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ודה וך מרכזת קדמן נירה ולמפקחת מיוחד לחינוך האגף מנהלת פן לרות ת נ י   .הרך בגיל המיוחד הח

ן ות יחס י ית להשלמת סייעו המועילות והערותיהן הת נ   .התכ
ו נ ודת   וביעילות במסירות מראשיתה תכניתה תכיבת את שליוותה ואלסמ לעטרה נתונה ת
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  استهالل

  
  االطفال الصغار هم ابناء االنسان
  حمط آماله واحالمه

  جتسيد الميانه مبستقبل افضلو
  

فمه، فينسى يف احلال  احدى القصص الشعبية العربية انه عندما يولد الطفل يأيت مالك ويصفعه على تروي
  ).ב"ע' ל' נידה التلمود البابلي،(امه  احلكمة والتوراة اللتني يكون قد تعلمهما وهو يف بطن

عن قابلة تساعد الطفل علي   يعرفه ونسيه، واملريب عبارةهنا فان وظيفة التربية هي تذكري الطفل مبا كان من
  .والدة نفسه وحتويل ما فيه من القوة اىل الفعل

شخصيته الفريدة وحتقيق  تنمية قدرة الطفل على اكتشاف واستيفاء القوى الكامنة لديه، والتعبري عن تعترب
  .اخلاصة حتديدا نفسه، احد اهم اهداف التربية بوجه عام والتربية

انعدام اساس مبلور، منهجي وموجه للتدريس العالجي  ترجع ضرورة بناء منهج تعليمي للتربية اخلاصة اىل
وفيها يتم  الطفولة املبكرة، كما ترجع اىل رؤية الطفولة بأهنا فترة حرجة يف التطور، يف. والتربية اخلاصة

  .، املدجمة واخلاصةالعادية اطر التعليمتشخيص الصعوبات وجوانب الضعف لدى االطفال يف 

  

سالمة القدرات االساسية يف  تبني من خالل التجارب املتراكمة من العمل امليداين ومن نتائج الدراسات ان فقد
 ظهور صعوبةفعادة يدل . املهارات التعليمية لدى االطفال كافة جماالت التطور تعترب شرطا مسبقا الكتساب

تدريس  ند الطفل بأن هناك ضرورة لتطبيق برنامج واسلوبالصعيدين الوظيفي والتكيفي ع مالحظة على
  .بديلني

طار للعمل مع االطفال املستصعبني طاقم متعدد التخصصات، صغري نسبيا ومتفائل، يضع منهج ا: هكذا بدأنا
  .يف الطفولة املبكرة
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  : اليت واجهتنا كانت عديدة مثلاالسئلة

  من هو الطفل املستصعب؟   -

  ؟ ومن املسؤول عن تربيته ورعايته؟ابُن من هذا الطفل   -

  من هو اجلمهور الذي يستهدفه؟   -

   بينهم هو االختالف؟والقاسم املشترككيف نعد منهج عمل الطفال    -

االجدر تبين مناهج رياض   املنهج ان يكون منهجيا، مضمونيا ام تطوريا؟ وهل منءهل على التوجه لبنا   -
الطفل املستصعب نفسه، وعلى قدراته وجوانب  ة انطالق، علىاالطفال يف البالد، او التركيز، كنقط

  الضعف املختلفة لديه؟

  
اضافة النعدام مناهج سابقة  ،"منهجا طالئعيا"ما تبني لنا ان الطريق وعرة، وهذا راجع لكون املنهج  سرعان

اد مساعدة منهجية بل ال تتوفر يف الكليات واجلامعات مو وليس هناك،. للتربية اخلاصة يف الطفولة املبكرة
البالد، على مر  فاحلقيقة الواقعة هي عدم تأهيل اية مربية يف. االعتماد عليها وتطويرها ومبلورة، حبيث ميكن

  .السنني، للعمل مع اطفال مستصعبني يف الطفولة املبكرة
  
االنسب لسن وجدناها  ، وذلك انطالقا من رؤية مشوليةكنقطة انطالق للمنهج،  التوجه التطورياخترنا وقد

  .للتعلم املنهجي خالل التسلسل التربوي  ستعد االطفالبأنـهاالطفولة املبكرة، وافتراضا منا 
فصل )  االجتماعي، اللغوي والذهين-، العاطفي )احلْسحركي(احلركي  -احلسي  (لكل جمال تطوريخصصنا 
  .انفسها ما بينها وبنيالتشديد على العالقات التبادلية بني اجملاالت املختلفة وفي منفردا، مع

  
التوجهات، النظريات والتعريفات  ذلك رغم تعدد وقطبية. اصعب اجملاالت واكثرها تعقيدا الذهين الاجمل وكان

  .والتعليم املرتبطة مبفاهيم الذهنية، التفكري
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 الذي ينظر اىل جان بياجيه، اللذان مت اختيارمها ميثالن املعروف واملقبول يف احلقل عادة، ومها توجه التوجهان
، الذي يركز على التحليل والتفسري "معاجلة املعلومات "تطور الوعي على أنه تطور جنيين نفسي، وتوجه

  .التفكري والتعليم االجرائي لعمليات
  

جيد عالقة جدلية بني   ميكن املربني من االختيار وفحص اعتباراهتم، فهناك منبني هذين التوجهني االختالف
. مالمح، تسلسالت ومناذج تطور سليمة ومرضية وعرضنا يف كل جمال تطوري. ها البعضاضداد تكمل بعض

 املربني النظر بعني الشك واحلذر لنتائج االختبارات والتشخصيات، وهذا ينطبق ومع ذلك فاننا نرجو مجهور
  .وهناالصعوبات اليت يواجه ايضا على كمية املعلومات وعلى فهمنا لعامل االطفال، حاجاهتم واسباب

  
االشكاالت الوظيفية  تتبادر اىل أذهاننا اسئلة حول العالقة بني ضعف التعلم وضعف التدريس، وهل قد

املمكن ان يكمن الضعف يف اسلوب التدريس  والسلوكية نابعة من الضعف لدى الطفل فقط، ام انه من
 .يف االطار التعليمي او االسريللطفل والتوجه اليه، وقد يكون كامنا ايضا  ومناهج التعليم ويف مدى وعينا

املستصعبني على مريب   هل ستقتصر املعلومات، االدوات ووعي العمل مع االطفال:ويطرح سؤال آخر نفسه
  لكل مرب ومربية؟" امالك عامة"ا ليم اخلاص، ام انـهالتع

  :، ضمن امور اخرى، على الفرضيات التاليةالتربوي العالجييقوم املنهج 
  .ية بني االطفال هي املعيار، وليس العكسالفروق الفرد  * 
الفريدة، وتشمل ايضا حميطه  الرؤية الشمولية للطفل تشمل ايضا قدرته، الصعوبات اليت يواجهها ومميزاته  * 

  .التربوي ومنظومة العالقات جتاه
  .مشتركان للتعليم العادي والتعليم اخلاص" وكيف نعلم" ماذا نعلم"السؤاالن   * 
  .املستصعب، علم نفس تطوري خمتلف، امنا له وترية وحدود تطور وهذان مها خمتلفانليس للطفل   * 
، هلا تشكيلة من احلاجات، جيب االستجابة هلا يف شرحية واحدةيعترب الطفل املستصعب وسائر االطفال   * 

  .وعرب مناهج تعليم مالئمة اطار تكاملي قدر االمكان
  
أن نفهم الطفل ونتعرف عليه  ، وهذا سيتيح من جهةبني اجملال واآلخرالعمل بناء املنهج وتطبيقه يوجبان  إن

التحكم بادوات واستراتيجيات التعلم والتوجه العالجي،  وعلى حاجاته الفريدة، ومن جهة اخرى فانه سيتيح
  .حيث يلزمه ذلك
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يني، مستشارين نفس واضعات املنهج أن مربية الروضة هي رئيسة طاقم او عضو يف طاقم يضم اخصائيني تعترب

  .تربويني، معاجلني شبه طبيني وغريهم
  

بقدرهتا على  ربية مبدى استجابتها لتشكيلة واسعة من حاجات االطفال، ومبدى امياهناامل تؤثر مؤهالت
عملها معهم، وتؤثر احيانا على القرارات  مساعدهتم ومواجهة صعوباهتم على تصورها ومواقفها إزاءهم على

  للمربني،-مقدم ملربيات رياض االطفال ولكل من يشعر باحلاجة لالستعانة به  فهذا املنهج. املتعلقة مبستقبلهم
جتدوا يف الكتاب مواد مساعدة  حنن نؤمن ونأمل ان. لرباعم التدريس، للمفتشني واملرشدين، لالهايل وغريهم

  .ومرشدة للعمل مع االطفال
  
مفتوحا البداء املالحظات،   ومع ذلك ال يزال اجملالاىل ان املنهج مر بعمليات تأليف واعادة فحص، ننوه

  .احلقل ادخال التغيريات واالضافات من خالل التجريب يف
  .وسنعمل مستقبال ايضا علي وضع كتب ارشاد عملية ومفصلة لكل جمال وارد يف املنهج

  
  .سامهتهبناء املنهج ونتقدم لكل منهم جبزيل الكشر على من والطيبون على لقد اعاننا الكثريو

  
النظر عن مدى الضرر  فهذا الطفل هو طفلنا بغض. نقول ان املنهج خمصص للطفل املستصعب ايا كان ختاما

معلموه ومربوه، فان من واجبنا ومن حقنا تربيته،  ومبا اننا اهله وذووه،. الالحق بقدرته ومدى حمدوديته
  .بالتعليم وبانفسنا  واحالمنا وجتسيد الميانناهذا الطفل هو حمط آمالنا. واحترام وحمبة والتعامل معه بتقبل

يترتب علينا ان نكتشف قنوات التعليم واالتصال لديه، االستجابة حلاجاته، تقويته ومساعدته علي حتقيق نفسه 
  .باسلوبه اخلاص

  
  

  استري ليفشيتس
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  1رسم توضيحي رقم 
  

  مبنى الخطة
ة، في منهج اطار لألطفال المستصعبين في الطفولة المبكر

  األطفال العادية، المدمجة والخاصةرياض 
  

  
  مقدمة  

تأهيل وتحقيق 
قدرات تطورية 

  وتعليمية

تطوير وتنمية 
وظائف أساسية 
  مهارات وقدرات

تطوير وتنمية 
التواجد والتكيف في 

المحيط ووفق 
  الحياة اليومية

تعلم 
وتطوير 
مفاهيم 
  أساسية

تعلم 
وتجريب 
مضامين 
  أساسية

  
المجال 
  الذهني

 

  
المجال 
  اللغوي

ال المج
العاطفي 
  االجتماعي

  

  
المجال 
  الحسحرآي

  
األساس المنطق 

أهداف ) البسط(
  مبادئ تعليمية
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  2رسم توضيحي رقم 

  

   العالجي-لتربوي المنهج اشروط وسائل لتطبيق 
  )مبادئ، أدوات، توجيهات وأمثلة(

  
  
  
  
  

  
تنظيم برنامج العمل 

اليومي والمحيط 
 التربوي

  
 طرق للمراقبة والتقييم

  
التعاون مع الطاقم 

 بيمهنيال

  
  

 التعاون مع األهالي

االطار 
  التعليمي/التربوي

  
  الروضة العادية
  الروضة المدمجة
  الروضة الخاصة
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  االول القسم

  
  عامة مقدمة

  
  

  

  

  
  
  

   خاص في الطفولة المبكرةوتعليم عالجي تدريس

   )بسط الموضوع (األساس المنطقي . أ
  
 مع للعمل أدوات أساسا ويتضمن المبكرة، الطفولة في يعملون الذين والمعالجين للمربين معد المنهج هذا

  .الخاصةو المدمجة العادية، الروضة في المستصعبين االطفال
 احتياجات تلبية عليها أولى ناحية فمن: دورين تلعب انها اي الكامل، عليمالت جهاز اساس الروضة تعتبر

 الجهاز في االستمرار نحو االطفال تعد ان عليها اخرى ناحية ومن الروضة، في مكوثهم أثناء األطفال
 االطفال، من متنوعة شريحة الروضة تضم. والتعليمية التكيفية الناحيتين من االجتماعي - التربوي
 هؤالء لدى الصعوبات تتجلى وقد. المستصعبين االطفال من عددا الروضة في صف كل في نجد وعادة
 التعلم، صعوبة للمحفزات، الفائقة الحساسية تركيز، مشاكل وتكيفية، سلوكية مشاكل خالل من االطفال
  .ذلك وغير المهمات تنفيذ التواصل، الفهم،

 
 عدم انفسهم، ومع المحيط مع الصراع التكيف، صعوبة في بمشاكل المستصعبين االطفال غالبية يتميز

 نتيجة عادة تنشأ انواعها اختالف علي الصعوبات هذه. الكامنة طاقتهم تحقيق في النجاح وعدم الرضى
 مما. لها داللة اكساب على القدرة وفي والتجريبات، المعلومات معالجة في او. االستيعاب جهاز في لخلل
  .التعلم لياتعم في ضعف حدوث الى يؤدي

 في ذلك كان سواء الشخصية، حاجاتهم تالئم تدريس واساليب تعليم منهج الى بحاجة المستصعبين االطفال
 المرافقة الخدمات اطار في ام التربوي، الدمج مثل الروضة في والخدمات العادي العمل منهج اطار

  .الخاصة الروضة اطار في وحتى العالجي، المركز مثل للروضة
 تلبية على التشديد مع المجتمع، في االندماج على ومساعدتهم المتعلمين لتنمية الخاص لتعليما يسعى

  .مجتمع في كبشر السليم وجودهم وعلى كأطفال احتياجاتهم
 :عبر يتجلى حيث االنساني التوجه عن نابع مستصعبين اطفال مع للعمل القيمي -  الفلسفي االساس
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  .الظاهرية قدراته من اكثر لدين كمن الطفل رؤية. أ
  .الطفل لدى الكامنة المؤهالت واستيفاء تطوير تغيير، على المربي وبقدرة بالتعليم االيمان. ب
 التربوي الجهازين في متساوية حقوق صاحب وعضًوا انسانًا باعتباره المستصعب الطفل احترام. ج

  .االقل على االطفال كبقية بخدماتهما التمتع حقه من وهو واالجتماعي،
  

 وقت في المستصعبين، االطفال ومعالجة تشخيص تحديد، هي المبكرة الطفولة في الخاص التعليم وظيفة
  .لديهم والتعلمية التطورية للقدرة مسبق تحقيق على لمساعدتهم وذلك االمكان، قدر مبكر
 لخال من وذلك خاصة، صعوبات يواجهون الذين االطفال حالة تشخيص في هاما دورا المربية تلعب

 في لهم المناسبة التربوية االستجابة أو الدعم وتقديم حالتهم تشخيص الستيفاء تخصصية لعناصر توجيههم
  .االطفال رياض اطار

  
 على االطفال لمساعدة جميعا موجهة وتنظيمها، االطفال روضة في الفعالية مبنى الحياتية، المضامين
 من تشكيلة خالل من لديهم التعلم عمليات يةتنم الى اضافة وداعم، حميمي اطار في شخصيتهم تطوير

 المستصعب للطفل تتيح قد الظروف فهذه. المستويات متعدد تعليم منهج على بناء وذلك الفعاليات،
 الروضة في االطفال مجتمع في دمجه اجل من وهذا حاجاته، وفق مبني شخصي برنامج من االستفادة

  .فيها المعمول العام المنهج اطار وفي
  

 التي الصعوبات وتحديد فردا، طفل كل رؤية هي المستصعبين االطفال مع للعمل االنطالق نقطة
 عالجيا - تربويا ليكون للتدخل برنامج وتفعيل بناء بواسطة وذلك الخاصة، لحاجاته واالستجابة يواجهها،
  .وشخصيا
 خلفية على الصعوبات ولتجنب والتعلم التطور مجاالت كافة في الفجوات لتقليص مقصود العالجي التدخل
  .المختلفة الضعف اوجه ترافق قد واجتماعية عاطفية

  
 ويتم والتقييم، والعالج للتحديد، ادوات وفيه نحوه، وحساسية للفرد وعي وجود يوجب العالجي التدخل
  .االطفال لدى والتعلم التطور علميات فهم اساس على ذلك
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ضعف أدائي 
 خفيف

  
  حول منهج التعليم. ب

 االمكان، وذلك في قدرم، الداعم والعالجي، الى تنمية االطفال المستصعبين،  ويسعى منهج التعلييهدف
 وتكيفية هامة، قياًسا مع تعلميةكافة مجاالت االداء الوظيفي، حتى يصل هؤالء االطفال الى نواتج 

   جيلهمألبناءقدراتهم الشخصية، ومع المعيار التطوري والسلوكي 
  

 لحاجات تمثيلي تسلسل في يظهر كما ضعف، من أكثر ولديهم بينالمستصع باالطفال يهتم التعليم منهج
  .المبكرة الطفولة في عالجية وخدمات ومؤسسات

  

    

  

  

  

  روضة

  عادية

  

خدمات 
دمج 
  تربوي

  

مراكز 
  عالجية

روضة 
  مدمجة

روضة 
  خاصة

  

  

  
  

  :مالحظات
 يعانون ممن) االمكان رقد (االطفال لدمج هو الغرض يكون فعمليا. شموليا التوضيحي الرسم ليس. أ

 البرنامج اساس على المدمجة او العادية الروضة اطار في وذلك ،)لضريرينكا (شديد ضعف من
  .الشخصي العالجي

إعاقات 
وضعف 

  أدئي شديد
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  باالطفال ويهتم المبكرة، والطفولة الخاص التعليم تميز مبادئ يدمج تصور عن يعبر المنهج. ب
  .والوظيفية ريةالتطو الناحيتين من ،مختلفة مستويات في المستصعبين

: بهم االهتمام مضاعفة يتطلب الروضة في آخرين اطفال عن المستصعبين االطفال لدى التباين. ج
 لجميع الالزمة والمهارات المعلومات من االساسية المشتركة بالنواة االهتمام يجب ناحية فمن

 وتحديد ة/طفل كل لدى الشخصية والحاجات الفروقات رؤية يجب اخرى ناحية ومن االطفال،
  .منهم كل لدى الشخصي والتعلم الفعالية اسلوب

 من اخرى تعليم مناهج عن يختلف المكبرة الطفولة في المستصعبين لالطفال المعد التعليم منهج. د
 تؤثر وسلوكية حياتية مجاالت تطوير على يركز انما ،"تعليم مواضيع "على يقوم ال انه حيث
 هذه. اساسية ومضامين فعاليات ومواجهة تعلم على بكرةالم الطفولة في االطفال قدرة على

 شعورهم تقوية اجل ومن الشخصي، عالمهم في واالهتداء الفهم اجل من لهم ضرورية االمور
  .بهم المحيط للمجتمع واالنتماء التكيف باالمان،

  
  :التالية المركبات على المنهج مبنى يقوم

  
   المجاالت في 7 - 6 سن وحتى الوالدة منذ تطوري تسلسل. 1
  ؛) الحسحركية (حركية، الحسية  -
   ؛ االجتماعية العاطفية   -
  ؛ اللغوية   -
  .الذهنية   -

 لكنه المحدد، الضعف جوانب بحسب مقسم غير المنهج. المنهج في خاصا فصال مجال لكل خصصنا وقد
 المميزة تالصعوبا من بدءا. الصعوبات تسلسل بحسب تطوري مجال كل يتناول ذلك من الرغم على

   ). C.P الدماغي الشلل مثل الشديد بالضعف وانتهاء نسبيا والبسيطة
 او الصعوبات مصدر بان الفرضية على 7 -  6 سن وحتى الوالدة منذ التطوري، التسلسل تناول يقوم

 التي الوظيفية او التطورية المرحلة في ليست العالج بداية وان الروضة، سن قبل عادة ينشأ الضعف
  .الطفل فيه الموجود الوظيفي االداء مستوى في انما فيها، الطفل يكون ان فروضالم من
  

  مجال كل في االساسية الوظيفية االداءات. 2
 اختالل التخلف، مثل (المحددة االضطرابات انواع حول وليس تطوري، ادائي مركز حول المنهج بنينا

 قدرة ينمي سوف االساسية االداءات تطور ان هي االساسية الفرضية) ذلك وغير التعليم ضعف السلوك،
 بصحبة واالستمتاع جديدة ومضامين مهمات مواجهة بها، والتحكم المهارات استعمال على االطفال
  .الروضة في مكوثهم ومن االطفال
 المجاالت في االطفال لدى االساسية االداءات تنمية على ويقوم ولولبي مدرج المقترح العالجي التوجه

  .للهدف والمضامين الفعاليات مالءمة مع المحكم البرنامج بواسطة يتم وهذا .المطلوبة
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  المختلفة التطورية المجاالت بين التبادلية العالقات. 3
 الى التوصل على والمعالجين المربين مساعدة الى المختلفة التطورية المجاالت الى المنهج تقسيم يهدف
 طرق تحديد اجل من وذلك -  يواجهونها التي صعوباتال وتقييم االطفال قدرات لمدى اعمق رؤية

 لدى الشاملة الشخصية بالتنمية واالهتمام النظرية المجاالت بين التفاعل على شددنا ذلك ومع. لمعالجتهم
  .االطفال

  اساسية ومفاهيم مضامين معرفة، مجاالت. 4
 

 خلفية وأنها ذاته، بحد قائم كهدف اأنه على المنهج في المشمولة والمضامين التعليمية المواد تدريس سيتم
 .المختلفة التطورية المجاالت في االطفال لدى االساسية االداءات لتنمية مقصودة لفعاليات

  :كانت المنهج وضع عند تبنيناها التي االنطالق نقاط
 وتوضح انفراد، على تطوري مجال كل تتناول تطبيقية، وادوات اساسية نظرية معلومات ادخال .1

  .المجاالت بين تالعالقا
  :بواسطة والتطبيقي الراسخ) االختباري (التجريبي التوجه .2

  .الروضة في االطفال فعالية تميز التي والسلوكيات المهام من قائمة توفير •
 .االستثنائية للسلوكيات التمايزي والتشخيص التحديد للمراقبة، ادوات توفير •
 تحديدها تم التي والصعوبات عفالض لمعالجة بديلة ومضامين مواد عمل، طرق مالئمة  •

 .تفاقمها ومنع
  .صعوباتهم لمواجهة االطفال لدى الدافع وتقوية لتحفيز طرق على التشديد •

 عالمهم في واالهتداء للفهم لالطفال ضرورية نواتية ومضامين معلوماتية بعوالم االهتمام .3
  .لديهم والثقة باالنتماء الشعور ولتقوية الشخصية

 .العالجي البرنامج من جزء أنه على البيمهني والطاقم االهالي لمشاركة دئومبا توجهات ادخال .4
  .البرنامج بناء عند الخاص التعليم ومفهوم المبكرة الطفولة جوانب مراعاة  .5
  

 للعمل االساسية والفرضيات القيمي -  الفلسفي المنطقي، االساس   البرنامج يشمل
  .صعوبات يواجهون الذين االطفال مع

  وتجلياتها العالجي التربوي للتدخل المشتركة االهداف - على ويركز جالمنه يحدد
  .تطوري مجال كل في العملية

  
  :االهداف لتحقيق الموجهة التربوية المبادئ وسيفصل سيشرح المنهج
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  : موجه لمساعدة المربين في المجاالت التاليةالمنهج

 العمل ببرنامج االهتمام مع المستصعبين االطفال لتقدم ضرورية خاصة تدريس طرق اقتراح .1

 هذه ومالءمة االطفال روضة في والفعاليات المضمون ومبنى التربوي المحيط تنظيم اليومي،

  .االطفال لدى المحددة للمشاكل االمور

 المجاالت، مختلف في االساسية االداءات في الضعف لحاالت المبكر بالتحديد للقيام ادوات تقديم .2

 .والمحكم كزالمر للعمل ادوات وتقديم

 قياسا - وانجازاتهم االطفال تقديم العالجي، البرنامج فاعلية وتقييم متابعة لمراقبة، ادوات اقتراح .3

 ).جيلهم أبناء (العمرية فئتهم ومع انفسهم، مع

 وتعميقهما واالهالي) البيمهني (مهني البين الطاقم المربي، بين والتفاعل االلتقاء نقاط توسيع  .4

 .صلة ذات طبية شبه ومفاهيم توجهات على الطالعوا التعرف بواسطة

 العاب مواد، ،*ومضامين مواضيع تخصصي، ادب عن ومصنفة مركزة معلومات تقديم  .5

 .الحقل في متوفرة تربوية واجهزة

 الطفولة ولمربي المختلفة االستكمال واطر التأهيل لمؤسسات مساعدة كمادة المنهج استعمال  .6

  .المبكرة

  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
 

  .الحكومية المدارس في الرياض الطفال والمضامين المواضيع من كبيرة تشكيلة 6 - 3 اجيال االطفال، رياض اطار منهج يضم* 
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  فرضيات اساسية في التعليم الخاص  . ج
   الطفولة المبكرةفي

  
 وتيرة التعلم، حدود في هامة فروقات هناك ان اال" متعلمين "يكونوا ان االطفال جميع بمقدور .1

  .االفراد بها يتعلم التي الطرقو التعلم
 التعلم في صعوبات يواجهون االدائي الضعف من او المحدوديات من يعانون الذين االطفال .2

 عالجي وبرنامج تربوية ولوساطة مرب لمرافقة ماسة بحاجة وهم الموجهة، غير باألسلوب
 . شخصي

 حدود وضع الدعم، دي،الجس الدفء معهم، التعامل في للحساسية المستصعبين االطفال يحتاج .3
 .لديهم الكامنة بالقدرات بهم المحيطين اليمان وكذلك لهم،

 الخاصة المتعلم حاجات دينامي بشكل يتناول الذي هو المناسب العالجي التربوي البرنامج  .4
 محدودياته ومعالجة لتنمية انطالق كنقطة لديه االقوى المجاالت تناول الى اضافة والمتغيرة،

 .منهجي بشكل
 ومكانة ايجابي ذاتي تصور تطوير المستصعبين لالطفال يتيح الروضة في الحياتي لواقعا .5

 مجاالت مختلف في لدمجهم نتيجة وانما فقط، العلمية التحصيالت بسبب ذلك وليس اجتماعية،
 . الفعاليات

 ذاتيا تصورا يطورون إنما المختلفة الفعاليات من ويستمتعون نجاحات يحققون الذين االطفال .6
 .اخرى تعلم تجارب لخوض ودافعا بالنفس ثقة ويكتسبون ايجابيا،

 التي المبكرة الوصمة من يخفف أن شأنه من الروضة في المستصعبين لالطفال الصحيح الدمج .7
 . مستقبال المجتمع في لدمجهم نموذجا يعتبر الخاص، التعليم بها يتسم

 االطفال وعالج لدمج شرطا العادية الروضة اطار في عالجية خدمات تخطيط يعتبر .8
 . خاصة تدريس ألساليب يحتاجون الذين المستصعبين،

 مبكر لتشخيص مقياسا يعتبر الروضة في والفعالية اللعب مجاالت في االطفال اداء مستويات .9
 .لديهم والتعلم التكيف لصعوبات

. الشخصية التطور وتيرة ومن االختالف من كبيرا قدرا تتيح المبكرة الطفولة في التطور معايير .10
 .تطوري تأخر او ضعف وكأنه المعيار عن شذوذ كل الى ننظر ال ان علينا هنا من

 النكوص الثقة، عدم الخوف، بالتوتر، تتميز فعل ردود االحيان بعض في االطفال على يظهر .11
 .نموهم عملية من طبيعي جزء وهي شاذة، وسلوكيات

 في الخاص التعليم والى) השמה (نسيبالت للجان توجيههم او االطفال لدى الشذوذ تحديد إن .12
 او العالجي التدخل إثر التشخيص يتغير قد. والتشخيص المتابعة تكرار يوجب المبكرة الطفولة
 .تطورهم على يظهر الذي الالحق النضوج نتيجة

 والتعاون الشخصي عالمه خلفية على المستصعب الطفل لدى والتطوري المميز الوضع معرفة .13
  .العالجي التربوي العمل برنامج من جزءا يعتبران اهله، مع
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  اهداف منهج تعليم االطفال المستصعبين. د
  

  
  
  

 التطورية القدرة وتحقيق المستصعبين االطفال تأهيل الى ويسعى يطمح بمجمله العالجي المنهج
  :التالية االهداف بواسطة لديهم والتعليمية

  
 منهجي، بشكل اساسية، مهارات واكسابهم ينالمستصعب االطفال لدى االساسية االداءات تعزيز .1

 - العاطفية ،)الحسحركية (الحركية - الحسية: المجاالت في وقدرتهم تطورهم تنمية اجل من
 .واللغوية الذهنية االجتماعية،

  
 وفي المحيط في صعوبات يواجهون الذين االطفال لدى واالهتداء التكيف من مستوى تنمية  .2

 ومفاهيم اساسية مضامين معلوماتية، مجاالت في والتجريب التعلم أساس على اليومية الحياة
  .اساسية
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  مبادئ تربوية.  هـ
  
  
  
  بناء برنامج تربوي عالجي شخصي .1

الحاجات الخاصة لدى الطفل، مستوى معلوماته وادائه؟ اسلوب التعلم الشخصي لديه 
ليات  جميع هذه االمور تعتبر نقطة االنطالق لتحديد الفعا–ومميزات محيطه 

  .والمضامين في برنامجه الشخصي
  
برنامج العمل الشخصي للطفل المستصعب سيضم وحدات متابعة وتقييم مرافق، وسيكون ديناميا   .أ

  .ومرنا بحسب التغييرات التي تطرأ على الطفل
  
 على مستوى االداءات، –  ستوضع في اولويات البرنامج الشخصي أهداف سلوكية واضحة  . ب

االهتداء في المضامين، وفي المجاالت المختلفة التي من المفروض ان يصل اليها المهارات او 
  .االطفال المستصعبين

  
تدريج المهام في البرنامج سيكون بحسب درجة صعوبة تصاعدية، حيث ستوكل لالطفال مهام    . ج

  .تنطوي على احتماالت نجاح
  
، كنقطة انطالق لعالج الصعوبات التي برنامج العمل سيبدأ بالقدرات السليمة لدى الطفل  .  د

  .يواجهها
  

سوف يركز ) عمي، اعاقة وما شابه(البرنامج العالجي المقدم لألطفال ذوي العاهات المستديمة   . هـ
  .على تعزيز قدراتهم السليمة وإكسابهم مهارات بديلة، كتعويض عن العاهة

  
اد متعددة وفي مجاالت مختلفة يستطيعون يتيج البرنامج لألطفال أن يكتسبوا التجارب في مو   . و

  .من خاللها أن يعبروا عن قدراتهم وكفاءاتهم
  
لدى الطفل، تعزيز تصوره " دائرة النجاح"عند بناء البرنامج يجب الحرص على الحفاظ على   .ز

  .الذاتي ودافعه لمواصلة الفعالية
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  التربوي الدمج.  2
 التربويد المستويات وتنظيم مالئم للمحيط  منهج تعليم متعدوجود التربوي يوجب الدمج

 الشعورفي الروضة، مع مراعاة الحاجات الخاصة لدى االطفال والطريقة التي ستكسبهم 

  .باالنتماء، االمان والتحكم بالوضع

  
 فيزيائي ومحيطين ثابت عمل برنامج وجود وآمن مريح جو في والتعلم الفعالية شروط من  .أ

  .حاجاتهم بحسب ومنظمين فالاألط لدى مألوفين ونفسي
  
 العام والفعالية التعليم برنامج اطار في المستصعبين لالطفال وفعالية مضمون وحدات بناء علينا . ب

  .الروضة في
  
 مجاالت في المستصعب الطفل من المطلوب التحكم لمستوي وثابتة واضحة معايير تحديد يجب . ج

  .الروضة لأطفا جميع يتعلمها التي والمادة الفعالية
  
  .فيها االندماج في يستصعبون التي للفعاليات مالئًما بديال انشغاال لالطفال نخطط ان يجب. د
  
  العالجية البرامج تنسيق. 3

  .المختلفة معالجو الطفل واعين ومشاركين في العملية العالجية ومركباتها سيكون
  

  .المختلفة المهنية العناصر قبل من المقترحة العالجية البرامج بين التنسيق. أ
  
  .البيمهني الطاقم مع بالتشاور وذلك المربية، قبل من للطفل، الشخصي العمل برنامج تنسيق. ب
  
  .أهله مع الطفل ودعم العمل برامج تنسيق. ج
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  الثاني القسم

  عالجية - تربوية برامج
  

  

  

  

  

  

  

  )الحسحركية(الحركية - الحسيةاالداءات لتطوير برنامج

  

  )الحسحركي(الحركي - الحسيلتطوير  ا-مقدمة . أ

 التنسيق) (الحسحركي (الحركي الحسي والتكامل الحسي التجريب الحركية، الفعالية الجسماني، التطور

 في المجاالت مختلف في وادائه الفرد لتطور اساسا تعتبر االمور هذه جميع -) الحركي - الجسمي

 الحواس من المحفزات لنقل نتيجة يتحقق النه اجع،الن االداء يتيح الحواس جميع بين التنسيق. شخصيته

 فطريا امرا والتجريب التحرك ضرورة تعتبر. وغربلتها معالجتها ثم مناسبة فعل ردود لخلق المخ، الى

 لديه) الحسحركي (الحركي الحسي التكامل وتطوير الطفل، نضج الى تؤدي الحاجة هذه). مكتسب غير(

 يكتسب مرحلة كل في. مراحل على مدرج الحركي التطور. محيطه تجاه المتكيف السلوك تبني والى

 الوقت وفي) تسلق قفز، مشي، وقوف، زحف، جلوس، تقلب، استلقاء، (مختلفة جسمانية اوضاعا االطفال

  .تنفيذها على قادرين اصبحوا التي الجسمانية االوضاع يتقنون نفسه
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  .ونوعيتها االطفال تطور وتيرة في فردية فروقات فهناك ذلك ومع. ثابت التطوري التسلسل

  

 من حياتيا فضاء االطفال منح وهو اال اولي هدف الروضة في والفعالية العمل برنامج الروضة، لمبنى

  .وحاجاتهم قدراتهم بحسب) حسحركية (حركية حسية فعاليات تجريب
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  )الحسحركي (الحركي -الحسي التطور: 1 رقم الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مهارات حرآية
  رد الفعل

الالرادي، تطور 
  الحرآات 

  الغليظة والدقيقة
  

  التحسس العميق
قابلية التقبل  (

  ،)الذاتي
  لثقلوعي مرآز ا

   
  حسن التوازن

  الثبات،): الثباتية(
  االحساس بالجسم في

حاسة 
  السمع

حاسة 
  البصر

 حاسة
   اللمس

    التكامل الحسحرآي
  قيقدالتخطيط الحرآي الفظ وال

  التنسيق بين جانبي الجسم
  السيطرة على الجسم في أوضاع

  مختلفة
  خلق ترسيمة للجسم

  

   مكانية، لتنسيق–ر مهارات بصرية التحكم الذاتي والمحيطي، تطوي
شفاهية مهارات وتطوير واليد العين سماعية–بين

  إتقان االدراك والتفكير، الكتابة، القراءة
  والحساب
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  )البسط( المنطقي االساس. ب

 الحركي للضعف تسلسل في) حسحركي (حركي حسي ضعف من يعانون الذين االطفال ادراج يمكن

 جودة سالمة عدم من يعانون لكنهم المستقلين االطفال نجد التسلسل هذه من االول الطرف في. والوظيفي

 يعانون فهؤالء والدقيقة، ظةالغلي الحركية في صعوبات يجدون الذين كاالطفال لديهم، الحسحركي االداء

 االطفال فنجد التسلسل من الثاني الطرف في اما. التعلم وضعف التحسس في الحساسية مشاكل من

 يعانون الذين كاالطفال بالمحيط، متعلقون فانهم لذلك المحدودية، والبالغ الضعيف الحركي االداء اصحاب

  .الشديد والتخلف (.C.P( الدماغي الشلل من

 مهام مواجهة في عادة، يترددون،) الحسحركي (الحركي الحسي الضعف من يعانون الذين االطفال

 تراكم الى يؤدي مما الحسحركي، التجريب من ينحرمون فانهم ولهذا. يتجنبونها احيانا بل جديدة حركية

 اللعب الفعالية، في تتجلى عاطفية ومشاكل اجتماعية صعوبات هذا يصاحب وقد. لديهم ادائية فجوة

  .والتعلم

 واالدوات بالمعلومات تزويدهم بواسطة ومساعدتهم الصعوبات تحديد والمربين االطفال اهالي بمقدور

. الضعيفة االساسية االداءات بعالج والتركز الصعوبات تشخيص اتاحة الى تهدف االدوات هذه. االساسية

 وهذا المهني التشخيص لتلقي بةمناس عالجية الطر االطفال توجيه فتوجب تعقيدا االكثر الصعوبات اما

  .مناسب عالجي برنامج تفعيل عند المعلمة يساعد ان شأنه من
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   اهداف وطرق عالج-انواع الضعف الحسحركي: 2 رقم الجدول

  )أمثلة(طرق العالج   **أهداف    *أنواع الضعف

  ضعف نوعي لكن بسيط*  

  مشاكل في التنسيق واالتزان* 

  ي تطوير التكامل الحسحرك  * 

تحسين جودة االداءات * 
األساسية مع استغالل 
القدرات السليمة في مجاالت 

  .أخرى

تعزيز اداءات أساسية يملكها *  
  .الطفل

تطوير وعي باجزاْ الجسم *  
ووظائفها، وخلق ترسيمة 
جسم سليمة مع التجريب في 
  .مجاالت الحركة واالحساس

تخلف (ن داداء عام مت* 
  )متوسط

لوظائف صعوبة في إداء ا* 
  .اليومية

تعزيز اداءات أساسية مع *  
التكرار واالنتقال إلى 

  .مجاالت أخرى

تعزيز اداءات أساسية بحسب *  
حاجات الطفل وبواسطة 
  .تجريبات حسحركية موجهة

اداء حركي إثر إصابة * 
تشويه منذ (أعضاء معينة 

  الوالدة

التعويض بواسطة استغالل *  
قدرات سليمة واستعمال 

  .ير مصابةأعضاء غ

تحويل اداءات الجزاء أخرى *  
في الجسم واستعمال حلول 

  .تكنولوجية لالداء المستقل

  شلل دماغي*  

إصابة جهاز األعصاب، *  
حيث تؤدي إلى عدم 

  .السيطرة الحسحركية

التأهيل بواسطة مالءمة *  
المحيط للطفل، لجعله يصل 

  إلى االستقاللية القصوى

ال تدريب الطفل على استعم*  
حلول تقنية، مثل كرسي 
العجالت، االزرار على 
  .اختالف أنواعها، الحاسوب

العالج الحسي الحركي *  
بحسب ) الحسحركي(

  .الحاجة

  

  

_______________________  

  المشكلة خطورة بحسب التقسيم تم* 
  

  قريبة اخرى اهداف هناك لكن معين، هدف على ضعف كل في شددنا** 
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  فرضيات اساسية. ج

  

 اثناء اتقانا وتزداد لديه، طبيعة بمحيطه، والتحكم االحساس التحرك، الى الطفل حاجة تعتبر  . 1

  .تطوره

. آلخر وضع من االنتقال وتخطيط التوازن الجسم، وضعية في التغييرات من سلسلة هي الحركة  . 2

 لديه كيروالتف االدراك اجهزة تتطور وهكذا محيطه، مع جديدة تجريبات للطفل يتيح تغيير كل

  . إتقانا اكثر وتصبح

 الذاتي التقبل قابلية جهاز التوازن، جهاز اللمسي، الجهاز تجريب يجب سليمة بحركة للقيام   .3

  .البصر وجهاز) العميق التحسس(

 والدقيقة، الغليظة الحركية المهارات لتطور اساًسا) الحسحركي (الحركي الحسي التكامل يعتبر   .4

 المرحلة وفي أمامه، الذي المدى في والعالقات المفاهيم ولفهم حركية، بصرية مهارات ولتطور

  .ايضا التعليم مهارات في التحكم: الالحقة

 في صعوبات في) الحسحركي (الحركي الحسي والتكامل الحواس جهاز في الضعف يتجلى قد   .5

  . التعلم في والصعوبات االجتماعية-العاطفية المشاكل الحركي، االداء

  .الدقيقة للحركية السليم التطور اساس هو الغليظة للحركية السليم طورالت  .6

 استعمال فتحة، في االدخال القص، المكعبات، باستخدام البناء مثل االساسية المهارات تعتمد   .7

 السوية، العضلة وتيرة: مثل االساسية االداءات من عدد على وااللوان، القرطاسية االدوات

  .والعين اليد بين السليم التنسيق المناسبة، القوة استعمال الوظيفي، مساكاال االصابع، انفراج

 .وعالجها الضعيفة االساس اداءات تشخيص يوجب اساسية مهارات في الضعف عالج   .8
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  أهداف. د

  

  :بواسطة االطفال الى مستوى االداء الحسحركي المستقل وللرفاهية الشخصية ايصال

  

  الحسحركي التكامل مجال في االطفال قدرة تحسين. 1

  

 .نفوسهم في الجسم ترسيمة تعميق -  وادائها جسمهم باجزاء االطفال وعي تطوير .2

 

 الحركي، االتزان الحركية، تخطيط التوازن، مثل اداءات وتطوير المحدد الحركي الضعف عالج .3

  .الحركة ووتيرة سرعة قوة، تنظيم على القدرة

  

  .بهم المحيطة لالشياء نسبة موقعهم وفهم المكان في نتظاماال على االطفال قدرة تطوير  .4

  

 اليدين، بين التنسيق والعين، اليد عالقة مثل الدقيقة، الحركية مجال في أساس اداءات تطوير  .5

 الروضة في المختلفة للفعاليات الالزمة المهارات لتحسين الوظيفي االمساك االصابع، فصل

  .القراءة قبل ما فعالية فتحة، في االدخال البناء، القص،: مثل

  

  .اليومية الحياة وفي التعلم في تكنولوجية بوسائل االستعانة على االطفال قدرة تطوير  .6
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  مبادئ تربوية. هـ

  
  

 في االطفال عند الحسحركي الضعف بتحديد المختصين احد او الوالدين احد المربي، سيقوم  . 1
  الخاص والعالج المهني شخيصللت الحاجة بحسب لتوجيههم وذلك الروضة،

 من متخصصين، قبل من سيتم االطفال عند االساس اداءات في الضعف تشخيص   .2
  .بالتشغيل المعالجة للجسم، الطبيعي المعالج مثل العالجية او الطبية المجاالت

 عالجي، برنامج على باالعتماد الروضة في سيتم االطفال عند الحسحركية القدرة تحسين  .3
 الدمج معلمة (المعلمة مع بالتعاون) طبيعي معالج باإلشغال، معالج (ختصم يضعه

  .واالهالي) التربوي

 وحتى البسيطة الحركية االداءات من تدريجيا سيتم االطفال عند الحركية القدرة تحسين  .4
  5.المعقدة االداءات

 وفي الكثير التكرار خالل من وتطبيقها جديدة حسحركية اداءات على االطفال كشف سيتم  .5
  .متنوعة سياقات

 الكرة العاب القفز، الركض، التسلق، الزحلوقة، االرجوحة، مثل (الساحة تجهيزات استعمال  .6
 تجريب وبمكان باالمان االحساس االطفال لمنح اشرافه، وتحت بالغ برفقة سيتم ،)شابه وما

  .محمي

 االستعانة مع جماعي او فردي اطار في الحاجة بحسب سيتم العالجي البرنامج تفعيل   .7
  .الساحة وفي الروضة في حركية وفعاليات بالعاب

 طفل (الذهنية: المجاالت من مضامين في مدمجة تكون ان المخططة الحركية الفعاليات على  .8
 فعاليات (الحسية ،)بالكلمات الفعاليات يصف طفل (اللغوية ،)الضربات ويعد الكرة يضرب

 ).الجماعي اللعب (االجتماعية والعاطفية) مختلفة ناتتكوي لها مواد وفي الماء في
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  اداءات أساس في الحركة الغليظة. و

  
  : في هذا المجالاالساس النشاطات إزاء الحركة الغليظة مشروطة بمدى تحكم االطفال باداءات جودة

  

  : االساس هياداءات

  اللمسي الجهاز - اللمس. 1

  .مختلفة وتكوينات مواد لمس من النفور او االستمتاع التمييز، االحساس، على القدرة

  الذاتي التقبل قابلية جهاز - العميق االحساس.  2

 وكيفية الجسم اجزاء وجود مكان العميق االحساس بواسطة يعرف ان للمخ يتيح جهاز وهو  

  تحركها

  السوي العضالت توتر.  3

  .معين بنشاط للقيام الالزم السليم العضالت توتر

  التوازن جهاز -  التوازن   .4

 جسدية وضعية من بنجاعة االنتقال على القدرة - الثقل مركز بتغيير الجسم توازن على القدرة

  .الخرى حركة ومن الخرى

  الجسم ثقل تحمل على القدرة  .5

  .القدمين على الجسم، جانبي احد على اليدين، على   

  الجانبية  .6

  .ةمتناسق وغير متناسقة بحركات القيام على القدرة

  الحركة فصل. 7

  .ومقصود مستقل بشكل انفراد على مفصل كل في بنشاط القيام على القدرة

  الوسط خط عبور. 8

 الجسم طول على يمر الذي ،)الوسط خط (الوهمي الخط في والقدم اليد تمرير على القدرة

  .المعاكس الجانب على والعمل
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  المتحكمات واليد القدم العين،  .9

  . معين بنشاط للقيام الجسم في واحد جانب من عضو لالستعما ثابت تفضيل

  واليد والعين والقدم العين بين التنسيق. 10

  .وبالعكس العين تعليمات بموجب اليد او القدم نشاط تنسيق على القدرة

  واالنتظام التحكم. 11

  .معينة بمهمة القيام نحو الجسم تنظيم وعلى التركيز على القدرة

  التخطيط الحركي. 12

  .جديدة حركية نشاطات سلسلة وتنفيذ تنظيم تخطيط، على لقدرةا
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  مختلفة أساس اداءات لتحسين عمل برنامج لبناء نموذج الغليظة ةالحرك: 3 رقم الجدول

  

مميزات اداءات اساسية 

  في الحرآة الغلظة

مميزات الضعف في 

  االداء

امثلة على مظاهر 

الضعف في الحياة 

  اليومية

فعاليات مقترحة 

  حسين االداءلت

   جهاز التوازن–التوازن 
هذا الجهاز مسؤول عن توتر 

  :عضالت الجسم ويتيح
 الحفاظ على التوازن مع -

  .تغيير االوضاع الجسدية
  . التنسيق بين جانبي الجسم-
 إبالغ الدماغ بوضعية -

  .الجسم في الحّيز

االمتناع عن اللعب الذي *
يتطلب االنخراط الحرآي 

ين أو على مثل القفز على قدم
  .قدم واحدة

الشعور بعدم األمان في "
  ".المكان

رفض التسلق على سلم *
  "والتزلج على زحلوقة

االمتناع عن التأرجح في *
ارجوحة أو الدوران في 

  ".األرجوحة
صعوبة في رمي طابة أو *

  .امساآها
  .صعوبة في تسلق آرسي*
  . وثقلهبطء النشاط*

 المرور على تجريب* 
  .آراسي

ى خط مرسوم، المشي عل* 
  .على عارضة خشبية

التأرجح في ارجوحة * 
شبكية أو في ارجوحة محاذية 

  .لألرض

  قدم ويد متحكمتان
ويد، تقومان اساسا قدم 

حتى سن . بنشاطات الطفل
السابعة من المتوقع أن يفضل 
االطفال تشغيل قدم واحدة ويد 

  .واحدة

  
الشعور بعدم األمان عند "

استعمال القدم أو اليد 
  .فضلةالم

  
تبديل متكرر للقدمين أو * 

  .اليدين عند القيام بنشاط
استعمال القدمين أو اليدين * 

على التوالي عند التسديد إلى 
هدف، رآل آرة بالقدم، البدء 

  .بالرآض، القفز وما شابه

  
تشجيع استعمال القدمين * 

واليدين معا وعلى التوالي 
التاحة تطوير تحكم بشكل 

: أمثلة. طبيعي وبدون توجيه
النط على قدمين من حلقة 

لقفز من مكان عال ألخرى، ا
 سلم، إلى واطيء، تسلق

  .التصفيق
  التنسيق بين العين والقدم

القدرة على تنسيق آل نشاط 
قة بين يتطلب وجود عال

ة العين والقدم بنشاطات حرآ
  .غليظة

  
عدم قدرة العين على تتبع * 

  .نشاطات القدم بنجاعة

  
  .صعوبة تخطي عقبات*
  .السقوط أآثر من المعتاد* 
  .صعوبة المشي على مسار* 

رآل أشياء آبيرة بالقدم * 
دمية " ( قوم–نقوم "مثل دمية 

، قناني )مرآز ثقلها غير ثابت
  .بالستيكية

الرسم بالقدمين باستعمال * 
مواد لينة مثل رغوة الحالقة، 

  .الرمل
  .المشي على العقبين* 
العمل على حرآة درجات * 

  .وجيةبصورة ز
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  ة الدقيقة أساس في الحركاداءات . ز

  
ة الدقيقة مشروطة بمدى تحكم االطفال باداءات  الفعالية في الحركجودة

  . هذا المجالفياالساس 

  

  : االساس هياداءات

  اللمسي االداء  . 1

مدى  تقدير وحسن التلمس، بواسطة اليد في الموجودة المادة او الشيء تحديد، على القدرة  

  .منه النفور او بلمسه االستمتاع الى اضافة سخونته، مدى تكوينه طبيعة ته،صالب

  السوي العضالت توتر. 2

  .بالمهمة للقيام مناسبة ضعف قوة استخدام على والقدرة الرأس ومؤخر الظهر ثبات  

  واليد العين بين التنسيق. 3

  .ةبدق واليد العين بين عالقة وجود يتطلب نشاط اي تنسيق على القدرة  

  معا اليدين بين التنسيق تتطلب بنشاطات القيام. 4

  .عاملة يد - داعمة يد: التنسيق مع باليدين واحد وقت في العمل على القدرة

  الوسط خط عبور. 5

 والعمل الجسم، طول على يمر الذي ،)الوسط خط (الوهمي الخط بعد اليد تمرير على القدرة  

  .المعاكس باالتجاه

  ساسيةاال المتحكمة اليد. 6

  .تطورهم اثناء االطفال بنشاطات تقوم التي االساسية باليد االداء قدرة  

  اليد في مفصل كل حركة فصل   .7

 اليد، كف الذراع، الكتف، مفصل: انفراد على اليد من جزء كل في بنشاط القيام على القدرة  

  .المهمة بحسب - االصابع
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  الدائرية ةالحرك - الدوران. 8

  .اليد مرفق في دائرية بحركة امالقي على القدرة

  االبهام امساك. 9

  .واالصبع االبهام بمساعدة خفيفة بنشاطات القيام على القدرة

  اصبع كل حركة فصل. 10

  .االصابع بين وبالتنسيق انفراد على اصبع كل بواسطة بنشاطات القيام على القدرة

  االمساك. 11

  .لهواستعما شكله يناسب بشكل شيء امساك على القدرة

  واالنتظام التحكم. 12

معينة بمهمة القيام نحو الجسم وتنظيم تركيز على القدرة



 40

  مختلفة اساس اداءات بحسب عمل برنامج لبناء نموذج الدقيقة ةالحرك: 4 رقم الجدول .

مميزات لصعوبات في االداء في الحياة   قيقةمميزات اداءات أساس في الحركة الد

  اليومية

  فعاليات مقترحة لتحسين االداء  لحياة اليوميةأمثلة على مظاهر من ا

  فصل الحركة
القدرة على القيام بنشاط في كل مرفق 

الكتف  ( تدويرعلى انفراد، ثني، مد،
  ).ورسخ اليد

صعوبات في فصل الحركة من *  
 إلى الحركة  تؤديشأنها أن

المجهدة والثقيلة عند القيام بالمهمة 
  .وستؤدي إلى التعب واالحباط

د القيام بالقص قد يشرك األطفال عن*  
الكتف ومفصل اليد وقر يجدون صعوبة 

في القيام بهذه الفعالية من الرسغ 
  .واالصابع

عند العمل على الحاسوب يضغط األطفال * 
بحركة صادرة عن الكتف والمنكب 

  .وليس من رسغ اليد

قابلية (تمهيد العمل على المجال الحركي الغليظ *  
شغيل أصابع وفصلها من خالل ت): التقبل الذاتي

  .نشاطات العجن، الجبل، وأناشيد اللعب
  .الطرق بشاكوش على أشياء بأحجام مختلفة* 
  

  الحركة الدائرية
القدرة على القيام بحركات دائرية في 

  .مفصل اليد

صعوبات في الحركة الدائرية لكف *  
  .اليد

  .ثقل الحركة والتعب*  

 أغطية صعوبات في رسم دائرة، ادخال*  
بشكل برغي، تنوير أزرار لتشغيل 

  .أجهزة، تدوير مفاتيح
أحيانا تكون هناك صعوبات في إستعمال *  

  .أدوات الطعام

فعاليات . نقل وزن الجسم على كفوف اليدين*  
  .تجعيد، قص، نزع، تصفح: ورقية

  .تتبع مسار متعرج بقلم رصاص وبقلم ملون*  
  .إدخال سدادات بشكل برغي*  

  القبض
القدرة على قبض شيء بشكل يتناسب مع 

مقص، فرشاة، قلم (شكله واستعماله 
  )رصاص وما شابه

اإلمساك غير المناسب والتغييرات *  
  .الدائمة في كيفية اإلمساك

إمساك لون من القبضة بدل إمساكه بشكل *  
مناسب أو إمساك اللون بطرف غير 

  .األصابع وليس بكل الكف

 بكامل الكف  االمساكباالبتداء بأشياء تتطل*  
وتصغير حجم ) مكعبات، خرزات كبيرة(

  .األشياء تدريجيا وتغيير طريقة امساكها

  )ملقط(حركة إبهام واصبع 
القدرة على القيام بنشاط بواسطة اإلبهام 

  واإلصبع

قيق وصغير بواسطة دإمساك شيء *  
أكثر من اصبعين أو بواسطة 

  .أصابع مثنية

عيدان (غيرة صعوبة تناتول أشياء ص*  
بواسطة األصابع، ) كبريت، ازرار

وما ) الدخاله في خرزة(إمساك خيط 
  .شابه

التقاط حبات زبيب ومكعبات حساء، ادخال في *  
  .رز دبابيس في مواد مختلفةغفتحة، تطريز، 

  .استعمال ملقط اللتقاط أشياء صغيرة*  

  فصل حركة كل اصبع
القدرة على القيام بنشاطات بواسطة 

ع على انفراد وبالتنسيق بين كالصب
  .األصابع

صعوبة تشغيل إصبع واحدة منفردة *  
  .عن باقي األصابع

  .صعوبة في مرونة أصابع اليدين*  

صعوبة االشارة إلى كمية بواسطة *  
األصابع، وصعوبة تقليد حركات في 
العاب االصابع، صعوبة لبس القفازات 

  .والخواتم
 المقص، صعوبة في طريقة إمساك اللون،*  

  .قلم الرصاص

النقر على الطبل بكفوف اليدين بأصابع *  
  .مرخية

  .فتح سدادات بشكل برغي*  
ادخال اليد في : تشغيل كل إصبع على انفراد*  

قفازات، لبس خواتم، استعمال الوان اصابع 
  .ورغوة، رسمات بالرمل

  ".أناشيد عن االصابع*  
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  اعياالجتم – العاطفي المجال لتنمية برنامج

  

  مقدمة. أ

  لعاطفيا التطور. 1

 للتفاعل وخاضع وخارجي داخلي التغيير هذا أن حيث االبعاد، متعدد تغيير عملية هو العاطفي التطور

 في االطفال لدى العاطفي التطور وهذا ،)شابه وما لغوية ذهنية، فيزيائية، (أخرى تطور مجاالت مع

 وعلى )(Well being. كينونتهم سالمة على ابعاد وله تطورهم، الستمرارية جدا هام المبكرة الطفولة

  .النفسية صحتهم

  .به المحيط بالمجتمع عالقاته خالل من ة/الطفل عند" االنا "تبلور يتناول اجتماعي - العاطفي المجال

 طبيعيين أمرين اجتماعية عالقات بناء على والقدرة عنها والتعبير العواطف مواجهة علي القدرة تعتبر

 يكون واستمرارهما وامه، الطفل بين العالقة في تكمن القدرتين هاتين بداية. والدته منذ نساناال لدى

  .األم عن والمنفصل الفردي" االنا "بتطور

 اوليا طرازا وتعتبر العالم، تجاه" أساسية ثقة "االطفال لدى تبني وامه الطفل بين والمتواصلة اآلمنة العالقة

 اجتماعية عاطفية، صعوبات حدوث الى يؤدي قد االولية بالعالقات فالمس. يةالمستقبل العاطفية للعالقات

  .مستقبال وذهنية

 هذه. بها خاصة وسلوكية مضمونية بسمات تتميز مرحلة كل. مراحل على يتبلور العاطفي التطور ان

 كبيرة ميةك عن ويعبروا يعايشوا أن وعلى اجتماعية، عالقات بناء على االطفال قدرة عبر تتجلى السمات

  .سنهم تناسب باشكال العواطف من

 تعبير في والتحكم التعاطف وخلق التعاون على القدرة لتوطير لالطفال ضرورية المجايلين صحبة إن ثم

  .اآلخرين تجاه العواطف

 االخرى الهامة وللشخصيات للمربين ان نالحظ هنا من مبلورة، ليست المبكرة الطفولة في الطفل شخصية

  تطوره على كبيرا تأثيرا معه لتتواص التي
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  :عبر والمربين القريبين البالغين أسهام يتجلى

 عالقة بناء اتاحة على وقدرته االطفال لتوجهات) التقنية العاطفية، (االستجابة على البالغ قدرة   *

  .وبينهم بينه باالمان تتسم شخصية

  .واالبداع محاكاةال العاب بواسطة او كالميا العاطفي للتعبير المجال افساح   *

 تقديم بواسطة وذلك االطفال، لدى منظم بشكل" بالذات "االحساس وتطوير العواطف، تنظيم   *

 تبكي انت. ("العاطفي السلوك عن تعبيرات على المردودية واعطاء) الكالمي التفسير (الشرح

  ").بالم وتشعر وقعت النك

 ارجاء: مثال (السلوكية بمظاهرها والتحكم بها الذاتي والتحكم العواطف لتنظيم ادوات اكساب   *

  ).سلوكه بلورة الطفل، حاجة سد

  

  العاطفي المجال في الخلل. 2

  مختلفة صعوبات دمج من عادة ينشأ العاطفي المجال في الضعف

  :شخصية معطيات خلفية على عاطفي اضطراب   *

  .مزاج اعاقة، عصبية، صعوبات تطورية، صعوبات

  :محيطية معطيات يةخلف على عاطفي اضطراب  * 

 احد عند او العائلة اداء في ضعف الصعب، االقتصادي االجتماعي الوضع الحضاري، الحرمان

  .نفسية صدمات متنوعة، حياتية احداث بالطفل، والمقصود المتواصل المس الوالدين،

 وبين المحيط وتوقعات متطلبات بين الخطير التناسب عدم خلفية على عاطفي اضطراب* 

  :لطفلا سمات

 ردود. والمربين االهالي تجاه فعلهم ردود وبين االطفال الى المحيط نظرة بين متبادل تأثير هناك

 عند عاطفية صعوبات حدوث الى تؤدي قد االهالي قبل من الثابتة غير او المناسبة غير الفعل

  .االطفال

 تفهم ان عبيص والذي -" واضح "غير االولي سلوكه يكون الذي الطفل فان اخرى، جهة من

 ردود اعطاء في صعوبات لالهالي يسبب قد وتفسيره، سلوكه تكهن نستطيع ال الذي او يريد ماذا

 .له حد ووضع رغباته اشباع لتهدئته، مناسبة فعل
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  :التالية النقاط في صعوبات ظهرت اذا كمشكلة المبكرة الطفولة يف العاطفية الصعوبات تصنف

  .والبشري يالفيزيائ بالمحيطين االهتمام  . أ

  .بها واالستمتاع شخصية بين عالقة بناء على القدرة. ب

  .المحيط في اليومية الفعاليات في واالهتداء االجتماعية العالقات في التبادل فهم على القدرة. ج

  .الوضع مع يتناسب بشكل العواطف عن والتعبير مقصود تواصل تطوير على القدرة. د

  .المنظم الذاتي الشعور تطور. هـ

  .المقبول االجتماعي بالسلوك القيام على والقدرة بالذات التحكم الواقع، فحص تطور. و

  

  

  *والمرضية السوية باشكالها االجتماعي-العاطفي التطور ابعاد يتناول جدوال يلي فيما نورد

  

  

  

 

 

 

  

  

  :على بناء الجدول بنينا* 

Greenspan S.I. (1981), Psychopathology and Adaptation in Infancy and Early Childhood, 
International University Press. 
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  جتماعي اال-أبعاد التطور العاطفي  : 1الجدول رقم 

  غير متوقع، مرضي  متوقع، مقبول  البعد
اظهار االهتمام بالمحيطين 

  . الفيزيائي والبشري
  .التنظيم الذاتي

اظهار حب االستطالع 
واالهتمام بما يدور في 

  .طالمحي

  :التذبذب بين
  

االنغالق في العالم الداخلي 
وعدم االهتمام بما يدور في 

  .المحيط

  :وبين
  

افتقار الهدوء وعدم القدرة 
على التركز في محفزات 

  .خارجية
درة على بناء عالقات بين الق

شخصية هامة واالستمتاع 
  .بها

االهتمام باقامة عالقات مع 
. اآلخرين، خاصة مع األهل

 العالقة بطرق التعبير عن
  .شتى وبمشاعر عميقة

شخاص عدم االهتمام باأل
  .المحيطي

  .عدم بناء عالقات
  .االبتعاد

االعتماد على البالغ، الحاجة 
لبناء عالقة دائمة وقوية 

  .معه

القدرة على الفهم المتبادل 
والتبادل في العالقات 
االجتماعية، االهتداء في 
النشاطات اليومية في 

  .المحيط

لى بناء تفاعل القدرة ع
اجتماعي، المبادرة الى 
اشارات وتعبيرات جسمانية 

  .وتعابير الوجه
  .فهم عالقة السبب والنتيجة

السلوك غير المتوقع والذي 
ال يتأثر بالمحيط، إنما بعالم 

  .الطفل الداخلي

االلحاج على التفاعل، 
  .صعوبة الكبح الذاتي

القدرة على تطوير تواصل 
مقصود والتعبير عن 

واطف من خالل مالءمة الع
  .العاطفة للوضع

القدرة على التعبير الذاتي 
  .بشكل منظم وواضح

القدرة على مواجهة التفاعل 
  .المركب

السلبية، الخضوع، االبتعاد، 
  .عدم المبادرة

  .عدم التحكم والعدوانية
فرض النفس على المحيط 
بدون القدرة على تقبل 

  .قوانينه
 الذاتي تطور اإلحساس

  .المنظم

قدرة الطفل على تحديد 

مشعره والتعبير عنها بشكل 

  .مركب

تطور القدرة على استعمال 

الرموز والتعبير العاطفي 

  ض.بواسطة اللعب والدراما

صعوبة كبيرة في تنظيم 

العواطف والتعبير عن 

  .الرغبات والمشاعر

عدم استعمال الرموز في 

  .السلوك

  .عدم تخطيط النشاط

  .نشاط رمزي غير منظم

  . واللعب غير واضحيناللغة

تطوير القدرة على فحص 

 التحكم الذاتي –الواقع 

  .والتنظيم الذاتي

القدرة على التمييز بين 

تقبل الحدود . الواقع والخيال

  .من الخارج

القدرة على العمل بشكل 

مقصود والهداف شخصية 

  .وتعليمية

عدم التمييز الواضح بين 

  .الواقع والخيال

م االبتعاد وعدم االهتما

  .باآلخرين

اللعب الرمزي مع األشياء 

  .فقط

  .ليس مع البشر* 

اهتمام غير واضح وغير 

  .ثابت باألشخاص واألشياء

عدم فحص الواقع أو التحكم 

  .الذاتي
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  اخرى تطورية ومجاالت العاطفي التطور بين العالقة. 3

 تطوير في عالية مخطورته درجة تكون ذلك وغير حسي ذهني، حركي، ضعف من يعانون الذين االطفال

 التطور اعاقة الواقع، اداراك في مشاكل حدوث الى يؤدي قد مثال، الذهني، التطور تأخر. عاطفية مشاكل

 لدى شائعة بظواهر شبيهة تكون قد الشاذ السلوك مظاهر فان ذلك ومع. االرتكاسي والسلوك العاطفي

  ).التأتأة الفزع، سلوكية، مشاكل: مثال (العاديين االشخاص

  

 التدهور لمنع ضروري المبكر التدخل فان هنا من الوقت، مع تتفاقم قد وقتها في تعالج ال التي المشاكل

  .الوضع خطورة وزيادة

  .الطفل وضع تقييم االولى المرحلة في تدخل كل اساس في يجب

  :المعلمة قبل من. أ

 ووضع سلوك حول هالياال من جدا هامة معلومات على تحصل ان المعلمة بامكان ،مقابلة اجراء. 1

 اجتماعية، اطر وفي البيت في وادائه طفلهم، تطور عن عامة صورة نقل االهل بامكان. اطفالهم

  ).االطر مختلف في الظهر بعد العالجات مثل (والموازية السابقة التربوية االطر الى اضافة

 الصعوبات تقييم سلوكهم، تقييم يمكن مختلفة اوضاع في االطفال سلوك مراقبة بواسطة:* المراقبة. 2

 .خطورتها ومدى يواجهونها التي

  

  :التطوري-التربوي النفس علم في اخصائي قبل من . ب

 في المراقبة اللعب، وقت المراقبة: مثل مختلفة بوسائل يتم ان يمكن العاطفي االطفال وضع تقييم

  .ذلك وغير والعاطفي الفكري التشخيص التربوي، االطار

  

  :آخرين مختصين من الطفل عن علوماتم على الحصول. ج

  . بالطفل عالقة له آخر معالج اي او والكالم، باللغة او باإلشغال معالج من

  

   الحقا109ص وتقييم، مراقبة اساليب راجعوا،* 
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   االطفال لدى عاطفية مشاكل عالج واساليب تدخل طرق. 4

  

  .فالاالط عند العاطفية المشاكل لمواجهة مختلفة عالج طرق هناك
 بناء الى تهدف اولى، مرحلة هذه. الطفل مع عالجية عالقة بناء هو عالجي توجه الي االولي الشرط
. مرغوبة تربوية اهداف الى التوصل لهما يتيح مما والطفل، المربي بين وصادقة ثابتة شخصية عالقة
 بحسب يتم بينهم االدوار يعتوز. واالهالي الطبي، شبه المعالج المربون، العالجية العملية في يشترك عادة

  .المخطط العالجي التوجه وبحسب محيطه مع الطفل وضع معطيات
 بالمقابل، مختلفة عالج طرق استخدام يمكن. معروفة عالجية توجهات لعدة استعراضا يلي فيما نورد
  .المعلمة وتوجه االطفال حاجات بحسب وذلك

  
  

 الطفل، فيها يكون التي التطورية المرحلة نحدد التوجه هذا على بناء *.التربوي - النفسي التوجه
 مما اخرى تجريبات وتشجع لديه، الدافع تحفز ايجابية تجريبات في اشراكه الوسائل، بمختلف ونحاول
 وتواصل، عالقة بناء مضامين على البرنامج يقوم. االيجابي العاطفي التعلم الى االمر نهاية في يؤدي
 وسيشركون العمل توجيهات والمعلمة البيمهني الطاقم سيقدم). جتماعيةاال التهيئة (والجتمعة السلوك
  .العالجية العملية في ايضا االهالي

  
  

 سلوك انماط تعلم في االهمية بالغ عامال التعزيزات يعتبر العالجي االسلوب هذا **.السلوكي التوجه
 السلوك تجنب تجشيع زات،تعزي اعطاء بواسطة المرغوب السلوك تشجيع على يعتمد االسلوب. مناسبة
 والمتابعة التسجيل يوجب االسلوب التجاهل، بواسطة المرغوب غير السلوك واخماد المرغوب، غير

 باشراح العالج تطبق التي هي المعلمة. سلفا معدة خطة بحسب تعزيزات واعطاء الطفل لسلوك المنتظمة
  .نفسي اخصائب

  
  

 عدم من ايضا نابعة الطفل يواجهها التي الصعوبات يعتبر التوجه هذا **.البيئي الجهازي التوجه
 محاوالت هناك انما للعالج، الخاضعين الوحيدين ليسوا االطفال فان هنا من. الجهاز وبين بينه التناسب
 الطاقم مع بالتعاون يعمل نفسي اخصائي يطبقه العالج. االطفال نحو وتوجههم المعلمين مواقف لتغيير
  .باكمله

  
  
  
  24 ص المالحظة راجعو 1982 גרישפן ىعل بناء   *

וך סוגיות: בתוך הסתגלות ובקשיי רגשיות בהפרעות טיפול שיטות, שולמן' ש  التوجه بناء علىبنينا**  נ י , המיוחד בח
   .6יחידה , האוניברסיטה הפתוחה
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 وهذا ،شابه وما الموسيقى الفن، الدراما، بواسطة عالج. مختلفة عالج اساليب استخدام بواسطة العالج
  .المجاالت هذه في مختصون العالج بتطبيق يقوم. كالمية غير بوسائل العاطفي التعبير لالطفال يتيح
  

 أنفسهم على التعرف على االطفال لمساعدة تدريس مضامين يستخدم العالجي التدريس. العالجي التدريس
) تماثل (تماه يحدث لتدريسهم رتاختي التي والمضامين االطفال  بين اللقاء عند. بنجاعة الواقع ومواجهة
  .المعلمة تطبقه العالج. عاطفي وتعلم

  
  

 يعبر ان للطفل يتيج التوجه هذا. Play therapy الـ توجه مبادئ يطبق باللعب العالج. باللعب العالج
 لللطف يتيح العالج هذا). شابه وما الدرامية الخيالية، الكالمية، غير (المختلفة االلعاب بواسطة عاطفيا

 وهذا. كالميا وصياغتها عواطفه انعكاس الى اضافة عالقة وكسب نفسه عن التعبير اللعبة،،" قيادة"
  .أخرى تربوية شخصية أية أو الوالدان يعالجه أو المربية تقدمه أن يمكن العالج

  
  

 ضرورية تفكير وطرق مفاهيم اكساب يتناول البرنامج ***.االجتماعية العالقات في تدخل برنامج
  .االجتماعي تكيفلل

  
 تطبقه العالج. لالستجابة بدائل ويعلم االجتماعي المجال في والنتيجة بالسبب التفكير يطور البرنامج
  .تربوي مستشار او نفسي اخصائي باشراف المعلمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .Spivack G., Shure M. (1974), Social Adjustment of Young Children ,Jossey-Bass, San Francisco على بناء* 
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  أساسية فرضيات. ب
  

 في واحباطات داخلية ضائقات احيانا تعكس االطفال لدى السلوكية واالضطرابات العاطفية المشاكل. 1
  ).التربوي او االسري المحيط (القريب المحيط مع التواصل

  
 المعالجة ةخلفي على الواقع ادراك وفي الفهم في صعوبات من ايضا السلوكية المشاكل تحدث. 2

  .اللغوية والمشاكل السلوك تنظيم في الصعوبات المختلفة، االدراكية
  
 بحسب تتحدد فانها كذلك وتكراريته، شدته االشكالي، السلوك نوع بحسب تتجدد المشكلة خطورة. 3

   .فيها الموجود الزمنية المرحلة وبين صعوبات يواجه الذي الطفل لدى التطورية المرحلة بين الفجوة
  
  .مختلفة مواجهة وطرق عاطفية مشاكل تثبيت دون يحول ان المبكر العالجي للتدخل يمكن. 4
  
 بواسطة يواجهونها التي والصعوبات االطفال لقدرات الشامل التقييم يوجب المبكر العالجي التدخل. 5

  .مختلفة واطر اوضاع في والتشخيص المتابعات، المراقبات،
  
 في والتنظيم الجو فردا، للطفل وتقبلها تيسرها والعالجية، التربوية التهامؤه هيئتها، المعلمة، شخصية. 6

  .واالجتماعي التعلمي العاطفي، الطفل وضع لتحسين هامة األمور هذه جميع - المحيط
  
 العاطفي، المجال في العالج اثناء العالجية-التربوية العملية في االهل اشراك كثيرا يسهم ان يمكن. 7

  .المبكرة الطفولة في االطفال حياة في االهم الشخصيات هم االهالي ان ذلك



 49

 
  أهداف. ج

  
  
  

  :للمعلمة البرنامج أهداف
  
  .حاجاتهم ووعي المستصعبين االطفال تجاه المعلمة عند الحساسية تطوير. 1
  
  .المستصعبين االطفال لعالج للمعلمة عمل وطرق ادوات اكساب. 2
  
  

  :لالطفال البرنامج أهداف
  .واطفال بالغين مع هامة عالقة بناء على القدرة تطوير. 1
  
  .مختلفة بوسائل العواطف عن التعبير على القدرة تطوير. 2
  
  .الطفل عند والمنظم الذاتي االحساس تطوير. 3
  
  .عاطفي وتحكم تنظيم تطوير. 4
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  تعليمية مبادئ. د
  
  

  التربوي االطار
  
 ان عليه ذلك ومع. وواضحة معروفة تكون ان دهقواع وعلى مخططا، يكون أن التربوي االطار على
  . الطفل لحاجات ومالئًما مرنا يكون

  
  

  التخصصات متعدد الطاقم عمل
  

 تعميق اجل من اخرى، مجاالت من متخصصين مع المتبادل التشاور خالل من الروضة في العمل سيتم
  .اركونالمش المتخصصون يطبقها له شخصية عالجية خطة ولبناء الطفل على التعرف

  
  

  :المعلمة وظائف
 

  .الشخصية معطياته بحسب طفل كل مع نوعية عالقة بناء* 
  

  .يواجهونها التي الصعوبات وتقدير لديهم القوة نقاط معرفة االطفال، مراقبة* 
  

 وألولئك المستصعبين االطفال فعل لردود وواضحة ثابتة حدود ووضع الروضة في بالوضع التحكم
  .مستصعبين غير هم الذين

  
  .العالجية-التربوية الفعل ردود كامل معرفة* 
  

  .ومتقبل مريح جو خلق* 
  

  .لغويا وصياغتها العواطف انعاكس* 
  

  .الحاجة وقت بينها والتوسط االطفال، بين والتفاعالت اللقاءات تشجيع* 
  

  .مختلفة فعاليات واقتراح مواد استخدام مع متنوعة تعبير وطرق الرموز استعمال تشجيع* 
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   تربوي لمعالجة الضعف اللغويبرنامج
  
  مقدمة. أ
  
  

  اللغة مجاالت
  

 التعبير التعلم، للتفكير، تستخدم وهي عليها، والمتفق العشوائية الشيفرات من منظومة عن عبارة اللغة
  ).واآلخر الفرد بين (البْيفَْردي واالتصال

  
  
  :الكالم على والقدرة اللغة معرفة بين نميز ان المهم من
  
  
 في الشائعين اللغة وقواعد مبنى بحسب عنها والتعبير االفكار فهم على االنسان قدرة هي اللغة فةمعر

  .محيطه
  
  

  :تضم ثالثة مركبات اللغة
  ):علم الداللة( سيمانتيكا :المضمون  .1

  .داللة الوحدات الصرفية، الكلمات والجمل  
  : النحو– الشكل  .2

ات القواعد التي تربط بحسبها األصو  
ببعضها البعض لتصبح وحدات ) الفونيمات(

  .صرفية، كلمات، عبارات، جمالت وخطابا
القدرة ): براغماتيكا( للغة عمليا – االستخدام  .3

على استخدام اللغة بمرونة بحسب الظروف، 
الحاجات، المشاركين في الخطاب والسياق 

  .الحضاري
، الشكل نحو )براغماتيكا(استخدام اللغة عمليا (  

  .ضمون سيمانتيكاالم
  
  
  
  

  شكل
 حون

  إستخدام
 عملي

  المضمون
 سيمانتيكا
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 الذاكرة السمعي، االنصات تركيز: مثل وسائل وتتضمن. اللغة الكتساب االهم السمعية القناة تعتبر
  . السمعي التسلسل السمعية،

  
  

 االنسان، صوت بواسطة يتم الكالم في التقني الجانب. اللغة على للحصول االساسية الوسيلة هو الكالم
  .تعبيره وانسياب نطقه

  
  
 في ضعف حدوث الجائز من. وبالعكس الكالم في ضعف بدون االطفال عند اللغوي الضعف يظهر قد

  .معا المجالين
  
  
  

 االطفال عند اللغة تطور
  

 مجاالت في ادئه قدرة تطور ومع المحيط، وبين بينه التفاعل خالل من الطفل، حياة بداية في اللغة تطور
  ).الحسحركي (الحركي-الحسي والمجال االجتماعي-فيالعاط المجال الذهني، المجال مثل مختلفة،
  .التطور وتيرة في وآخر طفل بين فروق فهناك ذلك ومع عالمية، مرحلية ببنية اللغة تطور يتميز

  
  :هي للغة العالمية التطور مراحل

 صر،الب اللمس،-الحواس بواسطة محيطهم مع االطفال عند االتصال يتطور وفيها الكالمية، قبل المرحلة. 1
 التفاعل انماط تتطور وهكذا. اصوات اصدار الوجه، تعابير الجسم، حركات: مثل اخرى ووسائل السمع
  .االتصالية والنوايا التبادل المشترك، النشاط المركز، االنصات: االولية

  
 مجرياتو مفاهيم أشياء وبين) اللغوية المفردات (القاموس بين االطفال يربط وفيها الكلمة وحيدة المرحلة. 2

  .محيطهم في
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 يطلعون التي اللغة قواعد بحسب داللة ذات عبارات في المفردات االطفال يربط وفيها النحوية، المرحلة. 3

  .عليها
  

  
  

  الشكل

  المضمون

  االستعمال

  المرحلة النحوية

  المرحلة الوحيدة الكلمة

  المرحلة قبل الكالمية

  
  
  

  
 يتطور مرحلة كل في لكن الثالثة، اللغوية المجاالت اتهاطي بين تشمل تطورية مرحلة كل ان صحيح
 المضمون - الكلمة الوحيدة المرحلة في االستخدام، -  الكالمية قبل المرحلة في: بارز بشكل واحد مجال
  .الشكل - النحوية المرحلة وفي
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  )الَبْسط (المنطقي االساس. ب
  

 التعلم لالتصال، اساسا وتعتبر. التربوي االطار فيو البيت في االطفال اداء في هام مركبا اللغة تعتبر
  .وعاطفية اجتماعية تفكيرية، نشاطات بين والتوسط الناجع

  
  تعليمي  عاطفي

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  عقلي/ذهني           اجتماعي

  
  
  

  حسحرآي
  
  

  :بعاملين طبيعي بشكل االطفال عند يتم الذي اللغة تطور يتعلق
  
  
  والعقلي الفسيولوجي التطور -  القطري العامل. أ

  
  الحضاري – المحيطي العامل. ب
  
  
  .اللغة اكتساب علمية في االطفال على سلبا سيؤثر بينهما التفاعل او العاملين هذين يصيب قد ضرر أي
  

 للتشخيص هامة فانها هنا من االطفال، عند اللغة لتطور حرجة فترة الحياة في االولى السنوات تعتبر
 تضر قد. مختصين قبل من ومعالجتهم لغوي ضعف من يعانون الذين لالطفال االمكان، قدر المبكر،
 ومجال السلوكي المجال العاطفي، المجال: مثل اخرى، بمجاالت ثانويا ضررا اللغة تطور مشكالت
  .المجرد التفكير

 لغة وكالم
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 النه ،وضعهم خطورة يزيد قد المستصعبين لالطفال المناسب العالج وتقديم الصعوبات تحديد في التأخر
  .الثانوية واالضرار االولية االضرار بين التمييز صعوبة تزداد الوقت مرور مع
  

 الوساطة أهمية ويشرح اللغوي، المجال في االطفال بسلوكيات المعلمة وعي لزيادة معد التالي البرنامج
  .الروضة في اليومية الحياة في متنوعة لغوية تجريبات وتيسير بها تقوم التي الكالمية

 في والفعاليات العمل برنامج ومناسبة االطفال عند لغوية مشكالت تحديد للمعلمة سيتيح الوعي ذاه
  .قريبة مجال في وبخبراء اتصال باخصائي االستعانة مع. الخاصة الغراضهم الروضة

  
 

  :هم اللغوي المجال في لمساعدة يحتاجون الذين االطفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  
االطفال الذين 

يعانون من ضعف 
  سمعي

 

2  
االطفال الذين يكون 

الضعف في اللغة 
  .لديهم اوليا

 

3  
االطفال الذين يكون 

الضعف لديهم في 
المجال اللغوي جزًءا 
  من مشاآل تطورية

 

4  
االطفال الذين يكون 

الضعف لديهم في 
المجال اللغوي على 

  .بيئية/خلفية محيطية
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  السمعي الضعف من انونيع الذين االطفال. 1
  
 - Specific Language Impaired (لغتهم في االولي الضعف من يعانون الذين االطفال  . 2

SLI(، االطفال: مثل اخرى تطورية مجاالت في اولي ضرر او تأخر اي من يعانون وال 
 الذاكرة في المفردات تخزين (التسمية في المستصعبين االطفال. السمعي االدراك في المستصعبين
  .والكالم التعبير تخطيط في المستصعبين االطفال او ،)واستخدامها

  
 التخلف، مثل كبيرة، تطورية مشاكل من جزءا لديهم اللغوية الصعوبات تكون الذين االطفال  . 3

  .الدماغي الشلل او) Qutism (الذووي الفصم
  
 الذين االطفال :ة محيطية مثليكون الضعف لديهم في المجال اللغوي على خلفي الذين االطفال  .4

  .نفسية بصدمة مروا الذين االطفال او حضاري - محيطي حرمان من يعانون
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  فرضيات أساسية. ج
  
  
 اكساب معالجتها، الكالمية، الرسالة استقبال عمليات في ضعف عن اللغة في المشكالت تنشأ قد  .1

  .التعبير نحو وتنظيمها لها داللة
  
 وهي االطفال، تطور في احيانا تظهر حيث فقط، جمل من اجزاء استخدام او ظاللف في التشويشات  . 2

  .العالجي التدخل يتطلب ضعف الى بالضرورة تشير ال
  
 وهذه اللغة في مشاكل عن الناجمة واالضطرابات التكيف في الصعوبات مثل ،الثانوية االضرار  .3

  .االولي اللغة ضعف عالج غير اخرى عالجات تلقي توجب
  
  .ثانوية صعوبات حدوث منع قد بل خطورتها، من يخفف قد االولي اللغة لضعف المبكر العالج  . 4
  
 وبامكانهم العاديين، االطفال لصحبة بحاجة وهم لغوي ضعف من يعانون الذين االطفال من كثير  . 5

  .شخصي عالجي برنامج بمساعدة العادية الروضة في االندماج
  
  .والمتنوعة الـُمعدة اللغوية للتجريبات وذلك بالغ قبل من الكالمية طةالوسا يشمل ان العالج على  . 6
  
 نموذجا المعلمة عند واالتصالي اللغوي والسلوك الروضة في االجتماعي والكيان النشاط يعتبر   .7

  .اللغة اكتساب في هاما دورا ويلعب للتقليد
  
 تجريبات لالطفال تتيح ان يمكن يثبح البيت وفي االلعاب ساحة في الروضة، في تتم فعالية كل  . 8

  .مقصود تدخل هي - وللكبار ،لغوية
  
 المدرسة في القرائي الوعي في لالداء تمهيًدا يكون حتى هام الروضة في اللغوية المشكالت عالج  . 9

  .والكتابة المقروء المسموع، فهم مجاالت في اساسية مهارات الكتساب ضروري وهو -
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  أهداف. د
  
 

رنامج لجعل االطفال المستصعبين يستعملون اللغة  هذا البيسعى
    . مختلف القنواتعبرالغراض متنوعة 

  :على االطفال عالج سيركز هنا من
  .اساسية اداءات تطوير   .1

  .والمثابرة التركيز مدى التركيز، االصغاء، - الكالمي وغير الكالمي االتصال مجال في*   

  
  لغوية مهارات تطوير  . 2

  .الخطاب وسياقات المصطلحات غوية،الل روةالث مجال في*   

  .والنحو الصرف - النحو مجال في* 

  .مختلفة اجتماعية اوضاع في الخطاب مجال في* 

  
  تعبير قدرات تطوير  . 3

  .استنتاج تعميم، تعليل، -  الذهني المجال في*   

  .الغضب الفرح، الرغبة، عن التعبير - العاطفي المجال في* 

  
  اخرى صالات قنوات اكساب   .4

  .رموز صور، اشارات، -" الداعم البديل االتصال "مجال في*   

  .راما حركة، رسم، - الفني المجال في* 

  
  القرائي الوعي تطوير   .5

 اسطر الفتات، -  المختلفة بأشكالها المكتوبة اللغة استعمال خاصة عام بوجه اللغة وعي مجال في*   

  .كتب مكتوبة،

  .مقاطع فونيمات،: الكلمة منها تتألف وحدات -  جيالفنولو الوعي مجال في *   

  .واالنزياحات القوالب الجذور، - الشكلي الوعي مجال في*   
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  مبادئ تعليمية. هـ
  
  
  االختصاصات المتعدد الطاقم عمل  . 1

. والمربين االهالي قبل من سيتم الروضة في االطفال عند اللغة لضعف االولي التشخيص* 

  .لالتصال معالج مثل خبراء قبل من سيتم الضعف تشخيص

 يضم *االختصاصات متعدد طاقم قبل من وتفعيله العالجي التعليم برنامج تنفيذ يتم ان المهم من* 

 التطورية والمرحلة المحددة الضعف جوانب مراعاة مع واالخصائيين، المعلمة االهالي،

  .صعوبات يواجه طفل كل فيها الموجود

  

  العالجي البرنامج لبناء كأساس المستصعبين االطفال على التعرف    . 2

 قدراتهم على االطفال، على سيتعرفون االختصاصات متعدد الطاقم عمل في المشاركين جميع* 

  .المناسبة الفعاليات لهم وسيختارون وتفضيالتهم

 الشكل المضمون، مجاالت في االطفال عند اللغوية السلوكيات بكافة المعالجون سيلم* 

  .لهم تشخصي - عالجي برنامج لمالئمة واالستخدام

  

  العالجي البرنامج لبناء منطلقًا التطورية المرحلة  . 3

 .اللغة تطور مراحل بحسب اللغوي المجال في العالجي البرنامج سينفذ  *      

  

  الطبيعي العالجي التوجه. 4

 بها يقوم التي اتوالتجريب الفعاليات مجمل ضمن تتدرج ان اللغوي المجال في الفعالية على *

  .العالج غرفة في منفرد تمرين أنها على بها القيام وعدم. البيت وفي الروضة في االطفال

 الروضة، في المتبعة العمل وطرق الطبي العالج طريقة بين يربط ان العالجي البرنامج على  * 

  .منفصل بشكل العمل وعدم
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 الشكل المضمون، - الثالثة اللغوية مجاالتال بموازاة الكالمي واالتصال اللغة تطوير سيتم   *

  :التالية بالطرق واالستخدام

  .يتعلمونها التي المضامين على بناء والمصطلحات اللغوية الثروة على االطفال تعريف. أ

  سياقات في الجديدة اللغة ومباني السليمة النحوية المباني على االطفال تعريف . ب

  .التكرار من االكثار مع متنوعة

  .للغة فعال واستخدام خطاب مؤهالت تطوير . ج

  .والمحيط االطفال بين وسيطا باعتباره البالغ. 5

 بحسب لغوية بوساطة االطفال بها يقوم التي والعشوائية المقصودة الفعاليات البالغون سيرافق* 

  .لديهم اللغوية والقدرة االطفال اهتمام مجاالت

 االشياء الصور، بواسطة والتجسيدية البصرية الوساطة من ونالبالغ سيكثر اللغوية الفعالية خالل* 

  .المختلفة الجسمانية والتعبيرات

 المكتوبة، المادة بواسطة عليها التشديد وسيتم ستتجسد والمكتوبة المحكية اللغة بين العالقة* 

  .فيها والفعاليات الروضة محيط تنظيم في المدمجة

  تعزيزات اعطاء. 6

 ذلك في بما االطفال، عند االتصال لمحاوالت وفورية ايجابية تعزيزات المعالجون سعيطي* 

  .واللغوي االتصالي التجريب على دافعهم لزيادة الكالمية، غير المحاوالت

 بدافعهم يمس بل سليمة لغة تطوير على يساعدهم وال االطفال، يحبط اللغوية االخطاء اصالح إن* 

 بلغة االطفال قاله ما البالغون يكرر ان المحبذ من أخط وقوع عند. اللغة استخدام تجريب على

  .سليمة

  اخرى تعبير قنوات استعمال. 7

 وفي كالمية وغير كالمية بطرق التعبير لهم تتيح مناسبة مساعدة بوسائل االطفال تزويد يجب* 

 ،..."نفرض هيا "العاب الحاسوب، في العمل ابداع، فعاليات: مثل منها يتمكنون التي المجاالت

  .والحركة االيقاعي الرقص دمى، مسرح

 وداعمة بديلة اتصال اساليب كالميا التعبير على القادرين غير االطفال فعاليات تصاحب ان يجب* 

  .كلمات لوحة صور، لوحة االشارات، لغة: مثل
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   ومركبات مراحل - اللغة تطور. و
  
  
  

  ...القواعد السن، الرغبة، عن تعبيرات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مرحلتين الى اللغة باكتسا على المبكرة القدرة بتقسيم صالحية أنفسنا خولنا لقد
  

  .النحوية القواعد اكتساب فيها يتم مبلورة غير اولى مرحلة - أ المرحلة
  

  .الخطاب طرق اكتساب وبداية الجملة، اطار في العربية اللغة قواعد أسس اكتساب - ب المرحلة
 وحتى االبتدائية المدرسة سن من الممتدة الفترة الى يستمر لقواعدا اكتساب ان الذكر يجذر: مالحظة
  . الثانوية
 والوعي الخطاب طرق اكتساب تسبق التي والذهنية االجتماعية اللغوية، المؤهالت تتطور هذا وبموازاة
  .اللغوي القرائي

  
 .التالية الجداول في ومركباتها التطور مراحل صنفنا
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   مراحل ومركبات–اللغة تطور :  1الجدول رقم 
  

  مركبات اللغة               
  مراحل 
  في تطور

  اللغة

  
  اتيكاماستخدام براغ

  
   سيمانتيكا–مضمون 

  
   نحو-الشكل 

  
  

  المرحلة قبل الكالمية
  
  
  
  ) شهرا12 – 0(

يطور االطفال قوانين  *
خطاب أساسية مثل العالقة 

، "األدوار"البصرية، لعب 
  .تركيز االنتباه

يستعملون التنغيمات *  
للتعبير عن المشاعر 

والحاجات األساسية مثل 
  .الجوع واأللم

يشغلون أشياء والعاب *  
ُيطعمون : مثل. بشكل مناسب

  .بالمعلقة، يتمشطون بالمشط

ثبات "يتعلمون معنى * 
 يفهمون أن الشيء –" الشيء

قائم، حتى وان لم يكن 
هذا هو أساس . امامهم

  .مرحلة اطالق اإلسم

 يطورون تدريجيا * 
تنغيمات ونبرات تالئم اللغة 
  .المحددة التي تعرفون عليها

أي انهم يريدون ... آ...  يشاهدون تلفونا في المحيط القريب، يمدون اياديهم اليه ويرددون تنغيمات آ–التلفون : مثال
  .اللعب بالتلفون

  
  

  المرحلة الوحيدة 
  الكلمة

  
  
  ) شهرا24 – 12(

  
  غة من أجل يستعلمون الل*
 طلب مقصود لحاجات -

  .اساسية مثل الطعام
  الرد على اسئلة بسيطة -

  ".أين"مثل 

  
هنا "يهتمون بما يدور *  
  ".واآلن
يستعملون اساسا اسماء *  

محددة، لكنهم يفعلون ذلك 
: بفئات اخرى ايضا مثال

، )شكرا(مفردات اجتماعية 
) هذا، ايضا(مفردات اداء 

وأفعال امر ومصادر مثل 
  ).خذ، جلوس(

  
يتحدثون بعبارة وحيدة * 

الكلمة مع حذف أقسام من 
  ").لعبة"به لـ (المفردة مثل 

  
  
  

  ".ألو: " يرفعون سماعة تلفون حقيقي أو لعبة على شكل تلفون ويقولون–التلفون :         مثال
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مركبات                

  اللغة
  مراحل 
  في تطور

  اللغة

  
  اتيكاماستخدام براغ

  
   سيمانتيكا–مضمون 

  
   نحو-الشكل 

  
  

  اكتساب النحو
  المرحلة أ

  
  
  
  ) شهرا36 - 24(

األطفال يستعملون * 
  .اللغة

 يطرحون أسئلة -
، "ما هذا: "بسيطة، مثل

  ".أين"
 مشاركة اآلخرين في -

تجارب نفسية بسيطة، 
  .وقع، انتهيت: مثل
يستعملون تعبيرات * 

  .مقاربة لمواصلة الحديث
  :مثال
  "عندي سيارة: "ل أالطف

أنا ايضا : "الطفل ب
  ".عندي سيارة

سيارة في : "الطفل ج
  ".البيت

  

الثروة اللغوية التي *  
. يمتلكونها تتزايد

ويستعملون أيضا 
التعميمات مثل عيد 

  .ميالد، فواكه
يتطرقون لتجارب * 

  .نفسية من الماضي
يفهمون عالقات * 

: بسيطة بين أحداث، مثل
  ".عرامي يبكي ألنه وق"

في بداية الفترة يستعملون عبارة *  
امي جورب، ال : وحيدة الكلمة مثل

  .ماء
: تدريجيا يضيفون الضمائر مثل* 

على، : أنا، أنت وأحرف أساسية مثل
  .إلى
في آخر الفترة يستعملون جمال * 

، بما في ذلك الجمل بسيطة، قصيرة
  .الخبرية، النفي والسؤال

 تبدأ في الظهور لديهم تصريفات* 
: اولية للجنس، العدد والزمان، مثال
   .اجلس، اجلسي، سقوط، سقطت

، يركضون نحو التلفون "بابا) احكي(كي : "...  األطفال في غرفة ويقولون لألم–التلفون :  مثال
  وينتظرون أن تقوم األم باالتصال

  
  

  اكتساب نحوي
  المرحلة ب

  
  
  ) شهرا60 – 36(

  
 يستعلمون اللغة *

ن لمشاركة اآلخري
بتجارب نفسية، 

  .للمشاورة، وتقديم الرأي
يصبحون مبادرين * 

  .أكثر في الخطاب
   

  
 اللغوية وثروة الثروة*  

المصطلحات تتسع 
  .وتتعمق

يكتسبون مصطلحات * 
مفاهيم : داللية مختلفة

اللون، مفاهيم المكان 
  ).أمام، وراء(

 –طويل (المقاييس 
 –أكثر (، الكمية )قصير
.. نقبل أ(، الزمان )أقل

  ..).بعد أن
يصفون أحداثا ستحدث * 

  .في المستقبل
يفهمون تسلسل * 

  .أحداث

  
 تدريجيا جمال يستعملون* 

  .طويلة، موصولة ومركبة
يتحكمون تدريجيا بتصريف 
األفعال، الصفات واألسماء، 

في البداية يشغلون 
 :استراتيجيات طفولية مثل

بيوض، "التعميم الزائد  -
 "حيطات

ساس الحفاظ على األ -
 .بدل اقالم" قلمات"

يتقنون تدريجيا استعمال * 
. غالبية التصريفات الشاذة

وتدريجيا يوسعون نطاق هذه 
  .حول، قبل: الحروف مثل

أريد أن اسأل بابا هل سيأتي إلى البيت قبل أن :   يلعبون مع األم في الغرفة ثم يقولون–التلفون : مثال
  .تساعدهم األم على االتصاليركضون نحو التلفون وينتظرون أن ". أنام
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  ومرآباتها التطور لمراحل المناسبة للغة الكبار استعمال على مثال:  2الجدول رقم 
   الشتاء–الموضوع 
  

  
  مراحل
  التطور
  مركبات       

  اللغة

  
  

  المرحلة قبل الكالمية
  ) شهرا12 –صفر (

  
  

  المرحلة الوحيدة الكلمة
  ) شهرا24 – 12(

  
  

  اكتساب نحوي أ
  ) شهرا36 – 24(

  
  

  اكتساب نحوي ب
  )شهرا36-60     (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المضمون

استعمال أشياء * 
وأحداث ملموسة من 

  .المحيط القريب
معطف، قبعة، : أسماء
  مطر
   يلبس، ينزل، – أفعال
   رطب– صفات

 ال – مفردات اداء
  .يوجد، أكثر، ها هو

التوسع واإلهتمام * 
اث في باألشياء واألحد

المحيط القريب من 
الطفل مع التشديد على 

  :نشاطات وصفات
بواسطة األسماء المجردة 

 مظلة، بقعة ماء، –
  .طين، ثلج، نقاط
 يلبس، –بواسطة األفعال 

، )في بقعة ماء(يقفز 
  ).مظلة( يغلق –يفتح 

 ساخن –بواسطة النعوت 
  . بارد، جاف–

هنا "حديث عما يدور * 
  ".واآلن

اضافة كلمات *
صطلحات من المحيط وم

برق، : اآلخذ في التوسع
  .رعد، غيوم، غنائم

استخدام كلمات * 
ومصطالت نعوت 

شتاء، مريض، : وتعميم
  .زكام، معافى

معرفة أشياء بحسب * 
  .استعمالها وصفاتها

مواضيع محادثة * 
مرتبطة بالماضي 
في : "والسمتقبل الفوريين
. الصباح سقط المطر
. اآلن يسقط المطر

  .نزهسنخرج للت
عرض سلسلة قصيرة *

  .من األحداث

استخدام مصطلحات * 
شتاء، صيف، : مجردة

فصول السنة، حالة 
  .الطقس

االهتمام بتسلسل ظواهر * 
الشتاء يأتي بعد : طبيعية
  .الخريف

  :تطوير وظائف تفكير* 
 مالبس –تصنيف وتعميم 

  .صيفية، مالبس شتوية
 لماذا يستحسن –تعليل 

  ".لبس المعطف في الشتاء
ماذا سيحدث  "–تكهن 

  ".لألزهار بعد المطر؟
كيف  "–تبرير تقريري 

نعرف أن الصورة تتحدث 
  ".عن الشتاء

  
  
  
  
  

  الشكل

  
التحدث بتعابير * 

قصيرة بتنغيمات 
  :متنوعة
ها هو  "–اعالن 
  "المطر
أين  "-: سؤال
  "المطر؟

ليس هناك  "–في 
  ".مطر

  

  
استخدام تعابير أطول، * 

تشمل افعاال، ضمائر 
  :عوتاون

انظر، المطر  "–مقولة 
  ".يتساقط في الخارج

الطقس بارد في  "–سؤال 
  ".الخارج، أين معطفك؟

ال يتساقط المطر  "–نفي 
  ".في البيت

  
استخدام جمل تضم * 

حروف جر، ظروف 
البس : "مكان ونعوتا

المعطف، الطقس بارد 
  ".في الخارج

استخدام تسلسل قصير * 
حنان : "من األحداث
ي أذنها تشعر بألم ف

  ".سيحضر لها بابا الدواء

  
استخدام جمل لها مبان * 

أمس لم : "طويلة ومركبة
نخرج للتنزه، ألن الطقس 
  ".كان عاصفا وسقط المطر

استخدام تسلسل من * 
يوم الجمعة سقط : "األفكار

المطر، ولم يسمح بابا 
لوليد بالخروج من البيت، 

  ...".لكن وليد أصر
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  مراحل
 التطور

  
  ت       مركبا
  اللغة

  
  المرحلة قبل الكالمية

  ) شهرا12 –صفر (

  
  المرحلة الوحيدة الكلمة

  ) شهرا24 – 12(

  
  اكتساب نحوي أ

  ) شهرا36 – 24(

  
  اكتساب نحوي ب

  )شهرا36-60   (

  
  
  
  

  استخدام

 مهارات  تطوير* 
  :اتصال مشتركة

ها :  البالغ–" أدوار"لعب 
  ".هو المطر

  ...".آ... آ: الطفل
  ".المطر يتساقط: "غالبال

 –االصغاء المشترك 
نتأمل المطر الذي يسقط 
عبر النافذة، يشير البالغ 

ها هو : "اليه ويقول
  ".المطر

  : تعابير الطفلتوسيع* 
  ".مطر: "الطفل
يسقط المطر في : "البالغ

  ".الخارج
مطر في : "الطفل
  ".الخارج

اعطاء تعليمات * 
  ".اعطني مظلة: "قصيرة

من  ":طرح اسئلة بسيطة
أين "، "لديه قفازات؟

  ".المظلة؟

 المشاركة في تجارب* 
ماذا أحب أو ال : عاطفية

  .أحب في الشتاء

 رأي أو  تقديم*
لسنا بحاجة : "تعليل

للمظلة اليوم، ألن 
  ".المطر ال يتساقط

عندما تلبس * 
الجزمة، يمكن أن تقفز 

  ".في بقعة الماء

  
  
  
  
  

وسائل 
  تربوية

  
 في أوضاع فعاليات* 
ة بوساطة البالغين يومي

نزهة في : الكالمية
المحيط القريب، 

تجريبات في لمس الماء 
  .والرمل الرطب

اإلشارة إلى أشياء * 
مرتبطة بالشتاء 

  .معطف، قبعة: وتسميتها
  

  
 الهتمام الطفل التنبه* 

وتقديم الوساطة الكالمية 
يتأمل الطفل : بموجبه

بقعة ماء صغيرة، فيقول 
ماء ها هي بقعة ال: "البالغ

  ".الصغيرة
توجيه الطفل * 

االقتراب من : لتجريبات
، "ساخن: "التدفئة وقول

اخراج اليد عبر الشباك 
  ".بارد: "وقول

  
مالبس " أدوار لعب* 

ومستلزمات مرتبطة 
بائع وزبون : مثال(بالشتاء 

  ).في دكان مالبس
صورة معبرة لوضع * 

مرتبط بالشتاء، مع التشديد 
على العالقات بين األشياء 

  .في الصورة
قصة تحتوي على * 

تسلسل روائي قصير مثل 
ليفين " (مظلة بابا"

  ).كيبنيس
لعبة لوتو تحتوي على * 

أشياء ومصطلحات 
  .مرتبطة بالشتاء

  
 روائية قصة* 

ومركبة مثل العنزة 
  .وصغارها

ألعاب تصنيف * 
: وألعاب مالءمة مثل

  ".األشياء المتالئمة"
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 برنامج لتطوير اداءات ذهنية
  

  مقدمة. أ

واستخدامها لالداء  عمليات بشرية مثل اآتساب المعلومات، تنظيمها) التفكيري (*المجال الذهني يتناول
اداءات، االصغاء، الترآيز، التذآر، االدراك،  يشمل المجال الذهني. الوظيفي، التكيف وحل المشكالت

لها  جلى في جميع المجاالت الحياتية التيهذه االداءات تت. والتوصل الى نتائج االهتداء في المكان والزمان
  .صلة وثيقة بجميع المراحل التطورية

  :يتناول البرنامج

  :توجهات مرآزية في موضوع التفكير واسهامه في فهم عمليات التفكير عند االطفال. 1
  النظرية التطورية عند بياجيه. أ

  ".معالجة المعلومات"توجه . ب

  ضعف التفكير. 2

  ة في موضوع التفكيرتوجهات مرآزي. 1

  النظرية التطورية عند بياجيه. أ

التفكير عند االطفال في  آيف يبني االطفال معلومات جديدة؟ آيف يتطور: هذه النظرية اسئلة مثل تتناول

  .تكيف يشغله االطفال في عملية مالءمتهم للعالم المحيط بهم اجيال مختلفة؟ ُتَفسَّر الذهنية على انها جهاز

خالل فترة التطور تمر . وتطبيقها لتفكير هو البنيات الذهنية التي تتيح استقبال المعلومات، تنظيمهاا مما يميز

  .أربع مراحل هذه البنيات بتغييرات نوعية، تعرض على
        

  .صال فصال خاصا ومنف والهميته فقد خصصنا له في المنهج. المجال اللغوي يعتبر عمليا جزءا تكامليا من المجال الذهني*   
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  *:المراحل التطورية االربعة هي

  شهرا 18  سن صفر حتى-) الحسحرآية(الحرآية -المرحلة الحسية

يرى الطفل أشياء  .هذه السن يتعلم الطفل التعرف على العالم بواسطة الحواس والنشاط الحرآي في

وبواسطة هذه . يهااالشياء، يقبلها ويخف وشخصيات، يسمع أصواتا، يتحسس، يدخل أشياء الى فمه، يحرك

االشياء، االشخاص واالحداث، وهكذا فانه يتعرف على قدرته على التأثير  النشاطات يتعلم صفات ومميزات

  .محيطه على

  

   سنوات7 شهرا حتى 81  سن-المرحلة قبل االجرائية 

 االحداث األشياء، بل حتى عن هذه المرحلة يكون الطفل قد آون صورة داخلية أآثر اتساعا وإحكاما عن في

للعالم الخارجي ال يزال يعتمد على التجريبات الشخصية  )صورة: أي(التمثيل الداخلي . الثابتة في محيطه

  .التي يعيشها الطفل

  

الطفل يرى االشياء من وجهة نظره، وال يستطيع رؤية االشياء من . تتميز هذه المرحلة بالتفكير المترآز ذاتيا

الطفل يتحدث في التلفون، ويعطي مثاال على حدث  :مثال)** 1994 , ןארנו (وجهة نظر مختلفة عن وجهته

الطفل  تدريجيا يتعلم. ويظن ان الطرف اآلخر على التلفون يشاهد حرآاته. الجسدية معين باستعمال الحرآات

بالمعلومات لديه ورؤية شيء او حدث من  يتعلم االنصات لآلخر، االهتمام. االهتمام بوجهة نظر اآلخر

  . نظر مختلفةوجهات

  

موضوعية لشيء او حدث،  يستطيع الطفل االهتمام بجوانب. المرحلة قبل االجرائية بالتفكير الحدسي تتميز

يجد الطفل " حفظ الكمية"في مهمة : مثال. األساسي لكنه يميل لالهتمام بجانب واحد وبارز وآأنه الجانب

 سيدعي الطفل ان آمية الماء في. ل الكأسين في حال وجود فرق في شك متساويتينصعوبة في رؤية آميتين

  .الكأس الضيقة أآبر من الكمية في الكأس الواسعة

  

  .תל אביב, אוצר המורה, ה'פיאז' הפסיכולוגיה ההתפתחותית של ז, )1970(' פליבל ג* 
  .תל אביב, יסוד, למידה במחשבה תחילה, )1994 -ד "תשנ(ארנון רחל ** 
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  12 حتى 7 سن -مرحلة االجراءات المادية 

لالهتمام أساسا  هذه المرحلة يكون الطفل قد اصبح يستعمل التفكير المنطقي والمرآب لكنه يميل في

في هذه المرحلة يقومون بعمليات تصنيف وتعميم  االطفال: مثال. بالعالقات بين أحداث او بين أشياء ملموسة

  .المادة بحسب مبادئ الحجم، الشكل، نوع

  فما فوق 12  سن-شكلية مرحلة االجراءات ال

بافكار ونظريات مختلفة،  يستطيع الطفل ان يفكر افتراضا. هذه المرحلة بالقدرة على التفگير المجرد تتميز

  .يفترض فرضيات محدودة ويفحصها بشكل منهجي

آذلك بين الطفل والمحيط، و بياجيه ان تطور التفكير طبيعي وعفوي، ويتأثر بالعالقات التبادلية التي تتم يرى

  .بالدور الفعال الذي يلعب الطفل في هذا التفاعل

معرفة المميزات الذهنية لدى االطفال والمرحلة التطورية التي يمرون بها تهمنا لضرورة تحديد اهداف 

  .تعليمية مالئمة

  تفكير تتطور في الطفولة المبكرة * اجراءات

 جراءات التفكير التي تتطور في الطفولةفي الصفحة التالية استعراضا لبعض ا 1 تجدون في الجدول رقم

  .التي يمتلكها الطفل عن العالم هذه الفعاليات تعتبر اساسا لتنظيم المعلومات. المبكرة وتنضج في سن المدرسة

تسلسل الفعاليات يمثل االنتقال التطوري من التفكير . بحسب تعقيدها اجراءات التفكير معروضة في الجدول

يشمل الجدول . المنطقي المبني على التداعيات الى التطور المجرد، متعدد االبعاد،احادي البعد،  المادي،

  .العملية التطورية ايضا نماذج لفعاليات لغوية وتعابير تترافق مع

راجعوا (التفكير عمليات من الممكن ان نحلل الصعوبات في عمليات التفكير لدى الطفل بواسطة تحليل 

  ).63ص 2 الجدول رقم

   نشاطات عقلية-ات اجراء* 
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  اجراءات تفكير تتطور في الطفولة المبكرة:  1الجدول رقم 
  

  تعبير لغوي  تسلسل بحسب مستوى التعقيد  اجرات تفكير
  

  :فهم حقيقة ثبات األشياء
القدرة على فهم حقيقة أن األشياء تواصل 
وجودها حتى عندما ال تكون على مرمى 

  .استقبال حواسنا

  
  .ومتابعته الترآيز على الشيء -
 البحث عن شيء يظهر قسم منه فقط أو -

  .مخفي تماما
 بناء على التجريب في الماضي، توقع -

وجود شيء حتى لو أنه ليس مرئيا أو 
  .مسموعا
التوقع بأن تكون هناك محتويات : أمثلة

  .داخل وعاء
التوقع بأن قطار اللعب الذي يسير سوف 

  .يعود
  

  
 استخدام مصطلحات لغوية تعني -
ال يوجد، ها : فتيش واالآتشاف، مثلالت

  .هو، أيضا، أين
 افتراض فرضيات حول موقع الشيء -

  .الخفي
 تسمية أشياء وأحداث بناء على قدرة -

  .فهم وجود الشيء

  
  :تمييز وتعميم

 هما مجاال تفكير مرتبطان ببعضهم -
  .البعض

القدرة على رؤية الشبيه :  التمييز-
  .والمختلف بين أشياء مختلفة

القدرة على وضع أشياء : التعميم -
مختلفة ضمن مجموعة واحدة بناء على 

  .صفات متشابهة

  
  
 مالءمة أشياء متطابقة مع بعضها -

طابة مع طابة، طابة مع : البعض، مثل
  .صورة طابة

:  تصنيف بحسب أشياء متطابقة مثل-
  .صحون ومالعق

:  تصنيف بحسب معيار ملموس، مثل-
  .حجم

ن ملموسين،  تصنيف بحسب معياري-
  .شكل وحجم: مثل

  . ايجاد الشاذ بحسب معيار ملموس-
:  مفهمة، تصنيف بحسب معايير مثل-

نفس األشياء بحسب فئة داللية، ثم بحسب 
  .المواد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 التعبير آالميا عن مفاهيم تستخدم -

مناسب لـ، : آأساس للتمييز والتعميم، مثل
  .نفس الشيء، غير تابع، شاذ

ير تستخدم منطلقا للمقارنة  اسماء معاي-
  .آبار، نلبسها، اثاث، معدن: مثل

 اجراء محادثة حول االعتبارات التي -
: ادت للمالءمة، التعميم والتمييز مثل

االشارات الضوئية تالئم السيارة ألنها 
  .تؤشر لها متى تتوقف ومتى تسير

  . الغاز واأللعاب ألوصاف أشياء-
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  تعبير لغوي  وى التعقيدتسلسل بحسب مست  اجرات تفكير

  
  : فهم عالقات السبب والنتيجة

القدرة على فهم العوامل التي أدت إلى 
  .وقوع الحدث أو الظاهرة

  
  
الخربشة والبحث : النتيجة، مثل توقع -

  .على الورق" الناتج"عن 
 القدرة على القيام بفعالية أو سلسلة -

: فعاليات مقصودة لتحقيق هدف، مثال
ي النزال شيء من التسلق على آرس

  .مكان عال
يجب أن نلبس : " فهم الغاية، مثال-

  ".الجزمة آي ال تتبلل القدمان
 البحث عن عالقات بين أشياء متجاورة -

: مكانيا أو أحداث متجاورة زمنيا، مثال
  .العالقة بين بقعة الماء الصغيرة والمطر

 االهتمام والبحث عن أسباب وعوامل -
التي تدور في تؤدي إلى وقوع األحداث 

لماذا يبكي الطفل، لماذا : المحيط، مثال
  .سقط الطفل

عالقة ) بدون تطبيق( القدرة على تخيل -
اذا لمست النار : بين الفعل والنتيجة، مثال

  .سأحترق
  

  
  
مصطلحات ستعمال القدرة على فهم وا -

  .زمنية، مثل قبل، بعد ذلك
 القدرة على طرح أسئلة سببية بشكل -

  ".لماذا تغرب الشمس؟ ":مقصود، مثال
 القدرة على اقتراح تشكيلة من -

اذا : "الفرضيات حول نتائج ممكنة، مثال
ضربت حنان فان المعلمة ستغضب 

  ".مني، وحنان ستضربني، حنان ستبكي
 القدرة على االجابة عن اسئلة سببية في -

لماذا : "أحداث بسيطة ومرآبة، مثال
  ".نحتاج مظلة؟

 بنيات لغوية  القدرة على استخدام-
ية، سبب مرآبة تضم آلمات غا

" ألن"، ..."من أجل: "وفرضية، مثال
  ...". فان... اذا"، ..."بسبب"

  
  :فهم تسلسل عملية

القدرة على تنظيم معلومات بترتيب معين 
نموذج معطى، قانون (بحسب قواعد 

  ).منطقي أو ترتيب عملية

  
  
تكرار نموذج منتظم في تسلسل بحسب  -

تسلسل الوان، : ة، مثالصفات ملموس
  .أشكال

 استرجاع تسلسل صفات ملموسة من -
  .الذاآرة
  .تكرار تسلسل حرآات: مثال

 القدرة على إآمال نموذج عبر قياس -
. تفكيري للقانون المبني عليه التسلسل

اآمال نموذج مربعين آبيرين، : مثال
  .مربع صغير، مربعين موصولين

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
مصطلحات ترتيب،  التعبير آالميا عن -

قبل، بعد ذلك، : تسلسل وزمان مثل
أصغر، أآبر، مرة آبيرا ومرة صغيرا، 
أول، ثاني، أخير، قبل، بعد، باآرا، 

  .الحقا
 التعبير آالميا عن المبادئ التي يقوم -

عليها ترتيب التسلسالت أو تسلسل 
نكسر قشرة البيضة، : "مثال. العمليات

عندها نضع البيضة في المقالة، نقليها و
  ".نحصل على البيضة المقلية
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  تعبير لغوي  تسلسل بحسب مستوى التعقيد  اجرات تفكير

  
  

  
  
 ترتيب تسلسل بحسب مبدأ منطقي من -

من الصغير إلى : مثال. حجم، آمية، شكل
الكبير، من القليل إلى الكثير، من الخط 

  .المنكسر إلى الدائري
من :  فهم تسلسل عمليات مرتبطة زمنيا-

  .ع إلى بالغ، من بذرة إلى وردةرضي
 فهم تسلسل عمليات تتغير فيها المادة، -

عملية أعداد نبيذ من العنب، العجة : مثال
  .من البيضة

 فهم تسلسل أقسام النهار، أيام األسبوع، -
  .فصول السنة

  

  
  
    

  
  :ألعاب رمزية

القدرة على استعادة أوضاع وأحداث 
  .بشكل تمثيلي ومقصود

  
  
ية رمزية في الحياة  حرآات جسد-

اليومية تلك التي تدل على فهم استخدام 
  .من آأس فارغة" الشرب: "الشيء، مثل

بشكل مقصود ..."  آأننا" البدء بلعبة -
من " الشرب: "على الطفل نفسه، مثال

  .آأس فارغة على أنه جزء من اللعب
 توسيع اللعبة عبر االستعانة بالدمى أو -

  .األشخاص اآلخرين
سل فعاليات أو نفس الفعالية  ضم تسل-

الدمية " نطعم: "لعدة أشياء، مثل
" نطعم"الطعام و" خلطن"، "والدب
  .الدمية

 تخطيط مسبق أللعاب محاآاة بشكل -
  .عيد ميالد باشتراك دمى: منتظم، مثال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
لعبة اجتماعية درامية، يمثل فيها آل  -

طفل شخصية معينة آالميا وتمثيليا، 
  . إلى طبيب، شراء حاجياتالذهاب: مثال

 لعبة خيالية يمثل فيها األطفال حدثا -
  .سمعوه في قصة أو شريط فيديو
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  تعبير لغوي  تسلسل بحسب مستوى التعقيد  اجرات تفكير

  
  :العالقات الكميةفهم 

القدرة على مقارنة آميات، التالعب بها 
واستخدام لحل مشكالت في الحياة 

  .اليومية
  

  
  
 חד –חד (ة القيمة تماما مالءمة وحيد -
  .) ערכית–
 باتجاه التقدم مع بتسلسل أشياء لمس -

  .األخير الحد عند والتوقف واحد
 القدرة على العد الفوري بتوتيرة ثابتة، -

 من 3نبدأ العد من (ابتداء من عدد معين 
  ). وما شابه4
 5حتى ( تحديد آميات بشكل حدسي -

  ).أشياء
ن مرتبتين  مالءمة مجموعتين متساويتي-

مجموعة ثابتة وأخرى (بطرق مختلفة 
  ).متغيرة

مالءمة ملصقة لغوية وإعطاء :  تعداد-
  .قيمة آمية لمجموعة أشياء

بناء آمية :  فهم الداللية الكمية للعد-
  .تصاعدية بواسطة اضافة حد واحد

  . فصل وتجميع آميات صغيرة-
تحديد التساوي :  حفظ آمية مفردة-

: البصري، مثالالكمي رغم االختالف 
تكديس أشياء في وعاء صغير ال يؤثر 

  .على آمية األشياء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
الكل، في : استخدام مصطلحات مالئمة -

  .آل، ليس للكل
 استخدام مصطلحات عالقات آمية -

  .آثير، قليل، متساوي، أآثر، أقل: مثل
  . التعرف على أسماء األعداد-
 متعلقة  القدرة على االجابة على أسئلة-

آم "، "آم يوجد؟"بمقارنة آميات، مثل 
  ".أين يوجد أآثر؟"، "سنضيف؟

 استخدام مصطلحات لعالقات السعة، -
  .فارغ، مليء: مثال

استخدام مصطلحات لعالقات الوزن، 
  .خفيف، ثقيل: مثال

 امكانية وصف عملية تغيير طرأت -
رصصنا : "على المجموعة، مثال

كنها المالعق صغيرة، ل"، "المجموعة
   ".بنفس الكمية
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  توجه معالجة المعلومات. ب
بواسطتها استقبال  التوجه يتناول الوصف المنهجي لعمليات تفكير وتعلم وتحليل الطرق التي يتم هذا

معالجة المعلومات فليس  عمليات من حيث. الحاجة المعلومات، تشفيرها، معالجتها وخزنها واستعمالها عند

البالغ، انما هناك فروق من ناحية آمية المعلومات السابقة  لتفكير الطفلي وتفكيرهناك اي فرق نوعي بين ا

ناحية سعة ذاآرة  آذلك هناك فرق من. االطفال مقابل آمية المعلومات المتراآمة عند البالغين التي يمتلكها

  .*استنتاجات معقدة العمل القصيرة لديهم، وهي تجعل قدرتهم محدودة للتصول الى

االدراك، االنصات، التذآر وحل  :ليات معالجة المعلومات يرآز على اداءات أساسية مثلتحليل عم

  .المشكالت

  

يستقبل من المحيط تيارا  الطفل.  هي عمليات معالجة أولية للمعلومات التي تستقبلها الحواساالدراك عمليات

عملية االدراك تشمل تحديد . فيهعلى الوضع الذي يكون  دائما من المحفزات والمعلومات التي يعالجها بناء

ونجاعة   أآثر قصدية- مع التطور -االدراك هو عملية فعالة تصبح . التمييز بينهما صفات أشياء واحداث ثم

  .ومنهجية

  

يتيح الترآيز على  االصغاء. هو الجهاز الذي يعمل في آل عملية من عمليات معالجة المعلومات االصغاء

  .لمحفزات ملهية وثيقة بالعمل، من خالل تجاهلالمحفز المرآزي ذي الصلة ال

 :هناك أربعة ابعاد للتطرق الى موضوع االصغاء

  . القدرة على توجيه التحكم بحسب المهمة وتجاهل لمحفزات ملهية- مدى التحكم. 1

  . القدرة على االنتقال، بحسب المتطلبات، من نوع عمل الى آخر-مدى المرونة . 2

  .ة على تخطيط العمل وتحديد المعلومات الالزمة للقيام به مع مراقبته القدر-مدى التخطيط . 3

  .** قدرة الترآيز الالزمة الهداف تعلمية معقدة- درجة القدرة على االصغاء على المدى البعيد. 4

  
     * Strauss S. (1993), Theories of Learning and Development for Academics and Educators. Educational 

Psychologist, 28 , pp. 191-203 

**  משכל , מאגנס, פסיכולוגיה של הילד והמתבגר, )4991(סולברג שאול   
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هناك  . هي الجهاز الذي يتيح حفظ المعلومات بشكل مؤقت وتنقل جزءا منها الى الذاآرة البعيدة االمدالذاآرة

  :انواع مختلفة من الذاآرة

 تخزن المعلومات بشكل مؤقت وتنقل جزءا منها الى الذاآرة البعيدة -) ملذاآرة ع (الذاآرة قصيرة االمد. 1

  .االمد

  . تشمل مخزون المعلومات عن العالم عند االنسان- الذاآرة البعيدة االمد. 2

حل المشكالت يجب  عند.  هو جهاز يتيح للطفل مواجهة مهمات تعليمية يومية بشكل ناجعالمشكالت حل

  .االصغاء، القدرة على التذآر االدراك،:  مختلف االداءات، مثالعلى الطفل أن يالئم بين

  :هناك اساليب مختلفة لمواجهة المشكالت

هذا االسلوب هام لتنفيذ .  يتميز بتبني توجه عقالني ومنهجي عند حل المشكالت- االسلوب التأملي. 1

  .المهمات بدقة

لذلك فانهم يعملون بدون تخطيط وبدون مراقبة،  عادة يستعمل االطفال هذا االسلوب - االسلوب الدافعي. 2

  .مما قد يؤدي الى وقوعهم في اخطاء

  

  .العالجي-يتيح تحديد صعوبات لدى الطفل وتخطيط طرق للعمل التربوي" معالجة المعلومات"توجه 

  

  :التطور الذهني يتعلق بـ

  .ة النفسيةالوراثة، النضوج العصبي، التشويه السمعي او الصدم: عوامل بنيانية مثل -

الفعال من قبل االطفال في  المحيط الغني بالمحفزات مقابل المحيط القاحل، التجريب:  مثلعوامل محيطية -

  .تدخلهم في نشاطاتهم التعليمية محيطهم، مستوى توقعات االهل من اطفالهم ومدى

  .الدافع، حب االستطالع، االستقصاء، الخيال:  مثلعوامل شخصية -

    في المجال الذهنيضعف التفكير  . 2

  :قد يكون عاما او مخصوصا  

  
القدرة على التكيف   وهو مصنف عند االطفال الذين تظهر لديهم فجوة آبيرة فيالضعف الذهني العام .أ

التفكير لدى هؤالء االطفال محدودة، ولديهم ضعف في  قدرة. واالداء العام مقارنة بما هو متوقع من مجايليهم
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او  تخلف بسيط، متوسط(يصنف هؤالء االطفال على أنهم متخلفون عقليا . المعلومات ةغالبية مجاالت معالج

وذلك حتى يتعلموا، وحتى يقوموا  وهم بحاجة لوساطة آبيرة وخاصة، تبًعا لمستوى التخلف، لديهم،). شديد

  .بالنشاطات اليومية

  

لسنهم، لكنهم  ير مالئمة وهو مصنف لدى االطفال الذين لديهم قدرة تفكالضعف الذهني المخصوص .ب

هذا . اللغة، االنصات، التذآر االدراك،: يعانون من ضعف في بعض عمليات معالجة المعلومات مثل

الطفل الذي يعاني من مشكلة في : مثال. الذهني العام مخصوص، فقد يؤثر على االداءالضعف، رغم انه 

معلومات  ؤثر سلبا على قدرته على اآتسابمعلومات هامة موجودة في محيطه، وهذا سي االصغاء قد يتجاهل

يؤثر سلبا على اآتساب  الضعف المخصوص قد. اضافية، تذويتها واستعمالها لمواجهة مهمات اخرى

  .القراءة، الكتابة والحساب: مهارات اساسية مثل

  

 ذهني مخصوص، بين االطفال الذين يعانون من ضعف ذهني عام عن اولئك الذين يعانون من ضعف الفرق

نقطة انطالق . الوساطة التي يحتاجونها من ناحية العالج او طرق العمل الالزمة لهم، يكمن في آمية ونوع

اثناء العمل يجب تعليمهم طرق . مجاالت االداء االآثر متانة لديهم العمل مع آل طفل هي االعتماد على

  .وطرق عمل غير مباشرة لتعويضهم عن الصعوبات او محدوديتهم تفكير

المهم تشخيص  العالجية ونوع الوساطة الالزمة لالطفال المختلفين، فمن-العمل التربوية ءمة طريقةلمال

  .خطورتها وقدرة التعلم لديه مستوى التفكير العام عند آل طفل يواجه صعوبات، انواع الضعف،

  ضعف يميز عمليات التفكير.  ب
مثل في فكير  ت بنشاطات  االطفال  مع  لعمل  ا تم  ي الروضة  ترتيب: نطاق  لتصنيف،   ا

تيجة ن ل وا السبب  عالقات  فهم  تسلسل،  ل فكير. ا ت عمليات  على  قوم  ت لنشاطات  ا : مثل هذه 
مجاالت الطفل  لدى  نحدد  لكي  لتجريب،  ا على  قدرة  ل ا تذآر،  ل ا ومجاالت  االصغاء،  قدرة  ل ا

يات ل فعا ب قوم  ي عندما  فكيره  ت قة  طري نحلل  ان  ا  ن ي عل قوم . محددة الصعوبة،  ن وحتى 
فعل تحليل  ل ا ووصفب لنشاط  ا ب ام  ي ق ل ا وقت  سلوآه  قبة  مرا ا  ن السلوك ي ا    .هذ

لتي  ا فكير  ت ل ا يات  عمل على  قوم  ي عالجي،  برنامج  ل آأساس  تحليل  ل ا ا  هذ نستخدم  ان  يمكن 
طفل آل    .تميز 
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   ضعف تتصف به عمليات التفكير- 2الجدول رقم 
  

  أمثلة  ضعف  متصف  عمليات   تفكير
  
  
  

  االدراك

  
  

أو صعوبة التمييز البصري 
  .السمعي بين محفزات متشابهة

صعوبة التمييز بين الشكل 
  .والخلفية

  .صعوبة تخمين المسافة
  
  

  
  
  . سيسمي الطفل دلوا، ففي الصورة طنجرة-
 سيكرر الطفل آلمة دار وسيقول دار سيجد الطفل -

صعوبة في فهم ما يقال عندما يتحدث عدة أطفال في 
  .وقت معا

لقوة الالزمة لرمي  سيجد الطفل صعوبة في تخمين ا-
  .طابة إلى سلة أو تمريرها إلى رفيقه

   
  

  االصغاء
  
 الفعالية وقت الفكر إلهاء -

  .الترآيز وصعوبة
  . الترآيز المبالغ في المحفز-
 صعوبة المرونة وقت االنتقال -

  .لموضوع أو محفز آخر
  
  
  

  
ضجيج : سيتلهى الطفل بمحفزات ليست ذات صلة مثل -

  .على الشباكسيارات، حمائم تطير 
  . سيميل الطفل لالنتقال بسرعة من بعد آلخر-
  . سيميل الطفل النهاء فعاليات قبل نهايتها-
 سيرآز الطفل على محفز واحد لفترة طويلة وسيجد -

صعوبة في االستجابة لمحفزات اخرى، حتى وان آانت 
ذات صلة، مثال سيواصل اللعب في الخارج وحده عندما 

  . دخلوا إلى الروضةيكون جميع األطفال قد
 يستصعب الطفل االنتقال من لعبة في علبة إلى لعبة -

  .حرآية
  . يستصعب الطفل القيام بتصنيف بحسب معايير متغيرة-
 سيكرر آل طفل نفس الفعالية أو نفس الجمل بدون -

يكرر . سيضع الدمية في عربة طوال الوقت: تنويع، مثال
 حديقة مرات آثيرة وبشكل غير مالئم قصة زيارة

  ).פרסרציהاستمرار، : هذا يعدى(الحيوانات 
  

  
  التذآر

  
 ضعف في الذاآرة القصيرة -

  .األمد
  
  . ضعف في الذاآرة البعيدة األمد-
  

  
  . يستصعب الطفل تنفيذ تعليمات بسبب صعوبة تذآرها-
  . يستصعب الطفل تعلم آلمات جديدة-
  . يستصعب الطفل استخراج مفردات من الذاآرة-

  
  طالتخطي

  
 صعوبة مواجهة مهمات تتطلب -

عددا آبيرا من الفعاليات 
  .والمراحل

  
 يستصعب الطفل تخطيط بناء بيت من مكعبات أو -

  .خردوات
  . يستصعب الطفل المسرحة بحسب تسلسل قصة-

  
  

  القدرة على الترميز

  
  
 صعوبة القيام بتمثيل داخلي -

ألشياء وفعاليات وتمثيل العالقات 
  .بينها

  
الطفل لعب لعبة رمزية ولعب أدوار في  يستصعب -

  .ألعاب المحاآاة
  . يستصعب الطفل فهم رمز المجموعة في الروضة-
  . يستصعب الطفل أخذ أشياء بحسب رمزها في المكعب-
  



 78

 
  أمثلة  ضعف  متصف  عمليات   تفكير

  
  

  قدرة التفكير النطقي

  
  
  .صعوبة الفهم والتنظيم بناء على قواعد -
  
فهم أحداث بسبب  صعوبة متابعة -

  .المحفزات المتداعية غير وثيقة الصلة
    
  
  
  

  
  
يستصعب الطفل ترتيب تسلسل بحسب  -

من الصغير إلى : مبدأ منطقي، مثل
  .الكبير، من القليل إلى الكثير

الطفل ترتيب صور بحسب  يستصعب -
  .إعداد بيضة مقلية: تسلسل العملية، مثل

 يستصعب الطفل مقارنة آميات -
من األشياء المرتبة بشكل متساوية 
  .مختلف

 سيتذآر الطفل تجربة نفسية شخصية -
  .ليست ذات صلة بالمضمون الذي يتعلمه

سيقول " ليلى الحمراء"في قصة : مثال
  ".جدتي آانت عندنا: "الطفل

 في مهمة التصنيف بحسب فئات داللية -
يضع الطفل دبا أحمر بجانب آأس 

  .حمراء بسبب اللون المشترك
  
   

  
  *قدرة على التجريدال

  
  .صعوبة فهم وتطبيق مفاهيم مجردة -
    . صوبة التعميم-
  

  
يستصعب الطفل تعلم مفاهيم النسبة،   -

  .الزمان والكمية
 يستصعب الطفل االنتقال من معالجات -

  .حسابية ملموسة إلى معالجات آالمية
:  يستصعب الطفل تصنيف مفاهيم مثل-

  .وسائل نقل، مأآوالت
  

  
   التأمليالتفكير

  
ة القيام بالتفكير التأملي والميل  صعوب-

نحو األسلوب الدافعي، نشاط متسرع مع 
  .ضعف في الكبح، التخطيط والمراقبة

  
الطفل ال يصغي للتعليمات حتى   -

  .النهاية وغالبا ما ينفذها بشكل جزئي
 يسارع الطفل في القيام بمهمة دون أن -

  .يتوقف ويفحص ما هو المطلوب منه
بني الطفل بحسب نموذج وال يقارن  ي-

  .ناتجه مع النموذج
  

  
  التفكير التكاملي

  
 أسلوب تفكير متجزئ، االهتمام -

باألشياء مع صعوبة رؤية العالقات بينها 
  .وبين الكل الكامل

  
ال يهتم الطفل في الصورة إلى   -

بالشخصيات واألشياء المنفردة وال يفلح 
  .في رؤية عالقات سبب ونتيجة بينها

  
  

  .بدايات التفكير المجرد تبدأ في سن الروضة، جودة عمليات التفكير تكون وفًقا لسن الطفل*  
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  فرضيات أساسية. ج
  

  

  .الفعالية الذهنية هي اساس اي مواجهة بشرية لتعقيدات الحياة، على حد تعبير بياجيه   .1

على مر السنين لتكيفهم  أثير ايجابيلتحسين مستوى االداء العقلي عند االطفال في سن الروضة هناك ت  . 2

  .مع الحياة اليومية وقدرة التعلم لديه

الحرآي -الحسي المجال: هناك عالقات تبادلية بين التطور الذهني ومجاالت التطور االخرى مثل  . 3

  .االجتماعي-، مجال اللغة والمجال العاطفي)الحسحرآي(

لطفل، معرفتها ووضع برنامج عمل شخصي مالئم التدخل التربوي الناجع يوجب مالحظة صعوبات ا   .4

  .لمستوى الطفل وحاجاته

بشكل فعال بين  االطفال الذين يعانون من ضعف ذهني يحتاجون بشكل خاص لوساطة بالغ يضع نفسه   .5

  .آما يعلمه طرق مواجهة اآثر نجاعة المحيط التربوي والطفل، ويغير المحيط وفقا لحاجات الطفل،

معلومات التي يتعلمها الطفل المستصعب من مجال آلخر بشكل فوري، وهذا األمر الذي ال يتم نقل ال  .6

  .يلزم المعلمة أن تهتم به بشكل خاص
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 أهداف. د
  

تقدم االطفال من مستوى االداء الذهني الموجود لديهم الى مستوىات أعلى، مع االهتمام بالصعوبات   . 1

  .لديهم ومحدوديات قدرتهم

  .المقارنة، التصنيف، التحليل، الترآيب : نشاطات تفكير مرآزية، مثالتحسين وتطوير  . 2

جمع المعلومالت بشكل  :اآساب استراتيجيات تعلم وتحسين عمليات معالجة وتنظيم المعلومات، مثال  . 3

  .منهجي، فهم مبادئ، استخالص نتائج

  . القيام بعمل صحيحة او خاطئةتطوير وعي االطفال لعمليات التعلم لديهم، لتمكينهم من فهم عمليات  . 4

اثارة الدافع لدى االطفال وزيادة حب استطالعهم للتعلم بواسطة وضع تحديات ومهام في حدود    .5

  .قدرتهم

  .اآساب عادات عمل، تعلم ونشاط وطرق تطبيق في اوضاع حياتية مختلفة  . 6
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  مبادئ تعليمية. هـ
  

  

  

الطفل المستصعب في  :مثال. الصعوبات والقدرات لدى آل طفليجب مالءمة الوساطة التعليمية بحسب   . 1

  .تصاغ له المحفزات البصرية آالميا معالجة محفزات بصرية سيتعين بالوساطة الكالمية، حيث

يجب تفكيك وتدريج العملية التعلمية الى اجزائها، وطرح اسئلة موجهة على الطفل من شأنها أن تساعده   . 2

  . نتائجعلى حل مشكالت واستخالص

لديهم صعوبات في  تقليل آمية المحفزات لالطفال الذين تظهر. يجب مالءمة المحيط لحاجات الطفل  . 3

  .قدراتهم، وتمثل تحديا يتيح لهم النجاح مثال، علينا عرضا مهمات تناسب. الترآيز، االصغاء وما شابه

مع  ة من التجريبات في اوضاع مختلفة،الفرصة لتطبيق المادة التي تعلمها بتشكيل علينا ان نتيح للطفل  . 4

  .ربط بتعلم سابق، وذلك لتعزيز قدرة نقل ما يتم تعلمه من مجال آلخر
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  مضامين - القسم ج

مضامين ومصطلحات أساسية منطلقا الآساب المعلومات وتعزيز 

  ءات أساسيةادا

  

  مقدمة. أ
  

في  ستوى تكيف االطفالرنامج عمل، الهدف هو رفع م بالمضامين مرآبا ثابتا في آل تعتبر

لتوسيع عالمهم  بواسطة المعلومات نكسب االطفال معلومات ومهارات أساسية. الحياة اليومية

 .الذي يعيشون فيه واثراء تفكيرهم ليتمكنوا من المشارآة الفعالة في المحيط
  

علومات بشكل اآتساب م الكثير من االطفال الذين يعانون من صعوبات تطورية أو ذهنية يستصعبون من أن

المهم أن تختار مضامين تتناسب قدرات االطفال  لذا فمن. تلقائي، ثم تعميقها ونقلها لمجاالت اخرى

  .لهم بشكل تدريجي، مرتب ومربوط بالمجاالت المختلفة وحاجاتهم، وتقديم المضامين

  .واآساب المهاراتقد يكون تدريس مضمون معين هدفا بحد ذاته، بل قد يكون اطار التعزيز اداءات أساسية 

  

  :عند تدريس المضامين يمكن االهتمام بثالث نقاط

  . يعتبر اآساب المعلومات، والمفاهيم والشيفرات االجتماعية جزءا من المضمون- المعلومات. 1

 تحسين اداءات أساسية مثل االصغاء، التذآر، االدراك البصري واآساب - اداءات أساسية ومهارات. 2

  .مهارات وعادات عمل
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 دمج فعاليات من مجاالت تطورية مختلفة مثل الفعاليات الحرآية، اللغوية، الذهنية والعاطفية -فعاليات   . 3

  .االجتماعية

  

  معلومات
  

  

  

  مضامين
  
  

  اداءات  فعاليات
  أساسية ومهارات    
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  فرضيات أساسية. ب
  

. المضامين بشكل تلقائي في معالجةغالبا ما يجد االطفال الذين يعانون من صعوبات تطورية صعوبة   . 1

اصغائهم، وعلى اآساب داللة للمحفزات وايجاد  ويحتاجون لوساطة البالغين ومساعدتهم على ترآيز

  *.الفوري عالقات لما هو ابعد من المحفز

  

ذا الروضة العادية، وذلك ا بامكان االطفال المستصعبين أن يتعلموا غالبية المضامين التي يتم تعلمها في  . 2

  .آانت مالئمة لقدراتهم وحاجاتهم الشخصية

  

المضامين األساسية التي تتناسب االطفال المستصعبين هي تلك التي تالئم حاجاتهم وهي هامة لتكيفهم   . 3

  .الفيزيائي واالجتماعي

  

بشكل فعال وعلى تطوير  المضامين التي تثير اهتماما لدى االطفال المستصعبين تساعدهم على التعلم  . 4

  .تدريجي لمهارات يتحلى بها متعلمون مستقلون

  

  .االطفال المستصعبين يحتاجون بشكل خاص الى اآساب محكم وموجه لعادات التعلم  . 5
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   أهداف. ج
  

  

  :أهداف تدريس المضامين المشمولة في البرنامج هي

التقاليد المتبعة في  ي، تتعلق بالطفل، محيطه الفيزيائي واالجتماعمعلومات ومفاهيم أساسيةاآساب   . 1

  .عائلته ومجتمعه وتتعلق بظواهر طبيعية

  مهارات تعلماآساب    .2

  .المواظبة على مهمة، االنتظار بالدور :تطوير عادات تعلم مستقلة وجماعية مثل -

آيفية طرح أسئلة، وآيفية البحث عن معلومات : تعلم طرق مواجهة مهمات ومضامين جديدة، مثل   -

  .جديدة

  .ين قدرات حل المشكالت في الحياة اليومية مثل االختبار من عدة امكانياتتحس   -

  .تعلم استخدام وسائل تكنولوجية مثل الحاسوب   -

  

  .، تطوير مجاالت نشاط واهتمامالتفكير المستقلتطوير   . 3

  

  . بين الطفل والبالغين وبين الطفل ورفاقهمهارات اتصاليةتطوير    .4

  

  .، مثل التنسيق بين اليد والعين، زيادة مدى الترآيزيةاداءات أساستطوير    .5

  

  .، معرفة التوصل الى تسوية"أملكه"، مثل االنصات لصديق، التشارك بما عادات اجتماعيةاآساب   .6

  

  . في المجاالت الفنية المختلفة بواسطة المضامين التي يتم تعلمهااالبداعتطوير . 7
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  مبادئ تعليمية. د

  

  .المضامين وطرق العمل بشكل شخصي تبعا لقدرات وصعوبات آل طفليجب اختيار   . 1

يجب ان تقوم المعلومات االولية عن االطفال على المراقبات، التشخيص والتقارير التي يرفعها   .2

  .االهالي

  

  :يجب تخطيط الفعاليات بشكل محكم بواسطة   .3

، من القريب الى البعيد، من تفكيكها لوحدات صغيرة مرتبة بتسلسل من االسهل الى االصعب   -

  .الخاص الى العام، من المادي الى المجرد

تشكيلة آبيرة  تدعيم المعلومات بواسطة فعالتيات مدرجة في تسلسل يشمل في الطرف االول   -

وذلك بحسب طرق التعلم  من التجريبات وفي الطرف الثاني تجريب متكرر لنفس الفعالية،

  .لدى الطفل

  .ومات السابقة والمعلومات الجديدةالربط بين المعل   -

  

 الحرآية، الذهنية، اللغوية -يجب تخطيط فعاليات تكاملية تشمل تجريبات في جميع مجاالت التطور   . 4

  .االجتماعية-والعاطفية

  

يجب العمل مع االطفال المستصعبين على تحسين مهارات واداءات أساسية في سياق المادة التي يتم   . 5

  .تعلمها

  

  .جب ان يصاحب البرنامج تقييم مبلور وتلخيصيي  . 6
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  معالجة المضامين. هـ
  

  

  .تشمل المضامين المقترحة أدناه المعلومات والمفاهيم األساسية األآثر استعماال من قبل االطفال في محيطهم

  :المضامين هي

  الحوانيت *    النباتات *  بيتي   *  أنا *

  والسالمة الشخصية الحذر *    االحياء *  المحيط القريب *  الطعام * 

  االعياد *  الروضة *  العائلة  *

سيتم اختيار المضامين لتفعيلها في آل روضة من قبل المعلمة بحسب حاجات، قدرات واهتمامات االطفال 

  *.في الروضة

  .تجدون في الجداول التالية نماذج لمعالجة المعلومات من زوايا مختلفة

  :ب ثالثة مستويات تعقيد تجدون المضامين بحس1في الجدول رقم 

تشمل ). حسحرآية (حرآية- بواسطة فعاليات حسيةوتحديدها على أشياء ومفاهيم التعرف -أ  المستوى

 .وصور مماثلةالفعاليات تحديد وتسمية أشياء، العاب 

الفعاليات  تضم. والقدرة على تحليلها، مميزات وصفات أشياء وأحداث مالحظة وظائف -ب  المستوى

بالمفاهيم، تعميمها ونقلها  مقارنة، التصنيف والتعميم، توسيع مصطلحات مرتبطةالوصف، ال

  .لمجاالت اخرى

الفعاليات فهم عالقة  تشمل. والقدرة على تقييمها والروابط بين أشياء وأحداث فهم العالقات -ج  المستوى

  .والقدرة على التعليل السبب والنتيجة، فهم تسلسل عملية، القدرة على التكهن

  
  :تقسيم المضامين الى مستويات تعقيد يتيج المرونة في تدريج وتخطيط العمل

  .بناء برنامج يدمج عدة مضامين في نفس المستوى -

: مثال. التطورية المختلفة العمل في وقت واحد على مستويات مختلفة بحسب اداءات االطفال في المجاالت -

ويستصعب في المجال اللغوي فعالية تدمج مستوى ذهنيا  ة،يمكن أن نقترح على الطفل الذي يملك مقدرة ذهني

  .متدنيا عاليا ومستوى لغويا
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  . نموذجا للتفعيل التكاملي2تجدون في الجدول رقم 

المشمولة في مضمون  الجدول يقدم نموذجا لكيفية معالجة موضوع الشجرة والذي يعتبر احد المواضيع هذا

). عملية(الروضة وهو يعرض اهدافا اجرائية   الموضوع للعمل فيفقد عولج). 1الجدول رقم " (النباتات"

، الذهنية، )الحسحرآية(حرآية -الحسية: المجاالت التطورية االربعة تجدون في آل هدف فعاليات بحسب

من المستحسن ان . تكاملي علميا ستقدم الفعاليات في الروضة لالطفال بشكل. والعاطفية االجتماعية اللغوية،

  .الشعر واالبداع بالمواد ا فعاليات في الموسيقى، الحرآة، االدب،ندمج ايض

  المربية ان تضع اهدافا بامكان. االهداف والفعاليات المقدمة في هذه الجداول هي مجرد اقتراحات :مالحظة

  .الروضة وتقترح فعاليات مختلفة بحسب حاجات االطفال في
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  قيدات التعمستويعرض مضامين بحسب : 1الجدول رقم 
  

  ج  ب  أ  أنا
 التعرف على أعضاء الجسم األساسية -  أهداف

  .الرأس، األطراف، البطن: مثل
 التعرف على أعضاء جسم أخرى -

الرقبة، الجبين، المرفقين، : مثل
  .األصابع

  .طفل، بالغ:  تحديد أعضاء اآلخر نحو-
  .الذوق، التحسس:  تحديد حواس مثل-

 مالحظة وظائف األعضاء -
  .والحواس

  .حليل قدرات ومحدودية الذاتت_ 

 عند االنسان من سن الرضاعة فهم عمليات النمو* 
  .وحتى البلوغ

  .تقييم قدرات ومحدودية الذات* 
  .تقييم التصور الذاتي لدى الطفل* 

  ).كريم، بودرة(لمس مواد مختلفة *   فعاليات وتجريبات
  .بناء عالقة بصرية مع عضو معين* 

ضاء ألعاب تقليد حركات في أع* 
  .الجسم

  .تسمية أعضاء الجسم* 
االشارة إلى أعضاء مختلفة لدى الطفل * 

  .نفسه، اطفال آخرين، دمى
استخدام مستلزمات مثل قفازات، * 

  .خواتم، اقراط
 تذوق، شم، –فعاليات تجريب الحواس * 

  .تحسس، رؤية

تجريب فعاليات تنساب األعضاء * 
  .المختلفة

 فعاليات في عضو ال تجريب* 
  . الغرضيناسب

  :وصف كالمي للفعاليات* 
  ".نمشي بالمقدمين ونركل بهما"   
  ".نرسم باليدين ونأكل بهما"   
ما الذي استطيع ": وصف كالمي* 

: وما الذي ال استطيع فعله
استطيع أن أرسم، يصعب علي "

  ".المشي
  

البوم العائلة تعرض تسلسل نمو اتأمل صور من * 
  الطفل وعائلته

الحليب للرضيع، طعام مختلف : للنموالطعام مصدًرا * 
  .للبشر والحيوانات

احاديث حول فعاليات ممكنة وحول محدودية معينة * 
االنسان ال يستطيع الطيران ألنه ال يملك : "مثل

  ".جناحين
أحاديث عن نشاطات وأعمال شخصيات أدبية * 

  .سوبرمان: وتلفزيونية مثل
عيد : محادثة حول أحداث شخصية واستعراضها مثل* 

  .، رحالت عائليةدميال
  . تأمل صور من هذه األحداث

 اجراء محادثات حول الفعاليات والشعور الذي يرافق 
  .هذه األحداث

: وعي المشاعر الشخصية التي ترافق أحداثا مختلفة* 
محادثات حول احداث تدور في الحياة اليومية، 

  .أحداث اثارات الغضب، الغيرة، الخوف، الفرح
  .ل مشاعر شخصيات قصصيةمحادثات حو* 
وعي مكانة الطفل في العائلة، في الروضة، في * 

  .محادثة، ألعاب أدوار: محيطه القريب
لعب مع : وعي الهوية الجنسية الشخصية والعامة* 

استغالل أوضاع . دمى مختلفا مثل الذكر واالنثى
سائحة الجراء محادثات في موضوع الهوية 

  .الجنسية
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  ج  ب  أ  الطعام
 مختلفة  مأكوالت التعرف على-  افأهد

   .وتحديدها
: الطعام، مثلمميزات مالحظة  -

  .مذاقات، أشكال، أقسام، أنواع
عمليات اعداد مأكوالت، عمليات بسيطة مثل فهم * 

أعداد ساندويشات وعمليات معقدة مثل أعداد 
  .كعكة، قلي بيضة

الحليب من : معرفة ما هي مصادر الطعام مثل* 
  .ن من القمحالبقرة، الطحي

: شم وتذوق مأكوالت مختلفة مثل*   فعاليات وتجريبات
العسل، اإلجاص، التفاح، البصل، 

  .الخيار المخلل
تحديد مأكوالت معروضة بأشكال * 

فاكهة مقشرة، مقسمة، : مختلفة مثل
  .محززة

تحديد مأكوالت معروضة بأشكال * 
فاكهة مقشرة، مقسمة، : مختلفة مثل

  .محززة
والت لها تكوينات مختلفة تحديد مأك*  

مسلوقة جًدا، بيضة . مثل بيضة نيئة
  .بيضة مقلية" عين"

تحديد وتسمية مأكوالت في األلعاب * 
  .والصور

  

تقسيم الفواكه أو الخضراوات إلى * 
القشرة، الحزوز، : مثل: اجزاء
  .البذور

  :تصنيف المأكوالت بحسب* 
 حلو، مالح، مر، –   المذاق 
  .حامض
  .دائري، طولي –    الشكل 

 فواكه وخضراوات، –    النوع 
  .مسليات، مشروبات

 وجبة العاشرة، –    اوقات تناولها 
حفالت، مأكوالت األلبان، أطعمة 
   .اللحوم، المأكوالت غير المحددة

  

 تخطيط العملية، المحادثة وتقديم –اعداد نوع طعام * 
  .الشرح أثناء اعداد المأكولوات

  . في صورعرض تسلسل الفعاليات* 
  .زيارة مزرعة، مطحنة قمح* 
   .قصص حول الطعام ومصدره* 

  العائلة
_____________________ 

  أهداف
  

 العائلة النواتية  التعرف على-
األم، األب، : مثل) المصغرة(

  .األخوة، األخوات
  التعرف على العائلة الموسعة وتحديد -

الجد، : شخصيات هامة للطفل مثل
   .لمربيةالجدة، األعمام، ا

التمييز بين الوظائف المختلفة في _  
  .العائلة النواتية والعائلة الموسعة

  .التعبير عن مشاعر تجاه العائلة_  

العرس، :   فهم عمليات تجري عند تكوين العائلة مثل-
الزوجية، األبوة، االهتمام بتركيبات أسرية مختلفة 

  .ة/العائلة وحيد الوالد: مثل
النزاع بين :  وتآلف مثل  فهم أوضاع تصارع-

  .االخوة، مراعاة أفراد األسرة

  فعاليات
   وتجريبات

  .تأمل البوم صور عائلي*  
  .في الروضة" زاوية العائلة"اعداد *  

انتهاز فرص الحضار عائالت *  
  .لزيارة الروضة

  .قصص أطفال في موضوع العائلة*  

محادثات حول الوظائف المختلفة * 
  .في العائلة

الدجاجة : ارنة مع الحيواناتالمق*  
  .التي ترقد، العجل الرضيع

قصص حول أحداث في عائلة من *  
  ).عائلة حيوانات أو دمى(الخيال 

استغالل فرص ومناسبات في عائالت األطفال *  
  .للحديث عن هذه المواضيع

  .قصص تعرض هذه المواضيع*  
ألعاب أدوار، مسرح دمى لبناء حوار بين *  

  .العائلةالشخصيات في 
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  ج  ب  أ  البيت
  .على غرف السكن وتحديدها التعرف -  أهداف

  التعرف على الغرفة الشخصية -
  .ومحتوياتها

  .مالحظة وظائف الغرف واستعماالتها - 
  معرفة قواعد األمان في البيت -

خطر لمس الكهرباء، اشعال : مثل
  .اعواد الكبريت

  تحليل مشاعر وأحاسيس مرتبطة -
االمان، الخصوصية، : بالبيت مثل

  .الغيرة

البرنامج اليومي، : عمليات تحدث في البيت مثل فهم  -
  .نظافة البيت

الحفاظ على :   تقييم عمليات اجتماعية في البيت مثل-
  .الهدوء وقت الراحة، المساعدة المتبادلة

  فعاليات
   وتجريبات

  :جريب فعاليات مثلت* 
  .الغسيل، غسل األواني*  
  .ل صور مناسبةتأمل تسلس*  
  .وصف كالمي للفعاليات والصور*  
احضار أشياء شخصية ومحبوبة من *  

  .الغرف إلى الروضة
  .قصص*  
    .مسرحية*  

  .بناء نموذج في البيت وغرفه* 
  .تصوير الغرفة، رسم الغرفة*  
  ".ماذا في غرفتي: "وصف*  
عرض صور لمختلف الغرف في *  

  .البيت
ليومي في تخطيط برنامج الطفل ا*  

يوم عادي، يوم : أيام مختلفة مثل
  .عطلة

  

 لغرف مختلفة سواء كانت تصنيف األثاث واألشياء* 
  .بأشياء عينية أم بالصور

تصنيف ومالءمة أشياء، أثاث، أدوات ومستلزمات *  
  .أنواع المادة والوظيفة: بحسب معايير مختلفة مثل

  .وصف كالمي للفعاليات والفئات*  
أمل الصور التي تعرض خروقًا في محادثة مع ت*  

   .األمان أو سلوكًا غير آمن

  المحيط القريب
  أهداف

 الترع على المحيط القريب وتحديده، -
الرئة "مثل الشوارع، المباني 

  ".الخضراء

معرفة ما هي وظائف واستعماالت    - 
المباني :  مثلاألشياء في المحيط
  .العامة، الشوارع

  .المحيط  فهم أسباب ما يجري في -
قطع الشارع، :     فهم أسباب وقواعد سلوك، مثل

  .المشي من غاية إلى آخر

  
  فعاليات
  وتجريبات

في كل نزهة نركز على . نزهات*  
جامع، (مبان عامة : موضوع واحد

كنيسة، مدرسة، مركز جماهيري، 
، عمارات سكنية، دكاكين، )عيادة

  .أرصفة وشوارع، حدائق عامة
ريب وتحديد تصوير المحيط الق*  

األشياء فيه، بما في ذلك وصف 
  .الصورة كالميا

  .بناء نموذج للمحيط القريب*   

: لعبة تربوية عن التصنيف، مثل*  
األشخاص في الرصيف، 
السيارات في الشارع، الباعة في 

  .الدكاكين
المحيط "ألعاب محاكاة في نموذج *  

  ".القريب

  .واقعتجريب قطع شارع في لعبة محاكاة وفي ال*  
العاب محاكاة لزيارة عيادة، أو الوقوف بالدور في *  

  .محطة باص
  .المشي في مسار مخطط*  
  .عرض تسلسل صور فوتوغرافية أو مرسومة*  

  



 92

  
  ج  ب  أ  مراآز تجارية
على المراكز التجارية المختلفة  التعرف -  أهداف

دكاكين المالبس، مكتبات : وتحديدها، مثل
  .األدوات القرطاسية

:  معرفة كيفية التصرف في مكان عام، مثل -
  .الوقوف في الدور

   .فهم عمليات البيع والشراء*   .مالحظة مميزات خاصة بكل دكان -

  فعاليات 
  وتجريبات

  .زيارة مختلف الدكاكين* 
ألعاب أدوار لباعة ومشترين في نماذج *  

    .مختلفة من دكاكين اللعب في الروضة

يز كل تفصيل المنتجات التي تم* 
دكان كما يحدث في لعبة 

  ":السلسلة"
في دكان الخضراوات يوجد : "الطفل أ

  ".اجاص
في دكان الخضراورات  "–الطفل ب 

  . وهكذا نكمل".يوجد اجاص وتفاح
تصنيف أشياء تابعة للدكاكين *  

المختلفة سواء كانت عينية أم 
  .بالصور

إيجاد أشياء ليست تابعة لدكان *  
    .معين

ار في حدود نماذج المراكز التجارية التي بنيت ألعاب أدو* 
  .أطفال يتفاوضون، يدفعون، يأخذون الباقي. في الروضة

  .عرض سلسلة الفعاليات في صور*  
  .معرفة القطع النقدية وتمييز القيمة المالية للنقود المختلفة*  

الحذر والسالمة 
 _______الشخصية__

  أهداف

: دها مثل التعرف على مصادر الخطر وتحدي-
النار، الكهرباء، األشياء الحادة، النفايات 

  .والقمامة، الغرباء

  تحليل طرق تجنب الخطر ورد -
  .الفعل الصحيح وقت الخطر

  .  فهم وتقييم عمليات النتيجة والسبب-

  فعاليات 
  وتجريبات

استغالل أوضاع سانحة للحديث عن قواعد *  
االبتعاد عن االرجوحة : سالمة وحذر مثل

ت اهتزازها، الحذر عن اعطاء ادوات وق
حادة لآلخرين وعند استعمالها، علينا أن ال 

  .نرافق االشخاص ال نعرفهم

محادثة تبادر اليها المعلمة في *  
  :مواضيع مثل

  ".كيف نقطع الشارع    "
تحديد مخاطر في صور واقتراح *  

  .طرق مواجهتها

  :العاب مثل*  
صور تصور     مالءمة صور تعرض عوامل خطر ل

  .النتائج
  .عرض عملية في تسلسل صور*  

      رياض االطفال
  أهداف

  معرفة الشخصيات في الروضة وتحديدها -
المعلمة، األطفال، المساعدة، معلمة : مثل

  .االيقاع
زاوية :   معرفة الزوايا في الروضة مثل-

  .المطبخ، المكعبات

  معرفة البرنامج اليومي في -
  .الروضة

  .واعد السلوك في الروضة  معرفة ق-

  .  فهم تسلسل عمليات، فعاليات وأوضاع في الروضة-

  فعاليات
  وتجريبات

تعلم الفعالية الخاصة بكل زواية من زوايا *  
  .الروضة

  .ترتيب أشياء بحسب الزوايا في الروضة*  

  .اجراء محادثة حول قواعد السلوك* 
اتجسيد قواعد الروضة في العاب *  

  . دمىأدوار في مسرح

أعياد ميالد، حفالت، وقفة : فعاليات تحضير لمناسبات مثل* 
  .العيد، األعياد

: قصص شفهية ومصورة حول أوضاع اجتماعية مثل* 
  .المشاجرة، الوشاية، المرض، والدة الخ

: تقديم اقتراحات وردود فعل بديلة ألوضاع اجتماعية مثل* 
  .ينردود فعل لطفل يبول على نفسه أو طفل يهين اآلخر
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  ج  ب  أ  النباتات
معرفة وتحديد النباتات في المحيط  -  أهداف

مثل شجرة سرو في : القريب
الساحة، الصفير والزعفران في 

  .الحديقة
:   تحديد أنواع نباتات مختلفة مثل-

األشجار، الشجيرات، األزهار، 
  .األعشاب

  . أقسام النبتة مالحظة-
للطعام، :   معرفة االستعماالت المختلفة للنبتة-

  .للزينة، لألثاث، للتدفئة

الري، :   تقييم أهمية االعتناء بالنباتات مثل-
  ).التسميد(االضاءة المناسبة، التغذية 

  .  فهم دور حياة النباتات-

  
  فعاليات 
  وتجريبات

نزهات في الحفل مع تأمل النباتات * 
  .وتسميتها

تصنيف أنواع مختلفة من النباتات *  
  .اومقارنتها مع بعضه

تفكيك زهرة القسامها، وتركيب صورة * 
شجرة من أقسام، تحديد أقسام ناقصة في 
الصورة، تلوين أقسام مختلفة بألوان 

  .مختلفة
  .قصص تشدد على اسهام النباتات لالنسان*  

تصنيف األشجار الشجار زينة واشجار *  
  .مثمرة

  

نزهات في الطبيعة في مختلف فصول * 
  . المختلفةالسنة وتأمل مراحل النمو

بذور، اوائل : عرض صور في تسلسل*  
    .النبات، أشتال، ازهار، فواكه

  حيوانات  
____________________  

            اهداف

  التعرف على حيوانات في المحيط -
  .القريب وتحديدها

  التعرف على اعضاء مميزة -
الذنب، : للحيوانات وتحديدها مثل
  .جناحينالقرنين، المنقار، الفروة، ال

فأر : "  مالحظة سمات تميز الحيوانات مثل-
صغير، أسد يزأر، سمكة تسبح، كلب 

  .يحرس، نملة نشيطة
الحيوانات :   مالحظة أنواع الحيوانات مثل-

  .األليفة، حيوانات الغابة
:   معرفة اسهام الحيوانات لالنسان مثل-

  .الطعام، اللباس، وسائل مواصالت
السالحف، : ثل  االعتناء بالحيوانات م-

تشبه (الببغاوات، األسماك، اليرانب 
  ).الجرذ

الصوص :   فهم عمليات نمو الحيوانات مثل-
الى البيضة، من الجدي إلى التيس، من 

  .الفرخ آلى العصفور

  
  فعاليات 
  وتجريبات

  نزهات*  
  .ألعاب في أشكال حيوانات*  
تحديد أصوات حيوانات في أشرطة *  

  .صوتية
  .ع تسمية أعضاءتأمل صور م*  

ألعاب تعليمات لتلوين أعضاء *  
  .مختلفة

  .قراءة قصص عن األطفال وعرض أفالم*  
  .العاب تصنيف*  
  .ألعاب تداعيات في الصور*  
  .زيارة مزرعة حيوانات*  

اطعامها وسقايتها، : االعتناء بالحيوانات*  
االعتناء باالقفاص وتنظيفها، االعتناء 

العتناء بالقفص بحوض السمك وتنظيفه وا
  .وتنظيفه

  .تربية حيوانات في الروضة*  
زيارة مزرعة حيوانات مع تتبع عملية *  

  .نمو الحيوانات
  .عرض سلسلة صور*  
  .قصص*  
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 ج ب أ  
  

  األعياد العادية والدينية
  
 أهداف

:  معرفة التسميات المختلفة لألعياد مثل-
رمضان، عيد الفصح، عيد الميالد، 

  .ضحى، عيد القطرعيد األ
:   تحديد رموز، عادات وواجبات مثل-

رفع العلم، أكل الكعك، الصيام، 
 .تبادل الهدايا

  . تحليل داللة رموز األعياد-
 مالحظة السمات األساسية -

للشخصيات الرئيسية في األعياد 
الرسول محمد، سيدنا : المختلفة مثل

ابراهيم، سيدنا عيسى المسيح والنبي 
  .شعيب

  
  
  
  
  
  
  
 

لماذا :  فهم بعض القصص الدينية والتاريخية للعيد-
نذبح كبشا في عيد األضحى؟ لماذا نزين الشجرة 

  في عيد الميالد؟
الرسول :   فهم العالقة بين الشخصيات األساسية-

  . ووالدته مريم–محمد، زوجته خديجة، المسيح 
  فهم العالقة بين أصل العيد، رموز العيد وعاداته -

 .ضحيةذبح األ: مثل

  
  فعاليات
  وتجريبات

 أناشيد متعلقة باألعياد، بناء رموز * 
  .العلم، شجرة عيد الميالد: مثل

  :زيارة إلى مواقع لها عالقة بالعيد*   
 الخروج –    في عيد غرس األشجار 

  .ألى الطبيعة وغرس األشجار
  . زيارة كنيسة–    في عيد الميالد 

  . زيارة الجامع–    في رمضان 
 زيارة المقام –في عيد النبي شعيب     

   .في حطين

ألعاب تداعيات للعيد، العالقة مع * 
علم، : الرموز التي تميزها

  .شجرة
  .قصص*  
   .رسم شخصيات*  

  
  
  
  
  
  
  
 

  .خلق جو مناسب للعيد بحسب الفترة* 
  .مسرحة* 
اجراء محادثات حول العالتقات بين الشخصيات * 

  .والمشاعر تجاهها
  .رقصص في صو*  

استبدال سيدنا : فعاليات تجسد أصل العادة مثل*  
 .  اسماعيل بالكبش
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  نموذج للتفعيل التكاملي: 2الجدول رقم 
   الشجرة–موضوع 

   
  نماذج فعاليات     

  أهداف
في المجال 
  الحسحرآي

  متفرقات  في المجال اللغوي  في المجال الذهني

األطفال يحددون . 1
  اشجارا

تأمل الشجرة، *  
سها، شمها، لم

  .التسلق عليها

تحديد أشجار في الساحة، * 
  في الصور

الصياغة الكالمية، * 
  .شجرة تنمو

دمج حرآات * 
وموسيقى بحسب 

حرآات األشجار في 
  .الريح

  .رسم أشجار
األطفال يتعرفةن . 2

  على أقسام الشجرة
الدوران حول * 

الجذع تحريك 
األغصان، قطف 
  .أوراق وجمعها

تشبيه الجسم * 
  .الشجرة وأقسامهاب

: معرفة الكامل واجزائه* 
 ما هو –إآمال بصري 

  الناقص في رسمة الشجرة؟
مالءمة أزواج، أوراق * 

  .أغصان

الصياغة الكالمية، * 
جذر، جذع، أغصان، 
أوراق شجر، فواآه، 

، رفيع، )جذع(سميك 
  )ورق الشجر(

ترآيب شجرة من * 
  أقسام

ترآيب أقسام * 
  .الشجرة

يزون بين األطفال يم. 3
  :أنواع الشجر

يعرفون أسماء . أ
  األشجار

الخروج الطبيعية * 
  .للتأمل

تصنيف أشجار 
  .وتسميتها

تحديد الشاذ في أوراق * 
ورق شجر : اللعب مثل

  .بصفات مختلفة

: صياغة آالمية* 
شجرة سرو، شجرة 

زيتون، شجرة موز، 
  .صنوبر، نخيل

أناشيد حول الشجرة * 
أوراق : "مثل

  ".الخريف

 يتعرفون على فروق .ب
في الشكل مثل الطول، 

أشكال األوراق، 
  .التكوينات المختلفة

المقارنة بين * 
أشجار مختلفة 

االرتفاعات، أوراق 
 –من أنواع مختلفة 

  .تكوين وشكل

تصنيف أشجار بحسب * 
  .حجمها، لونها وتكوينها

تحديد استعماالت أشجار * 
مختلفة في الطبيعة وفي 

  .الصور

: يةصياغة آالم* 
أملس،، خشن، حاد، 

  .عال جدا

اندثار أوراق * 
األشجار، تجفيف 

  .أوراق الشجر
خلق تدريجات * 

  .لونية للون األخضر
يتعرفون على . ج

االستعماالت 
والمعالجات المختلفة 

المنظر الطبيعي : مثل
والزينة، الطعام، 
  .التدفئة، األثاث

الجلوس تحت * 
  .الشجرة يظللنا

بناء آالت عزف * 
  .أقسام الشجرةمن 

إيجاد عالقات بين أنواع * 
األشجار وبين أعمال البشر 

  .في لعبة تداعيات
 ليست –نباتات "تصنيف * 

  .في الصور" نباتات

: صياغة آالمية* 
نقطف، نشم، نفرك، 
نأآل، فواآه، ظل، 
  .زينة، منظر طبيعي

التحضير لعيد * 
  .غرس األشجار

صنع أثاث من * 
  .خشب

سام "قصص مثل * 
  ".اصولياوالف

يشكل األطفال اسم . 4
  "نباتات: "الفئة

غرس اشتال * 
حقيقية وأشياء 
ما  : جامدة للمقارنة

الذي ينمو وما الذي 
  .ال ينمو

مقارنة وظائف، االشجار * 
بوظائف نباتات أخرى في 

  .صورة معبرة

: صياغة آالمية* 
نباتات، أشجار، 
أزهار، َمعَشب، 

  .عشب
مميزات النباتات * 
  .و في التربةتنم: مثل

  .االنبات* 
تجريب الموسيقى * 

والحرآة التي تصور 
  .النمو

يميز األطفال اوجه . 5
الشبه واالختالف بين 

األشجار والنباتات 
األخرى، االزهار، 
  .الشجيرات، األعشاب

التمييز عن * 
طريق اللمس بين 

أنواع النباتات 
جذع : المختلفة

  .شجرة مقابل العرق

طفل مقارنة حاجيات ال* 
بحاجات ) الطعام، الماء(

المياه، التربة، (الشجرة 
  ).الضوء

: صياغة آالمية* 
معشب، أوراق تويج، 

  .ساق، عرق
صياغة آالمية * 

: األطول: للمقارنة
  .األرفع

  .نزهة في الطبيعة* 
التأمل عن قرب * 

بواسطة مكبرة في 
مرآبات مختلفة 

  .للنباتات

يتعرف األطفال على . 6
: الشجرةطرق االعتناء ب

التربة المناسبة، الري، 
  .االضاءة والتسميد

االعتناء بشتلة * 
الشجرة النكش، 

إقامة حفر صغيرة، 
الشتل، الري، 

  .التسميد

اجراء محادثة حول * 
ظروق نمو األشجار 

  .وذبولها

: صياغة آالمية* 
انبوب، رشاش ماء، 

سماد، نباتات، ييبس، 
  .يذبل

تفعيل بحسب * 
الموسيقى التي تجسد 

لنمو، اإلنبات، ا
  .الذبول،

عملية /مسرحة* 
  .النمو

قبول المسؤولية * 
الجماعية لالعتناء 

  .بالحديقة

  

يتعرف األطفال على . 7
  .عملية نمو األشجار

تأمل المكان الذي * 
يحتوي على اشتال 

وأشجار باحجام 
  .مختلفة

تربية نباتات * 
  .مختلفة للمقارنة

عرض سلسلة صور * 
 من(تعرض نمو الشجرة 

المحبذ أن تكون 
  ).فوتوغرافية

مقارنة نمو الشجرة ينمو * 
  .الطفل

: صياغة آالمية* 
شتلة، نشتل، ينمو، 

  .يابس
في : صياغة العملية* 

البداية صغير، ثم 
متوسط، وفي النهاية 

  .آبير

تتبع التغيرات التي * 
تطرأ على أطوال 
األطفال بواسطة 
  .التأشير الخطي

  .اوائل النباتات* 
  .ارشتل أزه* 
  .العمل في الحديقة* 

  
. سابقا65 مراحل ومرآبات، ص –راجعوا مثال على تطوير وتوسيع التطور اللغوي . لم تطرق في المجال اللغوي اال الثروة اللغوية والمصطلحات* 

  
ست
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  القسم الرابع
  شروط ووسائل لتطبيق البرنامج

   العالجي-التربوي
  
  

   الروضةتنظيم البرنامج اليومي والمحيط التربوي في
  
  مقدمة .أ

  
بما في (فان جميع االجهزة االجتماعية * تعتبر الروضة جهازا اجتماعيا، وآما يفيد التوجه الجهازي

  .ذات مرآبات وعمليات مشترآة) ذلك روضة االطفال

الطريق . معين جهاز اجتماعي يشمل اجزاء ذات عالقات تبادلية، تسعى للتوصل معا الى هدف آل

  . مليئة بالنشاطات والتفاعالت دائمة التغييرالمؤدية الى الهدف

  

  :مرآبات الجهاز االجتماعي في الروضة هي

  االفراد  . 1
  .االطفال وعائالتهم والطاقم المهني  

  اهداف عليا   .2
  .تحقيق الطاقة الكامنة لدى آل طفل منطلقا للتربية والتعلم  

  النظام   .3
  .ن فيهما الطفل، مخططان ومنظمانالبرنامج اليومي والمحيط التعليمي اللذان يكو  

  .مصدر لطاقة التفعيل  . 4
  .تحفيز االطفال وتوجيههم الفعال من قبل الطاقم المهني  

  
  
  
  .Chin) 1970 (وبناء على) 1978(סאטיר بناء على * 
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  وسائل تحفيز  . 5

  .برامج تعلم وفعاليات مقترحة  

  مرونة في طرق مواجهة التغييرات  . 6

  .باوضاع حياتية مختلفة في الروضةاالهتمام التمايزي   

  اجهزة اشراف ومراقبة   .7

  طرق تقييم  

  

يمكن للروضة ان تعمل على تحقيق أهدافها التربوية اذا روعيت االعتبارات التالية عند تخطيط البرنامج 

  :اليومي وتنظيم المحيط

  حدود الجهاز  . 1

ثانوية داخل  ي آذلك بين اجهزةيجب تعيين الحدود داخل الروضة، بين الروضة ومحيطها الخارج

  .العمرية المختلفة الروضة مثل االفراد اصحاب المهن المختلفة واالطفال من الفئات

 

 

  صراعات  . 2

يجب أن نأخذ  من هنا. ال يخلو أي جهاز اجتماعي من حاالت فيها الصراع والضغوطات والتوتر

يتغيرون، يستجيبون للتغيير وحتى أنهم  بعين االعتبار حقيقة ان االفراد يختلفون عن بعضهم البعض،

  .مرتبطون ببعضهم البعض

  

  التوازن  . 3

بناء عليه تدعو الحاجة  ).الحفاظ على التوازن(الروضة بوصفها جهازا اجتماعيا تحتاج الى التوازن 

  .حدوث اوضاع الصراع والتوتر اليجاد طرق لتحقيق التوازن بين العناصر، خاصة بعد

  .توازن في الروضة بواسطة العودة للوضع السابق، او بواسطة خلق وضع جديديمكن التوصل الى ال
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  )feed back( المردودية   .4

لذا فإن انماط االتصال المقبولة والواضحة بينها تظل ضرورية . تعلم في الروضة عوامل عديدة

  .لتحليل العمليات ولتحقيق اهداف الروضة

  

  تلخيص

فرد فيها عبارة عن جزء من آل، والروضة تتأثر بأشياء اخرى وتؤثر تعتبر الروضة جهازا اجتماعيا، آل 

  .عليها في الوقت نفسه

على االداء الوظيفي  التطرق الى البرنامج اليومي في الروضة وتخطيط وتنظيم المحيط التربوي سنشدد عند

  .الصعيد الشخصي ة على/للروضة بمصطلحات الجهاز، مع مراعاة حاجات آل طفل

المحيط، حيث أنهما عامالن يؤثران على قدرة  أهمية البرنامج اليومي في الروضة وتنظيمآذلك سنصور 

  .داخل الروضة أو على عائالت االطفال اداء الطاقم المهني سواء آان
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  بسط الموضوع. ب
  

والمألوف  فهم يستمتعون من المعروف. االطفال االمان من العالم المنظم والمرتب يستمد

عندما يعتبرون   في تجارب نفسية غير مألوفة، او مواجهة الصعوبات،ومستعدون للدخول

  .المحيط الذي يكونون فيه آمنا

  

مواضيع، مضامين  اليومي وتنظيم المحيط، بناء على تعريفهما، يرمزان الى تقسيم االوقات الى البرنامج

  .مختلفة ووظائف مختلفة خالل النهار، في محيط منظم ومخطط الوضاع

  

  .تكيف االطفال الطار الروضة يتحققان تدريجيا وعلى مراحلاندماج و

  

  :هذه المراحل هي

الطعام على  تناول:  وفيها يتعرف االطفال على انماط مألوفة لديهم في اطار الروضة، مثلأ المرحلة

منهم، الفصل بين الزوايا المختلفة في  الطاولة، تلقي تعزيزات ايجابية عندما يتصرفون آما هو متوقع

  .لروضة، آما تفصل الغرف في البيتا

  
يتعرفوا عليها في اطر   وفيها يتعلم االطفال قواعد وانماط سلوك جديدة تتميز بها الروضة، ولمب المرحلة

  .جميع التالميذ العمل ضمن مجموعة، التصرف عند وجودهم مع: اخرى، مثل

  
  . فيها يالئم االطفال انفسهم لالنماط الجديدةالمرحلة ج

  
وخارجها،   فيها يتعلم االطفال الفصل والتمييز بين محيطات واطر مختلفة داخل الروضةد ةالمرحل

  .ويتعلمون االعتراف بمتطلباتها المختلفة والتصرف بحسبها

  
االطفال العاديين  هؤالء االطفال يستصعبون أآثر من. االطفال المستصعبين بشكل خاص يكون أبطأ تكيف

يعبرون عن اعتراضهم الي تغيير او وضع  واحيانا. واالعتراف بالحدودفي االنصياع لقوانين خارجية 

  .جديد
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االطفال الذين يوجب وضعهم وحاجتهم تلقي خدمات التعليم الخاص يواجهون صعوبات عديدة في مجاالت 

  .مختلفة

 

بات وتكرارية من الصعو الصعبة واوضاع الصراع التي يقع فيها هؤالء االطفال تكون اآثر عددا االوضاع

الضعفاء والذين يجدون صعوبات خاصة، وآذلك االهالي  يواجه االطفال. التي يواجهها االطفال العاديون

  .يعالجهم مشاآل، وهم يمرون باحباطات في اوضاع حياتية عديدة والطاقم المهني الذي

  

م على اجتياز آل منه ة خالل عملية تطوره ومساعدة/الطاقم المهني ان يكون وسيطا وان يدعم آل طفل على

يلبي حاجات االطفال والطاقم في اوضاع مختلفة،  البرنامج المحكم الذي. المراحل بالوتيرة التي تناسبه

والعوامل  )المكان، الضوء، الساعة وما شابه: مثل(يراعيان العوامل الفيزيائية  التخطيط والتنظيم اللذان

 آل هذه االمور مجتمعة اضافة -سواء  على حد) شابهمثل التعاون، حرية االختيار، المنافسة وما (البشرية 

والمألوف، ستتيح لالطفال وللطاقم العامل أن يتوقعوا ما سيحدث مستقبال،  الى تنظيم المحيط التربوي اآلمن

ستضمن االداء الناجع  وهكذا فانها جميعها. يقللوا من أوضاع عدم اليقين وحاالت الفزع لدى األطفال وأن

 .خالل تدريب األهالي ومشارآتهم في الجهاز  وستتيح تطور االطفال وتعلمهم، وذلك منللطاقم المهني،
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  فرضيات أساسية. ج
  
  

وقوانين اجتماعية، آما  تعتبر الروضة االطار الرسمي خارج العائلة واالولي لتعلم معايير سلوآية   .1

  .تبارهما عمليتين مكملتينباع) وجتمعته(االجتماعية  تعمل على تنمية َفْردنة االنسان والتهيئة

  

البرنامج اليومي في الروضة والمحيط المنظم يتيحان لالطفال التعلم عند وجود قوانين اجتماعية   . 2

  .وانماط حياة

  

النفسي لدى االطفال  البرنامج اليومي المعروف مسبقا والمحيط المألوف يساعدان على االنتظام  . 3

فانهما يتيحان تكيف واندماج االطفال  ات المقترحة، وهكذاويمنحانهم االمان الشديد في التجريب

  .ادائية في الروضة العادية اصحاب المحدودية ممن يواجهون صعوبات

  

االطفال المنطوين  البرنامج اليومي موجه لفعاليات محددة في المحيط المحكم، وهكذا فانه يساعد   .4

  .لياتواصحاب ردود الفعل التمنعية على االندماج في الفعا

  

والفعالية، وهكذا فانه  البرنامج السليم في الروضة يتيح وضع حدود واضحة في تنظيم المحيط   .5

  .اجتماعية وسلوآية يساعد االطفال الذين يواجهون صعوبات عاطفية،

  

المحيط يزود االطفال بمحفزات مئوية، توسع مدارآهم، تطور مهاراتهم وتسهم في تطورهم    .6

  .العاطفي

  

محيط المخطط يعتبر ذا طاقة آامنة لتطوير االطفال المحدودين على االستقصاء، التجريب وخلق ال  . 7

  .تفاعالت مختلفة
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البرنامج اليومي المعروف مسبقا لالهالي يمنحهم الشعور باالمان والثقة بجهاز الروضة ويسهم في   . 8

  .التعاون بينهم وبين الطاقم

  

المساهمة في مجال  م في الروضة يتيحان لكل فرد من افراد الطاقمالبرنامج اليومي والمحيط المنظ  . 9

  .الطاقم تخصصه، مع الحفاظ على الحدود المهنية والتعاون بين افراد

  

الحاجة للفصل االجتماعي  اعداد الخدمات العالجية في اطار الروضة العادية يتيح بقدر آبير تقليص   .10

رفاقهم في (أساليب تعلم خاصة وبين مماثليهم يحتاجون الىبين االطفال المستصعبين، واولئك الذين 

  ).الفئة العمرية نفسها
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  أهداف. د
  
  

هو استغالل  األساسي من العمل بالبرنامج اليومي وتخطيط تنظيم المحيط والمكان في الروضة الهدف

  .وانجع وجه الوقت والمصادر المتوفرة لدى االطفال على أفضل

  

  :أهداف اخرى

 
  .ة حاجة الطفل للشعور باالمان ومواجهة التغييراتتلبي  . 1

  .تلبية الحاجات الخاصة لدى االطفال آمتعلمين، من حيث التوقيت والمكان المناسبين لهما  . 2

  ).التهيئة اإلجتماعية(والجتمعة ) تمّيز آل فرد(تلبية حاجة االطفال للفردنة   . 3

  .رفهم على المحيط، بمحدودياته وامكاناتهتلبية حاجة االطفال للحصول على وساطة عند تع   .4

مساعدة االطفال على الوصول لدرجة التحكم الذاتي، خاصة عند الحديث عن أطفال يميلون لكثرة   . 5

  .الحرآة

 خاصة عند االطفال المستصعبين في -االستجابة لحاجات االطفال لتنظيم المحفزات المحيطية   . 6

  .االصغاء والترآيز
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  ميةمبادئ تعلي. هـ
  

آافة المجاالت  البرنامج اليومي وتنظيم المحيط في الروضة ان يتيحا التعبير المتوازن عن على  . 1

  .على الدمج بينها الحرآية، العاطفية، االجتماعية والذهنية والحرص: التطورية

  

  .رديةعلى البرنامج اليومي وتنظيم المحيط في الروضة أن يتيحا لألطفال نشاطات جماعية وآذلك ف  . 2

  

لكن عليهما  على البرنامج اليومي وتنظيم المحيط في الروضة تيسير فعاليات محكمة ومخططة،  . 3

  .استغالل اوضاع عفوية لتطوير الفعاليات في المضامين

  

المهني ولمختلف  على تنظيم المحيط في الروضة وتحديد البرنامج اليومي اتاحة الفرصة للطاقم  . 4

الصعوبات المحددة، بحسب برنامج العمل  اجات االطفال الفردانية ولمعالجةالمعالجين لالستجابة لح

  .ة/الشخصي لكل طفل

  

وصاحب الحاجات  فردي للطفل الذي يواجه صعوبات-عالجي-يمكن ان يتم العمل وفق برنامج تربوي   .5

  .الطفل والتوجه العالجي المحدودة، ضمن نطاق جماعي، فردي او مدمج، وذلك بحسب وضع

  عوبات الطفل آفرد وحاجاته الخاصةلعالج الفرداني يتيح التشخيص، المتابعة والترآيز على صا   -

  .العمل الجماعي يتيح االهتمام بحاجات الطفل ويسهم في تطوره التواصلي واالجتماعي   -

ل المختلفة، لدى االطفا من المهم ان تكون المربية واعية لمستويات التطور المختلفة، في المجاالت   -

ستقترحها عليه، بحسب مستواه وفي  في الروضة، بحيث يكون توجهها للطفل والفعاليات التي

  .االطار االعالجي الذي يناسبه

  

فردي، وال يأتي ذلك  وبشكل يجب تحديد ساعة العالج الفرداني في مكان وزمان مالئمين لكل طفل   .6

  .ا في االنضمام اليهاراغب على حساب فعاليات تعلمية، اجتماعية، قد يكون الطفل

  .من المهم االآثار من الفعاليات العالجية الجماعية، مع مالءمتها للحاجات المتغيرة لكل طفل   -
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العالجي  الذي يوجب وضعه أن يتلقى(من المهم ان نحرص على ان ال يمس اخراج الطفل    -

  .من االطار الشامل بفعاليته ومجاالت اهتماماته في الروضة) الفرداني

  

بحيث يتمكن الطاقم من  على تنظيم المحيط التربوي والبرنامج اليومي في الروضة ان يكونا مرنين،  . 7

اوضاع ضاغطة، مناسبات استثنائية (خاصة  مالءمتهما لحاجات االطفال المتغيرة، مع مراعاة اوضاع

  ).وما شابه

 

  :نيجب ابالغ االهالي بالبرنامج اليومي في الروضة وهذا يحقق هدفي  . 8

  ).الدقة في موعد الوصول وما شابه(التعاون على الحفاظ على النظام . أ

 .اقتراح نموذج للعمل ببرنامج يومي معين في اوضاع عائلية. ب

  .على محيط الروضة والبرنامج اليومي تلبية حاجة آل فرد في اللعب الحر، الخيالي والدرامي  . 9

  

فعاليات آل طفل،   اتاحة الفرصة للطاقم لتسجيل وتتبععلى البرنامج اليومي والمحيط في الروضة. 10

  .لتحديد الصعوبات التي يواجهها وتقييم تطوره

  

الطاقم والمعالجين  على المحيط والبرنامج اليومي في الروضة اتاحة التواصل المباشر بين افراد. 11

  .كل طفلخطة عمل مالئمة ل المختلفين، التاحة الرؤية المدمجة وتقييم االطفال وبناء
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  طرق تعلم وتفعيل في الروضة العادية والمدمجة. و
  

 روضة االطفال الخاصة والمدمجة بطرق تفعيل االطفال المستصعبين وذلك من اجل تنفرد

  :على البرنامج اليومي وتنظيم المحيط في هذه الرياض ان يشمال. تحسين وضعهم
  فعالية تربوية فردانية  * 

  ية فردانية تأهيل-فعالية عالجية    *

  فعالية موجهة ضمن مجموعات  * 

  فعالية حرة في الساحة  * 

  فعالية حرة موجهة  * 

  فعالية تربوية مع جميع االطفال   *

  فعالية عالجية ضمن مجموعات  * 

  

  الفعالية التربوية الفردانية. 1

لبرنامج الشخصي، بحسب ا فعالية تعلم تمررها للطفل مربية َأو مربية البستان األم او معلمة الدمج وهي

وليس نسبة للفئة العمرية او لمجموعة االطفال (فيه  الذي يكون" الموقع"بحيث تلبي حاجة تقدم الطفل من 

   .المضامين الشخصية بحسب مستواه الشخصي ، وتعليمه)في الروضة

  .مكان الفعالية وتوقيتها يتغيران بحسب حاجات الطفل

  

   تأهيلية فردانية-فعالية عالجية . 2

عالج : التطورية المختلفة فعالية عالجية تأهيلية يقدمها للطفل الفرد اخصائيو عالج في المجاالت هيو

هذا النوع من الفعاليات يلبي حاجة التشخيص الدقيق  .بالتشغيل، عالج للكالم، عالج بالحرآة، بالفنون

   .معالجته عالجا خاصا بحسب حاجاته لصعوبات الطفل ويتيح

 المعالج المربية في فعاليات تقوية في نطاق الحياة اليومية في الروضة، لتكون استمرارا من المهم ان يرشد

  .للعالج التأهيلي
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  فعالية موجهة ضمن مجموعات. 3

وذلك لتلبية الحاجات  حول محفز او لعبة)  أطفال عادة3-2(فعالية تضم مجموعة صغيرة من االطفال  وهي

قواعد لعبة مشترآة، التعاون، التنافس، الرغبة في  اآساب:  فرديالذهنية واالجتماعية لدى الطفل بشكل

 الفوري، التعلم من خالل المحاآاة، يمكن للعمل الجماعي، بل عليه، أن يتيح التحصيل، تأجيل االشباع

  .االهتمام العالجي لحاجات الطفل الخاصة

  :تتيح الفعالية الموجهة ضمن مجموعات

الفرح، المتعة، الغيرة، الغضب، تعبير عن العنف، تعبير عن  :عية مثل معالجة مضامين عاطفية اجتما  .أ

 .المس

  .تطوير الوعي الذاتي والوعي االجتماعي الفردي  . ب

  . الخروج من التمرآز الذاتي- تطوير التسامح تجاه اآلخر   .ج

  . تنويع طرق التعلم عند االطفال  .د

  

   فعالية حرة في الساحة. 4

. عالقات اجتماعية فيما بينهم احة تتيح لهم الحرآة الحرة، التحرر من التوترات وبناءاالطفال في الس فعالية

التجهيزات المختلفة والتجريبات في العمل في مواد واشياء مساعدة  الساحة تيسر الفعاليات الجسمانية في

  ..".بمقدوري ان"الفعاليات تزيد الثقة بالنفس والشعور  هذه. اخرى

الحرآية  المشاآل: ة الشعور بالفزع لدى االطفال المستصعبين صعوبات تطورية، مثلالروض قد تثير ساحة

  .يجب ارشادهم ومرافقتهم في الساحة. او الضعف في االهتداء في المكان

  

  فعالية حرة موجهة. 5

تقليص المحفزات المختلفة  تدخل المربي في اللعب الدرامي الحر وفي االبداع الحر بواسطة اضافة او يتم

  .واالبداع لتطوير، توسيع واثراء قدرة اللعب الدرامي
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  الفعالية التربوية مع جميع االطفال. 6

الوسائل لتعلم قواعد  حيث يعتبر احد. مع جميع االطفال يعتبر لقاء اجتماعيا لهم بارشاد المربية العمل

ع جميع االطفال، في اللقاء م. شخصية ومشترآة اجتماعية أساسية لبناء عالقات والمشارآة في تجارب

   .ة/االهتمام التمايزي بحسب المستوى المختلف لكل طفل التربية الخاصة، يتطلب

  

  الفعالية العالجية ضمن مجموعات. 7

الذي يواجه فيه  جماعية، يطبقها مختص عالجي شبه طبي، وتهدف الى تحسين قدرة الطفل في المجال فعالية

  .الرفاق اسطة اللعب وبمساعدةصعوبات ليس بشكل مباشر ومهدد، انما بو

  :الفرضيات األساسية في هذه الفعالية هي

لهم أن يتدربوا على  من االسهل على االطفال الذين يواجهون صعوبات خاصة، بل من الممتع والمحفز   .أ

  ".المجموعة الداعمة"االجتماعي باسلوب  التغلب على الصعوبات وذلك من خالل اللعب والتفاعل

ناحية الصعوبات وضرورة العالج، اال ان التباين في المجاالت  المجموعة متجانسة منقد تكون   . ب

  .االخرى يتيح للطفل رؤية نفسه واآلخر شخصين لهما جوانب متنوعة التطورية
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  طرق للمراقبة والتقييم
  

  مقدمة .أ
بامكانهم في هذا . اايض الروضة العادية والخاصة، لالطفال اصحاب الحاجات الخاصة، محيطا عالجيا تعتبر

  .العالجي-المجاالت المختلفة بمساعدة الطاقم التربوي المحيط مواجهة صعوباتهم بشكل افضل والتقدم في

المحيط  يتعرف على االطفال ويفهم شخصيتهم، قدراتهم والصعوبات لديهم آما تظهر في على الطاقم ان

  .والتقييم المتابعةلهذا فاننا نستخدم ادوات المراقبة، . الطبيعي في الروضة

  :المراقبة والتقييم هما عمليتان ديناميتان تتيحان المتابعة وتساعدان الطاقم على

  .وعلى حاجات االطفال في الروضة" الوضع االولي"التعرف على   . 1

  .ة/تخطيط طرق العمل والعالج المناسبة لكل طفل  .2

  .ثناء تفعيل البرنامج العالجيتحديد وفهم التغييرات التي تطرأ على حاة االطفال، ا   .3

  .التفكير جيدا عند ادخال تغييرات الزمة على خطة العمل الشخصية   .4

 .فحص وتقييم نتائج وعمليات التعلم والعالج  .5

  

  مراقبات. ب
المراقبات في بداية السنة  تتم. المراقبة السلبية والمراقبة الفعالة: نوعان اساسيان من المراقبات هناك

  ).متواصلة مراقبة(وعلى مدارها ) مراقبة اولية(الدراسية 

  

  المراقبة السلبية

تجري المراقبات السلبية على السلوك العفوي لدى الطفل المراقب، فالمراقب يقف جانبا ويتأمل الطفل، الذي 

  .ال يدرك حقيقة آونه مراقبا

  المراقبة السلبية لفترة زمنية متواصلة. 1

متواصلة، وبامكانه تحديد اسلوب  كن للمراقب تتبع الطفل خالل فترة زمنيةفي هذا النوع من المراقبات يم

بامكان ايضا الوقوف على عدد . صعوبات في حل مشكالت نشاط الطفل والطرق التي يستعملها لمواجهة

مستويات  يمكن للمراقب متابعة. الطفل خالل المراقبة وانواع النشاطات المتبدلة النشاطات التي يبدلها
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في . نوعية العالقات التي تنشأ بينهم صل لدى الطفل مع االطفال اآلخرين والبالغين اضافة الى متابعةالتوا

امور اخرى مثل استجابة الطفل لقوانين الروضة، الفعاليات التي  مثل هذه المراقبات يمكن الوقوف على

  .صلالمربية أو االطفال واخذ انطباع عن مستوى الصيغ الكالمية والتوا تقترحها

  

  مراقبة لفترة زمنية. 2

وقت "مراقبة الطفل : مثال .في هذا النوع من المراقبات تقرر مسبقا ما هي االوضاع التي ستتم مراقبتها

هذا التأمل يتيح ترآيز . الحر، العمل على الطاوالت ، في الساحة، في زوايات اللعب، في اللعب"اللقاء

  . اوضاع محددةالطفل وطابع ادائه في المعلومات حول حاجات

  

  المراقبة الفعالة
فعله، انما يشارآه بشكل فعال  يقتصر دور المراقب في المراقبة الفعالة على مجرد تأمل اداء الطفل وردود ال

  .لالنشغال بامر معين بل يمكن ان ينفذ او يوجه الطفل. في نشاطاته

تدخل البالغ ومدى استعداده للتشارك يمكن في هذا النوع من المراقبات الوقوف على ردود فعل الطفل تجاه 

  .معه

  .تعرف الطفل على المراقب يؤثر آثيرا على ردود فعل الطفل تجاه

القيام بمراقبات من نوع  السلبية والمراقبة الفعالة ليست الواحدة بديلة لالخرى، واتخاذ قرار حول المراقبة

  .لى تحقيقهاالمراقبة ع معين هو منوط بمعطيات الوضع وباالهداف التي تعمل

. الستمارات مراقبة محكمة بحسب مراحل التطور لدى االطفال في السنوات القليلة الماضية طورت نماذج

  .االطفال تتيح اجراء المراقبة المنهجية في مجاالت االداء والسلوك المختلفة لدى هذه االستمارات

يمكن للمراقبة . تعمق على مدار فترة زمنيةوالم تعتبر المراقبة في الروضة مهمة معقدة تشمل التأمل الدينامي

ويمكن ان نراقب الطفل، ردود فعله، تفضيالته واسلوب التعلم . مختلفة ان تتمحور حول عوامل واوضاع

يشمل مبنى الروضة،  المحيط. وقت المراقبة يجب مراعاة المحيط الفيزيائي الذي يتواجد فيه الطفل .لديه

  .التجهيزاتالفسحة المكانية، زوايا اللعب و

الفيزيائي والبشري،  اسلفنا، اجراء مراقبات ايضا في اوضاع وتفاعالت ما بين الطفل والمحيطين يمكن، آما

مربية الروضة : مختلفون بالمراقبات في الروضة يقوم اخصائيون. بمن فيهم الرفاق المجايلين والكبار

  .مستوى ادائه من زوايا رؤيته المهنيةيقدم المعلومات عن الطفل وعن  آل منهم. ومعالجون شبه طبيون
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  تقييمات. ج
  

  :التقييم هو عملية دينامية تتألف من تحليل المعلومات، الفحص، النقد وبلورة مواقف تجاه اربعة جوانب

  

  .وضع االطفال وحاجاتهم المتغيرة  . 1

 .طريقة تلبية حاجات االطفال في نطاق العمل العالجي والفعاليات في الروضة  . 2

  .تقييم عمل الطاقم البيمهني، هذا الذي يتفاعل بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع االطفال  . 3

وعميقة قدر االمكان عن وضع  يتم التقييم من قبل مربية الروضة والطاقم الَبْيمهني لتكوين فكرة شاملة

  .ة تحت العالج، ادائه وحاجاته/آل طفل

  .الي االطفالالعالقة بين االطار التربوي والعالجي وأه   .4

المرافق، التقييم المبلور والتقييم  التقييم االولي، التقييم: في أثناء العمل تجرى انواع مختلفة من التقييمات

  .البعض، ويلعب آل منها دورا في عالج الطفل هذه االنواع تكمل بعضها. التلخيصي

االطفال اثناء العمل معهم، وتتيح تقوم عمليات التقييم المختلفة على نتائج المراقبات التي اجريت على 

  .متابعة تطورهم
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  فرضيات أساسية .د
  

  

مراقبة سلوك واداء االطفال في الروضة وتقييمهما ُيبرزان امام طاقم المعالجين الصعوبات وُيسلطان الضوء 

  .على مجاالت قدراتهم

المراقبة . في روضة االطفال عي تتم في بداية السنة الدراسية، في المحيط الطبيالمراقبة االولية للطفل  . 1

اذا دعت الحاجة لذلك يمكن للمراقبة ان . اوليا للتدخل االولية تتيح اخذ انطباع عن الطفل وتعتبر اساسا

للتقييم، التعرف  تعتبر المراقبة اساسا. اضافية تفيد النتائج التي حصلنا عليها سابقا تقدم لنا معلومات

  .سلوآه وادائهاالعمق واالهتمام الشخصي بالطفل، 

  . والتقييم المرافق يتمان خالل السنة الدرداسيةالمراقبة المتواصلة  . 2

  .تستعمل المراقبات لتتبع االطفال والحصول على معلومات عن وتيرة تقدمهم

 لوضع االطفال تقوم به المربية والطاقم البيمهني ومن خالله تبلور خطة عالجية التقييم المبلور   .3

  .تتابعية

أساسا لبناء خطة عالجية   يقيم تقدم االطفال مقارنة بانفسهم ومجايليهم، ويعتبرالتقييم التلخيصي   .4

  ).الطار جديد )اذا اقتضت الحاجة(تربوية والتوجيه بشأن نقلهم 

 للتقييمات التلخيصية هو هام المراقبات المرفقةونتائج  المراقبة االوليةالتحليل المقارن بين نتائج    .5

  .بين المربية والطاقم البيمهني م بالتعاونالتي تت

تقارير االهل حول تغييرات تطرأ على اوضاع طفلهم وسلوآه تعتبر عامال مرآزيا في عملية تقييم   . 6

  .الطاقم البيمهني

التقييمات على اختالف انواعها تعتبر فعالة اذا تم آل تقييم في وقته، واذا تراآمت نتائجه حتى مرحلة    .7

  .التلخيصيالتقييم 
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  أهداف. هـ
  

  

ة وبناء قاعدة لوضع خطة / التي تتبعها هو تحديد حاجات الطفلالهدف من المراقبة االولية والتقييمات  . 1

  .عمل عالجية شخصية له

  

  : الىتسعى المراقبة المتواصلة والتقييم المرافق  . 2

الشخصي لدى آل واحد منهم بناء صورة شاملة حول مستوى اداء األطفال وسلوآهم، اسلوب التعلم  -

  .والمميزات التي ينفردون بها

  .متابعة تقدم االطفال وانجازاتهم وتقييم طرق العمل التي طبقت عليهم -

  .فحص وثوق الصلة ما بين االهداف التي وضعت وخطة العمل -

  .فحص المالءمة ما بين االهداف وطرق عمل االطفال -

  

الوتيرة، ( قرارات وتوصيات حول ادخال تعديالت على خطة العمل  يهدف الى اتخاذالتقييم المبلور  . 3

  ).المضامين، الفعاليات

  

  :يهدف الى) الفصلي او السنوي (التقييم التلخيصي  .4

  .اجراء تلخيص مع الطاقم البيمهني حول تقييماته بشأن تقدم آل طفل  -

  .رفع توصيات حول مواصلة العالج في اطار تربوي مالئم للطفل  -
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  مبادئ الجراء مراقبات وتقييمات. و
  

  

تتناول اداءه وسلوآياته في   التي تقوم بها المربية لبناء خطة عالجية فردانية للطفل انعلى المراقبة  . 1

المجايلين، االداء في مهمة التعلم، ردود فعل علي حاالت  الفعالية في مجموعة: اوضاع مختلفة مثل

  .ديدة والعالقة بينه وبين المعالجين الجدداالهتمام بتجريبات ج واوضاع صعبة،

  

  .التي تجري خالل السنة الدراسية تتبع وضع الطفل المراقب وحاجاته المتغيرة) آل مراقبة (المراقبات   .2

  

 ان تكون شاملة وان يقوم بها آافة أعضاء الطاقم العالجي، آل فرد بحسب رؤيته على المراقبات  . 3

  .المهنية

  

 خالل جلسات تقييم الطاقم البيمهني أن توجه طع المعلومات في تحليل نتائج المراقباتيمكن عند تقا  . 4

  .وأن تالئم البرنامج الشخصي لكل طفل

  

  : ان يتناول المرآبات التاليةعلى التقييم االولى  . 5

  .مجاالت القدرات االدائية السليمة لدى االطفال -

  .مجاالت الصعوبات والضعف المحدد لديهم -

  .طرق والسوائل المقترحة في خطة العملال -

  

وعليه ان يكون موثقا . معهم  ان يقوم على مراقبات االطفال والتجريبات المختلفةعلى التقييم المرافق  . 6

  .المهني خطيا ومحفوظا في ملف شخصي بحسب اصول العمل

  

م البيمهني من خالل رؤية مناقشات الطاق  ان يتما في نطاقعلى التقييم المبلور والتقييم التلخيصي  . 7

  .واحًدا جهازية تتيح التعامل مع الطفل آال
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يجب ان تنطوي آل عملية تقييم على نظرة تشككية ازاء الرؤية المطلقة الى النتائج، والحذر من اتخاذ    .8

  .القرار استنادا عليها

  

  .يجب ابالغ االهالي بكافة التقييمات المختلفة. 9
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  لبيمهنيالتعاون مع الطاقم ا
  

  مبنى الطاقم .أ
الذي يواجه  البيمهني هو طاقم يتألف من اخصائيين مختلفين منخرطين في تشخيص وعالج الطفل الطاقم

  .وجهة نظره المهنية وآل فرد من افراد الطاقم العالجي يبدي رأيه بالطفل من. صعوبات

  

  :يشمل الطاقم التربوي العالجي مهنيين شبه طبيين

  شغيل، معالجين فيزيائيون، معالجين لالتصال والكالممعالجون بالت   -

  

  :اصحاب المهن العالجية

الرسم، الدراما، الحرآة، الموسيقى، : اخصائيين نفسيين، عاملين اجتماعيين، معالجين للتعبير، مثل   -

  .االدب

  .أطباء أطفال، أطباء أعصاب، أطباء االمراض العقلية وغيرهم: أطباء متخصصين   -

 

  مالمها. ب

  :المهام األساسية التي يتوالها آل فرد من افراد الطاقم البيمهني هي

  .تشخيص قدرات وصعوبات الطفل   -

  .عالج الطفل، ومتابعة تقدمه   -

  .تقييم وضعه أثناء العالج وفي آخره  -

  .اتخاذ قرارات لمواصلة العالج   -

  .ارشاد الطاقم التربوي حول مواصلة العالج   -

  

  العالج الشمولي. ج

  .العالقة بين اآلراء المختلفة تؤدي الى رؤية وعالج شموليين للطفل

  .عمل آل فرد في الطاقم موجه للطفل، وآذلك للمربية، لالهالي، والي فرد آخر من افراد الطاقم البيمهني



 117

  اصول العمل المهني. د

اظ على سرية الحف من هنا يجب. آل عضو في الطاقم الحرص على االلتزام باصول العمل المهني على

  .يعالجهم الطاقم المعلومات وسرية أي تقييم يصل اليه حول االطفال الذين

  

  تحديد الوظائف في نطاق عمل الطاقم. هـ

والعالجات  تحصل على معلومات حول التشخيصات.  تعمل مع الطفل في الروضة-المربية األم   . 1

المعلومات ذات الصلة بعالج الطفل في  اذا اقتضت الحاجة الآمال. بواسطة التقرير المرفوع اليها

المربية . االستفسار من االهالي وليس بالتعامل مباشرة مع المعالجين الروضة، فانها ستقوم بالمهمة عبر

افراد  الوصل بين جميع االطراف وتعمل على التنسيق بينهم، وهي المسؤلة عن حصول هي همزة

  .الطاقم على المعلومات الهامة في مجال عملهم

  .العالجي في روضة التعليم الخاص تعمل المربية آهمزة وصل بين الجهاز التربوي والجهاز

) المدمجة(المعلمة االضافية   المربية االم هي المسئولة عن الجهاز التربوي، اما-في الروضة المدمجة 

  .فانها تكون مسئولة عن الجهاز العالجي

فعاليات الروضة، وهي  طفل على مدار ساعات طويلة من المربية االم تظل مع ال-الروضة العادية  في

  .المسئولة عن الجهاز العالجي المسئولة عن الطفل بالتشارك مع معلمة الدمج التربوي،

  

مسئولون عن التشخيص، والعالج وارشاد الطاقم واالهالي  -) מרפאים בעיסוק(معالجون بالتشغيل   . 2

  ).الحسحرآي(الحرآي -في المجال الحسي

  

وارشاد الطاقم واالهالي   وهم مسئولون عن التشخيص، والمعالجة-) فيزيوترابيا (معالجون فيزيائيون   .3

  ).العضالت الكبيرة(في المجال الحرآي 

  

الطاقم واالهالي  وهم مسئولون عن تشخيص، العالج وارشاد -) קלינאי תקשורת (معالجون لالتصال  . 4

  ).لغات بديلة بحسب الحاجة (الكالم واللغة): ديالَبْيفر(شخصي -في مجال االتصال البين
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مسئولون عن التقييم والتشخيص في المجال العاطفي  وهم -) פסיכולוגים (اخصائيون نفسيون  . 5

  .ومعالجة الطفل وارشاد الطاقم واهل الطفل االجتماعي والمجال العقلي

  

  ويتوسطون ما بين الجهاز التربوييهتمون بمكانة ووضع الطفل في العائلة، - عاملون اجتماعيون  . 6

  .ם"אקי, אליןوبين قسم الخدمات االجتماعية والمنظمات مثل 

  

احد الفنون   وهم معالجون في المجال العاطفي بواسطة- معالجون في التعبير بواسطة الفنون   .7

نون هناك معالجون للف. االطفال موسيقى، حرآة، فن تشكيلي، دراما، ادب بحسب حاجة: المختلفة

المجال االحساسي، االجتماعي، االدراآي وغير : مثل يوسعون دائرة عملهم العالجي لمجاالت اخرى

  .ذلك

  

 يشخصون مشاآل جسمانية، عاطفية وتطورية، يحددون طرقا للعالج ويتابعون - أطباء مختصون   .8

 .التغييرات التي تطرأ على الطفل
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  :لجينالعالقات التبادلية بين مختلف المعا
  

  

  
  

  

  

  

. التبادلية ما بينها في الرسم التوضيحي العناصر المختلفة التي تعالج الطفل وشددنا على العالقات أوردنا

  .العناصر المعالجة تتغير بحسب حاجات الطفل
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  :عمل الطاقم البيمهني يشمل .و
عمل فردانية، سيوجه  سيشارك الطاقم الَبْيمهني في بناء خطة. المشارآة في بناء خطة عمل تربوية. 1

  .في الطاقم المربية في عملها، وسيرافقها بحسب مجاالت تخصص آل فرد

  

  :خالل التفكير المشترك ما بين آافة أعضاء الطاقم ستناقش المواضيع التالية. وضع خطة عمل عالجية. 2

اعية، العاطفية، اللغوية الحرآية، االجتم :تحديد أهداف العالج، مع االهتمام بالمجاالت التطورية االربعة. أ

  .والذهنية أو العقلية

  .قرار حول من هو العضو في الطاقم البيمهني الذي سيعالج الطفل اتخاذ. ب

اذا اقتضت الحاجة الجراء عالجات اخرى، ستقدم بالمقابل او سيتم تحديد سلم افضليات بحسب . ج

  .معرفة الطاقم للطفل

  

  :ة مع طاقم الروضة لتقديم طرق مختلفة لالرشادالطاقم البيمهني سيقيم عالق :ارشاد. 3

  .مرافقة العالج والعمل خالل السنة واجراء لقاءات مشترآة للتقييم واتخاذ القرارات. أ

מרכז (عقد دورات واستكماالت لمربيات الروضة، بواسطة جهاز التفتيش ومرآز الدعم المحلي . ب

ت ومواضيع محددة، اضافة الى اللقاءات ، الآساب معلومات نظرية في مجاال*)התמיכה היישובי

  .التي ستعرض فيها الحاالت وستناقش العالج الذي اتبع

  .تقديم استشارة للطاقم وارشاده فيما يتعلق بارشاد االهالي والعمل معهم. ج

  

  تقييم. 4

  .آل عضو من أفراد الطاقم البيمهني سيقيم وضع الطفل في مجال اختصاصه. أ

ضاء الطاقم سيرفع تقرير حول التقييم، والطاقم سيوصي على خطة عمل تلبي في اجتماع آامل أع. ب

  .حاجات الطفل

خصي بحسب االصول المهنية المعلومات المتوفرة حول آل طفل ستوثق وستوضع في ملفه الش :مالحظة

  عةالمتب
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  .نقدم فيما يلي نماذج مختلفة للعمل للمربية ولسائر المختصين

  

  ).وزارة المعارف(طاقم بيمهني في المراآز العالجية  > ـــ  <المربية: النموذج أ

الطاقم المراقبات في  على هذا النموذج يتم تشخيص االطفال في المرآز العالجي، حيث سيجري اعضاء بناء

   الروضة، في محيط الطفل الطبيعي، وسيقيمون عالقة مع

 

طاقما بيمهنًيا يتيح تبني  اصر المختلفة تعتبرالعن. آلما سنحت الفرصة، مع تنسيق هذا االمر مسبقا الروضة

  .التوجه الجهازي للتعامل مع الطفل

  

  .الطاقم العامل في الروضة > ـــ <  المربية:النموذج ب

الطبي والطاقم التربوي  الطاقم شبه. على هذا النموذج فان الروضة هي مرآز الفعاليات البيمهنية بناء

هذا النموذج يتيح العالج . يومية، جارية ومتواصلة حيث العالقةيعالجان االطفال في نطاق الروضة، 

واالرشاد للمربية  ويتيح التنسيق التام بين المعالجين المختلفين، آذلك فانه يتيح الدعم الفوري لمشاآل تنشأ،

  .أثناء عملها وفي هذا تكمن افضليته

المرضى،  آز تطور الطفل، صندوقمر: يستعين فيه طاقم الروضة بخدمات خارجية مثل أحيانا ينشأ وضع

) الذين ال يشكلون طاقما(العالج  وهذا يصعب التعاون بين مختلف القائمين على. مختصين مستقلين وآخرين

على الرغم من الصعوبة الناجمة . وبشكل جار) المعلومات أحدث(وال يتيح الحصول على معلومات محتنة 

لبناء  زمام المبادرة واجراء لقاءات مشترآة بين المعالجيناال أن على المربية أخذ  عن طابع هذا العمل

يتطلبان من المربية الحصول على توقيع  تلقي المعلومات واالرشاد في هذه االوضاع. صورة مختلفة وشاملة

السرية، وذلك للحصول على المعلومات ذات الصلة ،ومن ثم تمريرها لفهم  االهالي على نموذج للتنازل عن

  .المرآز القطري مكن للمربية أن تحقق هذا الغرض باالستعانة بمرآز الدعم المحلي اوي. الطفل وضع

  

العالقة التبادلية تساعد المربية على تطوير طرق عمل تواصلية للخطة العالجية، وتساعد على تطوير وعي 

  .بالتغييرات التي تطرأ على الطفل
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  .لتعرف على الطفل في محيطه الطبيعي وتتبع تكيفهالعالقة التبادلية تساعد المعالجين المختلفين على ا

العملية العالجية يكون  ففي. االطفال هم مشارآون بشكل تام للمربية، للطاقم البيمهني او االطباء أهالي

من واجبهم ومن حقهم المشارآة في اتخاذ القرارات  االهالي هم المسئولون المباشرون عن الطفل، لهذا فان

  . طفلهمالالزمة خالل عالج
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  التعاون مع األهالي
  

  مقدمة .أ

  
الحمل يطور الزوجان  في فترة. األهالي الشخصيات األهم في حياة الطفل، خالل سنوات حياته األولى يعتبر

هذه االحالم والتوقعات سرعان ما تتحطم عندما يتم  .حول الطفل الذي سينجبانه" االحالم"توقعات ويبنيان 

وضرورة تقبل الطفل آما هو، " ضياع الحلم"خالل مواجهة . الطفل الوليد تشخيص اعاقة او ضعف عند

  .االهالي بمراحل مختلفة يمر

الالحقة تظهر تعبيرات االنكار، الغضب، االآتئاب، الشعور  في المرحلة االولى هناك صدمة، وفي المراحل

  .النهاية فقط يصلون لمرحلة التقبل، مع التسليم باالمر الواقع بالذنب وفي

وال . مرحلة القبول هامة بشكل خاص، وتعتبر ضرورية آي يتمكن االهل من حشد قواهم لعملية تأهيل الطفل

  .يصل جميع االهالي الى هذه المرحلة

وضعه والتعرف على  االهالي على االنتظام آما يجب، مواجهة صعوبات الطفل ومساعدته، توجب فهم قدرة

العالج الخاطئ، وبالتالي التسبيب للطفل بايذاء ثان  هيتها قد يؤديان الىعدم فهم المشكلة وما. بدائل لمعالجته

  .إضافي

آثير من  .الصعوبات والضعف في التعلم، االدراك والسلوك الى الضرر النفسي العصبي ترجع بعض

العصبية، اضطرابات ال يستطيع  االهالي ال يعون أحيانا حقيقة انه قد تنشأ مشكالت بسبب االضطرابات

يعزون صعوبات عالج الطفل الى ضعفهم الشخصي او ضعف في  فل التحكم بها، من هنا فان االهالي قدالط

  .سيطورون الشعور بالذنب المحيط، وبالتالي

وطبيعتها، يمكنهم مساعدة طفلهم، بواسطة التعامل السليم  وبالمقابل فان االهالي الذين يعون مصدر المشكلة

  .التربوي ا يشارآون بفعالية في الخطة العالجية التي تطبق في االطاريواجهها بينم مع الصعوبات التي

تقع مسئولية رفاهية الطفل على عاتق االهالي أساسا، ومن حقهم بل ومن واجبهم المشارآة في القرارات 

   .التي تتعلق بتربيته وعالجه

قدر االمكان في الخطة العالجية على المربية والطاقم العالجي البيمهني إبالغ االهالي، ارشادهم ومشارآتهم 

  .الشخصية التي يخضع لها طفلهم
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  فرضيات أساسية. ب
  

 

 

معقدان، ويتطلبان  يعتبر عالج وتقدم االطفال الذين يعانون من صعوبات وظيفية وتطورية امران  . 1

  .قبل األهالي او الجهاز التربوي تخصيص مصادر اقتصادية، فيزيائية ونفتسية، سواء آانت من

  

في العملية التربوية  األهالي هم الشخصيات المرآزية في حياة الطفل من هنا تكمن أهمية مشارآتهم   .2

  .والعالجية واتخاذ القرارات المتعلقة بتطوره ورفاهيته

  

األهالي هم المصدر االولي والهام للحصول على معلومات عن الطفل في ما يتعلق بضرورة معالجته    .3

  .هاوتشخيص صعوباته واصول

  

منها الطفل،  تعتبر عملية الحصول على معلومات موثوق بها حول ماهية االصابة التي يعاني  . 4

  .األهالي ومن واجبهم على حد سواء الصعوبات التي يواجهها والخطة العالجية الموصى بها من حق

  

جي، وذلك لحشد االتصال السليم يعتبر شرطا أساسيا وضروريا للتعاون بين األهالي والطاقم العال   .5

  .القوى الالزمة لعالج الطفل
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  أهداف. ج
  

  

  

  وظائف الطاقم التربوي

  
  .بناء عالقة ثقة بين أهالي الطفل المستصعب، منطلقا للعمل العالجي المشترك   .1

  

الطفل، الصعوبات التي   العالجي في ما يتعلق بحاجات-اثراء المعلومات والفهم لدى الطاقم التربوي   . 2

  .والمعلومات المتراآمة لديهم  عبر خبرة أألهالي-ا والعالج الالزم له يواجهه

  

 طفل، وفهم الصعوبات التي يواجههااالسهام في اثراد معلومات األهالي في ما يتعلق بحاجات ال  . 3

  .والعالج الالزم له

  

ورة شاملة وتحديد تبادل المعلومات بين االهالي وافراد الطاقم التربوي الذي يعالج الطفل، لبناء ص  .4

  .طرق العالج المالئمة

  

  .مساعدة األهالي على مواجهة صعوبات طفلهم بواسطة توجيه طاقتهم للعمل البناء مع الطفل  . 5

  

مساعدة األهالي على رؤية الطاقة االيجابية الكامنة لدى طفلهم المستصعب، منطلقا لمعالجته والتعامل    .6

  .معه
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  مبادئ العمل مع األهالي. د
  

  

  

مع األهالي، ومن الدرجة التي  نجاح العالقة والتعاون مع االهالي يتأثران بدرجة آبيرة من تعامل المربية. 1

النجاح يتأثر ايضا من مدى تنبه المربية ووعيها لحقيقة  .تعترف فيها بحقهم في أطفالهم واحترامها لهم

  .المعلومات االول واالهم عن الطفل ان االهالي هم مصدر

  

التي يواجهها الطفل ) لهم تقديم آخر المعلومات(ند توجه المربية لألهالي من اجل تحتينهم بالصعوبات ع. 2

  :بالحساب النقاط التالية ومشارآتهم في العملية العالجية يجب عليها ان تأخذ

 

ة انما هي تمس نقط أية معلومات تقدمها لألهالي حول جوانب ضعف او صعوبات محددة يواجهها طفلهم .أ

  .حساسة لديهم، إذ أن مواجهة الواقع الصعب قد يجرحهم

على انكشاف  أي لقاء مع األهالي يتناول الصعوبات التي يواجهها الطفل ومعالجتها، ينطوي .ب

الصعوبة وتضع حدا لتدخلها  على المربية ان تعي هذه. االهالي وحياتهم االسرية امام اآلخرين

 .واقتحامها لمجال الحياة الخاصة

  

  .يعتبر بناء عالقة وتعاون مع األهالي امرين ضروريين لكل طفل وليس للطفل االشكالي حصرا. 3

  

الطفل واحتمال القيام  أي توجه تقوم به المربية لالهالي بهدف ابالغهم بالصعوبات التي يواجهها. 4

 باالمور تستعد له بحذر شديد مع االهتمام بالتشخيص والعالج الضروريين، يوجب على المربية أن

  :التالية

  .تلخيص جوانب الصعوبات لدى الطفل يجب أن يقوم على مراقبات سابقة وليس على التقييم لمرة واحدة. أ
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الخطة العالجية  على المربية ان تحصل على المعلومات حول مدى قدرة األهالي على االندماج في .ب

خاصة علينا ان نفكر بضرورة  اذا آانت االسرة في ضائقة او تواجه صعوبات. ومساعدة الطفل

  .اخصائي نفسي وامكانية االستعانة بعامل اجتماعي، مستشار او

  

  .على عملية رفع التقرير لالهالي ان تتم بصدق وبصراحة مع استعمال مصطلحات واضحة يفهمها األهالي. 5

  .ي يضمهالتعاون بين االطر التربوية واالهالي هام جدا للطفل، لالهالي ولالطار التربوي الذ

  

وذلك ) ايجابية وسلبية(االهالي  على المربية ان تأخذ بالحسبان انه قد تكون هناك ردود فعل مختلفة عند. 6

  .بعد أن تبلغهم بالصعوبات لدى الطفل

ردود الفعل االيجابية تعتبر دون شك أساسا للتعاون، يجب تشجيع التعاون مع الحفاظ على توزيع االدوار . أ

  .وقت العمل

على المربية ان تعد   مثل االنكار، االتهام، الغضب، العدوانية وما شابه،-دود الفعل السلبية ر .ب

عدم الشعور (نفسها او مشاعرها في المرآز  عليها االمتناع عن وضع. نفسيها لمواجهة هذه الردود

هالي في ومن الناحية االخرى على المربية أن تمتنع عن وضع األ ).باالهانة، الغضب، عدم االتهام

هذه  تحرص على وضع الطفل، حالته، حاجته والعالج الالزم له، في المرآز، وان تكون المرآز، وأن

  .االمور هي نقطة االهتمام األساسية

  

  االصول المهنية المتبعة. 7

المستصعب، تعتبر سرية يجب  المعلومات الشخصية المتعلقة بالطفل، وآم بالحري تلك التي تتعلق بالطفل .أ

الغرض، اال بموافقة االهالي خطيا واذا اقتضت  مانها وعدم تمريرها الي عنصر غير مؤهل لهذاآت

  .الحاجة

  .آل وثيقة متعلقة بوضع الطفل الشخصي ستوثق وستحفظ بحسب االصول المهنية المبتعة

  

: ومسئوليتها، مثل على المربية أن تحرص على تجنب الدخول في مجاالت ليست في نطاق عملها .ب

مسئوليات على عاتقها تقع ضمن صالحيات  القتحام الزائد عن الحد الحياة اسرة الطفل، اخذا

  .او آخرين االخصائي النفسي، العامل االجتماعي
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  قواعد سلوآية في االجتماعات مع االهالي. هـ
  

االحوال يجب في جميع . حيادي قد يتم االجتماع مع االهالي في الروضة، في بيت العائلة او في أي مكان. 1

من المحبذ ابالغ الطفل ايضا . بحسب راحتهم وقدراتهم التنسيق مع االهالي حول موعد االجتماع ومكانه

  .باالجتماع مع أهله

  

  .من المهم ابالغ االهالي مسبقا بهدف االجتماع واالطار الزمني المخصص له. 2

  

المتعدد االختصاصات التعريف بجميع افراد من المهم في االجتماع مع االهالي، الذي يشترك فيه الطاقم . 3

  .الطاقم، مجاالت تخصصهم ووظائفهم

  

يجب ايضاح حقيقة آون االجتماع يتم في نطاق العمل وهو لمصلحة الطفل، مع اعتبار االهالي مشارآين . 4

  .آاملين في تربيته

 

  .حفاظ على الخصوصيةمن المهم ان يتم االجتماع في ظروف تتيح الحديث الصريح بدون ازعاج مع ال. 5

  

 .في التوثيق ستسجل تلخيصات لما قيل للقرارات التي اتخذت. يجب توثيق االجتماع مع االهالي. 6

  

  .مراعاة هذه القواعد السلوآية قد تنجع طرق العمل مع الطفل، وقد تخلق جوا من التعاون والثقة
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  قائمة المصطلحات

   رجعي-ارتكاسي 
   عقلي- ذهني 

  حسحركي
  توجه الجهاز البيئيال

  مبادئ تعليمية
  تفاعل
  عملي
  داللة

  االساس المنطقي/ بسط الموضوع 
  عقلي

  التطور الفسيولوجي العقلي
  التوحديون/ الفصم الذووي 

  شكلي
  انزياحات

  عقلي، ذهني
  اجرائي

  أنوية/ متركز ذاتي 
  حدسي

  مادية أو عينية
  شكلي

  اسلوب تأملي
  اندفاعي/ أسلوب دافعي 

  تمرس
  تجربة

  افعية ، اثارةد

  ריגריסיה

  קוגניטיבי

  סנסו מוטורי

  הגישה המערכתית אקולוגית

  עקרונות דידקטיים

  אינטראקציה

  פרגמטיק

  סימנטיקה

  רציונל

  מנטלי

  התפתחות הפיזיולוגית והמנטלית

  אוטיזם

  מורפולוגי

  הטיות

  קוגניטיבי/ קוגנציה 

  אופרציונלי

  אגוצנטריות

  איטואיטיביות

  קונקריטית

  פורמלי

  סגנון רפלקטיבי

  סגנון אימבוליסיבי

  תהתנסו

  נסיון

  מוטיבציה
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  ترميز
  منطقي
  تكاملي
  متجزئ
  مردودية
  مرونه

  )جتمعة(تهيئة اجتماعية 
  معلومات

  عالج بالتشغيل
  عالج بالكالم
  نفسي عصبي

  اضطرابات عصبية
  حركي
  ادراك

  إحساسي
  عاطفي

  عالج شمولي
  وضع

  مبادئ تعليمية
  فعال
  سلبي

  طاقم بيمهني
  معالج لالتصال

  تشخيصي
  ذو عالقة
  تدريس
  تعليم
  )البسط(ساس المنطقي اال

  הסמלה

  לוגי

  אינטגרטיבי

  פרגמנטאלי

  פדבאק

  אינדיווידואציה

  סוציאליזציה

  אינפורמציה

  ריפוי בעסוק

  ריפוי בדבור

  פסיכונוירולוגי

  הפרעות נוירולוגיות

  מוטורי

  תפיסה

  תחושתי

   רגשי- אמציונלי 

  טפול הוליסטי

  סיטואציה

  עקרונות דידקטיים

  אקטיבי

  פסיבי

  צוות בין מקצועי

  לינאי תקשורתק

  זיהוי

  רלוונטי

  הוראה

  לימוד

  רציונל
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  متداعي/ تداعي 
  )عضالت(حركيات ناعمة 
  )عضالت(حركيات خشنة 

  رعاية
  تأهيل
  تنسيق

  رسم توضيحي
  غرض/شئ

  صراع
  وظيفي
  فكري
  عفوي

  شبه طبي
  الجهاز اللمسي

  متحكم
  حركة دائرية
  علم الداللة

  شريحة متنوعة
  طاقة كامنة
  مهارات

  اصول العمل المهني
  
  
  

  אסוציאטיבי/ אסוציאציה 

  מטוריקה עדינה

  מטוריקה גסה

  טיפוח

  שיקום

  קוארדינציה

  איור

  אוביקט

  קונפליקט

  פונקציונלי

  אינטלקטואלי

  ספונטני

  פרה רפואי

  המערכת הטקטילית

  דומיננטי

  רוטציה

  סימנטיקה

  אוכלוסייה הטרוגנית

  פוטנציאל

  תמיומניו

 אתיקה מקצועית
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