
كثري من األسر تعترب أن الطفل هو قضيتها التي تعيش من أجلها وكل تطلعاتها وآماهلا 

تكون من أجل هذه القضية. وكلما تقدمنا خطوة فيها فكرنا باخلطوة التي تليها وهكذا. 

معىن ذلك أن هذا الطفل هو مشروع املستقبل لألسرة الذي يستثمران فيه كل العطاء 

النفسي واجلسمي واملادي، وكل أمنيتهم يف احلياة أن يكون هذا الطفل معافى صحيحًا. 

    عرفت كارولني ألدوين الضغط بأنه: استجابة جسمية طبيعية ألحداث تهدد حياة الفرد أو     عرفت كارولني ألدوين الضغط بأنه: استجابة جسمية طبيعية ألحداث تهدد حياة الفرد أو 

تقلب توازنه بطريقة أو بأخرى؛ إذ أنه يعد مبثابة توتر وإجهاد انفعايل أو عقلي أو شد وإرهاق 

يتسم بالشعور بالقلق واخلوف وغرية. وقد يكون الضغط وما يرتبط به من آثار فسيولوجية 

إجيابيًا؛ حيث ميكن أن يسهم يف دفع الفرد إىل احلركة والنشاط واإلجناز، كما ميكن أن يكون 

سلبيًا من جانب آخر؛ حبيث يعيق احلركة ويرتك الفرد مشتت وعاجز. 

      فما بالك بوجود طفل من ذوي اإلعاقة يف األسرة فإنه جير عليها مشكالت إضافية وعالقات       فما بالك بوجود طفل من ذوي اإلعاقة يف األسرة فإنه جير عليها مشكالت إضافية وعالقات 

أسرية أكثر تعقيدًا مما يؤثر يف إحداث تغيريات كبرية يف يف تكيف األسرة بغض النظر عن 

تقبل األسرة هلذا الطفل أو ال فإنه يسبب خلل يف التنظيم النفسي االجتماعي ألفرادها. 
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                                                    ( إفهمني لتكُن قريبًا مني )!      
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اإلھداء.. 

إلى من علمونا األخالق قبل العلم.. 

إلى كل من یحیا بضمیره من أجل القیم والمبادىء.. 

إلى جمیع أبطالنا..  

نُھدي ھذا العمل المتواضع لعلھ یكون في میزان حسناتنا.. 

                              

     " أعضاء وممثلي جمعية نور جنران النسائية "    
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كلمة رئيس مجلس إدارة اجلمعية : 

 الحمد لله وكفى والصالة والسالم على الرسول المصطفى  وعلى آله                             
وصحبه ومن اقتفى هديه                                         

  أمّا بعد… 

جميل أن أضع عبارات ورسالة حتى تصل للجميع حكومتنا الرشيدة               

-حفظها ال-  

لم تقصر بتوفير أي إمكانيات حلقوق ذوي اإلعاقة أسال ال أن يوفقنا 

جميعا خلدمة هذا الصرح اإلنساني الكبير كونه اللبنة األولى للعمل اخليري 

املنظم على مستوى مملكتنا احلبيبة والشكر موصول جلميع ممثلي اجلمعية . 

وجعل ال عملهم ذلك ف ميزان حسناتهم ورفع لهم به الدرجات.. 

     كما انتهز هذه املناسبة ألتقدم بالشكر لكل متبرع مهما كان تبرعه فلوال ال  

     ثم تبرعاتهم ملا كان هناك وجود لهذه اجلمعية ، أسأل ال تعالى أن يضاعف  

       لهم األجر واملثوبة ويكسبهم رضاه ويوفقهم ملزيد من العطاء والبذل 

تسعى  هذه اجلمعية ملساندة ذوي اإلعاقة وأسرهم وتدريبهم وتأهيلهم 

إلى أن تتحقق األهداف السامية التي من أجلها وُجِدَت هذه اجلمعية وفق 

رؤية اململكة 2030. 
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جميعنا هدفنا خدمة البالد والعباد و كلنا مكملي لبعض ونتأمل أن تنهض 

اجلمعية بتظافر جهود اجلميع ..  

قدمنا ومازلنا نقدم  وسوف نستمر والقادم أجمل.. 
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غادة بنت محمد آل مستنير. 

أخصائية تربية خاصة (إعاقة سمعية). 

ناشطة في قضايا الصم من جلنة خبراء ومترجمي لغة اإلشارة . 



            اإلعـــآقة: 

هناك الكثير من األشخاص من حولنا لديهم إعاقة ، سواءً كانت هذه اإلعاقة عقلية، 

أو سمعية، أو بصرية؛ أو حركية، أو صحية، وتعدّ هذه  اإلعاقة مبثابة حتدٍ للشخص، 

ويجب عليه أن يكون على قدر هذا التحدي وأال يسمح لإلعاقة بأن تكون عائقاً أمام 

حتقيق الطموح أو العمل أو الدراسة أو حتقيق املراتب املتقدمة، يجب أن تكون دافعاً 

كبير للنجاح ف حياته، وجند الكثير من األسماء البارزة من علماء وأُدباء وفناني 

وموسيقيي عانوا من إعاقات مختلفة لكنهم ف الواقع جنحوا ف كثيراً ف مجاالت لم 

ينجح بها األشخاص العاديون، ومن أهم العلماء الذين كان لديهم إعاقة لكنهم متيّزوا 

جند العاملة هيلي كيلر التي كانت فاقدة حلاستي البصر والسمع، ورغم ذلك تفوقت 

وأبدعت، باإلضافة إلى بتهوفن املؤلف املوسيقي الشهير الذي كان يعاني من الصمم، 

وطه حسي وأبو العالء املعري اللذان متيزا ف األدب رغم أنّهما فاقدان حلاسة البصر، 

وغيرهم الكثير من الشخصيات التي حتدّت ومتيزت. لذلك البد من أن تكون اإلعاقة 

دافعاً للنجاح والتحدي. 
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وعلى جميع األُسر ممن لديها طفل من ذوي اإلعاقة أن تأخذ بالنصائح التالية : 

١ . يجب تقبل وجود طفل معاق بينهم والتعايش مع ذلك, وأنه شخص عادي له 

احتياجات خاصة وعليه واجبات ميكنه القيام بها ف حدود قدراته. 

٢. عدم الشعور باخلجل من وجود طفل معاق باألسرة . 

٣.  التخلص من اإلحساس بالشعور بالذنب ناحية الطفل . 

٤. االبتعاد عن مشاعر الرفض وعدم قبول اإلعاقة, واإلصرار على أن الطفل طبيعي 

خاصة حاالت التخلف العقلي؛ ما هي إال ضرر كبير علي الطفل وتؤدي الى التأخر ف 

عالج احلاالت . 

٥. يجب أن تكوني أنتِ مدرسة ومعلمة جيدة لطفلك داخل املنزل سواء كان ذلك بتنمية 

النواحي اللغوية او العقلية او احلركية. 

٦. اختاري له ما يناسبه من األنشطة املتوفرة واحملببة لديه ومارسيها معه . 

٧. اختاري لطفلك نشاطاً رياضياً أو ذهنياً بسيطاً . 

٨. كلفي طفلك مبهام وتدرجي ف مراحل صعوبتها من السهل الى الصعب ودعيه 

يحاول ويجرب ويتعلم بنفسه وأنتِ تشرفي عليه . 

٩. علمي طفلك كيفية تسمية األشياء مبسمياتها .. باب - سرير - مطبخ - ملعقة - 

حمام . 

١٠. احرصي على تدريب طفلك على النشاطات التي تعمل على حتفيز نشاط اخلاليا 

الذهنية .. مثل العد .. أو التلوين .. الفرق بي الصور وبي األلوان . 
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١١. قومي بدمج الطفل من خالل النشاطات اجلماعية بي الطفل وكل أفراد األسرة أو 

العائلة, حتى ال يشعر الطفل بأنه منعزل أو منبوذ . 

١٢. مراجعة املتخصصي ف مجال التربية اخلاصة لتدريب األطفال ذوي اإلعاقة,  

فهذا سيفيدك بشكل كبير, كما انه يساعد على حتسن احلالة الصحية و النفسية والعقلية 

للطفل. 

١٣. عززي طفلك وامتدحي جناحه, وعززيه علي األشياء التي يفعلها بشكل صحيح 

سواء كانت أشياء كبيرة أو بسيطة ، مع التنويع ف نوع املعزز من املدح اجلميل 

واالحتضان والتشجيع والهدايا الخ ... 

١٤. االهتمام بتعديل سلوكيات الطفل ولكن بطريقة غير مباشرة ..  

١٥. دربي طفلك على النمذجة وكوني دائماً قدوة له .. وال تأمري طفلك بفعل 

, أو أن تخبريه بتنفيذ أمر وتنفذين أنتِ خالفه .  شيء ال تفعليه أنتِ

١٦. قضاء وقتٍ كافٍ مع طفلك لتعليمه يساهم بشكل كبير ف التعلم والتطور 

االيجابي لديه . 
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غالية السويدي . 

مديرة إدارة التربية اخلاصة بنجران. 



                 حيرة األهل الدراسية بني العمر العقلي والزمني: 

 

ساهم الدمج بشكل كبير ف تقليل الفجوة بي اجملتمع وذوي اإلعاقة, وزاد 

من تقبلهم وفهمهم وتغير كثير من املفاهيم اخلاطئة جتاههم، فمنذ تطبيق 

الدمج التعليمي ف منطقة جنران عام 1426هـ  شهدنا نقلة ف مستوى الدعم 

لألشخاص من ذوي اإلعاقة وتفهم عام ألهمية اندماجهم على كافة 

االصعدة وباألخص التعليمي واجملتمعي. 

إال أننا مازلنا نواجه مشكلة ف اإلطار التعليمي وهي قناعة بعض األسر 

بتأخير تدريس أبناءهم بناءً على العمر العقلي ال العمر الزمني مما يترتب 

عليه كثير من السلبيات على الشخص من ذوي اإلعاقة وعلى أقرانه أيضاً 

ف نفس الصف الدراسي، فالغرض من الدمج ليس فقط أكادميي بل 

اجتماعي, ونفسي, وسلوكي, واستقاللي وغيرها من اجلوانب الهامة 
لذلك ننصح األسر بااللتزام بالعمر الزمني احملدد من قبل وزارة التعليم ف 

تسجيل أبناءهم لتوافق ذلك مع خصائص النمو. 

وقد يكون من األسباب التي جتعل األسرة تأخر تدريس الطفل؛ الشعور 

باخلوف عليه وقصور اجلانب االستقاللي إال أننا ننصح األمهات واآلباء 

مبرافقة أبناءهم ثم االنسحاب تدريجياً عند اعتماد الطفل وارتياحه وال 

ننصح باستمرار الوالدين عند عدم احلاجة حتى ال يؤثر ذلك على 

استقالليته واعتماده على نفسه. 
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كما أن اخلوف لدى البعض من فشل الطفل من ذوي اإلعاقة دراسياً إذا ما 

سجل ف املدرسة بناءً على العمر الزمني أمر خاطئ؛ حيث أن اخلطة 

التربوية الفردية تدعم أوجه القصور واالختالف لدى الطالب من ذوي 

اإلعاقة وجتعل من العملية التعليمية أكثر سالسة خاصة ف تعليم ذوي 

اإلعاقة العقلية .. 
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فريال الوادعي. 

مشرفة العوق العقلي بإدارة التربية اخلاصة بنجران.



: يواجهها أول5اء أمور األطفال ذوي اإلعاقة :   الضغوط األ<=ة ال>;

				    كثير من األسر تعتبر أن الطفل هو قضيتها التي تعيش من أجلها وكل وآمالها 

تكون من أجل هذه القضية. وكلما تقدمنا خطوة فيها فكرنا باخلطوة التي تليها 

وهكذا. معنى ذلك أن هذا الطفل هو مشروع املستقبل لألسرة الذي يستثمران فيه كل 

العطاء النفسي واجلسمي واملادي، وكل أمنيتهم ف احلياة أن يكون هذا الطفل معافى 

صحيحاً. 

           عرفت كارولي ألدوين الضغط بأنه: استجابة جسمية طبيعية ألحداث تهدد 

حياة الفرد أو تقلب توازنه بطريقة أو بأخرى؛ إذ أنه يعد مبثابة توتر وإجهاد انفعالي أو 

عقلي أو شد وإرهاق يتسم بالشعور بالقلق واخلوف وغيرة. وقد يكون الضغط وما 

يرتبط به من آثار فسيولوجية إيجابياً؛ حيث ميكن أن يسهم ف دفع الفرد إلى احلركة 

والنشاط واإلجناز، كما ميكن أن يكون سلبياً من جانب آخر؛ بحيث يعيق احلركة 

ويترك الفرد مشتت وعاجز. 

       فما بالك بوجود طفل من ذوي اإلعاقة ف األسرة فإنه يجر عليها مشكالت إضافية 

وعالقات أسرية أكثر تعقيداً مما يؤثر ف إحداث تغييرات كبيرة ف ف تكيف األسرة 

بغض النظر عن تقبل األسرة لهذا الطفل أو ال فإنه يسبب خلل ف التنظيم النفسي 

االجتماعي ألفرادها. 
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 هناك عدة آثار مترتبة على وجود طفل من ذوي اإلعاقة باألسرة وهي : 

 اآلثار االقتصادية املترتبة على وجود طفل من ذوي اإلعاقة ف األسرة: •

متثلت ف حاجة االسرة إلى وظيفة اضافية لزيادة دخلها، وحاجتها إلى مزيد من •

املساعدة ف دفع االجور ملركز التربية اخلاصة ، والغذاء، وامللبس، واملسكن، 

والتأثير على مصروف باقي األسرة، وحاجة املعاق إلى مراجعة االطباء باستمرار مما 

يشكل عبئاً مادياً على األسرة. 

اآلثار االجتماعية املترتبة على وجود طفل من ذوي اإلعاقة ف األسرة:  •

متثلت ف منع األسرة ألصدقاء أبنائها من زيارتهم واللعب معهم ف املنزل، ومنع •

الفرد املعاق من اجللوس مع الضيوف وعدم تفضيل الوالدين حضور اجتماعات 

األهالي التي يعقدها مركز التربية اخلاصة، وعدم كفاية املعاق ف التواصل مع 

اآلخرين وانعدام نشاط األسرة االجتماعي من حيث الرحالت والزيارات. 

اآلثار النفسية املترتبة على وجو طفل من ذوي اإلعاقة ف األسرة: •

متثلت أبرز املشكالت النفسية واالنفعالية ف الشعور بالقلق على مستقبل املعاق، •

ونظرة اآلخرين الدونية ألسرة املعاق، واحلزن والشفقة على املعاق، والشعور بأن 

وجود املعاق هو ابتالء من ال، واستجابته العفوية للمثيرات مما يسبب لهم املضايقة 

مما يجعل ذوية حتت ضغوط نفسية شديدة. 
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    ردود  فعل الوالدين لوالدة طفل من ذوي اإلعاقة: 

الصدمة ١.

النكران. ٢.

اآلالم النفسية. ٣.

التوجه للخارج. ٤.

احتواء االزمة. ٥.

أهـم الـعـوامـل املـرتـبـطـة مبـسـتـوى الـضـغـط الـنـفـسـي عـلـى األسـرة واملـؤثـرة عـلـى ردود 

فعل األسرة نحو اإلعاقة: 

عمر الطفل املعاق. ▪

نوع اإلعاقة. ▪

شدة اإلعاقة. ▪

الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها الوالدين. ▪

صفات الشخصية للوالدين. ▪

العمر، واخلبرة ف احلياة. ▪

مستوى الدخل. ▪

الدعم املالي واالنفعالي للوالدين. ▪

اجتاهات أفراد اجملتمع. ▪

عجز املراكز عن تقدي اخلدمات املطلوبة للمعاق.  ▪
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أسـالـيـب واسـتـراتـيـجـيـات الـوقـايـة واملـواجـهـة املـتـبـعـة ف مـواجـهـة االحـداث الـضـاغـطـة واحلـد مـن 

تأثيرها السلبي على التوافق األسري:  

١ .العوامل التاريخية (اخلبرات السابقة): 

عـادة تـتـأثـر أسـالـيـب مـواجـهـة األسـرة لـلـضـغـوط بـالـعـالقـات األسـريـة الـسـابـقـة أو اخلـبـرات الـسـابـقة 

ألسـر أخـرى مـرت بـنـفـس الـتـجـربـة ممـا يـخـفـف الـضـغـط عـلـى األسـرة واحلـصـول عـلـى مـعـلـومـات 

من خبير كيف التصرف ببعض األمور. 

٢ .أساليب املواجهة األسرية: 

تـؤثـر مـالئـمـة أسـالـيـب املـواجـهـة األسـريـة وجـودتـهـا عـلـى الـعـالقـات والـتـفـاعـالت األسـريـة اخملـتـلـفـة 

وعادة قد تؤدي الى حتقيق التوافق األسري. ومن أهم هذه العوامل: 

املعارف واملهارات الوالدية. •

الكفاءة االنفعالية. •

مهارات حل املشكالت. •

التفاؤل. •

املهارات والقدرات التنظيمية وإدارة الوقت. •

التدين والروحانية. •
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   ٣ .املساندة االجتماعية: 

تـشـيـر الـدراسـات أن املـسـانـدات االجتـمـاعـيـة الـتـي تـتـلـقـاهـا األسـر متـثـل أحـد عـوامـل 

الـوقـايـة ف مـواجـهـة األحـداث الـضـاغـطـة. واملـسـانـدة تـكـون ف عـدة جـوانـب املـصـادر 

املادية أو االنفعالية أو التثقيف والتنظيم وغيرها. وتتنوع هذه املساندة: 

املساندة االجتماعية من أفراد داخل وخارج نطاق األسرة. •

املساندة االجتماعية من مؤسسات اجملتمع احمللي. •

               املراجع:  

 -   حنفي، علي. (2012). العمل مع أسر ذوي االحتياجات اخلاصة دليل املعلمي والوالدين.  

(ط3) . الرياض: دار الزهراء. 

 مـحـمـد، عـادل عـبـدال. (2014). مـدخـل إلـى اضـطـراب الـتـوحـد الـنـظـريـة والـتـشـخـيـص وأسـالـيـب الـرعـايـة. الـقـاهـرة: الـدار املـصـريـة −
اللبنانية. 

يحيى، خولة أحمد.(2010). إرشاد أسر ذوي احلاجات اخلاصة(ط3). عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. −
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منيرة الغامدي . 

مدربة وناشطة اجتماعية .



 ضعاف السمع وزارعي القوقعة : 

كيف اكتشف أن طفلي لديه مشكلة ف السمع ؟ 

يعاني بعض األطفال من وجود مشكالت سمعية, قد تبدأ هذه املشكلة منذ الوالدة وقد 

تكون مكتسبة مع العمر, وتعتبر األم الشخص األول الذي يقوم مبراقبة أي تغيّرات جديدة 

حتدث ف سلوكيات الطفل حيث قد تالحظ وجود مشاكل سمعية عند طفلها, كمشاكالت 

ف سماع وإدراك األصوات أو التحدّث وف التواصل مع اآلخرين والتعبير عن املشاعر 

واألفكار أو املشاكل النفسية أو تعليقات األطفال. 

ماهي العالمات التي تؤكد وجود مشكالت ف السمع لدى الطفل؟   

التأخّر ف النطق وبدء الكالم. •

عدم االلتفات عند مناداة اسمه, والقيام بردات فعل غريبة عند وجود اآلخرين. •

صعوبة ف سماع بعض األصوات وخصوصًا ف الضوضاء. •

عدم إصدار أصوات من الفم . •

طني ف األذن.  •

رفع صوت التلفاز عند املشاهدة.                     •

 عدم االستجابة لألوامر والنداء. •

| ١٦



     عند مالحظة هذه املشكالت, أين يتوجه الوالدين؟ 

لــــــــلــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب اخملــــــــتــــــــص ف الــــــــســــــــمــــــــع وإجــــــــراء الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات الــــــــالزمــــــــة                        

(مستشفى الوالدة واألطفال بنجران) 

من هو الفريق اخملتص ؟ 

     هل تستطيع األم تطبيق التدريبات التي تساعد ف تقوية النطق واالستماع لدى الطفل؟ 

       نعم, ولكن حتت اشراف األخصائي وإتباع اإلرشادات اخلاصة بحالته. 

ماهي اخلطوات املهمة بعد زراعة أو لبس السماعات؟ 

 

التدريب  
على التواصل.

جلسات مكثفة للنطق والتخاطب.

تنمية المخزون اللغوي قبل النوم بحكاية القصص.

التدريبات العضلية لمخارج النطق.
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ماهي التوصيات املوجهة إلى األهل وبخاصة األب واألم ف التعامل مع الطفل ذي اإلعاقة 

السمعية؟ 

١. إعطاء الطفل املزيد من احلنان فهذا األسلوب الذي يفهمه ف سن مبكرة. 

٢. املتابعة مع الطبيب اخملتص ملعرفة مدى إمكانية العالج. 

٣.  تشجيع إخوته للعب معه والسماح له باالختالط مع األطفال العاديي. 

٤. جتنب موضوع املقارنة بينه وبي األطفال العاديي. 

٥.  يستحسن تعليق صورة ملونة مناسبة بالقرب من سريره, كصور أفراد العائلة وأصدقائه 

وأقاربه وصور من الشارع الذي يعيش فيه وصور للحيوانات التي يحبها وتكتب حتتها 

كلمات أو جمل بسيطة من أجل جتميع مخزون لغوي. 

٦.  يجب تشجيعه على أي مجهود كالمي يقوم به, على أال تُصحح أخطائه دفعةً واحدة, 

وإمنا يكفى بأن يقوم دائماً بإعادة ما يقوله بطريقة سليمة لغوياً وبسيطة التركيب. 

 ٧. التحدث بصفة دائمة إلى الطفل املعاق سمعياً وأنت تنظر إلى وجهه. 

٨.  تزويد الطفل بخبرات ف التعامل مع اآلخرين تتضمن املشاركة وانتظار دوره ف اللعب 

(مما يزيده بخبرات التفاعل االجتماعي). 

٩. تنمية قدرات الطفل اللغوية ومهاراته ف الكالم وقراءة الشفاه. 

١٠. مساعدة الطفل على االستفادة بأقصى ما ميكنه من القدر املتبقي لديه من حاسة 

السمع وذلك من خالل استخدامه (للوسائل السمعية املعينة ومكبرات األصوات). 

١١. احرص على زيارة طفلك ألخصائي السمع, وجلسات التخاطب دورياً؛ وحضور 

املواعيد وعدم التفريط بها لتجنب أي تطور سلبي مما يؤثر على حياة طفلك االجتماعية 

والتعليمية والنفسية واملهنية مستقبالً. 
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أين تصرف السماعات؟ 

من إدارة التربية اخلاصة للبنات, وننبه لضرورة إحضار التقارير اخلاصة -
بالطفل .

 

 

الذكور:من 3-حتى 6 سنوات

اإلناث:من 3 حتى 25 سنة
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إذا كان العمر أكثر من 25 یتوجھ ( لوزارة الموارد البشریة -
والتنمیة االجتماعیة 

غادة بنت محمد آل مستنير. 

أخصائية تربية خاصة (إعاقة سمعية). 



 افهمني : 

اجملـتـمـع مبـخـتـلـف فـئـاتـه وأجـنـاسـه يـكـوّن احلـيـاة الـتـي نـعـيـشـهـا كـالـفـرد الـصـحـيـح احلـواس، 

حــــواســــه بــعــض فــــــقــــــد الــــــذي واملــــعــــاق 

أو 

واألصـــــم أطـــرافـــه. 

واحد من هذه الفئات التي يتكون منها اجملتمع، له حقوقه وعليه واجباته. 

الـبـعـض يـظـن أن إعـاقـة الـصـم حـاجـز يـحـول بـيـنـهـم والـتـواصـل مـع هـذه الـفـئـة، وف احلـقـيـقـة ال 

يـتـحـقـق ذلـك احلـاجـز إال إذا جـعـلـتـه أنـت مـعـوقـاً صـعـبـاً يـقـف دون الـوصـول إلـى عـالـم هـذه الـفـئـة 

ولغتها. 

ويـتـالشـى كـل ذلـك مبـحـاولـة أو رغـبـة ف دخـول عـالـم الـصـم أو بـدورة تـدريـبـيـة تـتـعـرف مـن 

خاللها على لغتهم والتوصل إلى أفكارهم وحاجاتهم إلى التواصل معنا. 

فـلـغـة اإلشـارة طـريـقـة كـغـيـرهـا مـن لـغـات الـعـالـم بـل أنـهـا سـهـلـة الـتـعـلـم واملـمـارسـة ألنـهـا ال تـعـتـمـد 

- ف بـنـاء دالالتـهـا - عـلـى زخـم مـن األلـفـاظ املـتـطـابـقـة ف مـعـانـيـهـا وال عـلـى مـعـادالت قـويـة ف 
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أخصائي 
سمعيات

أخصائي نطق 
وتخاطب

أخصائي 
تربوي أخصائي نفسي



تـراكـيـبـهـا وإمنـا تـعـتـمـد عـلـى الـوصـول إلـى مـفـهـوم الـوصـف أو مـدلـول اإلشـارة بـلـغـة سـهـلـة ومـعـنـى 

بسيط. 

األصـم: هـو الـفـرد الـذي يـعـانـي مـن فـقـدان سـمـعـي يـبـدأ مـن ٧٠ ديـسـبـل بـعـد اسـتـخـدام املـعـيـنـات 

السمعية مما يحول دون اعتماده على حاسة السمع. 

• األصـم ف حـاجـة إلـى قـرب اجملـتـمـع مـنـه وتـلـمـس عـاملـه لـيـشـعـر أنـه واحـد مـن أفـراد مـجـتـمـعـه 
وفاعال فيه. 

لـغـة اإلشـارة: هـي نـظـام مـن الـرمـوز الـيـدويـة متـثـل الـكـلـمـات واملـفـاهـيـم وتـعـتـمـد عـلـى حـاسـة 

البصر. 

• عـنـدمـا احـتـاج األصـم جـسـرا لـلـتـفـاهـم مـع طـبـقـات اجملـتـمـع نـشـأت عـمـلـيـة تـواصـل مـعـه عـن 
طــريــق حــركــات خــاصــة بــالــيــد مــجــمــوعــة مــن األوصــاف الــتــي تــعــنــي شــيــئــا مــحــســوســا وغــيــر 

محسوس له كاملثال التالي: 

 

حرف النون 

 

نجران
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 (طرق التواصل مع األصم ): 

أوالً: التواصل اللفظي وهو قسمان: 

الـتـدريـب الـسـمـعـي: وهـو حتـقـيـق أكـبـر قـدر مـن االسـتـفـادة مـن الـبـقـايـا الـسـمـعـيـة لـدى الـطـفـل، ا.

من خالل تدريبه على التمييز بي األصوات. 

قـراءة الـشـفـاه: وهـي تـعـلـيـم الـطـفـل املـعـاق سـمـعـيـا عـلـى اسـتـخـدام مـالحـظـتـه الـبـصـريـة حلـركـة ب.

الشفاه ومخارج األصوات. 

ثانيا: التواصل اليدوي. 

أبـجـديـة األصـابـع: البـد أن يـتـعـرف األصـم عـلـى احلـروف األبـجـديـة لـيـتـمـكـن مـن تـكـويـن ا.
الـكـلـمـات بـطـريـقـة أبـجـديـة لـذلـك ت وصـف احلـروف الـهـجـائـيـة بـحـركـات مـعـيـنـة لـألصـابـع 
خـاصـة بـفـئـة الـصـم. وهـذه الـطـريـقـة ال متـثـل الـنـسـبـة الـتـامـة لـلـتـواصـل مـع األصـم. وتـعـتـمـد 

على باطن الكف لتمثيل احلروف. 

 

اإلشارة الوصفية والغير وصفية. ب.

⁃ اإلشارة الوصفية: وهي التي تصف الشكل ولها مدلول معي. 
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يـحـتـاج األصـم ف كـثـيـر مـن املـواضـع إلـى اخـتـصـار الـكـلـمـات بـوصـفـهـا ملـدلـول مـعـي يـأخـذ مـن •

شـكـل الـشـيء أو مـهـمـتـه أو مـعـنـاه أي (أن تـكـون اإلشـارة مـأخـوذة مـن شـيءٍ خـاص مبـدلـولـهـا)  

- اإلشـــــارة الـــــغـــــيـــــر وصـــــفـــــيـــــة: وهـــــي الـــــتـــــي ال تـــــصـــــف الـــــشـــــكـــــل وال املـــــدلـــــول.

أو  صــفــة  تــأخــذ  ال  أنــهــا  غــيــر  لــلــكــلــمــة  الــعــام  املــدلــول  مــن  جــزءٌ  اإلشــارة  مــن  الــنــوع  وهــذا   •
خــصــوصــيــة مــن شــيءٍ مــحــســوس أو مــعــروف الــشــكــل. (غــالــبــا مــا تــكــون ف الــذوات الــغــيــر 

محسوسة). 

أبجدية األرقام. ج.

وهي رموز باألصابع تدل على العدد. 

 

 

طائرة

 

سیارة 

 

مسؤول 

     

نادي
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ومن املهم.. 

مـعـرفـة أن اسـتـراتـيـجـيـة الـتـعـامـل مـع األصـم تـعـتـمـد عـلـى االهـتـمـام مبـا يـحـاول قـولـه لـنـا •
بـتقبله وعدم جتنبه. 

أن يـدرك األصـم رغـبـتـنـا ف تـعـلـم الـتـواصـل مـعـه لـذا اسـتـخـدام اجلـمـل الـسـهـلـة والـواضـحـة •
أمر مهم. 

أن نـبـدي لـألصـم اهـتـمـامـنـا بـعـدم االنـشـغـال أو صـرف الـنـظـر عـنـه أثـنـاء الـتـواصـل مـعـه، وال •
مانع من استخدام القلم والورقة عند احلاجة إليصال املعنى. 

مـشـاركـة األصـم كـغـيـره مـن األشـخـاص الـعـاديـي ف أي مـكـان والـنـظـر لـه مبـسـاواة مـع •
غيره و أال يصل إليه أنه أقل من غيره. 

القناعة بقدرة  األصم على اإلنتاج متى ما حصل على فرصته. •

األصم يستحق منّا أن نثبت له دوره كشريك لنا. •

برامج الصم بني ف منطقة جنران  .. 

برنامج األمل االبتدائي مبدرسة عبدال بن مسعود االبتدائية. ١.

برنامج األمل املتوسط والثانوي مبتوسطة عمورية. ٢.

برنامج األمل االبتدائي بابتدائية حبونا. ٣.

برنامج األمل املتوسط مبتوسطة محمد الفات بخباش. ٤.

** لالستزادة: 
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املدرب األستاذ: محمد أحمد آل شيبان. 

متخصص لغة إشارة ببرامج األمل. 



تقوية عضالت النطق لذوي اإلعاقة : 

نظراً الرتفاع ظاهرة صعوبة النطق والتخاطب ف العصر احلالي وانتشاره بنسبة كبيرة 

بي ذوي اإلعاقة وال سيما األطفال العاديي, حيث يحدث ذلك صعوبة ف تواصلهم 

مع من حولهم والتعبير عن احتياجاتهم, فالبد من التدخل املبكر خلفض هذه 

الصعوبات لدى هؤالء األطفال لتحقيق عملية دمجهم وتواصلهم مع اآلخرين ف 

اجملتمع.  

ولتحقيق ذلك فهناك بعض اخلطوات التي يتبعها الوالدين سعياً منهم ف تفادي هذه 

الصعوبة لطفلهم وهي كاآلتي:  

أوالً: التدخل الطبي: يجب التأكد من سالمة أعضاء النطق عضوياً فقد يكون السبب 

وراء تأخر الطفل ف عملية النطق إما إعاقة ف السمع, أو خلل ف اللسان أو احلنجرة 

فقد يحتاج إجراء عمليات لشق اللسان وعمليات تقوي األسنان, وعمليات اللحمية, 

وعمليات اخلنف, وتركيب القوقعة أو السماعات ف األذن حسب احتياج الطفل 

لذلك.  

ثانياُ: دور أخصائي النطق والتخاطب: يكمن دوره ف إخضاع الطفل ألنشطة 

وتدريبات لتقوية عضالت النطق – وهذا ما سنتطرق إليه الحقاً- ثم تدريبه على 
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مخارج احلروف الصحيحة, ونطق الكلمات البسيطة ثم اجلمل حتى يتطور ويتحسن 
مستوى الطفل.  

ثالثاً: يأتي دور األهل:  والذي يعتبر دورهم أساسي جداً ف تدريب الطفل على 

النطق وذلك ملالزمتهم للطفل ف أغلب أوقاته, السيما أنهم يستطيعون التعاون مع 

األخصائي وتدريب الطفل طوال وقته على عملية النطق , واملساعدة ف تخطي 

صعوباته والوصول به إلى أفضل حال بإذن ال. 

وهذه بعض التدريبات املبسطة ف تقوية عضالت النطق :  

لتقوية عضالت اللسان : ا.

حركة الثعبان حيث ميد الطفل لسانه خلارج الفم ويدخله بسرعة . -

 يقوم الطفل بلف اللسان حركة دائرية حول الفم بأقصى ما يستطيع. -

 أن ميد لسانه خارج الفم بسرعة وإعادته ببطء والعكس . -

 ميارس الطفل لعبة حلس طبق به قليل من السكر أو العسل وكذلك األيس -

كري . 

ينطق الطفل بطريقة منعمه ومكررة صوت ال ال ال ال ال . -

يقوم الطفل بتحريك اللسان بطريقة دائرية داخل الفم . -

  

| ٢٦



ب- لتقوية الفك السفلي: 

- يحرك الطفل فكه مييناً ويساراً وإلى األسفل. 

- وضع طوق مطاطي فوق رأس الطفل وأسفل ذقنه وفتح فمه وحتريك الفك 

ألسفل. 

- مضغ اللبان باستمرار ويعطى جرعات صغيرة ف البداية ثم تزداد حتى ال ميل الطفل 

مبجرد انتهاء املذاق احللو للبان. 

ج - لتقوية اجلهاز التنفسي: 

متارين نفخ البالونات بقوة. -

نفخ أقالم الرصاص الدائرية املوضوعة أفقياً على الطاولة، وكور تنس الطاولة، -

واملراكب الورقية ف املاء، وقصاصات الورق. 

 النفخ باملاء والصابون باستخدام أنبوب للتحكم ف التنفس لتكوين كرات -

املاء . 

 نفخ الشموع املضاءة ومحاولة إطفاءها على مساحات متفاوتة ف الطول. -

 متارين اجلري واالتزان باملشي على حبل ف األرض لتمكينه من التحكم ف -

حركة أعضاءه أثناء احلركة والتنفس والكالم . 

النفخ على مراوح ورقية أو بالستكية صغيرة إلدارتها . -

د- لتقوية الشفتي: 

ضم الشفتي ومطهما لإلمام. -

 إدخال الشفة العليا والسفلي بي األسنان بالتبادل وألقصى ما يستطيع الطفل. -
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 مـسـك األقـالم أو خـافـض الـلـسـان بـالـشـفـتـي لـبـرهـة مـن الـوقـت أخـذ نـفـس وحـبـسـه ف -

الفم بالضغط على الشفتي. 

 نــطــق حــرف ب ب ب ب بــطــريــقــة مــســتــمــرة ومــنــغــمــة بــاحلــركــات الــطــويــلــة        -

(با،بي، بو). 

هـ - لتقوية اجلهاز الصوتي ( احلنجرة واحلبال الصوتية): 

 تقليد أصوات احليوانات والطيور ووسائل املواصالت واآلالت . -

 نطق األصوات بصوت مرتفع ومهموس .  -

و- لتقوية سقف احللق الرخو واللهاة واحللق: 

نـطـق األصـوات احلـلـقـيـة بـطـريـقـة مـسـتـمـرة وبـاحلـركـات الـطـويـلـة   (خـا – خـي – خـو ) -

(غا – غي- غو )         (عا – عي -عو ) (حا – حي – حو ). 

 تكرار كلمة هو هو هو بقوة عدة مرات والتثاؤب و املضغ .  -

    املراجع:  

o السنجري, عبدال عبدالنبي.(2018). فاعلية التدخل املبكر ف خفض وعالج اضطرابات التخاطب والنطق والكالم
لتحقيق عملية الدمج لدى األفراد املعاقي ذهنياً – القابلي للتعلم-. اجمللة الدولية لعلوم وتأهيل ذوي االحتياجات 

اخلاصة, 6, 100-122 .  

ohttps://sites.google.com/site/penseesetopinions/ : املدونة االلكترونية

 classroom-news/my-forms/tmaryn-ltqwyte-jhaz-alntq
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 كيف نقوم بعمل جلسة تخاطب منزلي ؟ 

أوالً: قـبـل الـبـدء بـأي متـريـن تـخـاطـب يـجـب أن نـحـقـق مـا يـسـمـى مبـهـارات مـا قـبـل الـلـغـة وهـي 

5 نقاط : 

التواصل : التواصل اللفظي – باإلمياءات – بالصور واإلشارة . ١.

التركيز واالنتباه : أن يركز بالشيء املطلوب منه وينتبه ألي فعل يحصل أمامه . ٢.

التقليد : أن يبدأ بالتقليد ألي حركة أو كلمه تصدر أمامه . ٣.

التأشير : أن يأشر بأصبعه بالصور أو أي شيء ف الطبيعة يريده . ٤.

تـنـفـيـذ األوامـر : أن يـنـفـذ أي أمـر يـطـلـب مـنـه مـثـالً :- أفـتـح الـبـاب – أعـطـيـنـي تـفـاحـة ٥.

– إذا متـيـز الـطـفـل بـكـل هـذه الـنـقـاط سـيـكـون لـدي طـفـل قـابـل لـلـتـعـلـيـم وبـعـدهـا يـصـل 
إلى مراحل النطق بإذن ال . 

بـدايـة اجلـلـسـة : نـبـدأ بـاجلـانـب االسـتـقـبـالـي : نـحـتـاج 3مـجـسـمـات أو صـور حلـيـوانـات 

مـخـتـلـفـة نـبـدأ مبـجـسـم واحـد فـقـط ونـطـلـب مـنـه تـسـمـيـتـه إلـى أن نـتـأكـد أنـه أتـقـن االسـم، ثـم 

نـبـدأ بـاجملـسـم الـثـانـي وأيـضـاً نـطـلـب مـنـه تـسـمـيـتـه إلـى أن ميـيـز بـي االثـنـي، ثـم الـثـالـث 

نستخدمه كمشتت لنتأكد من تفرقته بي الثالث مجسمات . 
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ثـم نـبـدأ بـاجلـانـب الـتـعـبـيـري : نـبـدأ بـكـلـمـة مـبـسـطـة (أسـد) مـع املـبـالـغـة بـالـنـطـق بـالـشـفـاه 

لـيـتـعـرف الـطـفـل عـلـى احلـروف جـيـداً ، بـعـد هـا تُـفـصـل الـكـلـمـة بـاحلـرف أ  س  د  مـع 

التشديد على كل حرف ، وتنطق بالبطيء وتكون الكلمة منغمة ((ملحنه )) . 

بعد ذلك النطق الثنائي الثالثي جنزأ الكلمة من جزئي مثالً:-  

مو ثم زه / موزه . 

برتـ قال / برتقال . 

لتسهيل عليه النطق للطفل . 

واجلمل من جزئي مثال:- 

أفتح ثم الباب . 

واجلمل من 3 أجزاء مثال:- 

أرفع ثم يديك ثم عالياً / بالتجزئة  

هـنـا نـتـعـامـل مـع الـطـفـل حـسـب عـمـره الـلـغـوي ولـيـس الـزمـنـي قـد يـكـون الـطـفـل عـمـره 

الزمني 6 سنوات ، ولكن عمره اللغوي قد يكون 3 سنوات . 

ف السنة األولى يتعلم كلمة واحدة مثل :- ماما – بابا . 

ف السنة الثانية جملة من كلمتي مثل :- أريد ماء . 

ف السنة الثالثة جملة من 3 كلمات مثل :- وهكذا  
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مالحظة:  

الهمهمة والكلمات الغير مفهومة هي إشارة لبداية الكالم . 

أخيراً : 

جـلـسـات الـنـطـق يـفـضـل مـتـابـعـتـهـا ف املـنـزل مـع أخـصـائـيـة الـنـطـق والـتـخـاطـب ف املـدرسـة ، 

ونـكـرر مـا أخـذه الـطـفـل كـل يـوم بـيـومـه وف كـل جـلـسـة يـتـم مـراجـعـة مـا سـبـق ف اجلـلـسـة 

الـسـابـقـة حـتـى اليـنـسـاهـا الـطـفـل ، ويـفـضـل عـمـل اجلـلـسـات مـن جـلـسـتـي إلـى 3 جـلـسـات 

ف األسبوع . 
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جميلة املزنعي 

أم لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد 



      االيكوالليا  : 

هل تساءلت يوماً ما عن سبب تكرار الكالم لدى بعض األطفال و ما السبب وراء 

ذلك؟ 

إن تكرار الكالم لدى الطفل الذي يسمعه أو يطلب منه تكراره أمر طبيعي , إذ لم 

يتخط الطفل عمر ثالث سنوات حينها قد يتحول األمر مبا يسمى بااليكوالليا أو ما 

يطلق عليه البعض تع 

إن تكرار الكالم أمر طبيعي ومالزم لنمو الطفل ف السنوات األولى للطفل, كما أن 

التكرار يساعد الطفل على تخزين محصول لغوي جيد , و لكن إذا استمرت احلالة مع 

منو الطفل فإن األمر يحتاج إلى املتابعة و املعاجلة.  

- ما هي االيكوالليا ؟ 

اضطراب ف عملية التواصل , وهو تكرار الكالم مباشرة بعد سماعه أو بعد وقت 

قصير أو طويل .وهي نوعان : 

 فورية - بعيدة . 
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- ما هي األسباب التي قد تؤدي إلى اإلصابة بااليكوالليا ؟ 

تعددت األسباب التي تساعد على ظهور هذه املشكلة منها : 

 اإلصابة باضطراب نفسي ( التوحد ). ١.

 اإلصابة باضطراب عصبي. ٢.

 وجود تشتت وضعف تركيز . ٣.

 وجود تأخر عقلي . ٤.

 إحلاح األهل على الطفل لتكرار الكالم. ٥.

ما هو دورك ف هذه املرحلة ومتى يجب عليك اللجوء إلى اخملتصي ؟ 

يجب عليك مراقبة حالة الطفل و كيفية تواصله مع احمليطي من حوله و جتنب حتفيزه 

على الكالم ، ف حي تخطى طفلك 3 سنوات مع استمرارية احلالة فإن األمر يستدعي 

للتوجه الى أخصائي عالج النطق و اللغة , ألن االكتشاف املبكر يساعد إلى حد كبير 

ف عالج املشكلة واحلد من تداعياتها . 
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فنيات عالج املصاداة : 

أنشطة مهارات االستماع  ١.

.٢    pause – نشاط التوقف املؤقت

 chose – ٣. نشاط اختار

 

 

٤. نشاط تغيير الصوت                                    ٥. نشاط أدوات االستفهام     

٦. لعب األدوار اللغوية                                  ٧.التلقي واإلطفاء 

٨. وصف صورة معبرة أو وظيفة األشياء 

                                   © 2011 SLP : Abdelazim      :املرجع            
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سؤال إنصات إجابة

كرة قلم

ماذا 
ترید

لعبةحلوى

آالء لسلوم  

أخصائية تربية خاصة. 



   التدريب على املهارات االستقاللية لذوي اضطراب طيف التوحد: 

يـعـتـبـر الـتـدريـب عـلـى املـهـارات االسـتـقـاللـيـة مـن األمـور املـهـمـة الـتـي البـد أن يـتـم تـدريـب 

األطـفـال ذو اضـطـراب طـيـف الـتـوحـد عـلـيـهـا، وسـيـتـم اسـتـعـراض املـهـارات االسـتـقـاللـيـة 

وهي كالتالي: 

مهارات النظافة الشخصية (مسح األنف والوجه باملنديل). •

ارتداء املالبس وخلعها. •

األكل والشرب. •

غسل اليدين والوجه. •

استعمال املرحاض. •

تنظيف األسنان. •

االستحمام. •

متى أبدأ بتدريب طفلي: 

إذا بدأ الطفل بإدراك املهمة مثل: (احلاجة إلى احلمام). •

إذا الحـظـتـي بـأن الـطـفـل بـدأ يـطـلـب حـاجـتـه سـواء احلـمـام، األكـل، غـسـل يـديـه أو •

غيرها بكلمات أو امياءات، فيعني أنه مستعد للتدريب. 
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قبل عملية التدريب من املهم مراعاة التالي: 

خـلـو الـطـفـل مـن أمـراض عـضـويـة أو جـسـديـة (مـشـاكـل صـحـيـة)، فـيـنـصـح مبـراجـعة -

الطبيب. 

االنـتـبـاه لـلـغـة الـطـفـل (طـريـقـة الـتـواصـل): ف الـعـديـد مـن األطـفـال اليـوجـد لـديـهـم فـهـم -

للمصطلحات مثل: (األكل، النظافة، احلمام). 

اضـطـراب الـتـكـامـل احلـسـي: مـن الـضـروري االنـتـبـاه لـلـتـفـاصـيـل الـدقـيـقـة قـد يـكـون -

الـطـفـل لـديـه حـسـاسـيـة مـن صـوت مـروحـة الـشـفـط أو الـسـيـفـون، أو االضـاءات، أو 

األلوان ف املكان. 

اعتبارات مهمة أثناء مرحلة التدريب: 

الـصـبـر ثـم الـصـبـر ثـم الـصـبـر؛ مـن املـعـروف أن تـعـلـيـم أي مـهـارة يـحـتـاج لـوقـت كـاف •

والتـسـتـنـفـذي طـاقـتـك خـالل يـوم واحـد، وتـذكـري بـأن كـل طـفـل يـخـتـلـف عـن اآلخـر 

ف مدى استيعابه وإجنازه واتقانه للمهارة. 

الـتـركـيـز عـلـى أن الـطـفـل يـفـهـم ومـع مـرور الـوقـت سـيـتـعـلـم ويـسـتـوعـب املـهـارة أثـنـاء •

التدريب. 

الـتـعـزيـز مـهـم جـدًا خـصـوصًـا بـدايـة الـتـدريـب، البـد أن يـكـون فـوريًـا أي مـبـاشـرة بـعـد •

قـيـام الـطـفـل بـاملـهـمـة الـصـحـيـحـة، ومـن ثـم يـتـم تـقـلـيـل الـتـعـزيـز تـدريـجـيًـا كـلـمـا اتـقـن 

الـطـفـل هـذه املـهـارة، (والـتـركـيـز عـلـى أن الـهـدف مـن الـتـعـزيـز هـو تـعـلـيـم الـطـفـل املـهـارة 

وليس تقدي املعزز بحد ذاته). 
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االبـتـعـاد عـن الـعـقـاب قـدر اإلمـكـان، ويـفـضـل اسـتـخـدام أسـلـوب الـتـصـحـيـح الـزائـد •

مـثـالً: اجـعـلـي الـطـفـل يـنـظـف نـفـسـه ويـنـظـف املـكـان إذا تـبـول عـلـى مـالبـسـه أثـنـاء تـدريـبـه 

على احلمام. 

الـتـدريـب لـلـمـهـارة البـد أن يـكـون مـسـتـمـرًا ملـدة التـقـل عـن 3 أشـهـر تـقـريـبًـا لـلـحـصـول •

على النتيجة. 

الـتـعـمـيـم لـلـمـهـارة: حـيـث يـتـم تـدريـب الـطـفـل عـلـى أكـثـر مـن حـمـام ف املـنـزل، أو •

األكـل مبـالعـق مـخـتـلـفـة وهـكـذا؛ لـكـي يـتـعـود عـلـى الـذهـاب لـلـحـمـام واألكـل حـتـى 

خارج املنزل. 

أساليب التدريب على املهارات االستقاللية: 

أسـلـوب حتـلـيـل املـهـمـة (جتـزئـتـهـا): عـن طـريـق تـفـصـيـل املـهـارة خلـطـوات –بـغـض الـنـظـر ❖

عن كثرتها- حتى يستوعب الطفل املهارة واليفقدها بسهوله. 

التدرج ف التدريب: من السهل للصعب ومن البسيط للمركب. ❖

املـسـاعـدة والـتـوجـيـه اجلـسـدي والـلـفـظـي: ومـن ثـم تـقـلـيـل املـسـاعـدة الـتـدريـجـي عن ❖

طريق تقليل املساعدات اجلسدية أوالً ثم االميائية ثم اللفظية. 

التغذية الراجعة: والتكرار للمهارات اجملزأة سابقًا للمحافظة عليها. ❖

مبا أن ذوي اضطراب طيف التوحد يفضلون األمور البصرية  ❖

ويعتبر تأثيرها جدًا قوي؛ لذلك يفضل استخدام القصص االجتماعية 

 أو النمذجة بالفيديو (يتم تصوير اخلطوات  للمهارة تفصيليًا  
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ومـن ثـم دمـجـهـا عـن طـريـق بـرامـج الـدمـج وتـسـمـيـتـهـا مـثـالً: مـحـمـد الـبـطـل يـسـتـخـدم 

احلمام. 

سنستعرض مثال مبسط لكيفية تدريب الطفل على احلمام/ 

مـراحـل وخـطـوات تـصـمـيـم الـقـصـة االجـتـمـاعـيـة أو الـنـمـذجـة بـالـفـيـديـو لـلـتـدريـب عـلـى 

احلمام/:  

١- أصور جميع اخلطوات بغض النظر عن كثرتها مثالً/ 

أصور الطفل وهو واقف عند باب احلمام. -

أصور الطفل وهو يقوم بفتح باب احلمام. -

أصوره وهو يقوم بتنزيل مالبسه. -

أصور وهو يجلس على كرسي احلمام. -

أصوره وهو يقوم بسحب السيفون. -

أصوره هو يشطف نفسه بالشطاف. -

أصور الطفل وهو يلبس مالبسه. -

أصوره وهو يقوم بغسل يديه. -
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بــعــدهــا أقــوم بــطــبــاعــتــهــا ثــم نــغــلــفــهــا تــغــلــيــف حــراري وأســمــي الــقــصــة مــثــالً: 

(البطل عبدال يستخدم احلمام)،  

أقرأها قبل النوم للطفل ويفضل تكون بلغة عامية. 

*قبل التدريب البد يكون لدينا هذا النموذج اسمه (جدول املالحظة) يطبق  
بـشـكـل اسـبـوعـي مـن الـسـاعـة ٨ونـص إلـى١٢ونـص لـيـالً، تـطـبـيـقـه مـهـم جـدًا لـكـي 

أحدد الوقت الذي يذهب فيه الطفل للحمام،  
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*وطــــــــــريــــــــــقــــــــــة حــــــــــســــــــــاب الــــــــــوقــــــــــت بــــــــــالــــــــــضــــــــــبــــــــــط عــــــــــن طــــــــــريــــــــــق 
التالي: أحسب عدد مرات التبول واقسمها على عدد أيام  

األسبوع والنات أقسمه على عدد ساعات استيقاظ الطفل مثال/ 

*الطفل تبول ٥٠ مرة أقسمها على عدد أيام األسبوع  
 ٥٠ / ٧= ٧٫١

*الطفل عدد ساعات استيقاظه =١٣  
نقسمها على العدد السابق  

١٣ / ٧٫١=٢  تقريبًا يذهب الطفل احلمام كل ساعتي خالل اليوم الواحد 

هناك نقطتي مهمة قبل النوم: 

- نقلل اعطاء السوائل للطفل.  

-جنعل الطفل يذهب للحمام قبل النوم. 

*يوجد عدد من األسئلة مهمة جدًا أثناء فترة التدريب: 
الـــــــبـــــــعـــــــض تـــــــتـــــــســـــــاءل أفـــــــضـــــــل أدرب طـــــــفـــــــلـــــــي عـــــــلـــــــى كـــــــرســـــــي •

احلمام االفرجني أو العربي؟ 

ف الـــعـــادة الـــكـــرســـي أســـهـــل عـــلـــى الـــطـــفـــل ألن بـــعـــض األطـــفـــال لـــديـــه •

خـوف مـن الـعـربـي أو اجلـلـسـة عـلـيـه (جـلـسـة الـقُـرفـصـاء) قـد تـتـعـب الـطـفـل 

(لكن إذا تعلم على العربي ال يوجد أي مشكلة ونستمر بالتدريب عليه). 
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طفلي يتبرز بالبامبرز فقط، أما إذا ذهب احلمام ال يتبرز أبدًا ما احلل؟ •

حـاولـي وقـت الـتـدريـب عـلـى احلـمـام وطـول سـاعـات الـتـدريـب يـكـون طـول ال•

وقـــــت بـــــدون احلـــــفـــــاظ، حـــــتـــــى يـــــتـــــعـــــود الـــــطـــــفـــــل أنـــــه أمـــــام خـــــيـــــاريـــــن  

يتبرز على الكرسي أو لن يلبس احلفاظ. 

طفلي ال يعرف اإلمساك بالشطاف واستخدامه ما احلل؟ •

هــنــاك عــدة بــدائــل مــنــهــا املــنــاديــل واملــنــاديــل املُــبــلــلــة (جــمــيــعــهــا تــعــطــي  •

نفس النتيجة). 

طفلي غير ناطق كيف أجعل طفلي يطلب احلمام؟ •

اخلـــطـــوات عـــن طـــريـــق الـــصـــور املُـــفـــصـــلـــة احلـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــطـــفـــل أو نـــقـــوم •

باستبدالها بصور ملف  

بـيـكـس اجلـاهـزة لـلـحـمـام، وكـل نـص سـاعـة نـأخـذ الـبـطـاقـة ونـقـول مـعًـا: نـذهـب 

احلمام. 

طفلي يتبول عادي لكن عنده مشكله ف البراز ملاذا؟ •

بـعـض األطـفـال لـديـهـم اضـطـراب ف عـمـلـيـة الـتـكـامـل احلـسـي قـد يـكـون لـديـه •

احساس غير مريح وخوف (مشكلة الشعور باحلاجة للتبرز). 

إذا الطفل قام بالتبول على مالبسه كيف أمنعه هل أقوم بعقابه؟ •

ال الــــــــعــــــــقــــــــاب ممــــــــنــــــــوع، ألنــــــــه اليــــــــقــــــــصــــــــد لــــــــكــــــــن  أكــــــــلــــــــمــــــــه  •

بهدوءألنه خطأ، ف أحاول أربطه باملشاعر (ماما حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينة ألنك تبولت 

عــلــى مــالبــســك) .+ اجــعــل الــطــفــل يــســاعــدنــي ف تــنــظــيــف نــفــســه وتــنــظــيــف 

املكان هنا استخدمت اسلوب التصحيح الزائد . 
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الـطـفـل يـقـوم بـالـركـض بـعـد خـروجـه مـن احلـمـام ويـرفـض يـلـبـس مـالبـسـه مـا •

احلل؟ 

هـذه سـلـوكـيـات التـعـتـبـر ضـمـن الـتـدريـب لـكـن يـحـتـاج لـهـا تـعـديـل هـذا الـسـلـوك •

 فـقـط إذا لـم أجـد نـتـيـجـة لـلـتـدريـب والـتـدخـل الـسـلـوكـي مـع الـطـفـل مـا احلـلـول 

والبدائل املناسبة؟ 

هـــنـــا البـــد مـــن الـــبـــحـــث عـــن األســـبـــاب األخـــرى - قـــد تـــكـــون عـــضـــويـــة -•

 أو ممـكـن لـديـه مـشـاكـل داخـلـيـه ف (املـقـدرة الـعـضـلـيـة   الـعـصـبـيـة) لـيـس لديـه 

القدرة على اجللوس بشكل صحيح أو أسباب طبيه أخرى. 

ف فـتـرة احلـجـر املـنـزلـي يـكـون نـظـام نـوم الـطـفـل مـخـتـلـف كـيـف أدربـه عـلـى •

 احلمام؟ 

هـنـا أقـوم بـعـمـل تـدريـب لـلـمـثـانـة بـحـيـث تـسـتـوعـب بـول أكـثـر، مـثـالً: الـطـفـل •

يـحـتـاج احلـمـام ف الـنـهـار أحـاول أن أجـعـلـه ميـسـك نـفـسـه ملـدة ربـع سـاعـة أقـوم 

بــإشــغــالــه وتــلــهّــيــتــه حــتــى(يــخــتــفــي الــشــعــور بــاالحــتــيــاج احلــالــي لــلــحــمــام) 

(لكن إذا الطفل لم يستطع التحمل أجعله يذهب للحمام). 

| ٤٢



هـل صـحـيـح مـن ضـمـن الـتـدريـب أقـوم بـإيـقـاظ الـطـفـل كـل نـص سـاعـة لـكـي •

يذهب للحمام؟ 

ايـقـاظ الـطـفـل لـيـذهـب احلـمـام الـغـرض مـنـهـا لـكـي يـركـز ويـسـتـوعـب أنـه البـد  •

أن يـذهـب لـلـحـمـام خـاصـة األطـفـال الـلـي نـومـهـم عـمـيـق، لـكـن التـعـتـبـر ضـمـن 

عــمــلــيــة تــدريــب، وايــقــاظ الــطــفــل كــل نــص ســاعــة أثــنــاء نــومــه يــعــتــبــر غــيــر 

صحيح ألنه قد يؤثر على سلوكياته بسبب عدم اخذ كفايته من النوم. 

هـــل فـــيـــه عـــمـــر مـــعـــي لـــتـــدريـــب الـــطـــفـــل عـــلـــى احلـــمـــام؟ وإذا كـــان ســـن •

الشخص كبير كيف أدربه على احلمام؟ 

ال يـوجـد عـمـر مـعـي لـلـتـدريـب، أمـا إذا كـان تـعـدا مـرحـلـة الـطـفـولـة ف البـد أن •

يــــــــكــــــــون لــــــــه خــــــــطــــــــة خــــــــاصــــــــة بــــــــحــــــــيــــــــث يــــــــكــــــــون املــــــــعــــــــالــــــــج 

السلوكي من نفس السن واجلنس. 

املرجع:  

الصور من موقع: 

 WWW.Autismspeaks.com
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  نرمي حمد باحلارث

 أخصائية تربية خاصة.



           اإلدراك البصري: 

تـعـتـبـر مـهـارات اإلدراك الـبـصـري مـن الـقـواعـد األسـاسـيـة ف أي عـمـلـيـة تـعـلـيـمـيـة, أو أي 

نــشــاط إدراكــي وقــد يــتــســبــب أي ضــعــف ف اإلدراك الــبــصــري إلــى ضــعــف ف املــهــارات 

اإلدراكـيـة مـثـل االنـتـبـاه والـذاكـرة والـتـفـكـيـر الـتـحـلـيـلـي وغـيـره؛ بـاإلضـافـة إلـى ضـعـف أكـادميـي 

وخلل ف مهارات احلياة اليومية . 

واإلدراك الـبـصـري: هـو مـا يـتـكـون لـديـنـا مـن مـفـهـوم أو فـكـرة نـتـيـجـة ملـؤثـرات بـيـئـيـة بـصـريـة 

عن طريق العي. 

 صعوبات اإلدراك البصري:  

يعاني بعض األطفال من واحدة أو أكثر من صعوبات اإلدراك البصري التالية : 

- صـعـوبـة الـتـمـيـيـز الـبـصـري: ويـقـصـد بـالـتـمـيـيـز الـبـصـري قـدرة الـطـفـل عـلـى الـتـفـريـق بـي 

الــشــبــه  أوجــه  إدراك  أو  وخــلــفــيــتــهــا,  الــصــورة  بــي  مــا  كــالــتــمــيــيــز  وآخــر؛  املــرئــي  الــشــكــل 

واالخــتــالف بــي الــصــور أو األشــكــال مــن حــيــث الــطــول والــعــرض والــلــون والــشــكــل 

واملـسـاحـات ...الـخ ، وعـلـيـه يـقـاس ف اجلـانـب الـقـرائـي الـقـدرة عـلـى الـتـمـيـيـز بـي احلـروف 

الـهـجـائـيـة لـلـكـلـمـة مـثـل (ت ب ن) وتـعـد هـذه الـقـدرة ضـروريـة لـتـعـلـم الـفـرد الـقـراءة والـكـتـابـة 

واحلساب والرسم والتي ترتبط عادةً بسرعة اإلدراك وإدراك التفاصيل الدقيقة . 

- صـعـوبـة اإلغـالق الـبـصـري: وهـو مـفـهـوم يـشـيـر إلـى قـدرة الـطـفـل عـلـى الـتـعـرف لـألشـيـاء 

الكلية من خالل رؤية جزءًا منها (معرفة الكل من خالل األجزاء)  ، 
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كـأن يـقـرأ الـطـفـل كـلـمـةً بـعـد إخـفـاء جـزء مـنـهـا مـن خـالل تـلـمـيـحـات الـكـلـمـة ف الـسـيـاق الـذي 

تقع فيه أو قراءة جملة بعد حذف كلمة منها. 

- صـعـوبـة إدراك الـعـالقـات املـكـانـيـة: يـتـطـلـب إدراك الـعـالقـات املـكـانـيـة إدراك الـطـفـل ف 

الــقــراءة؛ مــثــالً عــالقــة احلــروف مــع أمــكــنــتــهــا الــذي وجــدت فــيــه وفــق حــجــم و شــكــل و 

مـسـاحـة مـحـددة، حـيـث يـؤثـر بـعـد املـسـافـة أو اقـتـرابـهـا بـي الرمـوز الـكـتـابـيـة عـلـى إدراكـهـم 

الصحيح لهذه الكلمات مما ينعكس سلباً على القراءة و الكتابة.  

- صـعـوبـة متـيـيـز الـصـورة و خـلـفـيـتـهـا: وهـي عـدم قـدرة الـطـفـل عـلـى الـفـصـل مـا بـي الـصـورة 

أو الـشـكـل مـن األرضـيـة الـتـي وجـد عـلـيـهـا؛ وهـي اخلـلـفـيـة احملـيـطـة بـه، كـالـتـفـريـق مـا بـي 

اجلملة أو الكلمة املكتوبة واألرضية التي  

كـتـبـت عـلـيـهـا ومـا يـحـيـط بـهـا، ويُـرد ذلـك الـى انـشـغـال الـطـفـل مبـثـيـر آخـر غـيـر املـثـيـر املـسـتـهـدف 

(الـكـلـمـة أو اجلـمـلـة) وهـو الـهـدف الـذي وجـه نـحـوه اإلدراك فـيـتـشـتـت انـتـبـاهـه ويـتـذبـذب 

إدراكه فيخطئ ف مدركاته البصرية. 

- صـعـوبـة سـرعـة اإلدراك الـبـصـري: وهـي تـلـك املـدة الـزمـنـيـة املـطـلـوبـة حـتـى تـتـم عـمـلـيـة 

االسـتـجـابـة مـن قـبـل الـطـفـل لـلـمـثـيـرات احلـسـيـة الـبـصـريـة والـتـعـرف الـيـهـا وإعـطـائـهـا دالالتـهـا، 

فـيـحـتـاج عـادة أطـفـال صـعـوبـات سـرعـة اإلدراك الـبـصـري عـادةً إلـى وقـت أطـول ف عـمـلـيـة 

حتـلـيـل ومـعـاجلـة املـعـلـومـات الـبـصـريـة الـتـي يـشـاهـدونـهـا مـثـل الـكـلـمـات واألرقـام واألشـكـال 

والصور مما ينعكس سلباً على تعلمهم القراءة والكتابة.  

- صـعـوبـة الـذاكـرة الـبـصـريـة والـتـصـور: تـعـمـل الـذاكـرة الـبـصـريـة عـلـى اسـتـرجـاع الـصـور 

الـبـصـريـة الـتـي ت تـعـلـمـهـا ممـا يـسـهـل أمـام األطـفـال إمـكـانـيـة تـعـلـم الـقـراءة و الـكـتـابـة مـن خـالل 

ســرعــة اســتــذكــار صــور احلــروف والــكــلــمــات ممــا يــســرع ف عــمــلــيــة قــراءتــهــا ، ف حــي أن 

األطفال ذوو صعوبات الذاكرة البصرية يواجهون صعوبة ف التعرف على الكلمات  
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ممـا يـدفـعـهـم إلـى تـهـجـئـتـهـا؛ فـيـظـهـر عـلـيـهـم الـبـطء ف بـدايـة تـعـلـم الـقـراءة، كـمـا يـجـدون 

صعوبة ف تذكر أشكال الكلمات عند كتابتها، وكذلك  قواعد اإلمالء والتهجئة. 

- صـعـوبـة الـتـآزر الـبـصـري احلـركـي: هـي املـهـارة الـتـي تـتـأزر فـيـهـا الـعـي مـع حـركـة الـيـد عـنـد 

الـتـعـامـل مـع األشـيـاء؛ وخـاصـة ف مـجـاالت الـنـسـخ والـكـتـابـة والـثـبـات عـلـى الـسـطـر ومـسـك 

األشـيـاء وقـذفـهـا، حـيـث يـعـانـي بـعـض األطـفـال مـن اضـطـرابـات الـتـآزر احلـركـي وعـدم 

القدرة على القيام مبثل هذه األنشطة. 

مـالحـظـة : الـتـدخـل املـبـكـر ف مـعـاجلـة اإلدراك الـبـصـري لـدى األطـفـال الـذيـن لـديـهـم تـأخـر 

فيها أمر بالغ األهمية ألنها تؤثر ف مهاراتهم األخرى ف شتى مجاالت احلياة.  
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من وسائل حتسي مهارة اإلدراك البصري : 

هدفها الوسيلة

تنمية مهارات اإلدراك البصري ( اإلغالق البصري والتمييز البصري) ومهارات حل البزل

املشكالت والتفكير املنطقي . 

التصنيف و التطابق من حيث اللون أو الشكل أو 

احلجم أو الفئة التي ينتمي إليها .

تنمية مهارات اإلدراك البصري (التمييز البصري) وأيضاً االنتباه والتركيز.

إكمال الشكل الناقص أو لعبة التخمي (اعرض 

على الطفل جزءًا من صورة واطلب منه أن 

يكملها أو يخمن ماهي )

تنمية مهارات اإلدراك البصري (اإلغالق البصري ) ومهارة حل املشكالت و التفكير 

املنطقي .

تنمية مهارات اإلدراك البصري (إدراك العالقة املكانية واالنتباه والتركيز ومهارة حل املتاهات 

املشكالت والتفكير املنطقي .

 تنمية مهارات اإلدراك البصري(التآزر البصري احلركي) واالنتباه والتركيز ومهارات إكمال الرسم املنقط

ما قبل الكتابة. 

 

أنشطة تسلسل الصور (عرض مجموعة من 

الصور حتتوي على أحداث والطفل يقوم بترتيب 

األحداث )

تنمية مهارات اإلدراك البصري (الذاكرة البصرية ) والذاكرة والتفكير املنطقي . 

البحث عن املفقود (ضع عدة أشياء على الطاولة 

ثم قم بتغطيتها واخف واحد منها واطلب من 

الطفل تذكر ما هو الشيء املفقود)

تنمية مهارات اإلدراك البصري والذاكرة  البصرية . 

البحث عن شيء بي مجموعة من األشياء مثالً 

(البحث عن حرف - ن- بي مجموعة من 

األحرف )

تنمية مهارة االدراك البصري (إدراك الشكل واخللفية) واالنتباه والتركيز . 

أوجه الشبه واالختالف (البحث عن الشيء 

اخملتلف بي صورتي مختلفتي )

تنمية مهارة التمييز البصري واالنتباه والتركيز. 

رسم صورة ف مكان محدد (رسم قطة أسفل 

كرسي أو شمس يسار املنزل ) استخدام 

االجتاهات فوق حتت ميي يسار أمام خلف

تنمية مهارة إدراك العالقة املكانية والتآزر البصري احلركي .

لعبة عرض الصور ثم اخفائها و يُطلب من الطفل 

تذكرها (يتم زيادة العدد والوقت تدريجياً )

تنمية مهارة الذاكرة البصرية واالنتباه والتركيز وسرعة االدراك البصري .
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تنبيه : الرجاء وضع كاميرا اجلوال على الباركود. 

 لالنتقال لوسائل تنمية االدراك البصري. 
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 مشاعل صالح كرحان .

 أخصائية تربية خاصة ..



 التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: 

يعتمد الطفل على التقليد ف تعلم  مهارات احلياة  اخملتلفة من خالل رؤيته لآلخرين 

ومراقبتهم، فيتعلم  كيف يتصرف اآلخرين ف املواقف ويقلدهم، ويراقب اآلخرين 

ويسمع ما يقولون فيتعلم الكالم ، ويراقب اآلخرين كيف يتعاملون مع األشياء 

واألشخاص ويقلدهم. وهذه العملية تعتمد بشكل مباشر على سالمة عملية االنتباه 

فإذا كان الطفل ال ميتلك انتباه مناسب لن يستطيع تقليد اآلخرين بشكل صحيح. 

لذا فإن ضعف مهارة التقليد تؤثر سلباً على الطفل وجتعله يتصرف وكأنه أصغر من 

سنّه, فاألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من قصور وضعف واضح ف 
عملية التقليد بنوعيها : التقليد احلركي، والتقليد الصوتي ومن املعروف أن األطفال 

يتعلمون تقليد احلركات قبل تعلم تقليد الكالم ، فتدريب األطفال على تقليد 

احلركات يساعدهم فيما بعد على تقليد حركات الفم والشفاه املستخدمة اثناء النطق . 

أنواع التقليد احلركي : 

 التقليد باستخدام األشياء  2- تقليد احلركات اجلسدية الكبرى  3-  تقليد ١.

احلركات الدقيقة . 

وحتى نتمكن من  احلد من قصور مهارة التقليد احلركي لدى هؤالء االطفال البد أن 

نفهم أن التقليد هو عبارة عن تواصل مع اآلخرين وطفل اضطراب طيف التوحد لديه 

ضعف ف هذا اجلانب , فيقوم بالتقليد عندما يكون املقابل مجزي بالنسبة له وذلك 
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حسب املعززات املفضلة لديه  وعندما يتم التدرج من البسيط الى املعقد ف تعليم 

املهارات احلركية الواضحة واملتوافقة مع مستوى منوهم، وعندما يتم تقدي املساعدات 

اجلسدية واللفظية املناسبة إليه إلى أن يصل الى االستقاللية ف االداء.  

وهناك أمور يجب أخذها بعي االعتبار عند البدء بتدريب الطفل على التقليد احلركي 

وهي: 

أن يدرك الطفل مفهوم التقليد وميكن ذلك من خالل تقليد الطفل ف حركاته •

فيتعلم أن يقوم هو بتقليدك فيما بعد  . 

 تقدي احملاولة فقط عندما يكون الطفل منتبهاً للمعلم. •

استخدام ادوات مثيرة يفضلها الطفل كاللعبة أو كرة . •

 يجب تقدي النموذج بشكل واضح وبسيط فعلى سبيل املثال يقدم املعلم املثير •

اللفظي "أفعل هذا" بينما يقوم املعلم بعمل النموذج ( املهارة احلركية ) أمام الطفل 

احلرص  على البقاء ف مسافة قريبة من الطفل وف مستوى مماثل له. •

 االنتظار من ثانية إلى أربع ثواني إذا لم يقم الطفل باالستجابة  نقدم املساعدة •

اجلسدية (الكلية - اجلزئية) واملساعدة اللفظية بشكل مناسب. 

وفيما يلي سوف يتم تناول امثلة ألنواع التقليد احلركي األساسية : 
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أوالً: التقليد باستخدام األشياء (رن اجلرس) . 

اجراءات اجللسة : 

أجلس أمام الطفل وضع جرسان على الطاولة ، ضع أمامك جرساً وأمام الطفل 

اجلرس اآلخر، شد انتباه الطفل إليك وتأكد أنه يتابعك، امسك باجلرس وقم برنه ،إذا 

لم يظهر الطفل  اهتمام امسك بيدك األخرى يد الطفل واجعله هو أيضاً يرن اجلرس 

مثلك ، ثم كرر مبفردك استعمال اجلرس وتوقف، اطلب من الطفل أن يقلدك، إذا 

حاول فكافئه ف احلال , حتى ال يشعر الطفل بامللل استخدم أدوات أخرى كاأللعاب 

والطبلة وغيرها. 

ثانياً : تقليد حركات جسدية كبيرة  ( رفع اليد وانزالها) 

اجراءات اجللسة : 

قف أمام الطفل وانظر إليه قائالً له انظر لي يا (.....) وأرفع يدك قائالً يدي فوق إذا 

لم يُظهر أي اهتمام مبا تفعله فخذ يداه وقم برفعها الى اعلى واستمر هكذا ممسكاً بيداه 

ملدة دقيقة مكرراً عدة مرات ( يدي فوق) ,كرر رفع اليدان إلى أعلى مره اخرى ثم 

أنزلهما ليصبحا موازيي للجسم قائالً يدي حتت, حاول أن جتعل الطفل يقلدك بدون 

مساعدة وعندما يصبح الطفل قادراً على تقليد هذه احلركات بسهولة ، ارفع يداك إلى 

أعلى دون أن تقول شيئاً ، كرر هذا عدة مرات ،ثم افعل العكس قل (يدي فوق / 

حتت) دون أن تقوم باحلركة املصاحبة . 
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ثالثا: تقليد احلركات الدقيقة ( فتح واغالق أصابع الكف)  

قم بشد انتباه الطفل وكن على مسافة قريبة منه باجللوس أمامه، ثم قم بإغالق أصابع 

الكف قائالً(اقفل اصابعي) ,ثم قم بتقدي املساعدة اجلسدية الكلية بوضع كفك فوق 

كف الطفل وقم بإغالق أصابع كفه قائالً (اقفل اصابعي)، ثم قم بفتح أصابع كفك 

وأصابع كفه قائال(افتح أصابعي) كرر التمرين عدة مرات وقم بسحب املساعدة بشكل 

تدريجي وعزز محاوالت الطفل بشكل مباشر .  

مما سبق يتبي أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من ضعف ف مهارة 

التقليد وأن التدخل العالجي يعد ضرورة حتمية لتحسي هذه املهارة، وأن أكثر 

العوامل أهمية ف التدريب هو جعله ممتعاً، واالعتماد على الدافعية املستمرة للطفل من 

خلل معززات معينة. 

املراجع : 

العوهلي, ملا محمد.  (2017).علمني كيف أتواصل . الرياض: دار مدراك للنشر. 

Rogers, S .J ., Hepburn , S . L ., Stackhouse, T .& Wehner, E .

 (2003).Imitation performance in toddlers with autism and those

 with other developmental disorders. Journal of child

  psychology and psychiatry, 44763-781.
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اعداد: ابتسام محمد. 

باحثة ماجستير بجامعة جنران



   فرط احلركة وتشتت االنتباه : 

يـعـد اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه املـصـحـوب بـالـنـشـاط احلـركـي الـزائـد مـن أهـم املـشـكـالت 

الـنـفـسـيـة والـسـلـوكـيـة املـصـاحـبـة لـألطـفـال ، حـيـث يـجـعـلـهـم أشـخـاصـاً غـيـر مـقـبـولـي ، 

وميــثــلــون مــصــدر قــلــق رئــيــس لــلــمــجــتــمــع كــكــل وكــذلــك لــألســرة وريــاض األطــفــال 

واملـدرسـة ، فـسـلـوك الـطـفـل يـعـتـبـر مـضـطـربـاً أو مـشـوشـاً عـنـدمـا يـخـتـلـف تـصـرفـه عـن تـوقـعـات 

احملــيــطــي بــه، وتــخــتــلــف هــذه الــتــوقــعــات بــاخــتــالف ثــقــافــة اجملــتــمــع ،كــمــا تــخــتــلــف هــذه 

التوقعات عندما يحدث هذا السلوك ف مكان وموقف غير مناسبي .  

ويـعـرف اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه : عـلـى أنـه أحـد أعـراض اضـطـراب االنـتـبـاه املـصـحـوب 

بـالـنـشـاط احلـركـي الـزائـد . ويـتـمـيـز هـذا الـعـرض بـالـقـابـلـيـة لـلـتـشـتـت ، واالنـتـقـال املـتـكـرر مـن 

نـشـاط إلـى آخـر دون إكـمـال أي مـنـهـمـا ، وعـدم الـتـركـيـز ملـدة طـويـلـة ، ويـجـد األطـفـال 

صعوبة ف متابعة التعليمات وإنهاء املهام التي يكلفون بها . 

وميـكـن وضـع تـعـريـفـات اضـطـراب االنـتـبـاه ف فـئـتـي ، األولـى : تـصـف اضـطـراب االنـتـبـاه 

بـكـونـه يـصـيـب الـطـفـل مـن نـاحـيـة الـتـفـكـيـر أو الـسـلـوك أو ضـعـف الـقـدرة عـلـى الـتـركـيـز أي أنـهـا 

اضطرابات سلوكية. 

 والثانية : تصفه بأنه نات عن العجز ف املخ عند أدائه لوظائفه أي أنها ظرف مرضي . 

 أمـا الـنـشـاط احلـركـي الـزائـد (املـفـرط) : فـأنـه يـتـمـثـل ف اإلفـراط ف نـشـاط غـيـر مـالئـم لـطـبـيـعـة 

األعـمـال الـتـي يـقـوم بـهـا الـطـفـل إلـى جـانـب الـتـمـلـمـل وعـدم الـهـدوء وكـثـرة الـشـغـب ، 

ومخالفة النظام، وعدم االستقرار، وسرعة االنفعال وعدم إمتام أي عمل يقوم به . 

| ٥٣



بـيـنـمـا تـعـرف االنـدفـاعـيـة : بـالـتـهـور والـعـشـوائـيـة ف إصـدار األفـعـال واألقـوال وهـي اسـتـجـابـة 

الـطـفـل ألول فـكـرة تـطـرأ عـلـى ذهـنـه وال يـسـتـطـيـع الـتـحـكـم ف انـدفـاعـاتـه أو ضـبـط سـلـوكـيـاتـه 

طلباً ملتطلبات املوقف . 

وميـكـن تـصـنـيـف أعـراض اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه املـصـاحـب لـلـنـشـاط احلـركـي الـزائـد 

لألطفال الى ثالثة أمناط :  

منط نقص االنتباه. ١.

منط النشاط احلركي الزائد. ٢.

منط االندفاعية . ٣.

فـفـي منـط نـقـص االنـتـبـاه : فـإن الـطـفـل يـجـد صـعـوبـة ف االنـتـبـاه لـلـتـفـاصـيـل أو يـرتـكـب أخـطـاء 

تـدل عـلـى اإلهـمـال أثـنـاء أداء الـواجـبـات املـدرسـيـة أو األنـشـطـة األخـرى، فـغـالـبـاً مـا يـجـد 

الـطـفـل صـعـوبـة ف تـركـيـز انـتـبـاهـه ملـدة طـويـلـة ، كـمـا يـجـد الـطـفـل صـعـوبـة ف عـمـلـيـة اإلنـصـات 

عـنـدمـا يـكـون احلـديـث مـوجـه إلـيـه مـبـاشـرة, وال يـتـابـع الـطـفـل شـرح املـعـلـم ويـفـشـل ف إنـهـاء 

األعـمـال املـدرسـيـة والـواجـبـات الـتـي بـدأهـا ،كـمـا يـتـجـنـب أو يـكـره املـشـاركـة ف األنـشـطـة 

التي تتطلب جهداً عقلياً مستمراً.   

وغـالـبـاً مـا يـنـسـى الـطـفـل األشـيـاء الـضـروريـة الـالزمـة ألداء املـهـام واألنـشـطـة مـثـل : أقـالم 

الرصاص ،الكتب ،واألدوات األخرى .  

منـط الـنـشـاط احلـركـي الـزائـد : فـإن الـطـفـل غـالـبـاً مـا ميُـل ف مـقـعـده ويـقـوم بـحـركـات عـصـبـيـة 

بـيـديـه ورجـلـيـه ، ويـتـرك الـطـفـل مـقـعـده ف حـجـرة الـدراسـة أو ف األوضـاع األخـرى وال 

يـبـقـى جـالـسـاً، وغـالـبـاً مـا يـجـري ويـتـسـلـق األشـيـاء بـشـكـل غـيـر مـالئـم ، كـمـا أنـه يـجـد 
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صـعـوبـة ف الـلـعـب أو ممـارسـة األنـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة بـهـدوء، ويـنـدفـع الـطـفـل بـسـرعـة كـبـيـرة أثـنـاء 

حتركه وتنقله من مكان الى اخر، وغالباً ما يتحدث الطفل بشكل مفرط .  

وف منـط االنـدفـاعـيـة : فـإن الـطـفـل غـالـبـاً مـا يـجـيـب عـن األسـئـلـة قـبـل اسـتـكـمـالـهـا ، وهـو ال 

يستطيع انتظار دوره ، ويقاطع اآلخرين ويتدخل ف حديثهم .  

وبـنـاءً عـلـى األعـراض الـسـابـقـة الضـطـراب االنـتـبـاه املـصـحـوب بـالـنـشـاط احلركـي الـزائـد 

لـألطـفـال ، فـإن هـنـاك ثـالثـة أنـواع فـرعـيـة لـهـذا االضـطـراب ، حـسـب الـدلـيـل الـتـشـخـيـصـي 

عــام (2000م)   (  DSM-IV  ) الــعــقــلــيــة  لــالضــطــرابــات  املــعــدل  الــرابــع  واالحــصــائــي 

وهي :  

أ- اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه املـصـحـوب بـالـنـشـاط الـزائـد الـنـوع املـركـب ، ويـنـتـشـر هـذا  الـنـوع 

من االضطراب بي األطفال. 

ب-اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد مع غلبة نقص االنتباه . 

ج-اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه املـصـحـوب بـالـنـشـاط الـزائـد مـع غـلـبـة الـنـشـاط احلـركـي الـزائـد 

واالندفاعية  

ويـعـتـمـد الـدلـيـل الـتـشـخـيـصـي واإلحـصـائـي الـرابـع لـالضـطـرابـات الـنـفـسـيـة عـلـى سـت 

خطوات أساسية لتشخيص االضطرابات هي :  

اخلـــطـــوة األولـــى :املـــقـــابـــلـــة الـــشـــخـــصـــيـــة مـــع الـــوالـــديـــن الـــتـــي تـــتـــضـــمـــن عـــرض 

املشكالت ،والتاريخ املتعلق بالنمو، والتاريخ األسري . 
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اخلــطــوة الــثــانــيــة :إجــراء مــقــابــلــة شــخــصــيــة مــع الــطــفــل لــلــتــعــرف عــلــى ســلــوكــه ف املــنــزل 

واملدرسة وكذلك التعرف على أدائه الوظيفي االجتماعي . 

اخلطوة الثالثة : تطبيق مجموعة من املقاييس التي تقدر السلوك ف املنزل واملدرسة . 

 اخلـطـوة الـرابـعـة : احلـصـول عـلـى بـيـانـات مـن املـدرسـة تـتـضـمـن طـبـيـعـة سـلـوك الـطـفـل ف 

املدرسة ودرجات االختبارات التحصيلية . 

اخلـطـوة اخلـامـسـة : إجـراء مـجـمـوعـة مـن االخـتـبـارات الـنـفـسـيـة مـثـل :اخـتـبـارات الـذكـاء 

واختبارات أخرى للتأكد من عدم وجود صعوبات تعلم .  

اخلـطـوة الـسـادسـة: تـتـضـمـن الـفـحـوص الـبـدنـيـة والـعـصـبـيـة بـواسـطـة األطـبـاء الـنـفـسـيـون 

واملـتـخـصـصـي ف عـلـم الـنـفـس وأطـبـاء األطـفـال وأطـبـاء االمـراض الـعـصـبـيـة كـمـا يـقـدم 

الوالدان واملعلمون معلومات مهمة تساعد ف عملية التشخيص. 
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وهــنــالــك أســالــيــب عــدة ملــعــاجلــة هــذا االضــطــراب ومــنــهــا الــعــالج بــالــعــقــاقــيــر املــنــشــطــة ، 

وجلسات تعديل السلوك ، وجلسات تعديل السلوك املعرف . 

الـعـالج بـالـعـقـاقـيـر املـنـشـطـة : أحـد اخلـيـارات الـعـالجـيـة الـتـي تـسـتـخـدم بـشـكـل واسـع وذلـك 

لـفـعـالـيـتـهـا ف زيـادة نـشـاط األجـهـزة اإلراديـة ف اجلـسـم وزيـادة فـاعـلـيـة الـنـاقـالت الـعـصـبـيـة 

ومنها : الريتالي ،بيمولي ، الدكسدرين  

جـلـسـات تـعـديـل الـسـلـوك : تـعـتـمـد عـلـى تـشـكـيـل املـظـاهـر الـسـلـوكـيـة وتـقـويـتـهـا وخـفـض غـيـر 

الـتـكـيـفـيـة وإيـقـافـهـا وتـشـمـل الـتـعـزيـز والـعـزل واإلقـصـاء وتـكـلـفـة االسـتـجـابـة وغـيـرهـا مـن 

األسـالـيـب الـتـي تـسـاعـد عـلـى الـتـقـلـيـل مـن اضـطـراب نـقـص االنـتـبـاه املـصـاحـب لـلـنـشـاط 

احلركي الزائد . 

جـلـسـات تـعـديـل الـسـلـوك املـعـرف : اآللـيـات الـتـي صـمـمـت لـتـزويـد األطـفـال بـالـوسـائـل 

الـضـروريـة لـلـضـبـط الـذاتـي لـسـلـوكـهـم مـثـل : الـنـمـذجـة املـعـرفـيـة ، الـتـعـزيـز الـذاتـي ،مـراقـبـة 

الذات ،مهارات حل املشكالت . 

حـيـدر،عـادل عـبـداحلـلـيـم .(2015).فـرط احلـركـة وتـشـتـت االنـتـبـاه .مـجـلـة االمـن واحلـيـاة 

ع 400: ص 79-76. 
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عبير الصقور. 

أخصائية تربية خاصة. 



     االضطرابات السلوكية أو االنفعالية:	

إحدى  فئات اإلعاقة الرئيسية التي تتميز باختالف السلوك جوهرياً وبشكل 

 مستمر عن السلوك الطبيعي مما يؤثر سلباً على األداء األكادميي 

ويتطلب تقدي خدمات خاصة وداعمة. 

األطفال الذين يعانون من هذه االضطرابات  قد يتصرفون بشكل طبيعي  

أحياناً فليس كل سلوكهم يُصنف بأنه "غير تكيفي"  

ومن جهة أخرى  

 فإن اإلضطرابات السلوكية ترافق حاالت اإلعاقة األخرى وبشكل محدد 

 ( التأخر العقلي و صعوبات التعلم )  

البد من وجود شرطي اثني ( معاً)  للحكم بوجود  اضطراب ف السلوك  

وهو: 

 التكرار واالستمرار  ١.

 عدم التوافق النفسي واالجتماعي ٢.

أهم التقنيات املستخدمة ف اخلدمات التحليلية السلوكية هو وجود   

( املساعد املهني)  

الذي يهتم بجمع البيانات وإجراء التقييم املناسب للسلوك وهو ما 

يسمى بـ فني حتليل السلوك املسجّل  

  (RBT) Registered Behavior Technician

| ٥٨



 : RBT حيث من ضمن مهام
القياس 

التقييم  

احلد من السلوك  

إدارة سلوك الطالب باستخدام تقنيات إزالة التصعيد ودعم التدريب . 

       

بعض أهم الفنيّات املمكن تطبيقها مع االضطراب السلوكي

احملاوالت املنفصلة 

 (التكرار - التنظيم - التعزيز) هدفها

جميعها عوامل تهدف إلى جعل اإلجراء ناجح ف تعديل  

السلوك

عدد مرات 

االستخدام

من 5 إلى 9 مرات  

مع مراعاة عدم تغيير املثير*   
وباإلمكان تبديل املعزز.
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املراجع  

 .(DSM) الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية

WWW.bacb.com 

ترجمة د. دينا مصطفى 

بعض أهم الفنيّات املمكن تطبيقها مع االضطراب السلوكي

اإلطفاء

تستخدم هذه الوسيلة ف احلاالت التي يقوم بها الطفل بعمل هدفها

 العديد  

من السلوكيات اخلاطئة بهدف الضغط على األهل لتحقيق رغبة  

معينة.

عدد مرات 

االستخدام

عدد مرات االستخدام : 

يتم جتاهل السلوك املرفوض (حتى: ينطفئ ويتخلى عنه الطفل) 
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إميان حمد محمد آل دويس 
بكالوريوس تعليم خاص/مسار إعاقة عقلية 
مديرة مركز التاج الطبي لتنمية املهارات 



 صعوبات تعلم القراءة والكتابة: 

قد يحدث أن تالحظ وجود صعوبات ف القراءة أو الكتابة لدى طفلك بشكل أو بأكثر 

من أشكال الصعوبات. 

ماهي أسباب صعوبات تعلم القراءة والكتابة؟ 

تتنوع العوامل املسببة لصعوبات القراءة والكتابة وميكن تصنيفها الى أقسام على الشكل 

التالي: 

عوامل فيزيولوجية:  

وهي األسباب التي تتعلق بالقدرات اجلسدية والعقلية لدى الشخص مثل: 

مشاكل السمع. •

اختالف التركيب الدماغي لدى الطفل الذي يعاني من الصعوبات عن أقرانه. •

مشاكل ف الرؤية واإلدراك البصري كضعف البصر وعمى األلوان. •

الوراثة. •

اضطراب الضبط احلركي للرأس والذراعي واليدين. •

قصور ف مستوى القدرات العقلية أو التخلف العقلي. •
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عوامل نفسيه مثل : 

تعرض الطفل الزمة نفسية أو مشاكل أسرية. •

تعرض الطفل لإلساءة ف املدرسة من قبل املدرسي أو من قبل زمالئه. •

عوامل بيئية  مثل : 

احلرمان الثقاف ف بيئة الطفل. •

عدم مراعاة الفروق الفردية بي التالميذ ف املدرسة واتباع طرق تدريس موحدة •

جلميع التالميذ. 

وجتدر اإلشارة إلى أن عملية تشخيص صعوبات التعلم ف القراءة والكتابة تتم من 

قبل أخصائي العالج الوظيفي واألخصائي النفسي, وأخصائي صعوبات التعلم ف 

شدتها من طفل آلخر فقد تكون بسيطة أو متوسطة أو شديدة حسب املؤشرات التي 

تدل عليها. 

ماهي طرق عالج صعوبات التعلم ف القراءة والكتابة؟ 

عالج صعوبات القراءة: هي أحد أشكال صعوبات التعلم, وتأخذ أهميتها .. 
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 من أهمية تعلم القراءة والكتابة ف احلياة اليومية , وقد تتجلى صعوبات القراءة بأحد 

األشكال التالية أو بأكثر من شكل مما يلي: 

حذف حرف أو أكثر من الكلمة عند قراءتها. -

إضافة حرف أو أكثر للكلمات عند قراءتها. -

إبدال حرف بآخر عند القراءة. -

الغموض أو تغيير صوت احلرف عند النطق به. -

قلب ترتيب احلروف ف الكلمة عند قراءتها. -

عدم فهم ما يقرأه. -

صعوبة قراءة الكلمات الطويلة. -

البطء الشديد ف تهجئة احلروف وقراءة الكلمات. -

صعوبة متييز االجتاهات ف الكتابة بي اليمي والشمال. -

اختصار الكلمات الطويلة عند قراءتها. -

    لعالج صعوبات القراءة لدى األطفال البد من اتباع اخلطوات التالية: 

املرحلة األولى ف عملية العالج هي مرحلة التشخيص وحتديد السبب الذي أدى -

إلى مشكلة صعوبة القراءة. 

| ٦٣



تشجيع الطفل وحتفيزه وزيادة ثقته بنفسه أثناء العمل, حيث يعتبر العالج أمر -

مهم وضروري جداً للوصول إلى الهدف أال وهو تعلم الطفل القراءة. 

البدء بتعليم الطفل القراءة وفق املراحل التالي: -

املرحلة األولى هي التعرف على الرمز الكتابي لألحرف. ١.

املرحلة الثانية هي التعرف على صوت كل حرف ومطابقته مع شكله. ٢.

املرحلة الثالثة هي التمييز بي أصوات األحرف وأشكالها. ٣.

املرحلة الرابعة هي جمع األحرف وتركيبها ف كلمة صحيحه مع فهم ٤.

معناها. 

املرحلة اخلامسة هي التمييز بي الكلمات دون احلاجة لتحليلها إلى ٥.

أحرفها. 

االستعانة باأللوان عند تعليم الطفل القراءة , وتقريب النص املقروء منه, ٦.

حيث يفضل كتابته على سبورة قريبة من الطفل. 

إجراء تقوميات مستمرة للطفل لتحديد التقدم والتحسن لديه. ٧.

تعويد الطفل وتدريبه على قراءة كل ما تقع عليه عينيه. ٨.

التعاون مع األهل والتواصل معهم لتكامل واستمرار العالج بي املدرسة ٩.

واملنزل. 

, وربط ١٠. تدريب الطفل على حتليل الكلمة املقروءة إلى مقاطع شفهياً

األحرف شفهياً لتركيب مقاطع. 
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عالج  صعوبات الكتابة : 

صعوبات الكتابة هي شكل من أشكال صعوبات التعلم, وتكتسب أهميتها من أهمية 

الكتابة ف نقل األفكار واحلضارات والثقافات والتواصل بي األفراد والشعوب. 

وتتجلى صعوبات الكتابة بأحد األشكال التالية أو أكثر من شكل مما يلي: 

ترك فراغات كبيرة بي املقاطع والكلمات. -

عدم ترك فراغات بي املقاطع والكلمات. -

رداءة اخلط وعدم وضوحه بحيث ال ميكن فهمه وقراءته. -

إبدال األحرف ببعضها عند الكتابة. -

حذف بعض األحرف عند الكتابة. -

كتابة األحرف والكلمات بشكل معاكس. -

عدم االلتزام بالكتابة على السطر, فيقوم بالكتابة فوق السطر مثالً أو حتته. -

عدم وضع نقاط احلروف ف أماكنها الصحيحة. -

الصعوبة ف إمساك القلم أو حتريكه مبرونة. -

البطء الشديد ف الكتابة. -

كتابة األحرف بأحجام متنوعه ف نفس الكلمة. -

كتابة الكلمات بشكل مائل. -
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لعالج صعوبات الكتابة لدى األطفال البد من اتباع اخلطوات اآلتية: 

١. إذا كان سبب صعوبات الكتابة لدى الطفل هي مشاكل ف اإلدراك البصري البد 

عندها من معاجلة السبب ف البداية حتى تتمكن من التدريب على الكتابة. 

٢. إذا كان هناك مشكلة جسدية فيزيولوجية تتعلق بحركة اليد واألصابع, فهنا البد 

من البدء بعمل متارين لتسهيل حركة اليد واألصابع وزيادة مرونتها. 

٣. تعويد الطفل على مراجعة كل ما يقوم بكتابته الستكشاف أخطاء الكتابة لديه حتى 

يتجنب الوقوع فيها ف املرات القادمة. 

٤. استخدام الوسائل الشيقة واجملسمات املتنوعة لتدريب الطفل على التميز بي 

أشكال األحرف. 

٥. االستعانة  بالتكنولوجيا ف عالج صعوبات الكتابة من خالل تشغيل برامج معاجلة 

الكلمات أو مسجل صوت أو التقنيات املرئية. 

٦. ميكن اللجوء إلى برامج خاصة بصعوبات تعلم الكتابة يشرف عليها أخصائيون ف 

حال عدم وجود حتسن بعد اتباع الطرق السابقة. 

وف النهاية جتدر اإلشارة إلى أنه كلما ت الكشف عن صعوبات القراءة والكتابة 

وعالجها بشكل مبكر, كلما ت معاجلة املشكلة والصعوبة التخلص منها بشكل نهائي, 
وذلك بالتعاون بي األهل واملدرسة واألخصائيي. 
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صعوبات تعلم احلساب: 

تعريف صعوبات التعلم ف احلساب : 

صعوبة التعلم ف احلساب أوعسر احلساب أو النيملكسا يشمل صعوبة فطريه ف تعلم 

أو استيعاب احلسابات الرياضيات  اخملتلفة  إال أنه  يتضمن صعوبة ف فهم األرقام 

وطريقة ضربها وكيفية تعلم النظريات الرياضية وعلى الرغم من أن صعوبات التعلم ف 

الرياضيات توجد عند األطفال اللذين  يتميزون بنسبه ذكاء منخفضة. 

أسباب صعوبات تعلم احلساب:  

تفاوت القدرات العقلية بي الطالب.  ١.

شرود الذهن اثناء الشرح . ٢.

غياب الطالب عن الدراسة . ٣.

أنواع صعوبات تعلم احلساب : 

صعوبات تعلم احلساب اللفظية. ١.

صعوبات تعلم احلساب الرمزية . ٢.

 صعوبات تعلم احلساب الكتابية. ٣.

الفشل التام ف احلساب . ٤.
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عالج صعوبات تعلم احلساب: 

طريقة التعلم اإليجابية . ١.

التدريس املباشر. ٢.

التعلم املسموع اجلهري . ٣.

اسلوب التعلم الفردي . ٤.

طريقة األلعاب الرياضية.  ٥.

 

الهدف :  تعليم الطالب العد من 1الى 5 بواسطة اليد. 

عدد مرات التكرار : مرتي  باألسبوع. 
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الهدف: وسيله تعليم الطالب العد من 1 الى 9                           الهدف : وسيلة تعليم  

الطالب اجلمع . 

  عدد مرات التكرار: ثالث مرات  باألسبوع                       عدد مرات التكرار : ثالث 

مرات باألسبوع . 
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تنمية مهارات القراءة لدى ذوي اإلعاقة العقلية: 

عـرفـت اجلـمـعـيـة األمـريـكـيـة لـلـتـخـلـف الـعـقـلـي (واملـعـروفـة حـالـيًـا بـاجلـمـعـيـة األمـريـكـيـة 

لـإلعـاقـات الـعـقـلـيـة والـنـمـائـيـة) اإلعـاقـة الـعـقـلـيـة بـأنـهـا: حـالـة تـشـيـر إلـى جـوانـب قـصـور 

مـلـمـوسـة ف األداء الـوظـيـفـي احلـالـي لـلـفـرد، وتـتـصـف بـأداء دون املـتـوسـط بـشـكـل واضـح مـع 

جـوانـب قـصـور ذات صـلـة ف مـجـالـي أو أكـثـر مـن املـهـارات الـتـكـيـفـيـة الـتـالـيـة: الـتـواصـل، 

الــعــنــايــة بــالــذات، احلــيــاة املــنــزلــيــة، املــهــارات االجــتــمــاعــيــة، الــتــوجــه الــذاتــي، الــعــادات 

الـصـحـيـة، األمـن والـسـالمـة، مـهـارات الـعـمـل، املـهـارات األكـادميـيـة، والـتـي تـظـهـر قـبـل سـن 

الثامنة عشر. 

وتنقسم التربية الفكرية إلى ثالث أقسام:  

الـقـابـلـون لـلـتـعـلـم: وتـكـون لـدى الـفـرد بـعـض الـقـدرات األكـادميـيـة الـتـي تـسـاعـده عـلى -

الـتـحـصـيـل حـتـى مـسـتـوى صـف خـامـس فـقـط، واملـتـوسـط هـو الـصـف الـثـالـث أو 

الرابع. 

الـقـابـلـون لـلـتـدريـب: تـكـون لـدى الـطـفـل قـدرات أكـادميـيـة أقـل تـؤهـلـه حـتـى مـسـتـوى -

الصف األول فقط بحد أقصى، وميكن تدريب الطفل على بعض املهن البسيطة. 

املـعـتـمـدون: وهـم أولـئـك الـذيـن تـقـل نـسـب ذكـائـهـم عـن 25، ويـعـتـمـدون اعـتـمـادًا -

كليًا على غيرهم طوال حياتهم. 
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تنمية مهارة القراءة عند ذوي اإلعاقة الفكرية:  

*من املهارات التي يحتاجها الطفل قبل أن يتعلم القراءة: 

مـــــــــــهـــــــــــارات ادراكـــــــــــيـــــــــــة الزمـــــــــــة وتـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل هـــــــــــذه املـــــــــــهـــــــــــارات:                                        •

١ .التعرف إلى األشكال ومطابقتها ونسخها ومتييز التفاصيل ف الصور والرسم  

كـالـلـعـب بـاملـكـعـبـات وتـرتـيـب الـصـور املـقـطـعـة (الـبـازل) والـتـفـرج عـلـى كـتـب الـصـور والـرسـم 

واللعب بالصلصال، جميعها أمور تساعد على أن يدرك الشكل ويتعرف عليه. 

٢ .التنسيق بي اليد والعي: 

وهـي الـقـدرة عـلـى الـسـيـطـرة عـلـى حـركـة الـيـد بـدقـة بـاالعـتـمـاد مبـا يـراه وهـي أمـر ضـروري 

اللتقاط الكرة مثال أو ضربها مبضرب وكذلك التحكم بالقلم. 

٣ .القدرة على استكمال رسم صورة أو شكل غير كاملي: 

وتـعـتـبـر احـدى املـهـارات املـتـعـلـقـة بـتـعـلـم الـقـراءة وتـتـخـلـص ف اكـمـال رسـم غـيـر مـكـتـمـل 

لـصـورة مـثـل: (دائـرة يـنـقـص بـعـضـهـا ، طـاولـة يـنـقـص احـدى قـوائـمـهـا ) وتـعـطـي الـطـفـل 

رسمه يسهل عليه اكمالها . 

٤. متييز الصوت وتذكر ترتيب تعاقب األصوات: 

يـتـعـلـم الـطـفـل أن الـقـراءة متـثـيـل األصـوات بـأحـرف ويـجـب عـلـيـه أن يـدرك الـفـوارق بـي 

األصـوات أنـهـا مـخـتـلـفـة تـتـمـثـل بـأحـرف مـخـتـلـفـة ولـتـعـزيـز عـمـلـيـة الـتـعـلـيـم يـلـعـب الـطـفـل 

ألعابا يفكر فيها بكلمات تبدأ بأصوات (أحرف مختلفة)  
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مـثـل: كـلـمـات تـبـدأ بـحـرف "ب" وبـعـدهـا ميـكـن أن نـطـلـب مـنـهـم ذكـر اسـم أي شـي ف 

مـحـيـطـه، وميـكـنـه تـقـلـيـد أصـوات احلـيـوانـات فـيـشـيـر الـطـفـل إلـى صـورة احلـيـوان الـذي 

يـصـدر هـذا الـصـوت، ونـطـلـب مـن الـطـفـل أن يـعـيـد عـلـيـنـا قـصـة سـمـعـهـا بـكـلـمـاتـه اخلـاصـة 

شرط أن يكون ترتيب األحداث صحيحًا. 

٥. اللغة: 

القدرة على االستماع باإلصغاء الى القصص وأن يكون قادر على سردها. •

القدرة على التحدث عن الصور وعما حصل وعما يحتمل أن يحصل. •

القدرة على التحدث بسهوله مبا رآه بنفسه أو فعله أو سمعه. •

القدرة على إدراك األصوات . •

القدرة على اإلصغاء للتعليمات وتنفيذها. •

     مهارات القراءة لذوي اإلعاقة العقلية متر عبر ثالث مراحل : 

املرحلة الكلية ف القراءة. •

مرحله التحليل ف القراءة. •

مرحلة التلقائية أو القراءة الناضجة. •

املراجع: 

* عبدالفتاح، سحر. (2014). اإلعاقة الفكرية. الرياض: دار النشر الدولي. 

*السيد، علي. (2010) .صعوبات القراءة. الرياض: دار الزهراء. 

*لـيـسـلـي، مـورو.(2004). تـطـويـر تـعـلـيـم مـهـارتـي الـقـراءة والـكـتـابـة ف الـسـنـوات األولـى، مـسـاعـدة األطـفـال عـلـى الـقـراءة والـكتـابـة. 
ترجمة سناء حرب. العي: دار الكتاب اجلامعي. 

الناصر، يزيد. (1431). تدريس القراءة لذوي االعاقة الفكرية البسيطة. الرياض. *
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 صالح ال منيس .

 معلم تربية فكرية.



مهارات احلياة اليومية لذوي متالزمة داون : 

مهارات احلياة اليومية:  

هي املهارات العملية التي متكن الطفل أو البالغ من أن يعيش حياة أكثر استقالالً بذاته 

مندمجاً ف اجملتمع بإيجابية.  

أهم املهارات اليومية ملتالزمة داون:                                                                                                        

*االستقاللية: 
- أن يستطيع االعتناء بنفسه.  

-  أن يستطيع االعتناء بالبيئة احمليطة به.  

-  أن يستطيع التعاون مع اجملتمع. 

وتشمل هذه املهارات أمور أساسية من بعضها: 

١- تناول الطعام (األكل باليد - بامللعقة) 

٢ - الثياب (خلع املالبس - ارتداء املالبس - اجلوارب - احلذاء).  

 ٣- النظافة (استعمال املرحاض - االستحمام) 

٤-املشاركة ف أنشطة اجتماعية مختلفة, والقيام بأعمال ف املنزل. 
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يجب مراعاة اآلتي عند اكتساب مهارات العناية بالذات: 

 ١- أن يشترك كل من األسرة واألخصائي ف التدريب على هذه املهارة بطرق يتم 

االتفاق عليها معاً.  

٢- أن جتزأ املهارة املراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها. 

 ٣- مراعاة قدرة وإمكانية الطفل لالستقاللية ف التدريب ومعرفة املشكالت احلركية, 

واللغوية؛ والسلوكية , واالدراكية التي تعوق التدريب ومعاجلتها. 

بعض اإلرشادات للمساعدة ف تناول الطعام: 

١- أن يجلس الطفل ف الوضع املريح.   

٢- أن تبدأ بطعام محبب للطفل عند بداية التدريب, وكذلك التدريب أثناء الشرب.                                

٣- نبدأ بطعام يسهل غرفة.  

٤- استعمال امللعقة املناسبة والكأس املناسب الحتياج الطفل.  

٥-  ال يكون الصحن مسطح وال عميق لتسهيل عملية األكل للطفل.  

٦- يفضل أال نُشغل انتباه الطفل بأشياء أخرى وقت التغذية.  

٧- يفضل أن يأكل الطفل مع الكبار ليكتسب املهارة منهم بالتقليد.  

٨- أن يكون الطعام لي حتى يسهل مضغه وبلعه.  

٩- التشجيع املستمر للطفل أثناء تناول طعامه.  

١٠- التدرج ف مساعدة الطفل؛ كتقدي أوالً املساعدة البدنية, ثم الشفهية, ثم بدون 

مساعدة. 
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بعض اإلرشادات للمساعدة ف ارتداء الثياب: 

١- عمل خطوات االرتداء على لوحه أزرار قبل ممارستها على مالبس الطفل. 

٢- التدريب على خلع املالبس قبل ارتدائها. 

٣- استخدام املالبس الواسعة أوالً سهلة اللبس أو اخللع. 

٤- استخدام املالبس ذات الزر الكبير ف البداية. 

٥- استخدام اجلوارب بدون كعب والواسعة ف بداية التدريب. 

٦- استخدام األحذية ذات اللصق أو سهلة االرتداء. 

٧-اختيار الوقت املناسب لتدريب الطفل مع مراعاة اختيار املكان املناسب.  

بعض اإلرشادات للمساعدة ف النظافة: 

بالنسبة للتحكم ف اإلخراج:  يجب البدء ف تدريب الطفل مبكراً على التحكم ف 

عملية التبول والتبرز. 

أهداف التدريب على استعمال املرحاض هي: 

١- أن يعرف الطفل متى يحتاج إلى استعماله (إشارة معينة). 

٢- أن يذهب بنفسه إلى احلمام عندما يحتاج إلى ذلك.  

٣- استعمال املرحاض بطريقة صحيحة (النظافة داخل احلمام).    
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التسوق واالنتقال: 

- يجب أخذ الطفل إلى التسوق وحضور املناسبات العامة.  

- أن جنعل الطفل يتحمل شيء من املسؤولية أثناء اخلروج، مثالً أن يقوم بشراء بعض 

األشياء مبفرده، أو أن يقوم بدفع النقود.  

- تدريب الطفل على كيفية التصرف ف األماكن العامة بطريقة مقبولة. 

املرجع: 
كريستي ما يلز: التربية اخملتصة (دليل لتعليم األطفال)  . 
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عنود ال عباس. 

أخصائية تربية خاصة. 



اإلعاقات اجلسمية والعقلية : 

تـعتبر اإلعـاقـات اجلـسمية والـعقلية مـشكلة طـبية فـي املـقام األول؛ وقـد تـختلف حـدة 

اإلعـاقـات اجلـسمية والـعقلية عـلى الـطفل املـصاب بـاخـتالف عـدد مـن الـعوامـل مـنها: 

الـعمر الـذي حـدثـت فـيه اإلصـابـة، شـدة اإلصـابـة، املـعاجلـة الـطبية مبـختلف أشـكالـها، ومـا 

إلى ذلك. 

أهم املشاكل التي يعاني منها األطفال ذوو اإلعاقة كالتالي: 

ضعف النمو احلركي:  ا.

ميـثل الـنمو احلـركـي لـلطفل مظهـراً رئيسـياً مـن مـظاهـر الـنمو اجلـسمي، ويـعتبر عـامـالً 

أساسياً ومهماً أكثر من عوامل النمو العقلي, واالنفعالي, واالجتماعي. 

ضعف املهارات احلركية الدقيقة، حيث - سنذكرها بإسهاب قليل هنا- : ب.

يـتمثل ذلـك فـي ضـعف الـعضالت اإلراديـة الـصغيرة فـي أصـابـع الـيديـن والـقدمـني، 

الـفم، الـلسان، وحـول الـعينني؛ إضـافـة إلـى ذلـك ضـعف فـي كـف الـيديـن حتـديـداً؛ إذ 

يـوجـد بـهما مسـتقبالت حسـية ال تـوجـد فـي أي جـزء آخـر مـن اجلـسم, كـف الـيديـن 
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متـكن الـطفل مـن االسـتشعار والـتفريـق بـني احلـار والـبارد، اخلـشن والـناعـم، الـطري 

والصلب، وغير ذلك.  

وألن املــهارات الــدقــيقة هــي الــتي متــيز اإلنــسان عــن ســائــر اخملــلوقــات، يــجب عــلينا 

االهـتمام بـها وتـنميتها لـدى أطـفال اإلعـاقـة واالسـتعانـة بـأخـصائـي الـعالج الـوظـيفي 

والتربية اخلاصة عند احلاجة إلى ذلك.  

أيـضا يـجب عـلى الـوالـديـن االهـتمام الـدقـيق بـحالـة الـطفل املـعاق والتحـلي بـالـصبر 

عـند عـمل الـتدريـبات املـنزلـية والـتأكـد مـن عـدم وجـود خـلل أو آالم  لـدى الـطفل قـد 

تعيقه من عمل هذه التدريبات.  

عـند الـشك بـوجـود بـعض اآلالم املـصاحـبة لـلتماريـن يـنصح بـعمل مـساج خـفيف 

بـالـزيـوت الـطبيعية كـي تـساعـد الـطفل عـلى تخـطي املـشكلة. كـما يـنصح أيـضاً مـع 

زيادة األلم بالتوجه فوراً إلى أخصائي العالج لتلقي االستشارة الالزمة. 

ال يــنبغي لــلتدريــبات أن تــكون مــكثفة فــي الــبدايــة، ولــكن مــن املــمكن الــبدء 

بـاألنشـطة الـيومـية الـتي يـقوم بـها الـطفل فـي املـنزل كـأن يـتناول طـعامـه بـنفسه، يغسـل 

وجـهه وجـسمه، يـلبس مـالبـسه، يـفتح ويـغلق األزرار، يـلبس حـذاءه، وغـير ذلـك 
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مـن األمـور الـتي يـجب عـلى الـوالـديـن متـكني وتـدريـب الـطفل عـليها لـتكون عـونـاً لـه 

في تطوير مهاراته احلركية. 

من األنشطة األخرى التي قد تساعد في تقوية العضالت ما يلي: 

عصر اإلسفنج املبلول باملاء. -

فتح وغلق أغطية العلب. -

حمل بعض العلب حسب قدرة الطفل. -

اللعب مبعجون الصلصال والرمل. -

فتح سحّاب البنطلون. -

فتح مشابك الغسيل. -

سحب شريط مطاطي. -
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لعلنا نستذكر هنا مثال ألحد األنشطة التي مت تطبيقها مع أحد األطفال والتي 

وجدنا لها األثر في تنمية مدارك الطفل وتقوية عضالته. 

 النشاط ببساطة أن تطلب من الطفل أن يدفعك بكفه لتسقط أرضا مما يؤدي إلى 

إثارة احلماس لديه ويقوم بتكرير التمرين أو النشاط مراراً.  

                     املراجع: 

أ.د. السرطاوي، عبد العزيز، أ.د. جميل الصمادي. اإلعاقات اجلسمية والصحية، دار الفكر. -

أ.د. الروسان، فاروق. سيكولوجية األطفال غير العاديي – مقدمة ف التربية اخلاصة، دار الفكر. -
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فاطمة محمد . 

مدربة ومهتمة بذوي اإلعاقة. 



العنف والسلوك العدواني : 

يـعـتـبـر الـسـلـوك احملـدد األسـاسـي لـلـشـخـصـيـة اإلنـسـانـيـة، فـعـلـى أسـاسـه ميـكـن تـصـنـيـف األفـراد 

إلـى شـخـصـيـات سـويـة وأخـرى مـنـحـرفـة، ويـعـتـبـر الـسـلـوك الـعـدوانـي ف عـصـرنـا احلـديـث 

ظـاهـرة واسـعـة االنـتـشـار، فـلـم يـعـد يـقـتـصـر عـلـى األفـراد فـحـسـب بـل امـتـد إلـى اجلـمـاعـات 

واجملـتـمـعـات لـيـشـمـل الـعـالـم بـأسـره، ولـم تـفـلـت الـبـشـريـة وال حـتـى الـطـبـيـعـة مـن تـأثـيـر 

الـعـدوان الـذي أبـاد بـعـض عـنـاصـرهـا ولـوَّث الـبـعـض اآلخـر، وسـواء كـان الـتـعـبـيـر عـن 

الـسـلـوك الـعـدوانـي بـالـعـنـف, أو الـتـنـمـر, أو اإلرهـاب, أو الـتـطـرف؛ فـإنـهـا جـمـيـعًـا تُـشـيـر إلـى 

مضمون واحد وهو العدوان. 

يـعـتـبـر سـلـوك الـعـدوان مـن املـكـونـات الـفـطـريـة ف الـنـفـس الـبـشـريـة، والـتـي تـظـهـر غـالـبًـا لـدى 

جـمـيـع األطـفـال تـبـعًـا لـلـنـضـج الـذي يـحـد مـن قـدرة الـطـفـل عـلـى الـضـبـط الـداخـلـي (الـذاتـي)؛ 

لـذا ال يـنـبـغـي االنـزعـاج مـن سـلـوك الـطـفـل الـعـدوانـي لـكـونـه صـورة مـن صـور الـنـمـو وحتـقـيـق 

السيطرة ودليل على النشاط واحليوية. 

ويُـالحـظ أن الـعـنـف الـذي ميُـارسـه الـطـفـل عـلـى غـيـره يـأخـذ ف الـتـضـاؤل كـلـمـا كـبـر الـطـفـل؛ 

فـكـلـمـا تـعـرض الـطـفـل خلـبـرات منـائـيـة جـيـدة تـطـورت شـخـصـيـتـه, وزاد منـوه مـن كـل الـنـواحـي 

الـعـقـلـيـة (اإلدراك,  قـدراتـه  ف  الـثـقـة  مـن  أكـبـر  قـدر  يـكـتـسـب  حـيـث  واجلـسـمـيـة،  الـعـقـلـيـة 

هـذا  يـأخـذ  لـم  إذا  أمـا  انـفـعـاالتـه،  ف  واسـتـقـرارًا  اتـزانـا  أكـثـر  ويـصـبـح  والـلـغـة)  والـتـفـكـيـر, 
الـسـلـوك ف الـتـضـاؤل واإلطـفـاء؛ فـهـذا مـؤشـر عـلـى وجـود مـشـكـلـة، وتـكـمـن خـطـورة 
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الـسـلـوك الـعـدوانـي بـسـبـب طـبـيـعـتـه الـعـنـيـفـة الـتـي تـؤدي لـلـتـصـادم مـع اآلخـريـن وعـدم 

االعـتـراف بـحـقـوقـهـم ورغـبـاتـهـم، وهـذا دلـيـل عـلـى عـدم الـتـوافـق والـتـكـيـف مـع اجملـتـمـع 

ومختلف املواقف االجتماعية. 

ما هو السلوك العدواني؟ 

 عـلـى الـرغـم مـن وجـود عـدة مـصـطـلـحـات ميـكـن مـن خـاللـهـا الـتـعـبـيـر عـن الـعـدوان إال أن 

الـشـائـع أن مـفـهـوم الـعـدوان هـو مـفـهـوم الـعـنـف، فـكـل عـدوان عـنـف وكـل عـنـف عـدوان وال 

يوجد فرق بينهما، وميكن تعريفه بأنه: أذى  

مـقـصـود يُـلـحـقـه الـطـفـل بـنـفـسـه أو بـاآلخـريـن، سـواء كـان هـذا األذى بـدنـيًـا أو مـعـنـويًـا مـبـاشـرًا 

أو غـيـر مـبـاشـرًا، صـريـح أو ضـمـنـي أو غـايـة ف ذاتـه، وكـذلـك أي تـعـدٍ عـلـى املـقـتـنـيـات 

بشكل مقصود سواء كانت ملكًا للفرد أو لغيره.  

يظهر السلوك العدواني على عدة أشكال وتصنيفات، أهمها: 

الــعــدوان حــســب األســلــوب: إمــا عــدوان جــســدي (مــثــل الــضــرب أو الــدفــع أو -

الـركـل...إلـخ)، أو عـدوان لـفـظـي (مـثـل الـشـتـم أو الـسـخريـةأو الـتـهـديـد...إلـخ)، 

أو عدوان رمزي (يشمل التعبير بطرق غير لفظية عن احتقار األفراد اآلخرين). 

الـعـدوان حـسـب االسـتـقـبـال: إمـا عـدوان مـبـاشـر (يـكـون بـشـكـل مـبـاشـر نـحـو الـشـخـص -

الـذي يـغـضـب مـنـه سـواء بـالـقـوة اجلـسـمـيـة أو الـتـعـبـيـرات الـلـفـظـيـة)، أو غـيـر مـبـاشـر       

(يـكـون بـاالعـتـداء عـلـى شـخـص بـديـل وعـدم تـوجـيـهـه لـلـشـخـص الـذي غـضـب مـنـه 

بـسـبـب خـوفـه مـنـه ومـا شـابـه، وقـد يـكـون بـتـحـريـض غـيـره عـلـى الـقـيـام بـعـمـل غـيـر 

مرغوب ويسمى بالعدوان البديل). 
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وقـد يـكـون عـدوان فـردي (ميـارسـه فـرد)، أو جـمـاعـي (متـارسـه جـمـاعـة)، وغـيـرهـا مـن 

الــتــصــنــيــفــات، وعــلــى كــل حــال هــنــاك عــدة مــظــاهــر تــدل عــلــى عــنــف الــطــفــل وســلــوكــه 

العدواني، منها على سبيل املثال ال احلصر: 

نوبات الغضب واإلحباط املصحوبة مبشاعر اخلجل واخلوف. -

يـتـسـم ف حـيـاتـه الـيـومـيـة بـكـثـرة احلـركـة، وعـدم أخـذ احلـيـطـة الحـتـمـاالت األذى -

واإليذاء. 

املـشـاكـسـة وعـدم االمـتـثـال لـلـتـعـلـيـمـات وعـدم الـتـعـاون، بـاإلضـافـة إلـى االعـتـداء عـلى -

األقران وعلى ممتلكات الغير أو إخفاؤها بغرض اإلزعاج. 

عدم االنتظام ف املدرسة ومقاطعة املعلمي وعدم احترامهم.  -

ما أسباب هذا السلوك ومباذا يتأثر؟  

بشكل عام هناك ثالث عوامل مُهيئة لعنف الطفل: 

الـعـوامـل الـوراثـيـة والـصـحـيـة/ تـعـد الـوراثـة أحـد الـعـوامـل املـسـبـبـة لـلـعـدوان بـاإلضـافـة -

إلـى اضـطـراب وظـيـفـة الـدمـاغ كـوجـود خـلـل ف اجلـهـاز الـعـصـبـي، كـمـا أن بـعـض 

احلـاالت املـرضـيـة لـدى األطـفـال تـسـبـب حـالـة مـن الـتـهـيـج واإلحـبـاط الـذي يـتـم الـتـعـبـيـر 

عنه عن طريق السلوك العدواني. 

الـعـوامـل الـبـيـئـيـة/ أسـفـرت نـتـائـج الـدراسـات أن اسـتـخـدام أسـالـيـب الـتـنـشـئـة اخلـاطـئـة -

(كـاملـغـاالة ف الـلـوم والـتـدلـيـل الـزائـد والـنـقـد الـعـنـيـف...إلـخ) حتـفـز عـنـف الـطـفـل، 

وكـذلـك انـفـصـال الـوالـديـن أو إصـابـة أحـدهـمـا بـاألمـراض الـنـفـسـيـة يـؤثـر عـلـى ظـهـور 
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الـعـنـف لـدى الـطـفـل. بـاإلضـافـة إلـى الـفـقـر وتـدهـور الـوضـع االقـتـصـادي وغـيـرهـا مـن 

العوامل البيئية احملبطة. 

الـعـوامـل الـشـخـصـيـة/ بـعـض الـسـلـوكـيـات ميـكـن أن تـسـاعـد عـلـى تـنـمـيـة الـعـدوان لـدى -

الــطــفــل، كــاالنــدفــاعــيــة وفــرط احلــركــة ونــقــص االنــتــبــاه، كــونــهــا تــســبــب انــزعــاج 

لـلـمـحـيـطـي بـه وبـالـتـالـي يـقـل تـشـجـيـعـهـم لـلـطـفـل ودعـمـه، فـال بـد مـن تـطـويـر املـهـارات 

االجتماعية لدى الطفل ف حالة تفاعل االجتماعي مع األقران. 

وقـبـل احلـديـث عـن أسـالـيـب تـعـديـل الـسـلـوك الـعـدوانـي وضـبـطـه، يـنـبـغـي الـتـنـبـيـه إلـى أنـه يـعـتـبـر 

سـلـوك مـعـقـد إلـى درجـة كـبـيـرة، وبـالـتـالـي البـد مـن تـعـاون الـوالـديـن مـع األخـصـائـيـي 

الـنـفـسـيـي ملـسـاعـدتـهـم عـلـى قـيـاس هـذا الـسـلـوك لـدى أطـفـالـهـم بـاسـتـخـدام عـدة طـرق 

واختبارات، ومن أهم طرق ضبط السلوك العدواني: 

الـتـعـزيـز الـتـفـاضـلـي/ يـشـتـمـل عـلـى تـعـزيـز الـسـلـوكـيـات املـرغـوبـة وجتـاهـل الـسـلـوكـيـات -

االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة غـــــيـــــر املـــــرغـــــوبـــــة، ف دراســـــة قـــــام بـــــهـــــا بـــــراون وإلـــــيـــــوت 

(brown&Elliot) اسـتـطـاع الـبـاحـثـان تـقـلـيـل الـسـلـوكـيـات الـعـدوانـيـة اجلـسـديـة 
واللفظية لدى األطفال من خالل هذا اإلجراء. 

تـقـلـيـل احلـسـاسـيـة الـتـدريـجـي/ يـتـضـمـن هـذا األسـلـوب تـدريـب الـطـفـل الـعـنـيـف عـلـى -

اسـتـجـابـات ال تـتـوافـق مـع سـلـوكـه الـعـدوانـي، وتـدريـبـه عـلـى االسـتـرخـاء، وتـعـلـيـمـه 

عـدة مـهـارات بـديـلـة لـلـسـلـوك الـعـدوانـي يـسـتـطـيـع مـن خـاللـهـا احلـصـول عـلـى املـزايـا 

التي يريدها. 

احلـوارات مـع الـنـفـس/ أو مـا يـسـمـى بـاملـونـولـوج، ويـعـتـبـر مـن أجنـح الـوسـائـل لـلـتـغـلـب -

عـلـى املـعـتـقـدات اخلـاطـئـة؛ حـيـث نـنـبـه الـطـفـل إلـى األفـكـار الـتـي يـرددهـا بـيـنـه وبـي نـفـسـه 

عـنـدمـا يـواجـه مـواقـف تـهـدده. وتُـقـتـرح عـدة عـبـارات مـضـادة لـلـفـكـرة اخلـاطـئـة مـثـل 
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"سـأعـد إلـى عـشـرة قـبـل أن اسـتـجـيـب" أو "فـكـر قـبـل أن جتـيـب" وميـكـن لـلـطـفـل أن يـنـتـقـل 

إلى ترديد تعليمات أكثر تعقيدًا من ذلك. 

الـنـمـذجـة/ يـتـم تـقـدي منـاذج السـتـجـابـات غـيـر عـدوانـيـة لـلـطـفـل ف ظـروف اسـتـفـزازيـة، -

وميكن مساعدة الطفل عن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريق لعب األدوار الستجرار سلوكيات غير 

عدوانية، وتقدي التعزيز عند حدوث ذلك. 

تـوجـد عـدة أسـالـيـب خلـفـض الـسـلـوك الـعـدوانـي ال يـتـسـع املـقـام لـعـرضـهـا، كـاأللـعـاب 

الـتـرفـيـهـيـة واإلبـداعـيـة، وأسـالـيـب اإلرشـاد اجلـمـاعـي، والـتـمـثـيـل الـنـفـسـي املـسـرحـي 

(السيكودراما) واملناقشة واحلوار. 

أخــيــرًا، الــطــفــل مــرن وشــخــصــيــتــه قــابــلــة لــلــتــشــكــيــل مــن جــمــيــع الــعــوامــل الــبــيــئــيــة 

واألسـريـة، لـذا عـلـى اآلبـاء أن يـكـونـوا عـلـى وعـي كـامـل بـأن سـلـوكـيـاتـهـم تـؤثـر عـلـى 

أطـفـالـهـم إيـجـابـيًـا أو سـلـبـيًـا, وقـد تـنـمـي لـديـهـم بـعـض الـنـزعـات الـعـنـيـفـة؛ فـال بـد مـن 

خـفـض مـسـتـوى الـنـزاعـات األسـريـة وجتـنـب املـمـارسـات اخلـاطـئـة ف تـنـشـئـة األطـفـال، 

ومـن الـضـروري تـنـمـيـة شـعـور الـطـفـل بـالـسـعـادة وتـوفـيـر أنـشـطـة جـمـاعـيـة تـنـمـي لـديـه 

حـب الـتـعـاون والـثـقـة ف غـيـره، مـن أجـل اتـبـاع أسـلـوب إيـجـابـي ف بـلـورة شـخـصـيـة 

الطفل الهادئة واملتزنة. 

املراجع: 

أحمد حسي محي الدين، التنشئة األسرية واألبناء الصغار، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1987. -

خولة أحمد يحيى، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، ط1، 2000. -

عدنان أحمد الفسفوس، أساليب تعديل السلوك اإلنساني، املكتبة اإللكترونية، أطفال اخلليج، ط2، 2006. -

وفيق صفوت مختار، مشكالت األطفال السلوكية األسباب وطرق العالج، دار العلم والثقافة، القاهرة، 1999. -
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    السلوكيات العنيفة لدى األطفال " العناد " : 

يعاني كثير من اآلباء من تصرفات أطفالهم العنيفة والعدوانية, وتتسم هذه السلوكيات 

بكثرة احلركة، والرغبة ف استفزاز اآلخرين واملشاكسة والعناد، والغضب والعصبية، 

أو السخرية بإلقاء السباب أو الصياح والصراخ، والركل والضرب، وقذف األشياء 

وتخريب محتويات املنزل، وعدم الرغبة ف التعاون وتلبية طلبات األم أو املشاركة مع 

اآلخرين، ويبدو الطفل العنيف أنانياً ومحباً للتملك والسيطرة ؛ لذلك يجب على 

الوالدين معرفة املواقف والظروف التي يظهر فيها السلوك العدواني، وذلك حتى 

يستطيع الوالدان التعرف على أسباب هذا السلوك، والتمكن من معاجلته، واملساعدة 

ف تدريب الطفل على اكتساب التصرف احلسن، وتوجيه الطفل إلى ممارسة 

السلوكيات اإليجابية، وجتنب كبت غضب الطفل، ومساعدته على استخدام 

األساليب الصحيحة عند التعامل مع املشاعر السلبية، وأن يوضحوا له أن هناك طرقاً 

مقبولة للتعبير عن نفسه دون عنف. 

يعرف العناد بأنه: السلبية التي يبديها الطفل جتاه األوامر والنواهي واإلرشادات 

املوجهة إليه من قبل الكبار من حوله واإلصرار على الفعل الذي يخالف أوامر من 

حوله. 
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 وعلينا أن نتفهم مزاج الطفل والتصرف على هذا األساس، فإذا كنا نعرف أن الطفل 

من النوع الذي يثار بسهولة، فيجب علينا أن نبحث عن طرق إلبقائه هادئاً ونتجنب 

األشياء التي تثيره. 

متى يـكون الــعناد ظـاهرة صحية؟ 

إن الطفل يشعر ف عامه الثاني أو الثالث بأنه قد تعلم الشيء الكثير فأصبح قادراً على 

املشي والتنقل وفهم الكالم املوجه إليه وأصبح يعرف أشخاص خارج نطاق أسرته؛ 

لذلك فإن عناده ف هذه املرحلة يكون ظاهرة صحية ألنه يحاول االستقالل بنفسه 

واالعتماد على ذاته، وعلى الوالدين أن يتعاملوا مع عناده بشكل طبيعي؛ بل ينبغي 

تشجيع األطفال منذ الصغر على العناد الطبيعي (التصميم واملثابرة)، ومثاله: عندما 

نرى الطفل يجلس ساعات طويلة إلصالح لعبته، فهذا موقف جيد نشجعه عليه ألنه 

يقوي عنده اإلرادة والتصميم على حتقيق الهدف. 

أنـواع الـعـنـاد: 

العناد الطبيعي: هو ظاهرة صحية وضرورية للطفل "عناد التصميم واإلرادة" ١.

وعلى األبوين ف هذه املرحلة معرفة كيفية التعامل معه، فالصراخ ف وجه الطفل 

وضربه ليس هو احلل األمثل بل التعزيز والتدعيم املعنوي هو البديل الصحيح 

لذلك. 

العناد غير الطبيعي: ينشأ هذا النوع من العناد ويتطور مع عدم وجود البيئة ٢.

الصحيحة للتعامل مع العناد الطبيعي. إذا استمر هذا النوع من العناد فإنه قد 

يؤدي إلى العنف والالمباالة، وعدم الرغبة ف التعلم مع انخفاض الدافعية، 

فاألصل ف التعامل مع الطفل هو تشجيع السلوك اجليد. 
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أسبـاب الـعـناد: 

 التساهل والتدليل الزائد، وتلبية رغبات الطفل مهما كانت. ١.

 محاكاة الوالدين وتقليد مزاجهما العصبي. ٢.

 االستجابة السريعة لبكاء الطفل، والرضوخ ملتطلباته عند الضغط على ٣.

الوالدين أو إحراجهم. 

 التذبذب ف املعاملة مع األطفال بي القوة والتساهل ف أمور كثيرة. ٤.

 إصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما دون شرح السبب للطفل وإقناعه. ٥.

 رغبة الطفل ف تأكيد ذاته واستقالليته عن األسرة، خاصة إذا كانت األسرة ٦.

ال تنمي ذلك الدافع ف نفسه. 

.٧   (!  كثرة الترديد على مسامع األبناء(أنت عنيد!) أو (إنك عنيدٌ جداً

وخاصةً أمام اآلخرين؛ ألنه كثرة ترديد هذه الكلمات ترسخ ف ذهن الطفل 

فكرة أنه طفل عنيد فيستمر بالتصرف وفقاً لذلك. 

     عـالج ظـاهرة الـعـنـاد: 

  أوالً: هناك بعض األمور التي ينبغي على الوالدين القيام بها:  

  التظاهر بالهدوء. ▪

التيقن بأن الطفل يحتاج إلى الدعم وليس الغضب. ▪

عدم إظهار مشاكلهم اخلاصة أمام األبناء. ▪
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محاولة إشغال أنفسهم مؤقتاً عندما يصدر من الطفل سلوك خاطئ بسيط مادام ال •

يضره. 

التعبير عن محبتهم لطفلهم وإظهار مشاعرهم ف سلوكهم معه بالنظرات احلانية •

والكلمات اللطيفة. 

جتنب األفكار السلبية واملثبطة حول كونهم الوالدين الوحيدين الذي يعانون من •

مشكلة العناد ألن ذلك سيزيد من غضبهم وتوترهم ف التعامل مع الطفل. 

أن يثقوا ف أنفسهم وف قدرتهم على التعامل مع مشكالت طفلهم السلوكية. •

اإلقناع بأن ظاهرة العناد هي ظاهرة صحية منشائها اإلصرار وقوة الشخصية لدى •

الطفل. 

ثانياً: من األساليب املفيدة ف التعامل مع الطفل العنيد: 

الثبات ف املعاملة وعدم التمييز ف املعاملة بي األبناء. •

توفير النموذج والقدوة احلسنة وضرب أمثلة لشخصيات يحبها الطفل. •

جتاهل السلوك الغير مرغوب فيه ألن التعليق على السلوك السلبي يؤدي إلى •

تعزيزه. 

إتباع أسلوب الثواب والعقاب، وتقدي املكافأة عند القيام بسلوك مقبول وسحبها •

عند القيام بسلوك غير مقبول. 

مناقشة الطفل ومخاطبته كشخص بالغ ، مع ضرورة توضيح النتائج ▪

السلبية لعناده. عقوبة احلجز من أنفع العالجات لكل املشكالت، وهو 
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أن يضع أحد الوالدين كرسياً ف زاوية إحدى الغرف، فإذا ما استخدم 

االبن العناد كوسيلة للطلب أو العصيان فإن األب أو األم ميسك بيد 

الطفل بهدوء ثم يسحبه إلى الكرسي ويجلسه عليه ويجعله ال يتحرك 

لفترةٍ زمنية معيَّنة "مع مراعاة أن املدة الزمنية احملددة يجب أن تتناسب 

مع عمر الطفل، دقيقة لكل سنة"، وال نستخدم هذا العالج للطفل أقل 

من سنتي لعدم إدراكه. 

التعرف على سبب العناد قبل اللجوء للعقاب. ▪

استخدام القصة ف إكساب الطفل القيم والسلوكيات اإليجابية، ▪

ويفضل أن يكون أبطالها من احليوانات احملببة إليه وميكن أيضاً لعب 

الدور معه. 

عند التحدث إلى الطفل البد من النظر ف عينيه واستخدام عبارات ▪

محددة وبسيطة ومناسبة لعمره لقدراته العقلية. 

عدم توبيخ الطفل أمام اآلخرين، ألن ذلك يضعف من ثقته ف نفسه ▪

ويزيد عناده. 

املراجع: 

أخصائيات خط مساندة الطفل 116111 - برنامج األمان األسري الوطني 

د. أمين فرج البرديني 
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هنادي الشريف . 

أخصائية صعوبات تعلم . 



 دعم املوهوبني ذوي اإلعاقة : 

يُــوجــد الــعــديــد مــن األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة املــوهــوبــي واملــتــفــوقــي 

واملُـنـجِـزيـن عـلـمـيـاً، مـن مـخـتـلـف الـفـئـات واألعـمـار، مـحـتـاجـي إلـى الـدعـم 

واالحــتــواء والــتــركــيــز عــلــيــهــم؛ إلبــراز هــذه الــنــمــاذج وتــطــويــر مــواهــبــهــم 

وقـدراتـهـم، يُـطـلـق عـلـيـهـم: املـوهـوبـون ذوو اإلعـاقـة (املـوهـوبـون مـزدوجـو 

االسـتـثـنـائـيـة)، ومـع وجـود مـثـل هـذه الـفـئـة إال أنـه لـم يـتـبـي أن هـنـاك دعـمـاً 

واهـتـمـامـات تـربـويـة وخـدمـات كـافـيـة تُـقـدَّم لـهـم، حـيـث أن االهـتـمـام بـهـذه الـفـئـة 

لم يبدأ إال حديثاً رغم حاجتهم املاسة إلى ذلك. 

مبررات االهتمام باملوهوبي ذوي اإلعاقة: 

لــلــمــوهــوبــي ذوي اإلعــاقــة احلــقّ ف الــتــعــلــيــم مبــا يــتــنــاســب مــع احــتــيــاجــاتــهــم ١.

اخلاصة وقدراتهم .  

الـعـديـد مـن الـعـلـمـاء واخملُـتـرعـي هـم مـن املَـوهـوبـي ذوي اإلعـاقـة، ممـا يُـحـتّـم ٢.

عـلـيـنـا اسـتـغـالل تـلـك الـقـدرات وتـنـمـيـتـهـا واالسـتـفـادة مـنـهـا بـأقـصـى مـا تـسـمـح بـه 

تلك القدرات. 

أن جتـاهـل تـلـك املـواهـب والـقـدرات الـتـي لـدى املـوهـوبـي ذوي اإلعـاقـة يـنـجُـم ٣.

عـنـه الـعـديـد مـن الـسـلـبـيـات الـنـفـسـيـة، والـعـلـمـيـة، واالجـتـمـاعـيـة، واملـهـنـيـة، 

واالقتصادية. 
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مــن مــنــطــلــق تــلــك املــبــررات يــأتــي دَور كــلٍّ مــن األســرة واجملــتــمــع ف دعــم 

املـوهـوبـي ذوي اإلعـاقـة؛ حـيـث أنـهـا مـسـؤولـيـة مـشـتركـة عـلـى جـمـيـع األطـراف ولـيـس 

على طرف بعينه. 

دور األسرة ف دعم ابنها املوهوب من ذوي اإلعاقة : 

o الـتـركـيـز عـلـى مـوهـبـتـه وتـنـمـيـتـهـا، ومـحـاولـة إظـهـارهـا بـشـكـل أكـثـر مـن الـتـركـيـز

على إعاقته وجوانب القصور لديه. 

تـوفـيـر الـوسـائـل واألدوات املـسـاعـدة الـتـي ميـكـن مـن خاللـهـا تـنـمـيـة جـانـب املـوهـبـة •

لـديـه،  وكـذلـك اخلـدمـات والـوسـائـل الـتـي تـنـاسـب احـتـيـاجـاتـه وجـوانـب الـقـصـور 

لديه. 

االهـتـمـام بـالـدعـم الـنـفـسـي؛ نـظـراً لـكـون طـفـلـهـم يـجـمـع بـي املـوهـبـة واإلعـاقـة، وهـذا •

يجعله أكثر عُرضةً لالضطرابات النفسية والسلوكية. 

التعاون مع اخملتصي واجلهات ذات العالقة مبا يُحقّق دعم وتنمية قدراتهم. •
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دور اجملتمع ف دعم موهوبي ذوي اإلعاقة : 

عـقـد الـدورات ووِرَش الـعـمـل لـلـمـعـلـمـي الـتـي تـسـتـهـدف الـتـعـامـل مـع تـلـك الـفـئـة مـن •

خـالل (تـكـيـيـف املـنـاهـج الـدراسـيـة والـوسـائـل وأسـالـيـب الـتـقـوي) مبـا يـتـنـاسـب مـع 

احتياجاتهم. 

تعزيز دور املسؤولية االجتماعية ف القطاع اخلاص لدعم مواهب ذوي اإلعاقة. •

عـقـد املـؤمتـرات وتـنـفـيـذ املـشـروعـات واألبـحـاث الـتـي تُـعـنـى بـاكـتـشـاف تـلـك الـفـئـة •

ودعمها. 

تـفـعـيـل دور اإلعـالم ف تـقـدي الـبـرامـج والـنـشـرات الـتـوعـويـة الـتـي تـتـنـاول الـتـعـريـف •

والدعم لهم.  

بعض اخلدمات التي تقدم محليًا للموهوبي ذوي اإلعاقة :  •

جـمـعـيـة اإلرادة: هـي أول جـمـعـيـة لـلـمـوهـوبـي ذوي اإلعـاقـة مـن نـوعـهـا عـلـى مـسـتـوى •

العالم تقدّم جميع أنواع اخلدمات من الدعم املادي والصحي والتسويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وغيرها. 

عــقــد املــؤمتــر الــدولــي األول لــلــمــوهــوبــي مــن ذوي اإلعــاقــة الــذي كــان مــن أبــرز •

توصياته عقده مرة كل أربع سنوات ف إحدى الدول املشاركة ف املؤمتر. 

مـلـتـقـى "رغـم اإلعـاقـة نـبـدع" يـهـدف لـدمـج ذوي اإلعـاقـة مـع اجملـتـمـع، وإتـاحـة الـفـرصـة •

لذوي اإلعاقة للتفاعل مع اجملتمع عبر إبداعاتهم وليس فقط خلدمتهم. 
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مبادرة عمار لدعم املبدعي من ذوي القدرات اخلاصة، وهي مبادرة إنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة •

اجـتـمـاعـيـة تـسـتـهـدف املـوهـوبـي واملـبـدعـي مـن ذوي اإلعـاقـة، حـيـث تـقـوم بـتـطـويـر 

مواهبهم وإبداعاتهم. 

إضافة إلى ما تُقدّمه الوزارة واجلمعيات للموهوبي وذوي اإلعاقة من خدمات. •

املراجع:  

أبونيان، إبراهيم. صعوبات التعلم من التاريخ إلى اخلدمات. (غير منشور). 

عــبود، يســري (2018). املــوهــوبــون مــن ذوي اإلعــاقــة. ورقــة عــمل عــرضــت فــي املــؤمتــر الــدولــي اخلــامــس لــإلعــاقــة 
والتأهيل. الرياض، اململكة العربية السعودية. 

نور الدين، نهلة. املوهبة. مت االطالع عليه في 29/6/2020م  

  https://sites.google.com/site/mwhooobe/search-10 :عبر الرابط
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 اعتبارات أساسية للتعزيز:	

يعتبر التعزيز عامالً مهماً لفاعلية التكرار لالستجابة الصحيحة واملقبولة. وكما 

نعلم أن دور الوالدين رئيسي ف الظروف احمليطة بالطفل والتي تساعده على 

اكتساب مهارات وعادات جديدة سواءً كانت إيجابية أم سلبية,  كما يستطيع 

الوالدين السيطرة على عمليات الثواب والعقاب من خالل وضع أهداف 

واضحة للطفل تسعى إلى حتسي قدراته وإمكانياته. وعملية التعزيز اإليجابي 

يقصد بها الثواب؛ والتعزيز السلبي يقصد بها العقاب وكما نعلم أن استخدام 

التعزيز اإليجابي له أثر وجداني ومعرف إال أن استخدامه بشكل مبالغ قد يؤدي 

الى نتائج عكسية.  

وميكن أن نختصر أهمية التعزيز على ما يلي :  

١- جلب الشعور والسعادة  للطفل. 

٢- تكرار الطفل للسلوك الذي أُثيب عليه. 

٣- زيادة ثقة الطفل بنفسه.  

٤- زيادة انتباه الطفل أثناء تدريبه على مهارة معينة.  

٥- تشجيع الطفل اخلجول واالنطوائي على املشاركة ف األنشطة الصفية  

انواع التعزيز :  

١- التعزيز الفوري.  

٢- التعزيز املؤجل . 
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التعزيز الفوري :                                                                    •

هو التعزيز الذي يتبع االستجابة بعد حدوثها وينقسم إلى :  

التعزيز اللفظي : استخدام األلفاظ مثل: جميل, واحسنت؛ ورائع, •

وممتاز, وعند استخدام ألفاظ التعزيز البد أن يصاحبه:                         
 تغيير نبرة الصوت للداللة على الدهشة و اإلعجاب  .                  ١.

  أن تكون تعابير الوجه مالئمة لكلمات التعزيز.  ٢.

التعزيز الغير لفظي : يتمثل ف احلركات واإلشارات, ولها معاني مختلفة •

مثل :  

١- حركة الوجه باالبتسامة وقطب اجلبي   

٢- حركة الرأس للداللة على املوافقة أو الرفض أو الغضب أو السرور.   

التعزيز املؤجل : يستخدم لتوجيه انتباه الطفل إلى مساهمة إيجابية سابقة •

قام بها طفل آخر كأخيه أو أحد أفراد أسرته, وهذا النوع من التعزيز يقودنا 

ملفهوم اإلطفاء ..  

اإلطفاء : أن يتوقف عن ممارسة العادات السلبية, ويبدو له أنها اختفت؛ •

وذلك نتيجة عن توقف تعزيز االستجابة, ويجب مراعاة أن اإلطفاء ال 

يحدث دفعة واحدة وإمنا بالتدريج الى أن تختفي االستجابة.   

| ٩٦



وهكذا يتبي لنا أن التعزيز من العمليات الهامة ف إكساب الطفل العديد من 

املهارات؛ وهناك أمور هامة ف استخدام املعززات منها:  

١- أن ال يحدث التعزيز مبناسبة وبدون مناسبة.  

٢- التنويع ف املعززات حتى ال يشعر الطفل بامللل.  
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حنني سعيد ال ريشان . 
أخصائية تربية خاصة. 



   العالج الطبيعي (تعريفه -أنواعه – أدواته – ووظيفة املعالج الطبيعي) : 

إن كـنـت تـرغـب بـتـلـقـي الـعـالج الـطـبـيـعـي عـلـيـك بـدايـة أن تـتـعـرف أكـثـر عـلـى هـذا الـعـالج 

ورأي احلاالت قد يناسب أهم املعلومات والتفاصيل. 

أوالً: ما هو العالج الطبيعي؟ 

الـعـالج الـطـبـيـعـي الـفـيـزويـوثـيـرابـي – Physical Therapy – أو الـعـالج الـفـيـزيـائـي 

هـو مـهـنـة عـالجـيـة تـتـعـلـق بـأداء اإلنـسـان الـوظـيـفـي واحلـركـة وزيـادة الـقـدرة احلـركـيـة إلـى 

أقصى حد ممكن. 

ويـسـتـخـدم الـعـالج الـطـبـيـعـي أسـالـيـب مـخـتـلـفـة السـتـعـادة تـوازن املـريـض الـنـفـسـي واجلـسـدي 

وحتـسـنـه واحملـافـظـة عـلـيـه مـع األخـذ بـاحلـسـبـان الـتـغـيـرات املـتـنـوعـة ف احلـالـة الـصـحـيـة لـلـشـخـص 

، ويـسـتـنـد الـعـالج الـطـبـيـعـي إلـى أسـس عـلـمـيـة قـويـة ويـعـتـمـد عـلـى اخلـبـرة املـهـنـيـة الـسـريـريـة 

وحتليل حالة املريض. 

ثـانـيـا ً: مـن هـو أخـصـائـي الـعـالج الـطـبـيـعـي؟ هـو الـشـخـص احلـاصـل عـلـى الـدرجـة الـعـلـمـيـة 

املناسبة، وهناك عدد من اخلصائص التي يتمتع بها األخصائي وهي: 

١) الـتـفـكـيـر الـسـلـيـم.      ب ) الـتـشـخـيـص الـصـحـيـح                                                            ج 

ج) العالج املناسب        ( على حسب كل حالة مريض). 

ثـالـثـا: مـا هـو الـعـالج الـطـبـيـعـي؟ هـنـاك نـوعـان مـن األهـداف الـتـي يـعـمـل الـعـالج الـطـبـيـعـي 

على حتقيقها مع احلاالت املهنية وهما:- 
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أهداف على املدة القصير وتشمل :- 

التقليل من حدة األلم. -

يهدف إلى سرعة عملية الشفاء – من بعد ال -. -

يهدف إلى تعزيز قدرة العضالت. -

يهدف إلى تعزيز حدة اإلنتفاخ. -

حتفيز قدرة العضالت واملفاصل على احلركة واحلفاظ عليها. -

حتسي القدرة على اإلتزان. -

حتسي قدرة اجلهاز العصبي املركزي. -

حتسي القدرة على املشي. -

أهداف على املدى الطويل وتشمل:- ب)

إعادة احلركة لألجزاء املصابة حلركتها الطبيعية كما كانت من قبل. ١.

احلفاظ على اللياقة العضلية. ٢.

احلد من التعرض لإلعاقة. ٣.

احلد من التعرض لإلصابة مبشاكل وظيفية. ٤.
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للحديث عن تفاصيل العالج الطبيعي كما يلي:- •

.I طـب وجـراحـة الـعـظـام : يـعـتـمـد الـعـالج الـطـبـيـعـي عـلـى مـعـاجلـة إصـابـات اجلـهـاز

العضلي الهيكلي وإعادة التأهيل ف مجال العمليات اجلراحية. 

 طب األطفال:  ما هي األعراض التي حتدد حاجة طفلك للعالج الطبيعي؟ 1)

مشاكل انعدام التوازن وثبات اجلسم التي تسبب االنزالق والسقوط املستمر. ا.

تــأخــر واضــح ف الــتــطــور احلــركــي لــدى الــطــفــل خــالل الــســنــة األولــى مــن عــمــره  ب.

كـالـتـأخـر ف ( الـتـحـكـم بـالـرأس – الـوقـوف واملـشـي – اجلـلـوس – مـرحـلـة الـزحـف: 

وهي مرحلة ما قبل املشي).  

قصور بحركة أحد الذراعي أو الساقي. •

صعوبة ف أداء النشاطات احلركية الكبيرة:                                               •

        ( كالركض ، القفز ، والتسلق ، وطلوع الدرج). 

ألم ف العضالت أثناء ممارسة النشاطات احلركية اخملتلفة. •
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ماهي أجهزة العالج الطبيعي لألطفال؟ 

أوال: Dynamic walker : وحدة التدريبي على الوقوف واملشي 

متنع  بدروها  والتي  الساقي  قوة  وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيز  تقوية  على  تعمل  و  الديناميكية)  املشاية   )  

القدمي من التالمس ليوفر ثبات أكثر. 

الـوقـافـة : ( تـعـمـل عـلـى الـثـبـات والـتـوازن مـع تـقـويـة عـضـالت اجلـذع واألطـراف -

السلفية). 

قـضـبـان اجلـدار ( تـعـمـل عـلـى الـتـنـاسـق بـي األطـراف الـعـلـويـة والـسـفـلـيـة لـلـطـفـل دون -

حدوث أذى باملفاضل وعظام األرجل). 

ثانياً: وحدة التمارين الفردية:  

كم عدد اجللسات التي يحتاجها الطفل؟ •

- يـتـم الـتـحـديـد لـعـدد اجلـلـسـات ووضـع خـطـة الـتـأهـيـل الـعـالجـي ومـعـرفـة نـوع الـتـمـاريـن •

املناسبة على حسب كل طفل. 
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وتتنوع هذه التمارين بي : 

متارين مقاومة   ا.

 متارين تقوية العضالت ب.

  متارين الشد واالستطالة. ت.

  العديد من التمارين اخملتلفة. ث.

  متارين الكرة. ج.

٣- طب القلب واألوعية الدموية: 

يتمثل دور العالج الطبيعي ف حل املشكالت القلبية : 

اضطرابات القلب  ب. العمليات اجلراحية. ا.

٤- طب االمراض العصبية:-  ويتمثل دور العالج الطبي : 

طب األمراض العصبية  . ا.

 االضطرابات العصبية مثل الشل الدماغي واعتالل احلركة العصبية. ب.

أماكن تواجد مراكز العالج الطبيعي مبنطقة جنران؟ •

مـسـتـشـفـى الـوالدة واألطـفـال ، كـذلـك املـسـتـشـفـيـات اخلـاصـة مـراكـز الـعـالج الـطـبـيـعـي 

اخلارجية. 
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نصائح وإرشادات العالج الطبيعي: •

من السلوكيات اخلاطئة والشائعة التي يجب االنتباه لها :- 

التأخر ف مواعيد التطعيمات لألطفال. ١.

التواجد باألماكن املزدحمة. ٢.

ضعف اجلهاز املناعي. ٣.

عدم احلفاظ على النظافة الشخصية ٤.

الـتـوجـه دون األخـذ مبـشـورة االخـصـائـي املـعـالـج ، وتـعـتـبـر مـن أخـطـر مـا يـواجـه  هـو ٥.

التوجه إلى الطب الشعبي بدالً من العالج الطبيعي. 

 

 

| ١٠٣

عبد اهلل اليامي . 

أخصائي عالج طبيعي. 



الفهرس . 

رقم الصفحه العنوان

٥اإلعاقة

٨حيرة األهل الدراسيه بي العمر العقلي والزمني

١٠ضغوط األسرية التي يواجهها أولياء أمور األطفال

١٥ضعاف السمع وزارعي القوقعة

١٩افهمني

٢٤تقوية عضالت النطق لذوي اإلعاقة

٢٨كيف نقوم بعمل جلسة تخاطب منزلي 

٣١االيكوالليا

٣٤التدريب على املهارات االستقاللية لذوي اضطراب طيف التوحد

٣٤اإلدراك البصري

٤٨التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

٥٢فرط احلركة وتشتت اإلنتباه

٥٧االضطرابات السلوكية او االنفعالية

٦٠صعوبات تعلم القراءة والكتابة

٦٦صعوبات تعلم احلساب

٦٩تنمية مهارات القراءة لدى ذوي اإلعاقة العقلية

٧٢مهارات احلياة اليومية لذوي متالزمة داون
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٧٦اإلعاقة اجلسمية والعقليه 

٨٠العنف والسلوك العدواني 

٨٥السلوكيات العنيفه لدى األطفال " العناد"

٩٠دعم املوهوبي ذوي اإلعاقة

٩٤اعتبارات أساسية للتعزيز

٩٧العالج الطبيعي 
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 . # تصم0م : أ س0ل فهد آل العــــــــ%$

تصم0م الغالف : بتول فهد ال سل0م9ن . 

                                                    ( إفهمني لتكُن قريبًا مني )!      
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كثري من األسر تعترب أن الطفل هو قضيتها التي تعيش من أجلها وكل تطلعاتها وآماهلا 

تكون من أجل هذه القضية. وكلما تقدمنا خطوة فيها فكرنا باخلطوة التي تليها وهكذا. 

معىن ذلك أن هذا الطفل هو مشروع املستقبل لألسرة الذي يستثمران فيه كل العطاء 

النفسي واجلسمي واملادي، وكل أمنيتهم يف احلياة أن يكون هذا الطفل معافى صحيحًا. 

    عرفت كارولني ألدوين الضغط بأنه: استجابة جسمية طبيعية ألحداث تهدد حياة الفرد أو     عرفت كارولني ألدوين الضغط بأنه: استجابة جسمية طبيعية ألحداث تهدد حياة الفرد أو 

تقلب توازنه بطريقة أو بأخرى؛ إذ أنه يعد مبثابة توتر وإجهاد انفعايل أو عقلي أو شد وإرهاق 

يتسم بالشعور بالقلق واخلوف وغرية. وقد يكون الضغط وما يرتبط به من آثار فسيولوجية 

إجيابيًا؛ حيث ميكن أن يسهم يف دفع الفرد إىل احلركة والنشاط واإلجناز، كما ميكن أن يكون 

سلبيًا من جانب آخر؛ حبيث يعيق احلركة ويرتك الفرد مشتت وعاجز. 

      فما بالك بوجود طفل من ذوي اإلعاقة يف األسرة فإنه جير عليها مشكالت إضافية وعالقات       فما بالك بوجود طفل من ذوي اإلعاقة يف األسرة فإنه جير عليها مشكالت إضافية وعالقات 

أسرية أكثر تعقيدًا مما يؤثر يف إحداث تغيريات كبرية يف يف تكيف األسرة بغض النظر عن 

تقبل األسرة هلذا الطفل أو ال فإنه يسبب خلل يف التنظيم النفسي االجتماعي ألفرادها. 
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