدرEب�ة ف0انت نوعا ما  التمییز السمعي، المهارات اللغو�ة ،المهارات األكاد�م�ة واالستقالل�ة،الزمن واألنشطة

 الذوقي، التمییز الشمي، أللوان،تمییز ا صورة الجسم، أما 3النس3ة للمهارات الخاصة 3المفاه�م الجانب�ة، .موجودة

فنجد هناك نقص في التراث النظرN وحتى في طرق التدرEب،وف�ما یخص الطفل المعاق عقل�ا الكم�ة  الحجم،

حیث نجد أن التدرEب من خالل أنشطة . ف0انت ناقصة جدا واألنشطة الخاصة والموجهة لألول�اء غیر موجودة

  :N إلىخاصة تقدم لألول�اء وحتى للمعلمین یؤد

  .ةوالقراءة والكتا3 ةمفاه�م المهارات الح�ات�اكتساب  -

 .تجاهات و الوض�عاتالمواقع واالتعیین  -

 .�0تسب الطفل المفردات -

 .اكتساب اللغة واالندماج أكثر في الوسY المعا�ش -

 .�ساعده 0ثیرا في عمل�ة التواصل -

  .، الفهم اللغوN والتعبیر اللفظيالسمعي ممهارات التمییز السمعي، الفه ةتنم�ة الوعي لألصوات، تنم� -

 .نمو العقل والتف0یر -

  .أسالیب المحادثة الیوم�ة وأنشطة اللغةتعلم  -

 .تحقیO قدر مناسب من التكیف الشخصي و االجتماعي -
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  ..والتدریبیةوالتدریبیة  اإلرشاد�ةاإلرشاد�ة  البرامجالبرامج: : الفصل الرابعالفصل الرابع

  

  الفصلالفصل  تمھـیــــدتمھـیــــد

  ..التربیة الخاصةالتربیة الخاصة  ::أوالأوال

  ..تعلیم المعاقین ذھنیاتعلیم المعاقین ذھنیا::ثانیاثانیا

  ..تعدیل السلوكتعدیل السلوك: : ثالثاثالثا

  التدخل المبكرالتدخل المبكر: : رابعارابعا

  ..مناھج وبرامج األطفال المعاقین ذھنیامناھج وبرامج األطفال المعاقین ذھنیا: : خامساخامسا

  ..التدریس عند األطفال المعاقین ذھنیاالتدریس عند األطفال المعاقین ذھنیا: : سادساسادسا

  ..التعلیمیة لألطفالالتعلیمیة لألطفال  البرامجالبرامج: : سابعاسابعا

  ..اإلرشادیةاإلرشادیةالبرامج البرامج ::ثامناثامنا

  ..البرامج التدریبیة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلیةالبرامج التدریبیة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلیة: : تاسعاتاسعا

  ..خالصة الفصلخالصة الفصل
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  الفصلالفصل  تمھـیــــدتمھـیــــد
و�تأثر نموه النفسي  ،دیناالطفل ذو اإلعاقة العقل�ة و�تعلم ولكن �معدل أ�طأ من األطفال الع ینموا  

�ا ،و�ختلف عن العاد/ في ج�و�-تسب الخبرات والمعلومات والمهارات تدر والجسمي واالجتماعي ، و�تعلم 

العدید من ال�احثین  إل�ه وهذا أشار نفس حاجات الطفل العاد/ ونجد أن لهم .مستو2 التف-یر واالنت�اه والتر-یز

العلم�ة  تـــر2 ال�حوث .-ذلك فإن تدر�بهم ل�س سهال إذ أن لدیهم صعو�ات �الغة .2008منهم جمال الخطیب 

تدر�ب �ساعدهم على  همتوفیر نظام دعم لو  ألطفالهم،مشار-ة أول�اء األمور �البرامج الترFو�ة هناك ضرورة  أن

وأص�حت البرامج التدر�ب�ة الموجهة ألول�اء األمور عنصرا رئ�س�ا في برامج التر�Fة  .المهارات الالزمةأبنائهم 

و-انت البدا�ة األولى مع طفل الغا�ة �عدها  ،لطفل المعاق ذهن�اوهي عدیدة ومتعددة تسهم في التكفل �االخاصة 

حه من خالل الخطة المت�عة في �توض تياستراتیج�ات التكفل �ه وهذا ما �أتوالت العدید من طرق وأسالیب و 

م تعل�، التر�Fة الخاصة ف�ه�حیث نتناول الفصل الرا�ع المعنون �البرامج اإلرشاد�ة والتدر�ب�ة اخت�ار عناصر 

التدر�س عند األطفال و  مناهج وFرامج األطفال المعاقین ذهن�ا ،التدخل الم�-ر، تعدیل السلوك ،ذهن�االمعاقین 

  .والتعل�مة اإلرشاد�ة البرامج التعل�م�ةو ،المعاقین ذهن�ا
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  التر��ة الخاصة: أوال

  :المقصود �التر��ة الخاصة - 1
ر وقد دعمت ال�حوث -نطاق واسع �التدخل الم� تعرف على التر��ة الخاصة في الطفولة الم�"رة - 1-1

 و خاصة إذا -ان م�-را ور األطفالطیؤد/ تالعلم�ة في العقود الثالثة الماض�ة فاعل�ة التدخل الم�-ر ،فهو 
  )36: 2008، جمال الخطیب(م-ثفا أكثر وٕاذا -انت مشار-ة األسرة أكبر

التي تتضمن وضعا تعل�م�ا خاصا ،مواد  جملة من األسالیب التعل�م�ة الفرد�ة المنظمة"على أنها  - 1-2
ومعدات خاصة ،وطرائR ترFو�ة خاصة وٕاجراءات عالج�ة تهدف إلى مساعدة األطفال ذو/ االحت�اجات الخاصة 

 ".في تحقیR الحد األقصى المم-ن من الكفا�ة الذات�ة
یتماثلون  مع  البرامج والخدمات المقدمة لألطفال الذین ال"ع�ارة عن:  حسب قاموس التر��ة الخاصة - 1-3

اقرأنهم العادیین في الجانب الجسمي،أو العقلي أو االنفعالي بدرجة تجعلهم �حاجة إلى خبرات وأسالیب و مواد 
 "مم-ن سواء في الفصول العاد�ة أو الفصول الخاصة / تعل�م�ة خاصة تساعدهم على تحقیR أفضل عائد ترFو 

الخاصة للطفل المعوق �ما في ذلك التعل�م  هي نوع من التعل�م و�قدم دون مقابل لواجهة الحاجات - 1-4
 .غرف الدراسة - :داخل

 .والتر�Fة البدن�ة -
 .واإلرشاد األسر/  -
مجموعة البرامج الترFو�ة المتخصصة والتي تقدم لفئات من األفراد غیر :"حسب فاروق الروسان - 1-5

امها �الدرجة األولى منص�ا �-ون مجال اهتم ثالعادیین التي یتم تقد�مها لتلك الفئات من األطفال و الك�ار �حی

 ).15: �2010طرس حاف9 �طرس ،("على األطفال غیر العادیین على اختالف فئاتهم وظروفه إعاقتهم
تنطو/ تحت مظلة التر�Fة الخاصة العدید من فئات األطفال غیر عادیین ومنها : فئات التر��ة الخاصة - 2

واإلعاقة السمع�ة واإلعاقة الحر-�ة واضطرا�ات النطR الموه�ة والتفوق ،واإلعاقة العقل�ة ،واإلعاقة ال�صر�ة ،
واللغة ،وصعو�ات التعلم ،واالضطرا�ات االنفعال�ة و�ضیف ال�عض األمراض المزمنة إلى قائمة فئات األطفال 

  .) 199: 1998فاروق الروسان ،( .غیر العادیین

 :مصطلحات التر��ة الخاصة - 3
 .الفئات الخاصة -
 .ذو/ االحت�اجات الخاصة -
 .معوقون ال -
 .تعدد العوق  -
 .التلمیذ غیر العاد/ -
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 .التلمیذ المعوق  -
 .ضعیف ال�صر –.     الكفیف -:       العوق ال�صر/  -
 .ضعیف السمع –.     األصم - :       العوق السمعي -
 .الفئة االعتماد�ة- القابلون للتدر�ب   - القابلون للتعلم   - :       التخلف العقلي -
 .اضطرا�ات الطالقة* .اضطرا�ات النطR.*اضطرا�ات الصوت:*ت الكالماضطرا�ا -:اضطرا�ات التواصل -

 )المعنى.(محتو2 اللغة.*)األصوات،التراكیب،القواعد(ش-ل الكلمة:* اضطرا�ات اللغة- :اضطرا�ات اللغة -
 .للغة )العملي للغة في المواقف(االستخدام الوظ�في*
 .صعو�ات التعلم -
 .اضطراب التوحد - :   المعوق الجسمي والصحي -
 .المدرسة الداخل�ة -
 .مراكز اإلقامة الدائمة -
 .الفصل الخاص -
 .غرفة المصادر -
 .الدمج -
 .الخدمات المسندة -
 .الفر�R متعدد التخصصات -
            .األخصائي االجتماعي-.  معلم التر�Fة الخاصة-.  المعلم المتجول. المعلم المستشار–. معلم المادة–. معلم الفصل -
لغة  –. التواصل الكلي - .  المعینات السمع�ة–المعینات ال�صر�ة –.ل الشخصيالتأهی –.اإلرشاد المهني -

 ).26-20: �2010طرس حاف9 �طرس،(.تعدیل السلوك–. تشتت االنت�اه.  قراءة الشفاه –. اإلشارات

 :رواد التر��ة الخاصة - 4
ئR إم-ان�ة استخدام منهج�ة ال�حث ذات المنحى الفرد/ لتطو�ر طرا):1838-1775(جین ایتارد -

 . التدر�ب الفعالة للمعاقین ذهن�ا
-  Fل هو�و�ة منظمة):1876-1801(ساموFالمعوقین قادر�ن على التعلم و�جب تزو�دهم ببرامج تر. 
 .إم-ان�ة تعل�م المعوقین عقل�ا �استخدام برامج تدر�ب حسي حر-ي):1880-1812(ادوارد سیجان -
 .موروث�ة الذ-اء):1911- 1822(فرانس�س جالتون  -
 .إم-ان�ة ق�اس الذ-اء والم-ان�ة تدر�ب تطو�ر القدرات العقل�ة):1911-1857(الفر�د بن�ه -
 .استخدام النقا\ ال�ارزة لتعل�م الم-فوفین:)1852-1809(لو�س برایل -
 .إم-ان�ة تعل�م الصم مهارات التواصل �استخدام التهجئة �األصا�ع):1851- 1787(توماس جالودیت -
 .الكالم للصم وٕام-ان�ة استخدامهم للسمع المت�قيإم-ان�ة تعل�م ):1922-1847(الكسندر بل -
-  Fا منتسور�فعال�ة التدخل العالجي الم�-ر المتضمن خبرات ملموسة خاصة:)1952- 1870(مار. 
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 .ستعمال اخت�ارات الذ-اء للتعرف إلى طب�عة التفوق العقليا):1956- 1877(لو�س تیرمان -
محددة من صعو�ات التعلم تعود  �عض األطفال �ظهرون أش-اال:)1957- 1897(الفر�د ستراوس -

 .)297-295: 2009احمد وادF،(معالجتها �التدر�ب الخاصللتلف الدماغي،وهذه الصعو�ات �م-ن 

 :النشاطات الرئ�س�ة التي تتضمنها برامج التر��ة الخاصة - 5
 :التعل�م الخاص - 5-1
 .التقی�م األولي -
 .تطو�ر المناهج -
 .إعداد الخطة الفرد�ة -
 .وتكی�فها اخت�ار الوسائل التعل�م�ة -
 .تصم�م االستراتیج�ات التعل�م�ة -
 :الخدمات الصح�ة العامة - 5-2
 .العالج والجراحة -
 .الفحوصات الطب�ة -
 .التنظ�م الغذائي -
 .الخدمات التمر�ض�ة -
 .الخدمات التشخ�ص�ة الدق�قة -
 .العالج الطب�عي - 5-3
 .العالج الوظ�في - 5-4
 .الخدمات النفس�ة - 5-5
 .التنظ�م النفسي -
 .العالج �اللعب -
 .اإلرشاد النفسي -
 .تعدیل السلوك -
 .الخدمات األسر�ة - 5-6
 .الز�ارات المنزل�ة -
 .اإلرشاد األسر/  -
 .التدر�ب والتوع�ة -
 .الخدمات االجتماع�ة - 5-7

 .الدفاع عن حقوق الطفل المعاق  -
 )18: 2010، خیر سل�مان شواهین وآخرون (.دراسة حالة -



 والتدریبیة اإلرشادیة البرامج                                                     : الرابع الفصل

 

189 

 

 :مراحل تطور برامج التر��ة الخاصة - 6
 .مراكز اإلقامة الكاملة -
 .خاصة النهار�ةمراكز التر�Fة ال - 
 .الصفوف الخاصة الملحقة �المدرسة العاد�ة - 
 .الدمج األكاد�مي - 
 .الدمج االجتماعي - 

 ).293-291: 2009احمد وادF،(.دمج المعوقین في المدارس العامة -

  :في التر��ة الخاصة التعاون بین البیت والمدرسة - 7

دورا ثانو�ا ألن  واعتبرتها م�م طفلهي تعلففي الماضي لم تعطي التر�Fة خاصة أهم�ة -بیرة لدور الوالدین 
والحساب، وقد �شعرانه �الفشل  وال �عرفان "یف �علمان طفلهما القراءة والكتا�ةالوالدین غیر مؤهلین عمل�ا، 

  .واإلح�اQ، و�فسدان عمل�ة تعل�مه �سب جهلهما �أهداف التعل�م وطرق التدر�س

الحدیثة قد أعطت دورا -بیرا للوالدین  ةن التر�Fة الخاصأHallahan,& Kauffman,1991لقد أشار 
والد�ه الكثیر من العادات  مثل الطفل العادF یتعلم من�عدما تبین من دراسات عدیدة أن الطفل المتخلف عقل�ا، 

  ).362: 1996"مال إبراه�م مرسي ،(همافیوالخبرات والمهارات والمعلومات و�تأثر بهما و�ؤثر 

  :ر��ة الخاصةحسب الت األ�اء شر"اء في العمل�ة - 8

دعا خبراء التر�Fة الخاصة الحدیثة إلى جعل اآل�اء شر-اء أخصائیین والمعلمین والمدرسین في تحدید أسالیب 
رعا�ة أبنائهم، وفي تخط�طهما وتنفیذ برامج تعل�مهم وتأهیلهم وألزمت القوانین في �عض المجتمعات المدرسة 

دورا فعاال في توج�ه ابنها وانت�اه برنامجه الدراسي  من �"ون األسرة فر�U  دراسة حالةبجعل أحد والد/ الطفل عضوا في 

  ).364: 1996"مال إبراه�م مرسي ،.(والمهني واالجتماعي

إلى تحسن وتطور مهارات ،فهو یؤد/  في الطفولة ال�"رة ر"عرف �التدخل الم�التر��ة الخاصة أو � إذن    
و هذا ما أشار له العدید من ال�احثین في التر�Fة  ألسرة أكبراألطفال خاصة إذا -ان م�-را وٕاذا -انت مشار-ة ا

إن هناك  من خالل الممارسة المیدان�ة وعلى حد علم ال�احثةلكن  2008، جمال الخطیبالخاصة ،منهم 
نقص في تطبیR م�اد_ التر�Fة الخاصة خاصة ف�ما یخص التشخ�ص والتوج�ه الوالد/ أما من ناح�ة برامج 

ر موجودة فق` بدا التكفل �األطفال المعاقین ذهن�ا �المر-ز النفس�ة البیداغوج�ة �الجزائر ابتداء التدخل الم�-ر غی
أما الخدمات الصح�ة والخدمات .خاصة على مستو2 وال�ة �س-رة سنوات 3م للفئة العمر�ة  2008من سنة 

النفسي ناقص جدا خاصة لخدمات النفس�ة،خاصة اإلرشاد وفما یخص ا.موجودة إلى حد ما.التشخ�ص�ة الدق�قة
 .تعدیل السلوكف�ما یخص 
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الخدمات األسر�ة فهي غیر موجودة فق` التوج�ه الوالد/ و الدفاع عن حقوق الطفل المعاق ف�ما یخص 
تؤخذ  أنأ�ضا تنحصر في إحضار الطفل والعودة �ه �اإلضافة إلى المالحظات التي یجب ة �مشار-ة األسر أما ال

 .رFین أو المختصین �عین االعت�ار من طرف الم

  تعل�م المعاقین عقل�ا :ثان�ا

 .أهم النماذج النظر�ة ذات العالقة �طرائU التدر�س والتدر�ب في میدان التر��ة الخاصة  - 1

�عرف أ�ضا �النموذج الطبي أو المرضي في تفسیر المش-الت السلو-�ة :النموذج الحیوF الجسمي - 1-1
 :ار النموذج الجسمي في التر�Fة الخاصةوالتعل�م�ة على دور العوامل العضو�ة واهم أنص

                   Gillingham جلنجهام    -1
 Lehtinen        لیتینن       -2

   kephart"�فارت         -3

      Fernaldفیرنالد       -4

 Staussلستراوس     -5

  Fvostig    فروستج -6

 Gruwickshank"رو"شانك  -7

            Getmanجتمان     -8

 Itardایتارد        -9

 Seguinسجو�ن   - 10

 :الحیو�ة �مصطلحات متنوعة منها –غال�ا ما تصف األدب�ات الترFو�ة الخاصة العوامل الجسم�ة 

 .االضطرا�ات الحس�ة العصب�ة -

 . االضطرا�ات البنیو�ة -

جمال ( .أخر2  أسالیب تعو�ض�ة - الحم�ة الغذائ�ة  - العقاقیر الطب�ة      -:�عدهما تأتي عمل�ة العالج إما -

  )57:  2009طیب ومنى الحدیدF،الخ

  :النموذج النفسي الدینامي  - 1-2

  )Freud( سیجموند فرو�دتمد جذور النموذج النفسي الدینامي في نظر�ة التحلیل النفسي التي أسسها  - 

  ینصب جل االهتمام النموذج النفسي الدینامي على تطو�ر العمل�ات النفس�ة الداخل�ة  -

  : رواد النموذج النفسي الدینامي - 

  Carl Jung "ارل یونغ -1
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   Alfred Adlerلفر�د أدلر  -2
  Erik Eriksonار�ك ار�"سون  -3
 Harry SullivanهارF سول�فان  -4
5- Fارن هورنا"karen Horney  
   Erich Fromm  ار�ك فروم -6

من اجل تطبیR النموذج النفسي الدینامي في التر�Fة الخاصة األطفال ذو/ االضطرا�ات السلو-�ة ، فقد 
�سمى �الطر�قة النفس�ة الترFو�ة التي تشمل استخدام مفاه�م التحلیل النفسي التقلید�ة لفهم أس�اب تم تطو�ر ما 

المش-الت الموجودة لد2 الفرد للتم-ن من تقو�ة النا ، استخدام العالج األسر/ ، خفض مستو�ات التوتر 
جمال الخطیب ومنى  (.ات لدیهموالضغ` النفسي -المدارس و�التالي تطو�ر أدائهم  الترFو/ وتحسین مفهوم الذ

 ، F57:  2009الحدید(  

  ):اال�"ولوجي( النموذج البیئي االجتماعي - 1-3
  .یهتم �العالقات بین اإلنسان وFیئته -
  .یتعامل هذا النموذج مع السلوك �اعت�اره ظاهرة تش-ل جزء من نظام بیئي -لي -
  . المجموعات یر ذلك منفت�عا لهذا النموذج ین�غي تحلیل لسلوك الشخص في أسرته ومدرسته وغ -
االضطراب السلو-ي واالنفعالي، ت�عا للنموذج البیئي هو خروج عن القواعد التي تنظم التفاعالت  -

  .االجتماع�ة
  .اضطراب سلو-ي مهارات التدبر والتعا�ش: یر-ز على تعل�م الشخص الذ/ لد�ه -
التدخل الجماعي، التدخل في  األسالیب العالج�ة هي التدخل العالجي، التدخل داخل المجتمع المدرسي، -

  ).49-48:  2009جمال الخطیب ومنى الحدیدF ، ( البیئة المنزل�ة

  ):التعل�مي ( النموذج السلو"ي  - 1-4

  . ی�حث عن األس�اب في التفاعالت مع البیئة -
  ).طب�عي أو شاذا( معظم السلوك متعلم  -
  . تعدیل االستجا�ات الظاهرة القابلة للق�اس -
 :رواده -

  Ivan Pavlovا�فان �افلوف  -1
  John Watsonجون واطسون  -2
 Edward Thorndikeادوارد ثورندا�ك  -3

 B. Skinnerبورس س"ینر  -4

 .أكثر استعماال في میدان التر��ة الخاصة -
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 .بتعدیل السلوكو�عرف التطبیR العملي لم�اد_ النظر�ات السلو-�ة والتعل�م�ة  -

جمال (  استخدام في میدان التر�Fة الخاصة �عد أسالیب تعدیل السلوك أكثر األسالیب العقل�ة والتدر�ب�ة -

، F40:  2009الخطیب ومنى الحدید(. 

 :النموذج المعرفي - 1-5

�عتمد على العمل�ات المعرف�ة لد�ه مثل التف-یر، وحل المش-الت، ومعالجة ) الشخص( سلوك اإلنسان -
 . المعلومات، واتخاذ القرار والتحلیل والتخیل

اصة على استخدام استراتیج�ات التعلم لمعالجة المعلومات �طرق مساعدة األطفال ذو/ االحت�اجات الخ -
 أكثر فعال�ة تم-نهم من تحقیR األهداف التعل�م�ة بنجاح و�ش-ل مستقل 

- Rاستخدام تدر�ب االستراتیج�ات المعرف�ة عن طر� : 

 التدر�ب الذاتي •

 المالحظة الذات�ة  •

 وحل المش-الت •

 .تطو�ر الذاكرة  •

  :النموذج اإلنساني - 1-6
  .الوجودF والظاهرF واإلدراكي:سم�ات أخر2 هما سمي �م •
�حاول هذا النموذج فهم السلوك اإلنساني من وجهة نظر الشخص الذ/ �سلك ول�س الشخص الذ/  •

eالح�.  
  : رواده

  Rogers وجرز ر"ارل  •

 ).43-42: 2009جمال الخطیب ومنى الحدیدF ، ( .أبراهام •

  :المعاقین عقل�ا و تعل�م في رعا�ةالقد�مة والمعاصرة أهم اإلستراتیج�ات التر�و�ة  - 2

إن الطفل المعاق ذهن�ا له نفس حاجات الطفل العاد/ و�تأثر نموه النفسي والجسمي واالجتماعي بنفس العوامل 
عن العاد/  �ا، و�ختلفجتدر و�-تسب الخبرات والمعلومات والمهارات  العاد/، و�تعلمالتي یتأثر بها نمو قر�نه 

  .ت�اه والتر-یزفي مستو2 التف-یر واالن

  : وعند تعل�م الطفل یجب مراعاة ما یلي

 .االنتقال من المعلوم إلى المجهول ،أF البدء �شيء �عرفه الطفل واالنتقال �ه لشيء جدید ال �عرفه  -
 .�الض�`معرفة ما هو مطلوب من الطفل تعلم  -
 .جردةماالعتماد على األش�اء المحسوسة والمجسدة أكثر من ال -
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في التعل�م �حیث ال �-ون آل�ا م�-ان�-�ا وٕانما ال بد من اعتماده على الفهم واإلدراك  استعمال التكرار -
 .واالست�عاب

 :القد�مةالطرق  - 1
 : طر�قة إیتارد  - 1-1
 .البدء في تعلم الطفل العادات التي �عرفها والتدرج معه في تعلم العادات اإلنسان�ة المتحضرة -
 .الحواستنب�ه جهازه العصبي عن طر�R تدر�ب   -
 .عدیل دوافعه الحیوان�ة وتدر��ه على السلوك االجتماعي ت -

   :القواعد التدر�ب�ة

 .التدرج في التدر�ب من المألوف إلى غیر المألوف  -1

 .التدرج في التدر�ب من ال�س�` إلى المعقد  -2

 .جعل الح�اة االجتماع�ة سارة  -3

 :طر�قة سیجان   - 1-2
 .أن تكون الدراسة للطفل --ل  -
 .فرد أن تكون الدراسة للطفل - -
 .أن تكون الدراسة من الكل�ات إلى الجزئ�ات  -
 .ه طی�ة تأن تكون عالقة الطفل �مدرس -
 .أن یجد في المواد التي یدرسها إش�اعا لمیوله ورغ�اته وحاجاته  -
 .أن یبدأ الطفل في تعلم النطR �الكلمات ثم یتعلم قراءتها و-تابتها -

 :القواعد التدر�ب�ة

 .زئ�ة في التدر�ب استخدام الطر�قة الكل�ة ثم الج -1

 . یجب دعم أوال حاسة اللمس ثم یلیها تدر�ب حاسة الذوق والشم وأخیرا حاسة السمع -2

 .تدر�ب الجانب اللغو/ ،ثم الكتا�ة ثم القراءة -3

1-3 -   Fقة منتسور�طر : 
 .وذلك على خامات مختلفة اإل�صار، الشم، السمع، التذوق، اللمس،تدر�ب حاسة  -

 . اللمس عن طر�R الورق المصنفر في سم-ه وأش�اء أخر2  تدر�ب حاسة :القواعد التدر�ب�ة

سنوات و�ر-ز على تدر�ب األطفال على الممارسات  3الموجه لألطفال من :برنامج المستو_ األول -1
 :الیوم�ة التي تهدف إلى المحافظة على المظهر العام مثل أنشطة
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 . ترتیب المال�س - .       ترتیب الشعر -.     تنظیف األسنان- 

سنوات و�هف إلى تدر�ب األطفال على التمییز مثل  4الموجه لألطفال لـ : نامج المستو_ الثانيبر  -2
 .  التمییز بین األلوان،و اإلش-ال،و األحجام،و األصوات

سنوات و�تضمن تدر�ب األطفال على مهارات التمییز  5الموجه لألطفال لـ  :برنامج المستو_ الثالث -3
والمختلف  فعمل�ة القراءة والذ/ عن طر�قه یتم-نون من إدراك عالقات المؤتلال�صر/ والسمعي الذ/ یؤهلهم ل

حنان عبد الحمید (.البرنامج یدرب األطفال على عمل�ات الكتا�ة أنوالكبیر والصغیر والقر�ب وال�عید -ما 

 .)123-122: 1999العناني،

  :الطرق الحدیثة  - 2
رغب ف�ه ، ثم تعدیل سلو-ه وتخل�صه من العادات تعتمد على تعل�م الطفل ما یر�ده و�: طر�قة د�"رولي - 2-1

السیئة وتعل�مه األخالق الحمیدة وتدر��ه على تر-یز االنت�اه ودقة المالحظة وتنم�ة مهاراته الحر-�ة ،وتدر�ب 
 .من خالل أنشطته الیوم�ة وألعا�ه الجماع�ة والفرد�ة  قدراته على التمیز الحسي

 :القواعد التدر�ب�ة -

 .دم في المحادثة والكتا�ة والقراءة واإلمالء والحساب و�فضل ان تكون في الص�اح أن التدر��ات تق -1

 .أن تكون في صورة العاب  -2

  .یخصص مساء األعمال الیدو�ة -3
 : طر�قة دسیدرس - 2-2

 .تر�Fة الطفل من خالل نشاطه الیومي  -
 .تدر�ب حواسه وانت�اهه وٕادراكه وتعل�مه موضوعات مترا�طة ومستمدة من خبراته الیوم�ة  -
 .االهتمام  �الفروق الفرد�ة بین األطفال المعوقین عقل�ا -
 : طر�قة جوF دیوF الوحدة أو الخبرة التر�و�ة  - 2-3

 .تنم�ة مشاعر الطفل الطب�ة نحو نفسه واآلخر�ن  -
 .إكساب الطفل السلوك االجتماعي المقبول -
 .العضليتنم�ة مهاراته الحر-�ة وتآزره  -
 .الفصلتنم�ة اهتمامه �األنشطة خارج  -
 .صالح عیوب نطقه وز�ادة حصیلته اللغو�ة إ -
 .ز�ادة معلوماته العامة واكتسا�ه الخبرات التي تفیده في ح�اته الیوم�ة  -
 .والحسابتعل�مه القراءة والكتا�ة  -

ال �ستفید منها المعوقین عقل�ا ولكن یجب وضع برنامج �قوم على الممارسة  :المدرس�ة لدن"انطر�قة المواد  - 2-4
 .والسمع �-ون أفضل �النس�ة لهم والمالحظة واللمس 
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  :المبرمجطر�قة التعل�م  - 2-5

 .تقس�م الموضوع إلى خطوات �م-ن للطفل است�عابها :  مبدأ الخطوات الصغیرة -
 .بنفسهإعطاء الوقت الكافي في ال�حث عن اإلجا�ة الصح�حة  :الفعالةم�ادئ االستجا�ة  -
 .�سرعةمعرفة الطفل نتیجة تعلمه  :الفورF التصح�ح  -
إعطاء الطفل الوقت الكافي لتحصیل -ل خطوة من خطوات البرنامج �حسب :  الكفاءة الشخص�ة مبدأ -

 .قدرته على التحصیل 

تعدیل الخطوات التي تحتاج إلى تعدیل وت�س�` الخطوات التي یخطئ فیها الكثیر : مبدأ اخت�ار البرنامج •
عدنان ). ( 277 -275: 2009،منصور لشر�یني السید "امل ا (). 34-33: 2012عبد الفتاح على غزال ،(من األطفال

 ).205  -195: 2007ناصر الحازمي ، 

 :رعا�ة األطفال المعاقین ذهن�ا - 3

بدأت  أنذهن�ا قد تعددت منذ  نبرامج وأنما\ الرعا�ة المقدمة ألطفال المعاقی أن kendall 2000"ندول یر2 
مثل هذه الرعا�ة في ثالثة أنما\ أساس�ة تتمثل في و�م-ن تصنیف .دول العالم المختلفة تهتم برعایتهم وتأهیلهم

  :األنما\ التال�ة

  :placementاإلقامة - 3-1
 .المراكز المرحل�ة -

 .مراكز الرعا�ة الجماع�ة -

 .مراكز اإلقامة -

 .التعل�م المدرسي - 3-2

 :التدخالت العالج�ة - 3-3
 .العالج الطبي -3-3-1
وتر-ز برامج .اقین عقل�اتعد لتدخالت العالج�ة هي األنسب والتي تتالءم مع المع:العالج السلو"ي -3-3-2

التدر�ب السلو-�ة على تعل�م األطفال المعاقین ذهن�ا مهارات معینة للوصول بهم إلى أداء وظ�في أكثر 
وتعمل على تطبیR نظام الم-افآت التي تأخذ إش-اال متعددة، -ما تعتمد أ�ضا على استخدام التعز�ز .تك�فا

 .وأ�ضا فن�ات أخر2 متعددة.Fت إلى الظهراالجتماعي -االبتسام أو الثناء اللفظي أو الر 

و تكون البرامج السلو-�ة أما فرد�ة و �ستخدم األسلوب اإلرشاد/ او العالجي المناسب ،-ما �م-ن أن تكون 
 6برامج جماع�ة �شر\ توفر عدد من المح-ات الهامة من بینها أن ال یز�د عدد أفراد المجموعة العالج�ة عن 

  . شابهة لیتم تدر�بهم جم�عا على نفس المهارةأفراد و خصائص العینة مت
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 .جداول النشاQ المصورة -3-3-3
أننا �م-ن ان نستخدم العالج �اللعب مع األطفال المعاقین  2001سعید العزة یر2 :العالج �اللعب -3-3-4

و�م-ن أن یتم هذا التدخل العالجي إما �ش-ل فرد/ أو �ش-ل جماعي ،فإذا -انت مش-الت الفرد المعاق .عقل�ا
ا من النوع الذ/ یرت�` �التكیف االجتماعي فانه �فضل استخدام النم` الجمعي في حین إذا -انت تلك عقل�

  .المش-الت من النوع الذ/ یتصف �االضطراب االنفعالي ف�فضل استخدام النم` الفرد/
 .الذ/ �عطي للطفل الفرصة من خالل لعب الدور وع-س الدور للتنف�س عن تلك الشحنات: الس�"ودراما -3-3-5
3-3-6-  Fاإلرشاد األسر: 

وتهدف برامج اإلرشاد األسر/ إلى إشراك احد الوالدین أو -لیهما أو أعضاء آخر�ن من النسR األسر/ في العدد 
التي تهدف إلى الس�طرة على �عض االضطرا�ات المصاح�ة مما .من البرامج التي یتم تقد�مها لهؤالء األطفال

  .وان �ستفید مما ت�قى لد�ه من قدرات وٕام-انات�ساعد الفرد المعاق عقل�ا أن �ح�ا �ش-ل أفضل 

 :العالج المعرفي السلو"ي -3-3-7

أن المعاقین ذهني من أكثر الفئات التي لم تتلقى أ/ اهتمام من قبل التطبیR  2000عادل عبد هللا یر2 
التي االكلن�-ي للعالج المعرفي السلو-ي،حیث بدا في نها�ة الثمانینات والتسعینات �عدها ازدادت الدراسات 

  .تناولته ز�ادة -بیرة

وهناك اتجاهین للعالج المعرفي السلو-ي لفئة المعاقین ذهن�ا �قوم األول على التعل�م الذاتي او التنظ�م الذاتي 
أما االتجاه الثاني فقد تطور عن مناهج وأسالیب .لتعدیل السلوك حیث �عتمد هذا االتجاه على التعل�مات اللفظ�ة

تراور و في هذا اإلطار قام  Ellisوال�س   Beck ب�كا االتجاه في ضوء اتجاهي العالج النفسي،و�سیر هذ
�صلح لألطفال نموذج ال�س على غرار  ABCفي نها�ة عقد الثمانینات بتطو�ر  Trower et alواخرون

من االجتماع�ة وذلك �عد تدر�بهم على المهارات االجتماع�ة  المعاقین ذهن�ا وذلك لتدر�بهم على حل المش-الت
  .خالل الض�` او التنظ�م الذاتي للسلوك 

تتراوح مدة التدر�ب بین ثمان�ة أساب�ع وال تتعد2 ذلك  الء األطفال في خمس خطوات على انؤ أن تدر�ب ه
  .واستخدام األسئلة القصیرة إلى جانب التعز�ز المستمر

صل �العین،والتعبیر الوجهي، واإل�قاء التوا:ومن المهارات االجتماع�ة التي �م-ن تعل�مها لألطفال المعاقین ذهن�ا
 6وذلك من خالل ...على المسافة االجتماع�ة،خصائص الصوت ،والترحیب �اآلخر�ن والتحدث مع اآلخر�ن 

  :خطوات

 .نمذجة المهارة  -4.                التعیین أوالتحدید  -1
 .الراجعة التغذ�ة -5.                            التقلید -2
 )446-428: 2002عادل عبد هللا دمحم ،.(لتعز�زا -6        .أمام الطفل إتاحة الفرصة -3
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 ):االتجاهات الحدیثة في تعل�م المعاقین ذهن�ا(نماذج حدیثة تستخدم في التدخالت العالج�ة - 4

   Approche Prospective Diagnostique المنحى التشخ�صي العالجي - 4-1

ا إجرائ�ا ووضع خطة عالج�ة لها وتسجیل ذلك یتضمن هذا المنحى تشخ�ص المش-لة وتحدیدها ووصفه
  :و�شمل 

 :  نموذج تحلیل العمل�ات -4-1-1

ینطلR من المش-الت األكاد�م�ة والسلو-�ة الناجمة عن اضطرا�ات داخل�ة لد2 الطفل لذلك یجب هذا االتجاه  إن
االتجاه �معالجة و�جب ان تنصب على معالجة الضطراب لد�ه وال یهتم هذا تعو�ض�ة تكون البرامج الترFو�ة  أن

   .�معالجة أس�اب االضطرابأداء الطفل وٕانما 

  :ومن بین أنواع االضطرا�ات ما یلي

 .االضطرا�ات اإلدراك�ة الحر-�ة -
 .اإلدراك�ة- االضطرا�ات ال�صر�ة -
 .اللغو�ة–االضطرا�ات النفس�ة  -
 .االضطرا�ات السمع�ة اإلدراك�ة -
لى المهارات اإلدراك�ة والحر-�ة وتتضمن هذه و�ر-ز االتجاه هنا في التدر�س على تدر�ب الطفل ع -

 :المجاالت
 .التوازن الجسمي* الوضع الجسمي         •
 .التصور الجسمي*   .      إدراك األش-ال •
 .إدراك االتجاهات •

االضطرا�ات ال�صر�ة و�هتم أ�ضا �معالجة صعو�ات اإلدراك ال�صر/ ولقد طورت برامج عالج�ة لمعالجة 
االستق�ال :واالضطرا�ات السمع�ة واإلدراك�ة منها...،الترا�` ال�صر/،اإلغالق ال�صر/ الستق�ال ال�صر:منها

  ...،الذاكرة السمعييالسمعي،التمییز السمع

  :االستراتیج�ات التعلم في هذا المجال

 .تمییز األصوات - 2التمییز الحسي                  -1
 �سمعرفة المال -4.           التعرف على الجسم -  3    
 .الدراما اللفظ�ة والجسم�ة -6.        تمعرفة وتمییز الحیوانا - 5   

 .تصنیف األش-ال - 8العالقات الفراغ�ة                -7
  .  الذوق - 10.   العالقات الفراغ�ة للوجه والجسم-9   
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 .تصنیف الخرز الملون  - 13.  اإلحساس الجسمي �الش-ل-12.  إت�اع التعل�مات اللفظ�ة -11
 :ج المهاراتنموذ -4-1-2

یختلف عن النموذج السابR في فهم أس�اب لمش-الت التعل�م�ة لد2 األطفال المعاقین عقل�ا حیث یر-ز 
أداء الطفل هو المش-ل ول�س االضطراب  أنالظاهرة غیر المناس�ة و�عتبر  تعلى تحلیل أنما\ االستجا�ا

 :و�میلون إلى استخدام األسالیب التال�ة

 .ئ�ة الدق�قة للمش-لة التعل�م�ة التي یجب تعدیلهاتحلیل التعر�فات اإلجرا -1
 .تحلیل المهارات -2
 .التدر�س الم�اشر والمتكرر -3
 .) 143- 141: 2001سعید حسني العزة ،.(التقی�م الم�اشر و المتكرر لمستو2 التحسن في أداء الطفل -4

 

ال�احثین في مجال التكفل راجع لمجهودات العدید من  هذا ه-ذا وتكن عقل�ا لم  إذن نالح9 أن تعل�م المعاقین

التعل�مي ( والجذور النظر�ة المختلفة االنتماء مثل النموذج اإلنساني، النموذج المعرفي، النموذج السلو-ي

،النموذج النفسي الدینامي ،النموذج الحیو/ الجسمي حیث وجهتهم في )اال�-ولوجي( ،النموذج البیئي االجتماعي)

التسلسل الزمني ،حیث استفاد -ل �احث من األعمال السا�قة مثل أعمال طرق التدر�ب وتعل�م هذه الفئة مع 

التي �قیت �عض الطرق لحد الساعة تستعمل في التكفل �األطفال المعاقین ذهن�ا  سجو�نتبناها ف�ما �عد  اتارد

حتى في �عض الجمع�ات تستعمل طرق  منتسوF  و �Seguinالمراكز النفس�ة البیداغوج�ة مثل طرق سجو�ن 

طر�قة  ودسیدرس طر�قة اما الطرق الحدیثة -.مع استعمال نفس الوسائل الخاصة بها وFنفس األسلوب تسورF من

استعمالها،أما �النس�ة للبرنامج الحالي الذ/ صممته فقد حاولت  فلم تالح9 ال�احثة الممارسة المیدان�ة د�"رولي

ثة مصطلح ثابت اما استعمال -لمة تدر�ب او -لمة مراجعة جم�عا لبرامج التعل�م�ة او تدر�ب�ة ألنه لم تجد ال�اح

تعل�م للطفل المعاق عقل�ا وأ�ضا تر2 ان قبل ان تكون طرق تعل�م�ة -انت طرق تدر�ب�ة مثل ما حدث لـ إیتارد 

Itard  من و .)2000ماجدة السید عبید، (األفیون  لالمتوحش طف الذ/ قام �محاولة تدر�ب وتعل�م طفل الغا�ة

 50الطفل و جد أنه غیر اجتماعي و �عید عن التفاعل، و�حتاج إلى العالج  الذ/ حقR منه  خالل تدر�ب هذا

وف�ما �عد استطاع بذلك أن �غیر من نم` سلو-ه و�ضع أول تقر�ر عمل حول تدر�ب ضعاف العقول الذ/  %

على -ل ف-رة -ل لذلك اعتمدت .�عتمد على استخدام الطرق الحس�ة، والطرق النفس�ة في تعل�م المعاقین عقل�ا

نموذج التدر�ب او ما نجده في المراجع طرق التعل�م �اإلضافة االعتماد على  وبناء البرنامج  ال�احثین في

  .نموذج تحلیل العمل�ات المهارات و
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  تعدیل السلوك :ثالثا

قد یؤد/ هو عمل�ة تلقي المعرفة، والق�م والمهارات من خالل الدراسة أو الخبرات أو التعل�م مما  :التعلم - 1
إلى تغیر دائم في السلوك، تغیر قابل للق�اس وانتقائي �حیث �عید توج�ه الفرد اإلنساني و�عید تش-یل بن�ة تف-یره 

  )/https://ar.wikipedia.org/wikiالتعلم(العقل�ة

 
 النظر�ات - 2
 : نظر�ات التعلم - 1
  :تتمثل في س"ینرطرق التعلم حسب :النظر�ة الشرط�ة اإلجرائ�ة لس"ینر  - أ
 .االیجابي)التدع�م(ز�ز التع •
 .التعز�ز السلبي •
 .العقاب •
 .االنطفاء •
 .التصح�ح الزائد •

والتي لها اثر في تقو�ة االستجا�ات .ة، االجتماع�ة، النشاط�ة، الرمز�ةالغذائ�ة، الماد�:و أنواع المعززات
  .االجتماع�ة واألكاد�م�ة

ف العقلي على انه نقص في التعلم تفسر التخل ثمن أوسع النظر�ات استعماال مع المعاقین ذهن�ا، حی - 
والسبب هو صعو�ة رF` الطفل المعاق ذهن�ا .والخبرة و �-ون الفرق في األداء بین الطفل العاد/ والمتخلف ذهن�ا

 .واالستجا�ة المناس�ة و�لعب التعز�ز دورا مهما �النس�ة لألطفال المعاقین ذهن�ا) المثیرات(بین أحداث البیئة 
 :طأ لثورندا�كنظر�ة المحاولة والخ  -  ب

 .قانون األثر).            * أو التكرار(قانون المران •
 .قانون االنتماء.                    * قانون االستعداد •
 .قانون التعرف.                      * قانون التجم�ع •
  .قانون السیر.                       * قانون التأثیر •
لمحاولة والخطأ أكثر من العادF لضعف القدرة على الت�صر والفهم فالطفل المتخلف ذهن�ا یلجا إلى ا -

لذلك �مك توظیف .نجده �حتاج إلى تكرار الخبرة حتى یتعلم منها كوالتعم�م واإلفادة من الخبرات السا�قة، لذل
 . هذه الطر�قة فیتعلم الكثیر من المهارات األكاد�م�ة والح�اة الیوم�ة
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 : نظر�ات التعلم االجتماعي - 2
 ).النمذجة(.ر�ة التعلم �المالحظة  اللبرت بندورانظ  - أ

أن تتكون من النماذج �طرق مختلفة ومن  نیتم عن طر�R نماذج معینة �قلدها الشخص و�حاكیها، و�م- - 
 .عن طر�R مشاهدة األفالم ماألعمى، التعل دالرمز/، التقلی مالبدیل، التعل مالحي، التعل�:أنواع النماذج

عقل�ا أنهم �قلدون الجوانب الثقاف�ة  التي أجر�ت على األطفال المتخلفین �عض الدراسات أظهرتلقد  - 
 ).المدرب(تسهیل تعلم أش-ال السلوك الجدیدة تقلیدا لسلوك النموذج ىالتي الحظوها و تعمل هذه الطر�قة عل

 .نظر�ة التعلم االجتماعي جول�ان روتر  -  ب
ل المعاقین ذهن�ا،لذلك تكل�فه �أعمال �حتمل �شیر أن المدعمات المعینة قد تحمل معاني مختلفة لألطفا  -

 . نجاحه فیها �سهولة ثم التدرج في ذلك،و�جب أن �-ون التدع�م فورا وم�اشرا أ�ضا
 . ةالنظر�ة المعرف� - 3

 :النظر�ة النمائ�ة المعرف�ة لجان ب�اج�ه -
إلى تكرار  لد2 األطفال المعاقین عقل�ا فإذا س�طرت عمل�ة التمثیل ألطفال صغر السن فان هذا یؤد/ •

�عاني من إفرا\ في التمثل سوف �میل إلى  /المخططات القد�مة للموضوعات وتكون الموائمة قلیلة للغا�ة والذ
والنمو �حدث " تدخل فى احد األذنین وتخرج من األخر2 "المثابرة والمداومة والمعلومات الجدیدة تظهر على أنها 

 .لكن ب�mء شدید
 :اقین ذهن�ا إلى أن المع انهیدرتشیر دراسة  •

 .یثبتون في المرحلة الحس حر-�ة Idiotشدید/ وعم�قي الدرجة �
 تیثبتون في المرحلة الحدس�ة من مرحلة ما قبل العمل�ا Imbécileالذھنیةمتوسطي اإلعاقة  �
 .في المرحلة العمل�ات الع�ان�ة یثبتونMoron خف�في اإلعاقة الذهن�ة �
ة ین�غي أن نزوده �الموضوعات التي تسمح له �فرض تنم�ة عندما نجد الطفل یؤد/ عند مرحلة نمائ�ة معین •

 .المخططات
یراعى التعل�م الحسي،والحسي الحر-ي،وتعل�م اللغة االستق�ال�ة والتعبیر�ة المرحل العمر�ة المناس�ة واالهتمام  •

ل حسي في بتعل�م المهارات العقل�ة المتمثلة في ترتیب األش�اء وتنظ�مها وتصن�فها وتسمیتها ومقارنتها �ش-
 .بدا�ات مراحل التعل�م 

   Donald Hebbھیبنظر�ة األداء الوظ�في للمخ لدونالد  - 4
 .�النس�ة لتخلف الذهني أهم�ة الخبرات اإلدراك�ة وٕاثراء ح�اة الطفل وFیئته وز�ادة المنبهات  - 
 .تناول الموقف التعل�مي والتر-یز على انت�اه الطفل من خالل إ�عاد المثیرات غیر منتم�ة - 
  .التدر�ب والممارسة الزمین اد�م المادة في صورة ح�ة ملموسة تنتقل من ال�س�` إلى المعقد و-ذتق -
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 :نظر�ة الجشطلت - 5
في مجال التمییز والمقارنة فانه من المتوقع أن یجد المعاق عقل�ا صعو�ة في التمییز بین الصغیر  - 

 .والكبیر من نفس الش-ل إذا -ان الفرق طف�فا و-لما -ان الفرق سهل 
.( ضعافا في تمییز شدة الدرجة ونوع التعم�م افي مجال التعم�م فانه �فترض أن �-ون المعاقین ذهن� -

 .) 94-52: 2009الشر�یني ،منصور السید "امل 

 نظر�ة التعلم في الطفولة الم�"رة - 3
 .رواد هذه النظر�ة فر�در�ك فروFل:للطفل" التفتح الطب�عي"نظر�ة  - 

 .رواده جون لوك وأت�اعه مار�ا منتسور/ ) ة االمبر�ق�ةالنظر�(التعلم من خالل الحواس -
 .التعلم من خالل المثیر واالستجا�ة:النظر�ة السلو"�ة -
عرفوا �اسم �اندورا  ظهرت هذه النظر�ة على ید من السلو-یین على رأسهم:نظر�ة التعلم االجتماعي - 

 .أصحاب النظر�ة االجتماع�ة

  ).58-55: 2008الناشف ، هد_ محمود()ب�اج�ه(نظر�ة التعلم البنائي  -
 : تعر�ف تعدیل السلوك - 4
الفرد سوء قول او فعل وتترتب عل�ه نتائج معینة سلب�ة -انت أم  نهو ما �صدر ع:تعر�ف السلوك - 1

 )269: 2009احمد وادF،.(ایجاب�ة و�ترتب على النتائج تكرار السلوك إلى عدمه

 �أنهوأ�ضا .ف�ه مرغوب أخر �سلوك هف� مرغوب ریغ سلوك استبدال ىإل ری�ش :تعدیل السلوكتعر�ف  - 2
Rر تال التطبیF /متضمنلوا الحدیثة التعلم لنظر�ات حنیفلا اإلسالم م�اد_ من والمشتقة السل�م التعلم م�اد_ل و 

 2002،الغن�مي سل�مان بن الرحمن عبد(.ف�ه رغوبم ریغ السلوك إطفاء أو فوٕاضعا ف�ه رغوبلما السلوك تقو�ة

:13 .( 

 .السلوك استراتیج�ات تعدیل - 5
 :استراتیج�ات تقو�ة السلوك التك�في - 1- 5

 :التعز�ز -5-1-1

 .حدوثه دعمل�ة تدع�م السلوك الناسب أو إزالة مثیرات سلب�ة �ع:االیجابي  -

 .هو احتمال ز�ادة احتمال تكرار السلوك: السلبي -

 :أنواع المعززات

 ...مثل الطعام،الشراب،:أول�ة �
 :ثانو�ة �

 ......)االبتسام،(فظ�ة، غیر ل...)أحسنت، ذ-ي(لفض�ة:االجتماع�ة -
 ...جمثل األلعاب، الخرو :الماد�ة -
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 ...تمثل الرحالت، الز�ارا: النشاط�ة -
 ...ت، العالمادالقابلة لالستبدال مثل النجوم، النقو : المعممة -

تحلیل السلوك الذ/ ال �ستط�ع الطفل تأدیته حال�ا إلى عدة مهارات فرع�ة : تش"یل السلوك -5-1-2
 .لنهائيوتعز�زها حتى یتحقR السلوك ا

 .م�ة�تعل�م مهارات األكاد -
 .لألطفال المعاقین ذهن�ا تعل�م المهارات االستقالل�ة -
توظ�فه لتش-یل وتطو�ر السلو-�ات غیر "�قانون الجدة" .David Premarckمبدا بر�مارك -5-1-3

تي تطلب من إن األم الالمثال،فعلى سبیل .االمفضلة ولكن الضرور�ة للفرد والتي ال �قوم بتأدیتها إال قل�ًال حال�
  .)سلوك غیر مفضل(قبل أن یذهب للعب )سلوك مفضل(طفلها أن یتناول الفواكه أو الخضار

هو أسلوب م-مل ألسلوب تش-یل السلوك،و�ستخدم عادة لتعلم سلوك غیر :تسلسل السلوك -5-1-4
 .موجود أصال

 .�المالحظة،التعلم االجتماعي،التقلید،التعلم المت�ادل�سمى أ�ضا التعلم :النمذجة -5-1-5
 .من خالل المشار"ة، المصورة، الح�ةمنها : واع النمذجةأن -
 .التعلم المبرمج -5-1-6
 .اإلخفاء -5-1-7
 .التغذ�ة الراجعة -5-1-8
 .االقتصاد الرمز/  -5-1-9
 .التعاقد السلو-ي - 5-1-10
  استراتیج�ات خفض السلوك التك�في - 2- 5
 : العقاب -5-2-1
 .... الضرب،هز الجسم،التوFیخ:العقاب من الدرجة األولى -
 ...قف عن االنت�اهالعزل،التو :العقاب من الدرجة الثان�ة -
 .المحو واإلطفاء -5-2-2
 .   إجراءات التقلیل المعتمدة على التعز�ز -5-2-3
 . اإلقصاء عن التعز�ز االیجابي -5-2-4
 .تكلفة االستجا�ة -5-2-5
 .التصح�ح الزائد -5-2-6
 .اإلش�اع -5-2-7
 .الممارسة السلب�ة -5-2-8
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 .تغییر المثیر -5-2-9
 .التوFیخ - 5-2-10
 اإلطفاء - 5-2-11

 .  ) 229-208: 2007عدنان الحازمي،(خطة تعدیل السلوك - 5-2-12

نظر�ات التعلم، احثة انه قبل طرح ف-رة فن�ات تدر�ب الطفل المعاق عقل�ا رأت أن تعرج على تر2 ال�    
تعرضت إلى طرق النظر�ة المعرف�ة لجان ب�اج�ة، نظر�ات التعلم االجتماعي ونظر�ات التعلم،حیث  نجدها 

ق في التعل�م او التدر�ب التعامل مع الطفل المعاق ذهن�ا أثناء العمل معه و�قیت لحد الساعة تستعمل هذه الطر 
او على ش-ل طرق لتعدیل السلوك -التعز�ز النمذجة وتحلیل المهارة وقد لجأت ال�احثة الستعمالها ل�س -طرق 

  .  األساس�ةمهارات الوٕانما -فن�ات وتقن�ات لتدر�ب الطفل على  كلتعدیل السلو 

  التدخل الم�"ر  :را�عا

 : مفاه�م التدخل الم�"ر  - 1
�أنها مستو2 رسمي من : تر��ة الطفولة الم�"رة:AEEاألمر�"�ة للمعلمین والمر�ین تعر�ف الموسوعة  - 1-1

 .التعلم �قدم إلى أطفال الصغار وأطفال دون سن المدرسة �ما في ذلك الروضة
المقدمة ألطفال الرضع واألطفال  تالم�-ر الخدماالتدخل فأن  :الم�"رة والتر��ة الخاصة الطفولة أدب - 1-2

 .عامین إلىالصغار من الم�الد 
التر�و�ة والخدمات المساندة  المقدمة فتعود الى الخدمات :في التر��ة الخاصة في الطفولة الم�"رة - 1-3

 .سنوات  5- 3من  أعمارمن  لألطفال
 :ر�ف التدخل الم�"راتع - 2
 :وتقدمالمنزل والصف جهود موجهة على مستو2  التدخل الم�-ران  - 2-1
لى خطر مش-الت التعلم والمش-الت السلو-�ة في أو وقائ�ة لألطفال المعرضین إ خدمات تعو�ض�ة •

 .ح�اتهم خصوصا خالل سنوات الدراسة األساس�ة
للمش-الت والعیوب النمائ�ة القائمة المتخصصة لخفض وٕازالة أثار اإلعاقات المفترضة  خدمات عالج�ة •

 .س�ةأو الوقائ�ة النمو من المش-الت األخر2 وه-ذا تنخفض الحاجة إلى الخدمات الخاصة األسا
على انه المدKirk ,Gallagher  and Anastasiow,2003 2 "یرك و جیلر و اناستاسیو تعر�ف  - 2-2

من خالل مرحلة الحمل والرضاعة  وأسرهمالرضع  واألطفال واإل�اء لألطفالتقدم  التيالواسع من الخدمات 
 ).2009:21إبراه�م عبد هللا فرج زر�قات،(والطفولة الم�-رة

 - 0(عمر نالصغار م لألطفالظام خدمات ترFو/ وعالجي ووقائي �قدم هو ن:احمد وادF تعر�ف - 3- 2
 أهمو�عتبر من .متعددة ألس�اب ةلخطرا إلعاقممن لدیهم احت�اجات خاصة نمائ�ة وترFو�ة والمعرضین )سنوات6

لبیئ�ة �عد حدوثها و�عتمد الكشف النمائي واالخت�ارات ا اإلعاقةومرت�` ارت�اطا وث�قا �اكتشاف  األسرلدعم  أنظمة
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 Rالحامل و�الجنین و�فترة الحمل وفترة الوالدة وما �عدها وللحاالت داون  �األموالصح�ة والوراث�ة وعوامل تتعل
احمد (ضع�فاأو الت والدة طفل رخوا احأو  الفینیل "یتور�االت اح أو-بر حجم الجمجمة ،صغر حجم الجمجمة ،

،F81  :2008واد(. 

 :مثلالمختلفة  األطفالمشاكل  ةمعالج إلىالتي تهدف  لممارساتوا اإلجراءات إلى :التدخل الم�"ر - 4- 2
 .المختلفة �أنواعها واإلعاقاتالنمو  تأخر -
 .واإلرشاد�ةمن خالل تقد�م البرامج التدر�ب�ة  األطفال ءاسر هؤالتوفیر حاجات  -

 .�عني تدخل سر�ع وعاجل قبل تفاقم المش-لة لمساعدة الطفل على التطور:التدخل الم�"ر إذن

هو  مساعدة األطفال المعوقین على اكتساب -ل ما:لهدف الرئ�سي لمناهج التدخل الم�"ر یتمثل في ا - 3
ان مناهج التدخل  م 1993عام  Goodman یتمتع بها األطفال العادیون حسب التيمم-ن من السلو-�ات 

  :الم�-ر یتضمن العناصر التال�ة 

  .المهارات األكاد�م�ة القراءة الكتا�ة -

  ، التذ-ر، المهارات الحس�ة الحر-�ةةاإلدراك، اللغاالنت�اه،  :األساس�ةت أو العمل�ات المهارا -

  العنا�ة �الذات، المهارات الح�ات�ة، اللغو�ة االستق�ال�ة والتعبیر�ة:  المهارات النمائ�ة -

  .) 185: 2015منى الحدیدF ،  وجمال الخطیب ( الدافع�ة اإلبداع تقدیر الذات:  المفاه�م النفس�ة -

  :ممیزات عمل�ة التدخل المبتكر - 4
  :عمل�ة تعدیل المفاه�م - 4-1

 .�الطفل �-�ف�ة التعامل �ش-ل مناسب معه �التخفیف عن الضغو\ المح�طینمساعدة  -
 .�ه لمش-لة التي �عتبرونها غیر قابلة للحل المح�طین األمور أول�اءتغییر طر�قة نظر  -
 .شرح حالة ابنهم من -ل الجوانب -
�المساعدة  بإمدادهالعقل�ة والتدخل الم�-ر  أو/ تعو�ض النقص في القدرات الصح�ة أ :عمل�ة تعو�ض�ة - 4-2

  .هذه القصور أوجهالالزمة للتغلب �ش-ل تام على 
في تحدید او تطبیR الس�اسات  هنا وجوب مساعدة المسؤول عن الطفل: تعلم الوالدین إلعادةمل�ة ع - 4-3

الطفل وتفهمه  أمرسهولة في حالة تجاوب ولي  أكثر-ر ، وتص�ح عمل�ة التدخل الم�العالج�ة المعدة للطفل 
احمد جابر (الطفل  إعاقةوتدر��ه على التعامل مع  األمرولي  إرشاد�التالي وجب على المتخصصین  واألمر لهذا 

 .)28: 2010هاد الدین جالل،ب احمد و
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 .عقل�ةال �اإلعاقة اإلصا�ةالمعرضین لخطر  الرئ�س�ة ألطفالبرامج التدخل الم�"ر  - 5

 :Le projet Abecedarian  ابیسیدریانمشروع  - 5-1

، وهذا التدخل الذ/ بدأ في مر"ز تطو�ر الطفل �"ارولینا الشمال�ةفي  1972 تأسس هذا المشروع في
- �6معدلالطفل مستعدا لدخول المدرسة ، وموجه للطفل  أص�حالشهور الثالثة األولى من العمر استمر حتى 

 ألطفال وحتىوتر-ز مناهج التدخل علي تعل�م أنواع متعددة من المهارات  .سبوعاأ50، و�معدل  یوم�ا ساعات8
بند في المجاالت اللغو�ة والحر-�ة  300من  أكثرفان األطفال یتلقون مناهج تتألف من  العمر،الثالثة من 

قى واالستعداد للقراءة و�عد سن الثالثة یتم التر-یز علي مجاالت العلوم والر�اض�ات والموس� .والذهن�ةواالجتماع�ة 
أن هذا المشروع �عتبر �مثل حالة مثال�ة الخت�ار الق�مة المستقبل�ة لألسلوب التثق�في قبل المدرسي ذ/  .القراءةثم 

  ).96: 2007عدنان ناصر الحازمي ،( .المر-ز/ المنهج 

 Le projet de Milwaukee میلواكي مشروع - 5-2

لمعرضین ألعلي درجة من الخطورة لإلصا�ة �اإلعاقة الهدف من هذا المشروع تحدید هو�ة األطفال ا
ولقد بدا البرنامج التعل�مي . ولقد -ان المق�اس الم�-ر،وتسجیلهم في برنامج م-ثف من برامج التدخل  العقل�ة،

ساعات  8واحضر األطفال إلى مر-ز خاص لمدة  �قلیل،ألطفال �عد أن بلغ األطفال الشهر الثالث من العمر 
لقد ر-ز هذا البرنامج علي إعادة تأهیل األمهات علي مهارات التدر�ب علي الوظائف والقراءة  .لسنةایوم�ا طوال 

فلقد -انت نسب الذ-اء عند أطفال المجموعة التجر�ب�ة اعلي منها عند أطفال المجموعة .واإلدارة المنزل�ة
هر الثامن عشر من نقطة في جم�ع االخت�ارات التي جرت �عد الش )30-20(الضا�طة �ما �قارب من

  ).98: 2007عدنان ناصر الحازمي ،(.العمر

 Le Projet Préscolaire Perry  مشروع بیرF قبل المدرسي  - 5-3

عرضناها سا�قا ، وهو البرنامج الوحید من البرامج  برامج التدخل التي أقدمهو  م1962بدأ عام البرنامج 
المشار-ون حتى التاسعة عشر من العمر لذلك ، الثالثة الذ/ قدم معلومات حول الم-اسب التي حصل علیها 

فانه یت�ح لنا تقی�م اآلثار طو�لة األمد لبرنامج تدخل م�-ر ،مشتمال علي نتائج عدة اخت�ارات، من تقی�م األطفال 
 .وتقی�م المدرسین ومن اآلثار أو النتائج التي تحدث خالل الح�اة الحق�ق�ة لألطفال

ي بتزو�د خمس مجموعات من األطفال الذین تبلغ أعمارهم ثالث أو أرFع سنوات قبل المدرس مشروع بیرF ولقد قام 
 -1962(، ببرنامج تدخل مدته سنتان ،وادخل أطفال المجموعة التجر�ب�ة إلى البرنامج خالل مدة أرFع سنوات

أطفال المجموعة  أما.التالیتین في البرنامج الثالثة من العمر ،وقضوا السنتین  السنةعندما -انوا یبلغون  )1965
من عنا�ة یوم�ة مر-زة وFجودة عال�ة لمدة  یتألف-ان البرنامج  الضا�طة فقد -انوا یختبرون في فترات محددة  و

مع أن هذا المشروع قدم برنامجا م-ثفا  و .أسبوعوز�ارة منزل�ة لمدة ساعة ونصف -ل  یوم�ا،ساعتان ونصف 
وعدد سنوات  )أسبوعا 30(الدراس�ة السنةوطول ) ان ونصفساعت(إال أن طول الیوم الدراسي المدرسة،قبل 
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-انت -لها مختلفة تماما عن -ل من . )سنوات 3(، والعمر الذ/ دخل عنده األطفال البرنامج)سنتان(البرنامج 
�-ثیر من أداء  أفضلقد -ان أداء أطفال المجموعة التجر�ب�ة في اخت�ارات التحصیل . البرنامجین السا�قین

  ).100-99: 2007عدنان ناصر الحازمي ،(الدراسةموعة الضا�طة طوال المرحلة االبتدائ�ة والمتوسطة من أطفال المج

  :Le projet Yale  مشروع ییل  - 5-4

ولقد بدأ البرنامج قبل الوالدة واستمر . �عد برنامجا نموذج�ا ر-ز علي أمور مختلفة تماما مشروع ییلإن 
ولقد ر-ز هذا البرنامج علي مساعدة األمهات علي العمل مع  .العمرحتى بلغ الطفل الشهر الثالثین من 

، -ان معظم  و�اإلضافة إلى ذلك فحتى خالل برنامج التدخلأطفالهن �أنفسهن بخالف المشار�ع السا�قة ، 
التر-یز علي تكیف الطفل ول�س علي نس�ة الذ-اء أو علي اإلثارة العقل�ة ، وهذا البرنامج والذ/ -ان منذ البدا�ة 

  . جها نحو تكیف األطفال ، یبدو انه حصل علي نتائج وأثار ثابتة ومتینة في هذا المجالمو 
تعلما  أكثراألمهات  أص�حنوقد -انت نتائج هذا المشروع من ناح�ة األسرة أ�ضا الفتة للنظر ومدهشة ، حیث 

عدنان ناصر الحازمي (عامقابل�ة للتوظیف واالعتماد علي النفس في شؤون أطفالهن وأسرهن �ش-ل  وأكثروثقافة 

،2007 :100 -101.(  

  :   portageبورتیج  برنامج - 5-5

وهو برنامج لتثقیف أمهات األطفال  1974ظهر برنامج بورتیج في مدینة بورتج بوال�ة وس-وانس في عام 
امل سنوات،�قوم المشروع بتدر�ب األم وتثق�فها و -�ف�ة تعل�م طفلها والتع 9 ىحتالمعاقین ذهن�ا منذ الم�الد 

احد برامج التدخل الم�-ر الذ/ �قوم على مق�اس علمي �ق�س خمسة و .معه،و�ؤهلها لتص�ح معلمة لطفلها
البرنامج التاهیلي الذ/ �ساهم في تطور مهاراته  إعدادمهارات من نمو الطفل لیتعرف على احت�اجاته و�قوم على 

العامالت في مجال االعاقه ل�عملوا  أو �عتمد البرنامج على مجموعه من المتطوعات, مراحل نموه أولىمن 
على العمل مع الطفل ضمن بیئته ومن ثم  األسرة-زائرات منزل�ات ضمن برنامج یخص احت�اج -ل طفل لتدر�ب 

 . اقرأنهالدمج التعل�مي واالجتماعي مع  إلى إعدادهمر-ز للتدخل الم�-ر بهدف  إلى�عمل على نقله 
  :من احد فوائد البرنامج

 .قه سهولة تطب� -

 األسرةفي بیئة الطفل مع  الخدمةتقد�م  -

 .الخدمات الخاصة �االعاقه إلىالمناطR النائ�ة التي تحتاج  إلىوصوله  -

 .والمتوسطة الخف�فة اإلعاقات�عمل مع  ألنهیتوافR مع معاییر دمج المعوقین في التعل�م  -

 ).101: 2007عدنان ناصر الحازمي ،(األسرةنموذج یخدم الشراكات مع  -
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  :الرعا�ة الوالد�ة لألطفال متالزمة داون  TDS امج برن - 5-6

تحت مسمى برنامج الرعا�ة الوالد�ة لألطفال متالزمة داون ،وهو  1974بدا تطبیR البرنامج في عام 
سنوات واعتبرت  3برنامج تعل�مي للتدخل الم�-ر یهدف إلى تدر�ب األهالي �عد الوالدة م�اشرة وحتى سن 

و�قدم مع النشاطات الیوم�ة لألسرة و�تم .ئسیین في العمل�ة التعل�م�ة لهؤالء األطفالاألمهات و اإل�اء شر-اء ر 
تقی�م المجاالت االجتماع�ة واإلدراك�ة االتصال�ة العنا�ة الذات�ة والحر-�ة واعتمد برنامج بورتج -مرج 

  ).102- 96: 2007عدنان ناصر الحازمي ،(أساسي

  :اصةأهم نماذج التدخل الم�"ر في التر��ة الخ - 6
وتهدف إلى تدر�ب الوالدین على -�ف�ة التعامل مع األطفال المعاقین : الخدمات التي تقدم في المنزل - 6-1

  .بورتاجوتعل�مهم المهارات الضرور�ة ضمن البیئة مثل برنامج 
وقد تكون هذه المراكز مستشف�ات أو مراكز خاصة �مضي األطفال فیها : الخدمات التي تقدم في المراكز - 6-2

  .یوم�ا و�تم تدر��ه على مختلف المجاالتعات سا) 5-3(من
و�قصد �ه الدمج بین الخدمات التي تقدم في المنازل والمقدمة في المراكز من اجل تلب�ة : برامج الدمج - 6-3

  .حاجات األطفال وأسرهم �مرونة أكثر

 ).129: 2013ماجدة السید عبید، (برنامج التدخل من خالل وسائل اإلعالم - 6-4

  الم�"ر النقد الموجه للتدخل  - 7
فهو  األسرة التدخل الم�-ر ال ی�قى على خصوص�ات أنحسب احد اآل�اء �امتعاض شدید ذات مرة  -

اقتحامي ولو -ان طفل طب�ع�ا لما -نت تحضر إلى هنا لتشاهدني و أنا أطعمه وهو انه خدمة خصوص�ة تمس 
  ) 121: 2009, جمال دمحم الخطیب(ح�اة األسر في وقت تعاني ف�ه من ضعف ثنائي

جم�عا في معرفة طب�عة الصعو�ات التي �عاني منها طفلهم  اإل�اءیرغب  Fairbrother, 1991 حسب -
واالهم من ذلك أنهم یر�دون معرفة ما �ستط�عون عمله للمساعدة، واألفضل لدیهم هو معرفة الطرق المم-نة 

الناتجة عن عدم  ح�اطاتاإلأقصى حد تسمح �ه اإلعاقة، ف�النس�ة لهم تمثل  إلىلمساعدة الطفل على النمو 
   .همعرفة ما �م-ن عمله في سنوات العمر األولى الحاسمة أزمة رFما تكون اشد من إنجاب الطفل المعوق نفس

یلعب أول�اء األمور دورا مهما في تعل�م أطفالهم المعوقین واستنادا إلى هذه الحق�قة فقد اقترح "روث  -
Kroth,1981 165:2009الخطیب،  دمحم جمال("معلمین أساسیین ألطفالهمیتم االعتراف �أول�اء األمور  أن(.  

تحقR البرامج التي تر-ز على مشار-ة أول�اء األمور على الدوام نتائج أفضل �النس�ة لألطفال ولم تعد مشار-ة  -
ة و رغ�ة الكوادر المدرس�أول�اء أمور األطفال ذو/ الحاجات الخاصة في العمل�ة الترFو�ة مرهونة �حسن النوا�ا 

 .)168:2009لخطیب، دمحم ا جمال(ولكنها أص�حت أمرا إلزام�ا تفرضه القوانین والتشر�عات

انه أص�حت ضرورة ملحة لجعل األ�اء عناصر أساس�ة و  ومن خالل الممارسة المیدان�ة لذلك تر_ ال�احثة 
�-ر وحتى الكوادر مرFین لدیهم طرق تدر�ب�ة لتحسین قدرات الطفل ألنه مهما -انت مناهج وطرق التدخل الم
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المتخصصة لذلك فلن �-ن هناك أمانة -املة وعمل متكامل والذ/ یختلف من دولة ألخر2 ومن من منطقة 
التطبیR ناقص، لذلك ت�قى فألخر2 خاصة أن مثل هذه البرامج أصال غیر موجودة في الجزائر وان وجدت 

ب و تبR المراكز -المدارس العاد�ة تقوم األسرة هي التي تستط�ع ان تحرص على فلذة -بدها خاصة األم واأل
وحیث بدأت وزارة التضامن لوال�ة .بواجبها �التنسیR مع اإل�اء حینما یوضع بین أیدیهم دلیل للتكفل �أبنائهم

على مستو2 -ل المر-ز  سنوات 3تنص �البدء �التكفل األطفال م�-را ابتداء من مذ-رة  الجزائر بإرسال -تی�ات و
   )1 راجع الملحU رقم( 2008وج�ة سنة البیداغ النفس�ة

  مناهج و�رامج األطفال المعاقین ذهن�ا: خامسا

 :عقل�ا یناقفي عمل�ة بناء مناهج المع األساس�ةالطرق  - 1
 .طر�قة جالسر  -1
 .طر�قة تایلور -2
 .سبیتز -3
  Helpبرنامج هیلب -4
 .نموذج هوا/ للتعلم الم�-ر -5
 ) .120-98: �2010طرس حاف9 �طرس،.(البرنامج المنزلي لبورتیج -6

  لماذا تختلف مناهج المعاقین ذهن�ا عن مناهج األسو�اء  - 2

عن طب�عة األفراد المعاقین وواقع العمل�ة التعل�م�ة �النس�ة لهم هو الوصول إلى Elis 1975لقد عبر     
 .االستقالل�ة وان �ع�ش -فرد عاد/ في ح�اته االجتماع�ة

دیدة والذF یتعلم "یف �أكل مستقال ، و�ل�س و�نظف فالطفل الذF �عاني من إعاقة ش � :قد أعطى مثال وقال -

احمد جابر ( � نفسه و�تح"م في تنظ�م عمل�ة اإلخراج �عتبر قد حصل على ما �حصل عل�ه اآلخر�ن من شهادات جامع�ة

أ/ أن �-ون الفرد المعاق ذهن�ا قادرا على خدمة نفسه معتمدا على تدر�ب .) 33: 2010احمد و�هاء الدین جالل،
م�ة القدرات الجسم�ة، مزودا �م�اد_ القراءة والكتا�ة وم�اد_ المهارات األكاد�م�ة ال�س�طة التي قد �حتاج على تن

 .إلیها خالل معامالته ال�س�طة داخل المجتمع 

أح�انا ما یتساءل ال�عض عن جدو2 تعل�م المتخلفین ذهن�ا مادام مستو2 قدراتهم العقل�ة محدودا، -ما و  -
معجزة غیر  ثالذ/ �م-ن الوصول إل�ه محدود �سقف معلوم ال �م-ن تعد�ه إال �حدو  أن المستو2 التحصیلي

ومن الشواهد التي تدعم أن �اإلم-ان تعلم المتخلفین ذهن�ا وتنم�ة ما لدیهم من ذ-اء مهما -ان  ثدو حمتوقعة ال
  .حجمه

ة التوافR من ضعاف العقول في مدرسته صمت منهاجها خص�صا لز�اد طفل 200في تجرFة لوحe على  -
وارتفعت نس�ة متوس` ذ-ائهم   سنوات 7االجتماعي واالنفعالي و-ذلك تحسین المهارات األكاد�م�ة والیدو�ة و�عد 
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الكتا�ة  :و-ان تلك من تلك الوظائف في مجال االلتحاق �العمل %80درجّة، واستطاع  89درجة إلى 52من
  .عمال التي تتطلب مهارة متوس`األو 

األداء في -ثیر من المسائل التي تتطلب استخدام  ضع�فواأن المتخلفون ذهن�ا  براون و"امبیون یر2  -
التدر�ب الم-ثف والمصمم �طر�قة جیدة، فإن مستواهم  فراالستراتیج�ات الذهن�ة والس�طرة علیها، فإذا ما تو 

 التدر�ب �حثوعندما �شتمل التدر�ب على استخدام المهارة المطلو�ة والس�طرة علیها، فإن .یتحسن �ش-ل -بیر
  ).237 -236: 2001القذافي، رمضان دمحم  (نجاحات -بیرة

 :مناهج و�رامج األطفال المعاقین ذهن�ا - 3
 :للتعلمعقل�ا القابلین المعاقین  - 3-1

أن یت�ع المتخلف عقل�ا المنهاج العاد/ ،وهذا یتطلب اخذ وقتا :عقل�ا القابلین للتعلم  المعاقینمناهج   - أ
ق المتخلف عقل�ا مز�د من الوقت ل�حصل على  نفس مستو�ات الكفاءة التي طو�ال لالنتهاء منه حیث �ستغر 

نجدها لد2 اقرأنه العادیین في الفصل أن �-ون أكثر ت�س�طا من المنهاج العاد/ ، حیث ینجح و�نتقل من صف 
: 2009ي،الشر�ینمنصور السید "امل (إلى أخر مع اقرأنه العادیین ، لكنه في هذا اإلطار ینجز عند مستو2 منخفض

345.(  

تهدف برامج التدر�ب لألطفال الذین �عانون من إعاقة عقل�ة إلى :القابلین للتعلمالمعاقین عقل�ا برامج    - ب
وال بد .حصیلته اللغو�ة ومعلومات عامة ةتنم�ة قدرات الطفل الذهن�ة وارتقائه االجتماعي وتوس�ع مدار-ه، وز�اد

ثم �عد ذلك یبدأ .إلى إعداد الطفل نفس�ا واجتماع�ا و جسم�ا �سبR برامج التعل�م األكاد�مي برامج تهدف أن
 .البرنامج األساسي

 .مالحظة ولمس األش�اء الملموسة •

 .التعرف على الصور وٕادراكها •
 .التصور التجر�د/ لألش�اء •
 .التعرف على الرموز •

  ).287: 2013ماجدة السید عبید، (.استخدام الرموز في عمل�ات مر-�ة �ش-ل �س�` •

 :القابلین للتدر�ب عقل�ا  المعاقین - 3-2
 :القابلین للتدر�ب عقل�ا  المعاقینمناهج   - أ

  .یرعى صغار السن  في المهارات الح�ات�ة في وسطهم  -

   Hallahan & Kauffman 1978 مرحلة المراهقة اإلعداد الجید األكاد�مي والمهني حسب -

ة ال تتعد2 قراءة وتمیز اسمه قدرة الطفل حتى من -تب الصف األول االبتدائي محدودة للغا� :القراءة  •
  .�عض الكلمات المتفرقة
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  .أو إدراك المفاه�م الكم�ة )10-1(�م-نه العد من : الحساب •
  .وتشمل تعل�م الكالم ومفهوم االسم والفعل، ومهارات اإلصغاء والمناقشة :اللغة •
 ). 351- 2009:352شر�یني،المنصور السید "امل (مساعدته على االنت�اه ،اإلدراك التخیل التف-یر:النمو العقلي •

 : برامج اإلعاقة العقل�ة المتوسطة والشدیدة  -  ب

ظل المتخلفون عقل�ا شدید/ التخلف ینظر إلیهم على أنهم غیر قابلین للتعلم أو التدر�ب و-ان �عهد بهم 
ومع انتشار  1983"الرك إلى قطاع الخدمات الصح�ة وأد2 ذلك إلى است�عادهم من دائرة االهتمام تعل�مي،

یر2 من الدراسات والممارسات العمل�ة  الیب تعدیل السلوك أم-ن االهتمام بهذه الفئات ،وأثبتت �عدها الكثیرأس

1979 Haywood, et al.,1982 Mittler,حتى  ةأنهم قادر�ن على التعلم ألقصى مد2 مم-ن خالفا لألف-ار السا�ق
التعل�م�ة الفاعلة عندما تقدم لهم  تتراتیج�اشدید/ التخلف �م-ن تعل�مهم مهارات جدیدة، و�م-نهم توظیف االس

  ).353: 2009الشر�یني، منصورالسید "امل (أو تتاح لهم الفرصة الستخدامه

 ...).والتوالیت- النظافة-الل�س- األكل(تعل�م العادات األساس�ة •
  ت، الساعامالشهور، األ�ا:تعل�مهم مفاه�م �س�طة •
�ب وFرامج التعل�م ،�حیث �-ون التر-یز على اآلمال التي إلى ضرورة الرF` بین برامج التدر دن"ان أشار  •

 .تنمي القدرات
 ...إشارات المرور ةإم-ان�ة تعل�مهم -تا�ة االسم، قراء 1957یر2 -یرك •

ماجدة السید (.یر2 وارن إلى ضرورة بذل الجهود حتى یتعلم هذا المستو2 م�اد_ القراءة والكتا�ة والحساب ال�س�طة

  ).302:  2013عبید، 

  .المهارات في مجال االتصاالت الشخص�ة •
 .            المهارات االجتماع�ة الشخص�ة •
 )245 -244: 2001القذافي، رمضان دمحم .(المهارات اإلدراك�ة والحر-�ة والجسم�ة •

 :ذوF اإلعاقة العقل�ة الحادة أو االعتمادیین لمناهج األطفا - 3-3

ونمو القدرة على الكالم وتطو�ر القدرة  تعلى العنا�ة �الذاأهداف تر�Fة وتدر�ب األطفال المعاقین االعتمادیین 
  .اللغو�ة

  :مرحلة ما قبل المدرسة -1- 3-4
 .النمو الجسد/.     * الحر-�ة- اإلثارة الحس�ة •
 .العنا�ة �الذات.              * اإلثارة اللغو�ة •
 .االستجا�ة للبیئة االجتماع�ة •
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 :مرحلة المدرسة -2- 3-3
 .�ة �الذاتالعنا.      * النمو الحسي الحر-ي •
 .النمو الجسمي.    * النمو االجتماعي.              * النمو اللغو/  •
 :مرحلة الرشد -3- 3-2

 .الحر-ي-التكامل الحسي •
 .التوج�ه الذاتي والعمل •
 .العنا�ة �الذات •

 :االعت�ارات المناس�ة لتعل�م المعوقین عقل�ا - 4
تقد�م الخبرات والمعارف المناس�ة ،وال  عاهتمام الطفل وتجعله نشطا، م رأن تكون أنواع األنشطة مختلفة، تثی -

 .بعلى تقد�م خبرات القراءة والكتا�ة و الحسا `�قتصر فق
أن تكون األنشطة مناس�ة حتى ال تسبب لهم اح�اطات وحتى ال ینفر منها،وتنو�ع النشاطات المثیرة لالهتمام  -

 .الطفل وطرق العمل وأسالی�ه مع التقلیل من المثیرات المشتتة لالنت�اه 
تقلیل فترات العمل حتى ال �شعر الطفل المعوق عقل�ا �اإلرهاق الحسي والعقلي والملل أ/ جعل فترة التدر�ب  -

 .دق�قة 20- 15قصیرة �حیث ال تز�د عن 
 .أن �-ون النشا\ في جو �سوده االطمئنان والراحة النفس�ة واألمن واإلحساس �النجاح والدافع�ة واالنجاز -
رات المشجعة التي تعمل على شعور الطفل �الثقة وتدفعه للعمل والنشا\ وتجنب على المدرب استعمال الع�ا -

 Rیخ والتأنیب و-ذلك الغضب وٕاظهار مشاعر الضیFاستعمال ع�ارات التهدید والوعید وأسلوب العقاب والتو
 .والضجر من طال�ه

 .مساعدته على تقبل عجزه وفهم ذاته وقدراته -
مع التأكید على  هیث ال ینتقل من جزء إلى أخر إال �عد فهمه واست�عا�تجزئة المادة المتعلمة وتتا�عها �ح -

 .اإلعادة والتكرار واالسترجاع المستمر لضمان العمل�ة التدر�ب�ة
الصح�حة وتدع�م السلوك االیجابي للطفل في المواقف التدر�ب�ة �مختلف الوسائل اللفظ�ة  تتعز�ز االستجا�ا -

 .الستجا�ات ودفع الطفل لمز�د من الثقة �النفس والشعور �النجاحوالماد�ة المشجعة على تثبیت هذه ا
 هالمناس�ة وعدم استعجال ةتحلي األم �الصبر في عالقتها �الطفل وٕاعطاءه الوقت الكافي إلظهار االستجا� -

 ). 156-152: 2005خولة احمد �حى،ماجدة  السید عبید،(والعمل تدر�ج�ا على تحسین معدل سرعته في األداء

 ): الفن�ات(طرق تعل�م الطفل المعاق ذهن�ا - 5
حسب شخص�ة  –عالقة  أن الطفل �م-ن أن یتعلم من شخص �ح�ه وش-ل معه: المواقف والردود - 1- 5

 ولتش-یل العالقة یجب أن �-ون المدرب مستعدا إلقامة عالقة احتكاك جسد/ مع.�ش-ل أفضل وأسرع –الطفل 
  :مثال 

  .ثنین یدیهما -ما �فعل األصدقاءأثناء المشي مع الطفل �م-ن أن �ش�ك اال
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أما إذا قام الطفل �سلوك شيء فهنا �م-ن أن �ق�ض المدرب على رسغ الطفل لكي �ظهر له عدم  •
  .الموافقة على ذلك السلوك

 .)عد أنواع القطارات:(على المدرب اكتشاف اهتمامات ورغ�ات الطفل ل�ستخدمها أثناء تدر��ه مثال •

 :الحافز والم"افأة  - 2- 5

 . نتیجة لما نفعله )شيء نح�ه(ینا الحافز على تكرار عمل ما إذا ما حصلنا على م-افأةیتولد لد •

 .عندما �قف الطفل للمرة األولى �مشي خطوته األولى نمدحه هنا �فهم الطفل انه فعل شیئا حسنا :مثال

له عندما یجیب الطفل إجا�ة صح�حة في المدرسة، یتلقى المد�ح �علم أن اإلجا�ة الصح�حة تجلب  •
 .م-افأة المد�ح

هنا �علم الطفل أن الصراخ ...حلو2 طعام، لعب مفضل العناق (�صرح الطفل �عصب�ة واحدهم �عطي له •
سبیل للحصول على الحلو2 یجب أن تت�ع الم-افأة والمد�ح العمل الذ/ قام �ه الطفل م�اشرة مع االبتسامة هنا 

 .یجعله �فهم الرF` بین عمله الجید ورد فعل المدرب

 .ا إذا حصل تأخیر بین االثنین فان الطفل  قد یتعلم درسا خاطئاأم •

عند تعلم مهارة جدیدة للمرة األولى �م-ننا استعمال االستدعاء أ/ الوسیلة التي تش-ل نوعا : االستدعاء  - 3- 5
 .من إشارة أو مفتاح لغز للعمل الذ/ على الطفل أن �قوم �ه و �م-ن أن �-ون االستدعاء شفه�ا 

ف�مد المدرب یده عندما یر�د من  )تاإل�ماءا(للمدرب أن �ساعد الطفل �استخدام اإلشارات الحر-�ة�م-ن : أمثلة
 "أعطیني إ�اه " التلمیذ أن �ستجیب للطلب

 .دفع بلطف الطفل للجلوس على الكرسي عندما �طلب منه ذلك -

 .یرفع یده عند تسر�ح شعره، تنظیف أسنانه �الفرشاة -

 .فلن یتعلم الطفل ولذا یجب التعلیل من االستدعاء ب�`ء وٕاذا تم التلقین طوال الوقت  -

واستعمال التلقین لمساعدة الطفل على إكمال العمل والحصول على م-افأة عنه ،فیتعلم �التالي أن هذا  -
 .العمل شيء جید

 )حفر السلوك المشا�ه : ( التش"یل  - 4- 5

قرب المهارة النهائ�ة التي نطلبها  أ/ مهارة نبدأ �م-افأة أ/ استجا�ة تش�ه ولو عن) تكو�ن( في تش-یل  -
،ثم نعمل على مراحل في اتجاه مهارة منفذة �ش-ل صح�ح ، طالبین مرة �عد أخر2 أن تنفذ �ش-ل أفضل 

 .�قلیل قبل إعطاءه الم-افأة 

 الهدف تعلم الطفل یرفض النظر إلى الناس مواجهة في العینین - : أمثلة  -

  . المدرب �حصل أوال على م-افأة �ستدیر قل�ال نحو  -
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  قبل الحصول على الم-افأة ( النظر إلى وجه المعلم  -
  )قد �حتاج إلى أساب�ع أو أشهرا( ینظر إلى عیني المعلم  -
  .رفع الم-افأة �القرب من عیني الطفل -

  :تعل�م الطفل ر"ل الكرة :مثال 

  .�طلب منه لمس الكرة �قدم�ه •
  .�طلب منه دفعها •
 ).32-27: 1994"ر�ستین مایلز ، ( .�طلب منه ر-لها  •

تطرقت الطال�ة ال�احثة والممارسة المیدان�ة إلى المناهج والبرامج النظر�ة الخاصة �األطفال المعافیین 
ذهن�ا ،ونجد تقر��ا مثلها البرامج والمناهج مستعملة على مستو2 المر-ز النفس�ة البیداغوج�ة ذلك لتسهیل إعطاء 

ور الترFو�ة الخاصة  وما یتماشى مع اإلعاقة الذهن�ة والغرض ف-رة حول بناء البرامج ،أ�ضا معرفة ماهي المحا
�-ون البرنامج المصمم من قبل ال�احثة یتماشى والعناصر الموجودة في البرامج والمنهاج  أناألساسي وهو 

التدر�ب الم-ثف والمصمم �طر�قة جیدة، فإن مستواهم یتحسن �ش-ل  فرما تو  للمؤسسات وFذلك یتسنى لألسرة ذا
  . سهل عمل�ة تر�Fة ابنهم المعاق ذهن�افهذا �شتمل التدر�ب على استخدام المهارة المطلو�ة خاصة اذا او .-بیر

  

  التدر�س عند األطفال المعاقین ذهن�ا :سادسا

مجموع النشاطات التي یؤدیها المدرس في موقف تعل�مي معین لمساعدة الطالب في : مفهوم التدر�س - 1
  .الوصول إلى أهداف ترFو�ة محددة

 معارف نقل فهو تكتسب ومعارف تلقى معلومات انه أو الطالب إلى منسقة المعلومات نقل �أنه :التعل�م - 2
 .معینة �طر�قة أفراد أو فرد إلى وٕا�صالها مهارات أو خبرات أو

 التعل�م بینما التعل�م�ة  الترFو�ة المؤسسات داخل في �حصل التدر�س:الفرق بین التدر�س والتعلم  - 3
 من یتعلم قد أو مدرسةال في یتعلم قد الفرد الن معا االثنین أو وخارجها التعل�م�ة المؤسسات داخل في �حصل
   *):2011حمزة هاشم محمید السلطاني،(.العائلة أفراد من یتعلم وقد المجتمع

أما التدر�س الخاص یتم في المؤسسات المتخصصة تحت إشراف مرFیین متخصص ومعلمین متخصصین 
والتعل�م الخاص �قدم من طرف المرFي المتخصص أو أ/ نسR اسر/ له عالقة �الطفل  حسب طب�عة اإلعاقة

  .المعاق ذهن�ا
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  :طرق تدر�س المعاقین ذهن�ا - 4

  Approche de fondationطر�قة األساس -1

 Approche Fonctionnelleالطر�قة الوظ�ف�ة -2

 .L'utilisation de l'expertise dans des situations de la vie استخدام الخبرات في المواقف الح�ات�ة -

 ).القابلین للتعلم( Affichage des expériences de sujets عرض خبرات المواد الدراس�ة - 

 ).جون دیوF (طر�قة المشروع القائمة على اللعب  -3

 .احداألسالیب المستخدمة في تعل�م المتخلفین عقل�ا القابلین للتعلم:L'approche Unitaireأسلوب الوحدة -4

 Approche D'analyse Des Tachesتحلیل المهمة أسلوب  -5

 .أسلوب التعل�م التعاوني -6

 : أنواع التدر�س - 5

یجمع تلمیذان او أكثر جن�ا إلى جنب حسب الوضع�ة التي �حددها " :التسلسلي" التدر�س الجماعي •
 .المدرب أثناء التدر�ب الجماعي

الهدف التعل�مي والسلو-ي حتى �عطي الذ/ یتطلب ص�اغة ):الخطة التعل�م�ة الفرد�ة(التدر�ب الفرد/ •
 .المدرب التغذ�ة الراجعة من خالل ما تعلمه او عدم تعلمه

 .)125: 2000ماجدة السید عبید ،(�قدم للحاالت الصع�ة �معزل عن سائر التالمیذ او أثناء التعلم الجماعي -

 :أسالیب تعل�م المتخلفین عقل�ا - 6

 .أسلوب التعل�م الفرد/ •

 ).نحى تعدیل السلوكم(أسلوب تحلیل المهمة •

 .أسلوب التعل�م المبني على م�اد_ التعل�م الخاصة •

 .أسلوب التعل�م المبني على طرق تعدیل السلوك  •

 :اإلجرائي أو تعدیل السلوك \االشترا •

 2009احمد وادF،.(التعز�ز الرمز/ –.  التعز�ز �النشا\–.  التعز�ز االجتماعي–.  التش-یل–.  التعز�ز -

:174 ( 
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 ):طرق (تدر�س تقن�ات ال - 7

 .الحوار والنقاش •

 ).الحث اللفظي(التوج�ه اللفظي •

 ).الدراما(التمثیل •

 ).التقلید(طر�قة المحاكاة النمذجة •

 ).الحث البدني(التوج�ه البدني •

 .التعل�م واللعب •

 ).طر�قة المشروع(طر�قة الخبرة الم�اشرة •

 ).192- 186: 2007عدنان ناصر الحازمي،).(161-156: 2009احمد وادF،(أسلوب القصص •

 :�عض أسالیب تدر�س المهارات لألطفال المعاقین ذهن�ا - 8

   .أسالیب تدرس المهارات اإلدراك�ة - 8-1

  . تهیئة الفرص المناس�ة لحدوثها -               .            توفیر بیئة غن�ة ومثیرة -

  . من خالل المالحظة*         :استخدام المواد والنشاطات التي تجذب انت�اه الطفل - 

  ).لد_ المعاقین(من خالل النمذجة*                                                             

فصوت األم �عمل �مثا�ة مثیر یه�أ الفرص لحدوث صوت الطفل وتقلیدیها الفور/ لصوت طفلها �حثه على  -

  .4الشهر  هذا في,Bailey & Wolery 1992 تكرار الصوت وٕاعادة أصوات قد سمعها في الماضي

تتطور قدرة التقلید �ش-ل ملموس وان -ان التقلید مقتصرا على األصوات واألفعال  أشهر 8-4في الشهر أما

  .التي تمت مالحظتها سا�قا

تقلید الحر-ات وتأد�ة استجا�ات لم �ظهرها من قبل وهي مرحلة مهمة للتعلم �المحاكاة :  12- 8في الشهر

  ) .النمذجة(

تقلید أنما\ جدیدة من السلوك �ما فیها األنما\ التي �صعب عل�ه مشاهدتها عند ما :  شهر 18-12في الشهر
 .�قوم بها 

 . التقلید الرمز/ ،هنا تع-س تصورا معرف�ا إذ أنها تتطلب التذ-ر:  شهر 24- 18في الشهر
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 .إذا أن الطفل المعاق ذهن�ا یجب تدر��ه وتعل�مه لتعل�م مهارات التقلید

 :التال�ة لتحقیR هذه الهدف و�جب استخدام الخطوات

  . تقلید أصواتهم وحر-اتهم وتعبیراتهم: الق�ام بتقلید الطفل  -1

�شمل استخدام التوج�ه الیدو/ والجسد/ أو اللفظي ، :  تزو�د الطفل بنماذج تتناسب ومستو_ نموه -2
 .و�م-ن توظیف عدة أدوات -المرآة 

مناس�ة أ/ أن �-ون في حالة ال�قظة ومحفز  یجب أن �-ون في أوقات:  رة سارة ومعززةبجعل التقلید خ -3
الطعام، الشراب خاصة عندما �قوم بتقلید االستجا�ات  )�ط�طب على ظهره(.، عن طر�R االبتسامة والترFیت

 ).275-274: 1998جمال الخطیب و منى الحدیدF، ( المطلو�ة

ة األساس�ة التي تكتسب فیها تعد السنوات األولى من العمر �مثا�ة المرحلة العمر�: المهارات اللغو�ة  - 8-2

  .المهارات اللغو�ة ، واللغة تتصور من حیث الش-ل والمحتو2 واالستخدام 

 :هي تطور المهارات اللغو�ة عبر مراحل و هي :فمن حیث الش"ل  -1- 8-2

  .المناغاة -
 ).أشهر 9(مرحلة ش�ه الكالم  -

  ) .عام 1(الكلمات المنفردة -

  الخ ...وف الجر لغة تخلو من الضمائر وحر : مرحلة التلغراف�ة  -

  .الخ...استخدام ص�غ الجمع لألسماء ، الفعل الماضي : مرحلة التعم�م  -

  .لغة الطفل قر��ة من لغة الراشد: مرحلة البني اللغو�ة -

  .األش�اء التي یتكلم األطفال عنها: من حیث المحتو_  -2- 8-2

  .تسم�ة األش�اء واألحداث: المرحلة األولى -

مفهوم الش-ل أو اللون أو الحجم للتعبیر عن األش�اء التي  توظیف :مرحلة التوسع �معاني الكلمات -

  . ال �عرف الطفل اسمها

-  Fخاصة أو متعلقة �العالقات الم-ان�ة والزمن والمفاه�م المجردة  : النمو اللغو.  

النظر، اللمس، ال�-اء، (الجسم�ةتطور اللغة من مرحلة اللغة : من حیث االستخدام -3- 8-2

جمال ( الكالمأو لغة  اللفظ�ةإلى اللغة )إلشارة إعطاء األش�اءا(غیر اللفظ�ةواللغة ...)الضحك

 ،F298- 297: 1998الخطیب و منى الحدید.( 
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  :Bailey & Wolery 1992حسبمهارات العنا�ة �الذات  - 8-3

  .أسالیب تدر�ب مهارات تناول الطعام والشراب -1- 8-3

  . جلسات تدر�ب�ة خاصة لتنم�ة مهارات تناول الطعام والشراب -

  . لى المضغ ، الشراب ، استعمال أدوات العاد�ةتدر�ب الطفل ع -

  . استخدام التوج�ه الجسد/ والتعل�مات اللفظ�ة النمذجة -

  : ارتداء المال�س وخلعهاو  تأسالیب مهارات استخدام التوالی -2- 8-3

  .تنفیذ النشاطات التدر�ب�ة في األوقات الطب�ع�ة  -.         استعمال مال�س واسعة -

:  1998جمال الخطیب ومن الحدیدF،(رات فهو مفید جدا لتعل�م هذه المهاراتاستخدام أسلوب تحلیل المها -

313-314 .( 

إذن من خالل الطرح الخاص بتدر�س الطفل المعاق ذهن�ا والذ/ -ان هناك نوعا ما عدم الفصل الجید 
رورة بین استعمال مصطلح األسالیب أو الطرق و التقن�ات في التدر�س و من خالل المقارنات النظر�ة وض

في ).الحث البدني(التوج�ه البدني).التقلید(طر�قة المحاكاة النمذجة).الحث اللفظي(استعمالها مثل التوج�ه اللفظي
  .البرنامج للتم-ن من تدر�ب الطفل المعاق عقل�ا خاصة من طرف القائم عل�ه إما األم او األب او األقرب إل�ه

  البرامج التعل�م�ة لألطفال  :سا�عا

  : عل�م�ة لألطفال ما قبل المدرسةالبرامج الت - 1
 .برنامج هیدستارت -1
 .البرنامج ذو التوجه المعرفي -2
 ).شارع البنك(برنامج لوسي میتشیل  -3
 .برامج قائمة على طر�قة منتسور/  -4
 .برامج قائمة على النظر�ة السلو-�ة -5
 .) 123-115: 2008هد_ محمود الناشف، (برامج اللعب االبتكار/  -6

 : اقة العقل�ةالبرامج المعتمدة في اإلع - 2

تختلف البرامج المعتمدة في اإلعاقة العقل�ة حسب فئة اإلعاقة ودرجتها وعلى الرغم من اختالفها فان 
   : نقا\ رئ�س�ة هي 03معظمها یر-ز على 

  .الناح�ة العالج�ة   -1
  .الدعم - 2
  . المهارات الح�ات�ة - 3
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  :منها وهيوهناك عدد البرامج لفئة اإلعاقة العقل�ة �م-ن اإلشارة هنا إلى �عض 

  .برنامج التعلم التعاوني - 1
  :برنامج الحتم�ة الذات�ة  - 2

 . االستقالل�ة - 1- 2

 . الس�طرة الذات�ة - 2- 2

 . التم-ن التكنولوجي - 3- 2

 .التحقR الذاتي  - 4- 2

  البرنامج السلو-ي  - 3
  )156: 2007عدنان ناصر الحازمي ، .( برامج تطور المهارات االستقالل�ة   - 4

  .برامج الدمج وFرنامج المدرسة الخاصة  - 5
 :  الدمج برنامج - 5-1

 . الصفوف الخاصة الملحقة �المدرسة العاد�ة  -

  .الدمج األكاد�مي  -
 .برنامج المدرسة الخاصة  - 5-2

  الخدمات المسندة: وهناك برامج أخر_ مثل 
  العالج الطب�عي  -1
 العالج الوظ�في -2

 العالج للتر�Fة البدن�ة الخاصة  -3

 اللغو/ / العالج الكالمي  -4

 الخدمات النفس�ة -5

 الخدمات اإلرشاد�ة -6

 دمات الترFو�ةالخ -7

 الخدمات الصح�ة  -8

 .اإلرشاد والتدر�ب والدعم األسر/  -9

 .الق�اس السمعي وال�صر/  -10

 .التر�Fة الفن�ة الخاصة -11

 .خدمات مسندة أخر2  -12
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  :أ�ضا 
  .المهارات األكاد�م�ة  -
 ).165: 2007عدنان ناصر الحازمي ، ( .التر��ة اإلسالم�ة -

 

  :البرامج المتتا�عة لحاجات المتخلقین ذهن�ا - 3

  :أشهر 6 - 0: 1لمرحلةا

  .شخص�ةتو  طب�ة�ة عنا - 1

 .مساندة اجتماع�ة لآل�اء مصحو�ة �اإلرشاد والتوج�ه النفسي - 2

  

  مرحلة الطفولة الم�"رة: 2المرحلة

   .و�ر القدراتطتعل�م لت - 1

 .مساندة اجتماع�ة لآل�اء - 2

 .طب�ةرعا�ة  - 3

 

سنوات تقر��ا أو  6ة قد وصل سن و�-ون الطفل في هذه المرحل:مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة: 3المرحلة
  .لهاداتع

  م فئات                                                          �تعل - 1
 برامج اجتماع�ة وترفیه�ة حسب حاجة -ل فرد - 2
 مساندة اجتماع�ة لآل�اء - 3
 برامج مؤسس�ة - 4
 .)164 - 157: 2011رمضان دمحم القذافي، (طب�ةرعا�ة  -5

  
  
  
  
  

1 

2 



 والتدریبیة اإلرشادیة البرامج                                                     : الرابع الفصل

 

220 

 

                                              المراهقة  مرحلة:  4المرحلة 

           قبل المهني والمهن                                م ماتعلی -1
                                          .برامج ترفیه�ة اجتماع�ة  -2
 .برامج مؤسس�ة -3
 مساندة اجتماع�ة للمعاق -4
 مساندة األسرة -5
 رعا�ة طب�ة -6
 

  تمثل هذه المرحلة أعلى مستو�ات االستقرار للحالة و�دا�ة مرحلة اإلنتاج والكفا�ة الذات�ة: 5لةالمرح

           .                       ممارسة المهنةو العمل  -1
                                               .برامج ترفیه�ة -2
    برامج مؤسس�ة                                      -3
                                     .مساندة اجتماع�ة للفرد -4
 .مساندة لألسرة -5
 .رعا�ة طب�ة -6
 

                     مرحلة "بر السن : 6المرحلة

                                        برامج مؤسس�ة - 1
           .برامج ترفیه�ة اجتماع�ة - 2
                        .خدمات اجتماع�ة مساندة  - 3
                                             .رعا�ة طب�ة - 4

قد یدخل �عضهم المدارس العاد�ة �الفعل فقد استطاع العدید من األطفال الذین لدیهم   في �عض األح�انّ 
( ردمتالزمة داون الوصول إلى مستو2 الصف الرا�ع وٕالى الصف السادس ولكن ت�قى لدیهم مش-لة التف-یر المج

، �اروسواف "فاشي بور"سي (وFذلك �م-ن اكتشاف طاقاتهم وٕام-اناتهم ومواهبهم المهن�ة والفن�ة ) العد والحساب

2001  :86 .(  
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كز االمر  إلى �عد الكشف والتشخ�ص یتم توجیهه عقل�ا أن الطفل المعاق الممارسة المیدان�ة تر_ ال�احثة
أ�ضا وهناك .والمهارات الح�ات�ة.-ز على الناح�ة العالج�ة والدعمللتكفل �ه فنجد البرامج المعتمدة تر  ةالمتخصص

برنامج التعلم التعاوني و برنامج الحتم�ة :عدد البرامج لفئة اإلعاقة العقل�ة �م-ن اإلشارة هنا إلى �عض منها وهي
-ن الذات�ة، لكن هذه األخیرة نجذها ناقصة االستعمال في المر-ز و تنعدم في مجاالت أخر2 مثل التم

فان وجدت تكون في ش-لها ال�س` غیر  فعلى حد علم ال�احثةف�ما یخص البرامج السلو-�ة  أما.التكنولوجي
   .فهو منعدم على مستو_ المر"ز النفس�ة البیداغوج�ةمتعمR خاصة ف�ما یخص تعدل السلوك 

یR هذا النوع أما برنامج الدمج الصفوف الخاصة الملحقة �المدرسة العاد�ة ف-انت هناك تجارب و تطب
  .أما حال�ا ال توجد على مستو_ وال�ة �س"رةهناك صعو�ات في االستمرار�ة  أنمن الدمج إال 

أما �النس�ة للخدمات .وف�ما یخص الخدمات المسندة فهي موجودة لكن ت�قى العمل یتخلله نقص في التكفل الجید
األ�اء ال تقوم على أساس  إلىات توجه فهي ع�ارة عن مالحظ.والتدر�ب والدعم األسر/  داإلرشاد�ة، اإلرشا

  .اإلرشاد النفسي �أسالی�ه ومعط�اته ودور األ�اء في نظرهم محدود ومتمثل في إحضاره إلى المؤسسة فق`

  :البرامج اإلرشاد�ة لألطفال المعاقین ذهن�ا :ثامنا

ل العمر�ة بدء هو احد فروع علم النفس التطب�قي وهو موجه إلى جم�ع المراح: تعر�ف اإلرشاد النفسي - 1
 .الخاصة تمن الطفولة حتى الشیخوخة،ومع جم�ع الفئات العاد�ة وذو/ االحت�اجا

مج من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد أن �فهم "فقد عرفه �أنه :1996تعر�ف حمدF �عقوب  -
ستغل إم-ان�ات نفسه،و�فهم مش-الت،وان �ستغل إم-اناته الذات�ة من قدرات ومهارات واستعدادات ومیول وان �

 ".بیئته ومع مجتمعه
عمل�ة بناءة تهدف إلى مساندة الفرد لكي �فهم ذاته "أن اإلرشاد النفسي 2002تعر�ف حامد زهران -

و�درس شخصیته و�عرف خبراته و�حدد مش-الته و�نمي إم-اناته و�حل مش-الته في ضوء معرفته ورغبته 
سحر عبد الفتاح خیر ("وتحقیR الصحة النفس�ة والتوافRوتعل�مه وتدر��ه لكي �صل إلى تحدید وتحقیR أهداف 

  .)270: 2013هللا،
 : اإلرشاد النفسي للمعاقین ذهن�ا - 2
 .جزء ال یتجزأ من برامج الرعا�ة النمائ�ة الوقائ�ة -
 .مساعدة المعاق ذهن�ا على تنم�ة قدراته و إش�اع حاجاته -
 .له في البیئةمساعدته على االستفادة من األنشطة والخبرات التي تتوافر  -
 .�مده �مثیرات معرف�ة وخبرات اجتماع�ة وأنشطة ترFو�ة تنمي قدراته وتش�ع حاجاته -
 :خدمات اإلرشاد النفسي للمعاقین ذهن�ا - 3
 .تشمل تشخ�ص قدرات المعاق توجیهه مع حالته و�شمل مواقف متنوعة لمتا�عته في البیت والمدرسة -
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 ):مجال اإلعاقة الذهن�ةفي (عمل المرشد النفسي في التر��ة الخاصة  - 4
تنم�ة قدراته وٕاش�اع حاجاته الصح�ة،وتز-�ة مفهومه عن نفسه وعن  مساعدة المعاق عقل�ا على - 4-1

األنشطة والخبرات التي تتوافر له في البیئة التي �ع�ش  ناآلخر�ن من خال توجیهه ومساعدته على االستفادة م
 .فیها

قل�ا على فهم حاجاته وقدراته وتقبلهم له وصبرهم عل�ه من �قوم برعایته المعاق ع مساعدة الوالدین أو - 4-2
وحسن معاملته حتى �شعرون �األمن وتوفیر المثیرات المعرف�ة والخبرات االجتماع�ة واألنشطة الترFو�ة التي 

 .)271: 2013سحر عبد الفتاح خیر هللا،(تنمي قدراته وحاجاته

 Fو�  .ع الطفل وأسرتهالعمل م:إذن اإلرشاد النفسي حسب المفهوم الس�"وتر

 :استراتیج�ات إرشاد ذوF االحت�اجات الخاصة - 5
 .اإلرشاد الفرد/ -
 .اإلرشاد الجماعي -
 .اإلرشاد الم�اشر -
 .اإلرشاد االنتقائي -
 .اإلرشاد غیر م�اشر -
  )2007:237علي عبد النبي دمحم حنفي،(.اإلرشاد الدیني -

 :برامج اإلرشاد�ة التي �حتاجها المعاقین عقل�ا - 6
 .نفسيبرامج اإلرشاد ال -
 .برامج اإلرشاد الصحي -
 .برامج اإلرشاد البدني -
 .برامج اإلرشاد المهني -
 .يبرامج اإلرشاد االجتماعي والترفیه -
 .برامج اإلرشاد المهني -
 :األسس التي تقوم علیها برامج إرشاد وتدر�ب المعاقین عقل�ا - 7
والعقل�ة والخبرة الواقع�ة  تحقیR الرF` بین المادة المهارة المعرف�ة و-ل میول الطفل ونشاطاته الحر-�ة -

 .المحسوسة والبیئة التي �ع�ش فیها
وترتیبها �ش-ل منظم وتتا�عها من العینات و المحسوسات في ح�اة الطفل إلى  ةتسلسل المادة التعل�م� -

 .المجردات ومن السهل إلى الصعب ومن الكل�ات إلى التفاصیل والجز�ئات و�ما هو مألوف إلى غیر المألوف
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یئة التعل�م�ة �المثیرات وتنو�ع األنشطة المثیرة الهتمام الطفل المعاق وطرق العمل وأسالیب إثراء الب -
سحر (استخدام الطفل لعقله و�د�ه وحواسه في عمل�ة التعلم �ما �ساعده على جذب انت�اهه وز�ادة مستو2 تر-یزه

 .)274- 272: 2013عبد الفتاح خیر هللا،
-  
 .ي تعتمد على مشار"ة أول�اء األمور األطفال المعوق عقل�انماذج من البرامج اإلرشاد�ة الت  - 8

تعتبر برامج اإلرشاد النفس�ة التي تعتمد على مشار-ة أ�اء الطفل المعاق ذهن�ا �مثا�ة خدمات ودعم لهم 
تساعدهم على التخفیف من اإلثارة النفس�ة السال�ة المترت�ة على إعاقة الطفل واكتساب أفراد األسرة مهارات 

مبررات تكمن خلف تعل�م وٕارشاد  3على أن هناك  1996صادق  لذلك أكد...مل معه وتقبله واالندماج التعا
�االكتشاف والرعا�ة ومفهوم البیئة الكل�ة حول  رالمسؤول�ة الشرع�ة والت�"یوالد/ الطفل المعوق عقل�ا هي 

  .الطفل

وقین عقل�ا اشتمل على جلسات لتعدیل االتجاهات الوالد/ نحو أبنائهم المع 1989برنامج الكاشف   -1
إرشاد�ة الكتساب الطفل مهارات مساعدة الذات وجلسات للوالدین لت�صیرهم للحاجات النفس�ة واالجتماع�ة للطفل 

 .المعاق عقل�ا و التنشئة السل�مة
تكون لألطفال المتخلفین ذهن�ا وأسرهم  وهو برنامج إذاعي في التر��ة األسر�ة 1990برنامج فرج  - 2

ثم قدمت تدر��ات مختلفة تقوم ،تضمنت حلقات البرنامج التخلف العقلي وأنواعه .حلقات إذاع�ة 08من البرنامج
فعال�ة المعلومات التي قدمت  أكدتالنتائج و ...بها األسرة لتدر�ب الطفل على ارتداء مال�سه تناول طعامه

 .ألسرة المتخلف ذهن�ا

 

 :الد�ة لألطفال المتخلفین عقل�ا البرامج التدر�ب�ة التي تعتمد على المشار"ة الو  - 9
والذ/ �عتمد البرنامج على ز�ادة التفاعل اللفظي بین األم والطفل من  البرنامج المنزلي لالم والطفل -1

 .خالل أسالیب التفاعل اللفظي �استخدام األلعاب
م بینما تعتمد هذه البرامج على تدر�ب الوالدین وخاصة األ برامج مر"ز هیوستن لتنم�ة الطفل ووالد�ه  -2

�حضر األ�اء اللقاءات المسائ�ة و�عض النشاطات األخر2 و�تم البرنامج في المنزل لطفل ما قبل المدرسة وذلك 
من خالل توض�ح مراحل نمو الطفل و-�ف�ة تدع�م األم لكل مرحلة �اإلضافة إلى برنامج لتطو�ر القدرات اللغو�ة 

 .للطفل
سنوات ثم �قومان  6المعلم إلى المنزل لتعل�م أسرة طفل  وهو برنامج �عتمد على ذهاببرنامج بورتیج  -3

المستهدفة -ل أسبوع و�تراوح التدر�ب المنزلي  تالوالدین بتعل�م أطفالهما و�عطي لهم خطة فرد�ة للسلو-�ا
 .یوم 15لمدة
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والهدف تحسین تفاعالتهم  2001برنامج جداول النشاQ المصورة حیث قام عبد هللا وفرحات  -4
أطفالهم المعوقین عقل�ا من خالل تقد�م برنامجین إرشادیین احدهما للوالدین واألخر ألطفالهم  االجتماع�ة مع
 .المعاقین ذهن�ا

الكتساب مهارات السلوك التك�في لد_ المتخلفین  2003برنامج التدخل الم�"ر من تقد�م عبد المنعم  -5
لت ال�احثة إلى فعال�ة مشار-ة جلسة وتوص 96أمهات وتضمن البرنامج  10وذلك من خالل مشار-ة عقل�ا 

علي عبد (األمهات في برنامج التدخل الم�-ر لألطفال المتخلفین عقل�ا في إكسابهم �عض مهارات السلوك التك�في

  .)280-275: 2007النبي حنفي،
الخاص �فئة  خیر هللا عبد الفتاحمن تصم�م  برنامج إرشادF انتقائي لتحسین الكفاءة االجتماع�ة  -6

سنة یهدف إلى إكسابهم المعرفة والمهارات والخبرات  15 -�12الفئة العمر�ةوالخاص  لقابلین للتعلمالمعاقین ا
 . التي تحسن من -فاءتهم االجتماع�ة

،تم تطبیR جلسات هذا الجزء  أ�ضا تم بناء برنامج إرشادF انتقائي الخاص �األمهات المعاقین ذهن�ا -
برنامج الخاص �المعاقین عقل�ا تتمثل في االهتمام بتدر�ب أبنائهن �طر�قة مواز�ة مع جلسات الجزء األول من ال

 .)300: 2013سحر عبد الفتاح خیر هللا،(.من خالل الواج�ات

فهو جزء ال یتجزأ من برامج الرعا�ة النمائ�ة  اإلرشاد النفسي للمعاقین ذهن�اأن  إذن �م"ن القول
وٕامداده �مثیرات معرف�ة وخبرات اجتماع�ة وأنشطة .حیث تعمل على تنم�ة قدراته و إش�اع حاجاته.الوقائ�ة

  .ترFو�ة تنمي قدراته وتلبي حاجاته

برنامج إرشادF لخیر هللا عبد الفتاح او مثل  على ش"ل برامج إرشاد�ة للطفل وللوالدین إماتكون  -
الهم الهدف تحسین تفاعالتهم االجتماع�ة مع أطف2001برنامج جداول النشاQ المصورة لعبد هللا وفرحات

 .المعوقین عقل�ا من خالل تقد�م برنامجین إرشادیین احدهما للوالدین واألخر ألطفالهم المعاقین ذهن�ا

الذ/ �قوم م  1999عفاف إسماعیل خیر هللا رمضان عام  أو برامج إرشاد�ة تدر�ب�ة مثل برنامج   -
ا االعتماد على النفس و تدر�ب األطفال المعاقین عقل�:على أساس تدر�ب الطفل على مستو2 مهارات وهي

تدر�ب الطفل :تدر�ب األطفال المعاقین عقل�ا على �عض المهارات المعرف�ة و�عض مهارات التعلم والتي تشمل
تدر�ب الطفل على  مهارة التذ-ر )األلوان، األش-ال، األحجام(على العد والعمل�ات الحساب�ة و التمیز بین 

التدر�ب على . ر�ب الطفل على إدراك  األنشطة الحر-�ة والمهاراتوتد...واالنت�اه و مهارة التعبیر اللفظي
  .المهارات االجتماع�ة 

 .1989"تعدیل االتجاهات الوالدF نحو أبنائهم للكاشف  أو برامج تعدیل السلوك  -

 .أو برامج منزل�ة م�"رة مثل برنامج بورتیج  -
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غیر متوفرة على مستو2  البرامج نجد مثل هذه ومن خالل الممارسة المیدان�ة وعلى حد علم ال�احثة
اإلطار في ال�حث النظر/ والتطب�قي على مستو2 الجزائر و أنها غیر متاحة وغیر مستعملة على مستو2 

لذلك ذهبت ال�احثة ولجأت إلى بناء وتصم�م برنامج فق` للقائمین .لوال�ة �س"رةالمراكز الطب�ة البیداغوج�ة 
ون على ش-ل نشاطات تقدم لالم ام عائل أخر وتطبR على الطفل داخل الرعا�ة للطفل على مستو2 األسرة  وتك

المنزل �حیث �-ون هناك تش-یل عمل�ة التنسیR مع البرامج الخاصة �المؤسسات واألسرة ،�حیث الطفل ی�قى 
  .یتلقى الم-تس�ات في المراكز �ش-ل طب�عي 

  

  .البرامج التدر�ب�ة لألطفال ذوF اإلعاقة العقل�ة :تاسعا

لطفل المعاق عقل�ا بتجارب متكررة من الفشل �سبب نقص قدرات العقل�ة فهو �عجز عن مسایرة �مر ا
زمالئه في مجال التعل�م العاد/،ف�صاب �اإلح�ا\ و�شعر �العجز والدون�ة وال �ستط�ع الق�ام �اإلعمال التي �قوم 

ب العملي على أعمال تتناسب بها أمثاله من العادیین في مثل سنه أو من �صغرونه منه و�حتاج إلى التدر�
وحصول هؤالء األطفال على تدر�ب جید على .قدراته المحدودة و�تحقR له قدر من التكیف الشخصي االجتماعي

أعمال تتناسب قدراتهم وام-ناتهم �ساعدهم على أدائهم على أداء هذه األعمال بنجاح و�ؤد/ إلى تحسین نظرة 
أ�من (ندماج االجتماعي بینهم وFین اآلخر�ن في البیئة التي �ع�شون فیهامما �ساعد على تحق�قا ال.األخر�ین لهم 

  ).28: 2006 ،دمحم عادل

 :مفهوم البرنامج - 1
معینة �حیث تمهد  أهدافانه مجموعة من الوحدات المخططة لتحقیR ":1987منصورطلعت  تعر�ف - 1-1

  )329: 2009،  يد "امل الشر�ینالسیمنصور  ("الترا�` ف�ما بینهما ضح-ل وحدة للوحدة التي تلیها، و�حیث یت

الم�اشرة وغیر  اإلرشاد�ةعمل�ة لتقد�م الخدمات  أسسمخط` منظم في ضوء " �أنه حامد زهرانتعر�ف  - 1-2
   ."م�اشر فرد�ا وجماع�ا، بهدف مساعدتهم في تحقیR النمو السو/ 

مل دمحم حسونة، ا("لتنم�ة قدرات الفرد ومهارته أنشطةخطة تتضمن عدة "�أنهالبرنامج : تعر�ف عزة حسین - 1-3

2007 :121(. 

  :تعر�ف التدر�ب - 2

ع�ارة عن عمل�ة تطو�ر السلوك الشخصي للفرد في "التدر�ب إن:Robinson,1985تعر�ف رو�نسون  -

عبد هللا  و احمد الخطیب(" ."المرغوب األداءمجاالت المعرفة والمهارات واالتجاهات وذلك من اجل تحقیR مستو2 

 F25: 2008،زامل العنز(.  
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 L’exercice D’un Organe Le Développe le Manque Exercice"حسب مقولته:المارك تعر�ف -

L’atrophie "  أ/ تدر�ب عضو من الجسم من شانه أن ینم�ه ونقص التدر�ب له یجعله �صاب �الضمور أو
  . تدر�ب العضو �طوره ونقص التدر�ب �ضمر

ینها عن طر�R التر�Fة الم-برة جدا،أ/ ان إن قدرات الطفل �م-ن تنمیتها وتحس: التدر�ب للمعاق عقل�ا - 
مساعدته على استغالل -امل  بل �عنيع�قر/ ،)معاق ذهني(تحسین القدرات ال �عني أن نجعل الطفل ضعیف

 .)321:  1997عبد الغني الدیدF،(.إم-اناته وتطو�رها إلى الحد األقصى وقد یتحسن مردوده الذ-ائي

 :تعرف البرنامج التدر�بي - 3

تطو�ر  إلىالمخططة التي تهدف  أوالمنظمة  األنشطةهو مجموعة من :"Good,1973تعر�ف غود -

: 2008،عبد هللا زامل العنزF  و احمد الخطیب("واتجاهات المتدرFین وتساعدهم في تحدیث معلوماتهم خبراتمعارف و 

15( 

  :أسالیب التدر�ب  - 4
 Lecteurالمحاضرة  أسلوب -
 Étude de casالحالةدراسة  أسلوب -
 Séminaires de discussion .النقاش حلقات أسلوب -
 Superviseur d'assistanceمساعدأسلوب تعیین مشرف  -
 Jouer un rôle األدوارأسلوب تمثیل  -
 Style de pratique de formation. التدر�ب �الممارسة أسلوب -
 Formation Bosketالسلة التدر�ب�ة  أسلوب -
 Recherche scientifique   ال�حث العلمي أسلوب -
 Sensitive Trainingالتفاعل مع الجماعات  لوبأس -
 Solution intégréeالحل المتكامل  أسلوب -
  .Méthode de visites sur le terrain .الز�ارات المیدان�ة أسلوب -
 Caravanesالقوافل التدر�ب�ة المتنقلة  أسلوب -
 Multi-Management المتعددة األداة أسلوب -
 Séminairesالندوات أسلوب -
 Groupes de volsفرق الطائرةال أسلوب -
 Conférences de formationالتدر�ب�ةالمؤتمرات  أسلوب -

 .)30- 25: 2008،عبد هللا زامل العنزF و  احمد الخطیب(Stimuler et penséesواألف-اراستشارة اآلراء  أسلوب -
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  :ة ومراحله هيالتدر�ب ل�س هدفا في حد ذاته بل وسیلة لتحقیR غا�ات معین إن:مراحل العمل�ة التدر�ب�ة - 5

 تحدید االحت�اجات التدر�ب�ة: األولىالمرحلة 

ة نیعم وقدراتمهارات،  أواتجاهات  أومجموعة من المعلومات  �أنها:  "1997تعر�ف الخطیب والخطیب -
حاجات معینة، وتلك الحاجات �م-ن التعرف علیها او على  إلش�اع"سلو-�ة یراد تنمیتها وتعدیلها أو

 )36-35 : 2008،عبد هللا زامل العنزF  و احمد الخطیب(االحت�اجات التدر�ب�ة�عضها عن طر�R تحدید 
  :طرق تحدید االحت�اجات التدر�ب�ة -

 المالحظة المستمرة  -1
 .مناقشات إجراء -2
 النقاش  -3
 .استقصاء أسئلةوضع  -4
 .الق�ام �مسح میداني �شتمل عینة ممثلة لمعرفة ما �حتاجونه من تدر�ب -5
 تسل�م الش-او/  -6
  )38- 36: 2008،عبد هللا زامل العنزF  و احمد الخطیب(.ألداءاتحلیل تقی�م  -7

الفرد والمتمثلة في تحدید ما �حتاجه الفرد من مهارات ومعارف  أساس یتم علىتحدید الحاجات التدر�ب�ة : إذن
  .وقدرات جدیدة

  التدر�ب�ة األهدافتحدید : المرحلة الثان�ة

زمن�ة و-م�ة ونوع�ة  أهداف إلى األولىحدیدها من المرحلة في هذه المرحلة یتم ترجمة االحت�اجات التي یتم ت
  :یلي محددة، لتكون �مثا�ة المرشد للجهود التال�ة التدر�ب وتتضمن ما

  .�الجدید بإحاطتهتنم�ة معلومات المتدرب  -1
  .المتدرب مهارات جدیدة إكساب -2
 .مواقف معینة أوتطو�ر سلو-�ات المتدرب واتجاهاته نحو مسائل  -3

  :التدر�ب�ةتصم�م البرامج : لثةالمرحلة الثا

، ومحتواه من أهدافههو النشا\ الذ/ �عني ص�اغة ما �سمى البرنامج واخت�ار عناصر البرنامج المشتملة على - 
  :وتتضمن عمل�ة تصم�م البرنامج الخطوات التال�ة.والتقن�ة المستخدمة واخت�ار المتدرFین وأسالیبمواد التدر�ب 

 .التدر�بي و�رت�` ذلك بتخط�` االحت�اجات التدر�ب�ةوالبرنامج  األهدافتحدید  -1

 .تحدید مفردات البرامج التدر�ب�ة -2
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 .واألهدافهي التمر�نات التدر�ب�ة، وتكون تتناسب  تهیئة مواد البرنامج التدر�بي و -3

 .المتدرFین تغییر اتجاهات أوالمهارات، وٕاكسابالمعلومات  إل�صالالتدر�ب�ة المناس�ة  اخت�ار األسالیب -4

المستهدف، وصعو�ة الموضوعات المطروحة،  األداءحدید م-ان البرنامج وزمانه و�تم مراعاة مستو2 ت -5
السنو�ة،  اإلجازاتالمشار-ین، ومد2 ارت�اطها �فصول السنة وموسم  أعمالالكلفة، والوقت المتاح، وطب�عة 

والشرو\ الصح�ة  األجهزةفر س-نهم وتوافر المواصالت ومد2 تو  أووقرب م-ان عقد البرنامج لعمل المتدرFین 
 .والراحة والخدمات

 .العناصر الالزمة لنجاح البرنامج التدر�بي أهماخت�ار المتدرFین وهم من  -6

  2002عاني لطحسب اتتم عمل�ة التنفیذ في ثالث مجموعات -ما یلي و تنفیذ البرنامج التدر�بي:المرحلة الرا�عة

 :قبل التنفیذ -1
 .تحدید م-ان التنفیذ -
 .درFین والمحاضر�ناخت�ار الم -
 ...)تقن�ات، وسائل،(تهیئة المواد التدر�ب�ة -
 .الحصول على الموافقات للز�ارات المیدان�ة من الجهات المعن�ة -
 .حجز قاعة تدر�ب�ة وتهیئة -ل الظروف الفیز�ق�ة -
-راس البرنامج و�تضمن هدف البرنامج، ومدته، تار�خ بدئه، المشار-ین ف�ه وجدول الجلسات  إعداد -

 .ر�ب�ةالتد
  :التنفیذ وتتضمن أثناء  -2
 .استق�ال المشار-ین -
 .افتتاح البرنامج وعرض موضوعاته -
 .تعر�ف المشار-ین �المدرFین -
 .متا�عة دوام المشار-ین -
 .توز�ع استمارات التقو�م الیومي والنهائي وجمعها -
 :�عد التنفیذ و�تضمن ما -3
 .التقر�ر النهائي للبرنامج و-تابته إعداد -
 .صة �البرنامجحفe الوثائR الخا -

ومن خالل هذه المرحلة �م-ن تحدید  1997حسب المنظمة العر��ة  تقو�م البرامج التدر�ب�ة: المرحلة الخامسة
  :عمل�ة التقو�م أهداف

  .قی�م -فاءة خطوات العمل�ة التدر�ب�ةت -1
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2-  Rإلى) لوكالمهارات، المعارف، الس(من نقل اثر التدر�ب التأكد أ/التدر�ب التطب�ق�ة  أهدافتق�م تحقی 
  .واقع العمل المیداني

البرنامج التدر�بي  إش�اعمن مد2  التأكد وأ�ضاالتدر�ب �سیر في االتجاه الصح�ح،  ان جاردنرو�عتقد  -3
  .لالحت�اجات التدر�ب�ة القائمة

  .المهارات والخبرات تعرف مد2 تطبیR المتدرFین للمعرفة و -4
  .ق�اس مد2 تقدم المتدرFین -5
  .الضعف في هذه البرامجالتعرف على نواحي القوة و  -6
7-  Rوالخطة التي  لألهدافالبرنامج التدر�بي �عمل وفقا  أنمن  والتأكدالتدر�ب  أهدافق�اس مد2 تحقی

 .وضعت له
العالقة  ان في في البرنامج الدراسي للطفل المعاق ذهن�ا األسرةدور �عد : األسرة في البرنامجمشار"ة  - 6

هذا االرت�ا\  أنحیث مهم ،تلقاه الترFو�ة المعاصرة یامج الترFو/ الذ/ �البرن أسرتهبین تعلم الطفل وFین ارت�ا\ 
خاصة من حیث نوعیتهم ومواكبتهم �صفة والطفل  األسرة�فید البرنامج لنفسه من ناح�ة تطو�ره،و-ذلك �فید 
 األولهي المعلم  1976لیلي تعد حسب ال�احث  األم إنلخطوات نمو الطفل في برنامجه الدراسي وحیث 

  .في تر�Fة الطفل وتقو�مه  األب أهم�ة 1982 �اترسون  بینما عدفل،للط

�البرنامج الترFو/ للطفل المعاق �قوانین تحدها �عض الدول المتقدمة،  األسرةلقد ح-مت عالقة - 
مجموعة حقوق التي تكفل حR  األمورألول�اء  أعطىالذ/  1975سنةم أ  وفي  ، الصادر)94/142("قانون 

  .في البرنامج التعل�مي للطفلالتدخل والمشار-ة 

لذلك .) 2013:231 ،ماجدة السید عبید(في الدول النام�ة على مثل هذه الحقوق  األمور أول�اءبینما لم �حصل  -
البرنامج للطفل حیث �ساهمون �آرائهم ومعلوماتهم حول  المدرسة فيیلعبون دور الشر�ك مع  األمور أول�اءفان 

  .ي المنزل مع العاملین في المدرسةسلوك الطفل وتحصیله الدراسي ف

تتنوع أش-ال المشار-ة األسر�ة في برامج التدر�ب : أش"ال المشار"ة األسر�ة في برامج التأهیل والتدر�ب - 6-1
  :والتأهیل منها ما یلي

األهل على الدعم المعنو/ والنفسي االجتماعي عن  المشار"ة في البرامج التي تساعد على حصول •
  .الختصاص والمعلمین وغیرهم من األهالي الذین �ع�شون المعاناة نفسهاطر�R االلتقاء بذو/ ا

•  Fب األسر�للتزود �المعلومات والمهارات الخاص �أسالیب التعامل مع المشار"ة في برامج التدر Fطفل ذو
ز االحت�اجات الخاصة وأسالیب تدر��ه وتأهیله و�شمل هذا التدر�ب المنزلي و التدر�ب في المدرسة أو المراك

  .المتخصصة
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وتنفیذها عن طر�R مجالس  المشار"ة في تخط�m البرامج التر�و�ة للطفل في مرحلة التدر�ب والتأهیل •
  .اآل�اء والمعلمین أو عن طر�R ما �سمى ببرامج األهل -مساعدین ومعاونین مدرسیین

 ).18:  2011لجزازF ،جالل علي ا( المشار-ة في التنظ�مات والجمع�ات واللجان التطوع�ة على مستو2 المجتمع •

  :�عض برامج التدخل الم"بر المنزل�ة والتي تعني �األطفال المعاقین و التي تولي اهتماما "بیرا �مشار"ة الوالدین  •

  برنامج بورتیج- 1

  Vojtaبرنامج فوجاتا - 2

  برنامج س-ا/ ها/- 3

 ).28-27: 2011، جالل علي الجزازIDSI( ) F( .برنامج الرعا�ة الوالد�ة األطفال متالزمة داون - 4

  :المبررات التال�ة Welsh &Odum,1981ولش واودم�قدم :األمور في البرنامج أول�اءمبررات مشار"ة  - 6-2
  .اآلخر�ن في البیت األطفال إلىال تقتصر على الطفل المستهدف فقm ولكنها تمتد  األ�اءفوائد مشار"ة  أن -1
  .لى نمو الطفل و�خاصة في مرحلة الطفولة الم�"رةع التأثیر�ة في ووالحی األهم�ةتلعب دورا �الغ  األسرة إن -2
  .برامج طفلهمعن  األفضلما "انوا راضین فهم �ش"لون المدافع  إذا هم منتفعون من الخدمات،و األ�اء -3

  .الشخص�ة أهدافهم ق�مهم وو  أطفالهمحقا في المشار"ة وضمان التوافU بین تر��ة  لأل�اء إن -4

  .مألبنائه�اءهم عوامل تعز�ز طب�ع�ة أل -5
  .)177:2009 ،جمال الخطیب( البیت إلى�ساعدون في نقل اثر التعلم والتدر�ب من المدرسة  األ�اء -6

الدول الغر�Fة فان التشر�عات الترFو�ة تهتم  فيGavidia-Payne&Stoneman ,1997 و أضاف -
لحاجات وتحدید ا، و�عني ذلك ضرورة ان �شارك الوالدین في تقی�م ام�البرامج المقدمة لطفله األسرة�مشار-ة 

 ). 177- 176: 2009 ،جمال الخطیب( .األهداف

  . األسر�ةبرنامج تفعیل المشار"ة  أهداف  - 6-3
 ان تتعرف على م�اد_ النمو الطب�عي والمظاهر النمائ�ة الرئ�س�ة والتسلسل التطور/ لد2 الطفل  -
 .لممارسة التعل�م وتوفیر التغذ�ة الراجعة لهم لأل�اءان تتاح الفرص  -
 .فیر التقن�ات والوسائل التعل�م�ة المناس�ة في المنزلان یتم تو  -
 .األخر2 المناس�ة والكتب والمواد التعل�م�ة  األلعابان تتم معرفة  -

دمحم ( لأل�اءالفرص المشار-ة في المؤتمرات والندوات التي تدور حول مواض�ع تحظى �اهتمام  إتاحة -

 .)217:  2010فؤاد عید الجوالده ،  اإلمام وصالح 
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  1986الیونس"و  حسب األهاليمشار"ة  م�ةأه - 6-4
مثل تعل�م  األساس�ة األهدافالمعاقین في عدد من  األطفال�شارك الوالدان والمهنیین المعنیین بتطور  -

تعل�مه  وأ�ضا، اإلخراجوارتداء المال�س وتدر�ب  األكلالطفل العنا�ة بنفسه واالستقالل االجتماعي �ما في ذلك 
  .االتصال �اآلخر�ن

اقرب الناس الذین  أنهمالطفل أ/  إلىقرFا  األكثروالممتدة عادة مجموعة الك�ار  واألسرالوالدان  �ش-ل -
تكلفة واقل توافر في بلدان عدیدة تزداد فعالیتها  أكثرح لهم مساعدة الطفل المعوق، لذا فالخبرة المهن�ة وهي ایت
  .طفالهمأعلى مساعدة  األسرما استخدمت لمساعدة اكبر عدد مم-ن من  إذا
الیوم حR الوالدین في مناقشة القرارات الخاصة �أطفالهما المعاقین ذهن�ا واتخاذ من هذه القرارات  أص�ح -

حقا منصوصا عل�ه في قانون عدد من البلدان و�تضمن هذا الحR الحصول على المعلومات وسهولة االتصال 
و�ر هذه الخط` ط�ة احت�اجات الطفل وتعلى السجالت والملفات والمشار-ة في تقو�م الخط` المرسومة لتلب

 .)356-355 : 2000ماجدة السید عبید،(و-ذلك حR المتا�عة المنتظمة للتقدم المحرز

  :"متعلمین ومعلمین األمور أول�اء - 6-5

المتزاید  اإلدراكالمعوقین -متعلمین ومعلمین  األطفال أمور أول�اء-انت القوة الرئ�س�ة المحر-ة لدور  -
  .األطفال، في تطور قدرات األسر�ةصة البیئة البیئة وFخا ألهم�ة

 األمور أول�اءحق�قة ان على  إلىتزال  والتي استندت وما األمور أول�اءولذلك طورت برامج تدر�ب برامج  -

  )172:2009 ،جمال الخطیب(.�ش-ل فعال أطفالهمیتعلموا لكي یتم-نوا من تعل�م  أن

ع القرارات صنفي  األ�اءامج التي �شارك البر  إن Goodson & Hess;1975و�عتقد جودسون وهس -
دور نش` في تر�Fة  ألخذقابل�ة  وأكثر�اء وشعورهم �المسؤول�ة عن نمو طفلهم ألز�ادة قوة ا إلىالمتعلقة تقود 

  .)165:2009 ،جمال الخطیب(طفلهم

  Ehlyetal, 1995حسب  األمور أول�اءالتي تستند علیها برامج تدر�ب  األساس�ةاالفتراضات  - 6-6
  .و�رغبون في اكتساب المهارات الالزمة لمساعدتهم على النمو والتعلم �أطفالهمیهتمون  األمور ول�اءأ إن -
  .ألطفالهموالبرامج الصع�ة  األنشطةفي  ایجاب�ا �سهموا أن األمور أول�اء�ستط�ع  -
  .سرةعندما تكون تلك المشار-ة مم-نة وم� أطفالهمالوقت للمشار-ة في برامج  األمور أول�اءسوف یجد  -
  .المدرسة وأهدافمع ق�م  وأهدافهمفي البرامج التدر�ب�ة عندما تتوافU ق�مهم  األمور أول�اءتزداد احتماالت مشار"ة  -

  .التدر�ب الذ/ یلبي حاجاتهم المحددة �طر�قة عمل�ة قابلة للتطبیR األمور أول�اء�قدر  -
  .والبرامج األنشطةار-تهم في ، ازدادت احتماالت مشأكثرفي صنع القرار  األمور أول�اء-لما شارك  -
  .احتماالت مشار"تهم في البرامج التدر�ب�ة اكبر أص�حت أكثرة مفیدة جععلى تغذ�ة را األمور أول�اء"لما حصل  -
  .مع االختصاصیین األمور أول�اء�احترام اكبر، زادت احتماالت تعاون  األمور أول�اء"لما تعامل االختصاصیون مع  -

  .مع االختصاصیین المدرFین والمؤهلین فن�ا للعمل معهم أفضلو�عملون �ش-ل  األمور أول�اء�ستجیبوا  -
  .أكثر، ازدادت رغبتهم في المشار-ة أكثر األمور ألول�اء-لما راعت البرامج التدر�ب�ة الحاجات الفرد�ة  -
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 ، عندما تساعدهم البرامج التدر�ب�ة في تحقیR النجاح فيأنفسهمنحو  األمور أول�اءتتحسن اتجاهات  -
  .أطفالهمالعمل مع 

صارت حاجتهم لالختصاصیین اقل وصارت قدرتهم  أكثرمعلومات ومهارات  األمور أول�اء-لما اكتسب  -
  .اآلخر�ن اكبر األمور أول�اءعلى دعم ومساعدة 

�ساعد الوالدین على  ألنهتدر�ب والد/ الطفل المعوق عنصرا رئ�س�ا في برامج التر�Fة الخاصة،  أص�ح -
 أن األدبت التي من شأنها أن تجعل منهما معلمین فاعلین لطفلهما المعوق، و�تبین من مراجعة اكتساب المهارا

 أنوقد جرت العادة  أطفالهمعلى معالجة العدید من المش-الت لد2  األ�اءتدر�ب  إم-ان�ةال�حوث قد بینت 

 2009،جمال الخطیب(ضاأ� التدر�ب الجمعي�عض الدراسات قد بینت فاعل�ة  أن إال�ستخدم التدر�ب الفرد/ 

:203 - 205 .(  

 تدر�ب أولیــاء األمور  - 7
تعد األسرة أهم مصادر من مصادر تدر�ب الطفل المتخلف ذهن�ا ، فقد �سعى :  األسرة والتدر�ب - 7-1

الوالدین للتزو�د �المهارات والمعرفة الالزمة بواسطة التدر�ب والخدمات االستشار�ة من ذو/ االختصاص لتلب�ة 
یهما وتنم�ة قدراته وأص�ح من الضرور/ مشار-ة األسرة في وضع البرامج وتنفیذها ، فهي تقوم احت�اجات طفل

�ادوار مهمة في ح�اة الطفل ألنها المعلم األول واالهم �النس�ة له ، وهي األكثر معرفة �مش-الته والصعو�ات 
لطفل -لما أد2 ذلك لنتائج ایجاب�ة التي �عاني منها و-لما -انت مشار-ة الوالدین في المراحل األولى من ح�اة ا

على -ل من الطفل المعاق ذهن�ا وعلى أسرته ومن هنا تأتي أهم�ة البرامج التدر�س�ة ومشار-ة الوالدین في 
  ).15:  2011جالل علي الجزازF (أنشطتها وفعالیتها الستثمار القدرات لد2 الطفل وتنمیتها

أدلة -اف�ة على فعال�ة تدر�ب أول�اء األمور لتنفیذ برامج من خالل الدراسات العلم�ة  Sterba  2002حسب - 
إضافة إلى ذلك ،�ع-س هذا التوجه قناعة االختصاصیین �أن العمل مع األطفال .ترFو�ة وسلو-�ة مع أطفالهم

  .المعوقین لن �-ون فعاال إذا اقتصرت البرامج على تلك التي تقدمها المؤسسات المتخصصة في المجتمع

ج التدر�ب�ة الموجهة ألول�اء األمور عنصرا رئ�س�ا في برامج التر�Fة الخاصة ،ألنها تساعد وأص�حت البرام
جمال الخطیب ( الوالدین على اكتساب المهارات التي من شأنها أن تجعل منها معلمین فاعلین لطفلها المعوق ذهن�ا

�اء على معالجة العدید من المش-الت إم-ان�ة تدر�ب اآلمن مراجعة األدب أن ال�حوث قد بنیت  تبینو .) 2008:231،
 .الجمعيإال أن �عض الدراسات قد بینت فاعل�ة التدر�ب  الفرد/،من �ستخدم التدر�ب  أطفالهم، وهناكلد2 

تدر�ب الوالدین �عود �فوائد جمة على -ل من الطفل المعوق إن Turnbull & Turbull   2005حسب -
هن�ا �قود تدر�ب الوالدین إلى إت�اع إجراءات سلو-�ة عامة وأسالیب واألسرة والمدرسة ف�النس�ة للطفل المعاق ذ

ض�` متشابهة في -ل من المدرسة والبیت ، و�ز�د من فرض النمو والتعلم، فهذا �سهل لهم المهام المو-لة لهم 
جا�ات أما �النس�ة ألول�اء األمور فإن برامج التدر�ب تساعدهم على اكتساب المهارات الالزمة وتدر��ه االست

 .) 2008:231جمال الخطیب،( المقبولة
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 وٕام-اناتهمبرامج تدر�ب�ة خاصة بهم، وتصمم �طر�قة تتناسب مع قدراتهم  إلى اإلعاقة�حتاج ذو/  -
  .حد مم-ن أقصى إلىالمحدودة واستثمارها  واإلم-اناتاالستفادة من تلك القدرات وتساعدهم من 

من الضرور/ التر-یز على 1988رمضان دمحم القذافي وحسب تتمیز هذه البرامج �قدر من المرونة  أنالبد  -
  .یتم التر-یز على مهارات القراءة والكتا�ة وتعلم الحساب أنتنم�ة المهارات اللغو�ة االجتماع�ة على 

یتضمن البرنامج التدر�بي �عض المواد  أنیجب Robinson& Robinsonرو�نسون  أكد و -
  .) 43-42: 2008، هللا العط�ة عبد أسماء(األكاد�م�ة

تحتو/ البرامج التدر�ب�ة والتعل�م�ة على المهارات الشخص�ة واالجتماع�ة  أنو�تضح انه من الضرور/  -
 .تكسبهم الخبرات الترFو�ة واالجتماع�ة أنوحاجتهم والتي من شأنها .تتناسب ونسب ذ-ائهم

ات قشمنا) 3(قدمت أقو2 أنصار تدر�ب الوالدین مع معاقي النمو ،ولقد  منHarris 1983-انت لقد -
  :لسبب استخدام هذا االتجاه 

 .ون لمواجهة احت�اجات من �ستفید من األسالیب السلو-�ة نیإدراك أنه ال یوجد معالجون ومعلمون مه -1

 .إدراك أن الوالدین -جزء من المح�` الطب�عي یناسبهما تطبیR �عض البرامج  -2

     .مهارات الم-تس�ة من مح�` إلى آخر اكتشاف أن ذو/ إعاقات النمو یواجهون صعو�ة في نقل ال -3

بدراسة للتعرف على خمسة مجاالت للمهارة یجب وضعها في االنت�اه عند  koegel,et al 1977قام  -
 :تدر�ب الوالدین 

 .ألوامر الواضحة ا -1

 .ززات جیدة التوقیت معال -2

 .ه�-لة سلو-�ات جیدة -3

 .التلقین والتشج�ع الفاعل لالستجا�ات المرغو�ة  -4

 .لمحاوالت الممیزة واالستفادة منها تقی�م ا -5

ألفالم مع األطفال أثناء تعل�مهم المهارات اا مراجعة �ضأ،قترح استخدام النمذجة ولعب األدوارنو  -6
 .)  185:  2009"اشف إ�مان فؤاد ، هشام إبراه�م ،(  االجتماع�ة

  :تدر�ب الوالدین على التدر�س لألطفال - 7-2

ال وجها لوجه یوم�ا ومن الضرور/ تدر�بهم على مهارات التدر�س األ�اء -المعلمین یتفاعلون مع األطف  
ف-ثیر من اآل�اء عندهم  الرغ�ة في رعا�ة أبنائهم .والتأهیل حتى �ستط�عوا الق�ام �مسؤولیتهم في رعا�ة أبنائهم

ر �اتها مما یجعلهم یخطئون او یتقاعسون عن الق�ام �مسؤولیتهم في مساندة دو فنلكنهم یجهلون مهاراتها و 

إكساب في Thruston, 1989ارستون ثن بین البرامج الجیدة ما أشار إل�ه وم. المعلمین في تعل�م وتأهیل أبنائهم
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الوالدین المهارات الالزمة في مساعدة أطفالهم فقد أخذ التدر�ب أسلوب الورشة العمل وتتضمن ت�ادل المعلومات 
  :ت�ةوالخبرات والتدر�ب العملي على المهارات في المواقف اآل

  .تحدید مواعید تعل�م الطفل في البیت �
في  د 40لكل فترة، والعدد اإلجمالي للفترات ال یز�د عن  د 15إلى  5توز�ع التدر�ب على فترات من  �

 .الواحد
 .تت�ح الطفل على -ل نجاح في -ل فترة �
 .تسجیل نشا\ الطفل في البیت أوال �أول مثلما �فعل المعلم في الفصل �

"مال (.الیوم�ة والكتا�ة والحساب في مواقف ح�اته تخدامه ما تعلمه في القراءةتشج�ع الطفل على اس �

  ).368: 1996إبراه�م مرسي ،

 .جزئ�ةأن الطفل ف�ما ندرFه بجزء عمله إلى مراحل  2004 برحسب أحمد جا -
  :مثال -

  : یتعرف الطفل على مفهوم الخشن والناعم فعل�ه أن یجزأ الهدف إلى  

 .أش�اء خشنة  3، أن �سمي  أش�اء ناعمة 3أن �سمي  -1
 . أش�اء خشنة  6أش�اء ناعمة ، أن �سمي  6أن �سمي  -2
 .أن �صف ملمس األش�اء الناعمة ، أن �صف ملمس األش�اء الخشنة -3
  :مثال   -
 .النطR �أسماء أعضاء جسمه  -1
 .أن �شیر الطفل إلى أعضاء جسمه بنفسه  -2

 .أن ینطR و�سمي بلسانه أعضاء جسمه نطقا سل�ما  -3

الشر�یني  ملا"السید (على الفرق بین أعضاء الجسم وذلك �معرفة وظ�فة -ل عضو من أعضائه أن یتعرف -4

 .)  34 :2009 ،منصور

  .مالحظات لألول�اء أثناء التدر�ب - 7-3

  .�ش-ل تلقائي اال یجوز االستخفاف �المفاه�م التي نقدمها للطفل انه �اإلم-ان است�عابه -

 .اجل التمهید الكتساب مفاه�م جدیدة تأتي في حینهین�غي متا�عة ما تعلمه الطفل حتى اآلن من  -

 .اعتماد الوضوح والت�س�` في تعل�م المفاه�م -

-  Rقد یبد/ الطفل معارضة أو مقاومة الكتساب معلومات في هذه الحال ین�غي تشج�عه عن طر�
 .)313:  1997عبد الغني الدیدF،( الم-افآت
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 Thatcher 1984حسب �اإلضافة إلى ذلك توجیهات لأل�اء  

  .تحدید أكثر األوقات في الیوم �-ون الطفل متفتح الذهن، أ/ لد�ه استعداد للتعلم -

  .اخت�ار موقف التدر�س الذ/ �-ون نسب�ا متحرر من التشتت -

 تقد�م اللعب إذا -ان ن�م-ن قطع جلسات التدر�ب لفترة قصیرة إذا -ان الطفل متضایR أو مرهR، و�م- -
 ).202 -201:  2009ي ،الشر�ینمنصور السید "امل (.مم-نا

  :أ�ضا التوجیهات حسب العناني

  .التعلم عن طر�R األش�اء الحق�ق�ة التي تزوده بخبرات م�اشرة تفجر طاقاته وقدراته -

 .على مصلحة اآلخر�ن تصغيترك الحر�ة للطفل �شر\ أال  -

 .ابهاع"نه من است�م تكرار تدر�ب األطفال على المهارات الحر"�ة والحس�ة  والشخص�ة واالجتماع�ة �ش"ل  -

 .تعز�ز السلوك الحسن عند الطفل �-تسب العادات والمهارات المطلو�ة -

 . )124: 1999حنان عبد الحمید العناني، (التدرج في تقد�م التدر��ات من السهل إلى الصعب  -

  :المواقف التي على ألم استغاللها لتعل�م الطفل  وأ�ضا

  .و�ةاستغالل أوقات الحمام حتى تكون العمل�ة عف -
  .نتحدث عن أسماء أطعمة األدوات: أوقات تناول الطعام -
  ...نتحدث معه عن أسماء األلعاب وه-ذا: أوقات اللعب -
 .استغالل أوقات تنظ�م�ة تنظ�فه او إل�اسه ث�ا�ه وتحدثه عن -ل ما �حدث بهذه العمل�ات -

ساته �الوقوف دائما إلى مح�ة الولد ،�اللعب معه،و�االبتسام له لد2 اقل نشا\ یبدر منه،بتشج�عه �موا -
 ) .323:  1997عبد الغني الدیدF،( جان�ه ، وتحس�سه �أهمیته

�م-ن أن تستثمر -افة الوسائل واألسالیب اإل�ضاح�ة السمع�ة والمرئ�ة مثل : دورات تدر�ب�ة لألسرة - 7-4
 �ةم ه-ذا برامج أسر یتعذر تقد�.والتمدرساألفالم السینمائ�ة والفیدیو مما �سهل على األهالي المتا�عة واإلعداد 

 .تطوعيو�ر روح التطوع لد2 أصحاب االختصاص ل�ساهموا �ش-ل طعلى المؤسسات مما یوجب ت
�حتاج اآل�اء اللذین لدیهم أبناء معاقین إلى �عض أنواع التدر�ب الذ/ �ساعدهم  :التدر�ب التك�في لأل�اء - 7-5

ألنهم قد ی�الغ األهل في العطف ،عهمعلى رعا�ة أبنائهم في المنزل وعلى الك�ف�ة التي یتعاملون بها م
ماجدة السید ( والتدلیل أو ی�الغون في القسوة عل�ه والتشدید في معاملته أو إهماله وال یرجون منه فائدة لهذا

 ).21: 2012عبید ، 
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 :األسس العامة لتدر�ب وتعل�م المعاقین ذهن�ا - 8
�ا خاصة عند تدر�بهم وتوز�ع العمل حسب یجب أن ننت�ه إلى الفروق الفرد�ة بین األطفال المعاقین ذهن -

 .قدراتهم فعال
یجب علینا أن ندع الطفل یر2 ثم �فعل وال بد ان ننت�ه إلى انه عند الق�ام �أداء عمل أمام هذه الفئة من  -

األطفال المعاقین ذهن�ا یجب أن نقوم �ه �حر-ات �طیئة وهادئة لیتم-ن الطفل من أن یر2 جیدا -ل حر-ة بدقة 
دمحم علي (طلبنا منه الق�ام بنفس العمل عرف خطواته جیدا ومن ثم تناقصت احتماالت الخطأ في أدائهفإذا ما 

 ).136- 135: 1999"امل ،

 .وضوح و�ساطة التعل�مات -
 .تشج�عه على التعبیر -
 .التدرج من الحس إلى المجرد  -
 .تنظ�م المادة من السهل إلى الصعب -
إلى جزء جدید إال �عد التأكد من نجاح التعل�م في الجزء األخیر تقد�م المادة أجزاء مرت�ة وعدم االنتقال  -

 .وفقا لقدرة الطفل و سرعته
 .استخدام أكثر من جلسة لتكون نتائج التعلم أكثر -فاءة -
التدر�ب مع المدح والتكرار والتشج�ع وااللتجاء إلى الحوافز -ل هذه العوامل هامة في تعل�م الطفل  -

 :المعاق ذهن�ا
 .ى مهارات غسل الوجه والیدینالتدر��ات عل �
 .التدر��ات على مهارات الطعام والشراب �
 .التدر��ات على مهارات اإلخراج �
التدر��ات على مهارات ارتداء الال�س �حیث وضع مرآة في مستو2 قامته حتى �ستط�ع رؤ�ة ما ینجزه  �

 .والمعقدة أثناء التدر�ب واخت�ار المال�س السهلة والجذا�ة وتجنب الض�قة...أثناء ارتداء المال�س مثال
 .التدر��ات على مهارات الستثمار وقت الفراغ �
 .التدر��ات على مهارات االندماج �
 ).60-56: 2006ا�من دمحم عادل،(.التر�Fة الجنس�ة �

اشتراكه بنفسه في مواقف  أومحسوس  لشيءان تعلم الطفل مثل لمس الطفل  1965 بومجارتز أشارأ�ضا این 
 .حتى من سماعه ووصف هذه الصورة أوصورة في -تاب  �تهرؤ �-ثیر من  أكثرما 
أهداف والخبرات التي یتم تزو�د المتخلفین عقل�ا بها برامج التدر�ب لتحقیR  األنشطةتكون  أنین�غي  •

 .ذات معنى ومثیرة لالنت�اه ع�ان�ة و
 .تزو�د الطفل �التغذ�ة الراجعة •
 .صح�حة اإلجا�ة ورصدالصح�حة، التعز�ز �-ون فور/ �عد  اإلجا�اتز عز  •
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السید (اإلعاقة لشدید على التلفe وان -ان هناك صعو�ة في ذلك  األطفالحیث یتم تشج�ع  اللفظيالدعم  •

 .)2009،  الشر�یني منصور "امل 
األول�اء في المنزل  االطفل المعاق �حتاج إلى برامج تدر�ب�ة �شرف علیهفالطرح هذا  خاللإذن من 

على أعمال تتناسب قدراتهم وام-ناتهم �ساعدهم على أداء و لى تدر�ب جید حصول هؤالء األطفال عحیث أن 
الندماج االجتماعي بینهم امما �ساعد على تحقیR .هذه األعمال بنجاح و�ؤد/ إلى تحسین نظرة األخر�ین لهم 
عبد الغني  إل�هأ�ضا ما ذهب و 2006أ�من دمحم عادل،وFین اآلخر�ن في البیئة التي �ع�شون فیها وهذا ما أشار ال�ه 

،Fعلى  ع�قر/ ،بل �عني مساعدته)معاق ذهني(تحسین القدرات ال �عني أن نجعل الطفل ضعیف أن 1997الدید
قد یتحسن مردوده  انه 2009 ،جمال الخطیب وأ�ضا نجد.استغالل -امل إم-اناته وتطو�رها إلى الحد األقصى 

 األمور أول�اءحق�قة ان على  إلىتزال  التي استندت وماو  األمور أول�اءولذلك طورت برامج تدر�ب برامج الذ-ائي 
   .�ش-ل فعال أطفالهمیتعلموا لكي یتم-نوا من تعل�م  أن

من خالل الدراسات العلم�ة أدلة -اف�ة على فعال�ة تدر�ب أول�اء األمور لتنفیذ  Sterba  2002و حسب
وجهة ألول�اء األمور عنصرا رئ�س�ا في برامج وأص�حت البرامج التدر�ب�ة الم.برامج ترFو�ة وسلو-�ة مع أطفالهم

التر�Fة الخاصة ،ألنها تساعد الوالدین على اكتساب المهارات التي من شأنها أن تجعل منها معلمین فاعلین 
من مراجعة األدب أن ال�حوث قد بنیت إم-ان�ة تدر�ب اآل�اء على معالجة العدید من  تبینو  .لطفلها المعوق ذهن�ا

إن تدر�ب الوالدین �عود �فوائد جمة على -ل من Turnbull & Turbull   2005وحسب.أطفالهمالمش-الت لد2 
الطفل المعوق واألسرة والمدرسة فهذا �سهل لهم المهام المو-لة لهم أما �النس�ة ألول�اء األمور فإن برامج التدر�ب 

 . تساعدهم على اكتساب المهارات الالزمة وتدر��ه االستجا�ات المقبولة

 وٕام-اناتهمبرامج تدر�ب�ة خاصة بهم، وتصمم �طر�قة تتناسب مع قدراتهم  إلى اإلعاقةحتاج ذو/ � -
تتمیز  أنالبد .حد مم-ن أقصى إلىالمحدودة واستثمارها  واإلم-اناتوتساعدهم من االستفادة من تلك القدرات 

ر-یز على تنم�ة المهارات اللغو�ة من الضرور/ الت1988رمضان دمحم القذافي هذه البرامج �قدر من المرونة وحسب 

 .یتم التر-یز على مهارات القراءة والكتا�ة وتعلم الحساب أناالجتماع�ة على 

أن مثل هذه البرامج سواء اإلرشاد�ة او التدر�ب�ة غیر متوفرة على  الممارسة المیدان�ة تر_ ال�احثة من خالل
  ة ال�احثة إلى تصم�م برنامج تدر�بي ألول�اء األمورمستو2 الجزائر فق` التوج�ه الوالد/، لذلك لجأت الطال�

من اجل العمل مع أبنائهم وٕاشراكهم في العمل�ة التكفل�ة للطفل ول�س مجرد مرافR للطفل �حضره و�عیده إلى و  
یجعل ذا هالمنزل ول�س لهم الحR في معرفة ما یتعلم للطفل وت�قى العمل�ة التعل�م�ة والتدر�ب�ة منحصرة داخل المؤسسات ف

وحسب درجة االهتمام والرعا�ة في المؤسسة أو ،الطفل في مرحلة الن-وص أو ر-ود أو تحسن حسب القدرات العقل�ة 
المعلمون قد یتعاملون مع اآل�اء على أنهم عد�مو المعرفة �العمل�ة التعل�م�ة وأنهم مصدر إزعاج إذا والن . داخل األسرة

ت معظم الدول نتوص�ات المعلمین ومقترحاتهم ونتیجة لذلك س ون ینفذفق` راس�ة تدخلوا �األنشطة التعل�م�ة والمناهج الد
تشر�عات تلزم المدارس �اشتراك األسرة في العمل�ة الترFو�ة حتى ال ت�قى األمور رهن رغ�ات المعلمین أو مواقف أول�اء 

  .األمور واتجاهاتهم
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  ..خالصة الفصلخالصة الفصل

 تاألطفال خاصة إذا -انر مهارات �ن وتطو یجلة لتحسمن االستراتیج�ات المستعتعد التر��ة الخاصة   

 ،لكن من خالل الممارسة المیدان�ة وعلى حد علم ال�احثة إن هناك نقص فيم�-را وٕاذا -انت مشار-ة األسرة أكبر

امج التدخل الم�-ر غیر التشخ�ص والتوج�ه الوالد/ أما من ناح�ة بر  تطبیR م�اد_ التر�Fة الخاصة ال س�ما

كز النفس�ة البیداغوج�ة �الجزائر اطفال المعاقین ذهن�ا �المر لأل )سنوات 3ابتداء من (الم�-ر التكفل موجودة سو2 

 .م 2008ابتداء من سنة 

التوج�ه الوالد/ و الدفاع عن حقوق الطفل  خدمات األسر�ة فهي غیر موجودة عداالف�ما یخص   

لعودة �ه �اإلضافة إلى المالحظات التي یجب أ�ضا تنحصر في إحضار الطفل واة �مشار-ة األسر أما ال.المعاق

 .ان تؤخذ �عین االعت�ار من طرف المرFین أو المختصین 

التوج�ه الوالد/،  إال التدر�ب�ة غیر متوفرة على مستو2 الجزائر أومثل هذه البرامج سواء اإلرشاد�ة  نإ 

هم وٕاشراكهم في العمل مع أبنائ في تصم�م برنامج تدر�بي ألول�اء األمور من اجل ضرورةلذلك أص�حت هناك 

ت معظم الدول تشر�عات تلزم المدارس �اشتراك نلذلك س ،لتحسین القدرات العقل�ة والمعرف�ة العمل�ة التكفل�ة 

 .األسرة في العمل�ة الترFو�ة حتى ال ت�قى األمور رهن رغ�ات المعلمین أو مواقف أول�اء األمور واتجاهاتهم

عناصر أساس�ة في  اآل�اءالممارسة المیدان�ة انه أص�حت ضرورة ملحة لجعل  ومن خالل لذلك تر_ ال�احثة

�ستط�عون الحرص على فلذة -بدهم و ت�قى المراكز -المدارس العاد�ة تقوم  الذین ذلك أنهم  عمل�ة التكفل،

  .بواجبها �التنسیR مع اإل�اء حینما یوضع بین أیدیهم دلیل للتكفل �أبنائهم



 

 

 

  التطب
قي الجانب

 

 



 المیدانیة اإلجراءات                                                             : الخامس الفصل

  

240 
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  الفصلالفصل  تمھـیــــدتمھـیــــد

  

  ..الدراسة االستطالعیةالدراسة االستطالعیة: : أوالأوال  

  ..مفھوم الدراسة االستطالعیةمفھوم الدراسة االستطالعیة--11
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  تمھـیــــد الفصلتمھـیــــد الفصل

  

  

'عد عرض التراث النظر  للدراسة والذ  یهیئ األرض�ة للتوسع في مش�لة الدراسة وذلك من خالل   

 من خالل اإلجراءاتالفصول النظر1ة والدراسات السا'قة و الخبرة المهن�ة المیدان�ة ،�أتي الجانب المیداني 

الدراسة االستطالع�ة ،و األدوات المستعملة في مجال ال'حث والعینة و��ف�ة اخت�ارها ثم الطرق ا من ءبد ةت'عالم

منهج الدراسة األساس�ة و  أ�ضا وال�احثة تصم�م أداة الق�اس المصممة من طرف  أثناءاإلحصائ�ة المط'قة 

ا�ة التي تسعى إلیها ال'حوث قصد الوصول إلى الغ بناء البرنامج الحالي المت'عة في خطواتو �ذا ال الدراسة

ودورها في تلب�ة حاجاتهم و حاجات  حاجات األول�اء للبرامج التدر�ب�ةإلى تحدید �سعى وال'حث الحالي  العلم�ة

  .لهمتصم�م برامج تدر1بي و 'التالي أطفالهم المعاقین ذهن�ا 
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  :الدراسة االستطالع�ة:أوال

تسمى 'ال'حث الكشفي أو الص�اغي،وفیها یلجا ال'احث إلجراء دراسة  :مفهوم الدراسة االستطالع�ة - 1

استطالع�ة عندما ��ون مقدار ما �عرفه عن الموضوع قل�ال جدا ال یؤهله لتصم�م دراسة وصف�ة ،أ�ضا ال'حث 

الذ  �ستهدف التعرف على المش�لة وتكون الحاجة إلى مثل هذه ال'حوث عندما تكون مش�لة جدیدة أو عندما 

 ):* 2010  حمد* عبد الحمید أحمد مصطفى،(.ون المعلومات ضئیلةتك

 :وتم/ن الدراسة االستطالع�ة عموما من

 .اكتشاف محتوO المشاكل وأ'عاد عناصره - 

  .ترشدنا إلى معرفة 'عض العالقات االفتراض�ة بین المتغیرات  - 

  .في بلورة 'عض الفروض والتنبؤات ةاخذ قرارات تخص میدانا معینا، ومفید - 

مفیدة في تقی�م ودراسة أداة من أدوات الق�اس �االستب�انات واالخت'ارات والتأكد من صالحیتها قبل  - 

استعمالها في الدراسات األساس�ة �ان تسمح لها 'التعرف على الفقرات أو األسئلة من غیرها والتأكد من صدقها 

 ).24-23: 2002دمحم مز�ان،(وٕاث'اتها

  :الحال�ةالهدف من الدراسة االستطالع�ة  - 2

من خالل المسح المرجعي للتراث النظر  والدراسات :استطالع رأ* الخبراء من خالل تح/�م المق�اس - 

لتحدید مستوO  یین ذهن�اقس الحاجات التدر�ب�ة ألول�اء أطفال المعاالسا'قة ،قامت ال'احثة بتصم�م مق�ا

 ).2راجع الملح? رقم (الحاجات 

 .)3راجع الملح? رقم ( .05موعدده التح��م خبراء تم عرضه علىح محتوO المق�اس المقتر  - 

 .الخبراء لهم عالقة 'التر�Tة الخاصة - 

 .الخبرة في مجال ال'حث العلمي ،وسبU لهم االهتمام 'مثل هذه المواض�ع - 

إث'ات فعال أن األ'اء �حتاجون برامج تدر1ب�ة ،وتحدید الص�غة الختام�ة لمق�اس �ق�س الحاجات التدر1ب�ة  - 

مع إیجاد عینة من األول�اء الذین لم یتم التكفل .المعاقین ذهن�ا المصمم من طرف ال'احثة األطفالألول�اء 

أ  توجیهات وٕارشادات من طرف األخصائیین النفسانیین أو  ا'أبنائهم داخل المراكز المتخصصة ولم یتلقو 

اجات �بیرة لمثل هذه المرTین المتخصصین،من خالل تطبیU مق�اس الحاجات التدر1ب�ة والكشف أن لهم ح

تصم�م برنامج �م�نهم من و'التالي ضرورة ، مع معرفة نس'ة الذ�اء ألطفالهم المعاقین ذهن�ا ةالبرامج التدر1ب�

 .تدر1ب أبنائهم وٕاكسابهم مفاه�م الح�اة الیوم�ة والترTو�ة
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 :إجراءات الدراسة االستطالع�ة - 3

ومدیرة مر�ز النفسي -العال�ة– البیداغوجيرطوفون�ة 'المر�ز النفسي أال'احثة �انت أخصائ�ة نفس�ة  - 

إال أن اإلجراءات بدأت 'أخذ تصر1ح من نائب  ).4راجع الملح? رقم ('س�رة- )الكورس(السعادةحي –البیداغوجي

 Yعمید الكل�ة الم�لف ف�ما 'عد التدرج وال'حث العلمي والعالقات الخارج�ة واالتصال م'اشرة 'مدیر1ة النشا

 .)5الملح? رقم راجع (والتوجه 'التصر1ح المؤشر للتطبیU 'المر�ز1ن،االجتماعي لوال�ة 'س�رة 

 طفال المعاقین ذهن�األا حاالتعلى ل'حث لواألخصائ�ة النفس�ة الع�اد�ة  1رئ�سة المصلحةبتم االتصال  - 

أو مر�ز وأ�ضا من خالل الحاالت التي تأتي إلى التشخ�ص والتكفل الخارجي القوائم االنتظار ' المسجلین ضمن

 .'س�رة-العال�ة الشمال�ة'استدعائهم إلى المر�ز النفسي البیداغوجي بهم  االتصالالحاالت التي تم 

ةاألخصائ�ة النفس�ة األ'تم االتصال أ�ضا  -  المعاقین ذهن�ا  األطفالال'حث عن حاالت  و 2رطوفون�

 .المسجلین ضمن قوائم التكفل الخارجي

 األطفالل'حث على حاالت ل 4ناألخصائیین النفسانییو 3رطوفون�ةتم االتصال 'األخصائ�ة النفس�ة األو  - 

) الع�اد  و ياألرطوفون(النفسي الخارجي المعاقین ذهن�ا من خالل الحاالت التي تأتي إلى التشخ�ص والتكفل

 .-الكورس- مر�ز حي السعادةمن قوائم االنتظار لاالتصال بهم 'استدعائهم الحاالت التي تم  او،

'التنسیU مع األخصائیتین النفسانیتین و - العال�ة-للمر�ز النفسي البیداغوجي 5ال'احثة ط'قت 'م�تب المراقب العام

 .األرطوفون�ة

رطوفون�ة والترTو�ة للمر�ز النفسي البیداغوجي ألاألخصائیتین النفس�ة اال'احثة ط'قت 'م�تب  - 

 . 'س�رة- )الكورس(السعادة

ال'حث عن حاالت األول�اء من خالل الحاالت التي تأتي إلى التشخ�ص و العالج الطب�عي 'ع�ادة  - 

 . 'س�رة- حي الجاهدین-  6قروف

  

 

                                                           

  . على تقد�م التسه�الت داخل المر�ز النفسي البیداغوجي ع/روم دلیلةنش�ر : -األخصائ�ة النفس�ة الع�اد�ة- رئ�سة المصلحة البیداغوج�ة 1
  .احالم على المساعدةبوحدیدة  نش�ر:  األرطوفون�ةاألخصائ�ة النفسان�ة  2
  .على الدعم والمساعدة أثناء التطبیU داخل الم�تب ش/ال ناد�ة نش�ر:  األرطوفون�ةاألخصائ�ة النفسان�ة  3
4

 .على المساعدة المقدمة من طرفھما میلودي احالم و سماتي علوي نشكر:النفسانیین العیادیین  األخصائیین 
  .التطبیU داخل الم�تبعلى الدعم والمساعدة أثناء عشور* حل�مة  نش�ر:  -المر�Tة المختصة -المراقب العام5

  .داخل م�تب الع�ادة لتقد�م التسه�الت الدائمة للتشخ�ص والتكفل عقون سمیرالطب�عي واخص 'الذ�ر  ع�ادة قروف للعالج 6
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 :اخت�ار عینة الدراسة االستطالع�ة - 3-1

ألنها من'ع  كاجتماع�ة تعتمد أساسا على العینات المأخوذة من المجتمع، وذلدراسة أ  ظاهرة ل  

أما في هذه الدراسة الحال�ة تمت ضمن الحدود .الزمان ونوع الدراسة ،نتختلف 'اختالف، الم�ا يللمعلومات، فه

لألطفال -الكورس–والمر�ز النفسي البیداغوجي حي السعادة- العال�ة–الم�ان�ة 'المر�ز النفسي البیداغوجي 

  . kinésithérapieوع�ادة قروف للعالج الطب�عيالمعاقین ذهن�ا لمدینة 'س�رة 

 :الم/ان -1- 3-1

 - العال�ة–المر/ز النفسي البیداغوجي  -

،تار1خ بدا�ة النشاY �ان في  15/09/1990المؤرخ في  90/267 تم إنشاءه 'موجب مرسوم رقم •

01/12/1993 . 

 .نظام التكفل نصف داخلي •

من أخصائیین  فرقة بیداخوج�ة متعددة التخصصاتالمعاقین ذهن�ا  األطفال�شرف على  •

 .،أخصائي نفسي حر�ي2،مرTیین متخصصین 1،معلمین التعل�م المتخصص)أرطوفوني،ع�اد ،ترTو  (نفسانیین

 ).6راجع الملح? رقم ( ).ذ�ور وٕاناث(6ة، الورش)3- 2- 1(5تفطین  4،اإلثارة،3المالحظة:األفواج •

 -الكورس–البیداغوجي حي السعادةالمر/ز النفسي  -

 بدا�ة النشاY �ان في خ، تار14281شع'ان  27المؤرخ في  246/07تم إنشاءه 'موجب مرسوم رقم  •

 .م 2009 - 2008 سنة

 .نظام التكفل نصف داخلي •

                                                           

 ).2009:،السنة64الجر1دة الرسم�ة العدد . 353 -09المرسوم رقم (ضمان تعل�م متخصص:معلمین التعل�م المتخصص 1
 ).2009:،السنة64لجر1دة الرسم�ة العدد  353 - 09المرسوم رقم  .(التكفل الترTو  ضمان :مرNیین متخصصین 2
للفرقة البیداغوج�ة وقبل نها�ة السنة یوجه تكفل الت التي �انت في قائمة االنتظار و1'قى تحت اح نة 'عد دمجسذ  �ش�ل في بدا�ة اللوهو الفوج غیر ثابت ا:المالحظة 3

 .حسب م�تس'اتهم إلى ألفواج الرسم�ة في المر�ز األطفال
 .مفهوم اللون،الم�ان،التر�Tة الحس�ة  - Alimentaireالغذائي - Corporelleالجسماني  Vestimentaire -الث�ابي : ��تسب االستقالل�ة وهو فوج أین الطفل : اإلثارة 4
مفاه�م الش�ل -مفاه�م الحجم  - مفاه�م الفضاء  - مفاه�م اللون :   الطفل یبدأ في اكتساب التمییز لـوهو المستوO أین :Eveille)1(�حیث تفطین ):3-2-1(فوج تفطین 5

-مفاه�م الكم�ة -مفاه�م الش�ل - مفاه�م اللون : و هو المستوO أین الطفل ��تسب مفاه�م الذ�اء الش�لي :Eveille)2(تفطین /دق�قةمفاه�م الحر�ة ال  Graphismeالخطي

أین الطفل ��تسب المفاه�م المدرس�ة ؛ أ  ��تسب مفاه�م مستوO التحضیر   :Eveille)3(تفطین ./الحر�ة العامة والدق�قة-مفاه�م النسخ- اه�م الفضاءمف - مفاه�م العد

 .'استعمال طرق  بیداغوج�ة ترTو�ة م��فة 
  .الجوانب الف�ر1ة مثل العد، الحساب،  التش�یل ،األش�ال ،و دراسة الوسk مع التر�Tة الخلق�ة:وهو المستوO أین الطفل ��تسب :فوج الورشة ذ/ور 'حیث):اناث-ذ/ور(الورشة  6

الفوج �صل إلى تنم�ة مهاراته المهن�ة  هذا ما یجعل...'اإلضافة إلى األعمال الیدو�ة �التلو1ن، القص لتدرب المهني الذ  یتمثل في ال'ستنة األعمال الجس�ة ،التحضیر للنجارة ،أعمال اإلس�افي

أشغال  -مفاه�م خاصة 'التر�Tة اإلسالم�ة  -ةمفاه�م ما قبل القراءة، الكتا':   وهو المستوO أین تستط�ع الفتاة أن تكتسب : فوج الورشة إناث اما.التي تأهله لتحقیU التمهین، واالندماج االجتماعي

المرشد المنهجي، (.مفاه�م خاصة بدراسة الوسk، هذا لجعل الفوج �صل إلى تحقیU االستقالل�ة والتكیف االجتماعي -أعمال منزل�ة -الطالء على القماشیدو�ة �التش�یل القص، اللصU،الخ�اطة و 

2006 :8 ،12-14 .( 
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وج�ة متعددة التخصصات من طبیب أخصائیین غالمعاقین ذهن�ا فرقة بیدا  األطفال�شرف على  •

 .،مرTیین متخصصین،أخصائي نفسي حر�ي)أرطوفوني،ع�اد ،ترTو  (نفسانیین

راجع الملح? (.2ة،التوحد،ش'ه الورش1،التدرب،التحصیل الدراسي)3-2-1(، تفطینةالمالحظة،اإلثار :األفواج •

 ).7رقم 

 :التالیة باإلصاباتوھي المھتمة : kinésithérapieع�ادة قروف للعالج الطب�عي

تشوهات -تواء العظام عن مفاصلها اعوجاجهالا- ال'قا�ا المترت'ة عن الكسرطب صدمات العظام  -1

 .طب�ة عند الوالدة و'عدها

 واألطرافشلل نصف الجسم –الظهر و المفاصل شلل الوجه  أالم–الور�ي  األعصابطب  -2

 .ال'قا�ا الناتجة عن الحروق - التخلف النفسي المحر�ي للصغار:السفلى

 .الفخذ،الرق'ةالر�'ة،الرجل،:طب الروماتیزم -3

 .التدر1ب وتعو1د المر1ض 'الق�ام 'الجهد:طب القلب -4

ضیU في التنفس الصح�ح الطبي وجم�ع االحت�اطات الطب�ة التي یلزمها :الصدر1ة  األمراضطب  -5

 ).8راجع الملح? رقم ( .وتقع بجانب حمام الصالحین حي المجاهدین وال�ة 'س�رةخبیر :هذا التدر1ب

3-1 -2- Tالتال�ة: اخت�ار العینة الشرو Tتم اخت�ار العینة حسب الشرو: 

  .سنة)18 -3(المعاقین ذهن�ا من األطفالمن تم اخت�ار عینة  :بن معاق ذهن�ااال  - أ

وهم لم یلتحوا ولم یتلقوا التكفل 'المراكز المتخصصة وٕانما من خالل التشخ�ص  :غیر متكفل بهم أطفال  -  ب

 .الخارجي وقوائم االنتظار

  .ال'صر1ة ،العصب�ة والحر��ة وذلك 'مراجعة الوثائU الطب�ة من االضطرا'ات األطفالسالمة   -  ت

 :أداتین همااستخدمت ال'احثة في هذه الدراسة :الكشف عن مستوX اإلعاقة الذهن�ة -3- 3-1

 /ودا ینـاف فلورنساألمر��1ة لفظي لق�اس الذ�اء من إعداد ال'احثة  اخت'ار رسم الرجل ،غیر:األداة األولى  -

 .إلى العر�Tة نع�م عط�ة وتم تعدیله واعده 1926عام 

وهو سهل التطبیU و �طبU 'طر1قة فرد�ة أو جماع�ة و�حتاج أن تتوفر ورقة ب�ضاء وقلم : طر�قة تطب�قه -

 .رصاص بدون ممحاة

                                                           
أكثر أین الطفل ��تسب المفاه�م المدرس�ة ؛ أ  ��تسب مفاه�م مستوO التحضیر  'استعمال طرق  بیداغوج�ة ترTو�ة م��فة 'ش�ل 3وهو الفوج الم�مل لوج تفطین : التحصیل الدراسيفوج  1

 .تعمقا منه
 ...'ش�ل 'س�k...اإلس�افي 'اإلضافة إلى األعمال الیدو�ة �التلو1ن، القصوهو ماقبل التدرب المهني  الذ  یتمثل في ال'ستنة األعمال الجس�ة ،التحضیر للنجارة ،أعمال : ش�ه الورشة فوج2
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منه  ةال'حث، واالستفادالهدف منه هو تحدید المستوO العقلي لألطفال 'غرض تحدید خصائص مجموعة  •

 . األول�اءعلى  �ةالحاجات التدر1ب تطبیU المق�اس أثناء

 األطفالتم حساب الخصائص الس��ومیتر1ة على :الرجل مالخصائص الس�/ومیتر�ة لالخت�ار رس -

  .العادیین والمعاقین ذهن�ا من طرف ال'احثة

 :الث�ات •

 0.01وهي دالة عند مستوO 0.89تساو   ق�مةوالطر1قة التطبیU وٕاعادة التطبیU وهي :الطر�قة األولى

والمق�اس یتسم عال�ة  ةوهي درج 0.93والق�مة تساو  لكروم�اخ  ألفامعامل تطبیU طر1قة  وهي:الطر�قة الثان�ة

  .'الث'ات

طاع هللا (.0.01 دالة عند مستوO  10.96-:هي"ت"المقارنة الطرف�ة و�انت ق�متوهي طر�قة :الصدق •

 ).2008حسینة،

 1946صمم ونشر في  Teste sans parolesغیر لفظي راخت�اوهو رائز بور�ل الصغیر: األداة الثان�ة -

شهر إلى خمسة  �18ان هدفه تقی�م مستوO تطور الطفل الصغیر من  �1ل میزونير بو ال'احثة سوزان من طرف 

 .سنوات ونصف 

  :�حتو  على جزأین 

 .اخت'ارات الخاصة 'علم النفس الق�اس -

 .االخت'ارات الم�ملة -

حیث یتطلب قلمین مختلفین اللون للفاحص  األطفالهو اخت'ار سهل التطبیU مع : طر�قة تطب�قه -

والمفحوص ،وورقة ب�ضاء غیر مسطرة ،یرسم النموذج أمام الطفل و�طلب منه إعادة الرسم ،یوضع القلم في 

 ىو في نها�ة التطبیU تحصلنا عل.)9راجع ملح? رقم(.وسk الورقة 'حیث توجه الجهة غیر مبر1ة 'اتجاه الطفل

 .سنوات من اجل التم�ن من تحدید عینة األول�اء لتطبیU المق�اس)10- 2(نمجموعة أطفال مستوO العقلي م

  .من رسم الرجله �نمفي حالة عدم تللطفل  من ذلك هو تحدید المستوO العقلي و الهدف *

  

                                                           

هي واحدة من المؤسسین، في فرنسا، من العالج الكالمي ، وهي مهنة التي �عید تأهیلها في :Suzanne Borel-Maisonny ) 1995ما*  7 -  1900ف�فر*  28( سوزان بور�ل میزوني 1

  .ج�ستورال حیث یرت'k تعلم األصوات مع اإل�ماءات-ما�سوني ، األسلوب الصوتي -وهي تشتهر 'طر1قة بور1ل. الشفو�ة والكتاب�ةاضطرا'ات خاصة تتعلU اللغة 
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 :الطفل غیر متكفل �ه -4- 3-1

 الجدول(هو موضح في و یتوزعون �ما  123الذین �مثلون المجتمع األصلي من  ءاألطفال واألول�ایتكون عدد  

  :أدناه )18

 التوحد  عدد المتخلفین  الم/ان

 21  17  -العال�ا–قائمة االنتظار للمر�ز النفسي البیداغوجي 

 05  15  -حي السعادة-قائمة االنتظار للمر�ز النفسي البیداغوجي 

 0  20  -العال�ا–التشخ�ص الخارجي للمر�ز النفسي البیداغوجي حاالت 

 0  20  -حي السعادة-النفسي البیداغوجي التشخ�ص الخارجي للمر�ز حاالت 

 0  25  .ع�ادة قروف للعالج الطب�عيحاالت 

  123  المجموع

  -�س/رة  - توز1ع أطفال المراكز النفس�ة البیداغوج�ة وع�ادة قروف: 18جدول

 
حسب  األطفالاخت�ار حاالت :من االضطرا�ات السمع�ة،ال�صر�ة،الحر/�ة األطفالسالمة   -5- 3-1

للعمر العقلي وٕا'عاد الحاالت التي تعاني من إعاقات حر��ة وٕاعاقات عصب�ة  )10- 2(درجة اإلعاقة من 

 .ولي وطفل 50ووصل حجم العینة .وحر��ة، وٕاعاقة التوحد 

الحاجات التدر�ب�ة ألول�اء أطفال أعدت ال'احثة مق�اس :الكشف عن حاجات من خالل مق�اس الحاجات - 2- 3

و1هدف إلى معرفة الحاجات التدر1ب�ة لدیهم ف�ما یخص طر1قة تدر1ب والتكفل 'الطفل المعاق  المعاقین ذهن�ا،

  .ذهن�ا داخل األسرة وهل الحاجات التدر1ب�ة لألول�اء قلیلة أو �ثیرة

  :تم إعداد المق�اس وف? الخطوات التال�ة دوق

  :وصف المق�اس - 1

راجع العلم�ة والدراسات النظر1ة الخاصة قامت ال'احثة 'االطالع على األدب الترTو  من خالل الم -

'األطفال العادیین والمعاقین ذهن�ا العر�Tة واألجنب�ة المتصلة 'موضوع الطفولة و الحاجات التدر1ب�ة لألطفال 

و بنود هذا المق�اس مبن�ة على الطرق العلم�ة المستخدمة في المراجع و .العادیین و ذو  االحت�اجات الخاصة

 10الجزائر أكثر من–صة 'ال'احثة من خالل العمل داخل المر�ز النفسي البیداغوجي 'س�رة أ�ضا الخبرة الخا

 :،ونذ�ر من بین ال'احثینولحد الساعة العمل 'ع�ادة التأهیل الحر�يسنوات 
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،نائفة قطامي ،علي 2015خیر سل�مان شواهین،�طرس حافc �طرس،جمال الخطیب ومنى الحدید*  •

الخطیب،تهاني حسین ابو د�سة،هدX محمود الناشف ،جمال الخطیب ومنى عبد النبي دمحم حنفي، جمال 

،سامي عر�فج ومنى أبو 2009الحدید* استراتیج�ات ،خالد بن عاید الحبوب ، جمال دمحم الخطیب 

طه،إبراه�م عبد هللا فرج الزر�قات،عدنان ناصر الحازمي، خولة احمد �حي ،رمضان دمحم القذافي، عدنان ناصر 

 Gaétan Beanchesne،أمل دمحم حسونة، ،2004مال الخطیب ومنى الحدید* البرامج التدر�بيالحازمي، ج

et al 1995 

 راالطالع على 'عض المقای�س التي ت'حث في مجال الحاجات التدر1ب�ة لدO أول�اء المعاقین ذهنا ونذ� -

 :منها

 .الخاصة  التر�Tة- العتبيترجمة بندر ناصر  :دول دوجارال،أعده مق�اس ف�الند للسلوك التك�في •

  سمیرة ابو ز�د نجد*لمق�اس لتنم�ة الحواس الطفل المعوق في مرحلة ما قبل المدرسة  •

•  Oالحازمي  رذهن�ا، لناصللطفل المعاق  األداء الحالينموذج ق�اس مستو. 

 م 2005- 2004 خولة احمد �حي أعدته ،للتخلف العقلي  األمر��1ةمق�اس الجمع�ة  •

 .م1998سنةالروسان فاروق  أعدهجتماعي  مق�اس التكیف اال •

•  Oوآخرون خیر الدین شواهین لالطالب للمهارات ونموذج لخطة فرد�ة للطفل  أداءنموذج لتقی�م مستو

 .م 2010

 .م2004 سنة هدX محمود الناشفالذ  أعدته نموذج نمو مهارات طفل الروضة  •

•  Oم2005 سنة الطالب للمهارات لمنى الحدید  وجمال الخطیب  أداءنموذج ق�اس مستو. 

أ�ضا على حد علم ال'احثة عدم وجود مقای�س محل�ة او عر�Tة تق�س الحاجات التدر1ب�ة ألول�اء المعاقین  -

 .ذهن�ا ف�ما یخص المهارات األساس�ة وتتماشى والبیئة الجزائر1ة

خالل أو من المقابلة الشخص�ة ألول�اء األمور 'المراكز النفس�ة البیداغوج�ة اعتمدت ال'احثة أ�ضا على  -

 .في هذا المجال لتحدید الحاجاتالتشخ�ص والنفسي والتوج�ه الوالد  

المعاقین ذهن�ا ف�ما  األطفالمن تصم�م المق�اس ألجل معرفة الحاجات التدر1ب�ة لد  أول�اء  لذلك جاء الهدف

فل 'الطفل المعاق ذهن�ا داخل األسرة و و1تبین درجة الحاجات التدر1ب�ة لألول�اء قلیلة یخص طر1قة تدر1ب والتك

  .أو �ثیرة
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ماجدة السید : من األساتذةمح/مین في جملة  5عرضت ال'احثة المق�اس على :تح/�م مق�اس - 2

 الجامعة األردن�ة وأ�ضا،ممن �علمون في التر�Tة الخاصة )األردن(عبد هللا أ�من، التر�Tة الخاصة)األردن(عبید

المستخدمین   حمزة عبد الرح�م أستاذ 'المر�ز الوطني لتكو1ن األستاذ،)الجزائر- 'س�رة (األستاذة نحو  عائشة

وذلك  .'س�رة - و معلم تعل�م متخصص رئ�سي 'المر�ز النفسي البیداغوجي العال�ة الجزائر–ملحقة وال�ة 'س�رة

 .فقرات البنود مدO و مالئمة ووضوح:إلبداء الرأ  حول

تتمثل طر1قة تصح�ح المق�اس وفU استجا'ات أفراد العینة على الفقرات : طر�قة تصح�ح فقرات المق�اس - 3

واعتمدت ال'احثة معاییر للح�م على حاجات األول�اء .)حاجات /بیرة- حاجات متوسطة-حاجات قلیلة('الدرجات

 :على النحو التالي

 .تشیر إلى ال توجد حاجات 0: حاجات قلیلة -

 .تشیر إلى وجود حاجات قلیلة 1 :حاجات متوسطة -

 .تشیر إلى وجود حاجات �بیرة 2: حاجات /بیرة -

 .بند 178إن المق�اس یتكون من  -

 :طر�قة تطبی? المق�اس - 4

الزمن لم ،یتم تطبیU الحاجات التدر1ب�ة ألول�اء أطفال المعاقین ذهن�ا إما 'صورة جماع�ة أو فرد�ة  -

  :أن تطبیU المق�اس یتم 'استخدام التعل�مة التال�ة ا'المر�ز1ن وع�ادة قروف،علم�حدد،والتطبیU �ان 

 في الخانة التي تمثل حاجتك (x)ضع إشارة  -

تمثل إجابتك على هذه الع'ارات وجهة نظرك الخاصة والشخص�ة وقد تبدو 'عض الع'ارات متشابهة   -

 .غیر أنها تختلف من مستوO عقلي آلخر

ضوئها لمستو�ات الحاجات وعلى �م�ن تفسیر النتائج حسب المجاالت المستخرجة :تفسیر النتائج - 5
  :یوضح ذلك) 19الجدول (ومعرفة مستوO الحاجات التدر1ب�ة لدO األول�اء 

  المستوX   الدرجة  الفئة

  .حاجة قلیلة   118 -  0  أ

  .حاجة متوسطة  237 - 119  ب

  .حاجة �بیرة    356 - 238  ج

المعاقین ذهن�ا لالحاجات التدر1ب�ة ألول�اء  االطفامجاالت مستوO :19جدول  
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قامت ال'احثة بتوظیف �ل المالحظات التي وجهت من مجموعة  :االقتراحات المتعلقة �المق�اس - 6

مبینة  وهيالمتعلقة بإعادة ص�اغة البنود  ال'احثة نحو  عائشة والمح�مین خاصة ال'احث أ�من عبد هللا 

 :أدناه )20الجدول (في

 

  الع�ارة �عد التعدیل  الع�ارة قبل التعدیل  الرقم

  .األش�اء المتحر�ة أمامه ةتا'ععلى م  .أن یتا'ع األش�اء المتحر�ة أمامه  1

  .األش�اء المألوفة عن طرق اللمس إلى عرفالت  .على �عرف األش�اء المألوفة عن طرق اللمس  52

58  kعلى ذاته فق Oإلىعرف الت  .على �عرف الجهة ال�منى و ال�سر kعلى ذاته فق Oالجهة ال�منى و ال�سر.  

  .أ�ام األسبوعإلى عرف الت  .على �عرف أ�ام األسبوع  109

  .قصة من �تاب مصور أو صور ة�اعلى ح�  .على �ح�ي قصة من �تاب مصور أو صور  110

  .عنوانه 'الكامل إلى التعرف  .على �عرف عنوانه 'الكامل  119

  .�م�ات المواد المختلفة ق�اسعلى   .المواد المختلفةعلى أن �ق�س الطفل �م�ات   136

  .لمشk أو الفرشاة لتمش�k شعرهااستخدام اجاد   .على أن یجید استخداما لمشk أو الفرشاة لتمش�k شعره  144

  .�مین و�سار شخص أخرعلى عرف الت  .�عرف �مین و�سار شخص أخر  145

  ...األدوات األساس�ة المطرقة،المفكاستخدام   ...ك، المف�ستخدم األدوات األساس�ة المطرقة  146

  .؟للسؤال ماذا نفعل االستجا'ة  .؟على أن �ستجیب للسؤال ماذا نفعل  154

  .التجول في منطقة س�نه 'مفرده  .على �ستط�ع التجول في منطقة س�نه 'مفرده  173

-ذهن�االمعاقین  االطفال ألول�اء–التعدیل لمق�اس الحاجات التدر1ب�ة ) قبل و 'عد(االقتراحات المتعلقة 'ص�اغة الع'ارات  :19جدول  

  :'اإلضافة إلى مالحظات أخرO وهي ص�اغتها إعادةالع'ارات التي تمت  : 20الجدول یتضح من 

 .ص�اغة الع'ارات في ص�غة المضارع -

 .سلو��ة قابلة للق�اس والتحدیدص�اغة الفقرات 'طر1قة  -

 .171-145-08:توض�ح غموض 'عض البنود -

 . 158-129-49-32-16:إعطاء أمثلة ل'عض البنود -

 .121-94-73-64-25-18:تف��ك الع'ارات ذات أمر1ن -

الممارسة المیدان�ة مع فئة المعاقین ذهن�ا وفئات ( األستاذة نحو  من طرف ال'احثة  أخرO ع'ارات  إضافة -

 Oوهي)أخر: 
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 .معرفة الغرTاء •

 .معرفة حاجاته الخاصة •

 .الترتیب والتنظ�م •

 ).مل'س- بشر - أكل(ینتقي ما یر1د •

  .تقلید سلو��ات الك'ار بدقة •

'عدها تم حساب الصدق والث'ات 'الطرق )21الجدول راجع .(بند 184:أص'حت عدد بنود المق�اسإذن  

  .اإلحصائ�ة

  :طر�قة استخراج نس�ة الحاجات   - 7

 .بند 184: عدد بنود المق�اس - 1

 .حاجة �بیرة-حاجة قلیلة- ال حاجة/ 03:بدائل المق�اس - 2

 صفر:ال حاجة إعطاءها ق�مة - 

 واحد: حاجة قلیلة إعطائها ق�مة - 

 اثنان : حاجة �بیرة إعطائها ق�مة  - 

 .عدد المستو�ات× عدد الفقرات =العالمة الكل�ة - 3

 .البدائل عدد ×عدد البنود  -

- 184×2=368. 

 .368 ≤× ≤ 0     :مجال اإلجا�ة - 4

  .0=0×184:تكون العالمة الكل�ة الدن�ا للمق�اس هي  -

   .368=2× 184:�ذالك تكون العالمة الكل�ة العل�ا للمق�اس هي  -

  ).368- 0(و بناء على ما سبU فان العالمة الكل�ة للمق�اس تتراوح ما بین  -

 0-  368       =    حساب طول المدX الفئو* 

                                     3  

                                =122.66  

 .أ  حاجة قلیلة 122=   ] 122- 0 [: إذن المجال  -
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 .أ  حاجة متوسطة 245= ] 245- 123[               -

 .أ  حاجة �بیرة 368= ] 368- 246[               -

 :حساب الخصائص الس�/ومیتر�ة للمق�اس - 8

 : Validité الصدقحساب  - 1- 8

الصدق 'أنه العمل�ة التي ی'حث من خاللها مطور االخت'ار عن دلیل یدعم 'ه  (Cronbach) �صف �رون'اك

 الناصر طوح عبد يمختار عل(االستنتاجات التي من المم�ن أن �صل إلیها من خالل درجات االخت'ار

  .صدق المح/مینطر1قة وقد قامت ال'احثة 'استخدام .):*2006،

وهو الذ  �عبر عن اتفاق .ال�عد من بین الطرق لمعرفة أن األداة مالئمة للتطبیU أم  :المح/مینصدق  -

  .)430: 2000، دمحم عبد الحمید(المح�مین على أن المق�اس صالحة فعال لتحقیU الهدف الذ  أعدت من اجله

   : حساب صدق المح/مین -

  :�حیث           100× س  = ت           : المعادلة التال�ة�استعمال  و* ئحساب التكرار الم •

  

  .التكرار المؤو  :م ت

  . تكرار البند:س

   )48: 1987محمود السید ابو النیل،.(عدد المح�مین:مج

 :حیث�القبول للبنود او التعدیل او الرفض : المعتمد في المق�اس حددنا مع�اروقد 

 .فما فوق  % 50قبول البند من  -

 .% 30إلى  % 40تعدیل البند من  -

 .% 30حذف البند اقل من  -

 :حساب صدق بنود المق�اس �استخدام معادلة لوشي •

 .صدق البند:حیث ص ب             ال           - نعم                             

  عدد البنود       =ص ب    - 

  

  

  

  مج س
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  :�استخدام المعادلة التال�ة حساب الصدق الذاتي للمق�اس •

  

  :�حیث

  

  .الصدق الذاتي للمق�اس:ص ذ م

  .مجموع صدق البند:مج ص ب 

 0.97=178.46/184=ص ذ م:  إذن

 :أدناه )21الجدول (في ةموضح ي'عد تطبیU المعادالت تحصلنا على النتائج التال�ة �ما ه و

  صدق البند  ق�ستال   تق�س  الع�ارات  الرقم

  %  ت  %  ت

 1  % 0  0  %100  5  .األش�اء المتحر�ة أمامه ةتا'ععلى م  1

 1 % 0 0  %100  5  .على تقلید األصوات التي تتواجد في األسرة  2

 1 % 0 0  %100  5  .على إعادة �لمة من مقطع واحد  3

 1 % 0 0  %100  5 . على معرفة الفرق بین أنا وأنت  4

 1 % 0 0  %100  5 .على معرفة فوق، تحت  5

 1 % 0 0  %100  5 . على قول اسمه  6

 1 % 0 0  %100  5 .على إعطاء لالم أش�اء 'طلب منها  7

 1 % 0 0  %100  5 .، األلعاب...)�اس،ملعقة(على تسم�ة األش�اء  8

 1 % 0 0  %100  5 .أجزاء جسمه 03 على اإلشارة إلى  9

 1 % 0 0  %100  5 .على اإلشارة إلى األش�اء الموجودة في الكتب المصورة  10

 1 % 0 0  %100  5 .استعمال �لمة وحدةعلى   11

 1 % 0 0  %100  5 . �لمات فأكثر 5على استعمال   12

 1 % 0 0  %100  5 .على استخدام الملعقة لتناول طعامه  13

 1 % 0 0  %100  5 . المساعدة'على ینشف وجهه و1ده   14

 1 % 0 0  %100  5 .على التمییز بین األش�اء القابلة لألكل وغیر قابلة لألكل  15

 1 % 0 0  %100  5  ...لوح بیدك: مثل لالستجا'ة للتعل�مات ال'س�طة  16

 1 % 0 0  %100  5 نشرب 'ه–�اس /على معنى، ولفw وظائف األش�اء  17

 1 % 0 0  %100  5 .م�ع'ات 3-2على بناء األبراج من  18

 1 % 0 0  %100  5  .م�ع'ات 4-3على بناء األبراج من  19

 1 % 0 0  %100  5 . على فرز األلوان  20

 1 % 0 0  %100  5 .إلى أسماء الصور عندما نذ�رها له اإلشارةعلى   21

مج ص ب= ص ذ م  

عدد البنود          
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 1 % 0 0  %100  5 ...ماذا.../على فهم األسئلة أین؟  22

 1 % 0 0  %100  5  .أجزاء من جسمه 6على معرفة   23

 1 % 0 0  %100  5  .حلیب-خبز/ تینعلى قول �لم  24

 1 % 0 0  %100  5  .على قول اسمه واسم عائلته  25

 1 % 0 0  %100  5  .على استعمال الملعقة 'ش�ل جید  62

 1 % 0 0  %100  5   .على الشرب  27

 1 % 0 0  %100  5  .على خلع المعطف  28

 1 % 0 0  %100  5  .على الشرب من الفنجان وٕاعادته إلى م�انه  29

 1 % 0 0  %100  5  . �لمات فأكثر 10على امتالك   30

 1 % 0 0  %100  5  ...�وب،تفاح،طماطم:مثل األش�اء والصورعلى إدراك العدید من   31

  0.66  %20  1  %80  4  على إظهار الصفات والظروف في الكالم مثل جید، جمیل، ساخن، �ارد  32

 1 % 0 0  %100  5  .ل�ستدل على موقع الشيء الذ* تم إخفاءه من م/ان إلى أخر  33

 1 % 0 0  %100  5  .على تسم�ة األش�اء مختلفة األحجام  34

 1 % 0 0  %100  5  .الم�ادئ األولى للكتا�ة مثل الق�ض على األش�اء، مسك القلم ورسم الخطوTعلى   35

 1 % 0 0  %100  5  .على تعلم العد عن طرU1 العد اآللي  36

 1 % 0 0  %100  5  ).جامد-لین(أن �فرق بین صال'ة األش�اء  37

 1 % 0 0  %100  5  .على التعرف على الروائح  38

 1 % 0 0  %100  5  .تمییز أجزاء الجسم من خالل األلفاx الدالة علیها  39

 1 % 0 0  %100  5  .تفضیل إحدO الیدین في جمع األش�اء عن األرض  40

 1 % 0 0  %100  5  .على الكم 'طر1قة التقلید  41

  1 % 0 0  %100  5  على ارتداء مال'سه  42

 1 % 0 0  %100  5  .على عدم تبلیل ث�ا'ه   43

 1 % 0 0  %100  5  على معرفة اللون األحمر   44

 1 % 0 0  %100  5  .على ترتیب الم�ع'ات حسب الحجم  45

 1 % 0 0  %100  5  )'ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء  46

 1 % 0 0  %100  5  .على معرفة الفرق بین الحاضر والماضي  47

 1 % 0 0  %100  5  .على رسم دائرة   48

 1 % 0 0  %100  5  .الرق'ة، الذراععلى معرفة اللسان،   49

 1 % 0 0  %100  5  .�لمات  في جملة 3على التلفw ب   50

 1 % 0 0  %100  5  ...مثل فهم جملة احضر الكأس على فهم الجمل ال'س�طة  51

 1 % 0 0  %100  5 . على تسم�ة الصور  52

 1 % 0 0  %100  5 .على وظ�فة األش�اء  53

 1 % 0 0  %100  5 .المختلفةعلى التمییز بین الحجوم   54

 1 % 0 0  %100  5 .األش�اء المألوفة عن طرق اللمس الى عرفالت  55
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 1 % 0 0  %100  5 . أن �فهم مفهوم الواحد  56

 1 % 0 0  %100  5 . على التمییز ال'صر  لألش�ال   57

 1 % 0 0  %100  5  .روائح عطر1ةال و ةمطبخ�التصنیف الروائح   58

 1 % 0 0  %100  5  .الحروف الهجائ�ةعلى التعرف   59

 1 % 0 0  %100  5  .تعلم العد من خالل التنسیU بین الكم�ة واألرقام  60

 1 % 0 0  %100  5  .الجهة ال�منى و ال�سرO على ذاته فقkالى عرف الت  61

 1 % 0 0  %100  5  .على تمییز الوضع�ات الجسم في الم�ان  62

  0.66  %20  1  %80  4  ".غدا، احد األ�ام، یوما ما، سأفعل" من خالل ع�ارات"المستقبل"على ع�ارة  63

  0.66  %20  1  %80  4  .فارغ - على تمییز لمفهوم مآلن   64

  0.2  %40  2  %60  3  .رتیب �عد سماعها م�اشرةتالسترجاع الطفل سلسلة من األرقام بنفس ال  65

 1 % 0 0  %100  5  .على صب الماء من إناء صغیر   66

 1 % 0 0  %100  5   .الواسعةعلى فك األزرار   67

 1 % 0 0  %100  5  .على فك رTاY الحذاء  68

 1 % 0 0  %100  5  . على غسل ید�ه  69

 1 % 0 0  %100  5  .على استعمال الحمام  70

 1 % 0 0  %100  5  . على أن �سمي لونین احمر و األزرق   71

 1 % 0 0  %100  5  .للحصول على معلومات أسئلةعلى طرح   72

 1 % 0 0  %100  5  .اسم الشيء إذا وصفت وظ�فتهعلى قول   73

 1 % 0 0  %100  5  ).برتقال-جوارب-حذاء(على أن �طابU بین األش�اء المألوفة  74

 1 % 0 0  %100  5  .أن �شیر إلى األكبر و األصغر، األطول، األقصر  75

 1 % 0 0  %100  5  .�عرف الكلمات من حیث استعمالها أن  76

  0.66  %20  1  %80  4  .العطف وفهم أحرف الجرعلى استعمال أحرف   77

 1 % 0 0  %100  5  .على رسم صورة اإلنسان واضحة لألجزاء األساس�ة  78

 1 % 0 0  %100  5  . 10على العد حتى   79

 1 % 0 0  %100  5  .ش�ل مستطیل   رسم على  80

 1 % 0 0  %100  5  .على وضع األش�ال في أماكنها  81

 1 % 0 0  %100  5  .م�ع'ات 10على بناء برج من   82

 1 % 0 0  %100  5  .صور  6صور من بین  3على وصف   83

 1 % 0 0  %100  5   .على تسم�ة ما 'الصورة بتسلسل زمني  84

 1 % 0 0  %100  5  ....)أجمل- جمیل.(على مفاه�م المقارنة  85

 1 % 0 0  %100  5  .صور 10على تسم�ة أكثر من   86

 1 % 0 0  %100  5  .على التعبیر عن مضمون القصة  87

 1 % 0 0  %100  5  (+)على تقلید �تا'ة إشارة    88

 1 % 0 0  %100  5  .ألوان 6-4على أن �شیر و �سمي   89
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 1 % 0 0  %100  5  .على تذ�ر الشيء المفقود  90

 1 % 0 0  %100  5  .على تمیز ملمس الصلب واللین  91

 1 % 0 0  %100  5  .على إم�ان�ة التحدث عن األمس أو األسبوع  92

 1 % 0 0  %100  5  .على تمیز بین األقل واألكثر  93

 1 % 0 0  %100  5  .على فهم و یتذ�ر أحداث قصة تح�ى له  94

 1 % 0 0  %100  5  .على ذ�ر وظ�فة الحواس  95

 1 % 0 0  %100  5  ./لمات 3/املة الفعل، الفاعل،أو االسم و الخبر من  لعلى استخدام جم  96

 0.66  %20  1  %80  4  .على ذ�ر ضد الكلمات  97

 0.66  %20  1  %80  4  .الحاضر التحدث عن أش�اء حدثت في الماضي و�میز بینها وTین  98

 1 % 0 0  %100  5  .الحاضرو التي حدثت في أش�اء حدثت في الماضي  بین �میزأن   99

 1 % 0 0  %100  5  .على تقط�ع األش�ال لخضار 'الس�ین  100

 1 % 0 0  %100  5  .على غلU األزرار   101

102  k1 % 0 0  %100  5  .على تسر1ح الشعر 'المش 

 1 % 0 0  %100  5  .على معرفة عنوان منزله  103

 1 % 0 0  %100  5  .على تناول الطعام لوحده  104

 1 % 0 0  %100  5  .على الذهاب إلى المرحاض  105

 1 % 0 0  %100  5  . 20على العد إلى   106

 1 % 0 0  %100  5  .على معرفة أسماء األلوان  107

 1 % 0 0  %100  5  .على التمییز بین الماضي والحاضر  108

 1 % 0 0  %100  5  .على سرد القصص  109

 1 % 0 0  %100  5  .على معاني أطول ،اقصر،اكبر،اصغر  110

 1 % 0 0  %100  5  .على معرفة الش�ل المثلث  111

 1 % 0 0  %100  5  .على تقد�م المعلومات  112

 1 % 0 0  %100  5  .والتشا'ه على معرفة أوجه االختالف  113

 1 % 0 0  %100  5  .أ�ام األسبوعإلى عرف الت  114

 1 % 0 0  %100  5  .قصة من �تاب مصور أو صور ة�اعلى ح�  115

 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة 'عض الكلمات ال'س�طة عن طرU1 نقلها  116

 1 % 0 0  %100  5  ...)من،إلى،عن،على(أحرف الجر الضمائر،على استعمال   117

 1 % 0 0  %100  5  .واحدا واحدا اأش�اء واحد 5على عد   118

 1 % 0 0  %100  5  .سئلة تتصل 'النهار واللیلأأن یجیب عن   119

 1 % 0 0  %100  5  .، األخضرق ، األزرراألحمر، األصف :على معرفة األلوان  120

 1 % 0 0  %100  5  .یلون داخل خطوY أن  121

 1 % 0 0  %100  5  .وظ�فة الساعة إلى التعرف  122

 1 % 0 0  %100  5  .�سار/أسفل،�مین /أمام،على/العالقات الم�ان�ة خلف إلى التعرف  123
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 1 % 0 0  %100  5  .عنوانه 'الكامل إلى التعرف  124

 1 % 0 0  %100  5  .على �قوم 'شراء 'عض مستلزمات   125

 1 % 0 0  %100  5  .على ارتداء المال'س  126

 1 % 0 0  %100  5  .على ارتداء الحذاء  127

 1 % 0 0  %100  5  .على تنظیف األسنان  128

 1 % 0 0  %100  5  .على عبور الشارع  129

 1 % 0 0  %100  5  .على اخت�ار المال'س حسب الجو  130

 1 % 0 0  %100  5  على استخدام الس�ین في األكل   131

  1 % 0 0  %100  5  .على نسخ اسمه  132

  0.66  %20  1  %80  4  .على فهم السبب والنتیجة  133

 1 % 0 0  %100  5  . على قول قصة قصیرة في تسلسل  134

 1 % 0 0  %100  5  .على األحرف واألعداد  135

 1 % 0 0  %100  5  .على تحدید خاص�ة الملمس  136

 1 % 0 0  %100  5  .على قراءة الحروف الهجائ�ة  137

 1 % 0 0  %100  5  .على تش�یل الحروف 'العجین  138

 1 % 0 0  %100  5  .فأكثر 20-1على أسماء األعداد على التعرف   139

 1 % 0 0  %100  5  .على یت'ع التعل�مات المزدوجة بخصوص ال�مین وال�سار  140

 1 % 0 0  %100  5  على التعرف على المدO الزمني لألحداث  141

 1 % 0 0  %100  5  .�م�ات المواد المختلفة ق�اسعلى   142

 1 % 0 0  %100  5  .الكتا'ةعلى استخدام القلم في   143

 1 % 0 0  %100  5  .على االستحمام بنفسه مع تلقي 'عض المساعدة  144

 1 % 0 0  %100  5  .على الذهاب إلى الفراش دون مساعدة  145

 1 % 0 0  %100  5  .النظر إلى الساعة خالل تدر1'ه على االستدالل على الوقت من  146

 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة جملة 'س�طة  147

 1 % 0 0  %100  5  .على وصف اتجاهات السیر المتعددة  148

 1 % 0 0  %100  5  .على استخدام الس�ین لقطع األش�اء  149

 1 % 0 0  %100  5  .لمشk أو الفرشاة لتمش�k شعرهااستخدام اجاد   150

 1 % 0 0  %100  5  �مین و�سار شخص أخرعلى عرف الت  151

 1 % 0 0  %100  5  ...المطرقة،المفكاألدوات األساس�ة استخدام   152

 1 % 0 0  %100  5  .على استخدامات األدوات المنزل�ة  153

  0.66  %20  1  %80  4  .على تعلم مستو�ات اللون   154

 1 % 0 0  %100  5  .)جزء 45أكثر من (على تر�یب بیزل العاب   155

 1 % 0 0  %100  5  .على تمییز صال'ة األش�اء  156

 1 % 0 0  %100  5  .الناقصة على قراءة الكلمات  157
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 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة اسم الصورة  158

  0.66  %20  1  %80  4  . 100تعرف على رموز األعداد حتىال  159

 1 % 0 0  %100  5  .للسؤال ماذا نفعل االستجا'ة  160

 1 % 0 0  %100  5  .على تش�یل أجزاء الجسم  161

  1 % 0 0  %100  5  .على التعرف على الوقت 'استخدام الساعة  162

  0.66  %20  1  %80  4  .على ث'ات الكم�ة لمادة صل'ة  163

 1 % 0 0  %100  5  .على 'عض األعمال المنزل�ة الروتین�ة  164

 1 % 0 0  %100  5  .على  القراءة حسب رغبته  165

 1 % 0 0  %100  5  .مساعدة ن على االستحمام دو   166

 1 % 0 0  %100  5  على رسم منظر طب�عي وتلو1نه                 167

 1 % 0 0  %100  5  .  على تحدید مثیر سمعي في س�اق سمعي  168

 1 % 0 0  %100  5  .على قراءة سور قرآن�ة   169

 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة جمل 'س�طة من الح�اة الیوم�ة  170

 1 % 0 0  %100  5  .على تعلم العمل�ات الحساب�ة  171

 1 % 0 0  %100  5  .ا�ة 13على تكرار سورة قرآن�ة من   172

 1 % 0 0  %100  5  .على اإلجا'ة بنعم أوال لتمییز الجانب�ة على األش�اء  173

  0.66  %20  1  %80  4  ).األنب�اء،بالنس(العائلة المر�'ة على بناء شجرة   174

  1 % 0 0  %100  5  . على إدراك الفصول والشهور  175

  0.66  %20  1  %80  4  .تقدیر الكم�ة من خالل تحضیر نموذج من الخبز، الحلو�ات على  176

 1 % 0 0  %100  5  .على االعتناء بنفسه عند تناوله الطعام  177

 1 % 0 0  %100  5  ...مثل مواد غذائ�ة على الق�ام 'شراء 'عض المستلزمات ال'س�طة  178

 1 % 0 0  %100  5  .التجول في منطقة س�نه 'مفرده  179

 1 % 0 0  %100  5  .على وصف لآلخر1ن األماكن التي تحتاج الوصول إلیها للسیر  180

 1 % 0 0  %100  5  .على قراءة من �تاب  181

 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة الكلمات 'ش�ل متصل   182

 1 % 0 0  %100  5  .على �تا'ة العناو1ن   183

 1 0 0  %100  5  .برعایتهعلى االلتزام بتنظ�م الوقت الذ  �ضعه من �قوم   184

.- ألول�اء المعاقین عقل�ا - نتائج حساب صدق مق�اس الحاجات التدر1ب�ة: 21جدول  

  
  .المق�اس صادق و أنتطبیU الصدق الذاتي نتائج  :21الجدولیتبین من 
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 :حساب الث�ات - 2- 8

 إعادة یتم عندما األفراد نفس من علیها الحصول یتم التي الق�اسات اتساق أنه على أنستاز* تعرفه  -

ة التجزئة قاختارت ال'احثة طر1و  .ظروفال نفس وتحت مختلفة مناس'ات في األداة نفس 'استعمال اخت'ارهم

  .)2: 2015، عز*  إ�مانو  إسعاد* فارس (.النصف�ة

 وذلك التطبیU نفس نتائج من الث'ات معامل نحسب فإننا الطر1قة هذه وفي:طر�قة التجزئة النصف�ة -

  .)176: 2007،�شیر معامر�ة(.و تصح�حه متساو1ین جزأین إلى االخت'ار 'قسمة
أول�اء األمور  50االخت'ار على عینة الدراسة الحال�ة المتكونة من تنصیف تم وفي الدراسة الحال�ة 

والنتائج  الثاني والنصف األول النصف متساو1ین جزأینتحصلت ال'احثة و بند  184ومن  المعاقین ذهن�ا لألطفال

  :أدناه )22الجدول (موضحة في

  الدرجة الكل�ة  )y(النصف الثاني  )×(النصف األول  العینة

01  144  166  310 

02  86  176  262 

03  146  163  309 

04  123  162  285  

05  158  176  334  

06  145  170  315  

07  0  134  134  

08  127  178  305  

09  148  82  230  

10  121  120  241  

11  128  147  275  

12  97  203  300  

13  176  176  352  

14  121  172  293  

15  51  123  174  

16  28  42  70  

17  64  178  242  

18  177  176  353  

19  80  151  231  

20  154  78  332  

21  112  178  290  
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22  99  174  273  

23  91  177  268  

24  133  178  311  

25  140  178  318  

26  158  179  337  

27  152  178  330  

28  175  178  353  

29  181  180  361  

30  146  176  322  

31  136  174  310  

32  119  178  297  

33  78  176  254  

34  53  141  194  

35  127  178  305  

36  101  177  278  

37  0  42  42  

38  0  114  114  

39  70  172  242  

40  0  108  108  

41  110  178  288  

42  70  178  248  

43  0  108  108  

44  0  22  22  

45  0  125  125  

46  28  172  200  

47  128  172  300  

48  132  175  307  

49  118  172  290  

50  38  172  210  
  

  .لتدر1ب�ةاالحاجات  سلمق�ا)الثاني والنصف األول النصف(طر1قة التجزئة النصف�ة  نتائج: 22جدول
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الحزمة واستخدمت ال'احثة .لبنود المق�اس نتائج طر1قة التجزئة النصف�ة) 22(یتضح من الجدول رقم 

 50قوامها  ءاألول�ا لعینة نصفي االخت'ارلحساب معامل االرت'اY لبیرسون بین  32رقم  SPSSااللكترون�ة

  :أدناه یبین ذلك) 23الجدول (و

 

 Tا�االرت 
 النصف  الثاني النصف األول 

Pearson Correlation 1 ,361 النصف األول
*
 

Sig. (2-tailed)  ,010 

N 50 50 

Pearson Correlation ,361 النصف الثاني
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,010  

N 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  
  تم ، ��ل خت'اراال ث'ات على والحصول الطول لتصح�حو  خت'اراال نصف ث'ات معامل على ت ال'احثةلتحص

هنا �م/ن  منو 0.05وهو دال عند  0.53= ق�مة الث'ات ، و/انت براون  سبیرمانلاستخدام معادلة التصح�ح 

  .القول ان المق�اس �متاز �صفة الث�ات

من خالل تطبU مق�اس الحاجات على األول�اء تحصلنا على نس'ة الحاجات  :نتائج الدراسة االستطالع�ة- 4

  :أدناه ) 24الجدول ( لألول�اء وهي موضحة في

    

  عینة األول�اء

50  
  /بیرة حاجاتذو*   متوسطة حاجاتذو*   قلیلة اتذو* حاج

6  9  35  

  ٪ 70  ٪ 18  ٪ 12  النس�ة

  
 :أن 24من الجدول  من خالل النتائج المتحصل علیها:قراءة الجدول

 .أ  أن هذه األمور 'س�طة وال �حتاجها الطفل �ثیرا % 12حاجات قلیلة نسبتها أول�اء ذو* -

 .هناك مهارات اكتسبها وهناك التي �حتاجها بنس'ة متوسطةأ  أن %18حاجات متوسطة نسبتها أول�اء ذو* -
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هذا ما �شیر أن الطفل لد�ه نقص في الم�تس'ات و�حتاج األ'اء  % 70حاجات /بیرة نسبتها أول�اء ذو* -

بدرجة �بیرة إلى توفیر برنامج تدر1بي لتحسین قدرات الطفل المعرف�ة والسلو��ة والتم�ن من االندماج في 

  .المجتمع

أن استجا'ات األ'اء في الحاجات المتوسطة تقر1'ا تعبر عن حاجات �بیرة ،لذلك �م�ن القول أن  نجد  

  ).10راجع الملح? رقم(.تعبر حاجة �بیرة جدا لالستفادة من البرنامج %)88- 70(او نس'ة % 88النس'ة

  

  الدراسة األساس�ة:ثان�ا 

 :الدراسة منهج - 1

 :المنهجتعر�ف  - 1-1

هو ذلك الطرU1 المؤد  إلى الكشف عن الحق�قة في العلوم "انه للمنهج على 1977بدو* تعر�ف  -

نتیجة  إلىبواسطة طائفة من القواعد العامة التي ته�من على سیر العقل وتحدید عمال�اته حتى تصل 

وال'احث هو الذ  �عي و�عرف �یف یختار المنهج المناسب ،)90: 1995صالح بن حمد العساف،("معلومة

والمنهج المستعمل من طرف ال'احثة .لموضوعه الن نتائج 'حثه تقوم على أساسا على نوع�ة المنهج المستعمل

 .المنهج الوصفيهو 

هو ع'ارة عن مسح شامل للظواهر الموجودة في جماعة معینة ،ووقت محدد 'حیث :"المنهج الوصفي - 1-2

دمحم ز�اد (ل'احث �شف ووضع األوضاع القائمة واالستعانة 'ما �صل إل�ه في التخط�k للمستقبل�حاول ا

 :وال'احثة استخدمت المنهج الوصفي لألغراض التال�ة. )118: 1993عمر،

- موضوع الدارسة الحالي هو برنامج معرفي تدر1بي لتطو1ر القدرات األساس�ة لألطفال المعاقین ذهن�ا •

 - �اء األطفال المعاقین ذهن�ابرنامج موجه ألول

الدراسة الحال�ة تق�س حاجات األول�اء للبرنامج التدر1بي المصمم من قبل ال'احثة التي �حتاجها األول�اء  •

في تدر1ب أبنائهم المعاقین ذهن�ا والضرورة القصوO لمثل هذه البرامج من خالل التشخ�ص والتكفل النفسي من 

 .طرف ال'احثة

وهو الطر1قة المنظمة لدراسة حقائU راهنة متعلقة 'ظاهرة او موقف او أفراد او :لیليالمنهج الوصفي التح - 1-3

حدث او أوضاع معینة بهدف اكتساب حق�قة جدیدة او التأكد من صحة حقائU قد�مة وأثارها والعالقات المنبثقة 

 ). 84: 1985دمحم شفی?،(عنه وتفسیرها و�شف الجوانب التي تح�مها
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والتكفل 'األطفال ال'احثة من خالل التشخ�ص  أنالمنهج الوصفي التحلیلي وذلك  و تعتمد الدراسة على -

  .هناك مش�لة البرامج التي �حتاجها األول�اء لتدر1ب أبنائهم 'المنزل  أنالمعاقین ذهن�ا شعرت 

أ�ضا حددت السمات والمالمح الخاصة 'مش�لة موضوع ال'حث وتحدید الجوانب الخف�ة وغیر واضحة  -

 .في ال'حث

 .عقل�االمعاقین  األطفال آوقامت ال'احثة بتحلیل البرامج ذات الصلة إما 'الطفل العاد   -

حللت ال'احثة التراث النظر  للطفل العاد  والمعاق ذهن�ا من اجل تسهیل عمل�ة إیجاد النشاطات  -

 Oاألطفالالتدر1ب�ة الخاصة بنمو المفاه�م لد. 

بناء برنامج شامل للمهارات األساس�ة والتي  إلىیر تت'عت ال'احثة هذه المراحل للوصول في األخ -

 :�حتاجها الطفل المعاق ذهن�ا واالندماج 'سهولة داخل المجتمع المعا�ش وهي �التالي

 ...،التمییز ال'صر  السمعيالتمییز  :مثل ) المهارات الجزئ�ة(المفاه�م أ'عادال'حث عن  •

 .'العمر الزمني )السمعيالتمییز  :مثال(ال'حث عن المفهوم •

 .)السمعي التمییز: مثال(ال'حث عن النشاطات المتعلقة 'المفهوم   •

: مثال(المتعلقة 'المفهوم 'النشاطات ...)السمعيالتمییز السمع،:مثال(للمعلومات رkT العمر الزمني •

 .  'عمر زمني الستخراج نشاطات).السمعي التمییز

 .سنوات 9ت إلى سنوا 2 نواأل'عاد متقس�م النشاطات حسب الزمن  •

 .الخاص ف، الهدب، التدر1الهدف العام:استخراجتصم�م المهارات مع  •

 . 'حیث ات'عت نفس المراحل مفهوم 17 إلى تفي هذه الدراسة تطرقال'احثة هذه المراحل فقk لمفهوم واحد و 

  :الحالي خطوات بناء البرنامج - 2

 :�عض البرامج ذات العالقة �البرنامج الحالي - 1

الدراسات أن الطفل ذو إعاقة العقل�ة إذا ما تلقى تدر1'ا جیدا یتناسب و إم�اناته وقدراته العقل�ة ،فان لقد أثبتت 

ذلك �ساعده على اكتساب المهارات والخبرات العمل�ة واالجتماع�ة التي تساعده على مواجهة الح�اة ،والق�ام بدور 

لدراسات التي �م�ن أن تساعد في بناء برنامج الدراسة ایجابي داخل هذا المجتمع ،ومن بین البرامج التدر1ب�ة و ا

 :الحال�ة هي

 وأعده عفاف إسماعیل خیر هللا رمضانالبرنامج اإلرشاد  ألطفال المعاقین عقل�ا القابلین للتعلم  - 1-1

  :الذ  �قوم على أساس تدر1ب الطفل على مستوO مهارات وهيم  1999
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  .نفستدر1ب األطفال المعاقین عقل�ا االعتماد على ال -

  :تدر1ب األطفال المعاقین عقل�ا على 'عض المهارات المعرف�ة و'عض مهارات التعلم والتي تشمل -

  .تدر1ب الطفل على العد والعمل�ات الحساب�ة  •

  .)األش�ال، األحجاماأللوان، (تدر1ب الطفل على التمیز بین •

  .تدر1ب الطفل على  مهارة التذ�ر واالنت'اه  •

 . تدر1ب الطفل على مهارة التعبیر اللفظي  •

  .تدر1ب الطفل على مهارة الكتا'ة •

  .تدر1ب الطفل على مهارة القراءة •

  : التدر1ب على مهارات النمو الجسمي والتي تشمل  - 

  .تدر1ب الطفل على اإلدراك 'اللمس  •

  .تدر1ب الطفل على اإلدراك السمعي  •

 . تدر1ب الطفل على اإلدراك ال'صر   •

  .فل على التح�م في الیدینتدر1ب الط •

  . تدر1ب الطفل على إدراك  األنشطة الحر��ة والمهارات •

  .التدر1ب على المهارات االجتماع�ة  -

البرنامج المطبU یتضمن اغلب المهارات التي �حتاجها الطفل المعاق ذهن�ا وهذا ما ت'حث عنه ال'احثة : النقد 

تقر1'ا في الدراسة الحال�ة لكن ما �عیب هذه المهارات أنها عامة ولم تحدد سن التطبیU وتبدوا 'س�طة جدا مقارنة 

حسب العدید من الدراسات من خالل تطبیU االخت'ارات 'ق�ة األطفال القابلین للتعلم الذ  یتراوح مستواهم العقلي 

 .فما فوق  12إلى سنوات  9او من خالل أخر اخت'ار هو السلوك التك�في 

ت'حث للتر�یز على المجال المعرفي جزء من المهارات الجسم�ة واالجتماع�ة في إطار  والدراسة الحال�ة 

  .فال المعاقین ذهن�ااالعتماد على توافU المهارات مع المستوO العقلي لألط

الذ  یهم بتدر1ب الطفل ف�ما  أما البرنامج التدر�بي لألطفال المعاقین لجمال الخطیب ومن الحدید*  - 1-2

  :یخص

  . االستشارة الحس�ة -
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 .المهارات االجتماع�ة االنفعال�ة  -

 .المهارات الحر��ة الكبیرة -

 .مهارات العنا�ة 'الذات -

 .المهارات اللغو�ة -

 .الدق�قةالمهارات الحر��ة  -

 .المهارات اإلدراك�ة  -

'النس'ة  لتقی�م أنواع المهارات التي یتدرب علیها الطفل فهي األساس�ة والمهمة 'النس'ة للطفل المعاق :  النقد

ذهن�ا ،والتي جاءت على ش�ل مجموعة أنشطة متسلسلة لكن ال تبین لمن تقدم من فئات التخلف الذهني 

  :تقس�ما على نفس المهارات لكن تكون مرت'طة 'المستوO العقلي للطفل وهي والدراسة الحال�ة ت'حث و تعتمد في

  . 'عض مهارات العنا�ة 'الذات -

 .المهارات اللغو�ة -

 . المهارات اإلدراك�ة -

الذ  یهتم بتر�Tة وتعل�م المتخلفین عقل�ا ف�ان تقس�مه للمهارات السید /امل الشر�ني منصور أما برنامج  - 1-3

  :التي �حتاجها األطفال إلى

 .المهارات الحر��ة للمتخلفین عقل�ا - 

 .مهارات النمو الحر�ي - 

 .تنم�ة المهارات الحس�ة - 

 .األنشطة الل'اقة البدن�ة - 

 .األنشطة اإلدراك�ة الحر��ة - 

تقر1'ا ر�ز على معظم المهارات واألنشطة التي �حتاجها الطفل المعاق ذهن�ا في  /امل الشر�ني ال'احث: النقد

القراءة ، (حین لم �قسمها 'ش�ل واضح إلى مهارات عامة أساس�ة، ولم یتطرق إلى المهارات األكاد�م�ة التعل�م�ة 

أو المستوO العقلي أ   مع اإلشارة فقk إلى هذه المهارات واألنشطة بدون تحدید المستوO اإلعاقة...).الكتا'ة

  .ما ت'حث عنه الدراسة الحال�ة المن توجه 'الض'k، وهذ
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  :أما في تقس�م ال�احث إبراه�م عبد هللا فرج الزر�قات للمهارات، فجاءت /التالي - 1-4

  .المهارات المعرف�ة -

 .المهارات الحر��ة -

 .المهارات التواصل واللغة -

 . المهارات االجتماع�ة واالنفعال�ة -

 .والمهارات التك�ف�ة رعا�ة الذات -

�شمل �ل المهارات ومختصرة و�ل مهارة ما متبوعة 'المستوO  الزر�قاتلقد �ان التقس�م الذ  أشار إل�ه : النقد

مع  العقليالزمني ،وماذا یتم�ن الطفل من الق�ام 'ه والدراسة الحال�ة ت'حث �یف �قدم ذلك النمk النمائي 'العمر 

ة التي یدرب بها الطفل للوصول إلى تحقیU تلك المهارات خاصة ألول�اء األنشطة الخاصة بها، أ  الطر1ق

 .األطفال المعاقین ذهن�ا

ف�انت الخبرات على ش�ل نشاطات �حتاجها الطفل في مرحلة الطفولة  أما برنامج دمحم محمود الخوالدة - 1-5

التعل�م�ة على نشاطات ، وقد نظم �ل نشاY تعل�مي 'صورة عمل�ة، وقد اشتملت النشاطات سنوات) 5- 3(الم'�رة

  .متكاملة ترت'k بوعي الطفل لذاته وأخرO لتصو1ر لغته

  .تطو1ر مفاه�مه عن الظواهر الطب�ع�ة والح�ات�ة  •

  .تطو1ر المفاه�م الدین�ة •

  .تطو1ر المفاه�م االجتماع�ة •

  .تطو1ر الصحة والسالمة •

توز1ع هذه النشاطات على السنوات التعل�م�ة إلى ح�مة المرTي وحاالت الطفل  یرtN موضوع أ�حاثهوفي نها�ة 

  .وٕام�اناته العقل�ة والنفس�ة والجسم�ة

تعد هذه النشاطات �لها مهمة ومغذ�ة للنشاY العقلي، الحر�ي، النفسي، لكن ی'قى دائما جانب العقلي : النقد

Tي لكي یتسنى للطفل أن ��تسب �ل النشاطات 'التدرج والزمني مهم في توز1ع األنشطة مهما �انت ح�مة المر

  .وهذا ما تسعى إل�ه الدراسة الحال�ة

تعل�م الطل'ة ذو  الحاجات  ةالخاصة بإستراتیج�) 2009(برنامج جمال الخطیب و منى الحدید* - 1-6

  :مهارات وهي 08الخاصة فقد تم تقس�م المهارات إلى 

  .المهارات الحر��ة -
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 .�ة، واالنتقال�ةالمهارات التواصل�ة، المهن -

 .تدر1س المهارات المعرف�ة -

 .االنفعال�ة/ المهارات االجتماع�ة  -

 . المهارات الح�ات�ة -

 .المهارات اللغو�ة -

 .المهارات الحساب�ة -

 .مهارات القراءة -

مفصل وشامل على �ل الجوانب التي �حتاجها الطفل أثناء النمو، 'العمر الزمني  'ش�لفجاء التقس�م   

د في تقس�م المهارات لكن ما تحتاجه ال'احثة هو �ل نشاY أو مهارة تكون موضحة �ش�ل عملي العقلي، وهذا �فی

  .لكي یتم�ن المرTي أو المتعامل الم'اشر مع الطفل تطب�قها على الطفل

دراسة عدنان ناصر  2005غسان أبو فخر، مها زحلوق وهناك دراسات عدیدة بنفس النمk منها دراسة 

�لها ر�زت في تقس�مها المهارات على أرTعة مجاالت أو  2002ناد�ا هایل السروردراسة .2010الحازمي 

  :خمسة مجاالت رئ�س�ة تهتم 'الجانب

  .المهارات المعرف�ة اإلدراك�ة -

  .المهارات اللغو�ة -

  االنفعال�ة/ المهارات االجتماع�ة  -

  .المهارات العنا�ة 'الذات -

  .المهارات الدین�ة -

  :وهي �التاليمجاالت 'عض هذه الد على اعتماللوتأتي هذه الدراسة الحال�ة  

  .المعرفي اإلدراكي) المهارات (المجال  -

 .المهارات اللغو�ة -

 .االنفعال�ة/ 'عض من مهارات االجتماع�ة -

 .المهارات الحساب�ة -

 .المهارات الكتاب�ة -

 .المهارات القرائ�ة -
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 .المهارات الح�ات�ة -

في استراتیج�ات الطل'ة ذو  الحاجات جمال الخطیب منى الحدید* فهذا التقس�م یتقاطع مع تقس�م   

أ�ضا و تكون .الخاصة واالختالف ��ون في المهارات المعرف�ة اإلدراك�ة، التي یدرج فیها الجانب الحسي الحر�ي

الن تع/س المهارات في نشاطات تدر�ب�ة ألول�اء المعاقین ذهن�ا، تتناسب والمستوX محاولة من ال'احثة 

إضافة الى مهارات أخرX دعمت بها ال�احثة البرنامج ل�ص�ح مشتمال على معظم المهارات .قلي لألطفالالع

  ...ةالكم�ة والسع،الزمن ،الحجم ، يالقراءة الكتا�ة ،الحساب صورة الجسم ،الجانب�ة ،الحیز الم/ان:منها

استخدما  ودراسة دمحم ابراه�م عبد الحمید 2015 جمال الخطیب ومنى الحدید*دراسة نجد أ�ضا   

،وفي )االنت'اه، التذ�ر، اإلدراك، التمیز،التصنیف،التعلیل(المهارات االدر��ة،والتي تشمل العمل�ات المعرف�ة 

المهارات اإلدراك�ة (والقدرات الخاصة ) القدرات العقل�ة،الكفا�ة االجتماع�ة(جانب آخر استخدما القدرات العامة

 استخدم المهارات المعرف�ة وقسمها1998 عودة الر�ماو* ،أما )لسمع،ال'صر،اللمس و نمو المفاه�مالحس�ة �ا

والى العمل�ات المعرف�ة )الكل التصور العام،الصور الذهن�ة، الرمز،نمو المفاه�م(المعرف�ة إلى االستراتیج�ات

  ).االنت'اه،التذ�ر،اإلدراك،التف�یر(

المهارات المعرف�ة  ، واإلدراك الحسي ضمنالتي تدرج الجانب األكاد�ميوانطالقا من عدة برامج و دراسات   

دراسة و في التر�Tة الم�برة للطفل المعاق ذهن�ا  )Roger Serge Toupence.1992( روجر سرج توNنس�دراسة 

في تر�Tة الطفل المعاق ذهن�ا من الم�تس'ات األول�ة  )Claud Della-Courtiade. 1988(/ورت�اد -/لود دال

دراسة تحت عنوان  فيودراسة سامي عر�فج ، منى أبو ط�ة  Premiers Acquis Scolaireالمدرس�ة 

جمال ، دراسة لـ إبراه�م عبد هللا فرح الزر�قاتبرامج طفل ما قبل المدرسة و'عض الدراسات المذ�ورة سا'قا 

فقد تم  أما الجانب الحسي اإلدراكي. 2010عدنان ناصر الحازمي . )2009(الخطیب ومنى الحدید* 

دراسة دمحم متولي قندیل االعتماد على عدة دراسات لتحدید أهم المجاالت التي تنتمي إل�ه منها 

حول التر�Tة الحس�ة في دور  )1985( روش.و برامج *حول التر�Tة الحس�ة لطفل الروضة  )2008(وآخرون 

  :ر1اض وهيالحضانة وال

  التمییز ال'صر   -

  التمییز السمعي -

  التمییز الشمي -

  .التمییز اللمسي -
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 9دون  تذ�ر 'عض الدراسات أن أكثر فترات أهم�ة في ح�اة الطفل في مجال تش�یل نس'ة ذ�ائه ما    

'عض الدراسات أن البیئة  أ�ضاوتذ�ر . منها تتطور قبل سنة الثامنة %80ومستوO تطور القدرات العقل�ة .سنوات

الموجهة لتطو1ر قدرات الطفل نحو األفضل في السنوات األولى من العمر،قد تساهم في رفع ذ�اء الطفل من 

 ). 27 :2000، ناد�ا السرور( درجة على اخت'ارات الذ�اء 20-25

بیولوجي نسجل أن تقس�م مراحل النمو تختلف حسب التوجه العلمي منه ما هو مبني على التقس�م ال  

،وما هو مبني على )ةنها�ة الح�ا -0(من مرحلة الوضع إلى مرحلة الشیخوخة ابتهاج دمحم طل�ةحسب دراسة 

   .)ما قبل الم�الد الى الوفاة(تقس�م حامد زهرانالنمو اإلنساني و ما هو على األساس الترTو  حسب 

الذهني و ما یتماشى مع البرنامج الحالي  وللرkT بین التقس�م حسب العمر الزمني والنمو الجسمي وفئات التخلف

لإلعاقة العقل�ة  تصن�فات 4 أن هناك من �صنفها إلى دتم المقارنة لمجموعة التصن�فات العر�Tة والغر�Tة نج

  :وهي

 .اإلعاقة العقل�ة ال'س�طة -1

 .اإلعاقة العقل�ة المتوسطة -2

 ).الشدیدة(اإلعاقة العقل�ة الحادة -3

 ).األساس�ة، المط'قة(العم�قةاإلعاقة العقل�ة  -4

ودرجات  أو أقسام 'حیث یدمج المتوسk مع الحاد  وٕادراج التقس�م الترTو  اصناف 3وهناك من �صنفها إلى

  :،األبله،المعتوه هي ةالقد�م المرون مالتخلف للتقس�

 .اإلعاقة العقل�ة ال'س�طة -1

 .اإلعاقة العقل�ة المتوسطة -2

  ).المط'قةاألساس�ة، (اإلعاقة العقل�ة العم�قة -3

من خالل هذا الطرح لمجموعة الدراسات وأ�ضا الرkT بین التقس�م الزمني الترTو  لمراحل النمو وفئات 

للطفل  العقلي X المستو التخلف الذهني و ما تم اقتراحه في البرنامج الحالي أن النشطات تم االعتماد على 

'�رة إلى الطفولة المتأخرة ومن ممن الطفولة الأ   عقل�ة سنوات عشرمن عامین إلى المعاق عقل�ا والذ  یبدأ 

  .المستوO العقلي ال'س�k إلى الحاد 

أن عناصر المنهاج في التر�Tة الخاصة تعتمد على ثالثة مجاالت أساس�ة : محددات البرنامج المصمم - 2

تلجا معظم مناهج التر�Tة و .المجاالت النمائ�ة،مجاالت المهارات المحددة ،و مجاالت اإلثراء والتدع�م:وهي
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والتر�Tة الخاصة إلى تصنیف النشاطات الترTو�ة ت'عا للمجال النمائي والمجاالت النمائ�ة األساس�ة التي تر�ز 

  :وتتمثل في Wehman & Mclaughlin 1981علیها هذه المناهج عموما حسب و�مان و م�لوفین

 .المهارات الحر��ة الكبیرة والدق�قة -

 .التعبیر1ة واالستق'ال�ةالمهارات  -

 .المهارات االجتماع�ة االنفعال�ة -

 .مهارات العنا�ة 'الذات -

  :وهناك مناهج تصنف النشاطات التدر1ب�ة ت'عا لمجاالت المهارات المستهدفة مثل

 .مهارات اإلدراك والتمییز ال'صر  والسمعي -

 اخ...مهارات ما قبل الكتا'ة وما قبل الحساب -

  :ء مثلأو ت'عا لمجاالت اإلثرا

 ).2014:28، حسام حمد مازن (البرامج الفن�ة والبرامج الترو�ح�ة -

في بناء  البرامج التدر1ب�ة و الدراسات التي تم عرضها والتي �م�ن أن تساعدومن خالل ما تم تناوله في 

  :قامت ال'احثة بتصم�م برنامجها وفU ما �أتيالدراسة الحال�ة  1برنامج

  

  :مهارات �برO تتمثل في �5شمل البرنامج على : األساس�ة أنواع المهارات - 2-1

  .المهارات المعرف�ة - 1
  .مهارات اإلدراك الحسي - 1-1

 التمییز ال'صر   -1-1-1

 .التعرف على األلوان -

 .التعرف على األش�ال -

  )صغیر–�بیر (التعرف على األحجام  -

  .التمییز السمعي -1-1-2

 .التمیز اللمسي -1-1-3

                                                           

1
ع'ارة عن برنامج تدر1بي �ط'قه األول�اء في المنزل و1تمیز 'التنظ�م والتخط�k لتحقU األهداف الترTو�ة لعمل�ة  هو :البرنامج  

و�قوم هذا البرنامج على  )عقل�ة 10- 2(والتعل�م�ة المختلفة لألطفال المعاقین ذهن�ا التعل�م الخاص و1تناسب مع المراحل العمر1ة

المهارات -.المهارات اللغو�ة-المهارات المعرف�ة-:و1تضمن عدة مهارات أساس�ة مثل.وعقل�ة أسس عامة نفس�ة واجتماع�ة وترTو�ة 

  .الح�ات�ة
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  .التمییز الشمي -1-1-4

  .التمییز الذوقي -1-1-5

 .المهارات األكاد�م�ة -1-2

 .القراءة  -1-2-1

  .الكتا'ة -1-2-2

 .الحساب -1-2-3

  المهارات اللغو�ة - 2

  .المهارات الح�ات�ة - 3

  .المفاه�ممهارات  - 4
  .صورة الحجم  -4-1

  .الجانب�ة  -4-2

  .-المفاه�م الم�ان�ة-العالقات الم�ان�ة -4-3

  .الزمن  -4-4

  .الكم�ة والسعة -4-5

الطال'ة ال'احثة تتبنى التقس�م المبني على األعمار الزمن�ة على أساس رkT  :التحدید الزمني للبرنامج - 2-2

  :مراحل النمو 'مراحل التر�Tة والتعل�م وهي

 ).  فترة الحمل(الم�الد إلىالحمل  من: مرحلة ما قبل الم�الد -1

 .عام  2 إلى دالم�المن :المهد -2

 .سنوات 6-  2 منما قبل المدرسة :الطفولة الم�/رة -3

 .سنوات 8- 6 منالمرحلة االبتدائ�ة الدن�ا :المتوسطةالطفولة  -4

 .سنة 11- 8المرحلة االبتدائ�ة العل�ا :الطفولة المتأخرة  -5

 .سنة 14-12 منتمتد : المراهقة ال�/رة -6

 .سنة 17- 15 منتمتد :  المراهقة الوسطى -7

  . سنة 21- 18 منتمتد : المراهقة المتأخرة -8

 .60حتى  22تمتد من :الرشد -9

 ).66: 1997نائفة قطامي و عال�ة الرفاعي،.(الوفاةحتى  60الشیخوخة  - 10

وفي هذه الدراسة تبنت الطال'ة ال'احثة تقس�م الجمع�ة األمر��1ة حسب دراسة  :فئات اإلعاقة العقل�ة - 2-3

 .ن ذلكیبأدانه ) 25الجدول(عادل عبد هللا و عال عبد ال'اقي إبراه�م و
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  فئات اإلعاقة العقل�ة  تقس�م العلماء

CLAUDE KOHLER, 1967: 58  tس��التخلف العقلي ال 

les débiles légers 

  درجة) 80-85(-)(70-65

tالتخلف العقلي المتوس  

les débiles moyens  

  درجة) 65-70(– 50

  .التخلف العقلي العمی?

les débiles  profonds  

  درجة) 50- 30(

          Xأدنى  مستو 

Niveau inférieur  

  درجة 30

JEAN SIMON, 1964: 15  Légerبسیط  

Débile( Fr) الضعف)/ Moron (AM 

  المرون 

   درجة ) 50-69(

Moyen tالمتوس  

Imbécile األبله   ( Fr )  /(AM).  

)20 -49(  

 Graveحاد 

Idiot ( Fr ) / (AM) 

   درجة) 19 -0(       

  ترمان متقس�

13 :1964 ,JEAN SIMON 

tس��الضعف العقلي ال 

les débiles légers 

 درجة)  69 -60( 

  الضعف العقلي العمی?

les débiles profonds  

 درجة) 59- 50(

  األبله

Imbécillité  

  درجة) 49- 25(

المعتوه                         
           Idiotie            

درجة 25اقل من          

المرون       Moron 10: 1995مواهب إبراه�م ع�اد وآخرون،   

   سنوات و أكثر7/درجة) 70-  50(  

             Imbécile األبله   ( Fr )  /(AM)  

  سنوات 7-3/درجة ) 49- 25(             

                                      Idiotie المعتوه  

 3اقل من /درجة  25اقل من 

  سنوات

  36: 1999دمحم إبراه�م عبد الحمید، 

 117:  2000ماجدة السید عبید، 

 �طيء التعلم  

(S- L) 

90-80أو  75    

  درجة

القابلون للتعل�م 
(E M R) 

 80او  70- 50

  درجة

 )المرون (المأففون 

سنوات أو  9 – 6

  سنوات10

درجة) 50– 25( القابلون للتدر�ب)     TM R ) 

  سنوات ) 6 – 3 (األبله 

 (SMR )االعتماد*

فما دون  25    

  سنوات 3المعتوه   

  الجمع�ة األمر�/�ة

   2000:107ماجدة السید عبید، 

 2001:58سعید حسني العزة،  

 tس��69– 55(تخلف عقلي  (  t54– 40(تخلف عقلي متوس(  

  

  فما دون  25 تخلف عقلي حاد  )39 –35(تخلف عقلي شدید

  جمع�ة الطب النفسي األمر�/�ة

  455: 2003عادل عبد هللا دمحم، 

 86: 2000عال عبد ال�اقي إبراه�م، 

 )70 – 50(�س�tتخلف عقلي 

 سنوات فأكثر) 7-9( 

t50 –35(تخلف عقلي متوس(  

 سنوات) 6- 5(

)34–20(تخلف عقلي شدید  

سنوات  4   

من  ىتخلف عقلي عمی? أدن

25أو20  

سنوات فأقل  3   

ANTOINE. GALLAND & 
JANINE.GALLAND,1993 : 42  

tس��تخلف عقلي  

Retard Mental Légère  50– 70 

  درجة

tتخلف عقلي متوس  

Moyen  Mental  Retard 

  درجة 49–35 

 تخلف عقلي شدید

Retard Mental  Grave 

  درجة 34 –20

 تخلف عقلي عمی?

Retard Mental Profonde 
درجة 20اقل من   

تقس�م العلماء للفئات اإلعاقة العقل�ة: 25الجدول   
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بدرجات التخلف الحاد، نجد انه ال یوجد اتفاق في توحید المفردات الخاصة  25للجدول  إذن من خالل عرض

أثناء الترجمة خاصة من اللغة األجنب�ة إلى اللغة العر�Tة الثر1ة المفردات والمعاني والجدول  الشدید ،العمی?

ال'حث في التراث أعاله نجد هذا االختالف في ذلك ،وللرkT الواضح بین المفردات العر�Tة واألجنب�ة من خالل 

  .النظر  

�قابلها  العمی?  أما Grave - sévère �قابلها معنى حادف�لمة :أن الرkT ��ون �التالي فترX ال�احثة

المستو�ات العقل�ة التي تبنتها ال'احثة وعلى أساسها تم تقس�م وTناء نشاطات البرنامج ورkT وان  Profondeمعنى

عال عبد ال�اقي و  2003حسب دراسة عادل عبد هللا دمحم، ذلك 'المستو  العقلي هي للجمع�ة الطب النفسي األمر��1ة 

  :أدناه )26(رقم ول /ما هو مبین في الجد ) L’OMS(التنظ�م العالمي للصحة  و 2000إبراه�م،

  

  نسبـة الـذ/ــاء  الفـئـــة
1-  tس��70 – 50  سنوات فأكثر) 9-7( تخلف عقلي   

2-  t50 – 35  سنوات) 6-5(تخلف عقلي متوس  

  34 – 20  )سنوات 4) (شدید (حاد تخلف عقلي -3

  25أو  20أدنى من   سنوات فأقل 3تخلف عقلي عمی?  -4

  

  

  
 :خطوات �ما یلي 06إلى ف�ما یخص بناء البرنامج فقد قسمت ال'احثة برنامجها : البرنامج تقد�مخطوات   - 3

االعتماد على تأكیدات ال'احثین تقصد �ه ال�احثة : األساس العلمي الذ* �قوم عل�ه البرنامج - 3-1

والتعل�م�ة المناس'ة  والتأو1ل�ةوالمختصین في مجال اإلعاقة العقل�ة،و توص�اتهم 'ضرورة إعداد البرامج التدر1ب�ة 

 .و1ختلف من مهارة إلى أخرO .األول�اءالدراسات التي بینت مشار�ة و .لهم

في  والغر�Tة 'عض البرامج العر�Tةتقصد �ه ال�احثة : التي ینبث? منها البرنامج مصادر البرنامجال - 3-2

 .و تختلف من مهارة إلى أخرO . مجال تدر1ب ذو  اإلعاقة العقل�ة

مهارات ه الإكسا'تقصد ال'احثة أن تصم�م البرنامج �ساعد الطفل في  :للبرنامج العامة هدافاأل - 3-3

 .عده على التكیف في البیئة المعا�شةالتي تسااألساس�ة 

األمر��1ة ةالنفس� �ةجمع�ة الطبالتصنیف مستو�ات التخلف العقلي حسب :26الجدول   

)86: 2000عال عبد ال�اقي إبراه�م، )( 456 - 455: 2003عادل عبد هللا دمحم، (   
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 األساس�ة القاعدة 'مثا'ة تعد المهارات هذه �أن ال�احثةتقصد  و :المهارات التي یتضمنها البرنامج - 3-4

من خالل مجموعة من النشاطات  تمثله الذ  للشيء األساس�ة الخصائص تمثل مجردة ف�رةالكتساب مفاه�م ل

 Oو�ة وتختلف من مهارة ألخرTالتر. 

  .المتضمنة في البرنامجاألساس�ة  الطرق العلم�ة التي ات�عت في تدر�ب المهارات - 3-5

 .أسلوب تحلیل المهمة -1

 .أسلوب النمذجة -2

 .أسلوب التعز1ز -3

  : اإلجراءات العمل�ة التدر�ب�ة للبرنامج - 3-6

  :�سیر العمل في البرنامج وفU الخطوات اإلجرائ�ة اآلت�ة

 .تحدید المستوO العقلي -1

 ....)الثاني، الثالثألول، (تحدید الهدف -2

 ....)األول، الثاني، الثالث(تحدید التدر1ب  -3

 .نوع التدر1بلكل  تحدید الهدف -4

 تحلیل المهارة -5

 اإلجراءات -6

 .تقد�م نموذج العمل من قبل المدرب - 6-1

 .مع التوجیهات اللفظ�ة، أو الجسد�ة'العمل 'مساعدة المدرب ق�ام الطفل  - 6-2

  1.ق�ام الطفل 'العمل لوحده دون مساعدة - 6-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

        .حتى وان انتقل إلى مهارات أخرO ) المهارة(ی'قى تحقیU الهدف حسب حالة الطفل النفس�ة والجسم�ة إلى أن ��تسب1

  . التكفل 'الطفل المعاق عقل�ا من له حU  أواألب  أواألم :المدرب في هذه الدراسة 
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  خالصة الفصلخالصة الفصل
  

المعاقین عقل�ا في شقیها النظر   األطفالحول تصم�م البرامج ألول�اء  الحال�ة من خالل الدراسة  

تحسین القدرات ال �عني أن  أنقدرات الطفل �م�ن تنمیتها وتحسینها عن طرU1 التر�Tة الم�برة ،أ   أنوالتطب�قي 

األسرة أهم تعد و  .نجعل الطفل ع'قر  ، بل مساعدته على استغالل �امل إم�اناته وتطو1رها إلى الحد األقصى

وتنم�ة  مدر من مصادر تدر1'ه فقد �سعى الوالدین للتزو1د 'المهارات والمعرفة الالزمة لتلب�ة احت�اجات طفلهمص

المرTي  في المنزل وتص'ح أبنائهمفي تدر1ب  ومشار�تهام البرامج التدر1ب�ة  وأص'ح من الضرور  تصم�. قدراته

األكثر معرفة 'مش�الته والصعو'ات التي �عاني منها و�لما �انت مشار�ة  أنهاذلك  ،األول واالهم 'النس'ة له

المعاق ذهن�ا وعلى الوالدین في المراحل األولى من ح�اة الطفل �لما أدO ذلك لنتائج ایجاب�ة على �ل من الطفل 

في أنشطتها وفعالیتها الستثمار القدرات لدO الطفل ومشار�تهما �ة بأسرته ومن هنا تأتي أهم�ة البرامج التدر1

  . 2011جالل علي الجزاز  منهم  وتنمیتها وهذا ما أشار إل�ه العدیدین من ال'احثین 

ألجل معرفة الحاجات ، وتطبیU مق�اس الحاجات التدر1ب�ة تضح لنا من خالل الجانب التطب�قياو   

المعاقین ذهن�ا ف�ما یخص طر1قة تدر1ب والتكفل 'الطفل المعاق ذهن�ا داخل األسرة  األطفالأول�اء  Oالتدر1ب�ة لد

   و وأول�اء ذ .�حتاجها الطفل �ثیرا أ  أن هذه األمور 'س�طة وال % 12وتبین أول�اء ذو  حاجات قلیلة نسبتها 

وأول�اء ذو   .أ  أن هناك مهارات اكتسبها وهناك التي �حتاجها بنس'ة متوسطة%18حاجات متوسطة نسبتها 

بدرجة �بیرة إلى  اآل'اءهذا ما �شیر أن الطفل لد�ه نقص في الم�تس'ات و�حتاج  % 70حاجات �بیرة نسبتها 

  .توفیر برنامج تدر1بي لتحسین قدرات الطفل المعرف�ة والسلو��ة والتم�ن من االندماج في المجتمع

وفي األخیر �م�ن أن نشیر أن دراستنا هذه �م�ن أن تكون �مؤشر ایجابي لمواض�ع 'حث مستقبل�ة في مجال 

Tجامعة 'و البرامج التر Oجامعات الجزائر وتكون م�ملة لما �ة واإلرشاد�ة والسلو��ة على مستو Oس�رة وعلى مستو

  .برامج تعدیل السلوك :جاء فیها أو إش�ال�ات جدیدة �م�ن أن تكون محاور ل'حوث مستقبل�ة منها
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  البرنامج المصممالبرنامج المصمم: : السادسالسادسالفصل الفصل 

  

  تمھـیــــد الفصلتمھـیــــد الفصل

  

  ..تقدیم البرنامجتقدیم البرنامج: : أوالأوال  

  ..نشاطات التدریبنشاطات التدریبنماذج من نماذج من : : ثانیاثانیا

  

  خالصة الفصلخالصة الفصل
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  تمھـیــــد الفصلتمھـیــــد الفصل

  

مجموعة من الوحدات المخططة لتحقی� أهداف معینة والغرض منه هو تدر�ب فئة معینة من  �عد البرنامج
  . ف في الوس* المعا(ش 'استعمال أسالیب التدر�ب المختلفةاجل مساعدته للتكی

تحدید  إن التدر�ب ل(س هدفا في حد ذاته بل وسیلة لتحقی� غا(ات معینة ومراحله المتمثلة في  
و البرنامج التدر�بي  .االحت(اجات التدر�ب(ة 'طرق مختلفة، وتصم(م البرامج التدر�ب(ة و ص(اغة ما (سمى البرنامج

  .* االحت(اجات التدر�ب(ةیرت'* بتخط(

(عد  إذبد من مشار@ة األسرة في البرنامج المعاقین ذهن(ا ال األطفالألول(اء  وف(ما یخص تصم(م البرامج التدر�ب(ة
العالقة بین تعلم الطفل وCین ارت'اB أسرته  أن دور األسرة في البرنامج التدر�بي للطفل المعاق ذهن(ا في

ه 'طر�قة خاصة م@(فة ،حیث أن هذا االرت'اB (فید البرنامج نفسه من ناح(ة 'البرنامج الترCوE الذE یتلقا
جه تطو�ره،و@ذلك (فید األسرة والطفل 'صفة خاصة من حیث نوعیتهم ومواكبتهم لخطوات نمو الطفل في برنام

 1982 �اترسون  أعطى بینما للطفل، األولهي المعلم  1976لیلي األم تعد حسب ال'احثة  نأالدراسي وحیث 
  .في ترC(ة الطفل وتقو(مه  األب أهم(ة

المشار�ة في البرامج التي تساعد وتتنوع أش@ال المشار@ة األسر�ة في برامج التأهیل والتدر�ب بتنوع   

الیوم ح� الوالدین في مناقشة القرارات الخاصة 'أطفالهما المعاقین ذهن(ا ضح اتلذلك  .التكفل والتوج�ه الوالد�
رئ(س(ا في برامج الترC(ة  ب انه أص'حت البرامج التدر�ب(ة الموجهة ألول(اء األمور عنصراجمال الخطی أشارولقد 

ألنها تساعد الوالدین على اكتساب المهارات التي من شأنها أن تجعل منها معلمین فاعلین لطفلها  ،الخاصة
لى معالجة العدید من وتبین من مراجعة األدب أن ال'حوث قد بنیت إم@ان(ة تدر�ب اآل'اء ع .المعوق ذهن(ا

  .المش@الت لدQ أطفالهم

حصول هؤالء  عل(ه األول(اء في المنزل حیث أن الطفل المعاق (حتاج إلى برامج تدر�ب(ة (شرفف اإذ
دE إلى تحسین نظرة بنجاح و�ؤ ا هل (ساعدهم على أدائهم ناتهماوٕام@األطفال على تدر�ب جید تتناسب قدراتهم 

 .الندماج االجتماعيا تحقی�مما (ساعد على األخر�ین لهم 

غیر متوفرة على الممارسة المیدان(ة أن مثل هذه البرامج سواء اإلرشاد(ة او التدر�ب(ة  وتر/ ال�احثة من خالل
من  لذلك لجأت ال�احثة إلى تصم�م برنامج تدر2بي ألول�اء األمورالتوج(ه الوالدE،  ما عدامستوQ الجزائر 

 .في العمل(ة التكفل(ة للطفلاجل العمل مع أبنائهم وٕاشراكهم 

و سوف نتطرق في هذا الفصل إلى تقد(م البرنامج وٕاعطاء نماذج من األنشطة لمختلف المهارات التدر�ب(ة للطفل 

  .المعاق ذهن(ا
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 .تقد�م البرنامج: أوال

تنم(ة قدرات الطفل الذهن(ة جد ضرور�ة في تعد برامج تدر�ب األطفال الذین (عانون من إعاقة عقل(ة   
'العودة  الحالي تم تصم(م البرنامجلذلك .والمعرف(ة حصیلته اللغو(ة ةارتقائه االجتماعي وتوس(ع مدار@ه، وز�ادو 

وتحدید فئات  النمو العقلي، تحدید زمنمع  ااألساس(ة، أ(ض'عض البرامج ذات العالقة وتحدید المهارات إلى 
  .الذهن(ة اإلعاقة

اهتمام الطفل وتجعله  رمختلفة، تثیمتنوعة و  ى ش@ل أنشطةعلالذE هو  و تقد(م البرامجوف(ما یخص   
األساس العلمي متمثلة في خطوات في ش@ل وتم تسطیر البرنامج .تقد(م الخبرات والمعارف المناس'ة عنشطا، م

 عرض و لمهاراتل الخاصةتحدید األهداف  وأ(ضا،التي ینبث� منها ه مصادر و ، الذE (قوم عل(ه البرنامج

  .التي یتضمنها البرنامجس�ة األسا المهارات

  المهارات المعرف�ة -1
 مهارات اإلدراك الحسي - 1- 1

 مهارات التمییز ال�صر�  -1- 1-1

 .مهارات التعرف على األلوان -

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا التمییز ال�صر� لأللوانلمهارات البرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : حالي إلى�ستند بناء البرنامج ال

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986مؤمن،دمحم عبد الBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق 1984

حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة  على -2
  .التمییز ال�صر� لأللوانمهارات لحو\ في تعل(م ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح م

 
  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :�عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت�ة

 Batterie d’évaluation psycholinguistique  1988 . التقی(م 'طار�ة •
 .م  2011برنامج بورتیج الحدیث ، •
 .م 2002، @فاشي بور@سي(اروسواف برنامج عالجي  •
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 . 1أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . 2الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .التمییز ال�صر� لأللوانلمهارات  الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

ساعده على التكیف في ت التي تمییز األلوان–المعرف(ةوف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  األهداف تم تحدید
  .البیئة المعا(شة

 .اإلدراك ال'صرE مهم في عمل(ة اكتساب المعلومات والخبرات،أ(ضا نجده مهم في المجال الدراسي -

 .حس(ة أكثر و�جعلها لدیهم التعلم عمل(ة (عزز -

 . ال'صرE  والتواصل التر@یز لز�ادة مفیدة -

 یوم(ا له تقدم التي ال'س(طة األنشطة خالل من أو ولهح من یراها التي األش(اء خالل من له األلوان إدخال -
 .'ه المح(* العالم في األلوان عن لیتعلم مثال(ة فرص @لها تكون  أن (م@ن

یتم@ن من التمیز بین خصائص الممیزة لألش(اء واألش@ال وأE قصور أو مش@ل في ذلك فیؤدE إلى صعو'ة  -
  .في التعلم

 ...كتساب مهارات من بینها القراءة، الكتا'ةا ياكتساب المعلومات والخبرات و'التال -
  

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

   -2:للمستو/ العقلي نالتمییز ال�صر� لأللوا على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  72 الجدول(المبین في .سنوات10

  

                                                           

 
1
أ(ضا الق(ام بتقو(م الصوت .@ل النشاطات الوقائ(ة والعالج(ة في مجال تصح(ح النط� والتعبیر اللغوE  ن'التشخ(ص والتكفل، وضمايقوم   

الجر2دة الرسم�ة (المتحصل علیها بواسطة روائز خاصة،مع المشار@ة في إعداد البرامج البیداغوج(ة و تنفیذها والتعبیر الغوE وتقی(م النتائج

د�سمبر  31 نالجزائر م- لوال(ة 'س@رة -العال(ا- على مستوQ المر@ز الطبي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهن(ا)2009: 64الجزائر2ة،العدد

  م2017الجزائر إلى سنة -ج على مستوQ ع(ادة التأهیل الحر@ي 'ع(ادة قروف الصالح 'س@رة و'عدها ممارسة العال 2008إلى  1996
2
تعتمد  :النفس(ة البیداخوج(ة لوال(ات الجزائر ،المراكز 2004-1998الجزائر- المتخصص لتكو�ن المستخدمین لوال(ة قسنطینةالوطني المر@ز   

،والتدر�ب العملي فیتم غال'ا 'الجهود الفرد(ة للمرCیین و(@ون هناك نقص في البرامج التي  في تعلم وتأهیل المعاقین عقل(ا على ت'س(* المناهج
 .یخص برامج تعدیل السلوك تستند إلى طرق معمقة ومتطورة خاصة ف(ما
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  األهداف  المستو/ العقلي  المهارات  نوع اإلعاقة
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  ).االنجذاب واللمعان(تش�ع الطفل لأللوان:الهدف األول  .سنوات 2-3

  .ولون آخرإدراك الفرق بین لون :لهدف الثانيا

  

  

  .إدراك الفرق بین لون ولون آخر :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .تمییز اللون مع ذ�ر اسمه :الثانيالهدف 
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    .سنوات 4-5  

  .تمییز األلوان  :الهدف األول

  .تمییز اللون مع ذ�ر اسمه :الثانيالهدف 
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  .تمییز اللون مع ذ�ر اسمه :األولالهدف   .سنوات 5-6

  .تمییز اللون مع ذ�ر اسمه :األولالهدف   .سنوات 6-7
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  .تمییز اللون مع ذ�ر اسمه :األولالهدف   .سنوات 7-8

  .درجات اللون  تمییز :الثانيالهدف 

  .تمییز درجات اللون  :األولالهدف   .سنوات 8-9

  .تمییز درجات اللون  :األولالهدف   .سنوات9-10

 

  .مهارات التعرف على اإلش�ال -

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا التمییز ال�صر� لألش�ال مهاراتالبرنامج التدر2بي لتنم�ة  

   :مجاألساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنا: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى
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االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986وم،بیرنبRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق 1984

الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی�  -2
 :ملحو\ في تعلم التمییز ال'صرE لألش@ال في حالة تدر�بهم ومنها نجاح

 & Francine  Lussier ، 1973عام  Miranda & Fantz، 1965عام Fantz  ،Ams et Silfen ب�اج�ه،

Janine Flessas 1980، M.EGG،2001نبیل عبد الفتاح،ماجدة السیدعبید،  ،2001عبد المطلب أمین القرطبي 

  . م 2008 حسینة طاع هللا،
  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة
• Batterie d’évaluation psycholinguistique  1988 
 . م 2009، حسن أنشطة لصعو'ات التعلم إل(مان ع'اس علي و هناء راجب •
 . م 2011برنامج بورتیج الحدیث ناد(ة علي العجمي، •
 .م 2002 (اروسواف @فاشي بور@سيبرنامج عالجي  •
  .م 1997عبد الغني الدیدE،ـ تحسین الذ@اء ل •
 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 .الترbصاتخالل أو من  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .التمییز ال�صر� لألش�اللمهارات  الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  :ساعده علىت التي تمییز اإلش@ال–المعرف(ةوف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  افاألهد تم تحدید

  .التكیف في البیئة المعا(شة - 
التي تتش@ل من مجموعة مثیرات، فهذا اإلدراك ال'صرE یتعلم التمییز بین التفاصیل المحددة واألرض(ة  -

  . مهم في عمل(ة اكتساب المعلومات والخبرات
 .@ال مهم في عمل(ة اكتساب المعلومات والخبرات،أ(ضا نجده مهمة في المجال الدراسياإلدراك ال'صرE لألش -

 .حس(ة أكثر و�جعلها لدیهم التعلم عمل(ة (عزز -

 . ال'صرE  والتواصل التر@یز لز�ادة مفیدة -
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 ...اكتساب مهارات من بینها القراءة، الكتا'ة ياكتساب المعلومات والخبرات و'التال -
 :ي یتضمنها البرنامجالمهارات الت: را�عا

 .سنوات10 -2:للمستو/ العقليالتمییز ال�صر� لألش�ال  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  28الجدول (المبین في 
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  .التمییز ال�صر� لألش�ال:الهدف األول  .سنوات 2-3  

  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة:الهدف الثاني

  .التمییز ال�صر� :الهدف الثالث

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل: الرا�عالهدف 

  
  .لتمییز ال�صر� لألش�الا:الهدف األول  .سنوات 3-4

  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة:الهدف الثاني

  .التمییز ال�صر� :الهدف الثالث

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل: الرا�عالهدف 
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  .اإلدراك ال�صر� لألش�ال:الهدف األول  .سنوات 4-5

  .ین الش�ل واألرض�ةالتمییز ب:الهدف الثاني

  .التمییز ال�صر� :الهدف الثالث

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل: الرا�عالهدف 

  .اإلغالق ال�صر� : الخامسالهدف 
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  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .التمییز ال�صر� : الهدف الثاني

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل:الهدف الثالث

  .اإلغالق ال�صر� : الرا�عالهدف 

  .الذاكرة ال�صر2ة: الخامسالهدف 

  

  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة :الهدف األول  .سنوات 6-7

  .التمییز ال�صر� : انيالهدف الث

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل:الهدف الثالث

  .اإلغالق ال�صر� : الرا�عالهدف 
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  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة :الهدف األول  .سنوات 7-8

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل :الثاني الهدف

  .اإلغالق ال�صر�  :لثالثاالهدف  
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  .اإلدراك ال�صر� لألش�ال :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة: الثاني الهدف

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل:الهدف الثالث

  .الذاكرة ال�صر2ة :الرا�عالهدف 

  

  .التمییز بین الش�ل واألرض�ة: الهدف األول  .سنوات 9-10

  .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل: الثاني الهدف

  .اإلغالق ال�صر�  :الثالثالهدف 

  .الذاكرة ال�صر2ة :الرا�عالهدف 

 .األحجاممهارات التعرف على  -

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لألحجاملمهارات التمییز ال�صر� البرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : امج الحالي إلى(ستند بناء البرن

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986عبد المؤمن،دمحم Birenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق 1984

على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة  - 2
  .لألحجاممهارات التمییز ال�صر� نجاح ملحو\ في تعل(م ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .2007احمد (حي، ماجدة السید عبید،  خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 .2004منى الحدیدE ،و جمال الخطیب المعاقین ذهن(ا لالبرنامج التدر�بي لألطفال  •
 .2003المنهاج اإلبداعي الشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، •
 .منهج التدر�'ات السلو@(ة والمعرف(ة للطل'ة القابلین للتدر�ب خالد الحبوب،أمینة الرو�لي •
 . 1999علي @امل، قة الذهن(ة دمحمالتدر�'ات العمل(ة للقائمین على رعا(ة ذوE اإلعا •
 2009أنشطة لصعو'ات التعلم إل(مان ع'اس علي و هناء راجب  •
 2008أنشطة لصعو'ات التعلم دمحم عوض هللا سالم واخرون،  •
 .عملي @أخصائ(ة نفس(ة ارطوفون(ة  •
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دم لألول(اء الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تق •
 . الترbصاتمن طرف المختصین خاصة االرطوفونیین أو من خالل 

اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •
 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .لألحجامالتمییز ال�صر� لمهارات  لخاصةاتحدید األهداف  :ثالثا

التي تساعده على التكیف في  الحجم–المعرف(ة وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  األهداف تم تحدید -
  .البیئة المعا(شة

 .االستجا'ة الصح(حة للمواقف المعا(شة     -
 .لمرت�طة �الح�اة الیوم�ةألحجامها وتم�نه من اكتساب مفاه�م اتم@نه تسم(ة األش(اء 'مسم(اتها ت'عا  -

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

   واتسن 10- 2للمستو/ العقلي لألحجامالتمییز ال�صر�  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین
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  .الجسمالتعرف على األحجام عن طرg2 تدر2ب الطفل :الهدف األول  .سنوات 2-3

  . التعرف على األجسام من خالل المجسمتدر2ب الطفل :الثانيالهدف 

  .فرز األحجام :الثالثالهدف 

  .تسم�ة األحجام :الرا�عالهدف 
  .التعرف على األجسام من خالل المجسم تدر2ب الطفل :األولالهدف   .سنوات 3-4

  .فرز األحجام :الثانيالهدف 

  .تسم�ة األحجام :الثالثالهدف 
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  .التعرف على األجسام من خالل المجسمفل تدر2ب الط:األولالهدف   .سنوات 4-5

  .فرز األحجام :الثانيالهدف 

  .التعم�م: الثالثالهدف 

  

ال
  
vس

تو
لم

ي ا
عقل

 ال
ف

خل
ت 3
5

 -
5

0
 

ة 
رج

د
/

5 -
6 

ت
نوا

س
.  

  .التعرف على األجسام من خالل المجسمتدر2ب الطفل :األولالهدف   .سنوات 5-6

  .فرز األحجام :الثانيالهدف 

  . المطا�قة :الثالثالهدف 

  .التسم�ة للحجوم  :الرا�عالهدف 

  .التعم�م: الخامسالهدف 
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  .التعرف على األجسام من خالل المجسمتدر2ب الطفل :األولالهدف   .سنوات 6-7

  .فرز األحجام :الثانيالهدف 

  .التعم�م: الثالثالهدف 
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  .التصنیف: ولالهدف األ   .سنوات 7-8

  .التعم�م: الثانيالهدف 

  .التعم�م: األولالهدف   .سنوات 8-9

  .التعم�م: األولالهدف   .سنوات 9-10

  .مهارات التمییز السمعي -2- 1-1
  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات التمییز السمعيالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : لبرنامج الحالي إلى(ستند بناء ا

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986 عبد المؤمن،دمحمBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق 1984

على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة   -2
 .السمعيمهارات التمییز حقی� نجاح ملحو\ في تعل(م ذوE اإلعاقة العقل(ة من ت

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .التي تناولت مجال السمع   Batterie d’évaluation psycholinguistique  1988 التقی(م 'طار�ة •
 .م  2011لي العجمي،برنامج بورتیج الحدیث ناد(ة ع •
 .م 2002، (اروسواف @فاشي بور@سيبرنامج عالجي  •
 .م 2007 احمد (حي، ماجدة السید عبید،  خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 .م  2004 منى الحدیدE ،و جمال الخطیب البرنامج التدر�بي لألطفال المعاقین ذهن(ا ل •
 .م 2003 ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، المنهاج اإلبداعي الشامل في •
 .م 2009أنشطة لصعو'ات التعلم إل(مان ع'اس علي و هناء راجب  •
 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •

الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •
 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینخاصة من طرف المختصین 
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اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •
 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .لمهارات التمییز السمعي الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

 .أمور من الشخص حول یدور ما تمییز على (عین الذE األمر تفسیره ثم المسموع الكالم فهم •
 .العمل أو الجامعة أو المدرسة أو البیت في سواء واآلخر�ن الفرد بین للتواصل طر�قة   •
 تحدثال في صعو'ة یواجه ما غال'امشاكل التمییز السمعي  من (عاني الذE فالطفل الكالم 'حاسة مرت'طة   •

 ...اكتساب مهارات من بینها القراءة، الكتا'ة يو اكتساب المعلومات والخبرات و'التال
 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین  سنوات10 -2:للمستو/ العقليالتمییز السمعي  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین
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  .اتجاه الصوت تدر2ب الطفل على :الهدف األول  .سنوات 2-3

  .التعرف على األصواتتدر2ب الطفل على :الهدف الثاني

  .السمعي للتعل�مات و تنفیذهاالتتا�ع تدر2ب الطفل على :الهدف الثالث

  .اإل�قاع: الرا�عالهدف 
  .التعرف على األصوات تقلیدهاتدر2ب الطفل :األول الهدف  .سنوات 3-4

  .التتا�ع السمعي للتعل�مات و تنفیذهاتدر2ب الطفل على :الثانيالهدف 

  Rétention االست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :الهدف الثالث
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  .اتجاه الصوت تدر2ب الطفل على :الهدف األول  .سنوات 4-5

  .معرفة �نه الصوت وطب�عتهتدر2ب الطفل على :الهدف الثاني

  .  معرفة حدة الصوتتدر2ب الطفل على : الهدف الثالث

  .ذهاالتتا�ع السمعي للتعل�مات و تنفیتدر2ب الطفل على :الرا�عالهدف 

     Rétention االست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :الخامسالهدف 

  

ال
  
vس

تو
لم

ي ا
عقل

 ال
ف

خل
ت

3
5

 -
5

0
 

ة 
رج

د

/
5 -

6 
ت

نوا
س

.  

  .التمییز السمعي لألصواتتدر2ب الطفل على : الهدف األول  .سنوات 5-6

�نه الصوت وطب�عتهتدر2ب الطفل على : الهدف الثاني.  

  .   معرفة شدة الصوتطفل على تدر2ب ال: الهدف الثالث

  .ارتفاع الصوت على التعرف تدر2ب الطفل: الرا�عالهدف 

  .  معرفة حدة الصوتتدر2ب الطفل على : الخامسالهدف 

  .معرفة نوع�ة الصوتتدر2ب الطفل : السادسالهدف 

  .التتا�ع السمعي للتعل�مات و تنفیذهاتدر2ب الطفل على :السا�عالهدف 

  Rétention االست�قاء السمعي لألرقامالطفل على  تدر2ب:الثامنالهدف 

  .اإل�قاع: التاسعالهدف 
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  .التمییز السمعي لألصواتتدر2ب الطفل على : الهدف األول  .سنوات 6-7

  .الترا�v السمعي:الهدف الثاني

  .نوع�ة النغم: الثالثالهدف 

  .معرفة شدة الصوتتدر2ب الطفل على : الرا�عالهدف 

  .التتا�ع السمعي للتعل�مات و تنفیذهاب الطفل على تدر2:الخامسالهدف 

  .اإلغالق السمعي الطفل تدر2ب: السادسالهدف 

    Rétention االست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :السا�عالهدف 

  .اإل�قاع: الثامنالهدف 
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  .التعرف على األصوات:ولالهدف األ   .سنوات 8 -7

  .ماالستماع وٕادراك المفاه�تدر2ب الطفل على : الثانيالهدف 

  .تصنیف األصوات: الثالثالهدف 

  Rétention االست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :الرا�عالهدف 

  .اإل�قاع: الخامسالهدف 

  

  .التعرف على األصوات:الهدف األول  .سنوات 8-9

  .در2ب الطفل على التمییز السمعيت:الهدف الثاني

  .الترا�v السمعي :الثالثالهدف 

  .التمییز السمعي بین الش�ل و األرض�ة:الهدف الرا�ع

   Rétention االست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :الخامس الهدف

  .اإل�قاع: السادسالهدف 

  .تدر2ب الطفل على التمییز السمعي:الهدف األول  سنوات9-10

  .الترا�v السمعي: الثانيلهدف ا

  .التمییز السمعي بین الش�ل و األرض�ة:الهدف الثالث

  Rétentionاالست�قاء السمعي لألرقامتدر2ب الطفل على :الرا�عالهدف 

  .اإل�قاع: الخامسالهدف 

  

 .مهارات التمییز اللمسي -3- 1-1
  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات التمییز اللمسيالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: الأو 
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ي هذا المجالومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین ف.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم
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 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق 1984

والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة  على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال  -2
 .مهارات التمییز اللمسيذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .2007، ماجدة السید عبید، احمد (حي خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 .2004منى الحدیدE ،و جمال الخطیب البرنامج التدر�بي لألطفال المعاقین ذهن(ا ل •

 .2003المنهاج اإلبداعي الشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، •

 .1999، علي @امل التدر�'ات العمل(ة للقائمین على رعا(ة ذوE اإلعاقة الذهن(ة دمحم •

 . أرطوفون(ةملي @أخصائ(ة نفس(ة ع •

الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 

التي قام بإعدادها أساتذة اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .لمهارات التمییز اللمسي الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

إثراء في التي تساعده التمییز اللمسي –المعرف(ة  وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات األهداف تم تحدید

  .تساعده على التكیف االجتماعي وتش@یل التواصل االجتماعيم@تس'اته التي 

 .معلومات حول الجو المح(* 'الجسم وذلك من خالل مالمسة أE شيء واإلحساس 'هلاعطي ت •

 .اللمس وله اثر @بیر في نمو العقل والتف@یر •

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

  المبین  سنوات10 -2:للمستو/ العقليالتمییز اللمسي  راتعلى مهاعقل�ا  برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  31الجدول (في 
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  ).ناعم- خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 2-3  

  ).�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد- لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 

  ).ناعم- خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 3-4

  ).�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد- لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 
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  ).ناعم- خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 4-5

  ).�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد- لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 
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  ).ناعم- خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 5-6

  ).�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد- لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 

  ).ناعم-خشن(تمییز ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 6-7

  ).�ارد-ساخن(�اءتمییز بین حرارة األش:الثانيالهدف 

  ).جامد-لین(تمییز بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 
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  ).ناعم-خشن(تمییز ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 8 -7

  ).�ارد-ساخن(تمییز بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد-لین(اءتمییز بین صال�ة األش�:الثالثالهدف 

  ).ناعم-خشن(تمییز ملمس األش�اء:الهدف األول  .سنوات 8-9

  ).�ارد-ساخن(تمییز بین حرارة األش�اء:الثانيالهدف 

  ).جامد-لین(تمییز بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 

  ).ناعم-خشن(تمییز ملمس األش�اء:الهدف األول  سنوات9-10

  ).�ارد-ساخن(اءتمییز بین حرارة األش�:الثانيالهدف 

  ).جامد-لین(تمییز بین صال�ة األش�اء:الثالثالهدف 

 
  .مهارات التمییز الشمي -4- 1-1

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات التمییز الشميالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

ثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد االعتماد على تأكیدات ال'اح -1

: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم
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 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة   -2

 .مهارات التمییز الشميتعل(م ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ان�اث

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .2003المنهاج اإلبداعي الشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، •

•  www.gulfkids.com االحت(اجات الخا أطفال Eصة الخلیج ذو– Qتنم(ة 'عض المهارات الحس(ة لد

 .الب(الوE  إیهاباالطفال المعاقین 'صر�ا،دمحم خ(ضر،

 .   أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •

الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . الترbصاتل أو من خال األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 

اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   .لمهارات التمییز الشمي الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

التي تساعده على التكیف الشمي التمییز –الدراسة بإكسابهم مهارات المعرف(ة  وف� هذه األهدافتم تحدید 

  .في البیئة المعا(شة

 .تم@نه تسم(ة األش(اء 'مسم(اتها ت'عا لروائها الطی'ة و الكر�هة -

تعطي متعة خاصة ل'طیئي التعلم ومع تقدم العمر ف@ل طفل (@ون خبرات شم(ة تغذE ذاكرته من جهة  -

 .ر من جهة أخرQ وتحذره من اإلخطا

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

   سنوات10 -2:للمستو/ العقليالتمییز الشمي  برنامج تدر2ب األطفال المعاقین على مهارات

  :أدناه)  32الجدول (المبین في 
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  .التعرف على الروائحتدر2ب الطفل  :الهدف األول  .سنوات 2-3

  .التعرف على الروائحتدر2ب الطفل  :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .تصنیف الروائح:الهدف الثاني
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    .سنوات 4-5

  .تصنیف الروائح:ولاأل الهدف 

  .تمییز الروائح: الهدف الثاني
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  .تصنیف الروائح:األولالهدف   .سنوات 5-6

  .تمییز الروائح: الهدف الثاني

  .   تحدید مصدر الروائح: الهدف الثالث

  .تمییز الروائح: الهدف الثاني  .سنوات 6-7

     .تحدید مصدر الروائح :الهدف الثالث

     .تحدید درجة الرائحة: الهدف الثالث
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   .تحدید درجة الرائحة: األولالهدف   .سنوات 8 -7

   .تحدید نوع�ة الرائحة من الصورة: الهدف الثاني

  .من الصورتحدید رائحة األش�اء  :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .تحدید رائحة األش�اء من الصور :الهدف األول  سنوات9-10

  .مهارات التمییز الذوقي -5- 1-1
  .لألطفال المعاقین ذهن�المهارات التمییز الذوقي البرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

ل'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد االعتماد على تأكیدات ا -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984
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على حد علم ال'احثة وما لدیها من تراث نظرE انه ناقص في هذا المجال من ال'حث في الحواس   -2
ص الخاص بترC(ة هذه الحاسة خاصة ف(ما ما یتمثل في المهارات األساس(ة لهده الحاسة او غیرها ،و أ(ضا  النق

'النس'ة للطفل العادE، أما الطفل المعاق ذهن(ا ناقصة وال تكفي لتدر�ب هذا الحاسة وٕاثراء م@تس'اته التي تساعده 
و ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي .على التكیف االجتماعي وتش@یل التواصل االجتماعي

 .مهارات التمییز الذوقيفي تعل(م إلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة ذوE ا

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

 دمحم محمود الخوالدة مقدمة في الترC(ة،  •
 . 1999دمحم علي @امل،.التدر�'ات العمل(ة للقائمین على رعا(ة ذوE اإلعاقات الذهن(ة •
 .عبد اللطیف حسن فرج ،2007 ل(ةاإلعاقة الذهن(ة والعق •
 .ز@ر�ا الشرCیني و (سر�ة صادق.نمو المفاه(م •
 . 2008، الترC(ة الحس(ة لطفل الروضة:دمحم متولي قندیل وآخرون  •

  .التمییز الذوقي لمهاراتالخاصة  األهدافتحدید :ثالثا  

التي تساعده على التكیف ي الذوقالتمییز –وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات المعرف(ة  األهدافتم تحدید 
  .في البیئة المعا(شة

  .أن حاسة الذوق تساعد الطفل على إثراء ح(اته الیوم(ة هذا و(حتاج المعاق ذهن(ا الى تدر�ب الذوق لدیهم -
تعطي متعة خاصة ل'طیئي التعلم ومع تقدم العمر ف@ل طفل (@ون خبرات الذوق(ة تغذE ذاكرته من جهة  -

 .أخرQ  وتحذره من اإلخطار من جهة

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

  :أدناه)  33الجدول (المبین في  سنوات10 - 2:للمستوQ العقليخاص 'الذوق  عقل(ا برنامج تدر�ب األطفال المعاقین
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  .التعرف على أنواع المذاقات:الهدف األول  .سنوات 2-3

  .التعرف على أنواع المذاقات:الهدف األول  .سنوات 3-4

  .مطا�قة المذاقات:الهدف الثاني
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  .مطا�قة المذاقات:األولالهدف   .سنوات 4-5

  .التعرف على أنواع المذاقات : ثانيالهدف ال

  .تمییز األطعمة: الهدف الثالث
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  .أنواع األطعمة 4التعرف على : الهدف األول  .سنوات 5-6

  .تمییز األطعمة: الثانيالهدف 

  .تمییز األطعمة: األولالهدف   .سنوات 6-7
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  .تمییز األطعمة: األولالهدف   .سنوات 8 -7

  

  .تمییز األطعمة: األولالهدف   .سنوات 8-9

  

  .تمییز األطعمة: األولالهدف   .سنوات9-10

  

  .المهارات األكاد�م�ة  - 2- 1

  :راءةمهارات الق -1- 1-2

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات القراءةالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.أهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهمالبرامج التدر�ب(ة و الت

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی�  -2
منتسور�  دراسة بورال و آخرون،دراسة :مهارات القراءة التي تم تدر2بهم علیها منهانجاح ملحو\ في تعل(م 

 .  Thatcher,1984دراسة،

  :نها البرنامجالمصادر البرنامج التي ینبثg م: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .2007احمد (حي، ماجدة السید عبید،  خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 .2010أنشطة القراءة عدنان الحازمي، •
 .2003المنهاج اإلبداعي الشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، •
 .2009طة لصعو'ات التعلم إل(مان ع'اس علي و هناء راجب أنش •
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 .  عملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
الطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة اطالع ال'احثة على البرامج و  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   لمهارات القراءة الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  : ي تساعدهالت القراءة–األكاد(م(ة  وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات األهداف تم تحدید
  .(فسر الكالموان  مطبوع،ما تحته من @الم @ل (قرا  - 
 .(قرا اإلعالنات المعلقة في الشوارع واألماكن العامة - 
 .إم@ان(ة الت'ضع لمساعدة األسرة - 
 - Eیتم@ن من الدخول إلى مراكز التمهین و الحصول على مهنة تم@نه من العمل @شخص عاد. 

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 -2:للمستو/ العقليالقراءة  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین
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 .تقلیب صفحات الكتاب :الهدف األول  .سنوات 2-3

 .التعرف على األش�اء:الثانيالهدف 

  .التعرف على الصور:الثالثالهدف 

 .التعرف على الصور :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .التعرف الحروف الهجائ�ة:الثانيالهدف 
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  .سنوات 4-5

  

 .التعرف على الصور :الهدف األول

  .تعرف الحروف الهجائ�ةال:الثانيالهدف 
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 .التعرف على الحروف الهجائ�ة :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .التعرف على الكلمات الضرور2ة :الثانيالهدف 

  .التعرف على الجمل الضرور2ة:الثالثالهدف 

 .مزج األصوات :الهدف األول  .سنوات 6-7

 .قراءة الحروف الهجائ�ة :نيالثاالهدف 

  .�قرا الصور :الثالثالهدف 
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 .اإلصغاء إلى قصة :الهدف األول  .سنوات 8 -7

 .قراءة األش�اء الضرور2ة :الثانيالهدف 

 .قراءة الحروف الهجائ�ة :الثالثالهدف 

  .قراءة الكلمات :الرا�عالهدف 

 .قراءة الكلمات :األولالهدف   .سنوات 8-9

  .تش�یل الكلمات :الثانيالهدف 

 .قراءة الكلمات :األوللهدف ا  سنوات9-10

 .تش�یل الكلمات :الثانيالهدف 

 .قراءة الجمل :الثالثالهدف 

 .تش�یل الجمل :الرا�عالهدف 

 .قراءة النصوص :الخامسالهدف 

  .قراءة سور قرآن�ة :الخامسالهدف 

 

  :هارات الكتا�ةم -2- 1-2

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا الكتا�ةلمهارات البرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهمالبرامج التدر�

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی�  -2
 ،1988ج�ستن ور2تشارد و�روسن  :مهارات الكتا�ة التي تم تدر2بهم علیها منهانجاح ملحو\ في تعل(م 

 بورال و آخرون،دراسة ،2010 خیر سل�مان شواهین، ,Strauss & Lehtinen 1947ستراوس ولهتن 

 .منتسور�  دراسة

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .2010عدنان الحازمي،،أنشطة القراءة  •
 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز،  •
 م 1991عواطف إبراه(م،،تخط(* البرامج  •
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 .م 2010ألطفال ذوE االحت(اجات الخاصة ،خیر شواهین،المنهاج المدرسي ل •
 .2009إل(مان ع'اس علي و هناء راجب  ،أنشطة لصعو'ات التعلم •
 2008، وآخرون دمحم عوض هللا سالم  ،أنشطة لصعو'ات التعلم •
 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

   لمهارات الكتا�ة الخاصةتحدید األهداف  :لثاثا

تعتبر الكتا'ة نوعا : التي تساعده الكتا�ة– األكاد(م(ة وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات األهداف تم تحدید
 .الطفل من نسخ لما (@تب أمامه و@تا'ة ما (ملى عل(ه نمن أنواع المهارات اللغو(ة، تم@

(ص'ح قادرا على االشتراك مع غیره من األطفال في االستمتاع مالحظة الحروف ومحاولة تقلیدها ف -
 .'الكتاب

 .اكتساب القدرة على تفسیر الصور والتعلی� علیها  -

مساعدة أطفالها الكتساب العادات واالتجاهات الصح(حة للقراءة مثل التعرف على تحلیل الكلمات  -
 .وتر@یبها 

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 - 2:للمستو/ العقليالكتا�ة  على مهارات عقل�ا تدر2ب األطفال المعاقینبرنامج 

  :أدناه)  35الجدول (
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  .تدر2ب حر�ات لعضالت لألصا�ع :الهدف األول  .سنوات 2-3

  .التخط�v:الثانيلهدف ا

  .تدر2ب حر�ات لعضالت لألصا�ع :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .التخط�v:الثانيالهدف 
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  .تدر2ب حر�ات لعضالت لألصا�ع :الهدف األول  .سنوات 4-5

  .)اإلعداد للكتا�ة(تعل�م الطفل تش��الت الخطو�:الثانيالهدف 

  .التدر2ب على التأثیر ال�صر� الیدو� :الثالثالهدف 

  .التخط�v:الرا�عالهدف 



 ج المصممالبرنام                                                                 :الفصل السادس

  

297 

 

ال
  
vس

تو
لم

ي ا
عقل

 ال
ف

خل
ت

3
5

 -
5

0
 

ة 
رج

د
/

5-
6 

ت
نوا

س
.  

  .تدر2ب حر�ات لعضالت لألصا�ع :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .تعل�م الطفل تش��الت الحروف:الثانيالهدف 

  .دو� التدر2ب على التأثیر ال�صر� الی:الثالثالهدف 

  .تدر2ب الطفل على المهارات األساس�ة للكتا�ة:الرا�عالهدف 

  .التخط�v:الخامسالهدف 

  .التخط�v :الهدف األول  .سنوات 6-7

  .تدر2ب حر�ات عضالت لألصا�ع :الثانيالهدف 

  .التدر2ب على التأثیر ال�صر� الیدو� :الثالثالهدف 

هارات تدر2ب الطفل على الم(اإلعداد للكتا�ة:الرا�عالهدف 

  )األساس�ة للكتا�ة

    .الكتا�ة الفعل�ة للحروف:الخامسالهدف 
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  .التخط�v :األولالهدف   .سنوات 8 -7

  .تدر2ب حر�ات عضالت لألصا�ع :الثانيالهدف 

    .الكتا�ة الفعل�ة للحروف:الثالثالهدف 

  .اء�تا�ة األسم:الرا�عالهدف 

   .الكتا�ة الفعل�ة للحروف:األولالهدف   .سنوات 8-9

�تا�ة الكلمات:الثانيالهدف  .  

�تا�ة الكلمات:األولالهدف   سنوات9-10.  

�تا�ة الجمل: الثانيالهدف .  

 

  :مهارات الحساب -3- 1-2

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا الحسابلمهارات البرنامج التدر2بي 

   :ل�ه البرنامجاألساس العلمي الذ� �قوم ع: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

حقی� الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من ت -2
 :مهارات الحساب التي تم تدر2بهم علیها منهانجاح ملحو\ في تعل(م 

، السبیعي 1997،الشناوي JankeClaudDella-Cortiade,1988،1980جانك،دراسةEngehardt،1977انجیلھا ردت 

  .2010عدنان ناصر الحازمي،  2000
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  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :الحالي على المصادر اآلت(ة (عتمد البرنامج

 .2010أنشطة القراءة عدنان الحازمي، •
 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز،  •
 .م 2010المنهاج المدرسي لألطفال ذوE االحت(اجات الخاصة لخیر شواهین، •
 .2009أنشطة لصعو'ات التعلم إل(مان ع'اس علي و هناء راجب  •
 .2008وآخرون،  أنشطة لصعو'ات التعلم دمحم عوض هللا سالم •
 .2009السید @امل الشرCیني ،منصور دلیل المعلمین والوالدین  •
 .   ارطوفون(ة عملي @أخصائ(ة نفس(ة •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 .الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

  لمهارات الحساب الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

على تنم(ة إم@اناته :التي تساعده الحساب–األكاد(م(ة  راتوف� هذه الدراسة بإكسابهم مها األهداف تم تحدید
  .الفطر�ة لتحسین مستو(ات أدائه والتكیف مع استخدام أدوات المتوفرة في بیئته

مساعدة الطفل على اكتساب مهارات تتعل� 'المفاه(م المتنوعة واستن'اB قواعد عامة وتعل(مات ترسي  - 
 .قواعد تعلمه وتكو�نه للمفاه(م

الحساب(ة ترت'* 'حاجات البیئة مثل معرفة الوقت النقود ولتنم(ة مفهوم األعداد عن طر�� المفاه(م  - 
الحواس المختلفة، و'عد ذلك (م@ن تعل(مهم رموز األعداد وأسماءها، أE أن تعل(م الحساب هو خطوة الحقة 

 .لتدر�بهم على األش(اء واإلدراك الجسمي

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 - 2:للمستو/ العقليالحساب  على مهارات عقل�ا نامج تدر2ب األطفال المعاقینبر 

  :أدناه)  36الجدول (
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  .ات الیوم�ة للمطبختعلم العدد من خالل النشاط:األولالهدف   .سنوات 2-3

  .تعلم العدد من خالل صورة الجسم:الثانيالهدف 

  ).من خالل مهارات التآزر الحر�ي ال�صر� ( العد اآللي :الثالثالهدف 

  .إدراك التجمعات الثنائ�ة، الثالث�ة، الرbاع�ة:الرا�عالهدف 

  .تعلم العدد من خالل النشاطات الیوم�ة للمطبخ:األولالهدف   .سنوات 3-4

  .تعلم العدد من خالل صورة الجسم:الثانيلهدف ا

  ).من خالل مهارات التآزر الحر�ي ال�صر� ( العد اآللي :الثالثالهدف 

  .العد العقلي:الهدف الرا�ع

  .ةإدراك التجمعات الثنائ�ة، الثالث�ة، الرbاع�:الخامسالهدف 

  .العد الكمي بتدر2ب الطفل على مهارة مدلول العدد :السادسالهدف 

  .3- 0تدر2ب الطفل على األرقام و العدد :السا�عف الهد

3 - 0�تا�ة األعداد من :الثامنالهدف  .  
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  .تعلم العدد من خالل النشاطات الیوم�ة للمطبخ:األولالهدف   .سنوات 4-5

  .تعلم العدد من خالل صورة الجسم:الثانيالهدف 

  ).من خالل مهارات التآزر الحر�ي ال�صر� ( العد اآللي :الثالثالهدف 

  .العد العقلي:الهدف الرا�ع

  .ةإدراك التجمعات الثنائ�ة، الثالث�ة، الرbاع�:الخامسالهدف 

  .العد الكمي بتدر2ب الطفل على مهارة مدلول العدد :السادسالهدف 

  .3- 0تدر2ب الطفل على األرقام و العدد :السا�عالهدف 

3 - 0�تا�ة األعداد من :امنالثالهدف .  

  واحد هو رbي اثنین �اب وماما: العد من خالل األناشید:التاسع

  .الجمع:الهدف العاشر
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  .العد اآللي:الهدف األول  .سنوات 5-6

  .العد العقلي:الثانيالهدف 

  .العد الكمي :الثالثالهدف 

  .5- 20ب الطفل على األرقام و العدد تدر :الرا�عالهدف 

10 - 0�تا�ة األعداد التي تعلمها من :الخامسالهدف .  

  .تدر2ب الطفل العد من خالل األناشید :السادسالهدف 

  .الجمع:السا�ع الهدف 

  ).÷(، )×(، )- (، (+)تعلم الرموز الخاصة �الرموز :الثامنالهدف 
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  .العد اآللي:الهدف األول  .سنوات 6-7

  .العد العقلي:الثاني الهدف

  .العد الكمي :الثالثالهدف 

  8- 0تدر2ب الطفل على األرقام و العدد:الرا�عالهدف 

10- 0�تا�ة األعداد التي تعلمها من :الخامسالهدف    

  .9-1األرقام من :السادسالهدف 

  .10الجمع والطرح ضمن العدد :الهدف السا�ع 
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.سنوات 8 -7   .العدد العقلي:األولالهدف  

  .العد الكمي :الثانيالهدف 

  .5- 1العد من  :الثالثالهدف 

10 - 0�تا�ة األعداد :الرا�عالهدف .  

  .الذاكرة ال�صر2ة :الخامسالهدف 

  .الجمع والطرح:الهدف السادس

  .العدد العقلي:األولالهدف   .سنوات 8-9  

  .كميالعد ال :الثانيالهدف 

�تا�ة األعداد :الثالثالهدف .  

  .الجمع والطرح:الهدف الرا�ع 

  .العدد العقلي:األولالهدف   سنوات9-10

  .العد الكمي :الثانيالهدف 

  .الجمع والطرح :الثالثالهدف 

  .عمل�ة القسمة:الرا�ع الهدف 

  

  :المهارات اللغو�ة-2
  .ن�الألطفال المعاقین ذه لمهارات القراءةالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ختصین في هذا المجالومن بین هؤالء ال'احثین والم.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

عن إم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی�  الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها -2
     :المهارات اللغو�ة التي تم تدر2بهم علیها منهانجاح ملحو\ في تعل(م 
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Alefred Brauner, 1960 1978، 1974،كازنوتسوفا kuznet,sova 1982، ھالھان وكوفمان، Pichon ،كریمر،

 Mayers 1994 et   Kumin1991, et Kumin1994   ،Medley et Robert, 1995 ،  1989بل��س، 1987بروك 

،Wallace et Gravel, 1995 ،2003عازم إبراه�م إبراه�م . 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة
 .م2002 (اروسواف @فاشي بور@سيبرنامج عالجي  •
  Alfred Brauner et Françoises Brauner ,1960 أعمال •
• ،E1997تحسین الذ@اء لعبد الغني الدید .  
   .Batterie d’évaluation psycholinguistique 1988التقی(م 'طار�ة •
 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز، •
 .اخت'ارات بورال  میزوني •
 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .دم و قسنطینةبیر خا- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

  .اللغو�ةمهارات لل الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  : التي تساعدهاللغو(ة  وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات األهداف تم تحدید
 .فهم @الم الراشدین في البیئة التي (ع(ش فیها - 

عدم القدرة  االستجا'ة لألصوات والتفاعل معها،وٕاصدار األصوات والمقاطع الصوت(ة،وفهم الكالم و@ذلك -
 .على المحاكاة، فضال عن ثراء الحصیلة اللغو(ة ومن ثم ز�ادة اإلنتاج التلقائي والبتكارE للكالم

 .نقص األخطاء واالضطرا'ات اللغو(ة والصوت -

  .و(ص'ح الحدیث 'صوت مقبول .أن (@ون التعبیر واضح معبر عن المواقف االجتماع(ة -

  .لفصلتمنح له المشار@ة اإلیجاب(ة في نشاطات ا  -
 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 -2:للمستو/ العقلياللغو�ة  مهاراتالعلى  عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  37الجدول (
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  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :لهدف األولا  .سنوات 2-3

  ).االستق�ال(الفهم اللغو�  :الثانيالهدف 

  .اللغة التعبیر2ة :الثالثالهدف 

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الرا�عالهدف 

  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  .ةاالستق�ال�ةاللغ:الثالث الهدف

  .اللغة التعبیر2ة :الرا�ع الهدف

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 
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  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 4-5

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  .ةة االستق�ال�اللغ:الثالث الهدف

  .2ةاللغة التعبیر  :الرا�ع الهدف

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 
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  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  ).االستق�ال(الفهم اللغو� : الثالث الهدف

  .التعبیر اللغو�  :الرا�ع  الهدف

  .الذاكرة–ست�قاء السمعي اال :الخامسالهدف 

  

  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 6-7

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  ).االستق�ال(الفهم اللغو� : الثالث الهدف

  .التعبیر اللغو�  :الرا�ع  الهدف

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 
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  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 8 -7

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  ).االستق�ال(الفهم اللغو� : الثالث الهدف

  .التعبیر اللغو� : الرا�ع الهدف

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 

  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .الفونولوج�ا :الثاني الهدف

  ).االستق�ال(الفهم اللغو� : الثالث الهدف

  .التعبیر اللغو� : الرا�ع الهدف
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  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 

  

  .الحر�ات الفم�ة الوجه�ة :الهدف األول  سنوات9-10

  .الفونولوج�ا :الثانيالهدف 

  ).االستق�ال(الفهم اللغو� : الثالث الهدف

  .التعبیر اللغو� : لرا�عا الهدف

  .الذاكرة–االست�قاء السمعي  :الخامسالهدف 

  

  المهارات الح�ات�ة-3

  .المعاقین ذهن�ا الح�ات�ة لألطفال لتنم�ة المهاراتتدر2بي البرنامج ال -

االعتماد على تأكیدات ال'احثین والمختصین في مجال اإلعاقة  :الذ� �قوم عل�ه البرنامج األساس العلمي: أوال
 .التأهیل(ة والتعل(م(ة المناس'ة لهم ل(ة،وتوص(اتهم 'ضرورة إعداد البرامج التدر�ب(ة والعق

ومن ال'احثین و المختصین الذین أوصوا من خالل @تا'اتهم و أ'حاثهم 'ضرورة التدر�ب و التعل(م و   -1
 Mcintosh) 1975( آخرون و  نتوشكما،  Baroff, Gو �اروف  Gunzburg, H) 1973(جونزbورغ : التأهیل @ل من

et al وورث و سمیث یو نسNeisworth & Smith )1978( دمحم صادق  ، و فاروق)و سل�مان الر2حاني ) 1982

) 1990(، و داف�سون و نیل )1990( Drew & et alاخرون  وو درو ) 1986(، و دمحم عبد المؤمن حسین )1983(

Davison & Neal  ن�     .Henley & et. al) 1993( آخرون و هنال� و  .Alkin, M، ال�

توص(ات العدید من ال'احثین و المختصین 'ضرورة تدر�ب األطفال من ذوE اإلعاقة العقل(ة خاصة   - 1
على مهارات االستقالل(ة، التي یؤدE إلى نتائج ایجاب(ة لذوE اإلعاقة العقل(ة 'عد تدر�بهم على تلك المهارات و 

 :ة، وهذا ما أكده @ل منالمهارات االجتماع(ة، و 'عض المهارات األكاد(م(

، و عمر بن الخطاب )1985(و صالح عبد هللا هارون  Rother. M 1982و روثر م ) 1968(�مال ابراه�م مرسي 

 Matson) 1990(و ماتسون و اخرون  Kim et al) 1989(و ��م و اخرون ) 1989(، فاطمة دمحم عزت )1986(خلیل

et al  �1993(و صفاء دمحم هنداو.( 

  :الح�ات�ةفي تدر2ب المعاقین ذهن�ا حول مهارات  األول�اءالتي بینت مشار�ة الدراسات  -2

بینت الدراسات في تدر�ب المتخلفین عقل(ا، أن مشار@ة اآل'اء و خاصة األم في برامج تدر�ب األطفال  -
  .ال المعاقینوهناك دراسات متخصصة بینت نتائجها أهم(ة دور اآل'اء في تدر�ب األطف.المعاقین ذهن(ا ضرور�ة للغا(ة

أن تدر�ب األطفال المتخلفین عقل(ا على اكتساب مهارات  P, Mittler 1981متلر . دراسة ببینت  -
  .في السلوك االجتماعي، أدQ  إلى تحسنهم في هذه المهارات عندما تغیرت مشاعر و اتجاهات الوالدین نحوهم
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فال المعاقین ذهن(ا من فئة التخلف على ثالث مجموعات عن األط A. Armfield 1977دراسة أ أرمفیلد و  
العقلي المتوس* في السنوات األولى من أعمارهم؛ ضمت العینة األولى أطفاال مودعین في مؤسسة و العینة 
الثان(ة ضمت أطفاال (ع(شون مع أسرهم التي تقدم لهم المساعدة و اإلرشاد و المتا'عة و العینة الثالثة ضمت 

  . قد(م أ(ة مساعدةأطفاال (ع(شون مع أسرهم دون ت

أظهرت النتائج أن أطفال العینة الثان(ة @انوا أحسن في مستواهم العقلي و سلو@هم التوافقي و االنفعالي، یلیهم 
  . أطفال العینة الثالثة، و @انت أسوأ النتائج لدQ األطفال المودعین في مؤسسة

طفال  37على  B.M. Karnes & L.C. Richard 1978كارنس، ل، س، رتشارد . م.بو @ذلك دراسة  -
قدم لعینة منهم تدر�ب و متا'عة مرتین أسبوع(ا، و أعطیت ألمهاتهم . متخلفا عقل(ا أعمارهم تقل عن  عامین

فأظهرت . تعل(مات @تاب(ة لمواصلة التدر�ب في المنزل، في حین تر@ت 'ق(ة العینة دون تقد(م أE معلومات لالم
@رة مع إرشاد األهل و توجیههم، @انت اقدر من العینة التي لم تنل أ(ة النتائج أن العینة التي نالت رعا(ة م'

إذا نجد أن إشراك اآل'اء 'الحضور في ).159: 2006، �شیر معامر2ة(مساعدة من األم في معظم مجاالت السلوك
د عودتهم عمل(ة تدر�ب المتخلفین عقل(ا، (م@نهم من مواصلة تدر�ب أبنائهم 'منازلهم على المهارات المختلفة 'ع

  . من المؤسسات الخاصة، حیث (حتاج األطفال المعاقون عقل(ا إلى عنا(ة مستمرة و مساعدة دائمة

أن (ستقلوا عن األخصائیین في اإلعاقة العقل(ة و یدرCون أبناءهم  لألول�اء �م�ن�ة أنه ثح�اتر/ ال  
  .الحال(ة ذا هو هدف هذه الدراسةه'أنفسهم في المنازل، و 

ختبرت ماندE ثالث مجموعات من المعاقین عقل(ا 'اخت'ار ا Munday, Lydia 1957ماندي تجرCة  -
بین(ه ثم جعلت مجموعة منها تع(ش في بیت للض(افة و األخرQ في بیت للض(افة و الثالثة في اسر  - ستانفورد

ذ@اء  سنوات اختبرت المجموعات الثالثة بنفس االخت'ار فاتضح لها ز�ادة في متوس* نسب 03و 'عد .للتبني
درجة على التوالي و أرجعت هذه ال'احثة الز�ادة إلى الرعا(ة التي توفرت ) 16,1و  3,8و  7,9(المجموعات 

لكل مجموعة، و فسرت تفاوت الز�ادة التي حصلت علیها المجموعات الثالث بتفاوت مستوQ الرعا(ة في البیئات 
ي أفضل من مستوQ الرعا(ة في بیوت الض(افة التي عاشت فیها @ل مجموعة، و فمستوQ الرعا(ة في اسر التبن

 . )329: 2013ماجدة السید عبید، (.و في المؤسسات

  :التي ینبثg منها البرنامج مصادر البرنامجال :ثان�ا

   :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر التال(ة - 
ال'احثون و  أن (شتمل البرنامج الحالي على المهارات االستقالل(ة و االجتماع(ة التي أوصى بها •

المتخصصون في مجال الترC(ة الخاصة لتدر�ب األطفال من دوE اإلعاقة العقل(ة، @ما وردت في المنظمة 
  .AAMR( 1992(األمر�@(ة للتخلف العقلي 
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'عض البرامج العرC(ة في مجال تدر�ب ذوE اإلعاقة العقل(ة @التدر�'ات الترCو(ة لذوE اإلعاقة العقل(ة  •
 .م1983إعداد فاروق الروسان 

 .م 2006@یف نتعامل مع األطفال ذوE االحت(اجات الخاصة أ(من دمحم عادل،  •
 .م2006'شیر معمر�ة، برنامج ل •
 .م 2002، (اروسواف @فاشي بور@سيبرنامج عالجي  •
 أسماء العط(ة، .لتك(في لألطفال ذوE اإلعاقة العقل(ةابرنامج تنم(ة السلوك  •
  .م 2010امج أحمد جابر أحمد بهاء الدین جالل، دلیل مدرس الترC(ة الخاصة في تخط(* البر  •
 .م 2000 برامج التدر�س لألطفال المعاقین عقل(ا، عالء عبد ال'اقي إبراه(م •
 .البرنامج المنزلي الم'@ر لتثقیف أمهات األطفال) مق(اس الصورة الجانب(ة( سنوات  9-0ورتاج ببرنامج  •
التي  الحظت ال�احثة من خالل الخبرة المهن�ة لسنوات العمل نقصا �بیرا في البرامج العمل�ة التدر2ب�ة •

تقدم لألول(اء من طرف المختصین 'المراكز الطب(ة البیداغوج(ة 'الوال(ة او وال(ات أخرQ من خالل الترCصات 
،@ما لوح} أن 'عض المراكز  2004- 1998الجزائر- 'المر@ز المتخصص لتكو�ن المستخدمین لوال(ة قسنطینة

تعتمد في تعلم وتأهیل المعاقین عقل(ا على مناهج غیر ثر�ة،والتدر�ب العملي فیتم غال'ا 'الجهود الفرد(ة للمرCیین 
 .برامج تعدیل السلوكو(@ون هناك نقص شدید في البرامج التي تستند إلى طرق معمقة ومتطورة خاصة ف(ما یخص 

امج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م  المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة اطالع ال'احثة على البر  •
 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

  المهارات الح�ات�ة الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  .على التكیف في البیئة المعا(شةتم تحدید وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات االستقالل(ة التي تساعده 
  .تقلیل االعتماد على أفراد األسرة في مجال العنا(ة 'الذات - 

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 -2:للمستو/ العقليالح�ات�ة  مهاراتالعلى  عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین
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  .تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب: الهدف األول  .سنوات 2-3

  .تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة:الهدف الثاني

  .وخلعها تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س : الهدف الثالث

  

  .تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب: الهدف األول  .سنوات 3-4

  .تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة:الهدف الثاني

  .تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س وخلعها : الهدف الثالث
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  .تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب: الهدف األول  .سنوات 8 -7

  .در2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحةت:الهدف الثاني

  .تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س وخلعها : الهدف الثالث

  .تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب: الهدف األول  .سنوات 8-9

  .تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة:الهدف الثاني

  .تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س وخلعها : الهدف الثالث
  .تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب: الهدف األول  سنوات9-10  

  .تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة:الهدف الثاني

  .تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س وخلعها : الهدف الثالث

  

 .�مالمفاهمهارات -4

  
  صورة الجسم - 1- 4

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات صورة الجسمالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.تدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهمالبرامج ال

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974میث،روbرت س Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة  -2
  .مهارات صورة الجسمذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 
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  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :مصادر اآلت(ة(عتمد البرنامج الحالي على ال
 .م 2002، (اروسواف @فاشي بور@سيبرنامج عالجي  •
•  ،Eم 1997تحسین الذ@اء لعبد الغني الدید . 
 .2003المنهاج اإلبداعي الشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، •
 .م 1998دمحم عودة الر�ماوE،، في علم النفس الطفل •
 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز، •
 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
التي قام بإعدادها أساتذة  اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة
  .لمهارات صورة الجسم الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  :التي تساعده  .صورة الجسم–أخرQ وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  األهداف تم تحدید
تفضیل الفرد الستعمال طرفا دون األخر أو عینا دون أخرQ من  تنظ(م ثابت للفضاء المح(* من خالل - 

 .اجل الق(ام 'عمل یتطلب التر@یز والدقة

  .إدراكه لألش(اء بدقة وCبن(ة الجسد و 'استخدام الجسد نفسه - 
(@ون قادرا على التعامل مع األش(اء و مع البیئة 'صورة مرض(ة، و اكتساب القدرة على القراءة و الكتا'ة  - 

 .(م الحساب(ةو المفاه

 المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا
)  93الجدول (المبین في  سنوات10 -2:للمستو/ العقليصورة الجسم  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه
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  .الوعي �الجسم:الهدف األول  .سنوات 2-3

  .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:الثانيالهدف 

  .الوعي �الجسم:الهدف األول  .سنوات 3-4

  .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:الثانيالهدف 

  .الوعي الفراغي للجسم :الثالثالهدف 

  .تمثیل صورة الجسم :الرا�عالهدف 

  .تش�یل أجزاء الجسم:الخامسالهدف 
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  .الوعي �الجسم:الهدف األول  .سنوات 4-5

  .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:الثانيالهدف 

  .الوعي الفراغي للجسم :الثالثالهدف 

  .تش�یل أجزاء الجسم :الرا�عالهدف 
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  .الوعي �الجسم:الهدف األول  .تسنوا 5-6

  .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:الثانيالهدف 

  .الوعي الفراغي للجسم :الثالثالهدف 

  .إدراك الجسم �له �وحدة �املة :الرا�عالهدف 

  .تش�یل أجزاء الجسم :الخامسالهدف 

  .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:األول الهدف  .سنوات 6-7

  .لجسم �له �وحدة �املةإدراك ا :الثانيالهدف 

  .تش�یل أجزاء الجسم: الرا�ع الهدف 
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  .معرفة تفاصیل أجزاء الجسم :الهدف األول  .سنوات 8 -7

  .إدراك الجسم �له �وحدة �املة :الثانيالهدف 

  .العرض من خالل الجسم :الثالثالهدف 

  

  .تكامل الحواس :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .تكامل الحواس :الهدف األول  سنوات9-10

  

  

  

  .الجانب�ة - 2- 4

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات الجانب�ةالبرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
  : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

تصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المخ -1
 : ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982اروق صادق، ف 1984

على حد علم ال'احثة ال توجد دراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة  -2
  .مهارات الجانب�ةذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 
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  :البرنامج التي ینبثg منها البرنامجالمصادر : ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة

 .م 1991جول(انا بیرا نتوني ساقا ر�زE،الترC(ة النفسحر@(ة و البدن(ة والصة في ر�اض االطفال  •

• ،Eم 1997تحسین الذ@اء لعبد الغني الدید. 

 .م 1993، المفاه(م وتخط(* البرامجإبراه(معواطف  •

 .البرنامج المنزلي الم'@ر لتثقیف أمهات األطفال) مق(اس الصورة الجانب(ة( سنوات  9-0ورتاج ب برنامج •

 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز، •

 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •

الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینف المختصین خاصة من طر 

اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة

 

  .جانب�ةلمهارات ال الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

  :تساعدهالتي  الحجم–المعرف(ة وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  األهداف تم تحدید

 .االستجا'ة الصح(حة للمواقف المعا(شة - 

 .االختالف بین الجهة ال(منى و ال(سرQ  أ(ضاالوعي '@ال الجانبین للجسم   -

  .في الفضاء األش(اء'النس'ة لتموضع  أساس(ةتزودنا بنقطة اختالف  -

 .القراءةفي اكتساب  أساسينب(ة تلعب دور الجا - 

 .في اكتساب الكتا'ة أساسيالجانب(ة تلعب دور  - 

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

المبین في  سنوات10 - 2:للمستو/ العقليالجانب�ة  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  40الجدول (
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  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  .سنوات 2-3  

  .المساعدة الذات�ة:الثانيالهدف 

  .المساعدة االجتماع�ة :الثالثالهدف 

  .اإلدراكي :الرا�عالهدف 

  .اللغو�  :الخامسالهدف 

  .الجسم�ةالمساعدة :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .المساعدة الذات�ة:الثانيالهدف 

  .المساعدة االجتماع�ة :الثالثالهدف 

  .اإلدراكي :الرا�عالهدف 

  .اللغو�  :الخامسالهدف 
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  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  .سنوات 4-5

  .المساعدة الذات�ة:الثانيالهدف 

  .اإلدراكي :الثالثالهدف 
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  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  .سنوات 5-6

  .المساعدة الذات�ة:الثانيالهدف 

  .اإلدراكي :الثالثالهدف 

  .اللغو�  :الرا�عالهدف 

  

  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  .سنوات 6-7

  .اللغو�  :الثانيالهدف 
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.سنوات 8 -7   .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول 

  .اللغو�  :الثانيالهدف 

  

  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  .سنوات 8-9

  .اللغو�  :الثانيالهدف 

  

  .المساعدة الجسم�ة:الهدف األول  سنوات9-10

  .اللغو�  :الثانيالهدف 

 -المفاه�م الم�ان�ة- ن�ةالعالقات الم�ا - 3- 4

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا -المفاه(م الم@ان(ة-العالقات الم@ان(ةلمهارات البرنامج التدر2بي 
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   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
    : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

و توص(اتهم 'ضرورة إعداد االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة،  - 1
 : ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم

 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

على حد علم ال'احثة نقص شدید في الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن  -2
 :مثل - المفاه(م الم@ان(ة- العالقات الم@ان(ةإم@ان(ة ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 

Claude Kohler, 1967   
  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة
  la batterie d’évaluation psycholinguistique1997'طار�ة اللغة •
• Test langage oral-écrite  
• ،E1997تحسین الذ@اء لعبد الغني الدید . 
 . 1994ورشة العمل ،@ر�ستین مایلز، •
 .  عملي @أخصائ(ة نفس(ة ارطوفون(ة  •
الخبرة المهن(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء  •

 .الترbصاتمن طرف المختصین خاصة االرطوفونیین أو من خالل 
(ا التي قام بإعدادها أساتذة اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن •

 .بیر خادم و قسنطینة- المر@ز الوطني لتكو�ن المستخدمین 'الجزائر العاصمة
 -المفاه�م الم�ان�ة-العالقات الم�ان�ة الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

 عده علىتسا التي -المفاه(م الم@ان(ة-العالقات الم@ان(ة مهاراتوف� هذه الدراسة بإكسابهم  األهداف تم تحدید

  ...اكتساب مفاه�م مختلفة مثل اللغة القراءة الكتا�ة الر2اض�ات واألش�ال

 .اكتساب لمختلف المفاه(م واالستجا'ة الصح(حة للمواقف المعا(شة -

 :المهارات التي یتضمنها البرنامج: را�عا

 - 2:مستو/ العقليلل -المفاه�م الم�ان�ة- العالقات الم�ان�ة برنامج تدر2ب األطفال المعاقین على مهارات

  :أدناه)  14الجدول (المبین في  سنوات10
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  .إدراك أوضاع األش�اء �النس�ة ألوضاع جسم الطفل المختلفة:األول الهدف  .سنوات 2-3  

  .سنوات 3- 2إدراك الطفل لالش�اءتدر2ب الطفل على :انيالهدف الث

  .إدراك الطفل لألش�اء:الهدف األول  .سنوات 3-4

  .Vocabulaire Relie A L’orientation Spatiale:الهدف الثاني

  .إدراك العالقات الم�ان�ة:الهدف الثالث

  .الوعي �الم�ان:الرا�عالهدف 
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  .إدراك الطفل لألش�اء:الهدف األول  .سنوات 4-5

  .إدراك العالقات الم�ان�ةتدر2ب الطفل على : الهدف الثاني

  .إدراك الطفل ألوضاعه �النس�ة لألش�اء: الهدف الثالث

  .اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ة تدر2ب الطفل على :الرا�عالهدف 
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  .إدراك الطفل لألش�اء:الهدف األول  .سنوات 5-6

  .إدراك العالقات الم�ان�ةتدر2ب الطفل على : الهدف الثاني

  .إدراك الطفل ألوضاعه �النس�ة لألش�اء: الهدف الثالث

  .اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ة تدر2ب الطفل على :الرا�عالهدف 

    .سنوات 6-7

  .إدراك العالقاتتدر2ب الطفل : ألولالهدف ا

   .اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ة تدر2ب الطفل على :الثانيالهدف 
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  .إدراك العالقاتتدر2ب الطفل : الهدف األول  .سنوات 8 -7

  

  .العالقات الم�ان�ةإدراك تدر2ب الطفل على :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ةتدر2ب الطفل على :الثانيالهدف 

  

  .إدراك العالقات الم�ان�ةتدر2ب الطفل على :الهدف األول  سنوات9-10

  .اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ةتدر2ب الطفل على :الثانيالهدف 

  

  الزمن - 4- 4

  .طفال المعاقین ذهن�الألالزمن لمهارات البرنامج التدر2بي 

   :األساس العلمي الذ� �قوم عل�ه البرنامج: أوال
    : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: الء ال'احثین والمختصین في هذا المجالومن بین هؤ .البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم
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 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن إم@ان(ة على حد علم ال'احثة ال توجد الدراسات  -2
 .مهارات الزمنذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة
  .لعواطف إبراه(م دمحمالترC(ة الحس(ة في دور الحضانة لـ E روش ترجمة  •
 .دلیل المعلمین و أول(اء األمور عدنان الحازمي •
 .برنامج لنمو المفاه(م العلم(ة لز@ر�ا الشرCیني و(سر�ة صادق •
 .2007احمد (حي، ماجدة السید عبید،  خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 .   أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
(ة لسنوات العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء الخبرة المهن •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- �ن المستخدمین 'الجزائر العاصمةالمر@ز الوطني لتكو 

  .لمهارات الزمن الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

ساعده على التكیف 'حیث ( الزمنمفهوم  –مهارات أخرQ وف� هذه الدراسة بإكسابهم  األهداف تم تحدید -
  .في البیئة المعا(شة

 .إال إذا ارت'طت هذه األحداث بنشاطه الذاتي (أخذ في اعت'اره النظام التتا'عي لألحداثیتم@ن من      - 

إدراك الطفل للزمن یخضع في جوهره إدراك التتا'ع الزمني وأحداث، وفي إدراك المدQ الزمني للفترات  -
المت'اینة و�نطوE إدراك التتا'ع على إدراك الحاضر والمستقبل والماضي، وعلى إدراك الساعات واأل(ام واألساب(ع 

 .والسنین

الع(ش في الوس* المعا(ش 'استقالل(ة تامة سواء في الح(اة الیوم(ة أو الح(اة العمل(ة في  یتم@ن من -
 .المستقبل

 

المبین في  .سنوات10 - 2:للمستو/ العقليالزمن  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین

  :أدناه)  42الجدول (
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  ). عد الساعات(الزمن المعا�ش:الهدف األول  .سنوات 2-3

  .التسلسل الزمن لألحداث :الثانيالهدف 

  ).عد الساعات(الزمن المعا�ش:الهدف األول  .سنوات 3-4

  .التسلسل الزمن لألحداث:الثانيالهدف 
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  ).عد الساعات(الزمن المعا�ش:الهدف األول  .سنوات 4-5

  .التسلسل الزمن لألحداث:الثانيالهدف 

  .التعرف على النهار واللیل :الثالثالهدف 

  .�عرف الزمن: الرا�عالهدف 
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  ).عد الساعات(من المعا�شالز :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .التسلسل الزمن لألحداث:الثانيالهدف 

  .التعرف على النهار واللیل :الثالثالهدف 

  .�عرف الزمن: الرا�عالهدف 

  

  ).عد الساعات(الزمن المعا�ش:الهدف األول  .سنوات 6-7

  .التسلسل الزمن لألحداث:الثانيالهدف 

  .�عرف الزمن :الثالثالهدف 

  .التعرف على المد/ الزمني لألحداث :الرا�عالهدف 
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  .التسلسل الزمن لألحداث :الهدف األول  .سنوات 8 -7

  .�عرف الزمن :الثانيالهدف 

  .التعرف على المد/ الزمني لألحداث :الثالثالهدف 

  .ثالتسلسل الزمن لألحدا :الهدف األول  .سنوات 8-9

  .�عرف الزمن :الثانيالهدف 

  .التعرف على المد/ الزمني لألحداث :الثالثالهدف 

  .التسلسل الزمن لألحداث :الهدف األول  سنوات9-10

  .�عرف الزمن :الثانيالهدف 

 الكم�ة والسعة - 5- 4

  .لألطفال المعاقین ذهن�ا لمهارات الكم�ة والسعةالبرنامج التدر2بي 

   :قوم عل�ه البرنامجاألساس العلمي الذ� �: أوال
    : (ستند بناء البرنامج الحالي إلى

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم 'ضرورة إعداد  -1
: ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا المجال.البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم
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 Heward، هیوارد1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز

 .Smith,R.  1974،روbرت سمیث Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز1982، فاروق صادق 1984

إم@ان(ة  على حد علم ال'احثة ال توجد الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال والتي أسفرت نتائجها عن -2
 .الكم�ة والسعةمهارات ذوE اإلعاقة العقل(ة من تحقی� نجاح ملحو\ في تعل(م 

  :المصادر البرنامج التي ینبثg منها البرنامج: ثان�ا

  :(عتمد البرنامج الحالي على المصادر اآلت(ة
 . م 2009دعنا، یوسف المفاه(م الر�اض(ة ومهاراتها لطفل الروضة لز�نات •
 .م 2003لشامل في ترC(ة الطفولة الم'@رة لدمحم محمود الخوالدة ، المنهاج اإلبداعي ا •
  .م 2008، وآخرون الترC(ة الحس(ة لطفل الروضة دمحم قندیل  •
 .2007احمد (حي، ماجدة السید عبید،  خولهأنشطة لألطفال العادیین ولذوE االحت(اجات الخاصة  •

 . أرطوفون(ةعملي @أخصائ(ة نفس(ة  •
العمل حیث الحظت نقصا شدیدا في البرامج العمل(ة التدر�ب(ة التي تقدم لألول(اء الخبرة المهن(ة لسنوات  •

 . الترbصاتأو من خالل  األرطوفونیینمن طرف المختصین خاصة 
اطالع ال'احثة على البرامج والطرق المقدمة في تدر�ب وتعل(م المعاقین ذهن(ا التي قام بإعدادها أساتذة  •

 .بیر خادم و قسنطینة- مین 'الجزائر العاصمةالمر@ز الوطني لتكو�ن المستخد
  .لمهارات الكم�ة والسعة الخاصةتحدید األهداف  :ثالثا

التي تساعده على التكیف في  الكم(ة–المعرف(ة وف� هذه الدراسة بإكسابهم مهارات  األهداف تم تحدید -
  .البیئة المعا(شة

  .والزمن والطول الكتلة مثل ،خواص الكم(ة أو صفة @م(ةاكتساب لمختلف  -
 .اقف المعا(شةاالستجا'ة الصح(حة للمو  -

  :أدناه)  34الجدول (المبین في  سنوات9 -2:للمستو/ العقليالكم�ة والسعة  على مهارات عقل�ا برنامج تدر2ب األطفال المعاقین
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  .الكم �طر2قة التقلید تدر2ب الطفل:الهدف األول  .سنوات 2-3

  .الكم �طر2قة التقلیدتدر2ب الطفل :الهدف األول  .سنوات 3-4

  .معرفة الكم من خالل حر�ات الجسم:الهدف الثاني

  .معرفة الكم من خالل اإلدراك ال�صر� :الهدف الثالث

  .تمییز الكم�ة �طر2قة المطا�قة:الرا�ع الهدف 

  .معرفة السعة:الخامس الهدف 
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  .الكم �طر2قة التقلیدتدر2ب الطفل :الهدف األول  .سنوات 4-5

  .معرفة الكم من خالل حر�ات الجسم:الهدف الثاني

  .معرفة الكم من خالل اإلدراك ال�صر� :الهدف الثالث

  .تمییز الكم�ة �طر2قة المطا�قة:الرا�عالهدف 

  .معرفة السعة:الخامسالهدف 

  .تمییز الكم�ة �طر2قة التناظر األحاد� :السادسالهدف 
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  .الكم �طر2قة التقلیدتدر2ب الطفل :الهدف األول  .سنوات 5-6

  .معرفة الكم من خالل اإلدراك ال�صر� :الهدف الثاني

  .تمییز الكم�ة �طر2قة التناظر األحاد� :الثالثالهدف 

  .معرفة الكم من خالل اإلدراك السمعي:الرا�عالهدف 

  .معرفة الكم�ة �طر2قة الترتیب :الخامسالهدف 

  .معرفة السعة:السادسالهدف 

  .الكم �طر2قة التقلیدتدر2ب الطفل :الهدف األول  .سنوات 6-7

  .تمییز الكم�ة �طر2قة التناظر األحاد� :الهدف الثاني

  .ر2قة المقارنة و التصنیفتمییز الكم�ة �ط :الهدف الثالث

  .معرفة الكم�ة �طر2قة الترتیب :الرا�عالهدف 

  .معرفة الكم�ة العدد�ة :الخامسالهدف 
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  .تمییز الكم�ة �طر2قة المقارنة: األول الهدف  .سنوات 8 -7

  .معرفة الكم�ة العدد�ة :الثانيالهدف 

  ).االحتفا�(معرفة الكم�ة من خالل الحجم  :الثالثالهدف 

  .معرفة الكم�ة من خالل التكافؤ للمجموعات: الهدف الرا�ع

  .معرفة الكم�ة العدد�ة :األولالهدف   .سنوات 8-9

  ).االحتفا�(معرفة الكم�ة من خالل الحجم  :الثانيالهدف 

  .معرفة الكم�ة من خالل التكافؤ للمجموعات: الهدف الثالث

  .معرفة الكم�ة العدد�ة :األولالهدف   سنوات9-10

  ).االحتفا�(معرفة الكم�ة من خالل الحجم  :الثانيالهدف 

  .معرفة فكرة المقابلة و التكافؤ الحق�قي بث�ات العدد:الهدف الثالث
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  التدر2ب نشاطات نماذج من :ثان�ا

 
الموجه  للبرنامج الحالي األساس(ةلمهارات نماذج من نشاطات التدر�ب ل إلىنصر عسنتطرق في هذا ال  
للتعا(ش مع البیئة  )�س�v، متوسv، حاد، عمیg(التي (م@ن أن تقدم لألطفال المعاقین ذهن(ا ،و  ألول(اء

المح(طة بهم والتي تعمل على خفض درجة العجز الموجود لدیهم ،وذلك ف(ما یتعل� 'متطل'ات الح(اة الیوم(ة 
وف یتم عرض الهدف من @ل تدر�ب ثم األدوات التي (ستعان بها لتنفیذ هذه وخالل عرض تلك النشاطات س

حسب الحالة الماد(ة  3)الوسائل الترCو(ة(النشاطات ثم إجراءات تنفیذ النشاطات ،وقد تم مراعاة ان تكون األدوات
ة یتم تدر�ب أ(ضا حللت المهارات إلى عدة مهمات سلو@(ة 'س(ط.)10راجع الملحg رقم (،و تواجدها في البیئة

یتواجدوا أثناء عمل(ة  أنواألشخاص الذین (م@ن )النمذجة والتعز�ز(الطفل المعاق ذهن(ا علیها و(ستعان 'فن(ات 
التدر�ب قد (@ونون اثنین،الطفل المعاق ذهن(ا وأحد أفراد األسرة الذE (مثل الشخص القدوة وفي نفس الوقت 

او أن (@ون هناك شخص ثالث (عتبره قدوة @ان (@ون  تكون األم هي هذا الشخص أنالشخص المدرب و(فضل 
  . حسب الخطوات لكل نشاB و@ل مهارة 4و�تم تنفیذ عمل(ة التدر�ب.طفال عاد(ا و�ن'غي إحضار المعززات
 Qب الطفل على أساس مستو�مجموعة النشاطات وهي ضمن األساس�ةالمهارات یتم تدر:  

  

  ة المهارات المعرف�ة لألطفال المعاقین ذهن�التنم�لبرنامج التدر2بي اإلجراءات العمل�ة ل  -1

 .الحسي اإلدراكمهارات  - 1- 1

 .مهارات التمییز ال�صر�  -1- 1-1

 .مهارات التعرف على األلوان -

  .)االنجذاب واللمعان(تش�ع الطفل لأللوان:01النشا�

  التدر2ب األول

  .تعلم األلوان بل'اس العائلة :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .جلوس الطفل على السجاد -1
 .أل'سة العائلة أمامهوضع  -2
 .(صنف األل'سة حسب أفراد أسرته -3
 .(@رر المهارات عدة مرات -4

                                                           
3

 .األدوات التي توظف في األنشطة وتكون حسب المستو/ العقلي هى: الوسائل الترbو�ة  

 .دق�قة مع التكرار تز2د من إم�ان�ة قدرة الطفل المعاق عقل�ا على التذ�ر 20في الص�اح ولفترة  نزلداخل الم هذه التدر�2ات تكون  4
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 .اإلجراءات - 3

 . توضح @(ف(ة تصنیف األل'سة 'المساعدة: مثالتقوم 'طر�قة عمل(ة أمام الطفل  -1
 ). هللا ف(ك ك'ار (،لفظي)األلعاب(،مادE)أكل مفضل(غذائي 'معزز:(عزز 'معزز مناسب أن فعل خطوة صح(حة  -2

 5.األم من الطفل أن ینجز المهارة لوحده تطلب -3
  .إدراك الفرق بین لون ولون آخر 02النشا� 

  التدر2ب األول

 .بلوحة أوتادألوان  4فرز  :الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2

 .یجلس الطفل -1
 .أمامه )، األخضرق ، األزرراألحمر، األصف(ألوان 4لـ  خرزبها  أوتاد(ضع لوحة  -2
 .على الطاولة أوتادة (ضع الخرز الخشب(ة الموجودة بلوح -3
   .أوتاد(ضع من @ل لون واحدة على لوحة  -4
 .(أخذ لون معین و(ضعه مع اللون   -5
 . حتى (ضع @ل الخرز 5تكرار المهارة  -6
 .الفرز لأللوان -7
  .تمییز األلوان  :03النشا�

  التدر2ب األول

  .األش(اء 'مطا'قة القطع الخشب(ة تعلم ألوان :الهدف - 1

 :تحلیل المهارة - 2

  .(ضع أمامه لوحة صور األش(اء المختلفةیجلس الطفل و  -1
 .ی'س* القطع الخشب(ة على الطاولة -2
 ).شجرة: مثال(یختار و(أخذ الطفل صورة شيء معین -3

 ).الشجرة(على نفس الصورة على اللوحة)الشجرة((طاب� الصورة المختارة  -4
 .العمل(ة مع 'اقي القطع الخشب(ة مختلف صور األش(اء س(@رر نف -5
  .اسمهلون مع ذ�ر تمییز ال :04النشا�

  التدر2ب األول

 .مع التسم(ة األساس�ةالفرز لأللوان  :الهدف - 1

                                                           
 . نفس اإلجراءات تطبg على �ل األنشطة ،تتغیر ت�عا لطب�عة النشا� 5
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 :تحلیل المهارة - 2
 .یجلس الطفل -1
 .أمامه )، األخضرق ، األزرراألحمر، األصف(ألوان 4لـ  خرزبها  أوتاد(ضع لوحة  -2
 .الفرز بین اللون األحمر و األزرق مع التسم(ة -3
 .م(ةالفرز بین اللون األحمر و األصفر مع التس -4
 .الفرز بین اللون األحمر و األخضر مع التسم(ة -5
 .تكرار العمل(ة لكل المهارات -6
 .األش�المهارات التعرف على  -

  .لألش�الالتمییز ال�صر� :50النشا� 

  التدر2ب األول

 .التمییز بین المجسمات:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 ).ال'الستك(ة أو الخشب(ة(تحضر األم المجسمات الدائر�ة أو المرCعة  -1
 .وضعها على السجاد -2
 .لطفل 'اللعب(قوم ا -3

  .واألرض�ةالتمییز بین الش�ل :60النشا� 

  التدر2ب األول

 .ذات المق�ض)الحیوانات،الفواكه،األش�ال الهندس�ة(بیزل أش�التمییز اإلدراك بتر@یب  :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .ذات المق�ض)الحیوانات،الفواكه،األش�ال الهندس�ة(بیزل أش�التحضیر  -1
 .لمخصصةتر@یب األش@ال في أم@انها ا -2
 .وضعها في الفراغ المناسب -3
 .إخراجها -4
 .اإلدخال واإلخراج ةتكرار عمل( -5

  .التمییز ال�صر� :70النشا� 

  التدر2ب األول

 .وضع @ل ش@ل في الفراغ المناسب له للتصنیف وللتمییز بین األش@ال الهندس(ة :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .'طاقات ألش@ال مشابهة عم)، مستطیلث، مثلةمرbع، دائر (صین(ة العرض متحضر األ -1
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 .جلوس الطفل -2
 .وضع الصین(ة واألش@ال موضوعة في فراغاتها -3
 .حمل األش@ال 'عیدة عن فراغاتها -4
 .المطا'قة بین الش@ل والفراغ 'النظر واللمس بوضع @ل ش@ل في الفراغ المناسب -5
 . تسم(ة الش@ل -6

   .ال�صر� الحر�ي)التآزر(التكامل: 8النشا� 

  التدر2ب األول

 .@یل ش@ل مثلثتش :الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم 'طاقة ش@ل مثلث، أقالم خشنة، مجموعة المثلثات المقصوصة -1
 .التلو�ن داخل األش@ال -2
 .الرسم داخل الخطوB المنقطة لألش@ال -3
 .رسم الخطوB دون تنق(* -4
 .نسخ المثلث بورق الشفاف -5
 .األرض ىرسم ش@ل المثلث على اللوح ثم نسخه عل -6
 .لمثلث المرسوم على األرض من خالل 'طاقة مرسوم علیها مرCع مع التسم(ةالمشي على ش@ل ا -7
 .تش@یل المثلث من مجموعة أش@ال -8

   .اإلدراك ال�صر� لألش�ال:9النشا� 

  التدر2ب األول

 .إدراك الش@ل من خالل النسخ: الهدف - 1

 :تحلیل المهارة - 2
 . را�تعرض األم 'طاقة لش@ل هندسي مر@ب  -1
 .@لمسك القلم والنظر إلى الش -2
 .نسخ الش@ل مماثل للش@ل على ال'طاقة -3
 . تكملة رسم الش@ل @@ل -4

  ال�صر� الحر�ي )التآزر(التكامل: 10النشا� 

  التدر2ب األول

 .ةعبر المساحة الصغیر ) س(تت'ع مسار :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
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 .إجالس الطفل على الطاولة -1
 .وضع أمام الطفل 'طاقات علیها ش@ل متاهة لحیز م@اني -2
 ).س(لرصاص على نقطة الدخول وضع قلم ا -3

 .ال'حث عن مسار الخروج -4
 .الرسم 'القلم داخل المساحة الصغیرة  -5
 .الخروج من نقطة الخروج -3

  .مهارات التعرف على األحجام -

  .سنوات 3- 2التعرف على األحجام عن طرg2 الجسم تدر2ب الطفل  :11النشا� 

  التدر2ب األول

 :جرCة العلم(ةمعرفة األحجام 'التعلم من خالل الت: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .تعرض األم لع'ة األحجام االسطوان(ة -1
 . ی'س* مواد لالسطوانات الثالث -2
 .یلمس الطفل @ل المواد الخاصة بها -3
 .الثالثإعادة المواد داخل االسطوانات  -4

  .تدر2ب الطفل التعرف على األحجام من خالل المجسم: 21النشا� 

  التدر2ب األول

 . م�ع�ات ورد�ة مختلفة الطول والعرض واالرتفاع 10لألحجام من خالل بناء هرم التعلم ال�صر� :الهدف -1

 : تحلیل المهارة - 2
 ).سم 28سم إلى الم�عب االخیر 1من الم�عب األول (م@ع'ات ورد(ة مختلفة الطول والعرض واالرتفاع10تعرض األم  -1

 .خل* الم@ع'ات على السجاد -2
 .ا عن اآلخر�نیلتق* الم@عب األكبر و (ضعه على األرض 'عید -3
 . في الحجم و(ضعه اعلي الم@عب األول) األول(یلتق* الم@عب الذE یلي الم@عب الساب� -4
 .(ستمر في وضع الم@ع'ات األصغر على األكبر -5
 .م@ع'ات ورد(ة مختلفة الطول والعرض واالرتفاع 10بناء هرم  -6

   .التعم�م:31النشا� 

  التدر2ب األول

 .ء متدرجة في أحجامهاالترتیب ألكثر من خمسة أش(ا :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
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 .أش(اء متدرجة في أحجامها 05تعرض األم  -1
 .یرتب الطفل األش(اء من الكبیر إلى الصغیر -2
 .یرتب الطفل األش(اء من الصغیر إلى الكبیر -3

 :مهارات التمییز السمعي -2- 1-1

  اتجاه الصوت  تدر2ب الطفل على:14النشا� 

  التدر2ب األول

 .وتااللتفات لمصدر الص:الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2
 ...).و، الب(انةالجرس، الصفار (تحضر األم على الطفل أش(اء مصدرة للصوت -1
 .یلتفت الطفل إلى مصدر صوت الجرس من حجرة النوم -2
 .یلتفت الطفل إلى مصدر صوت الصفارة من حجرة الجلوس -3
 .یلتفت الطفل إلى مصدر صوت الب(انو من حجرة اللعب  -4
 . ألش(اء بیت(ه أخرQ تكرار نفس المهارة 'النس'ة  -5

   التعرف على األصوات وتقلیدهاتدر2ب الطفل :15النشا� 

  التدر2ب األول

 .تتقلید أصوات الحیوانا: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .أو شر�* @اسیت عل(ه أصوات الحیوانات األل(فة) CD(تحضر األم  -1
 .(ستمع إلیها الطفل -2
 .(قلدها الطفل -3
 .تسم(ة الحیوانات األل(فة -4

  .   التمییز السمعي لألصواتتدر2ب الطفل على :16النشا� 

  التدر2ب األول

 . تمییز مختلف األصوات :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 ). @ائنات ح(ة- آالت- أطفال- نساء- رجال:(أصوات 1إسماع الطفل مجموعة -1
 . (میز الطفل مختلف األصوات -2
 . التسم(ة لألصوات -3
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 -رعد-ر2اح-مطر(3مجموعة)/نداء-أدع�ة- ابتهاالت- صراخ(2نفس الخطوات ألصوات مجموعة -4

 ).ضرب-دق-تصفیg(4مجموعة)/ برق 

  الترا�v السمعي:17النشا� 

  :التدر2ب االول

 .تنم�ة عمل�ة الرvb بین الصوت والصورة:الهدف - 1

 :تحلیل المهارة - 2

 . تحضر األم مجموعة أصوات حیوانات مختلفة وصور دالة على علیها -1
 .(ستمع الطفل لألصوات -2
 .أمامهینظر إلى الصور التي  -3
 .(صل الطل بین الصوت وصاح'ه -4

  .تدر2ب الطفل على التمییز السمعي:18النشا� 

  :التدر2ب األول

 معرفة طب(عة أصوات األدوات:الهدف األول - 1

 :تحلیل المهارة - 2

 :تحضر األم المواد المختلفة مثل -1
 .اإلضاءة - .         أدوات المطبخ -
 . الزراعة - .                أدوات -
 .التجارة –       .      االتصال -
 .المیزان –.         النقل–.               الصید -
 .(عد الطفل األدوات -2
 .(صف الطفل األدوات -3
 .(عد استخدامات @ل أداة -4
 .رسم األداة عن طر�� الرسم -5

 :مهارات التمییز اللمسي -3- 1-1

  ) ناعم-خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:91النشا� 

  التدر2ب األول

 .سطة الید ومسك األش(اءاستكشاف اللمس بوا :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .شماعة العجائب:تحضر األم لع'ة الملمس المختلف مثل -1
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 .تقوم بوضع الشماعة على الطاولة -2
 .(مسك الطفل الشماعة بید(ه -3
 .(ستكشف المواد الخاصة 'الشماعة -4
 .تطلب األم من الطفل أن ینجز المهارة لوحده -1

  ) �ارد-نساخ(أن �فرق بین حرارة األش�اء:02النشا� 

  التدر2ب األول

 .تدر�ب اللمس على ماء حار و 'ارد:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .تعرض األم على الطفل ماء ساخن وجلید -1
 .یلمس الطفل الماء الساخن عدة مرات -2
 .(قول هذا حار -3
 .یلمس الطفل الجلید عدة مرات -4
 . (قول هذا 'ارد -5

   .)جامد-لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء:12النشا� 

  ر2ب األولالتد

 .التمییز بین الجاف والمدلول:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 ...قطع اإلسفنج،القطن:تحضر األم مواد مختلفة مثل -1
 .(ضع الطفل بین ید(ه اسفنجة جافة (قول صل'ة -2
 .(ضع الطفل االسفنجة في الماء (قول لینة -3
 .نفس الشيء للقطن الجاف والمبلول -4

  .)عمنا-خشن(أن �فرق ملمس األش�اء:22النشا� 

  التدر2ب األول

  .أن (فرق 'المطا'قة القطع المختلفة من القماش: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .القطن،الصوف،الحر2ر:تحضر األم صندوق (حتوE على أنواع القماش -1

 .(مرر الطفل 'أص'عه على قطع القطن -2
 .(مرر الطفل 'أص'عه على قطع الصوف  -3
 .(مرر الطفل 'أص'عه على قطع الحر�ر -4
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 .بثالثة أصا'ع على القطع الثالثة بنفس الطر�قة والترتیب(مرر الطفل  -5
 .  (ضع الطفل القطع من نفس الملمس معا وهو مفتح العینین -6
 . (ضع الطفل القطع من نفس الملمس معا وهو مغل� العینین -7

  :مهارات التمییز الشمي -4- 1-1

   .التعرف على الروائحتدر2ب الطفل  :23النشا� 

  التدر2ب األول

 .اع روائح األطعمة المختلفةمعرفة أنو :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 : مواد فوق الطاولة األمتعرض  -1
 .سمك مشوE - ب(ض مسلوق -خبز طازج:أطعمة -
 ...مشمش-تفاح- برتقال:فواكه  -
 .نعناع- 'صل- ثوم- خ(ار:خضار -
 ...قرفة - عصیر البرتقال-نعناع- قهوة:سوائل -
 .(شم الطفل المواد -2
 (سمي الطفل الموجودات الرائحة -3
 .03و02ات تكرار الخطو  -4

   تصنیف الروائح:24النشا� 

  التدر2ب األول

 . أن (طاب� الروائح :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 :تحمل المواد) ذات سدادة زرقاء 06ذات سداة حمراء و  06(تحضر االم عبوات متماثلة -1

 .الزعتر- القهوة- القرفة-الفلفل- النعناع -

 .الحمراء) الزجاجة((قوم الطفل 'فتح إحدQ العبوة -2
 .لطفل 'شم العبوة(قوم ا -3
 .ایجاد ما (طا'قها في المجموعة الزرقاء -4

   تمییز الروائح:25النشا� 

  التدر2ب األول

 . أن (میز و(حرز الروائح:الهدف - 1
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  :تحلیل المهارة - 2

 .قهوة،زعتر،فلفل:تقوم االم بتحضیر صین(ة فها  -1
 .قهوة،زعتر،فلفل: (قوم الطفل 'شم المواد -2
 .لفل و هو معصب العینینزعتر،ف: (قوم الطفل 'شم نفس المواد -3

   . تحدید مصدر الروائح:26النشا� 

  التدر2ب األول

 .)أن یتجه الطفل إلى مصدر الرائحة(تحدید م@ان الرائحة واالتجاه إل(ه:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .(شم رائحة الحمام و یتجه الطفل نحوه و(شیر انه ذو رائحة @ر�هة -1
 .و(شیر إنها ذات رائحة @ر�هة(شم رائحة النفا(ات و یتجه الطفل نحوها   -2
 .(شم رائحة الخبز الطازج و�تجه الطفل نحوه و(شیر ان رائحتة ز@(ة -3
 .(شم رائحة اللحم المشوE و�تجه الطفل نحوه و(شیر أن رائحتة طی'ة -4

 :مهارات التمییز الذوقي -5- 1-1

  التعرف على أنواع المذاقات :27النشا� 

  التدر2ب األول

 .لفةتعلم تذوق األش(اء المخت :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 ...عنب-لبن- �طاطا- خبز-ذرة صفراء- موز- برتقال:تعرض األم المواد على الطاولة -1

 .(غل� الطفل عینه -2
 .(ضع الطفل قل(ال من الطعام في فمه -3
 .یتعرف الطفل على الطعام الذE أكله -4
 .(غل� الطفل انفه وعین(ه مرة ثان(ة -5
 .(ضع الطفل قلیل من الطعام و(حرز مذاق الطعام -6

   .مطا�قة المذاقات:28نشا� ال

  التدر2ب األول

  .08مطا'قة الطعم للزجاجات :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .زجاجات صغیرة مصحو'ة 'قطارة 08تحضر األم  -1
 :تمأل األم @ل زوج من المجموعتین بإحدQ األطعمة األساس(ة -2
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 .للطعم الحلو=س@ر+ماء -
 .للطعم الحامض=عصیر الل(مون  -
 .للطعم المالح=ملح+ماء -
  .  للطعم المر=قهوة سوداء+ماء -

 .(فتح الطفل إحدQ الزجاجات من المجموعة األولى و(ضع قطرتین على مؤخرة @فه األ(سر -3
 .یلع� القطرتین ل(عرف الطعم -4
 .(فتح الطفل إحدQ الزجاجات من المجموعة الثان(ة و(ضع قطرتین أعلى الس'ا'ة -5
 .یرQ الطفل ان الطعم نفسه ام ال -6
مع 'اقي الزجاجات مع غسل  06-05-04جموعة األولى و(عید الخطوات یذهب إلى الزجاجة من الم -7

 .ید(ه في @ل مرة
  تمیز األطعمة :29النشا� 

  التدر2ب األول

 ).أن یرC* بین الطعام واسمه(أن (میز األطعمة: الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2

 .تقوم األم بإجالس الطفل بجانب الطاولة -1
 .تغمض له عین(ه -2
 .الطعام 'مالع� مختلفةتقدم له أنواع مختلفة من  -3
 .یذوق الطفل الطعام  -4
 . (سمي المذاق -5

  .لألطفال المعاقین ذهن�التنم�ة المهارات األكاد�م�ة لبرنامج التدر2بي اإلجراءات العمل�ة ل - 1-2

 .القراءة -1- 1-2

   .تقلیب صفحات الكتاب:30النشا� 

  التدر2ب األول

 .ینظر إلى الصور في الكتاب :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .لى السجادتجلس األم ع -1
 .(ضع أمامه @تاب جمیل األلوان واألش@ال -2
 .یتصفح الطفل الكتاب -3

   .التعرف على الصور الكتاب:31النشا� 
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  التدر2ب األول

 .تسم(ة الصور بتصفح الكتاب :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .تجلس االم على الطاولة -1
 .تضع امامه @تاب مسل مثیر -2
 .یتصفح الطفل الكتاب صفحة 'صفحة -3
 .لصوریؤشر على ا -4
 .(سمي الصور -5

   .التعرف على الحروف الهجائ�ة:32النشا� 

  التدر2ب األول

 .تسم(ة الحرف بلف} أصواتها 'الترتیب للفون(مات: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .تحضر االم قائمة من الحروف الهجائ(ة @بیرة الحجم -1
 .تسم(ة الحروف الساكنة -2
 ته===تاء/'ه==='اء:لف} اصواتها مثل -3
 .وت(ةلف} الحروف الص -4
 .@تا'ة الحروف على اللوح مع تكرار الخطوة عدة مرات -5
 .التلف} 'صوت الحرف مع تكرار العمل(ة عدة مرات -6
 .ترسم االم الحروف وتطلب من الطفل التعرف علیها -7
 .ترسم االم الحروف الساكنة وتطلب من الطفل إعطاء الصوت المقابل -8
 .@ل المقابل لهتلف} األم 'األصوات وتطلب من الطفل ان (شیر إلى الش -9

 .ترسم األم الحروف الصوت(ة وتطلب من الطفل إعطاء الصوت المقابل  - 10
 .تلف} األم الحروف الساكنة وتطلب من الطفل إعطاء الش@ل المقابل له - 11
   .قراءة الحروف الهجائ�ة :33النشا� 

  التدر2ب األول

 .أن (مارس الطفل أصوات بدا(ة الكلمات:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .علب أحذ(ة مطبوع علیها األحرف الهجائ(ة،مجموعة األلعاب التي یتعرف علیها األطفال تحضر األم -1
 . تط'ع االم احد حروف الهجاء العرCي على اعلى حافة العلب ،و@ذا ادنى حافة العلب وذلك في نها(ة @ل عل'ة -2
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 . تضع االم بجانب الحروف المطبوع صورة یبدا اسمها بهذا الحرف المطبوع -3
 ).س�ارة(س: االش(اء التي تبدا اسماءها 'حرف مثال(جموعة العاب تضع االم م -4
  س: 'حرف مثال أسماءهاالتي تبدا  األش(اء(األلعابتجالس االم الطفل امام الطاولة و تضع االم العل�ة للحرف س و�ذا  -5

 .یتفحص الطفل اسم الشء الملصg على الصندوق  -6
 .�سمي الطفل اسم الشء الملصg على الصندوق  -7
  اسم الشء الملصg على الصندوق لطفل @ل لع'ة التي تطاب� یجمع ا -8
 ).س(ارة(تقوم االلم برفع اللع'ة -9

 .(سمي الطفل الشیئ المرفوع -10
 ).لع�ة الس�ارة(على الصندوق والذ� �شا�ه الحروف االول من هذا الشیئ  (عطي الطفل اسم الحرف الموجود -11

 .نفس الشي ل'اقى الحروف الهجائ(ة -12
  مات قراءة الكل:43النشا� 

  التدر2ب األول

 .قراءة الكلمة مع الصورة :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة  - 1
  .تعرض األم الكلمة مع الصورة -1
 .(سمي الطفل الكلمة -2
 .تعرض األم الكلمة بدون صورة -3
 .ینط� الطفل الحرف األول الم@توب 'اللون األحمر -4
 . (حلل الطفل الكلمة إلى حروف مع أصواتها -5

  :الكتا�ة -2- 1-2

   .حر�ات لعضالت لألصا�عتدر2ب  :35النشا� 

  التدر2ب األول

 .الق'ض على األش(اء :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .تقوم األم بتحضیر صندوق األلعاب  -1
 .تضعه أمام الطفل -2
 .(مد الطفل آلخذ األش(اء من الصندوق  -3
 .إفراغ ومأل الصندوق  -4
 .تكرار نفس الخطوات -5

هرةز  
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  التخط�v :36النشا� 

  التدر2ب األول

 .لمس@ة الرCاع(ة وCدا(ة رسم الش@لمسك القلم 'ا: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تجلس االم الطفل على الكرسي بجانب الطاولة وتضع امامه ورقة @بیرة الحجم قلم رصاص -1
 .مس@ة رقم(ة: (مسك الطفل القلم في وضع(ة @تا'ة -2
 .یرسم الطفل خطوB ش'ه دائر�ة -3

  تدر2ب حر�ات عضالت لألصا�ع :37النشا� 

  التدر2ب األول

 .لف قطعة من الصلصال 'أطراف األصا'ع وتش@یلها: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم قطعة من الصلصال  -1
 .(عمل الطفل @رات من الصلصال مختلفة الحجم -2
 .(مس@ها الطفل -3
 .(ضغ* علیها 'أصا'عه -4

  الكتا�ة الفعل�ة للحروف :38النشا� 

  األولالتدر2ب 

 .ة ش@التدر�ب الطفل على @تا'ة الحروف المتشابه :الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2
 :تحضر األم صندوق 'ه أش@ال 'طاقات الحروف المتشابهة في الش@ل -1

 .ذ- د: 3مج -.        ث-ت-ب: 1مج  -

 .ش-س: 4مج - .         خ- ح- ج: 2مج -

 .غ-ع: 6مج -.             �-�: 5مج -

 :تحضر أش@ال الحروف المنفصلة -2

وحروف  أمام الطفل 1مج الحروف لـ تضع األم ال'طاقة  -3
  .منفصلة لنفس الحروف

 ".ث- ت-ب"على الحروف(مرر الطفل الس'ا'ة الوسطى  -4

  ث  ت  ب
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 .نط� الحروف -5
 .ث-ت-ب:المنفصلة الحروف في ال'طاقة الحروف  "ث-ت- ب"مطا'قة الحروف  -6

 .'العجین "ث-ت- ب"@تا'ة الحروف -7
 .'التنق(*" ث-ت- ب"@تا'ة الحرف  -8
 .دون نقاB التنق(*" ث-ت- ب"@تا'ة الحرف  -9

 .ل'اقي المجموعات األخرQ  نفس الطر�قة -10
 : الحساب -3- 1-2

  .تعلم العدد من خالل النشاطات الیوم�ة للمطبخ:39النشا� 

  التدر2ب األول

 .تعلم العد من عدد الوج'ات :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم وج'ة الطعام مع طب� العنب -1
 .(أخذ الطفل العنب -2
 .(ضع العنب في فمه -3
 . 05(عد عدد العنب حتى -4
 .علم العد لعدد المالع� على مائدة الطعامنفس الشيء لت -5

   .العدد من خالل صورة الجسم: 40النشا� 

  التدر2ب األول

 .تعلم العد من خالل مج أصا'ع  :الهدف - 1
  :تحلیل المحتو/  - 2
 الجلوس أثناء الفطور -1
 .(عذ الطفل الكراسي،الطاوالت،الكتب -2
 .أصا'ع و(قوم 'عدها للید 4یرفع الطفل  -3
 .أصا'ع للید ال(سرQ  2ال(منى و یرفع  أصا'ع للید 2یرفع الطفل -4
 .أصا'ع للید ال(سرQ  5أصا'ع للید ال(منى و یرفع  5یرفع الطفل -5
 . 5جعل مجموعات أصا'ع الید تراف� عرض مفهوم العدد -6

  العد اآللي:41النشا� 

  التدر2ب األول



 ج المصممالبرنام                                                                 :الفصل السادس

  

332 

 

 .15-1التعرف على أسماء األعداد  :الهدف - 1

 :ل المهارةلیتح - 2

 . 15- 1 تعرض األم 'طاقة األعداد من -1
 .(قول الطفل واحد: 1تعرض 'طاقة رقم  -2
 .(قول الطفل اثنان: 2تعرض 'طاقة رقم  -3
 .(قول الطفل ثالثة: 3تعرض 'طاقة رقم  -4
 .(قول الطفل أرCعة: 4تعرض 'طاقة رقم  -5
 .(قول الطفل خمسة: 5تعرض 'طاقة رقم  -6
 .15نفس الطر2قة الستكمال �اقى األعداد الى  -7

  العد الكمي:42النشا� 

  األول التدر2ب

 .9- 5تدر�ب الطفل على مفاه(م األعداد من : الهدف - 1

  :تحلیل المهارة - 2

 .4للعدد) رCاع(ة(تعرض األم مجموعات متكافئة -1

 .5للعدد) خماس(ة(تعرض األم مجموعات متكافئة -2

 .4(قوم الطفل '@تا'ة عدد عناصر المجموعة للعدد -3

 .18ش149إبراه�م ص  عبد العز2زمجدE .5(قوم الطفل '@تا'ة عدد عناصر المجموعة للعدد -4

 .9-5نفس الطر2قة ل�اقي األعداد األخر/  -5

  .لتنم�ة المهارات اللغو�ة لألطفال المعاقین ذهن�البرنامج التدر2بي اإلجراءات العمل�ة ل -2
  الحر�ات الفم�ة الوجه�ة  :43النشا� 

    التدر2ب األول

 .تحسین عمل عضالت الوجه لتقو(ة عضالت النط�: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .'اإلبهام إلى األسفل)مفرق الحاجبین(تقوم األم 'الضغ* على نقطة المقطب  -1
 . تقوم األم 'الضغ* 'اتجاهین الى الخارج والى األعلى و داخل(ا على نقتطي زاو(ة العین -2

 . تقوم األم 'الضغ* 'اتجاهین الى الخارج والى األعلى نقتطي زاو(ة األنف  -3

 .الرمز+ ب الى األسفل ثم الى األعلى على نقطة الشفة العلو(ة تقوم األم 'الضغ* الى الداخل مع السح -4

 .تقوم األم 'الضغ* 'اتجاه خارجي على نقطتا زاو(ة الفم -5
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 .تقوم األم 'الضغ* الى الداخل و'طر�قة اهتزاز�ة على نقطة الذقن -6

 .تقوم األم 'الضغ* 'اتجاه عمودE الى األعلى صوب قاعدة الرأس على نقطة قاعدة الفم -7

  الفونولوج�ا  :44 النشا�

  التدر2ب األول

 .تكرار الكلمات ال'س(طة :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 :تحضر االم @لمات 'س(طة تخص الطفل - 1
  .صورة الجسم - 
  .االواني الخاصة 'ه - 
  .االل'سة - 
  .اش(اء المنزل - 
 .یلف} الطفل @لمة فم 'التقط(ع - 2
 .مع الخ'* على الطاولةُ ف: (قول الطفل - 3
 .الخ'* على الطاولة معُأم : (قول الطفل - 4
 .(@رر العمل(ة عدة مرات - 5
 .تلف} الكلمة 'ش@ل صح(ح - 6
 .نفس الخطوات لكل الكلمات - 7

  اللغة االستق�ال�ة :45النشا� 

  التدر2ب األول

 .vocabulaire compréhension أحداث مختلفة 4التعیین على صورة لجمل : الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2

 .أحداث مختلفة 4 لتحضر األم صور من الح(اة الیوم(ة تحم -1
 :تعطي األم تعل(مة ور�لي -2

 .ور2لي الطفل لهز القطة -

 . ور2لي الطفل اشوف القطة -

 .ور2لي الطفل �ضرب القطة -

 عدة مرات 03تكرر الخطوة  -3
 .(عین الطفل الصور -4
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  التعبیر اللغو� :46النشا� 

  التدر2ب األول

 .Expression Vocabulaire التسم(ة :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 .م على الطفل مجموعة الصور من الح(اة الیوم(ةتعرض األ -1
 .(شاهد الطفل الصور -2
 .المغسلة..."ما هي: "تعطي األم تعل(مة -3

  :المعاقین ذهن�ا لألطفال الح�ات�ة المهاراتلتنم�ة تدر2بي البرنامج اإلجراءات العمل�ة لل-3
  تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب : 47النشا� 

  التدر2ب األول 

 .�المساعدةالكوب تدر�ب الطفل على مهارة شرب من  :الهدف - 4
 :تحلیل المهارة - 5

 .إجالس الطفل على الكرسي -5
 .اخذ األم لكوب الماء -6
 . مد الطفل ید(ه 'طلب من األم -7
 . مسك یدE الطفل ألخذ الكوب -8
 . ال�سملةتقر�ب األم لكوب الماء من فم الطفل وقول  -9

  .الحمد �تطلب منه األم أن (شرب وقول  -10
  تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة : 48النشا� 

  التدر2ب األول

 .�ستخدم التلم�حات أو الكلمات للتعبیر عن حاجاته إلى استخدام المرحاض :الهدف - 1

 :تحلیل المهارة - 2

 .هو 'الحفاظة ) نون(ة، قصر�ة(الجلوس على المقعد الخاص -1
 . الجلوس على المقعد الخاص  دون الحفاظة -2
 .دقائ�  10'قى جالس مدة ی -3
 .@ررE الكلمات الدالة على الحمام عدة مرات مع اإلشارات الحر@(ة لقضاء الحاجة -4
  
 



 ج المصممالبرنام                                                                 :الفصل السادس

  

335 

 

  تدر2ب الطفل على مهارات ارتداء المال�س وخلعها : 49النشا� 

  :األولالتدر2ب 

 . تزر�ر بدون القم(ص  أویرتدE المعطف  :الهدف -1
 .القم�ص:تحلیل المهارة - 2

 .وضع القم(ص أمام الطفل -1
 .(مسك القم(ص بید(ه -2
 .(ضع القم(ص على @تف(ه -3
 .(مسك طرف القم(ص بید(ه -4
 .یدخل یده ال(منى -5
6-  Qیدخل یده ال(سر. 
 .ینزل القم(ص لألسفل -7

  تدر2ب الطفل على مهارات تناول الطعام و الشراب : 50النشا� 

  التدر2ب األول

 ).ماء، عصیر(اإلناء(س@ب من :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .رتحضیر إناء 'ه عصی -1
 .شد مق'ض اإلناء -2
 .رفعه إلى األعلى -3
 .إمالة اإلناء -4
 .تقر�ب اإلناء من الكأس -5
 .صب @م(ة إلى نصف @اس ورفع اإلناء -6
 .صب @م(ة العصیر تمال الكأس وٕاعادته إلى م@انه -7

  تدر2ب الطفل على مهارات استخدام المرحاض و الصحة :51النشا� 

  التدر2ب األول

 .االستحمامعلى  لطفلتدر�ب ا :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضیر مال'س االستحمام -1
 ...تحضیر أدوات االستحمام مثل الشاموان ،المش* -2
 .تحضیر م(اه االستحمام 'ض'* حنف(ة الماء ال'ارد والساخن -3
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 .(غسل جسمه 'الماء والصابون  -4
 . یز�ل الصابون 'الماء -5
 .(غل� حنف(ة الماء و�نظم الحمام -6
 .یجفف جسمه 'الفوطة و�رتدE مال'سه -7

  .المعاقین ذهن�الألطفال  المفاه�م مهاراتلتنم�ة لبرنامج التدر2بي جراءات العمل�ة لاإل-4
  .مهارات صورة الجسم - 1- 4

  .الوعي �الجسم:52النشا� 

  التدر2ب األول

 .النظر إلى ید(ه وأجزاء جسمه المختلفة :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر ام طاولة والعاب - 1
 .ینقر الطفل على الطاولة - 2
 .اه األش(اء التي یهتم بها(حرك ید(ه اتج - 3
 .یبدأ الطفل النظر إلى ید(ه وأجزاء جسمه المختلفة - 4

   .معرفة أجزاء الجسم المختلفة:53النشا� 

  التدر2ب األول

 .أن (شیر إلى أجزاء جسمه دون أخطاء:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 "ور2لي"بتعل�مةتطلب األم أن (شیر إلى جم(ع أجزاء جسمه  -1
 .جزاء جسمه 'ش@ل صح(ح(شیر الطفل إلى جم(ع أ -2
 . 02و01تكرار األم للخطوتین  -3

  .معرفة تفاصیل أجزاء الجسم:54النشا� 

  التدر2ب األول

 .معرفة تفاصیل العین:الهدف -1
 :تحلیل المهارة - 2

 .ینظر الطفل إلى عیني أمه في الصورة - 1
 .(عطي لون عینین أمه - 2
 .(عطي االختالف بین عیون األطفال - 3
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 .هیجیب ان عیناه تشبهان ابوه وام - 4
 .یجیب لماذا یل'س النظارة - 5
 .یجیب عن ضرورة األعین - 6
 .یجیب عن األش(اء الق(ام بها بدون األعین - 7
 .(عطي الفرق بین األعین المفتوحة والمغلقة - 8
 .(عطي ما الح} في أش@ال العیون  - 9
  .مهارات الجانب�ة - 2- 4

  .المساعدة الجسم�ة:55النشا� 

  التدر2ب األول

 .ق تفضیل إحدQ الیدین بتمز�� الور :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم ورق األب(ض -1
 .(قطع الطفل الورق  -2
 .(قطع الطفل الورق اتجاه ال(مین -3
 .(قطع الطفل الورق اتجاه ال(سار -4

  المساعدة الذات�ة :56النشا� 
 .تفضیل إحدQ الیدین أثناء ارتداء المال'س للطفل: الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .'ستقوم األم 'مساعدة الطفل على ارتداء المال -1
 .تقول األم ارني یدك ال(منى و تشد بیدها على یده ال(منى -2
 . یده ال(سرQ  ىتقول األم ارني یدك ال(سرQ وال تشد بیدها عل -3
 .عدة مرات 03و02تعید األم الخطوتین -4

  اإلدراكي  :57النشا� 

  االولالتدر2ب 

 .أن (میز بین األ(من واأل(سر 'مطا'قة للكفوف:الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .رصاص مفراشي التلو�ن، قل نم ورق مقص، ألواتحضر األ -1
 .تقوم األم بإجالس الطفل بجانب الطاولة -2
 .(ضع الطفل یده ال(منى على الورقة و(حدد معالم @فه ال(منى 'قلم الرصاص -3
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 .یلون الطفل رسمة @فه ال(منى على الورقة -4
 .(ضع الطفل یده ال(منى على الورقة و(حدد معالم @فه ال(سرQ 'قلم الرصاص -5
 .لون الطفل رسمة @فه ال(سرQ على الورقةی -6

  .اللغو�  :58النشا� 

  التدر2ب األول

 .اإلشارة إلى نفسه بتعل(مة ور�لي وعن طر�� اللمس :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .(شیر الطفل إلى ذراع(ه -1
 .(شیر الطفل إلى ذراع(ه -2
 .(شیر الطفل إلى عین(ه -3
 .یلمس الطفل الید ال(منى -4
5-  Qیلمس الطفل الید ال(سر. 
 - المفاه�م الم�ان�ة-مهارات العالقات الم�ان�ة - 3- 4

  إدراك الطفل لالش�اءتدر2ب الطفل على :59النشا� 

  التدر2ب األول

 .في، تحت، على: (فهم معنى :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر لع'ة الطفل س(ارة -1
 ...الس(ارة) ح*(تعطي األم تعل(مة ضع -2
 . الطاولة على(ضع الطفل الس(ارة  -3
 . األرض في(ارة (ضع الطفل الس -4
 . الطاولة تحت(ضع الطفل الس(ارة  -5
 .الخطوات عدة مراتتكرار  -6

   .إدراك الطفل لألش�اء:60النشا� 

  التدر2ب األول 

 .جانب ى، علل، وراء، داختتح/ فوق : مفهوماكتساب  :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 .تحضر األم لع'ة وعل'ة 'غطائها -1
 .(ضع الطفل اللع'ة فوق العل'ة -2
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 .اللع'ة تحت العل'ة(ضع الطفل  -3
 .(ضع الطفل اللع'ة وراء العل'ة -4
 .(ضع الطفل اللع'ة داخل العل'ة -5
 .(ضع الطفل اللع'ة على جانب العل'ة -6

   .إدراك العالقات الم�ان�ةتدر2ب الطفل على : 61النشا� 

  التدر2ب األول

   .فوق و �الجوارأن (میز بین مفهومي :الهدف -1
 :تحلیل المهارة - 2

 .  95/الكتاب او النات صش@ل من .ومجموعة صور - ب(انو- ةتحضر األم لع'ة مثیر  -1

 .(ضع الطفل یده فوق الب(انو -2
 .(ضع الطفل یده بجوار الب(انو -3
 . عدة مرات 03تكرر الخطوة  -4
  .(شیر الطفل إلى الطفل الذE (قف بجوار إشارة المرور -5

   .تدر2ب الطفل على اإلدراك ال�صر� للمفاه�م الم�ان�ة:62النشا� 

  ولالتدر2ب األ 

   .تمییز العالقات الم@ان(ة من خالل قصة 'الصور:الهدف -1
 :تحلیل المحتو/  -2
 :تحضر األم قصة أطفال -1
 .العصافیر تقفز من تحت جذع الشجرة ثم تس@ن في عشها الى أعلى الشجرة او المنزل -
 .الدجاجة تسیر عند أسفل السلم ثم تقفز إلى أعاله  -
 .الصور (قوم الطفل تمییز العالقات الم@ان(ة من خالل -2
 .أسفل- أعلى- یتعرف على تحت -3
 مهارات الزمن  - 4- 4

   .)عد الساعات(الزمن المعا�ش:63النشا� 

  التدر2ب األول

 ). تناول الغداء((ستوعب الزمن من مواعید الوج'ات :الهدف - 1
 :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم وج'ة خاصة للطفل -1
 .12:00تناول الوج'ة 'انتظام  -2
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 .بنفس التوقیت ةتكرار نفس المهار  -3
 .تولد لدQ الطفل الزمن المعا(ش أثناء تناول األكلی -4
 .تكرر الخطوات 'أمثلة واقع(ة معا(شة -1

   .التسلسل الزمن لألحداث: 64النشا� 

  التدر2ب األول

 ".على الص�اح"(فهم الحاضر من خالل ع'ارات تدل  :الهدف - 1

 :تحلیل المهارة - 2
 .أتناول فطور الص'اح هذا الص�اح(قول الطفل  -1
 .اذهب إلى الكتاب الص�احهذا (قول الطفل  -2
 .اذهب إلى السوق  هذا الص�اح(قول الطفل  -3

  
  �عرف الزمن : 65النشا� 

  األولالتدر2ب 

 .إدراك الفصول والشهور :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 .تكتب األم الشهور الم(الد(ة على السبورة -1
 ....ف(فرE = 2/جانفي= 1:ترC* @تا'ة الشهر 'الرقم مثال -2
 .ل رأس السنة الم(الد(ةتوضح األم ان جانفي أو  -3
 . توضح األم إنهما من الشهور الشتاء  -4
 .مارس (حتفل 'عید المراة=3تكتب االم  -5
 .حلوة لبراجافر�ل شهر الرC(ع تصنع = 4تكتب االم  -6
 ...- المال'س خف(فة- جوان أشهر الحرارة=6ماE و= 5تكتب االم  -7
 .الدالةیرتب الطفل الشهور من جانفي الى جوان حسب األسماء وال'طاقات  -8
 .یرC* الطفل رقم ال'طاقة 'االسم والصورة التي تمیز الفصل -9

 .اوت انهما شهور الصیف= 8جو�ل(ة و = 7تكتب األم  - 10
 .اكتوCر= 10سیبتمبر و = 9تكتب األم   - 11
 .توضح االم ان سیبتمبر بدا(ة الدخول المدرسي - 12
 .د(سمبر= 12نوفمبر و =11تكتب األم   - 13
 .ءتوضح االم ان د(سمبر بدا(ة الشتا  - 14
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 .(قوم الطفل بترتیب الشهور السنة  - 15
 . یوضح المظاهر الممیزة لكل شهر - 16
  .و السعة مهارات الكم�ة  - 5- 4

  الكم �طر2قة التقلید تدر2ب الطفل :66النشا� 

  التدر2ب األول

 .تمییز الكم(ة من خالل اللعب 'الرمل:الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 .ستحضر األم حوض رمل عل'ة، @( -1
 .تین للعب(ستخدم الطفل یداه االثن -2
 .(@ون الطفل الرمل على ش@ل جبل -3
 .(قوم الطفل بتعبئة العل'ة 'الرمل -4
 .'الرمل س(قوم الطفل بتعبئة @( -5

  معرفة الكم من خالل اإلدراك ال�صر� :67النشا� 

  التدر2ب األول

 .معرفة قلیل @ثیر من خالل اللص� :الهدف -1
 :تحلیل المهارة -2
 .تحضر األم مجموعة من األش@ال الملونة  -1
 .وم الطفل بلص� الكثیر من األش@ال(ق -2
  .(قوم الطفل بلص� القلیل من األش@ال -3

   .معرفة الكم�ة �طرقة المقارنة:68النشا� 

  التدر2ب األول

  .اقل من / معرفة أكثر من :الهدف - 1
  :تحلیل المهارة - 2
 .تحضر األم مجموعة 'طاقات لمعرفة أكثر من اقل من -1
 .(شاهد الطفل ال'طاقات -2
    .ب حتى یز�د أجهزة التلفاز على عدد الفناجینیختار الطفل ما یناس -3
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  الفصلالفصلخالصة خالصة 

  

نم(ة المهارات األساس(ة الموجه بتمن خالل الطرح لعناصر الفصل حول تصم(م البرنامج الخاص   

االعتماد على تأكیدات ال'احثین و المختصین في مجال اإلعاقة العقل(ة، و توص(اتهم ألول(اء المعاقین ذهن(ا و 

ومن بین هؤالء ال'احثین والمختصین في هذا  .إعداد البرامج التدر�ب(ة و التأهیل(ة  والتعل(م(ة المناس'ة لهم 'ضرورة

، 1984Chess، تش�س1986،دمحم عبد المؤمنBirenbaum1986،بیرنبومRowittz  1986روو2تز: المجال

،روbرت  Gold ,M.  1975، مارك جولد Davies1986، دافیز 1982، فاروق صادق Heward 1984هیوارد

 .Smith,R.  1974سمیث

،و أ(ضا  مجال ال'حث في 'عض المهارات األساس(ةنجده ناقص في نظرE التراث و من خالل دراسة ال  

ثراء إلناقصة فهي لطفل المعاق ذهن(ا 'النس'ة ل'النس'ة للطفل العادE، أما  المهاراتالنقص الخاص بترC(ة هذه 

أجر�ت في  @ذلك ال توجد دراسات. كیف االجتماعي وتش@یل التواصل االجتماعيم@تس'اته التي تساعده على الت

مهارات التمییز فهناك نقص في  -على حد علم ال'احثة– األنشطة التدر�ب(ة أو ال'حث العلمي لهذه الدراسةمجال 

هارات التمییز مو  ومهارات التمییز السمعي،مهارات التمییز ال'صرE لألحجام ،أ(ضا ف(ما یخص ال'صرE لأللوان

نقص شدید و  مهارات الجانب(ةو  مهارات صورة الجسم و التمییز الذوقي،و تعل(م مهارات التمییز الشمي و اللمسي

دراسات  فق* هناكنجد  ت الكم(ة والسعة ومهاراو  .المفاه(م الم@ان(ة - العالقات الم@ان(ةدراسات في تعل(م  في

 لألول(اءوفي مجال المهارات الح(ات(ة وهي ل(ست برامج موجهة  في مجال المهارات األكاد(م(ةوأنشطة تدر�ب(ة 

 .طرق تدر�س الطفل 'المؤسسات المتخصصة وٕانما
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  ..خاتمةخاتمةالال

ف�رة بناء البرامج، خاصة البرامج التدر�ب�ة  يوه �بیرة أهم�ة موضوع ذو الدراسةطرحت هذه   

�فتقر مجال التر�2ة الخاصة ولذو1 اإلعاقة العقل�ة  ثحی والموجهة ألول�اء األمور، لألطفال المعاقین ذهن�ا

�رة من التجر2ة فوتمخضت هذه ال.األول�اءالجزائر لمثل هذه البرامج وخاصة إذا �ان من �ط4قه  في

موجه  تدر�بي تصم�م برنامجف�رة المیدان�ة والتراث النظر1 والدراسات السا4قة و التي ساعدت ال4احثة في 

  .لألول�اء من خالل معرفة الحاجات التدر�ب�ة لهم

ح�اتة �املة  هاع�ش مع� أنهاهي الحاضن األول  لتر�2ة الطفل المعاق ذهن�ا هي األسرة وذلك  إن  

إكسا4ه مفاه�م الح�اة الیوم�ة وتكو�ن  في أثرلها اكبر ،نجد أن  ح�اتهبدا�ة و من خالل تعاملها من 

التي تع�شها  تتعلC 4التغلب على ردود األفعال السلب�ةحاجات تتعلC 4الطفل و  حاجاته فتتولد  ، شخصیته

  .إعطائهم طرق فعالة للتكفل 4ه داخل األسرةأ�ضا ،التعا�ش مع مش�التهه و ��ف�ة التعامل معوعلى 

و من خالل دراسة التراث النظر1 نجده ناقص في المجال ال4حث في 4عض المهارات األساس�ة،و   

أ�ضا  النقص الخاص بتر�2ة هذه المهارات 4النس4ة للطفل العاد1، أما 4النس4ة للطفل المعاق ذهن�ا فهي 

أ�ضا ال توجد .ى التكیف االجتماعي وتش�یل التواصل االجتماعي ناقصة إلثراء م�تس4اته التي تساعده عل

- على حد علم ال4احثة–دراسات التي أجر�ت في مجال ال4حث العلمي لهذه الدراسة او األنشطة التدر�ب�ة 

فهناك نقص في مهارات التمییز ال4صر1 لأللوان ،أ�ضا ف�ما یخص مهارات التمییز ال4صر1 

السمعي و مهارات التمییز اللمسي و  تعل�م مهارات التمییز الشمي،والتمییز لألحجام،ومهارات التمییز 

- الذوقي و مهارات صورة الجسم ومهارات الجانب�ة ونقص شدید في دراسات في تعل�م العالقات الم�ان�ة

فقN نجد هناك دراسات وأنشطة تدر�ب�ة في مجال المهارات .و مهارات الكم�ة والسعة.المفاه�م الم�ان�ة 

ألكاد�م�ة وفي مجال المهارات الح�ات�ة وهي ل�ست برامج موجهة لألول�اء وٕانما طرق تدر�س الطفل ا

 .4المؤسسات المتخصصة

لكن ما نلمسه من المجتمع و الواقع خاصة في الجزائر انه یوجد نقص في ذلك والرعا�ة األول�ة   

أ�ضا مسؤول�ة األول�اء في ، )سنوات 18-6 (فقN تبدأ الرعا�ة بین.ناقصة )سنوات 6- 3( األساس�ة ما بین

4س�طة ،�شو2ها القصور و�4قى المعاق حب�س األكل و  فهي تطبیC البرامج اإلرشاد�ة، حتى و إن �انت

أما الذین لدیهم درجة تخلف عقلي 4س�N ی4قى تمهینهم بنس4ة ضئیلة وال تحقC الكفا�ة …الشرب و الخروج 

�اء �حتاجون إلى أسالیب وطرق ضمن برامج موجهة تساعدهم لذلك نجد أن األول.الذات�ة وتحقیC الذات

 . على رعا�ة ابنهم 4ش�ل أفضل

 ق ومن اجل تصم�م البرامج لألطفال المعاقین یتم ال4حث ف�ما یخص نمو الطفل العاد1 وطر   

یخص  ا، وف�منقص في التراث النظر1 وحتى في طرق التدر�ب فوجدت ال4احثة.المختلفةاكتساب المفاه�م 

لذلك أص4حت . الطفل المعاق عقل�ا ف�انت ناقصة جدا واألنشطة الخاصة والموجهة لألول�اء غیر موجودة
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في تصم�م برنامج تدر�بي ألول�اء األمور من اجل العمل مع أبنائهم وٕاشراكهم في العمل�ة  ضرورةهناك 

�عات تلزم المدارس 4اشتراك األسرة ت معظم الدول تشر نلذلك س لتحسین القدرات العقل�ة والمعرف�ة  التكفل�ة

 .في العمل�ة التر2و�ة حتى ال ت4قى األمور رهن رغ4ات المعلمین أو مواقف أول�اء األمور واتجاهاتهم

انه أص4حت ضرورة ملحة لجعل األ4اء عناصر أساس�ة في عمل�ة التكفل،ذلك أنهم من  تر� الاحثةو 

�ستط�عون الحرص على فلذة �بدهم و ت4قى المراكز �المدارس العاد�ة تقوم بواجبها 4التنسیC مع اإل4اء 

  .حینما یوضع بین أیدیهم دلیل للتكفل 4أبنائهم

خالل الجانب التطب�قي ، وتطبیC مق�اس الحاجات من  الدراسةعل�ه نتائج  أسفرتوهذا ما   

المعاقین ذهن�ا ف�ما یخص طر�قة تدر�ب  األطفالالتدر�ب�ة ألجل معرفة الحاجات التدر�ب�ة لد1 أول�اء 

أ1 أن هذه  % 12والتكفل 4الطفل المعاق ذهن�ا داخل األسرة وتبین أول�اء ذو1 حاجات قلیلة نسبتها 

أ1 أن هناك مهارات %18وأول�اء ذو1 حاجات متوسطة نسبتها .طفل �ثیرااألمور 4س�طة وال �حتاجها ال

هذا ما �شیر أن  % 70وأول�اء ذو1 حاجات �بیرة نسبتها .اكتسبها وهناك التي �حتاجها بنس4ة متوسطة

الطفل لد�ه نقص في الم�تس4ات و�حتاج األ4اء بدرجة �بیرة إلى توفیر برنامج تدر�بي لتحسین قدرات 

  .ف�ة والسلو��ة والتم�ن من االندماج في المجتمعالطفل المعر 

  :التدر�ب من خالل أنشطة خاصة تقدم لألول�اء وحتى للمعلمین إلىأ�ضا �م�ن 

  .ةوالقراءة والكتا4 ةاكتساب المفاه�م المهارات الح�ات� -

 .تعیین مواقع واتجاهات و الوض�عات -

 .��تسب الطفل المفردات -

 .الوسN المعا�شاكتساب اللغة واالندماج أكثر في  -

 .�ساعده �ثیرا في عمل�ة التواصل -

  .اللغو" والتعبیر اللفظي مالسمعي، الفه ممهارات التمییز السمعي، الفه ةتنم�ة الوعي لألصوات، وتنم� -

 .نمو العقل والتف�یر -

  أسالیب المحادثة الیوم�ة وأنشطة اللغةتعلم  -

�مؤشر ایجابي لمواض�ع 4حث مستقبل�ة في وفي األخیر �م�ن أن نشیر أن دراستنا هذه �م�ن أن تكون 

مجال البرامج التر�2ة واإلرشاد�ة والسلو��ة على مست̂و جامعة 4س�رة وعلى مست̂و جامعات الجزائر 

  :وتكون م�ملة لما جاء فیها أو إش�ال�ات جدیدة �م�ن أن تكون محاور ل4حوث مستقبل�ة منها

 .برامج تعدیل السلوك -1

 .المعاقین ذهن�ا حتى یوجهوا إلى أفضل السبل  األطفالالء البرامج االرشا�ة لوالد" هؤ  -2

االهتمام األسالیب والطرق التي یتم بها تقد�م البرامج التدر?ب�ة والبرامج اإلرشاد�ة الخاصة  -3

       ***األطروحةتم بحمد هللا انجاز  ***                                          .بتنم�ة جل المهارات
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  ..خاتمةخاتمةالال

ف�رة بناء البرامج، خاصة البرامج التدر�ب�ة  يوه �بیرة أهم�ة موضوع ذو الدراسةطرحت هذه   

�فتقر مجال التر�2ة الخاصة ولذو1 اإلعاقة العقل�ة  ثحی والموجهة ألول�اء األمور، لألطفال المعاقین ذهن�ا

�رة من التجر2ة فوتمخضت هذه ال.األول�اءالجزائر لمثل هذه البرامج وخاصة إذا �ان من �ط4قه  في

موجه  تدر�بي تصم�م برنامجف�رة المیدان�ة والتراث النظر1 والدراسات السا4قة و التي ساعدت ال4احثة في 

  .لألول�اء من خالل معرفة الحاجات التدر�ب�ة لهم

ح�اتة �املة  هاع�ش مع� أنهاهي الحاضن األول  لتر�2ة الطفل المعاق ذهن�ا هي األسرة وذلك  إن  

إكسا4ه مفاه�م الح�اة الیوم�ة وتكو�ن  في أثرلها اكبر ،نجد أن  ح�اتهبدا�ة و من خالل تعاملها من 

التي تع�شها  تتعلC 4التغلب على ردود األفعال السلب�ةحاجات تتعلC 4الطفل و  حاجاته فتتولد  ، شخصیته

  .إعطائهم طرق فعالة للتكفل 4ه داخل األسرةأ�ضا ،التعا�ش مع مش�التهه و ��ف�ة التعامل معوعلى 

و من خالل دراسة التراث النظر1 نجده ناقص في المجال ال4حث في 4عض المهارات األساس�ة،و   

أ�ضا  النقص الخاص بتر�2ة هذه المهارات 4النس4ة للطفل العاد1، أما 4النس4ة للطفل المعاق ذهن�ا فهي 

أ�ضا ال توجد .ى التكیف االجتماعي وتش�یل التواصل االجتماعي ناقصة إلثراء م�تس4اته التي تساعده عل

- على حد علم ال4احثة–دراسات التي أجر�ت في مجال ال4حث العلمي لهذه الدراسة او األنشطة التدر�ب�ة 

فهناك نقص في مهارات التمییز ال4صر1 لأللوان ،أ�ضا ف�ما یخص مهارات التمییز ال4صر1 

السمعي و مهارات التمییز اللمسي و  تعل�م مهارات التمییز الشمي،والتمییز لألحجام،ومهارات التمییز 

- الذوقي و مهارات صورة الجسم ومهارات الجانب�ة ونقص شدید في دراسات في تعل�م العالقات الم�ان�ة

فقN نجد هناك دراسات وأنشطة تدر�ب�ة في مجال المهارات .و مهارات الكم�ة والسعة.المفاه�م الم�ان�ة 

ألكاد�م�ة وفي مجال المهارات الح�ات�ة وهي ل�ست برامج موجهة لألول�اء وٕانما طرق تدر�س الطفل ا

 .4المؤسسات المتخصصة

لكن ما نلمسه من المجتمع و الواقع خاصة في الجزائر انه یوجد نقص في ذلك والرعا�ة األول�ة   

أ�ضا مسؤول�ة األول�اء في ، )سنوات 18-6 (فقN تبدأ الرعا�ة بین.ناقصة )سنوات 6- 3( األساس�ة ما بین

4س�طة ،�شو2ها القصور و�4قى المعاق حب�س األكل و  فهي تطبیC البرامج اإلرشاد�ة، حتى و إن �انت

أما الذین لدیهم درجة تخلف عقلي 4س�N ی4قى تمهینهم بنس4ة ضئیلة وال تحقC الكفا�ة …الشرب و الخروج 

�اء �حتاجون إلى أسالیب وطرق ضمن برامج موجهة تساعدهم لذلك نجد أن األول.الذات�ة وتحقیC الذات

 . على رعا�ة ابنهم 4ش�ل أفضل

 ق ومن اجل تصم�م البرامج لألطفال المعاقین یتم ال4حث ف�ما یخص نمو الطفل العاد1 وطر   

یخص  ا، وف�منقص في التراث النظر1 وحتى في طرق التدر�ب فوجدت ال4احثة.المختلفةاكتساب المفاه�م 

لذلك أص4حت . الطفل المعاق عقل�ا ف�انت ناقصة جدا واألنشطة الخاصة والموجهة لألول�اء غیر موجودة
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في تصم�م برنامج تدر�بي ألول�اء األمور من اجل العمل مع أبنائهم وٕاشراكهم في العمل�ة  ضرورةهناك 

�عات تلزم المدارس 4اشتراك األسرة ت معظم الدول تشر نلذلك س لتحسین القدرات العقل�ة والمعرف�ة  التكفل�ة

 .في العمل�ة التر2و�ة حتى ال ت4قى األمور رهن رغ4ات المعلمین أو مواقف أول�اء األمور واتجاهاتهم

انه أص4حت ضرورة ملحة لجعل األ4اء عناصر أساس�ة في عمل�ة التكفل،ذلك أنهم من  تر� الاحثةو 

�ستط�عون الحرص على فلذة �بدهم و ت4قى المراكز �المدارس العاد�ة تقوم بواجبها 4التنسیC مع اإل4اء 

  .حینما یوضع بین أیدیهم دلیل للتكفل 4أبنائهم

خالل الجانب التطب�قي ، وتطبیC مق�اس الحاجات من  الدراسةعل�ه نتائج  أسفرتوهذا ما   

المعاقین ذهن�ا ف�ما یخص طر�قة تدر�ب  األطفالالتدر�ب�ة ألجل معرفة الحاجات التدر�ب�ة لد1 أول�اء 

أ1 أن هذه  % 12والتكفل 4الطفل المعاق ذهن�ا داخل األسرة وتبین أول�اء ذو1 حاجات قلیلة نسبتها 

أ1 أن هناك مهارات %18وأول�اء ذو1 حاجات متوسطة نسبتها .طفل �ثیرااألمور 4س�طة وال �حتاجها ال

هذا ما �شیر أن  % 70وأول�اء ذو1 حاجات �بیرة نسبتها .اكتسبها وهناك التي �حتاجها بنس4ة متوسطة

الطفل لد�ه نقص في الم�تس4ات و�حتاج األ4اء بدرجة �بیرة إلى توفیر برنامج تدر�بي لتحسین قدرات 

  .ف�ة والسلو��ة والتم�ن من االندماج في المجتمعالطفل المعر 

  :التدر�ب من خالل أنشطة خاصة تقدم لألول�اء وحتى للمعلمین إلىأ�ضا �م�ن 

  .ةوالقراءة والكتا4 ةاكتساب المفاه�م المهارات الح�ات� -

 .تعیین مواقع واتجاهات و الوض�عات -

 .��تسب الطفل المفردات -

 .الوسN المعا�شاكتساب اللغة واالندماج أكثر في  -

 .�ساعده �ثیرا في عمل�ة التواصل -

  .اللغو" والتعبیر اللفظي مالسمعي، الفه ممهارات التمییز السمعي، الفه ةتنم�ة الوعي لألصوات، وتنم� -

 .نمو العقل والتف�یر -

  أسالیب المحادثة الیوم�ة وأنشطة اللغةتعلم  -

�مؤشر ایجابي لمواض�ع 4حث مستقبل�ة في وفي األخیر �م�ن أن نشیر أن دراستنا هذه �م�ن أن تكون 

مجال البرامج التر�2ة واإلرشاد�ة والسلو��ة على مست̂و جامعة 4س�رة وعلى مست̂و جامعات الجزائر 

  :وتكون م�ملة لما جاء فیها أو إش�ال�ات جدیدة �م�ن أن تكون محاور ل4حوث مستقبل�ة منها

 .برامج تعدیل السلوك -1

 .المعاقین ذهن�ا حتى یوجهوا إلى أفضل السبل  األطفالالء البرامج االرشا�ة لوالد" هؤ  -2

االهتمام األسالیب والطرق التي یتم بها تقد�م البرامج التدر?ب�ة والبرامج اإلرشاد�ة الخاصة  -3

       ***األطروحةتم بحمد هللا انجاز  ***                                          .بتنم�ة جل المهارات
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  ..خاتمةخاتمةالال
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إكسا4ه مفاه�م الح�اة الیوم�ة وتكو�ن  في أثرلها اكبر ،نجد أن  ح�اتهبدا�ة و من خالل تعاملها من 
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و من خالل دراسة التراث النظر1 نجده ناقص في المجال ال4حث في 4عض المهارات األساس�ة،و   

أ�ضا  النقص الخاص بتر�2ة هذه المهارات 4النس4ة للطفل العاد1، أما 4النس4ة للطفل المعاق ذهن�ا فهي 

أ�ضا ال توجد .ى التكیف االجتماعي وتش�یل التواصل االجتماعي ناقصة إلثراء م�تس4اته التي تساعده عل

- على حد علم ال4احثة–دراسات التي أجر�ت في مجال ال4حث العلمي لهذه الدراسة او األنشطة التدر�ب�ة 

فهناك نقص في مهارات التمییز ال4صر1 لأللوان ،أ�ضا ف�ما یخص مهارات التمییز ال4صر1 

السمعي و مهارات التمییز اللمسي و  تعل�م مهارات التمییز الشمي،والتمییز لألحجام،ومهارات التمییز 

- الذوقي و مهارات صورة الجسم ومهارات الجانب�ة ونقص شدید في دراسات في تعل�م العالقات الم�ان�ة

فقN نجد هناك دراسات وأنشطة تدر�ب�ة في مجال المهارات .و مهارات الكم�ة والسعة.المفاه�م الم�ان�ة 

ألكاد�م�ة وفي مجال المهارات الح�ات�ة وهي ل�ست برامج موجهة لألول�اء وٕانما طرق تدر�س الطفل ا

 .4المؤسسات المتخصصة

لكن ما نلمسه من المجتمع و الواقع خاصة في الجزائر انه یوجد نقص في ذلك والرعا�ة األول�ة   

أ�ضا مسؤول�ة األول�اء في ، )سنوات 18-6 (فقN تبدأ الرعا�ة بین.ناقصة )سنوات 6- 3( األساس�ة ما بین

4س�طة ،�شو2ها القصور و�4قى المعاق حب�س األكل و  فهي تطبیC البرامج اإلرشاد�ة، حتى و إن �انت

أما الذین لدیهم درجة تخلف عقلي 4س�N ی4قى تمهینهم بنس4ة ضئیلة وال تحقC الكفا�ة …الشرب و الخروج 

�اء �حتاجون إلى أسالیب وطرق ضمن برامج موجهة تساعدهم لذلك نجد أن األول.الذات�ة وتحقیC الذات

 . على رعا�ة ابنهم 4ش�ل أفضل

 ق ومن اجل تصم�م البرامج لألطفال المعاقین یتم ال4حث ف�ما یخص نمو الطفل العاد1 وطر   

یخص  ا، وف�منقص في التراث النظر1 وحتى في طرق التدر�ب فوجدت ال4احثة.المختلفةاكتساب المفاه�م 

لذلك أص4حت . الطفل المعاق عقل�ا ف�انت ناقصة جدا واألنشطة الخاصة والموجهة لألول�اء غیر موجودة
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انه أص4حت ضرورة ملحة لجعل األ4اء عناصر أساس�ة في عمل�ة التكفل،ذلك أنهم من  تر� الاحثةو 

�ستط�عون الحرص على فلذة �بدهم و ت4قى المراكز �المدارس العاد�ة تقوم بواجبها 4التنسیC مع اإل4اء 

  .حینما یوضع بین أیدیهم دلیل للتكفل 4أبنائهم

خالل الجانب التطب�قي ، وتطبیC مق�اس الحاجات من  الدراسةعل�ه نتائج  أسفرتوهذا ما   

المعاقین ذهن�ا ف�ما یخص طر�قة تدر�ب  األطفالالتدر�ب�ة ألجل معرفة الحاجات التدر�ب�ة لد1 أول�اء 

أ1 أن هذه  % 12والتكفل 4الطفل المعاق ذهن�ا داخل األسرة وتبین أول�اء ذو1 حاجات قلیلة نسبتها 

أ1 أن هناك مهارات %18وأول�اء ذو1 حاجات متوسطة نسبتها .طفل �ثیرااألمور 4س�طة وال �حتاجها ال

هذا ما �شیر أن  % 70وأول�اء ذو1 حاجات �بیرة نسبتها .اكتسبها وهناك التي �حتاجها بنس4ة متوسطة

الطفل لد�ه نقص في الم�تس4ات و�حتاج األ4اء بدرجة �بیرة إلى توفیر برنامج تدر�بي لتحسین قدرات 

  .ف�ة والسلو��ة والتم�ن من االندماج في المجتمعالطفل المعر 

  :التدر�ب من خالل أنشطة خاصة تقدم لألول�اء وحتى للمعلمین إلىأ�ضا �م�ن 

  .ةوالقراءة والكتا4 ةاكتساب المفاه�م المهارات الح�ات� -

 .تعیین مواقع واتجاهات و الوض�عات -

 .��تسب الطفل المفردات -

 .الوسN المعا�شاكتساب اللغة واالندماج أكثر في  -

 .�ساعده �ثیرا في عمل�ة التواصل -

  .اللغو" والتعبیر اللفظي مالسمعي، الفه ممهارات التمییز السمعي، الفه ةتنم�ة الوعي لألصوات، وتنم� -

 .نمو العقل والتف�یر -

  أسالیب المحادثة الیوم�ة وأنشطة اللغةتعلم  -

�مؤشر ایجابي لمواض�ع 4حث مستقبل�ة في وفي األخیر �م�ن أن نشیر أن دراستنا هذه �م�ن أن تكون 

مجال البرامج التر�2ة واإلرشاد�ة والسلو��ة على مست̂و جامعة 4س�رة وعلى مست̂و جامعات الجزائر 

  :وتكون م�ملة لما جاء فیها أو إش�ال�ات جدیدة �م�ن أن تكون محاور ل4حوث مستقبل�ة منها

 .برامج تعدیل السلوك -1

 .المعاقین ذهن�ا حتى یوجهوا إلى أفضل السبل  األطفالالء البرامج االرشا�ة لوالد" هؤ  -2

االهتمام األسالیب والطرق التي یتم بها تقد�م البرامج التدر?ب�ة والبرامج اإلرشاد�ة الخاصة  -3

       ***األطروحةتم بحمد هللا انجاز  ***                                          .بتنم�ة جل المهارات
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: األردن - عمان.)1�(- األمور وأول�اءدلیل المعلمین - العقل�ة اإلعاقة.)2007.(عدنان ناصر الحازمي .64
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  ةــة الشعـبیــالجمــهورة الجزائرة الد	مقــراطی

  وزارة التعلـ	م العـالي و ال�حـث العــلمي

  ــة دمحم خ	ضرامعــج

  – رة�س#ـــ -

     #ل	ة العلوم اإلنسان	ة واالجتماع	ة 

                                                                                قسم العلوم االجتماع	ة              

               . شع�ة علم النفس

  
                                                                              

  استمـــارة صـــدق المح#میــــــن

 

 لألطفال األساسية املهارات لتنمية تدرييب بر�مج :"بعنوان أطروحة الدكتوراهيف إطار إعداد     

نضع بني أيديكم هذا املقياس الذي  "ذهنيا املعاقني األطفال ألولياء موجه بر�مج- ذهنيا املعاقني
فيما خيص طريقة تدريب والتكفل  األطفال املعاقني ذهنيا ولياءأحناول من خالله معرفة احلاجات لدى 

  . Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة
  .من سيادتكم حتكيم هذا املقياس مع إضافة أي مالحظات مناسبة من وجهه نظركم نرجو

  ولكم جزيل الشكر

  

  

  ):ة(احملكم ) ة(معلومات خاصة (ألستاذ                                           

  ...........................................................................): ة(احملكم ) ة(االسم الكامل لألستاذ

  : ..................................................................................................الدرجة العلمية

  ................................................: ........................................................اجلامعة

  ...........:...............................................................................................الكلية

  ...................:.......................................................................................القسم

  
  

  

  



  

 

 

  

 

  شرح تصمیم المقیاس

 

�مر الطفل المعاق ذهن�ا بتجارب متكرر من الفشل �سبب نقص قدراته العقل�ة ،فهو 

�عجز عن مسایرة زمالئه في مجال التعل�م العاد( ،ف�صاب �اإلح�ا% و�شعر �العجز 

التي تناسب قدراته والدون�ة و�حتاج بذلك إلى تدر5ب على األعمال واألنشطة والمهارات 

  .المحدودة ، ف�قل اعتماده على اآلخر5ن و5تحق> له قدر من التكیف الشخصي االجتماعي

  :لإلعاقة العقل�ة وهي تصن	فات 4فئات التخلف الذهني حسب الدراسة الحال�ة صنفت إلى

-  Bاء درجة 70 – 50/ سنوات فأكثر) 9-7( تخلف عقلي �س�Kالذ. 
-  Bاء درجة 50 – 35/سنوات ) 6-5(تخلف عقلي متوسKالذ.  

 .الذKاء درجة 34 – 20/ سنوات  4) شدید (حاد تخلف عقلي -

 .الذKاء درجة 25أو  20أدنى من . /سنوات فأقل 3تخلف عقلي عمی>  -
 

قای�س التي تتماشى ملابناءا على التراث النظر( و �عض  ه�النس�ة للمق�اس فتم بناء

على  )أخصائ�ة التخاطب(أ�ضا من خالل الممارسة النفس�ة األرطوفون�ة والدراسة الحال�ة

 �حیث البنود تترتب حسب المستوR العقلي للطفل المعاق، كز المتخصصةامستوR المر 

ما یتماشى ت �عض الع�ارات متشابهة فهذا ل�س بتكرار وٕانما تكررت حسب دأن وجو ،ذهن�ا

والمفاه�م لنمو وتطور نمو  توتطور المهارا سنوات عقل�ة 10 -2المستوR العقلي من و 

 .الطفل 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  .الحاجات التدرب	ة ألول	اء أطفال المعافیین ذهن	امق	اس 
  

  الباحثة :   إعداد                                       

  

  )ويل الطفل( سيديت/  سيدي
نضع بني يديك قائمة حتتوي على جمموعة من العبارات واجلمل اليت تصف احلاجات فيما خيص طريقة 

  .كمتدريب والتكفل Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة من طرفال

 موقفك حدد مث ^مة بعناية عبارة كل اقرأ فضلك من فيها، النظر وجهات ختتلف العبارة هذه -
   حاجتك متثل اليت اخلانة يف (x) إشارة ضعبو  منها

  : اآلتية وهى  الثالثةمن اخلاdت 
مع العلم rنه ليست هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطًئة ، وإمنا اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن 

  .رأيك بصراحة
  أرجو التأكد من اإلجابة على مجيع العبارات دون استثناء                   

   
  

  . ولكم خالص الشكر والتقدير                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  #بیرةحاجة   حاجة قلیلة  ال حاجة



  

 

 

  المق	اس

  إعادة الص	اغة  ق	ستال   تق	س  :تدر�ه الحاجة إلى  الرقم

        .أن یتا�ع األش�اء المتحرKة أمامه  1

        .تتواجد في األسرة على تقلید األصوات التي  2

        .على إعادة Kلمة من مقطع واحد  3

       . على معرفة الفرق بین أنا وأنت  4

       .على معرفة فوق، تحت  5

       . على قول اسمه  6

       .على إعطاء لالم أش�اء �طلب منها  7

       .على تسم�ة األش�اء، األلعاب  8

       .على اإلشارة إلى أجزاء جسمه  9

       .اإلشارة إلى األش�اء الموجودة في الكتب المصورةعلى   10

       .على استعمال Kلمة وحدة  11

       . Kلمات فأكثر 5على استعمال   12

       .على استخدام الملعقة لتناول طعامه  13

       . على ینشف وجهه و5ده المساعدة  14

       .على التمییز بین األش�اء القابلة لألكل وغیر قابلة لألكل  15

       . لالستجا�ة للتعل�مات ال�س�طة  16

       نشرب �ه–Kاس /على معنى، ولف] وظائف األش�اء  17

       .مKع�ات 4- �3عدها 3-2على بناء األبراج من  18

       . على فرز األلوان  19

       .على �شیر إلى أسماء الصور عندما نذKرها له  20

       ...ماذا.../على فهم األسئلة أین؟  21

        .أجزاء من جسمه 6معرفة على   22

        .حلیب-خبز/Kلمة  2على قول   23

        .على قول اسمه واسم عائلته  24

        .على استعمال الملعقة �شKل جید، الشرب، خلع المعطف  25

        .على الشرب من الفنجان وٕاعادته إلى مKانه  26

        . Kلمات فأكثر 10على امتالك   27

        .األش�اء والصورعلى إدراك العدید من   28



  

 

 

        على إظهار الصفات والظروف في الكالم مثل جید، جمیل، ساخن، �ارد  29

        .ل	ستدل على موقع الشيء الذP تم إخفاءه بنقله من م#ان إلى أخر مرة واحدة  30

        .على تسم�ة األش�اء مختلفة األحجام  31

        .الم�اد` األولى للكتا�ةعلى   32

        .العد عن طر5> العد اآلليعلى تعلم   33

        ).جامد-لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء  34

        .على التعرف على الروائح  35

        .تمییز أجزاء الجسم من خالل األلفاc الدالة علیها  36

        .تفضیل إحدR الیدین في جمع األش�اء عن األرض  37

        .على الكم �طر5قة التقلید  38

        مال�سهعلى ارتداء   39

        .على عدم تبلیل ث�ا�ه   40

        على معرفة اللون األحمر   41

        .على ترتیب المKع�ات حسب الحجم  42

        .)�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء  43

        .على معرفة الفرق بین الحاضر والماضي  44

        .على رسم دائرة   45

        .على معرفة اللسان، الرق�ة، الذراع  46

        .Kلمات  في جملة 3على التلف] ب   47

        .على فهم الجمل ال�س�طة  48

       . على تسم�ة الصور  49

       .على وظ�فة األش�اء  50

       .على التمییز بین الحجوم المختلفة  51

       .على �عرف األش�اء المألوفة عن طرق اللمس  52

       . أن �فهم مفهوم الواحد  53

       . على التمییز ال�صر( لألشKال   54

        .تصنیف الروائح وف> مطبخ�ه وروائح عطر5ة  55

        .على التعرف الحروف الهجائ�ة  56

        .على تعلم العد من خالل التنسی> بین الكم�ة واألرقام  57

58  Bعلى ذاته فق Rعلى �عرف الجهة ال�منى و ال�سر.        



  

 

 

        .المKانعلى تمییز الوضع�ات الجسم في   59

        ".غدا، احد األ	ام، یوما ما، سأفعل"من خالل ع�ارات "المستقبل"على ع�ارة  60

        .فرعانعلى تمییز لمفهوم مآلن   61

        .السترجاع الطفل سلسلة من األرقام بنفس الرتیب �عد سماعها م�اشرة  62

        .على صب الماء من إناء صغیر   63

        ورgا% الحذاءعلى فك األزرار الواسعة   64

        . على غسل ید�ه  65

        .على استعمال الحمام  66

        . على أن �سمي لونین احمر و األزرق   67

        .للحصول على معلومات أسئلةعلى طرح   68

        .على قول اسم الشيء إذا وصفت وظ�فته  69

        ).برتقال-جوارب- حذاء(على أن �طاب> بین األش�اء المألوفة  70

        .�شیر إلى األكبر و األصغر، األطول، األقصر أن  71

        .�عرف الكلمات من حیث استعمالها أن  72

        .على استعمال أحرف العطف وفهم أحرف الجر  73

        .على رسم صورة اإلنسان واضحة لألجزاء األساس�ة  74

        . 10على العد حتى   75

        .على  شKل مستطیل   76

        .في أماكنهاعلى وضع األشKال   77

        .مKع�ات 10على بناء برج من   78

        .صور  6صور من بین  3على وصف   79

        .على تسم�ة ما �الصورة بتسلسل زمني  80

        ....)أجمل- جمیل.(على مفاه�م المقارنة  81

        .صور 10على تسم�ة أكثر من   82

        .على التعبیر عن مضمون القصة  83

        (+)إشارة   على تقلید Kتا�ة  84

        .ألوان 6- 4على أن �شیر و �سمي   85

        .على تذKر الشيء المفقود  86

        .على تمیز ملمس الصلب واللین  87

        .على إمKان�ة التحدث عن األمس أو األسبوع  88



  

 

 

        .على تمیز بین األقل واألكثر  89

        .على فهم و یتذKر أحداث قصة تحKى له  90

        .وظ�فة الحواسعلى ذKر   91

        .#لمات 3على استخدام جمال #املة الفعل، الفاعل،أو االسم و الخبر من   92

        .على ذKر ضد الكلمات  93

        .الحاضر التحدث عن أش	اء حدثت في الماضي و	میز بینها وVین  94

        .على تقط�ع األشKال لخضار �السKین  95

        .على غل> األزرار  96

        .تسر5ح الشعر �المشBعلى   97

        .على معرفة عنوان منزله  98

        .على تناول الطعام لوحده  99

        .على الذهاب إلى المرحاض  100

        .20على العد إلى   101

        .على معرفة أسماء األلوان  102

        .على التمییز بین الماضي والحاضر  103

        .على سرد القصص  104

        .،اقصر،اكبر،اصغر على معاني أطول  105

        .على معرفة الشKل المثلث  106

        .على تقد�م المعلومات  107

        .على معرفة أوجه االختالف والتشا�ه  108

        .على �عرف أ�ام األسبوع  109

        .على �حKي قصة من Kتاب مصور أو صور  110

        .على Kتا�ة �عض الكلمات ال�س�طة عن طر5> نقلها  111

        ...)ى، علن، عى، إلمن(أحرف الجر الضمائر،على استعمال   112

        .أش�اء واحد واحدا واحدا 5على عد   113

        .أن یجیب عن األسئلة تتصل �النهار واللیل  114

        على معرفة األلوان  115

        .یلون داخل خطو% أن  116

        .على التعرف وظ�فة الساعة  117

        .�سار/ ن، �میلأسف/، علىأمام/المKان�ة خلفعلى �عرف العالقات   118



  

 

 

        .على �عرف عنوانه �الكامل  119

        .على �قوم �شراء �عض مستلزمات   120

        .على ارتداء المال�س، الحذاء  121

        .على تنظیف األسنان  122

        .على عبور الشارع  123

        .على اخت�ار المال�س حسب الجو  124

        على استخدام السKین في األكل   125

        .على نسخ اسمه  126

        .على فهم السبب والنتیجة  127

        . على قول قصة قصیرة في تسلسل  128

        .على �عض األحرف واألعداد  129

        .على تحدید خاص�ة الملمس  130

        .على قراءة الحروف الهجائ�ة  131

        .على تشKیل الحروف �العجین  132

        .فأكثر 20- 1على التعرف على أسماء األعداد   133

        .على یت�ع التعل�مات المزدوجة بخصوص ال�مین وال�سار  134

        على التعرف على المدR الزمني لألحداث  135

        .على أن �ق�س الطفل Kم�ات المواد المختلفة  136

        .على استخدام القلم في الكتا�ة  137

        .االستحمام بنفسه مع تلقي �عض المساعدةعلى   138

        .على الذهاب إلى الفراش دون مساعدة  139

        .تدر�5ه على االستدالل على الوقت من النظر إلى الساعة  140

        .على Kتا�ة جملة �س�طة  141

        .على وصف االتجاهات السیر المتعددة  142

        .على استخدام السKین لقطع األش�اء  143

        .على أن یجید استخداما لمشB أو الفرشاة لتمش�B شعره  144

        �عرف �مین و�سار شخص أخر  145

        ...�ستخدم األدوات األساس�ة المطرقة،المفك  146

        .على استخدامات األدوات المنزل�ة  147

        .على تعلم مستو�ات اللون   148



  

 

 

        .جزاء 45على ترKیب بیزل العاب ترKیب أكثر من   149

        .على تمییز صال�ة األش�اء  150

        .على قراءة الكلمات الناقصة  151

        .على Kتا�ة اسم الصورة  152

        . 100على یتعرف على رموز األعداد حتى  153

        .على أن �ستجیب للسؤال ماذا نفعل  154

        .على تشKیل أجزاء الجسم  155

        .الساعة على التعرف على الوقت �استخدام  156

        .على ث�ات الكم�ة لمادة صل�ة  157

        .على �عض األعمال المنزل�ة الروتین�ة  158

        .على  القراءة حسب رغبته  159

        .على االستحمام دوم مساعدة  160

        على رسم منظر طب�عي وتلو5نه                 161

        .  على تحدید مثیر سمعي في س�اق سمعي  162

        .على قراءة سور قرآن�ة   163

        .على Kتا�ة جمل �س�طة من الح�اة الیوم�ة  164

        .على تعلم العمل�ات الحساب�ة  165

        .آ�ات 13على تكرار سورة قرآن�ة من   166

        .على اإلجا�ة بنعم أوال لتمییز الجانب�ة على األش�اء  167

        ).األنب�اء،بالنس( العائلة المر�Kةعلى بناء شجرة   168

        . على إدراك الفصول والشهور  169

        .على تقدیر الكم	ة من خالل تحضیر نموذج من الخبز، الحلو	ات  170

        .على االعتناء بنفسه عند تناوله الطعام  171

        .على الق�ام �شراء �عض المستلزمات ال�س�طة  172

        .على �ستط�ع التجول في منطقة سKنه �مفرده  173

        .على وصف لآلخر5ن األماكن التي تحتاج الوصول إلیها للسیر  174

        .على قراءة من Kتاب  175

        .على Kتا�ة الكلمات �شKل متصل   176

        .على Kتا�ة العناو5ن   177

        .على االلتزام بتنظ�م الوقت الذ( �ضعه من �قوم برعایته  178



  

 

 

  الجداول المرفقة       

 جدول یوضح التعلیمات  •

  

  التعليمات
  التعديل  غري واضحة  واضحة

      

  التعديل  غري مناسبة  مناسبة  ال حاجة

        حاجة قليلة

        حاجة كبرية

ت
ــرا

قـــــــ
الف

  

  التعديل  غري كاف  كاف

      

  اقرتاح  غري واضحة  واضحة

      

  اقرتاح  غري مرتبة  مرتبة

      

 

 

  إضافة عبارات أخرى  •

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  

   

   

   

    

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 hassina0705@yahoo.fr: البرد االلكتروني 

  



  

 

 

  

  ةــة الشعـبیــالجمــهورة الجزائرة الد	مقــراطی

  وزارة التعلـ	م العـالي و ال�حـث العــلمي

  ــة دمحم خ	ضرامعــج

  – رة�س#ـــ -

     #ل	ة العلوم اإلنسان	ة واالجتماع	ة 

                                                                                قسم العلوم االجتماع	ة              

               . شع�ة علم النفس

  
                                                                              

  استمـــارة صـــدق المح#میــــــن

 

 لألطفال األساسية املهارات لتنمية تدرييب بر�مج :"بعنوان أطروحة الدكتوراهيف إطار إعداد     

نضع بني أيديكم هذا املقياس الذي  "ذهنيا املعاقني األطفال ألولياء موجه بر�مج- ذهنيا املعاقني
فيما خيص طريقة تدريب والتكفل  األطفال املعاقني ذهنيا ولياءأحناول من خالله معرفة احلاجات لدى 

  . Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة
  .من سيادتكم حتكيم هذا املقياس مع إضافة أي مالحظات مناسبة من وجهه نظركم نرجو

  ولكم جزيل الشكر

  

  

  ):ة(احملكم ) ة(معلومات خاصة (ألستاذ                                           

  ...........................................................................): ة(احملكم ) ة(االسم الكامل لألستاذ

  : ..................................................................................................الدرجة العلمية

  ................................................: ........................................................اجلامعة

  ...........:...............................................................................................الكلية

  ...................:.......................................................................................القسم

  
  

  

  



  

 

 

  

 

  شرح تصمیم المقیاس

 

�مر الطفل المعاق ذهن�ا بتجارب متكرر من الفشل �سبب نقص قدراته العقل�ة ،فهو 

�عجز عن مسایرة زمالئه في مجال التعل�م العاد( ،ف�صاب �اإلح�ا% و�شعر �العجز 

التي تناسب قدراته والدون�ة و�حتاج بذلك إلى تدر5ب على األعمال واألنشطة والمهارات 

  .المحدودة ، ف�قل اعتماده على اآلخر5ن و5تحق> له قدر من التكیف الشخصي االجتماعي

  :لإلعاقة العقل�ة وهي تصن	فات 4فئات التخلف الذهني حسب الدراسة الحال�ة صنفت إلى

-  Bاء درجة 70 – 50/ سنوات فأكثر) 9-7( تخلف عقلي �س�Kالذ. 
-  Bاء درجة 50 – 35/سنوات ) 6-5(تخلف عقلي متوسKالذ.  

 .الذKاء درجة 34 – 20/ سنوات  4) شدید (حاد تخلف عقلي -

 .الذKاء درجة 25أو  20أدنى من . /سنوات فأقل 3تخلف عقلي عمی>  -
 

قای�س التي تتماشى ملابناءا على التراث النظر( و �عض  ه�النس�ة للمق�اس فتم بناء

على  )أخصائ�ة التخاطب(أ�ضا من خالل الممارسة النفس�ة األرطوفون�ة والدراسة الحال�ة

 �حیث البنود تترتب حسب المستوR العقلي للطفل المعاق، كز المتخصصةامستوR المر 

ما یتماشى ت �عض الع�ارات متشابهة فهذا ل�س بتكرار وٕانما تكررت حسب دأن وجو ،ذهن�ا

والمفاه�م لنمو وتطور نمو  توتطور المهارا سنوات عقل�ة 10 -2المستوR العقلي من و 

 .الطفل 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  .الحاجات التدرب	ة ألول	اء أطفال المعافیین ذهن	امق	اس 
  

  الباحثة :   إعداد                                       

  

  )ويل الطفل( سيديت/  سيدي
نضع بني يديك قائمة حتتوي على جمموعة من العبارات واجلمل اليت تصف احلاجات فيما خيص طريقة 

  .كمتدريب والتكفل Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة من طرفال

 موقفك حدد مث ^مة بعناية عبارة كل اقرأ فضلك من فيها، النظر وجهات ختتلف العبارة هذه -
   حاجتك متثل اليت اخلانة يف (x) إشارة ضعبو  منها

  : اآلتية وهى  الثالثةمن اخلاdت 
مع العلم rنه ليست هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطًئة ، وإمنا اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن 

  .رأيك بصراحة
  أرجو التأكد من اإلجابة على مجيع العبارات دون استثناء                   

   
  

  . ولكم خالص الشكر والتقدير                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  #بیرةحاجة   حاجة قلیلة  ال حاجة



  

 

 

  المق	اس

  إعادة الص	اغة  ق	ستال   تق	س  :تدر�ه الحاجة إلى  الرقم

        .أن یتا�ع األش�اء المتحرKة أمامه  1

        .تتواجد في األسرة على تقلید األصوات التي  2

        .على إعادة Kلمة من مقطع واحد  3

       . على معرفة الفرق بین أنا وأنت  4

       .على معرفة فوق، تحت  5

       . على قول اسمه  6

       .على إعطاء لالم أش�اء �طلب منها  7

       .على تسم�ة األش�اء، األلعاب  8

       .على اإلشارة إلى أجزاء جسمه  9

       .اإلشارة إلى األش�اء الموجودة في الكتب المصورةعلى   10

       .على استعمال Kلمة وحدة  11

       . Kلمات فأكثر 5على استعمال   12

       .على استخدام الملعقة لتناول طعامه  13

       . على ینشف وجهه و5ده المساعدة  14

       .على التمییز بین األش�اء القابلة لألكل وغیر قابلة لألكل  15

       . لالستجا�ة للتعل�مات ال�س�طة  16

       نشرب �ه–Kاس /على معنى، ولف] وظائف األش�اء  17

       .مKع�ات 4- �3عدها 3-2على بناء األبراج من  18

       . على فرز األلوان  19

       .على �شیر إلى أسماء الصور عندما نذKرها له  20

       ...ماذا.../على فهم األسئلة أین؟  21

        .أجزاء من جسمه 6معرفة على   22

        .حلیب-خبز/Kلمة  2على قول   23

        .على قول اسمه واسم عائلته  24

        .على استعمال الملعقة �شKل جید، الشرب، خلع المعطف  25

        .على الشرب من الفنجان وٕاعادته إلى مKانه  26

        . Kلمات فأكثر 10على امتالك   27

        .األش�اء والصورعلى إدراك العدید من   28



  

 

 

        على إظهار الصفات والظروف في الكالم مثل جید، جمیل، ساخن، �ارد  29

        .ل	ستدل على موقع الشيء الذP تم إخفاءه بنقله من م#ان إلى أخر مرة واحدة  30

        .على تسم�ة األش�اء مختلفة األحجام  31

        .الم�اد` األولى للكتا�ةعلى   32

        .العد عن طر5> العد اآلليعلى تعلم   33

        ).جامد-لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء  34

        .على التعرف على الروائح  35

        .تمییز أجزاء الجسم من خالل األلفاc الدالة علیها  36

        .تفضیل إحدR الیدین في جمع األش�اء عن األرض  37

        .على الكم �طر5قة التقلید  38

        مال�سهعلى ارتداء   39

        .على عدم تبلیل ث�ا�ه   40

        على معرفة اللون األحمر   41

        .على ترتیب المKع�ات حسب الحجم  42

        .)�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء  43

        .على معرفة الفرق بین الحاضر والماضي  44

        .على رسم دائرة   45

        .على معرفة اللسان، الرق�ة، الذراع  46

        .Kلمات  في جملة 3على التلف] ب   47

        .على فهم الجمل ال�س�طة  48

       . على تسم�ة الصور  49

       .على وظ�فة األش�اء  50

       .على التمییز بین الحجوم المختلفة  51

       .على �عرف األش�اء المألوفة عن طرق اللمس  52

       . أن �فهم مفهوم الواحد  53

       . على التمییز ال�صر( لألشKال   54

        .تصنیف الروائح وف> مطبخ�ه وروائح عطر5ة  55

        .على التعرف الحروف الهجائ�ة  56

        .على تعلم العد من خالل التنسی> بین الكم�ة واألرقام  57

58  Bعلى ذاته فق Rعلى �عرف الجهة ال�منى و ال�سر.        



  

 

 

        .المKانعلى تمییز الوضع�ات الجسم في   59

        ".غدا، احد األ	ام، یوما ما، سأفعل"من خالل ع�ارات "المستقبل"على ع�ارة  60

        .فرعانعلى تمییز لمفهوم مآلن   61

        .السترجاع الطفل سلسلة من األرقام بنفس الرتیب �عد سماعها م�اشرة  62

        .على صب الماء من إناء صغیر   63

        ورgا% الحذاءعلى فك األزرار الواسعة   64

        . على غسل ید�ه  65

        .على استعمال الحمام  66

        . على أن �سمي لونین احمر و األزرق   67

        .للحصول على معلومات أسئلةعلى طرح   68

        .على قول اسم الشيء إذا وصفت وظ�فته  69

        ).برتقال-جوارب- حذاء(على أن �طاب> بین األش�اء المألوفة  70

        .�شیر إلى األكبر و األصغر، األطول، األقصر أن  71

        .�عرف الكلمات من حیث استعمالها أن  72

        .على استعمال أحرف العطف وفهم أحرف الجر  73

        .على رسم صورة اإلنسان واضحة لألجزاء األساس�ة  74

        . 10على العد حتى   75

        .على  شKل مستطیل   76

        .في أماكنهاعلى وضع األشKال   77

        .مKع�ات 10على بناء برج من   78

        .صور  6صور من بین  3على وصف   79

        .على تسم�ة ما �الصورة بتسلسل زمني  80

        ....)أجمل- جمیل.(على مفاه�م المقارنة  81

        .صور 10على تسم�ة أكثر من   82

        .على التعبیر عن مضمون القصة  83

        (+)إشارة   على تقلید Kتا�ة  84

        .ألوان 6- 4على أن �شیر و �سمي   85

        .على تذKر الشيء المفقود  86

        .على تمیز ملمس الصلب واللین  87

        .على إمKان�ة التحدث عن األمس أو األسبوع  88



  

 

 

        .على تمیز بین األقل واألكثر  89

        .على فهم و یتذKر أحداث قصة تحKى له  90

        .وظ�فة الحواسعلى ذKر   91

        .#لمات 3على استخدام جمال #املة الفعل، الفاعل،أو االسم و الخبر من   92

        .على ذKر ضد الكلمات  93

        .الحاضر التحدث عن أش	اء حدثت في الماضي و	میز بینها وVین  94

        .على تقط�ع األشKال لخضار �السKین  95

        .على غل> األزرار  96

        .تسر5ح الشعر �المشBعلى   97

        .على معرفة عنوان منزله  98

        .على تناول الطعام لوحده  99

        .على الذهاب إلى المرحاض  100

        .20على العد إلى   101

        .على معرفة أسماء األلوان  102

        .على التمییز بین الماضي والحاضر  103

        .على سرد القصص  104

        .،اقصر،اكبر،اصغر على معاني أطول  105

        .على معرفة الشKل المثلث  106

        .على تقد�م المعلومات  107

        .على معرفة أوجه االختالف والتشا�ه  108

        .على �عرف أ�ام األسبوع  109

        .على �حKي قصة من Kتاب مصور أو صور  110

        .على Kتا�ة �عض الكلمات ال�س�طة عن طر5> نقلها  111

        ...)ى، علن، عى، إلمن(أحرف الجر الضمائر،على استعمال   112

        .أش�اء واحد واحدا واحدا 5على عد   113

        .أن یجیب عن األسئلة تتصل �النهار واللیل  114

        على معرفة األلوان  115

        .یلون داخل خطو% أن  116

        .على التعرف وظ�فة الساعة  117

        .�سار/ ن، �میلأسف/، علىأمام/المKان�ة خلفعلى �عرف العالقات   118



  

 

 

        .على �عرف عنوانه �الكامل  119

        .على �قوم �شراء �عض مستلزمات   120

        .على ارتداء المال�س، الحذاء  121

        .على تنظیف األسنان  122

        .على عبور الشارع  123

        .على اخت�ار المال�س حسب الجو  124

        على استخدام السKین في األكل   125

        .على نسخ اسمه  126

        .على فهم السبب والنتیجة  127

        . على قول قصة قصیرة في تسلسل  128

        .على �عض األحرف واألعداد  129

        .على تحدید خاص�ة الملمس  130

        .على قراءة الحروف الهجائ�ة  131

        .على تشKیل الحروف �العجین  132

        .فأكثر 20- 1على التعرف على أسماء األعداد   133

        .على یت�ع التعل�مات المزدوجة بخصوص ال�مین وال�سار  134

        على التعرف على المدR الزمني لألحداث  135

        .على أن �ق�س الطفل Kم�ات المواد المختلفة  136

        .على استخدام القلم في الكتا�ة  137

        .االستحمام بنفسه مع تلقي �عض المساعدةعلى   138

        .على الذهاب إلى الفراش دون مساعدة  139

        .تدر�5ه على االستدالل على الوقت من النظر إلى الساعة  140

        .على Kتا�ة جملة �س�طة  141

        .على وصف االتجاهات السیر المتعددة  142

        .على استخدام السKین لقطع األش�اء  143

        .على أن یجید استخداما لمشB أو الفرشاة لتمش�B شعره  144

        �عرف �مین و�سار شخص أخر  145

        ...�ستخدم األدوات األساس�ة المطرقة،المفك  146

        .على استخدامات األدوات المنزل�ة  147

        .على تعلم مستو�ات اللون   148



  

 

 

        .جزاء 45على ترKیب بیزل العاب ترKیب أكثر من   149

        .على تمییز صال�ة األش�اء  150

        .على قراءة الكلمات الناقصة  151

        .على Kتا�ة اسم الصورة  152

        . 100على یتعرف على رموز األعداد حتى  153

        .على أن �ستجیب للسؤال ماذا نفعل  154

        .على تشKیل أجزاء الجسم  155

        .الساعة على التعرف على الوقت �استخدام  156

        .على ث�ات الكم�ة لمادة صل�ة  157

        .على �عض األعمال المنزل�ة الروتین�ة  158

        .على  القراءة حسب رغبته  159

        .على االستحمام دوم مساعدة  160

        على رسم منظر طب�عي وتلو5نه                 161

        .  على تحدید مثیر سمعي في س�اق سمعي  162

        .على قراءة سور قرآن�ة   163

        .على Kتا�ة جمل �س�طة من الح�اة الیوم�ة  164

        .على تعلم العمل�ات الحساب�ة  165

        .آ�ات 13على تكرار سورة قرآن�ة من   166

        .على اإلجا�ة بنعم أوال لتمییز الجانب�ة على األش�اء  167

        ).األنب�اء،بالنس( العائلة المر�Kةعلى بناء شجرة   168

        . على إدراك الفصول والشهور  169

        .على تقدیر الكم	ة من خالل تحضیر نموذج من الخبز، الحلو	ات  170

        .على االعتناء بنفسه عند تناوله الطعام  171

        .على الق�ام �شراء �عض المستلزمات ال�س�طة  172

        .على �ستط�ع التجول في منطقة سKنه �مفرده  173

        .على وصف لآلخر5ن األماكن التي تحتاج الوصول إلیها للسیر  174

        .على قراءة من Kتاب  175

        .على Kتا�ة الكلمات �شKل متصل   176

        .على Kتا�ة العناو5ن   177

        .على االلتزام بتنظ�م الوقت الذ( �ضعه من �قوم برعایته  178



  

 

 

  الجداول المرفقة       

 جدول یوضح التعلیمات  •

  

  التعليمات
  التعديل  غري واضحة  واضحة

      

  التعديل  غري مناسبة  مناسبة  ال حاجة

        حاجة قليلة

        حاجة كبرية

ت
ــرا

قـــــــ
الف

  

  التعديل  غري كاف  كاف

      

  اقرتاح  غري واضحة  واضحة

      

  اقرتاح  غري مرتبة  مرتبة

      

 

 

  إضافة عبارات أخرى  •

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  

   

   

   

    

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 hassina0705@yahoo.fr: البرد االلكتروني 

  



  

 

 

  

  ةــة الشعـبیــالجمــهورة الجزائرة الد	مقــراطی

  وزارة التعلـ	م العـالي و ال�حـث العــلمي

  ــة دمحم خ	ضرامعــج

  – رة�س#ـــ -

     #ل	ة العلوم اإلنسان	ة واالجتماع	ة 

                                                                                قسم العلوم االجتماع	ة              

               . شع�ة علم النفس

  
                                                                              

  استمـــارة صـــدق المح#میــــــن

 

 لألطفال األساسية املهارات لتنمية تدرييب بر�مج :"بعنوان أطروحة الدكتوراهيف إطار إعداد     

نضع بني أيديكم هذا املقياس الذي  "ذهنيا املعاقني األطفال ألولياء موجه بر�مج- ذهنيا املعاقني
فيما خيص طريقة تدريب والتكفل  األطفال املعاقني ذهنيا ولياءأحناول من خالله معرفة احلاجات لدى 

  . Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة
  .من سيادتكم حتكيم هذا املقياس مع إضافة أي مالحظات مناسبة من وجهه نظركم نرجو

  ولكم جزيل الشكر

  

  

  ):ة(احملكم ) ة(معلومات خاصة (ألستاذ                                           

  ...........................................................................): ة(احملكم ) ة(االسم الكامل لألستاذ

  : ..................................................................................................الدرجة العلمية

  ................................................: ........................................................اجلامعة

  ...........:...............................................................................................الكلية

  ...................:.......................................................................................القسم

  
  

  

  



  

 

 

  

 

  شرح تصمیم المقیاس

 

�مر الطفل المعاق ذهن�ا بتجارب متكرر من الفشل �سبب نقص قدراته العقل�ة ،فهو 

�عجز عن مسایرة زمالئه في مجال التعل�م العاد( ،ف�صاب �اإلح�ا% و�شعر �العجز 

التي تناسب قدراته والدون�ة و�حتاج بذلك إلى تدر5ب على األعمال واألنشطة والمهارات 

  .المحدودة ، ف�قل اعتماده على اآلخر5ن و5تحق> له قدر من التكیف الشخصي االجتماعي

  :لإلعاقة العقل�ة وهي تصن	فات 4فئات التخلف الذهني حسب الدراسة الحال�ة صنفت إلى

-  Bاء درجة 70 – 50/ سنوات فأكثر) 9-7( تخلف عقلي �س�Kالذ. 
-  Bاء درجة 50 – 35/سنوات ) 6-5(تخلف عقلي متوسKالذ.  

 .الذKاء درجة 34 – 20/ سنوات  4) شدید (حاد تخلف عقلي -

 .الذKاء درجة 25أو  20أدنى من . /سنوات فأقل 3تخلف عقلي عمی>  -
 

قای�س التي تتماشى ملابناءا على التراث النظر( و �عض  ه�النس�ة للمق�اس فتم بناء

على  )أخصائ�ة التخاطب(أ�ضا من خالل الممارسة النفس�ة األرطوفون�ة والدراسة الحال�ة

 �حیث البنود تترتب حسب المستوR العقلي للطفل المعاق، كز المتخصصةامستوR المر 

ما یتماشى ت �عض الع�ارات متشابهة فهذا ل�س بتكرار وٕانما تكررت حسب دأن وجو ،ذهن�ا

والمفاه�م لنمو وتطور نمو  توتطور المهارا سنوات عقل�ة 10 -2المستوR العقلي من و 

 .الطفل 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  .الحاجات التدرب	ة ألول	اء أطفال المعافیین ذهن	امق	اس 
  

  الباحثة :   إعداد                                       

  

  )ويل الطفل( سيديت/  سيدي
نضع بني يديك قائمة حتتوي على جمموعة من العبارات واجلمل اليت تصف احلاجات فيما خيص طريقة 

  .كمتدريب والتكفل Dلطفل املعاق ذهنيا داخل األسرة من طرفال

 موقفك حدد مث ^مة بعناية عبارة كل اقرأ فضلك من فيها، النظر وجهات ختتلف العبارة هذه -
   حاجتك متثل اليت اخلانة يف (x) إشارة ضعبو  منها

  : اآلتية وهى  الثالثةمن اخلاdت 
مع العلم rنه ليست هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطًئة ، وإمنا اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن 

  .رأيك بصراحة
  أرجو التأكد من اإلجابة على مجيع العبارات دون استثناء                   

   
  

  . ولكم خالص الشكر والتقدير                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  #بیرةحاجة   حاجة قلیلة  ال حاجة



  

 

 

  المق	اس

  إعادة الص	اغة  ق	ستال   تق	س  :تدر�ه الحاجة إلى  الرقم

        .أن یتا�ع األش�اء المتحرKة أمامه  1

        .تتواجد في األسرة على تقلید األصوات التي  2

        .على إعادة Kلمة من مقطع واحد  3

       . على معرفة الفرق بین أنا وأنت  4

       .على معرفة فوق، تحت  5

       . على قول اسمه  6

       .على إعطاء لالم أش�اء �طلب منها  7

       .على تسم�ة األش�اء، األلعاب  8

       .على اإلشارة إلى أجزاء جسمه  9

       .اإلشارة إلى األش�اء الموجودة في الكتب المصورةعلى   10

       .على استعمال Kلمة وحدة  11

       . Kلمات فأكثر 5على استعمال   12

       .على استخدام الملعقة لتناول طعامه  13

       . على ینشف وجهه و5ده المساعدة  14

       .على التمییز بین األش�اء القابلة لألكل وغیر قابلة لألكل  15

       . لالستجا�ة للتعل�مات ال�س�طة  16

       نشرب �ه–Kاس /على معنى، ولف] وظائف األش�اء  17

       .مKع�ات 4- �3عدها 3-2على بناء األبراج من  18

       . على فرز األلوان  19

       .على �شیر إلى أسماء الصور عندما نذKرها له  20

       ...ماذا.../على فهم األسئلة أین؟  21

        .أجزاء من جسمه 6معرفة على   22

        .حلیب-خبز/Kلمة  2على قول   23

        .على قول اسمه واسم عائلته  24

        .على استعمال الملعقة �شKل جید، الشرب، خلع المعطف  25

        .على الشرب من الفنجان وٕاعادته إلى مKانه  26

        . Kلمات فأكثر 10على امتالك   27

        .األش�اء والصورعلى إدراك العدید من   28



  

 

 

        على إظهار الصفات والظروف في الكالم مثل جید، جمیل، ساخن، �ارد  29

        .ل	ستدل على موقع الشيء الذP تم إخفاءه بنقله من م#ان إلى أخر مرة واحدة  30

        .على تسم�ة األش�اء مختلفة األحجام  31

        .الم�اد` األولى للكتا�ةعلى   32

        .العد عن طر5> العد اآلليعلى تعلم   33

        ).جامد-لین(أن �فرق بین صال�ة األش�اء  34

        .على التعرف على الروائح  35

        .تمییز أجزاء الجسم من خالل األلفاc الدالة علیها  36

        .تفضیل إحدR الیدین في جمع األش�اء عن األرض  37

        .على الكم �طر5قة التقلید  38

        مال�سهعلى ارتداء   39

        .على عدم تبلیل ث�ا�ه   40

        على معرفة اللون األحمر   41

        .على ترتیب المKع�ات حسب الحجم  42

        .)�ارد- ساخن(أن �فرق بین حرارة األش�اء  43

        .على معرفة الفرق بین الحاضر والماضي  44

        .على رسم دائرة   45

        .على معرفة اللسان، الرق�ة، الذراع  46

        .Kلمات  في جملة 3على التلف] ب   47

        .على فهم الجمل ال�س�طة  48

       . على تسم�ة الصور  49

       .على وظ�فة األش�اء  50

       .على التمییز بین الحجوم المختلفة  51

       .على �عرف األش�اء المألوفة عن طرق اللمس  52

       . أن �فهم مفهوم الواحد  53

       . على التمییز ال�صر( لألشKال   54

        .تصنیف الروائح وف> مطبخ�ه وروائح عطر5ة  55

        .على التعرف الحروف الهجائ�ة  56

        .على تعلم العد من خالل التنسی> بین الكم�ة واألرقام  57

58  Bعلى ذاته فق Rعلى �عرف الجهة ال�منى و ال�سر.        



  

 

 

        .المKانعلى تمییز الوضع�ات الجسم في   59

        ".غدا، احد األ	ام، یوما ما، سأفعل"من خالل ع�ارات "المستقبل"على ع�ارة  60

        .فرعانعلى تمییز لمفهوم مآلن   61

        .السترجاع الطفل سلسلة من األرقام بنفس الرتیب �عد سماعها م�اشرة  62

        .على صب الماء من إناء صغیر   63

        ورgا% الحذاءعلى فك األزرار الواسعة   64

        . على غسل ید�ه  65

        .على استعمال الحمام  66

        . على أن �سمي لونین احمر و األزرق   67

        .للحصول على معلومات أسئلةعلى طرح   68

        .على قول اسم الشيء إذا وصفت وظ�فته  69

        ).برتقال-جوارب- حذاء(على أن �طاب> بین األش�اء المألوفة  70

        .�شیر إلى األكبر و األصغر، األطول، األقصر أن  71

        .�عرف الكلمات من حیث استعمالها أن  72

        .على استعمال أحرف العطف وفهم أحرف الجر  73

        .على رسم صورة اإلنسان واضحة لألجزاء األساس�ة  74

        . 10على العد حتى   75

        .على  شKل مستطیل   76

        .في أماكنهاعلى وضع األشKال   77

        .مKع�ات 10على بناء برج من   78

        .صور  6صور من بین  3على وصف   79

        .على تسم�ة ما �الصورة بتسلسل زمني  80

        ....)أجمل- جمیل.(على مفاه�م المقارنة  81

        .صور 10على تسم�ة أكثر من   82

        .على التعبیر عن مضمون القصة  83

        (+)إشارة   على تقلید Kتا�ة  84

        .ألوان 6- 4على أن �شیر و �سمي   85

        .على تذKر الشيء المفقود  86

        .على تمیز ملمس الصلب واللین  87

        .على إمKان�ة التحدث عن األمس أو األسبوع  88



  

 

 

        .على تمیز بین األقل واألكثر  89

        .على فهم و یتذKر أحداث قصة تحKى له  90

        .وظ�فة الحواسعلى ذKر   91

        .#لمات 3على استخدام جمال #املة الفعل، الفاعل،أو االسم و الخبر من   92

        .على ذKر ضد الكلمات  93

        .الحاضر التحدث عن أش	اء حدثت في الماضي و	میز بینها وVین  94

        .على تقط�ع األشKال لخضار �السKین  95

        .على غل> األزرار  96

        .تسر5ح الشعر �المشBعلى   97

        .على معرفة عنوان منزله  98

        .على تناول الطعام لوحده  99

        .على الذهاب إلى المرحاض  100

        .20على العد إلى   101

        .على معرفة أسماء األلوان  102

        .على التمییز بین الماضي والحاضر  103

        .على سرد القصص  104

        .،اقصر،اكبر،اصغر على معاني أطول  105

        .على معرفة الشKل المثلث  106

        .على تقد�م المعلومات  107

        .على معرفة أوجه االختالف والتشا�ه  108

        .على �عرف أ�ام األسبوع  109

        .على �حKي قصة من Kتاب مصور أو صور  110

        .على Kتا�ة �عض الكلمات ال�س�طة عن طر5> نقلها  111

        ...)ى، علن، عى، إلمن(أحرف الجر الضمائر،على استعمال   112

        .أش�اء واحد واحدا واحدا 5على عد   113

        .أن یجیب عن األسئلة تتصل �النهار واللیل  114

        على معرفة األلوان  115

        .یلون داخل خطو% أن  116

        .على التعرف وظ�فة الساعة  117

        .�سار/ ن، �میلأسف/، علىأمام/المKان�ة خلفعلى �عرف العالقات   118



  

 

 

        .على �عرف عنوانه �الكامل  119

        .على �قوم �شراء �عض مستلزمات   120

        .على ارتداء المال�س، الحذاء  121

        .على تنظیف األسنان  122

        .على عبور الشارع  123

        .على اخت�ار المال�س حسب الجو  124

        على استخدام السKین في األكل   125

        .على نسخ اسمه  126

        .على فهم السبب والنتیجة  127

        . على قول قصة قصیرة في تسلسل  128

        .على �عض األحرف واألعداد  129

        .على تحدید خاص�ة الملمس  130

        .على قراءة الحروف الهجائ�ة  131

        .على تشKیل الحروف �العجین  132

        .فأكثر 20- 1على التعرف على أسماء األعداد   133

        .على یت�ع التعل�مات المزدوجة بخصوص ال�مین وال�سار  134

        على التعرف على المدR الزمني لألحداث  135

        .على أن �ق�س الطفل Kم�ات المواد المختلفة  136

        .على استخدام القلم في الكتا�ة  137

        .االستحمام بنفسه مع تلقي �عض المساعدةعلى   138

        .على الذهاب إلى الفراش دون مساعدة  139

        .تدر�5ه على االستدالل على الوقت من النظر إلى الساعة  140

        .على Kتا�ة جملة �س�طة  141

        .على وصف االتجاهات السیر المتعددة  142

        .على استخدام السKین لقطع األش�اء  143

        .على أن یجید استخداما لمشB أو الفرشاة لتمش�B شعره  144

        �عرف �مین و�سار شخص أخر  145

        ...�ستخدم األدوات األساس�ة المطرقة،المفك  146

        .على استخدامات األدوات المنزل�ة  147

        .على تعلم مستو�ات اللون   148



  

 

 

        .جزاء 45على ترKیب بیزل العاب ترKیب أكثر من   149

        .على تمییز صال�ة األش�اء  150

        .على قراءة الكلمات الناقصة  151

        .على Kتا�ة اسم الصورة  152

        . 100على یتعرف على رموز األعداد حتى  153

        .على أن �ستجیب للسؤال ماذا نفعل  154

        .على تشKیل أجزاء الجسم  155

        .الساعة على التعرف على الوقت �استخدام  156

        .على ث�ات الكم�ة لمادة صل�ة  157

        .على �عض األعمال المنزل�ة الروتین�ة  158

        .على  القراءة حسب رغبته  159

        .على االستحمام دوم مساعدة  160

        على رسم منظر طب�عي وتلو5نه                 161

        .  على تحدید مثیر سمعي في س�اق سمعي  162

        .على قراءة سور قرآن�ة   163

        .على Kتا�ة جمل �س�طة من الح�اة الیوم�ة  164

        .على تعلم العمل�ات الحساب�ة  165

        .آ�ات 13على تكرار سورة قرآن�ة من   166

        .على اإلجا�ة بنعم أوال لتمییز الجانب�ة على األش�اء  167

        ).األنب�اء،بالنس( العائلة المر�Kةعلى بناء شجرة   168

        . على إدراك الفصول والشهور  169

        .على تقدیر الكم	ة من خالل تحضیر نموذج من الخبز، الحلو	ات  170

        .على االعتناء بنفسه عند تناوله الطعام  171

        .على الق�ام �شراء �عض المستلزمات ال�س�طة  172

        .على �ستط�ع التجول في منطقة سKنه �مفرده  173

        .على وصف لآلخر5ن األماكن التي تحتاج الوصول إلیها للسیر  174

        .على قراءة من Kتاب  175

        .على Kتا�ة الكلمات �شKل متصل   176

        .على Kتا�ة العناو5ن   177

        .على االلتزام بتنظ�م الوقت الذ( �ضعه من �قوم برعایته  178



  

 

 

  الجداول المرفقة       

 جدول یوضح التعلیمات  •

  

  التعليمات
  التعديل  غري واضحة  واضحة

      

  التعديل  غري مناسبة  مناسبة  ال حاجة

        حاجة قليلة

        حاجة كبرية

ت
ــرا

قـــــــ
الف

  

  التعديل  غري كاف  كاف

      

  اقرتاح  غري واضحة  واضحة

      

  اقرتاح  غري مرتبة  مرتبة

      

 

 

  إضافة عبارات أخرى  •

 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  

   

   

   

    

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 hassina0705@yahoo.fr: البرد االلكتروني 

  



  

      

 













  

      

 





  

      

 









  

      

 



 الملحق رقم: 6     المركز النفسي البیداغوجي بسكرة- العالیا -

 



  

      

 



 الملحق رقم: 7  المركز النفسي البیداغوجي الكورس-حي السعادة-بسكرة

  

 



  

      

 



 الملح� :رقم8 ع�ادة قروف الصالح / المعالج عقون سمیر

 

 

 

 

 

 

 



  

      

 





  

      

 



 .درجة ذكاء أطفالهم والنسب المؤویةالمعاقین ذهنیا و  األطفال مستوى درجة حاجات أولیاء: 10الملحق رقم

  

  درجة الذكاء
 لألطفال المعاقین ذهنیا

حاجات ذوي  

  كبیرة

246 -368 

  درجة الذكاء
 لألطفال المعاقین ذهنیا

حاجات ذوي 

  متوسطة

123 -245 

  درجة الذكاء
 لألطفال المعاقین ذهنیا

حاجات ذوي 

  قلیلة

0 -122 
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 70=16ح سنوات 7.5 134=7ح سنة 6 310=1ح سنوات 3

 42=37ح سنوات 8 241=10ح .سنوات 3 262=2ح سنة 2.5

 114=38ح سنوات 7 174=15ح .نواتس 6 309=3ح سنة 2.5

 108=40ح سنوات 7 242=17ح .سنوات 4  285=4ح  سنة 2.5

 108=43ح سنوات 8 231=19ح سنوات 3  334=5ح  سنة 2.5

 22=44ح سنوات 8.5 194=34ح سنوات 5.5  315=6ح  سنوات 4

     125=45ح سنوات 5  305=8ح  سنة 3.5

   200=46ح سنوات 5  230=9ح  سنوات 3

   210=50ح سنوات 5.5  275=11ح  سنوات 3

      300=12ح  سنة 2

      352=13ح  سنوات 4

      293=14ح  سنوات 3

      353=18ح  سنوات 3

      332=20ح  سنوات 3

      290=21ح  سنوات 4

      273=22ح  سنة 3

      268=23ح  نةس 4

      311=24ح  سنوات 4

      318=25ح  سنة2.5

      337=26ح  سنوات 2

      330=27ح  سنوات 3

      353=28ح  سنة 2

      361=29ح  سنوات 3



  

  .الطفل المعاق عقلیا رمز للحالة أي ولي: ح

  

  

 

      322=30ح  سنوات 4

      310=31ح  سنوات 3

      297=32ح  سنة 3.5

      254=33ح  سنوات 3

      305=35ح  سنة 3.5

      278=36ح  سنة 2.5

      242=39ح  سنة 3.5

      288=41ح  سنوات 2

      248=42ح  سنوات 4

      300=47ح  سنة 2

      307=48ح  سنة 2.5

      290=49ح  سنوات 4

 النسب المؤویة % 12=6/50 % 18=9/50  70%=35/50



  

      

 



 

 

 

 الملح� رقم 11 الوسائل التر�و�ة

 تاوليليت أيوب
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