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( أشفاؿ مغ ذوؼ اضصخاب التػحج مسغ يعانػف مغ ضعف في 01تتكػف عيشة الجراسة مغ ) 
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 (.011-91وتتخاوح درجة ذكائيع بيغ ) سشػات
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 (3112وآخخوف،
 مقياس نطخية التساسظ السخكدؼ  )إعجاد الباحثة(. -4
 (.3102،ائسة الحدية )إعجاد ،سػ الركي ، تخجسة وتقشييغ احسج دمحم عبجالفتاح الق -2
 مقياس الدمػؾ التكيفي) إعجاد الباحثة( . -6
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 الكلمات المفتاحية :
  Central Coherence   التساسظ السخكدؼ  -
  Sensory Integrationالتكامل الحدي    -
  Autistic Childrenذوؼ اضصخاب التػحج االشفاؿ  -
  Adaptive Behaviorالدمػؾ التكيفي   -
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برٌاوج وقرتح عمى وّاً التىاسك املركزي لتخشني التكاون 
 احلشي والشموك التكيفي لدى األطفاه ذوي اضطراب التوحد

 

 إعجاد
 عال ذلىد امحد وتوىل وافىأ.

 باحثة واجشتري بقشي الرتبية اخلاصة

 جاوعة عني مشص –ية الرتبية كم

 د/الشيد أمحد عمى الكيالٌي
 ودرض الرتبية اخلاصة

 جاوعة عني مشص  -كمية الرتبية

 أ.د/ عبدالرمحَ سيد سميىاُ
 أستاذ الرتبية اخلاصة

 جاوعة عني مشص -كمية الرتبية
 

 وقدوة :
حالة إلى  يعج اضصخاب التػحج أحج االضصخابات السحيخة التي تتفاوت درجتيا مغ       

أخخػ ، فسشيا ما ىػ بديط يسكغ التعامل معو برػرة أسيل مغ غيخه مغ الحاالت اآلخخػ ، 
والتجريب ، وخاصة إذا بجأ الكذف عشو وتجريبو في وقت  تكػف لجػ الصفل القابمية لمتعمع إذا

 غ غيخه مغ االضصخابات ، ىي صفة اإلنعدالية مبكخ ، وأىع صفو تسيد اضصخاب التػحج ع
ي يعير فييا الصفل ، إذا تطيخ خرائز اضصخاب التػحج لجػ الصفل مغ الذيخ األوؿ الت

مغ عسخه ، لكشيا تتزح بذكل أكبخ بعج سشتيغ أو ثالث سشػات مغ عسخه ، وتدتسخ إلى 
 (.9: 3118مخحمة البمػغ وما بعجىا )سيى حديغ، 

مغ غيخىع عشج  التػحج مغ مطاىخ أساسية تسيدىع ويعاني األشفاؿ ذوو اضصخاب       
التذخيز ،وذلظ عمى الخغع مغ صعػبة تذخيريع ، وعجـ وجػد اختالؼ شكمي جحرؼ 
يسيدىع عغ العادييغ ، وتذابو كبيخ بيغ ذوؼ االضصخابات الشسائية األخخػ ، وأحيانًا 

مغ حيث الحكاء ، حيث يطيخ معطع أشفاؿ بيػف مع األشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية يتذا
ندب الحكاء عمى مقاييذ الحكاء الذائعة ، وأىع ما يسيد أشفاؿ التػحج ىػ التػحج تجنيًا في 

العجد الػاضح في استخجاـ المغة وعجـ القجرة عمى التػاصل المغػؼ وغيخ المغػؼ األساسية 
التي تؤدؼ إلى صعػبة التػاصل مع الغيخ مثل اإلنتباه والتقميج ، وغيخىا مغ السيارات 

 (.31: 3112ساسية )دمحم الحداني ،األ
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اضصخاب التػحج يسيمػف إلى التخكيد عمى التفاصيل ، وىحا يذيخ إلى  فاألشفاؿ ذوو       
أف الشسط السعخفي  يديع في وجػد الخوتيشات الشسصية  ، الدمػكيات الشسصية  ، وكال  مشيع  
 يختبط بصخيقة أو باخخػ بالقرػر  الحدي، وعالوة عمى ذلظ ، فقج أثيخت تداؤالت ما  إذا
كاف ىشاؾ عالقة بيغ الشسط السعخفي الحؼ يختكد عمى التفاصيل وبعس الخرائز 
االدمػكية الضصخاب التػحج ،مثل اإلستجابات غيخ الصبيعية لمسجخالت الحدية ووجػد 

 .(South, Mikle,et al.,2007)الدمػكيات واألفكار الستكخرة والسقيجة والسكخرة 
صخاب التػحج لجييع حداسية لمسثيخات والزػضاء, ونطخًا إلى أف األشفاؿ ذوؼ اض       

لحلظ يرعب عمييع اإلنتقاء الدميع لمسثيخات ألف انتباىيع لمتفاصيل الرغيخة غيخ شبيعي, 
وأف الدمػؾ التكخارؼ ىػ حيمة تكيفية مع الستغيخات البيئية السحجودة بالشدبة ليؤالء األشفاؿ 

وأف األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج لجييع  حتى يدتصيعػا التػاصل مع العالع السحيط بيع.
مذكالت في السخونة وضبط تػجيو الدمػؾ نحػ اليجؼ ألف ىحا يتصمب تحقيق التكامل بيغ 

 (.Frith, 2003السرادر الستعجدة لمسعمػمات والسثيخات البيئية السحيصة بيع )
ت البرخية السكانية وفيسا يتعمق بالدمػكيات الشسصية، تع التحقق مغ العالقة بيغ القجرا      

لجػ األشفاؿ العادييغ؛ حيث  وجج الباحثػف أف السدتػيات األعمى مغ الدمػكيات السقيجة 
والستكخرة تختبط باألداء الستسيد عمى اختبار األشكاؿ السخفية وىحا بجورة يذيخ إلى أف ىحا 

عالقة بيغ " South" الشسط السعخفي يختبط بالدمػكيات الشسصية، ومع ذلظ لع  يجج ساوث 
الدمػكيات الشسصية وضعف التساسظ السخكدؼ لجػ األشفاؿ  ذوؼ اضصخاب التػحج واألشفاؿ 
العادييغ وذلظ في سغ السجرسة.  وتتزسغ السقاييذ السختمفة مغ الدمػكيات  الشسصية أعسار 

 التأكج مغ مختمفة لألشفاؿ مسا يذكل صعػبة في تفديخ ىحه الشتائج الستشاقزة ، كسا تع 
د عالقة بيغ الشسط السعخفي والدمػكيات الشسصية في مخحمة مبكخة لجػ األشفاؿ العادييغ وجػ 

ػجج تإلى أنو  تتع اإلشارة وعالوة عمى ذلظ يػجج ما يبخر تفديخ اضصخاب التػحج ، وىكحا 
اضصخاب التػحج والدمػكيات  ذوؼ  عالقة بيغ بعس القرػر في العسميات الحدية لجػ

التحجيق في الزػء أو تجشب السثيخات البيئية ( وعالوة عمى ذلظ فيحا  السقيجة والستكخرة )
 يزع أيزا الشسط السعخفي السختكد عمى التفاصيل . وبالخغع مغ ذلظ لع يػجج حتى اآلف 
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تجرس العالقة بيغ قرػر العسميات الحديو والدمػكيات الشسصية واألنساط  دراسات وبحػث 
  (South,Mikle,et al.,2007)السعخفية
وفي ضػء ذلظ تيتع الجراسة ببخنامج مقتخح قائع عمى مياـ التساسظ السخكدؼ         

 لتحديغ التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج .
 مذكمة الجراسة :

اضصخاب التػحج صعػبات في السعالجة الحدية  وخاصة  يػاجو األشفاؿ ذوو       
وىى الجمج والتحميل حيث تشقدع الرعػبات في ىحا السدتػػ إلى  السدتػػ الثالث مشيا

شصخيغ: صعػبات في تػحيج السعمػمات اآلتية مغ حػاس مختمفة في نفذ الػقت 
حاسة واحجة ،  في  ،وصعػبات في دمج  وتحميل جسيع السعمػمات اآلتية مغ حػاس مختمفة

رة وإرساليا إلى دماغو ،وقج وتصبيقا عمى ذلظ قج يتسكغ الصفل التػحجؼ مغ تدجيل الرػ 
يقـػ الجماغ بتفديخ مكػنات الرػرة واأللػاف التي فييا ، إال أف الرعػبات تطيخ في دمج 
السعمػمات وتحميل مكػنات الرػرة لتكػيغ معشى متكامل ، وحيث أنو ال يمتقي جسيع 

ما  األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج في إضيار نفذ اإلستجابات الحدية فسغ السيع تحجيج
يذكل صعػبات لكل شفل عمى حجه ،وال يشحرخ مفعػؿ السراعب الحدية في التأثيخ عمى 
شخيقة معالجة السعمػمات وتعمسيا ولكشيا تذكل في معطع األحياف  سببا لمسذكالت الدمػكية 

 (.208-203:  3114التي يطيخونيا )وفاء الذامي، 
ثاني السجاخل السعخفية التي   Central Coherenceوتعج نطخية التساسظ السخكدؼ       

ضيخت لتغصية بعس جػانب القرػر التي تعاني مشيا نطخية العقل , فيشاؾ سمػكيات أخخػ 
 repetitive andالضصخاب التػحج  غيخ اجتساعية؛ مثل الدمػكيات التكخارية والقيخية 

obsessive  behaviors    والتذبثperseveration    في واألنساط غيخ الستفاوتة
القجرات العقمية, مثل ىحه األعخاض األولية لع تتسكغ نطخية العقل مغ تفديخىا, ومغ ثع 

ألشفاؿ العادييغ إلضفاء جػ اضيخت نطخية التساسظ السخكدؼ والسقرػد بيا السيل الصبيعي ل
الشطاـ أو التختيب أو السعشى لمسعمػمات التي تػجج في بيئتيع وذلظ عغ شخيق إدراكيا ككل, 

 Happe; 1997, Happe;1999 & Jarrold etغ إدراكيا كأجداء متفخقة )بجال م
al.,2000) 
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ويتفػؽ الشطاـ البرخؼ لإلنداف في التعخؼ عمى األشياء؛ حيث يتع إدراؾ الذكل       
إف كانت ىحه البيانات الحدية غيخ مكتسمة, ويتزح ذلظ بديػلة و البرخؼ ككل أوال, حتى 

ى األشياء السألػفة بديػلة حتى ولػ لع تكغ مكتسمة كسا أف نتعخؼ عمعمى فشحغ قادروف 
ندتصيع أف نتعخؼ عمى الػجػه بسجخد رؤيتشا لجدء مشيا , وىحه القجرات يصمق عمييا الغمق 

عمع الشفذ تحت في الحدي. وىحا السيل إلى تجسيع األشياء معًا  تعخفو مجرسة الجذصمت 
ع, المػف, التػجو, والحخكة, وما إلى مدسى اإلدراؾ الحدي, ومغ عشاصخىا )الذكل,الحج

مدسى اإلدراؾ الحدي ، وفي إحجػ الجراسات تع التحقق  تػضح ذلظ(, كل ىحه العشاصخ  
اضصخاب التػحج مغ خالؿ بعس مياـ نطخية  ذوومغ الشسط الحدي اإلدراكي لجػ األشفاؿ 

التػحج مغ  التساسظ السخكدؼ كسيسة األشكاؿ السخفية؛ حيث يعاني األشفاؿ ذوؼ اضصخاب
التخكيد السفخط عمى التفاصيل وتجاىل الجػانب  يجفعيع إلى ضعف التساسظ السخكدؼ الحؼ 

عمى دمج األشياء داخل سياؽ مشاسب. وقج قادريغ الكمية لمسذيج البرخؼ ؛ حيث أنيع غيخ 
اضصخاب التػحج. وقج األشفاؿ ذوؼ اىتست بعس الجراسات بزعف التساسظ السخكدؼ  لجػ 

ياـ التي تقيذ ىحه الشطخية , عمى سبيل السثاؿ اختبار األشكاؿ السخفية واختبار تشػعت الس
ترسيع السكعبات: حيث أف األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج لجييع قجرة فائقة عمى أداء ىحه 
السياـ البرخية أكثخ مغ األشفاؿ العادييغ, فيع لجييع القجرة عمى البحث عغ اليجؼ داخل 

 ,Elizabeth & Marcinخع وأدؽ مغ األشفاؿ العادييغ ) نصاؽ مجسػعة برخية أس
2009.) 
 Yu-Han,Chen,et)وقج أكجت عمى ذلظ نتائج العجيج مغ الجراسات مثل دراسة        

al.,2009)    دراسة و(South,Mikle, et al.,2007)    دراسة(Elizabeth Milne,et 
al.2002)  دراسةConilla,Élodie,et al,.2013)  ). 

ورغع تعجد الجراسات االجشبية التي تشاولت ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ االشفاؿ        
ذوؼ اضصخاب التػحج ، إال أنو يبجوا أف الجراسات والبحػث العخبية لع تػلييا االىتساـ 
السشاسب ولحلظ يأتي البحث الحالى في محاولة لدج الثغخة تقجيع بخنامج قائع عمى مياـ 

ديغ  التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ االشفاؿ ذوؼ اضصخاب التساسظ السخكدؼ لتح
 التػحج .



 

 

 

) 027) 

 عال ذلىد أمحدوتولي
 

 2012 يٍاير ، 2ج، 75دلمة اإلرطاد الٍفشي، العدد 

 :الدؤاؿ الخئيدي وبرػرة عامة يسكغ بمػرة مذكمة الجراسة الحالية في 
يسكغ تحديغ  التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي  لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب  إلى أؼ مجػ 

 ساسظ السخكدؼ ؟قائع عمى مياـ الت مقتخح  التػحج مغ خالؿ بخنامج
 ِدف الدراسة:

تيجؼ الجراسة الحالية إلى تحديغ  التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ         
 قائع عمي مياـ التساسظ السخكدؼ. مقتخح  ذوؼ اضصخاب التػحج مغ خالؿ بخنامج

 أِىية الدراسة:
 لتصبيقى عمى الشحػ التالى:يسكغ إيجاز أىسية الجراسة الحالية عمى السدتػييغ الشطخػ وا    

 أ. األهمية النظرية:
اإلسياـ فى زيادة كع السعمػمات والحقائق عغ قرػر التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي  -0

 لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج .
تػفيخ مديج مغ السعمػمات والحقائق عغ نطخية ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ األشفاؿ  -3

 ذوؼ اضصخاب التػحج .
إلقاء الزػء عمى قرػر نطخية ضعف التساسظ السخكدؼ وقرػر التكامل الحدي  -2
الدمػؾ التكيفي   لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج ، وتأثيخاتيا الدمبية عمى جػانب الشسػ و 

 األسخة.داخل بيئة السختمفة، وعمى تفاعل الصفل مع اآلخخيغ وخاصة 
لحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ إلقاء الزػء عمى أىسية تشسية التكامل ا -4

 األشفاؿ.  ىؤالء  اضصخاب التػحج، وتأثيخاتيا اإليجابية عمى جػانب الشسػ السختمفة لجػ
إلقاء الزػء عمى جػانب نطخية التساسظ السخكدؼ لتشسية التكامل الحدي والدمػؾ  -2

 التكيفي  ، وأىع األنذصة التى يجب أف تتزسشيا.
وإىتساميا بتشسية التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي مغ خالؿ نطخية  مػضػع الجراسة -6

التساسظ السخكدؼ   لجػ األشفاؿ  ذوؼ اضصخاب التػحج مغ السػضػعات الحجيثة التى 
 مازالت فى حاجو إلى مديج مغ االىتساـ والبحث والجراسة.
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 ب. األهمية التطبيقية:
دمػؾ التكيفي مغ خالؿ مقياس تذخيز قرػر التكامل الحدي والالتػصل إلى   -0

 تذخيز التكامل الحدي ومقياس الدمػؾ التكيفي.
ي والدمػؾ التكيفي كتذاؼ  القرػر الحدفي عسمية ا لياء األمػر والسعمسيغمذاركة أو  -3

ىع ببعس السعمػمات والحقائق حػؿ ىحا القرػر وتجريبيع عمى أساليب عغ شخيق تدويج
 ىؤالء األشفاؿ. مى القرػر الحؼ يعانى مشومتعخؼ عالسالحطة الجقيقة ليا ، ل

كتذاؼ ضعف التساسظ السخكدؼ عغ ا األمػر والسعمسيغ في عسمية  مذاركة أولياء -2
شخيق تدويجىع ببعس السعمػمات والحقائق حػؿ ىحا القرػر ، وتجريبيع عمى أساليب 

 اؿ.ىؤالء األشف متعخؼ عمى القرػر الحؼ يعاني مشو السالحطة الجقيقة ليا ، ل
تػفيخ بخنامج يتع إعجاده عمى أساس عمسي دقيق قائع عمى التساسظ السخكدؼ مغ شأنو  -4

 أف يديع في تشسية  التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج.
في تشفيح البخنامج العالجي السقجـ لألشفاؿ ذوؼ  مذاركة  أولياء األمػر والسعمسيغ -2

الحيغ يعانػف مغ قرػر في التكامل الحدي وقرػر في الدمػؾ التكيفي اضصخاب التػحج 
 غ أثخ إيجابي لمبخنامج واستسخار فعاليتو .وقرػر في التساسظ السخكدؼ ،لسا لحلظ م

 وصطمخات الدراسة:
 المرطلحات التالية:على مل الدراسة الحالية تتذ
 (Autism Spectrum Disorderاضصخاب شيف التػحج)  -0

لقج أجسع الستخررػف عمى أف ىشاؾ أربعة محاور تعتبخ جػانب أساسية الضصخاب        
شيف التػحج تذسل مذكالت التػاصل, ومذكالت التفاعل االجتساعي, والسذكالت الستعمقة 
بالدمػكيات الشسصية, واإلصخار عمى ثبات البيئة, والسذكالت الخاصة بالحخكة واإلدراؾ 

يتزسشيا مقياس تذخيز اضصخاب شيف التػحج لألشفاؿ الحدي, وىى تمظ األبعاد التي 
 (.3102)عبج العديد الذخز, 

 (Central Coherence  Theory ) نطخية التساسظ  السخكدؼ   -3
التساسظ السخكدؼ بأنو السيل الصبيعي لسعطع األفخاد إلضفاء  Frithعخفت "فخيث"        

تى تػجج في بيئتيع وذلظ عغ شخيق الشطاـ أو التختيب والسعشى عمى تمظ السعمػمات ال
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إدراكيا ككل ذؼ معشى )اإلدراؾ الجذصمتى ( بجال مغ إدراكيا كأجداء متبايشة, كسا أنو عسمية 
اإلدراؾ الحدي وآليات اإلنتباه إال أف  األشفاؿ ذوؼ اضصخاب  التػحج يعانػف مغ التخكيد 

 Frith,2003; pina)شياء السفخط عمى التفاصيل عمى حداب الشطخة الذاممة الستكاممة لأل
,Filippello, et al.,2013) 

 
  ( Sensory Integration)التكامل الحدي  -2

أحج أساليب التجخل الحدي لسعالجة الرعػبات الشاجسة عغ عيػب التعامل مع        
نطخية  0979عاـ   Jane Ayresالسعمػمات الػاردة عغ شخيق الحػاس، فقج شػرت 

أت أف بعس األشفاؿ التػحجييغ يججوف صعػبة في تشطيع وتػجية التكامل الحدي فقج ر 
وعغ البيئة، وىحا الخمل في رأ ؼ جيغ ‘السعمػمات الحدية السختمفة الرادرة عغ أجداميع

آيخز قج يؤدؼ إلى مذكالت عجيجة مثل: القمق والتػتخ ،وعجـ القجرة عمى السعالجة الرحيحة 
مغػؼ ،وعجـ القجرة عمى تحسل لسذ الغيخ،وضعف لمسعمػمات البرخية والدسعية،والتأخخ ال

ؼ ميارات التخكيد،ومدتػيات إثارة غيخ مالئسة،وصعػبات تعمع ،وضعف تػازف الجدع والػقػ 
 (.373:3103)عبجالخجسغ سميساف، 

 ( Adaptive Behaviorالدمػؾ التكيفي ) -4
غ أف يتػافق مع ( بأنو أؼ  سمػؾ يسكغ الفخد م9: 3114يعخفو عبجالخحسغ سميساف )      

جبات اإلجتساعية والذخرية  االبيئة بصخيقة صحيحة وفعالة ، كسا أنو قجرة الفخد عمى أداء الػ 
 بسا يتػافق مع ما ىػ متعارؼ عميو في السجتسع الحؼ يشتسي إليو الفخد

 لمبحث :االشار الشطخؼ 
، ومياـ  مفيـػ نطخية التساسظ السخكدؼ ، وضعف التساسظ السخكدؼ يتشاوؿ ىحا الجدء 

، والدمػؾ التكيفي ومفيـػ التكامل الحدي وخمل التكامل الحدي  التساسظ السخكدؼ ،
 ومجاالتو .

 Central Coherence Theoryنظرية التماسك المركزي أوال : 
التساسظ السخكدؼ ىػ ميل األفخاد إلى التشبؤ واستشتاج السعشى مغ البيئة واألشياء       

في السعمػمات الكمية أو القائسة عمى السعشي يطيخ في عسخ مبكخ السحيصة بيع .  فالتفػؽ 
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تسييد  السثيخات  أشيخ يسيمػف إلى ع الحيغ اليتجاوز عسخىع ثالثة حيث أف االشفاؿ الخض
أكثخ مغ السثيخات الجدئية، فالتخكيد السبكخ عمى الجػىخ أو الجػانب الكمية البرخية الكمية 

ئل مغ السعمػمات التي تداعج عمى معالجتيا والتحكع لمسعمػمات يعسل عمى تكثيف كع ىا
الػضائف  مت قجرات السعالجة الكمية الكتذاؼفييا بديػلة وبكفاءة ، وفيسا بعج استخج

عمى ىحه األدلة عبخ السخاحل العسخية  لجػ السخاىقيغ والخاشجيغ، وبشاء االدراكية الدميسة
ليل أو مقياس لمػضائف اإلدراكية الصبيعية السختمفة يسكغ اعتبار التساسظ السخكدؼ عمى انو د

 فغياب السيل لجػىخ السعشى يجؿ عمى وجػد القرػر في األداء اإلدراكي
) Brainerd,Reyna,1990;Frick,et al.,2000;; Gamino, et al., 2009). 

  ،عمى تحجيج وإدراؾ األشياء داخل مجاؿ اإلدراؾ البرخؼ  شفاؿ العاديػف قادروف فاأل       
ى عشجما تكػف البيانات الحدية ذات الرمة غيخ مكتسمة ، وأحج السبادغ األساسية لإلدراؾ حت

وىػ السيل إلى مجسػعة مغ الجػانب معًا   The Law of Pragnanzالجذصمتي ىػ 
داخل شكل مشاسب ، وىحه الشطخية تبخز أف العشاصخ األقخب إلى بعزيا البعس تخزع 

 .(Milne,Szczerbin,2009 )لإلدراؾ الحدي 
  Weak Central Coherenceضعف التساسظ السخكدؼ  

رائجة ترػر مفيـػ ضعف التساسظ السخكدؼ  لجػ االشفاؿ التػحجييغ  فخيث"  " ُتعج       
التػحج عاـ  اضصخاب  فمقج نذخت ورقة بحث بعشػاف ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ ذوؼ 

التػحج يػجج لجييع ميل ب اضصخا ، وأقتخحت في ذلظ الػقت أف األشفاؿ ذوؼ 0989
لمسعالجة الجدئية عمى حداب السعالجة الكمية وذلظ يخالف الترػر الصبيعي لمسعالجة 
الجذصمتية لألشفاؿ العادييغ ، وكاف يفتخض في األصل أف ضعف التساسظ السخكدؼ ىػ 

الباحثػف ىحا قج عجؿ ػ االشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج ، و العجد أو القرػر االساسي لج
غ سشو الساضية ، وعمى وجو الخرػص يشطخ الى ضعف التساسظ فيـػ خالؿ العذخيالس

السخكدؼ اآلف كشسػ معخفي مذتخؾ بجاًل مغ السذكمة الخئيدية مع زيادة التخكيد عمى سيصخة 
 (South, Mikle,et al.,,2007)السعالجة الجدئية أو التخكيد عمى التفاصيل 
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 وي اضطراب التوحد: األطفال ذ ضعف التماسك المركزي لدى
التػحجييغ  خية ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ األشفاؿنط0989سشو  انذات "فخيت"      

األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج أف ( 0يغ وىسا كالتالي : يساسا وىى تدتشج عمى مبجأيغ 
( األشفاؿ التػحجيػف لجييع 3لجييع ميل إلي التخكيد عمى الخرائز الجدئية لمسعمػمات 

معشى ، وىحا الشسط  لى ترػر ذؼفي دمج سسات السعمػمات الجدئية وتحػيميا إ صعػبات
مغ السعالجة لمسعمػمات ربسا يفدخ الدمػكيات واألنذصة واالىتسامات السحجدة لجػ األشفاؿ 
ذوؼ اضصخاب التػحج . وحتى اآلف يػجج دعع ليحه السبادغ األساسية والتي تعدؼ إلي 

السياـ البرخية السكانية والسياـ المغػية والسياـ األخخػ التى  السقارنات غيخ الستػازنة بيغ
 Happé , Booth, 2008; López ,Leekam, 2003; Loth,et تتصمبيا دراسات مثل

al., 2008; (Mottron,et al, 2003)  ويعتبخ كال مغ السجاؿ المغػؼ والبرخؼ السكاني
 ;López, 2008 )السخكدؼ ىسا الدائجاف في الجراسات التى تتعمق بزعف التساسظ 

Mondloch, et al., 2003) 
جـ نطخية ضعف التساسظ السخكدؼ  مجخل واضح لحرخ الدمػكيات والتفكظ وتق     

حجد العجيج مغ الباحثيغ  التػحج  ، وعمى وجو التحجيج ،  السعخفي السختبط باضصخاب شيف
دراؾ الحدي السجدأ يد باإلالبخوفيل السعخفي عشج األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج ، والحؼ يتس

والحؼ يعدز القجرة عمى كذف التفاصيل في السثيخات ،والرعػبات في دمج السعمػمات في 
كل مجسػعة متخابصة ، وىحه القجرة السحجدة عمى فيع الدياؽ تجفع األشفاؿ ذوؼ اضصخاب 

الؿ السعالجة التػحج إلى السيل لإلدراؾ الحدي السجدأ واإلستفادة األقل مغ السعشى الدياقي خ
 الكمية والجدئية لسياـ اإلدراؾ الحدي  ومياـ دالالت االلفاظ

( Happé, Frith, 2006; Baron-Cohen , Klin, 2006; Dakin . Frith 2005; 
Landry & Bryson, 2004). 

وبالشدبة لألشفاؿ التػحجييغ الحيغ لجييع ضعف تساسظ مخكدؼ ،وىحا اإلىتساـ       
والدمػكيات السقيجة نذصة السحجودة صمة باإلىتسامات واأل يع قج يكػف ذامغ جانببالتفاصيل 
اكتداب فخط يسكغ أف يؤدؼ إلى السقجرة عمى كد عمى التفاصيل بذكل منتباه السخ ، فيحا اإل

السعخفة في مجاؿ واحج معيغ، عمى سبيل السثاؿ شخز تػحجػ قادر عمى تحجيج مدمار 
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حجيج آللة سػسيقية، وعمى الخغع مغ أنو قادر عمى تفخيج خارج عغ الشغسة وسط الفخقة ال
( أف قجرة اإلدراؾ الحدي لجيو مثيخة لإلعجاب إال أف ىحا التخكيد الزبط )المحغ /الديسفػنية

والسعخفة بالتفاصيل قج يدبب الكثيخ مغ الزيق ، فيحه القجرة  أو التفػؽ عمى الخبخة الكمية 
، فيحه اً اإلىتساـ لمكل جدء  قج يكػف مخبكوفي مػضػع دوف اإلىتساـ بالتفاصيل دوف 

الدمػكيات قج تشبع مغ فكخة أنو مغ األسيل فيع التفاصيل في حيغ أف الرػرة الكبيخة ىى 
تجاه الغيخ األكثخ إرباكًا، عمى سبيل السثاؿ ربط "كػىيغ "ضعف التساسظ السخكدؼ بدسة اإل

لسديصخة عمى الدمػؾ، وكحلظ ه لمقػاعج التقييع السيارة في التػحج مثل اإلنتبا مقبػؿ اجتساعياً 
ضعف التساسظ السخكدؼ مسا  سبب الحداسية السفخشة ىػ الدبب في  "كػىيغ "أف ذكخ 

الحداسية لمسعمػمات الحدية  شفاؿ التػحجييغ يكػنػف شجيجؼيذيخ إلى أف العجيج مغ األ
لغابة مثاًل وذلظ عمى بيشسا عمى األرجح القجرة عمى انتقاء األشياء وترفيتيا  كخؤية اشجار ا

 ;Happe,Frith,2006)االرجح بدبب اإلىتساـ الستدايج بالتفاصيل 
Boron,Belmonet,2005) 

التساسظ السخكدؼ في العجيج مغ الجراسات  حيث قجمت  ضعف  ولقج تع التحقق مغ       
 -تجخبة عمى ضعف التساسظ السخكدؼ في السجاالت اآلتية )البرخؼ  21"فخيث" أكثخ مغ 

جدئية لجػ األشفاؿ لسكاني، الدسعى، السجاالت المفطية ( ووججت نتائج تفدخ السعالجة الا
بيا ضعف السعالجة الكمية، وشبقا لمشطخية ختمصة التػحج وايزا نتائج وأدلة م ذوؼ اضصخاب 

األصمية "لفخيث" فإف التسييد في عسمية السعالجة الجدئية يقابمة ضعف في السعالجة الكمية، 
فإف الجراسات التى تحققت مغ ضعف السعالجة الكمية لجػ األشفاؿ التػحجييغ  ومع ذلظ

الجراسات  ات البرخية، وبعس والتى اوضحت انيع يتسيدوف برعػبات في دمج السعمػم
عدزت السعالجة مغ الجدئية لمكمية بيشسا أخخوف يذيخوف إلى خفس ردود الفعل مغ الكل 

ػ أف القجرات الستعمقة بالسعالجة الجدئية والكمية قج تكػف لمجدء وبالتالي يػجج إحتساؿ واحج وى
 مدتقمة الى حج ما عغ بعزيا البعس 

(hapee,Frith,2006;Pellicano,Durkin,2005;Mottron,Enns,2003;Plaisteda
,Weisbilatt,2003;Jolliffe,Baron,2001) 
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 مهام التماسك المركزي :   
 the Embedded Figures Testشكاؿ السخفية ميسة األاآلتية : تسثل السياـ        

(EFT; Witkin, Oltman, Raskin, & Karp, 1971ميسة الذكل األساسي , ) 
Figure-Groundوميسة ترسيع السكعبات , block designوميسة تكسمة اشكل , Form 

Completion تسثل نقاط القػة في عسمية السعالجة الجدئية كػصف لمشسط السعخفي لزعف )
وؼ ضعف عمى في ىحه السياـ لألفخاد ذؼ, كسا أف ىحه القػة تسثل درجات أ لتساسظ السخكد ا

فإف التسيد في عسمية   (Frith)وشبقا لشطخية التساسظ السخكدؼ األصمية لػػ التساسظ السخكدؼ,
السعالجة الجدئية  يقابمو ضعف في عسمية السعالجة الكمية. وكسا ذكخ خالؿ نتائج مختمصة 

,حيث اشارت الى أف القجرات التي تتعمق  ,جيجة عغ ضعف عسمية السعالجة الكميةلجراسات ع
 بعسمية السعالجة الكمية والجدئية بصخيقة ما غيخ مدتقمة عغ بعزيا 

(Jolliffe & Baron-Cohen, 2001; Mottron, et al., 2003; Plaisted,et al. 

2003 ; Pellicano, et al., 2005) 

 Navon Hierarchical Figures مياـ األشكاؿ السشطسة )اليخمية(وتع إستخجاـ        
Test) وإستخاتيجية الشدخ لألشكاؿ السعقجة ,)copying strategy of the Rey-

Osterrieth Complex Figure) ( لكي تقيذ أؼ الشسصيغ )الكمي اـ الجدئي( مديصخ
أف األشفاؿ ذوؼ اضصخاب  اكثخ عمى االدراؾ الحدي . باإلضافة الى أنو يػجج دعع لفكخة

التػحج لجييع صعػبات كبيخة في السياـ التي تتزسغ افكار مجخدة او تكػيغ مفيـػ والتي 
 Repeated الشسػذج الستكخرصمتية )كمية(. ولقج استخجمت ميسة تتصمب معالجة جذ
Pattern Task ) التختيب التدمدمي ميسة (, وSequential Order Task of the 

Leiter-R ) ) في تقييع قجرات اتي تتعمق باألفكار السجخدة  وتكػيغ السفيـػ ،وىحه السياـ
تقيذ قجرات متذابية مع تمظ التي نقيديا في الػضائف التشفيحية او عسمية معالجة 

القجرات السجخدة مباشخة. واألداء الزعيف  عقجة, حيث  تقيذ ىحه السياـ  السعمػمات الس
مالحطة أف  التساسظ السخكدؼ. ومغ السيع  ة ضعفليحه السياـ يتدق مع نطخي

(Kuschner and colleagues ركد اإلنتباه عمى مياـ الشساذج الستكخرة والتختيب )
التدمدمي ,حيث أف ىحه السياـ قج ال تخكد بػضػح عمى القجرات التي تتعمق باألفكار 
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كد عمى قجرات السجخدة وتكػيغ السفيـػ مثل ميسة الذكل األساسي وتكسمة الذكل التي تخ 
 (.Kuschner et al., 2007 )اإلخفاء.

 وفيما يلي عرض لمهام التماسك المركزي :
 مياـ الذكل السخفي  -0
 The Embedded Figuresوقج استخجمت ىحه السياـ ؛ اختبار األشكاؿ السخفية        

Test (EFT); Witkin, Oltman, Raskin, & Karp, 1971) اختبار األشكاؿ )
 شفاؿ السخفية لأل

(Children’s Embedded Figures Test (CEFT); Karp & Konstadt, 1971 )
  ،واختباراألشكاؿ  السخفية لسخحمة ما قبل السجرسة 

 (Preschool Embedded Figures Test (PEFT); Coates, 1972) 
عمى نصاؽ واسع لتفديخ ضعف التساسظ السخكدؼ عشج األشفاؿ وخاصة ذوؼ اضصخاب 

 التػحج .
وخالؿ اختبار األشكاؿ السخفية تع عخض شكل بديط )اليجؼ( عمى السذاركيغ حيث        

اليجؼ بدخعو وبجقة  ومعقج، وشمب مغ السذارؾ البحث عغيػجج داخل ترسيع كبيخ 
والحرػؿ عمى اليجؼ بذكل أسيل يذيخ إلى السيل لمسعالجة الجدئية وىحا بجورة يذيخ إلى 

 ضعف التساسظ السخكدؼ.
 :ة الذكل االساسيمهم -2

ميسة الذكل األساسي تسيل إلى تحميل اإلدراؾ الحدي  أو القجرة عمى إخفاء كل صػرة 
داخل تفاصيميا. ومغ أجل أداء جيج ليحه السياـ فسغ الزخورؼ لألشفاؿ أف يتجاىمػا التكػيغ 
الكمي والتخكيد عمى التفاصيل الجدئية وىحا بجورة يعكذ وجػد ضعف التساسظ السخكدؼ. 

ت عالية عمى مياـ ويتع اإلستجالؿ عمى ضعف التساسظ السخكدؼ مغ خالؿ تدجيل درجا
 الذكل األساسي.

 مهام ترميم المكعبات  -3
ضعف التساسظ السخكدؼ. وفي ىحه  سكعبات السختمفة لتقييع تدتخجـ مياـ ترسيع ال       

يع بإستخجاـ السكعبات السياـ يتع تقجيع صػرة لترسيع معيغ وُيصمب مغ األشفاؿ إعادة الترس
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 ،ففي الشدخة غيخ السجدأة ال يتع الكذف عغ األجداء الجاخمية لرػر الترسيسات والتي
تع إعادة بشاء الشسػذج بإستخجاـ السكعبات . وفي الشدخة تتصمب تجدئة عقمية لمترسيع لكي ت

عقمية  السجدأة ،يتع فرل األجداء عغ بعزيا البعس مكانيا في الترسيع وال يتصمب تجدئة
. مغ أجل أداء جيج عمى ىحه السياـ ُيصمب مغ الصفل  بإستخجاـ السكعبات إلعادة ترسيسيا 

تكسمة عجد معيغ مغ األلغاز والتي تتصمب وقت مشاسب. واألسخع واألكثخ دقة مغ األشفاؿ 
    درجاتو مختفعة مسا يذيخ إلى قجرة أكبخ عمى التجدئة ومعالجة التفاصيل تكػف  ىػ الحؼ

 (Kelly,2012 .) 
 تكملة الذكل  -4

 عمى ميسة الشسػذج الستكخر؛ يعخض عمى  اثشاء ميسة تكسمة الذكل )تكسمة الشسػذج(        
السذاركيغ بصاقة واحجة لرػرة مقدسة )مجدئة( إلى أجداء عمى سبيل السثاؿ )حراف مقدع 

لبرخؼ ،عمى سبيل إلى ثالث أقداـ( وُيصمب مشيع العثػر عمى الرػرة الكمية داخل السجاؿ ا
السثاؿ ) حراف كامل داخل السدرعة ( وفي ىحه السياـ تتصمب التجدئة والسعالجة العقمية 
وتجسيع أجداء الرػرة شبقا لمسصالب السعخفية الالزمة إلنجاز مياـ ترسيع 

 (Kelly,2012)السكعبات
 Hierarchical Figures  الهرميةمهمة األشكال  -5

اليخمية عمى جسيع  Navon نافػف  يتع عخض أشكاؿ اليخمية ؿ ميسة األشكاؿ خال      
( Hsيتكػف مغ حخوؼ صغيخ مشدجسة ) (H)السذاركيغ , وىى عيارة عغ حخؼ كبيخ مثل 

, ويتع إعصاء تعميسات لمسذاركيغ لمتعخؼ واإلستجابة  تبعا لمشسط (Ss)أو غيخ مشدجسة مثل 
 . الكمي أو الجدئي في مجسػعة مختمفة مغ اإلختبارات.

 Rey-Ostereith Complex Figureمهمة األشكال المعقدة  -6
( شمب مغ السذاركيغ إعادة انتاج رسسة Rey-O) Rey-Ostereithفي ميسة  )      

ويحتاج ليحه السيسة قجرات عجيجة  ، معقجة, اوال بشدخ الخسسة ثع إعادة ندخيا مخة مغ الحاكخة
سبيل السثاؿ )قجرات برخية مكانية, الحاكخة,  ومختمفة إلعادة رسع الترسيع بذكل دقيق, عمى

  .(Kelly,2012)اإلنتباه, التخصيط, والحاكخة العاممة(. 
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 مهام النماذج المتكررة والترتيب التدلدلي -7
Leiter-R Repeated Patterns and Sequential Order 

ية الشسػذج لسجسػعة مغ خالؿ ميسة الشساذج الستكخرة يعخض عمى السذاركيغ بجا      
.....(  -مخبع أزرؽ  –مثمث أصفخ  –مخبع أزرؽ  –مثمث أصفخ  –العشاصخ )مخبع أزرؽ 

. في ىحه بالذكل السشاسب  ويعخض أكثخ مغ بصاقة عمييع ويصمب مشيع إكساؿ الشسػذج
 السيسة يحتاج الذخز أف يدتخجـ األفكار السجخدة عمى السثيخ الحالي. واثشاء ميسة التختيب
 –التدمدمي يكسل السذاركيغ سمدمة مغ العشاصخ )حيث يشيي سمدمة تتجرج مغ صغيخ 

. ىحه السيسة تتصمب ايزا مغ األفخاد الجوائخ الستحجة(كبيخ أو يكسل مجسػعة مغ  –متػسط 
 .(Kelly,2012)أف يزسػا األفكار السختبصة ببعزيا في مجسػعة واحجة

  The Homograph test اختبار األلفاظ المتجاندة -8
ومغ الستصمبات األساسية لفيع الجسمة تفديخ الكمسات وفقا لدياؽ الجسمة، وعسمية       

كسا يتبيغ أف مغ الديػلة أف نجرؾ عجيج مغ تمقائيا لجػ األفخاد العادييغ.  التفديخ ىحه تتع
-meet-meat, sew-so, pearالكمسات الغامزة السدتخجمة في الحجيث اليػمي مثل )

pair, son-sun :مثاؿ اخخ الى كيفية إزالة الغسػض مغ األلفاظ الستجاندة عشجما نقخأ .)
وىى الكمسات التي تكتب بشفذ الحخوؼ ولكغ ليا معشى ونصق مختمفيغ. حيث معشى ونصق 
األلفاظ الستجاندة يعتسجاف بذكل اساسي عمى سياؽ الجسمة التي تدتخجـ فيو، إذا كاف يػجج 

ضصخاب التػحج, فإنيا يشبغي الكمسات لجػ األشفاؿ ذوؼ اعاني مذكمة في عسمية معالجة م
الدياؽ القائع عمى  ة القخاءة لجييع, وذلظ عشجما يػضع في االعتبار أف تطيخ في صعػب

 السعشى ولكغ ليذ في قخاءة الكمسات فخدية. 
  Local coherence inferences استدالالت التماسك الجزئي -9

مدألة مخكدية في عمع نفذ المغة، حيث يػجج نػع  لجة اإلستجاللية بخ عسمية السعاتعت       
واحج مغ اإلستجالؿ الحؼ يأخح في اإلعتبار بذكل كبيخ ىػ اإلستجالؿ الستخابط ، ويصمق 

 عميو ايزا اإلستجالؿ الستساسظ حيث يعسل كقشاة وصل بيغ الفقخات. 
 التكامل الحديثانيا : 
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لتشطيع السعمػمات السدتقبمة مغ حػاس الجدع  في السخ ىػ عسمية ال إرادية تتع         
السختمفة ومعالجتيا وإعصاء االستجابات السشاسبة لمسػاقف السختمفة 

(Reynolds,S,2008). 
تعسل الحػاس مع بعزيا البعس فكل حاسة تعسل مع بقية الحػاس لتذكيل صػرة         

ىػ السدئػؿ  حػلشا، ويعتبخ السخ  وماذا يحجث متكاممة عسا نحغ عميو جدجيًا وأيغ  نحغ
عغ انتاج ىحه الرػرة الكاممة كسشطػمة أساسية تدتخجـ بذكل مدتسخ ، ويعاني الصفل 
التػحجؼ مغ صعػبات في مختمف السجاالت الحدية التي تذتسل عمى المسذ والحخكة 

مػمات ىى تشطيع وتفديخ السعت وقػة الجاذبية ، ووضيفة السخ والػعي بالجدع والبرخ والرػ 
السدساه بالتكامل الحدي ، حيث تؤكج عمى أىسية التجخل السبكخ الحؼ يؤمغ الصفل التػحجؼ 
فخصة لتصػيخ شاقاتو مشح أوؿ سشػات حياتو وبالتالي يداعجة عمى تفادؼ تفاقع االضصخابات 

 (.3102خالؿ مخاحل عسخه السختمفة )نعسات عبجالسجيج ،
مغ قرػر في االستجابة الحدية بكل أشكاليا ويعاني بعس األشفاؿ التػحجييغ        

( ، 02: 3112الدسعية والمسدية والبرخية والجىميدية ..الخ ، ويتفق كل مغ كامل دمحم )
 & Robert L.Koegel( ، 026: 3112( ، سػسغ الجبمي )41: 3114الدريقات )

Koegel L  (2006:36) اسيذ عمى أف الصفل التػحجؼ لجيو استجابات غيخ معتادة لألح
الجدجية ، مثل أف يكػف حداسًا أكثخ مغ السعتاد أو أقل حداسية مغ السعتاد بالشدبة لمسذ 

 أو األلع أو الشطخ أو الدسع أو الذع أو التحوؽ .
أف الخمل في عسمية التكامل الحدي عشج أشفاؿ التػحج يؤدؼ إلى خمل في ويالحع        

ات غيخ مالئسة ، وعجـ جسع السعمػمات مغ استقباؿ السعمػمات وبالتالي يؤدؼ إلى استجاب
البيئة وبذكل مالئع نتيجة الخمل في الحػاس، يؤدؼ إلى خمل في البخمجة  والعسميات العقمية 

لخمل الحدي لجػ األشفاؿ ذوؼ وبالتالي الخمل في عسمية التعمع وتمظ تذكل مطاىخ ا
مة الصفػلة السبكخة ليا دور ، فالتخبية القائسة عمى التكامل الحدي في مخح اضصخاب التػحج 

ا يؤثخ مس شفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج فعاؿ في زيادة القجرات الحخكية السشخفزة لجػ األ
البرخؼ وتقميل الحخكات الشسصية الستكخرة وتحديغ مدتػػ  برػرة إيجابية عمى التػاصل 

لصفل التػحجؼ المياقة البجنية والكفاءة الحخكية ، والتكامل الحدي يعسل عمى تشطيع حػاس ا
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لترمو السعمػمة وتحمل بصخيقة صحيحة عغ شخيق السخ، ومغ جية أخخػ يخبط بيغ الحػاس 
السدؤوؿ عغ التػازف ىػ  عسميا كشطاـ متكامل، والشطاـ الجىميدؼ بالسخ بالسختمفة لتقـػ 

والحيد والفخاغ وتحجيجه، مثل تحسل أصػات معيشة فيؤالء يجرؾ الفخؽ بيغ نبخة الرػت ، أو 
حجيج اإلتجاىات وتقجيخ الفخاغ والتحوؽ، والتخكيد ، وىشا يطيخ عسل السعالج الػضيفي  ت

السختز بسجاؿ التكامل الحدي لسا لو أىسية بالغة في اإلعتساد عمى حاسة المسذ بالجرجة 
ل التػحجؼ وتػاصمو األولى، فالدسع والبرخ، ألنو وفق ذلظ يشزبط ويتحدغ سمػؾ الصف

 (. 3102)نعسات عبج السجيج ،خخيغ وتفاعمو مع اآل
عشجما ال يتصػر التكامل الحدي في الصفل فإنو ربسا تطيخ عجد مغ الرعػبات ويتزسغ و 

 ما يمي : (Elizabeth K,Gerlach 1993:88)الخمل في التكامل الحدي وفقًا لسا حجده 
 اإلحداس الدائج بالمسذ أو الحخكة أو األضػاء أو األصػات . -
 بالشدبة لمتحفيد الحدي . نقز في رد الفعل -
 مدتػيات غيخ معتادة )مختفعو أو مشخفزة (لمتحفيد الحدي . -
 .مذكالت في التشاسق  -
 تأخخ في الكالـ والمغة والسيارات الحخكية . -
 مذكالت سمػكية. -
  .نقز مفيـػ الحات -

بذكل  وأنو لجػ األشفاؿ التػحجييغ خمل في وضيفة الشطاـ الحدي يحجث استجابة لمحػاس
، وربسا تكػف ىحه السذكالت الدبب لسثل الشذاط الحخكي  أو بذكل مشخفس ججاً  مختفع ججاً 

الدائج أو الدمػؾ الشسصي مثل )ىد الخاس ورفخفة اليجيغ وتسايل الخأس الخ( ، ويعتقج أف ىحه 
، فالخمل الػضيفي في  الجياز العربي السخكدؼ في السخ السذكالت تشبع مغ خمل في

مشاسب لحدي ىػ اضصخاب ال يكػف السجخل الحدي فيو متكاماًل أو مشطسًا بذكل التكامل ا
الجياز العربي يقـػ بخبط جسيع أف ، ويقـػ العالج بالتكامل الحدي عمى أساس في السخ 

األحاسيذ الرادرة مغ الجدع وتكامميا وبالتالي فإف أؼ خمل في ربط أو في تجانذ ىحه 
تػحج ويقـػ العالج أيزًا عمى تحميل ىحه األحاسيذ ومغ عخاض الحاسيذ قج يؤدؼ إلى أ األ

 (.008 -007:  3117ثع العسل عمى تػازنيا وتكامميا ، سياـ الخفر ، 
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      الدلوك التكيفيثالثًا: 
( بأنو مجػ فاعمية الفخد وقجرتو عمى تحقيق 03: 3101عخفو عبج العديد الذخز ) 

تساعية بجرجة تساثل السدتػػ الستػقع مسغ ىع مدتػػ مغ اإلكتفاء الحاتي، والسدئػلية اإلج
في مثل سشو وجساعتو الثقافيو، وىػ جدء أساسي في تعخيف االعاقة العقمية ، ويذسل تمظ 
السيارات الالزمة ألداء السياـ االجتساعية وميارات الحياة اليػمية، وتقاس عادة بسقياس 

 الدمػؾ التكيفي.
 مجاالت الدمػؾ التكيفي:       
مطاىخ الدمػؾ التكيفي إلى ثالث ميارات رئيدية تتسثل ( Mc Comb.2007:282) ويقدع

  :في
 ( ميارات اجتساعية وتذسل 0
 - ميارات االلتداـ بالقػانيغ -ميارات العالقات بيغ األفخاد  -ميارات تجشب السخاشخ  -

 .عميساتاتباع الت -ميارات تقجيخ الحات
 ( جانب مفاىيسي3
 ارات تػجيو الحات ، ميارات القخاءة والكتابة ، ميارات المغة .ميارات الشقػد ، مي -
 ( جانب عسمي 2
 ميارات الحياة ، ميارات األماف ، ميارات مداعجة الحات، ميارات وضيفية  -

  :حبوث ودراسات سابقة
تحديغ التكامل الحدي والدمػؾ فيسا يمي عخض لبعس البحػث والجراسات التى تشاولت      

خالؿ ميساـ التساسظ السخكدؼ، والتي يسكغ االستفادة مسا تػصمت اليو مغ نتائج التكيفي مغ 
 ومسا اتبعتو مغ اجخاءات وانذصو وفشيات في اعجاد البخنامج السقتخح :

 (Bronwyn, Morgan,et al.,2003 )دراسة
ىجفت الجراسة إلى التحقق مسا إذا كاف ضعف التساسظ السخكدؼ قج فدخ أثشيغ مغ        

لإلستفادة مغ القجرات األساسية  لشطخية العقل وىسا اإلنتباه السذتخؾ  تؤدؼ مػكيات والتى الد
شفاًل  ذوؼ اضصخاب التػحج مسغ تخاوحت  30والمعب التطاىخؼ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

شفاًل  30سشػات( ومجسػعة مغ األشفاؿ العادييغ وعجدىع  2-2أعسارىع  الدمشية ما بيغ )
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في العسخ الدمشي ،والقجرة غيخ المفطية،  وأضيخت الشتائج أنو التػجج فخوؽ بيغ  مداويغ  ليع 
المعب التطاىخؼ في السجسػعات . وأف ضعف التساسظ السخكدؼ واإلنتباه السذتخؾ والقجرة 

التػحج وىحه الشتيجة متدقة مع ثالثة  حجوثالمفطية الزعيفة أسيست بذكل كبيخ إلى 
 كامشة لمتػحج.عتسادات العجد السعخفي الا 

 (Sutton ,Steven , et al.,2005دراسة )
ىجفت الجراسة إلى اختبار ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ مجسػعة مغ ذوؼ اضصخاب        

التػحج مختفعي األداء, باإلضافة إلى دراسة العالقة بيغ ضعف التساسظ السخكدؼ ومياـ 
شفاًل ذوؼ  20ػنت عيشة الجراسة مغ نطخية العقل واألداء االجتساعي واالنفعالي لجييع، تك

شفاًل عاديًا، استخجمت الجراسة ؛ميسة االعتقاد  22اضصخاب التػحج مختفعي األداء و
الخاشئ ، ميسة األشكاؿ السخفية، ميسة األلفاظ الستجاندة ،وميسة الجسل الغامزة . وقج 

اب التػحج  , تػصمت نتائج  الجراسة إلى ضعف التساسظ السخكدؼ لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخ 
كسا كذفت الشتائج عغ وجػد عالقة متػسصة بيغ ضعف التساسظ السخكدؼ ونطخية العقل. 
ولكغ لع تكذف الشتائج عغ وجػد عالقة بيغ ضعف التساسظ السخكدؼ و األداء االنفعالي 

 واالجتساعي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج مختفعي األداء.
( Beatriz ,Lopez,et al.,2008) ة  دراس  

ىجفت الجراسة إلى اختبار فخض مدتسج مغ نطخية ضعف التساسظ السخكدؼ حيث أف        
األلية السعخفية السخكدية ىى السدؤولة عغ دمج السعمػمات في السدتػييغ اإلدراكي الحدي 

( مغ 06( شفاًل مغ ذوؼ اضصخاب التػحج و)02والسجخد معًا.  وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
ستخجمت الجراسة شخيقة فحز السعمػمات العامة لألشفاؿ ذوؼ اضصخاب وايغ األشفاؿ العادي

التػحج  والعادييغ لقياس ميسة الحاكخة الجاللية البرخية وميسة التعخؼ عمى الػجو . وإذا 
كانت ىشاؾ آلية لمجمج السخكدؼ فيجب أف تػجج عالقة ارتباشية قػية بيغ السيستيغ )الحاكخة 

ة التعخؼ عمى الػجو(، ولكغ أضيخت  الشتائج أنو ال تػجج عالقة بيغ الجاللية البرخية  وميس
السيستيغ في مجسػعة العادييغ, ولكغ وججت عالقة عكدية ممحػضة بيغ السيستيغ في 
مجسػعة  األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج. وبترشيف البيانات تأكجت ىحه الشتائج, وأضافت 

 أف التساسظ السخكدؼ بشاء غيخ متكامل
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 ) ,Hulstijnb& Schlooza  (2013ةدراس -
كثيخا ما تست دراسة ضعف التساسظ السخكدؼ باستخجاـ اختبار الذكل السخفي وتفدخ        

عغ نتائج متزاربة وغامزة وفي الجراسة تست مقارنة  مجسػعة مغ أشفاؿ ذوؼ اضصخاب 
مكػنة   سشو وبيغ مجسػعة نسػذجية 04-9تتخاوح أعسارىع ما بيغ    26التػحج وعجدىع 

شفاًل وتع استخجاـ اختبار  الذكل السخفي لألشفاؿ والكبار . وأضيخت مجسػعة فخعية  46مغ
لألشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج أداء عالي لقجرات السعالجة اإلدراكية وتذيخ الشتائج إلى  أف 

 األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج كاف أداؤىع مختفعًا عمى اختبارات اإلدراؾ الحدي البرخؼ .
 (Liqi&Xue Li,2014راسة )د

غيخ القرػر جتساعي و ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ العالقة بيغ القرػر اال       
األداء، وقج تع  يجتساعي والدمػؾ التعاوني لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج مختفعاال

اب التحقق مغ نطخية العقل والػضائف التشفيحية والتساسظ السخكدؼ لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخ 
األداء. وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ, مجسػعة مغ ذوؼ اضصخاب  يالتػحج مختفع
-6األداء, ومجسػعة مغ األشفاؿ العادييغ تخاوحت أعسارىع  الدمشية ما بيغ ) يالتػحج مختفع

جتساعي مغ خالؿ تعاوف االغيخ القرػر جتساعي و ( سشو، وقج تع التحقق مغ القرػر اال03
ء أداء السياـ. وقج استخجمت الجراسة بعس السياـ التي قيست نطخية العقل األشفاؿ أثشا

ونطخية التساسظ السخكدؼ والػضائف التشفيحية لجػ األشفاؿ. وقج تػصمت الشتائج إلى أف 
أثشاء األداء  عمى مياـ نطخية العقل  قل تعاوناً أ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج كانػا

 ساسظ السخكدؼ يتصمب مياـ تعاونية تحتاج قجرات عقمية مختمفة.والػضائف التشفيحية، بيشسا الت
 خالصة وتعقيب :

امج قائسة عمى مياـ نطخية نويتزح مغ نساذج الجراسات التي تع عخضيا ضخورة إعجاد بخ 
التساسظ السخكدؼ لتحديغ التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب 

جػانب الشسػ السختمفة وتقميل اخصار السذكالت  ، حيث انو يديع في تحديغالتػحج
وتقميل االضصخابات  والتفاعل االجتساعي  الدمػكية، واالجتساعية وتحديغ ميارات التػاصل

 الحدية وىحا ىػ مػضػع البحث الحالي .
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 إجراءات اعداد البرنامج 
رسيسو وتخصيصو تع ت مقتخح  بخنامج يتحجد مفيـػ ىحا البخنامج التجريبي في أنو "        

( جمدة  تتزسغ 20)في ضػء األسذ الشطخية والعمسية ؛ ويتكػف البخنامج الحالي مغ 
سة عمى مياـ التساسظ السخكدؼ لتحديغ التكامل الحدي والدمػؾ مجسػعة مغ األنذصة القائ

 التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج.
 هدف البرنامج 

امة إلى اكداب األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج مياـ ييجؼ البخنامج الحالي برفو ع       
التساسظ السخكدؼ لتحديغ التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي عغ شخيق مسارسة األنذصة 

 الفخدية والجساعية بصخيقة مباشخة وغيخ مباشخة .
 بناء وحدات البرنامج :

العمسية   عمى مجسػعة مغ السرادرفي بشاء وحجات البخنامج   أعتسج الباحثػف        
 العخبية واإلنجميدية  وذلظ عمى الشحػ التالي :

اإلشار الشطخؼ الخاص بالجراسة وما تزسشو مغ  دراسات عخبية وأجشبية تػضح  خرائز  -0
وسسات األشفاؿ  ذوؼ اضصخاب التػحج وانذصة في مياـ التساسظ السخكدؼ والتكامل الحدي 

 والدمػؾ التكيفي .
لتي استخجمت بخامج تجريبية تشاولت التكامل الحدي والدمػؾ الجراسات العخبية واالجشبية ا -3

التكيفي ومياـ التساسظ السخكدؼ وما تتزسشو مغ اساليب وفشيات وأنذصة ، مشيا عمى سبيل 
 Sharon(، 3106الذيساء دمحم الػكيل ،)(، 3114السثاؿ )سيج الجارحي ، 

J,Fossum,2010 ) ) ( Jeann Z,Lachiusa,2013 )   ( Lori 
A.Ludwig,2006) ( Laird,C,2010)   ( 3103، خالج عدل ، )Delaney,T,2008 

  ،Brownlee,F,Munro,L,and Nolan,A,2010 , Horowitz,L,and 
Rost,C,2007, Miller,L,2011. Nelson,M,2011)  

البخامج التجريبية التي صسست لتشسية ميارات التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ  -3
  (James W. Partington2006  (ABLLS)تػحج عمى سبيل السثاؿ بخنامج ذوؼ ال

Assessment of Basic Language and Learning Skills  عالج وتعميع  ، وبخنامج
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 Treatment and Education ofاألشفاؿ التػحجييغ والحيغ لجييع إعاقات تػاصل
Autistic and related communication Handicapped Children 

(TEACCH) (Eric Schopler,et al ,1989)  التػحجييغ لألشفاؿ  ، بخنامج لػفاس
UCLA Young Autistic Program (YAP) Lovass,O,I,1981)  ، 

 األسس التي يدتند إليها البرنامج : -4
 يدتشج البخنامج الحالي إلى مجسػعة مغ األسذ التي تست مخاعاتيا أثشاء إعجاده :       

 سس العامة :أواًل : األ
يخكد البخنامج الحالي عمى تحديغ التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ        

ذوؼ اضصخاب التػحج مغ خالؿ مياـ التساسظ السخكدؼ  والتي تفيجىع في التكيف مع 
السحيصيغ بيع ومغ ثع افخاد السجتسع ، وقج روعي أف تكػف ىحه السيارات مشاسبة لقجرات 

 أعسارىع . األشفاؿ و 
 ثانيًا: األسس النفدية والتربوية :

اضصخاب التػحج  لدسات التي يتسيد بيا األشفاؿ ذووحيث تست مخاعاة الخرائز وا   
وشبيعة تعميسيع الفخيجة ، ومحاولة تييئة الطخوؼ التعميسية السشاسبة التي تديع في تحديغ 

ؽ الفخدية بيغ األشفاؿ وبعزيع التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي ، كسا تست مخاعاة الفخو 
 باإلضافة إلى مخاعاة ما يمي: ىحاالبعس أثشاء التخصيط ألنذصة البخنامج ، 

 الجمػس في السدتػػ البرخؼ لمصفل ؛وذلظ لجحب إنتباىو . -
أف تتشاسب األنذصة مع كل مخحمة عسخية والتجرج في التجريب مغ األسيل إلى  -

األصعب ومغ السحدػس إلى السجخد بقجر اإلمكاف .

عجـ التخكيد عمى  نسط ثابت لتجريبيع أو تعميسيع وذلظ باستخجاـ وسائل تعميسية  -
 وفشيات متشػعة. 

تييئة غخفة الجراسة وإزالة كافة السذتتات التي قج تعسل عمى تذتت انتباىيع لمسادة  -
 العمسية السعخوضة .

لشدياف التي سة حتى إتقانيا؛ وذلظ لسػاجية مذكمة االتجريب الستكخر عمى السي -
 اضصخاب التػحج  . يتدع بيا األشفاؿ ذوو
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مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج ، والتعامل مع كل شفل  -
 ف كل شفل ىػ حالة مشفخدة بحاتيا مغ األشفاؿ عمى أنو لو شبيعة خاصة ، حيث أ

ة السدتسخة لكي نديج مغ ثقتيع التػحج إلى السداعجاضصخاب وو يحتاج األشفاؿ ذ -
 فديع .بان

التعخؼ عمى السعدزات التي يفزميا كل شفل وتشػيع التعديد بيغ التعديد السادؼ  -
والسعشػؼ ، وعجـ اإلفخاط في استخجاـ السعدزات حتى ال يفقج التعديد قيستو لجػ 

 الصفل .
التعجيالت في أؼ مخحمة مغ  أف يتدع البخنامج بالسخونة ؛ بحيث يدسح بإدخاؿ -

 مخاحمو إذا لـد األمخ .
اضصخاب التػحج إلى الكثيخ مغ األنذصة التي تديع في تشسية  يحتاج األشفاؿ ذوو -

 . لجييع  التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي
مخاعاة أف تكػف األنذصة واأللعاب السقجمة لألشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج متشػعة  -

حاسة ، مسا يداعج عمى تخكيد انتباىيع عمى السثيخات  وتتصمب استخجاـ أكثخ مغ
 السعخوضة .

مخاعاة العسل السذتخؾ بيغ األسخة والسجرسة والتشطيع والستابعة السدتسخة بيجؼ  -
 مػاصمة تجريب الصفل وتعميسو في السشدؿ .

 ثالثًا: األسس االجتماعية : 
األشفاؿ عمى مياـ التساسظ وىى مغ الخكائد األساسية لمبخنامج حيث يتع تجريب        

سذكالت التكيفية التي تػاجييع في حياتيع ؛ الالسخكدؼ لمتعامل مع السذكالت الحدية و 
األمخ الحؼ يشعكذ بذكل إيجابي عمى خرائريع االجتساعية واالنفعالية اؼ مسارسة 

 الدمػؾ في سياقو الصبيعي .
 رابعا: االسس العربية والفديولوجية :

مخاعاة مذكالت القرػر الحدي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج  حيث يتعيغ       
السشخفزة لبعس السثيخات ( والتي تتعمق بالبرخ أو الدسع  الحداسية  )الحداسية الدائجة أو

أو المسذ أو التحوؽ والذع، باإلضافة إلى اإلحداس بػضع الجدع في الفخاغ، وحخكة 
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يؤدؼ إليو ذلظ مغ سمػكيات  استثارة الحات ؛  السفاصل والعزالت السشبية لألوتار وما قج
مثل ىد الجدع لألماـ ولمخمف أو سمػكيات غيخ مقبػلة مثل وضع الصفل يجيو عمى أذنيو أو 

 إغساضو لعيشيو .
كسا تتع مخاعاة إتباع بعس األشفاؿ نطاـ غحائي خاص والحؼ يتصمب عجـ تشاوؿ        

كازيغ الحؼ يػجج في المبغ ومذتقات األلباف ، بعس األشعسة ، مثل تمظ التي تحتػؼ عمى ال
أو الجمػتيغ الحؼ يػجج في القسح والذعيخ ، ومغ ثع مخاعاة أف تخمػ األشعسة السقجمة ليع 

 كسعدزات مغ تمظ السذتقات .
 الفشيات السدتخجمة في تصبيق البخنامج :

مي عخض لكل استخجاـ مجسػعة مغ الفشيات بغخض تحقيق أىجاؼ البخنامج ، وفيسا ييسكغ 
 يا مش

 :  Modelingالنمذجة 
( بأنيا أسمػب تعميسي يقـػ السجرب مغ خاللو 3101:396يعخفيا عبجالعديد الذخز )    

بأداء سمػؾ مخغػب فيو ، ثع يذجع الفخد عمى أداء الدمػؾ نفدو متخحًا مغ سمػؾ السجرب 
لتعمع كثيخ مغ السيارات  مثااًل يحتحؼ بو ، ويخػ أف التعمع بالشسػذج يعج أسمػبًا مشاسباً 

االجتساعية والذخرية والحخكية ، كسا يسكغ استخجاـ التعمع بالشسػذج أيزا في تعميع 
 السيارات المغػية ، والسيارات السيشية، واألنذصة التخفييية 

وفي البخنامج السقتخح تمعب الشسحجة دورًا ميسًا يتسثل في أف يقـػ السجرب أماـ الصفل 
غب في تعميسو بذكل واضح وببطء وعجة مخات حتى يدتصيع الصفل تقيجه بالدمػؾ الحؼ يخ 

 .واعادتو .
 :  Reinforcementالتعزيز 
( ، بأنو استجابة يشتيي بيا الدمػؾ بحيث 322: 3103يعخفو عبجالخحسغ سميساف )       

ؿ تديج مغ احتسالية حجوثو في السدتقبل ، أو ىػ إجخاء مغ شأنو أف يغيخ تكخار أو احتسا
صجور استجابة ما ، أو ىػ إجخاء أو باعث مغ شأنو أف يديج مغ قػة االشتخاط ، أو عسمية 

 تعمع أخخػ .
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وفي البخنامج الحالي تتشػع السعدزات التي يسكغ استخجاميا مع االشفاؿ ذوؼ اضصخاب 
و نذاشًا التػحج ويختمف كل شفل عغ األخخ في تفزيمو ليحه السعدزات ، قج يكػف شيئُا أ

ت لصفل معيغ وال يكػف كحلظ لصفل اخخ ، ويجب أف يكػف السجرب ممسًا بالسعدزاا معدز
ا ترشيف السعدزات إلى ثالثة أنػاع شكشسلكل معدز وي التي يفزميا الصفل ودرجة تفزيمو

 :رئيدية ىى 
 معدزات مادية وتشقدع إلى تػعيغ  -0
 الحمػػ أو العريخ .والسذخوبات : مثل االسأكػالت  -
 ات : مثل الجمي أو األلػاف ،الرمراؿ األلعاب واالدو  -

 معدزات نذاشية : تكػف معجة مغ قبل مثل التمػيغ. -3
 معدزات اجتساعية وتشقدع إلى نػعيغ : -2
 لفطية : مثل كمسات السح والثشاء ،... -
 ل الخبت عمى الكتف ، االحتزاف ..بجنية : مث -

 : Feed backالتغذية الراجعة 
ميسا في تذكيل الدمػؾ اإلنداني ، حيث أف استخجاميا  تمعب التغحية الخاجعة دوراً        

في السػاقف والطخوؼ السشاسبة يديل عسمية تعمع األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة ، فيي تعج بسثابة 
تعديد أو عقاب ، وىى تػجو األداء ، وتدود الصفل بخبخات تعميسية ججيجة ، ومغ صػر 

فل سػاء كاف ىحا التعميق مجحًا أـ ذمًا، التغحية الخاجعة التعميق عمى الدمػؾ الحؼ يؤدؼ الص
 (.3101:42أـ تػجييًا أو لفت نطخه ألحج األخصاء _جساؿ الخصيب ،

وفي البخنامج الحالي يقجـ السجرب مغ خالؿ التغحية الخاجعة معمػمات مباشخة لألميات 
واألشفاؿ حػؿ مجػ صحة أو خصأ ما قامػا بو سػاء كانت شخيقة األـ في التجريب أو 

يارة أو اداء الصفل نفدو السيسة بصخيقة تي قاـ بيا لتجريب الصفل عمى الساعيا الخصػات الاتب
صحيحة ويتع تدويج األشفاؿ بالتغحية الخاجعة بكافة أشكاليا )التذجيعية، التػضيحية، 

عمى نحػ مباشخ بسعشى أف تقجـ لألشفاؿ السعمػمات السباشخة بذأف صحة أو  التعديدية (
 . خصأ استجاباتيع
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 : Rehearsalالتكرار 
تيجؼ ىحه الفشية إلى تحديغ عسمية التحكخ عغ شخيق جعل األشفاؿ يكخروف ما        

يتعمسػنو اما بصخيقة شفػية أو كتابية، أو لعجد غيخ محجد مغ السخات ، وتؤكج الجراسات عمى 
فادة مغ ىحه أف فشية التكخار ترمح ألشفاؿ ما قبل السجرسة ، وأف قجرة األشفاؿ عمى االست

االستخاتيجية تدداد بديادة العسخ الدمشي، وأف  األشفاؿ الحيغ يكخروف السعمػمات جيجًا يكػف 
 (.3116استجعائيع لمسعمػمات جيجًا )محسػد ششصاوؼ، 

وف ما يتعمسػنو لعجد غيخ محجود مغ ر في البخنامج الحالي يجعل السجرب االشفاؿ يكخ 
تجريب االشفاؿ خالؿ الجمدات وتكخار التجريب في السخات، ويتحقق ذلظ مغ خالؿ تكخار 

 كداب االشفاؿ ميارات ججيجة .لػاجبات السشدلية ، إلالسشدؿ مغ خالؿ ا
 : Role Playلعب الدور 

( لعب الجور عمى أنو أحج 369 -368: 3117يعخؼ عبجالخحسغ سميساف )       
سمػب لعب الجور عمى أف األساليب السدتخجمة في عسمية تذكيل وتعجيل الدمػؾ ويعتسج أ

يقـػ الصفل بأداء دور شخز ما في مػقف اجتساعي معيغ ) كأف يقـػ بجور شخز 
يترف باألمانة أو دور شخز متعاوف ( ؛ بحيث يتعمع الصفل مغ خالؿ أداء ىحا الجور 
الدمػؾ السخغػب فيو ، والحؼ يكػف عادة مغايخًا لدمػؾ غيخ مخغػب فيو كاف يرجر عشو 

 مغ قبل .
 :  Promptingحث أو التلميح ال

يعخؼ أسمػب الحث عمى أنو : ذلظ األسمػب الحؼ يتزسغ تقجيع مثيخ تسييدؼ يحفد        
الستعمع عمى القياـ باالستجابة السصمػبة، خاصة إذا تبع الحث بالسعدز السشاسب في بجاية 

 (. 3101:  073 عسمية التعمع ) الخصيب، 
والتمقيغ مغ الفشيات التى تداعج الصفل عمى اداء وفي البخنامج الحالي يعج الحث 

االستجابات الرحيحة بسا يقمل مغ خصأ الصفل ويجعع احداس الصفل بالشجاح كسا يمعب 
 ة مغ الصفل .يسًا في تػضيح االستجابة الستػقعالحث والتمقيغ دورًا م
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 : Homework الواجب المنزلي 
األشفاؿ ، وما يختبط بيا مغ أفكار وأعخاض  يعتبخ الػاجب السشدلي أنذصة يكمف بيا       

مختمفة والتي تتع مشاقذتيا في الجمدات التالية ؛ حيث يحجد في كل مخة واجب مشدلي تتغيخ 
أىجافو حدب مػضػع وىجؼ كل جمدة ، وتتع مكافأة الصفل عمى أدائو وفي حالة تعثخ 

 (3100 سػذجًا لو )نفيغ عبجهللا ،الصفل في فيع الػاجب يقجـ السجرب ن
وفي البخنامج الحالي يتع تكميف الصفل تحت اشخاؼ االـ بسجسػعة مغ االنذصة التى تختبط 

لسديج مغ بتعميع السيارات السختمفة ، ويشبغي عمى األـ تصبيقيا مع شفميا داخل السشدؿ 
تعامل مع أشفاليع مغ ناحية التكخار والتجريب ، مسا يكػف لو أكبخ األثخ في تشسية ميارات ال

يكتدبيا الصفل مغ ناحية أخخػ ، ثع يشاقر السجرب مع كل شفل مغ  تعسيع السيارات التيو 
األشفاؿ في بجاية الجمدة الثانية مات قامػا بو مغ واجبات مشدلية وتدويجىع بالتغحية الخاجعة 

 عغ أدائيع .
 مراحل وخطوات تنفيذ البرنامج :

 ؿ ثالث مخاحل أساسية عمى الشحػ التالي :الحالي مغ خال ييتع تشفيح البخنامج التجريب       
 المرحلة التمهيدية :

السرػر  السخكدؼ  يتع خالؿ ىحه السخحمة  تصبيق مقياس تذخيز التساسظ -
لألشفاؿ ومقياس تذخيز اضصخاب التػحج ، ومقياس اعخاض اضصخاب التكامل 

 الحدي ومقياس الدمػؾ التكيفي لألشفاؿ .
 أفخاد عيشة الجراسة )السجسػعة التجخيبية (. مغ خالؿ ذلظ التصبيق يتع تحجيج -
يتع خالؿ ىحه السخحمة التسييجية أيزًا اتخاذ كافة اإلجخاءات لتكػيغ عالقة تعارؼ  -

مع األشفاؿ بعزيع البعس ومع السجرب والسجرب السداعج ، وإدارة السخكد ، 
وأمياتيع واألخرائييغ القائسيغ عمى رعايتيع وإعصائيع فكخة عغ اليجؼ مغ 

وكيفية تشفيحه والجور السصمػب مشيع أثشاء التشفيح وبعجه،  وأنذصتوالبخنامج، 
 ومداعجة الصفل عمى تعسيع السياـ والسيارات التي تعمسيا .

تع التعخؼ عمى السعدزات السفزمة لجػ كل شفل يوخالؿ مخحمة التسييج لمبخنامج  -
 مغ أشفاؿ السجسػعة التجخيبية .
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 .أياـ  عجة لقاءات أو ج تدتغخؽ ىحه السخحمة عجة ق -
 مرحلة التنفيذ: -

 جمدات أسبػعيَا )يسكغ العمع أنو  بػاقع أربع اربعة أشيخيح البخنامج عمى مجػ يتع تشف       
  ،(  جمدة61يتع تصبيق جمدة واحجة في أخخ أسبػع ( وبحلظ يتكػف البخنامج التجريبي مغ )

تسييجأ لمعسل مع  خسذ دقائقدقيقة؛ بحيث تكػف أوؿ  42مغ تبالػاحجة  وزمغ الجمدة 
عج في جسع األدوات األدوات، وفي أخخ خسذ دقائق يتع حث الصفل كي يدا الصفل، وإعجاد

، وتتزسغ كل جمدة تحقيق مجسػعة أىجاؼ إجخائية مغ أىجاؼ اكانيووضع األوراؽ م
ت البخنامج، مع مخاعاة أف التجريب يبجأ برػرة فخدية مع كل شفل إال أف ىشاؾ بعس الجمدا

 تتصمب التجريب بذكل جساعي .
مياـ قج يرعب عمى الصفل إكدابيا في  ةوىشاؾ بعس الجمدات التي تتزسغ عج       

يقـػ السجرب بتقديع تمظ السياـ إلى عجة جمدات ؛ كي يدتصيع  يتعيغ أف جمدة واحجة، لحا 
 .الصفل اكتداب وتعسيع تمظ السيارات في مػاقف حياتيو مختمفة 

 :مرحلة التقييم
في ىحه السخحمة يتع تقييع فاعمية البخنامج القائع عمى مياـ التساسظ السخكدؼ لتحديغ        

التكامل الحدي والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج وكحلظ التحقق مغ 
 استسخار تأثيخ البخنامج مغ خالؿ الستابعة.

 ة مدتػيات كسا يمي :وقج روعي في تقييع البخنامج أف يتع ذلظ عمى عج      
 تقييم مرحلي:

أثشاء البخنامج ؛ بحيث ال يتع االنتقاؿ مغ نذاط آلخخ إال بعج التأكج التقييع  يتع حيث        
ذلظ عغ شخيق سؤاؿ األـ أو األخرائييغ القائسيغ  إتقاف الصفل الشذاط الحالي ، ويتعمغ 

 عمى رعايتو.
 
 تقييم نهائي : 
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انتياء مغ تصبيق البخنامج مباشخة )تصبيق بعجػ ؛ وذلظ بتصبيق  حيث يتع تقييع كل شفل بعج
مقياس التساسظ السخكدؼ السرػر لالشفاؿ ومقياس اعخاض اضصخاب التكامل الحدي 

 ومقياس الدمػؾ التكيفي لألشفاؿ .
 تقييم تتبعي :

بعج مزي شيخ  اإلشارة الييسا ع ذلظ عغ شخيق إعادة تصبيق السقاييذ الدابق ويت       
في تحديغ التكامل الحدي  لبخنامج ؛ وذلظ لمتحقق مغ فعاليتو مغ االنتياء مغ تصبيق ا

 والدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ ذوؼ اضصخاب التػحج.
 ويػضح الججوؿ التالي ممخز جمدات البخنامج :
 (0ججوؿ )

 الهدف العام الموضوع
 جمدة تعارؼ بيغ الصفل والسجرب شفاؿالتعارؼ بيغ السجرب واال 0
أف يتسكغ الصفل مغ تقجيع نفدة بصخيقة  التػاصل بيغ االشفاؿ 3

 صحيحة .
 تشسية التػاصل البرخؼ مع اآلخخيغ التػاصل البرخؼ  2
 تشسية التػاصل البرخؼ مع السجرب التػاصل البرخؼ مغ خالؿ بعس األلعاب 4
 يارة األشكاؿ السخفية تشسية م اتباع تعميسات تذسل ضخؼ مكاف )جػه( 2
 السخفية تشسية ميارة االشكاؿ  اتباع تعميسات تذسل ضخؼ مكاف)فػؽ ( 6
 السخفية تشسية ميارة االشكاؿ  اتباع تعميسات تذسل ضخؼ مكاف)تحت ( 7
إجخاء تقػيع لجمدات ميارة تشسية االشكاؿ السخفية والتحقق  8

 مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع 

 تشسية ميارة التسييد بيغ الذكل واألرضية ترشيف الكخات حدب المػف  9
 تشسية ميارة التسييد بيغ الذكل واألرضية ترشيف البالػنات حدب السمسذ 01
 يد بيغ الذكل واالرضيةيتشسية ميارة التس ترشيف االشياء حدب وضيفتيا 00
 يد بيغ الذكل واالرضيةيتشسية ميارة التس الترشيف حدب الفئة 03
جمدات ميارة التسييد بيغ الذكل واالرضية إجخاء تقػيع ل 02

 والتحقق مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع 

تشسية ميارة الترسيع باستخجاـ ترسيع  مكعبات ثالثة بشاء كػبخؼ مغ  04
 السكعبات  
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تشسية ميارة الترسيع باستخجاـ ترسيع  مكعبات  ةبشاء ىـخ مغ ست 02
 السكعبات  

تشسية ميارة الترسيع باستخجاـ ترسيع  المػف لعسل ترسيعدمج درجات  06
 السكعبات  

إجخاء تقػيع لجمدات ميارة الترسيع باستخجاـ السكعبات  07
 والتحقق مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا

 جمدة تقػيع

 تشسية ميارة تكسمة الذكل   تكسمة الجدء الشاقز مغ الذكل 08
 تشسية ميارة تكسمة الذكل  ادراؾ الجدء الشاقز وتكسمتو 09
 تشسية ميارة تكسمة الذكل  تكسمة الجدء الشاقز مغ الذكل 31
 تشسية ميارة تكسمة الذكل  (0)إدراؾ العالقة بيغ األشياء ذات الرمة 30
 تشسية ميارة تكسمة الذكل  (3)إدراؾ العالقة بيغ االشياء ذات الرمة 33
 تشسية ميارة تكسمة الذكل  (2)مةإدراؾ العالقة بيغ االشياء ذات الر 32
إجخاء تقػيع لجمدات ميارة تشسية ميارة تكسمة الذكل والتحقق  34

 مغ مجػ نجاحيا في تحقيق األىجاؼ
 جمدة تقػيع 

 تشسية ميارة معالجة الػجػه السصابقة واالحداس بالفخاغ 32
 تشسية ميارة معالجة الػجػه (0السذاعخ واالنفعاالت) 36
 تشسية ميارة معالجة الػجػه (3خ واالنفعاالت)السذاع   37
 تشسية ميارة معالجة الػجػه (2السذاعخ واالنفعاالت )  38
 تشسية ميارة معالجة الػجػه (4السذاعخ واالنفعاالت ) 39
إجخاء تقػيع لجمدات ميارة تشسية ميارة معالجة الػجػه  21

 والتحقق مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع

 تشسية ميارة الخسع السخصط (0االنذصة الحدية ) 20
 تشسية ميارة الخسع السخصط (3االنذصة الحدية ) 23
 تشسية ميارة الخسع السخصط (2االنذصة الحدية ) 22
 تشسية ميارة الخسع السخصط (0ميارات ما قبل الكتابة ) 24
 تشسية ميارة الخسع السخصط (3ميارات ما قبل الكتابة ) 22
 تشسية ميارة الخسع السخصط (2ميارات ما قبل الكتابة )  26
إجخاء تقػيع لجمدات تشسية ميارة الخسع السخصط والتحقق مغ  27

 مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع
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 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة تختيب السكعبات حدب الشسػذج  28
 شسية ميارة الشساذج الستكخرةت  تكسمة الدمدمة حدب االشكاؿ اليشجسية  29
 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة  (0أنذصة الحياة اليػمية )  41
 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة  (3) ةأنذصة الحياة اليػم 40
 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة  (2أنذصة الحياة اليػمية ) 43
 لستكخرةتشسية ميارة الشساذج ا  (4أنذصة الحياة اليػمية ) 42
إجخاء تقػيع لجمدات تشسية ميارة الشساذج الستكخرة والتحقق  44

 مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع 

 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة (0االنذصة الحدية ) 42
 تشسية ميارة الشساذج الستكخرة  (3االنذصة الحدية ) 46
 شسية ميارة التحكخ الخاشئت تحكخ الذئ الشاقز وتحجيج الذئ الغمط 47
 تشسية ميارة التحكخ الخاشئ  الصفل  تحجيج شئ لع يدسعو 48
 تشسية ميارة التحكخ الخاشئ  تحكخ الرػت الخاشئ   49
 تشسية ميارة التحكخ الخاشئ  تحجيج وتحكخ الذئ الخاشئ  21
 تياتشسية ميارة تحكخ الشغسات وتدسي تدسية الحيػانات  عشج سساع أصػاتيا 20
 تشسية ميارة تحكخ الشغسات وتدسيتيا تدسية   أصػات وسائل السػاصالت 23
 تشسية ميارة تحكخ الشغسات وتدسيتيا تدسية  األشياء في البيئة عشج سساع صػتيا 22
 تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت الحخوؼ اليجائية عشج سساع السقصع الرػتي ليا تدسية  24
 تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت ت حدب نػع  الجشذالتعخؼ عمى االصػا 22
 تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت (0االنفعاالت )   26
 تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت (3االنفعاالت ) 27
 تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت  (2االنفعاالت ) 28
إجخاء تقػيع لجمدات تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت   29

 والتحقق مغ مجػ نجاحيا في تحقيق أىجافيا
 جمدة تقػيع

 التقييم النهائي  الختامية   66
                 

 نساذج تفريمية مغ تصبيق البخنامج                            
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  :الجلدة التاسعة
 مػضع الجمدة: ترشيف البالػنات حدب السمسذ

 ذكل واألرضيةاليجؼ العاـ: تشسية ميارة التسييد بيغ ال
 األهداف اإلجرائية:

 .سختمفأف يدتصيع الصفل التعخؼ عمى االشياء ذات السمسذ ال -
 أف يقبل عمى لسذ البالػف  ذات السمسذ السختمف -
 أف يدتصيع الصفل ترشيف البالػف حدب السمسذ. -
 القساش. قصع  البالػف ذات السمسذ  عمى إحجػوضع أف يقبل الصفل عمى  -

 اقسذة مختمفة السمسذ .–بالػنات مختمفة السمسذ  –دقيق  –دتخجمة : رممة األدوات الس
 التعديد – البجني والمفطي  الحث بشػعية –التكخار  –التقميج  – الشسحجة الفشيات السدتخجمة :

 الػاجب السشدلي –لعب الجور   –تحميل السيسة   -السادؼ والسعشػؼ  بشػعية الفػرؼ 
 دقيقة  61زمغ الجمدة : 

 اإلجخاءات :
يتع اتخاذ اجخاءات تييئة مكاف الجمدة وتييئة الصفل لمجمدة كسا ىػ مػضح في  -

 بجاية كل جمدة .
يقـػ السجرب بالمعب بالخماؿ مع قػؿ" خذغ " ويسدظ يجػ الصفل ووضعيا في الخممو  -

وقػؿ خذغ، ثع يقـػ بسدظ بالػف الحبػب وقػؿ" خذغ" ويدتسخ فعل ذلظ حتى يتسكغ الصفل 
 . خذشةغ ترشيف البالػف حدب السمسذ الخذغ  ووضعيا عمى قساشة م
قػؿ "ناعع "  ، ثع يقـػ بسدظ بالػف مع الصفل  ويزعيا في دقيق   يجيسدظ السجرب  -

قػؿ" ناعع " ويزعو عمى قساشة ناعسة ، ويدتسخ التكخار حشي يتسكغ الصفل مغ مع الجقيق 
زل لجيو عشج تسكشو السفنعديد الصفل بالسعدز ترشيف البالػنات ذات السمسذ الشاعع ، ويتع 

 .مغ اجخاء الترشيف دوف مداعجه 
تقييع الجمدة: يقـػ الصفل بترشيف البالػنات حدب السمسذ ست مخات متتالية بصخيقة 

 صحيحة .
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الشاعع مغ خالؿ السمسذ الخذغ و  السمسذ  الػاجب السشدلي: تقـػ االـ بتجريب الصفل عمى
 مغ التعسيع واتقاف السيارة .الصفل  جاخمية لو حتى يتسكغ السالبذ الخارجية وال
 الجمدة الخابعة عذخ 

 مػضع الجمدة : دمج درجات المػف لعسل ترسيع 
 اليجؼ العاـ : تشسية ميارة الترسيع باستخجاـ السكعبات .

 األىجاؼ اإلجخائية :
 أف يتسكغ الصفل مغ ترشيف السكعبات حدب المػف الػاحج -
 كػيغ نسػذج الدمع مغ خالؿ دمج درجات المػف السختمفة أف يدتصيع ت -

 –األدوات السدتخجمة : بصاقات تعميسية ، مكعبات ، ورؽ كارتػف ، معدزات )بشػبشي 
 شيبدي (.

، السادؼ والسعشػؼ  بشػعيو  الفػرؼ  الشسحجة ، التقميج ، التكخار ، التعديد الفشيات السدتخجمة:
 . ، الػاجب السشدلي التغحية الخاجعة، البجني والمفطي الحث بشػعيو 

 دقيقة  61زمغ الجمدة : 
 اإلجراءات:

يتع اتخاذ اجخاءات تييئة مكاف الجمدة وتييئة الصفل لمجمدة كسا ىػ مػضح في   -
 بجاية كل جمدة .

ػف االحسخ وبصاقات ذات المػف مبصاقات ذات ال عمى الصفل السجرب يعخض   -
رؽ وبصاقات ذات المػف االخزخ، ويصمب مغ الصفل االصفخ وبصاقات ذات المػف االز 

تدسية ىحه االلػاف واف يقـػ بػضع السكعبات الحسخاء عمى البصاقة الحسخاء، ويقػؿ 
وىكحا حتى يتسكغ الصفل  عمى دؼ  مكعب أصفخو السجرب" حط مكعب احسخ عمى دؼ، 
 مغ ترشيف السكعبات حدب المػف .

فػقو  ف االحسخ لعسل درجة سمع  ثع يزع لمػ يقـػ الصفل بتخكيب السكعبات ذات ا  - 
مكعبات ذات المػف االصفخ لعسل درجة الدمع الثانية وىكحا، وىشا يقـػ السجرب بالحث 
البجني ويقل تجريجيًا، واالبقاء عمى الحث المفطي، ويتع تقجيع التغحية الخاجعة الفػرية 

 .)انطخ الذكل التػضيحي( ة   لكل محاولة غيخ صحيحة يرحيحتال



 

 

 

) 062) 

 عال ذلىد أمحدوتولي
 

 2012 يٍاير ، 2ج، 75دلمة اإلرطاد الٍفشي، العدد 

 
ل مغ يدتسخ السجرب  في اعصاء التغحية الخاجعة ست مخات متتالية حتي يتسكغ الصف -

 تكػيغ الشسػذج بصخية صحية ، وعشج ذلظ يتع تعديده فػرًا.
 مخات بصخيقة صحيحة  ستالصفل بترسيع الذكل  يقـػتقييع الجمدة :  

 في السشدؿ الػاجب السشدلي : يتع تػضيح السيارة لألـ وكيفية تجريبيا لمصفل
 الجمدة الدادسة والعذخوف 

 (0مػضع الجمدة : االنذصة الحدية )
 اليجؼ العاـ : تشسية ميارة الخسع السخصط

 األىجاؼ اإلجخائية :
 أف يتسكغ الصفل مغ الخسع عمى الخممة  -
 أف يتسكغ الصفل مغ  مدظ القمع  -
 أف يتسكغ الصفل مغ ندخ رسع  كف اليج -

 رممة ، مخآة ، قمع ، ورؽ ابيس ، بازؿ.األدوات السدتخجمة :  
، الحث السادؼ والسعشػؼ  الشسحجة ، التقميج ، التكخار ، التعديد بشػعيو  الفشيات السدتخجمة:

 ، الػاجب السشدلي . الخاجعة ، التغحية البجني والمفطي  بشػعيو
 دقيقة  61زمغ الجمدة : 

 اإلجخاءات :
وتييئة الصفل لمجمدة كسا ىػ مػضح في  يتع اتخاذ اجخاءات تييئة مكاف الجمدة -

 بجاية كل جمدة .
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رسسة  يج  ويقريا الى اجداء ثع يصمب مغ الصفل اف يعيج تختيب السجرب يحزخ   -
 السجرب حتى يتسكغ مغ انجاز ىحه السيسة  االجداء ليكػف شكل اليج ، ويداعجهىحه 

ى الخممة ويخسع يحزخ السجرب صيشية بيا رممة ويقـػ  بػضع كف يج  الصفل عم -
وإذارفس الصفل  يقجـ لو الحث البجني عغ شخيق المعب حتى ُيقبل  حجود كف  يجه 
كثيخا حتى يتقغ  ، ثع يتخؾ الصفل أف يخسع بشفدو حجود يجه ويكخر ذلظعمى لسذ الخممو 
)انطخ تع تعديده فػرا عشج السحاولة الرحيحة بالسعدز السفزل لجيو .السيسو بسفخده وي

 ضيحي (الذكل التػ 

 
يحزخ السجرب ورقو وقمع ويصمب مغ الصفل أف يخسع كف يجيو ، فيقـػ السجرب بحث  -

الصفل بجنيا ويداعجه في  وضع كف يجيو عمى الػرقة ورسع حجودىا ويكخر ذلظ كثيخا مع 
تقميل الحث البجني واالبقاء عمى الحث المفطي حتى يتسكغ الصفل مغ الخسع بسفخده وعشج 

 )انطخ الذكل التػضيحي (. لسعدز السفزل لجيو فػرًا باذلظ يتع تعديده 
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يصمب السجرب مغ الصفل اف يخسع كف اليج بالقمع فقط ودوف أؼ وسيمة ويدتسخ السجرب  -

ة ليتسكغ الصفل مغ رسع كف اليج بجوف أؼ تجخل مغ يرحيحتبإعصاء التغحية الخاجعة ال
 السجرب .

 ست مخات متتالية بصخيقة صحيحة .تقييع الجمدة : يقـػ الصفل بخسع كف اليج 
 الػاجب السشدلي : يػضح السجرب السيارة لألـ وكيفية تجريب الصفل عمييا في السشدؿ 

 الجمدة التاسعة والثالثػف 
 (3مػضع الجمدة :  االنذصة الحدية )

 اليجؼ العاـ : تشسية ميارة الشساذج الستكخرة
 األىجاؼ اإلجخائية :

 عمى العمبة  الفارغة  )صامت(أف يدتصيع الصفل التعخؼ  -
 أف يدتصيع التعخؼ عمى العمبة السميئة )الرػت( -
 د الدسعي حدب الرامت والرػتياف يدتصيع التسي -

 األدوات السدتخجمة :  عمب )كاند( ، أرز ،بالػنة .
 ، السادؼ والسعشػؼ  بشػعيو الفػرؼ  الشسحجة ، التقميج ، التكخار ، التعديد الفشيات السدتخجمة:

 . ، الػاجب السشدلي، التغحية الخاجعة المفطي والبجني  الحث بشػعيو
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 دقيقة  61زمغ الجمدة : 
 اإلجخاءات :

يتع اتخاذ اجخاءات تييئة مكاف الجمدة وتييئة الصفل لمجمدة كسا ىػ مػضح في  -
 بجاية كل جمدة .

مى الرػت يقـػ السجرب بإحزار عمب بيا ارز  وعمب فارعة ، ويقـػ بتجريب الصفل ع -
السدسػع ، فيقـػ بتحخيظ العمبة )يذخمل( مع قػؿ " سامع يادمحم ؛ اه  " ويجرب الصفل عمى 
قػؿ نعع او ابجاء استجابة تجؿ عمى نعع ، ويكخر السجرب ىحه الخصػة كثيخا حتى يتقشيا 
الصفل  ، ثع يحزخ العمب الفارغة ، ويقـػ بتجريب الصفل عمييا  ويقل " سامع ، مفير" 

اؼ استجابة تجؿ عمى معشاىا ، ثع بعج ذلظ يقػـ  والسجرب اشفل عمى قػؿ ال أ ويجرب
السجرب بتجريب الصفل عمى تكسمة الشسػذج مغ خالؿ تدمدل الرػت السدسػع والرامت ، 

ظ العمبة الفارعة ويزعيا ويقـػ السجرب بسدظ العمبة وىدىا ويزعيا عمى الصاولة ثع مد
زع العمبة السشاسبة ويقػؿ يسميئة ثع يصمب مغ الصفل أف نفذ الرف ثع العمبة ال بعجىا في

وييدىا ويحصيا الصفل  أف يسدظ العمبة الفارغة  لسجرببعجىا ايو يادمحم " فيداعج الو " ىشحط 
في التدمدل ، " بعجىا ايو يادمحم " فيزع العمبة السميئة .. ويكخر السجرب مع الصفل ىحه 

يد الصفل فػرًا دب الرػت  بسفخده وىشا يتع تعد الخصػات حتى يدتصيع اكساؿ الشسػذج ح
 )أنطخ الذكل التػضيحي ( . بالسعدز السفزل لجيو.
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ة حتى يدتصيع الصفل اكساؿ الشسػذج يرحيحتويدتسخ السجرب في تقجيع التغحية الخاجعة ال -

 حدب الرػت بجوف أؼ تجخل مغ السجرب .
 خات متتالية بصخيقة صحيحة .تقييع الجمدة :  يقـػ الصفل بتكسمة الشسػذج سبع م

 الػاجب السشدلي : يقـػ السجرب بذخح السيسة لألـ وكيف تجرب عمييا الصفل في السشدؿ .
  :الجمدة الدابعة واالربعػف 

 الحخوؼ اليجائية عشج سساع السقصع الرػتي ليا تدسية مػضع الجمدة : 
 اليجؼ العاـ : تشسية ميارة تحجيج مصابقة الرػت

 ائية :األىجاؼ اإلجخ 
 أف يتعخؼ الصفل عمى أشكاؿ الحخوؼ السقتخحة   -
 أف يدتصيع الصفل تقميج األصػات السقتخحة  -
 أف يدتصيع الصفل الجمج بيغ السقصع الرػتي وشكل الحخؼ . -
 أف يدسي الحخوؼ اليجائية عشج سساع السقصع الرػتي ليا -

 .األدوات السدتخجمة : بصاقات تعميسية ، بازؿ حخوؼ ىجائية 
،  السادؼ والسعشػؼ  بشػعيو الفػرؼ  الشسحجة ، التقميج ، التكخار ، التعديد الفشيات السدتخجمة:

 الخاجعة، الػاجب السشدلي .، التغحية البجني والمفطي  الحث بشػعيو 
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 دقيقة  61زمغ الجمدة : 
 اإلجخاءات :

مػضح في  يتع اتخاذ اجخاءات تييئة مكاف الجمدة وتييئة الصفل لمجمدة كسا ىػ -
 بجاية كل جمدة .

س  (  –ج  -يقـػ السجرب بعخض مجسػعة مغ الرػر تحتػػ عمى الحخوؼ اليجائية  )أ -
ا عمى سبيل السثاؿ " دا ايو يادمحم ، الف ، أاااا.. السجرب بتجريب الصفل عمى معخفتي ، ويقـػ

خؼ عمى شكل ، جيع ، جااااا .. ، سيغ ،سااااا....( ويكخر ذلظ  حتي يتقغ الصفل  التع
ة لكل يرحيحتالحخؼ و السقصع الرػتي لو ، ويقجـ السجرب لمصفل التغحية الخاجعة ال

 محاولة غيخ صحيحة والتعديد لكل محاولة صحيحة .
يعخض السجرب أماـ الصفل صػر الحخوؼ اليجائية ثع يقػؿ السقصع الرػتي لمحخؼ  -

ت سااااا.. ( ، ويقجـ السجرب فيعصيو الصفل الحخؼ ويدسيو عمى سبيل السثاؿ ) دمحم ىا
جيًا واالبقاء عمى الحث المفطي حتى يتقغ الصفل لحث البجني لمصفل مع تقميمو تجريفل اصلم

 . هالسيارة بسفخد
ة حتى يخبط الصفل الحخؼ برػتو يرحيحتيدتسخ السجرب في تقجيع التغحية الخاجعة ال -

 تجخل مغ السجرب .ويختاره عشج سساع السقصع الرػتي بصخيقة صحيحة دوف أؼ 
 تقييع الجمدة :  يقـػ الصفل بإنجاز السيسة سبع مخات متتالية بصخيقة صحيحة .

 الػاجب السشدلي : يذخح السجرب لألـ السيسة وكيف تجرب الصفل عمييا في السشدؿ .
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 :املراجع
 أوال : مراجع باللغة العربية 

 "، دار وائلوالعالج التػحج "الخرائز(. 3114إبخاىيع عبجهللا فخج الدريقات ) -0
 اف.، عس لمشذخ والتػزيع

(: بخنامج تجريبي لتشسية بعس السيارات التكيفية 3106الذيساء دمحم الػكيل ) -3
، كمية التخبية ،  رسالة دكتػراه واالكاديسية لجػ األشفاؿ التػحجييغ في إشار الجمج ، 

 جامعة عيغ شسذ.
 ساف ، دار الفكخ.، ع مػؾ االندانىتعجيل الد ( .3101جساؿ الخصيب ) -2
رؤػ نطخية وتجخالت عالجية  – ذوو االحتياجات الخاصة( . 3103خالج عدل ) -4

 . لمشذخ والتػزيع  . االسكشجرية ، دار الػفاء
. الخياض :  اضصخابات المغة والشصق والكالـ )التػاصل(( . 3103زيشب شقيخ ) -2

 .لمشذخ والتػزيع  دار الدىخاء 
لتػحج الصفػلي )أسبابو، خرائرة، تذخيرة، ا( . 3112ي )بمشاكخ  الج سػسغ -6

 .( ، دمذق سػريا ، مؤسدة عالء الجيغ لمصباعة والتػزيع عالجة
"  األشفاؿ التػحجيػف "دليل إرشادؼ لمػالجيغ والسعمسيغ( . 3117سياـ الخفر ) -7

 لمشذخ والتػزيع. عساف ، دار يافا
ية التفاعل (. أثخ بخنامج حخكي مائي إدراكي مقتخح لتشس3118سيى حديغ ) -8

، كمية التخبية الخياضية، رسالة دكتػراه سشػات(، 01-2ػية )االجتساعي الشفاؿ الحات
 .العخاؽ، جامعة بغجاد

(. فاعمية بخنامج تجريبي في تشسية بعس 3114سيج جارحي الديج الجارحي) -9
رسالة ميارات الدمػؾ التكيفي لجػ االشفاؿ التػحجييغ وخفس سمػكياتيع السزصخبة، 

 ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذماجدتيخ
، السعاقػف سسعياً ( .3114الببالوؼ ) عبجالخحسغ  سيج سميساف ،ايياب عبجالعديد  -01

 .لمشذخ والتػزيع  الخياض، دار الدىخاء
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1- Abstract  
      Ola Mohamed Ahmed Metwally Wafy  : The researcher 

A Research Proposal: Program Based on the Central Coherence 

Theory Tasks for Improving Sensory Integration and Adaptive 

Behavior among Autistic Children. 

The study objective 

    The current study aims to improve  the Sensory Integration and 

Adaptive Behavior  among autistic children by a program based on the 

central coherence tasks. 

The Sample 

The study sample consists of 10 autistic children who suffer from 

Weak sensory integration ,Weak adaptive behavior and Weak Central 

Coherence. Their chronological ages are from 6 to 9  years of age 

The tools 

1-Autism Spectrum Disorder diagnostic  scale with children (Abd 

Elaziz Elshakhs,2013). 

2- Social and economic level scale (Abd Elaziz Elshakhs,2013 

3-  Raven's Progressive Matrices Test 

4- Central Coherence diagnostic scale (prepared by the researcher) 

5- The Sensory Checklist (prepared by Sue Larkey, Translation and 

codification by Ahmed Mohamed abdelftah2015, ) 

 6- Adaptive behavior diagnostic scale (prepared by the researcher) 

7- A program is for improving the Central Coherence theory tasks and 

reducing some disruptive behaviors among autistic children (prepared 

by the researcher) .  

Key Words:   

Central Coherence                        -   Sensory Integration 

Autistic Children                           -    Adaptive Behavio -  
      

 


