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اإلهداء 

إلى من حصد األشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم ، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى أبي 
الغالي 

إلى من ترقرقت عیناها شوقًا وحبًا في رؤیة حلمي یغدوا حقیقة 

وتضرعت كفوفها للمولى راجیًة تألقي 

واشتهت نفسها عطشًا لفرحتي 

إلیِك ُأمي، قطرة في بحرك العظیم، حبًا وطاعًة وبرًا 

 

لَي من روحي، إلى رفیق دربي إقرب أإلى من أرى الحیاة بعینه، والسعادة في ضحكته، إلى من هو 
زوجي الغالي (یوسف) 

 

إلى الشموع التي تحترق لتضيء لآلخرین، إلى حماتي وحماي العزیزین 

 

 

ثروني على أنفسهم آإلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللا، إلى من 

إلى اخواني واخواتي. 

 

 

 
 





الشكر والتقدیر: 

 تتدفق الكلمات من مداد األقالم بكل معاني الشكر والتقدیر، إلى كل من كان له فضل بعد اهللا تعالى 
:  بالذكرخص منهمأفي إتمام هذا الرسالة، و

الدكتورة أمیرة الریماوي التي أعطت كل ما في وسعها من جهد ووقت، وقدمت لي التوجیه والمالحظات 
 ثراء الرسالة.إالتي ساهمت في 

 

  إبراهیم عرمان لجنة المناقشة الذین تفضلوا علي بقراءة وتقییم رسالتي. الدكتور:عضويكما أشكر 
 ر عمر الریماويوالدكتو

 

والمحكمین الذین صقلوا هذه الرسالة بما لدیهم من خبرة وفكرة. 

 

كما وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى زمیالتي واخواتي اللواتي ساهموا معي  في إعداد بعض األجزاء 
من هذه الدراسة، وكانوا إلى جانبي في كل األوقات. 

 

 جمعیة نهضة بنت الریف التي سمحت لي بتطبیق رسالتي فیها.وٕالى 
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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى الوسائل التعلیمیة في تنمیة 
، وقد تكون مجتمع  في محافظة الخلیلمهارات التآزر البصري الحركي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلیة

أما عینة الدراسة فاقتصرت ، ) طالبًا وطالبةً 40طلبة جمعیة نهضة بنت الریف وعددهم (الدراسة من 
 ) أطفال ذوي إعاقة عقلیة من جمعیة نهضة بنت الریف في مدینة دورا.4على (

، ومقابلة  للطلبة مهارات التآزر البصري الحركيمقیاس: أداتینولتحقیق أهداف الدراسة، تم استخدام 
مهاتهم، وقد تحقق دالالت صدق لألدوات ، ودالالت ثبات ألسئلة المقابلة عن طریق عمل مقابلة أل

 ألمهات الطلبة وٕاعادة المقابلة بعد أسبوع من المقابلة األولى.

 واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي لمالءمته ألغراض الدراسة.

) جلسة فردیة، وأشارت النتائج إلى وجود تحسن لصالح مستوى 24 بواقع (ستة أسابیعوامتد التطبیق 
  في مهارات التآزر البصري الحركي للطلبة ذوي اإلعاقة العقلیة،كما أشارت نتائج األداء البعدي

  مستوى أداء أبنائهن في المقابلة البعدیة.إلى تحسنإجابات األمهات على أسئلة المقابلة 

 الباحثة بتطبیق البرنامج التدریبي في المراكز والمؤسسات التي توصيوفي ضوء هاتین النتیجتین، 
 ُتعنى بالطلبة ذوي اإلعاقة العقلیة.
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The Effectiveness of a Training Program Based on Educational 
Methods in Developing the Visual kinetic Skills of Students with 
Intellectual Disabilities in Hebron Governorate 

 

Prepared by: Sondos Ali Abd-muem Abu siba,a 

Supervised by: Dr. Amira Rimawi 

 

Abstract: 

The aim of this study was to identify the effectiveness of a training program 
based on teaching aids in developing the visual kinetic skills of students with 
intellectual disabilities in Hebron governorate. The study population was of 
all persons with intellectual disabilities in Hebron governorate.as well four 
students with intellectual disabilities was the sample study. 

To achieve the objectives of the study, three tools were used: A scale to 
measure the visual kinetic skills of the students and mothers interviewalong 
with the training program. 

The validity of the tools has been verified. And the reliability of interview 
questions as well. 

The results of both tools( thevisual kinetic skills and mothers 
interview)indicated that there was improvement in the level of post-
performance in of students with intellectual disabilities.  

Depend on these results, the researcher recommends applying the training 
program in schools، centers، and institutions that deal with students with 

intellectual disabilities. 
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة: 1.1

األشخاص ذوي حظي مجال التربية الخاصة اهتمامًا كبيرًا في المجتمعات المختلفة، إيمانا منها بحق 
به األديان بالمساواة  تبالحياة والنمو ألقصى ما تسمح به قدراتهم وامكاناتهم، وايمانا بما جاء اإلعاقة

بين الناس، حيث ارتبط مقياس تقدم األمم بما تقدمه هذه األمم من خدمات وبرامج ألبنائها من طلبة 
 ذوي اإلعاقة.

حقوق األشخاص ذوي  ر قانونة الخاصة، حيث أصدفي مجال التربي رائع وكان لدولة فلسطين تقدم
توفير ة لهم، و بجميع أمور حياتهم وتحقيق بيئة مناسب م ، الذي يهتم1999( لسنة 4رقم )  اإلعاقة

لألشخاص ذوي مراكز  نشوء حيث بدأنا نشهدفي جميع الجوانب،  يهمتأهيل وظائف مهنية، والعمل على
أعداد جمعيات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل  ايد، وقد تز اإلعاقة في مختلف مناطق فلسطين

 .1997، وظهور مدارس التربية الجامعة فيما بعد عام ملحوظ في الثمانينات

ذوي اإلعاقة في فلسطين تأسيس  األشخاصاالهتمام بومن أهم التطورات التي طرأت على حركة 
، وظهور برامج التأهيل المبنية على تأهيل 1991في أيلول عام  ذوي اإلعاقةشخاص أللتحاد العام اال

والتعليم الجامع في بعض  (2001ألشخاص ذوي اإلعاقة )عمرو، ا احتياجاتالمجتمع المحلي لتفهم 
 .1997مدارس التربية والتعليم منذ العام 

إلعاقة بشكل من هذا المنظور، أصبح ملموسًا ما يحدث على أرض الواقع في فلسطين في ميادين ا
ذات النسب اإلعاقة العقلية إحدى اإلعاقات نسبة عام، ومن بينها ميدان اإلعاقة العقلية، حيث تشكل 

اإلعاقة بشكل عام، واإلعاقة العقلية ظاهرة قديمة قدم البشر أنفسهم وال يكاد يخلو  أنواعمن  العالية
مات العديد من ميادين العلم والمعرفة هذه الظاهرة موضوعًا يجمع بين اهتما ُتعدمجتمع ما منها كما 

ر هذه الظاهرة وأثرها في وقد يعود السبب في ذلك إلى تعدد الجهات العلمية التي ساهمت في تفسي
)شاهين،  ضمن قائمة أولويات أي مجتمع إذ أصبح من الضرورة أن توضع اإلعاقة العقلية ،المجتمع
2008.) 
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لى الكثير من الجوانب وأكثرها الجانب العقلي الذي يترتب وتؤثر هذه اإلعاقة العقلية بشكل سلبي ع
ضرورية  ُتعدعليه مشكالت جمة في العديد من جوانب النمو األخرى، وفي الكثير من المهارات التي 

ختالفات اتهم ومساعدتهم في التكيف على االكي يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية من تحقيق ذو 
 .حتياجاتالفردية واال

اإلعاقة  يذساسية والهامة في حياة الطالب مهارات التآزر البصري الحركي من المهارات األ عدوت
العقلية، فبدونها يصبح لدى الطالب عائقا في التقدم في مهارات حياته اليومية، والمهارات األكاديمية 

اصة بطالب لخن مهارات التآزر البصري الحركي تدخل في جميع المهارات األوالمهارات السلوكية، 
حركي وتأثيرها على أوصت عدة دراسات بأهمية مهارات التآزر البصري ال حيثاإلعاقة العقلية. 
 اإلعاقة العقلية. بالطالب ذيجوانب متعددة 

النشاط الزائد لدى عينة من و  فاعلية التآزر البصري الحركيين ( في دراسته ب1995) الفخرانيوربط 
 األطفال.

( على ربط مهارات الكتابة وتطورها لدى الطالب من 2013 ) أبو زيدأكدت دراسة  ومن ناحية أخرى
 خالل تنمية مهارات التآزر البصري الحركي.

 دمات منظمة ومتسلسلة كي يستطيعوافإن الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بحاجة إلى جهود خاصة وخ 
نشطتهم اليومية دون الحاجة ألي إتمام مهارات التآزر البصري الحركي التي تمكنهم من ممارسة أ

ذوي  لبةالتعليمية المناسبة لخصائص الطمساعدة من غيرهم، وخاصة إذا تم استخدام األساليب 
أن نجاح تعليمهم وتأهليهم يعتمد بشكل كبير على التعليم من خالل  التي تشير إلىإلعاقة العقلية،ا

 استخدام المحسوس، حيث يستخدم الطالب حواسه ككل.

والمعلم الكفؤ هو الذي يقوم باستغالل البيئة المحلية لديه لتكوين الوسائل التعليمية المحسوسة لتعليم 
 طلبة ذوي اإلعاقة العقلية.الوتدريب الطالب، وخاصة 

 طلبة ذوي اإلعاقة العقلية.اللذلك قامت الباحثة باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس وتدريب 

عاملون في مجال الوسائل التعليمية على أهمية استخدام الوسيلة التعليمة المناسبة قد أكد التربويون والو 
بشكل خاص. وقد ازدادت أهمية استخدام  الطلبة ذوي اإلعاقةفي عملية التعليم للطلبة بشكل عام و 

ة الوسائل التعليمية في العقود الماضية، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تعليم جميع الطلبة ذوي اإلعاق
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والطلبة من غير ذوي اإلعاقة على حد سواء، واستطاعت مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في 
 التغلب على كثير من العقبات التي تحول دون استقالليتهم وتأهليهم.

أوصت عدة دراسات بأهمية استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتدريب الطلبة ذوي اإلعاقة  حيث
 (.2005)ودراسة الماحي  (. 2013)سة الحافي منها درا. العقلية

يدل التركيز على استخدام الوسائل التعليمية، واالهمية الكبرى لمهارات التآزر البصري الحركي لدى 
الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية على ضرورة إعداد البرامج التربوية لتأهيل وتعليم طلبة اإلعاقة العقلية بناء 

ستراتيجية واألسلوب المناسب الذي يساعد على تحقيق تعليم تحديد االعلى نقاط الضعف لديهم، و 
 أفضل للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.

وبذلك يكون السعي نحو تطوير البرامج والخدمات التربوية للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية التي تلبي 
 هذه الفئة لتحقيق خدمة ذات جودة عالية للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية. احتياجات

ومن هنا تأتي هذه الدراسة بتصميم برنامج يقوم على استراتيجية الوسائل التعليمية لتحسين وتنمية 
 اإلعاقة العقلية.ذوي طلبة المهارات التآزر البصري الحركي لدى 

 

 مشكلة الدراسة: 2.1

ضطراب  التآزر البصري الحركي عند األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتأثيره في اانتشار  نظرًا إلى
ونتيجة لتزايد شكوى أولياء األمور والمعلمين على قدراتهم على التعلم وعلى القيام بالمهمات الالزمة 

،  ةالطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في مهارتي الكتابة والقراء ابنائهم حد سواء من وجود ضعف في تركيز
اإلعاقة العقلية إن امتلك التآزر البصري الحركي فإن هذا سيعود بالفائدة على تنمية  وفإن الطالب ذ

وأيضًا لندرة الدراسات العربية التي  عدة مهارات، منها مهارات الحياة اليومية، والمهارات االكاديمية.
وكيات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ناقشت أثر البرامج التدريبية القائمة على الوسائل التعليمية في سل

من هنا فقد  وعدم وجود مثل هذه الدراسات )على حسب علم الباحثة( في دولة فلسطين بوجه التحديد .
حاولت الدراسة الحالية معالجة هذه النقطة من خالل تطوير برنامج تدريبي قائم على الوسائل التعليمية 

جاءت هذه الدراسة ركي لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، فهدفه التخفيف من ضعف التآزر البصري الح
للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر الحركي 

 البصري لدى المعاقين عقليا.
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 أسئلة الدراسة: 3.1

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيه:

 : التآزر البصري الحركيمهارات أسئلة مقياس  أوال:

ما فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر السؤال األول: 
 طلبة ذوي اإلعاقة العقلية في محافظة الخليل؟الالبصري الحركي لدى 

هل يختلف مستوى مهارات التآزر البصري الحركي لدى طلبة ذوي اإلعاقة السؤال الثاني: 
 العقلية بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟

 أسئلة مقابلة األمهات: ثانيا :

 ؟لطعام )الجامد/ السائل(تناول ابنك/ ابنتك ا لىمالحظاتك عما  السؤال األول:     

 ؟من حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل  السؤال الثاني: 

دون كيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها  الملقاة السؤال الثالث:      
 ؟ترتيب

 

 أهمية الدراسة: 4.1

 األهمية النظرية:

تأتي أهمية هذه الدراسة بتقديم معلومات عن فعالية برنامج تدريبي قائم على الوسائل التعليمية في 
اقة العقلية، وتعد الدراسة الحالية إحدى تنمية مهارات التآزر البصري الحركي للطلبة ذوي اإلع

الدراسات العربية القليلة التي تناولت التآزر البصري الحركي في مجال اإلعاقة العقلية )حسب علم 
 الباحثة(.

 األهمية التطبيقية:

  توفر هذه الدراسة برنامجًا تدريبيًا مستند إلى الوسائل التعليمية يمكن توظيفه في تنمية مهارات
 البصري الحركي. التآزر

  وضع مقياس لتشخيص التآزر البصري الحركي تم تكييفه للبيئة الفلسطينية للطلبة ذوي
 اإلعاقة العقلية.
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 أهداف الدراسة: 5.1

 ى:ه الدراسة التهدف هذ

فاعلية برنامج مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري  علىالتعرف  -1
 الحركي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.

مستوى مهارات التآزر البصري الحركي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بعد  علىالتعرف  -2
 تطبيق البرنامج التدريبي.

الطعام، الحركة والنشاط الزائد، ترتيب األغراض على مستوى أداء الطلبة في )تناول التعرف  -3
 الخاصة( من خالل مقابلة األمهات.

 

 حدود الدراسة: 6.1

 الحدود البشرية: طلبة جمعية بنت الريف في جنوب الخليل.

 الحدود المكانية: جمعية بنت الريف في جنوب الخليل.

 م.2018-2017الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية 

 الحدود المفاهيمية: تقتصر حدود هذه الدراسة على المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية الواردة فيها.

 

 مصطلحات الدراسة:  7.1

 :ا التاليةاعتمدت هذه الدراسة التعريف

 

هو مجموعة من األنشطة والتدريبات التي تقدم إلى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية،  البرنامج التدريبي:
 والتي تم التخطيط لها بناًء على خصائصهم التعليمية. 

 

جميع المواد واألدوات واالجهزة التعليمية التي يستخدمها المعلم والمتعلم في عملية  :الوسائل التعليمية
 . (2005هد وتكلفة. )دومي والعمري، التعليمية بأقل وقت وجالتعلم والتعليم في تحقيق األهداف 
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قدرة الفرد على المزاوجة بين  ( وهو2004اعتمدت الدراسة تعريف سليمان ) التآزر البصري الحركي:
الرؤية وحركة الجسم، أو بعض أجزائه أو القدرة على تحقيق التزامن بين المعلومات البصرية، وحركات 

وهذه المهارة ضرورية لعدد من المجاالت األكاديمية كالكتابة، والرياضيات،  أجزاء الجسم المختلفة
 .والتربية البدنية، ومهارات الحياة اليومية المختلفة

 التي يحصل عليها الطالب بعد تطبيق البرنامج التدريبي. الدرجة التعريف اإلجرائي:

 

في كل من األداء العقلي  واضحاً  قصوراً تمثل تعريف الجمعية األمريكية بأنها:  اإلعاقة العقلية:
وتظهر قبل بلوغ  ،والتكيفية العملية جتماعيةوالسلوك التكيفي اللذين تمثلهما المهارات المفاهيمية واال

 (.AAIDD,2010الفرد الثامنة من عمره )
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة



 ي:اإلطار النظر
التآزر البصري الحركي، و الوسائل التعليمية، و المحاور اآلتية: اإلعاقة العقلية،  النظري يشمل اإلطار

 البرنامج التدريبي، والدراسات السابقة.و 
 

 اإلعاقة العقلية:  1.2
تعد اإلعاقة العقلية أحد أكثر أنواع اإلعاقة انتشارًا في المجتمعات اإلنسانية المختلفة. فما هي 
اإلعاقة العقلية؟ وما نسبة انتشارها؟ وما هي أسبابها؟ وكيف يتم تشخيصها؟ وما الخصائص 

في  التي يتميزون بها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية؟ هذا ما سيتم الحديث عنه بشئ من التفصيل
 هذا الفصل.

 تعريف اإلعاقة العقلية:  1.1.2

لم يكن تعريف اإلعاقة العقلية باألمر الهين ألسباب ترجع إلى طبيعة هذه اإلعاقة فهي متعددة األبعاد 
والجوانب وفي نفس الوقت تهم قطاعات مختلفة من المختصين في المجتمع، كما أنها مشكلة طبية، 

، وعلمية أيضًا، لكن بفضل اهلل هناك نخبة من العلماء الذين اهتموا بدراسة اجتماعيةنفسية، تربوية، 
ذلك للوصول إلى تعريفات شاملة لإلعاقة و هذه اإلعاقة وركزوا جهودهم للتعرف على جميع أبعادها 

 العقلية وفيما يلي عرض ألهم هذه التعريفات:

 (:Medical Definitionالتعريف الطبي ) - أ

ن أقدم تعريفات اإلعاقة العقلية، إذ أن األطباء من أوائل المهتمين بتعريف يعد التعريف الطبي م
 ركز التعريف الطبي على األسباب المؤدية إلى اإلعاقة العقلية،يشخيص ظاهرة اإلعاقة العقلية، وت
األسباب المؤدية إلى و األسباب المؤدية إلى إصابة المراكز العصبية، التي تحدث قبل أو بعد الوالدة، و 

 (.39، ص2001عدم اكتمال عمر الدماغ سواًء كانت تلك األسباب قبل الوالدة أو بعدها )الروسان، 
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( الذي يرى أن اإلعاقة العقلية هي: "حالة Gold,1937ومن أبرز هذه التعريفات تعريف تريد جولد )
التي يعيش من عدم اكتمال النمو العقلي، تجعل الشخص ال يستطيع أن يكيف نفسه مع مطالب البيئة 

 (.19، ص 1999فيها، ويحتاج إلى مساعدة اآلخرين" )مرسي،

اإلعاقة العقلية عدم اكتمال نضج الدماغ وخالياه ومراكزه إما بسبب اإلصابة : (2009باظة ) وتعريف
بمرض أو اختالل جيني أثناء الحمل لتعاطي األم األدوية أو اإلدمان أو التعرض لإلشعاع أو اإلصابة 

غيرها من األمراض األشد خطورة مثل اإليدز أو السرطان أو العوامل المؤثرة أثناء الوالدة باألورام، و 
 وبعدها.

 (:Psychometric Definitionالتعريف السيكومتري ) - ب

ت للتعاريف الطبية، فالطبيب هنتقادات التي وجقة العقلية نتيجة االظهر التعريف السيكومتري لإلعا
للقدرة العقلية، أما التعريفات  اً كميو ولكنه ال يعطي وصفًا دقيقًا يصف الحالة ومظهرها وأسبابها 

، وذلك نتيجة في تعريف اإلعاقة العقلية اً أساسي اً حكم( IQالسيكومترية فتعتمد على درجة الذكاء )
ن عقليًا )الروسان، يمعوق 75وقد اعتبر األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن ، ظهور مقاييس الذكاء

 (.49، ص2001

 اشهر المقاييس المقننة لقياس القدرة العقلية:

 مقياس ستانفورد بينيه. -1
 ر للذكاء.لمقياس وكس -2
 مقياس مكارثي للقدرة العقلية. -3
 (.2012)الروسان، مقياس السلوك التكيفي للمعوقين عقليا  -4

 
 (:Social Definitionالتعريف االجتماعي ) - ج

وجهت انتقادات إلى محتوى مقاييس ستانفورد بينيه ومدى صدقها وتأثرها بعوامل عرقية وثقافية 
والتي تقيس مدى تفاعل الفرد  جتماعية، األمر الذي أدى إلى ظهور المقاييس االاجتماعيةوتحصيلية و 

(، Mercer,1973تجاه ميرسر )وقد نادى بهذا اال جتماعيةمع مجتمعه واستجابته للمتطلبات اال
جتماعي على مدى نجاح أو فشل الفرد في االستجابة ( ويركز التعريف االJenesen,1980وجنسن )

سها وعلى ذلك يعتبر فمع نظرائه من المجموعة العمرية نالمتوقعة منه مقارنة  جتماعيةللمتطلبات اال
 (.94، ص2001المتوقعة منه )الروسان،  جتماعيةالقيام بالمتطلبات االالفرد معاقًا عقليًا إذا فشل في 
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بأنها: "حالة من العجز في  اجتماعية( اإلعاقة العقلية من وجهة نظر Gold, 1937ويعرف جولد )
النمو العقلي منذ الوالدة أو في سنوات العمر المبكرة، بدرجة ال تسمح بأن يعتمد على نفسه في البيئة 

( إلى أن اإلعاقة العقلية من الوجهة 1987سيسالم ) ويشير (.Greenspan,1999,p7العادية" )
 .نخفاض المستوى الثقافي والقدرة على التفاعل مع اآلخرينا هي: جتماعيةاال

 (:Educational Definitionالتعريف التربوي ) - د

في هذا التعريف تم التركيز على التدني والقصور الواضح في التحصيل المدرسي وخاصة في مهارات 
 (.2016القراءة والكتابة والحساب )الروسان، 

وأشار البعض إلى أن اإلعاقة العقلية هي عبارة عن تأخر أو بطء في التطور العقلي للتلميذ بحيث 
 (.9، ص2011ذين هم في مثل سنه )السبيعي، يتعلم األشياء ببطء أكثر من التالميذ ال

 ذوأن الطفل ب "كيف يتعلم المخ ذو التخلف العقلي"( في كتابه 96، ص2007يشير خليفة وعيسى )و 
هو ذلك الشخص الذي يعاني منذ الطفولة من صعوبة غير عادية في التعلم، وهو غير  اإلعاقة العقلية

فعال نسبيًا في استخدام ما تعلمه في مواجهة مشكالت الحياة العادية، وهو يحتاج إلى تدريب وتوجيه 
 خاصين ليستفيد من طاقاته مهما كانت.

 Association on The American) جمعية األمريكية لإلعاقة العقليةتعريف ال - ه

 Intellectual and Developmental Disabilities:) 

يكية لإلعاقات ( استبدلت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي اسمها بالجمعية األمر 2007في عام )
 .(kufiman & Hallahan, 2011) (العقلية والنمائية

في كل من األداء العقلي والسلوك التكيفي اللذين تمثلهما  فت اإلعاقة العقلية بأنها: " قصور واضحوعر 
والتكيفية العملية. وتظهر قبل بلوغ الفرد الثامنة من عمره"  جتماعيةالمهارات المفاهيمية واال

(AAIDD,2010.) 

 (.1973( وتعريف جروسمان )1961وهذا التعريف مر  بمراحل سابقة هي: تعريف هيبر )

المفاهيمية: اللغة، القراءة، الكتابة، الوقت، النقود، اإلعداد، والتوجيه الذاتي. وتشمل المهارات 
، تقدير الذات، حل جتماعية، المسؤولية االجتماعيةتشمل: العالقات اال جتماعيةوالمهارات اال
 ، إتباع التعليمات.جتماعيةالمشكالت اال
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أما المهارات التكيفية العملية فهي: مهارات الحياة اليومية )العناية بالذات(، المهارات المهنية، الرعاية 
 (.2010الصحية، السفر والتنقل، السالمة العامة، استخدام النقود، استخدام الهاتف )الخطيب، 

إلى أن اإلعاقة العقلية تمثل مستوى األداء الوظيفي العقلي الذي يقل  (Heber, 1961) ر هيبرويشي
عن متوسط الذكاء بإنحراف معياري واحد ويصاحبه خلل في السلوك التكيفي، ويظهر في مراحل 

 .16العمر النمائية منذ الميالد وحتى 

وظهر ( (Grossman, 1973جروسمان وعلى ذلك تمت مراجعة تعريف هيبر السابق من قبل 
قلي والذي يقل عن تعريف جديد لإلعاقة العقلية ) تمثل اإلعاقة العقلية مستوى األداء الوظيفي الع

نحرافين معياريين، ويصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكيفي، ويظهر في مراحل امتوسط الذكاء ب
 (.2007)الروسان،  (18العمر النمائية منذ الميالد وحتى سن 

( من أكثر التعريفات قبواًل في أوساط التربية الخاصة وقد تبنت 1973مان )ويعتبر تعريف جروس
ويوضح منحنى التوزيع  ( وحتى وقتنا الحاضر.1973الجمعية األمريكية هذا التعريف منذ عام )

 الطبيعي التالي توزيع نسبة الذكاء في المجتمع.

 
 (2006: منحنى التوزيع الطبيعي )الروسان، 1.2الشكل 
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 في األراضي الفلسطينية : شخاص ذوي اإلعاقة العقليةاألواقع   2.1.2

األمل بالحياة ، حيث  باليأس  وفقدان األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية العظمى من الغالبية يشعر 
األشخاص مهمشًا في فقر، وهذا يؤدي إلى خلل مجتمعي ، ألن شريحة  الشخص ذو اإلعاقةيعيش 

لشخص تشعر أنها من عالم آخر  وليس من حقها البقاء والعيش ضمن أفراد المجتمع . وا ذوي اإلعاقة
الفلسطيني كغيره من الفلسطينيين يعانون من االحتالل اإلسرائيلي ، لكن وضعه مختلف  ذو اإلعاقة 

 بسبب وضعه الخاص.

تفعة في المجتمع الفلسطيني بلغت نسبة مر  األشخاص ذوي اإلعاقةغلب الدراسات أن نسبة أوتؤكد 
رتفاع الملحوظ  ورغم اال %7فقد بلغت نسبة االنتشار في األراضي الفلسطينية  مقارنة لعدد السكان

في فلسطين لم يتلق أبسط حقوقه  الذي  الشخص ذو اإلعاقةحتالل بجرائمه ، إال أن والذي عززه اال
اخل أدراجه ينتظر من يطبقه، فالمجتمع الفلسطيني له كفلها له القانون الفلسطيني ، حيث بقي د

 األشخاص ذوي اإلعاقةنسبة  ُتعدخصوصية في كل شيء حتى في اإلعاقة وحجمها وشكلها ، حيث 
حداث اإلصابة   في فلسطين من أعلى النسب في العالم نتيجة الممارسات اإلسرائيلية التي تتعمد القتل وا 

فإن البيانات تشير إلى ازدياد في  ن . وحسب اإلحصاء الفلسطينيالحيابقصد اإلعاقة في كثير من ا
المقدمة لهم )أبو فضالة،  جتماعيةعدد األفراد الذين يعانون من إعاقات مع قلة في الخدمات اال

2009.) 

 

 نسبة انتشار اإلعاقة العقلية: 3.1.2

تبعًا لعدد من المتغيرات في ذلك تختلف نسبة انتشار اإلعاقة العقلية من مجتمع إلى آخر، كما تختلف 
المجتمع، فهي تختلف باختالف متغير درجة اإلعاقة العقلية والجنس والعمر والمعيار المستخدم في 
تعريف اإلعاقة العقلية، وكما تختلف تلك النسبة باختالف البرامج الوقائية من اإلعاقة العقلية، ومهما 

ير الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة يكن من أمر اختالف تلك النسبة، فإن التقار 
%( من 10تبين أن ثمة إجماعًا على أن نسبة حدوث اإلعاقة على المستوى العالمي هي حوالي )

؛ 2015%(. )الروسان، 15-13مجموع السكان. وان هذه النسبة في الدول النامية تزيد لتبلغ )
%  2,5في أي مجتمع هي حوالي اقة العقلية األشخاص ذوي اإلع(، وان نسبة 2010الخطيب، 
 (.2007معايطة، و )القمش 
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 نسبة انتشار اإلعاقة العقلية في فسلطين: 4.1.2

ة اإلعاقة ال يوجد في اإلحصاء الفلسطيني نسبة لإلعاقة العقلية، وعند قيام الباحثة بالبحث عن نسب
التواصل، و السمعية، و البصرية،  ) اآلتيةوجدت نسبة إحصائية لكل من اإلعاقات العقلية في فلسطين 

عاقة نفسية(، و بطء التعلم، و التذكر والتركيز، و الحركية، و   أي معلومات عن اإلعاقة العقلية ولم تجدا 
 في اإلحصاء الفلسطيني.

قامت الباحثة بقسمة عدد الطلبة ذوي  ستخراج نسبة طلبة ذوي اإلعاقة في محافظة الخليل،اوعند 
% من 08.أوضحت النتائج أن و  اإلعاقة العقلية في محافظة الخليل على عدد سكان محافظة الخليل،

)الجهازالمركزي توالمؤسساقة العقلية في المراكز سكان محافظة الخليل هم من طلبة ذوي اإلعا

  (2011،لإلحصاءالفلسطيني

 

 العقلية:أسباب اإلعاقة  5.1.2

 اإلعاقة العقلية إلى: (1999يصنف الروسان )

 (:Prenatal Causesأواًل: مجموعة أسباب مرحلة ما قبل الوالدة )

 وتقسم تلك المجموعة من األسباب إلى مجموعتين هما: 

 (.Genetic Factorsالعوامل الجينية )-أ
 (.Non- Genetic Factorsالعوامل غير الجينية )-ب

 

 :(Genetic Factors) العوامل الجينية - أ
ويقصد بالعوامل الجينية تلك العوامل الوراثية، وتعرف الوراثة على أنها انتقال الصفات الوراثية 

زوجًا من  23 من األباء إلى األبناء عند عملية اإلخصاب حيث تتكون الخلية المخصبة من
مئات من  سومالكروموسومات، نصفها من األب ونصفها اآلخر من األم، ويحمل كل كرومو 

يطلق على التركيب الوراثي بالتركيب الجيني، وأن هذه الجينات وما تحمل و  الجينات الوراثية
 هي: أشكالتأخذ ثالثة  من صفات وراثية

( وتعرف الصفات الوراثية السائدة بأنها قوية Dominant Genesالجينات السائدة ) -1
 يانًا.وتحمل صفات مرغوب فيها ويكفي وجود جين واحد لظهورها أح
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( وتعرف الصفات الوراثية الناقلة على أنها صفات Carrier Genesالجينات الناقلة ) -2
 غير مرغوب فيها ولكنها ال تظهر على الفرد.

( وتعرف الصفات الوراثية المتنحية على أنها Resessive Genesالجينات المتنحية ) -3
 حيين لظهورها.صفات وراثية مرضية وغير مرغوب فيها والبد من توفر جينين متن

الجينات الوراثية مسؤولة عن الصفات والخصائص الجسمية والعقلية للفرد، وغالبا ما  ُتعدو 
يشبه الطفل الوليد أبويه في بعض تلك الصفات الوراثية، ويمكن تفسير دور العوامل 
الوراثية في نقل الصفات الخاصة بالقدرة العقلية حسب نوع الصفات الوراثية لكال األبوين 

 .وفيما  إذا كانت سائدة أو متنحية أو ناقلة

 

 (:Non- Genetic Factors) العوامل غير الجينية - ب
يقصد بها كل العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين منذ لحظة اإلخصاب وحتى نهاية مرحلة 

 الحمل وأهمها:
 األمراض التي تصيب الحامل: -1

ويقصد بها على وجه الخصوص، مرض الحصبة األلمانية والزهري واإللتهابات، وبعض 
 األمراض األخرى.

فقد يؤدي فيروس الحصبة األلمانية إلى خلل في نمو الجهاز العصبي المركزي للجنين 
وخاصة في المراحل األولى لنمو الجنين، وقد يؤدي فيروس الحصبة األلمانية إلى 

إلعاقة العقلية كصغر حجم الدماغ واستسقاء الدماغ، كما يؤدي إلى األشكال عديدة من ا
 اإلصابة بالشلل الدماغي واإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية.

كما أن إصابة األم الحامل بمرض الزهري يؤدي حدوث تشوهات للجنين أو والدة أطفال 
اإلعاقات  شكل آخر من األشكالميتين أو مصابين بحاالت اإلعاقة العقلية، أو 

 ضطرابات الجسمية.واال
 :سوء التغذية -2

من أهم عوامل نمو الجنين وسالمة جسمه وعقله يكمن في تغذية األم الحامل، حيث من 
الضروري أن يحتوي غذاء األم على المواد األساسية كالبروتين والكربوهيدرات، 
والفيتامينات والمياه المعدنية الالزمة لنمو الخاليا الدماغية للجنين، على العكس تمامًا فعند 

لعناصر الغذاء يصبح ذلك عاماًل رئيسيًا لإلصابة باإلعاقة العقلية إهمال األم الحامل 
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وتظهر كنقص واضح في مظاهر الطول والوزن مقارنة مع األطفال العاديين )الروسان، 
2007.) 

 :اختالف العامل الرايزيسي -3
يعتبر اختالف العامل الرايزيسي بين األم والجنين أحد العوامل المسببة لحاالت اإلعاقة 

لية أو التشوهات الوالدية، ويبدو أثر العامل الرايزيسي عند وجود اختالف العامل العق
الرايزيسي بين األب واألم وبسبب ظهور العامل الرايزيسي بشكل موجب لدى األب وبشكل 
سالب لدى األم، وبسبب زيادة العامل الموجب فسوف يظهر العامل الرايزيسي لدى الجنين 

يختلف العامل الرايزيسي لألم عنه لدى الجنين، األمر الذي يؤدي موجبًا، وفي هذه الحالة 
إلى إطالق األم لمضادات حيوية لكريات الدم الحمراء لدى الجنين بحيث تدمرها، كما 

 (.1993تؤدي إلى حالة من تميع الدم مما يؤدي إلى تلف في الخاليا الدماغية )إبراهيم، 
 انخفاض األكسجين: -4

النسبة لألم الحامل أثناء نوبات صرع أو أمراض مثل مرض عند حدوث نفص أكسجين ب
 القلب وغيره، فإن ذلك تؤثر على الجهاز العصبي للجنين مما يؤدي إلى إتالفه.

 فترة الحمل: -5
إن قصر فترة الحمل أو طولها قد يؤدي إلى حدوث إعاقة عقلية للطفل بسبب عدم اكتمال 

 م لفترة طويلة.نموه أو تعرضه لنقص في التغذية أثناء حمل األ
 اإلنجاب المبكر أو اإلنجاب المتأخر: -6

( سنة، وأيضًا فإن اإلنجاب 35تزداد بعد عمر ) أطفال ذوي إعاقة عقليةإن احتمال والدة 
والدة أطفال ذوي إعاقة المبكر في سن دون الثامنة عشر يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال 

 .21ضطراب كروموسوم من فئة ا عقلية
 المتكررة واإلجهاض المتكرر:الوالدة  -7

 ذوي إعاقةهذه الحاالت تؤدي إلى زيادة نسبة احتمال والدة أطفال 
(Macmillan,1982.)  

 األشعة السينية: -8
األشعة السينية من أهم العوامل التي تؤدي إلى والدة طفل معاق عقليًا وخصوصًا عند  ُتعد

ه االشعة إلى تلف في الخاليا تعرض األم الحامل في فترة الحمل األولى، حيث تؤدي هذ
الدماغية للجنين تصاحبه إعاقة عقلية أو شكل آخر من األشكال اإلعاقة أو أمراض 

 (.2007كالسرطان وغيرها )الروسان، 
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 (Perinatal Causesثانيا: مجموعة أسباب أثناء الوالدة )

والتي تؤدي يقصد بهذه المجموعة من أسباب اثناء الوالدة، تلك األسباب التي تحدث اثناء فترة الوالدة 
 غيرها من اإلعاقات، ومنها:إلى اإلعاقة العقلية و 

 (:Physical Traumaالصدمات الجسدية ) -1
عند حدوث الوالدة القيصرية من الممكن ان يتعرض الجنين إلى كدمات جسدية مما قد يؤثر 
على الخاليا الدماغية أو القشرة الدماغية للجنين وبالتالي تحدث اإلعاقات المختلفة للجنين 
ومنها اإلعاقة العقلية، وأيضًا عند طول مدة الحمل أو قصرها أو عند كبر حجم راس الجنين 

 (.2007ذلك إلى حدوث صدمات للجنين وبالتالي اإلعاقة العقلية )القمش ومعايطة،  قد يؤدي
 (:Infectionsااللتهابات التي تصيب الطفل ) -2

إصابة الجنين بااللتهابات وخاصة التهاب السحايا من اهم العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى 
التالي إلى اإلعاقة العقلية وفاة الجنين قبل والدته أو إصابة الجهاز العصبي المركزي وب

 (.2007)الروسان، 
 (:Asphyxiaنقص األوكسجين اثناء عملية الوالدة ) -3

نقص االكسجين لدى الجنين اثناء عملية الوالدة هو من العوامل التي تؤدي إلى إصابة الجنين 
عقلية في الخاليا الدماغية أو في قشرة الدماغ وبالتالي اإلعاقات المختلفة ومنها اإلعاقة ال

 (.1987)سيسالم، 
 

 (Postnatal Factorثالثا: مجموعة أسباب ما بعد الوالدة )

 هي األسباب التي تحدث بعد عملية الوالدة والتي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي ومن أهمها:

 سوء التغذية: -1
التغذية الجيدة عامال مهما في نمو الخاليا الدماغية، وبالعكس فعند نقصها فان ذلك  ُتعداذ 

 يؤدي إلى ضمور نمو الخاليا الدماغية وبالتالي تلفها ومن ثم حوث اإلعاقة العقلية.
 الحوادث والصدمات: -2

الحوادث التي يتعرض لها الطفل بعد والدته وخاصة الصدمات والحوادث التي تؤثر  ُتعد
شرة على منطقة الراس، كالوقوع على الرأس وغيره، من العوامل التي تؤدي حدوث نزيف مبا

 في الدماغ أو نقص اكسجين وبالتالي حدوث اإلعاقة العقلية.
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 االمراض وااللتهابات: -3
التي يصاب بها الجنين بعد والدته من األسباب التي تؤدي  التهاباتذوالاالمراض  ُتعدحيث 

 (.1999قلية )الروسان، إلى حدوث اإلعاقة الع
 الحروق. -4
 االدوية الخاطئة. -5
 (.2003استعمال القسوة في عقاب الطفل )الصمادي وآخرون،  -6

 

 تصنيف اإلعاقة العقلية 6.1.2

 تصنف اإلعاقة العقلية إلى عدة تصنيفات وهي:

 (:.Classification by I.Qأوال: تصنيف اإلعاقة العقلية حسب درجة الذكاء )   

 :العقلية البسيطةاإلعاقة  -1
( ويتميز أفراد هذه الفئة بخصائص جسمية وحركية 70-55ويتراوح ذكاء هذه الفئة ما بين )

عادية، وبقدرتهم على التعلم حتى مستوى الصف الثالث االبتدائي ومستوى متوسط من 
 المهارات المهنية.

 :اقة العقلية المتوسطةاإلع -2
ويتميز افراد هذه الفئة بخصائص جسمية وحركية ( 55-40ويتراوح ذكاء هذه الفئة ما بين )

 قريبة من مظاهر النمو العادي ولكن تصاحب ذلك مشكالت في المشي والوقوف.
 :اإلعاقة العقلية الشديدة -3

( ويتميزون بضعف نموهم الحركي والكالمي، حيث 40-25ويتراوح ذكاء هذه الفئة ما بين )
 بتدائية.تتأخر قدرتهم على الكالم إلى سن المدرسة اال

 :اإلعاقة العقلية الشديدة جدا -4
قل المعاقين عقليا من حيث الذكاء فمعدل ذكائهم يقل أعف البشر ذكاء على االطالق و ضوهم ا
( وهم يصابون باإلعاقة التامة في الطفولة والمراهقة وعدم نمو أي من المهارات 25عن )

 (.2007الحركية أو الكالمية أو االجتماعية )البطانية وآخرون، 
أيضًا تصنف الجمعية االمريكية لإلعاقة العقلية بشكل يشابه تصنيف اإلعاقة العقلية حسب 

 نسبة الذكاء مع التركيز على مظاهر السلوك التكيفي في كل فئة من فئات اإلعاقة العقلية.
 م.1983يمثل هذا الجدول تصنيف الجمعية االمريكية وفق تعديل أجرته الجمعية عام 
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 (Grossman, 1983, p13: تصنيف الجمعية االمريكية لفئات االعاقة العقلية  )(1.2)الجدول 

 معامل الذكاء وفق تعديل  الفئة
1983 

معامالت الذكاء المعتمدة قبل 
 التعديل

 55-70 70إلى حدود  50-55من   اإلعاقة العقلية البسيطة

 40-54 50-55إلى حدود  35-40من   اإلعاقة العقلية المتوسطة

 25-39 35-40إلى حدود  20-25من   اإلعاقة العقلية الشديدة

 25دون  20دون   اإلعاقة العقلية الشديدة جدا

 

 (:Classification by Formثانيا: تصنيف اإلعاقة العقلية حسب الشكل الخارجي )

 الفئات: وهنا تقسم اإلعاقة العقلية إلى فئات حسب الشكل الخارجي المميز لكل فئة منها، ومن هذه

 : 21اضطراب الكرموسوم  -1
( نسبة إلى الطبيب اإلنجليزي Down's Syndromeهذه الحالة باسم عرض داون ) عرفتو 
(John Downوتشكل )  من حاالت اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة ويمكن 10حوالي %

التعرف على هذه الحالة قبل عملية الوالدة واثنائها، كما ترتبط هذه الحالة بعمر االم اذ تزداد 
 سنة. 35نسبة هذه الحالة مع زيادة عمر االم وبخاصة بعد عمر 

حيث يظهر زوج  21اما أسباب هذه الحالة فتعود إلى اضطرابات في الكروموسوم رقم 
الكروموسومات هذا ثالثيا عند الجنين، وبذا يصبح عدد الكروموسومات لدى الجنين في حالة 

 كروموسوما كما هو الحال في االجنة العادية. 46ال  47المنغولية 
األشخاص ذوي اضطراب ويمكن تصنيف هؤالء ضمن اإلعاقة العقلية البسيطة، كما يتميز 

ية مميزة من حيث الوجه المسطح وصغر حجم االنف المائل بخصائص جسم 21كوموسوم 
قليال، والعيون الضيقة الممتدة باتجاه عرضي، وكبر حجم االذنين، وظهور اللسان خارج الفم، 

 ,MacMillan)واالضطرابات بشكل االسنان، وايديهم واصابعهم قصيرة، وكذلك رقابهم 
1985.) 
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 (:Phenyiktonuria ،PKUحاالت اضطرابات التمثيل الغذائي ) -2
تعود أسباب هذه الحاالت من هذا النوع إلى أسباب وراثية تبدو في نقص كفاءة الكبد في افراز 
االنزيم الالزم لعملية التمثيل الغذائي لحامض الفنيلين، وبسبب سوء هضمه بالطريقة المناسبة، 

د السامة اآلخرى، بحيث فيظهر في الدم بمستويات عالية كمادة سامة للدماغ، تماما كالموا
تؤدي إلى اضطرابات في الخاليا العصبية للدماغ ومن ثم إلى اإلعاقة العقلية، وتكون نسبة 

أو اقل من ذلك اما خصائصهم الجسمية فتبدو في جلدهم الناعم وفي  50ذكائهم تدور حوالي 
 بعض الحاالت يبدو حجم الراس صغيرا.

 (:Cretinismالقماءة ) -3
القامة الملحوظ مع المجموعة العمرية التي ينتمي اليها والمصحوبة باإلعاقة يقصد بها قصر 

العقلية وتعود أسبابها إلى نقص افراز هرمون الثيروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية، واهم 
 الخصائص الجسمية التي تتميز بها تبدو في جفاف الجلد والشعر واندالع البطن.

 :(Microcephalyصغر حجم الدماغ ) -4
تبدو مظاهر هذه الحالة في صغر حجم محيط الجمجمة مقارنة مع المجموعة العمرية التي 
ينتمي اليها الفرد مع صعوبة في التآزر البصري الحركي، ويعتقد ان السبب وراء هذه الحالة 

 يبدو في تناول الكحول والعقاقير اثناء فترة الحمل، وتعرض االم الحامل لإلشعاع.
 (:Macrocephalyكبر حجم الدماغ ) -5

تبدو مظاهر هذه الحالة في كبر حجم محيط الجمجمة مقارنة مع المجموعة العمرية التي 
 ينتمي اليها الفرد، ويعتقد ان أسباب هذه الحالة ترجع لعوامل وراثية.

 (:Hydrocephalyاستسقاء الدماغ ) -6
تي ينتمي اليها الفرد، تبدو ظاهر هذه الحالة في كبر حجم الجمجمة مقارنة مع الفئة العمرية ال

وتصاحب هذه الحالة وجود سائل النخاع الشوكي داخل أو خارج الدماغ، وتعود أسباب هذه 
 (.2007الحالة إلى عوامل وراثية أو مرضية )الروسان، 

 

 ثالثا: التصنيف القائم على أسباب اإلعاقة:

اإلعاقة، ويميل األطباء حاالت المعاقين بحسب األسباب التي أدت إلى ( 1985الريحاني )صنف ي 
إلى هذا االتجاه في التصنيف حيث يهدف إلى معرفة األسباب من اجل المعالجة، فقد ينقسم المعاقين 

 إلى:
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 فئات معروفة األسباب. -

 فئات غير معروفة األسباب. -

 أو قد يصنف إلى:

 أسباب وراثية. -

 أسباب بيئية. -

 أسباب مختلطة. -

لطلبة ذوي اإلعاقة العقلية فيد كثيرا في مجال تعليم اكثيرا حيث انها ال يهذا التصنيف ال يعمل به 
 وتدريبهم وتأهليهم، لذلك ال يؤخذ بهذا التصنيف كثيرا في مجال التربية الخاصة.

 

 رابعا: التصنيف التربوي:

في فئات تبعا لقدراتهم على التعلم وذلك من  ذوي اإلعاقة العقليةيف إلى وضع االفراد يهدف هذا التصن
 اجل تحديد البرامج والخدمات التربوية الالزمة لهم، وهذا التصنيف يقسم إلى:

 القابلين للتعلم: -1
توازي حاالت القابلين للتعلم وفق هذا التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية الخفيفة وفق تصنيف 

نفس الخصائص الجسمية واالجتماعية لفئة اإلعاقة متغير الذكاء لإلعاقة العقلية ولهذه الفئة 
العقلية البسيطة، ويتم التركيز لهذه الفئة على البرامج التربوية الفردية والخطط التعليمية الفردية 
ويتضمن محتوى منهاج األطفال القابلين للتعلم المهارات االستقاللية والمهارات الحركية 

ة يمية كالقراءة والكتابة والحساب والمهارات المهنيوالمهارات اللغوية والمهارات االكاد
 واالجتماعية ومهارات السالمة .

 للتدريب: ينالقابل -2
توازي حاالت القابلين للتدريب وفق هذا التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية المتوسطة وفق 
تصنيف متغير الذكاء لإلعاقة العقلية ولهذه الفئة نفس الخصائص العقلية والجسمية 

جتماعية لفئة اإلعاقة العقلية المتوسطة ويتم التركيز لهذه الفئة على البرامج التدريبية واال
 والمهنية وخاصة برامج التهيئة المهنية وبرامج التأهيل مهني.
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 :االعتماديين -3
حاالت االعتماديين وفق هذا التصنيف حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة وفق تصنيف متغير 

العقلية ولهذه الفئة نفس الخصائص العقلية والجسمية واالجتماعية لفئة اإلعاقة الذكاء لإلعاقة 
 العقلية الشديدة ويتم التركيز في برامج هذه الفئة على مهارات الحياة اليومية

 

 Assessment & Diagnosis of Intellectualتشخيص اإلعاقة العقلية ) 7.1.2
Disability) 

المظاهر المهمة ألي إجراء لذلك يعتمد عليه في اتخاذ القرارات المناسبة يعد التشخيص )التقويم( من 
في الحكم على هذه المظاهر، فظهرت تعريفات متعددة لمفهوم التشخيص ومعظمها يجمع على انه 
تفسيرا يتمثل في إجراء حكم على ظاهرة ما بعد قياسها أو موضوع ما وفق معايير خاصة بتلك 

 الظاهرة.

( التشخيص على انه تلك العملية التي نحكم فيها على مظاهر Mehrens ،1975) فقد عرف مهرنز
 Howelول وزمالؤه )االسلوك ومدى قربها أو بعدها من المعايير الخاصة بها، كما جاء في تعريف ه

et al ،1979 للتشخيص على انه شكل من األشكال التقويم، وهو مصطلح مستعار من العلوم )
ى نحو خاص في ميدان التربية الخاصة، ألغراض الحكم على السلوك )الروسان، الطبية، ويستخدم عل

2016.) 

 

 أهداف التشخيص )التقويم(: 8.1.2

تتلخص أهداف عملية التشخيص والقياس في اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بتصنيف الطلبة أو نقلهم أو 
التربية الخاصة تبدو أهداف عملية احالتهم إلى المكان المناسب أو اعداد خططهم التربوية، وفي 

 التشخيص في النقاط التالية:

 تصنيف الطلبة غير العاديين إلى فئات أو مجموعات متجانسة. -1
 تحديد موقع الطلبة غير العاديين على منحى التوزيع الطبيعي من حيث قدراتهم العقلية. -2
 ة لهم.إحالة الطلبة غير العاديين إلى البيئات التربوية المناسب \تحويل  -3
 اعداد الخطط التربوية الفردية للطلبة غير العاديين والحكم على مدى فعاليتها. -4
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اعداد برامج تعديل السلوك لألطفال غير العاديين والحكم على مدى فعاليتها )الروسان،  -5
 (.29، ص2016

ترية، ان تشخيص اإلعاقة العقلية يشمل عدة جوانب وهي: الطبية والتربوية واالجتماعية والسيكو م
 وهناك التشخيص التكاملي الذي يشمل جوانب التشخيص جميعها.

 

 االتجاه التكاملي في تشخيص اإلعاقة العقلية 9.1.2

 
 (2001: االتجاه التكاملي في تشخيص االعاقة العقلية  )الروسان، 2.2الشكل             

يقوم به عادة يتضمن التشخيص الطبي والذي  (:Medical Diagnosisالتشخيص الطبي ) -1
أخصائي في طب األطفال، تقريرا عن عدد من الجوانب منها: تاريخ الحالة الوراثي، أسباب 
الحالة، ظروف الحمل، مظاهر النمو الجسمي للحالة واضطراباتها، والفحوص المخبرية 

 الالزمة.
يقوم بهذا العمل اخصائي  (:Psychometric Diagnosisالتشخيص السيكومتري ) -2

ويتضمن تقريرا عن القدرة العقلية للمفحوص، وذلك باستخدام إحدى مقاييس القدرة النفس 
 العقلية.

يقوم بهذا العمل أخصائي في التربية  (:Social Diagnosisالتشخيص االجتماعي ) -3
 الخاصة، ويتضمن تقريرا عن درجة السلوك التكيفي.
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ل عادة أخصائي التربية يقوم بهذا العم (:Educational Diagnosisالتشخيص التربوي ) -4
الخاصة، ويتضمن تقريرا عن المهارات االكاديمية للمفحوص وذلك باستخدام إحدى مقاييس 

 (.64، ص2007المهارات االكاديمية )القمش ومعايطة، 
  

 التآزر البصري الحركي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية وخصائصهم التعليمية: 10.1.2

هناك دراسات ربطت التآزر البصري الحركي بمشكالت صعوبات التعلم والتآخر الدراسي كدراسة 
(، ومن الدراسات ما ركزت على مهارات الكتابة وعالقتها بالتآزر البصري الحركي مثل (2002ادريس 

ان من العالجات الالزمة لعالج صعوبات  (2010) فحةالط كما ذكر، (2013دراسة ابو زيد )
خرى تحدثت عن التآزر البصري أودراسات ، الكتابة  لدى الطالب هو عالج التآزر البصري الحركي

خرى تحدثت أودراسات ، (1995)الفخراني ط الزائده وضعف االنتباه كدراسة الحركي وعالقته بالنشا
 .((Sanghavi, 2005سانغافي  كي مثل دراسةبالتآزر البصري الحر عن العالج الوظيفي وعالقته 

وجميعها أكدت على أهمية التآزر البصري الحركي لتنمية بعض الخصائص التعليمية للطلبة، نستنتج 
من ذلك أن هناك عالقة طردية بين مهارات التآزر البصري الحركي وبين الخصائص التعليمية 

 للطلبة.

 تعريف التآزر البصري الحركي:  

هو قدرة الفرد على المزاوجة بين الرؤية وحركة الجسم، أو بعض أجزائه أو القدرة على تحقيق التزامن 
بين المعلومات البصرية، وحركات أجزاء الجسم المختلفة وهذه المهارة ضرورية لعدد من المجاالت 

، 2004لمختلفة )سليمان، األكاديمية كالكتابة، والرياضيات، والتربية البدنية، ومهارات الحياة اليومية ا
 (.270ص

 :خصائص التآزر البصري الحركي 
 التآزر:  يعين التناسق بين العين واليد أو العين والرجل. -1
 السرعة: وتعني ان تؤدي المهارة بسرعة، بحيث ال تسبق العين يد الطالب أو العكس. -2
 الدقة: تعني االتقان والجودة المالزمين للسرعة في األداء. -3
األداء تحت الضغوط: وهي المقدرة على األداء تحت ضغط الزمن أو التعب أو القدرة على  -4

 اللحظات الحرجة أو في وجود مالحظين لهما.
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االستراتيجية: وضع خطة تنفيذية لتحقيق الهدف المتمثل في األداء الماهر وفق الزمن  -5
 (2006المطلوب )جايبريل وآخرون، 

 
 :مشكالت التآزر البصري الحركي 

 نشاهد أو نالحظ مشكالت التآزر البصري الحركي في:ممكن ان 

 األنشطة التي يستخدم فيها تحيد نقطة البداية والنهاية. -

 األنشطة التي نحتاج فيها لتطابق األشكال واأللوان واالحجام. -
عدم قدرة الطالب على القيام بالمهارات االستقاللية وخصوصا االكل والشرب وترتيب  -

 ادواته.
 الحركة والنشاط لدى الطالب بدون تركيز وانتباه.زيادة  -
 صعوبات تواجه الطالب في القراءة والكتابة. -
 عدم االتزان اثناء المشي أو القفز. -
 أي مهمات يحتاج فيها الطالب إلى التنسيق بين العين واليد أو التنسيق بين الرجل والعين. -

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=5&id=230

  كيدور معلم التربية الخاصة في تنمية التآزر البصري الحر: 

ان المعلم يستطيع تنمية التآزر البصري الحركي لدى الطالب من خالل نشاطات متعددة منها مهارات 
البرنامج التدريبي المستندة إلى الوسائل التعليمية، فهذه النشاطات تساعد على تدريب العين واليد 

ال ننسى دور االهل في متابعة المعلم فهو النصف الثاني  :دور االسرة .ليعمال معا لإلنجاز مهمة ما
ع المعلم في كيفية من نجاح الخطة التربوية الفردية وتقدم الطالب بشكل اسرع، حيث يجب التواصل م

أداء المهمة الموكلة للطالب في البيت، وتعزيز الطالب عند النجاح وتشجيعه ومساعدته عند االخفاق 
 .وتعزيز الثقة بانك في المرة القادمة سوف تقوم بإنجاز المهمة بطريقة صحيحة ودون مساعدة

http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=2323 







http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=5&id=230
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=5&id=230
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 تعريف الخصائص التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية: 11.1.2

طلبة ذوي اإلعاقة العقلية ومن ثم اعداد الالسلوك المدخلي لبناء منهاج الخصائص التعليمية تشكل  
 وهي : (.1999طريقة التدريس المناسبة على ضوء الخطة التربوية الفردية )الروسان، 

 :الخصائص المعرفية 

 ،نتباه، والقابلية العالية للتشتتمن ضعف القدرة على اال الطلبة ذوي اإلعاقة العقليةيعاني  االنتباه: - 
وهذا يفسر عدم مواصلتهم األداء في الموقف التعليمي إذا استغرق فترة زمنية متوسطة أو مناسبة 

ضعف التعلم العارض )أي للعاديين، فان الضعف في االنتباه والذاكرة لديهم من األسباب الرئيسية ل
بازدياد  والتشتت عند القيام بمهارة معينة ف االنتباهالتعلم من الخبرة وبشكل غير مقصود(، ويزداد ضع

 (.7هارات التآزر البصري الحركي كما هو موضح في ملحق )، وبازدياد الضعف في مدرجة اإلعاقة

يواجه المعاقون عقليا صعوبات في التذكر مقارنة بأقرانهم العاديين، خاصة الذاكرة قصيرة  التذكر: -
المدى )أي تذكر االحداث أو المثيرات التي تعرض لها الفرد قبل فترة زمنية وجيزة(، فان االنتباه عملية 

ات التآزر وضعف في مهار ضرورية للتذكر، ولذا فانه يترتب على ضعف االنتباه ضعف في الذاكرة 
، خاصة فيما الطلبة ذوي اإلعاقة العقليةوضعف أيضًا في استراتيجيات التعلم عند  البصري الحركي

عادة التنظيميتعلق بالتجميع وفق ا  (.7كما في ملحق ) لخصائص المتشابهة وا 

ن التمييز بين المثيرات يتطلب إدراك الخصائص المميزة لكل مثير، ومعرفة الخصائص إ التمييز: -
الطلبة ذوي اإلعاقة المميزة للمثير تقوم على االنتباه لتلك الخصائص وتصنيفها ومن ثم تذكرها، فان 

قصورا يواجهون قصورا في عمليات االنتباه والتصنيف والتذكر، فيترتب على ذلك انهم يواجهون  العقلية
في عملية التمييز أيضًا مقارنة بمستوى اقرانهم العاديين، وعملية التمييز بين المدركات الحسية تتأثر 

 تزدادبشكل كبير بمستوى أداء الحواس المختلفة )السمع، والبصر، والتذوق، والشم، واللمس(، و 
بازدياد الضعف  قات المختلفةصعوبات التمييز بين األشكال واأللوان واالحجام واألوزان والروائح والمذ

في  أيضاً  ، وتختلف درجة الصعوبةفي مهارات التآزر البصري الحركي للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية
 (.7) كما في ملحق مييز تبعا لدرجة اإلعاقة العقليةالت

بشكل عام ذوو خيال محدود، وعملية التخيل تتطلب  الطلبة ذوي اإلعاقة العقليةيالحظ ان  التخيل: -
درجة عالية من القدرة على استدعاء الصور الذهنية وترتيبها في سياق نمطي ذي معنى، واسوة 
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 اد بازدياد درجة اإلعاقة العقليةبالعمليات العقلية األخرى فان القصور في القدرة على التخيل تزد
 ركي.والضعف في مهارات التآزر البصري الح

التفكير المجرد التي يتميز بها و  االنتباه والتذكر والتخيل ان االنخفاض الواضح في القدرة على   
، يفرض علينا توفير الخبرات التعليمية على شكل مدركات حسية، ومن ثم الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية

 (.1995شبه مجردة ومن ثم مجردة )القريوتي، والسرطاوي، والصمادي، 

يعاني ذوي اإلعاقة العقلية من نقص واضح في ينقل أثر التعلم من موقف إلى  انتقال أثر التعلم:-
 للطالب ذوي اإلعاقة العقليةخاصية صعوبة نقل اثار التعليم من الخصائص المميزة  ُتعدآخر، اذ 
الطالب فشل الذي يناظره بالعمر الزمني، ويبدو السبب في ذلك  الطالب غير ذوي اإلعاقةمقارنة مع 

في التعرف إلى أوجه الشبه واالختالف بين الموقف المتعلم السابق والموقف  اإلعاقة العقلية ذو
( نتائج الدراسات التي أجريت حول موضوع MacMillan, 1977الجديد، وقد لخص ماكميالن )

انتقال أثر التعلم، فأشار إلى الفروق الواضحة بين أطفال مراكز التربية الخاصة النهارية، وأطفال 
مراكز اإلقامة الكاملة من حيث قدرتهم في التعرف إلى الدالئل المناسبة بين الموقف المتعلم السابق، 

اكد على عالقة درجة اإلعاقة العقلية مع صعوبة نقل أثر التعلم، والموقف الجديد الالحق، وباألخير 
 (.2007حيث انه كلما زادت درجة اإلعاقة زادت درجة صعوبة نقل أثر التعلم )الروسان، 

 

 :الخصائص االكاديمية 

ُتعد الخصائص األكاديمية من أكثر الخصائص التي يتميز بها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية من نقص 
ذوي اإلعاقة  لبةن الطالقدرة على التعلم مقارنة مع الطلبة من غير ذوي اإلعاقة حيث إ واضح في

العقلية ال يستطيعون التقدم في العملية التعليمية االكاديمية كغيرهم من االفراد فهم ال ينجحون في 
كاديمي والذكاء. فهم المجاالت االكاديمية كغيرهم، وألغرابه في ذلك فثمة عالقة بين التحصيل األ

كما في  (.2009يعانون من مشكالت في القراءة )خاصة االستيعاب القرائي(. )الخطيب، الحديدي، 
( التي قارنت أداء الطلبة العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في 1988دراسة الروسان والعامري )

ن على الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في مهارات القراءة، وقد أشارت النتائج الى تفوق الطلبة العاديي
 مهارات القراءة.
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( حول مقارنة أداء الطلبة العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة 1987وأيضًا في دراسة أجراها الروسان )
العقلية على مهارات الكتابة، وقد بينت النتائج تفوق الطلبة العاديين بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة 

 العقلية.

في الخصائص األكاديمية كلما زاد الضعف في مهارات التآزر البصري الحركي كما  ويزداد الضعف
 (.7(، وملحق )2002أشارت دراسة ادريس )

  

 :الخصائص اللغوية 

لى ذلك فليس من لإلعاقة العقلية، وع مميزاً  الخصائص اللغوية والمشكالت المرتبطة بها مظهراً  ُتعد 
ى هو اقل بكثير من مستو  للطلبة ذوي اإلعاقة العقليةن مستوى األداء اللغوي أن نجد أالمستغرب 

ومن اهم المظاهر اللغوية  الذين يناظرونهم في العمر الزمني. طلبة غير ذوي اإلعاقةاألداء اللغوي لل
 :الطلبة ذوي اإلعاقة العقليةلدى 

تتمثل معظم مشكالت اللغة للمعوقين عقليا في مشكالت الكالم، وصعوبة تشكيل األصوات، أو  - 
في المشاكل النطقية، أو في مظاهر السرعة الزائدة في الكالم أو الوقوف اثناء التحدث، أو األصوات 

 غير المسموعة وغير الواضحة.

مقارنة مع نظرائهم من  ة ذوي اإلعاقة العقليةالطلبلدى  واإلستقبالي قلة المحصول اللغوي التعبيري - 
 (.7الطلبة العاديين كما في ملحق )

 (.2001تتحدد المشكالت اللغوية بدرجة اإلعاقة العقلية لدى الطالب )عبيد،  - 

 

 :الخصائص الجسمية والحركية 

يميل معدل النمو الجسمي والحركي للمعاقين عقليا إلى االنخفاض بشكل عام، وتزداد درجة    
صغر في احجامهم واطوالهم من اقرانهم العاديين، وفي أاالنخفاض بازدياد شدة اإلعاقة. فالمعوقون 

 معظم حاالت اإلعاقة العقلية يكون ذلك واضحا على مظهرهم الخارجي، وتصاحب درجات اإلعاقة
العقلية الشديدة في غالب األحيان تشوهات جسمية، خاصة في الرأس والوجه، وفي أحيان كثيرة في 

 األطراف العليا والسفلى.
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كما ان الحالة الصحية العامة للمعوقين عقليا تتسم بالضعف العام، مما يجعلهم يشعرون بسرعة 
 كثر احتماال من العاديين.أم للمرض االجهاد والتعب، وان قدرتهم على االعتناء بأنفسهم اقل وتعرضه

خرى تعاني بطئا في النمو تبعا لدرجة اإلعاقة، ونجد في وفيما يتعلق بالجوانب الحركية، فهي األ
خرون في اتقان مهارة المشي ويواجهون صعوبات في االتزان أيت الطلبة ذوي اإلعاقة العقليةن أالغالب 

ما يتعلق بالمهارات التي تتطلب استخدام العضالت الحركي والتحكم في الجهاز العضلي، خاصة في
وتبقى هذه  ،الصغيرة كعضالت اليد واالصابع التي يشار اليها عادة بالمهارات الحركية الدقيقة

واالمام،  )القمش رغم تجاوزهم مرحلة الطفولة. لطلبة ذوي اإلعاقة العقليةالمشكالت الحركية تواجه ا
يرة والدقيقة عند زيادة الضعف في مهارات التآزر البصري ، وتزداد ضعف العضالت الكب(2006

الحركي، حيث جد أن مهارات التآزر البصري الحركي لها تأثير مباشر على تنمية العضالت الدقيقة 
وأيضاً،((Sanghavi, 2005سانغافي لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية وهذا ما أشارت اليه دراسة 

 (.7التعليميةللطلبةذوياإلعاقةالعقليةفيملحق)ماأشارتاليهالخصائص

 ن مظاهر النمو الحركي تتضمن مدى قدرة الطالب على التآزرأ( إلى 2001) الروسانويذكر 
الحركي العام، والقدرة على التعامل مع األشياء الحيطة بالفرد  البصري الحركي وعلى التآزر والتوازن

 .حركياً 

  

 واالنفعالية: جتماعيةالخصائص اال 

مثل النشاط  الزائد  وفرط الحركة  وسلوكيةوانفعالية  اجتماعيةتتسبب اإلعاقة العقلية لمشكالت 
في السلوك التكيفي من الخصائص البارزة لإلعاقة العقلية، وال يعود  وأيضاً ، المصاحب لعدم التركيز

األشخاص ذوي اإلعاقة ذلك إلى الضعف العقلي فحسب ولكنه يعود أيضًا إلى اتجاهات اآلخرين نحو 
وطرق معاملتهم وتوقعاتهم منهم. وهذه االتجاهات والتوقعات تؤدي إلى تدني مفهوم الذات لدى  العقلية

التي  عاقة العقلية، ويرتبط انخفاض مفهوم الذات لديهم بخبرات الفشل واالخفاقطلبة ذوي اإل
مثل الحركات النمطية ونوبات  غير مناسبة اجتماعيةسلوكية  نماطاً أيواجهونها، ويظهرون أيضًا 

ويواجهون صعوبات  الضحك او البكاء المتكررة و ردود األفعال الغير مناسبة في المواقف االجتماعية،
وقد اشارت الى ذلك دراسة ( Crane, 2001) مناسبة مع اآلخرين اجتماعيةة في بناء العالقات بالغ

 (.7(، كما وضحها ملحق )1995الفخراني )
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 :الدافعية 

ان الخصائص السابقة الذكر من شانها ان تؤثر بشكل سلبي على الدافعية لدى االفراد ذوي اإلعاقة 
فاشلة ومتكررة، االمر الذي يؤثر سلبا على دافعيتهم، ويكونوا  العقلية، وباألخص عندما يمرون بتجارب

بذلك معرضين لتطوير ما يعرف بالعجز المتعلم، وهو شعورهم بانهم لن ينجحوا في أداءك المهمة 
 ,Hallahanمهما حاولوا، باإلضافة إلى شعورهم بسيطرة اآلخرين عليهم وتوليهم لزمام األمور )

2009 ،Kauffiman & Pullen). 

 

 وعالقته بالتآزر البصري الحركي: حتوى منهاج طلبة اإلعاقة العقليةم 12.1.2

بما قد يؤثر على تطبيق المنهاج  عند القيام بمنهاج للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية يجب األخذ باإلعتبار
من قبل الطلبة، فمن هنا جاء الربط بين منهاج الطلبة ذوي إعاقة العقلية ومهارات التآزر البصري 

 الحركي.

المنهاج لغة: هو الطريق الواضح، وفي ميدان التربية والتربية الخاصة، هو الطريق التي تسلكه العملية 
والمتمثلة في الخطة التربوية الفردية وذلك من خالل الخطة التعليمية  التربوية لتحقيق األهداف التربوية

 (.176ص 2006الفردية )الخطيب وآخرون، 

التي  المتمثلة في البرامج التعليمية من األبعاد والمهارات ويتضمن محتوى منهاج المعاقين عقليا عدداً 
 تحتاج إلى مهارات التآزر البصري الحركي وهي:

 (.Independent Functioning Skillsاالستقاللية )المهارات  -

 (.Motor Skillsالمهارات الحركية ) -

 (.Language Skillsالمهارات اللغوية ) -

 (.Academic Skillsالمهارات االكاديمية ) -

 (.Vocational Skillsالمهارات المهنية ) -

 (.Social Skills) جتماعيةالمهارات اال -

 (.Safety Skills)مهارات السالمة  -
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 (.2014( )الروسان، Economic Skillsالمهارات االقتصادية ) -

 

 ترتيب محتويات المنهاج )المهارات ( حسب األهمية: 13.1.2

 ن المهارات التي يجب ان يتعلمها أو يتدرب عليها المعاق عقلياأ( 1996يؤكد الخطيب والحديدي، )
نليست بنفس الدرجة من األهمية و  تختلف في أهميتها بالنسبة له كفرد، وخالل تعامله مع اآلخرين ما ا 

 وبخاصة االسرة.

سرة بشكل خاص هي المهارات االستقاللية والتي وبين األ نهفضل بيأفمن األولويات لبناء عالقة 
تتضمن: )مهارات الطعام والشراب واللبس والنظافة ومهارات التنقل(، وهناك مهارات أخرى قد تكثر 

 اإلعاقة العقلية ذيالطالب وفق المرحلة العمرية والجنس ودرجة اإلعاقة لذلك عندما يصل وتتنوع 
عداد الطعام ومهارات تنظيم وترتيب البيت، إ منها المرحلة الثانوية تضاف مهاراتة وبخاصة البسيط

واألنشطة ومهارات التسوق، لتحقيق االستقاللية االقتصادية والتصرف المادي السليم، واستثمار الوقت 
 الترفيهية.

التي تتضمن  جتماعيةوالمهارات المهمة األخرى التي تأتي بعد المهارات االستقاللية هي المهارات اال
السلوك االجتماعي المقبول في األوضاع المختلفة، والمحافظة على النظام، وعدم ازعاج اآلخرين، 

 واللعب مع االقران والمشاركة بفعالياتهم.

للطلبة ذوي اإلعاقة من حيث األهمية المهارات االكاديمية بالنسبة  جتماعيةرات االوتأتي بعد المها
بشكل خاص وبخاصة القراءة والكتابة والحساب وتبدأ التهيئة من مرحلة ما قبل  بسيطاً  ، عوقاً العقلية

المدرسة من خالل مسك القلم وتحسين التآزر البصري الحركي من خالل أنشطة متعددة كالقص 
 ق والمطابقة والتصنيف بشكل بسيط .واللص

وبعد ذلك تبدأ المهارات المتعلقة بالحساب ومن ثم التهيئة المهنية بالنسبة للمعاقين بدرجة متوسطة 
وفق التصنيف التربوي )القابلين للتدريب( من خالل التعريف بالمهن واألدوات المستخدمة فيها، واهمية 

 ية مراعين بذلك سماته الشخصية.المهنة للفرد ومعرفة ميول الفرد المهن

نالحظ أن جميع المهارات السابقة التي يتضمنها منهاج الطلبة لذوي اإلعاقة العقلية تحتاج إلى مهارات 
 التآزر البصري الحركي إلنجازها.
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 ذوي اإلعاقة العقلية: لبةالمبادئ العامة في تعليم الط 14.1.2

 فوري، فالتعزيز يقوي السلوك،.تعزيز االستجابة الصحيحة للطفل بشكل  -

تأكيد المحاوالت الناجحة وعدم التركيز على خبرات الفشل، وذلك بحاجة إلى استخدام وسائل تساعد  -
 على تأدية المهمة.

 استخدام المواد واألدوات الطبيعية في عملية التدريب. -

 مثيرات مناسبة ومحددة.جذب انتباه الطالب، من حيث تقليل المثيرات المشتتة واستخدام  -

 االنتقال تدريجيا من المهارات البسيطة إلى المهارات األكثر تعقيدا. -

 تطوير قدرة الطالب على التذكر وانتقال أثر التعلم من موقع إلى آخر. -

توزيع التدريب بحيث يدرب الطالب في جلسات قصيرة نسبيا، واالمتناع عن التدريب المكثف  -
(Wilson, 1998.) 

ليسوا غير قابلين للتعلم فغالبيتهم لديهم القابلية للتعلم والنمو، وفي المرحلة  طلبة ذوي اإلعاقةن الإ 
نما على مهارات ا  طفال على المهارات االكاديمية و العمرية المبكرة ال تركز البرامج التعليمية لهؤالء األ

مون إذا اعتقدنا بأنهم قادرون على االستعداد العامة والسلوك االجتماعي والشخصي، وانهم أطفال يتعل
التعلم وحاولنا تعليمهم بالطرق المناسبة لهم وليس بالطرق التي يتعلم بها األطفال اآلخرون )الخطيب 

 (.253، ص2009والحديدي، 

 

 البرامج التربوية لطلبة ذوي اإلعاقة العقلية: 15.1.2

 :برامج فئة القابلين للتعلم -1
 ومفاهيم العدد. تعليمهم المهارات الحسابية -
 كمهارات التفاعل االجتماعي وتحمل المسؤولية واالستقاللية. جتماعيةتعليمهم المهارات اال -
 تعليمهم مهارات االتصال المتمثلة في القراءة والكتابة والتهجئة. -
 تعليمهم المهارات الصحية مثل مهارات النظافة. -
التآزر الحركي والدقة الحركية والسرعة في تعليمهم المهارات الحركية وتشمل مهارات  -

 األداء.
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 تعليمهم المهارات الحسية. -
 تنمية المهارات العقلية. -
 

 برامج فئة القابلين للتدريب: -2

 تنمية امكانياتهم واستعداداتهم إلى اكبر حد ممكن. -    

 الحصول على عمل مفيد ونافع. -    

 االعتناء بحاجاتهم الجسمية مثل نظافتهم والقيام ببعض االعمال المنزلية. -    

 التكيف االجتماعي. -    

 (.87-86، ص2002االستقالل االقتصادي واالعتماد على الذات )العزة،  -    
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  البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية: 2.2

 البرنامج التدريبي:مفهوم  1.2.2

العمليات وفق زمن محدد البدء وانتهاء هذه  وقتالمطلوب تنفيذها بحيث يراعي عبارة عن العمليات  
بوجه عام تتسم برامج التربية الخاصة والخدمات المقدمة في الدول  (.2012)معمر،  وهدف واضح

تحقه، وعدم مرونة النظام التربوي العربية بالتوقعات المتدنية وعدم إعطاء المخرجات االهتما الذي تس
العام وعدم كفاية الدعم اإلداري والخدمات المساندة للتربية الخاصة، واالهتمام بالكم على حساب النوع 
وضعف العالقة بين الممارسات التعليمية ونتائج البحوث العلمية. وهناك نقص كبير في الكوادر الفنية 

مصادر ذات الفائدة العلمية، ونقص أكبر في برامج ماقبل المدرسة المدربة وأدوات التقييم والمناهج وال
وبرامج ما بعد المدرسة. ويمكن اإلشارة إلى إقتصار البرامج والخدمات على بعض فئات ومستويات 
اإلعاقة والمناطق الجغرافية المحددة، وعدم مشاركة األسرة في تخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها، 

 (2008ني الصعبة )الخطيب، وظروف العمل الميدا

 

 البرامج المتعلقة بذوي اإلعاقة العقلية: 2.2.2

(  إلى ان الهدف األساسي للبرامج التدريبية 1995والسرطاوي والصمادي ) يشير كل من القريوتي
والخدمات التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة العقلية يتمثل بتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي تزيد من 

 درجة استقالليتهم ومشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة.

( ان من المبادئ التي أصبحت أساسًا في إعداد البرامج لذوي اإلعاقة العقلية 2005) وذكر القريطي
االستثارة والتدريب الحسي كمدخل لتدريب الطالب، ولتحسين مقدرته على التمييز واإلدراك، وجعله 
                  أكثر وعيا بالمثيرات من حوله، واكثر فهمًا وتذكرًا لما يتعلمه.

ئل التعليمية التي استند اليه برنامج الدراسة الحالية أفضل استثارة ومدخل لجذب الطلبة فكانت الوسا
 ذوي اإلعاقة العقلية.
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 مفهوم الوسائل التعليمية: 3.2.2

كثر من اسم على مر العصور وجميعها معناها أ جدتعددت مسميات الوسائل التعليمية منذ القدم فن 
الوسائل السمعية و الوسائل السمعية، و الوسائل البصرية، و واحد مثال سميت ) وسائل اإليضاح، 

 الوسائل المعينة، وسائل االتصال التعليمية ومعينات التدريس(.و البصرية، 

لمختلفة لمفهوم الوسائل التعليمية وأيضًا تعددت التعريفات التي وجدت في الكتب والمراجع التعليمية ا
 في عملية التعليم والتدريب.

( بانها "مواد وأدوات مناسبة للمواقف التعليمية، يستخدمها المعلم والمتعلم من 1993فقد عرفها كلوب )
اجل تحسين عملية التعليم والتعلم، وتعمل على توضيح المعاني واألفكار، وتثبيت اإلدراك ونقل 

 ة االتجاهات في جو مشرق".المهارات وتنمي

ل بانها "استخدام الوسائل واألجهزة واألساليب والبرامج والمنتجات العلمية من اج 1994)) وعرفها القال
 .تحسين فعالية التدريس"

( بانها "مجموع األدوات والمواد واألجهزة التعليمية، والطرق المختلفة التي (Seels,1995 سيلز وعرفها
في المواقف التعليمية لنقل محتوى تعليمي أو الوصول اليه، مما ينقل المتعلم من يستخدمها المعلم 

 الخبرة المحسوسة إلى الخبرة المجردة".

( بانها "مجموعة من األدوات واألجهزة والمواد التي تساعد المتعلم في إدراك 2000وعرفها شرف )
 قل مجهود".أوبقل وقت أالتعليمية وتعلمها واجادتها في  وفهم محتوى المادة

و نالحظ من خالل التعريفات السابقة ان هناك اتفاقا على ان الوسائل التعليمية هي مجموعة من 
 قق الهدف المطلوب باقل وقت وجهد.المواد واألدوات التي تسهل عملية التعلم وتح

النقوش يعود استخدام الوسائل التعليمية إلى جذور تاريخية قديمة ترتبط بعصر االنسان األول، ف
والرسومات التي حفرها االشوريون والسومريون والفراعنة والصينيون واليونان على واجهات المعابد 

 (.1981ماهي اال وسائل تعليمية حفظت تاريخ تلك األمم وحضارتها )حمدان، 
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بدأت الدعوة الستخدام الوسائل التعليمية في التربية في عصر النهضة األوروبية وكان أول من الف 
كتابا مدرسيا موضحا بالصور في مواضيعه المختلفة هو الفيلسوف المطران )كومينوس( وكان كتابه 

 (.1982)عالم المصورات( األول من نوعه لتعليم األطفال اللغة الالتينية، )أبو حمود، 

م( الفرنسي، فقد اكد على ان يكون تعلم األطفال عن طريق 1778 -م1712واما جان جاك رسو )
، الن ذلك سيكون اكثر نجاحا، ودعا إلى عرض األشياء على التالميذ ليفهموها، وليتعرفوا عن الطبيعة

ماذا نتحدث وقال: اجعل طفلك منتبها ومصغيا للظواهر الطبيعية، واجعله محبا لالستفسار 
 (.Wilkinson, 1971واالستقصاء، )

 

 أسس استخدام الوسائل التعليمية 4.2.2

 وتحديدها واختيار الوسائل المناسبة:فهم األهداف التربوية  -1
ان فهم المعلم لألهداف العامة والخاصة تعد بمثابة الخطوة األولى الختيار خبرات التعليم 

 ووسائله وادواته التي يجب ان تتوافر لتحقيق هذه األهداف.
 مراعاة قدرة المعلم على استخدام الوسيلة: -2

اسية وللوسيلة، وأيضًا يكون متمكن من مهارة يجب ان يكون المعلم ذو فهم عميق للمادة الدر 
 (.1964استخدام الوسيلة التعليمية بفاعلية )الذيب، 

 االقتصار على الوسائل التعلمية المناسبة للدرس: -3
قد يعتمد بعض المعلمين إلى استخدام عدد كبير من الوسائل في الدرس نفسه وهذا العمل  -

لتنويع المناسب في الوسائل التعليمية يساهم في قد يربك التالميذ ويشوش اذهانهم، ولكن ا
 جعل بيئة التعلم اكثر جاذبية.

 ان يقوم المعلم بتجربة الوسيلة قبل استخدامها وخاصة إذا لم يكن قد استخدمها من قبل. -
يجب على المعلم ان يوفر الجو المالئم الستخدام الوسيلة على ان يراعي الظروف النفسية  -

 البيئة الصفية مثل التهوية واالضاءة.للتالميذ وظروف 

 تقويم الوسيلة: -4    

 للتأكد من مدى نجاح الوسيلة في تحقيق الهدف من استخدامها يجب مراعاة األسس التالية:

 ان الوسيلة التعليمية تقدم صورة واضحة عن المواقف واألفكار التعليمية التي تعرضها.- أ
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 لوسيلة من اتجاهات التالميذ ومهاراتهم.ان تأخذ بالحسبان االثار التي تركتها ا- ب

 مدى قدرة الوسيلة على جذب انتباه التالميذ للهدف المطلوب. -ج

 مالءمة الوسيلة مع اعمار الطالب. -د

 نواحي القوة والضعف في استخدامها. -ه

 المتابعة:-5

ان استخدام الوسيلة ال ينتهي باالنتهاء من عرضها بل يجب التأكد من استفادة التالميذ منها وان تقترح 
 (.1974األنشطة التي يمكن ان يقوم بها المتعلم بعد استخدام الوسيلة )البزاز، 

 

 معيقات استخدام الوسائل التعليمية: 5.2.2

مية في عملية التعلم واعتبارها عند البعض اآلخر عدم ايمان بعض المعلمين بجدوى الوسائل التعلي -
 مضيعة للوقت.

عدم معرفة بعض المعلمين بطرق استخدام الوسائل ومجاالت استخدامها، وفي حالة وجود المعرفة  -
 فال تكون هذه المعرفة شاملة لجميع الوسائل التعليمية.

 عدم امتالك المعلمين لمهارات استعمال الوسائل التعليمية. -

 عدم امتالك المعلمين لكفايات االختيار المناسب للوسائل التعليمية لتحقيق األهداف المناسبة. -

 (.2005صعوبة الوصول إلى الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف المحددة )علي،  -

التعليمية هم المعيقات التي تقلل من استخدام الوسائل أ( توصل إلى 2002وفي دراسة اجراها عودة )
مثل ندرة وجود اختصاصي في الوسائل التعليمية ، وقلة إعطاء حوافز للمعلم المتميز في مجال 

 استخدام الوسائل التعليمية، وعدم توفر اإلمكانيات المالية المناسبة لتجهيز الوسائل التعليمية.

 

 تصنيف الوسائل التعليمية: 6.2.2

على أساس الخبرات التي تهيئها الوسائل في كتابه " الطرق لقد صّنف إدجار ديل الوسائل التعليمية 
في شكل مخروط  " Audio-visual Methods in Teaching-السمعية والبصرية في التدريس
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، فقد طور مخروط الخبرة الذي يعرض تشبيهًا  (Cone of Experience) ُسمِّي مخروط الخبرة
تدريس والوسائل التعليمية، ويعد أول محاولة لبناء بصريًا للمستويات المحسوسة والمجردة من طرق ال

أساس منطقي الختيار الوسائل التعليمية اشتمل على نظرية تعلم واتصاالت سمعية بصرية، وكان ذلك 
 .   م1964عام 

 
 "مخروط الخبرة"  : تقسيم ديل للوسائل التعليمية3.2الشكل 

http://sst5.com/GuiedSubjecMain.aspx?SD=2 

 

 وأيضًا ممكن ان تصنف الوسائل التعليمية:

 من حيث الحواس التي تعتمد عليها: -1
 وسائل بصرية: وهي التي تعتمد على حاسة البصر. -
 السمع.وسائل سمعية: وهي التي تعتمد على حاسة  -
 (.2005وسائل سمعية بصريه: وهي التي تعتد على حاسة السمع والبصر)علي،  -

http://sst5.com/GuiedSubjecMain.aspx?SD=2
http://sst5.com/GuiedSubjecMain.aspx?SD=2
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 من حيث إمكانية الحصول عليها: -2    

 وسائل جاهزة: تنتجها المصانع بكميات كبيرة ويمكن االستفادة منها للجميع. -        

 (.2001 وسائل مصنعة محليا: وينتجها المعلمون والتالميذ )الحيلة، -        

 من حيث الفئة المستهدفة: -3 

 وسائل جماهيرية: هي التي تخدم عدد كبير من الناس مثل التلفزيون. -        

وسائل جماعية: هي التي تستخدم في تعليم مجموعة من المتعلمين مثل األفالم التعليمية  -        
 المتحركة.

 (.1977مثل الصور )النجيحي ومرسي، وسائل فردية: هي التي تخدم الفرد لوحده  -        

 

 الوسائل التعليمية المستخدمة مع الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية 7.2.2

الوسائل التعليمية المستخدمة لحاالت اإلعاقة العقلية كثيرة ومتنوعة لكن كثير من هذه الوسائل تناسب 
العقلية القابلة للتعلم ومنها اإلعاقة فئة من فئات معينة من فئات اإلعاقة العقلية، فمنها يناسب اإلعاقة 

العقلية القابلة للتدريب، ومن هنا يأتي دور المعلم في معرفة خصائص كل طالب وقدراته العقلية وما 
 :يتناسب معه من والوسائل التعليمية، ومن أهم هذه الوسائل

 :الرحالت التعليمية  -1

الخاصة فرص مشاهدة  حتياجاتي االتعد الرحالت إحدى الطرق الفعالة التي يمكن أن تهيئ لذو 
 مواقف وحقائق ودراستها على الطبيعة.

 اللوحات : -2

 وهي عبارة عن مواد تعليمية تعرض باللوحات وهناك عدة أنواع من اللوحات: 

 لوحات وبرية.  -
 لوحات جيبية.  -
 لوحات مغناطيسية.  -
 لوحات إخبارية.  -
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 لوحات كهربية.  -
 لوحات مسمارية.  -
 لوحات مثقبة. -

 :األشياء الحقيقية -3

وهي المجسمات ثالثية األبعاد تأتي بكاملها من البيئة أي كما هي في الواقع دون تعديل أو تغيير، 
 مثل استخدام الفواكه والخضروات لتنمية المهارات المعرفية أو التمييز بين األلوان.

 النماذج :-4

ولها اسها وتنتفاصيله أو بشكل مبسط يمكن للمتعلم لم النموذج هو تقليد مجسم للشيء األصلي بكامل
 مثل مجسمات جسم االنسان ومجسمات أنواع الحيوانات وأنواع الفواكه والخضروات.

 نماذج المحاكاة:-5

وهي نماذج مجسمة شغالة تحاكي الشيء األصلي وتقلده وتبسطه فقد تصنع من نفس مواده وبنفس 
ض أجزاء األصل أو أجزائه كلها مثال ذلك نموذج لطائرة أو حجمه كما أنها تشتمل على حركة لبع
 سيارة إلكساب التالميذ مهارات تشغيل.

 الخبرات الدرامية:-6

الخبرات الدرامية )الخبرات الممثلة أو الممرضة( أو المواقف التمثيلية هي ببساطة عمل نموذج أو مثال 
يسهل على التلميذ فهمها واإلحاطة بها فمن لمحاكاة موقف من المواقف الواقعية بطريقة مبسطة بحيث 

 خالل هذه المواقف يقوم التلميذ بتقليد األصوات واألشخاص والمواقف.

 

 تقسيم الوسائل التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة: 8.2.2

 الوسائل التعليمية السمعية: منها التسجيالت الصوتية والبرامج اإلذاعية.- أ
العداد الحسابي والمجسمات التعليمية والصور اللمسية و الوسائل التعليمية اللمسية: منها - ب

 الخرائط والكرات األرضية واللوحات التعليمية.
الوسائل التعليمية السمعية البصرية: مثل التلفزيون التعليمي والوسائل المتعددة الكمبيوترية - ت

 الناطقة والفيديو التعليمي )الباز، بدون سنة(.
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 عليمية للطلبة ذوي اإلعاقة:أسس انتاج الوسائل الت 9.2.2

 يحدد األهداف من كل وسيلة تعليمية مختارة . -

 .لخاصـة، ومـستوياتهم المعرفيـة، وخبراتهم السابقةيكون على دراية كاملة بخصائص تالميذ الفئـات ا - 

 يدرك العالقة بين الوسيلة التعليمية والمنهج ، وكذلك دور الوسيلة في الدرس . -

 اج المادة التعليمية تسبقها عملية التصميم .يدرك أن إنت -

 يتأكد من عدم توفر المادة التعليمية، أو يصعب الحصول عليها قبل أن يفكر في إنتاجها. -

 التعرف على اإلمكانات المتاحة، والنظر في تكلفة اإلنتاج ومدي توفرها قبل التصميم . - 

 يحدد الخبرات الفنية الالزمة، وكذلك األجهزة والمواد التي يحتاجها وزمن اإلنتاج . - 

 توفر اإلمكانات المادية لإلنتاج مثل المواد الخام واألدوات واألجهزة والمراجع العلمية. - 

ان تكون الوسائل خالية من األدوات الحادة وخصوصا عند استخدامها مع دون القابلين للتعلم  -
 (.2006)سليمان، 

 

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية مع طلبة اإلعاقة العقلية:  10.2.2

تعالج الفروق الفردية  تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، حيث -
للمتعلمين، الوسائل التعليمية مثيرات متعددة  التي تظهر بوضوح بين أفراد المجموعة الواحدة، فتقدم

فيتناول كل طالب المثيرات المناسبة التجاهه وميوله فمنهم من يتجه لالتجاه السمعي، ومنهم البصري، 
 ومنهم الحركي، ومنهم من يدمج هذه المثيرات بعضها ببعض.

 ون والعمل الجماعي واتباع النظام.ارغوب فيها فتمنح الطلبة روح التعتسهم في تكوين اتجاهات م -

لطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المهارات االكاديمية الالزمة حيث تمنح الوسائل التعليمية لدى اكساب ا -
 الطالب حصر انتباهه في الهدف المطلوب مما يسهل عليه أداء الهدف باقل وقت وجهد.

تعالج اللفظية والتجريد: تساعد الوسائل التعليمية طلبة ذوي اإلعاقة العقلية على تجنب نطقهم  -
 تهم لأللفاظ دون إدراك مدلولها، مما يوسع مجال الخبرات لديهم.وكتاب

 تجعل الخبرات التعليمية أكثر فاعلية، وأبقى أثرا واقل احتماال للنسيان. -
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والحركية لدى طلبة اإلعاقة  واللغوية والحسية جتماعيةالمساعدة في نمو جميع المهارات العقلية واال  -
 العقلية.

 فرص إبداعهم. إزالة أثرها، بما يساعد على تحسين فرص تعلمهم وزيادةتقليل اإلعاقات أو  -

والتواصل معه من  تقليل االعتماد على اآلخرين، مع جعل هؤالء الطلبة مندمجين مع مجتمعهم -
 الحياتية )الباز، بدون سنة( ، وتنمية مهاراتهمجتماعيةخالل المشاركة في األنشطة اال

 

ذوي اإلعاقة لطلبة الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم والتعليم لأهمية استخدام  11.2.2
 العقلية:

تشير الكثير من الدراسات إلى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية مثل المجسمات والعينات والفيديو 
لوسائل والحاسوب في مجال تعليم طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، وتؤكد نتائج هذه الدراسات التي اهتمت با

التعليمية ان استخدام الوسائل التعليمية بأنواعها المختلفة ممكن ان يفيد في تدريب وتعليم ذوي اإلعاقة 
 العقلية بشكل كبير وبوقت اقل.

إلى ان استخدام الفيديو في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية ( (Xin, 1997 اكسن حيث أشارت دراسة
ي التكيف مع افراد المجتمع، كما التي ساعدتهم ف جتماعيةالمهارات االساعد في اكسابهم الكثير من 

ن برامج الحاسوب اثبتت دورها في اإلسراع بعمليات ادماج الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية مع زمالءهم أ
من غير ذوي اإلعاقة وهذا هدف رئيسي نسعى اليه من خالل تدريب وتعليم طلبة ذوي اإلعاقة بشكل 

سماعيل، عام وطلبة اإل  (.2000عاقة العقلية بشكل خاص )سعيد وا 
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 الدراسات السابقة 
 

 اإلعاقة العقلية : الدراسات التي تناولت 3.2
 الدراسات العربية:  -1

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية الدراما في تنمية مهارات التواصل لدى 2017) قامت النتشة
جمعية الهالل الفلسطيني في الخليل، وقد تكون مجتمع الدراسة من الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في 

، واقتصرت طالبًا وطالبةً  68وعددهم  جميع أفراد اإلعاقة العقلية في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
( أطفال ذوي إعاقة عقلية اثنان متوسطة واثنان بسيطة، وهي المجموعة التجريبية التي 4العينة على )
دام الدراما، واستخدمت الباحثة تصميم العينة الواحدة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام درست باستخ

بعدي )مجال  -لقياس األداء القبلي  صحيفة مالحظة للسلوك القبلي ومقياس السلوك التكيفي
 التواصل(، ومقابلة األمهات، وقد أشارت النتائج إلى وجود تحسن في أداء الطلبة عند مقارنة مستوى

 .األداء القبلي بالبعدي لمهارات التواصل

 

( إلى التعرف على فعالية  برنامج تدريبي لغوي في تنمية المهارات 2015) شعبان وهدفت دراسة
طفاًل وطفلًة من ذوي  26اللغوية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

اإلعاقة العقلية البسيطة ويعانون من اضطرابات في اللغة اإلستقبالية والتعبيرية وتراوحت أعمارهم من 
سنوات تم تقسيم هذه العينة إلى تجريبية وضابطة، ولتحقيق أهداف البرنامج تم استخدام  (5-8)

مقياس المهارات اللغوية كأداة لقياس المهارات اللغوية، واستخدام البرنامج التدريبي من صنع الباحثة 
ئيًا في جلسة تدريبية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق احصا 30حيث تكون البرنامج من 

المتوسطات الحسابية تعزى ألثر البرنامج التدريبي وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية في 
 ت اللغة اإلستقبالية والتعبيرية.مهارا

 

( فقد هدفت إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في 2015) وأما دراسة اعبيد
 30ية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، وتكونت عينة الدراسة من تطوير المهارات المعرفية والسلوك

كمجموعة ضابطة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام  15فرد كمجموعة تجريبية، و 15فردًا، 
اختبار مان ويتني الرتبي واستخدام  مقياس للمهارات المعرفية والسلوكية تم إعداده من قبل الباحث، 
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ه الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة احصائية للبرنامج التدريبي المستند إلى التعليم وقد أشارت نتائج هذ
الملطف في تطوير المهارات المعرفية والسلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية تعزى لمتغير 

 المجموعة على القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 

تقصاء فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الدراما في ( بدراسة هدفت إلى اس2014)وقامت البواعنة 
طالبا  40لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، وقد تكونت عينة الدراسة من  جتماعيةتنمية المهارات اال

سنة، وتم اختيارهم بالطريقة القصدية  10.5وطالبة من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة وبمتوسط عمري 
تجريبية، واستخدمت الباحثة البرنامج التدريبي المستند إلى  20ضابطة و 20وزعت في مجموعتين 

وقد استمر البرنامج مدة خمسة أسابيع، وقد  جتماعيةوأيضًا تم تطوير أداة المهارات اال الدراما كأداة
ياس أظهرت نتيجة الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيًا في أداء الطلبة على القياس البعدي للمق

 ولصالح المجموعة التجريبية .

 

لبرامج والخدمات التربوية المقدمة ( إلى تطوير نموذج مقترح لتطوير ا2011) الخطيبوهدفت دراسة 
لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية واألطفال ذوي اضطراب التوحد، في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة 
في األردن، في ضوء المعايير العالمية، وتكونت عينة الدراسة من جميع مجتمع الدارسة من مؤسسات 

امج والخدمات التربوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ومراكز التربية الخاصة في األردن التي تقدم البر 
( مؤسسة ومركزًا، واستخدم الباحث أداة لتقييم 153وذوي اضطراب التوحد، وكان المجتمع عبارة عن )

مستوى فاعلية البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة وأيضًا أداة لتقييم مستوى فاعلية البرامج المقدمة 
التوحد، وأشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق باإلعاقة العقلية أن هناك بعدًا واحدًا لألطفال ذوي اضطراب 

كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو بعد البرامج والخدمات، وهناك ثالث أبعاد كانت ذات مستوى فاعلية 
ت مستوى متوسطة وهي البيئة التعليمية، وبعد التقييم، وبعد الدارة والعاملين، وباقي األبعاد كانت ذا

متدني وهي بعد الرؤية والفكر والرسالة، ومشاركة ودعم وتمكين االسرة، وبعد الدمج والخدمات 
 االنتقائية، والتقييم الذاتي.

 

 جتماعية( إلى التعرف على مدى امكانية تحسين مستوى المهارات اال2001) بخشوهدفت دراسة 
تدريبي، يتضمن أنشطة اللعب الجماعي، ومن لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بواسطة برنامج 
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طفلة من ذوي اإلعاقة العقلية  40اجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، اختارت الباحثة عينة مكونة من 
البسيطة مقسمة إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وقد استخدمت الباحثة مقياس ستانفورد بينيه 

ير صالح هارون، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن من تطو  جتماعيةومقياس تقدير المهارات اال
لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية،  جتماعيةالبرنامج المستخدم له فاعليته في تحسين مستوى المهارات اال

حيث وجدت فروق دالة احصائيًا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 

 الدراسات األجنبية:  - 2

في ايرلندا، بهدف معرفة الدور الذي (Duffy & Fuller, 2000)  وفي دراسة قام بها دوفي وفولر
لدى األطفال الذين لديهم اعاقة عقلية  جتماعيةيلعبه العالج بالموسيقى في تطوير المهارات اال

-5طفال من ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة تتراوح أعمارهم بين ) 32متوسطة. وكانت عينة الباحثين 
اسابيع. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى ان هناك تحسنا كبيرا  8( سنوات. وكانت مدة الجلسات 10

تي تلقت تدريبا بوساطة العالج بالموسيقى، وان هناك فروقا لدى المجموعة ال جتماعيةفي المهارات اال
 لصالح المجموعة التجريبية. جتماعيةفي المهارات اال

 

(  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الفروق بين األطفال Caycho, 1991أما دراسة كايشو وآخرون )
ح محتوى المعلومة بالنسبة المعاقين عقليًا واألطفال العادين في المدى الذي يصل اليه من حيث وضو 

طفاًل من ذوي اإلعاقة العقلية ممن بلغت أعمارهم  15لألعداد واالرقام ، وقد تكونت عينة الدراسة من 
سنوات وست أشهر، وقد  4شهور، فيما تتراوح متوسط األعمار الزمنية ألقرانهم العادين  7سنوات و 6

فهوم العدد لدى أطفال العينة كأداة لدراسته، وقد استخدم الباحث البرنامج التدريبي واختبار لقياس م
أكدت نتائج الدراسة على وجود فروق بين األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وأقرانهم العاديين بالنسبة لمهارة 

 العد وفهم مدلول الرقم لصالح األطفال العادين.

 

تدريب األطفال ( دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية Mccormick, 1990) وأجرى مكورميك
المعاقين عقليًا على بعض مفاهيم نظرية بياجيه مثل التصنيف والتسلسل، وثبات العدد في تحسين أداء 

 20هؤالء األطفال على المقاييس المقننة للقدرة المعرفية والتحصيل الدراسي. وتكونت عينة الدراسة من 
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ناثًا، تراوحت أعمارهم بين  سنوات وشهرين،  10عمري قدره  سنة بمتوسط 13 -8طفال ذكورا وا 
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطي درجات األطفال في القياسين القبلي 
والبعدي في اختبارات التصنيف والتسلسل وثبات مفهوم العدد لدى هؤالء األطفال لصالح القياس 

 البعدي.

 
 الوسائل التعليمية : لدراسات التي تناولتا 4.2
 الدراسات العربية: -1

( إلى التعرف على أثر استخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات 2013)الحافي وهدفت دراسة 
األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات الذهنية )متالزمة داون(، وقد اختار الباحث عينة قصدية 

اناث من فئة المتالزمة داون، وتتراوح أعمارهم ما بين  10ذكور و  17طالب وطالبة  27تكونت من 
( سنة، وقد قسم الباحث العينة إلى ثالث مجموعات تبعا لمتغيرات الوزن والطول، واستخدم 6-12)

 10الباحثة اختبار للمهارات األساسية في كرة السلة كأداة دراسته وتم تطبيق البرنامج التعليمي لمدة 
ئج إلى وجود فروق دالة احصائيًا بين المتوسطات الحسابية للمجموعات اسابيع، وقد أشارت النتا

الثالث في أداء المهارات األساسية في كرة السلة لطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في القياس 
 البعدي .

 

( إلى تعرف أثر استخدام الوسائل التعليمية المحوسبة وغير المحوسبة في 2012) وأما دراسة الخاليلة
 40تنمية المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف الثاني األساسي، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبًا وطالبًة من طلبة الصف الثاني األساسي موزعين على شعبتين، المجموعة التجريبية مكونة من 
ار القراءة واختبار طالبًا وطالبًة، واستخدمت الباحثة اختب 20طالبًا وطالبًة والمجموعة الضابطة  20

الكتابة واإلتجاه كأداة للدراسة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيًا في تنمية 
مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة الصف الثاني األساسي تعزى للوسائل التعليمية المحوسبة وغير 

في اتجاهات طلبة الصف الثاني  المحوسبة لصالح المحوسبة، وأيضًا وجود فروق دالة احصائياً 
 األساسي نحو الحاسوب تعزى للوسائل التعليمية المحوسبة.
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( إلى بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة وقياس فاعليته 2010) دراسة طالفحة وهدفت
مملكة العربية في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلبة صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية في ال

طالبا من ذوي صعوبات التعلم في الصف الثالث األساسي  30السعودية، وتكونت عينة الدراسة من 
طالبا في  15طالبا في المجمعة الضابطة و  15تم اختيارهم بشكل قصدي، وقسمت العينة الي 

ءة ومهارات الكتابة، المجموعة التجريبية، وقد استخدم الباحث اختبارات تحصيلية لكل من مهارات القرا
كتابة لصالح المجموعة وقد أظهرت نتيجة الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيًا في مهارات القراءة وال

 التجريبية.

 

( دراسة هدفت إلى تحليل أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على تعلم 2006) وأجرى الصبيحات
 24اضة الجمباز، وتكونت عينة الدراسة من وتحسن مستوى أداء بعض المهارات األساسية في ري

طالب من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك وتم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات 
)مجموعتين تجربتين ومجموعة ضابطة(، المجموعة األولى طبقت البرنامج التعليمي باستخدام 

ج التدريبي باستخدام جهاز عرض الشفافيات، الحاسوب، والمجموعة التجريبية الثانية طبقت البرنام
واستخدم الباحث اختبارات قبلية وبعدية لتحقيق أهداف الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 
دالة احصائيًا في استخدام الوسائل التعليمية على تعلم وتحسن مستوى أداء بعض المهارات األساسية 

 صالح المجموعتين التجريبيتين.في رياضة الجمباز وجاءت الفروق ل

 

( الى بناء مقرر في تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة، والتعرف 2006صبحي ) كما وهدفت دراسة
على أثر دراسة المقرر المقترح على كل من التحصيل ومهارات التصميم واالنتاج واالختيار للوسائل 

والمواصفات الالزمة لتصميم الوسائل التعليمية التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة، وتحديد األسس 
الخاصة، وقد تكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم  حتياجاتلذوي اال

جامعة المنوفية، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بعمل استبانة للتعرف على  -بكلية التربية 
نظر المختصين، واختبار تحصيلي في المقرر المقترح، وبطاقة أهداف المقرر المقترح ومن وجهة 

تقييم وبطاقة لتصميم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة، ومقياس وعي باختيار الوسائل 
التعليمية للفئات الخاصة، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات 

ي كل من االختبار التحصيلي ومهارات التصميم واالنتاج واالختيار المجموعة الضابطة والتجريبية ف
للوسائل التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبية، وتقديم عدد من العناصر 
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 حتياجاتالالزمة التي يجب مراعاتها عند اختيار وتصميم وانتاج الوسائل التعليمية المرتبطة بذوي اال
 الخاصة.

 

( إلى الكشف عن فاعلية الوسائل التعليمية ودورها في تنمية الحصيلة 2005) وهدفت دراسة الماحي
الدراسية في األداء التعبيري لتالميذ الصف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة األساسية، وقد اشتملت 

موجهة للمعلمين  تلميذة اختيرت بطريقة قصدية، وقد استخدم استبانة 89تلميذا و  89عينة الدراسة 
لتحقيق أهداف دراسته، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية 
 بعد استخدام الوسائل التعليمية التي كان لها أثر فعال في األداء التعبيري لدى تالميذ مرحلة األساس.

 

لقصص واالحاجي واأللعاب المنفذة ( هدفت إلى تقصي أثر استخدام ا2005) أما دراسة حميدان
بالوسائل التعليمية التكنولوجية في تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي في الرياضيات، وقد 

طالبة ومجموعة  30طالبة موزعين على مجموعتين: مجموعة تجريبية  60تكونت عينة الدراسة من 
ئيًا في تحصيل الطالبات في مادة طالبة، وقد أظهرت النتائج ان هناك فروق دالة احصا 30ضابطة 

الرياضيات تعزى للطريقة المستخدمة ولصالح استخدام القصص واالحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل 
 التعليمية التكنولوجية، مما أظهر فاعلية هذه الطريقة في التدريس.

 

الوسائل واأللعاب ( إلى التحقق من فاعلية برنامج مقترح قائم على توظيف 2000) وهدفت دراسة نجم
التعليمية البسيطة في تنمية المهارات الحياتية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، اختيرت عينة 

( سنوات ومن 5-4طفل وطفلة بعمر )من  39الدراسة من أطفال روضة التقوى بحلوان وعددهم 
هم إلى مجموعتين طفل وطفلة بطريقة عشوائية وتم تقسيم 37روضة الواحة بالمحلة الكبرى عددها 

احداهما ضابطة واألخرى تجريبية، ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث بطاقات للمهارات الحياتية 
الستخدامها في التطبيق القبلي والبعدي وأيضًا البرنامج المقترح، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ان 

 مجموعة التجريبية.هناك فروق دالة احصائيًا في المهارات الحياتية كانت لصالح ال
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 الدراسات األجنبية:  -2
( إلى التعرف على وسائل جذب االنتباه للمثيرات Mckleskey, 1982هدفت دراسة مكليسكي )

منها في إنتاج الوسائل التعليمية التي  البصرية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، حيث يمكن اإلستفادة
تناسب األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، وقد كانت وسائل توجيه االنتباه البصري هي السهم، 
والتعليمات المنطوقة أو المكتوبة، بينما كانت وسائل جذب االنتباه البصري هي الحركة وموقع المثير، 

اإلعاقة العقلية، وقد توصلت النتائج إلى أن  طفال من األطفال ذوي 65وقد تكونت العينة من 
التعليمات المنطوقة أو المكتوبة وكذلك السهم الذي يشير إلى الهدف كانت لهم فعالية قوية في توجيه 
انتباه األطفال ذوي اإلعاقة العقلية للمثيرات البصرية، وأيضا أن الحركات  باتجاهات مختلفة وسيلة 

 ذوي اإلعاقة العقلية.هامة في جذب انتباه األطفال 
 

 التآزر البصري الحركي : الدراسات التي تناولت 5.2
 الدراسات العربية: -1

( إلى تحديد طبيعة التآزر البصري الحركي وعالقته بمستوى الصالبة 2013)الصايغ، هدفت دراسة 
طالبات كلية  طالبة من 40النفسية لدى عينة من طالبات الجامعة المعاقات سمعيًا، تكونت العينة من 

وقد تم اختيار العينة  طالبة من السويات 20طالبة من المعاقات سمعيًا  20التربية بجامعة حائل بواقع 
بطريقة عشوائية طبقية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، وقد تم تطبيق تجربة 

على جميع عينة الدراسة. وقد  التآزر البصري الحركي وتطبيق مقياس الصالبة النفسية لعماد مخيمر
تم  إجراء اختبار للكشف عن داللة الفروق بين المجموعات، وقد رصدت النتائج عدم وجود فروق دالة 

 احصائيًا بين الطالبات المعاقات سمعيًا والسويات في درجة التآزر البصري الحركي.

 

تدريبي على تنمية المهارات  ( إلى التعرف على فاعلية برنامج2012وهدفت دراسة صمادي وبيبرس )
اإلدراكية الحركية للطلبة ذوي صعوبات التعلم الملحقين في غرف المصادر في مديرية تربية الزرقاء 

طالبة، وقد تكونت عينة الدراسة من  143طالبا، و 214طالبا وطالبة، منهم  357،والبالغ عددهم 
طالبا وطالبة مجموعة ضابطة، وقد  24ة، طالبا وطالبة كمجموعة تجريبي 24طالبا وطالبة منهم  48

تم الكشف عن مستوى المهارات اإلدراكية الحركية من خالل اختبار تضمن المهارات الحركية الكبيرة، 
والمهارات الحركية الدقيقة، وتم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية لمدة فصل دراسي 

وق دالة احصائيًا على مقياس المهارات اإلدراكية الحركية كامل، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فر 
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لصالح المجموعة التجريبية، كما توصلت إلى وجود فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية 
 على بعدي المهارات اإلدراكية الحركية الكبيرة والدقيقة.

 

ر البصري  الحركي وتلف خاليا ( إلى الدراسة إلى الكشف عن طبيعة نمو التآز 2002) هدفت ادريس
المخ لدى التالميذ الذين يعانون من عجز القدرة على التعلم )صعوبات التعلم والمتأخرين دراسيًا( 
ومقارنة ذلك بالعاديين، وقد استخدم الباحث اختبار الذكاء المصور واختبار بندر جشتلت للوصول إلى 

ى اشهر إلى 7و  7وطالبا، تتراوح أعمارهم بين الـ طالب   155نتائج الدراسة، وقد تكونت العينة من 
اشهر،  8سنة و 14اشهر إلى  6و 11طالب وطالبة تتراوح أعمارهم من  150سنة وشهر، و 11

وأشارت النتائج إلى تأخر نمو عملية التآزر البصري الحركي لدى الطلبة المتأخرين دراسيا، وتأخر في 
 نمو الوظائف العقلية أيضًا.

 

( إلى محاولة الوقوف على الفرق في التآزر البصري الحركي بين 1995) ة الفخرانيهدفت دراس
األطفال العادين واألطفال مضطربي االنتباه وزائدي النشاط، وأيضًا محاولة الوقوف  على الفرق في 
التآزر البصري الحركي بين األطفال العادين واألطفال مضطربي االنتباه فقط وكذلك المقارنة بين 

طفال ذوي اضطراب االنتباه مع النشاط الزائد وبين األطفال مضطربي االنتباه فقط، وقد استخدم األ
 90الباحث اختبار بندر جشطلت لقياس التآزر البصري الحركي ، كما و تكونت عينة الدراسة من 

ألسوياء طفال وطفلة قسمها الباحث إلى ثالث مجموعات، وقد وبينت النتائج بعد المقارنة بين قدرة ا
على التآزر البصري الحركي أعلى من األطفال مضطربي االنتباه مع النشاط الزائد أو بدونه، وبذلك 

 قد تحقق الفرض األول والتاني من الفروض التي طرحتها هذه الدراسة.

 

 

 الدراسات األجنبية: -2

( إلى مقارنة أداء الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة من غير Sanghavi, 2005)في اغسانهدفت دراسة 
 16ذوي إلعاقة في مهارات التآزر البصري الحركي بعد تدخل العالج الوظيفي، وقد تكونت العينة من 

من غير ذوي اإلعاقة، وقد أشارت النتائج إلى تفوق الطلبة من غير ذوي  16طالبًا من ذوي اإلعاقة و
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لى تحسن مهارات التآزر البصري الحركي لعينة الدراسة  إلعاقة في مهارات التآزر البصري الحركي، وا 
 بعد تطبيق العالج الوظيفي.

( إلى معرفة مدى فاعلية برنامج لتنمية االنتباه البصري لدى Goetz, 1987سة جوتيز )درا وأشارت
ت، وقد حدد االنتباه األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، وقد تكونت العينة من طفلة واحدة بعمر ثالث سنوا

البصري بانه استمرار نظر العين إلى المثير أثناء قيام الطفلة بالمهارة، وقد أوضحت النتائج وجود 
 سات األولى.لنتباه البصري لدى الطالبة لكن بعد الجتحسن في اال

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 7.2

وهو فاعلية برنامج  لموضوع الدراسة الحاليةمماثلة عدم وجود دراسة  نالحظ من الدراسات السابقة
تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري الحكري لدى طلبة ذوي اإلعاقة 

 ها من الدراسات في هذا المجال.العقلية، لعل هذا األمر أهم ما يميز هذه الدراسة عن غير 

بموضوع الدراسة الحالية نجد أن أهم ما ورد في ومن خالل عرض الدراسات السابقة والمتصلة 
 الدراسات ما يأتي:

 من حيث المنهج: 1.7.2

 اتبعت الدراسات السابقة مناهج مختلفة تبعا لمالئمة أغراض الدراسة:

 دراسةو (،1990Mccormick,)ميكورميك (، و دراسة 2017فقد اتبعت دراسة النتشة )

 المنهج شبه التجريبي، ذوو العينة الواحدة.  (Goetz, 1987) جوتيز

(، دراسة بخش Duffy & Fuller, 2000) دوفي وفولر (، ودراسة2014أما دراسة البواعنة )
(، ودراسة 2012(، ودراسة الخاليلة )2015(، ودراسة اعبيد )2015(، دراسة شعبان )2001)

(،  ودراسة صمادي وبيبرس 2010(، ودراسة طالفحة )2005(، ودراسة حميدان )2005الماحي )
 (. فقد اتبعت المنهج التجريبي ذو المجموعة الضابطة والتجريبية.2012)

(، 2017أما فيما يتعلق بالدراسة الحالية فيتفق المنهاج الشبه تجريبي المستخدم مع دراسة النتشة )
 .((Goetz, 1987 جوتيز ودراسة (1990Mccormick ,)ميكورميك ودراسة 
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 حيث العينة:من  2.7.2

كدراسة  فبعضها كان كبير الحجم : ، كان الحجم في الدراسات السابقة في المجموعة التجريبية مختلف
تلميذا و  89عينة من ( 2005) الماحيدراسة طالبا وطالبة و  357( بعدد 2012) صمادي وبيبرس

( من 2006) المصريدراسة طالب وطالبا، و   155( تكونت من 2002)ادريس دراسة تلميذة و  89
لدراسة تكونت من ( عينة ا2005)حميدان دراسة طفال وطفلة، و  90( 1995) الفخرانيدراسة و  94
دراسة ( و 2013) الصايغدراسة (  و 2012) الخاليلةدراسة ( و 2001) بخشدراسة طالبة،  اما  60

 32( Duffy & Fuller,2000)دوفي وفولر طالب وطالبة ودراسة  40(  فعينتهم 2014)البواعنة 
 فردا. 30( تكونت من 2015) عبيدادراسة ( و 2010) طالفحةودراسة طفال ، 

وطالبة (، 2017سة النتشة )في درا 4بينما كان حجم العينة في الدراسات األخرى صغير الحجم: 
 .(Goetz, 1987)جوتيزواحدة كما في دراسة 

طالب كمجموعة  4اختيار حجم العينة اما فيما يتعلق بالدراسة الحالية فتتفق في حجمها من ناحية 
 (2017تجريبية مع دراسة النتشة )

 

 من حيث األدوات: 3.7.2

استخدمت غالبية الدراسات السابقة مقاييس وأدوات مختلفة، تبعًا لطبيعة الموضوع المدروس، وقد 
 اعتمدت معظم الدراسات على مقاييس واختبارات طبقت على عينة البحث التجريبية، ومنها: 

(، ودراسة المصري 2002(، ودراسة ادريس )1995(، ودراسة الفخراني )2012صمادي وبيبرس )
 (.2012(، ودراسة الخاليلة )2006(، ودراسة الصبيحات )2010(، ودراسة طالفحة )2006)

ودراسات أخرى استخدمت مقاييس واختبارات طبقت على عينة البحث قبل إجراء المعالجة وبعدها 
حيث استخدمت هذه ( (Mccormick, 1990 ميكورميك (، ودراسة2017تشة )وهي: دراسة الن

المقاييس بغية التعرف على مدى فاعلية البرامج المستخدمة، وبذلك تتفق الدراسة الحالية مع هاتين 
الدراستين من حيث استخدامها لمقياس لتقدير مهارات التآزر البصري الحركي، يطبق قبل البرنامج 

 فاعليته.وبعده لقياس 
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 من حيث النتائج:  4.7.2

ة لدى الطلبة دعدئل التعليمية في تحسين مهارات متأكدت بعض الدراسات على اهمية استخدام الوسا
(، ولدى الطلبة غير ذوي اإلعاقة كدراسة الخاليلة 2013ذوي اإلعاقة العقلية كدراسة الحافي )

(، ودراسة 2010(، ودراسة طالفحة )2005(، ودراسة الماحي )2006) (، ودراسة الصبيحات2012)
 (.2000نجم )

وأيضًا بعض الدراسة أكدت على اهمية مهارات التآزر البصري وأثرها على مهارات متعددة، كدراسة 
 (.2013(، ودراسة الصايغ )1995(، ودراسة الفخراني )2002ادريس )

همية التدخل من خالل البرامج العالجية في تحسين مهارات كما أكدت معظم الدراسات السابقة على أ
(، ودراسة فودة 2001(، ودراسة بخش )2014الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية، مثل دراسة البواعنة )

(.وبذلك تتفق هذه الدراسات مع نتائج 2015(، ودراسة اعبيد )2015(، ودراسة شعبان )2012)
حالية أن استخدام البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية الدراسة الحالية، إذ بينت الدراسة ال

 انعكس إيجابيا على مهارات التآزر البصري الحركي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.

 

 السابقة: بالنسبة للدراساتالدراسة الحالية  أهمية 5.7.2

 من خالل ما تم استعراضه عن الدراسات السابقة يمكن القول:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على أهمية إعداد برامج واستيراتيجيات لتنمية مهارات  -
 الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأهمية استخدام الوسائل في تنمية المهارات المتنوعة  -
 لذوي اإلعاقة العقلية.

حالية مع الدراسات السابقة بأهمية تنمية مهارات التآزر البصري الحركي وأثرها على اتفقت الدراسة ال -
 مهارات متنوعة.

 :اسة الحالية عن الدراسات السابقةفي حين تفردت الدر 



52 
 

دراسة تجريبية أولى )في حدود علم الباحثة( والسيما في البيئة المحلية ، ةيمكن اعتبار هذه الدراس -
مج التدريبية الخاصة في تنمية مهارات التآزر البصري الحركي لدى ذوي اإلعاقة في مجال إعداد البرا

 العقلية.

هذه الدراسة األولى من حيث تنمية مهارات التآزر البصري الحركي من خالل الوسائل  ُتعدوأيضًا 
 التعليمية.
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 الفصل الثالث
  :الطريقة واإلجراءات

جراءات الدراسة التي قامت الباحثة بتنفيذها يتناول هذا الفصل عرضًا  للخطوات والمراحل وطريقة وا 
وفقًا للمنهج العلمي من خالل تحديد منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وادوات الدراسة، 

جراءات الدراسة، والمتغيرات التابعة والمستقلة للدراسة.  وصدق األدوات، وا 

 

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي تصميم المجموعة الواحدة، للكشف عن  منهج الدراسة: 1.3
فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري الحركي لدى 

 لمالءمته ألغراض الدراسة. طلبة ذوي اإلعاقة العقلية،ال

 

في جمعية نهضة طلبة ذوي اإلعاقة العقلية اليع تكون مجتمع الدراسة من جم مجتمع الدراسة: 2.3
 ( طالبًا وطالبًة.40بنت الريف وعددهم )

 

 عينة الدراسة: 3.3

من  2من الذكور، و  2ي جمعية نهضة بنت الريف في دورا، طالب ف 4 مناسة در عينة ال تكونت
جراء الدراسة، وتتراوح على إهالي الطالب أو  جمعية الذلك لموافقة صورة قصدية، و ثم اختيارهم باإلناث 

من قبل مختصين في جمعية نهضة  تم تشخيصهمسنوات،  10إلى سنوات  8 ما بيناعمار الطلبة 
 ما بين اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة. بنت الريف

كانت أبرز الخصائص التعليمية للطالبة )ح(: تشتت االنتباه، والنشاط الزائد وفرط الحركة، وعدم القدرة 
على التمييز بشكل عام، وضعف كبير في اللغة االستقبالية، والمهارات االستقاللية، والعضالت 

 الحركية الدقيقة، وضعف الدافعية للتعلم. 

شاط الزائد، وعدم القدرة على التمييز بين األشكال واألحجام أما الطالب )م(: تشتت االنتباه والن
واأللوان، وضعف في اللغة بشكل عام، وسلوكيات نمطية ونوبات ضحك مفاجئة، وانسحاب اجتماعي 

 مع عدم القدرة على التواصل االجتماعي مع اآلخرين، وأيضا ضعف في المهارات االستقاللية.
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بة )ل(: فرط الحركة والنشاط الزائد، عدم القدرة على التمييز، وقد كانت الخصائص التعليمية للطال
وضعف في المهارات االستقاللية، والعضالت الحركية وخاصة الكبيرة، وضعف الدافية للتعلم لدى 

 الطالبة.

: نشاط زائد وفرط حركة، وعدم وجود فقد كانت أبرز الخصائص التعليمية لديه لطالب )ع(وبالنسبة ل
مع اآلخرين، والتصرف بعدوانية، وعدم وجود دافعية للتعلم لدى الطالب، وعدم القدرة  تواصل اجتماعي

 (7على القيام بمهارات الكتابة، وضعف في المهارات االستقاللية. كما هو موضح في ملحق )

 

 أدوات الدراسة: 4.3

 اآلتية:لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات 

هارات التآزر البصري الحركي، لقياس مستوى أداء الطلبة لممقياس التآزر البصري الحركي  -1
( لمهارات التآزر البصري 1990فاشة )عداده من قبل الباحثة بعد االطالع على مقياس إتم 

 من قسمين: وتكون مقياس الحركي.
 القسم األول: المعلومات الشخصية للطالب.

 البعدي. -لقياس مستوى األداء القبليالقسم الثاني: مقياس لمهارات التآزر البصري الحركي 
والتي قسمت إلى ثالث مستويات، المستوى األول يتكون من المهارات البسيطة، والمستوى 
الثاني يتكون من المهارات األكثر تعقيدا، والمستوى الثالث يتكون من المهارات التي تحتاج 

 .إلى قدرة عالية لدى الطالب في مهارات التآزر البصري الحركي
 

 (2كما في ملحق ). مقابلة األمهات القبلية والبعدية -2
 

على ضوئه وضعت الخطط التعليمية  ذيالبرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية وال -3
 عند تطبيق البرنامج: األتيةالفردية، والذي يراعي فيه األمور 

 دقيقة. 15-20 ما بينالمدة الزمنية للحصة تتراوح -
 .المستوياتدرج في تال-
 اختيار الظرف المناسب لكل مهارة.-
 (.3) كما في ملحق تنظيم البيئة بما يلزم البرنامج التعليمي.-
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  صدق أدوات الدراسة: 5.3

للتأكد من صدق أدوات الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في 
الوظيفي، لالطالع على مدى تمكنها من تحقيق مجال التربية الخاصة وأساليب التدريس والعالج 

األهداف المرجوة من الدراسة، وذلك من خالل التأكد من وضوح وسالمة الفقرات، وكذلك للتأكد من 
( محكمًا، كما في الملحق 17مدى قابلية األدوات لقياس ما صممت لقياسه، حيث بلغ عدد المحكمين )

توصياتهم تم إجراء بعض التعديالت على صحيفة ( وبناء على مالحظات واراء المحكمين و 4)
البعدي لمهارات التآزر البصري الحركي، بناء على اتفاق  –المالحظة لقياس مستوى األداء القبلي 

من المحكمين فأكثر للفقرة الواحدة، وذلك للوصول باألداة إلى صورتها النهائية كما في ملحق  80%
(5.) 

 

 ثبات المقابلة: 6.3

تم التأكد من ثبات المقابلة عن طريق عمل مقابلة ألمهات الطلبة، وتم إعادة المقابلة بعد أسبوع من 
 اجاباتهم، وجد انها متقاربة جدا.المقابلة األولى، وبعد رصد ومقارنة 

 

 إجراءات الدراسة: 7.3

 قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفق الخطوات االتية:

ستفادة المتعلقة بموضوع الدراسة بهدف االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة اال -1
 منه.

وألعداد ( ) مقياس مهارات التآزر البصري الحركي، مقابلة األمهات إعداد أدوات الدراسة، -2
 مقياس التآزر البصري الحركي قامت الباحثة بالتالي:

 .ذوي اإلعاقة العقليةمراجعة األسس واالطر النظرية المتعلقة بالتآزر البصري الحركي للطلبة  -

 طالع على المقاييس التي تضمنت قياس التآزر البصري الحركي لألطفال:اال -

أعده للعربية محمد كامل ( فروستج *االختبار النمائي لإلدراك البصري لألطفال )ماريانا
2001. 
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 .(، للتآزر البصري الحركي للمعاقين عقليا  1990فاشة )* مقياس 
 اعداد البرنامج التدريبي. -3
عرض األدوات على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في كل من التربية الخاصة  -4

 وأساليب التدريس وعلم النفس والعالج الوظيفي.
 الواحدة. من المحكمين فأكثر للفقرة 2 وات الدراسة بشكل نهائي باتفاقتعديل أد -5
الحصول على كتاب تسهيل المهمة من عمادة الدراسات العليا، إلجراء الدراسة، خالل عام  -6

لريف و مديرية تربية جنوب الخليل. كما ، لكل من جمعية نهضة بنت ا 2017/2018
 (6في ملحق )

 موافقة جمعية نهضة بنت الريف إلجراء الدراسة. -7
 العقلية وأخذ الموافقة لدخول أبنائهم البرنامج. مقابلة قبلية ألمهات الطلبة ذوي اإلعاقة -8
تدريب معلمتين لمدة أربعة أيام على كيفية تطبيق البرنامج التدريبي من حيث تنظيم البيئة  -9

 التعليمية وبناء الجدول اليومي لكل طالب وتزويدهم بالبرنامج التدريبي.
ضوء  ( فيWehman, 1981اعداد الخطط التعليمية الفردية حسب نموذج ) -10

 البرنامج التعليمي:

 

 (72، 2006: نموذج ويهمان )الروسان، 4.4الشكل  

 

ؤها كما في معرفة السلوك المدخلي للطالب من خالل صحيفة المالحظة التي تم بنا -11
، حيث قامت الباحثة بالتعرف على الطلبة قبل أسبوعين من تطبيق البرنامج ، (7ملحق )

الطلبة في الجمعية للتعرف على الطالب بشكل وقامت الباحثة بالوصول إلى سجالت 
والتعرف على ما يحب وما ال يحب ، جتماعيةأفضل من الناحية العقلية والجسدية واال

تقويم
داءاأل

النهائي

عدادإ
الخطة
التعليمية
الفردية

عدادإ
الخطة
التربوية
الفردية

قياس
مستوى

داءاأل
الحالي

السلوك
المدخلي
للطفل
ذوي

عاقةاإل
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ختيار التعزيز المناسب لكل طالب، والتعرف على مهارات االنتباه والتركيز والمهارات ال
  .طريقة التدريس المناسبة ، ألعدادوالحركية  جتماعيةاللغوية لدى الطلبة، والمهارات اال

عرفة نقاط القوة قياس مستوى األداء الحالي لمهارات التآزر البصري الحركي لم -12
 )القياس القبلي(. والضعف لكل طالب

 وضع الخطط التربوية الفردية لكل طالب. -13
 وضع الخطط التعليمية الفردية . -14
خالل تخصيص غرفة  تنظيم البيئة التعليمية بما يلزم البرنامج التدريبي، وذلك من -15

بمساحة مناسبة، وتجهيز الوسائل بشكل غير ملفت للطلبة، واختيار الطاوالت التي تحتوي 
 .(9)كما في ملحق  ةعلى منحنى لمقعد الطلبة لتقليل النشاط الزائد لدى الطلب

تطبيق البرنامج التدريبي على عينة الدراسة، حيث تم تطبيقه من قبل الباحثة بمساعدة  -16
المعلمتين بمعدل أربع جلسات في األسبوع لكل طالب، على ان مدة الجلسة  بسيطة من

دقيقة تم تقسيمها وفق ما يناسب خصائص كل طالب، واستغرق التطبيق ستة  20الواحدة 
 م.2017/2018أسابيع، من الفصل الدراسي األول لعام 

 قياس مستوى األداء البعدي لمهارات التآزر البصري الحركي لكل طالب. -17
 مع المالحظات.ج -18
 مقابلة بعدية مع أمهات الطلبة. -19
 عرض النتائج ومناقشتها ووضع التوصيات. -20

 

 متغيرات الدراسة: 8.3

 المتغير المستقل: البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية.

 ع: مهارات التآزر البصري الحركي.المتغير التاب

 

 المعالجة اإلحصائية: 9.3

تكرار الدراسة األول والثاني استخدمت الباحثة طريقة إحصائية تتمثل في استخراج  لإلجابة عن سؤالي
لنوع المساعدة لكل مهارة من مهارات التآزر البصري الحركي قبل البرنامج التدريبي وبعده، ولكل 

 طالب على حدة.



58 
 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة: 
إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند الدراسة، التي هدفت  لنتائجيتناول هذا الفصل عرضا 

 .:يأتي  كماالحركي لدى المعاقين عقليا. إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري 

  

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول للدراسة: 1.4

التآزر البصري الحركي لدى ما فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات 
 المعاقين عقليا؟

 

قبل البرنامج  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم رصد أداء الطلبة على مقياس التآزر البصري الحركي،
عده. وتم وضعها لكل مستوى وبعده، ورصدت تكرارات مستوى المساعدة لكل مهارة قبل البرنامج وب

 (.5.4( و رقم )4.4) (، و رقم3.4رقم )ول اكما في الجد، على حدة
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 نتائج المستوى االول من مقياس التآزر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده : (3.2)أ جدول      

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 المهارة
مستوى 
 المساعدة 

 بعدي قبلي 

 تكرار التكرار

1 
مكوناً من  يبني الطالب شكال واحدا من الليجو

 ثالثة قطع )الحجم المتوسط(  

 0 0 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 4 بدون مساعدة

2 
يركل  الطالب الكرة برجله اليمنى على الهدف  

 المطلوب لمسافة مترين 

 0 1 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 1 1 ايمائي 

 3 2 بدون مساعدة

3 
ينقل الطالب الكرات البالستيكية من وعاء الى  

 ثقوب وعاء اخر

 0 0 جسدي كلي

 0 1 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 3 بدون مساعدة

4 
يركب الطالب ستة اشكال مطلوبة في األماكن   

 المناسبة

 0 2 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 2 بدون مساعدة

 يصعد الطالب ثمانية درجات بشكل مستقيم     5

 0 2 جسدي كلي

 0 1 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 1 0 ايمائي 

 3 1 بدون مساعدة

6 
يرسم الطالب دوائر بالهواء على اللوح أو    

األوراق وبكل يد لوحدها وتكون العين متابعة 
 لحركات اليدين

 0 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 3 1 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

7 
يستعمل الطالب المصفاة في نقل األسماك من   

 حوض الى اخر.

 0 1 جسدي كلي

 0 2 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 1 بدون مساعدة

8 
يستطيع استخدام المعجون الملون لتكوين  

 اشكال بسيطة

 0 0 كليجسدي 

 0 1 جسدي جزئي 

 0 2 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 1 بدون مساعدة
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 نتائج المستوى الثاني من مقياس التآزر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده. (:3.4)ب جدول 

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 المهارة
مستوى 
 المساعدة 

 بعدي قبلي 

 تكرار التكرار

1 
يقوم الطالب بتعبئة الرمل داخل علب أو أكياس   

 باستخدام ملعقة حليب األطفال.

 0 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 4 1 بدون مساعدة

2 
يضع الطالب ثمانية مالقط بالستيكية ذات حجم متوسط 

 على الحبال الموجودة امامه

 1 2 جسدي كلي

 0 1 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 3 1 بدون مساعدة

 يمشي الطالب على المنحنيات الموجودة امامه 3

 1 2 جسدي كلي

 0 1 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 2 1 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

4 
يدخل الطالب األعواد الملونة الخشبية داخل الفتحات    

 المطابقة لها

 1 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 2 1 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 ينقي الطالب العدس من بين الحبوب 5

 2 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 2 1 بدون مساعدة

 يدخل الطالب الخرز أو المكرونة داخل األعواد الخشبية  6

 2 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 2 1 بدون مساعدة

 يصنع الطالب قالئد من الخرز أو المكرونة الملونة  7

 2 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 2 1 بدون مساعدة

 يحصر الطالب األلوان في اطار الشكل المطلوب  8

 0 0 جسدي كلي

 2 3 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 2 1 بدون مساعدة
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 نتائج المستوى الثالث من مقياس التآزر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده : (4.4)ج جدول 

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 المهارة
مستوى 
 المساعدة 

 بعدي قبلي 

 تكرار التكرار

1 
يقوم الطالب بالمرور على تخطيطات بسيطة تحت ورق 

 بواسطة قلم الرصاصشفاف 

 2 3 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 1 1 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 يلصق الطالب الصوف على حدود االشكال الهندسية    2

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

3 
الفتحات المطلوبة ينقل الطالب ماء األلوان داخل 

 بواسطة القطارة.

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 يضع الطالب الدبابيس على النقاط المطلوبة   4

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 باالبرةيدخل الطالب الخيط    5

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 يدخل الطالب الخيط واالبرة على الثقوب المطلوبة.   6

 3 3 جسدي كلي

 0 1 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 ينسخ الطالب كلمات مكونة من ثالثة حروف   7

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة

 يترك الطالب مسافات مناسبة بين الكلمات  8

 3 4 جسدي كلي

 0 0 جسدي جزئي 

 0 0 لفظي

 0 0 ايمائي 

 1 0 بدون مساعدة
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على األداء البعدي في مقياس في مستوى المساعدة وجود  تحسن واضح السابقة ول ايتضح من الجد
 لعينة الدراسة بعد تطبيق البرنامج التدريبي. الثالثالمقياس مستويات على  التآزر البصري الحركي

 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة: 2.4

ر البصري هل يختلف مستوى أداء الطلبة قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التآز 
 الحركي لدى طلبة اإلعاقة العقلية؟

كل مهارة من مهارات التآزر على حدة، ب كل طالبالسؤال سيتم عرض نتائج لإلجابة عن هذا 
 . ركي التي أخفق بها الطالبالبصري الح

 البة )ح(:نتائج الط 1.2.4

  لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده البة )ح(نتائج الط : (5.4)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعدي قبلي    

  

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 المهارة
مستوى 
 المساعدة

 
مستوى 
 المساعدة

ول
أل
 ا
ى

تو
س

لم
ا

 

2 
يركل  الطالب الكرة برجله اليمنى على  

 الهدف المطلوب لمسافة مترين 
 م. جسدية كلية

دون 
 مساعدة

3 
ينقل الطالب الكرات البالستيكية من وعاء  

 إلى ثقوب وعاء آخر
م. جسدية 

 جزئية
دون 

 مساعدة

4 
يركب الطالب ستة األشكال مطلوبة في   

 األماكن المناسبة
 م. جسدية كلية

دون 
 مساعدة

 م. جسدية كلية يصعد الطالب ثماني درجات بشكل مستقيم     5
دون 

 مساعدة

6 
يرسم الطالب دوائر بالهواء على اللوح    

أو األوراق وبكل يد لوحدها وتكون العين 
 متابعة لحركات اليدين

 م. جسدية كلية
 م.ايمائية

 

7 
يستعمل الطالب المصفاة في نقل األسماك   

 من حوض إلى آخر.
 م. جسدية كلية

 
دون 

 مساعدة

8 
يستطيع استخدام المعجون الملون لتكوين  

 األشكال بسيطة
 م . لفظية

دون 
 مساعدة

ي
ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

 

1 
يقوم الطالب بتعبئة الرمل داخل علب أو   

 أكياس باستخدام ملعقة حليب األطفال.
 م. جسدية كلية

 
 

دون 
 مساعدة

 كي . لبصري الحر مهارات التآزر افي البعدي لطالبة )ح( على أداء ا وجود تحسن (5.4)جدول يتضح من 
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 وبعدهقبل البرنامج الكلي لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي  طالبة )ح(: نتائج ال(5.4)الشكل 

وجود تحسن واضح في مهارات التآزر البصري الحركي للطالبة )ح( قبل  (5.4)يتضح من الشكل 
البرنامج وبعده، وانتقال الطالبة )ح( من المهارة األولى في المستوى األول إلى المهارة األولى في 

 المستوى الثاني من المقياس.

  

ث 
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

 
ي

ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

  
  

ول
ال
 ا
ى

تو
س

لم
ا
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 الطالبة )ح( لمهارات التآزر البصري الحركي نتائج

نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح(  لمهارة ركل الكرة بالرجل اليمنى على  1.1.2.4
 الهدف المطلوب لمسافة مترين.

 

 
والبعدي للطالبة )ح(  لمهارة ركل الكرة بالرجل اليمنى على نتائج مستوى األداء القبلي  : (6.4)الشكل 

 الهدف المطلوب لمسافة مترين

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة  )الرسم البياني( ( 6.4) الشكليتضح من 

ركل الكرة بالرجل اليمنى على الهدف المطلوب لمسافة مترين، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة 

 .إلى تنفيذ المهارة بدون مساعدة مساعدة جسدية كليةب

 

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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لمهارة نقل الكرات البالستيكية من نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح(   2.1.2.4
 .وعاء إلى ثقوب وعاء آخر

 

 
مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح(  لمهارة نقل الكرات البالستيكية من : نتائج (7.4)الشكل 

 وعاء إلى ثقوب وعاء آخر

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة نقل الكرات  (7.4)الشكل يتضح من 
 ةجسدي مساعدةرة بقلت الطالبة من تنفيذ المهاالبالستيكية من وعاء إلى ثقوب وعاء آخر، حيث انت

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. ةجزئي

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة تركيب ستة األشكال مطلوبة في  3.1.2.4
 األماكن المناسبة.

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة تركيب ستة األشكال مطلوبة ( 8.4)الشكل 

 في األماكن المناسبة

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة تركيب ستة  (8.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  مساعدة جسدية كليةاألشكال مطلوبة في األماكن المناسبة وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 المهارة دون مساعدة.

 

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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ثماني درجات بشكل نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة صعود  4.1.2.4
 مستقيم

 

 
)ح( لمهارة صعود ثماني درجات بشكل : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة (9.4)الشكل 
 مستقيم

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة صعود ثماني  (9.4)لشكل يتضح من ا
إلى تنفيذ المهارة دون  ةكلي ةجسدي مساعدةالطالبة من تنفيذ المهارة ب درجات بشكل مستقيم، وانتقال

 مساعدة.

 

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة رسم دوائر بالهواء على اللوح أو نتائج مستوى  5.1.2.4
 الورق مع متابعة العين لحركات اليد.

 

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة رسم دوائر بالهواء على اللوح  (10.4) الشكل

 أو الورق مع متابعة العين لحركات اليد

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ح( في األداء البعدي لمهارة رسم دوائر   (10.4)الشكل يتضح من 
مساعدة بالهواء على اللوح أو الورق مع متابعة العين لحركات اليدين، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 .ةايمائي مساعدةإلى تنفيذ المهارة ب جسدية كلية

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 جزئي توجيه جسدي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1

 



69 
 

 

للطالبة )ح( لمهارة استعمال المصفاة في نقل نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي  6.1.2.4
 األسماك من حوض إلى آخر

 

 

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة استعمال المصفاة في نقل  :(11.4)الشكل 

 األسماك من حوض إلى آخر

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة استعمال  (11.4)الشكل يتضح من 
 مساعدة جسدية كليةب المصفاة في نقل األسماك من حوض إلى آخر، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة استخدام المعجون الملون  7.1.2.4
 لتكوين األشكال بسيطة

 

 
لمهارة استخدام المعجون الملون   : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح((12.4الشكل )

 لتكوين األشكال بسيطة

 

البعدي لمهارة استخدام وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء ( 12.4الشكل )يتضح من 
إلى تنفيذ  ةلفظي مساعدةالطالبة من تنفيذ المهارة ب المعجون الملون لتكوين األشكال بسيطة، وانتقال

 المهارة دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة تعبئة الرمل داخل أكياس أو  8.1.2.4
 األطفالعلب باستخدام ملعقة حليب 

 

 
تعبئة الرمل داخل أكياس أو : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ح( لمهارة (13.4)الشكل 

 علب باستخدام ملعقة حليب األطفال

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ح( في األداء البعدي لمهارة تعبئة الرمل  (13.4)الشكل يتضح من 
مساعدة داخل أكياس أو علب باستخدام ملعقة حليب األطفال، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. جسدية كلية

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 مقابلة األم القبلية للطالبة )ح( 9.1.2.4
 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1

ذكرت االم ان الطالبة في بعض األحيان تضع االكل سواء جامد أو سائل في فمها بكميات 
بشكل كبير وان كبيرة دون التركيز بالقدر الذي يحتويه الفم ، وأيضًا تقوم بالسكب على نفسها 

بعد كل ملعقة اكل لكن الطالبة كانت تقوم بمسك  امحرمة لمسح فمهاالم وضعت أمامها 
المحرمة ومحاولة وضعها في فمها أو محاولة اللعب بها ودون استعمالها االستعمال الصحيح، 

 وحدها دون السكب على نفسها.الطالبة ال تستطيع شرب السوائل  وذكرت االم أيضًا ان
 

 ؟ة والنشاط الزائدحيث الحرككيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2
أكدت ام الطالبة ان هذا الموضوع اكثر نقطة تعاني منها، وان الطالبة تقوم بالنشاط الزائد 
والتخريب بشكل كبير جدا لدرجة ان الطالبة تقوم بالسهر ليال وعدم النوم واالستمرار في 

 الحركة الزائدة والنشاط حتى لوقت كبير من الليل.
 

 ؟دون ترتيبنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة كيف ترين ترتيب ابنك/ اب -3
ان الطالبة تقوم بجمع ادواتها لكن ليس بشكل كامل حيث انها تحأول جمع ما يخصها من 

ذلك في مرات قليلة حيث انها تعاني من العناد الزائد  أغراض، وذكرت االم ان الطالبة تحأول
 وانها ترتب عندما يطلب منها ذلك ولكن ب)حسب مزاجها( كما ذكرت االم.
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 مقابلة األم البعدية للطالبة )ح( 10.1.2.4

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1

كل سواء جامد أو سائل معنا بنفس الصحن في اصبحت تقوم باأل)ح( ان ابنتها  ذكرت ام الطالبة
 معظم االكالت، وانها لم تعد تسكب االكل فقد خففت ذلك كثيرا.

 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -4

الزائدة لدى ابنتها، وطلبت من المعلمات االستمرار في نفس  ركةبدت االم انبساطها على تخفيف الحأ
 البرنامج للتخفيف بشكل اكبر من النشاط الزائد لدى الطالبة )ح(.

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -1

مها أصبحت تنظر إلى أمن العناد المصاحب لها و  قللتن ابنتها قد أاجابت والدة الطالبة )ح( على 
 .ال ترتب أغراضها بشكل دائمغراضها، لكنها مازالت أعند مناداتها لها لترتيب 

 

 

 

 نتائج مقابلة والدة الطالبة )ح(:

وفي نتائج أسئلة المقابلة لوالدة الطالبة )ح( تبين أنه بعد تطبيق البرنامج اتفقت األم على مدى  
التحسن الذي وصلت إليه ابنتها في المهارات التي اخفقت فيها في المقياس القبلي لمهارات التآزر 

البعدي لمهارات  البصري الحركي، وأيضًا اتفقت األم على درجة التحسن في أداء ابنتها في المقياس
 التآزر البصري، وهذا يتفق مع النتائج السابقة.
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 نتائج الطالب )م(: 2.2.4

 

 قبل البرنامج وبعدهالكلي لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي  الب )م(: نتائج الط( 6.4)جدول 

 

 بعدي قبلي    

  

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 نوع المساعدة المهارة

 
 
 
 

 نوع المساعدة

ى 
تو

س
لم

ا
ول

أل
ا

 

 بدون مساعدة م. جسدية كلية يركب الطالب ستة األشكال مطلوبة في األماكن المناسبة   4

 بدون مساعدة م. جسدية جزئية يصعد الطالب ثماني درجات بشكل مستقيم     5

6 
يرسم الطالب دوائر بالهواء على اللوح أو األوراق وبكل    

 يد لوحدها وتكون العين متابعة لحركات اليدين
 م. جسدية كلية

 م. ايمائية

7 
يستعمل الطالب المصفاة في نقل األسماك من حوض إلى   

 آخر.
 م. جسدية جزئية

 بدون مساعدة

 بدون مساعدة م. جسدية جزئية يستطيع استخدام المعجون الملون لتكوين األشكال بسيطة  8

ي
ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

 

1 
يقوم الطالب بتعبئة الرمل داخل علب أو أكياس باستخدام   

 ملعقة حليب األطفال.
 م. جسدية كلية

 
 بدون مساعدة

2 
يضع الطالب ثماني مالقط بالستيكية ذات حجم متوسط على   

 الحبال الموجودة أمامه
 م. جسدية كلية

 بدون مساعدة

 بدون مساعدة م. جسدية جزئية يمشي الطالب على المنحنيات الموجودة أمامه   3

4 
يدخل الطالب األعواد الملونة الخشبية داخل الفتحات  

 المطابقة لها
 م. جسدية كلية

 م. ايمائية

 

وجود تحسن للطالب )م( في مهارات التآزر البصري الحركي قبل البرنامج  (6.4)جدول يتضح من 
 وبعده
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  قبل البرنامج وبعدهككل لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي  الب )م(لطا : نتائج(14.4)الشكل 

يوضح وجود تحسن لدى الطالب )م( في مقياس التآزر البصري الحركي قبل البرنامج  (14.4)الشكل 
وبعده، انتقال الطالب )م( من المهارة الرابعة في المستوى األول من المقياس الى المهارة الرابعة في 

 المستوى الثاني.

  

ث 
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

 
ي

ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

ول
ال
 ا
ى

تو
س

لم
ا
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 نتائج الطالب )م( لمهارات التآزر البصري الحركي

نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة تركيب ستة األشكال مطلوبة في  1.2.2.4
 .األماكن المناسبة

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة تركيب ستة األشكال مطلوبة (15.4)الشكل 

 في األماكن المناسبة

  

 

البعدي لمهارة تركيب ستة األشكال  وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء (15.4)يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة  مساعدة جسدية كليةمطلوبة في األماكن المناسبة، وانتقال طالب من تنفيذ المهارة ب

 دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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رة صعود ثماني درجات بشكل نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمها 2.2.2.4
 مستقيم

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة صعود ثماني درجات بشكل ( 16.4)الشكل 

 مستقيم

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة صعود ثماني  (16.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  ةجزئي ةجسدي مساعدةل الطالب من تنفيذ المهارة بدرجات بشكل مستقيم، وانتقا

 مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1

 



78 
 

 

دوائر بالهواء على اللوح أو نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة رسم  3.2.2.4
 الورق مع متابعة العين لحركات اليد

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة رسم دوائر بالهواء على اللوح : ( 17.4)الشكل 

 أو الورق مع متابعة العين لحركات اليد

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة رسم دوائر  (17.4)الشكل يتضح من 
مساعدة اليد، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ببالهواء على اللوح أو الورق مع متابعة العين لحركات 

 .ةايمائي مساعدةإلى تنفيذ المهارة ب جسدية كلية

 

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة استعمال المصفاة في نقل  4.2.2.4
 األسماك من حوض إلى آخر

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة استعمال المصفاة في نقل (: 18,4)الشكل 

 األسماك من حوض إلى آخر

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة استعمال  (18.4)الشكل يتضح من 
 ةجسدي مساعدةل الطالب من تنفيذ المهارة بالمصفاة في نقل األسماك من حوض إلى آخر، وانتقا

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. ةجزئي

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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المعجون الملون لتكوين  نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة استخدام 5.2.2.4
 األشكال بسيطة

 
والبعدي للطالب )م( لمهارة استخدام المعجون الملون : نتائج مستوى األداء القبلي ( 19.4)الشكل 

 لتكوين األشكال بسيطة

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة استخدام  (19.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  ةجزئي ةجسدي مساعدةل الطالب من تنفيذ المهارة بالمعجون لتكوين األشكال بسيطة، وانتقا

 المهارة دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة تعبئة الرمل داخل علب أو أكياس  6.2.2.4
 باستخدام ملعقة حليب األطفال 

 

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة تعبئة الرمل داخل علب أو (20.4)الشكل 

 أكياس باستخدام ملعقة حليب األطفال

 

 

البعدي لمهارة تعبئة الرمل داخل وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء  (20.4)يتضح من 
 مساعدة جسدية كليةأكياس وعلب باستخدام ملعقة حليب األطفال، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة.

 

 

  مساعدة دون

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة وضع ثماني مالقط بالستيكية  7.2.2.4
 جودة أمامهعلى الحبال المو 

 

 
وضع ثماني مالقط بالستيكية : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة ( 21.4)الشكل 

 على الحبال الموجودة أمامه

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة وضع ثماني  (21.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  مساعدة جسدية كليةمالقط على الحبال الموجودة أمامه، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 المهارة دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1

 



83 
 

 

نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة المشي على المنحنيات الموجودة  8.2.2.4
 أمامه

 

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة المشي على المنحنيات (22.4)الشكل 

 الموجودة أمامه

 

وجود تحسن على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة المشي على  (22.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة  ةجزئي ةجسدي مساعدةالمهارة بقال طالب من تنفيذ المنحنيات الموجودة أمامه، وانت

 دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج قياس األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة ادخال األعواد الخشبية الملونة  9.2.2.4
 داخل الفتحات المطابقة لها

 

 
: نتائج قياس األداء القبلي والبعدي للطالب )م( لمهارة ادخال األعواد الخشبية الملونة ( 23.4)الشكل 

 داخل الفتحات المطابقة لها

 

 

 

على أداء الطالب )م( في األداء البعدي لمهارة ادخال األعواد وجود تحسن  (23.4)الشكل يتضح من 
 مساعدة جسدية كليةالخشبية الملونة داخل الفتحات المطابقة لها، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 ةايمائي مساعدةإلى تنفيذ المهارة ب

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 مقابلة أمهات الطلبة القبلية للطالب )م( 10.2.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1
ذكرت االم ان الطالب يقوم بالسكب على نفسه وعلى مالبسه بطريقة شبه دائمة، ولكن ذكرت 
أيضًا انه عند القيام باألكل يقوم بالسكب على مالبسه ثم فورا يقوم بالذهاب إلى غرفته لتغيير 

 مالبسه ألنها توسخت.
ن  موضوع االكل وخصوصا السائل يسبب لديها مشكلة كبيرة حيث تحتاج يوميا لغسل كمية وا 

 كبيرة من مالبسه بسبب اتساخها.
 

 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -5
.أكدت االم على ضرورة معالجة الطالب من حيث النشاط الزائد حيث تعاني االم من هذا 

 ال وعدم جلوس الطالب حتى لدقائق بسيطة.المج
 

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -2
ذكرت االم ان الطالب يقوم برمي مالبسه على األرض يوميا وحتى عند العودة من المركز 
يرمي مالبسه بشكل دائم دون محاولة التركيز واالنتباه ألغراضه وهي ملقاة على االرض، 

 وعدم محأولته ترتيبهم أو حتى النظر اليهم .
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 مقابلة األمهات البعدية للطالبة )م( 11.2.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1

عند الطالب اجابت بانها فرحة وسعيدة بما وصل  أو الجامد عند سؤال االم عن سكب االكل السائل
اليه الطالب )م( من تواصل بصري جيد والنظر اليها عند الحديث معه وأيضًا عند مناداته، واجابت 

صبح ينظر إلى ملعقته قبل رفعها إلى فمه وانه خفف كثيرا من سكبه على نفسه لكنها مازالت أانه 
 خف من قبل.أتعاني من هذه المشكلة لكن بشكل 

 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2

عائلية وعدم قيامه لفترة اطول أكدت هنا والدة الطالب )م( على جلوس الطالب معهم اثناء الجلسات ال
 نها تحتاج إلى جلسات اكتر إلزالة النشاط الزائد بشكل نهائي.أمن قبل، و 

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -3

لى األدوات الملقاة ارضاً أن الطالب أ لكنه ال واالنتباه لها  صبح ينظر إلى الملقى على االرض وا 
 صبح ينظر اليها وتشد انتباهه.أول القيام بترتيبها فقط ايح

 

 

 

 نتائج مقابلة والدة الطالب )م(:

وفي نتائج أسئلة المقابلة لوالدة الطالب )م( تبين أنه بعد تطبيق البرنامج اتفقت األم على مدى  
التحسن الذي وصل إليه ابنها في المهارات التي اخفق فيها في المقياس القبلي لمهارات التآزر 

دي لمهارات البصري الحركي، وأيضًا اتفقت األم على درجة التحسن في أداء ابنها في المقياس البع
 التآزر البصري، وهذا يتفق مع النتائج السابقة.
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 نتائج الطالبة )ل(: 3.2.4

 نتائج الطالبة )ل( لمهارات التازر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده : ( 7.4) جدول

 

 بعدي قبلي    

  

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 نوع المساعدة المهارة

 
 
 
 

 نوع المساعدة

ول
أل
 ا
ى

تو
س

لم
ا

 

 م. ايمائية م. جسدية جزئية يصعد الطالب ثماني درجات بشكل مستقيم     5

6 
يرسم الطالب دوائر بالهواء على اللوح أو األوراق وبكل    

 يد لوحدها وتكون العين متابعة لحركات اليدين
كليةم. جسدية   

 بدون مساعدة

7 
يستعمل الطالب المصفاة في نقل األسماك من حوض إلى   

 آخر.
جسدية جزئيةم.   

 بدون مساعدة

 بدون مساعدة م. لفظية يستطيع استخدام المعجون الملون لتكوين األشكال بسيطة  8

ي
ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

 

1 
يقوم الطالب بتعبئة الرمل داخل علب أو أكياس باستخدام   

 ملعقة حليب األطفال.
كليةم. جسدية   

 بدون مساعدة

2 
يضع الطالب ثماني مالقط بالستيكية ذات حجم متوسط   

 على الحبال الموجودة أمامه
 م. جسدية جزئية

 بدون مساعدة

كليةم. جسدية  يمشي الطالب على المنحنيات الموجودة أمامه   3  م. ايمائية 

4 
يدخل الطالب األعواد الملونة الخشبية داخل الفتحات  

 المطابقة لها
كليةم. جسدية   

 بدون مساعدة

كليةم. جسدية  ينقي الطالب العدس من بين الحبوب  5  بدون مساعدة 

كليةم. جسدية  يدخل الطالب الخرز أو المكرونة داخل األعواد الخشبية   6  بدون مساعدة 

كليةم. جسدية  يصنع الطالب قالئد من الخرز أو المكرونة الملونة   7  بدون مساعدة 

 بدون مساعدة م. جسدية جزئية األلوان في إطار الشكل المطلوبيحصر الطالب    8

ث
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

 

1 
يقوم الطالب بالمرور على تخطيطات بسيطة تحت ورق   

 شفاف بواسطة قلم الرصاص
كليةم. جسدية   

 بدون مساعدة

 

وجود تحسن لدى الطالبة )ل( في مهارات التآزر البصري الحركي قبل  (7.4)جدول يتضح من 
 البرنامج وبعده.
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 قبل البرنامج وبعده ككل لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي البة )ل(: نتائج الط(24.4)الشكل 

وجود تحسن لدى الطالبة )ل( في مهارات التآزر البصري الحركي ككل  (24.4)الشكل يتضح من 
الى المهارة األولى قبل البرنامج وبعده، فقد انتقلت الطالبة )ل( من المهارة الخامسة في المستوى األول 

 .في المستوى الثالث

 

  

ث 
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 

 
ي

ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

ول
ال
 ا
ى

تو
س

لم
ا
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 نتائج الطالبة )ل( لمهارات التآزر البصري الحركي

 

نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة صعود ثماني درجات بشكل  1.3.2.4
 مستقيم

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة صعود ثماني درجات بشكل ( 25.4)الشكل 

 مستقيم

 

للطالبة )ل( وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة  (25.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  مساعدة جسدية كليةثماني درجات بشكل مستقيم، وانتقال طالبة من تنفيذ المهارة بصعود 

 المهارة بتوجيه ايمائي.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة رسم دوائر بالهواء على اللوح أو  2.3.2.4
 الورق مع متابعة العين لحركات اليد

 

 
 

: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة رسم دوائر بالهواء على اللوح (26.4)الشكل 
 أو الورق مع متابعة العين لحركات اليد

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة رسم دوائر ( 26.4)الشكل يتضح من 
مساعدة بالهواء على اللوح أو الورق مع متابعة العين لحركات اليد، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. جسدية كلية

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة استعمال المصفاة في نقل  3.3.2.4
 األسماك من حوض إلى آخر

 

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة استعمال المصفاة في نقل  :(27.4)الشكل 

 األسماك من حوض إلى آخر

 

 

استعمال وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة  (27.4)الشكل يتضح من 
 ةجسدي بمساعدةالطالبة من تنفيذ المهارة  المصفاة في نقل األسماك من حوض إلى آخر، وانتقال

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. ةجزئي

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة استخدام المعجون الملون لتكوين  4.3.2.4
 األشكال بسيطة 

 

 
ستخدام المعجون الملون نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة ا :(28.4)الشكل 
 شكال بسيطةألتكوين 

 

 

 

استخدام وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة  (28.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  ةلفظي مساعدةالطالبة من تنفيذ المهارة ب أشكال بسيطة، وانتقالالمعجون الملون لتكوين 

 المهارة دون مساعدة.

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة تعبئة الرمل داخل علب األكياس نتائج  5.3.2.4
 باستخدام ملعقة حليب األطفال

 

 
أو : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة تعبئة الرمل داخل علب (29.4)الشكل 

 أكياس باستخدام ملعقة حليب األطفال

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة تعبئة الرمل  (29.4)الشكل يتضح من 
مساعدة أكياس باستخدام ملعقة حليب األطفال، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة بداخل علب أو 

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. جسدية كلية

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 جزئيتوجيه جسدي 

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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القط على الحبال نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة وضع الم 6.3.2.4
 الموجودة أمامها

 

 
 

: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة وضع المالقط على الحبال ( 30.4)الشكل 
 الموجودة أمامها

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة وضع المالقط  (30.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  ةجزئي ةجسدي مساعدةالطالبة من تنفيذ المهارة ب على الحبال الموجودة، وانتقال

 مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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المشي على المنحنيات الموجودة نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة  7.3.2.4
 أمامها

 

 
والبعدي للطالبة )ل( لمهارة المشي على المنحنيات : نتائج مستوى األداء القبلي ( 31.4)الشكل 

 الموجودة أمامها

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة المشي على  (31.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة  مساعدة جسدية كليةالمنحنيات الموجودة أمامها، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 .ةايمائي مساعدةب

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة ادخال األعواد الخشبية الملونة  8.3.2.4
 داخل الفتحات المطابقة لها

 

 
لمهارة ادخال األعواد الخشبية   : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل((32.4)الشكل 

 الملونة داخل الفتحات المطابقة لها

 

إدخال األعواد وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة  (32.4)الشكل يتضح من 
مساعدة جسدية الخشبية الملونة داخل الفتحات المطابقة لها باللون، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. كلية

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 هارة تنقية العدس من بين الحبوبنتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لم 9.3.2.4

 

 
 : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة تنقية العدس من بين الحبوب( 33.4)الشكل 

 

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة تنقية العدس  (33.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  مساعدة جسدية كليةمن بين الحبوب، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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الخرز أو المكرونة داخل  نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة ادخال 10.3.2.4
 األعواد الخشبية

 

 
القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة ادخال الخرز أو المكرونة : نتائج مستوى األداء ( 34.4)الشكل 

 داخل األعواد الخشبية

 

 

البيانية السابقة وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي   (34.4)الشكل  يتضح من 
مساعدة لمهارة ادخال الخرز أو المكرونة داخل األعواد الخشبية، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. جسدية كلية

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة صنع قالئد من الخرز أو  11.3.2.4
 المكرونة

 

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة صنع قالئد من الخرز أو (35.4)الشكل 

 المكرونة

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة صنع قالئد  (35.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهمة دون  مساعدة جسدية كليةالخرز أو المكرونة، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهمة بمن 

 مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة التلوين داخل اإلطار المطلوب 12.3.2.4

 
 : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة التلوين داخل اإلطار المطلوب(36.4)الشكل 

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة التلوين داخل  (36.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  ةجزئي ةجسدي مساعدةباإلطار المطلوب، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة 

 .مساعدة

 

 

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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بسيطة نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( لمهارة المرور على تخطيطات  13.3.2.4
 تحت ورق شفاف

 

 
لمهارة المرور على تخطيطات : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالبة )ل( (37.4)الشكل 

 بسيطة تحت ورق شفاف

 

 

وجود تحسن على أداء الطالبة )ل( في األداء البعدي لمهارة المرور على  (37.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ  مساعدة جسدية كليةتخطيطات بسيطة تحت ورق شفاف، وانتقال الطالبة من تنفيذ المهارة ب

 المهارة دون مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 مقابلة األمهات القبلية للطالبة )ل( 14.3.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1
يكون هم الطفلة األول هو االكل بدون النظر أو التركيز في الصحن أو الملعقة، فقد أكدت 

تعليم ولت االم مرارا وتكرارا االجانب بشكل كبير فقد حاالم انها تعاني مع الطفلة من هذا 
 الطفلة ذلك ولكنها لم تنجح.

رادي على إبشكل غير  أو سائالً  اً نها الطالبة تسكب االكل سواء كان جامدأم وذكرت األ
األرض مع كل ملعقة تقوم بمحاولة وضعها في فمها حيث يسكب االكل من الصحن أو عند 

لدى الطالبة  التقاط االكل بالملعقة ، وادعت االم ان ذلك يعود لضعف العضالت الكبيرة
 بسبب معاناتها من نقص االمالح منذ الوالدة.

 
 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2

كانت مغريات أمامها اكثر من خمس دقائق،  ن ابنتها ال تمكث جالسة مهماأم الطالبة أ تذكر 
 ن توفرت أمامها ما تحبذه من األلعاب.إهذا 

آخر ما دون وجود مثيرات مرغوبة تقوم الطالبة بالحركة الزائدة  والتنقل من مكان إلى أ
 ثاث المنزل بشكل دائم.أومحاولة قلب الكراسي وتحريك 

 
 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -3

واغراضها بشكل كبير لكن عندما يطلب منها كان رد ام الطالبة ان ابنتها تحافظ على ادواتها 
وية واحده، وذكرت ان االم استخدمت مع ام بجمع جميع األغراض ووضعها في ز ان ترتبها تقو 

 لطالبة أسلوب النمذجة  في الترتيب لكن الطالبة لم تستجيب لذلك.
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 مقابلة األمهات البعدية للطالبة )ل( 15.3.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1

ابدت والدة الطالبة )ل( اهتماما كبيرا واعجابا بالبرنامج الذي تم استخدامه مع ابنتها، وطلبت نسخة من 
ن ابنتها ابدت أجابت على السؤال األول بأالبرنامج تستطيع من خالله االستمرار معها داخل المنزل، و 

نها أواضحا في طريقة اكلها سواء جامد أو سائل وان افراد عائلتها جميعهم الحظوا ذلك، و تحسنا 
 اصبحت تعتمد على ابنتها في االكل لوحدها دون مصاحبة من االم.

 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2

ع افراد العائلة اثناء االكل واثناء التحدث سويا اجابت والدة الطالبة )ل( بأن ابنتها اصبحت تجلس م
وان نشاطها الزائد وحركتها اصبحت قليلة جدا، ولم تعد الطالبة )ل( القيام بتخريب اغراض البيت اال 

 عند العصبية لديها.

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -3

ثرة حتى بعد انتها لم تتحسن بشكل كبير في هذا المجال وان اغراضها مازالت متناجابت هنا االم ان اب
الطلب منها، لكنها اجابت االم ان ابنتها عند تجميعها ألغراضها بمكان واحد اصبحت تالحظ االم انها 

سرع من قبل، اي ان حركة الطالبة في العضالت الكبيرة اصبحت افضل من قبل، وذكرت أاصبحت 
 ا تعزو هذا التحسن للبرنامج الذي تم القيام فيه مع الطالبة.االم انه

 

 

 نتائج مقابلة والدة الطالبة )ل(:

وفي نتائج أسئلة المقابلة لوالدة الطالبة )ل( تبين أنه بعد تطبيق البرنامج اتفقت األم على مدى  
التحسن الذي وصلت إليه ابنتها في المهارات التي اخفقت فيها في المقياس القبلي لمهارات التآزر 

البعدي لمهارات  البصري الحركي، وأيضًا اتفقت األم على درجة التحسن في أداء ابنتها في المقياس
 التآزر البصري، وهذا يتفق مع النتائج السابقة.
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 نتائج الطالب )ع(: 4.2.4

 

 نتائج الطالب )ع( لمهارات التآزر البصري الحركي قبل البرنامج وبعده :(8.4)جدول 

 

  بعدي قبلي    

  

رة
ها

لم
 ا
قم

ر
 

 مستوى المساعدة المهارة

 
 
 
 

 مستوى المساعدة

ث
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

 

 بدون مساعدة م. جسدية كلية ألشكال الهندسية يلصق الطالب الصوف على حدود ا   2

3 
ينقل الطالب ماء األلوان داخل الفتحات المطلوبة بواسطة   

 القطارة.
 بدون مساعدة م. جسدية كلية

 بدون مساعدة م. جسدية كلية يضع الطالب الدبابيس على النقاط المطلوبة   4

 بدون مساعدة م. جسدية كلية الخيط باإلبرة. يدخل الطالب   5

 بدون مساعدة م. جسدية جزئية يدخل الطالب الخيط واإلبرة على الثقوب المطلوبة.   6

 بدون مساعدة م. جسدية كلية ينسخ الطالب كلمات مكونة من ثالثة حروف   7

مساعدةبدون  م. جسدية كلية يترك الطالب مسافات مناسبة بين الكلمات  8  

 

وجود تحسن لدى الطالب )ع( في مهارات التآزر البصري الحركي قبل البرنامج  (8.4)جدول  حضيو 
 وبعده.
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 قبل البرنامج وبعده ككل لمهارات مقياس التآزر البصري الحركي )ع(الب : نتائج الط(38.4)الشكل 

يوضح وجود تحسن لدى الطالب )ع( لمهارات التآزر البصري الحركي قبل البرنامج  (38.4)شكل 
وبعده، وانتقال الطالب )ع( من المهارة الثانية في المستوى الثالث إلى المهارة األخيرة في نفس 

 المستوى.

  

ث 
ثال

 ال
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 

 
ي

ان
لث
 ا
ى

تو
س

لم
ا

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
  
  

ول
ال
 ا
ى

تو
س

لم
ا
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 )ع( لمهارات التآزر البصري الحركي نتائج الطالب

نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إلصاق الصوف على حدود  1.4.2.4
 األشكال المطلوبة

 

 
: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إلصاق الصوف على حدود ( 39.4)الشكل 

 األشكال المطلوبة

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة إلصاق  (39.4)لشكل ايتضح من 
إلى  مساعدة جسدية كليةالمطلوبة، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة بالصوف على حدود األشكال 

 تنفيذ المهارة دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  لفظيتوجيه 

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة

 

 ةايمائي مساعدة

 

 ةلفظي مساعدة

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة نقل ماء األلوان داخل الفتحات  2.4.2.4
 المطلوبة بواسطة القطارة

 

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إلصاق الصوف على حدود  :(40.4)الشكل 

 األشكال المطلوبة

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة نقل األلوان  (40.4)الشكل يتضح من 
إلى  مساعدة جسدية كليةداخل الفتحات المطلوبة بواسطة القطارة، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 تنفيذ المهارة دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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الدبابيس على النقاط نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة وضع  3.4.2.4
 المطلوبة

 

 
 

لمهارة وضع الدبابيس على النقاط   للطالب )ع(: نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي (41.4)الشكل 
 المطلوبة

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة وضع  (41.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة  مساعدة جسدية كليةالدبابيس على النقاط المطلوبة، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 دون مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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 نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إدخال الخيط باإلبرة 4.4.2.4

 

 
 : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إدخال الخيط باإلبرة(42.4)الشكل 

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة إدخال الخيط  (42.4)الشكل يتضح من 
 إلى تنفيذ المهارة دون مساعدة. مساعدة جسدية كليةباإلبرة، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 

 

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1

 



110 
 

 

لخيط واإلبرة في الثقوب نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إدخال ا 5.4.2.4
 المطلوبة

 

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة إدخال الخيط واإلبرة في  :(43.4)الشكل 

 الثقوب المطلوبة

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة ادخال الخيط  (43.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة  ةجزئي ةجسدي مساعدةل الطالب من تنفيذ المهارة بواإلبرة في الثقوب المطلوبة، وانتقا

 دون مساعدة.

 

 

 

  دون مساعدة

 

 ايمائيتوجيه 

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة نسخ الكلمات المكونة من ثالثة  6.4.2.4
 حروف 

 

 
نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة نسخ الكلمات المكونة من  :(44.4)الشكل 

 ثالثة حروف

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة نسخ الكلمات  (44.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  مساعدة جسدية كليةالمكونة من ثالثة حروف، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1
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نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة ترك مسافات مناسبة بين  7.4.2.4
 الكلمات

 

 
مسافات مناسبة بين : نتائج مستوى األداء القبلي والبعدي للطالب )ع( لمهارة ترك (45.4)الشكل 

 الكلمات

 

 

وجود تحسن على أداء الطالب )ع( في األداء البعدي لمهارة ترك مسافات  (45.4)الشكل يتضح من 
إلى تنفيذ المهارة دون  مساعدة جسدية كليةمناسبة بين الكلمات، وانتقال الطالب من تنفيذ المهارة ب

 مساعدة.

 

 

  دون مساعدة

 

 توجيه ايمائي

 

  توجيه لفظي

 

 توجيه جسدي جزئي

 

 مساعدة جسدية كلية

 

  دون مساعدة 5

 

 ةايمائي مساعدة 4

 

 ةلفظي مساعدة 3

 

 ةجزئي ةجسدي مساعدة 2

 

 ةكلي ةجسدي مساعدة 1

 



113 
 

 

 )ع(مقابلة األمهات القبلية للطالب  8.4.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1
ول الطعام لكن ليس بشكل دائم، اطالب بالسكب على مالبسه اثناء تناغلب األوقات يقوم ال

وذكرت االم انه في بعض األحيان يقوم الطالب بتحريك الملعقة داخل الصحن ذو االكل 
مية الطعام أو التركيز على النظر إلى طريقة حركة الجامد أو السائل دون التركيز على ك

يديه، وان هذا االمر ال يزيد مع الطالب فقط بالطعام السائل لكن حتى في الطعام الجامد 
 يعاني الطالب من هذا االمر.

 
 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2

 ونة األخيرةخل المنزل وأيضًا ذكرت انه في اآلالزائد داها تعاني من نشاطه أنم ذكرت األ
 ول تخريب جميع أدوات المنزل وأدوات عائلته أيضًا.اصبح الطفل عدواني جدا ويحأ
 

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -3
نها تطلب من الطالب عند عودته من المركز ان يقوم بتغيير مالبسه مما يجعل أم ذكرت األ

في أماكن متعددة وأيضًا  خرى لكن مع رميها على األرضتلو األالطالب يقوم بخلع قطعة 
 ولتها بالفشل لترتيبه ألغراضه الخاصة أو حتى جمعها أو تكريسها في مكان واحد.اباءت مح
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 األمهات البعدية للطالب )ع(مقابلة  9.4.2.4

 

 الطعام )الجامد/ السائل(؟ما مالحظاتك عند تناول ابنك/ ابنتك  -1

نه نادرا جدا ما يقوم بالسكب على أوله الطعام و اصبح شديد التركيز اثناء تنأن ابنها )ع( أاجابت االم ب
نفسه حتى بالطعام السائل، وان ابنها اصبح يمسك بالملعقة بشكل افضل وأيضًا عند مسكه للقلم اثناء 

لم تتوقع ذلك بسبب زيادة عدد األصابع بيده، أي انه  أنهارسمه اصبح يمسكه بالشكل السليم، مع 
 يوجد تحسن في العضالت الدقيقة لدى الطالب )ع(.

 ؟حيث الحركة والنشاط الزائدكيف ترين سلوك ابنك/ ابنتك داخل المنزل من  -2

نها تمتلك سعادة كبيرة من هذا أن ابنها )ع( قد خفف النشاط الزائد والتخريب بشكل و أم جابت األأ
، وأن (ن النشاط الزائد عند الطالب )شبه اختفى تماماً أم الجانب لشدة معاناتها معه سابقا، وذكرت األ

 الطالب أصبح يلعب مع اخوانه واقاربه دون القيام بالتعدي عليهم بالضرب أو الشتائم.

 ؟دون ترتيبكيف ترين ترتيب ابنك/ ابنتك ألغراضه/ ها الخاصة وادواته/ ها الملقاة  -3

صبح ينظر إلى مالبسه الملقاة على أنه أم الطالب )ع( قد تغير في جانب ترتيب مالبسه و أجابت أ
األولى ثم في آخر فترة اصبح الطالب يقوم بترتيب اغراضه عند عودته من المركز لكن  االرض بالقترة

 بعد الطلب منه، لم يتمكن من ذلك لوحده البد من الطلب منه مرة أو مرتين.

 

 

 نتائج مقابلة والدة الطالب )ع(:

وفي نتائج أسئلة المقابلة لوالدة الطالب )ع( تبين أنه بعد تطبيق البرنامج اتفقت األم على مدى  
التحسن الذي وصل إليه ابنها في المهارات التي اخفق فيها في المقياس القبلي لمهارات التآزر 

دي لمهارات البصري الحركي، وأيضًا اتفقت األم على درجة التحسن في أداء ابنها في المقياس البع
 التآزر البصري، وهذا يتفق مع النتائج السابقة.
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 الفصل الخامس

 :مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات 
تم تطبيق أدوات الدراسة التآزر البصري الحركي لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية ولتحقيق هذا الهدف 

 على مجموعة الدراسة التجريبية، وتم عرض النتائج، وفيما يأتي مناقشتها.

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 1.5

ما فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري الحركي لدى 
 محافظة الخليل؟طلبة ذوي اإلعاقة العقلية في 

لمستوى أداء الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في مهارات التآزر البصري الحركي نالحظ أنه ظهر تحسن 
 حيث أظهرت النتائج فروق بين مستوى األداء القبلي والبعدي 5.4و  4.4و 3.4اول جدالكما في 

االيجابي الستخدام  لمهارات التآزر البصري الحركي، مما يدل على األثر لصالح األداء البعدي
 .ي المستند إلى الوسائل التعليميةالبرنامج التدريب

وتتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات اهتمت ببرامج عالجية لتنمية وتطوير مهارات الطلبة ذوي اإلعاقة 
، ولم (2015(، اعبيد )2015(، شعبان )2001(، البخش )2014العقلية، مثل دراسة البواعنة )

  .اسة حسب علم الباحثةتختلف مع أي در 

بعد  كما أظهرت النتائج وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى التحسن الواضح في خصائص المتعلمين 
، والضعف في (1995وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفخراني ) أهمها: النشاط الزائد تطبيق البرنامج

تتفق مع دراسة الخاليلة  الكتابةومهارات  Sanghavi(2005،)وتتفق مع دراسة العضالت الدقيقة 
وهذه ة االستقالليالمهارات و (، 2014تتفق مع دراسة البواعنة )، والمهارات االجتماعية (2012)

 ،ولمتختلفمعدراساتسابقة(2000نجم )النتيجة تتفق مع دراسة 

يجابيًا بارزًا في إأثرًا  له ويمكن القول ان استخدام البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية كان
تحسين وتنمية مهارات التآزر البصري الحركي لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، وترى الباحثة ان هذه 

 النتيجة تعود إلى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة والمالئمة لطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.

 



116 
 

خدام الوسائل التعليمية مثل دراسة الحافي وضحت أثر استأكما تتفق مع العديد من الدراسات التي 
( التي وضحت أثر الوسائل التعليمية في تنمية المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقة 2013)

ة قراءالتي بينت أثر استخدام الوسائل التعليمية في تنمية مهارات ال (2012العقلية، ودراسة الخاليلة )
التي تحدثت عن توظيف الوسائل التعليمية في تنمي المهارات ( 2000ودراسة نجم )، والكتابة
في الكشف عن فاعلية الوسائل التعليمية في تنمية التعبير الكتابي. ولم  (2005، الماحي )الحياتية

 السابقة.تختلف هذا النتيجة مع الدراسات 

 

 لمتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة:مناقشة النتائج ا 2.5

مهارات التآزر البصري الحركي لدى طلبة ذوي اإلعاقة العقلية بعد تطبيق البرنامج هل يختلف مستوى 
 التدريبي؟

بين مستوى األداء القبلي والبعدي لمهارات التآزر البصري الحركي لدى  اً أظهرت النتائج أن هناك فروق
ئل التعليمية لصالح طلبة ذوي اإلعاقة العقلية الذين طبق عليهم البرنامج التدريبي المستند إلى الوسا

لبرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل ل اإليجابي األثرناك ن هأ على مستوى األداء البعدي، مما يدل
طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، االمر الذي يؤكد ان هذا البرنامج له دور بناء في تنمية الالتعليمية لدى 

 مهارات التآزر البصري الحركي.

ترى الباحثة أن النتائج جاءت مناسبة وذلك لألثر الذي أحدثه البرنامج التدريبي وبناًء على ما تقدم 
المستند إلى الوسائل التعليمية مع طلبة ذوي اإلعاقة العقلية، وتفسر الباحثة هذا التحسن في مستوى 

 مهارات التآزر البصري الحركي إلى اعتماد طريقة الوسائل التعليمية بدرجة مباشرة.

مع الدراسات التي اهتمت بالبرامج التعليمية القائمة على الوسائل التعليمية ومنها  لنتيجةهذه ا وتتفق
 (.2006(، المصري )2000دراسة نجم )

وترى الباحثة أن استخدام البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية كان له أثر جانبٌي مالزم مع 
تنمية بعض الخصائص التعليمية للطلبة ومنها: العضالت تنمية مهارات التآزر البصري الحركي وهي 

، تشتت االنتباه، الحركات النمطية جتماعيةالكبيرة والدقيقة، النشاط الزائد وفرط الحركة، المهارات اال
المتكررة، وبناًء على ذلك فإن مهارات التآزر البصري الحركي تؤثر إيجابيا على مهارات الطلبة ذوي 

 اإلعاقة العقلية.
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)(Sanghavi, 2005 سانغافي كما تتفق ذلك مع دراسة وادريس ،)2002 الفخراني (،
(1995.) 

 مناقشة نتائج الطالبة )ح(

نالحظ من النتائج الموضحة بالرسوم البيانية السابقة لمهارات التآزر البصري الحركي، للطالبة )ح( 
أنها أحرزت تقدمًا في بعض المهارات حيث أتقنت ثمان مهارات بعد تطبيق البرنامج، بينما كانت تتقن 

ى المهارة األولى في مهارة واحدة فقط وهي المهارة األولى في المستوى األول، وقد وصلت الطالبة إل
 . (5.4) في الشكلالمستوى الثاني كما هو مبين 

ت توتش لغة االستقباليةالطالبة وأهمها النشاط الزائد وضعف ال خصائصتحسن كبير في  لوحظوقد 
، وتنمية المهارات االستقاللية لدى الطالبة )ح( بعد استخدام الوسائل التعليمية والجلوس على االنتباه

 حيثوالعضالت الدقيقة والكبيرة للطالبة،  لفترة أطول للقيام بإتمام المهمة دون مساعدة،الكرسي 
انجذبت الطالبة )ح( إلى الوسيلة التعليمية )نقل الكرات من وعاء إلى آخر، رمي الكرة إلى الهدف 

لى مكوناتها الملونة مما ادى إلى التحسن في الخصائص التعليمية من خالل الجل المطلوب( سات وا 
وقد تحسنت الطالب في التمييز بين األشكال األحجام بعد تطبيق وسيلة تركيب   األولى للطالبة )ح(

لى التعزيز  ستة أشكال، وأيضًا انجذبت الطالبة إلى باقي الوسائل التعليمية بعد الجلسات األولى وا 
مهارة إلى أخرى  المستخدم بكل جلسة والتغذية الراجعة المقدمة للطالبة، وانتقال الطالبة من

 والمساعدات اللفظية المالئمة لبيئة الطالبة، بشكل يوضح مدى تطور دافعية الطالبة )ح( للتعلم.

خرى كانت آمنة في ألدرجة إعاقة الطالبة )ح(، ومن جهة  وكانت طبيعة الوسائل التعليمية مناسبة
 لتعليمية دون مساعدة، وأيضا كانالمهمة المستوى األول، مما زاد من حرية الطالبة في محاولة إتمام ا

الطالبة )ح( أثناء الجلسات األولى للبرنامج ضعف شديد في التآزر البصري الحركي ، وقد تحسن  لدى
ذلك بعد تطبيق البرنامج التدريبي بشكل كبير، وترجح الباحثة إلى إتمام الطالبة للمهارات المتبقية  

ن قبل معلمات لمقياس التآزر البصري الحركي في نهاية الفصل الدراسي إذا تم متابعة البرنامج م
سانغافي  (، ودراسة1995. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفخراني )جمعية نهضة بنت الريف

(Sanghavi, 2005(ودراسةنجم،)2000،).والتختلفمعدراساتأخرى 

 .وتعزوالباحثةهذاالتحسنالىالبرنامجالتدريبيالمستندالىالوسائلالتعليمية

نتائج المقابلة البعدية لوالدة الطالبة )ح( حيث تتفق المعلمة واألم على درجة وهذه النتائج تتفق مع 
 التحسن التي توصلت اليها الطالبة )ح(.
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 مناقشة نتائج الطالب )م(

نالحظ من النتائج السابقة أن الطالب )م ( بأنه قد أحرز تقدمًا في بعض مهارات التآزر البصري 
وصل إلى المهارة الرابعة في و الحركي حيث أتقن تسع مهارات من مهارات التآزر البصري الحركي، 
 .(14.4شكل ) فيكما  المستوى الثاني، مع العلم أنه بدأ من المهارة الرابعة في المستوى األول

كانت الوسائل التعليمية تراعي ضعف الخصائص التعليمية لدى الطالب )م(، واستبدلت أدوات من و  
الوسائل التعليمية بحيث تكون مناسبة لعمر الطالب العقلي، كمهارة تكوين األشكال من المعجون 

أيضًا تم وضع المنحنيات وسيلة المعجون الجاهز ذو الرائحة الجذابة إلى وسيلة المعجون البيتي، ل
خرى فقد كانت الوسائل أومن جهة بلون فاقع نظرًا لضعف التواصل البصري لدى الطالب )م( 

التعليمية آمنة للطالب في المستويين األول والثاني مما زاد من عملية تمكن الطالب )م( من إتمام 
 بصري الحركي لوحده ودون مساعدة.خرى من مهارات التآزر الأواالنتقال إلى مهارة  المهمة التعليمية

حيث كان لوسيلة تركيب ستة أشكال،  قد كان للطالب )م( جانبًا في تحسن الخصائص التعليميةو 
ووسيلة األعواد الخشبية الملونة أثرًا ايجابيًا على الطالب )م( في التمييز بين األحجام واألشكال 

من ستة أشكال ذو ألوان وأحجام مختلفة، أما الوسائل  ومطابقتها نظرًا لطبيعة الوسيلة التعليمية المكونة
التعليمية األخرى مثل تعبئة الرمل ورسم دوائر بالهواء قد زادت من تركيز الطالب وبالتالي نقص تشتت 
االنتباه لديه، وتخفيف النشاط الزائد بشكل كبير وتنمية المهارات االستقاللية لديه. وقد كان النشغال 

المهمة التعليمية أثرًا إيجابيًا على الحركات النمطية المتكررة لديه، ونوبات الضحك، الطالب في إتمام 
أما الضعف في اللغة لدى الطالب كان لها جانبًا من التحسن سواء االستقبالية او التعبيرية وذلك بعد 

قها ووسيلة المشي إتمام مهارة رسم دوائر بالهواء لطبيعة هذه الوسيلة التي تحتاج الى الغناء أثناء تطبي
على المنحنيات، أما نوع التعزيز المستخدم بكل مهارة والتغذية الراجعة للطالب وباإلضافة إلى إتمام 
الطالب للمهارة وانتقاله لمهارة أخرى قد زاد من دافعية الطالب للتعلم . وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

 (، ولم تختلف مع الدراسات السابقة.2000نجم )(، ودراسة 2017( ودراسة النتشة )1995الفخراني )

 وتعزو الباحثة هذا التحسن الى استخدام البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية

وهذه النتائج تتفق مع نتائج المقابلة البعدية لوالدة الطالب )م( حيث تتفق المعلمة واألم على درجة 
 التحسن التي توصل اليه الطالب )م(.
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 مناقشة نتائج الطالبة )ل(:

تقدمًا كبيرًا في مهارات التآزر البصري الحركي  أنها أحرزتنالحظ من النتائج السابقة للطالبة )ل(، 
مهارة جديدة من مهارات التآزر البصري الحركي، وتوصلت إلى المهارة  13حيث أتقنت الطالبة 

األولى في المستوى الثالث، وهي مهارة المرور على تخطيطات بسيطة تحت ورق شفاف بواسطة رقم 
 (.24.4شكل)كما في  الرصاص

قد كانت الوسائل التعليمية تتدرج مع مهارات التآزر البصري الحركي من األسهل إلى أكثر تعقيدًا، و  
حيث بدأت بإتمام الوسائل التعليمية في المستوى ومن دافعيتها مما زاد ذلك من ثقة الطالبة في نفسها 

الوسائل  فة إلى أنباإلضااألول وانتقلت إلى المستوى الثاني إلى أن وصلت إلى المستوى الثالث، 
 مالئمة لعمر الطالبة العقلي ومراعية لخصائصها التعليمية.كانت التعليمية 

من نشاط زائد وتنمية المهارات االستقاللية وذلك وكان للطالبة )ل( تحسن في الخصائص التعليمية 
من التركيز لديها، بعد جلوسها أثناء إتمام المهمة التعليمية وانجذابها نحو الوسيلة المستخدمة وزيادة 

تي )صعود الدرج بشكل مستقيم، والمشي على المنحنيات ت كبيرة وخاصة عند استخدام مهار عضال
بعد استخدام التعزيز المناسب  والتواصل االجتماعي، الموجودة أمامها(، وتحسن في العضالت الدقيقة

االنتهاء من إتمام المهمة  ددمة عنوزيادة دافعية الطالبة للتعلم بعد التغذية الراجعة المق، بكل جلسة 
 ,Sanghavi سانغافي (، ودراسة1995التعليمية. وتتفق هذه النتائج مع دراسة الفخراني )

 (2000ودراسةنجم)(،(2005

 وتعزو الباحثة هذا التحسن إلى البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية. 

البعدية لوالدة الطالبة )ل( حيث تتفق المعلمة واألم على درجة وهذه النتائج تتفق مع نتائج المقابلة 
 التحسن التي توصلت اليها الطالبة )ل(.

 

 مناقشة نتائج الطالب )ع(:

تقدمًا كبيرًا في مهارات التآزر البصري الحركي،  قد أحرزنالحظ من النتائج السابقة أن الطالب )ع( 
وقد بدأ الطالب )ع( من المهارة الثانية في المستوى الثالث وأنهى المقياس، حيث أتقن الطالب سبع 

 .(38.4كما في الشكل ). مهارات جديدة
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 الطالبوكان للخصائص التعليمية لدى الطالب )ع( تحسن في  أكثرها حيث قل النشاط الزائد لدى 
وزادت قدرة الطالب على القيام بالمهارات االستقاللية بعد انجذابه للوسيلة  وزادت فترة االنتباه لديه

)وضع الدبابيس على النقاط، والصاق الصوف على األشكال، وادخال اإلبرة والخيط داخل التعليمية 
مية التي يتم استخدامها في النقاط الموجودة على القماش( نظرًا لكونها مختلفة عن األدوات التعلي

وتحسنت العضالت الدقيقة لدى الطالب  والجلوس إلتمام المهمة التعليمية وحده دون مساعدة، المركز
، بعد استخدام الوسائل التعليمية الدقيقة نظرًا لكون الطالب )ع( في المستوى األخير من بشكل كبير

بة كلمات وترك ات الكتابة بعد اتمامه لمهارة كتاالمقياس، وقد أصبح بمقدرة الطالب )ع( القيام بمهار 
باإلضافة إلى وضع قطعة من الملتينة على مقبض اليد ليتناسب مع خاصية مسافة بين الكلمات، 

الطالب في ضعف العضالت الدقيقة ومن ثم االستغناء عن هذه القطعة في الجلسات األخيرة نظرًا 
ن للتعزيز المستخدم في كل جلسة  والتغذية الراجعة أثرًا لتحسن الطالب )ع( في العضالت الدقيقة، وكا

على الطالب )ع( بزيادة دافعيته نحو التعلم وخفت عدوانية الطالب وزاد التفاعل االجتماعي مع 
(، 2012(، ودراسة الخاليلة )1995األخرين وخاصة زمالؤه. وتتفق هذا النتيجة مع دراسة الفخراني )

 لف مع دراسات سابقة.( ولم تخت2000ودراسة نجم )

 وتعزو الباحثة هذا التحسن الى استخدام البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية

وهذه النتائج تتفق مع نتائج المقابلة البعدية لوالدة الطالب )ع( حيث تتفق المعلمة واألم على درجة 
 التحسن التي توصل اليه الطالب )ع(.

 

 المتعلقة بمقابلة أمهات الطلبة:مناقشة النتائج  3.5

تباينت إجابات األمهات على أسئلة المقابلة قبل تطبيق البرنامج على مستوى أداء ابنائهن لمهارات 
بنائهن الحالية، واتفقت األمهات على نتيجة أي الحركي وذلك حسب قدرات ومستوى التآزر البصر 

، وهي النتيجة التي توصل زر البصري الحركيمستوى أداء ابنائهن في المقياس القبلي لمهارات التآ
 اليها كل طالب بعد تطبيق مقياس مهارات التآزر البصري الحركي القبلي.

 

في ؤهن بناأليه إ وبعد تطبيق البرنامج التدريبي أجمعت األمهات على مدى التحسن الذي وصل
خفقوا فيها في المقياس القبلي لمهارات التآزر البصري الحركي، وتبين ذلك من خالل أالمهارات التي 

الفروق في المقابلة القبلية والبعدية ألمهات الطلبة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى استخدام البرنامج 
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صائص الطلبة ، وذلك ألن الوسائل التعليمية كانت مناسبة لخي المستند إلى الوسائل التعليميةالتدريب
 في إتمام المهمة التعليمية.التعليمية فقللت من النشاط الزائد وزادت من قدرة الطالب على التحكم 

ئل التعليمية التي إلى طبيعة الوسا السؤال األول عن تناول الطعام، في  تعزو الباحثة  التحسنو  
إتمام المهمة التعليمية وحده دون مساعدة، وبالتالي زيادة تركيز  ساهمت في زيادة تركيز الطالب إلى 

 .الطالب والتنسيق بين اليد والعين أثناء تناوله للطعام

أما عند السؤال الثاني حول النشاط الزائد، فتعزو الباحثة هذا التحسن إلى طبيعة الوسائل التعليمية من 
من جاذبيتها نحو الطلبة والجلوس لفترة  مما زاد حيث اختالفها عن الوسائل المستخدمة في المركز،

وكان أيضًا للتعزيز بأنواعه جانبًا ايجابيًا في تخفيف النشاط الزائد ، أطول في إتمام المهمة التعليمية
 لدى الطلبة.

وفي السؤال الثالث الذي يدور حول ترتيب الطالب ألغراضه، فتعزو الباحثة هذا التحسن إلى استخدام 
دخال األعواد في المكان المطابق،  يب ستة أشكال، ووسيلة تعبئة الرملوسيلة ترك داخل الكيس، وا 

حيث كان لهم األثر بشكل مباشر على ترتيب الطالب ألغراضه، وكانت المعلمة بعد االنتهاء من كل 
 جلسة تطلب من الطالب إرجاع الوسيلة التعليمية إلى مكانها بعد ترتيب وجمع أجزائها.

 

 التوصيات  4.5
 جراءاتها ونتائجها فإن الباحثة توصي بما يلي:ااستنادًا إلى الدراسة و 

 تدريب المعلمين والمعلمات في مراكز اإلعاقة العقلية على كيفية تطبيق هذا البرنامج. - .1
 ذوي اإلعاقة العقلية.لطلبة تصميم برامج تدريبية مماثلة ل - .2
 التي تعنى بالطلبة ذوي اإلعاقة العقلية.تعميم هذا البرنامج على جميع المراكز والمؤسسات  - .3
 ضرورة استخدام الوسائل التعليمية في تحسين وتنمية قدرات الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية. - .4
ألهمية طلبة ذوي اإلعاقة العقلية الضرورة االهتمام بمهارات التآزر البصري الحركي لدى  - .5

عدادهم للحياة.  هذه المهارات في منهاج الطلبة وا 
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 (1ملحق )

 البعدي -مقياس مستوى أداء الطالب القلبي

 لمهارات التآزر البصري الحركي

 "قبل التحكيم" 

 

 






























132 
 

 

 السالمعليكمورحمةهللاوبركاته

حضرةالدكتور/ةالمحترم/ـة:......................................................

نظرالخبرتكمالطويلةفيمجالالتربيةوالتعليمارجومنكمتحكيمالمقياساالتي،



الباحثةبإجراءدراسةبعنوان : "فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل حيثتقوم

 التعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري الحركي لذوي اإلعاقة العقلية"



 التكرم سيادتكم من أرجو آرائكملذا وإبداء بعدي القبلي االختبار فقرات بتحكيم

وملحوظاتكمحوله،فيضوءخبرتكموذلكمنحيث:

.قياسفقراتاالختبارلماأعدتلقياسه

.مدىوضوحفقراتاالختبار

.سالمةصياغةفقراتاالختبار

وتفضلوابقبولفائقاالحتراموالتقدير

السباعالباحثة:سندسعليابو

















 مقياس التآزر البصري الحركي

 

اسمالطالب:............................عمرهالزمني:...........................
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درجةاإلعاقةالعقلية:متوسطةبسيطة

 أشكاالمنالليجوبمساعدةكلية.يبنيالطالب-1

 أشكاالمنالليجوبمساعدةجزئية.يبنيالطالب 
 شكاالمنالليجوبإرشادلفظي.يبنيالطالبا 
   أشكاالمنالليجودونمساعدة.يبنيالطالب 

 يرميالطالبالكرةعلىالهدفبكلتايديهبمساعدةكلية.-2
 يرميالطالبالكرةعلىالهدفبكلتايديهبمساعدةجزئية. 

 يرميالطالبالكرةعلىالهدفبكلتايديهبإرشادلفظي. 

   يرميالطالبالكرةعلىالهدفبكلتايديهدونمساعدة. 

 ألشكالالمطلوبةفياألماكنالمناسبةبمساعدةكلية.يركبالطالبا-3

 ألشكالالمطلوبةفياألماكنالمناسبةبمساعدةجزئية.يركبالطالبا 

 ألشكالالمطلوبةفياألماكنالمناسبةبإرشادلفظي.يركبالطالبا 
 ألشكالالمطلوبةفياألماكنالمناسبةدونمساعدة.يركبالطالبا 

  

 ينقلالطالبالكراتمنوعاءإلىآخربمساعدةكلية.-4

 ينقلالطالبالكراتمنوعاءإلىآخربمساعدةجزئية. 

 ينقلالطالبالكراتمنوعاءإلىآخربإرشادلفظي. 

 ينقلالطالبالكراتمنوعاءإلىآخردونمساعدة. 
  

يرسمالطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقبكلتااليدينوبكليدلوحدهاوتكون-5
 العينمتابعةلحركاتاليدينبمساعدةكلية.

وتكون  اليدينوبكليدلوحدها الطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقبكلتا يرسم
 العينمتابعةلحركاتاليدينبمساعدةجزئية.

وتكون  اليدينوبكليدلوحدها الطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقبكلتا يرسم
 العينمتابعةلحركاتاليدينبإرشادلفظي.

وتكون  اليدينوبكليدلوحدها الطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقبكلتا يرسم
   العينمتابعةلحركاتاليديندونمساعدة.

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكالملونةمنحوضإلىآخربمساعدةكلية.-6
 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكالملونةمنحوضإلىآخربمساعدةجزئية. 

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكالملونةمنحوضإلىآخربإرشادلفظي. 

   يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكالملونةمنحوضإلىآخردونمساعدة. 

الرملداخلعلبأوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفالبمساعدةيقومالطالببتعبئة-7
 كلية.

ملعقةحليباألطفالبمساعدة  الرملداخلعلبأوأكياسباستخدام الطالببتعبئة يقوم
 جزئية.

بإرشاد  حليباألطفال ملعقة أكياسباستخدام علبأو داخل الرمل بتعبئة الطالب يقوم
 لفظي.
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دون األطفال حليب ملعقة باستخدام أكياس أو علب داخل الرمل بتعبئة الطالب يقوم
   مساعدة.

ثم-8 باألصبع شفافة تحتأوراق موجودة تخطيطاتبسيطة على بالمرور الطالب يفوم
 بالقلمبمساعدةكلية.

يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةموجودةتحتأوراقشفافةباإلصبعثمبالقلم 
 بمساعدةجزئية

يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةموجودةتحتأوراقشفافةباألصبعثمبالقلم 
 بإرشادلفظي.

يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةموجودةتحتأوراقشفافةباإلصبعثمبالقلم 
   دونمساعدة.

 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةفيأعمدةمثبتةبمساعدةكلية.-9
 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةفيأعمدةمثبتةبمساعدةجزئية. 
 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةفيأعمدةمثبتةبإرشادلفظي. 
 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةفيأعمدةمثبتةدونمساعدة. 

  

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونةبمساعدةكلية.-10

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونةبمساعدةجزئية. 

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونةبإرشادلفظي. 
 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونةدونمساعدة. 

  

 يضعالطالبحباتالعدسداخلالعلبالصغيرةبمساعدةكلية.-11

 يضعالطالبحباتالعدسداخلالعلبالصغيرةبمساعدةجزئية. 

 يضعالطالبحباتالعدسداخلالعلبالصغيرةبإرشادلفظي. 
 يضعالطالبحباتالعدسداخلالعلبالصغيرةدونمساعدة. 

  

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارةبمساعدةكلية.-12

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارةبمساعدةجزئية. 
 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارةبإرشادلفظي. 
 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارةدونمساعدة. 

  

 الدبابيسعلىالنقاطالمطلوبةبمساعدةكلية.يضعالطالب-13

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبةبمساعدةجزئية. 
 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبةبإرشادلفظي. 
 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبةدونمساعدة. 

  

 الطالبالخيطباإلبرةبمساعدةكلية.يدخل-14

 الطالبالخيطباإلبرةبمساعدةجزئية.يدخل 
 رشادلفظي.إالطالبالخيطباإلبرةبيدخل 
   الطالبالخيطباإلبرةدونمساعدة.يدخل 

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةفيالثقوبالمطلوبةبمساعدةكلية.-15
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 يدخلالطالبالخيطواإلبرةفيالثقوبالمطلوبةبمساعدةجزئية.

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةفيالثقوبالمطلوبةبإرشادلفظي. 
 يدخلالطالبالخيطواإلبرةفيالثقوبالمطلوبةدونمساعدة. 

  

  المجمعالكلي 
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 (2ملحق )

 مقابلة أمهات الطلبة القبلية والبعدية  










































 

 مقابلة أمهات الطلبة القبلية



ة:..........................\عزيزتيوالدةالطالب
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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى الوسائل سباعبعملدراسةبعنوان:بوأأقوماناالباحثةسندسعلي

اخترناالطلبة ذوي اإلعاقة العقليةالتعليمية في تنمية مهارات التآزر البصري الحركي لدى  وقد ،

على اإلجابة منكم راجين الغرض، هذا ألجل بنتالريفالخيرية نهضة منطالبجمعية عينة

تية.األسئلةاآل



ابنتكالطعام)الجامد/السائل(؟مالحظاتكعندتناولابنك/ما -1

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................ 
يفترينسلوكابنك/ابنتكداخلالمنزلمنحيثالحركةوالنشاطالزائد؟ك -2

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................... 
نك/ابنتكألغراضه/هاالخاصةوادواته/هاالملقاةدونترتيب؟كيفترينترتيباب -3

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................... 




أقر أنا الباحثة أنه لن يتم نشر أسماء أو معلومات للطلبة بل سيحفظ ذلك بسرية تامة ولن 

 علمي.يستعمل اال ألغراض البحث ال





 









 مقابلة أمهات الطلبة البعدية



ة:..........................\عزيزتيوالدةالطالب
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مالحظاتكعندتناولابنك/ابنتكالطعام)الجامد/السائل(؟ما -1

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................ 
يفترينسلوكابنك/ابنتكداخلالمنزلمنحيثالحركةوالنشاطالزائد؟ك -2

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................... 
ابنك/ابنتكألغراضه/هاالخاصةوادواته/هاالملقاةدونترتيب؟كيفترينترتيب -3

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................... 




أقر أنا الباحثة أنه لن يتم نشر أسماء أو معلومات للطلبة بل سيحفظ ذلك بسرية تامة ولن 

 العلمي.يستعمل اال ألغراض البحث 
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 (3)ملحق 

 البرنامج التدريبي المستند إلى الوسائل التعليمية
















































البرنامجالتدريبي
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 تعريف البرنامج:

اصريجبالقيامبهامعذوياإلعاقةالعقليةعنالطلبةيوجدلكلمرحلةتعليميةمنمراحلتدريس

إلىالمرحلةالتيتليها.نتقالالطلبةلإل

 مرحلة ذوياإلعاقةوتعد علىالتآزرالبصريالحركيمنالمراحلالمهمةتدريبالطلبة العقلية

مدخالً تعد بمهارةألمهاراتألنها للقيام مدخل المثال سبيل الحركيعلى البصري فالتآزر خرى

الكتابة.

لطلبةذوياإلعاقةالعقليةقامتالباحثةبإعدادوبناًءعلىماسبقوألهميةالتآزرالبصريالحركيل

هذاالبرنامجالتدريبيالذييوظفالوسائلالتعليميةبشكلفعالفيتحقيقأهدافهذاالبرنامج.

 ومن أهم مبررات هذا البرنامج: 

طلبةذوياإلعاقةالعقليةفيزيادةوتنميةمهارةالتآزرالبصريالحركي.المساعدة -1

 طلبةذوياإلعاقةالعقلية.العليميةتعوضالضعففياالنتباهوالدافعيةلدىتوفيروسائلت -2
توفيرإطارمعرفيلمعلميالطلبةذوياإلعاقةالعقليةكدليلمرجعيفيتعليمالطلبةذوي -3

 اإلعاقةالعقليةمهارةالتآزرالبصريالحركي.
 

 الهدف العام للبرنامج:

طلبةذوياإلعاقةالعقليةمنخاللالبرنامجالتدريبي.التنميةالتآزرالبصريالحركيلدى

 األهداف التفصيلية للبرنامج:

أنيوظفالمعلمالوسائلالتعليميةفيتنميةالمهاراتلدىطلبةذوياإلعاقةالعقلية. -1

 أنيزيددافعيةالطلبةللتعلموجذبانتباههممنخاللاستخدامالوسائلالتعليمية. -2
 مهاراتماقبلالكتابةومهارةالكتابة.إلىالبالطصلأني -3
ذوي -4 لدىطلبة الزائد النشاط وتقليل التركيز زيادة في التعلمية الوسائل يوظفالمعلم أن

 اإلعاقةالعقلية.
 تنميةقدرةالطالبمنالسيطرةعلىحركةاالصابعواليدوالذراع. -5



خاللالتعزيزوتشجيعالطالب.تنميةدافعيةالطالبللمشاركةفياألنشطةالتعليميةمن -6

 

يساعدفيالتقليلمناالثار -7 اهميةتنميةمهاراتالتآزرالبصريالحركيلدىالطالبمما

السلبيةالتيقديعانيمنهاالطالب.جتماعيةالنفسيةواال



 

 مكونات البرنامج:
مستوياتهممنطلبةذوياإلعاقةالعقلية،تختلفالتطبقعلىاًدرس24يتكونالبرنامجمن
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المستوىاألول)البسيط(. -1

 المستوىالثاني)المتوسط( -3
مستوىالثالث)المعقد(. -4

دروستوظففيهاالوسائلالتعليميةبشكلفعال.8مستوىحيثيقدمكل



 الفئة المستهدفة من البرنامج:

فيمدينةدورا.فيجمعيةنهضةبنتالريفالخيريةطلبةذوياإلعاقةالعقلية



 مدة البرنامج:

24يتكونمن كللقاء وناربعدقيقة،بمعدلستةأسابيعبحيثيك20لقاءتدريسيمدة

م.19/10/2017موينتهيفيتاريخ10/9/2017يبدأفيتاريخجلساتفياألسبوعالواحد

قبلوبعدتطبيقجلسات الباحثةباالجتماعمعالطلبة لقاءاتقامتفيها إلىعدة باإلضافة

البرنامجالتدريبيوذلكللقياسالقبليوالبعديلمقياسالتآزرالبصريالحركي.





 تحكيم البرنامج:

تمعرضالبرنامجعلىلجنةالمحكميناالفاضلوالقيامبالتعديالتالالزمةوالمقدمةمن-

قبلهموفقالنقاطاالتية:

دقيقة.40ةبدلمنقيقد20تحديدزمنالجلسةبضرورة-

ضرورةتحديدالوسائلالتعليميةبحيثتكونمناسبةللخصائصالتعليميةلكلطالب.-

ضرورةتنظيمالبيئةالتعليميةبحيثتكونمناسبةللخصائصالتعليميةلكلطالب.-

ضافةتقويمنهائيلكلجلسة.إ-

 

 

 استراتيجيات تنفيذ البرنامج:



 البرنامج في األساسية مراعاةاالستراتيجية مع التعليمية، الوسائل استخدام هي التدريبي

بعضالفنياتالمستخدمةفيالبرنامجالتدريبيوهي:



نهالعمليةالسلوكيةالتيتشتملعلىتقويةالسلوك،وفيهذهأالتعزيز:ويعرفالتعزيزعلى

احتمال بعدحدوثهفيؤديإلىزيادة السلوكمباشرة حدوثذلكالعمليةيتبعمثيربيئيما

السلوكفيالمستقبلفيالمواقفالمشابهةوماينصعليهمبدأالتعزيزهواناالنسانيميل

تكرا إلى بنتائج عليه يعود الذي السلوك سلبية.إر التعرضلنتائج من يخلصه أو يجابية

(.1993،37)الخطيب،







إتمامهللمهمةالمطلوبة،التغذيةالراجعة:وتتضمنتقديممعلوماتللطالبعنسلوكه،ومدى

(.1993،45حيثتزيدالتغذيةالراجعةمندافعيةالطالبللتعلم.)الخطيب،
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إلىدونمساعدة.مساعدةجسديةكليةتحليلالمهمة:منخاللالتدرجبالمعيارمن





 سس التي بني عليها البرنامج:األ

منبةذوياإلعاقةالعقليةوالطلبةطلالساسالنظريللبرنامج:هناكفروقفرديةبيناأل-

اإلعاقة ذوي الحركيةغير المهارات نقصفي من اإلعاقة ذوي الطالب به يتصف لما ،

لهؤالءلتآزرالبصريالحركيوالجوانباألواإلدراكيةومهاراتا يسببمعاناة خرىمما

الطلبةفيتطورمهاراتحياتهماليوميةأوتطورمهاراتهماالكاديميةفيحاللميتمالتدخل

يتممقارنةادائهممعالطلبة البرامجُتعد،ومنغيرذوياإلعاقةالمناسب،وخاصةعندما

ال عليها التييعتمد التعليمية إلىالوسائل المستندة لهذهبرنامجالحاليحالًالتدريبية مناسبا

مهاراتالتآزر الفروقالفرديةوعلىتقديم البرنامجعلىمراعاة حيثيركزهذا المشكلة

البصريالحركيبشكليالئمقدراتالطالبوليسلعمرهفقط.



سسمنها:انكلطالبقابلللتعلممهماأيعتمدالبرنامجالحاليعلىعدةساسالنفسي:األ-

فيكانت واستثمارها نقاطالقوة لمعرفة الطلبة بين الفروقالفردية مراعاة اعاقته، طبيعة

التعزيز خالل الطالبمن دافعية تنمية ان حدة، طالبعلى كل الضعفلدى نقاط تنمية

و فيالبرنامجالتدريبي، مهاراتالتآزرالبصريُتعدوالتشجيعينعكسعلىادائهوتطوره

للطالبضرور والعنايةالحركي والحركية االكاديمية النواحي: جميع من السوي للنمو ية

أيضاً.جتماعيةبالذات،ومهاراتالحياةاليومية،والمهاراتاال





 إجراءات اعداد البرنامج 



علىاالدبياتوالدراساتالسابقةالمتعلقةبالتآزرالبصريالحركيوالوسائلطالعتماإل-

(،2002(،ودراسةادريس)1995(،ودراسةالفخراني)2013التعليمية،كدراسةالحافي)

(.2005(،والماحي)2010(،ودراسةطالفحة)2000ودراسةنجم)



لخطواتالتالية:ثمتماعدادالبرنامجوفقنموذجويهمانوذلكضمنا



الحاليللطفل -1 لقياسمستوىاألداء اعدادصحيفة تم السلوكالمدخليللطفلذوياإلعاقة:

وذلكللوقوفعلىخصائصالطلبةالتعليميةلبناءالخططوفقهذهالخصائص.

ألفراد -2 بتطبيقمقياسالتآزرالحركيالبصري، قامتالباحثة الحالي: قياسمستوىاألداء

 للتعرفعلىمستوىالتآزرالبصريالحركيلكلطالبقبلإجراءالجلسات.المجموعة
الفرديةإ -3 التربوية الخطة مستوىعداد على بناء طالب لكل فردية تربوية خطة اعداد تم :

 األداءالحاليللطالب،وتحتويهذهالخطةعلىنقاطالقوةوالضعفللطالب.
الوقوفإ -4 تم الفردية: التعليمية الخطة فيالخططالتربويةعداد علىنقاطالضعفالمسجلة

 .الفرديةوالقيامبأعدادخطةتعليميةلكلنقطةضعفللطالبانطالقامننقاطالقوة
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تطبيقمقياس -5 بإعادة البرنامج، منتطبيق االنتهاء بعد قامتالباحثة النهائي: األداء تقويم

دىالتحسنالذيطرأعلىالطلبةالتآزرالحركيالبصريألفرادالمجموعةللتعرفعلىم

 كنتيجةلجلساتالبرنامج.



الوسائلالتعليميةللمستوىاألول: الوسائل التي تم استخدامها في البرنامج التدريبي:







قطعمعتالشيتطابقاأللوانمعالصورة،لكيلقدتماختيارالشكلذوالثالث

يكونأسهلعلىالطالبلوجودهذاالعنصرفيالمستوىاألولللمقياس.
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العقلية، منقبلطلبةذوياإلعاقة وركلها بالستيكيةلسهولةحملها اختياركرة تم لقد

لدىالطالب راجعة ليكونذلكتغذية اصابته اصابتهواختيارهدفمتحركعند اثناء

للهدف.
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فيهذهالوسيلةيجبمراعاةنقلالكراتبالترتيب،حيثيتمنقلالكراتبالصفاألول

ثماالنتقالإلىالصفالثاني.







لقدتمالتنويعفياأللوانلكلشكل،ليسهلعلىالطالباختيارالشكلالمطابق.



الطالب،واختيارمصفاةبالستيكيةقدتماختياروعاءشفافلتسهيلرؤيةاألسماكلدى

لضماناستعمالهامنقبلالطالبلوحدهدونمساعدةأواشرافمنالمعلمة.
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األشكال علىالطالبتكوين ليسهل األشكالجاهزة الملونمع المعجون اختيار تم قد

بسيطة.
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الوسائلالتعليميةللمستوىالثاني:



إلنتقالالطالبهناإلىالمستوىنظراًويفضلاستخدامالكيسعلبةوأقدتماختياركيس

الثاني،فنبدأبالتدريجبالتعقيدبالبرنامج،ليصلالطالبإلىنهايةالمستوىالثالث.





تماختيارخطينمنالحباللرؤيةمدىتناسقيدالطالبمعالحبلاألولثماالنتقالإلى

لاألول،وتمأيضاًاختيارالمالقطالبالستيكيةلضمانالحبلالثانيبعداالنتهاءمنالحب

إتمامالطالبللوسيلةدونمساعدةواشرافمنالمعلمة.
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الطالب ليقوم منحنيات األرضبشكل على والصاقه الشبر من النوع هذا وضع تم

بالمشيعلىهذهالمنحنياتبشكلمتوازن.





ودالخشبيمعالفتحةذواللونالمطابقله،فيهذهالوسيلةيجبعلىالطالبمطابقةالع

لحجمالعودالخشبي،لحاجةالطالبإلىالتناسقبشكلوتماستخدامفتحةمطابقةتماماً

اكبرفيهذاالمستوى.
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حبوب عدة وضع العدستم اختيار وتم متشابهة الحبوب، بين الكبير للتشابه نظراً

وإلختالفالعدسفياللون.
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اختيار نظراًتم التالية، المهارة بعكس داخله المكرونة وضع لسهولة المثبتة األعواد

سهلإلىاألكثرتعقيدا.ناأللتدرجالبرنامجم







واليراعىهنا وتناسقاكثرمنقبلالطالب، اختيارالخيوطالتيتحتاجإلىانتباه تم

قدأنجزتطابقاأللوانتطابقالوانالخرز،ألنالطالبالذييصللهذهالمرحلةيكون

فيالوسائلالسابقة.
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أمامه،مع الوسيلةيراعىعدمخروجالطالبعناإلطارالموجود الوصوللهذه عند

الرصاصبدالً قلم ليستطيعاستخدام المهارة، هذه من األولى الجلسة في األلوان من

الطالبالشطبوالتصحيحعندخروجهمناإلطارالمسموحبه.
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الوسائلالتعليميةللمستوىالثالث:



نظراً وذلك مقبضألصبع، عند صغيرة جلدة على رصاصتحتوي أقالم اختيار تم

اإلعاقةالعقلية،فبذلكيستطيعذويغلبطلبةأجودضعففيالعضالتالدقيقةعندلو

الطالباالستمرارفيالمهارةدونوجودأيعائق.
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باألدواتالحادةوطريقةاستخدامها،فالاًيكونالطالبعلىوعيتماملمستوىفيهذاا

نحتاجللخوفمناستعمالهلهذهاألدواتلوحدهدونمساعدة،فقطيتماالشرافعنبعد

منقبلالمعلمة.





تماختيارالقطارةنظرالدقةالتناسقبيناليدوالعينفيهذهالمرحلةمنالبرنامج.
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نوعينمنالدبابيس،حيثيكونالنوعالثانيذوالجزءالعلويوالسفليأسهلتماختيار

اللتقاطالدبوسمنقبلالطالبالذييعانيمنضعففيالعضالتالدقيقة،حيثان

التحسن، هذا يعيق أيعائق وجود دون الحركي البصري التآزر بتنمية تقوم الباحثة

الممكنانتؤثرفيإتمامالطالبلهذهالمهارات.فقامتالباحثةباألخذباألسبابالتيمن
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اإل اختيار التم مع المتوسطة، الفتحات ذو تجبر على علىاتأكيد الخوف مرحلة وز

الطالبمناستخداماألدواتالحادة،فقطمتابعتهمنقبلالمعلمةعنبعد.
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االماميةوالخلفيةتماختيارالقماشذوالطبقةالضعيفة،ووضعالنقاطعلىالجهة

منالقماش،ليسهلعلىالطالبادخالاإلبرةفيالجهتين.
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لعائقضعف ابتعاداً علىمقبضاالصبع، البسيطة الجلدة ذو اختياراألقالم تم

الطالب نراعيفقطمدىنسخ الوسيلة وفيهذه لدىالطلبة، العضالتالدقيقة

ترتيبوالمسافات.للكلماتالموجودةأمامهبغضالنظرعنال








يراعىفيهذهالوسيلةالتناسقبينمسافاتالكلماتوالترتيبفيها.
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مشتتلدى أو نالحظتجنبالوسائلمنأيزينة السابقة للوسائل النظر )عند

الطلبة،فقداختارتالباحثةانيكونتركيزالطالببشكلكبيرعلىالوسيلةدون

يالغرفةالصفية(.وجودأيمشتتفيالوسيلةأوف
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 (4ملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة


 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 جمعيةنهضةبنتالريف لغةعربية بكالوريس أالءأبوسباع 17

 المجمعةفيالسعوديةجامعة اإلعاقةالبصرية دكتوراة انشراحسالمالمغاربة 9

 الجامعةاألردنية التربيةالخاصة دكتوراة بسامالعبدالالت 3

 الجامعةاألردنية التربيةالخاصة دكتوراة جميلالصمادي 1

 الجامعةاألردنية العالجالوظيفي دكتوراة حسانسرسك 5

جامعةعمانالعربية التربيةالخاصة دكتوراة خالدالجنيدي 2
 المفتوحة

 وزارةالتربيةوالتعليم التربيةالخاصة دكتوراة خالدعياش 4

 وزارةالتربيةوالتعليم عالجطبيعي ماجستير روبينشويكي 14

 مدرسةاإلبداعالتربوي تربيةخاصة دبلومعالي زينبالخراز 15

 وزارةالصحة عالجوظيفي بكالوريس سميةمحمدعمران 16

 جامعةالقدسالمفتوحة نطقيولغويوسمعيتأهيل ماجستير عمادطميزي 11

 جامعةالمجمعةفيالسعودية التربيةالخاصة دكتوراة عمرعطيات 6

 جامعةالقدس أساليبتدريس دكتوراة محسنعدس 8

 جامعةالقدسالمفتوحة مناهجوطرقتدريس دكتوراة محمدعبدالفتاحشاهين 7

 الخليلجامعة علمالنفس دكتوراة نبيلالجنيدي 10

أساليبتدريسذوياالحتياجات ماجستير هبةالنتشة 13
 الخاصة

جمعيةالهاللاالحمر
جمعيةاألمل-الفلسطيني

 للصم
 مركزالنورللسمعوالنطق نطقولغة ماجستير يونسالطردة 12
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 (5ملحق )

 لمهارات التآزر البصري الحركيالبعدي  -مقياس مستوى أداء الطالب القبلي

 "بعد التحكيم"
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 مقياس التآزر البصري الحركي

 المستوى األول
مساعدة
جسدية
كلية  

مساعدة
جسدية
 جزئية

مساعدة
 لفظية

مساعدة
 إيمائية

بدون
 مساعدة

من -1 مكوناً الليجو من واحدا شكال الطالب يبني
  )الحجمالمتوسط(ثالثةقطع

 
   

الهدف -2 على اليمنى برجله الكرة الطالب  يركل
 المطلوبلمسافةمترين

 

    

إلى -3 وعاء من البالستيكية الكرات الطالب ينقل
 ثقوبوعاءآخر

 

    

األماكن -4 في مطلوبة األشكال ستة الطالب يركب
  المناسبة

    

 يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم -5
 

    

أو -6 اللوح على بالهواء دوائر الطالب يرسم
متابعة العين وتكون لوحدها يد وبكل األوراق

 لحركاتاليدين
 

    

من -7 األسماك نقل في المصفاة الطالب يستعمل
 حوضإلىآخر.

 

    

ا -8 يستطيع لتكوين الملون المعجون شكالأستخدام
  بسيطة

    

 المستوى الثاني
مساعدة
جسدية
كلية  

مساعدة
جسدية
 جزئية

مساعدة
 لفظية

مساعدة
 إيمائية

بدون
 مساعدة

الرملداخلعلبأوأكياس -1 الطالببتعبئة يقوم
 باستخدامملعقةحليباألطفال.

 

    

حجم -2 ذات بالستيكية مالقط ثماني الطالب يضع
 متوسطعلىالحبالالموجودةأمامه

 

    

 يمشيالطالبعلىالمنحنياتالموجودةأمامه -3
 

    

داخل -4 الخشبية الملونة األعواد الطالب يدخل
 الفتحاتالمطابقةلها

 

    

 ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوب -5
 

    

األعواد -6 داخل المكرونة أو الخرز الطالب يدخل
 الخشبية
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المكرونة -7 أو الخرز من قالئد الطالب يصنع
 الملونة

 

    

 الشكلالمطلوبيحصرالطالباأللوانفيإطار -8
 

    

 المستوى الثالث
مساعدة
جسدية
كلية  

مساعدة
جسدية
 جزئية

مساعدة
 لفظية

مساعدة
 إيمائية

بدون
 مساعدة

يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحت -1
 ورقشفافبواسطةقلمالرصاص

 

    

األشكال -2 حدود على الصوف الطالب يلصق
  الهندسية

    

األلوانداخلالفتحاتالمطلوبةينقلالطالب -3 ماء
 بواسطةالقطارة.

 

    

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبة -4
 

    

 يدخلالطالبالخيطباإلبرة. -5

 

    

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة. -6

 

    

 ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف -7

 

    

 مناسبةبينالكلماتيتركالطالبمسافات -8
 

    

 المجموعالكلي

 

    



163 
 



 

 

 

 

 

 (6ملحق )

 تسهيل المهمة
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 (7ملحق رقم )

 الخصائص التعليمية لعينة الدراسة
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 الخصائص التعليمية للطالبة )ح(

بدرجة الخصائص 
 عالية

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 منخفضة

   * تشتتالطالبأثناءالقيامبعملما 1

   * فرطالحركةوالنشاطالزائد 2

الط 3 بينقدرة التمييز على ألشكال،ا)األلوان،الب
 االحجام(

  * 

 *   األصواتقدرةالطالبعلىالتمييزبين 4

   * وجودضعففياللغةالتعبيرية 5

   * ستقباليةوجودضعففياللغةاال 6

  *  وجودانسحاباجتماعي 7

  *  التصرفبعدوانية 8

 *   القيامبإيذاءالذات 9

  *  يتعرفالطالبعلىافرادالعائلةعندمناداتهم 10

 *   يدركالطالبمفهومالعدد 11

عند 12 كتاب في صور إلى اإلشارة الطالب يستطيع
 تسميتها

  * 

13  أعضاء إلى يشير ان الطالب ويميزيستطيع جسمه
 وظائفها

  * 

االستقاللية 14 بالمهارات القيام على الطالب قدرة
 واالعتمادعلىنفسه

  *

 *   يقرأالطالبالحروفويميزها 15

البيئة 16 في الكالمية غير األصوات ومالحظة االنتباه
 )صوتتلفون،قرعالباب(

 *  

 *   اآلخرينقدرةالطالبعلىالتواصلاالجتماعيمع 17

   * وجودضعففيالعضالتالدقيقة 18
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  *  وجودضعففيالعضالتالكبيرة 19

  *  وجودسلوكنمطيعندالطالب 20

 *   وجودنوباتضحكأوبكاءعندالطالبة 21

*  وجوددافعيةللتعلمعندالطالب22

*  قدرةالطالبعلىمهاراتالكتابة23
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 الخصائص التعليمية للطالب )م(

 

بدرجة الخصائص 
 عالية

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 منخفضة

   * تشتتالطالبأثناءالقيامبعملما 1

   * فرطالحركةوالنشاطالزائد 2

الط 3 )األلوان،قدرة بين التمييز على ألشكال،االب
 االحجام(

  * 

 *   األصواتقدرةالطالبعلىالتمييزبين 4

   * وجودضعففياللغةالتعبيرية 5

   * وجودضعففياللغةاالستقبالية 6

   * وجودانسحاباجتماعي 7

 *   التصرفبعدوانية 8

 *   القيامبإيذاءالذات 9

  *  يتعرفالطالبعلىافرادالعائلةعندمناداتهم 10

 *   يدركالطالبمفهومالعدد 11

عند 12 كتاب في صور إلى اإلشارة الطالب يستطيع
 تسميتها

  * 

ويميز 13 جسمه أعضاء إلى يشير ان الطالب يستطيع
 وظائفها

 *  

االستقاللية 14 بالمهارات القيام على الطالب قدرة
 واالعتمادعلىنفسه

  * 

 *   يقرأالطالبالحروفويميزها 15

16  غير األصوات ومالحظة البيئةاالنتباه في الكالمية
 )صوتتلفون،قرعالباب(

 *  



170 
 

 *   قدرةالطالبعلىالتواصلاالجتماعيمعاآلخرين 17

*   وجودضعففيالعضالتالدقيقة 18

 *   وجودضعففيالعضالتالكبيرة 19

   * وجودسلوكنمطيعندالطالب 20

   * وجودنوباتضحكأوبكاءعندالطالب 21

 * دافعيةللتعلمعندالطالبوجود22

 * قدرةالطالبعلىمهاراتالكتابة23
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 الخصائص التعليمية للطالبة )ل(

 

بدرجة الخصائص 
 عالية

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 منخفضة

  *  تشتتالطالبأثناءالقيامبعملما 1

   * فرطالحركةوالنشاطالزائد 2

3  )األلوان،االألشكال،قدرة بين التمييز على الطالب
 االحجام(

  * 

   * قدرةالطالبعلىالتمييزبيناألصوات 4

  *  وجودضعففياللغةالتعبيرية 5

  *  وجودضعففياللغةاالستقبالية 6

  *  وجودانسحاباجتماعي 7

 *   التصرفبعدوانية 8

 *   القيامبإيذاءالذات 9

   * يتعرفالطالبعلىافرادالعائلةعندمناداتهم 10

  *  يدركالطالبمفهومالعدد 11

عند 12 كتاب في صور إلى اإلشارة الطالب يستطيع
 تسميتها

 *  

ويميز 13 جسمه أعضاء إلى يشير ان الطالب يستطيع
 وظائفها

*   

االستقاللية 14 بالمهارات القيام على الطالب قدرة
 علىنفسهواالعتماد

  * 

 *   يقرأالطالبالحروفويميزها 15

البيئة 16 في الكالمية غير األصوات ومالحظة االنتباه
 )صوتتلفون،قرعالباب(

*   
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  *  قدرةالطالبعلىالتواصلاالجتماعيمعاآلخرين 17

  *  وجودضعففيالعضالتالدقيقة 18

   * وجودضعففيالعضالتالكبيرة 19

 *   وجودسلوكنمطيعندالطالب 20

 *   وجودنوباتضحكأوبكاءعندالطالبة 21

*  وجوددافعيةللتعلمعندالطالب22

*  قدرةالطالبعلىمهاراتالكتابة23
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 الخصائص التعليمية للطالب )ع(

 

بدرجة الخصائص 
 عالية

بدرجة
 متوسطة

بدرجة
 منخفضة

 *   تشتتالطالبأثناءالقيامبعملما 1

   * فرطالحركةوالنشاطالزائد 2

الط 3 )األلوان،قدرة بين التمييز على ألشكال،االب
 االحجام(

 *  

   * قدرةالطالبعلىالتمييزبيناألصوات 4

 *   وجودضعففياللغةالتعبيرية 5

 *   وجودضعففياللغةاالستقبالية 6

   * وجودانسحاباجتماعي 7

   * التصرفبعدوانية 8

 *   القيامبإيذاءالذات 9

   * يتعرفالطالبعلىافرادالعائلةعندمناداتهم 10

  *  يدركالطالبمفهومالعدد 11

عند 12 كتاب في صور إلى اإلشارة الطالب يستطيع
 تسميتها

*   

13  أعضاء إلى يشير ان الطالب ويميزيستطيع جسمه
 وظائفها

*   

االستقاللية 14 بالمهارات القيام على الطالب قدرة
 واالعتمادعلىنفسه

  * 

 *   يقرأالطالبالحروفويميزها 15

البيئة 16 في الكالمية غير األصوات ومالحظة االنتباه
 )صوتتلفون،قرعالباب(

*   
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 *   اآلخرينقدرةالطالبعلىالتواصلاالجتماعيمع 17

  *  وجودضعففيالعضالتالدقيقة 18

 *   وجودضعففيالعضالتالكبيرة 19

 *   وجودسلوكنمطيعندالطالب 20

 *   وجودنوباتضحكأوبكاءلدىالطالب 21

*  وجوددافعيةللتعلمعندالطالب22

*  قدرةالطالبعلىمهاراتالكتابة23
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 (8ملحق )

 عنية الدراسةــالخطط التربوية الفردية لِ 
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 الخطة التربوية الفردية للطالبة )ح(

-+/ المستوى األول  

 )الحجمالمتوسط(يبنيالطالبشكالواحدامنالليجومكوناًمنثالثةقطع -9
+ 

 يركلالطالبالكرةبرجلهاليمنىعلىالهدفالمطلوبلمسافةمترين -10
- 

 ينقلالطالبالكراتالبالستيكيةمنوعاءإلىثقوبوعاءآخر -11
- 

 يركبالطالبستةاألشكالمطلوبةفياألماكنالمناسبة -12
- 

 يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم -13
- 

يرسمالطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقوبكليدلوحدهاوتكونالعين -14
 متابعةلحركاتاليدين

- 

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكمنحوضإلىآخر. -15
- 

 يستطيعاستخدامالمعجونالملونلتكويناألشكالبسيطة -16
- 

-+/ المستوى الثاني  

 يقومالطالببتعبئةالرملداخلعلبأوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفال. -9
- 

 يضعالطالبثمانيمالقطبالستيكيةذاتحجممتوسطعلىالحبالالموجودةأمامه -10
- 

 يمشيالطالبعلىالمنحنياتالموجودةأمامه -11
- 

 لهايدخلالطالباألعوادالملونةالخشبيةداخلالفتحاتالمطابقة -12
- 

 ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوب -13
- 

 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةداخلاألعوادالخشبية -14
- 

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونة -15
- 

 يحصرالطالباأللوانفيإطارالشكلالمطلوب -16
- 

 - / + المستوى الثالث

 يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحتورقشفافبواسطةقلمالرصاص -9
- 
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+اتقنالطالب

لميتقنالطالب-





































 يلصقالطالبالصوفعلىحدوداالألشكالالهندسية -10
- 

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارة. -11
- 

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبة -12
- 

 باإلبرة.يدخلالطالبالخيط -13
- 

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة. -14
- 

 ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف -15
- 

 يتركالطالبمسافاتمناسبةبينالكلمات -16
- 

 المجموعالكلي
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 الخطة التربوية الفردية للطالب )م(

-+/ األولالمستوى   

 )الحجمالمتوسط(يبنيالطالبشكالواحدامنالليجومكوناًمنثالثةقطع -17
+ 

 يركلالطالبالكرةبرجلهاليمنىعلىالهدفالمطلوبلمسافةمترين -18
+ 

 ينقلالطالبالكراتالبالستيكيةمنوعاءإلىثقوبوعاءآخر -19
+ 

 المناسبةيركبالطالبستةاألشكالمطلوبةفياألماكن -20
- 

 يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم -21
- 

يرسمالطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقوبكليدلوحدهاوتكونالعين -22
 متابعةلحركاتاليدين

- 

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكمنحوضإلىآخر. -23
- 

 بسيطةيستطيعاستخدامالمعجونالملونلتكويناألشكال -24
- 

-+/ المستوى الثاني  

 يقومالطالببتعبئةالرملداخلعلبأوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفال. -17
- 

 يضعالطالبثمانيمالقطبالستيكيةذاتحجممتوسطعلىالحبالالموجودةأمامه -18
- 

 يمشيالطالبعلىالمنحنياتالموجودةأمامه -19
- 

 الملونةالخشبيةداخلالفتحاتالمطابقةلهايدخلالطالباألعواد -20
- 

 ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوب -21
- 

 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةداخلاألعوادالخشبية -22
- 

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونة -23
- 

 يحصرالطالباأللوانفيإطارالشكلالمطلوب -24
- 

 - / + المستوى الثالث

 يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحتورقشفافبواسطةقلمالرصاص -17
- 
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 يلصقالطالبالصوفعلىحدوداالألشكالالهندسية -18
- 

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارة. -19
- 

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبة -20
- 

 باإلبرة.يدخلالطالبالخيط -21
- 

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة. -22
- 

 ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف -23
- 

 يتركالطالبمسافاتمناسبةبينالكلمات -24
- 

 المجموعالكلي
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 الخطة التربوية الفردية للطالبة )ل(

-+/ المستوى األول  

 )الحجمالمتوسط(يبنيالطالبشكالواحدامنالليجومكوناًمنثالثةقطع -25
+ 

 يركلالطالبالكرةبرجلهاليمنىعلىالهدفالمطلوبلمسافةمترين -26
+ 

 ينقلالطالبالكراتالبالستيكيةمنوعاءإلىثقوبوعاءآخر -27
+ 

 يركبالطالبستةاألشكالمطلوبةفياألماكنالمناسبة -28
+ 

 يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم -29
- 

يرسمالطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقوبكليدلوحدهاوتكونالعين -30
 متابعةلحركاتاليدين

- 

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكمنحوضإلىآخر. -31
- 

 يستطيعاستخدامالمعجونالملونلتكويناألشكالبسيطة -32
- 

-+/ المستوى الثاني  

 يقومالطالببتعبئةالرملداخلعلبأوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفال. -25
- 

 يضعالطالبثمانيمالقطبالستيكيةذاتحجممتوسطعلىالحبالالموجودةأمامه -26
- 

 يمشيالطالبعلىالمنحنياتالموجودةأمامه -27
- 

 داخلالفتحاتالمطابقةلهايدخلالطالباألعوادالملونةالخشبية -28
- 

 ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوب -29
- 

 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةداخلاألعوادالخشبية -30
- 

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونة -31
- 

 يحصرالطالباأللوانفيإطارالشكلالمطلوب -32
- 

 - / + المستوى الثالث
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 يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحتورقشفافبواسطةقلمالرصاص -25
- 

 يلصقالطالبالصوفعلىحدوداالألشكالالهندسية -26
- 

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارة. -27
- 

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبة -28
- 

 باإلبرة.يدخلالطالبالخيط -29
- 

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة. -30
- 

 ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف -31
- 

 يتركالطالبمسافاتمناسبةبينالكلمات -32
- 

 المجموعالكلي
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 الخطة التربوية الفردية للطالب )ع(

-+/ المستوى األول  

 )الحجمالمتوسط(يبنيالطالبشكالواحدامنالليجومكوناًمنثالثةقطع -33
+ 

 يركلالطالبالكرةبرجلهاليمنىعلىالهدفالمطلوبلمسافةمترين -34
+ 

 ينقلالطالبالكراتالبالستيكيةمنوعاءإلىثقوبوعاءآخر -35
+ 

 يركبالطالبستةاألشكالمطلوبةفياألماكنالمناسبة -36
+ 

 يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم -37
+ 

يرسمالطالبدوائربالهواءعلىاللوحأواألوراقوبكليدلوحدهاوتكونالعين -38
 متابعةلحركاتاليدين

+ 

 يستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكمنحوضإلىآخر. -39
+ 

 يستطيعاستخدامالمعجونالملونلتكويناألشكالبسيطة -40
+ 

-+/ المستوى الثاني  

 يقومالطالببتعبئةالرملداخلعلبأوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفال. -33
+ 

 يضعالطالبثمانيمالقطبالستيكيةذاتحجممتوسطعلىالحبالالموجودةأمامه -34
+ 

 يمشيالطالبعلىالمنحنياتالموجودةأمامه -35
+ 

 داخلالفتحاتالمطابقةلهايدخلالطالباألعوادالملونةالخشبية -36
+ 

 ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوب -37
+ 

 يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةداخلاألعوادالخشبية -38
+ 

 يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونة -39
+ 

 يحصرالطالباأللوانفيإطارالشكلالمطلوب -40
+ 

 - / + المستوى الثالث
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 يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحتورقشفافبواسطةقلمالرصاص -33
+ 

 يلصقالطالبالصوفعلىحدوداالألشكالالهندسية -34
- 

 ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارة. -35
- 

 يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالمطلوبة -36
- 

 باإلبرة.يدخلالطالبالخيط -37
- 

 يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة. -38
- 

 ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف -39
- 

 يتركالطالبمسافاتمناسبةبينالكلمات -40
- 

 المجموعالكلي
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 (9ملحق )

كي لدى طلبة ذوي صور للطلبة اثناء تطبيق الدراسة، توضح تنمية مهارات التآزر البصري الحر

 اإلعاقة العقلية
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 (10ملحق )

 الخطط التعليمية لعينة الدراسة
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دقيقة20الزمن:مترين.علىالهدفالمطلوبلمسافةالهدفطويلالمدى:يركلالطالبالكرةبرجلهاليمنى

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الطالبقادراعلىانيركلالكرةبرجله
عندما المطلوب الهدف على اليمنى

يطلبمنهذلكدونمساعدة.

 


التهيئة:منخاللالترحيبوالتفاعلاالجتماعيمعالطالب.

القيامبرشبخاخالثلجاألبيضفيالغرفةلجذبتواصل التمهيد:
الطالببصرياً.


العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)مرمىكرةمتحركمنالبيئة

ستيكية(.المحليةمكونمنصندوقوكاساتوكرةبال
يلي:اقومبما

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكيديالطالبالقابضةعلىالكرةثمنتوجهإلىالهدف -2

أقوم ثم الهدفأرضا، أمام الكرة بوضع ونقوم المطلوب
بإرجاعالرجلاليمنىللطالبثمتقديمهاوإدخالالكرةداخل

(.مساعدةجسديةكليةالهدف)
فيأضع -3 رميالكرة رجلالطالبوأطلبمنه أمام الكرة

أمسكتبالهدفووجهت أنأكونقد الهدفالمطلوببعد
 الطالببعينهاليالكرة)توجيهجسديجزئي(.

أكررعلىالطالبطريقةإتمامالوسيلةلفظياًأكثرمنمرة -4
 وبمفرداتمختلفةوبلغةيفهمها)توجيهلفظي(.

5-  متابعة الطالب من وهيأطلب بها أقوم التي اإلشارات
الهدف نحو رميالكرة وتمثيلطريقة إلىالكرة، اإلشارة

 المطلوب)توجيهايمائي(.
الهدفالمطلوبدون -6 على الكرة الطالبرمي أطلبمن

 مساعدة)دونمساعدة(.
 


بخاخ
الثلج

األبيض.




الوسيلة
التعليمية.



 









أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.


أداء مالحظة
 الطالب.

دقيقتان


د3






د5






د5





د5



 


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام من
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
ثالث خالل

 حصص.


الثلج بخاخ نستخدم
للمهارة األبيضكتمهيد
التواصل لضعف نظرا

البصريلدىالطالبة.


 هدفالوسيلةأن يكون
مخفي وغير واضح
على يصعب بشكل

الطالبالتركيزعليه.


بالستيكية كرة استخدام
لدى رميها لسهولة

الطالب.


التعزيز استخدام تم
لجذب والمادي اللفظي
الطالبللجلسةالتالية.
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دقيقة20الزمن:آخر.يةمنوعاءإلىثقوبوعاءالهدفطويلالمدى:ينقلالطالبالكراتالبالستيك





 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الكرات ينقل ان على قادرا الطالب
وعاء ثقوب إلى وعاء من الصغيرة

 يطلب عندما  دونآخر ذلك منه
مساعدة.

 


التهيئة:منخاللسؤالالطالبعنصحةوعنفطوراليوم.

التمهيد:القيامبنفخفقاقيعالبالونفيالغرفةلجذبتواصلالطالب
بصريا.


كرات على تحتوي )سلة التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:

صغيرةملونة،وصندوقيحتويعلىثقوبصغيرة(.
يلي:اقومبما

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
منها -2 وأطلب الكرات سلة إلى وأوجهها الطالب بيد أمسك

آخرى مرة امسككبيدها للكرة، التقاطها وبعد التقاطكرة،
الكرة بوضع الطلبمنه مع الثقباألول إلى يدها وأوجه

داخلالثقبالموجودأمامها)توجيهجسديجزئي(.
الطالبلفظياوبمفرداتمختلفةوبلغةيفهمهاأنأكررعلى -3

 ينقلالكراتمنوعاءإلىثقوبوعاءآخر)توجيهلفظي(.
أطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهيتمثيل -4

وضعيديداخلالوعاءمنخاللإسقاطيديإلىاألسفل،
وتمثيلوضعالكرةفيالثقبمعمتابعةعينيبذلك)توجيه

 يمائي(.إ
التعليمةوهينقلالكرات -5 أطلبمنالطالبإكمالالوسيلة

 منوعاءإلىثقوبوعاءآخردونمساعدة)دونمساعدة(.


بخاخ
الثلج

األبيض.




الوسيلة
التعليمية.



 









أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.


أداء مالحظة
 الطالب.

دقيقتان


د3






د5





د5





 د5


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام من
بمساعدة التعليمية

جسديةجزئية
الوسيلة إتمام إلى
دون التعليمية
ثالث بعد مساعدة،

 حصص.


البالون فقاقيع  نستخدم
نظرا للمهارة كتمهيد
التواصل لضعف
البصريلدىالطالبة.


الكرات تكون أن

بالستيكيةالنوع.



الترتيب يشترط فيال
داخل الكرات وضع
الغرض الوسيل، ثقوب
داخل الكرات وضع فقط
الترتيب دون الثقوب

والتتابع.

التعزيز استخدام تم
 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20من:الهدفطويلالمدى:يركبالطالبستةأشكالمطلوبةفياألماكنالمناسبة.الز

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







معنهايةهذهالحصةيتوقعان
ان على قادرا الطالب يكون
المطلوبة األشكال ستة يركب
دون ذلك منه يطلب عندما

مساعدة.

 


منخاللالترحيببالطالبوسؤاله بهاالتهيئة: القيام عنااللعابالتيتم

قبلحضوري.
الطالب لجذبتواصل الغرفة االبيضفي الثلج برشبخاخ القيام التمهيد:

بصريا.


األشكال على يحتوي مقوى )لوح التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
على الطالبتركيبه يستطيع األشكال من شكل لكل مرن ومجسم بسيطة،

السكوتش(.اللوحبواسطةالصق
اقومبمايلي:

أعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهفمنها. -1
مكانه -2 في ووضعه األول الشكل بالتقاط وأقوم الطالب يدي أمسك

( الطريقة بنفس الثاني الشكل وأكمل له، جسديةالمطابق مساعدة
(.كلية

أطلبمنالطالبالتقاطشكلمناألشكالالموجودةأمامه،ثمأمسك -3
الطالبوأضعالشكلفيالمكانالمطابقله،بعدتوجيهالطالببيدي

 إلىالمكانالمطابق)توجيهجسديجزئي(.
أكررعلىالطالبلفظياعدةمراتوبلغةيفهمهاأنيركباألشكال -4

 المطلوبةأمامه)توجيهلفظي(.
تمثيلأخذ -5 وهي: بها التيأقوم اإلشارات أطلبمنالطالبمتابعة

 لوضعيديفيمكانالشكلالمطابقله)توجيهايمائي(.شكل،وتمثي
)دون -6 أطلبمنالطالبتركيباألشكالالمطلوبةمنهدونمساعدة

 مساعدة(.


بخاخ
الثلج

األبيض.




الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.


أداء مالحظة
 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5






 د5


)ح( الطالب انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

حصص..


)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

 حصص.


الثلج بخاخ  نستخدم
للمهارة االبيضكتمهيد
التواصل لضعف نظرا

البصريلدىالطالبة.



لون شكل لكل يكون أن
مختلفبحيثيسهلعلى

الطالبتمييزه.





التعزيز استخدام تم
الثالث)لفظي، بأنواعه

 مادي،معنوي(.
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دقيقة20الهدفطويلالمدى:يصعدالطالبثمانيدرجاتبشكلمستقيم.الزمن:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الطالب يصعد ان على قادرا الطالب
ثمانيدرجاتبشكلمستقيمعندمايطلب

منهذلكدونمساعدة.

 


قبل االجتماعيمعه، مداعبالطالبوالتفاعل منخالل التهيئة:

اخذهإلىالدرجاتالمطلوبة.
النظر الطالب من واطلب الدرج آخر في بالون وضع التمهيد:

للبالون.


وسيلةالتعليمية)الدرجذوالدرجاتالمتوسطةالعرض:باستخدامال
االرتفاع(.

اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكبجسمالطالبمنالخلفوأقومبصعودالدرجبشكل -2

( بالخلف والطالب األمام إلى أبدل ثم مساعدةمستقيم،
 (.جسديةكلية

الطالب -3 الطالبوأطلبمن الدرجبشكلأمسكبيد صعود
جسدي )توجيه وتوجيهه الطلب بيد إمساكي مع مستقيم

 جزئي(.
أوامرأكثرمنمرة -4 وبلغةيفهمها أكررعلىالطالبلفظيا

 ليصعددالطالبعلىالدرجبشكلمستقيم)توجيهلفظي(.
وهي: -5 بها أقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من أطلب

ةلعينمعالرجل،وضعرجليعلىالدرجاألولمعمتابع
وتمثيلالنظرإلىاسفلالرجلعدةمراتمعإنزالالراس

 بشكلأولي)توجيهإيمائي(.
مستقيم -6 بشكل لوحده الدرج يصعد أن الطالب من أطلب

 )دونمساعدة(.


بالون
منفخ.





الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.


أداء مالحظة
 الطالب.


دقيقتان



د3







د5






د5





د5
 


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
ثالث خالل

حصص.


)م( الطالب انتقل
الوسيلة اتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

حصتين.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
ايمائي توجيه إلى
ثالث خالل

حصص.

 









بينكل المسافة أنتكون
درجةواآلخرىب

بشكل أو الطبيعي الحجم
أصغرمنه



التعزيز استخدام تم
 المعنوي.
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دقيقة20.الزمن:اللوحأواألوراقوبكليدلوحدهاوتكونالعينمتابعةلحركاتاليدينيرسمالطالبدوائربالهواءعلىالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







 يتوقع الحصة هذه نهاية يكونمع ان
بالهواء دوائر يرسم على قادرا الطالب
العين وتكون بيده الورق أو اللوح على
منه يطلب عندما اليد لحركات متابعة

ذلكدونمساعدة.

 

الصباحي، عنفطوره منخاللترحيبالطالبوسؤاله التهيئة:
وعنصحتهوصحةوالديه.

التمهيد:اطلبمنالطالبمساعدتيفيرسمالدائرة.


على يحتوي مدرسي )لوح التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
رسمةالدائرة،ورقيحتويعلىرسمةالدائرة(.

اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
الوقوفعلىاللوح،ثم -2 أمسكيديالطالبمنالخلفعند

ارفع ثم المطلوبة الطالبعلىالدائرة يد بوضع يديأقوم
مساعدةقليالوأقومبالمرورعلىالدائرةمعالغناءللطالب)

 (.جسديةكلية
المرور -3 وأطلبمنه يديه الطالبوأمسك أمام اللوح أضع

عند يديه طرف مسك مع أمامه الموجود الدائرة على
 االبتعادعنحدودالدائرة)توجيهجسديجزئي(.

بالمرورعلىأكررعلىالطالبلفظياوبلغةيفهمهاأنيقوم -4
عدة لفظالخطواتوتكرارهم مع التيأمامه الدائرة حدود

 مرات)توجيهلفظي(.
وهي: -5 بها أقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من أطلب

توجيهيدينحواللوحأوالورق،ثمتمثيلمروريديعلى
 حدودالدائرة)توجيهإيمائي(.

لو -6 الدائرة حدود على المرور الطالب من دونأطلب حده
 مساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5






د5



 


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
ايمائي توجيه إلى
أربع خالل

حصص.
.


)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
ايمائي توجيه إلى
أربع خالل

حصص.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين.


لم الجلسة هذه في

 لزيادةنحتاج لتمارين
مع البصري التواصل
والطالب )ح( الطالبة
في لتحسنهم نظرا )م(،

التواصلالبصري.




التعزيز استخدام تم
اللفظيفقط.
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دقيقة20.الزمن:آخريستعملالطالبالمصفاةفينقلاألسماكمنحوضإلىالهدفطويلالمدى:

مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
المصفاة يستعمل ان على قادرا الطالب

 حوض من األسماك نقل آخرفي إلى
عندمايطلبمنهذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:منخاللالترحيببالطالبوالتفاعلاالجتماعيمعه.
عيش مكان عن سؤاله خالل من الطالب مع تفاعلي التمهيد:

السمك،وعننوعاالكلالذيتمتناولهباألمس.


بالماء )حوضشفافمملوء التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
سماكالملونة،وحوضشفاففارغ،ومصفاةبالستيكية(.وباأل

اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكيديالطالبمنالخلفواقومبأخذالمصفاة،ثمأقوم -2

بالتقاطالسمكمنخاللالمصفاةونقلهاإلىالحوضاآلخر
 (.مساعدةجسديةكلية)

المصفاةبعدتوجيهالطالبلها،ثمأطلبمنالطالبالتقاط -3
يديه أترك ثم األولى السمكة وألتقط الطالب بيد أمسك
وأوجههإلىوضعهاداخلالحوضاآلخر)مساعدةجسدية

 جزئية(.
أكررعلىالطالبلفظياًوبشكلمتكرروأيضاًبلغةيفهمها -4

أنيقومبنقلالسمكإلىالحوضاآخربواسطةالمصفاةمع
 لبلفظياإلىكلخطوة)توجيهلفظي(.توجيهالطا

وهي: -5 بها أقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من أطلب
بتمثيل أقوم ثم وأخذها، اسقاطيديبجانبالمصفاة تمثيل
وضعيديبشكلمصفاةوالتقاطالسمكةاألولىورميهافي

 الحوضاآلخر،اكررذلك)توجيهايمائي(.
حوضإلىآخربواسطةأطلبمنالطالبنقلاألسماكمن -6

 المصفاةدونمساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5





د5





د5



 


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية

جسديةكليةمساعدة
مساعدة دون إلى

خاللحصتين.


)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

حصتين.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

حصة.

 








يكون ان مراعاة يجب
لتهسيل شفافا الحوض
لدى االسماك رؤية

الطلبة.





التعزيزي استخدام تم
 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يستطيعالطالباستخدامالمعجونالملونلتكوينأشكالبسيطةالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
المعجون يستخدم علىان الطالبقادرا

األشكالبسيطةعندماالملونفيتكوين
يطلبمنهذلكدونمساعدة.

 


التهيئة:محاولةمداعبةالطالبومالعبتهقبلالبدءبالوسيلة.

استخدامه عن الطالب وسؤال التعليمية الوسيلة احضار التمهيد:
لهذهالوسيلةمنقبلامال.


األشكال ملون، )معجون التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:

وينالمعجون(.جاهزةلتك
اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
ثم -2 أمامه، الذي المعجون من لون اخذ الطالب من أطلب

امسكيديالطالبواقومبعجنالمعجونثماتركيدالطالب
وأوجههإلىالشكلالمرافقللمعجونلوضعهعلىالمعجون

الطالببعملشكلمسطحلتكوينشكل،أوأقومبالطلبمن
على وضغطها الطالب يدي إمساك ثم دائرة أو

 المعجون)توجيهجسديجزئي(.
أكررعلىالطالبلفظياوبلغةيفهمهاأنيكونشكلبسيط -3

 بالمعجون،بتكرارالخطواتعدةمرات)توجيهلفظي(.
وهي: -4 بها أقوم التي  اإلشارات الطالبمتابعة أطلبمن

 قطعة التقاط أمامتمثيل العجن طريقة وتمثيل المعجون،
الطالب،ثمتمثيلوضعاالألشكالالمرافقة،أوتمثيلالعجن

 بشكلمبسطأودائرة)توجيهإيمائي(.
أطلبمنالطالبتكويناألشكالبسيطةمنالمعجوندون -5

 مساعدة)دونمساعدة.
 









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5






د5




د5
 

انتقلتالطالبة)ح(
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
دون إلى لفظي
خالل مساعدة

حصتين.
)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون
واحتاج حصتين،
عمل إلى الطالب
نظرا بيتي معجون
باكل الطالب لقيام
بسبب المعجون

رائحتهالجذابة.
)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
دون إلى لفظي
خالل مساعدة

حصة.

 








الوسيلة بهذه القيام عند
عدم مراعاة يجب
ادماجاكثرمنلوناال
فيحالةتكويناألشكال
في ضعف أو معقدة،

العضالتالدقيقة.




التعزيز استخدام تم
)ح(، للطالبة المادي
لباقي اللفظي والتعزيز

 الطلبة.
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دقيقة20.الزمن:أوأكياسباستخدامملعقةحليباألطفاليقومالطالببتعبئةالرملداخلعلبالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية








الحصة هذه نهاية مع
يكون ان يتوقع

انالطالبقادراعلى
داخل الرمل يعبئ
األكياس أو العلب
حليب ملعقة بواسطة
يطلب عندما األطفال
دون ذلك منه

مساعدة.

 

الطلبمنالمعلماتالخروجبالطالبإلىالحديقةالخارجيةواللعبمعهمبالرملقبل
حضورموعدحصةالبرنامج،وذلكاصبحكتهيئةوتمهيدللطالبقبلالبدءبالحصة،

الهمعندالحضورعناينكانالطالبقبلالحصةوبمإذاكانيلعب.معمراعاةسؤ


علبة صغيرة، بالستيكية علبة )كيسبالستيك، التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
بالستيكيةكبيرةتحتويعلىكميةمنالرمل،ملعقةحليبأطفال(.

اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
وعاء -2 في غرسها ثم األطفال حليب ملعقة بالتقاط وأقوم الطالب يدي أمسك

 (.مساعدةجسديةكليةالرمل،وسكبالملعقةفيالكيسأوالعلبةالتيبجانبه)
أطلبمنالطالبالتقاطملعقةحليباألطفالثمأمسكبيدالطالبوأغرسهافي -3

ثمأمسكبالكيسأوالعلبةالرملثمأطلبمنالطالبتعبئةالرملفيالملعقة،
وأطلبمنالطلبسكبالرملداخلالكيسأوالعلبة،واإلمساكبيدهإذااحتاج

 األمر)توجيهجسديجزئي(.
داخل -4 الرمل تعبئة بخطوات يقوم أن يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على أكرر

هلكعليهعدةمرات)توجي1العلبأواألكياسبواسطةملعقةاألطفالوأكرر

 لفظي(.
بعينيعلى -5 اإلشارة وهي: بها اإلشاراتالتيأقوم الطالبمتابعة أطلبمن

بالرملوتعبئة تمثيلحركةيديبطريقةغرسالملعقة ملعقةحليباألطفال،
الرملبها،توجيهعينيإلىالكيسأوالعلبةالمرادسكبالرملفيها)توجيه

 إيمائي(.
داخل -6 الرمل تعبئة الطالب من حليبأطلب ملعقة بواسطة العلبة أو الكيس

 األطفالدونمساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3






د5




د5




د5



 


)ح( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
ثالث خالل

حصص.


)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
ثالث خالل

حصص.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية

كليةمساعدةجسدية
مساعدة دون إلى

خاللحصتين.
. 








الكيسرقيق يكون ال أن
نوعاً سميك يكون بحيث
الطالب يقوم ال لكي ما
الرمل من باسكاببعضاً

.خارجالكيس


النتاج الطالب اتم إذا
الكيس بواسطة النهائي
إتمامه يستدعي فذلك
البالستيكية بالعلب
إتمام في اسعل لكونها

الوسيلة.
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دقيقة20الزمن:.يضعالطالبثمانيةمالقطبالستيكيةذاتحجممتوسطعلىالحبالالموجودةأمامهالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







 يكونمع ان يتوقع الحصة هذه نهاية
الطالبقادراعلىانيضعثمانيةمالقط
علىالحبالالموجودةأمامهعندمايطلب

منهذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:سؤالالطالبعننوعالنشاطالذيتمقيامهفيهذااليوم.
التعليمية الوسيلة حمل في مساعدتي الطالب من اطلب التمهيد:

كانهاالمخصصإلىطاولةالعملالفردي.واخذهامنم



على تحتوي خشبية )قاعدة التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
مالقط ثماني رفيعين، حبلين بينهما يربط خشبيان عامودان

بالستيكيةمتعددةاأللوان(.
اقومبمايلي:

أعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
إلىالحبلأطلبمنالطالبالتقاط -2 الملقطاألولوتوجيهه

الملقط وأضع الطالب يدي أمسك ثم األمام، في الموجود
 علىالحبلاألولالموجودأمامه)توجيهجسديجزئي(.

أكررلفظياعلىالطالبخطواتوضعالمالقطعلىالحبل -3
مرات عدة التكرار مع يفهمها، وبلغة أمامه، الموجود

 )توجيهلفظي(.
الطال -4 من وهي:أطلب بها أقوم التي اإلشارات متابعة ب

المالقط وضع تمثيل الموجودة، المالقط إلى عيني توجيه
علىالحبالمعتوجيهالنظرإلىالحبلاألول،تغييرمالمح
مكانه في الملقط وضع في الطالب اخفاق عند الوجه

 المناسب)توجيهإيمائي(.
الموج -5 الحبال على المالقط وضع الطالب من ودةأطلب

 أمامهدونمساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5






د5



د5




 




)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

خاللحصتين..


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

 حصة.








االعتبار بعين أخذ
الطالب ترتيب ضرورة
وضعها وعدم للمالقط
يوضح ذلك ألن عشوائيا

مدىتركيزالطالب.

رفيع الحبل يكون أن
.وواضحلدىالطالب

التعزيز استخدام تم
 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يمشيالطالبعلىالمنحنياتالمرسومةأمامهالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







هذه نهاية مع
ان يتوقع الحصة
قادرا الطالب يكون
علىانيمشيعلى
المنحنياتالموجودة
يطلب عندما أمامه
دون ذلك منه

مساعدة.

 

التهيئة:الذهاببالطالبإلىالغرفةالصفيةذيالمساحةالكبيرة.
منهبمالحقةالمعلمةالتمهيد:احضارمعززماديوحملهامامالطالب،والقيامبالطلب

عبرالمنحنياتللوصولللمعزز.



العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)شبرذولونينمختلفين،الصفشفاف،مقص(.


اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكبجسمالطالبككلمنالخلف،ثمأوجهنظرهإلىالخطوطالمرسومةعلى -2

الطالبعلىالمنحنياتالموجودة وأمشيمع إلىأسفل، رأسه األرضبإنزال
 (.مساعدةجسديةكلية)

أوجهعينيالطالبإلىالمنحنياتالمرسومةبإنزالرأسهإلىاألرض،ثمأطلب -3
منالطالبالسيرعلىالمنحنيات،معاإلمساكبيديالطالببطريقةبسيطةومن

 جانبه)توجيهجسديجزئي(.
كررعلىالطالبلفظياأنيقومبالمشيعلىالمنحنياتالمرسومةعلىاألرضأ -4

 وبلغةيفهمها،معتكرارلفظالخطواتعدةمرات)توجيهلفظي(.
أطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهي:انزالراسيإلىاألسفل -5

بيديإلىالمنحنياتا اإلشارة نظريعلىالمنحنيات، علىمعتوجيه لموجودة
منخاللمروراصبعيعلىالمنحنيات)توجيه األرض،وتمثيلالمشيعليها

 ايمائي(.
)دون -6 مساعدة دون أمامه الموجودة المنحنيات على المشي الطالب من أطلب

 مساعدة(.


معزز
مادي







الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
 أداءمالحظة
 الطالب.


دقيقتان



د3







د5






د5






د5
 




)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

حصتين.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
ايمائي إلىتوجيه
ثالث خالل

 حصص.








وجود باالعتبار االخذ
ضعف من يعانون طلبة
من العضالتالكبيرة في
عائق تكون ان الممكن
دون الوسيلة إتمام على

مساعدة.

الخطوط تكون أن
على ملصقة والمنحنيات
يعيق ال بشكل األرض
تكون وان الطالب، سير
لون عن فاقع لون ذو

األرضية.


التعزيز استخدام تم

 اللفظي.
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دقيقة20.الزمن:يدخلالطالباألعوادالخشبيةالملونةداخلالفتحاتالمطابقةلهاالمدى:لهدفطويلا

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







هذه نهاية مع
 انالحصة يتوقع

قادرا الطالب يكون
يدخل أن على
الملونة األعواد
داخل الخشبية
المطابقة الفتحات
لهاعندمايطلبمنه
ذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:التفاعلاالجتماعيمعالطالب..
التمهيد:سؤالالطالبعنلونالبلوزةالتييرتديها،وعنالواناثاثالغرفةالصفية..




 ملونة،صندوقيحتويعلىمكانالعرض: خشبية )اعواد التعليمية الوسيلة باستخدام
األلوانومطابقة متعددة مخصصلوضعاألعوادالخشبيةالملونةوستةثقوبصغيرة

أللواناألعواد(.


اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
2-  العود بالتقاط الطالبواقوم يدي لهأمسك المطابق المكان في ووضعه األول

 (.مساعدةجسديةكليةوأكررذلكعلىباقياألعوادالملونة)
أمامه،وامسكيديالطالببعد -3 أطلبمنالطالبالتقاطاحداألعوادالموجودة

داخل العود واضع بالتقاطه، قام الذي للعود المطابقة الفتحة إلى نظره توجيه
 يهجسديجزئي(.الفتحةالمطابقةلها)توج

لها، -4 الملونةداخلالفتحاتالمطابقة علىالطالبأنيدخلاألعواد أكررلفظيا
 وبلغةيفهمهامعتكرارالخطواتعلىالطالبعدةمرات)توجيهلفظي(.

نحو -5 نظري توجيه وهي: بها أقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من أطلب
األعو احد التقاط وتمثيل الخشبية الفتحةاألعواد داخل العود وضع تمثيل اد،

المطابقة الفتحة في الطالب اخفاق عند مجي ايماءات تغيير مع له المطابقة
 )توجيهايمائي(.

دون -6 لها المطابقة الفتحات داخل الملونة األعواد يدخل ان الطالب من اطلب
 مساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3




د5




د5





د5




 




)م( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
ايمائي توجيه إلى
ثالث خالل

حصص.


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية

كليةمساعدةجسدية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين.








مميزة األلوان تكون أن
بحيث متشابهة وغير
األلوان من تكون
تندرج ال التي األساسية

منلونواحد




التعزيز استخدام تم
 الماديواللفظي.
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دقيقة20.الزمن:ينقيالطالبالعدسمنبينالحبوبالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







الحصة هذه نهاية مع
الطالب يكون ان يتوقع
ينقي ان على قادرا
الحبوب بين من العدس

 يطلب ذلكعندما منه
دونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالبوالتفاعلاالجتماعيمعه.
التمهيد:سؤالالطالبعننوعغدائهفياليومالسابقوهليحبالعدسامال.




أنواع على تحتوي كبيرة بالستيكية )علبة التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
مختلفةمنالحبوبالصغيرة،(.


ي:اقومبمايل

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكيديالطالبمنالخلفوأقومبتوجيهرأسهونظرهنحوعلبةالحبوب -2

الكبيرة،أقومبالتقاطحباتالعدس،أضعالعدسداخلالعلبةالتيبالجوار
 (.مساعدةجسديةكلية)

3-  الطالب يدي امسك الحبوب، علبة إلى الطالب نظر حبةأوجه والتقط
العدس،أوجهنظرالطالبإلىالعلبةالفارغةواطلبمنهوضعحبةالعدس

 داخلالعلبةالفارغة)توجيهجسديجزئي(.
أكررعلىالطالبلفظياوبلغةيفهمهاانينقيالعدسمنبينالحبوب،مع -4

 تكرارالخطواتعلىالطالبعدةمرات)توجيهلفظي(.
تمثيلوضعيديأطلبمنالطالبمتابعةاإل -5 وهي: شاراتالتيأقومبها

بتنقية الطالب اخفاق عند وجهي ايماءات تغيير الحبوب، علبة داخل
العدس،توجيهنظرينحوالعلبةالفارغةعندالتقاطالطالبللعدس)توجيه

 ايمائي(.
)دون -6 مساعدة دون الحبوب بين من العدس تنقية الطالب من اطلب

 مساعدة(.









ةالوسيل
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5







د5




د5


 


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين..








نوع أي استخدام بإمكاننا
أو البني ( العدس من
يفضل لكن ) البرتقالي
البرتقالي العدس استعمال
عن لونه لتمييز نظراً

باقيالحبوب



التعزيز استخدام تم
 اللفظي.
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دقيقة20.الزمن:يدخلالطالبالخرزأوالمكرونةداخلاألعوادالخشبيةالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







الحصة هذه نهاية مع
الطالب يكون ان يتوقع
يدخل ان على قادرا
المكرونةأوالخرزداخل

 عندمااألعواد الخشبية
دون ذلك منه يطلب

مساعدة.

 

التهيئة:سؤالالطالبعنالحالوعنحالالوالدين.
التمهيد:سؤالالطالبةعناكلتهاالمفضلةوهلتحبالمكرونة.




العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)قاعدةمكونةمنالصحونالبالستيكيةمثبت
لخشبيالطويل،صحنمنالمكرونةأوالخرزعليهاكاسمنالفلينعليهاالعودا

.)


اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أمسكيديالطالبوألتقطحبةمكرونةأوخرزمنعلبةالمكرونةثمأقوم -2

بوضعالمكرونةأوالخرزبداخلالعودالخشبيبعدتوجيهراسالطالبإلى
 (.جسديةكليةمساعدةالعودالخشبي)

اطلبمنالطالبالتقاطحبةمكرونة،أقومبتوجيهنظرالطالبإلىالعود -3
المكرونة الطالبوضع الخشبيوالطلبمن اإلمساكبالعود الخشبيمع
 داخلالعودالخشبي،واالمسكبيدهإذااحتاجلذلك)توجيهجسديجزئي(.

داخلالعودالخشبي،اكررلفظياعلىالطالبانيدخلالمكرونةأوالخرز -4
 تكرارذلكعدةمراتوبلغةيفهمها)توجيهلفظي(.

أطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهي:توجيهراسيإلى -5
علبةالمكرونةأوالخرز،تمثيلوضعالمكرونةأوالخرزداخلالعودمن

اخفقخاللتحريكأصابعيديكوضعالمكرونة،تغييرايماءاتوجهيإذا
 الطالب)توجيهايمائي(.

دون -6 الخشبي العود داخل الخرز أو المكرونة ادخال الطالب من اطلب
 مساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5





د5




 


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين.








ذات المعكرونة استخدام
ال التي المستقيمة الحبة
منحنيات على تحتوي
العود يستطيع بحيث

الخشبياختراقها

اليشترطأنتكونحبات
ملونة، المعكرونة

لونهافباالمكانأنتكونب

.الطبيعي


التعزيز استخدام تم
 اللفظيوالمعنوي.



202 
 

دقيقة20.الزمن:يصنعالطالبقالئدمنالخرزأوالمكرونةالملونةالهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







معنهايةهذهالحصةيتوقعان
ان على قادرا الطالب يكون
الملون الخرز من قالئد يصنع
أوالمكونةالملونةعندمايطلب

منهذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالبوالتفاعلاالجتماعيمعه.
 نوع وعن المفضل اللون عن الطالب سؤال عندالتمهيد: المفضلة الزينة

والدته.



العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)خرزمتوسطالحجممتعدداأللوان،أو
مكرونةملونة،اربطةملونة(.


اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
الخرزة -2 التقاط قم آخره من الرباط بربط الطالبوأقوم يدي أمسك

مساعدةجسديةوتثبيتالرباط،ثمادخالالخرزداخلالرباط)األولى
 (.كلية

اإلخفاق، -3 عند بيديه واالمساك الرباط آخر ربط الطالب من أطلب
مع الرباط داخل وإدخالها األولى الخرزة التقاط الطالب اطلبمن

 إمساكيبالرباطوتثبيته)توجيهجسديجزئي(.
وبلغةيفهمه -4 بإدخالالخرزداخلأكررعلىالطالبلفظيا أنيقوم ا

)توجيه مرات عدة الخطوات لفظ تكرار مع قالدة، لتكوين الرباط
 لفظي(.

تمثيلربط -5 وهي: بها اإلشاراتالتيأقوم أطلبمنالطالبمتابعة
الرباطأوربطالمعلمةلرباطآخر،تمثيلادخالالخرزداخلالرباط،

 توجيهايمائي(.وتغييرايماءاتالوجهعنداخفاقالطالب)
دون -6 قالئد لتكوين الرباط داخل الخرز ادخال الطالب من اطلب

 مساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5







د5



د5


 


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصة.








عندإتمامالطالبلمهمات
المرحلة في المطلوبة
فانه ، والثانية األولى
أول عقد يستطيع بذلك

وآخرالرباط

عندرؤيةالطالبلمنظره
ةفانكذلكيسببآفيالمر

لماأتمبهعةتغذيةراجله
مهمة استخداممن وتم ،

اللفظي التعزيز
والمعنوي.

 



203 
 

دقيقة20الزمن:.يحصرالطالباأللوانفيإطارالشكلالمطلوبالهدفطويلالمدى:



 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
األلوان يحصر ان على قادرا الطالب
يطلبمنه المطلوبعندما الشكل داخل

ذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالبوالتفاعلاالجتماعيمعه.
لديهوالطلبمنهبتناولالتمهيد:سؤالالطالبعناللونالمفضل

اللونالمفضلمنبيناأللوان.



على تحتوي بيضاء )أوراق التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
رسوماتبسيطة،الوانخشبية(.


اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
أطلبمنالطالباختيارلونمناأللوان،اطلبمنالطالب -2

امسكيديالطالب أمامه، الموجودة الرسمة داخل التلوين
 عندالوصولإلىحدودالشكل)توجيهجسديجزئي(.

أكررعلىالطالبلفظياوبلغةيفهمهاأنيلونداخلالشكل -3
التكرار الشكلمع دونالخروجعنحدود أمامه الموجود

 لفظياعدةمرات)توجيهلفظي(.
اإلش -4 متابعة الطالب من وهي:أطلب بها أقوم التي ارات

الشكل تغييرايماءاتالوجهعندخروجالطالبعنحدود
المطلوب،توجيهراسيونظريإلىحدودالشكلالموجود

 )توجيهايمائي(.
أطلبمنالطالبانيلونداخلالشكلالمطلوبأمامهدون -5

 مساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











 أداءمالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5





د5


 


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

 حصتين..








الحصة في الممكن من
األولىمنهذهالوسيلةان

 الطالب قلميستخدم
من بدل الرصاص
يستطيع لكي األلوان
األخطاء محي الطالب

لديهلوحده.


التعزيز استخدام تم

 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يقومالطالببالمرورعلىتخطيطاتبسيطةتحتورقشفافبواسطةقلمالرصاصالهدفطويلالمدى:





 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية




هذه نهاية مع
ان يتوقع الحصة
قادرا الطالب يكون
يقوم ان على
على بالمرور
بسيطة تخطيطات

 ورق شفافتحت
قلم باستخدام
عندما الرصاص
يطلبمنهذلكدون

مساعدة.

 

التهيئة:القيامبمداعبةالطالبومالعبتهوالتفاعلاالجتماعيمعه.
التعليميةمنالدرجالمخصصلها.التمهيد:اطلبمنالطالباحضارالوسيلة


يات،ورقالعرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)ورقمقوىيحنويعلىخطوطومنحن

شفاف،قلمرصاص،ممحاة(.


اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
على -2 بالمرور أقوم ثم الرصاص قلم وأمسك الخلف من الطالب يد أمسك

 (.مساعدةجسديةكليةالتخطيطاتالموجودةامامالطالب)
الطالبمن -3 أمسكيد ثم بالمرورأطلبمنالطالبمسكالقلم، واقوم الجانب،

)توجيه الممحاة بواسطة األول الخط الطالبمسح واطلبمن الخطوط، على
 جسديجزئي(.

التخطيطات -4 على المرور خطوات يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على اكرر
 الموجودةأمامهعدةمرات)توجيهلفظي(.

بعينيعلىبدايةأطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهي:المرور -5
الخطالموجودامامي،ومتابعةعينيعلىالتخطيطات،تغييرايماءاتالوجهعند
خروجالطالبعنالتخطيطاتثمتركيزنظريعلىالممحاةليقومالطالببمحو

 األخطاءواكمالالوسيلةبنجاح)توجيهايمائي(.
بوا -6 أمامه الموجودة التخطيطات على المرور الطالب من قلماطلب سطة

 الرصاصدونمساعدة)دونمساعدة(.









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5




د5
 


)ل( الطالبة انتقلت
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين.








التخطيطات تكون
سمك ذو بقلم مرسومة

عريض


التعزيز استخدام تم

 .الماديوالفظي.
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دقيقة20.الزمن:يلصقالطالبالصوفعلىحدوداألشكالالهندسيةلهدفطويلالمدى:ا

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الصوف يلصق ان على قادرا الطالب
علىحدودألشكالالهندسيةعندمايطلب

منهذلكدونمساعدة.

 

االجتماعيمعه.التهيئة:القيامبمداعبةالطالبومالعبتهوالتفاعل
الدرج من التعليمية الوسيلة احضار الطالب من اطلب التمهيد:

المخصصلها.



على يحتوي مقوى ورق ( التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
األشكالهندسيةبسيطة،صوفملون،صمغ،مقص(.


اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
البوأقومباالمساكببدايةالصوف،ثمأوجهأمسكيديالط -2

بالصمغ أمسك الشكل، حدود إلى ونظره الطالب راس
وأضعهبيديالطالبمعاإلمساكبيديهووضعالصمغعلى
الصوفعلىبداية الصقبداية األول، الشكل حدود بداية

 (.مساعدةجسديةكليةحدودالشكل)
اط -3 ثم الصوف، بداية فتح الطالب من أخذأطلب منه لب

الشكل، على الصمغ وأضع الطالب يدي امسك الصمغ،
وأضعالصوفعلىحدودالشكلالموجود)توجيهجسدي

 جزئي(.
الصاق -4 خطوات يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على أكرر

تكرار مع أمامه، الموجودة األشكال حدود على الصوف
 اللفظعدةمرات)توجيهلفظي(.

ا -5 متابعة الطالب من وهي:أطلب بها أقوم التي إلشارات
الصمغ وضع تمثيل الصوفوالصمغ، إلى نظري توجيه









الوسيلة
التعليمية.



 











أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3








د5




د5










)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى

 خاللحصتين.








حدود تكون ان يجب
الهندسية االألشكال
وان العريض باللون

لونيك ذو الصوف ون
لون عن يختلف

ألشكالالهندسية.ا





التعزيز استخدام تم
والمادي اللفظي

 والمعنوي.
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حدود على ونظري راسي وتوجيه الموجود، الشكل على
الشكلمعمتابعةنظريعلىالصوفليقومالطالببوضعه
الطالبفي اخفاق عند ايماءاتالوجه تغيير الشكل، على

 إتمامالوسيلة)توجيهايمائي(.
من -6 األشكالاطلب حدود على الصوف الصاق الطالب

 الهندسيةالموجودةأمامهدونمساعدة)دونمساعدة(.

د5
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دقيقة20.الزمن:ينقلالطالبماءاأللوانداخلالفتحاتالمطلوبةبواسطةالقطارة.الهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







 نهاية هذهمع
ان يتوقع الحصة
قادرا الطالب يكون
ماء ينقل ان على
داخل األلوان
المطلوبة الفتحات
القطارة بواسطة
منه يطلب عندما
ذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالب،والتفاعلاالجتماعيمعه.
التمهيد:سؤالالطالبعناأللعابواألنشطةالتيتمالقيامبهافيهذااليوم.




العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)لوحمقوىيحتويعلىدوائرصغيرةجدا،الوان
مائيةمختلفةاللون،قطارة،كاسةبالستيكيةتحتويعلىماء(.


اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
والضغطعليها،أمسكيديالطالبوأقومبأخذالقطارةوغرسهافيماءاأللوان -2

( أمامه الموجودة الصغيرة الدوائر على األلوان ماء وضع جسديةثم مساعدة
 (.كلية

اطلبمنالطالبتناولالقطارةووضعهافيماءاأللوان،واالمساكبيدالطالب -3
الفتحات إلى األلوان ماء نقل ثم داخلها، الماء لتعبئة القطارة على والضغط

 بيد اإلمساك مع جسديالمطلوبة )توجيه الفتحات إلى نظره وتوجيه الطالب
 جزئي(.

الفتحات -4 إلى األلوان ماء نقل خطوات يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على أكرر
 المناسبةوتكرارذلكلفظياعدةمرات)توجيهلفظي(.

أطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهي:توجيهراسيإلىالقطارة -5
بأ الطالب الدوائرليقوم إلى نظري توجيه القطارة، على الضغط تمثيل خذها،

 الصغيرة،تغيرايماءاتالوجهعنداإلخفاق)توجيهايمائي(.
دون -6 القطارة بواسطة الصغيرة إلىالدوائر األلوان الطالبنقلماء اطلبمن

 مساعدة)دونمساعدة(.



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداءمال حظة

 الطالب.


دقيقتان



د3








د5





د5





د5


 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

 حصص.








اختيار هنا يستلزم ال
أو األساسية األلوان
انتباه جذب محاولة
الطالبإلىاأللوان،فقط

نظر إلىتركيز الطالب

.الدوائرالصغيرة


الترتيب مراعاة يجب
األلوان ماء وضع في

داخلالفتحات.



التعزيز استخدام تم
 اللفظي.
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دقيقة20.الزمن:يضعالطالبالدبابيسعلىالنقاطالموجودة.الهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات لنتاجاتالتعليميةا







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الدبابيس يضع ان على قادرا الطالب
علىالنقاطالموجودةأمامهعندمايطلب

منهذلكدونمساعدة.

 

االجتماعيمعه.التهيئة:القاءالتحيةعلىالطالبوالتفاعل
المكان من التعليمية الوسيلة احضار الطالب من اطلب التمهيد:

المخصصلهاووضعهاعلىزاويةالعملالفردي.


نقاط على يحتوي )فلين التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
صغيرةباللوناألسود،دبابيسملونةمننوعينمختلفين(.


اقومبمايلي:

بالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها.اعرفالطالب -1
النقطة -2 على واضعه الدبوس والتقط الطالب يدي امسك

 (.مساعدةجسديةكليةاألولى)
النقطة -3 إلى نظره واجه الدبوس اخذ الطالب من اطلب

)توجيه النقطة الدبوسعلى واضع يديه أمسك ثم األولى
 جسديجزئي(.

خطوات -4 يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على وضعأكرر
معتكرارالخطوات أمامه، الدبابيسعلىالنقاطالموجودة

 لفظياعلىالطالبعدةمرات)توجيهلفظي(.
وهي: -5 بها اقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من اطلب

إلى نظري توجيه الدبابيس، علبة دبوسمن التقاط تمثيل
)توجيه األولى النقطة إلى اإلشارة الموجودة، النقاط

 .ايمائي(
الموجودة -6 النقاط على الدبابيس وضع الطالب من اطلب

 أمامهدونمساعدة)دونمساعدة(.



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5





د5
 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية

كليةمساعدةجسدية
مساعدة دون إلى
ثالث خالل

 حصص.








ينصحهنااستعمالالنقاط
لوصول نظرا حاد بقلم
الطالبإلىمستوىعالي

.منالمهارة


من نوعين استخدام
لوجود نظرا الدبابيس
العضالت في ضعف
اغلب عند الدقيقة

الطلبة.
الترتيب مراعاة يجب
فيوضعالدبابيسعلى

النقاط.


 استخدام التعزيزتم
اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يدخلالطالبالخيطباإلبرة.الهدفطويلالمدى:





 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







الحصة هذه نهاية مع
الطالب يكون ان يتوقع
يدخل ان على قادرا
عندما باإلبرة الخيط
دون ذلك منه يطلب

مساعدة.

 

التهيئة:القاءالتحيةعلىالطالبوالتفاعلاالجتماعيمعه.
التمهيد:سؤالالطالبعنمنيقومبخياطةمالبسهعندتمزقهاوماهومسمىهذه

المهنة.


 الوسيلة باستخدام فتحاالعرض: ذو )ابر رفيع،التعليمية خيط الحجم، تمتوسطة
مقص(.

اقومبمايلي:
اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
امسكيديالطالبمنالخلفواقومبمسكبدايةالخيطبيدالطالباليسرى -2

( اإلبرة داخل الخيط وإدخال اليمنى، الطالب بيد جسديةواإلبرة مساعدة
 (.كلية

منالطالباإلمساكببدايةالخيطبيدهاليسرىواالمساكباإلبرةباليداطلب -3
الطالب يدي امسك الخيط، وبداية اإلبرة فتحة إلى نظره أوجه ثم اليمنى،

 واقومبإدخالالخيطداخلاإلبرة)توجيهجسديجزئي(.
 اكررلفظياعلىالطالبوبلغةيفهمهاانيدخلالخيطباإلبرةتوجيهلفظي(. -4
نظريإلىاطل -5 توجيه وهي: بها اإلشاراتالتيأقوم الطالبمتابعة بمن

الخيط ادخال تمثيل واإلبرة، بالخيط الطالبباالمساك ليقوم واإلبرة الخيط
داخلاإلبرة،تغييرايماءاتالوجهعنداخفاقالطالببإدخالالخيطباإلبرة

 )توجيهايمائي(.
 نمساعدة)دونمساعدة(.اطلبمنالطالبادخالالخيطباإلبرةدو -6



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3




د5




د5



د5





 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

 حصص.








ذات االبر استعمال
الفتحاتالمتوسطة

استعمالخيطرفيعبحيث

.يمكنإدخالهبسهولة




التعزيز استخدام تم
 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يدخلالطالبالخيطواإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة.الهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية







يكون ان يتوقع الحصة هذه نهاية مع
الخيط يدخل ان على قادرا الطالب
عندما المطلوبة الثقوب على واإلبرة

يطلبمنهذلكدونمساعدة.

 

المالبسالتيالتهيئة:الترحيببالطالبوالطلبمنهبتسميةأنواع
يرتديها.

الطالبعنوسيلةالحصةالسابقة.التمهيد:سؤال
متوسطة فتحات ذو )ابر التعليمية الوسيلة باستخدام العرض:
الحجم،خيطرفيع،مقص،قماشابيضيحتويعلىنقاطسوداء

رةمنالجهةاالماميةوالخلفية(.صغي
اقومبمايلي:

والهدفمنها.اعرفالطالببالوسيلةالتعليمية -1
يدي -2 امسك ثم باإلبرة، الخيط ادخال الطالب من اطلب

والقماشفي اليمنى، فياليد الطالبواضعالخيطواإلبرة
اليداليسرى،وادخلاإلبرةداخلالنقطةاألولىمنالقماش

 (.مساعدةجسديةكلية)
اطلبمنالطالب -3 اطلبمنالطالبادخالالخيطباإلبرة،

واإلبرة،امسكيديالطالبوادخلاإلبرةاإلمساكبالقماش
 داخلالنقاطعلىالقماش)توجيهجسديجزئي(.

الخيط -4 يدخل ان يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على اكرر
 واإلبرةعلىالثقوبالمطلوبة)توجيهلفظي(.

وهي: -5 بها أقوم التي اإلشارات متابعة الطالب من اطلب
وبالمطلوبةمعتوجيهتمثيلادخالالخيطواإلبرةعلىالثق

نظريإلىالثقوبفيالقماش،وتغييرايماءاتالوجهعند
المطلوبة الثقوب في والخيط اإلبرة الطالببإدخال اخفاق

 )توجيهايمائي(.
الثقوب -6 في واإلبرة الخيط يدخل ان الطالب من اطلب

 الموجودةعلىالقماشدونمساعدة)دونمساعدة(.



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5





د5






د5
 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
توجيه من التعليمية
إلى جزئي جسدي
خالل مساعدة دون

 ثالثحصص.








ذات االبر استعمال
الفتحاتالمتوسطة

استعمالخيطرفيعبحيث

.إدخالهبسهولةيمكن


النقطة تكون أن
القماش على الموضوعة
ذاتلونيختلفعنلون
تكون بحيث القماش

واضحةلدىالطالب



التعزيز استخدام تم
اللفظي.
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دقيقة20.الزمن:ينسخالطالبكلماتمكونةمنثالثةحروف.الهدفطويلالمدى:





 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية





معنهايةهذهالحصةيتوقعان
ان على قادرا الطالب يكون
من مكونة كلمات من ينسخ

يطلبمنهثالثةحروفعندما
ذلكدونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالبومحاولةمالعبتهوجذبهللدخولفيالحصة.
في منخاللوضعها التعليمية اطلبمنالطالباحضارالوسيلة التمهيد:

احددلهالعلبةالمطلوبةولونها.علبةو
العرض:باستخدامالوسيلةالتعليمية)ورقةبيضاءتحتويعلىكلماتمكونة

رصاص،ممحاة،ورقةبيضاءفارغة(.منثالثةحروف،قلم
اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
امسكيديالطالبمنالخلفوأقومبتوجيهنظرهعلىالكلمةاألولى، -2

 (.مساعدةجسديةكليةوجودة)وأنسخالكلماتالم
الكلمة -3 إلى الطالب نظر أوجه بالقلم، اإلمساك الطالب من اطلب

يديه اترك ثم الكلمة بداية نسخ عند الطالب يدي امسك األولى،
 )توجيهجسديجزئي(.

الموجودة -4 الكلمات ينسخ ان يفهمها وبلغة لفظيا الطالب على اكرر
 جيهلفظي(.أمامه،وتكرارلفظذلكعدةمرات)تو

أطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبهاوهي:توجيهنظري -5
ايماءات تغيير بالهواء، الكتابة تمثيل به، الطالب ليمسك القلم إلى

 الوجهعنداخفاقالطالب)توجيهايمائي(.
مساعدة -6 دون أمامه الموجودة الكلمات ينسخ ان الطالب من اطلب

 )دونمساعدة(.



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5





د5
 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

حصص.


قلم استخدام وتم
ووضع رصاص
معجونعلىمقبض
لضعف نظرا اليد،
الدقيقة العضالت
حيث الطالب، لدى
الطالب يستفيد لم
الصغيرة الجلدة من
أثناء وضعت التي

 عملالبرنامج.







الكلمات باستخدام ينصح
ثالث على تحتوي التي
حروفأواربعواليزيد

عنذلك.


نقاط وضع الممكن من
الحصة في متقطعة
الوسيلة من األولى

التعليميةفقط.


 استخدام التعزيزتم
 اللفظيوالمعنوي.
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دقيقة20.الزمن:يتركالطالبمسافاتمناسبةبينالكلمات.الهدفطويلالمدى:

 مالحظات التغذيةالراجعة الزمن التقويم األدوات اإلجراءات النتاجاتالتعليمية






 يتوقعمع الحصة هذه نهاية
على قادرا الطالب يكون ان
انيتركمسافاتمناسبةبين
الكلماتعندمايطلبمنهذلك

دونمساعدة.

 

التهيئة:الترحيببالطالبومحاولةمالعبتهوجذبهللدخولفيالحصة.
الدرسالس سؤالالطالبعنوسيلة بالنسبةالتمهيد: ابقوعنمدىسهولتها

له.
استخدامالوسيلةالتعليمية)ورقةبيضاءتحتويعلىكلماتمكونةالعرض:ب

الفراغات ضمن الكلمات لنسخ فراغ مع األول، بالسطر حروف ثالثة من
المطلوبة،قلمرصاص،ممحاة(


اقومبمايلي:

اعرفالطالببالوسيلةالتعليميةوالهدفمنها. -1
2-  توجيه مع الكلماتالموجودة الطالبوانسخ يدي الطالبامسك نظر

 (.مساعدةجسديةكليةإلىالمسافةالتيتمتركهابينالكلمات)
بين -3 يدي وضع مع أمامه الموجودة الكلمات نسخ الطالب من اطلب

بيدي واالمساك يدي ترك ثم لتركها، الطالب يحتاج التي المسافات
 الطالبفيالكلماتالتالية)توجيهجسديجزئي(.

وب -4 لفظيا الطالب على بيناكرر مسافاتمناسبة يترك ان يفهمها لغة
 الكلمات،وتكراراللفظعدةمراتعلىالطالب)توجيهلفظي(.

توجيهنظري -5 وهي: اطلبمنالطالبمتابعةاإلشاراتالتيأقومبها
اخفاق عند ايماءاتالوجه تغيير باألول، المطلوبنسخها الكلمة إلى

 ت)توجيهايمائي(.الطالببتركالمسافةالمناسبةبينالكلما
اطلبمنالطالبانيتركمسافاتمناسبةبينالكلماتدونمساعدة -6

 )دونمساعدة(.



 










أداء مالحظة
الطالب.


أداء مالحظة

الطالب.
أداء مالحظة

 الطالب.


دقيقتان



د3







د5




د5




د5



 


)ع( الطالب انتقل
الوسيلة إتمام في
من التعليمية
مساعدةجسديةكلية
مساعدة دون إلى
أربع خالل

 حصص.







الكلمات باستخدام ينصح
ثالث على تحتوي التي
حروفأواربعواليزيد

عنذلك.






التعزيز استخدام تم
والمادي اللفظي

والمعنوي.
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