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 العالج النفسي الحركي .1
یتعلم األطفال  یعانون من اضطراب أو اختالف في السلوك الحركي.العالج النفسي الحركي عبارة عن عرض لتقدیم الدعم المدرسي لألطفال الذین 

یدعم أخصائیو العالج النفسي  یعزز ھذا لدى األطفال الثقة بالنفس واالعتماد على الذات. بفضل ھذا الدعم تحسین قدراتھم الحركیة عن طریق اللعب.
 ضل.الحركي األطفال في مواجھة تحدیات المدرسة والحیاة الیومیة بشكل أف

 

 متى یحتاج الطفل إلى العالج النفسي الحركي؟ 1.1
یحتاج الطفل إلى العدید من المحاوالت المتكررة حتى یتمكن من  وعلى الحركة أن تتطور أیضاً. یتطور األطفال بشكل مختلف، وھذا أمر طبیعي.

التطور الحركي لدى بعض األطفال محدود بشكل واضح،  إن المشي بثبات أو الركض أو التأرجح أو التسلق أو ركوب الدراجة أو الرسم أو الكتابة.
 في ھذه الحالة یُنصح بإجراء تقییم نفسي حركي. األمر الذي قد یؤثر علیھم سلباً من الناحیة العاطفیة.

 
 من الُمجدي القیام بھذا التقییم في حال:

 تأخر التطور الحركي •
 قصور المھارات الحركیة بشكل الفت •
 ةفرط النشاط واالندفاعی •
 عجز الحركة •
 مشاكل في تطور الكتابة •

 
 

 تبرز ھذه المشاكل من خالل: عادة ما تكون مشاكل السلوك الحركي مرتبطة بمشاكل تتعلق بالتطور االجتماعي أو العاطفي أو اإلدراكي.
 صعوبات في التعامل مع األطفال اآلخرین •
 السلوك العدواني •
 التصرفات الطفولیة التي ال تتناسب مع عمر الطفل •
 صعوبات في تقبل الفشل •
 نقص الثقة بالنفس •
 صعوبة السیطرة على النفس •
 صعوبات التعلم واضطرابات النمو المحددة •

 
 یُنصح بإجراء تقییم مختص لألطفال أو لبیئتھم المحیطة في حال كانوا یعانون من الضغط النفسي القائم أو المتوقع حدوثھ.

 
 العرض

 لجمیع األطفال في سن التعلیم المدرسي اإلجباري في مدینة زیوریخ.یُقدم العالج النفسي الحركي مجاناً 
 

أخصائي نفسي حركي لدى المدارس الحكومیة والخاصة في مدینة  50یعمل حوالي  یتوفر لدى كل مدرسة وروضة أطفال مركز عالج مختص.
 االستشارات. تتلخص مھمتھم بإجراء التقییم والعالج والقیام بالمشاریع الوقائیة وتقدیم زیوریخ.

 
 التقییم

یتبع  .یقوم األخصائیون بقیاس مستوى تطور الطفل المشارك فیما یخص المھارات الحركیة الكبرى والدقیقة ومھارات الحركة الكتابیة وكذلك السلوك
أكثر، یُناقش األخصائیون الحالة مع وللحصول على معلومات  األخصائیون إجراءات تقییم معینة ویراقبون الطفل أثناء الحركة واللعب الموّجھ والحر.

 األشخاص الذین یقدمون الرعایة للطفل (أولیاء األمور، المعلمون، ربما غیرھم من األخصائیین).
نة یتم وضع أھداف العالج الممك یتم بعدھا شرح نتائج التقییم من خالل اجتماع مدرسي یضم جمیع المعنیین ویتم اتخاذ القرار بشأن التدابیر الالحقة.

 بحیث تكون مسؤولیة تحقیقھا مشتركة.
 

 العالج
تتم مناقشة مسار العالج بشكل منتظم مع األشخاص  یسیر العالج وفقاً لالحتیاجات ونقاط القوة وكذلك أھداف العالج الفردیة لكل طفل على حدة.

  المعنیین بتقدیم الرعایة للطفل، وقد یتم تعدیل أھداف العالج.
مرة واحدة في األسبوع، وقد یُقدم وفقاً لالحتیاجات فردیاً أو لكل طفلین أو ثالثة معاً أو ضمن مجموعة صغیرة في الغرفة عادة ما یُقدم العالج 
 المخصصة للعالج.

 
 الوقایة
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كما أنھم  سیة.یقوم أخصائیو العالج النفسي الحركي بناًء على طلب المعلمین وباالتفاق معھم بمشاریع وقائیة في ریاض األطفال أو الصفوف المدر
لحركة ینظمون عروضاً جماعیة میسرة لألطفال المسجلین ممن ھم في انتظار إجراء التقییم أو لألطفال الذین یعانون من صعوبات طفیفة في مھارة ا

 الكتابیة.
 

 االستشارة
اً على األسئلة والشكوك حول التطور الحركي ھكذا یمكن الرد مبكر یقدم أخصائیو العالج النفسي الحركي االستشارات ألولیاء األمور والمعلمین.

 واإلدراك والسلوك والتخطیط إلجراء مشترك إذا لزم األمر.
 

 التسجیل
یتم تسجیل  ) لدى مركز العالج المختص.Zürcher Volksschuleیقوم المعلمون بتسجیل األطفال ممن یرتادون المدارس الحكومیة في زیوریخ (

  الُمقیمین في زیوریخ من أجل التقییم النفسي الحركي عن طریق أولیاء أمورھم.طالب المدارس الخاصة 
))zuerich.ch/privatschulung-www.stadt 

 
 مراكز العالج:

 في المدرسة مباشرة أو في مراكز خارجیة.مركزاً للعالج النفسي الحركي، بعضھا موجود  31یتوفر في نطاق مدینة زیوریخ 
 
 

 للمزید من المعلومات ألولیاء األمور والمعلمین:
therapie-zuerich.ch/psychomotorik-www.stadt 
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