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مقدمـــة
اخلاص لسنة  1988على تقدمي اخلدمات التعليمية (التربوية) والعالجية؛
ينص قانون التعليم
ّ
ّ
يتطرق
الناقص.
التطور
خطر
حالة
في
،واملوجود
إعاقة
من
يعاني
الذي
الولد
حاجات
بحسب
ّ
املدمجني في أطر التعليم العادية .من
اخلاصة
النص إلى حقّ األوالد ذوي احلاجات
هذا
ّ
ّ
َ
الناحية الفكرية ،يستمد هذا القانون من روح التشريع األمريكي ( )PL 94 - 142لسنوات
ينص على أن الولد يجب أن يحصل على الدعم في البيئة التي فيها
السبعينيات ،والذي
ّ
الظروف ّ
أقل تقييدا .في حني استند التفكير في هذا املوضوع في املاضي ،في األساس إلى
تطبيع ظروف التطور ،في السنوات األخيرة تسربت إلى أطر التفكير والعمل التربوي أفكار
من مجال علم النفس اجلماهيري ،وجوهرها :تأهيل ورعاية املجموعات الضعيفة بواسطة
التمكني الدعم ( .)empowermentتطبيق هذه األفكار على األوالد املوجودين في خطر
ري ،معناه :انه يجب مساعدة الفرد على االعتراف بوجود موارد التمكني املوجودة
تط ّو ّ
حتت تص ّرفه ،واستعمالها .هذه املوارد متنح الولد الشعور باالستقالل الذاتي ،والسيطرة
السوي.
واالكتفاء َوتقلل إلى حد كبير من خطر التطور اجلسماني والنفسي  -االجتماعي غير
ّ
مدمجون حسب القانون في أطر التعليم العادية،
في إسرائيل ،األوالد ذوو احلاجات اخلاصة َ
إال إذا تع ّذر القيام بنشاطات تعليمية مفيدة لهم .كمعلمني للتربية البدنية في األطر العادية
املالءمة
نحن ملزمون مبساعدة األوالد على أن يواجهوا بشكل ناجح سلسلة املها ّم الوظيفية
َ
لقدراته ْم والتي تتطلب منهم جهدا ممكنا .املواجهة الناجحة تن ّمي عند األوالد آليات تساعدهم
في احلاالت األخرى ً
أيضا.
مدمجون في التعليم العادي بطريقتني :كأفراد في
اخلاصة
حاليا ،األوالد ذوو احلاجات
ّ
َ
خاصة في املدارس العادية.
الصفوف العادية ،أو كمجموعات في صفوف
ّ
الفصل التالي مع ّد ملساعدة معلمي التربية البدنية في األطر العادية على مالءمة عملهم مع
األوالد ،ذوي احلاجات اخلاصة.
للتطور احلركي السليم أهمية كبيرة ،لذلك يجب مساعدة ّ
كل ولد ،مبا فيهم الولد ذو احلاجات
حركي سليم بالنسبة لسنّه .أولياء األمور ،واملعاجلون،
اخلاصة ،على أن يصل إلى تط ّور
ّ
ّ
ومعلمات البساتني ،واملعلمون الواعون للموضوع  -يقدمون للولد العناية النفسية  -احلركية
ري.
(النفسحركية) مباشرة بعد تشخيصه كولد مع تأخر تط ّو ّ
أهداف منهج تعليم التربية البدنية لألوالد ذوي احلاجات اخلاصة،مماثلة ألهداف تعليم أوالد
التعليم العادي .هذه األهداف تطبق مبا يتناسب مع حاجاتهم في املجاالت التالية:
•البدني  /اجلسماني احلركي ،العصبي  -العضلي ،جهاز القلب  -الرئتني.
•النفسي – العاطفي.
•االجتماعي.
•شغل أوقات الفراغ.
•االهتمامات الشخصية للولد.
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ُيعلّم املعلم املهارات املألوفة ولكنه يالئم طرق التعليم حسب مواصفات مجموعات التالميذ و/
أو حسب التالميذ كأفراد .وعند احلاجة يستطيع حتى تغيير قوانني اللعبة وحجم امللعب و/أو
األجهزة املساعدة ،وعدد التالميذ في املجموعة.
اخلاصة هي مساعدتهم -
غاية منهج التعليم في التربية البدنية والذي يدمج األوالد ذوي احلاجات
ّ
َ
قدر اإلمكان  -في التغلب على عجزهم .األوالد ،مع إعاقة خفيفة أو إعاقة مؤ ّقتة يستعينون
ببرنامج خاص؛ حتى يتمكنوا من االشتراك في دروس التربية البدنية العادية.
يجب أن نتذكر بأن الولد الذي ال يستطيع اللعب مع أبناء سنه بالكرة أو باحلبلة أو بالقفز
من فوق مطاطة أو بالعاب مثل “املالحقة“ أو “املربعات” ،من احملتمل أن يشعر باإلهانة من
الناحيتني:النفسية واالجتماعية .من واجب معلمي التربية البدنية مساعدة الولد على حتسني
إمكانيات اندماجه مع أترابه ،وحتسني أدائه احلركي ،وبذلك تعزيز ثقته بنفسه وزيادة بهجته
باحلياة.

جاهزية الولد للمدرسة

ّ
مرشح لالنتقال إلى الصف األول،
الولد الذي أنهى صف البستان (الروضة اإللزامية) ،وهو
يتو َّقع منه أن يبدي مستوى معقوال في املجاالت التالية :التوافق العا ّم ،توافق عني  -يد وعني -
رجل ،توازن سكوني (استاتي) وحركي (ديناميكي) ،تصور جسدي مقبول ،قوام الئق ،وقدرة
بدنية معقولة لسنّه ،تنمية جانب واضح ،عزل أعضاء ،تبئير العينني واالهتداء في البيئة.
فيما يلي تفصيل املجاالت املذكورة أعاله وأمثلة على ّ
كل مجال:
1.1التوافق العام :هذا املصطلح عام ج ًّدا ،ويتطرق إلى الفعاليات التي حتتاج إلى تنسيق بني
عضوين أو أكثر ،من أعضاء اجلسد التي تعمل في آن واحد ،وفيها تشغّل بشكل عام،
عضالت كبيرة .يتم ّثل التوافق العام في فعاليات كثيرة في احلياة اليومية.
تطوير التوافق العامّ :
كل مهارة حركية حتتاج إلى تنسيق بني عضوين أو أكثر ،من
أعضاء اجلسم التي تعمل َم ًعا في آن واحد تساعد على تنمية التوافق العام .لذلك يح ّبذ
الدمج بني عمل مفروض ،وعمل اختياري ،ولعب جماعي .املهارات احلركية تشمل :املشي،
الركض ،القفزاخلفيف في املكان ،احلجل ،العدو،القفز ،التسلّق والرمي.من احملبذ دمج
املوسيقى في النشاطات احلركية ،وتشجيع التلميذ على مالئمة النشاط والتنفيذ إليقاع
املوسيقى.
2.2توافق عني  -يد :يتمثل توافق العني  -يد مثال في القدرة على رمي كرة إلى هدف ،أو
مسك قلم ،والقيام بواسطته مبهارة الكتابة .عدم النّضج في هذا املجال ،ميكن أن يس ّبب
جهدا كبيرا في الكتابة ،أو في النسخ عن اللوح.
تطوير التوافق عني  -يد وعني – رجل :فعاليات مختلفة مثل الرمي باليد إلى هدف ،ركل
كرة بالرجل إلى هدف ،يساعدان على تنمية توافق عني  -يد وعني  -رجل .يكون الهدف
ثابتا أو متحركا.
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3.3توازن ساكن(سكوني) أو متحرك :تتطرق هذه املهارة إلى قدرة الولد على الوقوف
في مكان معني على رجل واحد (ساكن) ،أو أن ميشي على عارضة عرضها  10سم
(متحرك).
تطوير التوازن :الوقوف على رجل واحدة ،الوقوف على قاعدة ضيقة ،توازن على أجزاء
مختلفة من اجلسم  -جميع هذه العمليات هي فعاليات لتطوير توازن ساكن .املشي،
الركض ،القفز ،احلجل على قاعدة ضيقة – هي أمثلة على تطوير توازن متحرك مع
تقدم.
4.4تصور جسدي – الوعي،الشعور وحدود اجلسم :هذه القدرة بشكلها احملسوس ج ًّدا هي
معرفة التلميذ ألجزاء جسمه ،والقدرة على تشخيصها عند الغير ً
أيضا .إدراك اجلسد
التمرس احلركي ،ولذلك يجب تشجيع األوالد على
وحدوده تكتسب في األساس عن طريق
ّ
احلركة ،ومعرفة أنفسهم ومحيطهم بواسطة احلركة.
تطوير تصور جسدي :شعور األحساس با َ
حلركة والوعي للجسم وأعضائه ميكن
اكتسابهما بواسطة :تشغيل األعضاء املختلفة ،التركيز على مدى حركة ّ
كل عضو ،وقيوده
وميزاته احلركية .تفعيل ضغط على أعضاء اجلسم (مث ً
ال:النقر بقوة باليدين على أجزاء
اجلسم املختلفة) يكسب الشعور
وصى بتعليم أسماء
باحلس – احلركي لهذا العضوُ .ي َ
ّ
أعضاء اجلسم ،ومكان اتصالها باجلسم ،وكذلك تدريب التلميذ على االستعمال احلركي
الصحيح بجزء اجلسم الذي يكون في حركة خالل الفعالية.
5.5قوام الئق ولياقة بدنية معقولة :العضالت التي تعمل مبستوى معقول ،وأداء القلب -
الرئتني السليم وقوام الئق – هذه جميعا متكن الولد من األداء الكامل في البيت واملدرسة،
دون أن يصل به األمر إلى إنهاك القوى.
التلميذ ذو اللياقة البدنية السليمة ،ميكنه أن يصمد أمام العبء الفيزيولوجي (اجلسماني)
والنّفسي املطلوب منه في الصف األول.التلميذ الذي تط ّوره احلركي غير سليم ولياقته
سيتصعب اجللوس بشكل متواصل في الصف ،ويواجه صعوبة في التركيز،
البدنية ناقصة
َ
ويتعب بسرعة ،ويفقد صبره ،ويبدي عصبية وتعبا وعدم يقظة.
تنمية لياقة بدنية :من املهم تقوية عضالت اجلذع الباسطة ،وعضالت الرجلني الباسطة
،وعضالت البطن .مهارات ألعاب القوى اخلفيفة هي وسيلة ممتازة لتطوير لياقة بدنية
(مثل :القفز العريض من املكان وخالل الركض ،القفز العالي من فوق مطاطة بارتفاعات
ومتوسطة ،رمي كرة هوكي أو كرة صغيرة).
مختلفة ،ركضات قصيرة
ّ
6.6تنمية جانب واضح :يبدو أن غالبية التالميذ الذين لم ين ّموا جانبا واضحا ,يستصعبون
اكتساب القراءة والكتابة .لذلك من املفضل أن نحرص على أن يأكل ابن اخلامسة وأن
يكتب بنفس اليد دائما .يجب عدم التدخل في موضوع اليد اليمنى أو اليد اليسرى ؛ويجب
أال نفرض على الولد استعمال يده اليمنى بالذات إذا فضل هو استعمال يده اليسرى.
7.7عزل أعضاء :املقصود هو القدرة على استعمال عضو واحد ،وعزل بقية أجزاء اجلسم.
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الولد الذي لم يصل إلى مستوى معقول من عزل األعضاء ،يتعب بسرعة ويستصعب األداء
ملدة أربع ساعات متواصلة كتلميذ في األول.
مجردة خالل الفعالية ،واللعب (مثل :إلى األمام ،إلى
8.8البيئة :ميكن إعطاء مصطلحات
ّ
الوراء ،إلى اجلانب ،صغير ،ثقيل ،خفيف ،سميك ،دقيق ،إلى أعلى ،إلى أسفل ،حتت،
فوق ،أعوج ،مستقيم) .التعلّم خالل الفعالية والدراسة خالل التّدريب الفعال يوضحان
دالالت املصطلحات .كما ميكن إكساب عمليات حسابية بسيطة؛ بواسطة احلركة وخالل
احلركة (مثال :القفز مع الع ّد) .احلركة تساعد الولد على حتويل مصطلح مجرد ،إلى شيء
محسوس ومفهوم.

اخلاص:
قانون التعليم
ّ

في يوليو /متوز من سنة  1988صادقت الكنيست على “قانون التعليم اخلاص” وقد بدئ
تطرق إلى
بتطبيقه في سنة  .1996برنامج الدمج الذي مت تفعيله في أعقاب تطبيق القانون ّ
التالميذ من سن  5سنوات ،وحتى املرحلة اإلعدادية (شامل) في سنة  2003أضيف إلى
قانون التعليم اخلاص الفصل الرابع ”:دمج التالميذ ذوي احلاجات اخلاصة”.
نلفت انتباه معلمي التربية البدنية:
مع دمج التالميذ ذوي حاجات اخلاصة في الصف العادي ،يجب االنتباه إلى امليزات التالية:
عادي مرهون مبدى الدعم
1.1جناح التالميذ الذين يواجهون صعوبات في االندماج مع صف
ّ
واخلدمات التي يحصلون عليها في املدرسة.
2.2من احملتمل أن يتسرب التالميذ الذين يواجهون صعوبات ،أو أن ينتقلوا إلى أطر تعليم
خاص منفصلة :إذا لم يحصلوا على مساعدة في املجال التعليمي واالجتماعي ،عن طريق
معلم مهني.
3.3التعليم في طواقم وتشغيل عاهدين(مثل معلمني خصوصني) – زمالء ،يرفعان نسبة النجاح
في دمج أوالد التعليم اخلاص ،داخل التعليم العادي.
4.4من الواجب إعطاء املعلمني تأهيال إضافيا؛ للعمل مع التالميذ الذين يواجهون صعوبات.
ّ
الصف،والتأ ّكد من أن الفعاليات
اخلاصة في
5.5يجب متابعة حتصيل التلميذ ذي احلاجات
ّ
في الصف تالئمه فعال.
اخلاص يجب أخذ حاجات التالميذ املعاجلني أو املُدمجني،
6.6في عملية تطبيق قانون التعليم
ّ
املس باجلوانب التعليمية (األكادميية) ،واالجتماعية لبقية تالميذ الصف.
دون ّ
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العسر التع ُّلمي:
ُ
“العسر التع ُّلمي” هو :مصطلح عام يتطرق إلى مجموعة غير متجانسة من التشويشات التي
تتم ّثل في صعوبات كبيرة في اكتساب مهارات مثل:اإلصغاء ،الكالم ،القراءة ،الكتابة ،تكوين
املفاهيم و/أو قدرات رياضية واستعمالها .هذه التشويشات هي :تشويشات داخلية تنبع عن
خلل مركزي في األداء العصبي ،وهو ميكن أن يظهر في ّ
كل مرحلة من مراحل احلياة .مع
حس ّية،
أن العسر التعليمي ميكن أن يحدث في آن واحد مع ظروف مق ّيدة أخرى مثل :إصابة ّ
تخلّف عقلي ،إعاقة عاطفية واجتماعية؛ أو مع ظروف خارجية مثل :فوارق ثقافية ،تدريس غير
كاف أو غير مالئم  -ليس العسر التع ُّلمي نتيجة مباشرة لهذه الظروف (.)NJCLD 1994
حتى نفهم أداء التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي ،علينا أن نفحص العالقات املتبادلة
القائمة بني م ّيزات الفرد وبني ميزات البيئة.
الفرضية السائدة حاليا في أبحاث ممارسة التعليم هي أن القاعدة األولية للصعوبات في
األداء الذي يظهر ُه التالميذ ذوو العسر التعليمي في املهمات التعليمية (التي تتطلّب مؤهالت
فإن للحوار الذي يديره
عقلية مثل القراءة والكتابة واحلساب) هي إعاقات عصبية .ومع ذلك ّ
الفرد مع متغيرات البيئة اإلنسانية  -الثقافية – التربوية تأثير ًا كبير ًا على الطريقة التي بها
يسير التلميذ ذو العسر التع ُّلمي في مراحل احلياة املختلفة.
يجمع التلميذ ذو العسر التع ُّلمي جتارب وممارسات ومهارات ومعرفة إستراتيجية تساعده
على مواجهة ناجعة وفعالة أكثر للمهمات التي تضعها البيئة أمامه.
احلوار املتبادل بني متغ ّيرات العسر ،وبني متغيرات البيئة هو حوار ديناميكي ،متط ّور ومتغ ّير
طوال حياة التلميذ بصلته مع األشخاص الذين يلتقيهم (من محيط العائلة وإلى البيئة الواسعة
والبعيدة أكثر) ،واملهمات التي يجب عليه أن ين ّفذها ،والوظائف املختلفة التي يجب عليه
أن يقوم بها في مراحل حياته املختلفة .تؤ ّثر متغيرات البيئة على مفهوم ذاتي ايجابي أو
سلبي ،وعلى بلورة اإلحساس بقدرته كإنسان وكتلميذ ،وعلى جمع مجموعة (ريبرتوار) من
املهارات واالستراتيجيات؛ ملواجهة طلبات العالم احلديث  -وكل ذلك من خالل جتاوز العقبات
والصعوبات البنائية (متغيرات خلقية في محيط الدماغ).
إذا جرى حوار ايجابي بني متغيرات الفرد ،ومتغيرات البيئة – تنعكس نتائجه في سلوكيات
تدل على الشعور بنوعية حياة ايجابية والشعور بعظمة (قوة) داخلية ،تنمية مهارات عاطفية
ّ
منظمة ،وحتسني مجموعة (ريبرتوار) الكفاءات االجتماعية .جميع هذه النوعيات تترجم إلى
نوعية حياة عامة جيدة ،للشعور باالنتماء إلى جمهور األتراب واتخاذ القرارات بالنسبة إلى
املستقبل.
األبحاث في العقود الثالثة األخيرة تعرض معطيات جتريبية تو ّثق وتصف جزءا من املصادر
املمكنة للعسر التع ُّلمي ،مبا فيها عمليات عصبية غير سليمة.
تؤ ّثر العمليات العصبية غير السليمة على األداء العقلي والتعليمي والسلوكي والعاطفي
واالجتماعي ،للتالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي ،وهي تتم ّثل في الصعوبات أو /و
العراقيل في العمليات التالية:
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		 عمليات إدراك ( )perceptionاحمل ّفزات في القنال البصري ،والسمعي  -اللفظي،
أ.
واللّمسي  -احلركي املوتوري.
ب .التمييز الدقيق بني مح ّفزات (التمييز بني الشخصية واخللفية ،بني بارامترات متشابهة
ومختلفة من احمل ّفزات).
ت .معاجلة معلومات لفظية وصعوبات نطقية  -عند استقبال تسلسالت كالمية تق ّدم
بإيقاع سريع ومتغ ّير.
صعوبات في التسمية ،صعوبات في سحب أو إخراج معلومات من مستودعات الذاكرة
(تواريخ ،حقائق ،مصطلحات ،أسماء ،ألوان ،اجتاهات  -ميني ويسار ،فوق وحتت)
ث .سعة الذاكرة الفورية محدودة وتعيق القدرة على استيعاب املعلومات من احلديث أو
القراءة ومعاجلتها بواسطة آليات هادفة – عمليات ذاكرة عمل.
ج .صعوبات في الفعاليات التي تقوم في نفس الوقت التي تعتمد على التزامن ،مثل:حتليل
الكلمات وفهم دالالتها .تنسب هذه الصعوبات إلى صعوبات التفعيل :في نقل املعلومات
املختص مبعاجلة شاملة للمعلومات البصرية – احلركية ،وبني الفص
الفص األمين
بني
ّ
ّ
املختص مبعاجلة حتليلية للمعلومات اللفظية – اللغوية.
األيسر
ّ
تتم ّثل الصعوبات التي ذكرناها آنفا في السلوكيات ،والبطء وبعدم بلورة أنظمة العمل إلى
اقل وجهد عقلي ّ
نظام “تلقائي” (أوتوماتيكي) (يحتاج إلى وقت ّ
اقل).
عملية تفعيل املهارات تواصل استهالك موارد طاقة عقلية من جهاز اإلنصات  /االستماع
املركزي ،ولذلك يحتاج هؤالء التالميذ إلى حساب جدول الضرب في ّ
كل مرة من جديد،
فهم ال يتذكرون العالقات التلقائية القائمة بني األعداد ،وقراءتهم بطيئة ،وعملية التحليل
تستهلك موارد طاقة عقلية على حساب استخراج املعنى وفهم املكتوب .هذا هو السبب
في أن التالميذ الذين يعانون من العسر القرائي أو/و العجز عن القراءة ال يتط ّورون
ليصبحوا قارئني – كاتبني مهرة.
التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي ،يواجهون صعوبة في اكتساب املهارات بشكل عام
فإن االصطالح “عسر تعليمي” مضلل وخادع .التالميذ
وليس املهارات التعليمية فقط .لذلك ّ
الذين يعانون من عسر تع ُّلمي يواجهون صعوبة في تطبيق املعلومات التي جمعوا خالل
جتاربهم ،وأحيانا بسبب التأثير املباشر للعسر( ،فهم ال يتذكرون ،على سبيل املثال) وأحيانا
بسبب كونهم غير واعني لقدراتهم ،ولكنهم واعون ج ًّدا لفشلهم ،وللشعور بإحباط طويل و ُمضن
بسبب فشلهم املتكرر .تتراكم لديهم الفجوات باملقارنة مع التالميذ من نفس أعمارهم ونفس
قدراتهم العقلية .حتصيلهم ال يعكس قدراتهم ،أو القدرة اإلنسانية والعقلية الكامنة عندهم،
أنهم حقا يعانون من مشكلة بنائية ولكن ليس ألنهم ُمشكلون!
عندما يتراكم الفشل عند شخص معني في مهمات تعليمية طوال حياته ،وفي أطر مختلفة
وعندما ال تكون هناك عالقة مباشرة بني مستوى االستثمار ومستوى التحصيل ،وعندما
اآلخرون (الوالدان واألصدقاء واملعلمون) يصورون له “أنت ال تنجح في حتقيق إجنازات أنت
مختلف عن اجلميع” – يكون من الصعب اإلبقاء على الشعور الداخلي بجودة احلياة!
تالميذ كثيرون ممن يعانون من عسر تع ُّلمي ،يعانون ً
أيضا من صعوبات في اكتساب مهارات
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اجلدي للتالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي يتطلّب
فإن التعليم
اجتماعية وعاطفية؛ لذلك ّ
ّ
تعامال مع املتغ ّيرات العاطفية واالجتماعية.
عند التخطيط للتدريس اجلدي يجب أن نأخذ بعني االعتبار تأثير العسر على عمليات التع ّلم
التالية:
أ .استيعاب املعلومات.
ب .معاجلة املعلومات.
ت .إدارة املعرفة ونشرها.
ث .الثقة بالنفس والتص ّور الذاتي (مهارات عاطفية).
ج .اكتساب كفاءات اجتماعية معيارية.
كما يواجه قسم من طالب العسر التعليمي صعوبة في اكتساب مهارات حركية – جسمانية
وحركية (وجود متزامن لصعوبات ُملحقة  .)COMORBIDITتظهر هذه الصعوبات بالطبع في
حصص التربية البدنية.
ّ
سن مبكرة مثل:
صعوبات في املجال البصري  -احلركي – املوتوري ميكن أن تظهر منذ ّ
صعوبة متييز التفاصيل ،والتمييز بني الصورة واخللفية ،صعوبة في احلركية اخلفيفة والثقيلة،
الترهل (عدم الرشاقة) احلركي ،االمتناع عن القيام بأعمال مثل
صعوبة في تزرير األزرار،
ّ
والقص ،صعوبات في فهم قوانني اللعب ،وفي العمل في مجموعات وما شابه.
الرسم ،التلوين
ّ
ّ
نشخص صعوبات إضافية :مسك قلم الرصاص /احلبر
عند دخوله إلى املدرسة ميكننا أن
بشكل غير ثابت ،صعوبة في تصميم احلروف ،ضغط كبير أو خفيف على وسيلة الكتابة،
خط غير مقروء ،بطء في القيام مبهمات حركية خفيفة أو ثقيلة ،التح ّفظ من الكتابة ،كتابة
بطيئة ومش ّوشة ،صعوبة في االنتظام املكاني والزماني ،تثاقل أو عدم جناح في تنفيذ مهمات
رياضية (مثل :السباحة ،ركوب الدراجة الهوائية ،التصويب إلى السلّة) .صعوبة في االنتظام
وتخطيط احلركة.
في مراجع األبحاث التي تتناول عمليات تعلم املهارات احلركية (مثل :رمي سهام إلى هدف،
رمي كرة ،ركل وما شابه) ،كما وجدت أدلة على جناعة تدريس استراتيجيات التعلّم.
ذكر بعض الباحثني انه عندما تعلم تالميذ العسر التع ُّلمي مهارات حركية جديدة ،ومت إرشادهم
خالل عملية التدريب إلى كيفية تطبيق إستراتيجية مع ّينة  -قاموا بتنفيذ املهمات املتعلَّمة
بسرعة أكثر ،وبدقة أكبر ،مقارنة مع املهارات التي لم يتدربوا عليها.
تتركز مصادر األبحاث في األساس في استراتيجيتي تعلم عند اكتساب مهارات حركية:
إستراتيجية اخلطوات اخلمس ( )Singer, 1988واستراتيجية الوعي للتنفيذ (Singer, Lidor
 .)& Couraugh, 1993-4هاتان االستراتيجيتان تساعدان التلميذ على تنظيم أفكاره عند
تنفيذ مهمة حركية .االستراتيجيتان تساعدان التلميذ على استعادة أفضل لنمط احلركة،
ومراقبة نوعية تنفيذه لها بواسطة إعطاء مردود (تغذية مرتدة) ذاتية .قبل بدء التدريب ،يشرح
يوجه التلميذ مبا
املعلم للتلميذ ماذا عليه أن ين ّفذ ،ويرشده خالل عملية التنفيذ نفسها .وهو ّ
عليه أن يفكر ،ويرشده كيف ّ
ينظم أفكاره قبل التنفيذ ،وخالله وفي نهايته.
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إستراتيجية اخلطوات اخلمس:
اخلطوة رقم  1اجلاهزية
اخلطوة رقم 2
اخلطوة رقم 3
اخلطوة رقم 4
اخلطوة رقم 5

احملاكاة
تركيز
اإلصغاء
التنفيذ
التقييم

يجهز التلميذ نفسه جسمانيا وعقليا لتنفيذ املهمة ،يشعر
بالثقة ويسيطر على بيئته القريبة.
يتخ ّيل التلميذ نفسه يقوم باملهمة على أفضل وجه
يركز التلميذ اصغاءه حمل ّفز بيئي واحد ويتعلم كبح
التشويشات اخلارجية.
ين ّفذ التلميذ بدون أن يف ّكر بطريقة التنفيذ أو بالنتائج.
يزود التلميذ نفسه مبردود (تغذية مرتدة) .يساعد املعلم
التلميذ في تطوير آلية ذاتية لتصحيح أخطاء التنفيذ.

العسر التع ُّلمي هو أعراض متالزمة غير متجانسة من الصعوبات .باإلضافة إلى الصعوبات
في املجال احلركي ،فهو يرتبط مبشاكل سلوكية ،وبف َْرط النَّشاط ،مدى تركيز محدود ،االندفاع،
قيمة ذاتية منخفضة وانعدام املهارات االجتماعية .مستوى تنفيذ منخفض للمهارات احلركية ال
فإن قسما كبيرا من التالميذ الذين يعان
يشير بالضرورة إلى وجود عسر تعليمي .ومع ذلك ّ
ون من عسر تع ُّلمي ،يظهرون سلوكا حركيا ال يتالءم مع ما هو متو ّقع ممن في سنّهم .وهم
موصوفون غالبا كمن يواجهون صعوبة في التوافق ( )coordinationوبأنهم ثقيلو احلركة أو
مترهلون.
ّ
فإن التالميذ الذين يعانون من
على الرغم من انعدام املشاكل العصبية  -العضلية الظاهرة ّ
صعوبات في التوافق يفشلون في تنفيذ املهارات احلركية السائدة في الثقافة احمللية (في
الثقافة اإلسرائيلية ،على سبيل املثال ،يتم احلديث عن مهارات في كرة السلة وكرة القدم).
السلوك احلركي غير املتوافق وغير الناجع (واملتم ّثل في صعوبات في املجال اإلدراكي -
احلركي ،ومجال التوازن ،والتوافق البصري  -احلركي وغيرها) ،يعرقل اكتساب املهارات
الرياضية ويتمثل في أمناط ألعاب غير ف ّعالة .الصعوبات احلركية لتلميذ العسر التع ُّلمي ميكن
أن تؤثر على حجم مشاركة التلميذ في حصص التربية البدنية .في معظم احلاالت ،نحن
نتح ّدث عن تالميذ واعني للصعوبات التي تواجههم ،وتبعا لذلك مييلون إلى االمتناع عن القيام
بنشاط جسماني وعن االشتراك في حصص التربية البدنية.
جتربة سلبية متكررة على ملعب الرياضة ،وساحة األلعاب من شأنها أن تقود إلى دائرة سلبية:
تطوير تصور ذاتي منخفض ،عرقلة تط ّور املهارات االجتماعية وفقدان امليل إلى النشاط
اجلسماني ،والنشاط التعليمي بشكل عام (وخاصة ذلك الذي يتطلّب مهارة الكتابة) .نتيجة
سلبية محتملة هي أن ال يستنفذ مثل هذا التلميذ ،عند بلوغه ،طاقته االجتماعية واجلسدية
والعقلية الكامنة .ملعلم التربية البدنية إذن دور رائد ومسؤول في تطوير وحتسني حالة تالميذ
العسر التع ُّلمي في املجال املهني ،وكذلك في مجال تطورهم الشخصي في املستقبل.
جمهور التالميذ الذين يعانون من العسر التعليمي هو أكثر اجلماهير عدم جتانس من حيث:
تشكيلة األعراض ،واملزايا السلوكية – النفسية واحلركية .عند ّ
كل تلميذ تتمثل هذه املزايا
بشكل مختلف ،وغالبا مما نتص ّعب في إيجاد تلميذين يعانيان من عسر تع ُّلمي لهما نفس
املزايا واألعراض .لذا من املهم ج ًّدا أن نتعامل مع ّ
كل حالة بشكل فردي حتى وإن كان التعليم
يتم في إطار مجموعة من التالميذ.
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فيما يلي تفصيل املزايا الشعورية  -احلركية للتالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي،
وانعكاسات هذه املزايا على تعليم التربية البدنية .يلي ذلك تفصيل املزايا السلوكية  -النفسية
لهؤالء التالميذ مع توصيات تطبيقية حتاول أن جتد احللول لهذه الصعوبات.

احلس ّية-احلركية لتالميذ العسر التع ُّلمي
املزايا
ّ

ليس من السهل أن جنيب عن السؤال ما هو
ألن صعوبات في التوافق ميكن أن تنتج عن أسباب كثيرة
سبب الصعوبات احلركية؟ وذلك ّ
ومتنوعة .كما أن هذه الصعوبات ميكن أن تظهر في مراحل مختلفة من عملية استيعاب التلميذ
مجربة .على ّ
كل حال فيما يلي أربع
للمعلومات ،ومعاجلتها و/أو استعمالها للقيام بحركة
ّ
مراحل فعالة في معاجلة املعلوماتّ ،
كل واحدة منها (أو تركيبات مختلفة منها) ميكن أن تكون
سبب صعوبات تالميذ العسر التع ُّلمي احلركية (انظر الرسم التوضيحي رقم .)1
الرسم رقم  :1مصادر ممكنة لصعوبات حركية لدى تالميذ العسر التع ُّلمي.
جدول تخطيط العمليات احلركية
رؤية
صوت
دهليزي –
توازن

املرحلة-أ

املرحلة-ب

املرحلة-ت

تلقي
املعلومات
من األجهزة
احلسية

اتخاذ قرار
حول خطة
العمل

تنظيم اخلطة
مبركبات
حركية

اتصال
واحساس
باحلركة

املرحلة ث
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عضالت

المرحلة أ
في هذه املرحلة من احملتمل أن يواجه التلميذ صعوبات في عملية حتليل ،ودمج املعلومات
الشعورية التي ّ
مت استيعابها بواسطة أجهزة املشاعر املختلفة .مثل :البصر ،اللمس ،اجلهاز
الدهليزي(التوازن) وجهاز األحساس باحلركة (احساس داخلي في األوتار واملفاصل
والعضالت).
المرحلة ب
في هذه املرحلة من احملتمل أن يظهر التلميذ صعوبة في اختيار نوع العملية احلركية املالئمة،
والصحيحة للوضع احلالي .لكي يختار العملية على التلميذ أن يأخذ بعني االعتبار السياق
الذي تن ّفذ فيه العملية (على سبيل املثال :إذا ُقذفت كرة من جهته اليمنى فانه من املتوقع أن
مي ّد ذراعية إلى اليمني ورمبا أن يقوم قبل ذلك ب َع ْدو باجتاه اليمني ً
أيضا).
المرحلة ت
في هذه املرحلة ،من احملتمل أن يظهر التلميذ صعوبات في بناء خطة عمل متسلسلة بشكل
توجه العضالت مبا
صحيح .التلميذ ملزم بتنظيم الطلبات احلركية للمهمة في سلسلة أوامرّ ،
يتعلّق بالطريقة التي تعمل فيها (العضالت) لتنفيذ العملية املطلوبة.
المرحلة ث
في املرحلة األخيرة من احملتمل أن يجرب التلميذ صعوبات في الرسائل التي ترسل إلى
العضالت .هذه الرسائل من املفروض أن حتتوي على معلومات تشير بشكل خاص (بحسب
املهمة وظروف بيئة التنفيذ) إلى السرعة ،والقوة واالجتاه والبعد التي يجب على العضالت أن
تتحرك مبوجبها .عندما يكون على التلميذ أن يتحرك أو أن ير ّد على عامل إضافي يتغ ّير من
ّ
ناحية الزمن أو البيئة (في احلاالت التي حت ّدد كـ”مفتوحة” أي من الصعب التن ّبؤ بصعوبات
بها مسبقا في بيئة الفعالية ،كما ،على سبيل املثال ،ر ّد فعل التلميذ على كرة قذفت نحوه
خالل اللعب  -الرسائل العصبية إلى العضالت من املفروض أن تتغ ّير بحسب ذلك .كذلك
من احملتمل أن تكون للتلميذ مشاكل حركية مصدرها صعوبات في متييز املعلومات حول
التغييرات ومتابعتها ،أو صعوبات في تطبيق الرسائل املسؤولة عن السيطرة احلركية وعلى
تنفيذ احلركة.

احلس ّية:
صعوبات في تنظيم احمل ّفزات
ّ

احلس ّية املعلومات من اجلسم ومن البيئة ،وتنقلها إلى جهاز األعصاب املركزي،
تلتقط األجهزة
ّ
لتحليل املعلومات واتخاذ القرارات .يساهم جهازا البصر والسمع في التقاط املعلومات
اخلارجية للجسم ،بينما يكون جهاز اللمس ما يشبه احلاجز بني اجلسم واملدى الذي خارج
اجلسم .اجلهاز الدهليزي وجهاز احلساس باحلركة يستوعبان املعلومات بواسطة مستقبالت
فإن املعلومات التي تلقطها هي داخلية
حسية موجودة في أعضاء اجلسم الداخلية ،ولذلك ّ
(مثال :مدى القوة ،مجال احلركة ،موقع الرأس وإلخ) .من أجل تنفيذ مهارات حركية مختلفة
على التلميذ أن يحصل على داللة من قطع املعلومات املختلفة بحيث تتّحد املعلومات اخلارجية
والداخلية .وذلك من أجل اختيار البرنامج احلركي األنسب للتنفيذ احلالي.
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جهاز البصر:
البصر هو اجلهاز السائد في استيعاب املعلومات الضرورية للنشاط احلركي السليم .لذلك من
املهم أن يهتم والدا التلميذ بإجراء فحص سنوي حل ّدة البصر وتبئيره .من املهم أن يكون التلميذ
قادرا على تبئير (تركيز) بصره في أهداف ثابتة (مثل :اللوح في الصف) ومتحركة (مثل:
كرة ُقذفت باجتاهه) دون أن تهتز عيناه .عندما يثور تخوف لوجود مشاكل في تركيز (تبئير
) النظرُ ،يوصى بتوجيه التلميذ إلى فحص عند أورثوأوبتومتريست optometrist - ortho
أي طبيب عظام للعينني  :orthoاختصار  – orthopedistأورثوبيديست (أي جراح عظام)
صر) .الصعوبات في الرؤية ميكن أن
ص ّح ُح ال َب َ
و  - optometrist -أوبتومتريست (أي ُم َ
تسبب حركة مترهلة و البطء في التنفيذ (مثال :نزول الدرج ببطء) ،واالمتناع عن الركوب على
أجهزة وتخطي الهدف عند ضرب الكرة في عمليات مسك أو ضرب الكرة وما شابه.
السمع:
جهاز ّ
يساهم جهاز السمع في التعرف على األصوات ،وتقدير البعد بني اجلسم ومصدر الصوت.
احلاسة مت ّكن التلميذ من سماع التعليمات ،والتوجيهات في احلياة اليومية وحتى في
هذه
ّ
ّ
حاالت تعلم مهارات حركية .تتمثل أهمية جهاز السمع في اإلملام بالبيئة ،والتك ّيف في ألعاب
الكرة واحلركة .االهتداء إلى مصدر الصوت وق ّوته (مثال عند ضرب كرة ،أوتنطيطها و ما
وصى بإجراء
شابه) ،ميكن أن يساهم في التخطيط للتنفيذ .كما في الرؤية كذلك في السمع ُي َ
فحوص مرة في السنة.
جهاز اللمس:
احلسي عن طريق اللمس كثيرا في تخطيط العمليات احلركية اإلرادية ،لذلك
يساهم االستيعاب
ّ
فإن ّ
كل خلل في استقبال أو معاجلة أي التقاط عن طريق اللمس ،يؤ ّدي إلى تخطيط حركي
ّ
ناقص (على سبيل املثال :مشاكل مسك القلم والكتابة به) .التلميذ قادر على حتديد املهمة
،ولكنه ال يستطيع تنفيذها .املشاكل املنتشرة التي تتصل بهذا اجلهاز ،هي تلك التي تنتج عن
عتبة حساسية منخفضة أو مرتفعة أكثر من الالزم .في حالة عتبة حساسية منخفضة أكثر من
الالزم يعاني التلميذ من فرط احلساسية للمسُ :يحجم عن ملس اآلخرين ،يحجم عن مالمسة
مواد ،عدم ارتياح حركي وغيرها .وعندما تكون عتبة احلساسية عالية أكثر من الالزم ،يعاني
التمرغ
التلميذ من تدنّي احلساسية للّمس :حاجة أكبر للمس اآلخرين ،واملواد ،وامليل إلى
ّ
بالرمل ،وتلطيخ يديه بالدهان حتى املرفقني وما شابه.
احلسي العميق  -اإلحساس العميق والداخلي
جهاز االحساس بالحركة( :املستقبل
ّ
باحلركة)
مستقبالت جهاز األحساس باحلركة .موجودة في األساس في األوتار واملفاصل والعظام
والعضالت ،وهي تعمل بالتنسيق مع جهاز اللمس .مت ّكن حاسة االحساس باحلركة التلميذ
من التعرف على مواقع أعضاء اجلسم ،والقوة املطلوبة للقيام مبهمة ،وسرعة احلركة وغير
ذلك .وكل ذلك دون االعتماد على الرؤية .عندما يحدث خلل ،وال توجد معرفة دقيقة بالنسبة
لإلشارات احلسية احلركية في اجلهاز العصبي ،تنتج حركات غير ناجعة .التالميذ الذين
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يعانون من صعوبات باالحساس باحلركة )kinesthesia( ،يجدون صعوبة في وضع اذرعهم
وارجلهم في املكان الصحيح عند القيام مبهارات حركية .بشكل عام ،يدل ذلك على أن التلميذ
ال يحصل على معلومات حسية حركية كافية ،وعلى توتر عضلي خفيف ،وعلى عدم القدرة على
عزل األعضاء (من جهة أخرى ،يوجد هدر زائد للطاقة وعدم دقة في احلركة) .عند التالميذ
حيث جهاز االحساس باحلركة غير ناضج مبا فيه الكفاية ،تتم حركة ّ
كل الظهر كوحدة واحدة
باجتاه الرسم والكتابة ،دون فصل الذراع عن اجلذع.
اجلهاز الدهليزي(-التوازن)
يعمل هذا اجلهاز بالتنسيق مع ردود فعل القوام ويساهم في احملافظة على التوازن إن كان
في حالة السكون ،أو في حاالت نقل مركز الثقل من مكان إلى آخر .اجلهاز موجود في األذن
فإن هذا اجلهاز
الداخلية ،وهو يعمل بالتنسيق مع اجلهاز البصري واإلحساس باحلركة .وعليه ّ
مهم ملهمات التت ّبع البصري وللتخطيط احلركي .التالميذ الذين جهازهم الدهليزي غير ناضج،
يتأخر لديهم تطوير األمناط احلركية الثقيلة ،ويجدون صعوبة في التنسيق بني عمليات جانبي
اجلسم (مثل القفز على الرجلني االثنتني) ،والتأخر في القدرة على التوازن على رجل واحدة،
التع ّوق في تطور املهمات التي حتتاج إلى توافق عني  -يد والتم ّكن من احلركية اللطيفة.تتمثل
احلركي ،وباخلوف وأحيانا حتى باالمتناع
حساسية زائدة للجهاز الدهليزي في بطء التنفيذ
ّ
عن تنفيذ مهمات (مثل :التأرجح في أرجوحة ،د ّوامة (أرجوحة د ّوارة) ،القفز ،احلجل ،التسلق
إلى أعلى) ،وفي شعور غير لطيف عند ركوب السيارة ،أو استعمال املصعد أو الدرج املتحرك.
أما تدني احلساسية للجهاز الدهليزي فهو يتم ّثل في سلوك حركي ف ّعال ،وفي زيادة في احلركة
وفي نشاط حركي مك ّثف.

صعوبات نفسية حركية

اإلدراك البصري
ّ
يتم احلديث عن عملية عقلية مركبة تشمل معاجلة أحاسيس تستوعبها حاسة البصر ،إلى
معروضات ومصطلحات ذات معنى .اإلدراك البصري والرؤية املدوية يلعبان دورا مركزيا
في عمليةاالملام بالبيئة ،وفي تنفيذ مهارات يومية (مهارات حركية لطيفة وثقيلة) وفي عملية
اكتساب مهارات القراءة والكتابة واحلساب .تساهم الذاكرة البصرية في حفظ مناذج للحركة،
ومتثيل مهارات حركية خالل عملية التعلّم .كذلك األمر في الكتابة :على سبيل املثال – اإلدراك
البصري يساعد في التمييز بني األشكال ،وتسلسل األشكال ،واالجتاهات وعالقات احلجم.
في مهارات الكرة ،اإلدراك البصري يساعد على االستهداء بني خطوط الطول والعرض ،وتشخيص
البعد عن الالعب اخلصم ،أو عن العبي الفريق وعن السلة وغيرها .كذلك يتمثل اإلدراك احلسي
في قدرة املن ّفذ على التركيز على احمل ّفزات ذات العالقة للتنفيذ احلالي (األشخاص) ،مع جتاهل
محفزات اخللفية التي ليست ذات عالقة بالتنفيذ .هذه العملية التي تس ّمى التمييز بني الشخص
واخللفية ،تعمل على تقليل املعلومات التي من املفروض أن يقوم اجلهاز العصبي مبعاجلتها،
وبذلك ينخفض عدد األخطاء في التنفيذ ،ويقصر الوقت املطلوب ملعاجلة املعلومات.
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وعي جسماني منخفض
الوعي اجلسماني هو القدرة التي حتتوي على تشكيلة واسعة من القدرات الفرعية ،التي
تعتبر القاعدة للتنفيذ والتعلّم احلركي ولتنفيذ تشكيلة واسعة من املهمات في احلياة اليومية.
نحن نتحدث عن القدرات التالية :تسمية أعضاء اجلسم ،معرفة مكان ّ
كل واحد من أعضاء
اجلسم وكبره وحجمه ووظيفته؛ القدرة على تقليد حركات جسمانية .تص ّور البدن (اجلسم)
كما يرتسم في مخيلة التلميذ نفسه (تصور بدني ايجابي أو سلبي) ،يكون نابعا عن مجموعة
جتارب التلميذ الشعورية وممارساته مع جسمه ،وهو ثمرة مجمل ردود الفعل وتقييمات أفراد
عائلته ،ومربيه وأصدقائه وأقربائه .تصور بدني سليم معناه االعتراف احلقيقي بقدرات اجلسم
وقصوره.
في مجال الوعي اجلسماني هناك تالميذ ممن يعانون من عسر تعليمي يظهرون إعاقة في:
	•	 اجلانبية ،أي الصعوبة في اإلدراك الداخلي بأنه يوجد للجسم جانبان  -ميني ويسار،
متساويان في الشكل واحلجم ،وكذلك صعوبة في التمييز بني األعضاء اليمنى وال ُيسرى
– مثل القدرة للقيام بأوضاع جسمانية مختلفة متناسقة وغير متناسقة.
	•	 االجتاهية :الصعوبة في القدرة على تشخيص االجتاهات في البيئة (خارج اجلسم) على
سبيل املثال :عن ميني ...عن يسار...
	•	 تط ّور جانب سائد :أي إعطاء أولوية وظيفية زائدة ومتواصلة لعني ،أو لرجل في جانب
معني (اليمني ،مثال) من أجل تنفيذ مهمات متن ّوعة .سيادة جانب معني ال يعني استعمال
العني أو الرجل التي في اجلانب املعني فقط .تتأثر هذه السيادة بعوامل وراثية  -جين ّية.
التوازن
ُّ
التالميذ الذين يعانون من عسر تعلمي من احملتمل أن يظهروا صعوبات في القدرة على موازنة
اجلسم على قواعد ثابتة (توازن ثابت) ،وعلى قواعد متحركة (توازن متحرك) .تنفيذ مهارات
حركية ثقيلة (مثل :املشي ،الركض ،القفز ،صعود وهبوط الدرج) يتطلب قدرة سليمة على
التوازن املتحرك.
التوافق متعدد األعضاء
تتم ّثل الصعوبات في التوافق متعدد األعضاء ،في العجز عن التنسيق بني أعضاء اجلسم
املختلفة خالل تنفيذ مهارات ثقيلة مثل :الركض ،القفز ،صعود الدرج .يتمثل التنسيق متعدد
األعضاء السليم في حركات متناسقة ،وتسلسل وخفة في التنفيذ .التالميذ الذين يعانون من
مترهلة“ ،مش ّوشة” وملحاحة من حيث
صعوبات في التنسيق متعدد األعضاء ،ميتازون بحركة
ّ
اجلهد املبذول؛ وبإيقاع داخلي و/أو خارجي معيب (مختل)؛ وعدم التناسق بني حركات اجلسم
(مثل :صالبة زائدة جلانب واحد من اجلسم أو ألحد األطراف خالل عملية التنفيذ).
توافق عني  -يد (تناسق عني  -يد ؛ تناسق بصري  -حركي)
املقصود هو الصعوبات في التنسيق بني املعلومات التي تستوعبها العني ،وبني عمل اليدين.
يتم احلديث عن القدرة السائدة املشاركة في تنفيذ مهارات خفيفة مثل :إدخال سلك /خيط في
قص ،رسم وكتابة ،وتنفيذ مهارات ثقيلة ،مثل :رمي وتنطيط وضرب كرة.
خرزة أو إبرةّ ،
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تناسق عني  -رجل
صعوبات في القدرة على التنسيق بني املعلومات التي تستوعبها العني وبني عمل الرجلني ،على
سبيل املثال عند توقيف كرة بواسطة الرجل ،والركل ،وصعود ونزول الدرج.
فصل احلركة
املقصود هو القدرة على تنفيذ حركة من خالل تفعيل املفاصل والعضالت املناسبة ،وفي الوقت
نفسه عدم تفعيل املفاصل والعضالت التي من املفروض أال تعمل في وقت معينّ (على سبيل
بالقص ،ليس من املفروض أن يتدلّى لسانه من فمه) .يتعلّق فصل
املثال :عندما يقوم التلميذ
ّ
والتمرس احلركي الذي ترافقه التغذية
احلركة إلى حد كبير بالتداخل بني النضوج العصبي،
ّ
املرتدة .هناك أهمية كبيرة لفصل احلركة ؛وذلك من أجل التوفير في الطاقة ،وكذلك من أجل
حتقيق الدقة واجلودة في احلركة .هناك حاجة لفصل احلركة عند تنفيذ مهارات حركية ثقيلة
(على سبيل املثال :عندما يركض التلميذ من املفروض أال يتحرك رأسه بحركات دائرية غير
إرادية) ،وكذلك عند تنفيذ مهارات حركية لطيفة .مهمات لطيفة تتطلب قدرة تنفيذ حركات
منفصلة ملفصل الكتف ،الذراع ،مفصل راحة اليد ،األصابع وكل إصبع على حدة .وذلك،
قص ،تركيب أجزاء لعبة ليجو
من أجل تنفيذ مهمات يدوية ،مثل :بري قلم رصاص ،رسمّ ،
وغيرها.
اختراق خط الوسط
خط الوسط هو خط وهمي يقسم اجلسم إلى جانبني  -أمين وأيسر .اختراق خط الوسط معناه
القدرة على تنفيذ مهمات مع العني واليد أو/و الرجل التي في اجلانب الثاني من اجلسم ( على
سبيل املثال :القدرة على ضرب كرة من اجلانب األمين إلى اجلانب األيسر) .تستند القدرة إلى
اختراق خط الوسط على النضوج العصبي – احلركي ،كما تتصل بالقدرة على عزل احلركة
التي معناها توفير الطاقة وتلطيف احلركة.
حركي (פרקסיס)
تخطيط
ّ
يتم احلديث عن عملية إدراكية لتفسير مح ّفزات من اجلسم ومن البيئة ؛ من أجل احلصول على
قرارات حول اخلطة احلركية؛ لكي تالئم متطلبات التنفيذ .التخطيط يساهم في احلصول على:
دقة ،انسياب حركي ،تنظيم القوة وتنفيذ يالئم قيود الزمن واملكان.
تتم ّثل الصعوبات في تخطيط احلركة في األخطاء في التنفيذ (انزالق ،فشل اإلصابة بالكرة
وما شابه) وفي ردود فعل بطيئة أو/و سريعة (اندفاع ّية) أكثر من الالزم .ينقص التلميذ وجود
مناذج للحركة الصحيحة في مخزون ذاكرته ،وفي أعقاب ذلك عملية التعلم احلركي طويلة ج ًّدا،
ومتعبة ومحبطة إلى درجة كبيرة.
السوي (التونوس)
توتر العضالت
ّ
مشاكل كثيرة في القوام(الوقوف) تكون ناجمة عن توتّر عضالت (تونوس) عال أكثر من الالزم
ّ
املنظم كما
(فرط التوتّر) ،أو منخفض أكثر من الالزم (نقص التوتّر) .التوتر العضلي غير
ينبغي ،يؤدي إلى أن يكون التلميذ غير قادر على تثبيت رأسه و/أو جذعه كما ينبغي وقت
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الكتابة أو املشي أو احلركة .أوضاع غير معيارية للرأس على العنق والكتفني ،من احملتمل أن
البصري.
تسبب مشاكل في اإلدراك
ّ
يتم ّثل فرط التوتر ( )hypertonicityفي توتّر عضالت عال ج ًّدا؛ ونقص التوتر ()hypotonicity
هو توتر عضلي منخفض ج ًّدا ،ينجم عن إصابة في اجلهاز الدماغي املسؤول عن توتّر
العضالت .التلميذ الذي يعاني من توتّر عضلي عال يكون متصلبا ج ًّدا في حركاته ،يظهر
تصلّبا في إفالت األغراض من يديه ،يظهر صعوبات في تنظيم القوة مع استثمار قوة فوق
املطلوبة .كما أن التلميذ الذي يعاني من فرط التوتر ميكن أن يكون مدموغا كصاحب مشاكل
ألن زمالءه يشكون بأنه يدفعهم بقوة ،في حني انه لم يقصد سوى ملسهم .أما التلميذ
سلوكية؛ ّ
الذي يعاني من نقص التوتر فيظهر كصاحب َوقفة رخوة ،وضعيف ومييل إلى التعب بسرعة.
غالبا ما يشكو زمالؤه من انه “يتمدد” على الطاولة ،وفي معظم احلاالت يعلن“ :أنا تعبان”.
مشكلة التوتر العضلي تؤ ّثر على تنفيذ املهارات الثقيلة ،وباألخص على املهارات اللطيفة ،وعلى
احلركية الكتابية ،والكتابة التي حتتاج إلى حركات لطيفة.
إجماال لدى التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي ،توجد تشكيلة واسعة من الصعوبات التي
ميكن أن تؤ ّدي إلى مستوى تنفيذ منخفض ،وإلى صعوبات في التعلّم ،واكتساب املهارات
احلركية .يبينّ اجلدول (صفحة  )167جزءا من اإلعاقات احلركية التي مت تفصيلها أعاله،
ويق ّدم اقتراحات لفعاليات لتحسني األداء احلركي للتالميذ ذوي العسر التع ُّلمي.
من املهم أن نذكر انه توجد فوارق في خطورة الصعوبات املختلفة ،وفي درجة التوزيع،
ومدى الصعوبات (اإلعاقات) احلركية .يعاني تالميذ معينون من صعوبة في حتليل املعلومات
احلس ّية من البيئة و/أو من أجسامهم ،أو أنهم يتص ّعبون في استعمال هذه املعلومات؛ الختيار
ّ
البرنامج املالئم للعملية ،أو في بناء سلسلة احلركات املطلوبة؛ الستكمال املهمة احلركية ،أو
منسقة ومتوافقة؛ أو في دمج جميع هذه
في إرسال الرسائل الصحيحة ،من أجل خلق عملية ّ
املهارات؛ من أجل السيطرة على احلركة خالل عملية التطبيق.
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مزايا سلوكية – نفسية للتالميذ ذوي العسر
التعليمي
فرط النشاط ومدى إصغاء قصير

التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي من احملتمل أن يعانوا من اضطرابات في اإلصغاء،
ومن فرط النشاط ( .)hyperactivityتتمثل هذه االضطرابات في نشاط ال يتناسب مع ما هو
مطلوب في ال ّدرس ،وفي امليل إلى االنتقال إلى مهمة ثانية دون إكمال األولى ،وفي “القفز”
العقلي من موضوع إلى آخر ،وفي الثرثرة الزائدة .من املتوقع أن يلمس التلميذ بدون توقف
أشياء موجودة بالقرب منه ،وأن يظهر صعوبات في إدامة اإلصغاء بعد مح ّفزات في اخللفية
مثل :أصوات ،ألوان ،وجود تالميذ آخرين في احمليط وما شابه .السرحان والصعوبات في
مجال اإلصغاء ،ميكن أن تؤ ّثر سلبا على اإلصغاء وعلى تنفيذ التعليمات في اكتساب املهارات
احلركية بشكل عام.
توجيهات للمعلم:
	•	 احلصول على معلومات عن مزايا التلميذ من مستشار/ة املدرسة ومن مربي/ة الصف،
ومن والدي التلميذ ،وإجراء اتصاالت دائمة مع هذه العناصر.
	•	 املشاركة في جلسات طاقم بيمهنية (أي يشارك فيه جميع أصحاب املهن ذات الصلة).
	•	 بناء خطة تدريس ذات إطار مبني:
 حتديد القواعد قبل بدء الفعالية ،في بداية الدرس وفي نهايته ،وعرضها أمام التالميذ:إشارات متفق عليها تشير إلى بدء الفعالية و/أو انتهائها ،االنتقال من محطة إلى
أخرى ،جلسة ،مسك الكرة وإلخ.
 حتديد أنظمة تتعلّق بإعادة املع ّدات ،واخلروج من القاعة. السلوك في القاعة الرياضية	•	 حتديد مجال أو مدى الفعالية:
 تعيني حدود مدى الفعالية بعالمات بارزة وواضحة (بواسطة أشرطة مل ّونة ،وحبال،ومطاطات أو مقاعد).
 توضيح منع اخلروج عن احلدود املع ّينة (استعدادا لتعليمهم في املستقبل القواعداملتّبعة في ألعاب الكرة).
بشكل تدريجي ،ميكن أن نزيد مدى احلرية في الفعالية ،واستعمال تقنيات مختلفة؛ إلعطاء
تشجيعات لبلورة السلوك.
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•	

	•	

	•	
	•	

إبعاد مح ّفزات اخللفية
 إبعاد العوامل التي ميكن أن تصرف اإلصغاء عن املهمات التي تُعلّم في الدرس. استعمال -فقط ال غير  -املعدات التي يحتاجها ّكل قسم من أقسام الدرس( .عند
تعليم القفز باحلبلة مثال نوصي بإبعاد الكرات أو أي معدات أخرى عن مجال رؤية
التلميذ).
التركيز على مح ّفزات ذات صلة مبوضوع التعليم:
 عرض واضح ملوضوع الدرس وأهداف الدرس.ّ
 التأكيد على اجلوانب في ّكل مهمة التي يجب توجيه جل االنتباه إليها.
خاص.
 استعمال معدات ذات ألوان بارزة بشكلّ
استعمال تقنيات االسترخاء واالستراحة في بداية ّ
كل درس ونهايته.
ّ
إعطاء مردود (تغذية مرتدة) ،وتشجيعات مباشرة بعد كل واحدة من الفعاليات.

املثابرة ))perseveration

املثابرة هي امليل إلى املداومة على مهمة ال غاية لها ،مثل مواصلة دحرجة الكرة حتى بعدما
أعطى املعلّم أمرا باالنتقال إلى فعالية أخرى .في حاالت مع ّينة هذه املداومة تنبع عن تصلّب
عقلي يثقل على التلميذ صرف اإلصغاء أو التركيز من فكرة إلى أخرى.
توجيهات للمع ّلم:
•تخطيط وتنفيذ سلسلة فعاليات متنوعة:بحيث تختلف ّ
كل فعالية عن األخرى.
•عرض مهمات جديدة عندما يكون التالميذ في حالة استراحة.
•التنويع في عرض املهمة ،وقوانني اللعبة ،وتقنيات التعليم ،وفي طريقة ترتيب املجموعة
(مثال :ترتيب مجموعة التالميذ في مبنى دائري كبديل للصفوف؛ ترتيب لعبة كرة طائرة
مع كرة ماء).

سلوك اندفاعي
يتمثل هذا السلوك في القدرة احملدودة على كبح الدوافع ،وفي ثوران الغضب ،وردود فعل غير
ثابتة على مح ّفزات مختلفة ،واتخاذ قرارات طائشة بدون التفكير في النتائج .يؤ ّثر السلوك
االندفاعي سلبا على التنفيذ احلركي ،وخاصة في أعقاب انعدام النجاعة :في مرحلة التخطيط
للحركات ،وردود الفعل احلركية.
توجيهات للمعلم:
•استعمال استراتيجيات التخطيط (على سبيل املثال :تأخير ر ّد الفعل ،التخطيط ،تقييم
ر ّد الفعل).
•إعطاء وقت أطول من العادي ؛لتخطيط مهمات حركية مبا فيها املمارسة العقلية.
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•إشراك التالمبذ في ألعاب تنطوي على حركة بطيئة قدر اإلمكان (على سبيل املثال:
الوصول إلى آخر امللعب بأكبر عدد من اخلطوات).

تصور ذاتي منخفض

تؤ ّثر الصعوبات النفسحركية (النفسية  -احلركية) ،باإلضافة إلى التعليمية تأثيرا سلب ًّيا على
مي .التجارب الشعورية الفاشلة في
التص ّور الذاتي لدى التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّل ّ
املجال احلركي ،وفي املجال التعليمي تسبب شعور ًا بعدم القدرة (بالعجز) وتصور ًا ذاتي ًا
متدني ًا .املمارسات احلركية والنشاط اجلسماني املتناسقان ،يساعدان إذن بشكل جدي على
حتسني التص ّور الذاتي للتالميذ ،زد على ذلك – انه من املنطقي أن نفترض أن التربية البدنية
أكثر من أي موضوع آخر ،من املمكن أن تُساهم في تعزيز التصور الذاتي.
توجيهات للمع ّلم:
•مالءمة متطلبات املهمات مع مستوى القدرة احلالية للتالميذ.
•احلرص على أن ينهي التلميذ الدرس مع جناح معني.
•تعامل حار وداعم.
•إعطاء مح ّفزات ايجابية ،وانتباه خاص وتعامل شخصي.
•مكافأة التلميذ حسب جهوده.
•إبراز مؤهالت التلميذ أمام تالميذ الصف في املجاالت غير احلركية.
•تخطيط وتنفيذ فعاليات مشتركة مع التالميذ (على سبيل املثال :بناء هرم).
•وضع أهداف تتر ّكز في زيادة اشتراك الطالب وليس في مشاركته في حاالت التنافس
(على سبيل املثال :في مهارات اللياقة البدنية والكرة ،يجب تشجيع التالميذ على التنافس
مع اجنازاتهم احلالية وليس مع اآلخرين).
•وضع التلميذ في موقع قيادي (على سبيل املثال :رئيس منتخب ،ح َكم أو مح ّكم ،مسؤول
عن لوحة النتائج) .مثل هذه الوظائف تن ّمي مهارات التنظيم واإلدارة.
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صعوبات اجتماعية
التالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي يتم ّيزون بصعوبة التك ّيف االجتماعي ،وبعدم نضج
مؤهالتهم االجتماعية .كما أنهم من احملتمل أن يظهروا عجزا في املهارات الضرورية لإلدراك
الصحيح لألوضاع االجتماعية ،وكذلك في القدرة على خلق عالقات بيشخصية .نتيجة لذلك من
احملتمل أن يكون هؤالء التالميذ ّ
أقل شعبية ،ورمبا متورطني في تفاعالت اجتماعية سلبية.
توجيهات للمع ّلم:
•تغيير قوانني ألعاب الفرق؛ كي نتيح كذلك اشتراك التالميذ الذين يعانون من صعوبات
حركية.
•مشاركة املعلم في اختيار أعضاء فرق اللعب للحيلولة دون إبعاد أو مقاطعة التالميذ الذين
يعانون من صعوبات.
•دمج ألعاب تعاونية مع تقليل حاالت التنافس.
•مكافأة األفراد والفريق على بادرة أو لفتة كرمية مع أحد أعضاء الفريق (عن طريق إضافة
نقاط).
•تعامل حار وداعم
•إعطاء مح ّفزات ايجابية وانتباه خاص وتعامل شخصي.
•إبراز مؤهالت التلميذ أمام تالميذ الصف في املجاالت غير احلركية.
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مالءمة الفعاليات في التربية البدنية لتالميذ العسر التع ُّلمي
اخلاصة للتالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي ،تزيد
مالءمة الفعاليات البدنية مع احلاجات
ّ
ّ
من اشتراك هؤالء الطالب في الدروس .وتقوي قدراتهم احلركية ،وال أقل من ذلك تقوي الثقة
بالنفس والتص ّور الذاتي .في العمل مع هؤالء التالميذ هناك أهمية كبيرة لطريقة بناء وتطبيق
منهج التعليم.
•عند تعليم املهارات احلركية ،يجب تقسيم املهارة إلى أجزاء ،وإتاحة املجال للتلميذ للتدرب
على األجزاء ،بشكل منفصل حتى يتم تذويت املهارة بالكامل.

•خالل تعليم مهارات جديدة ،يجب احلديث بصوت عال وشرح ّ
كل خطوة بشكل واضح.

ّ
يتمكن التلميذ من أن يتوقع مسبقا ما الذي
•في مراحل التعلّم األولى ،من املهم أن
سيحدث في إطار الفعالية .اإلمكانية بأن يتوقع مسبقا اجتاه الكرة التي ُقذفت باجتاهه،
وموقع الهدف وما شابه – تقلل من مستوى صعوبة املهمات .بهذه الروح ،من املفضل
ً
أيضا أن يقوم التلميذ في البداية بضرب كرة تنس مث ّبتة على رأس مخروط مرتفع ،وبعد
ذلك فقط يتدرب على الضرب باجتاه كرات قذفت في الهواء.
•يجب التركيز على شرح الهدف ،وإكساب قوانني تشكيلة من الفعاليات الرياضية واحلركية.
عندما يفهم التلميذ جيدا ماذا عليه أن يعمل ،يسهل عليه أن يخطط للحركة.
•يجب دمج فعاليات تتطلّب ردود فعل فيها توافق بني الذراعني و/أو الرجلني مثل :احلجل،
دحرجة ومسك كرة مطاط كبيرة .كذلك يجب متكني التلميذ من ممارسة مهارات تنطوي
ّ
املفضلة (مضرب تنس ،دحرجة كرة وما شابه).
على استعمال اليد
•في احلاالت التي فيها هناك حاجة إلى زيادة اإلحساس بأمناط احلركة ملهارة ما ،من
ّ
املفضل أن نستعمل اإلرشاد اليدوي (نقل األطراف) .ميكن أن نطلب من التلميذ أن ميثل
أمام تالميذ الصف مهارة معينة وخالل الشرح قيادة حركة أطرافه.
وصى بها عند تعليم التربية البدنية لتالميذ العسر التع ُّلمي:
فيما يلي عدة مبادئ ُي َ
•وضع غايات على املدى البعيد ،وأهداف على املدى القصير
بعد تقييم املؤهالت واملجاالت التي يبدي فيها التالميذ صعوبة ،نقوم بوضع الغايات
واألهداف للمدى القصير والبعيد .استنادا إلى الغايات التي ستح ّدد ،نقرر املجاالت
احلركية التي يجب أن نر ّكز عليها في دروس التربية البدنية .يجب اختيار تشكيلة فعاليات
مالئمة وأن نقرر احلجم وطرق التعليم التي تتالءم ومزايا التالميذ.
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•مالءمة الفعاليات مع مرحلة من ّو التالميذ
يجب مالءمة الفعاليات مع العمر التنموي للتالميذ ،مع الرغبة في الوصول بهم،إلى مهمات
مالئمة للتالميذ في مثل أعمارهم.
•تدريج الفعاليات حسب التسلسل التنموي ،وحسب درجة الصعوبة:
يجب تخطيط الفعالية بشكل تدريجي ،استنادا إلى األسس التنموية .على سبيل املثال:
عند العناية بالتوازن ،يجب أن تستند الفعالية إلى أسس فيزيائية ،وأن ندرجها من
القاعدة العريضة إلى الضيقة ،ومن مركز ثقل منخفض إلى عال ،ومن إمكانية االستناد
وحتى االستقاللية في التنفيذ ،كفعالية وحيدة أو كفعالية مدمجة مع مح ّفزات .من املهم
أن يتمثل مبدأ التدريج كذلك في املعدات وامللحقات؛ من أجل التقليل من مستوى القلق،
واخلطر من إصابة التالميذ الذين يتعلمون مهارات جديدة (على سبيل املثال :في البداية
يتدرب التلميذ على مسك /لقف كرة بحر بعدها ينتقل إلى كرات أسفنجية وبعدها فقط
ينتقل إلى كرة سلة).
•تطوير مهمات فيها حت ّد وج ّدية
يجب أن نو ّفر للتلميذ مهمات ذات حت ّد وجدية ،وبدرجة صعوبة ليست سهلة أو صعبة
أكثر من الالزم.
•كسر دائرة الفشل مبمارسات مع جناح
لكي مننح التلميذ الشعور بالنجاح واملهارة ،مع تعزيز التص ّور الذاتي ،يجب أن منتنع
عن التهديد ،وأن نكسب ثقته ،وأن نضمن له النجاح في تنفيذ مهمات مع ّينة قبل االنتقال
إلى مهمات ذات درجة صعوبة أعلى .كما يجب اإلكثار من تقدمي احمل ّفزات االيجابية
والتغذية املرتدة.
•االنتقال من بيئة ثابتة إلى بيئة متحركة
في املرحلة األولى ،من املفضل التدرب على املهارات في بيئة ثابتة ،وغير متغ ّيرة ميكن
السيطرة عليها ،وبعد ذلك تطوير املهارة بشكل تدريجي إلى مستوى متقدم ومر ّكب أكثر.
احلسي
على سبيل املثال :في املرحلة األولى دحرجة مستقلة ،في حني جل اإلصغاء
ّ
مكرس لتنفيذ املهمة ،وبعد ذلك فقط يتم دمج متغ ّيرات إضافية (تغيير
احلركي والبصري ّ
ارتفاع الدحرجة؛ الدحرجة خالل املشي ،الركض ،بسرعات متغ ّيرة أو بحسب أمناط
توجيه مختلفة وغيرها) .في مرحلة متأخرة ميكن إضافة عوائق ،مثل مخروطات وكراس؛
من أجل حتويل اإلصغاء من اجلسم والكرة إلى أشياء خارجية .كذلك ميكن إضافة
العبني ودمج التلميذ في لعبة مر ّكبة.
•تدريب متن ّوع
يهدف التدريب املتنوع إلى توسيع مخطط احلركة ،وخلق فرص للتحويل في التعلّم .يجب

| 130

اخلاص ِة
احلاجات
س :د ْم ُج التالميذ ذَوِ ي
َص ُل
ِ
ِ
ّ
الف ّ
الساد ُ
© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

التدرب على مهارات حركية من خالل تغيير إحدى مزاياها ،على سبيل املثال :في الرمي
إلى طوق نغ ّير املسافة ،حجم أو وزن الكرة ،طريقة الرمي ،أو االجتاه .التنويع يزيد من
مستوى دوافع التالميذ ،ويتيح املجال لنقل املعلومات من بيئة تعليمية معينة إلى أخرى.
مع تقدم التلميذ واكتساب السيطرة على املهارات احلركية،ميكن دمج مركبات إضافية
(على سبيل املثال :فعاليات حركية ثقيلة مع لطيفة؛ فعاليات حركية تندمج مع إثراء
فونولوجي وإدراكي).
•تدريب الذاكرة للمدى القصير والطويل
التوصل إلى سيطرة على املهارات ،من احمل ّبذ دمج املهارات التي
أثناء التدريب ،وبعد
ّ
سبق وتعلّموها مع مهارات جديدة .على سبيل املثال :بعد التدرب على الركض إلى
الوراء ،من احمل ّبذ اللعب بتمريرات الكرة؛ كي يستعمل التلميذ الركض إلى الوراء للقف
حتسن جهاز تنظيم معلومات التلميذ احلركية
الكرة .مثل هذه العملية ،من احملتمل أن
ّ
والذاكرة للمدى القصير .يجب التأكيد على التشابه بني العملية املن ّفذة ،وبني العمليات
التي ّ
مت تنفيذها في الفرص السابقة؛ من أجل حث (تشجيع) إخراج معلومات من
الذاكرة للمدى الطويل ،ونقلها إلى الذاكرة للمدى القصير.
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اقتراحات فعاليات للتالميذ الذين يعانون من عسر تع ُّلمي
اإلعاقات

املبادئ وأنواع الفعاليات

التع ّوق في اكتساب
مهارات أساسية.

العمل على املراحل األولية :في
التط ّور ،واالنتقال بالتدريج إلى
املراحل املتقدمة للمهارات األساسية.

زحف ،مشي ،ركض ،قفز،تلقّ  ،رمي إلى
مسافات واجتاهات مختلفة ،وبارتفاعات
مختلفة.

عجز في التوافق
عني  -يد.

التركيز على املهمات التي تتطلّب
الدمج البصري  -احلركي.

ألعاب التصويب إلى هدف ،إدخال حلقات،
رمي وتلقي كرات بأحجام ،ومن مواد مختلفة -
بالونات وأكياس فاصولياء

عجز في التوافق
ثنائي اجلوانب.

التأكيد على الفعاليات ،التي تتطلّب
حركة متزامنة لليدين والرجلني.

دحرجة الكرة خالل الركض ،التسلق بواسطة
حبل ،ساللم ،زحف

عجز في التوازن
الساكن.

فعاليات للتوازن يكون فيها اجلسم
والقاعدة ثابتني.

توازن على أعضاء مختلفة من اجلسم ،الوقوف
على رجل واحدة بعينني مفتوحتني ومغمضتني
بالتناوب ،نفس التمرين ولكن بوضع اليدين
على الرأس و/أو على الكتفني و/أو بكونهما
متشابكتني.

اإلعاقات

املبادئ وأنواع الفعاليات

اقتراحات لفعاليات ومالحظات

عجز في اجلانبية.

متارين لتشخيص أعضاء في اجلانب
األمين ،أو األيسر من جسم التلميذ
وعند شخص آخر.

ربط أشرطة –بألوان مختلفة  -على أعضاء
في اجلانب األمين واجلانب األيسر ،تضميد
أعضاء ،العمل أمام مرآة – التأشير على
أعضاء ميينية ويسارية.

عجز في إدراك
أبعاد اجلسم.

فعاليات جتسد احل ّيز الذي يشغله
اجلسم في الفضاء .العمل أمام مرآة
مع إعطاء مردود (تغذية مرتدة)
لإلحساس باحلركة.

رسم اجلسم على ورقة كبيرة ،محاوالت ملالءمة
جسم التلميذ لرسومات طالب آخرين ،العبور
من خالل مسار عوائق

صعوبات في اإلملام
بالبيئة ،وفي إدراك
اجلهات.

تطوير وعي للبيئة اخلارجية
ولالجتاهات :ميني ،يسار ،إلى األمام،
إلى اخللف ،إلى أعلى ،إلى أسفل.

التنقل بني أشياء ،ومن فوقها ومن داخلها دون
االصطدام بها ؛ ركضا ومشيا وحجال دون
االصطدام مع التالميذ اآلخرين.

عجز في
احملافظة على
اإليقاع اخلارجي
والداخلي.

التركيز على فعاليات تتطلّب حركة
متواصلة.

جمل حركية ،أو رقص بحسب إيقاع موسيقي،
إيقاع طبل أو تصفيق؛ القيام بعدة حركات
بشكل متواصل؛ وثب ،قفز ،ودحرجة كرة.

عجز في التخطيط
احلركي.

عرض مح ّفزات بارزة ملدة طويلة،
وإعطاء مهلة للتلميذ للتجاوب معها.
التركيز على احملفزات ذات الصلة
بالتنفيذ وبهدف التنفيذ .إعطاء فرص
كثيرة للممارسة احلركية.

استعمال بالونات بدال من الكرات (وفت
مكوثها في الهواء أطول).
استعمال كرات كبيرة وبارزة.
احلرص على عرض منوذج واضح وبارز.
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ْ
اضطرابات َن ْقص االنْتباه و َف ْرط ال َّن َشاط ()ADHD
تعريف ومزايا طبية

ْ
اضطرابات َن ْقص االنْتباه )(ADHD: attention deficit disorder and hyperactivity
هي مجموعة ظواهر للعجز في التح ّكم الذاتي .املزايا البارزة هي التالية :مدى إصغاء قصير
نسبيا باملقارنة مع املتو ّقع من ولد بهذه السن ،اندفاع ،حركة زائدة (فرط نشاط) .يعبر مدى
اإلصغاء القصير عن مركبني أساسيني( :أ) نطاق اإلصغاء  -عدد احمل ّفزات التي يستطيع
التطرق إليها في آن واحد؛ (ب) مدة اإلصغاء  -املدة الزمنية التي يكون فيها الولد قادرا
الولد
ّ
على املواظبة على املهمة .مزايا منوذجية إضافية هي التالية:
(الرغبات) :مثل احلاجة إلى االنتظار في الدور للعب،
	-صعوبة في تأجيل إشباع الشهوات ّ
االنتظار بهدوء.
يعرف األوالد بأنهم ملحاحون ويتركزون في أنفسهم.
	-صعوبة في السيطرة على الدوافع؛ َّ
	-القيام باختصار الطرق :يبحث األوالد عن ّ
كل طريقة؛ لتقصير الوقت املطلوب ألعمال مملّة
من وجهة نظرهم .فهم يعطون اجلواب كيف االنتهاء من توجيه السؤال إليهم ،كما أنهم ال
يقرؤون أسئلة االمتحان حتى نهايتها ،وأحيانا يتركون فعالية مملة دون إذن من املعلم.
	-املخاطرة؛ هؤالء األوالد ال يأخذون بعني االعتبار املخاطر أو التورطات احملتملة (تعاطي
املاريخوانا – احلشيش  -والدخان والكحول – مشروبات روحية  -والتورط في حوادث
طرق وما شابه).
	-ردود مبالغ فيها وغير مكبوحة.
	-صعوبة في تنفيذ التوجيهات ،وفي املواظبة على املهمات؛ من السهل ج ًّدا صرف نظرهم
عن مهماتهم.
التصرفات؛ امليل أكبر إلى استعمال الوسائل املوسيقية ،غير
	-صعوبة في السيطرة على
ّ
اللّفظية ،مثل التطبيل ،الغناء واحلركة السريعة كوسيلة حت ّكم.
عدواني نتيجة لإلحباطات الناجمة عن فشل في الدراسة ،والنبذ االجتماعي.
	-سلوك
ّ
	-الكثير من هؤالء األوالد يعاجلون بواسطة أدوية تدعم عمليات التح ّكم بالسلوك.
توجيهات للمعلم:
•زيادة احمل ّفزاتُ :يوصى باإلكثار من احمل ّفزات ،وبناء الدرس من مهمات كثيرة تستمر ّ
كل
منها وقتا قصيرا.
تطرف
•الدمج بني النشاط واالسترخاء احلركي بشكل مبرمج ،وبدون ّ
•خلق مح ّفزات عن طريق توفير جناحات.
•متابعة وتقييم في املجال السلوكي ،وفي مجال النشاط اجلسماني ألمد طويل.
•مواجهة مشاكل سلوكية وانضباط (طاعة):
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	-مسؤولية املعلم عن عملية التعليم  -التعلّم.
	-التوضيح للتالميذ ما هو السلوك املرغوب ،وما هو السلوك غير املرغوب .ميكن أن
نضيف لذلك اتفاقية ملزمة خطية يتم حتضيرها مع التالميذ.
	-تفصيل واضح للنتائج التي ترافق السلوك غير املرغوب.
موحد على سلوك غير مرغوب يصدر
	-احملافظة على املتابعة .يجب احلرص على ر ّد
ّ
عن التلميذ.
ُّ
عادي.
	-العمل في أزواج مكونة:من تلميذ عسر تعلمي ،وتلميذ
ّ
	-اختيار “مساعد” للمعلم  -تعيني تلميذ ذي حاجات خاصة تبينّ أنه مزعج في الدروس
“مساعدا” للمعلّم :يساعده في إحضار املعدات ،والتسجيل ،والتواصل مع الصف
وإلخ.
ّ
الصف كله للعمل الذاتي مع بطاقات عمل مع
	-عمل ذاتي بواسطة بطاقات  -تنظيم
ّ
مردود (تغذية مرتدة) ذاتي ،هذه العملية متكن املعلم من تركيز االهتمام على التالميذ
الذين يواجهون صعوبات ،والتالميذ ذوي احلاجات احلركية املتم ّيزة ،واحلاجات
االجتماعية والسلوكية.
	-اختيار رئيس مجموعة /فرقة  -اختيار تلميذ من عادته التشويش ليكون قائد فرقة/
مجموعة ،ومسؤوال عن مهمة املجموعة كلها.
	-مردود (تغذية مرتدة) جماعي  -استغالل املجموعة ؛إلعطاء مردود (تغذية مرتدة)
ايجابي جماعي على عمل التلميذ الذي من عادته التشويش.
يشجع التالميذ على االندماج في
	-حت ّد  -وضع حت ّديات وعمل جماعي ،كعامل
ّ
املجموعة.
	-اختيار املهمة للدرس  -تعيني التلميذ “املش ّوش” مستشارا الختيار املهمة للدرس،
واختيار األهداف الثانوية.
فيما يلي منوذج لتطبيق مبادئ املعاجلة السلوكية  -املعرفية بواسطة لعبة كرة:
•تطوير انتباه بسيط بواسطة نقل كرة من يد إلى أخرى في املجموعة .مراقبة طريقة التمرير
يوجه إلى الهدف؟ هل يضبط قوة الرمي ؛كي يستطيع الزميل أن ميسك
إلى الزميل :هل ّ
بالكرة أو كي يفشل؟ فحص املوضوع خالل تنفيذ الفعالية.
•زيادة عدد احمل ّفزات بواسطة إضافة كرات ،وتطبيق انتباه موزّع للكرات التي مترر في
املجموعة في آن واحد .فحص االستراتيجيات املط ّبقة لتشخيص احمل ّفزات ( خلق اتصال
بصري ،حتويل النظر إلى اليمني وإلى اليسار بالتناوب).
•إضافة مركب صعوبة بواسطة تغيير حجم الكرات ووزنها .فحص االستراتيجيات التي
مت ّكن التوافق مع الكرة املتلقاة (متابعة مع اليدين).
•تغيير احمل ّفز بواسطة تفعيل مركبات حركة مختلفة مع نفس الكرة :العمل في أزواج على
حركات مختلفة تتطلّب الوصول إلى الزميل ،مثل الركل ،ضربة الرأس ،الدحرجة ،احلمل
بواسطة مضرب.
•االنتقال إلى ألعاب في أزواج تشمل :الدحرجة والتمريرات؛ الفائز هو من يقوم بأكبر عدد
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من التمريرات .فحص االنتقال من انتباه ذاتي (دحرجة) إلى انتباه خارجي (مترير إلى
الزميل  -املعيار املطلوب).
•تطبيق مبدأ االنتباه اخلارجي في لعبة رياضية ،جتميع نقاط بواسطة “أسيستات”
(مساعدات .)assist
•إضافة قوانني مثل “ 3ثوان”“ ،مخالفة مالمسة” من أجل تطبيق مبادئ اتخاذ القرارات،
مع أخذ العقوبات املتوقعة على املخالفات بعني االعتبار.
•تطوير عمليات للجاهزية املوزّعة إلى طرق سلوك اخلصم ،بواسطة احلراسة واجلاهزية
لتمويهات جسدية مختلفة ،فحص احلسنات والسيئات عند مراهنة مدروسة على إبقاء
القوي.
خصم ضعيف بدون تغطية ،بواسطة حراسة ،وتركيز االنتباه على الالعب
ّ
ّ
األقل سو ًءا” ،كما في حالة القيام مبخالفة على
•فحص حسنات وسيئات“ :احلل الوسط
العب هجوم ؛من أجل متكني بقية الالعبني من إعادة تنظيمهم في الدفاع ،مقابل وضع
فيه تسبب املخالفة الطرد من امللعب ( 5مخالفات في كرة السلة و”بطاقة حمراء” في كرة
القدم).
•تنفيذ خطوات تكتيك ّية تشمل تنبؤ خطوة أو خطوتني ألفراد املجموعة وللخصوم.
يعكس املعلم للتالميذ معنى كل مهمة يختارها.
منوذج لتخطيط فعالية مدمجة لتلميذ يعاني من نقص االنتباه وفرط النشاط
جنس/توصيف اإلصابة

االسم

الصف
الرابع

وصف األداء :التلميذ جيد في النشاط اجلسماني ،يكافح ،يتم ّكن من غالبية املهارات.
وصف نفسي-اجتماعي :يكافح من أجل مكانه في الصف ،وخاصة في االستراحات ،غير مستعد للتنازل
لآلخرين ،يط ّور أحيانًا سلوكا عدوانيا ،وقت الدراسة  -يحلم أحيانًا كثيرة ويفقد االنتباه.
املالءمات املطلوبة

األهداف
•يستخدم التلميذ مؤهالته احلركية بشكل
اجتماعي في إطار ألعاب صغيرة.
•يشترك التلميذ في فعاليات ألعاب تتالءم مع سنه
في أزواج (ألعاب كرة ،ألعاب مضرب).
•يقلل التلميذ من مظاهر العنف بشكل كبير.

•زيادة مدرج الصعوبة بواسطة االنتقال إلى
مجموعات أكبر.
•استخدام عاهدين من الزمالء ذوي تأهيل مسبق
إلعطاء مح ّفزات اجتماعية على التصرفات
الالئقة.

توجيه لفعاليات ما بعد الظهر
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تخ ّلف عقلي خفيف
التخلف العقلي اخلفيف ،ال يؤ ّثر بالضرورة على القدرات احلركية .التربية البدنية الثر ّية تساعد
حتسن أداءه ،ومتنحه الثقة بالنّفس ،وتساعده على
الولد ذا التخلف ،وتؤ ّثر على أدائه العقلي:
ّ
والسعادة.
أن ينخرط مع املجموعة ،ومتنحه السرور
ّ
يتص ّعب الولد ذو التخلّف العقلي اخلفيف في جميع مجاالت التعليم ،في استيعاب املواد ،في
التعليم النظري ،في التفكير املجرد ،في التذ ّكر وفي التركيز .وهو يتص ّعب بشكل عام في
املجال النظري واملجرد ،أكثر من املجال العملي مبا فيه التربية البدن ّية.
يستطيع هؤالء التالميذ (إذا كانوا ال يعانون من إعاقات بدنية) حتقيق إجنازات تعادل
إجنازات غيرهم من التالميذ (بالطبع ،في املهارات غير املعقدة كثيرا) .ومع ذلك ،فهم بحاجة
إلى تدريب كثير .يتعلم هؤالء املهارات الرياضية ،وهي مجزّأة إلى أجزاء صغيرة ،و ُيعلّمون ّ
كل
جزء جيدا قبل االنتقال إلى اجلزء التالي اجلديد.
توجيهات للمعلم
•تعليم مثير لالهتمام ومبني على مواد يعرفها التلميذ جيدا.
•تعليم مادة جديدة “بجرعات” صغيرة مع استراحات.
•تكرار كثير ملضامني موا ّد التعليم.
•االمتناع عن تعليم موضوعني متشابهني ،أو مهارتني رياضيتني متشابهتني في وقت
واحد.
•توفير ممارسات ايجابية ،وجناحات في التعليم ،من أجل تشجيع التلميذ في مهمته
اجلديدة.
•إعطاء مردودات (تغذيات مرتدة) ايجابية كثيرة.
•وصف كالمي (صوتي) للفعالية وقت التنفيذ.
•التركيز على ال ّد ّقة ،وليس على السرعة بالذات (على سبيل املثال في التصويب إلى هدف
وخاصة في املراحل األولى لتعليم املهارة.
متحرك)،
ّ
•اشتراك املعلم الفعال في اللعب؛ خللق مح ّفز ،وعالقات ثقة بني التلميذ واملعلّم.
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متالزمة داون
(كروموزوماتي) .إحدى املزايا السريرية (اإلكلينيكية)
متالزمة داون الناجمة عن تغييرصبغي
ّ
املتوسط .قسم من األوالد املصابني مبتالزمة داون
هي تخلف تط ّوري في املجال السهل حتى
ّ
مدمج في الصف العادي ،أو في صف خاص في املدرسة العادية.
يجب على معلمي التربية البدنية أن ينتبهوا إلى املشاكل األورثوبيدية (املتعلقة بجراحة العظام)
التي ترافق متالزمة داون .هذه املشاكل ليست كثيرة االنتشار ،وال تؤ ّثر على األداء اليومي
للولد .بشكل عام ،أوالد متالزمة داون قادرون على ممارسة النشاط اجلسماني ،الذي يساهم
خاصة
،ويحسن حالتهم اجلسمانية .للمصابني مبتالزمة داون عدة صفات
كثيرا في صحتهم
ّ
ّ
معظمها معروفة جيدا للوالدين ،وملن هم على عالقة يومية معهم .بشكل عام ،هؤالء األوالد
هم ذوو توتّر عضلي منخفض؛ األطراف العليا قصيرة نسبيا وثخينة؛ في كفة اليد َثنْية
عرضية وحيدة وثني خاص لألصبع اخلامسة ،في قدم الرجل فسحة كبيرة بني اإلبهام
جلد ْ
األولى والثانية؛ مبنى خاص ومختلف عن املبنى العادي للحوض .املشاكل األورثوبيدية املميزة
ملتالزمة داون تنبع عن ارتخاء األربطة ( )ligaments the of Hyperlaxityوالتي لها
خاص.
انعكاسات على النشاط اليومي بشكل عام ،والنشاط البدني بشكل
ّ
أكثر املشاكل انتشارا هي التالية:
 .1عدم استقرار فهقي  -محوري في العمود الفقري العنقي
الر ْك َبة) في الركبة ،خلع يتط ّور في
الرضفة (وهي َع ْظ ُم َر ْأس ُّ
 .2مرونة زائدة للمفاصل :خلع َّ
مفصل الفخذ.
 .3رجال “ = )Valgum-Genu( ”yركبة َروحاء  /حنفاء
ّ
مسطحتان ()Valgus - Plano Pes
 .4كفتا القدمني
ألن لها متثي ً
ال في دروس التربية البدنية
سنتطرق إلى املشاكل الثالث األولى؛ ّ
 .1عدم االستقرار ال َفهقي  -احملوري ()Instability axial-Atlanto
وضع عدم االستقرار هذا بني الفَهقة :أي الفقرة العنقية األولى ) ،)Atlasوبني الفقرة الثانية
في العمود الفقري العنقي موجود عند  20% - 10%ممن يعانون من متالزمة داون .بعض
حالة عدم االستقرار هذه ينجم عن ارتخاء األربطة التي تثبت هاتني الفقرتني ببعضهما،
وبعضها اآلخر بسبب تط ّور غير كامل لقطعة من الفقرة العنقية الثانية .الولد الذي يعاني من
مشكلة من هذا النوع ،من احملتمل أن يشكو من الم عنقي ،وأن يبقي رأسه مائال إلى اجلانب.
ميكن أن يطور الولد شلال في األطراف (العلوية أو/و السفلية) ،أو عجزا عن السيطرة على
ّ
وكل ذلك في أعقاب الضغط على احلبل
العضلة العاصرة ( )sphincterأو ضعفا عا ًّما.
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الشوكى (، )cord spinalالذي مير بني الفقرات العنقية األولى .عدم استقرار-كاملوصوف
أعاله  -ميكن أن يتم ّثل في احلياة اليومية ،إال أن السؤال الذي يطرح بشكل عام هو مجرد
قدرة هؤالء األوالد على االشتراك في الفعاليات الرياضية.
 .2مرونة زائدة للمفاصل :خلع عفوي لل َورك (Habitual Spontaneous Hip
)Dislocation
األطفال الذين يعانون من متالزمة داون يبدؤون باملشي بشكل عام في سن متأخرة نسبيا.
أوراكهم متتاز باملرونة الزائدة ،إال أنهاغير قابلة لالنخالع .في سن  4 - 2سنوات يتط ّور
عند بعضهم حالة انخالع عفوية (تلقائية) للمفصل .رأس الفخذ يخرج من مكانه الطبيعي في
احلوض ،مع انه ميكن إعادته بسهوله إلى مكانه .إذا لم تت ّم معاجلة الفخذ  -التي في حالة
انخالع مباشرة  -سيكون من غير املمكن إعادتها إلى مكانها وشفاؤها .أعراض هذه احلالة
العرج ،الشعور “بفرقعة” عند حتريك املفصل ،أو رفض املشي .معاجلة املشكلة تتم بشكل
هي َ
عام عن طريق عملية  -إجراء تغيير على محور عظم الفخذ بالقرب من مفصل الفخذ.
 .3خلع الرضفة ورجال “)Genu Valgum and Patellar Dislocation) ”Y
الرضفة هي عظم مثلّث موجودة داخل وتر العضلة ذات الرؤوس األربعة وهي العضلة التي في
َّ
مقدمة الفخذ .الوتر مربوط بعظم الساق حتت الركبة مباشرة .بسبب مرونة املفاصل الكبيرة
فإن الساقني حتت الركبتني متيالن أكثر فأكثر نحو اخلارج في ّ
كل
عند أوالد متالزمة داونّ ،
املشي وحمل ثقل الرجلني ،وهما حتصالن على ال َوضعة املم ّيزة بشكل حرف الواي الالتيني
الرضفة إلى اخلروج من مكانها الطبيعي داخل الشق في عظم
“ ”Yمقلوبا .باملقابل متيل ّ
الفخذ .وتتموضع خارج امل َوضعة العادية حتى أنها من احملتمل أن تخرج متاما من موضعها
الصحيح.
ّ
توجيهات للمعلّم:
•يجب على ّ
كل تلميذ ،مع متالزمة داون ،أن يحضر تقريرا من طبيب حول أهليته لتنفيذ
نشاط جسماني ،مع تفصيل الفعاليات املسموحة والفعاليات املمنوعة.
•ميتنع األوالد ،الذين يعانون من متالزمة داون ،من القيام بأي فعالية جسمانية تتض ّمن:
الوقوف على الرأس ،الوقوف على اليدين ،التدحرج على العنق بكل أنواعه والقفز .مثل هذه
الفعاليات ميكن أن تسبب ضررا غير قابل لإلصالح ،وحتى املوت ،وخاصة لألوالد الذين
يعانون من عدم استقرار فهقي  -محوري)Atlanto-axial Instability( .
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إعاقة جسدية
يعاني  4% - 3%من جمهور التالميذ في سن املدرسة في البالد ،من إعاقة بدرجات مختلفة
في جهاز احلركة .على الرغم من ّ
فإن الكثيرين من األوالد املعاقني
كل الصعوبات والقيود ّ
ينجحون في أداء مهماتهم احلركية ،كما األوالد الذين ال يعانون من أي إعاقة جسدية .قسم
من األوالد املعاقني ال يصلون إلى استقاللية كاملة في األداء خالل حياتهم .إن سياسة ال ّدمج
في جهاز التربية والتعليم ،هو مساعدة أكبر عدد من التالميذ املعاقني جسديا في الوصول
إلى مستوى األداء الوظيفي املتوقع.
ينقسم التفعيل اجلسماني لألوالد املعاقني جسديا إلى مجموعتني أساسيتني من األهداف:
1.1أهداف عا ّمة تشبه بطبيعتها أهداف التفعيل اجلسماني لعامة التالميذ مثل :حتسني لياقة
القلب  -الرئتني ،احملافظة على مرونة مفصلية وعلى قوة العضالت ،تعلم مهارات أساسية
ومهارات رياضية ،تعلم طرق ف ّعالة لالستغالل احلكيم لساعات الفراغ.
خاصة تتغير وفقا لنوع اإلعاقة :عند املصابني بالشلل الدماغي يجب تشجيع
 2.2أهداف
ّ
االستعمال التوافقي للجسم ،وعند املصابني في العمود الفقري يجب تقوية حزام الكتفني
وما شابه.
يجب مالءمة إطار الفعالية اجلسمانية في املدرسة للتالميذ املعاقني جسديا ،وعلى املعلّم إذن
أن يفكر في حلول مناسبة .فيما يلي عدد من التوجهات (النظريات) إلشراك ودمج هؤالء
التالميذ في اإلطار املدرسي:
تطرق خاص.
•املشاركة التامة  -يدمج املعلم التلميذ املعاق في جميع املهمات الص ّف ّية بدون ّ
في غالبية احلاالت تكون هناك حاجة إلى تدخل إضافي من طرف املعلم ،يشمل توجيه
التلميذ املعاق إلى التقوية في مركز رياضة عالجية للمعاقني و/أو إعطائه وظائف بيتية
في مجاالت الفعاليات الصعبة بالنسبة إليه ،والتي حتتاج إلى تدريب إضافي (على سبيل
املثال مهارات دحرجة كرة ،قذف كرة).
•تعليم مشترك  -يستعني املعلم مبعلم معالج ،يتر ّكز في التالميذ ذوي اإلعاقات الذين
يحتاجون إلى فعاليات مالءمة ،مبوازاة تفعيل بقية تالميذ الصف.
•تعليم األقران ( – )Teaching/Tutors Peerيستعني املعلم بتالميذ غير معاقني أو
بتالميذ من صفوف أعلى ليكونوا عاهدين ( )Tutorsللتالميذ املعاقني .هناك عدد من
املبادئ يجب احملافظة عليها من أجل احليلولة دون وضع يشعر فيه املعاق بالدونية،
وخاصة احلرص على توزيع األدوار بحيث يعطى التلميذ املعاق مكانة من يتخذ القرارات
مجرد استقبال التعليمات وتنفيذها.
ويبادر ويتخذ موقفا ،وأال يقتصر دوره على
ّ
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ملالءمة مضامني التعلم ،والفعاليات حلاجات التلميذ املعاق جسديا يجب تنفيذ املبادئ التالية:
1 .1امل َ ْو ََق َع ُة في البيئة :اختيار مسافات مشي /ركض مناسبة (خط النهاية ،البعد عن السلة)؛
حتى تتوفر إمكانية النجاح.
2 .2اختيار احمل ّفزات في البيئة حسب درجة انتباه التلميذ  -زيادة عدد احمل ّفزات للتلميذ
الال  -مبال ،وتقليلها للتلميذ ذي االنتباه الناقص.
3 .3مالءمة املعدات (حجم ولزوجة الكرات ،طول ووزن املضرب) لقدرة التلميذ.
4 .4اختيار مستوى ارتفاع (اضطجاع ،جلوس ،جثو ،وقوف) يضمن قوام ًا كافيا لتحقيق
سيطرة على املهارة.
5 .5مالءمة متطلبات املهمة :على سبيل املثال :السماح بأن تالمس الكرة األرض في لعبة
مرتني.
الكرة الطائرة ،أو أن تالمس كرة التنس األرض ّ
6 .6مالءمة ارتفاع الشبكة أو السلة لقدرة التلميذ على الرمي أو الضرب.
7 .7زيادة عدد الالعبني في املجموعة.
8 .8تقليل مركب التن ّقل في ألعاب احلركة.
9 .9تقليل التعقيد والصعوبة بحسب حتليل مهمات ت ََط ُّور ّية
1010زيادة توالي املهمات الوسطية عند تعلّم مهارات جديدة.
1111تغيير طريقة التدريج (إعطاء النقاط) – على سبيل املثال :إعطاء نقطة إذا أصابت الكرة
خشبة السلة أو طوقها)
1212زيادة وقت االستراحة بني الفعاليات في احملطات.
1313تغيير مركب التنافس إلى مركب تعاوني (عدد التمريرات في املجموعة ،عدد التالميذ
الذين اشتركوا في التمريرات).
التطرق بشكل شخصي (فردي) إلى التالميذ املعاقني،
عند تخطيط الفعالية الصفية من الالئق
ّ
وبناء برنامج تربوي دامج لكل واحد منهم .في هذا البرنامج تدمج أهداف الفعالية من منهج
التعليم العام للتربية البدنية ،مع أهداف خاصة للتلميذ املصاب بإعاقة جسدية .كذلك حتدد
طرق املالءمة املطلوبة من أجل متكني التلميذ املعاق من االندماج في أكبر عدد ممكن من
الفعاليات الصفية.
في الفصول التالية سنقوم بتفصيل اجلوانب الطب ّية والوظيف ّية واملهن ّية في مقطع أنواع
اإلصابات األساسية التي تؤدي إلى إعاقة جسدية .في نهاية ّ
كل فصل نأتي مبثال لبرنامج
خاصة لتلميذ معاق جسديا.
تربوي مدمج حلالة
ّ
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ّ
الشلل ال ّدماغي
خلفية طبية

قي أو مكتسب ،ثابت أو
اإلصابات في جهاز األعصاب املركزي هي نتيجة خللل دماغي خلْ ّ
متط ّور .النموذج األكثر انتشارا لإلصابة الدماغية اخللْق ّية واملستقرة هو الشلل الدماغي
( .)Palsy Cerebralفي هذه احلاالت الضرر الدماغي يحدث بعيد الوالدة أو خاللها ،بشكل
عام بسبب النقص في تز ّود املخ باألكسجني .مثال إلصابة دماغية مكتسبة ومستقرة هو إصابة
في الرأس نتيجة ضربة .في هذين النوعني من اإلصابات يحصل في حاالت كثيرة ضرر واسع
للمخ ،والنتيجة هي خلل في أداء أجهزة كثيرة .الفرق األساسي بني هذه اإلصابات املرحلة
التط ّورية للمخ عند حدوث اإلصابة .في الشلل الدماغي يحدث ضرر للمخ غير الناضج من
الناحية العصبية .هذا املخ من املفروض أن يتط ّور على الرغم من الضرر الذي حلق به ،ولكن
بشكل مختلف عن مخ سليم.

تصنيف اإلصابات من نوع الشلل الدماغي

تصنيف اإلصابات احلسية  -احلركية يت ّم بشكل عام حسب التوزيع الطوبوغرافي لها،
وبحسب طبيعة اإلصابة .من املألوف تقسيم اإلصابات إلى  5مجموعات أساسية حسب
التوزيع الطوبوغرافي:
حادي ( - )monoplegiaإصابة أحد األطراف بشكل عام الطرف األعلى
1 .1الشلل ا ُأل
ّ
(اليدان).
2 .2الشلل املزدوج (شلل الرجلني) ( )Diplegiaإصابة في اجلزء السفلي من اجلسم مبا
فيه الرجالن.
3 .3الفالج؛ َ
في ( – )Hemiplegiaإصابة نصف اجلسم بشكل طولي .تشمل
الشلَ ٌل
ْ
النص ّ
اإلصابة اليد والرجل والظهر في تلك اجلهة .اإلصابة في اليد شديدة بشكل عام أكثر
من الرجل.
َ 4 .4شلَ ُل َث َ
ال َثة َأ ْطراف ( – )Triplegiaإصابة ثالثة أطراف واجلذع.
باعي ( - )Tetraplegiaإصابة األطراف األربعة واجلذع
َ 5 .5شلَ ٌل ُر ّ
ّ
كل شكل من أشكال اإلصابات ميكن أن تظهر بدرجات خطورة مختلفة  -من إصابة خفيفة،
وحتى خطيرة ج ًّدا والتي تسبب خلال كبيرا في األداء الوظيفي .أشكال اإلصابات األكثر
انتشارا هي التالية:
1.1خلل في توتر العضالت (جتنيد وحدات العصب  -العضل في حاالت االستراحة واحلركة)
تشنجي ،أو على شكل توتّر عضالت
 اخللل في توتر العضالت ميكن أن يكون على شكلّ
زائد ،مقارنة مع التوتر الطبيعي .توتر العضالت املنخفض املعروف باسم “توتر خفيف”
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(بلسيدي) يكون في حاالت الشلل الكامل ،وحاالت نقص التوتّر .هناك كذلك حاالت
انخفاض جزئي في توتر العضالت.
الرنَح ّ
املخ ّي (الال  -انتظام) ( - )Ataxia Cerebelarينتمي إلى هذه املجموعة املعاقون
َّ 2.2
الذين يحدث عندهم الضرر العصبي الرئيسي للمخيخ .مشكلتهم األساسية هي االضطراب
في القدرة على التوافق بني احلركات ،واحملافظة على التوازن.
3.3الرنحي  -املنتمون إلى هذه املجموعة يعانون من مشاكل صعبة ج ًّدا في التوافق .توتر
العضالت عندهم يتراوح بني توتر زائد ،وحتى توتر منخفض .احلركات الفعالة ترافقها
حركات غير إرادية “دودية” .كذلك تعاني هذه املجموعة من مشاكل صعبة في احملافظة
على التوازن .في غالبية حاالت الشلل الدماغي ،هناك تدخل لعدة أشكال من اإلصابات،
وحتديد اإلعاقة يكون بحسب شكل اإلصابة السائد .حتديد اإلصابة يت ّم بحسب املعيارين
َم ًعا ،على سبيل املثال :شلل مزدوج رنَحي.
مزايا اإلصابة في جهاز احلركة للمصابني بالشلل الدماغي
العضلي.
1.1خلل في التوتر
ّ
2.2تقصير مدى احلركة بسبب نقص في احلركة ،تصلّب تدريجي للمركبات املرنة في األوتار
واألربطة
التطرق اإلدراكي) األعضاء املصابة ونتيجة لذلك زيادة قلة احلركة في
3.3إهمال (عدم
ّ
العضو.
4.4خلل في القوام بسبب عدم التناسق واحلمل الزائد على مفاصل مع ّينة بحركات تعويض.
5.5خلل في األداء الوظيفي في احلياة اليومية ،وفي مهارات احلركة األساسية ،وفي املهارات
الرياضية ومبهارات العمل.
6.6هبوط في أداء التن ّفس ،في قوة وقدرة حت ّمل القلب – الرئتني مقارنة بالشخاص
والسن.
العاديني من نفس اجلنس
ّ
قواعد احلذر في النشاط اجلسماني
باإلضافة إلى جميع قواعد احلذر املوجودة واملنشورة في مناشير املدير العام يجب:
1.1االنتباه من السقوط خالل التنقل بني مناطق الفعاليات ،وخالل احلركة في البيئة.
2.2التقليص قدر اإلمكان من املهمات التي تسبب زيادة كبيرة في التشنجات.
أهداف خاصة للفعاليات اجلسمانية الدامجة للمصابني بالشلل الدماغي ومناذج لتطبيقها
 .1حفظ وزيادة نطاق (مجال) احلركة:
 تقليل التشنّجات بواسطة استرخاء بواسطة املوسيقى الهادئة ،والتشجيع بواسطةتوجيهات لفظية.

| 142

اخلاص ِة
احلاجات
س :د ْم ُج التالميذ ذَوِ ي
َص ُل
ِ
ِ
ّ
الف ّ
الساد ُ
© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

ّ
تستغل مجاالت احلركة القصوى (على سبيل املثال:
 تشجيع األداء بقوالب حركةمتريرات صدر بكلتا اليدين ،متريرات من فوق الرأس).
 .2حتسني القوام وحرك ّية الرأس واجلذع
 تقوية العضالت الناصبة للرأس (مناسب  -بشكل خاص  -ملن يعانون من إصابةباعي).
شديدة َ -شلَ ٌل ُر ّ
 بالتناوب  -استرخاء العضالت الناصبة السفلية للجذع ،وخاصة ملن يعانون من الشللاملزدوج.
 مرونة حزام الكتفني. تقوية مقربات عظم لوح الكتف والعضلة املثلثة ()deltoid تقوية عضالت البطن املائلة (القطرية) العمل على فصل حركة بني اجلذع العلوي والسفلي وتعاقب اجلذع. تقليل عدم التناسق بني جانبي اجلسم (اجلَ نَف = امليالن اجلانبي في العمود الفقري)والذي يتمثل بصريا في عظم كتفي وبخاصرتني بارتفاعات مختلفة.
 .3حتسني ردود فعل الدفاع والتوازن
متحركة.
 من قواعد دعم ثابتة إلىّ
 من قواعد دعم عريضة إلى قواعد ض ّيقة. بارتفاعات مختلفة فوق قاعدة الدعم. مع وبدون حتضير مسبق.بصري.
 مع وبدون مردود (تغذية مرتدة)ّ
 مع توجيه االنتباه إلى مجال واحد. .4حتسني مهارات أساسية أدائ ّية:
 مهارات حراك (ركض ،هبوط ،حجل ،عدو ،خطوات مطاردة). مهارات يدوية (دحرجة ،مسك /لقف ،رمي/قذف ،ركل ،ضرب ،تدحرج) .5حتسني األداء التوافقي:
 مراقبة احلركة (تخطيط ضبط الق ّوة مبتابعة بصرية). فصل احلركة (مراقبة مدمجة لعدد من املهمات في آن واحد).	حتسني التناسق احلركي(لذوي الشلل النصفي) .6حتسني قوة حت ّمل القلب  -الرئتني وأداء التنفس:
 في أعقاب اإلصابة في القدرة على املشي عند غالبية املصابني ،يجب االستعانة ببدائلمثل السباحة ،ركوب الدراجات مع ملحقات دعم مختلفة ،دراجة ثالثية العجالت،
التجذيف في كياك ( - kayakزورق جلدى من زوارق االسكيمو) ،بيدالو= زورق
صغير يعمل بالدواسات ،دراجة يدوية.
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منوذج لتخطيط فعالية مدمجة
اسم التلميذ

جنس/توصيف اإلصابة

الصف

شلل مزدوج تشنّجي

الرابع

وصف األداء:
املالءمات املطلوبة

األهداف
•يسيطر التلميذ على مهارات كرة أساسية :رمي (كتف،
صدر  ،)2/3مسك ،دحرجة ورمي إلى السلة بنوعية
تالئم التالميذ غير املعاقني من أبناء ص ّفه ،وهو في حالة
جلوس.
•يشترك التلميذ في ألعاب إملام ،وتنظيم احلركة في
الساحة مع تالميذ ص ّفه.
حترك ذاتي (بواسطة عكازين – عند
يتدرب التلميذ على ّ
• ّ
احلاجة) ملسافة  400-20م؛ من أجل حتسني اجنازاته
بسرعة حركة مريحة وقصوى بالنسبة لقيم البداية.
•يتعلم التلميذ مهارات رياضة (جمباز) على فرشة يشمل
التدحرج إلى األمام.
•يشترك التلميذ في ألعاب كرة من وراء شبكة وفي
مهارات حتضير لكرة طائرة
•يشترك التلميذ في مهارات حتضير لكرة السلة.

•	 العمل مع زميل

•	 حتديد املساحة والسرعة.
•	 تدريب ذاتي مع زميل إلى جانب تالميذ
الصف.
•	 زيادة مساحة التنجيد ملنع اإلصابة في
الرجلني.
•	 تنفيذ في حالة اجللوس شبكة منخفضة.
•	 تنفيذ من كرسي.

•ين ّفذ التلميذ ّ
كل درس متارين؛ لتحسني القوام في حزام
الكتفني (تقريب العظم الكتفي ،تعزيز ق ّوة البطن ،توتير
عضالت الورك والظهر السفلى ) كما يعطى مجموعة
متارين للبيت.
يتدرب زمالؤه على مهارات قفز
•في الوقت الذي فيه
ّ
على صندوق القفز – يتدرب التلميذ على فصل احلركة،
الزحف في مسطحات مائلة والتسلّق على سلّم سويدي
يوجه التلميذ إلى مركز رياضة للمعاقني للقيام بفعاليات
ّ
رياضية إضافية ،مع التركيز على مركبات السباحة
والتدريب على دراجة يدوية.
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أمراض عصبية/عضلية
خلفية طبية

األمراض العصبية /العضلية هي مجموعة أمراض جين ّية (وراثية) والتي تظهر بأشكال
سريرية (إكلينيكية) مختلفة .تختلف األمراض عن بعضها البعض مبزاياها اجلين ّية ،ومبدى
انتشارها ،وبسيرورة املرض ،وبالتعقيدات الطبية الشائعة وبالعمر املتوقع للمرضى .سيرورة
قسم من هذه األمراض بطيئة ،ومن املتوقع أن تتوقف ،في حني ميكن أن تكون سيرورة
أمراض أخرى سريعة ،وتتمثل بضعف كبير في العضالت ميكن أن يتطور إلى شلل لعضلة
التنفس ،وإلى املوت األعراض األولى لقسم من هذه األمراض تظهر في سن مب ّكرة ،ولقسمها
اآلخر في سن املراهقة .أكثر األمراض شهرة من هذه العائلة:هي َح َث ُل العضل املتر ّقي
(( )Progressive Muscular Dystrophy: PMDا َ
حل ّثل العضلي :مرض وراثي يتميز
بهزال العضالت التدريجي) والذي يكنى “دوشان” ً
أيضا.
اخللل األولي في أمراض العضالت يحدث في العضل نفسه :على العكس من أمراض اجلهاز
العصبي ،إذ أن اخللل في األداء العضلي يكون نتيجة خلل في نقل احملفز العصبي إليه .يتم
احلديث عن تلف أللياف العضل ،واستبدالها بنسيج رابط أو بدهنيات .في أمراض العضالت
ال يتو ّقع أي خلل في اإلحساس أو في أداء اجلهاز العصبي الذاتي.

مزايا األمراض العصبية  /العضلية

وراثي.
•مرض
ّ
•تغييرات فيزيولوجية (وظائفي) ومورفولوجية (شكلي) في العضالت.
•وهن عضالت متقدم.
َ
•اضطرابات في األداء التنفسي.
• اضطرابات في األداء القلبي.
متوسط العمر املتوقع.
•انخفاض في
ّ

خالل (جمع خلل) مرافقة لإلصابة العضلية:

•هبوط كبير في األداء الوظيفي في احلياة اليومية.
•تشويهات ( )deformationوخلل في القوام.
•فقدان مدى احلركة الفعال والسلبي.
•ارتفاع في الوزن.
•هبوط في األداء التنفسي.
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قواعد حذر في العمل مع األوالد املصابني بأمراض عصبية  /عضلية

فإن تفعيل األوالد
باإلضافة إلى قواعد احلذر املألوفة والتي تنشر في مناشير املدير العامّ ،
الذين يعانون من أمراض عضل متقدمة ،يتطلب من معلم التربية البدنية انتباها شديدا إلى
الضنَا َكة (الضيق) التالية:
عالمات َ
1.1تذ ّمرات من تعب شديد وقت الفعالية
2.2شكاوى من آالم عضلية أو مفاصل بعد الفعالية،
3.3ضيق نفس.
في ّ
كل حالة من هذه احلاالت ،يجب تقليل اجلهد البدني خالل الفعالية .كذلك يجب أن نتذ ّكر أن
التوازن عند األوالد مختل ،وغالبا ما تسبب دفعة خفيفة إلى سقوطه ْم .يجب أن نكون حذرين
ج ًّدا عند النزول إلى الفرشة أو عند القيام منها والتفكير في فعاليات جسمانية على كرسي
متحرك في فروع الرياضة التي حتتاج إلى التن ّقل.

توجيهات خاصة لفعاليات جسمانية تدمج التالميذ املصابني بأمراض
أعصاب /عضالت:

احلاجة إلى مالءمة خاصة للفعاليات اجلسمانية لهؤالء التالميذ تزداد كلما اشتدت العالمات
السريرية (اإلكلينيكية) للمرض ،وازداد الهبوط في األداء الوظيفي .في املراحل التي يشتد
فإن دمج التالميذ في الفعاليات اجلسمانية العادية ال يكون واقعيا ،ويجب
ضعف العضالت ّ
مالءمة الفعاليات للتالميذ مع قدراتهم .فيما يلي بعض األمثلة:
1 .1فعاليات في الماء:
الفعاليات في املاء تتيح املجال أمام التالميذ الستغالل قوة املاء الرافعة ،والتحرك بدون
مقاومة اجلاذبية .الفعالية داخل املاء ،مت ّكن من تفعيل مجموعات كبيرة من العضالت في
آن ووقت واحد ،والعمل على حتسني األداء التن ّفسي .الفعاليات داخل املاء محبوبة لدى
غالبية التالميذ؛ ألنها متنحهم الشعور بأنهم ال يختلفون عن غيرهم من األوالد.
2 .2تمارين على الفرشة:
عند القيام بتمارين على الفرشة ،من املهم البحث عن نقاط انطالق فيها ميكن تفعيل
مجموعات عضالت ليس ضد اجلاذبية (في املجال األفقي) ،على سبيل املثال :في حالة
االضطجاع على اجلنب ،ميكن تفعيل اجلذع ،ثنى وبسط الفخذين والركبتني .بواسطة
التمرين على الفرشة ميكن العمل على املرونة بشكل منهجي ومدروس.
3 .3ألعاب لتحسين األداء التنفسي:
	حتت تصرف معلم التربية البدنية تشكيلة من األلعاب التي تعتمد على الزفير ،عبر أنبوبة
على شيء ما على سبيل املثال :النفخ على كرة خفيفة الوزن بهدف إدخالها إلى شق/
جتويف مناسب ،أو النفخ على بالون؛ كي يطير بعيدا قدر اإلمكان .أي ،على حتسني أداء
التنفس ميكن العمل ً
أيضا بواسطة فعاليات داخل املاء.
4 .4تحسين قدرة تح ّمل القلب  -الرئتين:
بواسطة ركوب دراجة ثالثية (العجالت) أو استعمال دراجة قياس اجلهد (الدينامية)
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عضلي
منوذج لتخطيط فعالية مدمجة لتلميذ يعاني من ضمور
ّ
اسم التلميذ

جنس/توصيف اإلصابة

الصف

ضمور عضلي

الرابع
املالءمات املطلوبة

األهداف
•يندمج التلميذ مع فعالية لياقة بدنية فقط في احملطات
التي تتناول فعاليات األطراف العلوية فقط.
•يلعب التلميذ حارس مرمى في ألعاب احلركة (كرة قدم،
كرة يد).

•استعمال كرات خفيفة أكثر.
•تصغير مساحة املرمى.

•ين ّفذ التلميذ في ّ
كل درس متارين لتحسني القوام (تقوية
العضالت التي تقرب العظم الكتفي ،تقوية ق ّوة البطن،
إطالة الفخذ وأسفل الظهر) كما يعطى مجموعة متارين
للبيت.
يوجه التلميذ إلى مركز رياضة عالجي؛ لتحسني القدرة على
ّ
السباحة والتدريب على دراجة يدوية.

إصابات في احلبل الشوكي (بسبب ضربة أو حبل شوكي
أشرم ( )spina bifidaأو شلل األطفال)
خلفية طبية

اإلصابات في احلبل الشوكي هي نتيجة خللل مكتسب أو خلقي .السبب األكثر انتشارا
لإلصابات املكتسبة هو الضربات .الضربات عند األوالد ميكن أن تكون ناجمة عن حوادث
طرق أو حوادث خالل ممارسة الرياضة .عندما يحدث كسر في فقرة يجب جبره قبل أن يسمح
بتحريك الفقرة املتضررة .احلبل الشوكي األشرم هو منوذج إلصابة في احلبل الشوكي على
خَ لفية خلقية .مثل هذه اخلالل (جمع خلل) ميكن أن تسبب عجزا في القوام  -اإلنتصاب مثل
ا ُ
حلداب ،وال َق َعس واجلَ نَف.
عوامل مكتسبة أخرى لإلصابة في احلبل الشوكي هي األمراض الضمورية والتلويث ّية التي
تسبب ضررا غير قابل للتصليح .املرض املعروف أكثر من غيره هو مرض شلل األطفال
( .)Poliomyelitisهذا املرض أصبح اليوم نادرا في العالم الغربي بفضل برنامج التطعيمات.
من املألوف تقسيم مصابي احلبل الشوكي إلى :أصحاب اإلصابة باألطراف األربعة (شلل
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رباعي – شلل األطراف األربعة  ،)Quadriplegia -إذ تكون اإلصابة في فقرات العنق
ً
أيضا تَعصيب ( )innervationعضالت األطراف العلوية ،وإلى أصحاب
واخللل يشمل
اإلصابة باألطراف السفلية ( شلل نصفي ُسفلي ،)Paraplegia :إذ أن اإلصابة تكون في
فقرات الصدر أو اخلاصرة (احلقو) .كلما كانت اإلصابة في فقرات مرتفعة وكاملة أكثر (عدد
ألياف احلبل الشوكي التي أصيبت) ،تقل قدرة املصاب األدائية .األوالد مع حبل شوكي أشرم
مصابون بشكل عام بني الفقرات ا َ
حل ْقو ّية (اخلصرية) الرابعة واخلامسة؛ وهم يسيطرون على
حركية اجلذع ،وعلى قسم من عضالت احلوض ،إال أنهم قادرون على املشي فقط مبساعدة
معدات طويلة ،أو التحرك على كرسي متحرك ( ُم َد ْولَب).
وظيفة معلم التربية البدنية هي تشجيع التلميذ على تنفيذ متارين مرونة .هذه التمارين يجب
تنفيذها قبل وبعد ّ
كل فعالية قوة وحت ّمل .يجب أن نؤ ّكد على أنه يجب على املصاب في احلبل
الشوكي أن يقوم بكل اإلطاالت بشكل ف ّعال ،وعلى معلم التربية البدنية أن ميتنع عن القيام
بإطاالت سلبية .التنفيذ الذاتي لتمارين اإلطالة يزيد من الشعور بسيطرة التلميذ على مصيره،
كتلك السيطرة التي يكتسبها من تنفيذ مهمات أدائية مختلفة .الشعور بالسيطرة هو هدف
مهم بحد ذاته.
منع التلوث في مجرى البول ّ -
كل مصاب في احلبل الشوكي (باستثناء املصابني بشلل
األطفال) يتعلم ضمن برنامج تأهيله األولي تقنية خاصة تالئمه بشكل شخصي إلفراغ املثانة.
أما املصابون في احلبل الشوكي فعليهم أن يحرصوا على أن يفرغوا مثاناتهم قبل البدء بأي
بدني ،وخاصة قبل دخولهم بركة السباحة .في ّ
كل إطار لفعالية جسمانية يجب االهتمام
نشاط
ّ
بالظروف الطبيعية املناسبة لتفريغ املثانة .احلرص على توازن السوائل ،وعلى تفريغها في
حيوي لتقليل احتماالت اإلصابة بالتهاب مجاري البول.
أوقات محددة هو شرط
ّ

توجيهات خاصة للنشاط اجلسماني:

النشاط اجلسماني للمصابني في احلبل الشوكي ميكن أن ين ّفذ في حاالت متن ّوعة :وهو واقف،
وهو في حالة حركة على رجليه ،أو بواسطة معدات وعكازين ،وفي حالة اجللوس والتنقل
مالءم فوق زالجات للتزلّج
متحرك ،أو في املاء ،أو على فرشة وحتى على مقعد
على كرسي
ّ
َ
على اجلليد ،أو على املاء أو على ظهر حصان .يجب احلرص على تنفيذ آمن لالنتقال ،وعلى
للتحرك
اتخاذ وسائل احلذر املطلوبة .الكرسي املتحرك يستعمل بشكل عام كوسيلة بديلة
ّ
خاصة مثل توازن على عجلتني (،)Wheely
على الرجلني ،ويتطلب اكتساب مهارات حركة
ّ
مالءمة
خاصة
أو رفع كرة عن األرض مع حركة بواسطة طوق .هناك كراسي متحركة
ّ
َ
للفعاليات الرياضية املختلفة مثل التنس (كرسي مع عجلة أمامية صغيرة واحدة لزيادة القدرة
متحركة مالءمة لسباقات شارع ومسار  /مضمار (كرسي
على املناورة) ،وكذلك كراس
ّ
طويل له عجالت رئيسية كبيرة ،وأطواق حتريك صغيرة وعجلة أمامية كبيرة) .يجب أن نو ّفر
كرسي فعالية مالءم قدر اإلمكان؛ لكي يتم ّكن من زيادة قدرته على احلركة ،ومت ّكنه
للتلميذ
َّ
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من املهارات املختلفة .ميكن تعلّم مهارات الكرة بدون صعوبة في حالة احلركة على كرسي
متحرك ،ومن املستحسن حتسني قدرته على املناورة مع الكرسي إلى األمام وإلى اخللف:
خالل حركة مالءمة مع زميل آخر أو مع زميلني آخرين .ميكن دمج تلميذ على كرسي متحرك
في جميع التدريبات التمهيدية أللعاب الكرة ،وفي اللعبة نفسها يجب أن نضمن ظروفا متنع
املارة .طريقة أخرى ممكنة هي أن جُنلس تالميذ ًا آخرين على كراس
اصطدام الكرسي بأحد ّ
متحرك
متحركة .من املهم ج ًّدا أن مننع حدوث خلل في القوام بسبب طول اجللوس على كرسي
ّ
ّ
(وبالذات كتفني مستديرتني)وذلك عن طريق فعاليات جسمانية تر ّكز على تقريب عظمتي لوح
الكتف (على سبيل املثال :بواسطة حتريك دراجة يدوية وبواسطة السباحة).

منوذج لتخطيط فعالية جسمانية مدمجة لتالميذ يعانون من حبل شوكي
أشرم ()spina bifida
اسم التلميذ

جنس/توصيف اإلصابة
حبل شوكي أشرم (spina
 - )bifidaشلل نصفي ُسفلي:
Paraplegia

الصف
اخلامس

التحرك باالستعانة بجهاز  ،RGOولكنه يتحرك بشكل عام على كرسي
وصف األداء :التلميذ قادر على
ّ
متحرك (مدولب) .وهو يعاني من تط ّور معتدل جلنف يساري ( scoliosisأي انحراف جانبي في العمود
الفقري) وقصر مبقدار  10درجات في مجال حركة ثني الركبتني.
املالءمات املطلوبة

األهداف
•يندمج التلميذ مع فعالية لياقة بدنية ،وهو جالس على
كرسي متحرك ،وفقط في احملطات التي تتناول فعاليات
األطراف العلوية فقط.
•يندمج التلميذ مع فعالية ألعاب القوى بالسفر ملسافة
 2000 - 100م.

•استعمال كرات خفيفة أكثر.

•ين ّفذ التلميذ في ّ
كل درس متارين لتحسني
القوام (تقوية العضالت املقربة للكتفني ،تعزيز ق ّوة
البطن ،إطالة العضالت ثانية الفخذ والظهر السفلي)
كما يعطى مجموعة متارين للبيت.
يوجه الطالب إلى مركز رياضة عالجي؛ لتحسني القدرة
ّ
على السباحة ،والتدريب على دراجة يدوية.
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إصابات في الهيكل العظمي

تظهر اإلصابات في الهيكل العظمي – في العظام وفي نسيج الربط الذي بني العظام  -في
األساس على خلفية متالزمات ( )syndromeخلقية ،ولكن ً
أيضا في متالزمات تتط ّور خالل
الطفولة ،أو في سن املراهقة .مزايا هذه الظواهر تختلف الواحدة عن األخرى ،لذلك لن نتحدث
عن توجيه واحد لطرق املعاجلة .فيما يلي سنعرض الظواهر الرئيسية
والتوجيهات اخلاصة للفعاليات البدنية:
أ .ال َودانة* ( – )Achondroplasiaالعامل األكثر انتشارا لقصر القامة هو اخللفية
اجلينية (الوراثية) ،وأحيانا قد حتدث اإلصابة في أعقاب َطفرة جديدة .امليزة الرئيسية
هي قصر األطراف ،مع انه تكثر ً
أيضا حالة تش ّوه اجلذع وباألساس التقعر اخلصري
البارز .العضالت بشكل عام في وضع سليم وميكن تدريبها بدون قيود.
توجيه  -يستطيع التالميذ االشتراك في غالبية النشاطات البدنية ،ولكن يجب االنتباه
إلى اخلالل في القوام (في حالة ّ
تدخل جراحي لتثبيت العمود الفقري) وإبداء اليقظة
واالنتباه للخالل في احلركة الناجمة عن ذلك.
ب .تك ّون العظم الناقص** ( – )osteogenesis imperfectaمرض ناجم عن جني واحد
صلبة العني ( )scleraوخالل أخرى مختلفة في
ويتم ّثل في الهبوط في السمع ،وإصابة ُ
النسيج الضا ّم .أحد اخلالل املألوفة هو كسور في عظام الهيكل العظمي .من ّيز بني نوعني
رئيسيني :مرض والدي (خلقي) وشديد ومرض يظهر خالل فترة الطفولة ()Tarda
مع عوارض ّ
أقل صعوبة .يتمثل املرض الوالدي منذ الوالدة بكسور كثيرة ومع ّقدة.
والنتيجة تكون بشكل عام قصر القامة وقابلية كبيرة لألطراف وخاصة السفلية للكسور
والتش ّوهات.
توجيه  -في احلاالت الصعبة يتحرك الولد على كرسي مدولب ،ويجب االمتناع عن حمل
وزن ثقيل من أجل منع الوقوع وحدوث كسور .الفعالية التي ُيوصى بها أكثر من غيرها
هي السباحة .كذلك ميكن ممارسة كرة السلة تنس طاولة وغيرها من األلعاب على كرسي
مدولب .تدريبات القوة ممكنة ولكن بجرعات حذرة وتدريجية جد ًا .يجب االمتناع بشكل
الست ّية ( َق َذائف ّية) سريعة ومك ّثفة (مثل قذف أو ص ّد
خاص عن أحمال كبيرة وعن حركات َب ْ
في ألعاب القوى).
ت .ا ْع
وجاج امل َ ْفصل ( - )arthrogryposisهذا هو االسم العام لعدد من تق ّفعات
ُ
( )contractureمفصلية بأعداد مختلفة في اجلسم .األسباب األكثر شيوعا لهذه اإلصابة
هي أسباب ا ْعت َ
صب ّية (( )neuropathicأي ناجمة عن مرضيات -باثولوجيا -
الل ٌّية َع َ
أيضا أسباب ا ْعت َ
ً
الل ٌّية عضل ّية ( )myopathicأي مصدرها
عصبية) إال انه توجد
* الودانة = مرض وراثي والدي يتّصف بتو ّقف من ّو العظام الطويلة مما يؤ ّدي إلى قصر األطراف مع بقاء
الرأس واجلذع طبيعيني فيصبح املصاب قزما –معجم أكادمييا الطبي
تنسج النسيج
بنقص
ز
ي
يتم
سائد،
** تكون العظم الناقص= مرض موروث ناجت عن صبغي (كروموزوم)
ّ
ّ
الضام والكوالجني مما يؤدي إلى حدوث كسور في العظام.
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مرضيات  -باثولوجيا  -عضل ّية) وأسباب مدمجة .مجاالت احلركة في املفاصل املختلطة
محدودة ج ًّدا ،وبشكل عام تسمح بدرجات قليلة للحركة الفعالة أو السلبية .حركة زائدة
في املفاصل تسبب أملًا نتيجة لتقييد احلركة .العضالت حول املفاصل املصابة تكون
بشكل عام ضعيفة وضمورية.
توجيه  -التمارين البدنية تهدف في األساس إلى احملافظة على مجاالت احلركة ،وحتسني
األداء بواسطة حركات تعويض بأكبر تشكيلة ممكنة في ظروف املرض .في هذه احلاالت
ً
أيضا ُيوصى بنشاطات في املاء.
ث أمراض املفاصل ال ّرثيانية في سن الطفولة ،داء ستل :التهاب املفاصل املزمن في
األطفال ()Juvenile Rheumatoid Arthritis, Still’s Disease
هذا مرض شائع يسبب التقييد الكبير في منظومة احلركة .يصيب املرض نسيج السائل
الزّليلي املوجود داخل محفظة في املفاصل والذي يندفع بشكل عام في سن ما بني سنتني
وأربع سنوات أو ثماني سنوات أو إحدى عشرة سنة .توجد للمرض مراحل خطيرة
وفترات هدوء .األعراض التي تدل على ظهور املرض هي انتفاخ في املفاصل ،حساسية
املفاصل للمس ،وتشوهات (وخاصة في األصابع) ،آالم مفاصل ينتج عنها عرج ،تصلب
صباحي ،آالم ظهر ،تقييد مجاالت احلركة في املفاصل املختلطة؟.
توجيه  -النشاط اجلسماني املالئم هو ما يكون بشدة منخفضة مثل السباحة ،متارين
املرونة املعتدلة ،متارين التقوية بوزن خفيف ،وعلى طول معظم مجال احلركة املمكن
بسبب ظروف املرض .الفعاليات اجلسمانية ممكنة في فترات الهدوء للمرض.
ج .فقدان األطراف اخللقي (تش ّوه األطراف أو احدها = =Amelia/ dysmeliaانعدام
االطراف) – بسبب إصابات أثناء احلمل ميكن أن يحدث قطع أو تش ّوه خلقي في
األطراف يتمثالن بانعدام كامل أو جزئي للطرف.
توجيه  -مبا يتالءم مع نوع اإلصابة تال ُء َم أحيانًا أطراف اصطناعية للمصاب .هدف
النشاط اجلسماني أوال وقبل ّ
كل شيء :هو التدريب على أداء جسماني تعويضي
واحملافظة على مجاالت احلركة كبيرة قدر اإلمكان وفي حالة انعدام األداء ً
أيضا؛ لكي
نحافظ على التناسق احلركي والقوامي.

ضعف النظر

*

خلفية طب ّية

ضعف النظر املقصود هنا يتم ّثل بحالة تكون فيها حدة البصر دون  ،6/18أي أن التلميذ
ضعيف النظر هو من يرى عن بعد  6أمتار ما براه الشخص سليم النظر عن بعد  18مترا.

والتوسع  -راجعوا كراسة :املرشد لدمج التالميذ املكفوفني وضعيفي النظر في الفعاليات
* للتفصيل
ّ
البدنية في املدرسة ،إصدار وزارة التربية والتعليم التفتيش على التربية البدنية ،قسم التعليم اخلاص،
القدس 2003
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أو أن مجال الرؤية ض ّيق .من املألوف التمييز بني املكفوفني متاما :أي أولئك الذين ال توجد
بر ْيل للكتَا َبة من أجل القراءة والكتابة،
عندهم أي حساسية للضوء ويحتاجون إلى َطري َق ُة َ
وبني ضعفاء النظر الذين يستطيعون قراءة املطبوعات باالستعانة بأجهزة تكبير مختلفة .في
إسرائيل يوجد حوالي  2000تلميذ مكفوف وضعيف نظر .األسباب الرئيسية لضعف النظر
في سن الطفولة هي:
1.1عجز والدي.
2.2أمراض تلوثية.
3.3حمل غير سليم.
4.4وراثة.
5.5صدمات خالل احلياة.
وضع األداء الوظيفي:
األطفال املكفوفون مييلون إلى التأخر في تطوير املهارات األساسية املتعلقة باحلركة في
البيئة ،مثل احلبو واملشي .املشي احلر يتط ّور قبيل السنتني ،وفي حالة انعدام احمل ّفزات
الكافية من احملتمل أن يتم ّيز بوضعية مقيدة وبخطى متثاقلة .كما تظهر بني احلني واآلخر
حركات مرافقة منطية في األطراف ،والظهر والرأس (اهتزاز) ،والناجمة على ما يبدو عن
احلسي  -احلركي .في بعض األبحاث وجد ً
أيضا أن اللياقة
احلاجة إلى التعويض عن التحفيز
ّ
البدنية للمكفوفني ومن يعانون من ضعف النظر ،تقل درجة كبيرة ( )30%-15%عن لياقة
أقرانهم من املعافني جسديا.
توجيهات خاصة للفعاليات اجلسمانية
الفعاليات اجلسمانية املالئمة للتلميذ الكفيف تشمل جميع مركبات اللياقة البدنية الشخصية.
إضافة إلى ذلك:
1 .1التأكيد على مركبات اجلودة للمهارات اجلسمانية الوظيفية مثل :الركض ،القفز ،الرمي
واملسك (اللقف) والسباحة.
2 .2تنمية قوام ساكن ومتحرك ،وخاصة من خالل التجاوب مع حاالت مفاجئة.
3 .3تنمية تشكيلة من الفعاليات احلركية التي متكن من قضاء فعال لوقت الفراغ ،مثل :ألعاب
كرة مالءمة بواسطة ملحقات صوتية( جرس على السلة ،كرات رنّانة)( .لعبة بني مجموعات
تدحرج كرة طنّانة بينها [كرة – مرمى] هو فرع رياضة أوليمبي للمكفوفني)
4 .4تعليم الركوب على الدراجة مع االستعانة بزميل بصير (دراجة تاندم)( .فروع رياضة حت ّد
تشمل تزجل ًا على املاء ،تزجل ًا على اجلليد ،الغطس ،التسلّق ،التزلّق من على الصخور،
تالئم التلميذ الكفيف ،لكن ليس للتنفيذ في إطار دروس التربية البدنية).
5 .5تنمية فعاليات رياضية تر ّكز على مركبات حاسة اللمس ،اإلحساس بالعمق .لهذه الغاية
يناسب بشكل خاص فرع اجلودو الذي هو اآلخر فرع من فروع الرياضة األوملبية
للمكفوفني.
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