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 :مكدمة

العرخ الحاضخ بسذكمة األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة  يإزداد اىتساـ كثيخ مغ السجتسعات ف      
إلى رعاية شبية  ػف حتاجة متعجدة الجػانب واألبعاد، وألف ىؤالء األشفاؿ يالعقمية لكػنيا مذكم

بعس، ولحا  مع بعزياية وميشية، وىحه األبعاد تتجاخل وصحية، واجتساعية ونفدية، وتأىيم
رػف في خرتأو خفس درجتيا، وقج حاوؿ الس حج مشياممختمفة ل يتعيغ أف تتعاوف جيات

ىحه الطاىخة مغ حيث شبيعتيا، ومدبباتيا  دراسةجتساع والتخبية وغيخىع مياديغ الصب واإل
 وشخؽ الػقاية مشيا، وأفزل الدبل لخعاية األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية.

جتساعية تجعميع عخضة إعاقة العقمية يعانػف مغ أوجو قرػر واألشفاؿ ذوو اإل      
في الدمػؾ التكيفي يعتبخ أحج الجػانب  جتساعية كثيخة، فقج تبيغ أف القرػرلسذكبلت ا

العقمي فحدب ولكشو يعػد أيزًا إلي اتجاىات  لئلعاقة العقمية، وال يعػد ذلظ لمقرػرالسيسة 
اآلخخيغ نحػ ذوؼ اإلعاقة العقمية وشخؽ معاممتيع ليع وتػقعاتيع مشيع، وىحه االتجاىات 

خفاؽ التي والتػقعات تؤدؼ إلي تجني مفيـػ الحات لجييع وتختبط بخبخات الفذل واإل
ساشًا سمػكية اجتساعية غيخ يػاجيػنيا، كحلظ فإف األشخاص ذوؼ اإلعاقة العقمية يطيخوف أن

)ماججة عبيج،  غمشاسبة ويػاجيػف صعػبات بالغة في بشاء العبلقات السشاسبة مع اآلخخي
ٕٖٓٔ :ٕٔٛ). 



 
 

 

 

 

)   ٕٛٓ) 

 2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد اليفشي، العدد 

 العكل لتحشني التفاعل اإلجتناعىبرىامج مكرتح قائه على مَاو ىظرية 

وتعج نطخية العقل إحجػ الشطخيات السعخفية الحجيثة التي القت انتذارًا واىتسامًا كبيخًا في     
ولآلخخيغ مغ خبلؿ معخفة أحػاليع اآلونة األخيخة، وتشاولت مجػ فيع األشفاؿ ألنفديع 

عتبخت حجخ الداوية في إلعتقادات والخغبات والشػايا واإلنفعاالت وقج أُ العقمية التي تتزسغ ا
ابة أداة اجتساعية قػية في جتساعي، كسا تعج نطخية العقل بسثالتفاعل اإلجتساعي والحكاء اإل

لجػ اآلخخيغ، وشخح وتفديخ  جتساعية السػجػدةفيع وإستيعاب اإلنفعاالت والحاالت اإل
: ٕٕٔٓ)دمحم عبج الخالق،  ية التفاعل اإلجتساعي فيسا بيشيعأفعاليع والتشبؤ بيا بسا ييدخ عسم

ٖ). 
ة العقل تتصػر لجػ نطخيأف  Nancarrow, Alexandra(2016: 4-5)وذكخت       

سشػات حيث يبجأ في تكػيغ إنفعاالتو الخاصة التي تختمف عغ إنفعاالت  ٖالصفل في عسخ
وتعدز  معخفتو الذخرية، اآلخخيغ وفيع نػاياىع واإلعتخاؼ بأف معخفتيع تكػف مختمفة عغ

فيع التعبيخات اإلنفعالية مثل )عشجما يخفي خيبة أمل بعج تمقي ىجية غيخ حيع في فخص نجا
ع الحاالت اإلنفعالية يػمًا بعج يـػ في السػاقف والكبلـ، تشطيعسمية  وتتصػر مخغػب بيا(،

تفاعل اإلجتساعي وزيادة شعبية الصفل مع السيارات في سغ مبكخة مفيج  لمغ ىحه حدوت
 أقخانو.
 عمى أفGallagher, Helen; Frith, Christopher  (77 :2003)أكجتقج و      

عمى تػشيج العبلقة بيشيع ة األشفاؿ داعجلس تشسية الجانب اإلجتساعي جػىخ نطخية العقل ىػ
يتيح الفخصة لمتػقع وشخح السعتقجات والخغبات والعػاشف والشػايا، حيث  وتساسكيا واستسخارىا

سمػؾ اآلخخيغ مغ  وتسييدويعدز ميارات الخجاع والتعاوف والتعاشف وقخاءة لغة البجف، 
 محجدة بذخز ومغ مبلحطة خفةخبلؿ فيع أىجافيع ومعتقجاتيع، وىحه التػقعات تشبع مغ مع

ع مغ عمى فيع بيئتيذوؼ اإلعاقة العقمية  ىحا الشسط مغ السعخفة يداعج األشفاؿو  لسا يفعمو،
 .التشبؤ بياع سمػكيات األشخاص اآلخخيغ، و فيل خبلؿ قجرتيع

قائع عمى مياـ نطخية العقل لتشسية مقتخح بخنامج  وفي ضػء ذلظ تيتع الجراسة بترسيع      
 .وخفس نذاشيع الدائج لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة جتساعياعل اإلالتف
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 مظكلة الدراسة:
اإلعاقة العقمية يػاجو مذكبلت في السيارات اإلجتساعية والتػاصمية ويكػف  والصفل ذ

في السيارات  مفة، ومغ األمػر السعخوفة أف القرػرأكثخ عخضة لسذكبلت إجتساعية مخت
اإلجتساعية السشاسبة وفخط اإلستجابة اإلجتساعية غيخ السشاسبة مغ الخرائز السسيدة 
لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة العقمية، فيع يطيخوف سمػكيات غيخ مقبػلة إجتساعيًا قج تقػد إلي 

 (.٘ٛٔ -ٗٛٔ: ٕٓٔٓخخيغ مشيع ورفزيع ليع أو تجشبيع )جساؿ الخصيب، نفػر اآل
ل ذؼ اإلعاقة العقمية مذكبلت عجيجة، مغ شأنيا أف تجفع أفخاد ويطيخ لجػ الصف

األسخة والسحيصيغ واألقخاف إلي أف يشفخوا مشو لسا تحجثو ليع مغ إزعاج، ومشيا صعػبة 
اكتداب الخبخات أو السيارات األساسية وإنخفاض مدتػػ األداء الػضيفي سػاء في السشدؿ أو 

لسقبػلة إجتساعيًا، ومعجؿ إنتذار أعخاض الشذاط في السجرسة إلي جانب الدمػكيات غيخ ا
الدائج بيغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية أعمى مغ معجؿ إنتذارىا بيغ األشفاؿ العادييغ خاصة 
إذا صاحبيا ضعف اإلنتباه وقرػر القجرة عمى تشطيع السشبيات في الحاكخة قريخة األمج 

 ( ٜٗ٘ -ٖٜ٘: ٖٕٔٓ استعجادًا لئلستجابة لسرجر التشبيو. )سخؼ سالع،
مرصمح نطخية العقل عمى أنيا القجرة عمى  ٜٛٚٔقجـ بخيساؾ ووودروؼ ولقج 

ستجالالت، ألف ىحه جػ اآلخخيغ وىي تعتبخ نطاـ مغ اإلعدو الحاالت الحىشية عغ الحات ول
الحاالت ليدت مباشخة ويسكغ مبلحطتيا، وألنيا نطاـ يدتخجـ لرشع تشبؤات عغ الدمػؾ، 

مرصمح يتحجث عغ الحاالت العقمية  اء نفذ الشسػطخية العقل مغ قبل عمسحيث إعتسجت ن
 (Langdon, Robyn, 2003: 240)والحىشية لآلخخيغ. 

وتعج نطخية العقل أحج أساسيات فيع العالع اإلجتساعي فبل يدتصيع األشفاؿ بجونيا 
الت العقمية مغ فيع أنفديع وال فيع مغ يتعاممػف معيع؛ فيي تسشحيع القجرة عمى تسثيل الحا

تجعميع قادريغ عمى التسييد بيغ الدمػؾ  ياعتقادات ورغبات ومذاعخ ونػايا اآلخخيغ والت
السقرػد والدمػؾ غيخ السقرػد، وبيغ الخياؿ والحقيقة، وبيغ الخصط والشتائج مسا يجعميع 

 .(ٗ: ٕٕٔٓ)دمحم عبج الخالق،  جتساعي اإليجابى مع اآلخخيغأكثخ قجرة عمى التفاعل اإل
أف األشفاؿ ذوػ اإلعاقة العقمية  Michel, Juna   (6-5 :2013)ولقج أوضحت

لجييع قرػر في التعبيخ عغ السذاعخ وإدراكيا مغ خبلؿ تعبيخات الػجو، ولجييع قرػر في 
أداء مياـ نطخية العقل ولكغ باستصاعتيع التصػر والتحدغ إلي األفزل، وتداعج نطخية 
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ت التي يػاجييا في التفاعل اإلجتساعي مع اآلخخيغ، وتذيخ العقل الصفل في تفديخ الرعػبا
إلي الكيفية التي يتعامل بيا الصفل مع أفكار ومذاعخ ومعتقجات اآلخخيغ، مغ حيث الفيع 
واإلدراؾ والتشبؤ، وإستشتاج الحاالت العقمية لآلخخيغ والتي تذسل اإلعتقاد والشػايا والخغبات 

 إلي نفدو أو إلي اآلخخيغ الحالة العقمية.يشدب  صفلواإلنفعاالت وتعشي أف ال
 .Franc, Anne; et alودراسة  Jervis; Baker; (2004) كسا أكجت دراسة و 
عمى وجػد عبلقة إيجابية بيغ نطخية العقل والتفاعل اإلجتساعي، وسعت دراسة   (2008)

Michel, Juna (2013) ودراسة Tompkins, Virginia (2015)  ودراسةKime, 
Dena L. (2015)  تحديغ التفاعل اإلجتساعي لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية مغ خبلؿ إلي

 ,Hofmann كسا أوضحت دراسة ،ىععغ مذاعخ  والتعبيخ اكتداب مياـ نطخية العقل
Stefan G.; et al. (2016)  أىسية تقجيع بخامج تجريبية قائسة عمى مياـ نطخية العقل

 .لجػ األشفاؿ لتحديغ التفاعل اإلجتساعي
ويبجو أف ىشاؾ نجرة في الجراسات العخبية التي تشاولت نطخية العقل لجػ األشفاؿ 

إلجخاء ىحه الجراسة عمى أساس أف مياـ نطخية  ػف ذوؼ اإلعاقة العقمية، وىحا ما دفع الباحث
العقل مفاىيع أساسية ومحػرية، إذا تع تحديشيا وتشسيتيا لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية 

خات إيجابية في مختمف جػانب الشسػ مثل التػاصل والتفاعل يالبديصة يشتج عشيا تغ
تشعكذ برػرة إيجابية أيزًا جتساعي مع اآلخخيغ وغيخىا مغ جػانب الشسػ، والتي قج اإل

 عمى خفس نذاشيع الدائج.
 وتتحجد مذكمة الجراسة الحالية في الدؤال الخئيدي التالي:

 التفاعل لتحديغ العقل نطخية مياـ عمى قائعتقجيع بخنامج مقتخح ما فاعمية  
 نذاشيع الدائج؟ وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  جتساعي لجػاإل

 الدراسة:ٍدف 
 لتحديغ العقل نطخية مياـ عمى قائعبخنامج مقتخح ترسيع ي لإالحالية تيجؼ الجراسة 

 نذاشيع الدائج. وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  جتساعي لجػاإل التفاعل
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 أٍنية الدراسة:
أىسية الجراسة الحالية عمى السدتػييغ الشطخػ والتصبيقى مغ خبلؿ الشقاط  تتزح

 التالية:
 األىمية النغخية:     
 التفاعل لتحديغ العقل نطخية مياـ عمىفي إلقاء الزػء  تديع الجراسة الحالية .ٔ

 نذاشيع الدائج. وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  جتساعي لجػاإل
 التفاعل لتحديغ العقل نطخية لسياـ والجراسات التي ترجتنجرة البحػث  .ٕ

  نذاشيع الدائج. وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  جتساعي لجػاإل
لفت أنطار اآلباء والسعمسيغ والسخبيغ إلي أىسية مياـ نطخية العقل وأىسية تعميسيا  .ٖ

 لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة.
 التظبيقية:األىمية        

 جتساعي لجػاإل التفاعل دوات لتحجيج مدتػػ مياـ نطخية العقل لتحديغأتػفيخ  .ٔ
 نذاشيع الدائج. وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية 

 جتساعي لجػاإل التفاعل لتحديغ العقل نطخية مياـبخنامج مقتخح قائع عمى ترسيع  .ٕ
 نذاشيع الدائج. وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية 

تػفيخ بخنامج يسكغ أف يصبقو اآلباء والسعمسيغ في تعامميع مع األشفاؿ ذوؼ  .ٖ
 اإلعاقة العقمية وتحديغ تفاعميع اإلجتساعي وخفس نذاشيع الدائج.

 مصطلحات الدراسة: 
 Children with Mild Mental األطفال ذوو اإلعاقة العقمية البديظة  .1

Retardation: 
ما لجييع أشفاؿ يتسيدوف بإنخفاض مدتػػ األداء العقمي والػضيفي ويتخاوح معامل الحكاء 

، وذلظ وفق الشطع واألساليب ( ويحتاجػف إلي بخامج تعميسية خاصةٓٚ-ٓ٘بيغ )
 .السدتخجمة لمتعخؼ عمييع في وزارة التخبية والتعميع السرخية

 : Theory of Mind نغخية العقل .ٕ
)األفكار، السعتقجات،  اإلعاقة العقمية عمى استشتاج وفيع أفعاؿ اآلخخيغقجرة الصفل ذو 

الخغبات، السذاعخ، مايشػوف عسمو، إلخ...( والتجاوب معيع، واستخجاـ تمظ السعمػمات 
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لتحميل وتفديخ مايقػلػنو، بحيث يدتصيع الصفل حل السذكبلت التي تػاجيو في 
عبج ) أفكار اآلخخيغ )أػ ما يفكخوف فيو( السػاقف االجتساعية اليػمية مغ خبلؿ قخاءة

 . (ٕٚٛ: ٕٕٔٓ سمػػ رشجؼ،العديد الذخز، و 
 :Social Interactionالتفاعل اإلجتماعي  .ٖ

لعبلقة الستبادلة التي تشذأ بيغ فخديغ أو أكثخ بحيث يؤثخ كل مشيع في اآلخخ ويتأثخ بو ا
وتمظ العبلقة تتدع  برػرة تؤدؼ إلي إشباع حاجات كل مشيع، ومغ ثع تتػشج العبلقة،

 .(ٔٔ: ٕٗٔٓ )عبج العديد الذخز،ستسخارية جابية واإليباإل
 : Children With Hyperactivityاألطفال ذوو النذاط الدائج  .ٗ

أعخاض أساسية ىي اإلنجفاعية وعجـ اإلنتباه والحخكة  ةضصخاب سمػكى يتسيد بثبلثإىػ 
تراحبو مجسػعة مغ األعخاض الثانػية سقبػلة إجتساعيًا، الالسفخشة غيخ اليادفة وغيخ 

مشيا ضعف مدتػػ التحريل الجراسي، وضعف العبلقة باآلخخيغ، وعجـ الصاعة 
اف والعجوانية وإحجاث الفػضي، وضعف القجرة عمى تحسل اإلحباط، وعجـ اإلتد 

  .(ٖٗ: ٕٗٔٓ)عبج الخحسغ سميساف،اإلنفعالي، وضعف تقجيخ الحات 
 اإلطار اليظري: 

يتشاوؿ ىحا الجدء اإلعاقة العقمية البديصة وخرائز أفخادىا، ومفيـػ التفاعل      
ؿ ذوؼ اشفألجػ ال يوميارات التفاعل اإلجتساعي، وتشسية التفاعل اإلجتساعاإلجتساعي 

وأنساشو وخرائز الصفل ذو اإلعاقة العقمية والشذاط  الشذاط الدائجمفيـػ ، و اإلعاقة العقمية
ونطخياتيا، واستخجاميا، والعبلقة بيغ الشسػ المغػؼ والتفاعل العقل  نطخيةمفيـػ ، و الدائج

 اإلجتساعي ونطخية العقل.
 اإلعاقة العقمية البديظة: أواًل: األطفال ذوو

اإلعاقة العقمية بأنيا   AAIDDكية لئلعاقات التصػرية واالفكخيةتعخؼ الجسعية األمخي
والدمػؾ التكيفي معبخًا عشو مغ خبلؿ "إعاقة تتسيد بقرػر ممحػظ فى القجرات الفكخية 

 .السيارات السعخفية واإلجتساعية والتكيفية العسمية، وتشذأ ىحه اإلعاقة قبل سغ الثامشة عذخ"
اإلعاقة العقمية بأنيا قرػر في  Mc Dermott; et al. (2007: 4-5) تعخؼو 

لسيارات وىحا االقرػر يطيخ ا في تجني مدتػػ األداء العقمي والدمػؾ التكيفي كسا يطيخ 
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كغ الدمػؾ ، وقج ركدت التعخيفات القجيسة عمى األداء العقمي فقط ولاً عام ٛٔقبل بمػغ الفخد 
سًا ألنو يذسل مجسػعة مغ السيارات اإلجتساعية والعسمية التكيفية التكيفي أصبح عشرخًا مي

 .والسفاىيسية التي يتعمسيا الصفل بذكل مدتقل
األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  أف  Westwood, Peter S. (2009: 5-6) ويحكخ       

ػاد ( درجة ولجييع قرػر في تحريل السٓٚ- ٓ٘البديصة تتخاوح درجة ذكائيع ما بيغ )
وإنخفاض الجافعية لمتعمع ويسيمػف بالحات الثقة الحات و  تقجيخ األكاديسية يراحب بإنخفاض

إلي السثابخة، ويرمػف إلي مدتػؼ الرف الدادس إلي الفذل إلفتقارىع لمقجرة ويقل ميميع 
اإلبتجائي، ويحرل األشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية البديصة عمى التعميع بذكل فعاؿ في 

 ،الفرػؿ الجراسية ويتصمب ذلظ إجخاء بعس التعجيل عمى السشاىج الدائجة لمسػاد األكاديسية
صعػبات القرػر المغػؼ و خفس ويدتفيج ىؤالء األشفاؿ مغ التجريذ العبلجى السكثف في 

ويحتاج ذوو اإلعاقة العقمية البديصة إلي السداعجة لشسػ السيارات  ،القخاءة والكتابة والحداب
 اإلجتساعية ألنيع يججوف صعػبة في تكػيغ الرجاقات وتطيخ السذكبلت الدمػكية لجييع.

ػر ( إلي أف اإلعاقة العقمية ىي قرٖٜ-ٕٜ: ٕٔٔٓويذيخ عبج العديد سميع )
ممحػظ في األداء الحالى لمفخد، ويترف بأنو أداء عقمي دوف الستػسط يتبلـز مع قرػر في 
أثشيغ أو أكثخ مغ السجاالت التالية لسيارات التكيف الػضيفية: التػاصل، الخعاية الحاتية، 
السعيذة السشدلية، السيارات اإلجتساعية، تػجيو الحات، الرحة والدبلمة، السجاالت 

  عامًا. ٛٔ، ووقت الفخاغ، والعسل، وتطيخ اإلعاقة العقمية قبل سغ األكاديسية
اإلعاقة  ؼ خرائز األشفاؿ ذو أف  Lefort, J. (2006: 11-12)ويحكخ 

العقمية تختمف تبعًا لجرجة وشجة اإلعاقة، فاألشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية البديصة قادروف عمى 
ويسكغ إكدابيع ميارات اجتساعية ووضيفية  ،تعمع السيارات األكاديسية حتى الرف الدادس

تدسح ليع بالعسل والعير باستقبللية أو مع اإلشخاؼ السحجود، أما األشفاؿ ذوو اإلعاقة 
العقمية الستػسصة فإنيع يرمػف في تعمع السيارات األكجيسية حتى الرف الثاني اإلبتجائي 

بذكل مدتقل في السشاشق  ويسكغ تجريبيع لتمبية إحتياجاتيع الذخرية ويسكشيع التشقل
السألػفة ويسكغ أف يذغل أحجىع ميشة ال تحتاج إلي ميارات أدائية ويحتاج إلي اإلشخاؼ، أما 
األشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية الذجيجة فغالبًا يكػف لجييع قرػر في تعمع السيارات األكاديسية 

سكغ تجريبيع عمى القياـ األساسية كالحخوؼ واألرقاـ وتعمع ميارات التػاصل مع اآلخخيغ وي
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بالسياـ الخوتيشية ويحتاجػف إلي إشخاؼ مدتسخ ومتتابع، بيشسا يحتاج األشفاؿ ذوو اإلعاقة 
العقمية الحادة إلي اإلشخاؼ السدتسخ لقرػر ميارات العشاية بالحات وقرػر القجرة عمى 

 التػاصل.
القجرة العقمية يطيخ لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة قرػر في كسا 

يطيخ القرػر بجاية اه والتفكيخ، و وقرػر في معالجة السعمػمات، واستخجاـ الحاكخة واإلنتب
مغ ربط العبلقة بيغ األشياء وترشيفيا إلي الصفل في ترشيف السعمػمات حيث ال يتسكغ 

( تدسى كسثخػ  –خػخ  -( تدسى أثاث، )تفاحةأريكة -شاولة -كخسي): مثلفئات مفيجة 
تكخار ي لإ، ولحلظ ال يتع تخديغ السعمػمات في الحاكخة بذكل صحيح ويحتاج فػاكو

   (Kirk, Samuel; et al., 2009: 156)السعمػمات ويدتخجـ الحاكخة قريخة األمج.
والسذكبلت االجتساعية التي يتعخض ليا األشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية ال تعػد 

إلي  غ إتجاىات اآلخخيغ والتػقعات تؤدػئيًا عولكشيا تشتج جد فقط؛ لتجني القجرات العقمية 
تجنى مفيـػ الحات الحؼ سيختبط بخبخات الفذل واإلخفاؽ التي يػاجيػنيا، وكحلظ فإف 

سشاسبة األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية يػاجيػف صعػبات بالغة في بشاء العبلقات االجتساعية ال
جتساعية جودة مقارنة بالتفاعبلت اإلكػف محجتساعية غالبًا ما تمع اآلخخيغ وتفاعبلتيع اإل

لؤلشفاؿ غيخ السعػقيغ، فقميمة ىي الفخص التي تتاح لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقة العقمية 
لئلنخخاط في حياة األسخة والسجتسع وقميمة ىي العبلقات بيغ الذخرية االجتساعية التي 

 .(ٙٛٔ: ٕٓٔٓ)جساؿ الخصيب،  يشجحػف في إقامتيا
اإلعاقة العقمية في أمذ الحاجة إلي جيج مدتسخ ومتػاصل ورعاية  وواألشفاؿ ذو 

شاممة ومتكاممة مغ شتى السؤسدات االجتساعية سػاء كانت األسخة أو السجرسة أو السجتسع 
بذكل عاـ وذلظ بيجؼ رعايتيع لكى يدتصيعػا أف يحيػا حياة شبيعية فعالة ومشتجة وإف أػ 

إلي مديج مغ العدلة واإلحداس بالفذل والعجوانية مغ تقريخ في تقجيع ىحه الخعاية تجفعيع 
 خبلؿ مطاىخ اإلحباط السحيصة بيع.

ويدتصيع الصفل ذو اإلعاقة العقمية أف يتجرب ولكشو يحتاج إلي أساليب خاصة تتسثل 
في اكتذاؼ القرػر في السيارات األساسية خبلؿ سغ مبكخة حتى ال يزيف نقز السيارات 

نب أوجو القرػر األخخػ لجييع ولؤلباء ولسغ يقػمػف بتأىيميع مذكمة ججيجة ليع إلي جا
وتجريبيع ولجسيع مغ يتعاممػف معيع، ولحا فإف تخبية الصفل ذؼ اإلعاقة العقمية يجب أف 
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مع مخاحل نسػه الجدسي والعقمي والشفدي  ػافقةتكػف بقجر اإلمكاف خبخات سارة ناجحة مت
 واالجتساعي.

 ثانيًا: التفاعل اإلجتماعي:
فعشجما يترل فخد بفخد آخخ  ،يعتبخ التفاعل اإلجتساعي أساس كل نطاـ إجتساعي       

خ، ويطيخ لكل مشيسا ويتعامل معو فإف سمػؾ كل مشيسا يتأثخ ويؤثخ في سمػؾ اآلخ
الذخز اآلخخ، وأف ترخؼ كل شخز يتػقف عمى عمى وتػقعات وأحكاـ  إتجاىات وقيع

اإلستجابة السحتسمة مغ اآلخخيغ، والتفاعل اإلجتساعي إتجاىاتو نحػ اآلخخيغ وتػقعاتو عغ 
عبارة عغ تبادؿ الفعل بيغ األفخاد والجساعات حيث يعتبخ تأثيخ متبادؿ بيغ شخريغ أو 

 ،غيخ المفطيالتػاصل المفطي و  أكثخ، ويتػقف التفاعل اإلجتساعي بيغ األفخاد عمى ميارات
 .(٘ٚٔ: ٕ٘ٔٓ)شارؽ عامخ،  البعساقيسا عشج تفاعل األفخاد مع بعزيع وعمى مجػ إتد

ذوؼ اإلعاقة  مفيػمًا ميسًا في مجاؿ األشفاؿ يويعتبخ مفيـػ التفاعل اإلجتساع       
إنخفاض في األداء العقمي العاـ عغ الستػسط بذكل ممحػظ يراحبو  العقمية ألف لجييع

التفاعل  قرػر في الدمػؾ التكيفي، بالخغع مغ أف مرصمح الدمػؾ التكيفي لع يكغ يػضح
سشػات( أف  ٙاإلجتساعى، ويتػقع مغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة عشج وصػليع )

سشػات( السذاركة في  ٜفي سغ )يسكشيع يذاركػا في األنذصة والسباريات الجساعية، و 
وأف يكػف لجييع  ،األنذصة الجساعية برػرة عفػية تمقائية واإلنجماج في السباريات والتجريبات

عامًا( يتػقع مشيع ٕٔة عمييا لعجة أسابيع، وفي سغ )خصة في تكػيغ الرجاقات والسحافطالف
عامًا( يسكشيع ٘ٔخخيغ، وختامًا عشج بمػغيع سغ )التفاعل بذكل تعاونى وتشافدي مع اآل

)سحخ عبج  ية وذلظ ألغخاض تخفييية إجتساعيةالسبادرة ببعس األنذصة الجساعية والتخفيي
 .(ٖٙٔ-ٗ٘ٔ : ٖٕٔٓر،الفتاح وأميشة مختا

إجتساعي ىػ تفاعل بيغ أفخاد  ( أف التفاعل اؿٕٓٓ: ٕ٘ٓٓويحكخ عبج هللا الخشجاف )
وأفخاد ال بيغ أفخاد وأشياء ألف األشياء ال تدتصيع أف تخد اإلستجابة أو أف تتجاوب، وال يسكغ 

 : ىسا حجوث التفاعل اإلجتساعي ما لع يػجج شخشاف أساسياف
ويقرج بو أف يقتخب فخد أو جساعة مغ فخد أو جساعة عبخ  اإلترال اإلجتماعي: .ٔ

السدافات الصبيعية عغ شخيق الػسائل التي تحسل اإلنصباعات السختمفة وكحلظ عغ 
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غخاؼ والخاديػ ووسائل السػاصبلت واإلتراؿ يفػف والتميشخيق اإلختخاعات الحجيثة كالتم
 السختمفة.

 ػيمة مغ الدمغ.ويقرج بو استسخار اإلتراؿ لفتخة ش التهاصل: .ٕ
وتذسل ميارات التفاعل اإلجتساعي ميارات التػاصل المفطي والتػاصل غيخ 
المفطي والمغة السشصػقة والمغة السكتػبة، واإلشارات المغػية ووجيات الشطخ واإليساءات 

 Bailanson, Jeremy N.; et))الػجو والمسذ وإختبلؼ شبقة الرػتوالسػاقف وتعبيخات 
al., 2004: 429. 

: ٕ٘ٓٓو)عبج هللا رشجاف،  (ٚٔٔ -٘ٔٔ: ٕٕٓٓ)سييخ شاش،  كل مغ أشاروقج 
 ي:ميارات التفاعل اإلجتساعي، ىإلي أف مكػنات  (ٖٕٓ

ىحا الشػع مغ  :Verbal communication skills  يميارات التهاصل المفغ -ٔ
يعج  يوالتػاصل المفط .يكسغ في جسيع أنػاع السيارات اإلجتساعيةالحؼ أنػاع التػاصل 

أساس التفاعل اإلجتساعي خاصة في السيارات السيشية التي تحتاج إلي تدمدل حػارػ 
تػجيو األسئمة، اإلجابة عغ األسئمة، القجرة عمى الخد و مغ القجرة عمى التحجث الشذط، 

 السباشخ، والسحادثة السشدقة والتي تتجعع بإشارات غيخ لفطية تسامًا.
ىشاؾ  :Non- verbal communication skillsميارات التهاصل غيخ المفغى  -ٕ

وسائل تػاصل غيخ لفطية يقـػ اإلنداف بػاسصتيا بشقل آرائو ومذاعخه إلي اآلخخيغ، 
بة الدمػكية مثل اجيخ لفطي ويؤدػ إلي إستثارة اإلستوتزع ىحه الػسائل كل ما ىػ غ

اف األصػات غيخ الكبلمية، وتعابيخ الػجو، وإشارات اليج، وأوضاع الجدع واأللػ 
 واألزياء واإلبتدامة أو اإلحتزاف لمحيغ نحبيع. 

وتذسل بحؿ مديج مغ الجيج واإلىتساـ لسداعجة  ميارة التعاون والمذاركة الهججانية: -ٖ
اآلخخيغ، وبحؿ مديج مغ اإلنتباه لسذاعخ اآلخخيغ، وتشديق الدمػؾ واإلىتساـ بسذاركة 

 اآلخخيغ في بعس األنذصة.
تحكع  مغ خبلؿ معخفة قػاعج العبلقات التي المذكالت: )المعخفة( وحلميارة اإلدراك  -ٗ

السػاقف اإلجتساعية واحتخاميا، وإتقاف ميارة التحجث واإلقشاع في حل السذكبلت، 
 واإلستفادة مغ الصخؽ التخبػية في مجاؿ العبلقات اإلجتساعية.
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ف وىي تسثل القجرة عمى كيفية التفاعل مع اآلخخيغ في السػاق ميارة تقجيم الحات: -٘
 السختمفة، والقجرة عمى التعبيخ عغ الحات.

تتبايغ السيارات السصمػبة بتبايغ السػاقف ميارات لمختمف المهاقف والعالقات:  -6
لمقمق عمى سبيل السثاؿ:  اً اإلجتساعية السختمفة فيشاؾ مػاقف صعبة أحيانًا تكػف مرجر 

تمفة تحتاج لسيارات الدواج، الرجاقة، حادث الػفاة، وليحا فالعبلقات اإلجتساعية السخ
مسيدة مثل ميارات العبلقات اإلجتساعية وميارة السقابمة ومػاجية الرخاعات والسيارات 

 الخاصة بالرجاقة وميارات مػاقف العسل وميارات السفاوضة.
يسثل القرػر في التفاعل اإلجتساعي لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية العائق و 

حيث نقز قجرتيع عمى  ،سيع واستيعابيع في السجتسعفي عغ األكبخ الحؼ يعػؽ اآلخخيغ
التفاعل مع اآلخخيغ وقمة التجريب عمى السيارات اإلجتساعية السيسة، ويخجع قرػر الصفل 
ذو اإلعاقة العقمية في السػاقف اإلجتساعية إلي خمل في رصيجه مغ السيارات السشاسبة لتمظ 

بعس الترخفات غيخ الستػافقة ي لأو إ السػاقف، أو لشقز الخبخة أو إلي التعمع الخاشئ،
صخؽ التي تختمف المجسػعة متشػعة مغ اإلجتساعية يدتمـد التجريب عمى السيارات  ولحلظ

: ٕٕٓٓوأعسارىع والسػاقف اإلجتساعية )سييخ شاش، ،تبعًا لدسات األشفاؿ حدب مذكبلتيع
ٕٖٔ). 

ذؼ اإلعاقػػػة العقميػػػة  سػػػًا فػػػي تشسيػػػة التفاعػػػل اإلجتسػػػاعي لمصفػػػلميوتمعػػػب األسػػػخة دورًا 
عشػػػجما تتدػػػع العبلقػػػة بػػػيغ الػالػػػجيغ والصفػػػل بالحػػػب وحدػػػغ السعاممػػػة والتعديػػػد، وتػػػؤثخ البيئػػػة 
السحيصػػػة عمػػػى إكتدػػػاب الصفػػػل لسيػػػارات التفاعػػػل اإلجتسػػػاعي، ويػػػتسكغ الػالػػػجيغ مػػػغ تحدػػػيغ 

عمػػى  وتػػػفيخ بيئػػة آمشػػة لػػو وتذػػجيعو ،التفاعػػل اإلجتسػػاعي لمصفػػل عشػػج تبػػادؿ الحػػجيث السشفػػتح
عمػػى التفاعػػل  وتذػػجيعو ،عيػػة واإلسػػتقبلؿ اإلجتسػػاعيالسذػػاركة السجتسعيػػة والسدػػؤولية اإلجتسا

مػػع أقخانػػو وتقػػجيع الػػجعع والتػجيػػو السشاسػػب،  ولكػػغ إذا كانػػت أسػػخة الصفػػل ذو اإلعاقػػة العقميػػة 
أكثػػخ جسػػػدًا وأقػػل دعسػػًا ومدػػانجة لمصفػػل يقػػل إكتدػػاب ميػػارات التفاعػػل اإلجتسػػاعي، ويعتسػػج 

قجار الجعع اإلجتساعي مغ األسخة عمى ضغػط الحياة اليػمية والحخماف الثقافي واإلقترادؼ م
عمى ب تجر  الويحتاج الصفل ذو اإلعاقة العقمية إلي مجسػعة مغ التجخبلت في فكظ األسخة، وت

السيػػػارات اإلجتساعيػػػة، كالشسحجػػػة والػػػتعمع السباشػػػخ ولعػػػب الػػػجور والتعديػػػد اإلجتسػػػاعي لتػػػػفيخ 
ًا ألف الصفل ومتكخر  اً لمعب اإلجتساعي والجعع الستبادؿ، ويجب أف يكػف التجخل مدتسخ فخص ا
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اإلعاقػػػػة العقميػػػػة أكثػػػػخ عخضػػػػة لئلكتئػػػػاب والعدلػػػػة ولتحدػػػػيغ إكتدػػػػاب ميػػػػارات التفاعػػػػل  ذػ
 .(Semrud, Margaret, 2007:141-147)  اإلجتساعي وتعسيسيا في مػاقف أخخػ 

يسكغ تحجيج مدتػػ التفاعػل اإلجتسػاعي لػجػ الصفػل بشػاء عمػى السعمػمػات السدػتسجة و 
مػػػغ خػػػػبلؿ السبلحطػػػة والتعامػػػل السباشػػػخ مػػػع الصفػػػػل ذؼ او السعمسػػػيغ و مػػػغ تقػػػجيخات األبػػػاء 

 :اإلعاقة العقمية مغ خبلؿ السحاور التالية
يغ فخد آخخ تكػيغ الرجاقات: ويقرج بو قجرة الفخد عمى إقامة عبلقة وشيجة بيشو وب .ٔ

تتدع بالقبػؿ غيخ السذخوط لبعزيع البعس برخؼ الشطخ إيجابيتو أو سمبيتو، وتشصػػ 
 عمى السػدة، والتعاشف، واإلثار.

السذاركة الػججانية: ويقرج بيا قجرة الفخد عمى فيع مذاعخ اآلخخيغ وتقجيخىا والتفاعل  .ٕ
السختمفة، حيث يفخح  معيا والدعي إلي مذاركتيع في السػاقف والسشاسبات اإلجتساعية

 لفخحيع ويحدف ويػاسييع لحدنيع.
السبادأة في إنذاء عبلقات مع اآلخخيغ: ويقرج بو قجرة الفخد عمى تكػيغ عبلقات مثسخة  .ٖ

وجيجة مع اآلخخيغ حيث يدعي إلي التعامل مع اآلخخيغ دوف إنتطار أو شمب مشيع، 
 معيع.كسا يبادر بتحية اآلخخيغ والدؤاؿ عشيسػالمعب أو الحػار 

التعاوف وتجعيع العبلقات: ويقرج بو قجرة الفخد عمى التعامل بػد ومحبة مع اآلخخيغ  .ٗ
والتعاوف معيع في مختمف السػاقف والعسل عمى تجعيع عبلقتو بيع مغ خبلؿ التػاصل 
السدتسخ معيع بحيث تتدع ىحه العبلقة باإليجابية واإليثار ونكخاف الحات وعجـ األنانية 

 (ٖٕ-ٕٕ: ٕٗٔٓخز، )عبج العديد الذ
 :لجى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية النذاط الدائج ثالثًا:

يعج الشذاط الدائج أحج اإلضصخابات التي تشاولتيا العجيج مغ مجاالت التخبية وعمع 
الشفذ وشب األشفاؿ مغ زوايا متعجدة، ويخجع وصف اإلضصخاب إلي العيج اليػناني القجيع 

يرف الجواء لؤلشفاؿ ذوؼ الشذاط الحخكى السفخط مغ أجل  Galenفالصبيب اليػناني جاليغ 
 (.ٜٔ: ٕٔٔٓيجئتيع )خالج القاضي، ت

( أف الشذاط الدائج يتسيد بقرػر (Haward, William L.2009: G-2يحكخو 
اإلنتباه واإلنجفاعية وفخط الحخكة، وسػء التكيف وعجـ التػافق وتدتسخ ىحه األعخاض لسجة 

 ستة أشيخ عمى األقل.



 

 

 

)   ٕٜٔ) 

 2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد اليفشي، العدد 

بشنة أسامة الشيد. أ  

( الشذاط الدائج بأنو فخط الشذاط، أو ٛٚٔ-ٚٚٔ: ٕٔٔٓ) يعخؼ عبج العديد سميعو 
فخط الحخكة وىػ مجسػعة اضصخابات تتسيد ببجاية مبكخة، تػليفية مغ سمػؾ مفخط قميل 
التيحيب مع عجـ إكتخاث شجيج وعجـ القجرة عمى اإلستسخار في أداء عسل ما، وانتذار ىحه 

عجيجة واستجامتيا مع الػقت وتحجث إضصخابات فخط الخرائز الدمػكية عبخ مػاقف 
ذيع حجوث صعػبات القخاءة أضعاؼ معجؿ حجوثيا بيغ اإلناث، ويالحخكة بيغ الحكػر 

السراحبة أو مذكبلت مجرسية أخخػ أو كمييسا معًا، والشذاط الدائج يعشى ضجخًا مفخشًا 
لمسػاقف إلي حج الخكس  تدتجعي ىجوءًا ندبيًا، وقج يرل تبعاً  يخرػصًا في السػاقف الت

و الكبلـ والزجيج ل جالدًا أطو القفد حػؿ السكاف، أو الػقػؼ عشجما يدتجعي األمخ أف يأ
 اً السفخط أو التسمسل والتمػػ عشجما يكػف في مكانو، ومقياس الحكع ىػ أف يكػف الشذاط مفخش

ونفذ درجة شار ما ىػ مشتطخ في ذلظ السػقف بالقياس مع اآلخخيغ في نفذ العسخ إفي 
 يالحكاء، وتتزح ىحه الدسة الدمػكية بذكل خاص في السػاقف السشطسة والسخصصة الت

 تدتجعى درجة عالية مغ التحكع الحاتى في الدمػؾ. 
ويطيخ لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية مذكبلت عجيجة مشيا صعػبة اكتداب 

الػضيفي سػاء في السشدؿ أو في الخبخات أو السيارات األساسية وإنخفاض مدتػػ األداء 
السجرسة إلي جانب الدمػكيات غيخ السقبػلة إجتساعيًا، ومعجؿ إنتذار أعخاض الشذاط الدائج 
بيغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية أعمى مغ معجؿ إنتذارىا بيغ األشفاؿ ذوؼ الحكاء الصبيعي 

ات في الحاكخة قريخة خاصة إذا صاحبيا ضعف اإلنتباه وقرػر القجرة عمى تشطيع السشبي
  .(ٜٗ٘ -ٖٜ٘: ٖٕٔٓ)سخؼ سالع،  تعجادًا لئلستجابة لسرجر التشبيواألمج اس
( البخوفيل الدمػكي لمصفل زائج ٔ٘ -ٓ٘: ٕٗٔٓلخز عبج الخحسغ سميساف )لقج و 

وىي األسخة  ذوؼ اإلعاقة العقمية الشذاط في السػاقف الفعمية في مجاالت حياة األشفاؿ
، حيث تأخح األنساط الدمػكية السسيدة لؤلشفاؿ زائجػ الشذاط شابعًا إجخائيًا والسجرسة واألقخاف

 في ىحه السجاالت عمى الشحػ التالي:
ال يدتصيع أف يطل ساكشًا أو ىادئًا وال يدتصيع مدايخة أو مجاراة ما ىػ  في  المندل: .ٔ

مفخوض مغ حجود أو محاذيخ ويفخض مصالب زائجة عمى اآلخخيغ ويعانى مغ 
، ويبجػ سمػكيات عجوانية ال مبخر ليا، صعػبا عمى وجو اإلجساؿ الصفل و ت في الشـػ

 شخز مدعج ويذيع اإلرباؾ فيسغ حػلو.
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ل بعربية وعمى نحػ مدتسخ، واليدتصيع سالصفل كثيخ الكبلـ، ويتسم في المجرسة: .ٕ
التخكيد وأمج إنتباىو قريخ، وال يدتصيع مدايخة أو مجاراة ما ىػ مفخوض مغ حجود 

 أو محاذيخ أو تحخيع، ومدتػػ تحريمو مشخفس. 
ال يدتصيع تكػيغ أصجقاء، ويتذاجخ مع غيخه مغ األشفاؿ  في العالقات مع األقخان: .ٖ

ة حادة الصبع، أف يدتفده، وترخفاتو عادة ُمشّفخ  ف دوف أف يحخضو أحج عمى ذلظ ودو 
ويشدع إلي الديصخة والتدمط عمى مغ حػلو بذكل زائج، وال يزع اعتبارًا لحقػؽ 

 األشفاؿ اآلخخيغ، ويػاجو مغ اآلخخيغ رفزًا ونبحًا عمى الجواـ.
، السجة والسجػواألشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية قجرتيع عمى اإلنتباه تكػف محجودة في 

، ويحتاج إلي ما يثيخ إنتباىو مغ الخارج إال لذيئ واحج ولسجة زمشية قريخةال يشتبو حيث 
وىحا يفدخ لشا عجـ مثابختيع إلنتباه، وإلي مغ يشبيو إلي ما يجور حػلو ويداعجه عمى تخكيد ا

أف معجؿ نتائج البحػث والجراسات  ، ولقج أوضحتلسػقف التعميسيأو مػاصمتيع ألداء ا
الشذاط الدائج بيغ ذوؼ اإلعاقة العقمية أعمى مغ معجؿ انتذارىا بيغ األشفاؿ العادييغ، إنتذار 

وىشاؾ مخاشخ كثيخة تشجع عغ إصابة الصفل ذوػ اإلعاقة العقمية بالشذاط الدائج لعل مغ 
أىسيا يتسثل في التأثيخ الدمبي لمسطاىخ الدمػكية ألعخاض ىحا اإلضصخاب عمي مػاقف 

مع السحيصيغ بالصفل مسا يجعميع يشفخوف مشو ويدتاءوف لػجػده معيع،  التفاعل اإلجتساعي
وال يخغبػف في مذاركتو في األنذصة السختمفة، وعشجما يذعخ ىحا الصفل بأنو مشبػذ، 
ومخفػض مغ السحيصيغ بو فإف ذلظ يشعكذ سمبًا عمى تفاعمو معيع مسا يجعمو يدمظ نحػىع 

 (.ٗٓٔ -ٔٓٔ: ٕٔٔٓجر، سمػكًا عجوانيًا )الديج أحسج وفائقة ب
واألشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية والشذاط الدائج يسيمػف لئلستجابة لؤلشياء دوف تفكيخ 
مدبق، فبل يعخفػف تبعات تعجميع عشج قياميع باألداء، كسا يججوف صعػبة في إنتطار 
 دورىع، وال يفكخوف في البجائل السصخوقة قبل أف يزعػا قخارىع، ويترخوفػف بجوف تفكيخ،

ويججوف صعػبة في تشطيع عسميع ويشتقمػف بدخعة مغ عسل آلخخ قبل إكسالو، وكثيخًا ما 
يقاشعػف اآلخخيغ، ويشادوف برػت مختفع أكثخ مغ السعتاد، ويشجفعػف بعشف وتيػر وال 
يدتفيجوف مغ أخصائيع ويكخروف نفذ األخصاء ولحلظ يحتاجػف إلي اإلشخاؼ والستابعة 

 (.ٜ٘٘-ٜٗ٘: ٖٕٔٓ)سخؼ سالع، 
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ويؤثخ الشذاط الدائج في تحريل األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية ويختبط بأداء العسميات 
 العقمية ومغ شخؽ خفس الشذاط الدائج لؤلشفاؿ ذوػ اإلعاقة العقمية ما يمي: 

  تعجيل الدمػؾ غيخ السخغػب )الشذاط الحخكي الدائج( وإحبلؿ سمػؾ مخغػب )الشذاط
عقاب األوؿ واإلستجابة الدمبية وتعديد الثاني الحخكي الستدف( ويتع ذلظ شخيق 

 واإلستجابة اإليجابية لو.
 .تقجيع الشسػذج الدمػكى الستدف لمصفل 
  مغ قبل السعالج  أوالػالجيغ  الثبات اإلنفعالي مع الصفل وعجـ الثػرة في وجيو و اليجوء

 السعمع.أو 
 .العبلج الصبي بالعقاقيخ إذا إقتزي األمخ 
  ية والجراسية. تجدئة السياـ التخبػ 
 .استذارة الصبيب في نػع الغحاء الحؼ يدتصيع الصفل تشاولو 
 .المجػء إلي التػجيو البديط وعجـ إلقاء أوامخ أو محاضخات عمى الصفل 
 دمحم وشاقاتو في لعب أو أنذصة ىادفة  إتاحة الفخصة أماـ الصفل لتػزيع إنفعاالتو(

 .(ٜ٘-ٛ٘: ٜٕٓٓ، عمى
لشذاط اإلعاقة العقمية لخفس اويسكغ تحجيج دور السعمع في مداعجة األشفاؿ ذوؼ       

 الدائج فيسا يمي: 
تححيخ األشفاؿ بذكل عاـ وزائجؼ الشذاط مشيع برفة خاصة مغ تشاوؿ األشعسة  .ٔ

شاعية والبعج تسامًا عغ كل ما يحتػػ صصالسمػنة والتى تحػؼ مكدبات الصعع اإل
 و األدوية. أف األسشاف ػ جسػاء في معألػاف محاقات صشاعية  عمى

استخجاد التعديد والتجعيع واإلثابة لتعجيل سمػكيات ىؤالء االشفاؿ إلي ما ىػ  .ٕ
 مخغػب.

عجـ إستخجاـ العقاب مع الصفل زائج الشذاط، ألنو غالبًا ما يؤدؼ إلي زيادة الدمػؾ  .ٖ
 فتخة مغ الػقتنػاع العقاب فاعمية مع ىؤالء ىػ عدليع بسفخدىع أوأكثخ  يالعجوان

 . )اإلستبعاد السؤقت(
تعػد عمى استخجاـ الجسل والعبارات بجاًل مغ والاإلبتعاد عغ األسئمة السسمة،  .ٗ

: لمصفل األسئمة فاألوامخ البديصة القريخة أسيل عمى الصفل في التشفيح، فبل تقل
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قل أو ، (، فبجاًل مغ ذلظ قل لو: )إذىب واحزخ كتابظال تدتصيع أف تجج كتابظ؟أ
 .كتابظ( أرني)لو 

، ولكغ يخؼ بعس ث ال تححر مغ الدكخ كثيخاً التقميل مغ الدكخ: كثيخ مغ البحػ  .٘
 تشاوليا الصفل، وتقجيعيالسختريغ انو يجب عمى اآلباء تقميل كسية الدكخ التى 

 مرجر بخوتيغ كالمبغ أو البيس أو الجبغ. 
صخاب الشذاط الدائج ػا أف لؤلشفاؿ ذوؼ إضكل مغ الػالجيغ والسعمسيغ أف يعمسعمى  .ٙ

بخوفيل نفدي مختمف عغ غيخىع، فيع يحتاجػف لسعاممة مغ نػع خاص ليذ عمى 
)عبج العديد دتحق اإلىتساـ والعشاية والخعاية انيع مخضي ولكغ عمى أنيع فئة ت

 .(ٕٛٓ، ٕٚٓ: ٕٔٔٓسميع ،
 رابعًا: نغخية العقل:

"أف الفخد يعدو  بقػليسا مرصمح نطخية العقل ٜٛٚٔبخيساؾ وودروؼ صاغ كل مغ        
ويسكغ الت ال يسكغ رصجىا بذكل مباشخ، الحاالت الحىشية لشفدو ولآلخخيغ، وىحه الحا

لعسل تشبؤات حػؿ سمػؾ اآلخخيغ وقج ال تكػف الشتائج قصعية في ىحا السجاؿ يا استخجام
القجرة ، ألف حيث أخح مشحى تصبيقي عمى اإلنداف" ولكشيا مقجمة لعمع ججيج قج تست والدتو،

ستجالالت العقمية "قخاءة العقل" قج تعتسج أو ال تعتسج عمى استخجاـ قاعجة السعخفة واإلى عم
نطخية العقل(، ويطيخ جػىخ قخاءة العقل في  السختبصة بكيفية تػاصل الدمػؾ )فيسا يدسى

 عة فخيجة مغ السعتقجات والخغباتالقجرة العفػية لتقجيخ أنفدشا واآلخخيغ، ولكل مشيا مجسػ 
جتساعي مغ ىحا الشػع اإلجخاءات واألفكار، ويكػف ىشاؾ تػاصل بيغ الفيع اإل اتختب عمييت

وتعتسج  ب ألشخاص آخخيغستجابة بسخونة بذكل مشاسجتساعي اليػمي، ويسكغ اإلواألداء اإل
الحاالت الستشػعة عمى القجرة إلستشتاج األفكار وتيتع دراسات نسػ الصفل باكتداب ميارات 

مغ فيع الػضائف التشفيحية والمغة ل الستصػرة بذكل متدايج ليتسكغ األشفاؿ الرغار قخاءة العق
(Langdon, Robyn, 2003: 240-242). 

حيث تعخؼ بالقجرة عمى التشبؤ  ٜٓٛٔ عاـ بجاية بجأ اإلىتساـ بشطخية العقل معقج و 
وشخح سمػؾ األفخاد مغ خبلؿ تحميل الحاالت العقمية ويشطخ إلييا عمى أنيا ركغ أساسي في 
التشسية اإلجتساعية السعخفية وإكتدابيا وتعتبخ مغ الستغيخات األساسية التي تداعج الصفل 

لحاالت الشفدية السعقجة ليصػر قجراتو مغ مخاقب لمدمػؾ إلي فخد قادر عمى وصف وفيع ا
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ويذارؾ في األلعاب اإلجتساعية والتػاصمية والخجع، ويذار إلي نطخية العقل بأسساء مختمفة 
 belief-desire اإلعتقاد والخغبة، وعمع نفذ mind readingقخاءة العقل  مشيا

psychology ل أف الفخوؽ الفخدية في قجرات نطخية العقمؤيجو ىحه الشطخية ، ولقج إفتخض
تؤثخ عمى األشفاؿ والتفاعبلت اإلجتساعية لؤلفخاد وىحا يفدخ فذل األشفاؿ ذوؼ إضصخاب 

 التػحج في إكتداب نطخية العقل.
 (Repacholi, Betty; Slaughter, Virginia, 2003; 1) 

نطخية العقل بأنيا القجرة عمى فيع شبيعة  Love, Julia (2007:7-8) وعخفت
مثل السعتقجات والعػاشف والشػايا والتسثيبلت الجاخمية لؤلشياء واألحجاث،  ؛الحاالت العقمية

واألشفاؿ قادروف عمى تصػيخ نطخية العقل، فيي تداعج عمى فيع التفاعبلت اإلجتساعية 
تتفق  أفزل ألنفديع ولآلخخيغ، وىشاؾ بعس الشقاط التيبذكل ألنيا تعدو الحاالت العقمية 

يا تطيخ خبلؿ سشػات ما قبل السجرسة، وتخكد عمى قجرة الصفل عمييا نطخية العقل مشيا أن
فزبًل عغ سمػؾ اآلخخيغ، ونطخية العقل تديع في  لذخح والتشبؤ بالدمػؾ الخاص بوعمى ا

 فيع العالع اإلجتساعي لمصفل.
إلي أف نطخية  Hiatt,  Laura; Trafton, J. (2010:90)ويذيخ كل مغ  

العقل تسثل قجرة الفخد عمى اإلستجالؿ وفيع السعتقجات والخغبات ونػايا اآلخخيغ؛ مغ خبلؿ 
معخفة الفخد بسا يتػفخ لجيو مغ معمػمات وبجوف ذلظ يكػف لجيو قرػر في التفاعل 

 اإلجتساعي مع اآلخخيغ.
فيا مغ تفدخ نطخية العقل عمى السدتػػ السعخفي يتع وص تػجيات ةيػجج ثبلثو 

حتى لػ  سعتقجاتالتتشػع  عشجماخبلؿ إدراؾ الشػايا والخغبات ألف أسمػب التفكيخ يختمف 
تحجد ليع شخؽ الترخؼ في  فخاد لجييع رغبات، واألكانت غيخ حقيقية )غيخ صحيحة(

 (خاشئة)صحيحة( تتحقق في الػاقع وأخخػ غيخ حقيقية ) السػاقف، ولجييع معتقجات حقيقية
تسكغ نطخية الشطخية إلي  التي يصمق عمييا وجية الشطخ األولي وتذيخ اقع،لػ في ا ال تتحقق

واستخجاميا  القػانيغ الدببية أو الشطخيات عغ السعتقجات والخغبات بذكل عاـالصفل مغ فيع 
 لتفديخ الدمػؾ السبلحع في اآلخخيغ لمتشبؤ بالخغبات والدمػكيات وأداء مياـ ذات صمة، أما

تفتخض أنو عشجما يحاوؿ  فإنيا العقمية نطخية السحاكاةالتي يصمق عمييا  وجية الشطخ الثانية
ضع نفدو مكانو ويحاكى ترخفو في السػقف بسعشى أف األفخاد و  فخد فيع فخد آخخ يحاوؿ
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والتشبؤ بدمػكيع، وتفديخ الدمػؾ  مية لآلخخيغ، وإتخاذ القخاريحاولػف تسثيل الحاالت العق
تدسح بتػليج فإنيا السجيػالت العقمية  التي يصمق عمييا لثةوجية الشطخ الثاالسبلحع، أما 

وتسثيل معتقجات متعجدة وتتع مغ خبلؿ تحجيج اإلعتقادات لمفخد، معخفة أػ اإلعتقادات 
 .ياتعمساألفخاد يتع  صحيح بشدبة كبيخة، ومغ خبلؿ تجارب وخبخة

 (Hiatt, Laura M.; Trafton, J. Gregory, 2010: 91) 
 العقل:ميام نغخية 

تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى تسييد الحاالت اإلنفعالية : اإلنفعالالتعخف عمى  .ٔ
لؤلفخاد؛ حيث ُيصمب مغ الصفل تسييد تعبيخات الػجو السختمفة )وجو سعيج/ وجو حديغ/ 
وجو خائف/ وجو غاضب(، التي تطيخ مشو أو مغ اآلخخيغ والتي تطيخ مغ خبلؿ 

خات الػجيية وفيع السعشى والسقرػد مغ خبلؿ الدياؽ األلفاظ واإليساءات والتعبي
 اإلجتساعي لمسػقف.

تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى تعخؼ مذاعخ  :استنتاج اإلنفعال القائم عمى الخغبة .ٕ
 الذخز ) إذا ما كاف سعيجًا أـ حديشًا( في  ضػء تحقيق ما يخغبو أو يتسشاه.

 :واالعتقاد وميمة اإلنفعال من الجرجة الثانيةاستنتاج اإلنفعال المبني عمى الحقيقة  .ٖ
تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى فيع أف االعتقادات واألحجاث التي تخالف 
 اإلعتقادات يسكغ أف تدبب حجوث اإلنفعاؿ، فقج يدعج الفخد بدبب حرػلو عمى ما

تقجات يخيج أو بدبب اعتقاده أنو حرل عمى ما يخيج، أؼ أف اإلنفعاؿ يعتسج عمى السع
وتتزسغ ىحه السيسة أيزًا إنفعاؿ  ،التي قج تتدامغ أو تتعارض في بعس األحياف

الجرجة الثانية والتي تقيذ قجرة الصفل عمى إدراؾ أف السذاىج قج يدتشتج مذاعخ بصل 
 الخواية برػرة خصأ بشاء عمى اعتقاد زائف عغ رغبة ىحا البصل. 

سة قجرة الصفل عمى فيع أف الشاس قج تقيذ ىحه السي تمييد مغيخ الذىء أو منغخه : .ٗ
يخوف الذىء الػاحج برػر أو بسشاضخ مختمفة حدب وضعو، والقجرة عمى التسييد بيغ 

 حقيقة الذيئ والسطيخ الخادع لو.
تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى إدراؾ أف   :استنتاج المعتقج القائم عمى اإلدراك .5

الخؤية تؤدػ إلي السعخفة، وبعبارة أخخػ القجرة عمى إدراؾ أف األشخاص يعمسػف فقط 
األشياء التي لجييع خبخة سابقة بيا )سػاء مباشخة أو غيخ مباشخة(، أؼ استشتاج االعتقاد 
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ماكغ التي سبق أف رأوىا بشاء عمى إدراؾ؛ حيث يعتقج األفخاد أف األشياء تػجج في األ
يحكع الصفل بيغ فييا، وإذا لع يخوا شيئًا ما فإنيع لغ يعخفػا أنو في ذلظ السكاف، و 

شخريغ تكػف رغباتيسا مختمفة حػؿ نفذ الذيئ عشجما ال يعخؼ الصفل اإلعتقاد غيخ 
 الرحيح.

الفكخة  تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى استشتاج االعتقاد الخاطئ من الجرجة األولى: .ٙ
)أو السعتقج( في إشار أو سياؽ يحجث فيو تغييخ غيخ متػقع في وضع الذيء، ويقرج 
بيا قجرة الصفل عمى فيع أف األفخاد اآلخخيغ قج يستمكػف تسثيبلت عقمية أو إعتقادات 

 خاشئة مختمفة عغ الػاقع، وتتزسغ ىحه السيسة ميستيغ فخعيتيغ ىسا:
 مت ىحه السيسة القرز حيث يتع نقل شس االعتقاد الخاطئ: -تغييخ المهقع

ئ أثشاء غياب الذخرية الخئيدية ثع ُيْصَمْب مغ األشفاؿ السعخفة والتشبؤ، الذ
 والتفديخ. 

 يتع عخض حاويات )عمب( مألػفة  االعتقاد الخاطئ: -المحتهيات غيخ المتهقعة
 لؤلشفاؿ بجاخميا أشياء غيخ متػقعة. 

تدتشج ىحه السيسة إلي مبجأ أف اإلدراؾ يؤدؼ إلي  استنتاج الفعل استنادًا إلي اإلدراك: .ٚ
الفعل أو التشبؤ باألعساؿ إستشادًا إلي السعمػمات السقجمة مغ جانب آخخ، وتقيذ ىحه 

حيث يدعى األفخاد إلي الفعل  السيسة قجرة الصفل عمى إدراؾ أف الخؤية تؤدؼ إلي الفعل
األشياء التي رأوىا أو قامػا أو إنجاز السيسة ومحاولة الحرػؿ عمى الذيء بشاء عمى 

الػصػؿ بتجخبتيا أو لجييع خبخة ومعخفو سابقة بسكانيا، ومغ خبلليا يتسكغ الصفل مغ 
 إلي السعخفة

تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى استشتاج معتقجات  التباعج بين الخسالة والخغبة: .ٛ
 اآلخخيغ بشاء عمى تفديخ وفيع العبارات التي تعبخ عغ رغباتيع.

تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى إدراؾ أف عتقاد الخاطئ من الجرجة الثانية: اال  .ٜ
اآلخخيغ قج تكػف لجييع ترػرات وأفكار خاشئة، أو لجييع أفكار مختمفة حػؿ نفذ 
الذيء؛ حيث يكػف الصفل قادرًا عمى تسثل الخصأ في  تفكيخ الفخد والحػ قج يختمف عغ 

الجرجة الثانية أف االعتقاد الخاشئ يكػف لجػ الفخد تفكيخ بصل الخواية، أؼ أنو يقرج ب
 السذاىج )اآلخخ( وليذ بصل الخواية.
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تقيذ ىحه السيسة قجرة الصفل عمى  التمييد بين األحجاث واألشياء المادية والترهرات: .ٓٔ
)الترػر والخياؿ(، مثل التسييد بيغ  التسييد بيغ الخبخة السادية) الحقيقة( والخبخة العقمية

 -ٚٓٛ: ٕٕٔٓلحقيقي والكمب الستخيل. )عبج العديد الذخز وسمػؼ صالح،الكمب ا
ٜٛٓ ) 

 تدتخجم نغخية العقل في : و 
لفيع تعتبخ قخاءة العقل أسيل شخيقة  إضفاء معني عمى الدمهك اإلجتماعي حيث .1

الحاالت العقمية العقمية لآلخخيغ وتقجيع صياغة  اآلخخيغ حيث يقـػ الذخز بعدو
 .لتفديخ الدمػؾ والتشبؤ بالدمػؾ التالي

ي الحجيث مثل التيكع والدخخية يقرج بو فيع الخمػز ف :لتهاصلإضفاء معنى عمى ا .2
خح كبلمو بذكل حخفي وعمى يث مغ يقـػ بالحجيث ال يشػؼ أف يؤ ح ،ةإلستعارة والجعابوا

  .مسا يدسع حتى يدتصيع أف يفتخض الحالة العقمية لمستحجث السدتسع أف يحىب ألبعج
 استخجامات أخخى لنغخية العقل: .3

 كشو في الػاقع زائف، فالصفل يعتقج الذيئ الحقيقي ول : حيث نجعل الصفلالخجاع
 ؼ يبجأ اإلنخخاط في الخجاع بعج فيسو لئلعتقاد الخاشئ مغ سغ أربع سشػات.ادعال

 :الصبيعية عمى قخاءة العقل وتسشح القجرة عمى استشتاج كيفية القجرة أو  العاطفة
تفديخ األشخاص لؤلحجاث واستشتاج اإلنفعاؿ، فالصفل ذو الثبلث سشػات يدتصيع 

سشػات يدتصيع فيع  وعشج خسذ ؛آخخ في البيئة السحيصة فيع إنفعاؿ شخز
 الت التي تتػلج مغ معتقجات اآلخخيغ.ااإلنفع

  الحاالت العقمية الخاصة  ةفالصفل يدتصيع ندب الحاتي:الهعى بالحات أو التأمل
باآلخخيغ لحاتو ويسكشو بعج ذلظ التأمل والتفكيخ في حاالتو العقمية الخاصة بو، 

د وإدراؾ أسباب الدمػؾ الحؼ يقـػ بو، يفالصفل ذو األربع سشػات يشجح في تسي
قبل أف يقـػ  ويدتصيع أف يكخر التجريب عمى الحمػؿ السحتسمة لمسذكبلت في عقمو

 بتصبيقيا في الػاقع. 
 حيث أف أفكار اآلخخيغ  خ تفكيخ شخص من خالل اإلقناعيتعميم أو محاولة تغي :

ومعتقجاتيع تتذكل مغ السعمػمات التي يتعخضػف ليا مسا يتيح الفخصة لتجريب 
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)مشاؿ عسخ ومخيع تفكيخاآلخخيغ مغ أجل تغييخ ما يعخفػنو أو تغييخ أسمػب ال
 .(ٕ٘-ٖٕ :ٕ٘ٔٓ، أحسج
داعج أف نطخية العقل تإلي   Dennis, Maureen; et al. (2013: 26)وأشارت

ألفخاد مغ خبلؿ إدراؾ الفخد لصخيقة تفكيخ اآلخخيغ عمى نسػ التفاعل اإلجتساعي بيغ ا
فيع تفكيخ اآلخخيغ والتشبؤ بدمػكيع ونطخية العقل لعقمية ليع واستخجاـ السعمػمات لوالحاالت ا

 .يخاه الفخد ويجركوتعسل عمى ما 
عية والشفدية والدمػكية لجػ في تشسية السيارات اإلجتسا نطخية العقلوقج أسيست 

ذوؼ اإلعاقة العقمية، حيث حطيت ىحه الشطخية في اآلونة األخيخة بسديج مغ  األشفاؿ
 اإلىتساـ في الجوائخ التخبػية، وبالخغع مغ ذلظ يشبغى اإلعتخاؼ بأف ىحه الشطخية ما زالت في

بجاية الصخيق في البيئة العخبية، وىحه الشطخية لغ تكػف بجيبل عغ الشطخيات السعخفية أو 
الدمػكية والشطخيات األخخػ إال أنيا ستكػف معدزة ليحه الشطخيات ومكسمة ليا )دمحم اإلماـ 

 (.ٖٗ: ٕٓٔٓ(، ٔوفؤاد الجػالجة )
مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية بيغ األشفاؿ  اإلجتساعي التفاعلفي  ؼختبلاإلويتزح 

وججاني  ليا تأثيخ تية التيالحياالسػاقف السذكبلت اإلجتساعية التي يػاجيػنيا في  خبلؿ
يكػف لو رد فعل أداء مشفخد يتعمق بفخد  أنو اإلجتساعي تفاعلعمييع، وما يسيد ال إنفعالي

، طخية العقلمياـ نائق تداعج عمى تفديخ أداء مختمف، ويختمف عبخ العبلقات، وىحه الحق
 وبحلظ يتزح أف:

 :يغ مساآلباء والسعالتفاعل اإلجتساعي لؤلشفاؿ مع جعع ي الدمهك اإلجتماعى
التشبؤ لتقييع قجرات و ختيار اإليعتسج عمى ية العقل واألشقاء، ألف ترسيع مياـ نطخ 

 الصفل الفخدية السعخفية. 
 ويحتاج لذخح  ػضح عجـ فيع لسياـ نطخية العقلتؤثخ في األداء وت :اإلنفعاالت

كيف يترخؼ في السػقف اإلجتساعى، وكيف يفيع الحالة العقمية ويعخؼ كيف 
 .الترخؼ بصخيقة مشاسبة في السػاقفيترخؼ تجاىيا ويتسكغ مغ 

 (Astington, Janet Wilde, 2003: 33-34). 
عنج ومن خالل ماسبق يمكن تمخيص دور نغخية العقل في نمه التفاعل االجتماعى        

 النقاط اآلتية: في األطفال ذوي اإلعاقة العقمية 
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  وتػفخ أساسًا ميسًا لجخػلو  ألشفاؿأساس الفيع االجتساعي عشج اتعتبخ أف نطخية العقل
 السجرسة.

  أف نطخية العقل أشبو بمغة لفيع التفاعبلت اإلجتساعية التي تتصػر دوف شخيقة تجريذ
 محجدة.

  أف العػامل البيئية ليا تأثيخ عمى تصػيخ نطخية العقل، ويسكغ أف تتعدز فخص ىحا
عغ أفكار الذخز، ماذا يخيج، ، والتعبيخ مداولة ألعاب التفكيخ الغشية مغ خبلؿالتأثخ 

االستساع والتحجث يا،والسذاعخ، واألسباب التي دعت لمترخؼ بالصخيقة التي يترخؼ ب
ي تحتػؼ عمى السفاجآت، واألسخار، والحيل، عغ القرز، وخرػصًا تمظ الت

 واألخصاء، التي تجعػ األشفاؿ إلي رؤية األشياء مغ وجيات نطخ مختمفة.
 دراسات سابكة:

 التفاعل لتحديغ العقل نطخية مياـتشاولت  يفيسا يمي عخض لبعس الجراسات الت
الدائج، والتي يسكغ نذاشيع  وخفس البديصةاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية  جتساعي لجػاإل

اإلستفادة مسا تػصمت إليو مغ نتائج ومسا إتبعتو مغ إجخاءات أو استخجمتو مغ أنذصة 
 وفشيات في إعجاد البخنامج السقتخح لمجراسة.

إلي مقارنة  Jervis, Nicola; Baker, Martyn (2004)ىجفت دراسة 
مغ ذوؼ اإلعاقة  اإلجتساعي بيغ األشفاؿ والخاشجيغ مياـ نطخية العقل والتفاعلإكتداب 

 راشجاً  ٕٓ( واً عام ٖٔ-ٜح أعسارىع ما بيغ )و اتتخ  شفبلً  ٕٓالعقمية شسمت عيشة الجراسة 
بديصة  العقمية لجييع ما بيغ درجة اإلعاقةتتخاوح ( و اً عام ٘ٗ-ٕٛح أعسارىع ما بيغ )تتخاو 

ؼ، ومقياس لمتفاعل اإلجتساعي وأربع  مياـ ومتػسصة، واستخجمت الجراسة مقياس لمشسػ المغػ 
لشطخية العقل ىي )صػر السذاعخ واإلنفعاالت، اإلعتقاد الخاشئ مغ الجرجة األولى، 

ت نتائج وأوضحلخغبة السبشى عمى األسباب(، صشجوؽ السحتػيات غيخ الستػقعة، واإلعتقاد وا
مغ ذوؼ اإلعاقة  عغ الخاشجيغ مياـ نطخية العقلى مع اً ىع مختفعأف األشفاؿ كاف أداؤ  الجراسة
عبلقة إيجابية بيغ نطخية العقل والقجرات اإلجتساعية لؤلشفاؿ وسمبية مع  ، وتػججالعقمية

 البالغيغ.
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ما إذا كاف تحجيج   Grant, Cathy M.; et al. (2007)دراسة وحاولت
الير يختبط  Xقرػر في التفاعل االجتساعي كدسة مغ سسات ذوؼ متبلزمة الكخومػسـػ ال

مع صعػبات في نطخية العقل أـ ال؟ وتست اإلجابة عغ ىحا التداؤؿ مغ خبلؿ مجسػعتيغ 
السبلمح الير يعانػف بعس  Xتجخيبيتيغ تزع ذكػرًا مغ ذوؼ متبلزمة الكخومػسـػ 

ومجسػعة أخخػ مكػنة ( شفبلً  ٘ٔوعجدىع )  Few Autistic Featuresالدسات التػحجيةو 
ومجسػعة   Autistic Features Significantالعجيج مغ سسات التػحج( بيا شفبلً  ٘ٔمغ )

(، وجسيعيع تتخاوح أعسارىع الدمشية ما شفبلً  ٘ٔضابصة مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية وعجدىع )
سشػات، وقج أشارت الشتائج إلي أف كمتا السجسػعتيغ  ٙ( عامًا وأعسارىع العقمية ٖٔ-ٕٔبيغ )
ـ نطخية العقل بالسقارنة مع السجسػعة الزابصة ذات لجييع صعػبة في ميا األشفاؿمغ 

 اإلعاقة العقمية.
إلي التحقق مغ أثخ تصػر  Franc, Anne; et al. (2008)وسعت دراسة 

نطخية العقل في قجرات وأفكار ومعتقجات األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية مقارنة مع األشفاؿ 
مغ األشفاؿ والسخاىقيغ  ٚٗجراسة )العادييغ في نفذ معجؿ الدغ والشسػ، وشسمت عيشة ال

سشػات( والسذاركيغ في السجارس البمجيكية الشاشقة ٓٔذوؼ اإلعاقة العقمية، متػسط أعسارىع
الفخندية ومغ غيخ  بالمغة الفخندية وحجد السعمسػف أف األشفاؿ والسخاىقيغ السذاركيغ يتحجثػف 

شفبل وشفمة، متػسط  ٖٗالتػحج والسجسػعة اآلخخػ أشفاؿ عادييغ عجدىع )اضصخاب ب ذوؼ 
سشػات(، وقج استخجمت الجراسة مقياس الكفاءة الفكخية لتحجيج مدتػؼ الشسػ  ٘أعسارىع 

العقمي لؤلشفاؿ، ومقياس لمتسييد بيغ مدتػػ الشسػ المفطي والشسػ غيخ المفطي لمحرػؿ 
 –الفيع االجتساعى  –تعخيف الكمسة  – مفخدات –)صػر ىي عمى خسدة مدتػيات 

)اختبار ميارات الخجاع، تغييخ ىي وتع تحجيج خسذ مياـ في نطخية العقل لقياسيا  ،التفكيخ(
وتع ميسة التسثيل، ميسة السطيخ والػاقع، ميسة السحتػػ غيخ الستػقع، ميسة تغييخ السػاقع(، 

ندية لزساف الفيع الجيج ألسئمة مياـ تقييع مدتػػ نسػ الفيع والجاللة لؤلشفاؿ بالمغة الفخ 
نطخية العقل مغ خبلؿ التحقق مغ اإلرتباشات بيغ اإلدراؾ والمغة والسيارات اإلجتساعية، وقج 
أوضحت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة في مدتػػ مياـ نطخية العقل بيغ السجسػعتيغ، 

دتػػ الشسػ، كسا حيث ضيخت أوجو قرػر في اكتداب مياـ نطخية العقل لؤلشفاؿ حدب م
إتزح وجػد عبلقات إيجابية بيغ اإلدراؾ والمغة ومياـ نطخية العقل في كمتا السجسػعتيغ، 
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كسا وججت تأثيخ إيجابي لمعسخ الدمشي عمى مياـ اإلعتقاد الخاشئ لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 
 العقمية بالشدبة لمسيارات االجتساعية. 

 Alevriadou, Anastasia; Giaouri, Stergiani (2010)وىجفت دراسة 
إلى السقارنة في أداء مياـ اإلعتقاد الخاشئ مغ الجرجة الثانية لثبلث مجسػعات مغ األشفاؿ 
ذوؼ متبلزمة داوف، وأشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية غيخ الشػعَّية، وأشفاؿ عادييغ، مغ خبلؿ 

ألشفاؿ ذوؼ اإلجابة عغ ثبلثة أسئمة: ىل يختمف أداء األشفاؿ ذوؼ متبلزمة داوف عغ ا
اإلعاقة العقمية غيخ الشػعَّية في أداء مياـ اإلعتقاد الخاشئ مغ الجرجة الثانية بالسقارنة مع 
األشفاؿ العادييغ؟ وىل األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية وذوؼ متبلزمة داوف لجييع نفذ نقاط 

غ القػة ونقاط الزعف عشج أداء مياـ نطخية العقل؟، وشسمت عيشة الجراسة مجسػعتي
سشػات(  ٓٔشفبًل مغ ذوؼ متبلزمة داوف، ومتػسط أعسارىعٖٕتجخيبيتيغ تزع األولى )

سشػات( ودرجة ٜشفبًل ذوؼ اإلعاقة العقمية غيخ الشػعَّية، ومتػسط أعسارىع  ٔٗوالثانية )
شفبًل  ٕٗ( والسجسػعة الزابصة )ٓٚ -٘٘الحكاء لجػ أشفاؿ السجسػعتيغ تتخاوح ما بيغ) 

سشػات(، وأضيخت الشتائج أف األشفاؿ ذوؼ متبلزمة داوف كاف ٙسارىع عاديًا، ومتػسط أع
أداؤىع أقل مغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية غيخ الشػعَّية وكاف أداؤىع أقل مغ األشفاؿ 
العادييغ، ولقج وجج أف أداء مياـ اإلعتقاد الخاشئ مغ الجرجة الثانية يتصمب قجرات لغػية 

األشفاؿ ذوؼ متبلزمة داوف وذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة  وبعس الػضائف التشفيحية، وأف
لجييع قرػر في اإلنتباه واإلستساع، ولحلظ يججوف صعػبة في أداء مياـ اإلعتقاد الخاشئ 

ويطيخ لجييع قرػر في التفاعل اإلجتساعي وىحا القرػر يشعكذ أيزًا  ،مغ الجرجة الثانية
عمى القجرة عمى تفديخ السػاقف اإلجتساعية السعقجة، وأكجت الجراسة عمى ضخورة تحجيج 

أكثخ فاعمية باستخجاـ يجفة ومسارسات التجخل تكػف السدببات والتجخبلت التعميسية السدت
 اإلدراؾ والفيع اإلجتساعى. استخاتيجيات تعميسية مخنة تجسع بيغ

 Alevriadou,  Anastasia;  Giaouri,  Stergianiدراسة  وقج تناولت
قرػر نطخية العقل لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية مغ خبلؿ التعخؼ عمى   (2011)

شفبًل مغ ذوؼ متبلزمة داوف( ٖٕتزع ) سػعتيغ مغ األشفاؿ األولىالحالة العقمية لسج
تزع )  سشػات، والسجسػعة الثانية ٜوؼ اإلعاقة العقمية( متػسط أعسارىع شفبًل مغ ذٔٗو)

واستخجمت الجراسة خسذ قرز لئلعتقاد  ،سشػات(ٙشفبل عاديًا متػسط أعسارىع  ٕٗ
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)ثبلث لسيسة تغييخ السػاقع، واثشتيغ لسيسة السحتػيات غيخ  وليالخاشئ مغ الجرجة األ
بيغ األشفاؿ، وخمرت الشتائج إلي أف أشفاؿ السجسػعة  وكدمخ لمتجانذالستػقعة( واختبار 

يتسكغ األشفاؿ  أنو لكيالتجخيبية كاف أداؤىع أسػأ بكثيخ مغ أشفاؿ  السجسػعة الزابصة، و 
ذوؼ اإلعاقة العقمية مغ التحدغ يجب أف نخاجع استخاتيجيات التجخل السبكخ واألساليب 

 مى تحديشيا.والسسارسات التعميسية السدتخجمة معيع والعسل ع
إلي معخفة الفخوؽ  Giaouri, Stergiani; et al. (2011)ىجفت دراسة كما 

في األداء بيغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية وذوؼ متبلزمة داوف، واألشفاؿ العادييغ عشج 
 -Appearance والسطيخ الحقيقي  Ambiguous Figuresإدراؾ األشكاؿ الغامزة 

Reality مياـ نطخية العقل، ومعخفة نقاط القػة ونقاط الزعف بيغ ف مغ وىسا ميستا
األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية وذوؼ متبلزمة داوف في مياـ نطخية العقل، وشسمت عيشة 

شفبًل مغ ذوػ متبلزمة داوف، ٖٕ)غ: األولى الجراسة مجسػعتيغ تجخيبيتيغ تزع مجسػعتي
، ومتػسط أعسارىع ػ اإلعاقة العقميةشفبًل مغ ذو  ٔٗ) سشػات( والثانية ٓٔتػسط أعسارىع م
( شفبًل عاديًا متػسط ٕٗ( والسجسػعة الزابصة تزع )ٓٚ -٘٘سشػات( ودرجة الحكاء )ٜ

وتع استخجاـ ست صػر غيخ ممػنة لسيسة األشكاؿ الغامزة، وثبلث  سشػات(، ٙأعسارىع )
صػر غيخ ممػنة لسيسة السطيخ الحقيقي، وأضيخت الشتائج أف األشفاؿ ذوؼ متبلزمة داوف 
أقل في األداء مغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية والعادييغ، وأف األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية 

ياـ األشكاؿ الغامزة ألنيا تتسثل في تقجيع التفديخات والعادييغ لجييع قرػر في أداء م
وذلظ يتصمب تصػر اإلدراؾ الحدي وىػ يختمف مع الػقت والحالة العقمية لمصفل، وال تػجج 
فخوؽ بيغ أداء األشفاؿ العادييغ واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية في التسييد بيغ المػف أو 

مية في مياـ السطيخ الحقيقي أفزل مغ مياـ الحجع وكاف أداء األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العق
 األشكاؿ الغامزة.

 Fiasse, Catherine; Grosbois, Nathalie Naderوتناولت دراسة 
ديشامية العبلقة بيغ التقبل اإلجتساعي ونطخية العقل والتػافق اإلجتساعي لؤلشفاؿ  (2012)

اإلعاقة العقمية تخاوحت  ( شفبًل مغ ذوؼ ٘ٗوشسمت عيشة الجراسة ) ،ذوؼ اإلعاقة العقمية
( ٙ-٘( شفبًل مغ العادييغ تخاوحت أعسارىع ما بيغ )٘ٗ( عامًا، )ٖٔ-ٙأعسارىع ما بيغ )

يذسل مياـ التعخؼ  نطخية العقلسشػات لمسقارنة بيشيع، واستخجمت الجراسة مقياسًا لسياـ 
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ومقياس ، ومقياس مرػر لتحجيج مدتػػ التقبل اإلجتساعي، عمى السذاعخ واإلنفعاالت
التػافق اإلجتساعي لؤلشفاؿ، وأضيخت نتائج الجراسة أف التقبل اإلجتساعي يتػسط العبلقة بيغ 

ميارات نطخية العقل  ال يؤثخ عمى جتساعيالتقبل اإلأف نطخية العقل والتػافق اإلجتساعي، و 
 والتػافق اإلجتساعي، وال يحدغ العبلقة عشج ووجػد أو عجـ وجػد إعاقة عقمية بيغ مياـ

الجراسة لع تؤكج صحة الفخض الحؼ يشز عمى اختبلؼ األنساط نتائج نطخية العقل، ولكغ 
، ولكغ أكجت أف ذوؼ اإلعاقة العقميةالييكمية والتخابط بيغ ىحه العسميات الثبلث لجػ األشفاؿ 

ألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية يحجث ولكغ بسعجؿ أبصأ مغ العادييغ، اتصػر ىحه العسميات لجػ 
ألشفاؿ زادت اإلستفادة مغ نطخية العقل، والتػافق اإلجتساعي اتصػر مفيـػ الحات لجػ  وكمسا

  تقبل الصفل.زاد لمصفل وبالتالي 
إلي مقارنة إكتداب مياـ نطخية العقل   Sari, Oktay (2012)ىجفت دراسةو 

سشػات(،  ٙ-ٗبيغ ) شفبًل( وتتخاوح أعسارىع ما ٕٙٗبيغ مجسػعة أشفاؿ عادييغ عجدىع )
وأشفاؿ ( سشػات، ٛ-ٗتتخاوح أعسارىع ما بيغ )شفبًل(  ٖٓوأشفاؿ ذوؼ إعاقة عقمية عجدىع )
( سشػات، ٛ-ٗشفبًل( وتتخاوح أعسارىع ما بيغ ) ٜٖذوؼ إضصخاب التػحج عجدىع )

وىػ إختبار نفدي ىػلشجػ واستخجمت الجراسة مقياس القرز السرػر لسياـ نطخية العقل 
يتكػف اإلختبار ات نطخية العقل ويقيع إكتداب السيارات وتصػرىا مع سغ الصفل، و يقيذ ميار 

يسخ بجسيع أنػاع السذاعخ والخغبات واألفكار  :ساـشخز يجعى " قرز بصميا مغ ست
، ومقياس وكدمخ لمحكاء جابة عغ مجسػعة متشػعة مغ األسئمةويصمب مغ الصفل اإل

WISC-R أف متػسط درجات األشفاؿ العادييغ  الجراسةنتائج  العيشة، وأوضحت لتجانذ
كانت أعمي مغ متػسط درجات األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية والتػحج بفارؽ كبيخ، ومتػسط 

وذلظ  ،ذوؼ إضصخاب التػحجدرجات األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية أعمى مغ درجات األشفاؿ 
بو بجرجة أكبخ مغ الصفل ذؼ يصيغ ؼ اإلعاقة العقمية يتػاصل مع السحيخجع إلي أف الصفل ذ

 .اضصخاب التػحج
فقج قارنت  Grosbois, Nathalie; et al.-Nader (2013) دراسة وأما

شفبًل( ٖٗ) نطخية العقل لػجػ مياـفي  beliefes والسعتقجات  emotionsبيغ اإلنفعاالت
 children with externalizing behavior اضصخاب في الدمػؾ الخارجي ذوؼ 

disorder (EB)  (لجييع إعاقات عقمية  ٓٗو )شفبًلchildren with intellectual 
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disabilities (ID) (شفبًل عاديًا لجييع عسخ عقمي متقارب، و ٖٖو ) الشتائج قج أضيخت
نطخية العقل أف ىشاؾ سبعة مدتػيات الستخاتيجيات تشطيع الحات تطيخ في  سياـالخاصة ب

السذكبلت وتحجيج التكيف الذخري )بػاسصة ومياـ حل  ،مذكبلت التفاعل اإلجتساعي
اضصخاب  (، ووجج أف األشفاؿ ذوؼ يغاعية وتقييع الدمػؾ بػاسصة السعمسالكفاءة االجتس

نحػ ذاتيع، ويػجج لجييع  اً الدمػؾ الخارجي لجييع قرػر في إدراؾ اإلنفعاالت وأقل إتجاى
العادييغ واألشفاؿ ذوؼ غزب وقرػر في التكيف اإلجتساعي بالسقارنة مع األشفاؿ ذاعخ م

استخاتيجيات تشطيع الحات ذلظ ىشاؾ تغييخ إيجابي بيغ السجسػعات في  رغعو اإلعاقة العقمية، 
مع اإلنفعاالت وفقًا لشطخية  اً نطخية العقل، كسا أضيخ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية تكيفومياـ 

 مع األقخاف. مغ خبلؿ تفاعبلتيع العقل
تجريبي  بخنامجبحث تأثيخ إلي  Michel, Juna (2013)ىجفت دراسة كما 

لتجعيع قجرة ذوؼ اإلعاقة العقمية عمى تسييد السذاعخ مغ خبلؿ تعبيخات الػجو، وشسمت 
-ًٛٔا مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة وأعسارىع تتخاوح ما بيغ )فخد ٖٔعيشة الجراسة 

ت عغ التعبيخ عغ السذاعخ عامًا(، وىع مدجميغ في بخامج التأىيل السيشى، وجسعت بيانآٖ
والعسخ والجشذ واستخجـ مقياس التعبيخ عغ السذاعخ مغ خبلؿ تعبيخات الػجو مع البخنامج 
التجريبي، ورصجت الجراسة بيانات قج تداعج في تصػيخ بخامج التجريب، وتسج معمسى األفخاد 

حققت نتائج ذوؼ اإلعاقة العقمية باألدوات البلزمة لتحديغ التعخؼ عمى السذاعخ، وقج 
فيع تعبيخات مداعجة أفخاد العيشة عمى الجراسة فخوضيا مغ حيث إسياـ البخنامج التجريبي في 

الػجو والتعبيخ عغ السذاعخ لؤلفخد ذوؼ اإلعاقة العقمية وأف العسخ والجشذ ال يؤثخاف في 
 السيارات.تمظ إكتداب 

السخغػبة مثل إلي تشسية بعس الدمػكيات ( 2114يج )الدوىجفت دراسة ىانى 
إتباع التعميسات والجمػس بيجوء واإلستئحاف والتحية وإقامة عبلقات اجتساعية شيبة مع 
اآلخخيغ، والتفاعل اإلجتساعي، وخفس الشذاط الدائج لجؼ عيشة مغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 

( سشة ٕٔ-ٜشفبًل تخاوحت أعسارىع ما بيغ ) ٕٓالعقمية البديصة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
( درجة، واستخجمت الجراسة مقياس الدمػكيات ٚٙ- ٙ٘تخاوحت معامبلت الحكاء ما بيغ )و 

عبج الخحسغ سميساف ومحسػد الصشصاوػ وىانى  شفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية إعجادالسخغػبة لؤل
(، وبصارية تذخيز اضصخاب القرػر اإلنتباه السرحػب بالشذاط الدائج لجػ ٕٗٔٓيج )الد



 
 

 

 

 

)   ٖٓٙ) 

 2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد اليفشي، العدد 

 العكل لتحشني التفاعل اإلجتناعىبرىامج مكرتح قائه على مَاو ىظرية 

( تقشيغ الباحث، بخنامج ٕٕٔٓالخحسغ سميساف ومحسػد الصشصاوػ:) األشفاؿ إعجاد: عبج
تجريبي لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية باستخجاـ القرز اإلجتساعية إعجاد: الباحث، 

الدمػكيات  العجيج مغوتػصمت الجراسة إلي فاعمية بخنامج القرز اإلجتساعية في تشسية 
لتجخيبية، كسا أضيخ القياس التتبعى استسخار السخغػبة وخفس الشذاط الدائج لجؼ السجسػعة ا
 التحدغ الحؼ حققو أشفاؿ السجسػعة التجخيبية.

إلي التحقق مغ فعالية نطخية Tompkins, Virginia (2015) ىجفت دراسة و
العقل لتحديغ التفاعل اإلجتساعي عغ شخيق القرز القريخة التي تخكد عمى السعتقجات 

سشػات( في  ٘-ٖ)ما بيغ أعسارىع  تخاوحت ( شفبلً ٖٚسة )واإلنفعاالت، وشسمت عيشة الجرا
مخحمة ما قبل السجرسة ومغ ذوؼ الجخل السشخفس، وتع قياس السيارات المغػية لمتأكج مغ 
فيع السياـ، ومقياس الكفاءة اإلجتساعية حيث أجيب عشو مغ قبل السعمسيغ وقياس السدتػػ 

 في ضػء والتعخؼ عمى اإلنفعاالت ،الخاشئاإلجتساعي اإلقترادؼ لؤلسخة ومياـ اإلعتقاد 
تفػؽ   وتػصمت الجراسة إلي مغ خبلؿ سخد مجسػعة مغ القرز ومشاقذتيا، نطخية العقل

في فيع مياـ اإلعتقاد الخاشئ وقرػر فيسيع في التعخؼ عمى العػاشف  األشفاؿ
 واإلنفعاالت مسا يؤثخ في تفاعبلتيع اإلجتساعية مع اآلخخيغ. 

إلي تشسية ميارات التػاصل مع   Kime, Dena L. (2015) وىجفت دراسة 
الػاقع مسثمة في أف اإلجتساعي مغ خبلؿ التجريب عمى مياـ نطخية العقل  اآلخخيغ والتفاعل 

 ايسيخ عسالجراسة شفميغ مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية متػسط  يختمف عغ السطيخ، وشسمت عيشة 
لتعديد لتعسيع مياـ نطخية العقل السحتػيات استخاتيجيات ا تدع سشػات، واستخجمت الجراسة 

أف القرػر في إكتداب  عغوأسفخت نتائج الجراسة  غيخ الستػقعة والسطيخ غيخ الستػقع، 
األشفاؿ تغيب عغ السخحمة الشيائية أثشاء تصبيق  السيارات ليذ بدبب البخنامج ولكغ ألف أحج 

تداب السيارات مغ خبلؿ التجريب إلك البخنامج وأنو يسكغ العسل مع الصفل في السدتقبل 
االستجابة بذكل صحيح عشجما  والصفل اآلخخ إكتدب السياـ وتجرب عمييا ونجح في تػقع 

  شمب مشو تقخيخًا عغ وجية نطخ شخز آخخ.
إلي مخاجعة كسية Hofmann, Stefan G. ; et al. ( 2016) وىجفت دراسة 

لمجراسات التى إىتست بتقجيع بخامج تجريبة لسياـ نطخية العقل لسعخفة مجػ فاعمية البخنامج 
 ٕٖالتجريبي ومعخفة مجػ تأثيخ العسخ والجشذ وجػدة التجخل، وتع ذلظ مغ خبلؿ مخاجعة 
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تزع بخامج لمتجريب عمى مياـ  ٕ٘ٔٓ -ٜٚٚٔرسالة ما بيغ عامي  ٘ٗورقة بحثية و
شفبًل تخاوحت  (ٜٕ٘ٔ)العقل في عذخ بمجاف مختمفة، وشسمت عيشات الجراسات  نطخية

ومتػسط أعسارىع خسذ سشػات، وأشارت الشتائج إلي أف  (عاماً  ٙٔ -ٖ)أعسارىع ما بيغ 
بخامج التجريب عمى مياـ نطخية العقل فعالة في تحديغ األداء عمى مياـ نطخية العقل وأف 

بالشدبة لعجد الجمدات والتكافؤ بيغ الجشديغ، وجسيع الجراسات فتخة التجريب ليا تأثيخ شفيف 
استخجمت القرز والكتاب السرػر وأشخشة الفيجيػ، واستخجمت فشيات الحث والتخيل 
والشسحجة ولعب الجور، وىجفت الجراسات لتحديغ التفاعل اإلجتساعي والتفكيخ حػؿ تبادؿ 

آلخخيغ، وأكجت الجراسات عمى أف الشسػ وجيات الشطخ والحاالت العقمية وتبشي وجية نطخ ا
 المغػؼ السدتخجـ في األحاديث اليػمية يمعب دورًا في وجػد الفخوؽ الفخدية بيغ األشفاؿ.

 خالصة وتعكيب:
ضيا ضخورة إعجاد بخامج قائسة عمى مياـ تع عخ  يالجراسات الت يتزح مغ نساذج

نطخية العقل لتحديغ التفاعل اإلجتساعي لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية وخفس نذاشيع 
جراسات بسقارنة إكتداب نطخية العقل لئلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة ال بعس ىحه إىتستالدائج، ولقج 

تفاعميع  وتأثيخىا عمى جشفاؿ ذوؼ إضصخاب التػحالعقمية البديصة واألشفاؿ العادييغ واأل
حديغ ، ودراسات أكدبت األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية مياـ نطخية العقل لتاإلجتساعي

األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية سات قارنت بيغ الفخوؽ الفخدية لجػ ودرا ،التفاعل اإلجتساعي
الخاشئ  وذوؼ متبلزمة داوف في مياـ األشياء الغامزة والسطيخ الحقيقي ومياـ اإلعتقاد

 مغ الجرجة األولي )ميسة تغيخ السػقع، وميسة السحتػيات غيخ الستػقعة(.
ترسيع بخامج لخفس الشذاط الدائج أو لتحديغ ي لإىجفت فقج أما الجراسات العخبية 

 .شفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقميةلؤل عياالتفاعل اإلجتس
تػضيف مياـ كسا يتزح مغ العخض الدابق نجرة الجراسات العخبية التى تشاولت 

ييع وخفس األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية لتحديغ التفاعل اإلجتساعي لج نطخية العقل مع
 .تقجيع  ىحا البخنامجإلي تحقيقو مغ خبلؿ الجراسة الحالية دعى نذاشيع الدائج وىحا ما ت

 مياـ نطخية العقليسكغ تحجيج شطخؼ والجراسات الدابقة لومغ خبلؿ اإلشار ا
بتحديغ التفاعل اإلجتساعي لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة وخفس  إرتباًشااألكثخ 

 وىي: نذاشيع الدائج
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 اإلنفعاؿ.التعخؼ عمى مياـ  .ٔ
 .استشتاج اإلنفعاؿ القائع عمى الخغبة .ٕ
استشتاج اإلنفعاؿ السبشي عمى الحقيقة واالعتقاد وميسة اإلنفعاؿ مغ الجرجة  .ٖ

 .الثانية
 ه.مشطخ تسييد مطيخ الذىء أو  .ٗ
 دراؾ.استشتاج السعتقج القائع عمى اإل .٘
 .اإلعتقاد الخاشئ مغ الجرجة األولىميسة  .ٙ

أكبخ ندبة مغ األشفاؿ ذوؼ االحتياجات  األشفاؿ ذوو اإلعاقة العقميةيسثل حيث 
(، ٓ٘ -ٓٚالخاصة، ووجػد اإلعاقة العقمية البديصة يعشي أف معامل الحكاء يتخاوح مابيغ )

وضػحًا لجييع ىي أف معجالت تعمسيع أقل مغ معجالت األشفاؿ العادييغ والدسة األكثخ 
ولحلظ تقل مدتػيات اإلستقبللية والشزج لجييع، ويختبط تعمع السيارات لجييع بالعسخ العقمي 

 بجاًل مغ العسخ الدمشي.
وأوضحت الجراسات أنو ال تػجج فخوؽ دالة في مياـ نطخية العقل عشج األشفاؿ ذوؼ 

عقمية مقارنة مع األسػياء، وأف األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية لجييع تػاصل أعمى اإلعاقة ال
أثشاء مذاركتيع في مياـ نطخية العقل، كسا أف لجييع قجرة عمى تحديغ األداء مغ األشفاؿ 

العقمية يربح الفخؽ في الحيغ يعانػف مغ إضصخاب التػحج، ومع نسػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 
عقل وأداء األشفاؿ العادييغ ممحػضًا في مياـ عجيجة وقج يكػف متذابيًا في نطخية ال أداء مياـ

 بعس السياـ. 
ويختبط إكتداب مياـ نطخية العقل لجػ األشفاؿ العادييغ واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 
العقمية البديصة بالعسخ العقمي لتفديخ األداء، ولحلظ نجج أف العيشة السختارة يتخاوح عسخىا 

سشػات(، كسا أف األشفاؿ ذوؼ ٙ-ٗسشػات( بسا يقابل عسخ عقمي )ٔٔ-ٜ) الدمشي ما بيغ
 اإلعاقة العقمية والعادييغ في نفذ العسخ العقمي لجييع تذابو في إكتداب مياـ نطخية العقل. 

فتتكػف لجػ األشفاؿ في ىحه السخحمة العسخية السذاعخ والخغبات ويتسكشػف مغ فيع  
الشتائج واإلنفعاالت، وبحلظ يتسكغ الصفل ذو اإلعاقة العقمية العبلقات الدببية بيغ الخغبات و 

ُرب عمى إكتداب مياـ )التعخؼ عمى اإلنفعاؿ، و  استشتاج اإلنفعاؿ القائع البديصة مغ الَتجَّ
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عمى الخغبة، واستشتاج اإلنفعاؿ السبشي عمى الحقيقة واالعتقاد وميسة اإلنفعاؿ مغ الجرجة 
 ساعي.الثانية( لتحديغ التفاعل اإلجت

في تفديخ ومعالجة السعمػمات ويفكخ  سشػات(ٙ-ٗ)ويبجأ الصفل العادؼ مغ عسخ  
فيسا يخاه ويسيد اإلختبلفات بيغ األفكار السػجػدة داخل العقل واألشياء السػجػدة في العالع 

األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة لجييع قرػر في عسميات اإلدراؾ مثل الحقيقي، وألف 
تسييد والتعخؼ وتكػيغ مفاىيع، لحلظ يسيل العاممػف معيع إلي تقخيب السعانى عسميات ال

واألفكار ليع بخبط الفكخة أو السعشى بالذيئ السمسػس الحؼ تختبط بو، وكمسا كانت األفكار 
وبحلظ يسكغ تجريب  قخيبة مغ السدتػػ الحدي كاف فيسيا أكثخ وضيفية بالشدبة لمصفل،

مية البديصة عمى تحميل السعمػمات في مياـ )تسييد مطيخ الذىء األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العق
 أو مشطخه، واستشتاج السعتقج القائع عمى اإلدراؾ(.

والفخوؽ بيغ األشفاؿ العادييغ واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة في الشسػ 
قط في السعخفي ىي فخوؽ في الجرجة والشػع وفي عجد العسميات أو السخاحل العقمية، ليذ ف

معجؿ وسخعة الشسػ العقمي، واألشفاؿ ذوو اإلعاقة العقمية البديصة قادروف عمى وضع 
اإلعتقاد الخاشئ في اإلعتبار حتى لػ كاف متشاقزًا؛ فيتػقعػف مغ اآلخخيغ استسخار البحث، 
واإلنتقاؿ مغ السخحمة التي يأخح فييا الصفل اآلخخ في اإلعتبار ىي خصػة ميسة في تصػر 

يسكغ تجريب األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة ليصػروا مياـ اإلعتقاد عقل، فنطخية ال
الخاشئ مغ الجرجة األولى وتكػف لجييع القجرة عمى تسثيل الػاقع بذكل صحيح وإدراؾ إعتقاد 

 اآلخخيغ.
 إجخاءات إعجاد البخنامج:

مخصط ومشطع في ضػء مقتخح أنو "بخنامج  مفيـػ ىحا البخنامج التجريبي في يتحجد     
أسذ عمسية ويتزسغ استخجاـ مجسػعة مغ األنذصة والفشيات بيجؼ إكداب األشفاؿ ذوؼ 

مياـ نطخية العقل لتحديغ التفاعل اإلجتساعي وخفس الشذاط بعس اإلعاقة العقمية البديصة 
 الدائج.
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 ف البخنامج:ىج
اإلعاقة العقمية البديصة مياـ إلي إكداب األشفاؿ ذوؼ ييجؼ البخنامج برػرة عامة      

عغ شخيق مسارسة األنذصة  نطخية العقل لتحديغ التفاعل اإلجتساعي وخفس الشذاط الدائج
 .ساعية بصخيقة مباشخة وغيخ مباشخةالفخدية والج
 البخنامج:  بناء وحجات

في بشاء وحجات البخنامج عمى مجسػعة مغ السرادر العمسية إعتسج الباحثػف 
  ليدية وذلظ عمى الشحػ التالى:  جالعخبية واإلن

اإلشار الشطخؼ لمجراسة، وما أتيح اإلشبلع عميو مغ الكتب والسخاجع األجشبية والعخبية  .ٔ
بشطخية العقل، والتفاعل اإلجتساعي، والشذاط الدائج، واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة الخاصة 

دمحم اإلماـ وفؤاد  العقمية البديصة، ومغ ىحه السرادر عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:
 .(ٜٕٓٓ)، دمحم عمي (ٕٓٔٓالجػالجة )

 Exceptional children an introduction to special education 

(Haward, L., 2009) 

 Theory of mind, How children understand others thoughts and 

feelings. (Doherty, J. ,2009),  

 Social Competence in Children (Semrud, Margaret ,2007) 

 Individual Differences in Theory of mind, Implications for 

Typical and Atypical Development (Repacholi, Betty; 

Slaughter, Virginia, 2003) 

 The development of theory of mind in early childhood 

(Astington, Janet Wilde; Edward, Margaret J., 2010) 

إستخجمت  بخامج تجريبية بيجؼ إكداب  يالبحػث والجراسات األجشبية والعخبية الت .ٕ
األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة مياـ نطخية العقل لتحديغ التفاعل اإلجتساعي 

دمحم عبج ، (ٕ٘ٔٓمشاؿ عسخ ومخيع أحسج ) وخفس الشذاط الدائج، ومغ ىحه الجراسات:
 (.ٕٕٔٓالخالق )

Alevriadou, Anastasia; Giaouri, Stergiani (2011), Astington, Wilde 

(2003), Love, Julia (2007), Sari, Oktay Taymaz (2012), Nader, 

Nathalie; et al.  (2013), Lefort, J. (2006). 
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 الفنيات المدتخجمة  في تنفيح البخنامج:
جمدات البخنامج تشفيح أثشاء  بيا ةستعانيسكغ االؾ مجسػعة مغ الفشيات التي ىشا

بيغ فشيات تعجيل الدمػؾ الستعارؼ عمييا مثل: الشسحجة والتعديد  تجسعالسختمفة والتي 
 السشدلية.والػاجبات والتغحية الخاجعة ولعب الجور والحث والتمقيغ والتكخار 

 :Modelingالنمحجة  .1
تتزسغ تغييخ سمػؾ تعج الشسحجة جدءًا أساسيًا مغ بخامج تعجيل الدمػؾ حيث 

الفخد عغ شخيق قجرتو عمى التعمع مغ خبلؿ مبلحطة سمػؾ اآلخخيغ، فالتعمع بالشسػذج 
عبارة عغ أسمػب تعميسي يتزسغ اإلجخاء العسمي لمدمػؾ أماـ الصفل بيجؼ مداعجتو 
عمى محاكاتو، ويسكغ أف يقـػ أؼ فخد راشج مغ السحيصيغ بالصفل بجور الشسحج وأداء 

، وعادة يكػف التعمع بالشسػذج أكثخ فاعميية إذا احتل الشسػذج مكانة مسيدة الدمػؾ امامو
في حياة الصفل ألف األفخاد برػرة عامة يسيمػف إلي تقميج أبصاليع السفزميغ أكثخ مغ 

 (٘ٚ: ٖٕٔٓغيخىع )عبج العديد الذخز، 
أماـ السجرب ة دورًا ميسًا يتسثل في أف يقـػ وفي البخنامج السقتخح تمعب الشسحج

الصفل بالدمػؾ الحؼ يخغب في تعميسو بذكل واضح وببطء وعجة مخات حتى يدتصيع الصفل 
 تقميجه وإعادتو.

 : Reinforcement التعديد  .2
ىحا  ئع عشج ضيػره بسا يداعج عمى زيادة إحتساؿعسمية تتع فييا مكافأة الدمػؾ السبل   

ا الدمػؾ بحيث تديج مغ الدمػؾ في السدتقبل، كسا أف التعديد ىػ نتيجة يشتيى بي
 .(ٜٙٔ: ٕٗٓٓاحتساؿ حجوثو فى السدتقبل)عبج الخحسغ سميساف، 

اإلعاقة  تتشػع السعدزات التي يسكغ استخجاميا مع األشفاؿ ذوؼ وفي البخنامج السقتخح      
ويختمف كل شفل عغ اآلخخ في تفزيمو ليحه السعدزات، فقج يكػف شيئًا أو البديصة العقمية 
 ل آخخ، ويجب أف يكػف السجرب ممساً معدزًا لصفل معيغ وال يكػف كحلظ لصفنذاشًا 

بالسعدزات التي يفزميا الصفل ودرجة تفزيمو لكل معدز ويسكششا ترشيف السعدزات إلى 
 ثبلثة أنػاع رئيدية ىي:

 معدزات مادية تشقدع إلى نػعيغ: .ٔ
 .السأكػالت والسذخوبات: مثل الحمػػ أو العريخ 
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 الرمراؿ.األلػاف ت: مثل الجمى أواأللعاب واألدوا ، 
 .تكػف معجة مغ قبل مثل التمػيغ، لعب الجور: معدزات نذاشية .ٕ
 معدزات اجتساعية وتشقدع إلى نػعيغ: .ٖ

 .)......لفطية : مثل كمسات السجح والثشاء )بخافػ، شاشخ، أحدشت 
 لكتف، التقبيل، االحتزاف........بجنية : مثل الخبت عمى ا. 

 : Prompting الحث والتمقين . 3
دؼ إضافي يتع تقجيسو بيجؼ حث الصفل عمى أداء سمػؾ يالحث ىػ مؤثخ تسي

محجد، وىػ نػع مغ السداعجة السؤقتة تدتخجـ لسداعجة الصفل عمى إكساؿ العسل 
بالصخيقة السصمػبة، وعشجما يعجد الصفل عغ أداء عسمية ما، يسكغ المجػء إلى تمقيشو 

تي يتعمسيا يتع التخفيف )مداعجتو بقرج إعانتو عمى األداء( وكمسا تعمع أداء العسمية ال
مغ الحث والتمقيغ بالتجريج )السداعجة السؤقتة( حتى يتػقف تسامًا )خػلة يحيي وماججة 

ويقرج بالحث تقجيع مداعجة أو تمسيحات إضافية لمذخز (، ٕٓٓ: ٕ٘ٓٓعبيج، 
ليقـػ بتأدية الدمػؾ، واستخجاـ مثيخات تسييدية إضافية تزاؼ إلي السثيخات التسييدية 

: ٕٕٔٓ،خز عمى القياـ بالدمػؾ )بصخس حافعية الستػافخة بيجؼ حث الذالصبيع
ٕٛٓ). 

 ( ثبلثة أنػاع مغ الحث ىي: ٛٚٔ -ٚٚٔ: ٕٔٔٓ) مرصفى القسر ويحجد 
: يقرج بو تقجيع السداعجة اإليجابية لمستعمع  Verbal Promptالحث المفطي -ٔ

عمع عمى الستالتي تعسل عمى تحقيق الدمػؾ السصمػب تعمسو كسا تحكخ وتذجع 
 القياـ بالسيارة.

: يقرج بو تقجيع السداعجة اإليجابية لمستعمع  Gestural Promptالحث اإليسائي -ٕ
التي تعسل عمى تحقيق الدمػؾ السصمػب تعمسو كأف تشطخ إلي الذيئ السصمػب 
تعمسو بعيشيظ أو تذيخ إليو مغ بعيج لتػجيو إنتباه الستعمع إلي ذلظ الدمػؾ 

 السصمػب.
: يقرج بو تقجيع السداعجة الجدسية لمستعمع Physical Prompt جدسيالحث ال -ٖ

والتي تعسل عمى تحقيق الدمػؾ السصمػب تعمسو كأف تعسل عمى حسل يج الصفل 
 وتداعجه في الكتابة.
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تداعج الصفل عمى أداء  مغ الفشيات التيالحث والتقيغ يعج وفي البخنامج السقتخح 
خصأ الصفل ويجعع إحداس الصفل بالشجاح كسا يمعب االستجابات الرحيحة؛ بسا يقمل مغ 

 ستجابة الستػقعة مغ الصفل.  دورًا ميسا فى تػضيح اإل الحث والتقيغ
 :Repetitionالتكخار  .4

الدمػؾ حتي يطيخ برػرة تمقائية بعج ذلظ، يذيخ مرصمح التكخار إلي إعادة 
ىي استخاتيجية تيجؼ إلي و  ة بيجؼ زيادة اإلىتساـ والجافعية،ويمـد ذلظ تغييخ األنذص

وتحديغ تحديغ قجرة األشفاؿ عمى اكتداب السيارات السختبصة بجػانب الشسػ السختمفة 
عغ شخيق جعل األشفاؿ يكخروف ما يتعمسػنو أو تكخار السثيخات بأؼ عسمية التحكخ 

ويتحقق ذلظ شخيقة أخخػ لسخة واحجة، أو لعجة مخات، أو لعجد غيخ محجود مغ السخات، 
ألشفاؿ خبلؿ الجمدات وتكخار التجريب في السشدؿ مغ خبلؿ ا ؿ تكخار تجريبمغ خبل

 الػاجبات السشدلية، الكتداب األشفاؿ ميارات ججيجة.
 :Role Playingلعب الجور  .5

كأف يسثل دور األب أو دور السعمع  ،قياـ الصفل بتسثيل أدوار معيشة أماـ السعمع
حيث يكذف الفخد مغ خبلؿ التسثيل  ،أو تسثيل أدوار أماـ جساعة مغ السذاىجيغ

ويدتبرخ بحاتو  ،ويشفذ عغ إنفعاالتو ،مذاعخه فيدقصيا عمى شخريات الجور التسثيمي
األسمػب مفيج في عبلج السذكبلت خ عغ إتجاىاتو وصخاعاتو ودوافعو، وىحا ويعب

 .(ٖٓٔ- ٜٖٓ: ٕٕٔٓ)بصخس حافع،إلجتساعية ومذكمتي الخػؼ والخجل ا
 ( خسذ مياـ يتعيغ عمى مغ يشفحٜٓٔ- ٛٓٔ: ٕٔٔٓ) لقاضيويحجد خالج ا

 أف يتقشيا لكي يدتفيج مغ ىحا الدمػؾ استفادة فعالة: البخنامج
  عخض الدمػؾ السصمػب تعميسو أو التجريب عميو وإكتدابو مغ قبل السعالج أو

 مغ خبلؿ نساذج تميفديػنية مخئية أو تدجيبلت صػتية.
 أو بسداعجتو أو مع شخز آخخ  جربسال ع الصفل عمى أداء الجور مع تذجي

 أو مع دمى وعخائذ.
  إنتباه الصفل لجػانب القرػر وتجعيع الجػانب ترحيح األداء وتػجيو

 .الرحيحة
 إتقاف الصفل لو. السجربداء والتكخار إلي أف يتبيغ إعادة األ 
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 .السسارسة الفعمية في مػاقف حية لتعمع الخبخة الججيجة 
تعمع فخصة تػفيخ في أىسية  كبيخة تتسثل لعب الجور  وفي البخنامج السقتخح يحتل

أو والتجريب عمى الحمػؿ السسكشة في مػقف معيغ، وتحجيج السذاعخ واإلنفعاالت لشفدو لمفخد 
 لآلخخيغ في نفذ السػقف، ومعخفة شخيقة تفكيخ اآلخخيغ عشج تسثيل حاالتيع العقمية.

 :Feed Back التغحية الخاجعة  .6
يعػد مفيـػ التغحية الخاجعة إلي السعمػمات التي تقيع أو ترحح أداء األفخاد، 

ستسخار حػؿ أفعالو الحخكية التي أدت إلي تحقيق اليجؼ، إالصفل بيحرل عمييا التي 
يًا أو وعشج تمقى تغحية راجعة إيجابية فإف السعمػمات تذيخ إلي أف الدمػؾ كاف إيجاب

وال تعيق استسخار القياـ  عشج استخجاـ السعدزاتإيجابيات  التغحية الخاجعة لياو  صحيحًا،
 بق بديػلة وسخعة وضسغ أػ مػقف كاف.بالدمػؾ مػضع التشفيح كسا أنيا يسكغ أف تص

 ج التالية: وتؤدػ التغحية الخاجعة إلي واحجة أو أكثخ مغ الشتاغ
  ( أو بسثابة عقاب ،)التغحية تعسل بسثابة تجعيع )التغحية الخاجعة اإليجابية

 الخاجعة الدمبية(
  تغيخ مدتػػ الجافعية لجػ الصفل، فحرػلو مثبًل عمى درجة مشخفزة يجفعو

 لسزاعفة الجيج.
  :(ٗٔٔ، ٕٔٔٓتدود الصفل بخبخات تعميسية ججيجة )خالج القاضي. 

والسعمسيغ مغ خبلؿ التغحية الخاجعة معمػمات مباشخة لؤلميات يقجـ السجرب و 
أو خصأ ما قامػا بأدائو سػاء كانت شخيقة األـ فى التجريب واألشفاؿ حػؿ مجػ صحة 

تجريب الصفل عمى السيارة أو أداء الصفل السجرب بيا ل يا الخصػات التي قاـأو إتباع
نفدو لمسيسة بصخيقة صحيحة، ويتع تدويج األشفاؿ بالتغحية الخاجعة بكافة أشكاليا 

نحػ مباشخ بسعشى أف تقجـ لؤلشفاؿ وصػرىا )التذجيعية، التػضيحية، التعديدية( عمى 
 السعمػمات السباشخة بذأف صحة أو خصأ استجاباتيع.

 : Home Works الهاجبات المندلية .7
بالقياـ ببعس الػاجبات  تقـػ فكخة الػاجبات السشدلية عمى أساس تكميف األميات    

أف تكتذف إمكانيات الصفل، عمى  ـالسشدلية التى تحجد عقب كل جمدة وىى تداعج األ
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أف يفعمو بشفدو، وبالتالى فيى تتيح الصفل يدتصيع ، و السجربيفعمو وتديج وعييا بسا 
 مغ خبلؿ تشفيح الػاجبات السشدلية. اإكتداب خبخات بشفديـ الفخصة لؤل
تداعج الػاجبات السشدلية الصفل لكي يعسع التغيخات اإليجابية التي أنجدىا، و 

إلي مػاقف أخخػ، ويتع تػجييو وتذجيعو عمى تشفيح بعس األعساؿ أو وأف يشقل خبخاتو 
الػاجبات الخارجية مختبصة بأىجاؼ الجمدات، فالتحدغ في الجمدات التجريبية يجب أف 
تتأكج فعاليتو مغ خبلؿ مسارسة السيارات التى تع التجريب عمييا في مػاقف الحياة 

 .(٘ٔٔ- ٗٔٔ، ٕٔٔٓ)خالج القاضي:  اليػمية الػاقعية
عمى أف تختتع كل جمدة مغ جمدات البخنامج بتكميف  وقج حخص الباحثػف 

 ،الصفل تحت إشخاؼ والجتو بسجسػعة مغ األنذصة التى تختبط بتعمع السيارات السختمفة
ثخاء والتكخار والتجريب، ويشبغى عمى األـ تصبيقيا مع شفميا داخل السشدؿ لسديج مغ اإل

لو أكبخ األثخ في تشسية ميارات التعامل مع أشفاليع مغ ناحية وتعسيع  مسا يكػف 
مع كل شفل مغ السجرب ثع يشاقر  ،يكتدبيا الصفل مغ ناحية أخخػ السيارات التي 

األشفاؿ في بجاية الجمدة التالية ما قامػا بو مغ واجبات مشدلية وتدويجىع بالتغحية 
 الخاجعة عغ أدائيع.
  ا البخنامج:األسذ التي يقهم عميي

إلييا  التي استشج والشفدية والتخبػية، العامة واالجتساعيةىشاؾ مجسػعة مغ األسذ 
 :عمى الشحػ التالي ىيوجمدات ىحا البخنامج، و  أثشاء إعجاد أنذصة الباحثػف 

 األسذ العامة: .1
ذوؼ اإلعاقة العقمية في صػرة بخامج يػجو الصفل إلي األشفاؿ تقجـ الخجمات إلي 

أكثخىا مشاسبة لو ومع ضخوفو والعػامل السؤثخة في حالتو، ولحلظ يجب مخاعاة مبجأيغ 
 أساسييغ في بخامج فئة السعاقيغ عقميًا وىحاف السبجأف ىسا: 

  التكامل والذسػؿ: ويقرج بو أف تتزسغ عسمية الخعاية بخامج تعسل عمى تشسية
في الجػانب الجدسية والعقمية السعخفية  بديصةذوؼ اإلعاقة العقمية الرية شخ

 واالنفعالية واالجتساعية والسيشية.
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  اإلتجاه نحػ العادية أو الدػية : يقرج بو أف نحاوؿ قجر اإلمكاف أف تكػف تخبية
في جػ شبيعي ال يعدليع عغ أسخىع  البديصةوتأىيل ورعاية ذوؼ اإلعاقة العقمية 

 .(٘ٚٔ- ٗٚٔ: ٕٔٓٓالخحسغ سميساف، )عبج 
 األسذ النفدية والتخبهية: .2

تست مخاعاة احتياجات األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة، وخرائريع 
ومحاولة تييئة الطخوؼ والسػاقف واألنذصة التعميسية السشاسبة، واالختيار السشاسب 

ت مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ لمسيارات وفقًا ألولػيتيا ولؤلىجاؼ العامة لمبخنامج كسا تس
ىؤالء األشفاؿ أثشاء التخصيط ألنذصة البخنامج، وأف تتشاسب األنذصة السقجمة في 
البخنامج مع أعسار األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة الدمشية والعقمية وقجراتيع 

 : يمي حتى يقبمػا عمييا وتذبع احتياجاتيع الشفدية السختمفة مع مخاعاة ما ؛السختمفة
  ستجابات الرحيحة لمصفل، فالتعديد يقػػ الدمػؾ، والتعديد يجب أف اإلتعديد

 يكػف فػريًا ومفزبًل عشج الصفل.
  تأكيج السحاوالت الشاجحة وعجـ التخكيد عمى خبخات الفذل وذلظ يتصمب استخجاـ

األدوات والػسائل التي مغ شأنيا مداعجة الصفل عمى تأدية السيسة السصمػبة 
 بشجاح.

  .استخجاـ السػاد واألدوات الصبيعية في عسمية التجريب كمسا كاف ذلظ مسكشًا 
  جحب إنتباه الصفل وذلظ بتشطيع السػاد والسثيخات، وتقميل ما أمكغ مغ السثيخات

السذتتة والتعديد عشج اإلنتباه واستخجاـ مثيخات ذات خرائز واضحة ومحجدة، 
 واستخجاـ التمقيغ بكل أنػاعو.

 جريجيًا مغ السيارات البديصة إلي السيارات األكثخ تعقيجًا.اإلنتقاؿ ت 
 وذلظ يتصمب خ ونقل أثخ التعمع مغ مػقع آلخخ، تصػيخ قجرة الصفل عمى التحك

 التكخار واإلعادة )التعمع الدائج( لكي تربح االستجابو تمقائية.
 ميا تػزيع ساعات التجريب وذلظ يعشي تجريب الصفل في جمدات قريخة ندبيًا، تتخم

واالمتشاع عغ التجريب السكثف إذا كانت اإلستجابات متذابية )خػلة  فتخات اختبار
 .(ٔ٘: ٕٕٔٓيحيى، 
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 اإلجتماعية: األسذ .3
شبغى مخاعاتيا عشج تجريب األشفاؿ ىشاؾ العجيج مغ األسذ اإلجتساعية التي ي

 مثل:ذوؼ اإلعاقة العقمية 
  يقـػ بيا بذكل صحيح حتى لػ الثشاء عمى نجاح الصفل مغ خبلؿ األعساؿ التي

 كانت صغيخة مع مخاعاة عجـ اإلفخاط في التجليل وال البخل في الثشاء والسجيح.
  االعتساد عمى السبلشفة والتعديد مثل الخبت عمى الكتف واالبتدامة حيث مغ

 السسكغ أال يدتػعب الصفل كمسات الثشاء وحجىا.
 اء حػلو لمتعخؼ عمييا.استخجاـ أكثخ مغ شخيقة لمتحجث مع الصفل عغ أشي 
  اإللتداـ بذكل ثابت بسا يقاؿ لمصفل وما يقاـ بو معو كى ال يحجث إرباؾ لو في

 معخفة الرػاب والخصأ.
 .االلتداـ بدياسة مػحجة داخل السشدؿ لمتعامل مع الصفل 
 .عشجما ال تشجح شخيقة معيشة في تعميع الصفل يجب تجخيب شخيقة أخخػ 
  .العسل عمى تػفيخ خبخات متشػعة عغ شخيق المعب والخبخة السباشخة بقجر اإلمكاف 
 مع الصفل باحتخاـ وتقجيخ دوف استيداء )اسساعيل عبج الكافي،  التعامل والتػاصل

ٕٓٔٓ  :ٔٛٛ-ٜٔٛ) . 
 متظمبات تنفيح البخنامج: 

بية حتى يفيسا يمي مجسػعة مغ الستصمبات الػاجب مخاعاتيا في الجمدات التجر 
 : مغ أىسيا ما يمي تتحقق أكبخ فائجة مغ ىحه الجمدات

مغ حيث  مييأً  يكػف مكاف التجريب لؤلشفاؿيجب مخاعاة أف بيئة التجريب )المكان(:  .1
يسكغ أف ، وتػفخ العجيج مغ الػسائل التي يع، باإلضافة إلي اإلضاءة الجيجةأماكغ جمػس

 اعاة تػفخ اليجوء أثشاء الجمدات.خ مشيا عشج القياـ باألنذصة، ويجب م يدتفيجوف 
مغ أنذصة  كبيخ عجدبيحفل البخنامج  :التعميمية المدتخجمة في البخنامج  ذظةناأل  .2

أو قياـ  ،تسثل بعزيا في الغشاء الجساعي مع األشفاؿ ،والمعب السشػعة في جمدات
تتسثل في سخد بعس القرز التي يتعمع مغ وأنذصة قررية تمػيغ، الاألشفاؿ ب

 : عشج إختيار تمظ األنذصة مخاعاة ما يمى ويتعيغ ،السذاعخ واإلنفعاالتخبلليا 
 إيجابيًا. اط أو السيسة إلكداب الصفل سمػكاً تػفيخ عشرخ الشجاح في الشذ -
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أف يتزسغ الشذاط جدءًا كبيخًا مغ التجريب السقرػد، الحؼ يتخح شكل األلعاب برػرة  -
 متججدة.

 إنتقاؿ التجريب لمحياة الػاقعية.ربط األنذصة بأىجاؼ البخنامج ليديل  -
 ىجؼ واحج لكل نذاط يسكغ أف ندسيو ناتج التجريب. وضع -
يحتاج ذلظ إلى أكبخ قجر مغ العشاصخ بالػضػح والديػلة، و األنذصة  أف تتدع -

 السألػفة لمصفل.
دقيقة( بسا يزسغ  ٘ٔ-ٓٔيفزل إخترار زمغ وحجه الشذاط بحيث ال يتجاوز) -

 نفدو، بعيجا عغ السذتتات غيخ السختبصة بالشذاط. إنجماج األشفاؿ فى الشذاط
مخاعاة التتابع والتدمل السشصقى الستعاقب، ويجب اإلستفادة مغ السيارات التي اكتدبيا  -

 الصفل مغ قبل.
التشػع في األنذصة أمخ ضخورػ ومصمػب مع فارؽ زمشي يدسح باإلحتفاظ بتأثيخ  -

 قيسة األنذصة السذابية.
 غ التخويح السبيج الفعاؿ واإليجابي. مداولة الشذاط في جػ م -
 ،اإلىتساـ بجوافع واىتسامات وترخفات الصفل مغ خبلؿ تذجيعو عمى السبادرة بالشذاط -

ثع مذاركتو في المعب واأللعاب التي اختارىا فالصفل لو القيادة في تػجيو أنذصتو كمسا 
 التالي تقل الحاجة إلي استخجاـ السعدزات.بكاف ذلظ مسكشًا، و 

يجفة التي ؿ التجريب والتعميع في أنذصة الصفل الخوتيشية إلدماج السيارات السدتإدخا -
وإدخاؿ التعمع في أنذصة يخصصيا  ،ي الدياؽ الصبيعيتحقق فائجة مباشخة لو ف

 اإلخرائي بحيث تثيخ اىتساـ الصفل ويعتبخىا تدمية بالشدبو لو.
صصة ال يزسغ حجوث إف مجخد اإلستفادة مغ مدايا األنذصة الخوتيشية أو السخ -

التغيخات السصمػبة في ميارات الصفل فيي تقجـ الدياؽ الثخؼ والصبيعي إلجخاءات 
التجخل ومغ ثع البج مغ االستخجاـ السشصقي لمسثيخات الدابقة والبلحقة والتي تحجث 

 كشػاتج مترمة باألنذصة.
الػضيفية ىي التي السيارات السدتيجفة مغ البخنامج يجب أف تكػف وضيفية، فالسيارات  -

تتيح لمصفل التعامل مع البيئة اإلجتساعية والسادية بذكل مدتقل وبصخيقة يخضى ىػ 
 .(ٜٓ: ٖٕٔٓعمى مرصفي وعبج هللا عبج الطاىخ،عشيا والسحيصػف بو )
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 مخاحل تنفيح البخنامج: 
تع تشفيح ىحا البخنامج عمى ثبلث مخاحل؛ تسييجية، وتشفيحية، وتقييسية، وذلظ عمى ي

 الشحػ التالى:
 المخحمة التمييجية:  ( أ)

البلزمة إلختيار عيشة الجراسة مثاؿ السقاييذ  قتصبيخبلؿ ىحه السخحمة  يتع
( ٖٕٔٓ)إعجاد: عبج العديد الذخز،  ؼواإلقتراد يمقياس السدتػػ اإلجتساعذلظ؛ 

، جاد: عبج العديد الذخز وسمػػ صالحلتجانذ العيشة؛ مقياس نطخية العقل )إع
(، ٕٗٔٓومقياس التفاعل اإلجتساعي )إعجاد: عبج العديد الذخز، (؛ ٕٕٔٓ

 ،قشيغ رضا خيخؼ ، تٜٗٛٔ، لدائج )إعجاد: عبج العديد الذخزومقياس الشذاط ا
مع مخاعاة اف يتع ذلظ عمى مجسػعة كبيخة مغ األشفاؿ قجر اإلمكاف كي  (ٕٕٔٓ

  لتجريبي.يسكغ تحجيج أفخاد عيشة الجراسة الفعمية التي تتعخض لمبخنامج ا
يتع في ىحه السخحمة عقج عجة لقاءات مع السدؤوليغ في السجرسة واألميات كسا 

 عمى الشحػ التالي:وذلظ  ؛ واألشفاؿ
  :مجيخة السجرسة، مجيخ / إدارة السجرسة والستسثمة في )المقاءان األول والثاني

واألخرائي الشفدي واألخرائي اإلجتساعي ومعمع( وأولياء األمػر، وذلظ بيجؼ 
التعخؼ عمييع وتػضيح  مػضػع البحث وىجفو وأدواتو، وفائجتو لؤلشفاؿ والسعمسيغ 

ة مشاسبة، ومغ ناحية أخخػ نجاز ذلظ برػر إلواألميات، وأخح السػافقات البلزمة 
قامة عبلقة ميشية وتشسية اإلحتخاـ الستبادؿ بيغ الباحثة إل ةميس فإف ىحه المقاءات

 وإدارة السجرسة.
  :مع معمع الفرل بيجؼ أخح بيانات الصفل، والسؤشخات المقاءان الثالث والخابع

الصفل بتقييع ـ السعمع ، ولكى ُيقػ األولى حػؿ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة
التفاعل اإلجتساعي لمسعمسيغ لتحجيج  مغ خبلؿ مقياس الشذاط الدائج، ومقياس

 األشفاؿ ذوؼ الشذاط الدائج واألقل مغ حيث التفاعل اإلجتساعي.
 ؿ لتحقيق التعارؼ بيشيع وبيغ يتع مع األشفامن الخامذ إلي الثامن:  المقاءات

، وكحلظ لتصبيق مقياس نطخية العقل والغخض مغ تصبيقو تحجيج األشفاؿ السجرب
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نطخية العقل، ومقياس التفاعل اإلجتساعي لتحجيج األشفاؿ  األقل اكتدابًا لسياـ
 األقل تفاعبًل إجتساعيًا.

  األخرائي اإلجتساعي  يتع مع: حادي عذخالالتاسع إلي من المقاءات
السدتػػ السختفع في واألخرائي الشفدي بالسجرسة وأولياء أمػر األشفاؿ ذوؼ 

تفاعل اإلجتساعي ونطخية ال يعمى مقياس الشذاط الدائج ولجييع مدتػػ مشخفس
العقل، كسا يتع خبلؿ ذلظ جسع معمػمات حػؿ سمػكيات ىؤالء األشفاؿ لمػقػؼ 

وكحلظ التعخؼ عمى قائسة السعدزات  ،عمى نقاط القػة ونقاط الزعف لجييع
السشاسبة لكل شفل مغ خبلؿ أسخىع، وتعخيف أسخىع بالبخنامج وأنذصتو وتصبيق 

 أدوات الجراسة.ترادؼ كإحجػ مقياس السدتػػ اإلجتساعي اإلق
 اـ ىػ تعديد عإف المقاءات الدابقة جسيعيا تتفق عمى ىجؼ : ممحهعة ميمة

والسعمسيغ وأولياء األمػر مغ ناحية دارة السجرسة مغ ناحية، إو  العبلقة بيغ السجرب
مع التأكيج عمى  ،واألشفاؿ تتدع بالػد والتقبل بيغ السجرب ةأخخػ، وإقامة عبلق

وجػد جمدات تسييجية أخخػ في البخنامج بيجؼ تحقيق حمقة وصل بيغ السخحمة 
 التسييجية ومخحمة تصبيق جمدات البخنامج.

 المخحمة التنفيحية: ( ب)
( جمدة، ومغ الستػقع أف يدتغخؽ تصبيق البخنامج ٚ٘) يتكػف ىحا البخنامج مغ

( ٘ٗويدتغخؽ زمغ الجمدة الػاحجة )أربعة أشيخ بػاقع )ثبلث( جمدات أسبػعيًا، 
يتع تصبيق الجمدات مع بعس الحاالت بذكل فخدؼ أو جساعي حدب  دقيقة،

إحتياجات األشفاؿ، ولحلظ يجب مخاعاة أف السجرب يعقج أكثخ مغ جمدة في اليـػ 
فتخات  تخمل الجمدةتالػاحج، وزمغ الجمدة مسكغ يصػؿ أكثخ مغ ىحا حيث يجب أف 

حيث يسارس فييا األشفاؿ  جخاءات في كل جمدةشبيعة اإلراحة حدبسا تقتزي 
وتتزسغ  ،أنذصة مختمفة كالتمػيغ أو المعب بالرمراؿ أو بالغشاء وسساع األغاني

دقائق لمتخحيب  وتخرز أوؿ خسذ ،كل جمدة تحقيق مجسػعة مغ أىجاؼ البخنامج
اجبات و في الجمدة الدابقة مغ خبلؿ مخاجعة الػ عخض باألشفاؿ ومخاجعة ما سبق

ومجػ  الصفل يستجح فيياالسشدلية السصمػبة مشيع، ويتع إنياء الجمدة بصخيقة إيجابية 
شػاؿ زمغ الجمدة، ويدػد الجمدة مشاخ مغ السخح السجرب إيجابيتو وتفاعمو مع 
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البخنامج، مع استخجاـ  إلستجابو ألنذصة وفعالياتاى معواإلرتياح بسا يحث الصفل 
 معدزات مشػعة لديادة دافعية الصفل لسػاصمة السذاركة في أنذصة البخنامج.

وىشاؾ بعس اإلعجادات العامة التي يجب إتباعيا في كل جمدة مغ جمدات 
البخنامج يسكغ إجساليا في نقاط مشعًا لتكخارىا بجاخل الجمدات وذلظ عمى الشحػ 

 التالي: 
 في مكاف ىادغ خاٍؿ مغ الزػضاء والسذتتات السختمفة.يخاعى عقج الجمدة  .ٔ
 يتع إختيار أحج الفرػؿ الجراسية لعقج الجمدات مع األشفاؿ. .ٕ
 دقيقة مع الصفل. ٘ٗتتع الجمدة في زمغ  .ٖ
 .)حاؿ حزػرىغ مع أشفاليغ(تبجأ كل جمدة بعج التخحيب باألشفاؿ وبأمياتيع  .ٗ
غ حيث اليجوء وإنتباه األشفاؿ تبجأ الجمدة بعج التأكج مغ أف األجػاء مشاسبة م .٘

 وعجـ وجػد مذتتات إلنتباىيع.
 وقبل تػجيو أؼ تعميسات لمصفل يتع التأكج مسا يمي: مع الصفل السجربيجمذ  .ٙ

 ويجيو بجانبو(. تجالً الصفل يجمذ عمى الكخسي في وضع صحيح )يجمذ مع 
 .الصفل يشطخ إلي السجرب 
 يجمذ عمى شاولة واحجة مع السجرب. الصفل 

لمجمدة الدابقة، مع تقجيع التغحية الخاجعة  تقييع الػاجب السشدليجمدة ب كلتبجأ  .ٚ
 .لكل شفل بالسجسػعةالتػضيحية والتذجيعية والتعديد السشاسب 

يتع وضع أدوات الجمدة أو الشذاط السدتيجؼ فقط أماـ األشفاؿ، وعجـ وضع  .ٛ
 عجد كبيخ مغ األدوات واألنذصة لتجشب تذتت إنتباه األشفاؿ.

ويسكغ  ،إختيار السعدزات وفقًا لقائسة السعدزات السفزمة الخاصة بكل شفليتع  .ٜ
تغييخىا مغ جمدة آلخخػ وتشػيع السعدزات ما بيغ معشػؼ ومادؼ، حتى ال 

 تربح السعدزات متػقعة وبالتالي تقل إستجابة األشفاؿ.
ة الفخدي ع األنذصةيلسحتػػ الجمدة مغ خبلؿ تشػ شفاؿ تع مخاعاة جحب إنتباه األي .ٓٔ

 وما إلي ذلظ مغ أنذصة محببة إلييع. ،والرػر والعخائذ ،والجساعية
تع مخاعاة تذجيع إستجابات األشفاؿ الرحيحة وتقجيع السعدزات السعشػية ي .ٔٔ

 .معيع التغحية الخاجعة بإستسخارو  التكخار ومخاعاة تػضيف فّشية أوالسادية،
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البخنامج مثل تع مخاعاة تػضيف ما يتعمسو الصفل أثشاء تصبيق جمدات ي .ٕٔ
 )اإلستئحاف، وتختيب الغخفة بعج اإلنتياء مغ الجمدة، والتعاوف مع الدمبلء(

 ئييغ واألمياتوكحلظ األخرا ،يحزخ السعمسػف تصبيق بعس جمدات البخنامج .ٖٔ
سػاقف السختمفة خارج بيجؼ تعسيع إستجابات األشفاؿ ونقل أثخ التعمع إلي ال

 .مكاف التجريب
أشفاؿ السجسػعة إعجاد ممف لكل شفل مغ  عغ شخيق مجيتع تقييع تأثيخ البخنا .ٗٔ

وكحلظ تقييع  قاييذ التي يتع تصبيقيا عميو،اإلختبارات والس التجخيبية، يحتػؼ عمى
ىا، والسعدزات جمدة والػاجبات السشدلية التي نفحاألنذصة التي قاـ بيا في كل 

التي تع استخجاميا معو، ومجػ تقجمو خبلؿ جمدات البخنامج والسبلحطات 
الدمػكية التي أضيخىا، وأخيخًا التػصيات والسقتخحات التي يقتخحيا السعمسػف 

 .الصفلتقجـ واألميات بذأف 
 جـ(  مخحمة التقهيم:

 أربعمغ خبلؿ  هتأثيخ ، وكحلظ التحقق مغ إستسخار ىحا البخنامجيتع تقػيع فعالية  
 :مدتػيات عمى الشحػ التالي

 :عغ شخيق البحث واإلشبلع وإضافة التعجيبلت البلزمة عمى  التقهيم القبمي
وذلظ قبل  في ضػء نتائج اإلختبارات القبمية الجمدات وفاعميات البخنامج

 التصبيق.
 :تقػيع في نياية  بخنامج أثشاء التصبيق مغ خبلؿ إجخاءتقػيع ال التقهيم المدتمخ

كل جمدة مغ جمدات البخنامج، لمػقػؼ عمى مجػ استفادة األشفاؿ مغ أنذصة 
وفاعميات الجمدة، وتحجيج الشقاط التي تحتاج إلي تعجيبلت لتتشاسب مع التصبيق 
العسمي لمجمدات وإجخاءات البخنامج، والتي لع تتزح أثشاء اإلعجاد الشطخؼ 

 لمجمدات.
 :دوات األنتياء مغ أنذصة البخنامج التجريبي يعاد تصبيق بعج اال التقهيم البعجي 

عمى عيشة الجراسة لمكذف عغ فاعمية البخنامج الجراسة والسقاييذ السدتخجمة في 
 في تشسية السيارات السدتيجفة لجػ األشفاؿ السذاركيغ فيو. 
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 :بعج مخور حيث يتع تصبيق نفذ األدوات والسقاييذ السدتخجمة  التقهيم التتبعى
يخ مغ انتياء البخنامج، عمى عيشة الجراسة لمػقػؼ عمى مجػ احتفاظ األشفاؿ ش

 بسا تعمسػه وتجربػا عميو مغ ميارات أثشاء جمدات البخنامج.
 ص جمدات البخنامج المقتخح ممخ (1ججول )

 اليجؼ العاـ السػضػع

 جمدة تسييجية ٔ
لجمدات  عمى بعزيع وتييئتيعاألشفاؿ تعخؼ 

 البخنامج التجريبى.

 تبادؿ التحية  ٕ
أف يتسكغ األشفاؿ مغ إلقاء التحية وردىا بصخيقة 

 صحيحة.
 .األشفاؿ كيفية اإلستئحاف أف يتعخؼ اإلستئحاف   ٖ

 التجر ب عمى الجمػس بيجوء  ٗ
أف يتسكغ األشفاؿ مغ الجمػس في ىجوء لفتخة 

 زمشية شػيمة ندبيًا.

 اإلنتباه وأداء السياـالتجر ب عمى  ٘
كل إلييع أداء ما يػ اإلنتباه و أف يتسكغ األشفاؿ مغ 

 .مغ مياـ بشجاح

 عمى الدمػؾ السخغػب  التعخؼ ٙ
السشاسب األشفاؿ الدمػؾ السقبػؿ و  أف يعخؼ

 لمسػقف.

 تشسية الدمػؾ السخغػب ٚ
سخغػب وأف أف يتسكغ األشفاؿ مغ تحجيج الدمػؾ ال

 يتجربػا عمى مسارستو.

 المعب الجساعي والتعاوف مع الدمبلء تعخؼ ٛ
كيفية المعب الجساعي و  أف يتعخؼ األشفاؿ عمى

 التعاوف مع بعزيع البعس.

مسارسة المعب الجساعي والتعاوف مع  ٜ
 الدمبلء

ؿ المعب الجساعي والتعاوف مع اشفأف يسارس األ
 زمبلئو.

 تبادؿ األلعاب واألدوات  ٓٔ
ب المعتبادؿ األدوات أثشاء ؿ عمى اشفأف يتجرب األ

 مع زمبلئو. الجساعي

 مخاجعة لمجمدات الدابقة ٔٔ
في الجمدات مغ  مخاجعة لسا تجّرب عميو األشفاؿ

 األولي إلي العاشخة
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 الفخحمذاعخ تعخؼ األشفاؿ عمى أف ي التعخؼ عمى مذاعخ الفخح  ٕٔ
 الحدف.مذاعخ تعخؼ األشفاؿ عمى أف ي التعخؼ عمى مذاعخ الحدف  ٖٔ
 مذاعخ الغزب تعخؼ األشفاؿ عمى أف ي التعخؼ عمى مذاعخ الغزب  ٗٔ
 .مذاعخ الخػؼتعخؼ األشفاؿ عمى أف ي التعخؼ عمى مذاعخ الخػؼ  ٘ٔ

 إلنفعاالتوامخاجعة التعخؼ عمى السذاعخ  ٙٔ
نفعاالت والسذاعخ السختمفة األشفاؿ اإلأف يسارس 

االجتساعي واإلستفادة مغ ذلظ في مػاقف التفاعل 
 .مع اآلخخيغ

ٔٚ 
التعخؼ عمى مذاعخ الفخح عشج الحرػؿ 

مذاعخ الفخح واإلستفادة مغ األشفاؿ  أف يتعخؼ عمى شيئ مخغػب 
 ذلظ في مػاقف التفاعل اإلجتساعي مع اآلخخيغ.

ٔٛ 
التعخؼ عمى مذاعخ الفخح عشج مسارسة 

 نذاط مخغػب

ٜٔ 
التعخؼ عمى مذاعخ الحدف عشجما يفقج 

األشفاؿ مذاعخ الحدف واإلستفادة مغ  يتعخؼ أف شيئ 
 ذلظ في مػاقف التفاعل اإلجتساعي مع اآلخخيغ.

ٕٓ 
التعخؼ عمى مذاعخ الحدف مغ خبلؿ 

 التفاعل مع اآلخخيغ 

ٕٔ 
مخاجعة التعخؼ عمى مذاعخ وإنفعاالت 

 )الفخح والحدف(
األشفاؿ مذاعخ الفخح والحدف واإلستفادة  أف يسيد

 التفاعل اإلجتساعي مع اآلخخيغ.مشيا في مػاقف 

التعخؼ عمى مذاعخ الخػؼ مغ خبلؿ  ٕٕ
األشفاؿ مذاعخ الخػؼ واإلستفادة مغ  أف يتعخؼ تيجيج اآلخخيغ لو

 ذلظ في مػاقف التفاعل االجتساعي.
ٕٖ 

التعخؼ عمى مذاعخ الخػؼ  مغ خبلؿ 
 مسارسة أنذصة غيخ مقبػلة 

ٕٗ 
التعخؼ عمى مذاعخ الغزب أثشاء التفاعل 

األشفاؿ مذاعخ وإنفعاالت الغزب  أف يتعخؼ مع اآلخخيغ 
واإلستفادة مشيا في مػاقف التفاعل اإلجتساعي مع 

 ٕ٘ اآلخخيغ.
التعخؼ عمى مذاعخ الغزب خبلؿ أفعاؿ 

 غيخ مقبػلة
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ٕٙ 
مخاجعة التعخؼ عمى مذاعخ وإنفعاالت 

 )الخػؼ والغزب(

األشفاؿ مذاعخ وإنفعاالت الخػؼ  أف يسيد
في مػاقف التفاعل  مشيا والغزب واالستفادة

 االجتساعي.

ٕٚ 
مذاعخ الفخح عشج الحرػؿ عمى شيئ 

األشفاؿ مذاعخ وإنفعاالت الفخح السبشية أف يحجد  مخغػب 
 الخغبة.تحقيق عمى 

 مذاعخ الفخح عشج مسارسة نذاط مخغػب  ٕٛ

ٕٜ 
عمى شيئ مذاعخ الحدف لعجـ الحرػؿ 

األشفاؿ مذاعخ وإنفعاالت الحدف السبشية أف يحجد  مخغػب
 الخغبة عجـ تحقيق عمى 

 مذاعخ الحدف لعجـ مسارسة نذاط مخغػب  ٖٓ

ٖٔ 
مخاجعة التعخؼ عمى السذاعخ واإلنفعاالت 

 السبشية عمى الخغبة

ية األشفاؿ السذاعخ واإلنفعاالت السبش أف يحاكي
اإلجتساعي مع  في مػاقف التفاعلعمى الخغبة 

 اآلخخيغ.

ٖٕ 
السذاعخ السبشية عمى االعتقادات الحقيقية 

شية السب فاؿ مذاعخ وإنفعاالت الفخحاألش حجدأف ي لمحرػؿ عمى شيئ مخغػب  
 عمى اإلعتقاد الرحيح  وتحقيق الخغبة.

ٖٖ 
السذاعخ السبشية عمى االعتقادات الحقيقية 

 المعب بذيئ مخغػبو 

ٖٗ 
السذاعخ السبشية عمى االعتقادات الحقيقية 

الحدف السبشية إنفعاالت األشفاؿ مذاعخ و  أف يحجد لعجـ الحرػؿ عمى شيئ مخغػب 
في تحقيق الخغبة  وعجـ عمى اإلعتقاد الرحيح

 ٖ٘ مػاقف التفاعل االجتساعي مع اآلخخيغ.
السذاعخ السبشية عمى االعتقادات الحقيقية 

 لعجـ المعب بذيئ مخغػب

ٖٙ 
مخاجعة التعخؼ عمى السذاعخ واإلنفعاالت 

 االعتقادات الحقيقيةالسبشية عمى 

الفخح والحدف إنفعاالت األشفاؿ مذاعخ و أف يحاكي 
عجـ  وأوتحقيق  السبشية عمى اإلعتقاد الحقيقي

 الخغبة. تحقيق

ٖٚ 
السذاعخ السبشية عمى االعتقادات غيخ 

السبشية  الفخحإنفعاالت األشفاؿ مذاعخ و أف يحجد  والحرػؿ عمى شيئ مخغػب الحقيقية
 الخغبة. عمى اإلعتقاد غيخ الحقيقي وتحقيق

السذاعخ السبشية عمى االعتقادات غيخ  ٖٛ
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  مخغػب  ئوالمعب بذي يقيةالحق

ٖٜ 
عتقادات غيخ السذاعخ السبشية عمى اال

السبشية الحدف إنفعاالت أف يحجد األشفاؿ مذاعخ و  عجـ الحرػؿ عمى شيئ مخغػبالحقيقية ل
 الخغبة. عمى اإلعتقاد غيخ الحقيقي وعجـ تحقيق

ٗٓ 
 السذاعخ السبشية عمى االعتقادات غيخ

  عجـ إختيار شيئ مخغػبالحقيقية ل

ٗٔ 
مخاجعة التعخؼ عمى السذاعخ واإلنفعاالت 

 السبشية عمى االعتقادات غيخ الحقيقية

أف يحاكي األشفاؿ مذاعخ وإنفعاالت الفخح والحدف 
السبشية عمى اإلعتقاد غيخ الحقيقي وتحقيق أو عجـ 

 تحقيق الخغبة 
أف يعخؼ األشفاؿ اختبلؼ رؤية األشياء حدب  التعخؼ عمي السطيخ الحقيقي ٕٗ

 السشطػر السخئي البديط ٖٗ السكاف الحؼ يجمدػف فيو 
يعخؼ األشفاؿ أف اآلخخيغ يدتصيعػف رؤية  أف السشطػر السخئي السخكب ٗٗ

 تسييد مطيخ الذيئ ٘ٗ نفذ الذيئ حدب أماكشيع التي يجمدػوف فييا.
أف يعخؼ األشفاؿ أف إعتقاد األشخاص يعتسج  رؤية الذيئ تؤدػ إلي السعخفة   ٙٗ

عمى أشياء يذاىجونيا فإذا لع يخوا شيئًا فإنيع لغ 
 تابع رؤية الذيئ تؤدػ إلي السعخفة  ٚٗ يعخفػا أنو مػجػد.

ٗٛ
- 

ٜٗ 
 مخاجعة تحميل السعمػمات

أف يسيد األشفاؿ أنيع يخوا األشياء مختمفة  -
حدب مػاقعيع أو )أماكشيع التي يجمدػف 

 فييا(.
أف يحجد أف اآلخخيغ يدتصيعػف رؤية نفذ  -

األشياء بصخؽ مختمفة )حدب أماكشيع التي 
 يكػنػف فييا(.

أف إعتقاد األشخاص يعتسج أف يحجد األشفاؿ  -
عمى أشياء يذاىجونيا فإذا لع يخوا شيئًا فإنيع 

 لغ يعخفػا بػجػده أػ أنو مػجػد
أف يعخؼ األشفاؿ أنيع إذا لع يبلحطػا أف مكاف  التعخؼ عمى السحتػيات ٓ٘
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األشياء قج تغيَّخ فدػؼ يعتقجوف أف األشياء ال  السحتػيات غيخ الستػقعة   ٔ٘
زالت في مكانيا السػجػدة فيو )ضمت عمى حاليا 

 دوف تغيخ(.
 التعخؼ عمى مػقع األشياء  ٕ٘
 تغييخ مػقع األشياء   ٖ٘

 مغ الجرجة األولي مخاجعة اإلعتقاد الخاشئ ٗ٘
أف يحجد األشفاؿ أنيع إذا لع يبلحطػا َتَغي خ مكاف 
األشياء فدػؼ يعتقجوف أف األشياء ال زالت في 

 مكانيا السػجػدة فيو.

 مخاجعة عامة لسياـ نطخية العقل ٘٘
مخاجعة لسا تجّرب عميو األشفاؿ مغ أنذصة 

 وتجريبات شػاؿ جمدات البخنامج.

جمدة ختامية ) حفل ختاـ البخنامج  ٙ٘
 وتقييسو(

أف يقزي األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة 
 زمغ الجمدة فى جػ مغ السخح .

 جمدة تتبعية  ٚ٘
البخنامج بإعادة تصبيق السقاييذ أف يقـػ السجرب 

بعج شيخ لمػقػؼ عمى مجػ إحتفاظ األشفاؿ بسا 
 تعمسػه في البخنامج.

 تفاصيل بعض جمدات البخنامج التجريبي كنماذج
 الجمدة التاسعة عذخ

 شيئالظفل مهضهع الجمدة : التعخف عمى مذاعخ الحدن عنجما يفقج 
 تحقيق األىجاؼ التالية :دعى الجمدة الحالية إلي ت أىجاف الجمدة:

  اليجؼ العاـ:
األشفاؿ مذاعخ الحدف واإلستفادة مغ ذلظ في مػاقف التفاعل اإلجتساعي مع  أف يتعخؼ

 اآلخخيغ.
 

 األىجاؼ اإلجخائية: 
في السػقف عشجما يفدخ لو السحتػػ  مغ التشبؤ بحالة الفخدأف يتسكغ األشفاؿ  -

 اإلنفعالي.
عشجما يفدخ لو السحتػػ االنفعالي  ابفخد زعل(أف يبخر األشفاؿ سبب )حدف /  -

 لمرػرة.
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 .أف يخغب األشفاؿ في التػاصل مع اآلخخيغ مغ خبلؿ استخجاـ التعبيخات  االنفعالية -
: الشسحجة، التغحية الخاجعة التػضيحية والترحيحية والتذجيعية، التعديد الفنيات المدتخجمة

والبجني، التقميج والسحاكاة، التكخار، الػاجب الفػرؼ بشػعيو السادؼ والسعشػؼ، الحث المفطي 
 السشدلى.

 التمػيغ.األنذظة المراحبة:
بعس الرػر ذات األوجو الحديشة، ألػاف، مجسػعة مغ الرػر األدوات المدتخجمة: 

 والخسـػ التخصيصية التي تػضح تعبيخات الػجو )الفخحاف، الحديغ، الخائف، الغزباف(
 إجخاءات الجمدة : 

 ج إلجخاءات الجمدة بعخض صػرة لؤلشفاؿ تػضح تعبيخات الػجو التي تسثل يتع التسيي
فإذا أجاب الصفل إجابة صحيحة يعدز عمى الفػر، ومغ ثع نشتقل إلي  الحدف،

 تعميسات أخخػ.
  األشفاؿ عغ السػاقف التى يذعخوف فييا بالحدف، وتشتطخ  السجرب/ السجربةيدأؿ

إجابة مغ األشفاؿ، ويتع تعديد اإلجابة الرحيحة مغ األشفاؿ وتذجيعيع عمى 
 الستابعة معيا.

فإذا أجاب الصفل: البشت دؼ زعبلنة أو بكمسات أخخػ تجؿ البشت ديو ماليا؟  -
 عمى ذلظ.

 ع إجابتو.عبلنة ليو؟ وتشتطخ قميبًل حتى تدسىي ز  :ندأؿ -

 
 شايف الػلج ده؛ بيعسل إيو فإذا أجاب الصفل الػلج ده بيعيط أو شتقل إلي صػرة ثانية: ن

 بكمسات أخخػ تجؿ عمى ذلظ، تدألو: مالو بيعيط ليو؟
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  ؿ إجخاءات الجمدة بعخض نسػذجيغ أحجىسا يبتدع وىػ فخحاف وتقػؿ: استكسع اتيو

تعبيخات الػجو ، ومحبر أكػف حديشة أنا أحب أكػف سعيجة )فخحانة( مع إضيار 
 .)زعبلنة( مع إضيار تعبيخات الػجو

 
  واحجًا تمػ اآلخخ: التى تعبخ عغ الحدف السػاقف التالية  حيتػضيتع 
 المهقف األول: دمحم زعالن عمذان ميا أخجت اآليذ كخيم بتاعو 

 يسكغ شخح السػقف كالتالي: 
 
 
 
 

 كخيع"، بز ىشا" ميا أخجت مغ أخػىا دمحم اآليذ
 وتدأؿ الصفل: 

 أنت شايف أيو في الرػرة؟ ماؿ دمحم؟ ميا بتعسل ايو؟  .1
 ده وتسجح سمػكو".يتعد يتع إذا أجاب الصفل إجابة صحيحة  

دمحم ىيذعخ )ىيحذ( بأيو لسا ميا أخجت اآليذ كخيع بتاعو؟، يتع إعصاء الصفل معدزًا  .2
 معشػيًا إذا أجاب "بخافػ دمحم ىيكػف زعبلف".

ىيكػف زعبلف؟ إذا كانت اإلجابة صحيحة تعدزه عمى الفػر، أما إذا كانت ليو دمحم  .3
اإلجابة خاشئة، يتع تقجيع اإلجابة الرحيحة وبياف سبب شعػر الذخز في تمظ 

 الحالة "دمحم ىيكػف زعبلف عمذاف ميا أخجت اآليذ كخيع بتاعو".



 
 

 

 

 

)   ٖٖٓ) 

 2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد اليفشي، العدد 

 العكل لتحشني التفاعل اإلجتناعىبرىامج مكرتح قائه على مَاو ىظرية 

الغزب، وال  كسا يسكغ تقجيع الحث لمصفل "ىػ دمحم ىيحذ بالفخح، وال الحدف، وال
الخػؼ؟" )مع تبجيل تختيب الحاالت اإلنفعالية عشج الدؤاؿ( ثع تذيخ إلي كل وجو 

مغ الرػر تباعًا، يبل نذػؼ دمحم ىيحذ بأيو، والصفل يذيخ إلي وجو دمحم: ثع يختار 
والخسـػ التخصيصية التي تػضح تعبيخات الػجو )الفخحاف، الدعبلف، الخائف، 

غيخ الرحيحة، يتع تذجيعو إلعادة السحاولة، ثع يتع  في حاؿ اإلجابةالغزباف(، 
 تقجيع اإلجابة الرحيحة كاآلتي: دمحم ىيكػف زعبلف.

 :حدام ضاعت شنظتو. المهقف الثاني 
 

 
أنت شايف أيو في الرػرة؟ ماؿ حداـ تفتكخ حرل لو إيو؟ إذا أجاب الصفل إجابة  .1

 صحيحة تعدزه  وتسجح سمػكو".
لسا ضاعت ششصتو؟ يتع تعديد الصفل تعديدًا معشػيًا إذا حداـ ىيذعخ )ىيحذ( بأيو  .ٕ

 أجاب "بخافػ حداـ ىيكػف زعبلف".
 ليو حداـ ىيكػف زعبلف؟ .3

، أما إذا كانت اإلجابة خاشئة، يتع عخض اً ده فػر يعد ع تتيإذا كانت اإلجابة صحيحة 
اإلجابة  الرحيحة وبياف سبب شعػر الذخز في تمظ الحالة "حداـ ىيكػف زعبلف 

 عمذاف ششصتو ضاعت".
 غاب عن المجرسة(                     المهقف الثالث: كخيم مخيض في المندل ولم يحىب لممجرسة(

 
أنت شايف أيو في الرػرة؟ ماؿ كخيع؟ إذا أجاب الصفل إجابة صحيحة تعدزه  .1

 وتسجح سمػكو".
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 كخيع ىيذعخ )ىيحذ( بأيو عشجما يكػف مخيزًا )عياف(؟ .ٕ
 تعديدًا معشػيًا إذا أجاب إجابة صحيحة "بخافػ كخيع ىيكػف زعبلف".يتع تعديد الصفل 

 ليو كخيع ىيكػف زعبلف؟ .3
، أما إذا كانت اإلجابة خاشئة، يتع تقجيع اإلجابة اً ده فػر يتعد يتع إذا كانت اإلجابة صحيحة  

مخيس الرحيحة وبياف سبب شعػر الذخز في تمظ الحالة "كخيع ىيكػف زعبلف عمذاف 
 .لع يحىب لمسجرسة"في السشدؿ و 

  ومغ خبلؿ السػاقف يتع التػضيح لمصفل أنو عشج حجوث شئ مؤلع أومحدف )شيئ
ل(، فدػؼ تذعخ بالحدف مثبًل: لسا تقع عمى األرض وإيجؾ تتجخح تذعخ بالحدف،  يدعَّ
وكساف لسا تتكدخ شيارتظ المعبة ىتدعل، لسا ماما تبكي )تعيط( تبقى حديشة 

 وزعبلنة..الخ. 
 التقهيم:
اؿ ششصتو ضاعت، ومر القييا، ىل سػؼ شفاألقػؿ السجرب لمصفل لػ أف احج ي

صمب مشو تسثيل شكمو وىػ زعبلف ويبحث عغ الذشصة، ثع يكػف مبدػط، وال زعبلف؟ ثع ن
 دأؿ الصفل "ىػ ليو ىيكػف زعبلف وبيعيط؟"ن

  الهاجب المندلى :
بتمػيغ أف يقـػ تحت إشخاؼ والجتو  -كل شفل عمى حجة –يتع تكميف األشفاؿ 

كسا يسكغ سؤاؿ الصفل الرػر التي تجؿ عمى  السػاقف الحديشة مغ مجسػعة صػر مختمفة، 
شعػره عشج حجوث بعس السػاقف السحدنة لمصفل أو أسختو مثبل عشج كدخ لعبتو  عغ

 دؼ(، أو عشجما والجتو تبكي.. الخ" .السفزمة، أوعجـ ذىابو إلي الفدحة ) الشا
 ثع تػدع األشفاؿ عمى أمل المقاء بيع في الجمدة القادمة بعج تحجيج مػعجىا ومكانيا.

 الجمدة الدابعة والعذخون 
 مهضهع الجمدة : مذاعخ الفخح عنج الحرهل عمى شيئ مخغهب

 الجمدة الحالية إلي تحقيق األىجاؼ التالية: دعىت أىجاف الجمدة:
 .تحقيق الخغبة األشفاؿ السذاعخ واإلنفعاالت السبشية عمى العاـ:  أف يحجد اليجؼ

  األىجاؼ اإلجخائية:
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تتحقق  ماأف يتعخؼ األشفاؿ عمى السذاعخ واإلنفعاالت )سعيج، مبدػط، فخحاف( عشج -
 رغباتو.

تعبيخات الػجو التي ستطيخ عمى الذخرية مغ خبلؿ السػقف  بسبأف يبخر األشفاؿ  -
 السرػر.

 أف يعيج األشفاؿ حكاية السػقف بحيث يمعب كل شفل دور غيخ دوره.  -
 أف يخغب األشفاؿ في التػاصل مع اآلخخيغ مغ خبلؿ استخجاـ التعبيخات االنفعالية. -

: الشسحجة، التغحية الخاجعة التػضيحية والترحيحية والتذجيعية، التعديد الفنيات المدتخجمة
الحث بشػعيو المفطي والبجني، التقميج والسحاكاة، التكخار، الفػرؼ بشػعيو السادؼ والسعشػؼ، 

 لعب الجور، الػاجب السشدلى.
 عخض قرة، التمػيغ.األنذظة المراحبة: 
مجسػعة مغ الرػر التي تػضح السذاعخ واالنفعاالت السبشية عمى األدوات المدتخجمة: 

 )سعيج/ فخحاف، حديغ/زعبلف(.الخغبة،رسساف مغ الخسـػ التخصيصية لتعبيخات وجيية مختمفة 
 إجخاءات الجمدة: 

  تتسثل السيسة في تجريب الصفل عمى التشبؤ بالحالة االنفعالية لذخز ما سعيج
)فخحاف(عشج تحقق أمشياتو ورغباتو، وفي بعس القرز يتع تخؾ وجو الذخرية 
 فارغًا، وعمى الصفل أف يذيخ إلي تعبيخات الػجو التي تبجو عميو مغ خبلؿ الرػرة

السػضحة أدناه، ويدتخجـ الصفل صػرتيغ ليتشبأ باختياره لئلنفعاؿ الرحيح، ثع يزع 
 الرػرة الرحيحة عمى وجو الذخرية.

  
 السػقف السرػر كاآلتي:  تذخح 
   

 ده عرام، عرام عايد آيذ كخيم.
 خغبة: عرام يخيج آيذ كخيم صهرة ال 

     صهرة النتيجة: والج عرام أعظى لو آيذ كخيم.
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: عراـ عايد ايو؟ وبعج القياـ بتػجيو الدؤاؿ لمصفل يتع سؤال األمنية أو الخغبة .1

ثانية(، مع تقجيع التغحية  ٖٓالتأكج مغ إعصائو وقتًا كافيًا لئلجابة )فتخة فاصمة 
 الخاجعة التػضيحية والتذجيعية السشاسبة لمصفل.

الرحيحة )بخافػ فإذا أجاب الصفل إجابة صحيحة يعدز عمى الفػر وتسجح إجابتو 
 عراـ كاف عايد آيذ كخيع(، ثع االنتقاؿ إلي الدؤاؿ اآلخخ.

كسا يسكغ تقجيع الحث المفطي لمصفل: "يبل نذػؼ عراـ  كاف عايد إيو؟ تعالي 
نبز عمى الرػرة مع اإلشارة إلي صػرة عراـ قائبًل "عراـ كاف عايد إيو؟ فإذا 

 ذ كخيع يعدز ويسجح سمػكو.أجاب الصفل إجابة صحيحة أو أشار إلي صػرة اآلي
 أعصى لو اآليذ كخيع؟ والجهعراـ ىيذعخ)ىيحذ( بأيو لسا سؤال المذاعخ:  .2

 مجح سمػكو. و ده يعد ع تتيإذا أجاب الصفل إجابة صحيحة 
كسا يسكغ تقجيع الحث المفطي لمصفل: عراـ ىيكػف فخحاف وال زعبلف ؟ مع اإلشارة 

ـ شعخ بأيو لسا باباه أعصى لو اآليذ إلي الرػر التػضيحية تباعًا، يبل نذػؼ عرا
كخيع، والصفل يختار الػجو السعبِّخ، "يبل شاور عمى وجو عراـ  لسا أخج اآليذ 

 ".اً فػر يعدز  كخيع، فإذا أجاب الصفل اإلجابة الرحيحة
، كسا يتع أاإلجابة غيخ الرحيحة لدؤاؿ السذاعخ، يتع ترحيح الخص ةفي حال

عراـ سعيج وفخحاف مع اإلشارة إلي الػجو الدعيج،  تقجيع اإلجابة الرحيحة كاآلتي:
ثع تقجـ لو الحث البرخؼ بأف تقـػ بػضع صػرة الػجو الدعيج )الفخحاف( مكاف وجو 
عراـ بعج أف تػجو الدؤاؿ مباشخة لمصفل كي تعصي لو نسػذج لئلستجابة السصمػبة 

)الدعيج(  أنت حصيت لعراـ الػجو أو شاشخ  مشو، ويسكغ مجح سمػؾ الصفل "بخافػ
ىحا مسداعجة التي تقجـ لمصفل، ويدتسخ تقميل التجريجي لوبالتجريج يتع الالفخحاف"، 

ػضح لو أف عراـ سعيج ثع ن اإلجخاء حتى يدتجيب الصفل لسا شمب مشو باستقبللية،
 إلي عراـ.، مع اإلشارة اآليذ كخيمإلي  ومع اإلشارة اآليذ كخيمعمذاف أخح 
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 ىػ ليو عراـ ىيكػف سعيج وفخحاف؟  سؤال التبخيخ: .ٖ

إذا كانت اإلجابة صحيحة يتع عمى الفػر تقجيع التعديد السادؼ والسعشػؼ السشاسب 
إلجابة الصفل، أما إذا كانت اإلجابة خاشئة، يتع تقجيع اإلجابة الرحيحة وبياف 

أدػ لو  والجهكػف فخحاف عمذاف سبب شعػر عراـ في تمظ الحالة "عراـ ىي
 ع المي ىػ عايده "اآليذ كخي

اآليذ  عمذاف أخحفخحاف، ثع تذيخ إلي وجو عراـ، ىػ سعيج و بز عراـ سعيج 
 ، وتذيخ إلي اآليذ كخيع.كخيع المي ىػ كاف عاوزه

 
 قرة أخخي  تعخض: 

 انغخ )بص( دي أمل، أمل عايده فخاولة. 
 صهرة الخغبة:أمل تخغب في أكل واحجة فخاولة )عايدة فخوالية(

 النتيجة: والجة أمل أعظتيا فخوالية بعج الغجاء.صهرة 
 أمل إديتيا الفخوالية المي ىي عايداىا. وشهف ىنا والجة

 : ثم تدأل الظفل 
 ٖٓأمل كانت عايده أيو ؟ مع إعصائو وقتًا كافيًا )فتخة فاصمة  سؤال الخغبة أواألمنية: .1

كو "بخافػ أمل كانت مجح سمػ يده عمى الفػر و تعد يتع ثانية  ٖٓثانية( إذا أجاب خبلؿ 
 عايده فخوالية".

 ةر مل كانت عايده أيو؟ "بز لمرػرة ومع اإلشايسكغ تقجيع الحث لمصفل: يبل نذػؼ أ
لرػرة )رغبة(، أمل وتذيخ إلي أف أمل كانت عايده إيو؟ فإذا أجاب الصفل إجابة 

 التعديد السادؼ أوالسعشػؼ السشاسب. تقجيعيتع  فخاولةصحيحة أو أشار إلي صػرة 
؟  فإذا فخاولةيا أمأمل ىتذعخ)ىتحذ( بأيو؟ لسا أعصتيا"إديتيا" سؤال المذاعخ:   .2

مجح سمػكو. و ده يتعد يتع أجاب الصفل إجابة صحيحة وىي "تذعخ بالدعادة، تفخح" 
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يا أمل ىتكػف فخحانة وال زعبلنة لسا أمكسا يسكغ تقجيع الحث لمصفل إذا لع يدتجب: 
،" لخسـػ التػضيحية تباعًا، والصفل يختار الػجو السعبخ؟ مع اإلشارة إلي افخاولةإديتيا 

أمل )الصفل يختار الػجو السعبخ(: بخافػ أمل  يبل اختار الػجو المي يعبخ عغ مذاعخ
فخحانة مسكغ تحط الػجو ده في السكاف الفاضي المي يسثل وجو أمل"، فإذا أجاب 

 الصفل يعدز عمى الفػر.
يجة وفخحانة "إذا كانت اإلجابة صحيحة يتع ىي ليو أمل ىتكػف سعسؤال التبخيخ:" .ٖ

بة تعديده بالسعدزات السفزمة لجيو، أما إذا كانت اإلجابة خاشئة، يتع عخض اإلجا
يا "أمل ىتكػف فخحانة عمذاف أمفي تمظ الحالة الرحيحة وبياف سبب شعػر الصفل 

 إديتيا الفخاولة المي ىي عايداىا".
 عشجما تحرل عمى شئ تحبو فإنظ ستذعخ ػضح لمصفل أنو ومغ خبلؿ السػقف ن

وماما تجبيالظ أنت ىتبقى سعيج  الدعادة، ولسا تبقى عايد حاجة حمػةبالفخح وب
وفخحاف، ولسا تكػف عايد تخوح الشادؼ وبابا يػديظ ىتبقى )سعيج وفخحاف(، وتصبيق 
ذلظ عسميًا مع الصفل مع أشياء مفزمة لجػ الصفل،  مثبًل: لػ إنت كشت عايد لعبة 

 وماما أو بابا تذتخييالظ أنت ىتبقى أيو؟ شبعًا سعيج وفخحاف.
 التقهيم: 

)عراـ/ أمل( مع تذجيع الصفل عمى إعادة سخد السػقف، ثع  مسكغ تذخح لي مػقف .ٔ
يتع تػجيو أسئمة مغ نفذ الشسط لمصفل مغ حياتو اليػمية: أنت عايد إيو بابا يجبيػلظ 

 في عيج ميبلدؾ؟
 لسا بابا يذتخيمظ...... المي أنَت عايده ىتحذ بأيو شيب ليو أنت ىتكػف فخحاف؟  .ٕ

 أف يقـػ تحت إشخاؼ والجتو -كل شفل عمى حجة –يتع تكميف األشفاؿ  الهاجب المندلى :
لكل شفل والتي تجؿ عمى السػاقف الدعيجة مغ مجسػعة بصاقات  التي تيجػبتمػيغ البصاقات 

 مختمفة وإجابتو عغ أسئمة التبخيخ )ليو "فبلف" سعيج/ فخحاف؟(.
 ثع تػدع األشفاؿ عمى أمل المقاء بيع في الجمدة القادمة بعج تحجيج مػعجىا ومكانيا.

 الجمدة الخامدة والثالثهن 
 وعجم المعب بذيئ مخغهبإلعتقادات الحقيقية امهضهع الجمدة : المذاعخ المبنية عمى 

 الجمدة الحالية إلي تحقيق األىجاؼ التالية :ادعى ت أىجاف الجمدة:
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وعجـ  الت السبشية عمى اإلعتقاد الرحيحاألشفاؿ السذاعخ واإلنفعا أف يحجد: اليجؼ العاـ
 .تحقيق الخغبة

 األىجاؼ اإلجخائية: 
  حديغ/ زعبلف( –اآلخخ)سعيج/ فخحاف أف يتعخؼ األشفاؿ عمى مذاعخ الذخز  -

 السبشية عمى االعتقاد الرحيح وتػضيف ذلظ.
حديغ/ زعبلف( عشجما  –أف يبخر األشفاؿ سبب مذاعخ الذخز )سعيج/ فخحاف  -

 يفدخ لو السحتػػ االنفعالي لمرػرة.
 أف يعيج األشفاؿ حكاية السػقف بحيث يمعب كل شفل دور غيخ دوره.  -
 التػاصل مع اآلخخيغ مغ خبلؿ استخجاـ التعبيخات  االنفعاليةأف يخغب األشفاؿ في  -

: الشسحجة، التغحية الخاجعة التػضيحية والترحيحية والتذجيعية، التعديد الفنيات المدتخجمة
الفػرؼ بشػعيو السادؼ والسعشػؼ، الحث بشػعيو المفطي والبجني، لعب الجور، التكخار، الػاجب 

 السشدلى.
 خض السػقف، التمػيغ.عاألنذظة المراحبة: 
مجسػعة مغ الرػر تعخض السػقف، رسساف مغ الخسـػ التخصيصية األدوات المدتخجمة: 

 حديغ/ زعبلف( –لتعبيخيغ وجيييغ مختمفيغ )سعيج/فخحاف
 إجخاءات الجمدة : 

  يتع تكخار شخيقة التعمع في الجمدة الدابقة في السػقف التالي، ولكغ يتخؾ وجو
 الذخرية فارغًا، وعمى الصفل أف يذيخ إلي تعبيخات الػجو التي تبجو عمى الذخرية 
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مغ خبلؿ الرػر السػضحة أدناه ويدتخجـ الصفل صػرتيغ ليتشبأ باختياره لمسذاعخ أو 
 االنفعاالت الرحيحة.

 :تذخح السػقف التالي 
 صهرة الخغبة: عمخ يخغب في الحرهل عمى أو )عايد( لعبة )دبجوب(.                                        

 ماذا يخيج عسخ؟ سؤال الخغبة: .ٔ
  الحث: انطخ الرػرة فيي تػضح ماذا يخيج عسخ؟

 صهرة االعتقاد: عمخ يعتقج)يتهقع( بأن ججتو ستقجم لو ىجية
 طائخةوىي  

 ماذا يعتقج)يتػقع( عسخ؟سؤال االعتقاد:  .ٕ
 ماذا يتػقع عسخ؟ ،الحث : انطخ ىحه الرػرة تػضح لشا

عسخ يخيج لعبة )دبجوب(، عسخ يعتقج )يتػقع( أف ججتو ستقجـ لو (:1سؤال المذاعخ) .ٖ
 لعبة )شائخة(، ما ىػ شعػر أو إحداس عسخ؟

 الحث: ىل سيذعخ عسخ بالدعادة والفخح أـ بالحدف والدعل، شاور عمى وجو عسخ.      

    
  
 لساذا سيذعخ عسخ بالدعادة )الفخح(   سؤال التبخيخ: .ٗ

 أو سيذعخ بالحدف )الدعل( ؟
 صهرة النتيجة: ججة عمخ قجمت لو طائخة لعبة

 ماذا يخيج عسخ؟                                  ( :2سؤال الخغبة ) .٘
 الحث: انطخ الرػرة تػضح ماذا يخيج عسخ؟

 كيف سيذعخ عسخ عشجما تقجـ لو ججتو الصائخة.(: 2سؤال المذاعخ) .ٙ
الحث: ىل سيذعخ بالدعادة والفخح أـ سيذعخ عسخ بالحدف والدعل، شاور عمى وجو 

 عسخ!
 لساذا سيذعخ بالدعادة والفخح أو لساذا سيذعخ بالحدف والدعل؟  سؤال التبخيخ: .ٚ
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تدأؿ كل شفل عمى حجه: األستاذ عسخو ىيجبمظ ىجية عمذاف أنت شاشخ في التقهيم: 
 الخسع، تتػقع أيو؟ وبعج أخح اليجية، يتع سؤالو : أنت سعيج فخحاف وال حديغ زعبلف؟ ليو؟ 

بإخفاء شئ أف تقـػ والجتو  -ل شفل عمى حجةك –يتع تكميف األشفاؿ   الهاجب المندلى :
خاص بالصفل  ثع تصمب مشو أف يتػقع مكاف وجػده، لتعػيج الصفل عمى التخسيغ والتػقع. 

 وتػجو أسئمة مغ نفذ الشسط لمصفل مغ مػاقف في حياتو اليػمية كالتالي:
 سؤاؿ اعتقاد: تعتقج) تتػقع( ىتاكل إيو الشياردة؟

 ف  فخحاف / حديغ لسا تاكل البامية؟سؤاؿ تبخيخ: ليو أنت ىتكػ 
 ثع تػدع األشفاؿ عمى أمل المقاء بيع في الجمدة القادمة بعج تحجيج مػعجىا ومكانيا.

 الجمدة الحادية والخمدهن 
 مهضهع الجمدة :  المحتهيات غيخ المتهقعة 

 الجمدة الحالية إلي تحقيق األىجاؼ التالية : دعىت أىجاف الجمدة:
ػا أف أماكغ األشياء تغيخت أف االشخاص إذا لع يبلحط األشفاؿ يعخؼأف  ـ: اليجؼ العا

 دوف تغييخ(. عمى حاليا فدػؼ يعتقجوف أف األمػر ىي ذاتيا )ضمت
 األىجاؼ اإلجخائية: 

تغييخ أماكغ وجػد األشياء يدبب إختبلؼ اإلعتقاد )بحيث  أف أف يعخؼ األشفاؿ -
 عشجما نعخؼ أنو حرل تغييخ يتغيخ تفكيخنا(.

السعخفة بتغييخ أماكغ وجػد األشياء ال يدبب إختبلؼ  أف عجـ يعخؼ األشفاؿأف  -
 اإلعتقاد.

 أف يتجرب األشفاؿ عمى تخسيغ ما يفكخ فيو اآلخخوف. -
 أف يخغب األشفاؿ في التفاعل االجتساعي والتػاصل مع اآلخخيغ. -

يعية، : الشسحجة، التغحية الخاجعة التػضيحية والترحيحية والتذجالفنيات المدتخجمة
 التعديد الفػرؼ بشػعيو السادؼ أوالسعشػؼ، الحث المفطي والبجني، التكخار، الػاجب السشدلى.

 التمػيغ. األنذظة المراحبة:
عمبة شيكػالتو فارغة )فاضية(، ألػاف، شيكػالتو، مقمسة، بالػنات، األدوات المدتخجمة: 

 أقبلـ.
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 إجخاءات الجمدة: 
 أؿ األشفاؿ:مجسػعتيغ، ونعصي كل مجسػعة مقمسة ثع ند األشفاؿ إلي قدعن 

 تفتكخوا إيو السػجػد جػا السقمسة؟  الدؤال الجال عمى اإلعتقاد الجاخمي: .ٔ
ع األشفاؿ عمى فتح يد اإلجابة الرحيحة، وتذجيتعد يتع  سيجيب األشفاؿ )أقبلـ( 

ـػ بغمق نقاألشفاؿ "ىحه بالػنات/ زرايخ"، ثع خبخ السقمسة وإخخاج محتػياتيا، ن
 السقمسة.

إيو المي  تح العمبة كاف كل واحج فيكع بيفتكخقبل ما نف الدؤال الجال عمى اإلعتقاد: .ٕ
 مػجػد في العمبة؟ 

شاسب، قجـ ليع التعديد الفػرػ السجابة الرحيحة، إذا اجاب األشفاؿ نأقبلـ ىي اإل
 قػؿ "ىل السقمسة بيا  )بالػنات / زرايخ/ أقبلـ(؟" ويسكغ تقجيع السداعجة حيث ن

 : إيو إلمى في السقمسة فعبًل؟الدؤال الجال عمى الحقيقة .ٖ
ـ(، إذا أخفق الصفل ويسكغ تقجيع السداعجة لمصفل "السقمسة بيا )بالػنات / زرايخ/ أقبل

 قـػ بفتح العمبة وعخض )البالػنات / الدرايخ( مخة أخخػ.في اإلجابة ن
لػ دخل كخيع وبز عمى السقمسة، ىػ ىيفتكخ إيو  لجال عمى إعتقاد اآلخخ:الدؤال ا .ٗ

 جػا السقمسة؟
أقبلـ ىي اإلجابة الرحيحة، أما اإلجابة الخصأ، كخيع ميعخفر إف السقمسة بيا 
)بالػنات / زرايخ(، ىػ فاكخ إف فييا أقبلـ عمذاف ىي مقمسة، مر كجه، إحشا بذ 

 يعتقجيتع رايخ(، إذا أجاب المصفل إجابة صحيحة إلمِّي نعخؼ إف فييا )بالػنات / ز 
 عيج السحاولة مخة أخخػ.عديد الفػرؼ السشاسب، وإذا أخفق نالت

  تكخر ىحه اإلجخاءات مخة أخخػ عمى أشياء يألفيا األشفاؿ، لسديج مغ التجريب سعيًا
 إلي تحقيق أىجاؼ الجمدة مثل : ششصة السجرسة، الجوالب، عمبة ححاء.

 أسئمة اإلعتقاد الخاشئ: تدأؿالتقهيم: 
 الدؤاؿ الجاؿ عمى اإلعتقاد الجاخمي: تفتكخ إيو السػجػد جػا الجوالب؟ .ٔ
 ؟جػاه الدؤاؿ الجاؿ عمى اإلعتقاد: قبل ما تفتح الجوالب كشت تفتكخ إيو الي  .ٕ
 الدؤاؿ الجاؿ عمى الحقيقة: إيو إلمى في الجوالب فعبًل؟ .ٖ
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وبز عمى الجوالب، ىيفتكخ إيو الدؤاؿ الجاؿ عمى إعتقاد اآلخخ: لػ دخل حج  .ٗ
 في الجوالب؟

أف يقـػ تحت إشخاؼ والجتو  -كل شفل عمى حجة –يتع تكميف األشفاؿ   الهاجب المندلى :
  باستخجاـ أحج السشتجات السألػفة والسعخوفة لمصفل وتصخح عميو أسئمة اإلعتقاد الخاشئ.

 ج تحجيج مػعجىا ومكانيا.ثع تػدع األشفاؿ عمى أمل المقاء بيع في الجمدة القادمة بع
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 املراجع:
 أواًل : المخاجع بالمغة العخبية:    
فشػف رعاية السعاقيغ مغ ذوؼ االحتياجات (. ٕٓٔٓإسساعيل عبج الفتاح عبج الكافي ) .ٔ

 االسكشجرية، مخكد اإلسكشجرية لمكتاب. الخاصة.
اإلنتباه والشذاط اضصخاب ضعف (. ٕٔٔٓالديج عمي سيج أحسج وفائقة دمحم بجر ) .ٕ

 الخياض، دار الدىخاء لمشذخ والتػزيع. الدائج لؤلشفاؿ.
. عساف، دار السديخة تعجيل وبشاء سمػؾ األشفاؿ(. ٕٕٔٓبصخس حافع بصخس ) .ٖ

 لمشذخ والتػزيع. 
. عسَّاف، دار وائل مقجمة في اإلعاقة العقمية(. ٕٓٔٓجساؿ دمحم سعيج الخصييب ) .ٗ

 لمشذخ والتػزيع.
تعجيل سمػؾ األشفاؿ ذوؼ إضصخاب (. ٕٔٔٓدمحم عمى القاضي )خالج سعج سيج  .٘

 . القاىخة، عالع الكتب.نقز اإلنتباه وفخط الشذاط
، ٖ، شػالبخامج التخبػية لؤلفخاد ذوؼ الحاجات الخاصة(. ٕٕٔٓخػلة أحسج يحيى ) .ٙ

 عساف، دار السديخة لمشذخ والتػزيع.
. عساف، دار وائل العقمية اإلعاقة(. ٕ٘ٓٓخػلة أحسج يحيى وماججة الديج عبيج ) .ٚ

 لمشذخ لمشذخ والتػزيع. 
الكفاءة االجتساعية لحوؼ (. ٖٕٔٓسحخ عبج الفتاح خيخ هللا وأميشة دمحم مختار ) .ٛ

 . عساف، دار صفاء لمشذخ والتػزيع.اإلعاقة العقمية بخامج إرشادية لآلباء والسعمسيغ
بلميح ذوؼ اإلعاقة (. الشذاط الحخكي الدائج لجػ التٖٕٔٓسخؼ دمحم رشجػ سالع ) .ٜ

الدسعية والفكخية في معاىج وبخامج التخبية الخاصة بسجيشة الخياض )دراسة مقارنة(. 
 .ٕٖٙ-ٙٚ٘، ص ص ٖ، الجدء ٖٙ، العجد مجمة كمية التخبية

 التخبية الخاصة لمسعاقيغ عقميا بيغ العدؿ والجمج.(. ٕٕٓٓسييخ دمحم سبلمة شاش ) .ٓٔ
 القاىخة، مكتبة زىخاء الذخؽ.

السيارات الحياتية واإلجتساعية لحوؼ اإلحتياجات (. ٕ٘ٔٓشارؽ عبج الخؤوؼ عامخ ) .ٔٔ
 القاىخة، دار الجػىخة  لمشذخ والتػزيع. الخاصة.
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إضصخاب قرػر اإلنتباه السرحػب بالشذاط (. ٕٗٔٓعبج الخحسغ سيج سميساف) .ٕٔ
 . القاىخة، دار الجػىخة لمشذخ والتػزيع.الدائجعشج األشفاؿ

. القاىخة، معجع مرصمحات التخمف العقمي(. ٕٗٓٓج سميساف )عبج الخحسغ سي .ٖٔ
 مكتبة زىخاء الذخؽ.

سيكػلػجية ذوػ الحاجات الخاصة )األساليب (: ٕٔٓٓعبج الخحسغ سيج سميساف ) .ٗٔ
 ، القاىخة، مكتبة زىخاء الذخؽ.ٗجػ  التخبػية والبخامج التعميسية (

. عساف، دار لجػ األشفاؿ اإلضصخابات الشفدية(. ٕٔٔٓعبج العديد إبخاىيع سميع ) .٘ٔ
 السديخة لمشذخ والتػزيع.

مقياس التفاعل اإلجتساعي لؤلشفاؿ العادييغ (. ٕٗٔٓعبج العديد الديج الذخز) .ٙٔ
 القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية. وذوػ االحتياجات الخاصة.

 االقترادؼ االجتساعي السدتػػ  مقياس (.ٖٕٔٓ(الذخز  الديج العديد عبج .ٚٔ
 .األنجمػ السرخية مكتبة القاىخة، ،ٖط  لؤلسخة،

تعجيل سمػؾ األشفاؿ العادييغ وذوػ الحاجات (. ٖٕٔٓعبج العديد الديج الذخز ) .ٛٔ
 القاىخة، مخكد الصبخؼ لمصباعة.  الخاصة.

ز( لمتعخؼ عمى الشذاط الدائج  -(. مقياس )فٜٗٛٔعبج العديد الديج الذخز ) .ٜٔ
 مجمة كمية التخبية،ة لؤلشفاؿ. لجػ األشفاؿ. بحػث ودراسات في السذاكل الدمػكي

 .، تقشيغ رضا خيخؼ ٕٛٔ – ٜٚ، الجدء األوؿ، ص ص ٚجامعة عيغ شسذ، العجد
(. فاعمية بخنامج تجريبي لعبلج قرػر اإلنتباه ٕٕٔٓعبج العديد حديغ )  .ٕٓ

. كمية رسالة ماجدتيخالسرحػب بالشذاط الدائج لجػ األشفاؿ ذوؼ صعػبات التعمع. 
 شسذ.التخبية، جامعة عيغ 

(. مقياس مفاىيع ٕٕٔٓعبج العديد الديج الذخز وسمػػ رشجػ أحسج صالح ) .ٕٔ
 ٖٙ، العجد جامعة عيغ شسذ ،مجمة كمية التخبيةلؤلشفاؿ التػحجييغ.  نطخية العقل

 .ٜٕٛ-ٜٚٚاألوؿ، ص ص  الجدء
 التخبية والتشذئة اإلجتساعية. عساف، دار وائل لمشذخ. .(ٕ٘ٓٓعبج هللا زاىى الخشجاف) .ٕٕ
التجخل السبكخ . )ٖٕٔٓ(وعبج هللا عبج الطاىخ سيج مرصفى سجعمى أح .ٖٕ

  الخياض، دار الدىخاء. واستخاتيجيات الجمج.
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 ، عساف. دار صفاء لمشذخ والتػزيع.ٖ. طاإلعاقة العقمية(. ٖٕٔٓ) ماججة الديج عبيج .ٕٗ
(. فاعمية بخنامج معخفي سمػكي لمتجريب عمى ٕٕٔٓدمحم أحسج حساد عبج الخالق ) .ٕ٘

مياـ نطخية العقل في تشسية ميارات التفاعل االجتساعي لجؼ عيشة مغ األشفاؿ 
 ، كمية التخبية، جامعة سػىاج.رسالة دكتػراه السعاقيغ سسعيًا. 

الشذاط الدائج لجػ ذوؼ إضصخاب اإلنتباه السرحػب ب(. ٜٕٓٓدمحم الشػبي دمحم عمى ) .ٕٙ
 . عساف ، دار وائل لمشذخ والتػزيع.اإلحتياجات الخاصة

اإلعاقة العقمية وميارات الحياة في (. ٕٓٔٓدمحم صالح اإلماـ وفؤاد عيج الجػالجة ) .ٕٚ
. سمدمة نطخية العقل في التخبية الخاصة الكتاب األوؿ، عساف، ضػء نطخية العقل

 دار الثقافة لمشذخ والتػزيع.
. عساف، دار اإلعاقة العقمية الشطخية والسسارسة(. ٕٔٔٓمرصفى نػرؼ القسر ) .ٕٛ

 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة. 
بخنامج قخاءة العقل لتجريذ (. ٕ٘ٔٓمشاؿ ميجػ عسخ ومخيع دمحم عبج المصيف أحسج ) .ٜٕ

. الجدء األوؿ مقجمة مفاىيع نطخية العقل لؤلشفاؿ الحاتػييغ وذوػ التأخخ السعخفي
 لجليل العسمى. القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية.ا
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