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 مسحخلص البحث:

اض ي اإلاىُف        يهذف هزا اإلالاٌ بلى التعشف على ؤهمُة اليشاط البذوي الٍش

ح العاالين التالُين: ما دوس اليشاط في دمج ؤطفاٌ التىخذ، هزا ما ًلىدها بلى طش 

اض ي اإلاىُف في تدلُم الذمج اإلاذسس ي ألطفاٌ التىخذ؟ وما هي ؤهم  البذوي الٍش

اض ي اإلاىُف لذمج ؤطفاٌ التىخذ العشاكُل  التي تىاجه مماسظة اليشاط البذوي الٍش

  مع ألاطفاٌ العادًين؟

اض ي اإلاىُف دوس  الىتائج التي تىصلىا بليها : لليشاط البذويومً ؤهم       الٍش

فعاٌ في تدلُم الذمج ألطفاٌ التىخذ، مً خالٌ تىمُة مختلف اللصىس الىمائي 

الزي ٌعاوي مىه طفل التىخذ ظىاء مً الىاخُة الىفعُة، الحشهُة و الاجتماعُة، 

اض ي اإلاىُف مادًا، تشبىٍا و علمُا  ولتدلُم رلً البذ مً تطىٍش اليشاط البذوي الٍش

 ير.وعلى معتىي التإط

اض ي اإلاىُف الكلمات املفحاحية: ؤطفاٌ  ؛ الذمج اإلاذسس ي ؛اليشاط البذوي الٍش

 .التىخذ
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Abstract: 

 

 مقذمة:

ٌعذ التىخذ ؤخدذ الاطدطشاباا الىمائُدة اإلاعلدذت التدي تصدِل ألاطفداٌ؛ وهدى مدً         

 ً ٌ العىىاا الثالث ألاولى م ظهش خال ؤهثر الاططشاباا صعىبة باليعبة للطفل وؤظشته ٍو

تميدو التىخدذ بدال مى   عىق عملُاا الاتصداٌ والدتعلم والتفاعدل الاجتمداوي، ٍو عمشه، َو

صاخبة له، باضإطافة بلى تإخش في الىمى الاجتماوي وؤلادساوي والىالمي، وغشابة العلىن اإلا

همدا ٌعددشف التىخددذ بإهده يجددض ٌعُددم تطدىس اإلاهدداساا الاجتماعُددة والتىاصدل اللفظددي وغيددر 

لدة التدي  اللفظي واللعل التخُلي وؤلابذاوي، وهى هتُجة اطدطشا  عصد ي ًداجش علدى الطٍش

ها بىاظطة الدذما  معدببة مشدىالا فدي اإلاهداساا مً خاللها ًتم جمع اإلاعلىماا ومعالجت

الاجتماعُة تتمثل في عذم اللدذست علدى الاستبداط وخلدم عالكداا مدع ألافدشاد وعدذم اللدذست 

علدى التصدىس البىداء واإلاالئمدة التخُلُدة. فالتىخدذ هدى اطدطشا  ًختداس فُده الطفدل العضلددة 

عُذ ؤفياسه، وخطىسته تىمً في تإ يش ل بزاته َو ً ٍو جيره على مختلف جىاهل عً آلاخٍش

الىمدى، اإلاعشفدي والاجتمدداوي والىفود ي وهدزلً الحشوددي. وبدالشغم مدً ؤهدده لدم ًىتشدف  عددذ 

This article aims to recognize the importance of adapted sports 

physical activity in integrating autistic children. This leads us to ask 
the following two questions: What is the role of adapted sports 

physical activity in achieving school inclusion for autistic children? 
What are the most important obstacles facing the practice of 
physical activity adapted to the integration of autistic children with 

normal children? 
    Among the most important results that we have reached: Adapted 

sports physical activity has an effective role in achieving integration 
for autistic children, through the development of the various 
developmental deficiencies that the autistic child suffers from, both 

psychologically, motor and social, and to achieve this, it is 
necessary to develop a physically adapted sports physical activity. 

Educationally, scientifically and at the level of supervision. 
Key words: Adaptive Sports Physical Activity, School Inclusion, 

Autistic Children 
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ظدببه الشئِودد ي وال عالجده، بال ؤهدده خدذًثا خدداٌو العلمداء والبدداخثىن بًجداد ووطددع بددشامج 

 عالجُة هفعُة باللعل.

اضدددد ي اإلاىُددددف هددددى           دددا ؤن اليشدددداط البددددذوي الٍش بخددددذاث لعددددذًل فددددي و ال ًخفدددل علُىد

اطددُة اإلاجرمجدة لتتمامدد ل مدع ال اًدداا التدي وجددذا ألجلهدا، فمددً اإلامىددً ؤن  ألاوشدطة الٍش

اض ي اإلاىُف التدذي لتفضُل الذمج باليعبة ليدل ألاطفداٌ فدي  ًشفع اليشاط البذوي الٍش

اطُة اإلاختلفة  وطعُة بعاكة للتىُف والتعلم بىاظطة اإلاماسظة لليشاطاا البذهُة والٍش

تجددر وظددُلة لتجعددُذ جلافددة ؤلاعاكددة، ولعداعذ ال مدالددة فددي بىدداء عالكددة تىاصددلُة والتدي لع

دة وفعالة التي ظتعاهم فدي بىداء مجتمدع تىاصدلي، ومدً هىدا يهدذف اليشداط البدذوي  صٍش

هفداءههم ومداهالههم  ببدشاص اإلاىُف بلى معاعذت ومشافلة ول ألاطفداٌ فدي خالدة بعاكدة علدى 

دم اليشداطاا الحشهُدة اإلاختلفددة، وكدذساههم الزاتُدة اإلاختلفدة ليدي تى د ل ولعدت ل عدً طٍش

ومدً خددالٌ هددزا ًمىددً اعتبداس هددزا اليشدداط اظدد راتُجُة لعداهم ومشدديل هبيددر فددي تىمُددة 

مددع بددالي الفادداا العادًددة  بدمدداجهماللدذساا اإلاختلفددة لاطفدداٌ والتددي بددذوسها لعمددل علدى 

ُاجداا الااصدة وخاصة مً الجاهل اإلاذسس ي الدزي ٌعد ى بلدى تدذَسغ ألاطفداٌ روي الاخت

بجاهل صمالئهم العادًين وتللي بشامج لعلُمُة مش رهة، ومً هىا جاءا فىشت هزا اإلالاٌ 

دددُاته  اضدددد ي اإلاىُددددف بمختلددددف خصىصد إلاعشفدددة الددددذوس الددددزي ًلعبدددده اليشدددداط البددددذوي الٍش

اإلاعداعذت فددي تىمُددة مختلددف اللددذساا بظدد راتُجُة فعالدة ضإهجدداح هددزا الىددى  مددً الددذمج 

 اإلاذسس ي.

 طشح العاالين التالُين:  تىمً مشيلة البدث في وعلُه      

اض ي اإلاىُف فدي تدلُدم الدذمج اإلاذسسد ي  -1  ما هى الذوس الزي ًلعبه اليشاط البذوي الٍش

 ألطفاٌ التىخذ؟ 

اضدد ي اإلاىُددف لدددذمج مددا هددي ؤهددم العشاكُددل  -2 التددي تىاجدده مماسظددة اليشدداط البددذوي الٍش

 ؤطفاٌ التىخذ مع ألاطفاٌ العادًين؟

 من الذساسة: الهذف -2

بن الهدذف مددً هدزه الذساظددة ًتبلدىس فددي لعددلُ  الضدىء علددى ؤهمُدة اليشدداط البددذوي      

اضد ي اإلاىُدف فددي دمدج ؤطفداٌ التىخددذ ، مدً خددالٌ التعدشف علدى الجهددىد التدي تبددزلها  الٍش
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اطدددة ؤطفددداٌ التىخددددذ  اطدددة روي الاختُاجدددداا الااصدددة، وال ظدددُما ٍس الذولدددة فدددي مجددداٌ ٍس

 ظىلىم باإلاذاسط واإلاشاهض الب
ً
ُذاغىجُة لزوي الاختُاجاا الااصة؛ ومشيل ؤهثر تدذًذا

اضدد ي اإلاىُددف فددي تدلُدم الددذمج اإلاذسسدد ي ألطفدداٌ  بدالتعشف علددى دوس اليشدداط البدذوي الٍش

اضد ي  التىخذ، ؤًضا التعشف على ؤهم العشاكُل التي تىاجده مماسظدة اليشداط البدذوي الٍش

 .اإلاىُف في دمج ؤطفاٌ التىخذ مع ألاطفاٌ العادًين

 منهج الذساسة: -3

التي تذوس خىٌ "ؤهمُة اليشاط ُما ًتعلم باإلاىهجُة اإلاعتمذت في هزه الذساظة ف     د

اضد ي اإلاىُدف فددي دمدج ؤطفداٌ التىخدذ "؛ تددم اظدتخذام اإلادىهي الىصدفي الددزي  البدذوي الٍش

عجدر ع هددا  ٌعتمدذ علددى دساظدة الظدداهشت همدا هددي فدي الىاكددع، ويهدتم بىصددفها وصدفا دكُلددا َو

دددا فلدد . و ًى دد  بهدذف وصدد د د د دددا ودسجددة وجىدهد د د د ف الظدداهشت اإلاذسوظددة مددً خُدث طبُعتهد

ددددا وتفعدديرها ومددً جددم تلددذًم  د د د دة وتدلُلهد دددداا الىظٍش د د ددم جمددع اإلاعلىمد دددا عددً طٍش د د خصائصهد

 الىتائج في طىئها، ومً خالٌ ؤلاجابة على التعائالا اإلاطشوخة في مشيلة الذساظة.

 ي املكيف:جمشيف النشاط البذني الشياض  -4

اض ي البذوي اإلاىُف لذي الباخثين واإلاختصدين       تتعذد وتختلف مفاهُم اليشاط الٍش

 في اإلاُذان، ولهزا هىسد ؤهمها واآللي:

ىددداا وودددل  stor)ظدددتىس   ٌعددشف     اليشددداط الحشودددي اإلاىُدددف بإهددده "ودددل الحشوددداا والتمٍش

اطدداا التددي ًددتم مماسظددتها مددً طدددشف ؤفدداار مدددذودًً فددي كددذساههم مددً الىاخُدددة  الٍش

البذهُددة، الىفعددُة، العللُددة، ورلددً  عددل ؤو بفعدددل تلددف ؤو بصددابة مددً  عدد  الى دددائف 

 stor) ، 10،1993   .."الجعمُة الىجري 

ىُدددة لليددحة وال ربُدددة البذهُددة وال دددروٍذ والددشك  وال ربُدددة      همددا لعدددشف الشابطددة ألامٍش

اطدُة الااصددة علددى ؤ"هددا: "هددي الجددرامج اإلاتىىعدة للىمددى مددً خدد الٌ ألالعددا  وألاوشددطة الٍش

اطددُة وألاوشدددطة ؤلاًلاعُدددة لتىاظددل مُدددىٌ وكدددذساا وخددذود ألاطفددداٌ الدددزًً لدددذيهم  الٍش

هلد  فددي اللددذساا ؤو الاظدتطالعاا، لِشدد روىا بىجدداح وؤمددان فدي ؤوشددطة الجددرامج العامددة 

 . " لل ربُة
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اضد ي اإلاىُدف بإهد ببدشاهُمٌعشف خل ي مدمدذ في خين       ه وآخدشون اليشداط البدذوي الٍش

اطاا وألالعا  والجرامج التي ًتم لعذًلها لتالئم خاالا ؤلاعاكة وفلا لىىعها وشذهها  "الٍش

ً وفدي خدذود كدذساههم". خل ي مدمدذ  دتم رلدً وفلدا الهتمامداا ألافداار ال يدر كدادٍس ٍو

 ( 25، 1998ابشاهُم و آخشون، 

اطاا وألالعا      د اض ي اإلاىُف بإهه "الٍش والجرامج التي  ؤًضا ٌعشف اليشاط البذوي الٍش

دددتم رلددً وفلدددا الهتمامددداا  ًددتم لعدددذًلها لدددتالئم خدداالا ؤلاعاكدددة وفلدددا لىىعهددا وشدددذهها ٍو

ً وفددي خدددذود كددذساههم".  خل دددي ابددشاهُم، لُلدددى العددُذ فشخددداا،  ألافدداار غيددر اللدددادٍس

1998 ،223) 

اضد ي اإلاىُدف  ف فاإلالصدىد باليشداط الٍش و مً خالٌ هزا العش  إلاختلف التعداٍس

اطددُة اإلاجرمجدة لتتماشدد ل مددع ال اًداا التددي وجددذا "هدى بخددذاث لعددذ ًل فدي ألاوشددطة الٍش

اطدددُة خعدددل الفاددددة  اطدددداا التىافعدددُة هدددى تىُُدددف ألاوشددددطة الٍش ألجلهدددا، فمدددثال فدددي الٍش

بها للىصىٌ بلى اإلاعتىٍاا العالُة".  وتذٍس

 النشاط البذني الشياض ي املكيف: أهذاف -5

د اضدد ي للمعدداكين ًيبددع ؤظاظد ا مددً ألاهددذاف العامددة لليشددداط ؤهددذاف اليشدداط البددذوي الٍش

ً خُث تدلُم الىمى العضىي والعص ي والبذوي والىفو ي والاجتماوي، خُث  اض ي م الٍش

ؤو حت الذساظاا بن اختُاجاا الفشد اإلاعاق ال تختلف عً اختُاجاا الفشد العادي، 

ىى وآخددشون "ان وددل مددا ًدتىٍددده  ددذ ؤن ٌعدددبذ ، ًشمددي، ًلفددض... ، ٌشددير اهددداٍس فهددى هددزلً ًٍش

(، 194، 1991رهامج العادي مالئم للفشد اإلاعاق  مدمذ الحماخ ي، ؤمين ؤهىس الاىلي، الج

اضدد ي للمعدداكين علدددى وطددع بشهددامج خدددار ًتيددىن مددً ؤلعدددا   ًشتىددض اليشدداط البدددذوي الٍش

اطُة وخشواا بًلاعُة وتىكُتُة تتىاظل مع مُدىٌ وكدذساا وخدذود اإلاعداكين  وؤوشطة ٍس

اض ي العام، وكذ تجرمج مثدل الزًً ال ٌعتطُعىن اإلاشاسهة في بش  هامج اليشاط البذوي الٍش

يىن الهذف ألاظ ل لها هى  هزه الجرامج في اإلاعتشفُاا ؤو في اإلاشاهض الااصة باإلاعاكين، ٍو

تىمُددة ؤكىددد ل كدددذست ممىىدددة للمعددداق وتلبلددده لزاتدده واعتمددداده علدددى هفعددده، باضإطدددافة بلدددى 

شاوددددى عىدددذ  اطدددُة اإلاختلفدددة، ٍو وطدددع ؤظدددغ اليشددداط البددددذوي الاهدددذماي فدددي ألاوشدددطة الٍش

اض ي اإلاىُف ما ًلي:  الٍش

اض ي. -     د   العمل على تدلُم ألاهذاف العامة لليشاط البذوي الٍش
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بتاخدة الفشصددة لجمُدع ألافددشاد للتمتددع باليشداط البددذوي وتىمُدة اإلاهدداساا الحشهُددة  - 

 ألاظاظُة واللذساا البذهُة.

 التإهُل والعالي. ؤن يهذف الجرهامج بلى التلذم الحشوي للمعاق و  - 

 ؤن ًىفز الجرهامج في اإلاذاسط الااصة ؤو في اإلاعتشفُاا واإلااظعاا العالجُة.  -

ؤن ًمىً الجرهامج اإلاعاق مً التعشف على كذساته وبمياهُاته، وخذود بعاكتده ختدل  -

 ٌعتطُع تىمُة اللذساا الباكُة لذًه واهتشاف ما لذًه مً كذساا.

مدددً تىمُدددة الثلددة بدددالىفغ واخ ددرام الدددزاا وبخعاظددده ؤن ًمىددً الجرهدددامج اإلاعدداق  - 

اطُة لاوشطة  ً اإلاجتمع الزي ٌعِش فُه، ورلً مً خالٌ اإلاماسظة الٍش باللبىٌ م

اطُة اإلاىُفة.  الٍش

اطدددُة للمعددداكين مدددً خدددالٌ      ومشددديل عدددام ًمىدددً تىُُدددف ألاوشدددطة البذهُدددة والٍش

 الطشق التالُة:

اليشداط، لعدذًل معداخة اإلالعدل، لعدذًل  ل ُيدر كىاعدذ ألالعدا   التللُدل مدً مدذت - 

ادت معداخة التهدذًف.  استفا  الشبىة ؤو هذف العلة، تص ير ؤو تىبير ؤدات اللعل، ٍص

 تللُل ألاوشطة راا الاختيان البذوي بلى خذ ما.  -

 الحذ مً هم  ألالعا  التي تتضمً عٌض ؤو بخشاي الالعل. -

ً مدً ألاظدىٍاء ؤو مجم -      ىعدة مدً الىظدائل البُذاغىجُدة،واألطىاق الاظتعاهة بالشٍش

 والحباٌ...

دددم العدددما  بدددالت ُير اإلاعددددتمش -  بتاخدددة الفشصدددة إلاشددداسهة وددددل ألافدددشاد فدددي اللعبدددة عددددً طٍش

 والاشوي مً خالة التعل.

 خل ي ابشاهُم، . تلعُم اليشاط على الالعبين تبعا للفشوق الفشدًة و بمياهُاا ول فشد -

 (49،51، 1998لُلى العُذ فشخاا، 

 : أنـــــــــــــــــــــــــــواك النشــــــــــــــــــــــــــــاط البــــــــــــــــــــــــــــذني الشياضــــــــــــــــــــــــــــ ي املكيـــــــــــــــــــــــــــف -6

دددا  اطددددُة وتىىعدددت ؤشدددديالها فم هدددا ال ربىٍددددة والتىافعدددُة، وم هد للدددذ لعددددذدا ألاوشدددطة الٍش

علدددى ؤًدددة خددداٌ فةهىدددا ظددديتعش  بلدددى ؤهدددم   .العالجُددة وال روٍدُدددة ؤو الفشدًدددة والجماعُدددة

 : التلعُماا، فلذ كعمه ؤخذ الباخثين بلى
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 ويحي:النشاط الشياض ي التر-6-1

تدلُدم العدعادت الصاصدُة التدي  هى وشاط ًلىم به الفشد مدً تللداء هفعده   دش        

والاجتماعُدة، وهدي ظدماا  ٌشعش بها كبل وؤجىاء ؤو  عدذ اإلاماسظدة وتلبُدة خاجاتده الىفعدُة

ضها للمعاكين   . في خاجة هبيرت بلى تىمُتها ولعٍض

دددا       د د دددداط البذوي ظىاء هد ددددان بن مضاولة اليشد دددداا الفشا  ؤو هد ن   ش  اظت الٌ ؤوكد

لا ظدلُما هددى تدلُدم اليدحة    ش  التذٍسل للىصىٌ بلى اإلاعتىٍاا العالُة، ٌعتجر طٍش

ؤهدده خدالٌ مضاولدة رلددً اليشداط ًتدلددم للفدشد الىمدى اليامددل مدً الىددىا ي  العامدة، خُدث

جهضت الجعم اإلاختلفة فة بلى تدعين عمل هفاءت ؤباضإطا البذهُة والىفعُة والاجتماعُة

 (19، 1998والعص ي.  ابشاهُم سخمة،  والجهاص الذوسي والتىفو ي والعضلي

اض ي ًخذم عادت و دائف هافعدة، بر ؤن      ًشي سملي عباط ؤن اليشاط البذوي الٍش

اليشداط العضددلي الحدش ًمددىذ ألاطفداٌ بشددباعا عاطفُدا همددا ًدضودهم بىظددائل التعبيدر عددً 

وؤلاخعداط بالثلدة واللدذست علدى ؤلاهجداص وتمدذ ألاغلبُدة بدال روٍذ الىفغ،والالدم والابتيداس 

ددض و دددائف الجعدددم مدددً ؤجدددل لُاكدددة ا الهددادف بدددذهُ وعللُدددا، و ال دددش  ألاظاسددد ي هدددى لعٍض

والشفاهُددة، همدا ؤهدذ مدشوان عبددذ  اإلاجُدذ  ؤن اليشداط البددذوي  ملبىلدة وشدعىس بالعدعادت

اضد ي ال روٍيدي ٌشدديل جاهبدا ًمىىدده مدً اظد رجا  العىاصددش  ربهامدا فددي هفدغ اإلاعداق،  الٍش

عدداهم بالدددذوس  الىاكعُددة للددزاا والصددجر، الشغبدددة فددي اهتعددا  الاجددرت، التمتدددع بالحُددات َو

والت لدل علددى الحُدات الشتِبددة واإلاملدة مددا  عددذ  الاًجدامي فددي بعدادت التددىاصن الىفود ي للمعدداق

اطددة ال روٍدُدة بلددى غددشط وسوح الاعتمداد علددى الددىفغ والاهضددباط  ؤلاصدابة، وههددذف الٍش

الجاهل الىفو ي والعص ي ضإخشاي  اإلاىافعة والصذاكة لذي الطفل اإلاعىق وبالتالي تذعُم

 مددشوان عبدددذ اإلاجُددذ ابدددشاهُم،  اإلاعددىق مددً عضلتددده التددي فشطدددها علددى هفعددده فددي اإلاجتمدددع.

1997 ،111 ،112). 

  : النشاط الشياض ي المالجي -6-2

ددداعذ م       د دددة ٌعد د دددة العالجُد د ددًد الىاخُد د ددد ي مد د اضد ددداط الٍش دددُة فاليشد د ددددشا  الىفعد ددد ل ألامد د شضد

الدتخل  مًد الاهلباطداا الىفعدُة، وبالتدالي اظدتعادت الثلدة بدالىفغ وتلبددل  واإلاعداكين علدى

ً له، وٍجعلهم ؤهثر ظعادت ولعاوها، وَعاهم بمعاعذت الىظائل العالجُة ألاخشي على  آلاخٍش
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بى تدلُدم ظددشعة الشددفاء، والعددباخة العالجُدة التددي لعددتعمل فددي عدالي  عدد  ألامددشا  وددالش 

اضدد ي ًمددداسط فددي معظدددم  وشددلل ألاطفددداٌ وخشودداا بعدددادت التإهُددل، همدددا ؤصددبذ اليشددداط الٍش

والااصدددة وفدددي مشاهددض بعدددادت التإهُددل واإلاشاهدددض الطبُدددة  اإلاعتشددفُاا واإلايدددحاا العمىمُددة

اضد ي، وطبُعدة  البُذاغىجُدة وخاصدة فدي الدذوٌ اإلاتلذمدة، وٍشاودى فدي رلًد هدى  اليشداط الٍش

ودكُلددة هدددذفها اهتعددا  الصدددا  اإلاعدددىق  خشودداا مىجهدددةوهددى  ؤلاصدددابة، فلددذ لعدددتخذم 

  Roi Randain,1993,5,6)تدىم في الحشهة واظتخذام عضالا ؤو ؤطشاف ملصىدت  

 جمشيف طفل الحوحذ: -7

فاا التي خاولت وصف هزا الاططشا ، خُث ؤشاسا          هىان العذًذ مً التعٍش

ددددذ د ددددذ فلد دددداٌ التىخد ددددذي ؤطفد ددددلىهُة لد د دددداهش العد ددددى اإلاظد دددا بلد د دددداالوعضاٌ  معظمهد د ددددفهم بد ددددم وصد تد

ً، وعشفتدده  والاوسدحا  والىمددى غيدر العددىي وعدذم الىجدداح فددي بكامدة عالكدداا مدع آلاخددٍش

ىُدة: "بإهدده هدى  مدً الاطددطشاباا التطىسٍدة التدي لهددا دالئلهدا وماشدشاهها فددي  الجمعُدة ألامٍش

العددىىاا الثالجدددة ألاولدددى هتُجدددة مدددا فدددي هُمُائُدددة الدددذم ؤو بصدددابة الدددذما  التدددي تددداجش علدددى 

 ( 294، 2117 ائف اإلاخ، و بالتالي تاجش على مختلف هىا ي الىمى".   اللمش وآخشون، و 

ٌعشف  شير بيها  عبذ الاالم الطفل التىخذي بإهه: "رلً الطفل الزي ٌعاوي      

ً، و هدددزلً طدددعف ؤو  مددً عدددذم اللدددذست علدددى الاتصدداٌ بدددإي شددديل مدددً ألاشددياٌ بددداآلخٍش

ادات و ال ردًذ، باضإطافة بلدى ؤهده ًتعدم العدلىن اوعذام وجىد الل ة لذًه و تتصف باإلاص

 الىمطي وملاومة الت ُير في البِاة مً خىله".

علددددى ؤهدددده: "رلدددً الطفددددل الددددزي ٌعددداوي مددددً طددددعف  ببدددشاهُمهمدددا لعشفدددده هادًددددة        

ً، و ًبذو هإهه ٌعِش في عدالم خدار  العالكاا الاجتمدددداعُة و طعف التىاصل مع آلاخٍش

َعداوي خلددل فدي همددى الل دة، همددا ًصداخل هددزا الاطدطشا  ؤعددشا  بده مى لددم علدى راتدده، و 

 ( 22، 2119ظلىهُة شارت.  ؤبى الععىد، هادًة ابشاهُم، 

بإهددده: "مصددطي  ٌشددير بلدددى الاو ددالق عددً الدددىفغ والاظددت شاق فدددي ماسيكــا وعشفدده        

ددددل التىاصددددل، و  د د د د ددددذست علد ددداه، وطددددعف اللد د د د د د د د د د د د ددددى الاهتبد ددددة التفىيددددر، وطددددعف اللددددذست علد بعاكد

ً، فضال عً وجىد اليشاط الحشوي اإلافشط".   ظلُمان  العالكدددداا الاجتماعُدددة مع آلاخٍش

 ( 17، 2111عبذ الشخمان العُذ، 
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دف الجمعُددة الىطىُدة لاطفدداٌ التىخدذًين: "بلددى ؤن الطفدل التىخددذي         ٌشدير لعٍش

ة ألاظاظُة التي هى رلً الطفل الزي ٌعاوي مً اططشا  ؤو متالصمة مً اإلاظاهش اإلاشطُ

 (   23، ر2111 خعين هشام بشواا  شير، ُه كبل ؤن ًصل عمشه جالجين شهشا"تظهش عل

 جمشيف الذمج املذسس ي: -8

دمج غير العادًين في الفصىٌ الذساظُة مع العادًين مع تىجُه سعاًة خاصة بهم، و هزا 

شبُدة متىاصهدة مددع الاتجداه ًل د ي علدى ظدلبُاا التجداس  العددابلة و ًدلدم ل يدر العدادًين ت

العدادًين و ًتددُذ لهددم فددشر الاهخددشاط اليامددل مدع ؤكددشا"هم بمددا ٌعدداعذهم علددى التىُددف 

 الاجتماوي العلُم. 

هما ٌعشف الذمج ؤًضا على ؤهه: "بتاخة الفشر لاطفاٌ اإلاعىكين لالهخشاط فدي 

ج هظام التعلُم الاار هةجشاء للتإهذ على مبذؤ تيافا الفدشر فدي التعلدُم و يهدذف الدذم

 شيل عام بلى مىاجهة الاختُاجاا ال ربىٍة الااصة للطفل اإلاعدىق طدمً بطداس اإلاذسظدة 

العادًدة ووفلددا ألظدالُل و مىددااي ووظدائل دساظددُة لعلُمُدة و ٌشددشف علدى تلددذًمها جهدداص 

لعلُ ي متخص  بطافة بلى وىادس التعلُم في تلً العملُة التي لشمل على جمع الطال  

الابتدذائي   دد  الىظدش عددً الدزواء ؤو اإلاىهبددة ؤو الاعاكددة ؤو  فدي فصددىٌ و مدذاسط التعلددُم 

 ،5دط، اإلاعتىي الاجتماوي و الاكتصادي ؤو الالفُة الثلافُة للطالل.  عىُفي، عبذهللا،

6) 

مدً  ؤلاميدانبلدذس  ؤلاكدالٌالبِادة ؤكدل عدضال: ًلصدذ بهدا  صينـ  قـق رهما عشفته 

باألطفداٌ العدادًين  ؤلاميدانالاختُاجاا الااصة و رلدً بدذمجهم كدذس  عٌض ألاطفاٌ روي 

 في اإلاذاسط العادًة.

و علُه فةن الذمج اإلاذسس ي ًلصذ به دمج ألاطفاٌ روي الاختُاجاا الااصة في 

اإلادذاسط ؤو الفصدىٌ العادًدة مدع ؤكدشا"هم العدادًين مدع تلدذًم خدذماا ال ربُدة الااصدة و 

 .(118، 2118ىسي، الاذماا اإلاعاهذت.  عىالي ه

و ٌشدير مفهدىم الدذمج ؤًضدا بلدى لعلدُم اإلاعداكين فدي اإلادذاسط العادًدة مدع ؤكددشا"هم 

العدادًين و بعدذادهم للعمدل فدي اإلاجتمدع مدع العدادًين و كدذ شد ل هدزا اإلافهدىم الىثيدر مدً 

يي  يا، و  هش بظهىس اللاهىن ألامٍش اإلاهتمين و اإلاختصين في تشبُة و تإهُل اإلاعاكين في ؤمٍش
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( الددزي هدد  علددى طددشوست ؤن ًل دد ي اإلاعدداكىن ؤطددىٌ  1975( لعددىة    142 / 94كددم   س 

ٌ العادًة مع ؤكشا"هم و بمذادهم بالاذماا الااصة برا لضم ألامش. ً في الفصى   وكت ممى

دددي ال ربُددددة الااصددددة، و  و ًددددشي وىفمددددان: ؤن الددددذمج ؤخددددذ الاتجاهدددداا الحذًثددددة فد

بذسجدة  عدُطة فددي اإلادذاسط الابتذائُددة ًتضدمً وطدع ألاطفدداٌ روي الاختُاجداا الااصددة 

التي تضمً اظتفادههم مً الجرامج ال ربىٍة اإلالذمة في هزه  ؤلاجشاءااالعادًة مع اتخار 

 ( 118، 2118اإلاذاسط.  عىالي هىسي، 

و مً هىا هالخظ ؤن ولمة الدذمج لعيدي معداوي مختلفدة مدً كبدل ؤهداط مختلفدين 

دددائع ليلمددددة الددددذم ددددف الشد دددداا  بدددداخثين( و ؤن التعٍش دددي لعلددددُم الطلبددددة روي الاختُاجد ج لعيد

الااصة و مً بُ هم ؤطفاٌ التىخذ طمً بِاة التعلدُم العدام و تددت بشدشاف ؤظدتارًً، 

 ؤظتار الصف العادي و ؤظتار ال ربُة الااصة. 

 دوس النشاط البذني الشياض ي املكيف في ثحقيق الذمج املذسس ي ألطفال الحوحذ: -9

ؤلاطال  علدى ال دراث الىظدشي والذساظداا العدابلة ٌ ظِتم مىاكشة هزا اإلاىطى  مً خال

اإلاشتبطددة بمىطددى  الذساظددة" ؤهمُددة اليشدداط البدددذوي اإلاىُددف فددي دمددج ؤطفدداٌ التىخدددذ"، 

  فاستإًىا ؤن هذسي  ع  ألادواس الهامة اإلاتمثلة فُما ًلي: 

اض ي اإلاىُف مً ؤهم الىظائل الىاجحة والفعالة في دمج ؤطفاٌ التىخذ،  - اليشاط الٍش

مددا ؤهدده ٌعدداعذ علددى تجدداوص علددذت ؤلاعاكددة والت لددل علددى الددىل  لددذي اإلاعدداق؛ ممددا كدددذ ه

ٌعاهم و  شيل هبير في تميو هزا الفشد و هجاخه في خُاته العلمُة والعملُة، و هزا دلُدل 

على ظالمة صحته مدً الجاهدل الفعدُىلىاي البدذوي و الجاهدل الىفود ي، ار وشدير هىدا بلدى 

ًمىً اظتخذامه لعالي  ع  الاططشاباا بىي باللعل"؛ الزي "ؤهمُة بشهامج العالي ال ر 

العلىهُة لذي الطفل اإلاصا  بالتىخذ للتخفُف مً مشاعش الللم لدذي الطفدل و رلدً 

بتفَش دده للطاكددة الاهفعالُددة للمىاكددف اإلاثيددرت للللددم الىاتجددة عمددا ًىاجهدده فددي خُاتدده مدددً 

ددد ددددة ألاظاظد ددددى تىمُددددة اإلاهدددداساا الحشهُد دددا ٌعدددداعذ علد ددددة مشددددىالا، همد ُة، و اإلاهدددداساا العللُد

  (  7الاجتماعُة، الل ىٍة لطفل التىخذ   صادق مصطفل ؤخمذ وآخشون ، د ط، 
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-  ً اض ي اإلاىُف دوس في تىمُة سوح التعاون والتىاصدل وتلبدل آلاخدٍش لليشاط البذوي الٍش

دددالي رلدددً اللصدددىس فدددي التفاعدددل الاجتمددداوي عىددددذ لدددزوي اطدددطشا  التىخدددذ ؛ وهدددزا مدددا ٌعد

خاصة وؤهه هجذ "واهش" تطشق في وصفه لهزه الاططشاباا بلىله: ان  اططشا  التىخذ،

هاالء ألاطفاٌ ًيىهىن ؤهثر ظعادت عىذما ً روىن بمفشدهم ًيش لىن بإوشطة اوعضالُة و 

كذ اعتجر هزه العضلة الاجتماعُة ؤخذ اإلاالمذ ألاظاظُة اإلاميوت الططشا  التىخذ، و على 

الاجتمداوي ٌعدذ ظدمة تميدو ألاطفداٌ الدزاتىٍين، بال الشغم مً ؤن هزا اللصدىس فدي التفاعدل 

ؤن دسجة وجىده تختلف مً طفل آلخش خُث ًتفاوا ؤطفاٌ التىخذ في دسجة اهتمامهم 

ددداإلاهم  دددإ"هم ٌعِشدددىن فدددي عد دددا ًىصدددف ألاطفددداٌ الدددزاتىٍين بد ً، و غالبدددا مد و لعللهدددم بددداآلخٍش

الاجتماوي باآللُة الاار، خُث ؤن مهاساههم الاجتماعُة تيىن مدذودت و ًتعم تفاعلهم 

، 62، 2117مددا ًظهدشون اهتمددامهم بمدً خىلهم." خلُددل ايهدا  مدمددذ، و الجمدىد و هدادسا

63).  

ً وخاصددة بن ودان ألامدش ًتعلددم بلعبتده، هفعدش رلددً  - طفدل التىخدذ ًدددل مشداسهة آلاخدٍش

لعللده الضائددذ باألشددُاء وعددذم العددماح لافدداار باللعدل بهددا و هددزا ًيددىن خعددل شددذت 

 لتىخذي.خالة الطفل ا

خعددل مدددا وسد فدددي الذساظددداا العدددابلة خددىٌ اطدددطشا  التىخدددذ؛ فةهىدددا هدددزهش ؤن مدددً  - 

ً خدالٌ  خصائ  طفل التىخذ خل اإلاعاهلة ؤو الاك را  الجعدذي ؤو الاختيدان بداآلخٍش

اضد ي اإلاىُدف، لىدً هدزا خعدل هدى  اطدطشا  وشدذت خالدة  مماسظدة اليشداط البدذوي الٍش

  اططشا  التىخذ.

اضدد ي دوس هبيدر فدي لليشداط البدذوي ال - ؤطفداٌ التىخدذ مددع  عضدهم الدبع  همددا  بدمددايٍش

 ًدعً في التخفُف مً خذت الاوسحا  مً  ع  اإلاىاكف الاجتماعُة.

وهدددزا مدددا يهدددذف بلُددده هظدددام دمدددج التالمُدددز روي الاختُاجددداا الااصدددة مدددع ألاطفدددداٌ      

ددادت التفاعددل الا  جتمدداوي بدددين العددادًين؛ فهددى ًشهددض علدددى التللُددل مددً الفددشوق الفشدًدددة و ٍص

دددادًين،  د دددداٌ العد دددداٌ التىخددددذ و ألاطفد ددد هم ؤطفد ددددً بُد دددداا الااصددددة و مد ؤطفدددداٌ روي الاختُاجد

للتخفُددف ؤًضدددا مددً خاصدددُة العضلددة الاجتماعُدددة عىددذهم، و ل ُيدددر هظددشت اإلاجتمدددع لهدددزه 

 (112، 2118الفاة.  عىالي هىسي، 
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اضدد ي هصددِل فددي جعددل طفددل التىخددذ كددادس علددى تيددىًٍ صددذاكة داخددل بن -  لليشداط الٍش

لدددة دمددج فادددة روي اإلاددذاسط، وفددي هدددزه الىلطددة   ًدددشي "ظددمُث بًتدداٌ" فُمدددا ًخدد  : طٍش

و هددددم غالبدددا مدددا ٌشددد روىن فدددي ؤوشدددطة غيددددر ا الااصدددة مدددع ؤكدددشا"هم العدددادًين: الاختُاجدددا

اطُة مع ؤكشا"هم ألاظىٍاء".   عىالي هدىسي،  ؤوادًمُة ، 114، 2118تتضمً ألاوشطة الٍش

115 ) 

ًلىم بدمل وتىظُم ؤدواا اليشاط مما ًبعث فُىا بصُ  طفل التىخذ عىذ ؤمشه  بن -

 ألامل ؤن هزا الطفل كادس على التإهُل و التىاصل وخصىصا ؤهه ٌعتجُل ألمش اإلاشمي.

ً عضلة الطفل التىخذي و هزا تماما  - اض ي اإلاىُف دوس في التللُل م لليشاط البذوي الٍش

ادت فدي التفاعدل ًطابم ما ؤشاس بلُه بمام "مدمذ كضاص"بإن ألاطفاٌ اإلا تىخذون ًظهشون ٍص

الاجتمداوي و التللُددل مددً وشدداط العضلدة و رلددً عىددذما ٌشدداسوىن ؤكدشا"هم فددي اللعددل، مددً 

 (115، 2113خالٌ مختلف الىماري وألالعا  اإلافتىخة  بمام مدمذ كضاص، 

اض ي اإلاىُف  - باالظتىاد بلى ما ًلىله "عبذ اإلاجُذ مشوان الاىلي"بإن اليشاط البذوي الٍش

ى ددي فددي الصددا  اإلاعدداق الثلددة بدددالىفغ والتعدداون فضددال عددً شددعىسه بالعددشوس وهدددزلً ً

شدعىسه باالهتمداء ليجماعددة و التىاصدل معهدم، هصددل بدزلً بلدى تإهُددذ ؤن لليشداط البددذوي 

اضد ي اإلاىُددف دوس فددي التللُددل مددً خددذت ألاهاهُددة لطفددل التىخددذ؛ وهددى الددذوس البدداسص و  الٍش

ً و ٌعداعذه الفعاٌ الزي ًلعبه هزا ألاخير في  جعل طفل التىخذ ًفىش في مشاسهة آلاخٍش

علدى التددإكلم و التفداهم معهددم ولدى بالصددىست ولدِغ ؤلادسان فاللعددل هدى العددبُل الىخُددذ 

لتش ُل طاكته الزهىُة والحشهُة لجعله كادسا على فهدم مختلدف العدلىهُاا واإلادذسواا 

 (36،  2112عادٌ عبذ هللا مدمذ، اإلابهمة له.  

اضدد ي اإلاىُدف؛ ممددا هىدان تبدادٌ  - عدداطفي مدع اإلاعلددم  ؤجىداء مماسظدة اليشدداط البدذوي الٍش

اضدد ي  ٌعيدي ؤن هىددان تىاصدل وتفاعددل وجدى مددشح ٌعدتطُع ؤن ًخللدده اليشداط البددذوي الٍش

اإلاىُف بين طفل التىخذ و اإلاعلم فُخلم في طفدل التىخدذ  عد  اإلاشداعش وألاخاظدِغ و 

ذلىلها، فدان تيىهدت ؤلفدة بدين الطفدل ان ودان ال ٌعدشف هُدف ٌعجدر عليهدا و ال ٌعدشف ختدل مد

مىددً ؤن ًىجددش عددً رلددً  التىخددذي واإلاعلددم ًصددبذ ظددهال علُدده فهمدده و التعامددل معدده، ٍو

مدادجدة بِىده و بدين طفدل التىخدذ بن وددان هاطلدا، فالطفدل التىخدذي الىداطم كدذ ًتدددذث 
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علددى مىطدددىعاا شدددُلة باليعدددبة لدده، وبالتدددالي تتيدددىن صدددذاكة بِىدده وبدددين طفدددل التىخدددذ 

ًشي فتيي جشوان و آخشون ؤن لىجداح عملُدة (، خُث 27، 2114ُم مدمىد بذس ،  ابشاه

الدذمج ًجددل ؤن ًتددىفش اإلاعلددم الدزي ًلددذم اإلاعدداهذت و تددذٍسل علدى هدددى مىاظددل.   عددىالي 

 ( 115، 114، 2118هىسي، 

اض ي اإلاىُف ًللل مً هىباا غضل الطفدل التىخدذي، و الدزي  - ان اليشاط البذوي الٍش

فهمددده إلاختلددف ألاشدددُاء اإلادُطددة بددده خصىصددا ؤجىددداء اللعددل ؤو عىدددذ كددذ ًىجددش عدددً عددذم 

تدىٍددل مختلددف ألاشددُاء ؤو ألالعددا  مددً ميا"هددا اإلاعتدداد، بدُددث تتددإجش ظددلىهُاا ألاطفددداٌ 

اطُة اإلاىتظمدة باعتباسهدا تلدذم  اإلاتىخذت  شيل اًجامي، مً خالٌ مماسظة ألاوشطة الٍش

دات معدتىي العلىهُاا غير اإلادبب فىائذ عذًذت مً بُ ها طب  ة ودالللم و العدذوان مدع ٍص

  )73، 2114عبذ هللا فشي الضسٍلاا،  ببشاهُمالاظتجابة اليحُدة  

اض ي اإلاىُف في  - طفل التىخذ اللذست على التيعدُم  بهعا ٌعاهم اليشاط البذوي الٍش

فددي  عددد  الحشوددداا الجعددمُة، بر ؤن طفدددل التىخدددذ ًمىىددده الحفددا  علدددى التدددىاصن ؤجىددداء 

ددد ددددً مشددددُه علددددى خدددد  معد ددددذٌ علددددى ؤن لطفددددل التىخددددذ عددددذت مهدددداساا ًمىد تلُم، وهددددزا ًد

(:  1994لىفاط   جعمه بها، وهزا ما ٌشير بلُه  وبشبا الاظتفادت م ها لتدعين مهاساا 

"ألاطفاٌ الزاتىٍين ًتمتعىن بىمى خشوي جُذ خُث ًمى هم اإلاش ي و خفظ تىاص"هم بصىست 

سج  والتعلم، و ًمُل  عضهم للمش ي جُذت، هما ؤن لذيهم اإلاهاساا الحشهُة الالصمة للتإ

عة فُبدذون فدي غاًدة الششداكة و ًصداخل رلدً  علدى ؤصدا عهم مدع كدىام مثيدي وخشهدة ظدَش

 ( 446، 445، 2117مدمذ،  بيها سفشفة الزساعين و اللفض".   خلُل 

بىاء على ما ظبم ومً خالٌ اظتلصاء الذساظاا العابلة خىٌ اإلاىطى  تبدين        

اضد ي اإلاىُدف فدي تدعدين التيعدُم لدبع  لىا الذوس الىا د  و  الجلدي لليشداط البدذوي الٍش

اضد ي اإلاىُدف فددي  الحشوداا الجعدمُة ألطفداٌ التىخددذ ، همدا ٌعداهم  اليشداط البددذوي الٍش

تىمُة سوح التعاون والتىاصل معهم هزا في الجاهل الاجتماوي، ؤما مدً الجاهدل الىفود ي 

غ الاهفعاالا بما ف يها ال ضل و الحذ مً العلىن العذواوي الاهفعالي فةهه ٌعاهم في تفَش

و اهشت الاوسحا  مً مختلف اإلاىاكدف الاجتماعُدة، وؤخيدرا الجاهدل الحشودي الدزي مدً 

ً اهتعا  مختلف اإلاهاساا والتيعُم في  اض ي اإلاىُف ًمىىه م ٌ اليشاط البذوي الٍش خال

  . ع  الحشواا مثل التىاصن وخشهة اإلاش ي و الثباا
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ثواحـــم مماسســــة النشـــاط البـــذني الشياضـــ ي املكيـــف لــــذمج التـــي  أهـــمل املمو ـــات -11

 أطفال الحوحذ من ألاطفال المادً ن:

وباظتلصدداء مجمىعدددة مدددً الذساظدداا العدددابلة خدددىٌ هددزا اإلاىطدددى  استإًىدددا ؤن        

اضدد ي  هدذسي  عد  اإلاشددىالا ؤو ؤهدم اإلاعىكداا  التددي تىاجده مماسظدة اليشدداط البدذوي الٍش

 ألاطفاٌ العادًين: اإلاىُف في  دمج ؤطفاٌ التىخذ مع

هىدددان  عددد  اإلاشدددداول التدددي ٌعددداوي م هددددا طفدددل التىخدددذ، والتددددي  ًمىدددً لليشددداط البددددذوي -

اضدد ي اإلاىُددف معالجتهدددا هةدساهدده للمددددُ  و كبددىٌ الت ُيدددر، عددالوت علدددى رلددً هىدددان  الٍش

ة  ؤلالحاح و  ؤلاصشاسمشيلة  بشهامج خار بطفل التىخذ مً  ضإتبا علُه بصىست تىشاٍس

اض ي.ف ؤخصائُينطشف   ي اليشاط البذوي الٍش

طفل التىخذ غير كادس على بهتاي اللعل بىفعه لهزا مً اإلاىاظل لصجُعه على مماسظة -

اطُة اإلاىُفة واإلاىاظبة له خعل كذساته و مهاساته العلىهُة  .ألاوشطة البذهُة والٍش

عددذم تدىفش اإلاددذاسط ؤو اإلاشاهددض البُذاغىجُددة لدزوي الاختُاجدداا الااصددة علددى مددذسبين  -

اطدة روي ؤلاختُاجدداا الااصدة، ؤي ؤهدده هىدان هلدد   اطدُين متخصصددين فدي مجدداٌ ٍس ٍس

جلي في ألاطش البُذاغىجُة؛ و هزا مشيل هبير ٌعُم تطىس هزه الفادة علدى ودل ألاصدعذت، 

اطُة اإلادلُة و الجهىٍة اإلاىظمة إلاثل هزه الفاة .  و هزا ما ًفعش كلة اإلاىافعاا الٍش

ن مدددً تشبصدددداا و تيىٍىددداا دوسٍدددة فددددي مجددداٌ اليشدددداط عدددذم بظدددتفادت اإلاددددشبين العدددادًي -

اض ي اإلاىُف و ختل ال ربىي و البُذاغىاي.  الٍش

اطة اإلاعاكين - اطُة اإلاتخصصة في ٍس  اوعذام اإلايشأا الٍش

ٌعاوي اليشاط الحشوي اإلاىُف علدى معدتىي اإلادذاسط و مشاهدض ؤلاعاكدة مدً هلدائ  علدى  -

 ة، الىظائل البُذاغىجُة.معتىي التعُير، التإهُل، ؤلامياهُاا اإلاادً

هىدان هلدد  علددى معددتىي الددذعم اإلاددادي و اإلاعىدىي اإلالددذم مددً كبددل الذولددة فددي ظددبُل  -

اطة اإلاعاكين  تطىٍش ٍس
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اض ي اإلاىُدف الادار بدزوي الاختُاجداا        اهطالكا مما ظبم وعتيتج ؤن اليشاط الٍش

ددذ مددً التطددىٍش خصىصددا  هددل فددي الجاالااصددة، وال ظددُما ؤطفدداٌ التىخددذ ًدتدداي بلددى مٍض

 و معتىي التإطير.  ياإلاادي و ال ربىي خصىصا العل 

 خاثمة

اضددد ي          فددي الاتدددام، ًيبتدددي التإهُددذ علدددى الدددذوس الدددزي ًلعبدده اليشددداط البدددذوي الٍش

اإلاىُف في تدلُم الذمج اإلاذسس ي ألطفاٌ التىخذ؛ إلاا له مً دوس فعاٌ في تىمُة مختلف 

ىخذ ظىاء مً الىاخُة الىفعُة، التي تضمىت اللصىس الىمائي الزي ٌعاوي مىه طفل الت

ً والتخفُف مً خذت اوسحابه مدً  عد   تدعين التىاصل وسوح التعاون وتلبل آلاخٍش

ً العلىن العذواوي والتىتش والللم الىاتج مً عذم  اإلاىاكف الاجتماعُة، مع التخفُف م

لددذست علددى ال بهعددابهفهمدده للمددذسواا اإلادُطددة بدده، ؤمددا مددً الىاخُددة الحشهُددة فتضددمىت 

التيعُم في  ع  الحشواا الجعمُة واإلاش ي واللفض، ومً الىاخُة الاجتماعُدة تضدمىت 

دددداٌ العددددادًين و  ددددين ؤطفدددداٌ التىخددددذ وألاطفد دددداسهة و التفاعددددل الاجتمدددداوي بد تىمُددددة سوح اإلاشد

اطددددُة، باضإطدددافة بلددددى رلددددً ٌعددددذ  ددد هم فددددي ؤداء  عددد  ألاعمدددداٌ و ألاوشددددطة الٍش التعددداون بُد

اض ي اإلاىُف عامال مً عىامل الشاخة ؤلاًجابُة اليشطة التي لشيل  اليشاط البذوي الٍش

مجداال هامددا فدي اظددتثماس وكددت الفدشا ، باضإطددافة بلددى رلدً ٌعتجددر مددً العىامدل التددي تددادي 

مددىذ لددده  برلالستلدداء باإلاعددتىي الصددديي والبددذوي للفدددشد اإلاعدداق،  ًىعدددبه اللددىام الجُدددذ، ٍو

خلصه مً التعل والىشه.   الفشح والعشوس، ٍو

اضدد ي اإلاىُددف الادار بددزوي الاختُاجدداا ولتدلُدم الددذوس الفعدداٌ لل      يشداط الٍش

الااصدددة، وال ظدددُما ؤطفددداٌ التىخدددذ ، ال بدددذ مدددً التطدددىٍش فدددي هدددزا اإلاجددداٌ خصىصدددا فددددي 

 و معتىي التإطير. يالعل  الجاهل اإلاادي و ال ربىي و 

 الا تراحات: -

 و في هزا الصذد ًمىً ؤن هىسد جملة مً الاك راخاا:     د 

اض ي اإلاىُف خعل خاالا ؤطفاٌ  التىخذ. -  تىفير وظائل اليشاط البذوي الٍش

على اإلاختصين مشاعات الفشوق الفشدًة بين ألاطفاٌ ومشاعات دسجة ؤلاعاكة ومبذؤ ألامً  -

اض ي.  وظالمته ؤجىاء اللُام باليشاط الٍش
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 اإلاشبين وتيىٍ هم في اإلاجاٌ الىفغ خشوي الاار باططشا  التىخذ. بعذاد -

اطُة اإلاختصة باإلاذاسط ؤو مشاهض  -  .  ؤلاعاكة تىفير ؤظاتزت ال ربُة البذهُة والٍش
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