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 :المقدمة

 دول معظم في يا  نسب العهد حديث ميدان  Early Intervention  المبكر التدخل ميدان إن

 وقت أي من وضوحا   أكثر المبكر التدخل برامج إلى الحاجة أصبحت وقد العالم،

 إعاقة أو نمائي تأخر يعانون األطفال من% 11 حوالي بان يالحظ جانب فمن.  مضى

%  51 أن المتخصصة اإلقليمية و الدولية المنظمات  تؤكد أخر جانب ومن.  ما

 خالل من وقايتهم يمكن واإلعاقة النمو اضطرابات من عانوني الذين األطفال من تقريبا  

 مدى في شك أدنى يوجد فال إذا  .  نسبيا   مكلفة وغير بسيطة إجراءات بعمل القيام

 . اإلنسانية المجتمعات لكل المجال لهذا والماسة األساسية الحاجة

 يتعلق فيما المالع دول من كثير في وسريعا   كبيرا   توسعا   األخيرين العقدين شهد وقد

 هذا ونتج ، العمر من السادسة دون لألطفال المبكر التدخل في والبرامج بالخدمات

 .الحقا   عرضها سيتم العوامل من مجموعة تفاعل خالل من التطور

 من خدمة بأنها توصف أن يمكن كافية خدمات اآلن حتى توجد ال فإنه ذلك كل ومع

 وقد.  ومكثف مبكر تدخل إلى المحتاجين لاألطفا كل احتياجات تلبي األول الطراز

 المبكرة الطفولة مرحلة في الخبرات لطبيعية أن على أدلة العلمية البحوث قدمت

 . ونموه اإلنسان تعلم على المدى وطويلة بالغة تأثيرات

 في الخاصة الحاجات ذوي األطفال وتدريب بتربية يعني المبكر التدخل ميدان إن

 مجرد يكون وال ومبتكرة جديدة توجيهات يتطلب متفرد ميدان ,المبكرة الطفولة مرحلة

 واألساليب للبرامج تكرار أو ، المدرسة سن في لألطفال التربية لخدمات تنازلي امتداد

 . األطفال رياض في المستخدمة

 : المبكر التدخل(  تعريف)  مفهوم

 مصطلح عن بديال   ، Early Intervention   المبكر التدخل مصطلح استخدام اآلن يالحظ

 .الوقاية مصطلح وهو والسبعينات الستينات في االستخدام شائع كان

 التعويضية التربية أن الوقت ذلك في التصور أن إلى(  Sandow , 1990)  ساندو ويشير

 على مالئمة غير بيئة في ينمون الذين األطفال مساعدة خالله من يمكن نظام هي
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 تأثير تمنع أو تقي أنها على المساعدة هذه إلى ينظر انوك العادي المجتمع في النجاح

 ظهر ثم ومن ، العجز من الوقاية اتجاه في سريع تغير حدث وقد.  السالبة المتغيرات

 .المبكر التدخل مصطلح

 خدمات تقديم تتضمن التي الخدمات من النوع ذلك إلى المبكر التدخل مفهوم ويشير

 من ويعانون العمر من السادسة دون لألطفال فسيةون وتربوية واجتماعية طبية متنوعة

 هذا يتعدى األمر أن بل.  اإلعاقة أو للتأخر قابلية لديه من حتى أو نمائي تأخر أو إعاقة

 النمو على لمساعدتهم األمور أولياء مهارات تطوير على تركز برامج تقديم ليشمل

 كذلك اإلشارة من والبد . األسرة لخدمة الفردية بالخطة يعرف حسبما وذلك والتعلم

 لفئات خدمات تقديم هدفها الفئوية بالبرامج تسمى المبكر للتدخل برامج هناك أن إلى

 . إعاقة عنده طفل بأي تعني أنها أي فئوية غير البرامج هذه معظم أن إال اإلعاقات من

 ممكن نمو أقصى تشجيع إلى تهدف منظمة إجراءات عن عبارة هو المبكر فالتدخل

 الوظيفية الكافية وتدعيم ، الخاصة االحتياجات ذوي السادسة عمر دون اللألطف

 Early Intensive  والمبكر المكثف السلوكي التدخل بين يفرق من ويوجد.  ألسرهم

Behavioral Intervention  المبكر التدخل ومصطلح Early Intervention للتدخل ينظر بحيث 

 الذين الصغار األطفال إلى المقدمة الخدمات إلى يشير عام مصطلح انه على المبكر

 هو والمبكر المكثف السلوكي التدخل أن حين في ، االضطرابات من الكثير يعانون

 أغلب فإن وعادة.  التوحدية حاالت عالج في وفائدته فعاليته ثبتت جدا   محدد عالج

 .مكثفا   سلوكيا   تدخال   توفر ال المبكر التدخل برامج

 يصل أن قبل تبدأ التي المرحلة تعني مبكر كلمة فإن المصطلح هذا رحلش العودة وعند

 الهائل  الكم فتصف مكثف كلمة أما ، ذلك من أصغر أو سنوات خمس سن إلى الطفل

 تجليل استخدام إلى يشير سلوكي ومصطلح ، العالج لبرنامج المطلوبة الساعات من

 .العالج أي التدخل كلمة وتعني ، التعليم من خاص نوع وهو تطبيقي سلوكي

 : المبكر التدخل برنامج في المستهدفة الفئات
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 ، تحديده السهل من ليس أمرا   المبكر التدخل لبرامج المستهدفة الفئات تحديد مهمة إن

 -: فمنها إيضاح إلى تحتاج قد جوانب من ذلك يحيط لما

 .لألطفال المعقدة و المختلفة النمو طبيعة -1

 . تقييملل مناسبة أدوات توفر عدم -2

 .االنتشار نسبة عن دقيقة بيانات توفر عدم -3

 من والبيولوجية االجتماعية العوامل بين العالقة حول الكافية المعرفة توفر عدم -4

 (. Shonkoff & Meisels ,1991. )أخرى جهة من واإلعاقة جهة

 أو التأخر تحديد على تساعد معتمده معايير توجد فإنه ذلك كل من وبالرغم ولكن

 . المتوسط عن المعيارية واالنحرافات التأخر بنسبة تهتم التي النمائي رافاالنح

 ثالث توجد أنه إلى ( Foster & Foster 1993)  وفوستر فوستر أشار فقد حال كل وعلى

 -: وهم ، المبكر التدخل خدمات على حصولهم يجب الذين األطفال من فئات

 Children With Establihed محدد زعج أو مشكلة بالفعل لديهم يوجد الذين األطفال -1

Disabities 

 ( Biological Risk)  بيولوجي خطر حالة في هم الذين األطفال -2

 ( Children With Environmental Risk)  بيئي خطر حالة في هم الذين األطفال -3

 ويالحظ.  نمائيا   المتأخرين األطفال وهم رابعة أخرى فئة(  Benn , 1993)   بن ويضيف

 يتوقع أو ، حاليا   ومعروفا   محددا   الخطر كان سواء خطر في هم األطفال هؤالء لك بأن

 .المستقبل في حدوثه

 -: األتي في بإيجاز منهم كل عرض ويمكن

 يوجد الذين األطفال وهم Established risk condition قائم خطر ظروف ذوو األطفال -1

 وتضم. وأعراضها أسبابها الغالب في ومعروف ، محدد عجز أو مشكلة بالفعل لديهم

 الفينلكتيون وحالة دوان زملة مصل الصبغية، االضطرابات بعض الظروف هذه

 الخلقية، والتشوهات. األيض اضطرابات أنواع أحد وهي( RKU)     يوريا

 في واألطفال. الحسية واالضطرابات ،(الدماغي الشلل مثل) العصبية واالضطرابات
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 حدوث احتمال ولكن نمائي، تأخر حاليا عليهم يظهر أن الضروري من ليس الفئة هذه

 هنا المستخدم والمحك( Benn, 1993) البعض يذهب كما% 65 أو% 91 عن يقل ال ذلك

 .الطبي التشخيص هو

 قبل مرضي تاريخ لديهم أطفال وهم Biological risk بيولوجي خطر ذوو األطفال -2

 الجهاز نمو على بيولوجية خطورة وجود يرجح الميالد بعد أو الوضع أثناء أو الميالد

 ولكن ، إعاقة أو عجز حاليا لديهم يوجد ال الفئة هذا في واألطفال.  المركزي العصبي

 في التعلم في مشكالت أو مائي تأخر ظهور احتمال من تزيد البيولوجية الظروف هذه

 مت الخطرة الظروف لهذه مجدده قائمة وتوجد. عالجي تدخل يحدث لم إذا المستقبل

 واحد عامل وجود هنا المستخدم والمحك. والبحوث الدراسات نتائج ضوء في وضعها

 ومن. التخصصات متعدد التقييم فريق قرار على اعتمادا القائمة هذه من األقل على

 ووزن المبتسرة والوالدة للمخدرات، الحامل األم إدمان البيولوجي الخطر عوامل أهم

 الوالدة معايير اختلفت فقد الطبية العلوم في حدث الذي مللتقد ونظرا الوليد، للطفل قليل

 في أصبحت فالوالدة بيولوجي، خطر في الوليد الطفل تجعل التي الوزن وقلة المبتسرة

 مالحظة مع( Hanson & Lynch, 1995) أقل أو كجم1,5 أصبح والوزن ، 26 – 25 عمر

 من شفاء لهم يحدث بيط أو بيولوجي خطر ظروف في يولدون األطفال من الكثير أن

 .رسمي عالجي تدخل بدون الظروف هذه

 من يعانون ال الفئة هذه في األطفال Environmental risk بيئي خطر ذوو األطفال -3

 نوعية ولكن عادية، كانت والوالدة الحمل وظروف وراثية، أو بيولوجية اضطرابات

 للنمو محتمال تهديدا ثلتم خاللها من ينشأون التي البيئية والظروف المبكرة خبراتهم

 المستقبل، في وانفعالية ومعرفية سلوكية مشكالت ظهور ترجح كما للطفل، السوي

 التغذية، سوء المتوافرة، واالستثارة األم، رعاية بنوعية هنا الخطر عوامل وتتعلق

 هنا المستخدم المحك.  وثقافيا   اقتصاديا   الفقيرة األسرة وبيئة الطبية، الراعية نقص

 .    التخصصات متعدد التقييم فريق قرار على يعتمد ا  أيض
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 الشائع األمر وهو ، األولى الفئة ضمن البعض يضعها  نمائيا   المتأخرون األطفال -4

 النمائي التأخر حدوث على اعتمادا منفصلة فئة يعتبرها اآلخر والبعض ذكرنا، كما

. النمو مجاالت من رأكث أو مجالين في العمر من سنتين أول في الطفل لدى بالفعل

 درجات على الطفل حصول ويعتبر. اإلكلينيكي والمحك النفسي القياس هنا ويستخدم

 للنمو مقنن قياس على المتوسط دون معياري انحراف اثنين إلى واحد بين تتراوح

 متعدد فريق على فيعتمد اإلكلينيكي المحك أما نمائي، تأخر وجود على دليال

 لقدرات النمائية المالئمة على حكما ويصدر متنوعة مصادر يستخدم التخصصات

 .الطفل

 -: وفوائده المبكر التدخل أهمية

 الوقاية إلى يؤدي ألنه المبكر، التدخل أهمية الخاصة التربية ميدان في الخبراء يدرك

 الحاجات ذوي األطفال على اإلعاقة تأثيرات من ويقلل النمو، في المشكالت من

 يقود قد المبكر التدخل فبدون ولذا مترابطة، المختلفة النمو هرفمظا.  وأسرهم الخاصة

 الصباطي،) فإن لذا.  أخرى إعاقات إلى اإلعاقة تؤدي أوقد آخر، ضعف إلى الضعف

 وتعميم الوراثي اإلرشاد كبرامج الوقائية باألساليب العناية ضرورة إلى يشير( 1429

 الوراثية االستشارات لتقديم جالزوا على للمقبلين اإلجباري الطبي الفحص مكاتب

 األمراض بمخاطر والتوعية لديهم والمتنحية السائدة الوراثية الصفات واكتشاف

 خاصة لإلناث بالنسبة والتكرر المتأخر اإلنجاب والزواج األقارب وزواج الوراثية

 . للجنين الوراثية األمراض حدوث من للتقليل وذلك

 في النمو على كبيرة تأثيرات الحياة في األولية للخبرات أن تبين فقد أخرى جهة ومن

 النمو فترات باسم يعرف ما فيها يحدث المبكرة الطفولة فمرحلة. جوانبه جميع

 ولذلك والتغيير، للنمو وقابليته استعداداته ذروة في الطفل يكون حيث الحرجة،

 واللغوية العقلية القدرات لتطوير الفترات هذه استثمار إلى يسعى المبكر فالتدخل

 خدمات، من يقدمه ما على المبكر التدخل خدمات تقتصر وال. للطفل واالجتماعية

 األطفال مع التعامل كيفية إلى يوجهها حيث األسرة إلى ذلك تتعدى فخدماته للطفل
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 غير أو مناسبة فعل وردود رعاية أنماط لديها تتطور أن قبل الخاصة االحتياجات ذوي

 العام والنمائي الصحي الوضع تحسين على يعمل لمبكرا التدخل أن وبما. بناءه

 المادية التكاليف خفض على يعمل بالتالي فإنه الخاصة، االحتياجات ذوي لألطفال

 .المستقبل في األطفال من الفئة هذه تحتاجها قد التي الطبية وغير الطبية للعالجات

 النفس وعلماء المربون أجمع إذ الخاصة، أهميتها لها المدرسة قبل ما مرحلة أن وبما

 في المبكر التدخل فإن هنا ومن اإلنسان، حياة في تمر عمرية فترة أهم اعتبارها على

 على قادرا   يكن لم إن فهو األهمية، من كبيرة درجة على أمرا   يعتبر المرحلة هذه

 األقل على أو تخفيفها، على قادر فهو المرحلة، تلك في مشكالت من يطرأ ما معالجة

 .المستقبل في تفاقمها منع على قادر

 ذوي لألطفال المبكر التدخل وبرامج لخدمات وتقدم تطور من يحدث لما المالحظ إن

 ذلك، في سريعا   توسعا   سيرى فإنه ، العالم دول مستوى على الخاصة االحتياجات

 -:  منها العوامل من مجموعة لتفاعل ناتج وهذا

 وارتقاء نمو في العمر من األولى المرحلة في المبكرة الخبرات بأهمية الوعي تزايد -

 . الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص لدى األهمية هذه وتتضاعف اإلنسان،

 حيث الخاصة االحتياجات لذوي االجتماعية الرعاية فلسفة في حدث الذي التحول -

 التي الطبيعية المواقع في الخاصة الخدمات على حصولهم الضروري من أصبح

 .الروضة ومدرسة الحضانة ودار المنزل مثل العاديون، طفالاأل يستخدمها

 لهم الخاصة االحتياجات ذوو الحضانة وأطفال الرضع بأن المتزايد االعتراف -

 وتطوير تنمية أجل من العاديين أقرانهم مع متساوية قرض على الحصول في حقوق

 .وقدراتهم إمكانياتهم

 الفوائد وعلى ، المبكر التدخل رةوضرو أهمية إلى الباحثين من كثير يشير كما

 ( Robson , 1989. ) نمائي خطر في أو المعوقين لألطفال بالنسبة التدخل لبرامج المؤكدة

 العديد يوجد بأنه( Hanson & Lynch, 1995 , Peterson,1986) المنشور التراث في ورد وقد

 األطفال ساعدةلم المبكر التدخل برامج تقديم ضرورة إلى تدعو التي المبررات من



 

 

 التدخل المبكر
 

12 

 هؤالء تجاه عاطفية مصادر من نابعة ليست وهي. النمو على خطر أو المعوقين

 النمو نظريات على تعتمد ولكنها الحب، حتى أو الشفقة أو كالعطف ، األطفال

 اعتمادها إلى إضافة ، األطفال نمو تعوق أو تيسر التي العوامل تحدد التي اإلنساني

 من األولى السنوات أهمية تؤكد كلها ، مختلفة جاالتم في الميدانية البحوث على

 .العمر

 -: اآلتية النقاط في عرضها سيتم فإنه المبررات هذه لتعدد ونظرا  

 السنوات النمو بين وثيقة عالقة توجد وأنه.  الالحق التعلم أساس المبكر التعلم -1

 بالمدرسة والتحاقه الطفل ميالد بين يمر الذي فالوقت الالحق والتعلم العمر من األولى

 األساسي والسلوك التعلم أنماط تتشكل حيث اإلنساني النمو متصل في خاصة داللة له

 العادات تماما الطفل يكتسب ال عندما. الالحق النمو مجاالت لكل األساس تضع التي

 التعلم هذا فإن ، الجديد للتعلم سابقة متطلبات تعتبر التي المعرفية األبنية و والمهارات

 التعلم أن. تحقيقه يستحيل الحاالت بعض وفي كامل، وغير فعال غير يكون يتأخرس

 في أكبر ضعف إلى يؤدي محلة أي في الضعف فإن ثم ومن التعلم، على ينبني

 دالة بدرجة الطفل تأخر فإذا تراكمية، بصبح السلبية اآلثار أن أي التالية، المراحل

 تالية محله في بهم يلتحق لكي أنه ذلك فمعني النمو، مجاالت بعض في أقرانه على

 في فورا البدء خالل من أي العادية السرعة من أعلى بسرعة التعليم تسريع يجب

 .المبكر للتدخل برنامج

 السنوات وتعتبر للتعلم حساسة أو حرجة فترات توجد.  الحرجة الفترة مفهوم -2

 يجب الذي الوقت هي الحرجة والفترة. الحرجة الفترات بها توجد مرحلة أهم األولى

 من معين نمط يظهر لكي خاصة خيرات تحدث أو معينة مثيرات فيه تقدم أن

 وتكون التعلم لخبرات واستجابة قابلية أكثر الطفل يكون الوقت هذا وأثناء االستجابات

 معينة تعلم أنماط إنتاج في أو معينة استجابات استدعاء في قوة أكثر البيئة المثيرات

 الحرجة الفترات مفهوم ضوء وفي. وسهولة سرعة أكثر بشكل التعلم يحدث وبالتالي

 عن النظر بغض المهمة، النمو فترات خالل المناسبة االستثارة أو الخبرات غياب فإن



 

 

 التدخل المبكر

13 

 على القدرة خسارة واحتمال االستجابة تعلم في الطفل فشل إلى سيؤدي ذلك، أسباب

 تكون قد حيث تال، وقت في ابةاالستج اكتساب في التأخر أو بعد، فيما اكتسابها

 يمكن قد التعلم أن من وبالرغم. أقل وتلقائية بكفاية ولكن اكتسابها الممكن من المهارة

 االستثارة أن إال ، المقصودة المهارات الكتساب المناسبة الحرجة الفترة بعد حدوثه

 .زمنا وأطول عمقا   أكثر تكون أن يجب اإلنجاز نفس لتحقيق المطلوبة

 اإلنسانية اإلمكانات وباقي الذكاء إن.  األخرى اإلنسانية والسمات الذكاء مرونة -3

 ومن البيئية بالمؤثرات كبير حد على تتشكل ولكنها الميالد، عند ثابتة ليست األخرى

 وهي إنسان، كل طبيعة تشكيل في فاعلة قوى هي البيئية فالعوامل. التعلم عملية خالل

 الموجودة االستثارة وكمية نوعية الطفل تربية أساليب والتغذية الجسمية الرعاية تضم

 من هناك كان وإذا. الطفل لتعلم المتاحة التربوية الفرص المنزل في االنفعالي المناخ

 فإن الميالد، منذ األبد ثابتة اإلنسانية السمات وأن للتغيير، قابل غير الذكاء أن يؤمن

 من المئات يوجد الحظ لحسن كنول. جدوى ذات غير تصبح المبكر التدخل جهود كل

 التغير، حودث ترجح أخرى وسمات أساسا الذكاء حول التتبعية الميدانية الدراسات

 بالذكاء يتعلق فيما العوامل هذه أهم من. بيئية لعوامل نتيجة النقصان، أو بالزيادة سواء

 فيرتو الدراسي، التحصيل تشجيع ومدى ، الوالدين تعليم مستوى: المثال سبيل على

 ذلك جانب إلى. األسرة في المعرفية البيئة وخارجه، المنزل داخل التروية الخبرات

 األسرية البيئة من األطفال بعض بنقل قامت التي التجريبية الدراسات تلك أيضا   توجد

 البيئية الظروف تحسين أو الكافية، االستثارة توفر بيئة في ووضعهم ثقافيا   المحرومة

 تغير إمكانية ترجح عام بشكل التجريبية الدراسات هذه نتائج. ويةترب برامج خالل من

 .المستخدمة التجريبية للمتغيرات نتيجة األفضل إلى الطفل ذكاء

 الخطرة أو المعوقة الظروف إن.  الطفل على الخطرة أو المعوقة الظروف تأثير -4

 يصبح قد تيال الدرجة إلى والتعلم النمو تعوق أن يمكن الصغير الطفل على المؤثرة

 أن يمكن فالعجز. ثانوية إعاقات الطفل لدى تظهر قد أو شدة، أكثر األصلي العجز فيه

 مع للتفاعل المألوفة األساليب بعض إعاقة طريق عن العادية التعلم عمليات يعرقل
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 فإن المعاقين، غير لألطفال المتاحة العادية التربوية للفرص األمر تركنا وإذا. البيئة

 عليهم كان وإذا. أقرانهم من كفاية أقل تعلمهم يكون أن احتمال يزيد معاقينال األطفال

 فإن األساسية، المهارات اكتساب اجل من منها واالستفادة الحياة خبرات في االشتراك

 لألطفال بالنسبة أما. الخاصة والمساعدة التدخل أشكال بعض بالضرورة يتطلب ذلك

 الدماغي الشلل مثل)وظاهر واضح العجز فإن همتشخيص تم التي المحددة اإلعاقة ذوى

 اإلعاقة مثل تجنبها، يمكن ال المعوقة الظروف هذه آثار وبعض ،( البصرية اإلعاقة أو

 اإلعاقات هذه. السمعي األسلوب خالل من التعلم على الطفل قدرة تقلل التي السميعة

 السلوك على هاتأثرات أن حيث المبكر للتدخل وعاجلة ملحة حاجة تخلق المكتشفة

 تحت ينشأون الذين لألطفال بالنسبة أما. مالحظتها ويمكن واضحة تكون والتعلم

 أنهم أو مستقبلية، إعاقة في الوقوع من عليهم يخشى بيئي أو بيولوجي خطر ظروف

 هؤالء يكبر حتى االنتظار يجوز ال فإنه يكبرون، عندما النمو في مشكالت سيواجهون

 البسيط القصور أن هنا المشكلة. األمر لزم إذا نتدخل ثم حدثي سوف ما لنرى األطفال

 ويمكن حادة الطفل مشكالت تصبح وعندما ، إعاقة إلى ويتحول يتراكم قد النمو في

 .السلبية آثارها من فعال   عانى قد سكون الطفل فإن وتسميتها تشخيصها

 خبراته ونوعية لالطف بيئة نوعية إن.  النمو على األولية والخبرات البيئة تأثير -5

 واستغالل تحقيق على الطفل قدرة وعلى والتعلم، النمو على كبير تأثير لهما األولية

 المتنوعة االستثارة توافر بمدى والخبرات البيئة نوعية تتحدد. وقدرته إمكاناته كل

 في تساعد ألنها المعاقين، األطفال لدى خاصة أهمية يحتل المتجددة،عامل والمواقف

 النمو علميات سيعطل مدى أي وإلى إعاقة، إلى العجز سيتحول مدى أي ىإل تحديد

 باألنشطة للقيام وسائل على الحصول األطفال هؤالء يستطيع مدى أي وإلى العادي،

 للطفل األفضل البيئة أن الدراسات تشير. العاديين ألقرانهم عادة تتوفر التي التعليمية

( ب. واالجتماعية والوجدانية الحسية الستثارةا من أنواع ثالثة( أ: له توفر التي هي

 على والقدرة المشكالت حل لمهارة تشجيعا  ( هـ. اللفظي النمو وتطور تدعم استثارة

( Peterson , 1986) لفظي استدالل من به يقوم لما إيجابية ونتائج آثار( د. )االستكشاف
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 إلى تؤدي لمحرومةوا العقيمة البيئات أن الدراسات من العديد نتائج كشفت كذلك

 بيئة إلى األطفال لهؤالء انتقال حدث وإذا أطفالها، بين النمو في وتأخر شاذة سلوكيات

 تلك أشهر ومن. الشاذ السلوك أنماط يغير أن يمكن فإن المبكرة االستثارة فيه تتوافر

 األربعينيات في( Goldfarb) وجولدفارب( Spitz) سبيتز دراسات سلسلة الدراسات

 في تربوا الذين الرضع أطفال على أجريت والتي العشرين القرن من نياتوالخمسي

 .إيوائية مؤسسات

 التطور في داال فرقا   تحدث أن المبكر التدخل برامج تستطيع.  المبكر التدخل نتائج -6

 الذي المتأخر العالج جهود من أسرع بدرجة ذلك تفعل وهي الصغار، لألطفال النمائي

 عند ثانوية إعاقات ظهور احتماالت من تقلل أنها كما. بالمدرسة الطفل التحاق مع يبدأ

. الطفل يتعلمها ال أو تتأخر التي النمائية المهارات اكتساب فرص من تزيد وأن الطفل،

 المبكر، التدخل لبرامج المدى بعيدة اآلثار حول التقييمية البحوث من مجموعة وتوجد

 تحويل فيها تم التي المبكرة التاريخية حوثالب( أ:  وهي أنواع، ثالثة إلى تنقسم وهي

 استثارة، أكثر البيئة إلى المحرومة بيئتهم من نمائيا   متأخرين أو عقليا   متخلفين أطفال

 التعليم برامج حول بحوث( ب.  بيئتهم في االستثارة من إضافية أشكال تقديم تم أو

 أو منخفض دخل ذات اسر من أطفال مع العالجي للتدخل برامج أو لإلثراء المبكر

 التدخل برامج لنتائج مباشرة تقييمية دراسات( ج. )مالئمة غير بيئات في يعيشون

 .المعاقين لألطفال المبكر

 للطفل المبكر التدخل وأهمية تتساوى.  المعاق الطفل ألسرة خاصة احتياجات -7

 صغيرال الطفل سلوك بين العالقة ألن. األسرة أعضاء وكل لآلباء أهميته مع المعاق

 فإن القيادة وسهل استجابية أكثر الطفل يصبح فعندما. دائرية عالقة هي آبائه وسلوك

 أكثر األب/األم تكون عندما المقابل وفي عبئا ، أقل إثابة أكثر يصبح األب/األم دور

 النمائية للمهارات الطفل اكتساب احتمال يزداد ومربي، كمعلم مهارة وأكثر إستجابية

 يمكن التي الخاصة االحتياجات من العديد المعاقين األطفال آباء دىل إن ، والتكيفية

 تكون التي الفترة خالل لآلباء دعم تقديم( أ: ومنها تلبيتها، المبكر التدخل لبرامج
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 األولية المرحلة هذه فأثناء.درجاتها أقصى في الطفل عجز حول ومداعاتهم مشاعرهم

 اكتساب في اآلباء مساعدة( ب. الطفل مع لللتفاع الجديدة واألنماط اتجاهاتهم تتشكل

 ال قد فاآلباء. المعاق لطفلهم المتوقعة العادية االحتياجات مع للتعامل الالزمة المهارات

 تحت لوقوعهم أو الجهل بسبب الطفل تربية بوظيفة مناسب بشكل القيام يستطيعون

 الفتقارهم أو معاق،ال الطفل تربية تتطلبها التي الكثيرة األعباء نتيجة كبيرة ضغوط

 .الضرورية والمساعدة الدعم نظم

 عالج، قنطار من خير وقاية درهم.  المبكر للتدخل االجتماعية – االقتصادية الفوائد -8

 أعداد يقلل أن يمكن المبكر التدخل كان وإذا. التاريخ مر على صحتها ثبت قديمة حكمة

 هذه كثافة يقلل أو المدارس، في الخاصة التربية خدمات إلى يحتاجون الذين األطفال

 الذين األشخاص عدد يقلل أن يمكن الوقائية اإلجراءات اتخاذ كان وإذا الخدمات،

 على اعتمادهم درجة تقليل نتيجة اإليواء مؤسسات في كاملة لراعية يحتاجون

 يمكن طائلة مبالغ توفير إذن يستطيع المبكر التدخل فإن صحيحا   ذلك كان إذا اآلخرين،

 في األشخاص من المزيد إلى الخاصة التربية خدمات من المزيد لتقديم مهااستخدا

 للتدخل االقتصادية الفوائد بتحليلWood (In: Peterson , 1986 ) وود قامت ولقد. المجتمع

 الخاصة التربية تكاليف مجموعة بحساب قامت. التقييمية الدراسات من عدد في المبكر

 خدمات بدء حال في التكاليف هذه بين وقارنت ،سنة 18 عمر إلى الطفل وصول حتى

 أن اتضح. سنوات ست عمر وفي سنتين، عمر وفي الميالد، عند الخاصة التربية

 دوالرا 2311 و الميالد، منذ الخدمات بدأت إذا دوالرا 2121 السنوية التكلفة وسيط

 مجموع لغيب ثم ومن. المدرسة في بدأت إذا دوالرا 4445 و سنتين، عمر في بدأت إذا

 عمر في بدأت وإذا دوالرا، 23,273 سنة 18 عمر حتى الميالد منذ الخاصة الخدمات

 أو الفصل، إلى احيانا يعود التلميذ كان إذا دوالرا 46,816 إلى تصل سنوات 6

 التدخل خدمات أن أي. سنة 18 عمر حتى خاص فصل في ظل إذا دوالرا 53,341

 .الدراسية سنواته طوال معاق تلميذ لكل والراد 16,111 حوالي توفير يمكنها المبكر

 :المبكر التدخل برامج نماذج
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 والتي المبكر، التدخل برامج في النماذج من كثيرا   وجود السبعينات أعوام شهدت لقد

 موجود الضعف أن افتراض الذي defect model القصور نموذج على معظمها اعتمد

 افترض كما مساهمة، عوامل مجرد هي ناسبةالم غير البيئية العوامل وأن الطفل داخل

 على تركز البرامج كانت لذلك. األولى بالدرجة اآلباء مسئولية هو الضعف هذا أن

 ثم. األسرة في خلل إلى والفشل المعلم لجهود النجاح إرجاع وإلى التعويض، التعليم

 تيجةن السابق النموذج رفض نحو الثمانينات في الباحثين بين تدريجي تحول حدث

 المعرفي االتجاه وظهور الخاصة، التربية اجتماع بعلم اآلن يسمى ما لطهور

 transactional process تفاعالتية كعملية النمو إلى ينظر الذي social cognition االجتماعي

 واالعتراف االجتماعي، والنمو المعرفي النمو بين التقليدي للفصل نهاية ظهروه وكان

 ( . Sandows , 1990. )الطفل براتلخ المتغير بالسياق

 في الصغار المعوقين لألطفال المبكر التدخل خدمات لتقديم مختلفة نماذج تطوير إن

 مالئمة أكثر النماذج هذه فبعض هام، أمر لإلعاقة، قابلية لديهم الذين واألطفال السن

 . األخرى النماذج من المجتمعات بعض في أمر األطفال بعض مع للعمل وفائدة

 التدخل خدمات تقديم خاللها من يمكن التي الرئيسه النماذج تناول يمكن عام وبوجه

 المستشفيات في أمر متخصصة مراكز في أو المنازل في إما أشكال عدة في المبكر

 :كالتالي وهي

 الطبيعي الوضع هو المنزل Home – Based Training . المنزل في المبكر التدخل -1

 النموذج لهذا ووفقا   وقته، أغلب الطفل يقضي األسرة وبين طفل، أي فيه ينمو الذي

 حيث للطفل، الرئيسي المعلم بدور الوالدان فيه يقوم واسع نطاق على يستخدم الذي

 توجد أنه لكما منازلهم، في( سنتين حدود) الصغار لألطفال المبكر التدخل خدمات تقدم

 مرتين، أو مرة أسبوعيا   المنزل بزيارة يقومون جيدا   مدربات أسرية ومعلمات مدربات

 الثقة على قائمة عمل عالقات وتبني وتطروه، الطفل عن المعلومات تجمع حيث

 األماكن في موجودا   المنزل في المبكر التدخل هذا يكون وعادة األم، مع المتبادلة

 تأمين ويصعب المعوقين األطفال من قليلة أعداد إال يوجد ال حيث والنائية، الريفية



 

 

 التدخل المبكر
 

18 

 هذا ميزات أو حسنات أهم ومن. لهم الخدمات لقديم المراكز وإلي من لهم مواصالتال

 لمشاركة الفرص يهيئ أنه كما الطبيعية، بيئته في الطفل تدريب يتضمن أنه النموذج،

 يجنب قد النموذج هذا أن إلى إضافة التدريبي، البرنامج في األخرى األسرة أفراد

 أن كما. المركز في محتملة مخاطر صعبه صحية حاالت من يعانون الذين األطفال

 تقديم تتضمن أنها حيث جدا   فاعله تكون الوقت نفس وفي مكلفة، غير المنزلية البرامج

. ورعايتهم أطفالهم تربية في النشطة بالمشاركة لهما وتسمح للوالدين، الفردي التدريب

 على األمور أولياء بعض قدرة عدم في إيجازها فيمكن النموذج هذا سلبيات أهم أما

 الطفل ألن راحة بدون كبير لجهد األمور أولياء بذل فعال، بشكل أطفالهم تدريب

 االجتماعي، تفاعله في الطفل على قيود وضع على إضافة المنزل، في ومعهم موجود

 بعملهم للقيام أخر منزل إلى منزل من األسريات والمعلمات اإلحصائيات انتقال أن كما

 .طويال   وقتا   يستغرق

 تقديم النموذج هذا في يتم Center – Based Programs.  المراكز في المبكر التدخل -2

 إلى سنتين أعمار في هم من) األطفال يلتحق حيث مراكز، في المبكر التدخل خدمات

 لمدة لهم، المقدمة البرامج من لالستفادة مهنيين، بواسطة خاص بمركز( سنوات ست

 باستخدام حده على طفل كل حاجات تقييم يتم حيث يا ،يوم ساعات 5 على ساعات 3

 فيه يتوفر طفل لكل فردي برنامج وضع أجل من الخاصة والمقاييس االختبارات

 منها هامة جوانب على المراكز في تقدم التي الخدمات وتشمل. معينة أهداف تحقيق

 لهم مناسبة برامج لتقديم األطفال حاجات وتقييم النمو مجاالت مختلف في التدريب

 . أدائهم ومتابعة

 والتنفيذ بالتخطيط للقيام التخصصات متعدد فريق توفير هو النموذج هذا ميزات ومن

 األطفال مع واالجتماعي للتفاعل لألطفال كافية فرص وتفوير المقدمة، للخدمات

 الجانب من لالستفادة المحلي المجتمع أمام الفرص توفير إلى إضافة اآلخرين،

 أو فنيا   أو ماديا   الالزم الدعم على والحصول المبكر بالتدخل يتعلق يماف التوعوي

 . الخدمات تقديم استمرار على يساعد مما معنويا  
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:               يلي فيما إليها اإلشارة فيمكن النموذج هذا على تؤخذ التي السلبيات أهم أما

 دية ما تكلفة له النموذج ذاه أن كما بها المرتبطة والصعوبات بالمواصالت يتعلق ففيما

 المبكر التدخل نموذج في كما بفاعلية األمور أولياء مشاركة عدم على إضافة عالية،

 (Neisworth & Bagnato , 1992. )المنزل في

 من وخاصة استخداما   األكثر النموذج هذا يعد  .المستشفيات في المبكر التدخل -3

 التربوية الحاجات برامج على جالنموذ هذا ويركز الكبيرة، المستشفيات طرف

 متعدد فريق أيدي على وتدريبهما الوالدين إرشاد إلى إضافة للطفل، الطبية والحاجات

 .التخصصات

 يعانون ممن السن في الصغار لألطفال خدمات لتقديم النماذج من النوع هذا ويستخدم

 طويلة راتلفت أو متكرر بشكل إدخالهم تتطلب شديدة، نمائية وصعوبات مشكالت من

 .المستشفى إلى

 المشاركة على وحثهما الوالدين تدريب يتضمن أنه النموذج هذا ميزات أهم ومن

 التكاليف باهظ يكون قد أنه النموذج هذا سيئات أهم ومن. طفلهما رعاية في الفاعلة

 . طويلة زمنية لفترة استمر ما إذا وبخاصة

. الوحيدة ليست ولكنها استخداما   األكثر جالنماذ هي ذكرها تم التي الثالثة النماذج وهذه

 والمنزل، المركز من كل في المبكر التدخل تشمل أخرى مبكر تدخل برامج فتوجد

 األطفال ورياض والحضانات المتنقلة الصفوف وتوفير االستشارات، تقديم خالل ومن

 (.2114 ، الحديدي ، الخطيب. )المتخصصة والمكتبات العادية

 تعبر والتي المستخدمة المبكر التدخل برامج نماذج لبعض سابقال العرض خالل من

 أنه على منها كل تراه ما حول أفكارها وتدور مختلفة فكرية لمدراس نظر وجهة عن

 المبكر التدخل برامج أن على يتفقون الباحثين معظم فإن المالئم، المبكر التدخل برامج

 قد بيئي أو بيولوجي خطر في ينالذ األطفال من العديد فإن متوافرة تكن لم إذا

 العمل طريق عن ذلك تجنب من البد لذلك اإلعاقة، ذوي من المستقبل في يصحبون

 .المالئمة المبكر التدخل برامج خدمات انتشار زيادة على
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 :المبكر التدخل تطور

 مصطلح وأن خاصة تاريخيا ، المبكر التدخل برامج نشأة تتبع الصعب من يبدو انه 

 بين شاع ولقد.  والجراحية الطبية العلوم في القدم منذ مستخدما   كان مبكرال التدخل

 اإلنسان أن على داللة وهذا عالج، قنطار من خير وقاية درهم بأن القدم، منذ الناس

 أن أي العالجي، التدخل من أفضل الوقائي المدخل بأن بعيد زمن منذ يدرك كان

 مستوى ولكن.  العالج قبل األول لمقاما في وبأتي مهم اإلصابة حدوث منع محاولة

 أجري ما إلى ذلك ويرجع اآلن، بلغته الذي بالمستوى تكن لم اإلعاقة بأسباب المعرفة

 أو معروفة تكن لم للوقاية فاعلة وسائل بتطوير سمحت مستفيضة علمية أبحاث من

 لبرامج تطورات من حدث ما وعرض تناول فيمكن وإجماال  . الماضي في ممكنة

 رئيسة مراحل عدة عبر تناولها خالل من وأهدافها طبيعتها حيث من المبكر دخلالت

 : هي

 الرضع األطفال تزويد على يركز خاللها المبكر التدخل وكان.  األولى المرحلة -1

 .لهم الحسية اإلثارة توفير تستهدف التي والنشاطات العالجية بالخدمات المعوقين

 كمعالجين الوالدين بدور يهتم فيها المبكر التدخل أصبح وقد.  الثانية المرحلة -2

 . ألطفالهم كمعلمين أو مساعدين

 بوصفه األسري النظام على منصبا   االهتمام جل أصبح وفيها.  الثالثة المرحلة -3

 وتدريبها األسرة دعم أصبح فقد.  الطفل نمو على أثرا   األكبر االجتماعي المحتوى

 .أهمية األكثر الهدف وإرشادها

 أكثر المبكر التدخل مفهوم أصبح فقد الراهن الوقت في أما.  األخيرة المرحلة -4

 إعاقة من يعانون الذين األطفال على يقتصر يعد لم أنه حيث نطاقاَ، وأوسع شموليه

 بيولوجية ألسباب للخطر المعوقين األطفال فئات جميع يستهدف أصبح ولكنه واضحة،

 .بيئية أو

 ( :الراهن) الحالي الوقت
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 ببرنامج متزايدا   اهتماما الخاصة التربية ميدان في والمهتمون الباحثون دييبهذا و 

 ذلك ويتجلى المختلفة، اإلعاقات ذوي لألطفال المبكر والعالجي التربوي التدخل

 الخاصة التربية لتشمل الخدمة قبل المعلمين إعداد برامج قاعدة بتوسيع االهتمام

 واعتماد المبكرة العمرية للمراحل المالئمة والتقويم القياس أدوات وتطوير المبكرة،

 ظهرت أن وبعد فإنه وهكذا. التدخل لبرنامج وموجها   أساسا   العلمية البحوث نتائج

 كان لما اإلعاقات كل ومع العالم بلدان جميع في انتشاره اتسع المبكر التدخل من الفائدة

 مميزة عالمة هتماماال هذا أصبح حتى المعوق، حياة في ومفيد نافع تأثير من له

 .المتحضر للمجتمع

 الخاصة التربية أن إلى( Neisworth & Bagnato , 1992) وبجناتو نيسورث ويشير 

 مصادر على وتعتمد متنوعة مقاييس استخدام على بالتركيز الحالي الوقت في أخذت

 للمخاطر والمتخصصين الباحثين إلدراك نتيجة ذلك وجاء. المعلومات لجمع متعددة

 .واحد مقياس استخدام من تنتج قد التي ألخطاءوا

 وضرورة األسرة به تقوم الذي الدور أهمية إلى معاصرة أخرى دراسات تشير كما 

 المعوقين، وتدريب لتعلم والتأهيلية التربوية العمليات مراحل كافة في مشاركتها

 فريق فيها يتعاون مشتركة عملية فالتقييم أشكاله، بمختلف التقييم جانب ذلك ويشمل

 قادر أنه طالما المعوق الفرد لتشرك وتمتد بل األسرة إلى باإلضافة التخصصات متعدد

 .مشاركته من يمنع ما يوجد وال ذلك على

 لفت على حرصت الحديثة األدبيات بأن( 2119 والحديدي، الخطيب) يذكر كما 

 األفراد تقييم علتج التي االعتبارات إلى الخاصة التربية ميدان في الممارسين أنظار

 األدبيات هذه تشجع التحديد وجه وعلى بالمخاطر، محفوفة عملية المعوقين

 متحيزة، وغير مناسبة بطريقة االختبارات باستخدام االلتزام على المتخصصين

 غير أيدي على وتطبيقها فقط المقننة االختبارات لتطبيق المحتملة المخاطر من وتحذر

 .قوية أسس على تستند ال واستنتاجات بتعميمات الخروج أو مؤهله
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 حديثي األطفال لدى اضطرابات عدة عن الكشف اآلن أمكن انه إلى يشير كما 

 مخاطر درء أمكن وبذلك وتحليلها، الدم من عينات سحب خالل من وذلك الوالدة،

 .لإلعاقة أسباباَ  تشكل الماضي في كانت التي األمراض بعض

 كيتون الفينل واضطراب الوالدي، الدرقية الغدة رقصو مثال   االضطرابات تلك ومن

 المرضية الحاالت هذه مثل على المبكر التعرف أن ومعلوم(. PKU) بـ المعروف يوريا

 .العقلي التخلف حدوث يمنع ذلك فإن الدماغ في تلف حدوث قبل ومعالجتها

 يعرف ما جعلت اآلن حتى الوراثة علم حققها التي اإلنجازات فإن ذلك إلى إضافة 

 يوجه اإلرشاد وهذا. اإلعاقة حاالت عن المبكر للكشف فاعلة أداة الوراثي باإلرشاد

 الطبية العلوم أن بل. معوقين أطفال إلنجاب عرضة األكثر األمور وأولياء األفراد نحو

 خالل من وذلك الجنين لدى االضطرابات بعض عن الكشف على قادرة أصبحت

 والتصوير.  Radiography باألشعة والتصوير Amniocentesis األمينوسي السائل فحص

 .  Ultrasonography الصوتية فوق بالموجات

 يكونون قد الذين األطفال لتحديد الراهن الوقت في المعروفة اإلجراءات ومن 

 Sweep الشامل العام بالكشف المعروف اإلجراء المبكر التدخل خدمات إلى بحاجة

Screening . 

( والبصرية السمعية) الصحية الفحوص على يشتمل الكشف من النوع وهذا 

 نوع بتحديد العام الكشف في األولى الخطوة وتتمثل(. والذكاء التحصيلية) والنمائية

 النمائي للكشف وبالنسبة...(.  البصري أو السمعي الكشف) إجراؤه سيتم الذي الكشف

 .متنوعة وتحصيل ذكاء اختبارات تطبيق يشمل فإنه العام

 الكشف من تبين الذين األطفال إحالة في فتتمثل العام الكشف في الثانية الخطوة اأم

 أوليا من بموافقة األخصائيين إلى فيحولون تعلمي أو حسي ضعف من يعانون أنهم

 القيام عند يراعى أن يجب الكشف عملية فإن مشاكل أو أخطاء لحدوث وتجنبا  . األمور

 في( Meisles & Provence , 1989) وبروفينس ميسلز لخصها وقد ومبادئ قواعد عدة بها

 -: اآلتي
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 الجهود من جزء وأنهما خدمات أنهما على والتقييم الكشف عملية إلى النظر -

 .فقط والقياس للتعرف وسائل أنهما على وليس والتأهيلية، التعليمية

 .أجلها من وضعت التي المحددة لألهداف والتقييم الكشف إجراءات تستخدم -

 .والتقييم بالكشف القيام عند المعلومات لجمع متعددة مصادر على تماداالع -

 في األطفال على بالكشف يكتفى فال. دوري بشكل والصحي النمائي الكشف تنفيذ -

 .لهم الخدمات بتقديم القيام بعد التقييم إعادة ينبغي بل. فقط العمر من المبكرة السنوات

 النمائي الكشف أن االعتبار بعين وضعي أن يحب وشامل متعمق تقييم إلى للوصول -

 .وسائل عدة من وسيلة هما والصحي

 .مناسبة وثبات صدق بدالالت والتقييم الكشف إجراءات تتمتع أن بد ال -

 .فعال بشكل والتقييم الكشف عمليات في األسرة أفراد إشراك -

 .التحيز من واإلجراءات االختبارات جميع خلو -

 عمليات فيها تطبق التي األوضاع وكذلك يمهاتقي يتم التي المهارات تكون أن -

 .وأسرهم لألطفال بالنسبة ووظيفية مألوفة التقييم،

 بهذه وقيامه يتناسب والتأهيل التدريب من مستوى على يكون بالتقييم يقوم من -

 .المهمة

 الحد في بالغ أثر لها كان كبيرة نجاحات حققت الطبية البحوث فإن أخرى ناحية ومن

 حدث ما ذكر يمكن السياق هذا وفي.  وطأتها من التخفيف أو اإلعاقة حدوث نسبة من

 كما الماضي، في معروفة تكن لم التي العديدة اللقاحات توفر عن نتج وتأثير تقدم من

 الجينية بالهندسة الصلة ذات العلمية المعرفة تسخير من العمالء تمكن

 التراخوما من والحد. وغيرها ... والطبية الجراحية واإلجراءات ، والميكروبيولوجيا

 واإلعاقات العقلي التخلف نسبة خفض على ساعد ذلك كل العيون أمراض من وغيرها

 .اإلعاقات من وغيرها الجسمية

 في كانت التي األمراض من بعض مخاطر درء الممكن من اآلن أصبح لقد 

 من يزيد التغذية سوء كان أن فبعد.  إعاقة تحدث أن يمكن أسبابا   تمثل الماضي
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 النمو تأخر لذلك المحتملة المخاطر من وأن باألمراض األطفال إصابة احتماالت

 الغذائية للمصادر المتكافئ والتوزيع الغذائي المستوى تحسين فإن لذا.  واإلعاقة

 .اإلعاقة أو العجز أو الضعف من يعانون الذين األطفال أعداد خفض على ستعمل

 للوقاية فعالة أداة أصبح بحيث االهتمام األولية حيةالص الرعاية جانب أخذ وقد كما 

 عن الوبائية وغير الوبائية األمراض مخاطر درء خالل من وذلك اإلعاقة، من

 التثقيف خالل من الوقائية األهداف تحقيق الرعاية هذه وتستطيع. المجتمع في األطفال

 والتطعيم ، النظافةو ، التغذية حول األساسية المعلومات ونشر النطاق، واسع الصحي

 بمبادئ المعرفة مستوى وتطوير األطفال ورعاية ، واإلنجاب األسرة وتنظيم ،

% 51 عن يزيد ما أن على تجتمع الدولية المنظمات فإن بالذكر وجدير. العامة السالمة

 نظم تطوير خالل من عليها القضاء يمكن إعاقة عنها ينجم قد التي األمراض من

 (.1995 ، النصر أبو. ) وليةاأل الصحية الرعاية

 : المستقبلية التوجهات

 بد ال بأنه أقترح( Meisles , 1991) ميسلز فإن الواقع لذلك وإدراكا   سبق ما على بناء 

 وتطوير تحسين أجل من وذلك كبيرا   اهتماما السابقة والقضايا األمور تلك إبالء من

 -: اآلتي في ذكره ما إجمال ويمكن المستقبلية األمور

 التركيز خالل فمن.  الوقائية الجهود ليشمل الكشف مفهوم توسيع يجب:   الوقاية -

.  باإلعاقة المرتبطة واألسرية االجتماعية العوامل وعلى المتعددة الخطر مصادر على

 تجعل قد التي العوامل بتلك الخدمات مقدمي وعي مستوى زيادة توقع يمكن فإنه

 المساعد تقديم هي المبكر الكشف نظام مهمة حتصب عندها. للمخاطر عرضة األطفال

 .الطفل لدى نمائية إعاقة إلى الخطر عوامل تتحول أن قبل األسر لهذه

 والدقة، بالوضوح يتصف األهلية لتحديد معايير تطوير الضروري من:   األهلية -

 . موثوقة غير سيكومترية معايير على االعتماد يمكن ال بحيث
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 الطفولة في للنمو الكشفية االختبارات من المزيد إلى اجةح توجد:   والثبات الصدق -

 الكشف استخدام المتخصصين بمقدور يصبح لكي والثبات بالصدق تتمتع التي المبكرة

 .أكثر بدقة المقنن والتقييم

 بمكان األهمية من بل فقط، الكمية بالبيانات االهتمام عدم ينبغي:   العيادية البيانات -

 الكشف، عملية في األسرة من تؤخذ التي تلك وبخاصة كذلك العيادية بالبيانات االهتمام

 .فردي تربوي برنامج تطوير عند تفيد بدورها وهي

 بين التفاعالت نوعية أن البحوث نتائج بينت:    والطفل الوالدين بين التفاعل أنماط -

 وهو به، ماماالهت ينبغي لذا وتطوره، الطفل نمو على كبيرا   أثرا   تترك والطفل الوالدين

 .البحوث إجراء من مزيد إلى بحاجة

 كيفية أن الماضيين، العقدين في البحوث نتائج أوضحت لقد:    األسرة وظائف -

 بجانب يتعلق ما ولكن األطفال، نمو على بالغة تأثيرات يترك لدورها، األسرة تأدية

 للقيام لجهدا من المزيد بذل إلى بحاجة وهو الكبير، االهتمام يلق لم األسر تقييم

 .تخصه بدراسات

 من بالرغم الطفل فيها ينشأ التي البيئة لتقييم كافية اختبارات يتوفر ال:    البيئة تقييم -

 األسر تقييم من المهتمين ليتمكن اختبارات، لتطوير قائمة زالت ما والحاجة أهميتها،

 .متباينة واجتماعية اقتصادية خلفيات من

 مصممة هي اختبارات من ومتيسر متاح هو ما أن معروف:    التقنين إعادة -

 على بعضها تقنين إعادة الضروري فمن لذا عادية، مجموعات على الكشف ألغراض

 .مناسبا   معهم استخدامها يصبح حتى إعاقة، لديها مجموعات

 بقسط يحظى االختبارات تطبيق على واألشراف التدريب بأن يالحظ:    التدريب -

 فيالحظ اختيارها، أو االختبارات تطوير على ينصب الهتماما وجل االهتمام، من قليل

 إعطاء يجب لذا متخصصين، غير االختبارات بتطبيق يقوم من أن الغالب في بأنه

 .المرجوة األهداف تحقيق يكفل حيويا   عنصرا   يعتبر ألنه واإلشراف للتدريب األولوية
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 تصميم في تساعد يفه المدى، طويلة البيانات جمع يجب:   الطولية البيانات -

 .المبكر والتدخل والوقاية للتنبؤ استخدامها يتم دقة أكثر محكات واختيار
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 الثاني الفصل
 و كطريقة المبكر التدخل
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 كنظام و كطريقة المبكر التدخل

  كطريقة المبكر التدخل

 . طرقال أهم هذه منتتعدد طرق التدخل المبكر و : المبكر التدخل طرق

 : العجز جانب أو اإلعاقة على التركيز   -1

 عليها التركيز يمكن ال العجز أوجه من العديد فهناك النجاح محدودة الطريقة هذه تعد 

 إما – البدنية اإلعاقة ذو والطفل.  إطالقا   اإلبصار يمكنه ال ، مثال األعمى فالطفل ،

 المشي أو كرةال ركل يستطيع ال قد – األطراف أحد لفقد أو المخي الشلل بسبب

 بعض أن نجد بينما األطراف أحد لفقد أو المخي الشلل بسب أم مستقلة بصورة

"  قول أو التغذية في الملعقة كاستخدام)  تعلم أن يمكن باإلعاقة المرتبطة السلوكيات

 فيما الطريقة لهذه األخرى الفوائد وتعد(  بسكويت قطعة على للحصول"  فضلك من

 في بالخبرة وثيقا   ارتباطا   يرتبط الصغار تعلم أن وحيث ، ليلةق التعلم بمواقف يرتبط

 باستخدام ينصح ال المحيطين األشخاص مع التفاعل مجاالت من العديد أو اللعب مجال

 ألنها المبكر التدخل من اإلفادة لتحقيق العجز جانب أو اإلعاقة على التركيز طريقة

 . محدودة وأنشطة أهداف على تركز

 : القدرات على التركيز - 2

 للطفل المتبقية القدرات على التركيز فهي للتدخل المقترحة األخرى الطريقة أما

 في الخاصة االحتياجات ذوى األطفال لها يتعرض التي العوائق إزالة على والعمل

 هذه على السيطرة ويتم واالجتماعية المادية البيئة مع التفاعل أو اللعب أثناء محاوالتهم

 والتفاعالت اللعب خالل من التداخل مجاالت في القدرات تنمية طريق عن العوائق

 الصغار األطفال لمساعدة القدرة على تعتمد فالطريقة إذا   البيئة واكتشاف االجتماعية

 . SEN الخاصة االحتياجات ذوى

 التركيز من بدال   شمولية بصورة للطفل المتبقية القدرة على القائمة التدخل طريقة تهتم

 لدى والثقة القدرة تنمية على الطريقة هذه أساس ويبنى العجز أوجه أو اإلعاقات على
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 ، والتعلم النمو عملية على اإلعاقة تتركه قد الذي السلبي األثر وتقليل الصغير الطفل

  القوة بجوانب تهتم الطريقة فهده

 جميعا  ) يمكنهم األطفال أن حقيقة أساس على عملها في وتنطلق ، الطفل لدى والحاجة

 . الطفل يتعلمه أن يكمن قدر أقصى نحدد أن هو لنا األساسي الدور وأن يتعلموا أن( 

 بدال   المعرفة بناء على قادرين متعلمين باعتبارهم األطفال إلى الطريقة هذه تنظر كما

 معرفتهم تكوين على قادرين بأنهم األطفال جميع وتصور ، الراشدين من تلقيها منم

 . البيئة مع تفاعلهم تعترض التي العوائق طريقهم من زالت طالما

 طريق فعن للطفل رؤية وتشكيل تنمية القدرة على القائمة التدخل طريقة وتتضمن

 وال ، المستقبلية طاقتهم على التعرف نستطيع الطفل لدى والضعف القوة جوانب تحديد

 اهتماماته االعتبار في األخذ دون الطفل بمستقبل الخاصة الرؤية تنمية يمكن

 وتخطيط تنمية في األساسي العامل الرؤية هذه تمثل أن وينبغي ، الخاصة وصعوباته

 الرؤية تنمية في األسرة تضمين إلى باإلضافة الصغير للطفل التعليمية الخبرات

 ، بالفعل الرؤية هذه تحقيق على األسرة جانب إلى الطريقة هذه فتعمل للطفل المستقبلية

 معظم األسرة مع يقضون ألطفال ألن األسرة عن بمنأى الرؤية ذهه تحقيق يمكن فال

 نمو الستمرار المالئم الجو األسرة فتوفر البلوغ فترة وحتى الميالد من ابتداء   وقتهم

 . التعلم وأهداف الحياة

 : المبكر التدخل مجال خصائص

 : عديدة بصور فريدا   االحتياجات ذوى من الصغار لتعليم المبكر التدخل مجال يعد

 عنه يعبر أحيانا  )  السريع العلمي التطور مقابل ، المبكر التدخل مجال حداثة:  أوال  

 األولية النمو مرحلة في مازال أنه لنا يتبين( المبكرة الطفولة مجلة في الخاصة بالتربية

 يتغير المجال في(  المثلى الخبرات)  بــ حاليا   لدينا يعرف ما إن نسبيا   جديد أنه أو

.  قليلة سنوات بعد هكذا تعد ال قد اليوم مثاليه تعد التي فالخبرات ، الزمن عبر ينموو

 الوقت بمرور المبكرة الطفولة مرحلة في الخاصة التربية بشأن تنمو معرفتنا أن كما
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"  مصطلح استخدام من فبدال   إذا   تتغير سوف وظروفه المجتمع قيم أن إلى باإلضافة

 . الكتاب هذا في"  المرجعة الخبرات"  ستخدمن سوف"  المثلي الخبرات

 :  المبكر التدخل مجال تفرد:   ثانيا  

 في فريدا   المبكرة الطفولة مرحلة في الخاصة التربية مجال يعد ذلك إلى باإلضافة  

 التعليم نظام وخاصة مختلفة ألنظمة المميزة والقيم الخبرات مجموعة يعكس أنه

 التعليم من كل مع يتداخل الذي العالجي التعليم أن ماك.  الخاصة والتربية األساسي

 في يختلفان المجالين وكال.  واضحا   دورا   يلعب الخاصة التربية ومجال األساسي

 النظامين هذين دمج في المبكر للتدخل األكبر الدور ويتمثل للعمل األساسية الجوانب

 . منهما لكل التكامل تحقق بطريقة

 المهارة ونمو اإلبداعي اللعب على عادة الطفولة مرحلة في التعليم يؤكد حين ففي 

 والقراءة الحساب – للغة المبكرة المهارات) األكاديمية قبل والمهارات االجتماعية

 يتمركز ما وغالبا  .  والمصطنعة الطبيعية البيئة بشأن األساسية المفاهيم ونمو(  والعلوم

 البيئة في الموجودة ، الحيوانات ، نالجيرا) موضوعات حول لألطفال المعد المنهج

 أن وحيث.  والعلوم كالحاسب معينة مواد عن مختلفة مفاهيم وتتضمن( المحيطة

 سيتكرب يفعلونه بما واالهتمام بالفضول يتصفون عندما أفضل بشكل يتعلمون الصغار

 قبل من تدعيمها يتم والتي الطفل حول المتمركزة اللعب ألنشطة اليوم من طويل وقت

 . المعلم

 محور وينصب وفضولهم األطفال اهتمامات حول للطفل المبكر التعليم يتركز بينما 

 خطة تعد كما.  اإلعاقة أو الضعف وجوانب الفردية االحتياجات على الخاصة التربية

 طفل كل على تركز التي الخاصة التربية لمجال األساسية األعمدة من الفردية التربية

 باإلضافة الطفل تواجه التي الصعوبات فطبيعة الخاصة اتهحاج وعلى فردية بصفه

 ما غالبا  .  األساسية الخطة جوانب من تعد معين وقت في لألداء المرجوة األهداف إلى

 القائمة األنشطة من أكبر بشكل المعلم توجيه على قائم منهج األهداف تحقيق عن ينتج
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 لتنفيذ الفصل مدرس دعم وأ طفل كل لتعليم خاص معلم تخصيص فيتم. الطفل على

 . الفردي التعليم خطة

 مسارات الخاصة والتربية النظامي التعليم من لكل أن على يؤكد التربية فتاريخ 

 حتى النظامين بين المزج على المبكر التدخل اليوم ويعمل ، تماما   ومنفصلة مختلفة

 أمام القضايا من العديد عرض إلى باإلضافة وأسرهم األطفال من لكل اإلفادة تتحقق

 . الصغار تعليم مجال في العاملين المتخصصين

 " : كنظام"  المبكر التدخل 

 الخبرات توفير في المتمثل التدخل لعملية المزدوج الدور على الجزء هذا يركز

 قبل المؤثر الوقتي التدخل وتقديم الخاصة، االحتياجات ذوي لألطفال الناجحة التعليمية

 تتضمن.  لألطفال المستقبلية والقدرات النمو عملية تقويض ىإل اإلعاقة تؤدي أن

 التدخل خدمات حول القائمة التساؤالت مناقشة الجزء لهذا الرئيسية الموضوعات

 الخدمات؟ تقدم وكيف ، وأين الخدمات؟ يقدم الذي من ، الخدمات؟ تقدم لمن)  المبكر

 األطفال شئون في المبكر التدخل حدوث أهمية تناقش كما( .  الخدمات هذه وماهية

 المرتبطة المبادئ فعالية لدعم الالزمة البيانات طبيعة وحول الخاصة االحتياجات ذوي

 نظرة نقدم ذلك إلى باإلضافة(. التفاعل) التدخل خالل من المقدمة المبكرة بالخدمات

 والشرعي االجتماعي بالدعم الخاصة المعلومات بعض على عالوة موجزة تاريخية

( الممارسات) والتجارب األساسية المفاهيم بعض نقدم وأخيرا   ، الخدمات بتلك طالمرتب

 .المقترحة

 )من المقصود بالخدمات( الخدمة تقدم لمن -1

 الذي يقدم الخدمة من -2

 أين وكيف تقدم الخدمة -3

 ماهية الخدمة )األهداف والنتائج المرجوة( -4
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  المبكر التدخل خدمات من المستهدفين -1

 النموذج أو التدخل عملية حول المبكرة السنوات في الخاصة التربية نظام  ركزيت ال

 يمكن فال.  الخاصة االحتياجات ذوي األطفال حول يتركز لكنه ، به الخاص المنهجي

 يختلف وال هائل بشكل مختلفون ألنهم متجانسة كمجموعة األطفال هؤالء تصنيف

 يختلفون لكنهم( والقدرات واألهواء اتكاالهتمام)  فقط العامة الخصائص في هؤالء

 . القدرة ودرجة نوع في

 تماما ، متماثلين شخصين يوجد ال أنه غالبا   عليها يختلف ال والتي الثابتة المفاهيم ومن

 األفراد عن يختلفون الخاصة الصعوبات ذوى األفراد أن عليه المتفق من أنه كما

 أي إلى باإلضافة بالصعوبات فينالمتص الفروق هذه وتعترض ما بصورة العاديين

 المدارس ومديري واألقران والمخططين والمدرسين كالوالدين أخر شخص

 فهم غالبا   التحدي هذا أمام النهوض ويتطلب المدرسية األبنية ومصممي والمهندسين

 هذا أن المعلوم ومن وتعلمه الكلي نموه على الطفل لدى العجز لجانب المحتمل األثر

 .الخاصة الصعوبات ذوى األطفال شئون في المبكر التدخل يستدعي ذيال هو األثر

 من واسع مدى بمساعدة يقومون المبكر التعليم مجال في العاملين المدرسين أن نالحظ

 يكون فقد واضحة صعوبات أو إعاقات بوجود الطالب هؤالء بعض يتصف.  الطالب

 اختالف رغم.  ألكاديميا بالفشل مهدد اآلخر والبعض النمو في متأخرين بعضهم

 مجموعة ضمن تصنيفهم يمكن جميعا   أنهم إال شاسع بشكل األطفال هؤالء احتياجات

 وفقا   خاصا   تربويا   برنامجا   ويتطلبون"  خاصة تربوية احتياجات ذوى أطفال"  كلية

 في مهيئون تقريبا   األطفال من %21 حوالي إن إلى الدراسات وتفيد حاجاتهم لنوعية

 األطفل إلى ينظر انجلترا ففي.  الخاصة التربوية الحاجات بعض لوجود نمعي وقت

 المعاملة تستدعي تعليمية صعوبة لديهم كانت إذا الخاصة االحتياجات ذوى من بأنهم

 : اآلتية الحاالت في التعلم صعوبة وتتجلى الخاصة التربوية

 .مرالع نفس في األطفال معظم لدى الصعوبة درجة التعلم صعوبة تفوق -1
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 في ألقرانهم المقدمة التعليمية البرامج من االستفادة عن تعوقهم صعوبة لديهم تكون -2

 . التعليمية اإلدارة لنطاق التابعة المدارس

 تقديم يتم ولم السابقتين الحالتين بإحدى ويتصفون إلزامية مدراس في األطفال يكون -3

 . لهم الخاص التعليم

 : العجز جوانب تحديد

 بعكس بسهوله وفهمها معها التعامل يمكن والتي الظاهرة إلعاقاتا بعض وهناك هذا

 ظهور فنالحظ بسرعة مالحظتها يصعب التي النمطية اإلعاقة جوانب بعض

 من كثيرا   أن كما غيرهم دون األطفال بعض لدى الشذوذ أوجه أو الخاصة االحتياجات

 ولذا المشي عن تعقوهم حركية صعوبات لديهم المخي بالشلل المصابين األطفال

 بطفل الخاصة الصعوبة أن نجد ذلك من العكس وعلى مالحظ ألي صعوبتهم تتجلى

 مالحظتها يتم ال قد( الرابعة في كطفل يؤدى) النمو بتأخر المصاب السادسة عمر في

 . تلقائية بصورة زائر أي قبل من

 أم ةظاهر كانت سواء الطفل عجز جوانب وفهم تحديد – حال أية على – المفيد من 

 في أقرانه مع يشترك – أصله في – الطفل هذا أن حقيقة إدراك المفيد من أنه كما.  ال

 ذوى مع التعامل عند األولى الطفل لغة استخدام ينبغي السبب ولهذا كثيرة خصائص

 من فبدال  " اإلعاقة"  قبل األول المقام في الطفل تضع اللغة فهده ، الخاصة الصعوبات

 من فبدال   كذلك" بالصمم المصاب الطفل" مصطلح استخدام نايمكن" األصم" قولنا

 " .اإلعاقة ذو الطفل" القول يمكن" المعوق" استخدام

" الصعوبة" و"  اإلعاقة"  بين الفصل أهمية تأتي بالمصطلحات أيضا   يتعلق ومما 

 يتضمنان أنهما إال مترادفة بصورة المصطلحين كال استخدام إلى معظمنا يميل فبينما

 على قادر غير أنه إلى تشير ما لصعوبة الطفل امتالك إلى إشارتنا إن ، مختلفة انيمع

 اآلخرين أسلوب بنفس األداء على القدرة عدم تعني إذا   فالصعوبة معينة بصورة األداء

... (  ، حسي,  معرفي,  بدني) الوظيفي األداء جوانب بعض في قصور لوجود نتيجة
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 األداء محاولة عند القدرة بعدم المتصف الفرد يواجهها لةمشك إلى فتشير" اإلعاقة" أما

 . داخلها أو البيئة مع التفاعل أو

   البيئة خصائص تحديد

 الخاصة البرامج تخطيط عند ضروريا   يعد البيئة خصائص إلى االنتباه أن رغم

 الصعوبات ذوى األطفال لتعليم بالنسبة خاصة أهمية ذا يعد أنه إال عام بصفة بالصغار

 .الفرد الصعوبة هذه به تعوق الذي القدر تحدد البيئة خصائص ألن الخاصة

 البالغ فالطفل البيئة احتياجات أو ظروف على اعتمادا  " إعاقة" الصعوبة اعتبار ويمكن

 أمام الوقوف في بالغة صعوبة يجد المخي بالشلل ومصاب سنوات سبع العمر من

 على مساعدته خالل من منضدة أمام جالسها يتم وعندما.  الكتابة أو للرسم السبورة

 في اإلعاقة تتجلى الموقف هذا وفي.  بسهوله ومواهبه إبداعه عن يعبر قد االتزان

 احتمالية تقليل في للتدخل األساسي الهدف ويتمثل المنضدة دون السبورة استخدام

 التدخل المربون يحقق وحتى.  المعاقة المواقف في للطفل الصعوبة جانب تعريض

 الخاصة للصعوبات المختلفة األنواع حول المفاهيم بعض لديهم تتوافر أن ينبغي الجيد

 .والتعليم النمو على العجز عوامل تأثير وطريق

 – طفل كل أن أي ، خاصة صعوبات لديهم األطفال جميع أن الناس بعض ويعتقد هذا

 قبل من خاصا   اهتماما   ويستوجب فريدة حاجات له – وخبراته قدرته عن النظر بغض

 ذوى األطفال إلى عام بصفة" الخاص االحتياجات"مصطلح يشير إذا الراشدين

 نستخدم سوف الكتاب هذا وفي متأخرة نمو بجوانب المتصفين أو الخاصة الصعوبة

 احتياجات ذوى األطفال" و" الخاصة االحتياجات ذوى األطفال" المصطلحين كال

 األطفال هؤالء أن إلى المصطلحان هذان رويشي مترادفة بصورة" الخاصة التربوية

 . خاصة بأساليب التربوي التدخل يتم لم إذا والتعلم النمو عمليات بفشل مهددون

 كثيرة بطرق أقرانهم مع الخاصة الصعوبات ذوى األطفال يتشابه قبل من ذكرنا كما

 جدتو ال خاصة احتياجات لديهم الخاصة الصعوبات ذوى األطفال من العديد أن إال

 : االحتياجات هذه وتشمل العاديين أقرانهم لدى
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 . العجز جوانب أثر لتقليل خاصة بصورة المنظمة البيئات -1

 الضرورية المهارات واستخدام التعلم عملية دفع على القادرون المتخصصون -2

 . الخاصة لالحتياجات

 المبكر التدخل برامج في األسرة دور أهمية

 التدخل خالل من" مساعدته يتم من" معرفة لىإ تهدف لمناقشة تعرضنا سبق فيما

 األسرة تلعب حيث األسرة دور إلى اإلشارة دون المناقشة تكتمل أن يمكن وال المبكر

 بهذا قيامها أثناء العقبات من العديد تعترضها كما المبكر الطفل نمو في هاما   دورا  

 ولذلك. لديه ما صعوبة بوجود يتصف الطفل كان كلما العقبات هذه وتتصاعد الدور

 وبالنسبة والشباب لألطفال المعدة التربوية البرامج اهتمام محور يعد عادة فالطفل

 هذا ويعد األسرة على كذلك البرامج هذه تركز أن يجب الصعوبات ذوى لألطفال

 . المدرسي للتعليم األولى المبكرة السنوات خالل خاصة بصفة ضروريا   األمر

 ؟الخدمات يقدم الذي من – 2

 المتخصصين األشخاص تمثل متنوعة مواقف خالل من المبكرة الخدمات تقديم يتم 

 والخدمات النفس وعلم والطب كالتعليم) المختلفة واألنظمة المتخصصين وغير

 من واحدة – فقط – يمثل( كالمدرسة) النظامي التعليم نظام أن هذا ويعني( االجتماعية

 اهتمام يتركز فبينما(. الخاصة الصعوبات ذوى لتعليم المدعمة األنظمة) الهيئات

( الطبي كالعالج) أخرى حاجات فهناك لألطفال التربوية االحتياجات على المدرسة

 األفراد بباقي االهتمام إلى المربون ويحتاج الطفل ونمو نضج على شك بال تؤثر

 ستعداداال عليهم ينبغي كما ، الخاصة االحتياجات لذوى الخدمات توفير في المشاركين

 .النظامي العمل فريق في مؤثرين كأعضاء للعمل التدريب لتلقي

 على القائمين باألشخاص المتعلقة الحالية واالهتمامات األفكار بعض يلي فيما نتناول

 .الخدمات توفير

 األطفال أن ويقول بيئيا   متغيرا  ( Dunst,2000) دونست لرأى وفقا   المبكر التدخل يعد 

 يعمل الذي االجتماعي الدعم من مختلفة ألنواع مستقبلين ميعا  ج وأسرهم ووالديهم
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 على الوالدان يحصل الرؤية هذه على وبناءا   المبكر التدخل صور من كصورة

 شبكة أعضاء خالل من األطفال ونمو تعلم لدفع المطلوبة واإلرشادات المعلومات

 على المبكر تدخلال يؤكد أن ينبغي ولذا النظامي وغير النظامي االجتماعي الدعم

 بصفة االعتماد من بدال   النظامية غير الشبكة أعضاء طريق عن الدعم أوجه حركة

 ، المتخصصة المساعد والهيئات المتخصصين خالل من النظامي الدعم على أساسية

 الخدمة من بدال   المصدر على قائم المبكر للتدخل نموذج وجود إلى الرؤية هذه تؤدى

 مع تتفق التي الخدمات توفير من بدال   الموارد وصول ىعل التركيز ينصب حيث

 .الطفل وخصائص األسرة

( الخاصة الصعوبات وذوى العاديين األطفال  من للعديد بالنسبة) الطفل رعاية فتعد 

 منعزل بشكل المربون يعمل فبينما.  دائمة بصفة المجتمع يقدمها التي الخدمات أهم من

 الطفل تربية أن متزايدة بصفة واضحا   يتجلى ، الطفل رعاية على القائمين عن نسبيا  

 المكثف االهتمام إلى الفهم هذا أدى وقد الفصل حجرة داخل يحدث بما مقيدة ليست

 الصغار تعلم فرص تحسن في الطفل رعاية على القائمين مع المشاركة بعملية نسبيا  

 لرعاية راكاتش عمل في االهتمام هذا تحلى وقد.  الخاصة االحتياجات ذوى من

 هذه توفر.  انجلترا في حديثا   المنشأة الرعاية لدور المبكرة السنوات في والنمو الطفل

 مبكر تربوي نظام لتقديم الحكومي الدعم تتلقى مستقلة اختيارية أنظمة الشراكات

 وممثلي ، االجتماعية الخدمات وأقسام ،( LEA) المحلي التعليم سلطات مع باالشتراك

 التربية قسم) المبكرة الخدمات وتوفير تخطيط في الصحية خدماتوال اآلباء

 ( . 2111 ، اراتهوالم

 االحتياجات ذوى لألطفال الخدمات توفير وسائل الرعاية شراكات تتضمن أن يجب

 (. Wolfondule,2000)النظامي التعليم هيئات أو الطفل رعاية دور خالل من الخاصة

 بتوفير عامة بصفة المدارس تهتم حيث السياسات هلهذ نموذج المتحدة المملكة وتعد 

 كما ، المدى قصيرة أو طويلة برامج ضمن الرابعة سن تحت لألطفال خاصة فصول

 من المدرسية الخدمات توسيع إلى الرعاية لشراكات بالنسبة الحكومة سياسة تهدف
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 حكومةال وقامت( Sestini ,2001) أصلية كهيئات والنظامية الخاصة القطاعات خالل

 لذوى شامال   نظاما   ووفرت( 1998) الطفل لرعاية قومي مشروع بإنشاء كذلك

 خالل من تقدم بعد فيما الخدمات هذه أصبحت وقد. اإلمكان بقدر الخاصة االحتياجات

 أنه إلى وينظر وهذا.  تدريجية بصورة والرعاية التعليم على القائمة الهيئات نفس

 العاديين من األطفال لجميع ومالئمة لوصولا سهلة الخدمات هذه تصبح أن يجب

 . الخاصة االحتياجات وذوى

 الخدمات؟ تقدم وكيف أين -3

 بصورة الخاصة االحتياجات ذوى باألطفال الخاصة الخدمات تقدم التربية مجال في

 البرنامج إطار في ذلك كان سواء المدرسي الفناء أو المدرسي الفصل بيئة في قياسية

 خالل من الخدمات تقديم المثلى الخبرات تتيح واليوم ، الطفل رعاية جبرام أو النظامي

 جانب إلى الطبيعيين األطفال لمساعدة المعدة البرامج خالل من أي – العامة المواقف

 بنفس االحتياجات ذوى من األطفال جميع خدمة يتم وال الخاصة االحتياجات ذوى

 التخطيط إن االعتبار في يؤخذ أن جبي أنه إال.  العامة المواقف خالل من الطريقة

 . المجتمعي الدعم أو العامة المواقف إتاحة عدم إلى يرجع قد للبرامج المنفصل

 الصعوبات لذوى المعدة البرامج في المستخدمة المختلفة التربوية البرامج إن 

 التعليم إن حيث األنشطة على القائم أو التلقيني التعليم صور تأخذ ما عادة الخاصة

 يوصف ما غالبا   باألنشطة المكتظ الكامل اليوم مدى على المنظم األنشطة على القائم

 المواد باستخدام الطفل اهتمام على القائم التعليم)  للتدخل الطبيعي المنهج بأنه

 محدودة لفترة وفقا ينظم ما فعادة   التلقيني التعليم أما(.  التعزيز وأساليب ، االختيارية

 وطلب ، لألوامر كاالستجابة) الخاصة المهارات اكتساب على زويترك الزمن من

 ( . القميص أزرة وربط ، المساعدة

 المؤثرة التدخل عمليات تطبيق على" الشمول" عملية تتوقف الخبراء من لكثير وفقا

 وتعد للنمو، والمالئمة الوظيفية المهارات لتدريس باألنشطة الملئ التعليمي الموقف في

 تتطلب ال ألنها للمواقف بالنسبة قيمة ذات وسائل األنشطة على ائمةالق التدخالت
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 من صغيرة لمجموعة أو فردية بصورة لألطفال القيادي بالدور المدرسين نهوض

 . األطفال

 أن حقيقة إلى باإلضافة األنشطة على القائم بالتعليم مرتبطة أمور فهناك حال أية وعلى

 الطرق من كثير من فعالية أكثر المنهج هذا نأ على الكامل الدليل يقدم لم البحث

 استخدام على المعلمين بتدريب القيام الصعب من أنه إلى الدراسات وتشير التلقينية

 ( Hemmeter ,2000) األنشطة على القائمة المناهج

 " المرجوة النتائج - األهداف"  الخدمات ماهية -4

 النتائج إلى – التعليمي  الموقف في استخدامه عند" األهداف"  مصطلح يشير ما عادة  

 للطفل المرجوة النتائج – المبكر التدخل عملية في – األهداف وتمثل.  المرغوبة

 ترتبط ما وعادة   فردية لقواعد وفقا   األهداف تحديد يتم للطفل وبالنسبة.  ذاته والبرنامج

 األهداف من قا  انطال العمل ويعد.  قوته وجوانب الطفل حاجات – للقياس معينة بنتائج

 المدى طويلة األهداف بعض وتوجد.  الخاصة التربية اتجاهات أهم من الفردية

 ذوى من طفل كل معاملة عند االعتبار بعين أخذها يجب والتي بالعمومية والمتصفة

 : األهداف هذه وتشمل الخاصة االحتياجات

 . المجتمع حياة في للمشاركة األطفال إعداد -1

 .الفعالة التعلم واستراتيجيات تماعيةاالج الخبرة تنمية -2

 والبرنامج للطفل بالنسبة المرجوة النتائج من كثيرا   العامة األهداف هذه وتمثل 

 الصعوبة لجانب السلبي األثر تقليل للبرامج األخرى األهداف ومن الخاصة التعليمي

 الخاصة التربية لخدمات الدائمة الحاجة وتقليل ، لألطفال الكلي النمو مجال على

 . أطفالهم ونمو تعلم دفع في وثقتهم الوالدين خبرات وتنمية ، لهم المقدمة

" المبكر التعليم أهداف" مسمى تحت المتحدة المملكة في أخرى أهداف إضافة تم وقد

 إلى باإلضافة المجاالت بهذه قائمة يلي وفيما النمو مجاالت من مجاالت سته وتتناول

 : مجال بكل مرتبطةال األهداف ألنواع موجز وصف
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 واالجتماعية الشخصية الجوانب ويشمل:  العاطفي ، االجتماعي ، الشخصي النمو -1

 النفس وفهم الشخصية القيم تنمية متضمنة للنمو والروحية والعاطفية والخلقية

 .واآلخرين

 اللغة لنمو الهامة الجوانب ويشمل:  والكتابة القراءة وتعلم واللغة االتصال نمو -2

 . والكتابة القراءة وتعلم واالستماع الكالم على القدرة وتشمل البدائي تعلمال وقواعد

 . العد وقواعد الحسابية للمفاهيم العامة الجوانب ويشمل:  الحسابي النمو -3

 األفراد تشمل لبيئتهم وفهمهم األطفال معرفة نمو على وتركز:  العالم وفهم المعرفة -4

 (اإلنسان أنشأها التي) نعةوالمصط الطبيعية البيئة وخصائص اآلخرين

 والوعي ، الحركة ، األطفال لدى البدني التحكم نمو على يركز:  البدني النمو -5

 .والخارجية الداخلية البيئة في العلمية والمهارات المكاني

 باآلخرين االتصال على والقدرة التخيلي التفكير نمو على يركز:  اإلبداعي النمو -6

 .إبداعية بطرق روالمشاع األفكار عن والتعبير

 السادسة سن قبل األطفال معظم بشأن توقعات تكوين في المبكر التعلم أهداف تفيد

 خالل للتخطيط قاعدة تمثل األهداف هذه أن إال ذاتها في بمنهج مقيدة ليس أنها ورغم

 المعلوم ومن المستقبلي تعلمهم في آمنة قاعدة إلى األطفال يستند ولذا المبكرة السنوات

 حالة في غيرهم يظل بينما السادسة سن قبل األهداف هذه يجتازون األطفال بعض أن

 أن المتوقع ومن الخاصة االحتياجات ذوى من هؤالء وخاصة لتحقيقها دائب سعي

 وأنهم األهداف بهذه وعي على( الطفولة تعليم في المتخصصين) المعلمين جميع

 .األهداف لهذه وفقا   المنهج بتخطيط يقومون

 المبكر التدخل مجال في الفكرية اتاإلسهام

 المدارس من يستبعدون الخاصة االحتياجات ذوى من الصغار األطفال كان قديما  

 خارج تحويلهم يتم لألطفال المنهج مالئمة عدم حالة في أنه طبيعيا   كان وقد النظامية

 االحتياجات ذوي من للصغار الخدمات توفير عدم عليه يترتب كان ما وهو النظام

 جميع أن اليوم الشائع والمفهوم ، دائمة بصفة تربوية برامج صورة في الخاصة
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 التربوي البرنامج من االستفادة في الحق ولهم بالمدارس التعليم يتلقون األطفال

 الثالثة العقود مدى وعلى نسبيا   حديثا   المفهوم هذا ويعد الفردية احتياجاتهم مع المناسب

 المعدة والفرص الخدمات في ملحوظ وارتفاع متزايد عاما   وعي هناك كان الماضية

 والتنظيم العامة السياسة النمو هذا عوامل وتشمل الخاصة االحتياجات ذوى لألطفال

 لمجال السريع التطور أصول ترجع وقد المختلفة الدفاع وجهود والشرعي القضائي

 ، األطفال تعليم المج في الحادثة والتطورات االتجاهات إلى لألطفال الخاصة التربية

.  بيئية أخطار ضمن والكائنين لألطفال المعدة التعويضية البرامج أو الخاصة والتربية

 من كل جهود أهمها من التعويضية البرامج مفهوم لتطوير عديدة جهود قامت وقد

 انجليزيا   وفيلسوفا   طبيبا   لوك كان( Robert Owen) أون روبرت ،(Jon Locke) لوك جون

 للسنوات الكبرى األهمية مفهوم تنمية في أسهم ممن وكان عشر السابع رنالق في

 وقدم البيئية الفكرة إلى لالستناد قوية حجة ذو وكان ، الالحق للنمو بالنسبة المبكرة

 ووفقا  ( الفارغة) البيضاء الصفحة يشبهون – الميالد لدى – األطفال أن تتضمن فكرة

 كما واألحاسيس واألنشطة للخبرات مباشرة نتيجة الاألطف يتعلمه ما يكون الرؤية لهذه

 في وخاصة وخصائصها بها يمرون التي الخبرات أنواع خالل من تتحدد هويتهم أن

 يتجلى األولية وخبراته الطفل لبيئة الفعال للتأثير لوك جون مبدأ إن المبكرة السنوات

 البرامج هذه صمموت الفقراء لألطفال المعدة التعويضية التربية برامج خالل من

 .مقفرة ببيئات الكائنين األطفال حياة تعتري التي المساوئ لتعويض

 التعليم مجال في كبير بقدر أسهموا الذين الباحثين بين من أون ربورت يعد كما

 ومهتما ، باسكتلندا نسيج لمصنع مديرا   يعمل وكان الصغار األطفال وتربية التعويضي

 بالغي األطفال بمنع قام وقد. ووالديهم باألطفال لقةوالمتع والعمل المعيشة بظروف

 بأن اإليمان من وانطالقا  . الكبار األطفال عمل ساعات وحدد المطلق العمل من الصغر

 بين ما لألطفال مدرسة أنشأ الطفل نمو على للتأثير األمثل الوقت تمثل األولى السنوات

 بالتركيز تبعتها التي المدارس لىإ باإلضافة المدرسة هذه وتميزت. والعاشرة الثالثة

 واإلبداعية والخبرات( والقراءة والحاسب كالعلوم) األساسية األكاديمية المهارات على
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 هذه تمثل كما والمتعلم المدرس بين المتبادل واالحترام( والرقص كالموسيقي)

 أون عمل ويعتمد الصعبة المعيشية الظروف عن األطفال لتعويض الوسيلة المدارس

 الناشئين األطفال تربية طريق عن عليه القضاء يمكن الفقر أن مبدأ على كبير حد لىإ

 .وتعليمهم فقيرة أسر في

 إلى يؤدي أن يمكن المبكر التدخل مبدأ أن إلى يشير التعويضية البرامج إنشاء إن

 التدخل يأخذ ما وعادة التعويضية التعليم برامج في الطفل وتعلم نمو في فروق وجود

 أساس وينطلق الفقر عوامل موازنة أو اإلصالحات لعمل المعدة المتزنة الخبرات شكل

 Maria) منتسوري ماريا لعبت وقد المفهوم هذا خالل من الخاصة التربية عمل

Montessori )  القرن من الثمانينات أواخر وفي الحركة هذه قواعد وضع في أساسيا   دورا 

 الفرصة لها أتيحت حيث بروما نفسية عيادة في كطبيبة الباحثة هذه عملت عشر التاسع

 العقلي التخلف يعد كان الوقت ذلك وفي العقلي بالتخلف المصابين األطفال لمتابعة

 يعد التربوي التدخل أن استنتجت متابعاتها خالل ومن الجنون عن مختلفا   مرضا  

 يصبح أن" ظاهرة إن األطفال معاملة في الطبي العالج من فاعلية أكثر إستراتيجية

 .الخاصة التربية عليه تقوم التي التاريخية األساس من تعد" مربيا   الطبيب

 أن أساس على العقلي التخلف ذوى باألطفال الخاص منتسوري ماريا عمل أعتمد

 الخبرات تقديم سبيل وفي.  بالخبرات يتأثر أن يمكن ولكنه مركزا   أو ثابتا   ليس الذكاء

 يشمل األنشطة أساس على قائم حسي تربوي برنامج بعمل قامت لألطفال المثمرة

 غير فاألطفال.  عالية بكفاءة البرنامج هذا يتميز ، التدريس وعملية واألنشطة المواد

.  البرنامج في المشاركة بعد األكاديمية األنشطة في بنجاح يؤدون التعلم على القادريين

 في" األطفال بيت" 1917 امع في وافتتحت التربوي برنامجها من الباحثة طورت وقد

 المتصفين سنوات( 7, 2, 5) سن بين األطفال مع تعاملت وهناك روما قطاعات أحد

 .البيئي بالفقر

 يميلون األطفال أن مبدأ أساس على التربوي البرنامج منتسوري ماريا أسست كما

 طريق عن مثالية بطريقة يتعلمون وأنهم العالم وفهم اكتشاف إلى طبيعية بصورة
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 كذلك أكدت فقد طبيعية تدرج كعملية الطفل نمو صورة بينما المباشرة الحسية الخبرات

 .النمو حدوث وطريقة زمن تحيد في خطيرا   دورا   تلعب البيئية المؤثرات أن

 وتحمل االستقاللية سلوك لتنمية هامة رئيسية مكونات ثالثة على البرنامج ركز

 : واإلنتاجية المسئولية

 . لعمليةا الحياة خبرات -1

 . الحسية التربية -2

 . األكاديمي التعليم -3

 الخاصة الصعوبات ذوى لألطفال المعدة البرامج في غلبا   المكونات هذه نفس وتوجد

 .مكون لكل موجزة مناقشة يلي وفيما

 الطعام تناول) الذاتي والعون الفردية الصحة على تركز:  العملية الحياة خبرات

 البيئة تجاه والمسئولية( األشياء على القبض ، يالمش) الحركي والنمو( والملبس

 والتقاط ، والحيوانات بالنباتات االهتمام ، األرضية تنظيف) والمصطنعة الطبيعية

 (.األوراق

( الشعور ، السمع ، كالرؤية) المتنوعة الحس معاني تنمية على تركز:  الحسية التربية

 أعدت الحسية الخبرات على يعتمد رفيالمع النمو أن المؤكد التربوي المبدأ على وتقوم

( التمثيلي إلى الحقيقي من) المجرد إلى المادي من األطفال لقيادة الحسية التربية مواد

 .التعليمية الخبرات في

 متوافقة بأساليب والعلوم والحساب اللغة عن معلومات للطفل يقدم:  األكاديمي التعليم

 النظام ويعتمد المعلم على أساسية بصفة القائم النظامي التعليم عن هنا ونبتعد النمو مع

 المواد وتصمم الذاتي االختيار أساس على القائمة التدريسية واألنشطة المواد على

 التصحيح أساليب على تعتمد كما األطفال قبل من مستقلة بصورة لالستخدام التدريسية

 الجوانب ومن للنجاح صحيحة واحدة طريقة هناك أن األطفال يكتشف حيث الذاتي

 االحتياجات ذوى األطفال تعليم مجال في التطبيق ناحية من للبرنامج الهامة األخرى

 : الخاصة
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 . الجماعي العمل من بدال   الفردية األنشطة على التركيز -1

 . الفردية الطفل باحتياجات لوفاء المناهج تعديل -2

 بأنفسهم التعلم مواد ويختارون الخاصة لطبيعتهم وفقا   البرنامج هذا في األطفال يعمل

 االستخدام على للتشجيع منظمة بطريقة منخفضة أرفف في المواد هذه وتعرض

 .المستقل

 بأنهم وتقتنع بأنفسهم األشياء بأداء لألطفال السماح بضرورة منتسوري ماريا تؤمن

 ويتمثل التنظيم عالية التعليمية البيئة مع التفاعل خالل من أنفسهم تعليم على قادرون

 بالنسبة هذا ويعني.  األطفال لدى النفس على االعتماد سلوك نمو توجيه في المعلم ردو

 على تبني متسلسلة صغيرة خطوات إلى األنشطة أو األفكار تقسيم األطفال لبعض

 هذا السابقة، المناقشة خالل من السابقة بالخبرات وترتبط الحالية النمو مستويات

 والتربية األطفال تعليم لمجال القيمة اإلسهامات للصغار المهارة تحليل مجال ويعكس

 الخاصة االحتياجات لذوى المتغيرة الرؤية يعكس كما التعويضي والتعليم الخاصة

 متعلمين غير األطفال هؤالء اعتبار من وبدال   نموهم وطاقة التعلم على وقدرتهم

 قادرين أشخاص رهمباعتبا اآلن إليهم ننظر فإننا الخاصة التربوية احتياجاتهم وتجاهل

 قدرات ذوى أفراد وبأنهم ، إليهم المقدمة البيئات ألنواع ومستجيبين ، التعلم على

 نجد الخاصة الصعوبات لذوى وبالنسبة المستقبلية األهداف تحقيق على( فريدة) خاصة

 وهناك اآلخرين من مساعدة دون إليها الوصول أو الرؤية هذه تنمية يمكنهم ال أنهم

 .العملية هذه في والمتخصصين لمدرسينل كبير دور

 : وأسسه المبكر التدخل أهداف

 : يلي فيما المبكر للتدخل األساسية األهداف تتمثل

 األطفال نمو تدعيم على األسر مساعدة . 

 البدنية ، االجتماعية ، المعرفية) األساسية المجاالت في األطفال نمو على المساعدة 

 (.اللغوية ، العاطفية ،

 التكيف على األطفال ةقدر حث. 



 

 

 التدخل المبكر
 

44 

 المستقبلية المشكالت ظهور منع  . 

 التعليمية الخبرات توفير إلى الحاجة األهداف بهذه المرتبطة األساسية المفاهيم ومن

 لتقليل أو لمنع الزمن محددة مؤثرة بطريقة الخاصة االحتياجات ذوى لألطفال الناجحة

 هذا خالل من يتضح وكما لمستقبليةا وقدراتهم األطفال نمو تقويض من اإلعاقة عوامل

 على مثال يعمل طبيعته في ومانعا   إصالحيا   المبكر التدخل اعتبار يمكن المفهوم

 األطفال مجلس)إضافية مشكالت حدوث ويمنع الموجودة النمو مشكالت إصالح

 (.1988 ، الشواذ

 راساتالد في الخوض وقبل هدفه؟ تنفيذ في كفاءة ذا المبكر التدخل يعد هل ولكن

 بين العالقات على تركز أوسع رؤية بمناقشة نقوم الموضوع هذا تتناول التي الخاصة

 . والنمو األولية الخبرات

 : والنمو المبكرة الخبرات بين العالقة

 النمو على المبكرة البيئة المؤثرات بأهمية تتعلق والعملية النظرية األدلة من كال إن

 في المهني بالمجتمع االهتمام إلى الستينات وائلأ في األهمية تحولت وقد.  الالحق

 على المبكرة السنوات أثر على الدليل تقديم وبعد" والخبرة الذكاء( "Hunt) هنت مؤلف

 وقد ذكائهم لتنمية كطريقة مثالية ببيئات الصغار يزود أن الباحث اقترح الالحق النمو

 . المبكرة األولية بالخبرات النمو جلنتائ المبكر التدخل ربط على قويا   نظريا   دليال   قدم

 تتضمن العديدة البارزة الدراسات أثبتته فقد المبكر التدخل لفوائد العملي الدليل أما

 مجموعة تحويل تم( Dye, Skeels) دراسة ففي(Skeels ,1966, Dye, Skeels, 1939,)  أبحاث

 المصابات النساء ضبع حضانة في العيش إلى األيتام بيوت بأحد المقيمين األطفال من

 تتبع خالل ومن األطفال على واالهتمام الرعاية إغراق تم حيث العقلي بالتخلف

 من أعلى درجات أحرزوا االهتمام هذا تلقوا الذين األطفال أن تبين االختبارات

 .تحويلهم يتم لم الذين من بغيرهم مقارنتهم عند( IQ)الذكاء

 لألطفال أفضل تعليمية وخبرات اإلثارة من لىأع مستوى تقديم في الجديدة البيئة تفيد

 بمتابعة( Skeels, 1966) قام عاما   25 حوالي وبعد العقلي األداء تحسين إلى وتؤدي
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 وعندما األطفال مجموعتي بين قائمة ظلت الفروق أن ووجد األطفال نفس دراسة

 تفوقا   اأظهرو راشدين تحويلهم تم ممن أعلى إثارة على حصلوا الذين األفراد أصبح

 النظرية األدلة من فكل إذا   الوظيفي النجاح ومستوى األكاديمي التعلم مستويات في

 بالخبرات تتأثر أن بمكن النمو نتائج ألن المتضمن المفهوم تدعم البحثية والمعلومات

 .المبكرة

 البرامج هذه مثل طريق عن المقدمة اإلثارة أن المبكر للتدخل األساسية المبادئ ومن

 المعدل عن الخاصة الصعوبات ذوى األفراد أداء مستويات ارتفاع إلى يستؤد

 المبكر التدخل عملية أن القول وخالصة التدخل حدوث عدم حالة في لهم الطبيعي

 .والنظري العلمي الدليل أثبته ما وهذا التغيير إلى حتما   تؤدي

 تعد الخدمات هذه أن وحقيقة المجتمعية باالحتياجات المبكر التدخل أساس يرتبط كما

 مخصصة برامج يتضمن) عمقا   أكثر يعد الخاصة التربية نظام إن التأثير عالية

 احتمالية تزداد وحيث النظامي التعليم من تكلفة أكثر فهو ولذا( خبرة أكثر وأشخاص

 تتضمن بعد فيما النظامي للتعليم المبكر التدخل خدمات تلقوا الذين األطفال مواصلة

 .التربوية النفقات وفيرت العمل نتائج

 لبرامج بالنسبة النفقات توفير على الدليل أن إلى الدراسات من العديد وتشير هذا

 للتعليم Perry بمنهج المتعلق البحث أهمية أكثرها من فكرة من أكثر إلى يرجع التدخل

 في شاركوا الذين األطفال أن.  المدى طويلة المتابعة وتوضح المدرسي قبل ما

 وعالية المكثفة الخاصة التربوية الخدمات لتطلب ميال أقل كانوا المبكرة الخبرات

 المعدة تلك من أعلى كانت البرامج إعداد نفقات وأن الالحقة السنوات في التكلفة

 البرنامج فوائد تقدير تم وقد الخبرات يتلقوا لم الذين الضابطة المجموعة ألطفال

 الدراسات بعض تركز كما حياته ةفتر خالل طفل لكل دوالر 14,111 بحوالي

 تقريبا   النتائج نفس إلى وصلت وقد التدخل لبرامج االقتصادية الفوائد على األخرى

 (Bricker , 1989" .)الشواذ األطفال جمعية" النفقات بتوفير يتعلق فيما



 

 

 التدخل المبكر
 

46 

 ةالجديد األكاديمية النتائج وتتعدى التوفير فوائد المجتمعية الفوائد تفوق حال أية وعلى

 وتشمل الصعوبات ذوى األطفال ألسر بالنسبة فوائد المبكر التدخل خدمات تمثل كما

 مثل وتزيد الوالدية الضغوط وتقليل واألم الطفل بين العالقات تحسن اإليجابية النتائج

 (.Hanson , 1996 ,) الكلية لقدرتهم واألسرة الطفل تنمية فرص من النتائج هذه

 : المبكر للتدخل المدعمة األساسية المفاهيم

 فصول في الخاصة الخدمات تقدم أن الخاصة التربية تاريخ بداية في شائعا كان

 – والعملية النظرية واألعمال البحث خالل من واليوم خاصة برامج خالل أو منفصلة

 في أقرانهم جانب إلى الخاصة التربوية االحتياجات ذوى تعليم إلى النظام يتجه

 "الدمج فصول عليه يطلق وما" اميةالنظ المعتادة الفصول

 تنمو الذي النظام تكوين على أيضا التالية األساسية المفاهيم تساعد ذلك إلى باإلضافة

 .لألطفال الخاصة التربية بمجال المرتبطة الخبرات خالله من

 تكوين يستطيعون ايجابيين متعلمين كأنهم الخاص الصعوبات ذوى األطفال يبدوا 

 .حولهم من العالم الكتشاف( أمكن كلما) مختلفة بطرق اتالبيئ في معارفهم

 للتدخل فردية خططا   يتطلبون ولذا بينهم فيما األطفال هؤالء يختلف. 

 المناسب النمو منهج إطار في الفردية التعليمية األهداف توجيه يجب. 

 به تتصف الذي للتنوع وتقييما   مفهوما   التعليمية واألنشطة المواد تعكس أن ينبغي 

 (.والثقافة والساللة كالنوع)اإلنساني المجتمع أبعاد

 المواد خالل من تنعكس أن يجب المجتمع وموارد وخصائص اهتمامات إن 

 .اليومية واألنشطة

 أمكن كما أفضل بصورة الخاصة االحتياجات ذوى األطفال وتشخيص تحديد يجب. 

 خصائص يقطر عن تتشكل وأن فردية عملية الطفل تقييم عملية تكون أن يجب 

 .المعومات من األسرة واحتياجات خصائص طريق وعن التشخيصية وجوانبه الطفل

 والتعديل القوة وجوانب االحتياجات لتحديد المتصل القياس عملية تستخدم أن يجب 

 . الخاصة التربوية االحتياجات ذو الطفل نمو وضبط
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 جوانب على التركيز من بدال   ككل الطفل احتياجات التدخل برامج تتناول أن ينبغي 

 . فقط العجز

   يؤكد بينما التربوية للخبرات دقيقا   وصفا   الكيفي التشخيص عن ينتج ما نادرا 

 تربيط أنه ينبغي التدخل من معينة أنماط إلى الحاجة على الخاصة الصعوبة تشخيص

 يروتأث الحالية وقدراته الطفل اهتمامات تشمل عديدة بأشياء للتدخالت المحددة الطبيعة

 أهداف إلى باإلضافة الطفل تعلم على التعليمية واالستراتيجيات البيئية العوامل

 .األسرة وموارد وخصائص

 يركز أن يجب الخاصة التربوية االحتياجات ذو الطفل على التركيز إلى باإلضافة 

 المتنوعة الفرص وتوفير لألسرة والمساعدة الدعم تقديم على كذلك المبكر التدخل

 مؤثرين أعضاء الوالدين اعتبار يجب العملية هذه إطار وفي البرنامج في إلشراكهم

 .القرار واتخاذ التربوي التخطيط في

 ويتضمن جماعيا   منهجا   الخاصة الصعوبات ذو األطفال باحتياجات الوفاء يتطلب 

 ولذلك أيضا   مطلوبا   يعد العمل إدارات بين التنظيم أن كما عديدة أنظمة بالضرورة

 على نركز وأن البرامج إعداد عند االعتبار بعين العمل فريق مهارات خذأ ينبغي

 .التنظيمية التفاعل جوانب

 موقف ومن المدرسة إلى منزله من الطفل انتقال عملية التخطيط يوجه أن يجب 

 . أخر إلى تربوي

 العالج"و" التوفيق"و" الوقاية" فوائد على المبكرة الخدمات تنطوي أن يجب "

 العوامل هذه أثر تقليل أو البداية من العجز عوامل حدوث منع في الوقاية هدف ويتمثل

 .الصغار لألطفال السوي والنمو واألمان الصحة عوامل على الجهود تركز وهكذا
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 : المبكر التدخل تواجه التي والتحديات القضايا

 الفكر ربط تعترض التي التحديات دراسة خالل من المبكر التدخل مجال يستمر 

 بعض ونستعرض فعلي واقع إلى االقتراحات وترجمة العملي بالجانب النظري

 بــ يتعلق ما وخاصة اليوم المجال تواجه التي والتحديات الخاصة القضايا

 "والسياسات النظم قضايا" الخاصة بالتربية األطفال تعليم مجال ربط -1

 التعليم بشمول يرتبط ما العاديين فصول في الخاصة الحتياجاتا ذوى األطفال دمج -2

 "الدمج قضايا"

 "المجتمعية الشراكة قضايا" للمدرس الممتد الدور -3

 "األهلية وتحديد القياس قضايا" والتحديد بالقياس يتعلق ما -4

 "األسرية الشراكة قضايا" األسرة مع العمل -5

 " : انفسهم االطفال شراكة اقضاي" األطفــال افكار و باراء االهتمـام - 6

 ملحوظ بشكل بينها فيما تتداخل أنها إال منفصل بشكل التحديات هذه نتناول أننا رغم

 الثالث الفصل
 تواجه التي والتحديات ياالقضا

 المبكر التدخل
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 " :والسياسات النظم قضايا" الخاصة بالتربية األطفال تعليم مجال ربط -1

 ، التعليمية الرؤى من أكثر للعمل العالجي النموذج على المبكر التدخل أساس يبنى 

 يتسمون ال الذين األطفال مهارات في العجز جوانب إصالح على تركيزه فينصب

 أقرانهم مسايرة على األطفال هؤالء مثل مساعدة سبيل وفي.  بمفردهم الطبيعي بالنمو

 التدريبات تشمل للتدريس توجيهية طرقا   غالبا   الخاصة التربية معلمو يستخدم العاديين

 (.Niemeyer , 1999) نفصلةالم المهارات وتدريس ، االستظهار أو

 المعدة البرامج وأنشطة فلسفة جانب إلى المباشرة التدريس طريقة على هنا ونركز

 الطفل دور على القائمة باألنشطة االهتمام حيث المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال

 عند حتمي صراع حدوث في والتعليمية الفلسفية الفروق هذه تتسبب.  أساسية بصفة

 داخل النظامي التعليم إطار في الخاصة األولية الخدمات تضمين بمحاولة القيام

 الجديد التخطيط أمام هائل عائق بأنه الصراع هذا يصور قد المدرسية الفصول

 .محتملة فوائد يتضمن التحدي من كنوع أو للبرنامج

 األطفال تعليم بين الربط بعملية ترتبط التي الخاصة الصعوبات من العديد هناك 

 االستثنائية والخبرات القياسية العملية الخبرات بين التوفيق تتضمن الخاصة والتربية

 األنشطة مع والتفاعل اإليجابي باالستكشاف القياسية الخبرات تتميز( . الخاصة)

 هذه تصمم.  الصغار لألطفال والمناسبة ، والواقعية ، المجردة التعليمية والمواد

 للعمر االهتمام يعطى أي – نموه وخصائص الطفل لعمر وفقا المواد وتلك األنشطة

 الخبرات برامج تشمل المواد وتقديم األنشطة تخطيط خالل من النمو ومستوى الزمني

 البرامج هذه تهتم.  الخاصة وقدراتهم وثقافتهم األطفال اهتمامات كذلك القياسية العملية

 مساعدة في األساسي هدفها ويتمثل للمعلم المباشر التوجيه على القائمة باألنشطة قليال

 .إليهم المعارف نقل من بدال معرفتهم تكوين على األطفال

 ذوى من األطفال لمساعدة جيدة طريقة القياسية العملية الخبرات منهج يعد 

 يجب فعالة بصورة األطفال هؤالء باحتياجات الوفاء يمكن وحتى  الخاصة الصعوبات

 اإلرشادات أن ذلك ويعني( الخاصة) االستثنائية لعمليةا الخبرات مع المنهج يتوافق أن
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 أن إلى تحتاج األطفال خبرات أن ذلك يعني كما التعديل أو التكيف من نوع تتطلب قد

 السلوكيات هذه تتضمن ما وأحيانا   الراشدين وسلوكيات طرق بعض باستخدام تيسر

 ويتطلب.  ذلك في النجاحو اكتشافها إلى تدفعهم بطرق البيئة مع المباشر التعليم طرق

 المواقف وخالل الزمن عبر بيئتهم مع المتفاعلين لألطفال المستمرة المتابعة ذلك

 اآلخرين مع التحدث يتطلب ذلك أن كما(  العيادة ، الفصل ، المنزل) المتنوعة

 وتثقيفهم األطفال قدرة توجيه طريقة بشأن واقتراحاتهم اهتماماتهم ومراعاة كالوالدين

 .البيئة فالكتشا

 ذوى األطفال تعليم مجال في العاملين لألفراد األساسية المسئوليات بين من

 ويتطلب.  ذلك في والنجاح اكتشافها إلى تدفعهم بطرق البيئة مع التكيف الصعوبات،

 المواقف وخالل الزمن عبر بيئتهم مع المتفاعلين لألطفال المستمرة المتابعة ذلك

 اآلخرين مع التحدث يتطلب ذلك أن كما(  العيادة ، الفصل ، المنزل) المتنوعة

 وثقتهم األطفال قدرة توجيه طريقة بشأن واقتراحاتهم اهتماماتهم ومراعاة كالوالدين

 . البيئة الكتشاف

 واألنشطة والمواد اللعب مع األطفال تفاعالت تسهيل إلى الفصل معلم يحتاج 

 وطريقة العالم حول المفاهيم تنمية يف الناجحة التفاعالت وتفيد والبالغين واألقران

 هذا.  بالقدرة واإلحساس الذات تقدير مشاعر اكتساب على األطفال ومساعدة سيره

 الحافز لهم وتقدم بالتعليم االستمتاع على األطفال تساعد الخبرات هذه أن إلى باإلضافة

 بيئتهمو األطفال بين التفاعالت وتسهيل دعم طريق وعن االكتشافات من مزيد على

 المعلم يستخدم.  الخاص والمربي النظامي المدرس بدور القيام المعلم على يتحتم

 التدخل درجة لتحديد نموه ومستوى الطفل لدى الصعوبة جانب عن معلومات

 األنشطة من كال يشمل DAP منهج أن نجد بينما البيئة مع تفاعله لتسهيل المطلوب

 القائم المعلم توجيه دور يزداد المعلم توجيه لىع القائمة واألنشطة الطفل على القائمة

 درجة تتوقف.  العاديين األطفال تجاه دوره عن الخاصة االحتياجات ذوى بتعليم

 قبل من للدعم حاجته مدي على طفل ألي المالئمة المباشر التعليم أو المعلم توجيه
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 التفاعل على قدرتهم في ملحوظة بصورة بينهم فيما األطفال يختلف.  اآلخرين

 التعليم استخدام وهند تعليمهم تجاه المسئولية تحملهم درجة وفي البيئة مع المستمر

 تتركز.  يعجلها ولكنه المنهج فعالية من يبطئ ال فحينئذ مناسبة بصورة المباشر

 . التعليمية الطفل باحتياجات للوفاء والبيئة الدراسي المنهج تعديل حول الشاذة الخبرات

 ما الخاصة التربية مجال مع األطفال تعليم بربط المتعلقة ألخرىا األمور ومن 

 بصفة تتوقف التي العامة الشاملة التدخل نماذج إن.  التعليم وعمق بكثافة يرتبط

 احتياجات إن التعليم كثافة نقص بسبب تنتقد ما أحيانا النظامي المعلم على أساسية

 التنظيمي الدعم وأوجه معالجال معرفة حدود على شك بال تؤثر الخاصة األطفال

 االحتياجات ذو الطفل أن نحد التعريف خالل فمن الحقيقة هذه نغفل أال وينبغي

 . العمرية الفئة نفس في أقرانهم غالبية لدى منها أكبر تعليمية صعوبات لديهم الخاصة

 ليمالتع من اإلفادة على قادرين غير غالبا   نجدهم.   لديهم الموجودة للصعوبة ونظرا   

 ذوى األطفال يصل لن المناسبة المكثفة التعليم برامج وبدون أقرانهم مثل العادي

 أو الحالي التعليمي الموقف من االستفادة على المحتملة القدرة إلى الخاصة االحتياجات

 االحتياجات ذوى األفراد تدريب برنامج في محدد هو وكما الحياتية خبراتهم من

 أو اإلضافية( المساعدة) التدخل ببرامج األطفال زودن أن ينبغي( DFES) الخاصة

 .المعتادة المناهج خالل من المقدمة تلك عن المختلفة

 بين التوفيق العامة التعليم مواقف في العاملين األفراد تعترض التي الصعوبات من 

 الخاصة المساعد وأساليب المبكرة الطفولة في الطفل نشاط على القائمة التعليم جوانب

 الخاصة االحتياجات ذوى األطفال ندع عندما SEN الخاصة االحتياجات لذوى لمعدةا

 الفردية األهداف تحقيق تجاه يتقدمون ال منهم كثيرا   أن نجد األنشطة خالل للتصرف

 هؤالء يقوم أن يجب إذا   المدرسي التعليم لنواحي الكامل التحصيل عدم عليهم يبدوا كما

 بتسهيل يقوموا وأن الطفل نشاط على القائم التعلم سهيلبت المجال هذا في العاملين

 قبل من التوجيه من مزيدا   تتطلب التي المواقف في األطفال ومساعدة التعلم عملية

 . المعلم
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 والمنهجية الفردية األهداف تحقيق على التركيز الجانب بهذا المرتبطة األمور ومن 

 عن ينتج أن ويمكن للمدرس والتنظيمية التوجيهية األنشطة على كبير بقدر واالعتماد

 في واستقالليته الطفل مبادأة على تعتمد مستقلة تعليمية مهارة المباشرة الطريقة هذه

 من بدال – فردية خبرات المعلم قبل من الموجه المنهج عن ينتج أن يمكن كما األداء

 ( العام) نظاميال للتعليم برنامجا   ليكون النظام تصميم رغم بالطفل خاصة – الجماعة

 ( :الدمج قضايا) العاديين فصول في الخاصة االحتياجات ذوى األطفال دمج -2

 نسبيا   حديثة ظاهرة يعد العاديين أقرانهم فصول في الصعوبات ذوى األطفال دمج إن

 نتائج تؤكد بينما( Odom, 2000) النمو عملية على القائم البحث نتائج أثبتته أنه كما

 السلوكية بالنتائج يتعلق فيما الكلي الدمج كفاءة على عامة بصفة أخرى أبحاث

 مبنيا   أيدلوجيا   أساسا   يتضمن األسلوب هذا استخدام أن نذكر أن يجب كما واالجتماعية

 . التدريسية القاعدة على اعتماده من أكبر بشكل القيمة أساس على

 األنظمة داخل يرينوالمد التعليمية السياسات واضعي من العديد أن من الرغم على 

 الصعوبات ذوى لألطفال المقدمة الخدمية البدائل أول الدمج يعدون اآلن المدرسية

 فهم المحاور هذه بين ومن بها االهتمام ينبغي التي المحاور من العديد فهناك الخاصة

 داخل االحتياجات ذوى لألطفال البدني التوفيق البعض عند الدمج ويعني الدمج معنى

 ويتميز.  كذلك واالجتماعي التعليمي التوفيق الصحيح الدمج ويشمل لنظاميةا الفصول

 المرتبطة الموضوعات من البدني والتوفيق تحقيقه في الصعوبة من أكبر بقد البعد هذا

 المفاهيم اختالف المجتمع مستوى على تتضح ما غالبا   والتي التاريخ عبر الجانب بهذا

( Odom, 2000) يؤكد وكما.  العامة النظامية البيئة في النوعي التعليم تقويم طريقة حول

 الخاصة االحتياجات ذو للطفل وبالنسبة األشخاص لدى مختلفة معاني الدمج يمثل

 الخدمات تقدم الحاالت بعض وفي آلخر برنامج من الخدمات تلقى خبرة تختلف

 مزج يتم أخرى حاالت وفي التتابعية المناهج خالل من ، الخاص التعليم أو) الفردية

 (.المدرسية األنشطة إطار في الخدمات هذه
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 االحتياجات ذو الصغار لألطفال بالنسبة خاصة أهمية االجتماعي الجانب يمثل

 ذو األطفال أن نجد البحث يوضح وكما.  العامة الفصول داخل دمجهم عند الخاصة

 األطفال من األقران من النبذ طريق عن نسبيا   أعلى بنسبة يتهددون الصعوبات

 داخل منعزلين يكونوا أن إلى الخاصة الصعوبات ذو يميل لذلك ونتيجة.  العاديين

 مستويات في عامة الخاصة التربوية االحتياجات ذو ألطفال يشترك ال.  الفصل

 التشجيع أو الدعم تلقي عدم حالة في العاديين األطفال مع العليات االجتماعي التفاعل

 معارات نمو وسوء ، المعرفي والتأخر ، اللغة التفاعل دمبع المرتبطة العوامل ومن

 لدى الفروق ازدادت وكلما االحتياجات ذو جانب من السلوكية واالضطرابات اللعب

 وأقرانهم الصعوبات ذو األطفال بين التوافق فتحقيق إذا  .  تفاعلهم قل كلما األطفال

 مهارات مستويات أن وحيث.  المربي أمام نفسها تفرض التي المهام من يعد الطبيعيين

 في صعبا   األمر هذا يصبح كبير بقدر مختلفة المجموعتين لهاتين االجتماعي التفاعل

 . تحقيقه

 والتي الجانب بهذا المتعلقة األمور من اللعب على القائمة المناهج تطبيق يعد 

 كبير بشكل ومختلفة متنوعة لعب مهارات لديهم األطفال من عدد بين التفاعل تتضمن

 لنشاط الطفل مبادأة على يعتمد الموقف أن نجد لألسوياء المعدة البرامج إلى نظرنا وإذا

 االشتراك في صعوبة فيجد الخاصة االحتياجات ذو الطفل أما.  أساسية بصفة اللعب

 باستخدام األسوياء األطفال معظم يلعب بينما.  اللعب على القائمة المناهج في الكامل

 أحد من تعليم دون اللعب أثناء اآلخرين مع التفاعل ويتعلمون ةمتنوع ولعب مواد

 طريقة إليضاح الراشدين تدخل إلى الخاصة االحتياجات ذوى من األطفال فيحتاج

 ( .    Wolery,& Wilbers 1994)          اللعب

 المدرسي قبل( االشتمال) الدمج بمجال يتعلق أخر جانب إلى( Bruder , 2000) ودعت 

 قبول تسهيل بحث نحاول كنا إذا" قالت حيث والمجتمع األسرة أنشطة إطار في الدمج

 جهودنا تتركز أن ينبغي األسوياء أقرانهم جانب إلى لبقائهم الخاصة الصعوبات ذوى
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 التي اليومية األنشطة خالل من التعليمية الخبرات تنظيم على األسر مساعدة في

 . يقيمونها

 بأهداف المتعلقة األخرى األمور بعض حديثة مقالة في( Guralnick , 2000) حدد كما 

 : في تتمثل لألطفال المبكرة الدمج عملية

 . العامة البرامج توفير -1

 . وتكوينها التحقيق سهلة برامج حول االتفاق -2

 في المشاركة طريق عن تختل لن األطفال لنمو االجتماعية النتائج أن في الثقة -3

 .العامة البرامج

 . مثمرة وبطرق اجتماعي بشكل وبعضهم ألطفالا بين التوفيق -4

 القيم اختالف من النابعة القائمة المشكالت حل إلى الحجة ضرورة الباحث أدرك كما

 . والخبرات والفلسفات

 قبل بالدمج يتعلق فيما" نسير أين وإلى نعرفه الذي ما" عن( Odom ,2000) بحث وفي

 : تتضمن األخرى العوامل بعض بذكر قام المدرسي

 .الشاملة للبرامج العامة التأثيرات إلى باإلضافة لألطفال الفردي التقدم نقيس كيف -1

 .العام الموقف من الحادة الصعوبات ذو األطفال استبعاد إلى الميل -2

 (.الجودة) الخاصة االحتياجات ذوى الطفل لرعاية الممثلة البيئات مميزات -3

 البيئة داخل الخاص لتعليما في بالفعل المستخدمة الطرائق تحديث إلى الحاجة -4

  النظامية

 .الصعوبات ذوى األطفال عن يفتقدونه ما على التعرف بمحاولة المدرسين اهتمام -5

 والنواحي ، البرامج بمستويات يتعلق ما وخاصة التعلم سياسة تخص معوقات -6

 . واإلداريين ، المالية

 على التركيز أن رجحف الشامل التعليم في" الجودة" جانب كذلك( Lewis, 2000) وتناول

 القول يمكننا حد أي إلى:  األهمية بالغ سؤاال ووجه الجودة إلى الحاجة يهمل قد الدمج
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 إطار في التربية عملية تذكر إلى ودعانا ؟ للجميع سوية بيئة يقدم التربوي النظام بأن

 . الشامل النظام

 هذه وجدية عددف المدرسي قبل الدمج بنظام ترتبط كثيرة أمور هناك أن على فأكد

 العامة المواقف إطار في الصعوبات ذوى لألطفال مساعدتنا يعوقا أال ينبغي األمور

 مواقف في كما الدمج مواقف في جيد بشكل يؤدون األطفال هؤالء أن أوضح كما

 ذكر.  أفضل بصورة يؤدون المجاالت بعض في أنهم على عالوة الخاصة التربية

Odom الحكماء الوالدين على عالوة الرشيدة والقيادة يدةالج السياسة طريق عن أنه 

 التعليم برامج من اإلفادة الخاصة الصعوبات ذوى األطفال يستطيع األكفاء والمدرسين

 .الشاملة

 " :المجتمعية الشراكة قضايا" للمدرس الممتد الدور -3

 المساعدات على المدرس ووظائف أدوار لوصف المستخدم التقليدي النظام يؤكد

 واليوم.  الفصل في عادة الممثل المدرسي الجو في واألسرة للطفل المقدمة لمباشرةا

 مع والعمل المدرسي الفصل يحتاجه بما النهوض إلى المدرسين حاجة ندرك فنحن

 األخصائيين مع االشتراك ذلك يتضمن.  المجتمع بيئة إطار في واألسرة األطفال

 .الطبيعية البيئات في فالاألط خدمة على العامة واإلدارات اآلخرين

.  ملحوظ بشكل دورهم امتداد الشاملة التعليمية األنظمة في العاملون المدرسون يدرك

.  الخاصة التربية ومدرسي العادية المدارس في المدرسين من كل على هذا وينطبق

 الصعوبات هذه إحدى ترتبط ، خاصة وصعوبات فوائد التغييرات هذه تصبح ما عادة

 . المدرسين قبل من المدركة واألدوار الثقافات باختالف

 المهنية والخبرات اإلعداد في واضحة فروق وجود التاريخ مدى على نالحظ

 الخاصة الصعوبات ذوى األطفال تعليم مجال في أساسية بصفة العاملين للمدرسين

 قبل من المدرسيون هؤالء يؤهل ما غالبا  .  األسوياء تعليم على القائمين وهؤالء

 خبراتهم وتتصل منفصلة مهنية بتنظيمات ترتبط جامعية برامج أو مختلفة جامعات

 معلمو – مختلفة أنظمة في يعملون كانوا قريب وقت وحتى.  مختلفة وبرامج بأبحاث



 

 

 التدخل المبكر

57 

 المدارس في النظامي التعليم ومعلمو ، ومنفصلة نوعية برامج في الخاصة التربية

 من يصبح الثقافية الفروق هذه إطار وفي.  ياءاألسو لألطفال المعدة والخاصة العامة

 . والتعليم النمو عن مختلفة واقتراحات رؤى نجد أن المفاجئ غير

 الخاصة التربية وبرامج العادي التعليم برامج قبل من المقترحة العملية الخبرات إن

 تؤكد كما ،( تضمينية) عامة برامج تشملهم أن يجب جميعا   الصغار األطفال أن تؤكد

 للتعليم وآخر الخاص للتعليم مسار) مناسبا   يعد ال النظام داخل مسارين وجود أن

 أن وينبغي المعلم إعداد برامج في النظامين بين الربط إلى تدعوا فالخبرات إذا  ( العادي

 الشامل التدريس من كل يشمل وأن النظامين خصائص أفضل على الربط هذا ينطوي

 إلى جنبا   الخاصة والتربية( العام)العادي التعليم برامج تعمل حيث) المتعددة والمناهج

 (.جنب

 في العام التعليم برامج ضمن الصعوبات ذوى األطفال لدمج المقترحة الطريق تتمثل

 األنظمة لمسارات التقاء النموذج هذا ويتضمن نظامي تفاعل نموذج وفق العمل

 تعلم ذلك يعني األطفال لمعلم لنسبةوبا اإلضافية القدرات تنمية المهنية األدوار وامتداد

 لهم المعدة البرامج لتعديل المهارات وتنمية الخاصة االحتياجات ذو األطفال عن الكثير

 سنوات خالل اإلنسان نمو عن الكثير تعلم ذلك يعني الخاصة التربية لمعلم بالنسبة و

 من واسعة جماعة مع العمل طريقة وتعلم النمو خبرات تعقد وعن المبكرة الطفولة

 . المتنوعة والقدرات االهتمامات ذوى األطفال

 األنظمة منهج إطار في – منه لجزء أو اليوم طوال – الجماعي التعليم يحدث قد

 األنظمة خالل جنب إلى جنبا   العمل من التركيز ينتقل الخطة هذه تنفيذ وعند المتفاعلة

 مع العمل مهارة البرامج ههذ تتطلب.  والخبرات لألدوار الفعلية المشاركة إلى ،

 واإلدراك التنمية إلى تحتاج( . بدنية أو لغوية)  مختلفة احتياجات إلى المنتمين األفراد

 في للعمل كامال   فصال   تخصص  المبكرة المساعدة لبرامج بالنسبة التفاعلي العلم أهمية

 . الكتاب هذا في واألسر األنظمة مع المشاركة إطار
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 من أكبر فردية مساعدات الخاصة االحتياجات ذوى األطفال نم العديد يحتاج حيث

 إضافي عدد لقاء إلى تهدف ترتيبات بعمل غالبا   الدمج برامج تقوم األسوياء أقرانهم

 ، والمعالجين ، المساعدين والمدرسين ، كاألخصائيين) بالبرامج الراشدين من

 . التخصصات تعددالم بالفريق يعرف ما وهو ،( البارزة الشخصيات من وغيرهم

 

 –"  التخصصدات متعددد الفريق"  المساعدة والشخصيات األخصائيين فعالية تتوقف و

 لتكددوين السددوى العمددل ألسددلوب وتطددويره المدددرس إعددداد مدددى علددى -كبيددر حددد إلددى

 والفريددق المدددرس بددين السددوية العالقددة أن تبددين وقددد األفددراد هددؤالء مددع جيدددة عالقددات

 الفدددردى العمدددل خدددالل مدددن العائددددة النسدددبية الفوائدددد علدددى تدددؤثر التخصصدددات متعددددد

      .  ( آخرون ، Niemeryer ,1999)      .الفصل داخل والجماعي

هذا و يمثل تحقيق التكامل والتوافق بين الخدمات صعوبة خاصة عند العمل فى  

إطار أنظمة وإدارات مختلفة ال تتوفر في مكان واحد , بينما يمكن تطوير الخدمات 

 ناألخصائييقدمة للطفل ذى االحتياجات الخاصة بقدر أكبر عن طريق تضمين الم

العاملين فى أنظمة مختلفة وإدارات متعددة داخل المؤسسة التعليمية أو على اقل 

تقدير في مكان واحد يمثل نقطة التقاء للعديد من المؤسسات التربوية الخاضعة 

ناك خطر يتمثل فى إمكانية جبر هذه لنظام الدمج مع ضرورة االخذ في االعتبار أن ه

 المهام الموكلة اليها . تأديةالخدمات وعدم ترتيبها مما يمثل عجز في قدراتها على 

 نماذج إطار فى مختلفة لمؤسسات المنتمون األخصائيون يتفاعل عندما ذلك ويتضح 

 وميقددد األنظمدددة متعددددد النمدددوذج ففدددي ، التفاعليدددة النمددداذج مدددن بددددال   األنظمدددة متعدددددة

 – النتيجة وتتمثل أعمالهم تنظيم دون األسرة ونفس الطفل نفس بمساعدة المتخصصون

 أن يمكددن األوقددات بعددض وفددى والتوافددق التكامددل انعدددام فددى -واألسددرة للطفددل بالنسددبة

 لكددل إضددافيا   ضددغطا   وتسددبب اللددبس مددن نددوع إلددى حقيقددة المتصددارعة الرسددائل تددؤدى

 .األفراد
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 الددمج امدام العقبدات احدد العاديدة الفصدول مدرسدي تاهااتج و مشاعر تمثل  قد كما 

 يتصدل فيمدا العدادى الفصدل مدرس من العائدة المرتدة التغذية عملية تشير حيث الناجح

 ألخددذ اسددتعدادهم بعدددم غالبددا   شددعورهم إلددى الخاصددة االحتياجددات ذوى األطفددال بدددمج

 الخاصددة التربيددة لمعلمددي بالنسددبة هددؤالء يختلددف وقددد الدددور لهددذا فهمهددم أو دورهددم

 مدا بضدللة ويشدعرون الخاصة االحتياجات ذوى االطفال مساعدة فى خبراء باعتبارهم

 الددذى التكدداملى العمددل فريددق أمددام كعددائق للتفكيددر الطريقددة هددذه تقددف و تقديمدده يمكددنهم

 .الفردى البعد ذات المشاركة من بدال   المختلفة األبعاد ذات المشاركة يتطلب

 : األهلية ديدتح و القياس قضايا -4

أحيانددا مددا يسددتخدم مصددطلح " القيدداس " مرادفددا  " لالختبددار " ويعددد هددذا االسددتخدام  

خاطئا  حيث يتضمن القياس معنى أوسدع مدن االختبدار إن القيداس قدد يتضدمن االختبدار 

 ولكنه ليس مكافئا  له .

 فيعرف القياس بأنه "عملية منظمة لجمع المعلومات عن الطفل" . 

ماية الحقوق األساسية للطفل واألسرة تدم وضدع إرشدادات خاصدة بعمليدة وفى سبيل ح 

القيدداس مددن قبددل المتخصصددين فددى مهنددة تعلدديم الصددغار يددرتبط أحددد هددذه اإلرشددادات 

بالغرض من عمل القياس وبالحاالت الغير مالئمة والتى تؤدي إلى فشل عملية القيداس 

 إذا لم يكن الغرض واضحا .

 

 ياس األطفالاألسباب التى تدعو إلى ق

 عدد من األسباب التى تدعو إلى قياس األطفال منها: –بال شك  –هناك  

 المسح لتحديد تأخر لنمو والصعوبات المحتملة .   -1

 تحديد التشخيصات النوعية "الكيفية " . -2

 وتحديد صالحية الخدمات الخاصة .  -3

 وتخطيط برامج المساعدة .  -4
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ر الخددمات المقدمدة فدى مرحلدة الطفولدة المبكدرة. إن جمدع وتعديل النمو وتقييم آثدا  -5

المعلومات ألجدل أحدد هدذه األغدراض قدد ال يكدون مفيددا  أو مالئمدا  لغدرض أخدر فعلدى 

سبيل المثال قد ال تكون المعلومات المجمعة أثنداء المسدح مفيددة لتخطديط برندامج تعلديم 

 لية القياس من البداية.الطفل ولذا فمن المفيد جدا  أن نوضح الغرض المرتبط بعم

  عملية خطوات تحديد يجب,   بوضوح القياس من الهدف أو الغرض تحديد وبمجرد 

 جدو فدي تتم أال ينبغي العملية هذه أن المجال هذا فى العملية التجارب توضح و, القياس

 أن يجددب و.  مثمددرة بطريقددة والطفددل األسددرة تتضددمن وأن اإلمكددان بقدددر للطفددل أمددن

 أو ، الطفدل كبيدت ، بالراحدة واألسدرة الطفدل فيده يشدعر مكدان في لقياسا عملية تجرى

 المختلفة لإلدارات الخاصة األماكن من ذلك غير أو بالمدرسة الغرض لهذا معدة غرفة

 .العيادة أو ، الحضانة ، الرعاية كدور

 مالئمدة غيدر تعدد الطريقدة هدذه ولكدن القياس عملية فى تستخدم االختبارات تزال ال 

" سالمقدايي و االختبدارات مدن متنوعدة بطاريدة"  اسدتخدام إن الصدغار لألطفال سبةبالن

 .نجاحهم ومدى ونضجهم األطفال نمو لقياس جيدا   أسلوبا   يعد للقياس كطريقة

,  القيداس عمليدة نجداح لضدمان هامدا   مكوندا   يعدد القيداس أعمدال فدى الوالد اشراك إن 

 إن الخامسددة سددن تحددت لألطفددال النسددبةب خاصددة أهميددة ذات الوالدددين رؤى تعددد كددذلك

 -مشداعرهم تجداه وحساسديتهم أسدرارهم احتدرام مدع – الدرؤى هدذه مثل على الحصول

 .المربيين تعترض التى التحديات من يعد

 تحدديا يمثدل اإليجابيدة المنهجيدة التصدورات لنتائج المتصل والتوثيق التعديل إن كما 

 : التالية األسئلة المتصل يلالتعد يتناول و, القياس بعملية يرتبط أخر

 أهدافه؟ تحقيق فى الطفل ينجح مدى أى إلى -

  الزمن؟ عبر النمو فى الطفل يتقدم مدى أى إلى -

 كاندددت إذا مدددا تحديدددد فدددى صدددعوبة المعلمدددون يجدددد قدددد المتواصدددل التعدددديل وبددددون

 ملياتع افتقاد أن حين في,  ال ام االستخدام ومتوافقة ناجحة المستخدمة االستراتيجيات
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 الوالددين إبدالغ فدى المدرسدين لددى أخدرى صدعوبة وجدود إلى يؤدى المستمرة التعديل

 . التعليمية األهداف نحو الطفل بتقدم التدخل برامج فى المشاركين األفراد من وغيرهم

 ":  األسرية الشراكة قضايا" األســـر مـع العمـل -5

 مدع والتكيدف التوافدق لدىع األسدر مسداعدة فدى تتمثدل صعوبة االخصائيين تعترض 

 األطفددال مددع العمددل مجددال فددى خاصددة حاجددات ذى طفددل لوجددود المتضددمنة ظددروفهم

 مكونددات األسددرية والتربيدة المسدداعدة األنشدطة تمثددل و هدذا. الصددعوبات ذوى الصدغار

 . المبكر التدخل لبرامج هامة

  االسرية التربية انماط تنوع -

 الوالديدة التربيدة أنمداط فدى األسدر تندوع رواعتبا إدراك فى الصعوبة من جزء وتمثيل 

 للعمدل المتخصصدين لددى ماسدة حاجدة هنداك أن الدى يشير مما, لديهم المتاحة والبدائل

 توقعاتهدددا ومهاراتهدددا وقيمهدددا ، قوتهدددا وجواندددب ثقافتهدددا أسدددرة لكدددل أن منطلدددق مدددن

 امجبدر إعدداد تتطلدب الفرديدة األطفدال احتياجدات أن فحيدث إذن.  الخاصة واحتياجاتها

 صدفاتها متضدمنة) لألسدر المميدزة للخصدائص بالنسدبة الحدال كذلك متخصصة تربوية

 اندواع وتعددد اآلبداء تربيدة أشدكال تنوع إلى الحاجة تكون هنا فمن(.  ومواردها وقيمها

 هدذه تعكدس أن ينبغدي كمدا.  مثاليدة بصدورة األسدر باحتياجات نفي وحتى الدمج برامج

 . األسر بين الموجود التنوع وتقييم فهم االختيارات

 تحدديا   يمثدل – التندوع درجات  اعتبار مع – ةالو الدي والتربية الدمج برامج تخطيط إن

 يجددب كمددا المسدداعدة واألنشددطة الوالدددان ينتهجهددا وحيدددة خطددة تقددديم مددن بكثيددر أكبددر

 .المشاركة طريقة حول بقراراتهم االهتمام

  المدرسة الى المنزل من الطفل انتقال -

قددات انتقددال الطفددل مددن البيددت إلددى المدرسددة ومددن مدرسددة إلددى أخددرى تمثددل إن أو 

صعوبة خاصة أخرى بالنسبة لألسرة حتى بالنسبة لألسر المحتوية على أطفال أسوياء 

فإنهم يجدون أن تحول الطفل من المنزل إلى التعلم المدرسي يكون مصحوبا  بقدر كبير 

شعر األطفال بالراحة والقدرة عنددما يددخلون من التوتر والقلق يريد الوالدان دائما أن ي
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المدرسة لكن ال توجد طريقة تضمن لهم هذا الشعور رغدم أن هدذا يعدد صدحيحا  بغدض 

النظدر عدن وجدود صدعوبة لددى الطفددل أو عددم وجودهدا إال أن هدذه االهتمامدات تددزداد 

ألطفدال بالنسبة لذوى االحتياجات التربوية الخاصة هناك أمور عامة يعبر عنها واسر ا

 ذوى االحتياجات فى أوقات انتقالهم من المنزل إلى المدرس تتعلق بـــ: 

 (.المناعة ،نقص الربو نوبات مثل) الخاصة الصحية الظروف أو الطبي القصور(1)

 .الصداقة وتكوين األصحاب قبول( 2)

 األلعدداب ممارسددة ، القصددص إلددى كاالسددتماع) الجماعيددة األنشددطة فددى المشدداركة(3)

 (.ةبالمدرس

 .الوالدين عن االبتعاد عند والتوتر الخوف(4)

أن تناول هذه األمور يمثلل صلعوبة أملام المتخصصلين فلى التعاملل ملع األطفلال ذوى 

 الصعوبات.

 توقعددات علددى ينطددوى المدرسددي الددتعلم إلددى المنزلددي الددتعلم نظددام مددن التحددول إن  

 األسدرة وكدذلك فدلالط يتعدرف أن فيجدب,   واألسدرة الطفدل مدن لكدل جديددة ومتطلبات

 هندداك أن الوالدددان فيعددرف الجديددد المندداخ مددع يتكيفددوا وأن حددولهم مددن األفددراد علددى

 سديتبع طفلهمدا كدان إذا بمدا يهتمدا وقدد لطفل ينتهجها أن يتوقع والتى مدرسية سلوكيات

 سيسدتجيب وأنده,  بمفدردة الحاجدة وقضداء الطعدام تناول سيتعلم وأنه,  ال أم التوجيهات

 األمددان بتددوفير أيضددا يهتمددا قددد الوالدددين أن كمددا, اآلخددرين لألطفددال اعيددةاجتم بطريقددة

 تشجيع يتم هل مثل التساؤالت لبعض مناسبة اجابات عن البحث عليهم كذلك و,  للطفل

 الوسددائل معدده تسددتخدم هددل ؟ الجمدداعي اللعددب فددى االشددتراك علددى ومسدداعدته الطفددل

  ؟ بعنف عهم اآلخرون األطفال يلعب هل ؟ جيد بشكل العالجية

 فمن ، المدرسة طفلهم دخول لدى جديدة( احتماالت) بتوقعات كذلك الوالدين يواجه كما

 بالنسدبة هدذا ويعدد بالنتدائج وإبالغهم الطفل تربية برامج فى تضمينهم يتم أن المفترض

 الددذى الجهددد أو اإلضددافي الوقددت بسددبب إمددا – بدده مرحددب غيددر األمددور أوليدداء لددبعض

 .منها تأكدهم عدم أو بالمتخصصين ارتباطهم أسلوب فى الثقة فتقادا بسبب أو سيبذلونه
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 التدوتر نسبة ارتفاع فى يتسبب أن يمكن أخر إلى تعليمي موقف من الطفل انتقال إن 

 أفددراد وبدداقي المدرسددين واألسددر، ، الطفددل"  المشدداركة األطددراف جانددب مددن والشددك

 التحدول إلدى النظدر طريدق عن التوتر نسبة تقليل يمكن و"  التخصصات متعدد الفريق

 بسدته للبرندامج الطفدل انتفدال قبدل األقل على تبدأ – مفرد كحدث ليس – متصلة كعملية

 البرندامج) الجديدد البرندامج مدع الطفدل توافدق خدالل وتسدتمر( السدابق البرندامج) أشهر

 (.المستقبلي

 و خدرىأ مدرسدة أو جديد فصل إلى انتقالهم عند بالتوتر األطفال بعض شعور رغم 

 لألطفدال بالنسدبة أمدا الخاصدة االحتياجدات لدذوى بالنسدبة عدادة   التدوتر هذا نسبة تتزايد

 مدع االنتقدال صددمة لتخفيدف كافيدا يعدد -األمدان تدوفير – العداطفي الددعم فدإن األسوياء

 – االحتياجدات لدذوى بالنسدبة – فاالهتمدام إذن.  الجديددة البيئة فى النجاح فرصة زيادة

 – كبيدر حدد إلدى -ذلدك ويرجع التحول لعملية العاطفي التوافق مستواى يتعدى أن يجب

 قدد مدا نقدل فدى صدعوبة يجددون مدا غالبدا النمدو بتدأخر المتصفين األطفال أن حقيقة إلى

 واألنشدطة الخبدرات ممارسدة وعندد لدديهم مألوفدة غيدر إلدى المألوفة البيئات من تعلموه

 الخاصدة االحتياجدات ذوى يفشدل مدا لبا  غا مألوفين غير أشخاص مع والتعامل المختلفة

 .المألوفة البيئة فى نمت التى قدراتهم إظهار فى

 االحتياجدات ذوى األطفدال انتقدال صدعوبة علدى المترتبدة النتدائج نغفدل أال يجب كما 

 مدن لمزيدد تعلمده فدرص تتضاءل الصعوبات هذه مثل تعترضه الذى فالطفل,  الخاصة

 مدع إيجابية عالقات وتكوين التعليمية األنشطة فى كاملال واالشتراك المعقدة المهارات

 السددلوكية والمشددكالت,  لديدده النمددو تددأخر زيددادة باحتمددال كددذلك,  والددزمالء المدرسددين

 بددال  ( المسدتقلة الخاصدة التربيدة فصول) خاصة تعليمية بيئات فى المستقبلي وااللتحاق

 ". الشامل الدمج" الشامل النظامي التعليم بيئات من

 :  لخالصةا

 ، متميددز تربددوى برنددامج تخطدديط إلددى بحاجددة األطفددال تعلدديم فددى المتخصصددين إن 

 الدتعلم مدن برندامجهم فدي االنتقدال تسدهيل إلدى بحاجدة أيضدا ولكدنهم فحسدب هدذا وليس
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 االحتياجدات مراعداة ينبغدي كمدا,  المقبلدة التربويدة البيئدة إلى برنامجهم من أو المنزلي

 التحدوالت هدذه تكن لم وإذا التحوالت هذه من أى حدوث دعن واألسر لألطفال الخاصة

 . واألطفال للوالدين بالنسبة لذلك تبعا محدودة البرنامج فوائد تكون ناجحة

 

 " : انفسهم االطفال شراكة قضايا" األطفــال افكار و بلراء االهتمـام -6

  مدن الدرغم علدى,  التعلديم و التربيدة نظدام فدى هدام شريك – كانوا أيا   – األطفال يعد  

 الخبدرة لدديهم ولديس معرفيدا   ينجناضد غيدر باعتبدارهم األطفدال إلدى ننظر ما غالبا   إننا

 لتحليددل وفقددا وتددربيتهم تعلدديمهم لنظددام مفيدددة ورؤى قيمددا فكددرا   يمتلكددون وال الكافيددة

(Wolfendale , 2000) النظدام بشأن وأفكارهم األطفال رؤى تضمين أساس يقع و 

 :  ثالثي ارإط ضمن التربوى

 .الفرص تساوى أساس -

 . تربوى أساس -

 .سيكولوجي أساس -

( 12) المبدددأ إلددى (Wolfendale ,2000) تشددير الفللر  تكللافؤ ألساسلليات بالنسددبة

 ويشدير الدرأى عدن الحدر التعبيدر يتنداول الدذى الطفل لحقوق االمريكى القومي للمجلس

 علديهم المدؤثرة بداألمور لدقيتع فيمدا رأيهدم عدن التعبيدر فدى الحق لديهم األطفال أن إلى

 .الكافي االهتمام وتلقي تسمع أن يجب أرائهم وأن

 األطفال تعلم طريقة عن نعرفه ما إلى ارجاعها فيمكن التربوية ألساسيات وبالنسبة 

 تفكيددرهم أسددلوب مددع المتوافقددة األنشددطة فددى أكبددر بقدددر يشددتركون األطفددال أن أى –

 هامدا   جانبدا   يعدد وأفكدارهم األطفدال بدلراء هتمداماال فدان هنا من و, واهتماماتهم وقيمهم

 .بالمتعلم الخاصة التعليمية األنشطة لتوفيق

 مدن ونتائجده الدتعلم معددل زيادة كيفية الى فيشير السيكولوجي األساس وبخصوص 

 التضددمين نظددام مسدداهمة كيفيددة الددى وكددذلك للتعلدديم اإليجابيددة االشددتمال عمليددة خددالل



 

 

 التدخل المبكر

65 

 هددذا تنميددة ويمكددن التعلدديم فعاليددة فددى الراشدددين مددع اعياالجتمدد والتفاعددل المعرفددي

 .األطفال رؤى على القائمة الحوارات خالل من التفاعل وذلك التضمين

 ذوى الطفدل آراء أن الخاصدة التربويدة االحتياجدات مركدز تحددد ذلدك إلى باإلضافة 

 لمتعلقدةا المحاور ومن بها يهتم وأن االعتبار فى توضع أن ينبغي الخاصة االحتياجات

 فى المشاركة إلى بحاجة التالميذ جميع أن يؤكد ما ( التلميذ مشاركة تشجيع) SEN بــ

 هدذا ويحددد قيمدة ذات تعد أرائهم وأن يسمعوه ما حقيقة يعرفوا وأن القرار صنع عملية

 :  تشمل التالميذ بمشاركة الخاصة المبادئ من العديد المحور

 لمساعدته على االشتراك االيجابي.حاجة التلميذ إلى التدريب والتشجيع  (1)

حاجة المدرسين والوالدين إلى تعلم أسلوب مشاركة التلميذ وحتى يشارك التالميدذ  (2)

بطريقة مستمرة فى عملية اتخاذ القدرار يوضدح هدذا المحدور أيضدا أن األطفدال بحاجدة 

 إلى المعلومات التى تساعدهم على العمل فى سبيل : 

 فهم أهمية المعلومات. -1

 عن مشاعرهم. التعبير -2

 المشاركة فى المناقشات. -3

 توضيح اختياراتهم  -4

 كما أن البالغين بحاجة إلى : 

 تقديم المعلومات والمساعدات. -

 توفير البيئة المالئمة. -

 تعلم كيفية اإلنصات إلى الطفل. -

ولكددن هددل يسددتطيع األطفددال الصددغار التعبيددر عددن آرائهددم بكفدداءة ؟ تشددير العديددد مددن 

 , Wolfendale)ذلدك حيدث اشدارة دراسدة  يسدتطيعونثدة إلدى أنهدم الدراسدات الحدي

أن الوالد والطفل العاملين معا  يمكنها تكوين نموذج ناجح للنمدو يفيدد فدى جمدع  (1998

معلومات قيمة عن مشاعر األطفال الصغار وإدراكهم لذاتهم وكدان النمدوذج المسدتخدم 

لمندع  كديياألمرلدس القدومي هو " كل شئ عني" ومن األعمدال األخدرى مدا قدمده المج
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( مدا يشددير إلدى األطفدال فددى عمدر الخدامس يسددتطيعون إدراك 1995عددوان األطفدال )

الموضوعات المرتبطة بالمدرسة بعمق بما فيها كفاءة المعلمدين وفائددة العمدل المنزلدي 

)الواجددب( والمشددكالت المرتبطددة بددالقوة )العنددف( وبندداءا  علددى ذلددك فمددن االقتراحددات 

لناتجة عن هذه الدراسة أن المدرسة ينبغي أن تجدد طريقدة إلصدالح التالميدذ الرئيسية ا

 بشكل منتظم.

 دراســة حالــة " نموذج تطبيقي "

 :تاريخيــة معلومــات

 فكاندت لطفلدة أمدا السدوى النمدو عليهما يبدو ولدين بين المتوسطة الطفلة منال كانت 

 الرابعدة سدن فدى أخيهدا مثدل ؤدىتد كانت السادسة سن وفى المزمن االكتئاب من تعاني

 طبيعيدة تبددو والدتهدا كاندت ولددت عنددما العمدر مدن الثالثيندات دايةب فى والداها وكان

 ، للجميدع مفاجدأة تمثدل – المديالد عندد – اعاقتهدا كاندت خاصدة باختبدارات تمدر لم ولذا

 .السوية النشأة أبدا   تتعلم ولم عال بصوت الطفلة تصرخ لم. وذابال   أزرقا   لونها فبدى

وخالل سدنوات مدا قبدل المدرسدة كدان يبددو علدى الطفلدة االسدتمتاع بمدن حولهدا مدن  

األطفال والبالغين ، فكاندت تضدحك بسدهولة وتعدانق اآلخدرين وكدان يبددو عليهدا تدأخر 

مدن عمرهدا ,  3.5اللغة والنمو بشكل واضح حيث أن تكوينها للعبدارات ظهدر فدى سدن 

خطددت الطفلددة أول خطواتهددا  بشددكل ملحددوظ  ,كمددا كمددا أن النمددو الحركددي كددان متددأخرا  

 المستقلة عند بلوغها عامين تقريبا .

 الرابعدة سن فى"  عادية روضة"  تقيدا التعليمية األنظمة بأقل الطفلة التحقت عندما 

 إلدى بحاجدة كانت أنها كما مستقلة بصفة الحاجة قضاء طريقة تعرف ال ىتزال ما كانت

 بالتحدداق مرفددت االسددتاذة معلمتهددا عملددت عندددما والملددبس المأكددل أعمددال فددى المسدداعدة

 فدى خبدرة المدرسدة هدذه لددى يكدن لدم حيدث شديدة بصورة اعترضت بالحضانة الطفلة

 كيدف و الطبيعي المستوى دون هم ومن الخاصة االحتياجات ذوى األطفال مع التعامل

 آخدرون األطفدال يتفاعدل وكيدف ؟ مندال للطفلدة المطلوبة المساعدة لتوفير وقتها تستغل

 والمهارة للمعرفة بافتقادها كذلك المدرسة شعرت ؟ اآلخرون اآلباء سيقول ماذا ، معها
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 التربويددة باالحتياجددات المتعقلددة الطفلددة لحالددة الالزمددة باالحتياجددات للوفدداء المطلوبددة

 جانب إلى أنه تقرير تم بالروضة العمل فريق أعضاء مع طويلة مناقشة وبعد  الخاصة

 للمعلمدة مسداعدات تنفيدذ يلدزم المتخصصدين وبداقي الخاصدة التربيدة مدرسدي ةاستشار

 .البرنامج مع الطفلة توافق عملية لتسهيل الفصل حجرة داخل

 أخدرى مدرة العمدل فريدق اجتمدع الدراسدي العدام بدايدة علدى أشهر ثالثة مرور وبعد 

 فخددورة لمددةالمع كانددت االجتمدداع هددذا وخددالل العددام ومسددتواها الطفلددة حالددة لمناقشددة

 الذاتيددة المسدداعدة ومهددارات اللغويددة مهاراتهددا نمددت حيددث الطفلددة نجدداح علددى بددالتعليق

 قدددر المدرسددية القواعددد واتبعددت زمالئهددا لدددى محبوبددة الطفلددة كانددت ملحددوظ بشددكل

 أن إال األنشددطة مددن العديددد فددى خاصددة مسدداعدة تطلددب تددزل لددم أنهددا رغددم اسددتطاعتها

 أنهددا كمددا للتعلدديم شددامل برنددامج فددى لتضددمينها ا  كثيددر مفيدددة كانددت المدرسددة مسدداعدة

 تنميدددة إلدددى تهددددف أنشدددطة لتدددوفير الحصدددص تتدددابع أسدددلوب( المدرسدددة) اسدددتخدمت

 قام واللغوى المعرفي والنمو الفردية األهداف لتحقيق والعمل للطفلة الذاتية المساعدات

 ةالتربيدد مدددرس" )التخصصددات متعدددد الفريددق" التربددوى البرنددامج فددى المتخصصددون

 حيدث الطفلدة لفصدل منتظمدة زيدارات بعمدل( االتصدال اخصدائي أو الطبيب ، الخاصة

 زمالئهدا مدع التفاعدل يمكنهدا حيدث جماعيدة مواقدف فدى معهدا يتعداملون مدا غالبدا   كانوا

 عدن مناسدبة معلومات األخصائيون قدم كما,  لهم مشاهدتها عند متنوعة مهارات وتعلم

 حتددى  لهددم المتبعددة االسددتراتيجيات وأوضددحوا الطفلددة ووالدددى المسدداعد المدددرس دور

 أن متشدوقة وكاندت المدرسدة الطفلدة أحبدت الكامدل اليدوم مددار علدى استخدامها يمكنهم

 .ووالديها إلخوانها تعلمته ما تظهر

 : مناقشـــة

 يعدد بفصدلها والحاقهدا منال الطفلة تجاه واهتمامها مرفت االستاذة المعلمة موقف إن 

 أفدراد قبدل مدن والمسداعدات األمدان تدوفير فبددون ، الحداالت هدذه مثدل فى شائعا   موقفا  

 شدهور الثالثدة بعدد بالطفلدة اهتمامهدا و اتجهاتهدا تغيدر ان لهدا امكدن لما التربوى النظام

 مدع العمل تجاه المدرسة شعور تغير المساعدة هذه طريق فعن حال أية وعلى,  األولى
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 إلى وباإلضافة. الزمن من قصيرة ترةف خالل ملحوظ بشكل خاصة احتياجات ذى طفل

 خبرة نمت فصلها داخل الطفلة هذه لمثل تعليمها إزاء والثقة المرونة من بمزيد الشعور

 للنمدو مناسدبة بطدرق لخاصة المساعدة استراتيجيات تطبيق خالل من المهنية المدرسة

 أنها إال سةللمدر األولى السنة فى زمالئها مستوى بنفس تؤدى ال كانت الطفلة أن رغم

 .النظامي التعليم خبرات من استفادت شك بال
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 فريــق العمــل ببرامج التدخل المبكر

إن الوفدداء باحتياجددات األطفددال الصددغار ذوى االحتياجددات الخاصددة يتطلددب مجهددود  

لة مجتمددع بأسددره وليسددت مؤسسددة واحدددة. كمددا يتطلددب هددذا العمددل تقددديم خدددمات شددام

ومنظمدة ال تتحقددق إال مدن خددالل وجدود اتجدداه عددام وجمداعي لفريددق عمدل موحددد علددى 

 مستوى القطاعات المختلفة وداخل كل مؤسسة على حدة.

الخاصدة التدى يتناولهدا فريدق العمدل ببدرامج التددخل المبكدر بعدض  متطابداتتضم ال 

 المهام تتمثل فيمايلي :  

 صغار .القياس و التقييم المناسب لألطفال ال - 1

 إعداد البرامج الفردية لفصول السنوات المبكرة .   - 2

 ينظم الخدمات .  - 3

 تحسين تقدم الطفل .   - 4

 تقييم البرنامج .  - 5 
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نتناول بعض هذه المهدام فدى هدذا الفصدل إلدى جاندب بعدض المناقشدات حدول  مدا الدذى 

ذج مختلفدة يمكدن يشكل فريق العمل الفعال و ذلك من خالل عرض نظم و قضايا و نما

 لفريق العمل ببرامج التدخل المبكر االنطالق وفقا لها. 

 النظـــام التفاعلــي :

تتسم احتياجات األطفدال الصدغار الدذوى االحتياجدات الخاصدة  بالتعقيدد والتشدعب ،  

ويتطلدددب الوفددداء بهدددذه االحتياجدددات مشددداركة فريدددق مدددن المختصددديين . فالوالددددين ال 

بدذلك وال المدرسدين او األطبدداء أو المعدالجين. ينبغدي أن يددتم  يسدتطيعون وحددهم القيددام

التكامددل بددين عدددد متنددوع مددن الهيئددات والمؤسسددات للعمددل وفقددا لفريددق موحددد لتددوفير 

يركددز علددى األطفددال كجددزء مددن  –وحمايددة اهتمامددات األطفددال األساسددية وهددذ الجددزء 

رق العمدل لحمايدة يتضمن مناقشة حقوق األطفال داخدل المجتمدع وتكدوين فد –المجتمع 

 هذه الحقوق.

 

 حقــوق األطفــال : 

معدوقين أو لدديهم  أكدانوا يحتاج جميع األطفال إلى نوع خاص من االهتمام ، وسواء 

جوانب عجز فهم متغيرى الخصائص. و قد تم االلتفداف إلدى مفهدوم تغييدر الخصدائص 

مددم " األ UNICEFمددع تأسدديس هيئددة  1946والحاجددة إلددى اهتمددام خدداص فددى عددام 

المتحدة " )صندوق األمم المتحدة الرعاية األطفال( بعد الحرب العالمية الثانية وعنددما 

شاعت حقيقة عدم توفير الحماية لألطفال بصورة مناسدبة بدالمجهود الحربدي وفدى هدذا 

 الوقت اعتبر مفهوم احتياج األطفال إلى نوع خاص من االهتمام اتجاها  ثوريا .

ر بعدددد الحدددرب ثدددم توسددديع نطددداق األعمدددال الخيريدددة لـدددـ وبعدددد انتهددداء فتدددرة التعميددد 

UNICEF  لتشددمل االهتمددام ببقدداء الطفددل ونمددوه وقددد تغييددر هددذا المفهددوم حددديثا مددرة

–أخرى حيث إن فكرة وجود احتياجات خاصة لألطفال قد أدت إلدى اإليمدان بحقدوقهم 

 االقتصادية.المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية و –نفس حدود حقوق البالغين 
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وتم التعبير عن اإليمان بهذه الحقوق بمصطلح رسمي " مؤتمر حقدوق الطفدل" وقدد  

م , كما  إن تبني هذا 1991انتهجته الجمعية العامة لألمم المتحدة فى الثانى من سبتمبر 

المؤتمر من قبل عدد من األقطار عبر العدالم يؤكدد علدى وجدود اتفداق عدام بيدنهم حدول 

"مشدددكله محميدددة فدددى البيئدددة  -كمدددا يعبدددر عنهدددا الميثددداق –فالطفولدددة معندددي الطفولدددة , 

االجتماعيدة ووقددت خدداص ومكددان معددين فددى دور الحيداة اإلنسددانية لهددا حددق خدداص فددى 

المجتمع " يوضدح التعريدف أن لألطفدال حدق يجدب االهتمدام بده وطالمدا اهدتم الوالددان 

والمساعدة. وفى مثدل بذلك فإنهم عاجزون عن القيام به بدون  وجود بعض سبل الدعم 

 المجتمع دوره. يأخذهذه الحاالت ينبغي أن 

وحتددى اليددوم صدددق جميدددع ممثلددي األقطددار ماعددددا الصددومال والواليددات المتحددددة  

األمريكية على االتفاق مما جعله أكثر المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسدان تصدديقا  فدى 

بيدق كافدة المقداييس المناسدبة التاريخ إن التصديق على هذا االتفاق يجر الدولة علدى تط

 لمساعدة الوالدين وباقي األطراف المسئولة فى إنجاز دورهم تجاه األطفال.

 بالشمول وتضم:  –كما نص عليه االتفاق  –تتسم حقوق األطفال  

 حق البقاء والنمو فى ضوء قدرتهم. (1)

 للرعاية الصحية. األقصىحق توفير الحد  (2)

 مات.حق التعبير عن اآلراء وتلقي المعلو (3)

 حق التعبير عن الرأى فى المسائل المؤثرة على الطفل. (4)

 حق كفالة الحماية ضد كل صور المعامالت الجنسية غير الشرعية. (5)

كمددا تشددمل هددذه الحقددوق حددق اللعددب وحددق الطفددل المعدداق بدددنيا  أو عقليددا  فددى الرعايددة 

وف الخاصددة والمسدداعدة التددى تتدديح لدده فرصددة االسددتمتاع بالحيدداة الكاملددة فددى ظددل ظددر

تضمن له الوقار وتشجع اعتماده على نفسه. رغم أن االصطالح يؤكدد أنده لديس جميدع 

الدددول تمتلددك المصددادر الضددرورية لكفالددة الحقددوق الثقافيددة واالجتماعيددة واالقتصددادية 

للطفل فى الحال فاالتفاق يدعو الدولة األعضاء إلى أن يجعلوا لهذه الحقوق " أولوية " 

 للمصادر المتاحة. األقصىق فى مستوى الحد وأن يتأكدوا من أنها تحق
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وقددد أسسددت لجنددة لحقددوق اإلنسددان لضددمان و مراقبددة عمليددة تنفيددذ االتفدداق فالحكومددات 

مطالبة بإعطاء تقرير للجنة بعد عامين من االتفاق وكل خمسة أعوام بعدد ذلدك توضدح 

رير الرسدمية فيه الخطوات المتخذة تجاه حماية حقوق األطفال باإلضافة إلى تسليم التقا

و قد اختارت بعض الدول تسليم تقارير اضافية بديلدة كطريقدة لتقدديم مزيدد مدن العمدق 

 والتفصيل واآلراء.

 النمـوذج التفاعلـي " التكاملى " للتربيـة والنمــو : 

ال يعيش األطفال )وكذلك األسر( بصفة منعزلة لكنهم يعيشون ضمن وحدة أكبر     

يات متنوعة للمجتمع تؤثر على األطفال , و تندرج هذه تسمي المجتمع. وهناك مستو

المستويات بداية من مجتمع أسرة الطفل إلى المجتمع المحلي ثم المجتمع الكوني فى 

النهاية والذى يمتد عبر أقطار مختلفة من العالم وينبغي أن نقوم بتناول وحماية حقوق 

 األطفال الصغار فى كافة مستويات المجتمع.

لتاريخ تتركز خدمات المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة بصفة اساسية وعلى مر ا 

على الطفل ذى االحتياجات الخاصة دون االهتمام بشكل كبير بالمجتمعات التى ينتمي 

معظم أوقاتهم فى قياس و تقييم األطفال  التأهيلإليها. يقضي القائمون ببرامج التربية و 

حسين مستوى نموهم. بينما يعد المنهج المتركز الصغار وتخطيط األنشطة التعليمية لت

حول الطفل جزءا  من برنامج التدخل المبكر, و قد اضافت المفاهيم الحديثة رؤية أوسع 

عن العوامل المؤثرة على نضج األطفال ونموهم كما إن المفاهيم التى بنيت على 

 لشاملة.أساس تأثير مجتمع الفرد وأنظمته قد ساهمت كثيرا  من هذه الرؤية ا

وبناء على فكرة األنظمة ال يعد األفراد ، األسر ، المنظمات ، الوكالة وحدات  

 بعضهابمنفصلة لكنها مكونات لوحدة كلية تشمل هذه الوحدة مكونات متصلة 

ومكونات مستقلة بذاتها وإذا حدث تغير فى أحد المكونات تغير النظام الكلي تبعا  له ، 

مشكلة أصاب الكل هذا الضعف )المشكلة( فإذا كان  وإذا أصاب هذا الجزء ضعف أو

الطفل يعاني من عجز معين تتأثر أسرته لذلك كما أن النظام الكلي )المجتمع( يحتاج 
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إلى التضامن لتقديم الدعم والمصادر الضرورية لرفع مستوى النضج والنمو إلى الحد 

 .األقصى

للبيئة والنمو ووفقا لهذا  فكرة األنظمة إلى تطوير نموذج تفاعليولقد أدى فهم  

النموذج تعد البيئة التفاعلية للطفل نظاما  آمنا  مكونا  من عدة تراكيب حيث ينطوى كل 

و ذلك ضمن أربعة مستويات  Bronfenbrennerمستوى ضمن المستوى التالي له 

 للبيئة: 

واسعة   - Exo  ,4الخارجية  - Meso ،3الوسطي  – Micro  ،2الدقيقة  – 1

 . Macroقالنطا

فالنظام الدقيق هو البيئة التى يقضي بها الطفل معظم وقته وعادة  ما تشمل المنزل   - 1

ودور الرعاية او دور الرعاية اليومية األسرية  ، منازل باقي األقارب واألصدقاء

وبالنسبة لبعض األطفال ذوى االحتياجات الخاصة قد تندرج المستشفي أو المؤسسات 

 ظام البيئي الدقيق. العالجية ضمن الن

أما النظام األوسط فيتكون من العالقات القائمة بين مكونات النظام الدقيق الذى يعد  - 2

الطفل جزءا  منه فى وقت معين من حياته. وبالنسبة للطفل ذى االحتياجات الخاصة 

ة وقد يتضمن النظام العالقات القائمة بين الوالد والمدرسين والمعالجين واألطباء عالو

 على العالقات بين المتخصصين وبعضهم البعض . 

أما النظام الخارجي لهذه المنظمات المجتمعية فيتكون من المؤسسات المجتمعية  -  3

 و هيئات  تقديم الخدمة الخاصة والعامة ودور الصحافة ودور العبادة . ساتسؤمك

ة والتى يتفاعل بها طاق من األماكن الثقافية والتشريعينو يتكون النظام واسع ال  - 4

المستويات الثالثة األخرى لبيئة الطفل التفاعلية. تضم هذه األماكن المواقف والقيم 

 المجتمعية والهيئات التنظيمية والحكومية.

وفى ضوء فكرة األنظمة قد يكون من المفيد بشكل قليل أن نقوم بتخطيط طرائق  

كل مستوى من مستويات البيئة  تقديم الخدمات دون اعتبار العوامل الديناميكية فى
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وعالوة على ذلك فترتيب الجهود بين البيئة وفى إطارها يمثل أسلوبا أكثر فعالية 

 للخدمات المقدمة من العمل بصورة مستقلة.

 تكوين فريق التدخل المبكر باألنظمة والهيئات المختلفة : 

ريق من يتم تقديم الخدمات الشاملة لذوى االحتياجات الخاصة من خالل ف 

المتخصصين يمثلون أنظمة متنوعة )كالتعليم ، العالج اللغوى ، العالج البدني ( 

وهيئات مختلفة )التربية ، الصحة ، الخدمة االجتماعية ( يحدث التفاعل بين األنظمة 

 فى مستويين متداخلين: 

يضم المستوى األول الوالدين المتخصصين بصورة مباشرة فى التخطيط ، وتطبيق  

 يم البرنامج ويشار إلى هذا المستوى بـ " الفريق التعاوني" . وتقي

ويتضمن المستوى الثاني تخصصات وهيئات مختلفة تعمل معا  لتقديم خدمات منظمة 

 وشاملة لذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم .

ويشار إلى هذين المستويين بمصطلح "مساهمة المجتمع" ونجد أن هذين المستوين 

ن حيث أن تحقيق األهداف المأمولة فى أحد المستويين يعتمد على مرتبطات ومتداخال

 مدى المشاركة والتعاون الناجح فى المستوى األخر.

 

 فريــق العمــل التعاونــي:

يضم هذا الفريق أفرادا  متخصصين من أنظمة مختلفة يعملون إلى جانب الوالدين  

الول " لهذا الفريق فى ترتيب لتحقيق األهداف المشتركة. يتركز الهدف األساسي " ا

وتفسير المعلومات الواردة من األنظمة المختلفة ، اآلباء والمختصين , أما الهدف 

الثاني فينصب على االعداد المتبادل للتخطيط والتنفيذ وتعديل األساليب لتحقيق 

األهداف المطلوبة. وعندما يتم تكوين هذا الفريق بصورة صحيحة فإنه يقدم نموذجا  

 وفير الخدمات البيئية بشكل أفضل من عمل األفراد بصورة مستقلة عند بعضهم.لت

غالبا  ما يضم فريق العمل التعاوني شخصيات طبية ومعالجين بدنيين ووظيفيين  

ولغويين عالوة على المعلمين وأخصائي علم النفس التربوى رغم أن لكل شخصية من 
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ية للصغار ذوى االحتياجات هؤالء دورها الخاص فى توفير الخدمات الضرور

الخاصة إال أن بعض التداخل يحدث فيما يتعلق باألدوار والمهام الخاصة باألنظمة 

المختلفة وعالوة على ذلك فكفاءة الخدمات المقدمة من أحد األنظمة عادة  ما تتحسن 

عندما يقوم المتخصصون من األنظمة األخرى بتنظيم جهودهم وعملهم فى سبيل 

اف المشتركة وحيث أن فهم األدوار النوعية لألنظمة المختلفة يعد الخطوة تحقيق األهد

 األولى فى طريق التعاون الناجح .

هذا و تعد االستشارات الجماعية من أهم جوانب فريق العمل فهي تمثل أحد أنواع  

األنشطة المشتركة التى تستخدم بنجاح لتعديل وتوجيه التعاون بين أنظمة العمل 

وتشمل االستشارات اعطاء وتلقي المعلومات فيما بين فردين أو أكثر المشترك. 

 بهدف:

 حل مشكلة أو موضوع أو سد حاجة. (1)

 تحسين مفهوم الشخصيين )أو أحداهما( عن الموضوع الحيوى. (2)

تحسين القدرة على االستجابة الفعالة لمشكالت مماثلة فى المستقبل    (3)

(Bruder1994) 

المباشرة وغير المباشرة  نية غالبا  لتقديم الخبراتكما تستخدم االستشارة التعاو 

للطفل ذوى االحتياجات الخاصة. و يتم تقديم الخبرات المباشرة عندما يعمل المستشار 

بصورة مباشرة مع الطفل قد يكون هذا بغرض قياس الطفل أو تقديم تعليمات له فى 

اءة (. أما الخبرات غير مجال ما )كاللغة ، الكالم ، مهارات الرعاية الذاتية ، القر

المباشرة فيتم تقديمها عندما يعمل الشخص المستشار إلى جانب المدرس أو الوالدين 

)دون العمل المباشر مع الطفل(. وتصمم خدمات االستشارة غير المباشرة لتنمية 

المعرفة ورفع مهارات من يقومون بتقديم الخبرات المباشرة )كالمدرسين أو الوالدين( 

يتعلق بسد احتياجات الطفل الخاصة على سبيل المثال يقدم المعالج الوظيفي و فيما 

خدمات غير مباشرة عندما يقوم بمشاورة المدرس حول كيفية وضع الطفل أمام 

 حركيةالكمبيوتر بطريقة تقدم له الدعم الكلي فى ظل معاناته من مشكالت تنظيمية و
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اشرة لألطفال عن طريق اعطاء التعليمية وفى هذا المثال يقدم المعالج الخبرة غير المب

 المناسبة للمدرسين.

يمكن أن تكون االستشارة غير المباشرة فعالة للوفاء باحتياجات األطفال ذوى  

االحتياجات الخاصة وفى الحقيقة لقد ثبت تأثير وفعالية أنماط االستشارة المتعلقة بتلقي 

رة المقدمة فى مواقف عالجية الخدمات غير المباشرة مثلها مثل الخدمات المباش

وعالوة على ذلك فالمدرسون العاملون إلى جانب المستشارين يقومون بتغيرات و 

 ادوار إيجابية فى طرق التعليم الالزمة لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة.

 الفريق التعاونى :  ألعضاءالمهام الرئيسية 

 *الشخصيات الطبية : 

 التشخيص وعالج األمراض . -

 ن مستوى الصحة العام.تحسي -

 *العالج الوظيفي : 

تحسين النمو واألداء الوظيفي فيما يتعلق باألنشطة المستهدفة )كاللعب ومهارات  -

 المساعدة الذاتية(.

 تطوير وتطبيق البرامج العالجية لتحسين األداء الوظيفي فى األنشطة الهادفة. -

 

 *العالج البدني: 

 قياس احتياجات النمو الحركي للطفل. -

 تطوير وتطبيق البرامج لتحسين األداء فى األنشطة المرتبطة بالحركة. -

 قياس الحاجة إلى وسائل التوافق وتوفير األمان بها كلما أمكن.   -

 أخصائي اللغة والكالم : 

 قياس القدرة اللغوية واالتصالية للطفل. -

 تطوير وتنفيذ البرامج لتحسين القدرات اللغوية واالتصالية. -

 درس : المربي / الم
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تخطيط وتطبيق البرامج العالجية المالئمة فى المجال االجتماعي واالنفعالي  -

 واألكاديمي والسلوكي بمساعدة باقي فريق العمل.

 قياس معدل نمو الطفل وتقدمه. -

 تبادل المعلومات مع الوالدين وتضمينهم فى البرنامج التربوى. -

( لتضمين أنشطة  يكنفس حر –وظيفي  –العمل مع المعالجين ) عالج طبيعي  -

 العالج بجانب األنشطة اليومية.

 األخصائي النفسي بالمدرسة : 

 قياس خصائص األطفال السيكولوجية والسلوكية. -

المساعدة فى تخطيط البرامج العالجية االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية  -

 والسلوكية المناسبة.

 تنظيم و تكامل المجتمـع ببرامج التدخل المبكر:

أن تنظم الخدمات المقدمة لألطفال ذوى اإلعاقات وأسرهم بطريقة مترابطة  يجب

ومرتبة حتى تعطى نتائج فعالة فى الحفاظ على حقوق األطفال والوفاء باحتياجاتهم 

الخاصة. وأحيانا يكون هذا التنظيم صعبا تماما  نظرا  الحتمال تلقي األسرة للخدمات 

 من جهات وهيئات متعددة . 

ن المطلوب بين الجهات والهيئات المختلفة لخدمة األطفال و أسرهم يجب أن إن التعاو

يتضمن التكامل و التنظيم للخبرات والخدمات. وبدون هذا التكامل والتنظيم يصعب 

على الوالدين إيجاد الخدمات المطلوبة المناسبة فى الوقت الصحيح المناسب ، كما 

مات بطريقة تدريجية ، وأنه من الصعب يجدون أن عليهم أن يتعلموا شيئا  عن الخد

قياس الخدمات بسبب عوامل اللبس و التداخل ومتطلبات المشاركة ، وأن عليهم قضاء 

 ساعات من الزمن إلتمام عملية اللفهم و التدريب واستيفاء الستمارات.

ففى كثير من مؤسسات و مراكز التدخل المبكر  يطلب من الوالدين أن يقوموا  

ارات مفصلة تقدم لكل مؤسسة و مركز لتقديم الخدمات على حده , بتكملة استم

باإلضافة إلى المعلومات الخاصة بتاريخ الطفل ومستوى نموه , وتوجه كثير من 
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المؤسسات أسئلة عن الحالة  الصحية للوالدين وتعلميهم ووظيفتهم وأنشطة لألسرة 

أيضا وبعد أن تستفسر  وأسلوب التفاعل وقد يطلبوا معلومات عن مصادر دخل األسرة

المؤسسات و المراكز المختلفة عن نفس المعلومات, يكون من السهل أن نتفهم كيفية 

إصابة بعض األسر بالملل تجاه الوقت المستغرق . أن المساهمة الموحدة أو التعارف 

عبر الهيئات يمكن أن يقضي على هذه االزدواجية ويجعل عملية تقييم الخدمات أسهل 

ة بالنسبة لألسر المتضمنة. ومن طرق القضاء على االزدواجية أن نقوم وأكثر ألف

بإصدار استمارة موحدة ) نفس االستمارة المستخدمة مع مؤسسات و مراكز متعددة( 

وبعد انهاء األسرة لهذه االستمارة )لمؤسسة ما( يمكن مشاركتها من قبل المؤسسات 

 يم هذه المعلومات.األخرى وهنا تأتي ضرورة أن يسمح الوالدان بتعم

إذا لم يتم تنظيم الخدمات فى صورة متماسكة ومترابطة ربما تتولد مشكالت  

تعترض ترتيب الخدمات للوفاء باحتياجات األسرة ،وانتقال الطفل من برنامج ألخر 

وباإلضافة إلى ذلك قد تواجه األسرة بمعلومات غير كاملة ، جزئية ، متضاربة عن 

ل نموه على سبيل المثال فالمعالج الوظيفي الخاص بطفل ما إعاقة الطفل وطرق تسهي

 تأوقاسنوات لدية صعوبات ترتبط بالتحكم فى اليد( قد يقترح أن يستخدم الوالدان  6)

الطعام بدون مساعدة خارجية وقد يركز  ألناءللطعام للتركيز على استخدام الطفل 

الطفل إلى نقص الغذاء ويقترح  الطبيب البدني المعالج لنفس الطفل بقدر أكبر على ميل

أن تكون أوقات الطعام مريحة وممتعة كلما أمكن وهناك رأى ثالث قد يقدمه مدرس 

الطفل الذى يؤمن بأن األوقات المنتظمة للطعام تقدم أمثل فرصة لتعلم الطفل المهارات 

إزاء االجتماعية واالتصالية وهنا قد يشعر الوالدان فى هذه الحالة باإلحباط واللبس 

 طريقة الوفاء باحتياجات الطفل.

باإلضافة إلى التنظيم بين المؤسسات و المراكز داخل المجتمع يجب أن يتم التنظيم  

كذلك بين مستويات االدارات المركزية مع مراعاة التوافق بين السياسات المنهجية 

 دمة المقدمة( أن الخWolfendale,2000والمركزى و ترى )على المستوى المحلي 

أى عملية احتكار الخدمة  –لألطفال وأسرهم ال يمكن أن تكون موحدة االتجاه 
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المسموح بها وتؤكد على أن فكرة اتحاد السياسات تشمل التخطيط والتقديم للخدمة مع 

 اشراك جميع األطراف.

بينما يؤدى تعقد النظام الحكومي وتنوع المجتمعات إلى احتمالية وجود بعض  

 ضات, إال أن هذا ليس حتميا  . االختالفات والتناق

أن خدمات رعاية الطفل يجب أن تكون متميزة وكافية حيث يجب ان تتيح الخدمات 

 عالية الجودة الفرصة أمام األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  للتمتع بما يلي: 

 حياة صحية .  -

  التعبير التلقائي . -

 احترامه كفرد . -

  كرامته واستقالليته. -

 قة بالنفس وازدهار التعليم .الث -

 نظام تعليمي مستقر وبيئة غنية. -

 التوافق االجتماعي والصداقة والتعاون مع اآلخرين . -

 فرص متساوية بغض النظر عن النوع والمستوى االجتماعى االقتصادي واإلعاقة . -

  التنوع الثقافي . -

 المساندة كعضو فى األسرة والمجتمع . -

 السعادة . -

ا ضمن المجتمع توفر كل من هذه الفرص للصغار وأسرهم فهو يتمتع إذن بوجود إذ 

شبكة آمنه من الخدمات الشاملة وعند توافر تلك الفرص ينظر بعد ذلك إلى درجة 

تكاملها وتنظيمها فى إطار من األمان واأللفة ويعد تضامن المجتمع مفتاح تحقيق 

 التكامل والتنظيم المطلوب للخدمات.

جهتين( أو أكثر فى تكوين  -تكامل المجتمع عند شروع هيئتين )برنامجين  و يحدث 

عالقة عمل متصلة لتحقيق أهداف مشتركة ، تتعدى عملية التكامل التعاون والتنظيم 

لتشمل قدرا  أكبر من الزمن والمصادر مما يتطلبه التعاون والتنظيم وحدهما 
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(Bruder1994 ) على التعاون والتنظيم تسمح إن نماذج العمل المشترك القائمة

للهيئات و الجهات وفرق العمل المنفصلة بإثبات هويتها وفلسفتها وأهدافها وهناك 

حدود خطيرة لهذا المنهج ، وفى الحقيقة لقد تم تحديد " الفلسفات المتغيرة" و " 

 األهداف المميزة " كمعوقات مشتركة للتكامل بين الهيئات.

 ذوى االحتياجات الخاصة : لألطفالخدمات المقدمة الفجـوات والتداخـالت في ال

غالبا  ما تحدث فجوات وتداخالت فى الخدمات المقدمة لألطفال ذوى االحتياجات  

الخاصة إذا لم يتحقق التعاون والتكامل و تحدث الفجوة عندما ال تتوافر إحدى 

وة فى بعض االحتياجات المطلوبة فى مجتمع ما كما أن رعاية الطفل المعاق تمثل فج

المجتمعات فقد يقضي طفل كفيف وقتا )من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا ( في 

ظل نظام مدرسي كل يوم. ونظرا  ألن والديه يعمالن حتى الخامسة مساءا  فإنه بحاجة 

إلى رعاية خاصة بعد فترة المدرسة. كما أنهما بحاجة إلى توفير الرعاية للطفل أثناء 

والصيفية وبعد إجراء عدة اتصاالت تليفونية اكتشفا أن برامج  اإلجازات المدرسية

رعاية الطفل فى مجتمعهما ال تشمل األطفال أصحاب اإلعاقات تمثلت استجابة 

إما عن طريق أخذ جزء من وقت  –الوالدين فى محاولة أخذها لدور رعاية الطفل 

قيام بالدور ومن العمل أو إيجاد بعض الجيران أو األسر ذات األعداد الكبيرة لل

الواضح أن هذه الفجوة )فى الخدمات المطلوبة( تضع قيدا  كبيرا  ، على الوالدين 

 ويمكن أن تكون مصدرا  للضغط العاطفي بالنسبة للطفل.

كما تعتبر التداخالت بين الخدمات كذلك من األمور الهامة. تحدث التداخالت عندما  

عددة من المجتمعات التى تفشل فيها الحاجة يتم تقديم نفس الخدمات من خالل هيئات مت

إلى الخدمات فى القضاء على االزدواجية و يمكن أن تسبب هذه التداخالت عبئا  ماليا 

غير مطلوب بالنسبة المجتمع و االسرة كما أنها قد تؤدى إلى حدوث تنافس غير سوى 

دما تقرر للحصول على الزبائن والشخصيات المؤهلة. و قد يحدث التداخل أيضا عن

المدارس عمل تعديالت مساعدة على المعيشة والتأقلم بالنسبة لحديثي البلوغ المصابين 
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بالتوحد فى حيث أن مثل هذه الخدمات تقدم بالفعل من خالل مؤسسات وزارة الصحة 

. 

ولقد حدد كثير من أولياء أمور األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بالدول الغربية  

مثال ألوقات الضغط الواقع  ألخرىامج آلخر أو من مؤسسة أوقات النقل من برن

عليهم وترجح طبيعة الصعوبات المتضمنة أثناء النقل أو التحويل ضرورة حدوث 

تكامل وتعاون بين الهيئات والمتخصصين فى ذلك الوقت بصفة خاصة. وهو ما حث 

ت التربوية الباحثون والمعلمون على تناول موضوع التحول بالنسبة لذوى االحتياجا

 الخاصة وأسرهم وتطوير النماذج لتسهيل العملية .

 نمــاذج فريــق العمــل 

يمكن أن يعمل أعضاء الفريق معا  بطرق متعددة وتعد الثالثة نماذج األساسية  

 بالنسبة لطريقة عمل فرق التدخل المبكر بصورة مشتركة

  النظام المتعدد" "Multidisciplinaryتعدد األنظمة    - 1

   Interdisciplinaryالنظام التفاعلي  - 2 

 . Transالنظام المشترك  - 3 

 

 النظم المتعددة – 1 

ففي النظام المتعدد يعمل األعضاء بصفة مستقلة داخل أنظمتهم ، يقدم كل منهم قياسا   

خاصا  وخدمات مباشرة للطفل ، ثم يلتقون معا  لتوحيد نتائج القياس وتقارير التقدم. 

 ذا النموذج يحدث قدر قليل من تنظيم الجهود. وفى ه

 النظام التفاعلى  – 2

وبالنسبة للنظام التفاعلي فيقوم فيه األعضاء بعمل قياساتهم وتخطيط أهدافهم معا  لكنهم 

 يقدمون الخدمات المباشرة بصورة مستقلة عن بعضهم. 

 النظام المشترك  – 3
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معا  فى أخذ األدوار وقد يوحدوا  أما النظام المشترك ففيه يشترك المتخصصون  

قياساتهم وأنشطتهم العالجية ولذا يمكن ألى عضو القيام بالمسئوليات واألنشط 

 –سوزي لنظامه وفيما يلي مثال يبين كيفية تعدد دور  مغايرالمرتبطة عادة بنظام 

 وفقا للنموذج الفريق المتضمن فى البرنامج. -معالجة اللغة

بمدرسة العام األول لتنظيم سوزي لنموذج المتعدد اتصلت أثناء عملها فى إطار ا 

وقت العمل المناسب لقياس مهارات االتصال لدى الطفل , أجرت بعد ذلك القياس فى 

حجرتها الخاصة بعالج اللغة. و قامت أيضا بعمل برنامج لتحسين اللغة وتنفيذه على 

دقيقة( مرتين كل  31الطفل والذى يشمل عالج الطفل وفقا لجدول يتضمن تخصيص )

تقريرا  عن تقدم سوزي اسبوع وفى االجتماع التالي بعد مرور ثالثة شهور أعطت 

 الطفل من خالل جلسات العالج.

بمساعدة مدرسة الفصل بمتابعة سوزي وأثناء العمل فى ظل النظام التفاعلي قامت  

نت تسجل االخصائي النفسي لقياس مهارات الطفل المعرفية وخالل عملية القياس كا

عينات اللغة والمعلومات المتعلقة باستخدام الطفل لألصوات واللغة. وبهذه الطريقة 

كانت قادرة على اتمام عملية القياس دون تكرار االختبار فى جلسة منفصلة ,  تحدثت 

كذلك مع األخصائي النفسي بالمدرسة ومدرسة الطفل عن كيفية دمج أهداف سوزي 

 ت التعليم.العالج واألنشطة عبر مجاال

بمدرسة الفصل لمناقشة سوزي وعند العمل وفقا لنموذج النظام المشترك التقت  

كيفية قياس مهارات اللغة وقواعدها لدى الطفل من خالل األنشطة المدرسية المعتادة. 

تعاملت كذلك مع الطفل لتركيز دروسها على اللغة مع االهتمام الخاص بكيفية الوفاء 

لغوية والكالمية وكذلك بالنسبة لباقي األطفال ذوى االحتياجات باحتياجات الطفل ال

 الخاصة.

يعتمد نموذج فريق العمل المستخدم فى موقف معين على السياسة اإلدارية للمدرسة  

والهيئات المقدمة للخدمة كما يعتمد النموذج على االتجاه الفلسفي والخبرة المهنية 

الطفل وبغض النظر عن نوع النموذج والترابط بين المتخصصين فى مجال خدمة 
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الذى يتبعه فريق العمل تأتي ضرورة التضافر بين أعضاء الفريق مع تبادل 

 المعلومات واتخاذ القرارات الالزمة من أجل تحسين الخدمة المقدمة.

(Odom&Mclean,1996) 

 تكوين فرق العمل الفعالة ببرامج التدخل المبكر ودعمها 

 معنـي الفريــق:

للداللة على)مجموعة من الناس يعملون معا (  كاسم ”team“تعرف كلمة  بينما 

ويمكن كذلك تعريفها كفعل )توحيد القوى( ، وتعرف الفرق األكثر فعالية بأنها التى 

تركز على الجوانب )المشتقة من الفعل( الخاصة بتكوين الفريق بقدر أكبر، و ينظر 

يقومون به )يكونون فريقا ، يعملون معا (  األفراد إلى أنفسهم كفريق عمل من ناحية ما

وليس من ناحية هويتهم )جماعة مترابطة معا ( فهم يدركون أن الفرق ال تكون وحدها 

 بصورة تلقائية كالجماعات.

إن إنشاء الفرق لتقديم الخدمات المشتركة والتفاعلية الضرورية يعد أمرا  شاقا   

مهنية ، تفاعلية شخصية وإدارية وفيما يلي  ومعقدا  فغالبا  ما تعوقه عوامل فلسفية ،

 قائمة ألكثر المعوقات المعروفة فى مجال التكامل لتقديم الخدمات المبكرة.

 ضعف مهارات االتصال  - حدود الزمن واألفراد والميزانية -

 االهتمامات ضيقة النطاق )خدمة النفس( - المنافسات-

 أكثر من الوظيفي االنشغال بالشكل اإلدارى- فقدان الدافع -

افتقاد الوعي السياسي والعوامل السياسية - المقاومة العامة للتغير -

 األخرى 

افتقاد المعلومات حول دو رو وظيفة الهيئات  - االهتمامات السطحية واإلقليمية-

 األخرى 

 عنصر التخطيط  افتقاد- العمليات العشوائية لفريق العمل  -

 عوامل البعد وغيره من األمور التسويقية - التضامن عدم القيام بتعديل عملية-

عدم وضوح آراء المتخصصين منهم  وفق  - الدعم اإلدارى الناقص  -
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 لغتهم

هناك بعض الرؤى التي تتعارض مع أعمال الفريق الفعالة فالمنافسة مثال يمكن أن  

رة يمكنهم تعمل أساس لفريق العمل وقد ثبت أن المتخصصين فى مجال الطفولة المبك

االستفادة من التعليم الخاص لمعرفة كيفية االبتعاد عن العمل التنافسي واالتجاه إلى 

الجهود التعاونية حتى يتثني لهم تحقيق العضوية الفعالة لفريق العمل التفاعلي 

(Kagan1991.) 

طـددـرق تنميـددـة التكامددل المشددترك بددين الهيئددات واألنظمددة العاملددة فددي مجددال التدددخل 

 ر:المبك

هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل أثر معوقات التعاون و التكامل المشترك بين   

الهيئات واألنظمة العاملة في مجال التدخل المبكر وفيما يلي خمس طرق تركز بصفة 

 أساسية على العمل التفاعلي والتى اقترحها 

                                        (Hanson& Lynch 1995  .) 

ابتكار طرق جديدة لسد احتياجات المجتمع فبدال  من التقييد بالمؤسسات  -1

طرق جديدة للتعامل  إليجادالبيروقراطية أو اإلدارية الحالية يجب أن يسعي المجتمع 

المجتمع بعمل  يبدأذوي االحتياجات الخاصة وينبغي أن  لألطفالمع الحاجات المحددة 

 االتى:

االجتماعية " النظرة السلبية للمجتمع نحو االعاقة " عدم فهم  تقدير االحتياجات -) أ ( 

افراد المجتمع لالحتياجات الخاصة ....الخ " لتحديد طريقة تغيير المجتمع ايجابيا 

 بمرور الزمن.

كوادر مهنية " والطالب  –االستفادة من الكلية المعنية " امكانات مادية  -) ب(  

رح و ابتكار حلول للمشكالت  المتعلقة بذوي المتخصصين  )طالب الجامعة( فى  ط

 االحتياجات الخاصة بطرق جديدة ومبدعة.

رفع الوعي المجتمعي بالحاجات والمشكالت و القضايا المرتبطة باالطفال الصغار -2

ذوي االحتياجات الخاصة , حيث إن تكوين شبكات عمل لزيادة الوعي المجتمعي 
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ضم مراكز هذه الشبكات عددا  من االجتماعات يمكن ان يسهل عملية التكامل , حيث ت

بين المتخصصين فى الهيئات المختلفة لمناقشة الموضوعات و المشكالت و القضايا 

 والتجارب الحالية .

 احترم األفراد والهيئات المشاركة خالل عملية التعاون والتجاوب معهم .-3

ت المتعاونة , حيث إن تعطيل مواصلة االتصال المفتوح و الدائم بين األفراد و الهيئا-4

عملية االتصال يعد أكثر المعوقات خطرا  على كفاءة فريق العمل إذن فمن المهم أن 

 يبحث المشاركون عن طريق تضمن استمرارية فتح خطوط االتصال فيما بينهم.

و هناك عدد من األدلة التاريخية المفيدة حول عملية تكوين ووظيفة فريق العمل  

المقدمة من خالل مجتمع األعمال فكثيرا  من  النماذجإلى كثير منها فى يمكن الرجوع 

الطرق الخاصة لتكوين جماعة العمل المشترك والمستخدم فى قطاع األعمال يمكن أن 

يستخدم كذلك إلنشاء فريق عمل لبرامج التدخل المبكر والمحافظة عليه. وفيما يلي 

 نقدم بعض هذه الطرائق: 

 لالجتماع بين جميع األعضاء بفريق العمل .  تثبيت أوقات منتظمة 

 توضيح أدوار ومسئوليات كل أعضاء الفريق. 

الحفاظ على سبل االتصال المستمر مع كل عضو , يجب أن تشمل هذه السبل  

 االتصاالت الشفوية والمكتوبة.

إنشاء نظام مشترك التخاذ القرارات متابعة عمل الفريق , يجب أن ينتمي كل عضو  

األنظمة التى تتضمن عناصر معينة كاختيار القادة ، توزيع األدوار ، جداول إلى أحد 

 األعمال ، تقييم الفرد والجماعة.

وهناك اقتراحات تخص الهيئات والمتخصصين العاملين في مجال ذوى االحتياجات 

 الخاصة:  

أن يكون كل عضو على علم بالتربية الخاصة والخدمات المرتبطة بها وعالوة على  -

ك ينبغي على األعضاء ان يعوا الخدمات  المجتمعية التي تقدم من خالل الهيئات ذل

 المجتمعية األخرى )غير هيئتهم(.
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يجب تطوير الفلسفات وتقارير العمل الخاصة بالفريق المشترك وأن يتم نهجها على  -

المستوى المحلي)المجتمعات الصغيرة( وداخل الهيئات الخاصة )كالمدرسة ، 

 عيادة خاصة( .المستشفي : 

يجب أن تتم مناقشة الطرائق الخاصة بتحقيق األهداف وأن يتم االتفاق عليها.   -

وحيث أن أعضاء فريق العمل ال يأتون من أنظمة مختلفة فحسب ولكنهم تلقوا كذلك 

اخصائي تخاطب ....ألخ "  –اخصائى نفسي  –معلم  –تدريبات مهنية مختلفة " طبيب 

ا  وطرقا  ونماذج مختلفة ولذلك فإن إيجاد قاعدة مشتركة لذا فإنهم ينتهجون أفكار

للطريقة أو المنهج المتبع يعد أمرا  صعبا . حيث إن تطوير عملية التخطيط فيما يتعلق 

بالطرائق الخاصة يعد أمرا  هاما  لضمان أن تكون عملية التعليم هادفة ومحفزة 

 بالدرجة الكافية لسد احتياجات المتعلم الفردية.

وجود االتصاالت الهامة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة . إن العمل فى  ضمان -

إطار شبكة متصلة يمثل وسيلة لجمع األفراد والجماعات معا  بطريقة مثمرة تشمل 

البرامج المشتركة التى يعدها المجتمع لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم 

 مثل: 

لصحة والنمو تتعلق بأمور عامة توفير نشرات و مطبوعات فى مجاالت ا -*   

ذوي  باألطفالكاألسواق )التسويق( والمعارض المتعلقة بالمستلزمات الخاصة 

 االحتياجات الخاصة.

تنظيم المعلومات التي تتناول موضوعات تناسب الوالدين الجدد كالصحة  -*   

 واألمان واأللعاب والتحكم فى السلوك.

 البعد مدرسية وفرص اإلبداع الصيفي. تطوير المالعب وبرامج الرعاية -*  

تقدددير اسددهامات كددل أعضدداء الفريددق ، إدراك أن لكددل فددرد أو هيئددة رؤاهددا الفريدددة  -

ومهاراتها الخاصة لتخطيط وتطبيق البرنامج , فيجب أال ينظر إلى هيئة ما بأنهدا أكثدر 

خبددرة أو األصددوب رأيددا مددن بدداقي األنظمددة. حيددث إن تبددادل الددرؤى ودمددج المهددارات 

 قواعد المعلومات يجب أن يتم تقييمه من قبل كافة األعضاء بالفريق.و
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التأكد من معرفة كافة أعضداء الفريدق باألهدداف المتعلقدة بكدل طفدل ومدن المفيدد أن  -

نعلم أن األهداف الخاصة ال ترتبط بأى من المتخصصين كالمدرس أو المعالج لكن كل 

 .بأكملهى أعضاء الفريق مسئولون معا  عن البرنامج التربو

خصائص و متطلبات العمل داخل فصول التربية الخاصة بالسنوات المبكدرة مدن عمدر 

 الطفل: 

:  15إن كون الفرد " مدرسا  " كان يعني فدى وقدت مدا العمدل وسدط مجموعدة مدن ) 

طفال ( ويعني تخطيط وتوجيه أنشطة الجماعة لمعظم فتدرات اليدوم ، وحيدث يتوقدع  25

الخاصة من التوافق ومسايرة بداقي األطفدال فغالبدا   الحتياجاتاأال يتمكن األطفال ذوى 

ان  إالما يتم تعليمهم فى فصول أو جماعات منفصدلة مدن قبدل معلدم التربيدة الخاصدة ، 

هندداك عددادة  قدددر قليددل مددن االتصددال بددين البددرامج التعليميددة النظاميددة وبددرامج التربيددة 

لتددابعون لكددال النظددامين االنشددطة و الخاصددة داخددل المدرسددة. فعددادة  مددا يتلقددي األطفددال ا

فترات الراحة بصورة مستقلة عن بعضهم و كما انهم يذهبون للرحالت أيضدا  بصدورة 

 منفصلة وبذلك تقل فرص تعارفهم على بعضهم البعض.

الخاصدة وإدراك قيمدة  االحتياجداتواليوم مع التركيز على البيئة االقدل تقيددا لدذوى  

فدى العمدل كأعضداء فدى الفريدق , فبينمدا يكدون بعدض العمل المشدترك يبددأ المدرسدون 

المدرسين هو الشخص البالغ الوحيد بين األطفال فى الفصل لفتدرة مدن اليدوم فالفرصدة 

متاحة الشتراك العديد من األشخاص الراشدين فى نفس الفترة. وغالبا  مدا يضدم هدؤالء 

اللغة ، أخصائي ) مثل معالجي  آخرينمساعدين فى النواحي التعليمية ، ومتخصصين 

وظيفي ( والولدين وشخصيات بارزة في المجتمع. وتتطلب الخبدرات المقترحدة عمليدة 

تنظيم الجهود وجهود البالغين اآلخرين بدال  من العمل المستقل لكل مدنهم ونتنداول فيمدا 

 يلي مثل هذا التنظيم.

 العمل إلى جانب المعلمين المساعدين: 

" لألطفددال المعدداقين تقدددم كثيددر مددن المدددارس حتددى يمكددن تسددهيل عمليددة " الدددمج  

خدمات تعليمية مساعدة داخل الفصل وحيث ان المساعدين عادة  ما يختلف تأهيلهم فدى 
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مجال نمو األطفال أو فهم ذوى االحتياجات الخداص مثدل مدرسدي الفصدول األساسديين 

اعدين مددن هنددا تددأتي أهميددة تقددديم بددرامج التدددريب المسددتمرة والمتابعددة لهددؤالء المسدد

كأعضاء فى فريدق العمدل التربدوى , و تتدولي المدرسدة وهيئدات التعلديم المحليدة جانبدا  

 كبيرا  من مسئولية التدريب والمتابعة.

 عملية النمو المهني )الوظيفي( للعاملين ببرامج التدخل المبكر: 

يتطلب العمل المتميز فى مجال مساعدة األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة معرفدة  

من المعلومات والمهارات الخاصة بتعليم األطفدال والتربيدة الخاصدة لهدم. وينبغدي  قدر

أن يركز البرنامج المهني على خصائص النمدو النضدج القياسدي والشداذ كمدا ينبغدي أن 

 يتناول عمليات تكوين فريق العمل والتعاون ويعكس االتجاه المتركز حول األسرة.

امج المخصصددة للعمددل الددوظيفي مددع ذوي كمددا يجددب أن تتميددز طبيعددة إعددداد البددر 

االحتياجات الخاصدة بخصدائص النظدام التفداعلي ، ويختلدف ذلدك عدن النظدام المتعددد. 

فبرامج النظام المتعدد يتم غالبا  دمجها معا  عن طريق أخذ البنود الموجودة فدى األقسدام 

ى مرحلدة المختلفة وتنظيمها كمتطلبدات للبرندامج علدى سدبيل المثدال قدد يتلقدي طالدب فد

الطفولة المبكرة منهجا  بأحدد األقسدام التعليميدة فدى مجدال التربيدة الخاصدة فتتبدع حينئدذ 

اضطرابات لالتصال مع قسم آخدر نظدرا  الخدتالف معظدم المنداهج بينهدا يمكدن اعتبدار 

يتضمن التقاء مناهج ألكثر من نظام ومن هندا قدد  ألنههذا البرنامج " متعدد األنظمة " 

 المناهج " عبر األنظمة المختلفة " وتتعارض فيما بينها.يتجزأ محتويات 

فيتضدمن وجدود قددر عدال مدن  –علدى الجاندب اآلخدر  –أما برنامج النظام التفاعلي  

يدتم  يبعضدهاالتضامن بين األنظمة بينما يشدتق مدنهج النظدام مدن أنظمدة عديددة متصدلة 

مج موحد بدال  من وجود التخطيط له وتنفيذه بصورة موحدة ، فتكون النتيجة وجود برنا

محتويات مختلفة فى إطاره غالبا  ما يتم تطوير ، وتطبيق ، وتقييم البرامج التفاعلية من 

 قبل فريق متخصص بالجامعة من أقسام مختلفة ذات الصلة.

كما يمكن أن يقدم األعداد المسبق للخدمة عادة  معارف ومهارات فى مستوى  

ن بحاجة إلى تقديم برامج "فى إطار الخدمة" االلتحاق فقط بالمهنة , كذلك فنح
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لمواصلة عملية النمو المهني , فهناك أهمية خاصة لبرامج تنمية الخبرة المستمرة 

والمتميزة بالنسبة ألخصائي تعليم الصغار من ذوى االحتياجات الخاصة طالما كان 

ل هذه مجال التربية الخاصة لألطفال حديثا نسبيا  ومتطورا  بسرعة ملحوظة تمث

 البرامج الوسيلة لمواكبة المتخصصين للتغيرات الحادثة فى المجال.

إن تغير األنشطة فى مجال التعليم الخاص لألطفال حسبما تتطلب الضرورة ينتج  

عنه تغيير األدوار الخاصة بالشخصيات المشتركة وال تقتصر هذه الشخصيات على 

كمعالجي اللغة والكالم ، المدرسين فقط بل تعتمد على باقي أعضاء الفريق )

الفسيولوجيين ، وأخصائي علم النفس ، المشرفين وغيرهم ( وحتى يتثني لألعضاء 

القيام بالعمل المشترك بفعالية يجب أن يتقلوا تدريبا  خاصا  فى مجال تقديم الخدمات 

األسرية والتعاون مع بعضهم وتقديم الخدمات االستشارية أو المباشرة فى المواقف 

 لة.الشام

                                             (Miller& Stayton 1996) 

وتؤكد الخبرات أن البرامج ) فى إطار الخدمة ( يجب أن تقوم على أساس التركيز  

على االحتياجات ) من خالل االحتياجات المقيسة للمشاركة الفعالة( وحتى يكون 

متصلة مباشرة بدور الفرد المهني. تتعرف هذه القياس فعاال  يجب أن يتناول القدرات ال

البرامج على خبرات المشاركين وتبنى على الخبرات المالئمة لموقف الطفل ، كما 

تحدد برامج الخدمة اثناء العمل كذلك أهداف المتعلم الشخصية باعتبارها الحافز 

 األساس للمشاركة.

بتطوير مقياس تقديرى خاص  –المعدة لمنهج االعمل الموحد  –ويقوم أحد البرامج  

به لتقييم األداء الفردى فيما يتصل بمبادئ البرنامج. وبعد ذلك يقوم فريق العمل 

باستخدام نتائج التقييم لتحديد الجوانب الخاصة التى تحتاج إلى الخدمة ووفقا للتقارير 

والتى تعتمد بعد التقييم الذاتي أكثر أمانا  وحسما  من التقديرات التى يقوم بها المشرفون 

على مقاييس أكثر عمومية . و يعلق فريق العمل كذلك بوجود نتيجة إيجابية أخرى لهذه 
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الطريقة تتمثل فى تطوير خطة لتقديم الخدمات تتميز بالجودة وتفي بمعظم احتياجات 

 النمو المهني الوقتية.

 دراســة حالــة

 معلومـات مرجعيـة

الصحية كانت تتلقي عالجا  طبيا  واختبارات سنوات (  7تهاني )نظرا  لسوء حالة    

عالجية أيام الثالثاء والخميس بعد المدرسة كانت الطفلة تأخذ قسطا  غير كاف من 

النوم فى ليالي المعالجة الطبية وذلك بسبب طول وقت السفر وغير ذلك من الترتيبات 

ت الصباح التالية المعقدة عالوة على رد فعلها البدني والعاطفي للعالج كما تمثل أوقا

لتلقي العالج صعوبة للطفلة فهي ال تريد االستيقاظ وعادة  ما ترفض تناول طعام 

دقيقة  45االفطار كان الطبيب البدني للمدرسة يفحص الطفلة صباح كل جمعه لمدة 

بعدم التعاون والكسل أثناء تهاني ومنذ بدأت االختبارات والبرامج العالجية اتسمت 

 بدني.جلسات العالج ال

قام مدرس الفصل والطبيب المعالج بعمل ترتيبات لزيارة أخصائي سلوكي لمتابعة  

الطفلة أثناء جلسات العالج تم وضع خطة عالج سلوكية )تعتمد على األوثابة 

 والعقاب( وتقرر أن يتم بدؤها فى اسبوع التالي.

 مناقشــــة :

تؤدى  للطفلة تهاني وقدة قد يرجع سلوك عدم التعاون لزيادة جرع العالج بالنسب 

االستعانة بأخصائي أخر )فى مجال السلوك( إلى زيادة الضغط الواقع عليها وعدم 

شعورها بالراحة وكذلك الحال بالنسبة لوالديها رغم إمكانية  تعديل وسائل العالج 

السلوكي لسلوك الطفلة فى فترة قصيرة إال انها لن تقلل من حدة الضغوط الواقعة 

 عليها.

ن وجود منهج جماعي هنا ربما يؤدى إلى اختالف خطط العالج أما إذا اجتمع إ 

أعضاء الفريق فى البداية لمناقشة الحالة فقد يتمكنوا من تعديل نظام الطفلة بطريقة ال 

تمثل ضغطا  زائدا  لها. فالعالج الفسيولوجي مثال  يمكن أن يتم تقديمه فى يوم أخر أو 
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د يتمكن الوالدان من إعادة وضع الترتيبات المنزلية فى وقت الحق يوم الجمعة وق

للتعامل مع الطفلة بصورة تسمح له بالنوم المبكر أيام الثالثاء وقد يجعلوا هذا الوقت 

أكثر مناسبة لدى الطفلة ويمن لمدرس الفصل أن يدع الطفلة وقتا كافيا  للراحة 

الدين عمل خطة لزيادة واالطمئنان وباإلضافة إلى ذلك يستطيع مدرس الفصل مع الو

أنشطة العالج الفسيولوجي فى كل من الفصل المدرسي والمنزل ، وربما يؤدى هذا 

إلى قله الحاجة إلى تكثيف العالج فى مكان منفصل إن تطبيق مثل هذه الترتيبات يوفر 

جوا  أقل ضغطا  بالنسبة لـ تهاني كما يمثل وسيلة أفضل لتحقيق النمو السلوكي 

 رة إيجابية.والعاطفي بصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التدخل المبكر
 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 
 الدور المشترك مع األسر

أساسيات المنهج المتركز حول 

 األسرة 
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 الدور المشترك مع األسر

يتسم مجال تربية األطفال على مدى التاريخ بمشاركة الوالدين والعمل على مساندة     

األسرة . إذن فليس من المفاجئ أن يتصل تعليم الوالدين بالخدمات التعليمية و التاهيلية 

ية المقدمة لألطفال أصحاب اإلعاقات ولسوء الحظ فقد تطور المنهج القائم و العالج

على خدمة األسر بصورة بطيئة نسبيا  فى مجال التربية الخاصة المبكرة لألطفال 

وعلى مر التاريخ فقد تركزت البرامج المقدمة لخدمة األطفال المعاقين على الطفل 

لح األطفال ذوى الصعوبات التى ترجع وجانب العجز لديه وحتى البرامج المعدة لصا

إلى عوامل الحرمان الثقافى و تدني الموارد المالية فقد تركزت حول تحسين ظروف 

 الطفل نفسه دون توفير الخدمات الالزمة ألسرته.

ويذداد االتجاه فى السنوات األخيرة حول االهتمام بالطفل فى إطار األسرة واعتبار  

أن  كما( Wolfendale1997)رنامج العالج الهامة العمل مع األسر من جوانب ب

هناك عوامل مساهمة فى المنهج المتركز حول األسرة تتمثل في تغيير المبادئ 

الفلسفية والنظرية للشراكة مع االسرة، وعدم قبول الوالدين للعالقات التقليدية بين 

 الوالدين والمتخصصين.

أسر األطفال ذوى االحتياجات ففي حين  تعتمد البرامج المتركزة حول خدمة  

التربوية الخاصة على فهم أن الوالدين هما متخذى القرار الخاص بأطفالهم وان دور 
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المتخصصين يتمثل فى تقديم التوجيه والمساعدة للوالدين و فى هذه العملية أحيانا ما 

ئمين تعتبر البرامج المبكرة الوالدين فاقدين للخبرة والدور الوظيفي وأنهما غير مال

للنظام بينما تعتبر المتخصصين هم ذوى الخبرة وهم القادة  لفريق العمل. وغالبا  ما 

تنسب األدوار السلبية إلى الوالدين في عملية التدخل العالجي )متلقيين للمعلومات ، 

مطبقين لألنشطة التى يخططها المعالجون ، مساندة لعمليات اإلشراف المدرسي 

 راك فى حفالت اإلجازات وغير ذلك(.كزيادة المصروفات واالشت

فيعتبر الوالدين أطراف   -على الجانب اآلخر –أما المنهج المتركز حول األسرة  

مساوين لغيرهم فى القيام بالتخطيط والتطبيق والتقييم للخدمات الخاصة باألطفال , 

فيعطي هذا المنهج أهمية لمساعدة الوالدين ألن يصحبوا مدافعين )على المدى 

طويل(ألوالدهم ويقدموا لهم المعلومات الضرورية والمهارات العامة حتى يكون ال

الوالدان على درجة من الثقة والخبرة للقيام بهذا الدور ويتعدى هذا المنهج مساعدة 

األسر ليشمل دوره إعانتهم وتزويدهم بالطاقة الالزمة لكي ال يكونوا معتمدين على 

 ة بالتربية والرعاية ومستقبل أطفالهم.األخصائيين فى المناقشات المتعلق

(Bailey1994) 

ثمرة مع الوالدين بالحجج و يدفع المناصرين لألهمية وجود مشاركات إيجابية وم

 :التالية

" يمتلك الوالدان المعلومات الرئيسية ولهم دور فعال ومؤثر فى مجال تربية أطفالهم. 

ريد تسهم فى رؤيتهم المتعلقة كما يمتلك الوالدان نقاط قوة ، ومعارف، وخبرات ف

باحتياجات الطفل والطرق المثلي لعالجها". إذن فمن الضرورى أن يسعي 

المتخصصون )المدارس ، الهيئات األخرى( إلى اشراك الوالدين بصورة إيجابية وأن 

يقيموا جهودهم ، يمكن أن يكون عمل المتخصصون مؤثرا  عندما يشارك الوالدان 

ؤاهم الخاصة بنمو الطفل ويعد ذلك صحيحا  إذا كان الطفل من بأمالهم ومشاعرهم ور

ذوى الحاجات الخاصة و هو ما يؤكد على أهمية معاملة والدى الطفل ذى االحتياجات 

 التربوية الخاصة كمشاركين فى عملية التعليم و التاهيل و العالج .
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ر كذلك إلى أن أثر كما تشير األدلة التاريخية في مجال تربية األطفال والتدخل المبك 

البرنامج التربوي قد يمتد ويزداد في عمقه إذا تم اشتراك األسرة كلها وحيث أن 

األسرة غالبا  ما تتعدى الوالدين فقد ابتكرت برامج تضمين األسرة طرقا  إلشراك 

األخوة واألجداد وغيرهم من باقي األفراد المتصلين باألسرة أو من هم أعضاء فيها 

البرامج مفهوم نظرية األنظمة وأثر المجتمع على نضج الطفل ونموه تعكس مثل هذه 

وإن المنهج التفاعلي لخدمات األسرة ينظر إلى األسرة من بؤرتها )الطفل في إطار 

نظام العائلة "دائرة حول الطفل " في إطار نظام أوسع هو المجتمع " دائرة حول 

 العائلة"(.

ت فريدة وضغوطا  كبيرة على األسرة ال وال شك أن وجود طفل معوق يلقي متطلبا 

تؤثر هذه المتطلبات والضغوط على قيام األسرة بوظيفتها أو امتالكها للخبرة كما أنها 

ال تجعل كل األسر المتضمنة ألطفال معاقين متماثلة وبناءا  على ذلك ينبغي أن تعكس 

سر المختلفة ، برامج تضمين الوالدين وتعليمهم فهم وإدراك التنوع الموجود عبر األ

كما يجب أن يقدم أفكارا  حول وقت وكيفية مشاركة الوالدين في برنامج تربية طفلهما 

 وإلى أي مدى يودون أن يشاركوا فيه.

 أفكــار حـول المشاركــة الوالدية ببرامج التدخل المبكر: 

يمكن أن تتركز المشاركة بين الوالدين والمتخصصين حول الطفل وأسرته او      

ول موضوعات تتصل ببرنامج التعليم و التاهيل و العالج كلية  بينما تختار كثير من ح

فى عملية اتخاذ القرار ) مثل  –على مستوى األنظمة  –األسر أال تشترك 

الموضوعات التى تؤثر على البرنامج ككل(. يجب أن يعد المتخصصون والشخصيات 

مع األسر المعنية بمعني أن يشجع  المتضمنة أنفسهم للقيام بالمشاركات التضامنية

المتخصصون التضامن و التكامل و التعاون مع األسرة على مستوى األنظمة وأن 

يقدموا مزيدا  من اآلراء بدال  من االقتصار على دعوة الوالدين لحضور مجلس رسمي 

أو اجتماع عام. هناك آراء أخرى تتعلق بالتضامن و المشاركة األسرية على مستوى 

 ظمة ،وتشمل : األن
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 العمل على توجيه الوالدين واألفراد الجدد المشتركين ألول مرة فى البرنامج. (1)

 مراجعة المستندات والنشرات المتعلقة بالبرنامج. (2)

هذا و ينقسم برنامج التضامن األسرى على مستوى الطفل وعائلته إلى نوعين رئيسين 

: 

 أولهما العالج التربوي .

 ة .و ثانيهما مساندة األسر 

كما أن هناك نوع ثالث يجب اعتباره وهو يهتم بالتضمين و المشاركة المباشرة  

للوالدين في عملية القياس ، التخطيط التربوى ، والتعديل والتى ترتبط جميعا  بالبرنامج 

 التربوى  للطفل ، وفيما يلي نبذة عن األنواع الثالثة لتضمين األسرة: 

 العالج التربوي : - 1

هدف العام من أنشطة العالج التربوى فى مساعدة الوالدين على تحسين يتمثل ال 

مهاراتهم والمشاركة الفعالة فى توجيه نمو طفلهم إن برامج العالج المصممة لصالح 

مجموعات من الوالدين قد تخصص الهتمامات معينة كمساعدة الوالدين أن يصبحوا 

ك الطفل ، وتحسين المهارات مشاركين إيجابيين فى عملية االتصال ، وتعديل سلو

األساسية لألسرة )محو األمية( و يتم إجراء هذه البرامج فى أوقت معينة على اسر 

بعينها بدال  من تطبيقها على مجموعة من الوالدين، وبالنسبة لألطفال ذوى االحتياجات 

الخاصة غالبا  ما تركز هذه البرامج على األنشطة العالجية )التى يصممها 

 ون( والتى يمكن أن ينفذها الوالدين فى المنزل.المتخصص

 مسانــدة األســرة : -  2

يهتم النوع الثاني لتضمين األسرة و مشاركتهم ببرامج التدخل المبكر بتقديم الدعم  

والمساندة لها فى تربية الطفل المعاق. وقد تم تطوير هذا البرنامج التضميني استجابة 

اقعة على والدى األطفال المعاقين. وتركز برامج الحتياجات والضغوط الخاصة الو

 مساندة األسرة على : 

 التفاعل بين الوالدين فى سبيل تبادل المساعدات. (1)
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 األفكار الشخصية. (2)

المساعدة فى مجال التعلم المتعلق بخدمات الدعم األسرى بالمجتمع كالرعاية  (3)

 وبرامج المورد والمرجع.

 القيــاس والتخطيـط والعالج:تضميـن و مشاركة الوالديــن في  - 3

كما ذكرنا سابقا يعد المنهج الجماعي ضروريا لمساعدة األطفال ذوى االحتياجات  

الخاصة وينبغي أن نعتبر الوالدين مكونا  أساسيا  لهذا الفريق ويوضح برنامج تجارب 

ذوى االحتياجات الخاصة أن رؤى الوالدين تعد هامة عند قياس االحتياجات التربوية 

 الخاصة لألطفال الصغار.

بينما يتناول االقتباس السابق من برنامج المبادئ اشتراك الوالدين خالل مرحلة  

التدخل يوضح البرنامج أيضا ضرورة وجود استشارات ومشاركات مع والدى الطفل 

 خالل جميع المراحل المدرسية .

 يتم إخبار الوالدين إذن ينبغي أال يستبعد الوالدان من أى مرحلة وال ينبغي فقط إال 

طوال البرنامج بل يجب كذلك أن تشجع آرائهم ومشاعرهم وآمالهم وأن تحترم 

 ويستجاب لهما.

قد يحتاج كثير من اآلباء واألمهات إلى مساعدة فى تعلم كيفية االشتراك الفعال  

خالل عمليات القياس والتخطيط واإلصالح ألنها ترتبط بالبرنامج التربوى للطفل كما 

نهم قد يحتاجون إلى معلومات والنصائح والتشجيع لتعلم طرق الدفاع الجيد عن طفلهم ا

ويمكن للمتخصصين أن يساعدوا الوالدين عن طريق تبادل المفاهيم األساسية حول 

( قائمة ببعض المفاهيم األساسية وحيث أن 1ماهية عملية "الدفاع" وفى االطار )

ضمهم إلى فريق العمل المتخصص نقدم بعض  بعض الوالدين قد يشعرون بالقلق إزاء

 (.2) فياالقتراحات المساعدة على شعورهم بالراحة 

 ( خصائص المدافع الجيد1) إطار

 

 
  التبرير على بالقدرة ويتميز بفاعلية المعلومات المدافع الشخص يتبادل. 

 المقدمة الخدمات وتقييم تخطيط فى غيره مع متساو بقدر مشترك بأنه يؤمن 

 .للطفل

 األسئلة توجيه من يخاف ال. 

 واالحتفاظ كتابي شكل فى األقوال توثيق خالل من بفعالية تاالتصاال يتبادل 

 .بالسجالت

 لطفله التربوية العملية فى الجيد المدافع يشارك. 
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 ( 2) إطار

 مع الجيد للتواصل للوالدين االقتراحات بعض – المتخصصين مع االتصاالت تبادل

    المختصين

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ذكلر نفسلب بأنلب جلزء هلام فلى فريلق العملل وأن للب حلق قبل إجلراء أى اتصلال أو اجتملان ملن المتخصل-1

 االشتراك.

قم بالتخطيط واالعداد لالجتماعات عن طريق اعداد النقاط التى تود تناولها قد تكون القائمة المكتوبلة مفيلدة -2

 فى ذلب.

 دعم.قد تشعر بالحرية ألن تأخذ شخصا  معب يقوم بتدوين المالحظات ويساعدك فى عملب ويقدم لب ال -3

 حينما ال تفهم شيئا  ما عليب أن توجه األسئلة بشأنه بايجابية و بدون عدوانية.-4

 ال يستطيع الشخص السلبي عرض أو تبرير آراءه و حاجاته . 

 يعبر الشخص االيجابي عن آرائه بوضوح مع االستمان إلى آراء اآلخرين. 

 خرين.ال يستطيع الشخص العدائي تعليل أفكاره واحتياجاته أمام اآل 

يمكن التعبير عن الثقة والثبات وتأكيد الرأى من خالل تقريلر االحتياجلات واألفكلار بطريقلة واضلحة ، ويلتم  -5

ذلب صورة شفوية أو غير شفوية فالصورة الغير شفوية تتم عن طريق النظر إلى الناس عند التحدث إليهم أما 

ها وفيما يلي أمثلة للعبارات المؤكدة " أرى الموقف الصورة الشفوية فتتم عن طريق تقرير األفكار والتعبير عن

 بصورة مختلفة" "أود أن أدلي برأى "  " لى سؤال".

عندما تكون لب شكوى ناقشلها فلى البدايلة ملع الشلخص المخلتص بهلا مباشلرة وإذا اسلتمرت المشلكلة انقلل -6

 الشكوى إلى المستوى التالي )المشرف أو المدير.........(.

 التعبير عن االهتمامات من المهم كذلب أن تتبادل الشكاوى لتقدير الصواب. باإلضافة إلى-7
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 " عــدم المشاركة " اختيـار االسرة 

 إتاحة يجب اإلطالق على الطفل برنامج فى المشاركة عدم الوالدين بعض يقرر قد 

 فى االشتراك عدم أن اعتبارها ينبغي التى المفاهيم ومن واحترامه االختيار هذا

 الوالدان يكون أن يمكن. مطلقا   طفلهم مع الوالدان يشترك أال يغني ال الطفل برنامج

 المتعلقة الوظائف فى االشتراك يحبون ال لكنهم طفلهم مع ومتفاعلين فيا  عاط متصلين

 في المتخصصون فيها يتدخل ال وأولويات احتياجات للوالدين يكون فقد بالمدرسة،

 .ذلك تجاه الندم او الراحة بعدم يشعران الوالدين نجعل أال ينبغي و العمل برنامج

 رة :المبادئ الرئيسية للمشاركة الفعالة لألس

 الوالدين مع الفعال واالشتراك العمل لكيفية المنظمة الرئيسية المبادئ بعض هناك 

 :  المتخصصين قبل من الجيد لإلتصال القواعد من مجموعة وتحديد

 .الطفل مع التعامل فى الوالدين ومهارات معارف على تعرف - 1

 .االضافية الحاجة مجاالت على عالوة األطفال لدى القوة نقاط على ركز - 2

 .مشاعرهم تعي وأن للوالدين والشخصي العاطفي االستثمار تدرك أن - 3

 الدعم وصول بطريقة علم على وانهما ، اإلجراءات يفهمان الوالدين أن من تأكد - 4

 .االجتماعات قبل مناقشتها يتم التى الوثائق أعطيا قد وانهما ، لمساهماتهم لإلعداد

 .االختالف هذا لتالشي طرق عن تبحث وان اآلراء اختالف شرعية تحترم أن - 5

 .االجتماعات وهيئة التوقيت فى المرونة إلى بالحاجة االهتمام - 6

 .المتحدة الواليات ،  Columbus بجامعة التربية قسم:  المصدر
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تتضمن أي محاولة لدعم تضامن و مشاركة الوالدين تقديم اآلراء الشخصية التى 

 تعكس ثقافة كل أسرة ونقاط القوة لديها وقيمتها ومهاراتها وتوقعاتها واحتياجاتها.

ويعد فهم الخصائص الفريدة لألسرة أهم المتطلبات الالزمة لتنمية اآلراء الفردية ،  

قد تستخدم كل من إجراءات قياس األسرة الرسمية وغير الرسمية للوصول إلى هذا 

الفهم يجب أن يهتم المتخصصون كثيرا  بإجراء أى نوع من القياس لألسرة فى سبيل 

 امل  ضارة بالبرنامج.تأمين خصوصية األسرة وتجنيب أى عو

 واألخصائيين الوالدين تشمل وأن بالتفاعلية األسرى القياس عملية تتصف أن يجب 

 يركز أن وينبغي.  المتخصصين قبل من األسرة على موقع نشاط بأنها وصفها من بدال  

 .احتياجاتها إلى باإلضافة األسرة قوة جوانب على القياس

 وبرامج القياس عملية إلجراء المفيدة لتعريفاتا من مجموعة Bailcy بايلسي ويقدم 

 .األسرة تضمين

 احتياجات لتحديد المعلومات جمع فيها يتم متصلة تفاعلية عملية:  األسرى القياس 

 .الخاصة واألهداف للخدمات األسرة

 .النتائج تحقيق أو الخدمات تلقي فى الظاهرة األسرة رغبة:  األسرة حاجة 

 لسد استخدامها يمكن التى لديها المتاحة للموارد رةاألس إدراك:  األسرة قوة 

 .احتياجاتها

يجب أن نضع في اعتبارنا تعريف كلمة " والد " فباإلضافة إلى الوالدين الطبيعيين 

للطفل ) عند الميالد( ينبغي أن يشمل الوالدان كل من يتحمل المسئولية الوالدية 

للمدرسة أن تعلم في أي موقف من يقوم كالمساعدين أو الكافلين. و من المفيد بالنسبة 

بدور الوالد ومن الذى ينبغي استشارته بشأن حاجات الطفل و تقدم نموه وفى بعض 

الحاالت يكون هناك بعض األشخاص البالغين فى اسرة واحدة يقومون بدور الوالدين ، 

 فينبغي أن تراعي المدرسة ذلك وتحاول تضمين و مشاركة كل من يحملون المسئولية

 الوالدين بقدر كبير فى برنامج تربية الطفل.
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  معوقات تضمين و مشاركة األسرة :

لقد حدث تطور واضح في الخدمة العالجية المبكرة من اعتبار الوالدين عمالء  

ومتلقين للخدمات إلى ضرورة اعتبارهم مشاركين فى عملية تخطيط وإيصال الخدمة . 

برنامج الخبرات المبكرة لذوى االحتياجات  وتتضح فلسفة مشاركة الوالدين فى مبادئ

(. كما أن هناك أمور مرتبطة بهذا الموضوع حول كيفية سير و نجاح 2111الخاصة )

نموذج المشاركة ) أو تعثره وعدم نجاحه( مع اعتبار العدد الكبير لآلباء واألمهات 

قات التفاعلية المشاركين في البرامج ،  كما انه في كثير من األحيان تتسم صورة العال

واالنشطة المتركزة حول األسرة بعدم الجالء والوضوح خاصة بالنسبة لألسر 

 (  Kalyanpur ,et.al.,2000)    منخفضة الدخل وذات الثقافات المختلفة. 

وغالبا  ما يعزى الفشل فى إشراك الوالدين كأعضاء متساويين فى البرنامج إلى  

ى ظروف األسرة. ومن األمور المتعلقة بتنفيذ طريقة تنفيذ المتخصصين للبرامج وإل

 البرامج و المتمثلة في النقاط التالية :

قله دور المتخصصين فى تحصيل البيانات األسرية عند اتخاذ القرارات بشأن  (1)

 تربية الطفل.

 تنظيم مواعيد االجتماعات فى أوقات غير مالئمة بالنسبة للوالدين. (2)

حقوق الوالدين من خالل مواد مكتوبة ال تقديم المعلومات الخاصة بالخدمة و (3)

يستطيع كثير من األسر فهمها ، وأحيانا  ما تقف ظروف األسرة كمعوقات للتضمين 

 اإليجابي للوالدين ، وتشمل :

 افتقاد وسائل النقل أو رعاية الطفل:  -1

 معوقات االتصال واللغة. -2

 العالقات السيئة مع المدارس. -3

 المفاهيم الخاصة بجوانب العجز. -4

 لمفاهيم المتعلقة باعتبار المتخصصين خبراء ال ينبغي أن تعارض أرائهم.ا -5
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إن الفكرة القائلة بان القيود المنطقية وسوء التنفيذ تؤدى إلى فقدان التضامن و 

المشاركة بين الوالدين و المتخصصين ال تعد جديدة. لقد تمت مناقشة القضايا المتعلقة 

في العديد الكتب و األدبيات المتخصصة ، كما  بمعوقات التضمين و المشاركة كثيرا  

لم يقبل تدني درجة  اآلنأن الجهود المتركزة حول المعوقات عديدة ومتنوعة وإلى 

 تضامن الوالدين مع المتخصصين إلى المستوى المقبول.

     Kalyanpur,et.al2000كالينبر و زمالئه ) توصل اليهو هو ما يتفق مع ما 

تكمن  الو الديةلة األساسية المعوقة لعملية التضامن و المشاركة (حيث أكدوا أن المشك

في المبادئ الثقافية التي تتعارض مع توقعات المتخصصين أو البرنامج بالنسبة 

للتضامن و المشاركة ، أما سوء التنفيذ والقيود المنطقية فتعد نتيجة للمعوقات البيئية 

حثون فى الشرح بالتأكيد على ان توقع الموجودة فى المبادئ الثقافية . استمر البا

مشاركة الوالدين يبني على فهم حقيقة أن عوامل المساواة والحقوق الفردية وحرية 

 االختيار تقيم بدرجة عالية كما ناقش هؤالء مشكلتين تتعلقان بهذا الفهم 

ة أوال  : يتعارض توقع المساواة بصفة مباشرة مع التسلسل الطبيعي للمعرفة ومع الحال

 المتضمنة فى الفلسفة الوضعية للتخصص.

ثانيا : يؤكد توقع عملية " الدفاع " أن جميع األسر تؤمن بالحقوق الفردية و حرية 

 االختيار وفيما يلي نبذة مختصرة عن هاتين المشكلتين.

وفى حالة عدم االنسجام بين  –الموقف المرتبط بتوقع المساواة  للبيئةيتمثل المعوق  

النظام التخصصي القائم على نموذج القواعد الفنية وبين هذا التوقع 

Kalyonpur,et.al.,2000) يبني على أساس الفلسفة  -كغيره من المهن –ليم ( فالتع

العقالنية التى تقيم الموضوعية والبعد المهني وفى هذا النموذج تتصف بالطبقية يجعل 

 –ة فالمتخصصون كثير من المتخصصين والوالدين يشعرون باالرتباك والحير

المدربون على اإليمان بأن معرفتهم تمنحهم سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بتربية 

 يجب أن يعوا حقيقة أن الوالدين قد يتصفوا كذلك بالخبرة. -الطفل
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إن الفكرة الداعية إلى وصف الشخص المتخصص بالخبرة تؤثر كذلك على  

ن مشاركة الوالدين ذوى الثقافات أو استجابة الوالدين لعملية التضامن والمشاركة إ

الظروف االقتصادية االجتماعية المختلفة قد يؤدى إلى شعورهم بأنهم " مختلفين " أو 

ال يملكون الكثير ليقدموه كما أنهم ال يصلون إلى درجة توقع المتخصصين وقد يشعر 

افتقاد  هؤالء بأن صفاتهم مختلفة وأن أى عالمات تتضمن عدم الشكوى ربما تؤدى إلى

 الموارد الالزمة لطفلهم.

المعوق الخاص بتوقع الدفاع فى األنظمة القيمة المختلفة  فنجد أن بعض  يتمثلكما  

وكذلك بالنسبة  –األسر ذات الثقافات المختلفة ال تقيم الحقوق الفردية بدرجة متساوية 

الوالدين حقيقة   مع األسر الممثلة للثقافة السائدة يبني مبدأ مشاركة –لحرية االختيار 

على األفكار ذات القيمة العالية فى الثقافة السائدة لكن هذه األفكار قد ال تقيم بنفس 

الدرجة فى ثقافات أخرى. و لهذا يتضمن احتمال " الدفاع " أن يفهم الوالدان أنهما 

يستطيعان تحدى النظام حينما يدركان أن التغير قد يتضمن فوائد لطفلهما ولكن ال 

جميع اآلباء واألمهات بهذه الصورة ، فيؤمن بعض أولياء األمور بأن السلطة يشعر 

ينبغي أال تعارض ، وأن االحتياجات الفردية تعد ثانوية بالنسبة لحاجات المجتمع وانه 

يتحتم على الوالدين انتظار بدئ المتخصصين لالتصال قد ال يعرف هؤالء الوالدين ) 

 ة الحقوق " التى تبني عليها سياسة مشاركة الوالدين.أو ال ينسجموا مع مبدأ ( " ثقاف

 تحسيـن مشاركـة االسرة المهنيـة :

غالبا  ما يواجه المتخصصون سؤال عن االشتراك مع األسر فى عملية التدخل  

المبكر ، يتعلق السؤال بكيفية تطبيق برنامج التدخل المتركز حول األسرة و نقدم فيما 

شادات( للمتخصصين العاملين بالتدخل المبكر و المؤمنين يلي بعض االقتراحات )االر

 باهمية المشاركة االسرية ، نأمل أن تكون مساعدة  للمتخصصين فى تنفيذ البرنامج : 

أن تعمل على تنمية دعمك بقيمك األدبية والثقافية وأن تتعرف على المبادئ  - 1

وبخاصة  –ن مع الوالدين والقواعد المتضمنة فى مهنتك وبدون هذا الوعي يظل التعاو

 غير مجدى. –ذوى الثقافات والظروف االقتصادية المختلفة 
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اجعل دعم األسرة وتضمينها و مشاركتها الهدف الرئيسي لبرنامج التدخل المبكر  - 2

وحيث أن المتخصصين القائمين بالخدمة المباشرة للطفل واألسرة ال يمكنهم تأسيس 

واألفراد  –المساعدات والموارد اإلدارية ) األموال  البرنامج بمفردهم يجب إذن تقديم

 فى الوقت المناسب(.

الناجحة . فبدال  من تعريف و تقييم  الو الديةللمشاركة  التقليديوسع نطاق المفهوم  - 3

عملية المشاركة لألسرية ، ينبغي أن يساعد المتخصصون الوالدين على ان يكونوا 

دهم وأن يقوم المتخصصون بدعم قرارات الوالدين قادرين على تحديد ما يمكن أن يفي

الخاصة بطريقة تضمينهم و مشاركتهم فى البرنامج ، و يختلف هذا المنهج عن 

المفهوم التقليدى الذى يعتبر المتخصصين هم " الخبراء" فهو يتطلب من 

المتخصصون ان ينتقلوا من تضمين و مشاركة األسر فى عملية تقييم الخطط التى 

وصوال إلى تضمينهم كمشاركين فعليين خالل عمليات القياس والعالج   يعدونها

 جميعا .

قم بتعزيز تطلعات األسرة ورؤاها بالنسبة لمستقبل الطفل ، وإتاحة الفرصة ألن  - 4

يشعر الوالدان باألمل. فبدون األمل يصبح من الصعب على الوالدين مواجهة متطلبات 

كااللتحاق بوظيفة أخرى أو مساعدة الطفل على الحاضر حتى فيما يتعلق بالروتين )

أداء الواجبات الحسابية أو فى القراءة ( كما يمكن أن تساعد هذه التطلعات والرؤى 

المستقبلية الوالدين فى اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتخطيط لحياتهم )مثال : ما هى 

 اء المستقل؟ (.المهارات الضرورية التى تسمح لطفلي بتكوين األصدقاء ، واألد

أن تعمل مع األسرة على تحديد احتياجات واهتمامات أفرادها ففي كثير من  - 5

األحيان تصمم برامج التضمين و الشراكة بناءا  على جوانب عجز األسرة أو 

احتياجاتها كما يرى المتخصصون . وهذا المنهج يسهم فى عمل النموذج المرضي 

سر االطفال ذوي االحتياجات الخاصة فوجود الذى يحتم وجود جوانب عجز لدى األ

كان يمثل عبئا  على األسرة مع وجود نتائج ايجابية قليلة . وتشير  –مثال   –طفل معوق 

التجارب التى أجريت فى مجال التدخل المبكر ، والتربية الخاصة للصغار إلى أن 
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صميم برامج تطلعات األسرة حول ما تحتاجه يجب أن توضع فى االعتبار جيدا  عند ت

 تضمين و مشاركة األسرة.

ركز على نقاط القوى بقدر أكبر من جوانب العجز أو الضعف كعناصر رئيسية  - 6

ألنشطة التدخل , ومن المفيد أيضا أن يتم تضمين و مشاركة األسر فى تحديد مواردها 

را وجوانب قوتها ، ثم قدم المساعدة الضرورية إليضاحها ، تزيد هذه الطريقة من مقد

الطاقة والقوة حيث تمارس األسر عملية التحكم فى مواردها المطلوبة ، ويعد هذا 

النموذج للتنشيط أكثر فعالية فى تقديم فوائد إيجابية من التجارب التقليدية التى تعتمد 

 على الخبرة المهنية لحل مشاكل الناس.

ر رسمية أكد على الدعم الوارد من أعضاء مؤسسات و جهات)ذات صلة ( غي - 7

بقدر أكبر من االعتماد المفرد على المساعدات الرسمية من قبل المتخصصين وهيئات 

الخدمة المهنية ، تشمل المساعدات غير الرسمية أعضاء األسرة ، األصدقاء ، 

والجيران ، ودور العبادة وغير ذلك.... ،و يعد تنشيط المساعدات غير الرسمية فعاال  

األسرية ، وأساليب التفاعل الوالدى ، والجوانب المتنوعة  فى تنمية المواقف الشخصية

 لسلوك الطفل وقدرته.

حدد الطريقة المفضلة لألسرة للقيام باالتصاالت السوية المدرسية يفضل كثير من  - 7

وقد أكد العديد من االسر أنهم اكتشفوا  لالتصالأولياء األمور األشكال غير الرسمية 

ها  لوجه أو من خالل التليفون ( مع المتخصصين تعد أن المحادثات القصيرة )وج

مثمرة مثل مؤتمرات اآلباء ، المدرسين اجتماعات اآلباء فى المدرسة أو الزيارات 

المنزلية وقد أوضح تلك االسر كذلك أنهم حصلوا علي معلومات ذات قيمة كبيرة عن 

بعة المدرسين التقنيات العالجية والتعليمية المستخدمة مع الطفل من خالل متا

والمعالجين عن طريق حضور االجتماعات المعلوماتية الخاصة بهذه التقنيات ، كما 

يفضل بعض الوالدين المذكرات القصيرة عن أداء طفلهم بينما يفضل آخرون 

االتصاالت المباشرة أو التليفونية ومما هو جدير بالذكر أن نعلم أهمية الوعي 

 ي للوالدين هل يمكنهم القراءة ؟ وإلى أى مستوى ؟ .بالمستوى اللغوى الشفوى والكتاب
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 لبرامج التدخل المبكر:   اآلمنةمرتكزات" البدايـة الصحيحـة و 

تعبر البداية الصحيحة عن برنامج التدخل فى السنوات المبكرة لتحسين فرص حياة  

مساندة األطفال الصغار من خالل التنفيذ األمثل للتربية المبكرة للخدمات الصحية ، ال

بتركيزها على  –تقدم البداية الصحيحة  - التنشئةاألسرية ، النصائح الخاصة بعملية 

النصائح المتعلقة بصحة الطفل وأسرته والدعم  –الوالدين باعتبارهما المعلم األول 

الالزم لألسرة المتضمنة لألطفال ذوى احتياجات خاصة كما أن هناك خدمات يتم 

ة على الطفل نفسه ، تتضمن دعم اللعب االيجابي ، تقديمها ، تركز بصفة خاص

خبرات التعليم ورعاية الطفل وعلى أية حال ينصب االهتمام الرئيسي للبرنامج على 

 والدى األطفال الصغار وحديث الميالد.

هناك عوامل تحت  الو الديةوبينما تنسب البداية الصحيحة إلى فلسفة المشاركة  

( فإنه يرجي Wolfondule,2000دف ، وكما تعبر )مناقشتها مثل إدراك هذا اله

معرفة ما إذا كان هذا العمل الحكومي )البرنامج( أو " البداية الصحيحة " يتضمن 

مشاركة حقيقة للوالدين من خالل استشارتهم وتضمنيهم بداية من مراحل التخطيط 

 المبكر، مرورا  تبلقي الخدمات ، وحتى عملية التقييم.

داية الصحيحة " نموذجا  لبرامج التدخل المبكر المتركز حول األسرة إذن تمثل " الب 

كما أنها تعد مثاال  للمبادرات متعددة األطراف )التعليم، الصحة ، دور الرعاية ( و 

يتمثل الهدف من هذا البرنامج  فيما يقدمه بالنسبة للمبادئ والسياسات التى يبني عليها 

 ن واألطفال يومهم.لتخطيط األنشطة حيث يقضي المتخصصو

 

 

 

 

 

 



 

 

 التدخل المبكر

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التدخل المبكر
 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

اجات الخاصة ذوى االحتي األطفال

 ببرامج التدخل المبكر 
"تحديد األطفال ذوى األهلية لبرامج التدخل المبكر في 

 سنوات الطفولة المبكرة"
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 ذوى االحتياجات الخاصة ببرامج التدخل المبكر  األطفال 

 المفهوم و الصعوبات : 

" إلددى التعددرف علددى األطفددال ذوي االحتياجددات Child Findيشددير مصددطلح " 

الء األطفال وقياسهم فقدد ال تعدرف احتياجداتهم التربوية الخاصة ، وإذا لم يتم تحديد هؤ

أو يلتفت إليها. وقد تنتج عن ذلك إعاقات ثانوية وآثار سلبية على كل من الدتعلم والنمدو 

والتى يمكدن تالشديها فدى حالدة عمدل االصدالحات المناسدبة ، فاألطفدال ذوي االعاقدات 

يهم وفقا لذلك وهنا تأتي يتشابهون بطرق عديدة مع أقرانهم األسوياء ، وينبغي النظر إل

أهمية االنتباه إلى الحاجات الخاصة لألطفال وفهمها لتطبيق عمليات التخطديط والتنفيدذ 

 للخبرات التربوية التى ترفع فرصهم للنجاح.

إن التعرف على األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة يكدون فدى الغالدب عمدال  معقددا   

عمل فى مستوى الطفولة المبكرة حيث أن كثيرا  ومتشعبا  تتمثل الصعوبة الكبرى لهذا ال

من وسائل القياس و التشخيص والتسجيل ، واإلجراءات المستخدمة مع األطفال الكبار 

ال يتناسددب مددع العمددل فددى مجددال الصددغار. يلقددي هددذا الفصددل الضددوء علددى الجوانددب 

كمددا المختلفددة لقيدداس و تشددخيص و تحديددد االهليددة لالطفددال ذوى االحتياجددات الخاصددة 

يناقش الصعوبات الخاصة المتضدمنة فدى العمدل الخداص بمسداعدة األطفدال و نعدرض 

 اوال  توضيحا  ألسباب وجود أنواع مختلفة للقياس.

 معنـي القيـاس والغـرض منـه: 

القياس مع البدرامج التربويدة ،  فقدد يعندي  ”assessment“عند استخدام مصطلح  

وفى الواقدع يسدتخدم مصدطلحا  (Testing) لدى بعض الناس ما يتضمنه " االختبار "
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القيدداس واالختبددار أحيانددا بصددورة مترادفددة "تبادليددة" مددن قبددل العامددة فقددد يقددول أحددد 

الوالدين مثال  " تجتاز ابنتي اليوم اختبار السمع " بينما يشير أخصائي السدمع إلدى هدذه 

ني أوسدع مدن " العملية بقياس القدرة السمعية للطفل ، فيتضمن مصطلح " القياس " مع

االختبار" فالقياس يشير إلى عملية الجمع المندتظم للمعلومدات المتعلقدة بالطفدل ويتمثدل 

الهدف األساسي لهذه العملية فى مسداعدة المتخصصدين أن "يعرفدوا الطفدل حقيقدة" إن 

عمليددة " االختبددار " المتضددمن السددتخدام أجهددزة وجمددع المعلومددات عددن الطفددل تكددون 

 لية القياس ، ولكنها ال تعني العملية الكلية للقياس.غالبا  جزءا  من عم

وهناك العديد من األسدباب المختلفدة التدى تددعوا إلدى قيداس األطفدال الصدغار يتمثدل  

السددبب األول فحصددهم للكشددف عددن نددواحي التددأخر أو العجددز الخاصددة بددالنمو وهندداك 

 أسباب أخرى للقياس تشمل : 

ية خاصة )معداقين سدمعيا ، بصدريا  ، تحديد احتمالية وصفهم بمصطلحات تشخيص (1)

 لديهم اضطراب عجز االنتباه(.

تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدات الخاصة )عالج اللغة ، الكدالم ، خددمات  (2)

 التربية الخاصة(.

 التخطيط للبرامج التعليمية الخاصة بهم. (3)

 تحديد حاالتهم التربوية. (4)

 تحسين عملية النمو. (5)

 المبكرة.تقييم تأثيرات الخدمات  (6)

وجدددير بالدددذكر أن المعلومدددات التدددى يدددتم جمعهدددا ألجدددل غدددرض مدددن هدددذه األغدددراض 

)كدددالفحص( قدددد ال تفيدددد بالنسدددبة لغدددرض أخدددر )كدددالتخطيط البدددرامج التعليميدددة( إذن 

فالقرارات المتعلقة باختيار الخطوات والوسائل الالزمة لندوع معدين مدن أندواع القيداس 

غي أن تتضح أمام القدائمين بالعمليدة التربويدة يجب أن تحدد من خالل الغرض نفسه ينب

لألطفال أمدور تتعلدق بسدبب جمدع المعلومدات الخاصدة بالطفدل وكدذلك بالنسدبة لمعرفدة 
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طرق القياس المالئمة لهذا السبب الغدرض وإذا لدم يتضدح الغدرض والوسدائل المناسدبة 

 ينبغي إذن أال تتم عملية القياس.

 الفحــــص المبدئى :

فحص المبدئي إلى القياس المطبق لتحديد ما إذا كان الطفل بحاجة إلى تشير عملية ال 

مزيد من عمليات التقييم األكثر عمقا  يمكدن أن تشدير نتدائج الفحدص إلدى وجدود اسدباب 

محتملة لالهتمام ، ولكنها ال يمكن أن تستخدم لتأكيد تشدخيص العجدز الخاص)اإلعاقدة( 

امج التعليميددة كمددا يجددب أال تسددتخدم ال تعددد إجددراءات الفحددص مالئمددة لتخطدديط البددر

لتصنيف األطفال وفقا ألغراض تعليمية، و تركز بعض بدرامج الفحدص علدى مسدتوى 

نمو لطفل وبعضها تركز على النواحي البدنيدة والصدحية والوظدائف الحسدية )كالسدمع 

 ،البصر(.

تشددمل طددرق القيدداس المناسددبة لعمليددة الفحددص المبدددئي واسددتخدام أجهددزة الفحددص  

صة ، والمتابعة المنتظمة عبر الدزمن. ينبغدي أال يدتم الفحدص المبددئي بددون قبدول الخا

وتضمين و مشداركة الوالددين ، و تشدمل عمليدة التضدمين الوالددى غالبدا  عمدل اسدتبيان 

للوالد أو مقابلة شخصية يمكن أن توفر لندا بياندات ذات قيمدة عاليدة فدى عمليدة الفحدص 

 ن والدى يمكن استخدامه ألغراض الفحص .( مثاال  الستبيا3) اإلطارويقدم 

وبالنسددبة لألطفددال الددذين تددم التعددرف علدديهم وتصددنيفهم مددن خددالل عمليددات الفحددص  

المبدئي باعتبارهم ذوى احتياجات تعلم خاصة ينبغي اعدداد مزيدد مدن عمليدات القيداس 

ينبغدي أن تتضددمن  الشداملالمنتظمدة دون تدأخر مقصدود , إن إجدراءات متابعدة القيداس 

ستشددارة كددل مددن المدددرس والوالددد  ، والقياسددات القائمددة علددى االختبددار والمتابعددة قددد ا

 والحالددةتتطلددب نتددائج الفحددص المتعلقددة بالقدددرات البدنيددة الخاصددة )كالسددمع والبصددر 

 الصحية ( الرجوع إلى متخصصين طبيين. 

ويتمثل الهدف األساسدي لمتابعدة القيداس تحديدد ووصدف احتياجدات الطفدل الخاصدة  

تطوير برامج تدخل مناسبة من المهم أن نتذكر أن نتائج الفحدص ال يمكدن اسدتخدامها و

بصورة ايجابية لتصنيف الطفل كمعدوق أو باحتياجاتده إلدى تددخالت متخصصدة ، كمدا 
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أن نتائج الفحص ال ينبغي أال تستخدم إلبعاد األطفال عن المشاركة فى أحد البدرامج أو 

نتدائج مدع الوالددين يجدب أن يتدوخي المتخصصدون إحدى الخدمات وعندد تدداول هدذه ال

 الحذر لكبير للتأكيد على الطبيعة المؤقتة لقرار الفحص.

 ( االستبيان الوالدى للقياس3)

 
 :  المبكرة السنوات-أ

         المبكرة؟ السنوات عن المفيدة األشياء من تذكرة الذى ما -1

  رضيع؟ طفل وهو يحبه كان الذى ما -2

  الوقت؟ ذاك فى نموه عن راضيا كنت له -3

  عالجها؟ يبنغي أمور هناك بأن شعرت متى -4

  حدث؟ الذى ما -5

  اآلخرين؟ من عليها حصلت التى المساعدات هى ما -6

 :  اآلن طفلب حال كيف-ب

 ، المدرسة عن الغياب ، العامة اللياقة ، واألكل النوم عادات:  العامة الصحة-1

 اإلقامة فترات ، الخطيرة الحوادث و األمراض ، والبرد بالكحة اإلصابة ، الواجبات

 تناول عالمات ، التعب ، العام االنتباه ، الخاصة الوجبات أو العالج ، بالمستشفي

 .للمسكرات الشرب ، التدخين ، المخدرات

 ، القدم كرة ، الدراجات ركوب ، التسلق ، الجرى ، المشي:  البدنية المهارات-2

 النجارة، أدوات استخدام المنحنيات، عمل ، الكتابة ، الصور رسم ، األخرى األلعاب

 .الغزل ، الوسائل ، المنزل أدوات

 غسل السرير، ترتيب ، الملبس ، النفس على االعتماد مستوى:  الذاتية المهارات-3

 ، يومية ميزانية عمل اليومي، الروتين مع التكيف ، الغرفة نظام على الحفاظ المالبس،

 .االنتشار ، الخروج

 المعلومات نقل األشخاص ، األحداث وصف ، التعليالت ، الكالم مستوى:  االتصال-4

  التليفون ،استخدام المحادثات فى االشتراك( المدرسة وإلى من رسائل)،
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 تحصلليل ، للمتعللة يقللرأ ، التليفزيللون يشللاهد كيللف:  المنللزل فللى والللتعلم اللعللب-5

 .المشاركة ، التركيز ، الهوايات ، المعلومات

 عنللد السللعادة ، الرياضللية األنشللطة ، بللالنوادى االلتحللا :  الخارجيللة األنشللطة-6

 .الخلوة

 البلالغين ملن وغيلرهم األصلدقاء ، واألخلوات اإلخلوة ، الواللدين مع:  العالقات-7

 المنزل وخارج ، عامة بصفة المنزل فى االصحاب أو واألقارب

 اتالمسللاعد ، األوامللر تنفيللذ ، المشللاركة ، التعللاون:  المنللزل داخللل السلللوك-8

 الطبلع حدة ، األسرية القواعد ، الروتين من التوافق ، المساعدة تقديم ، المنزلية

 .التأثير قوة ، الغضب نوبات ، الوجه تقطيب ، هدوؤه أو ،

 والكتابدة القدراءة مستوى ، والمدرسين اآلخرين باألطفال العالقة:  المدرسة فى-9

 طلدب هدل للطفدل المدرسدة اعدةمسد كيفيدة المدرسدية واألنشطة المواد باقي ، العد ،

 هدو هل ، النتيجة ما – لقراءته االستماع – المدرسي الواجب أداء فى مساعدة منك

  المدرسة؟ يحب

  صعبا ؟ أو سهال   يعتبره الذى ما

 : العامــة آرائــب-جـ

 ما هى احتياجات الطفل الخاصة فى رأيب؟-1

 ما هى وسيلة التكيف معها فى رأيب؟ -2

 ن طفلب وأقرانه؟ ما الفر  بي-3

 ما لذى يستمتع طفلب بأدائه؟ -4

 ما الذى يقلق منه ؟ -5

 ما الذى يسبب لب القلق؟ -6

 هل لديب معلومات أخرى تود اضافاتها ؟-7
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 األحداث الرئيسية  التى تؤثر على طفلب؟  –عن األسرة -أ

 رين وتقاريرهم.تعليقات اآلخ-ب

 مع من تحب االتصال بقدر أكبر؟-8

كيف تؤثر احتياجات طفلب الخاصة على احتياجات األسرة بصفة عامة فى -9

 رأيب؟

 

 

 

 

 

اقتصار عملية  الفحص على " االختبار " بدال  من االشتمال على طرائق  

 أخرى.

 اهمال تضمين الوالدين قبل ، أثناء ، وبعد إجراءات الفحص. 

 استخدام وسائل فحص محلية الصنع ذات خصائص فنية ردئية. 

 طفال.استخدام طر  غير مريحة لأل 

االستعانة بشخصيات ال تتوافر لديها المعرفة باألطفال الصغار والقدرة على  

 تشجيع أدائهم.

تفسير معلومات الفحص كمعلومات تشخيصية التخاذ القرارات الخاصة  

 بتخطيط البرامج والوضع التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

( عددددا  مددن المشددكالت واألمددور المرتبطددة بعمليددة الفحددص المبدددئي 4) إطدداريعددرض 

 فسير عملية الفحص: ينبغي أن توضع هذه األمور فى االعتبار عند تخطيط وتطبيق وت

 ( المشكالت والعوامل المرتبطة بالفحص4)إطار
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 التشخيــــص :

توضع عمليات القياس المستخدمة لتحديد تشخيصات معيندة مدا إذا كدان لددى الطفدل  

جوانب عجز أو تأخر ، وقد تقدم هذه العمليات كذلك معلومدات عدن طبيعدة ومددى هدذه 

ن ندذكر أن التشدخيص الطبدي ، التشدخيص التربدوى اإلعاقة أو هذا التأخر ومن المفيد أ

ال يمدثالن شدديئا  واحددا . يددتم إجددراء  – يبعضددهماالمتعلدق بددالنمو ، رغدم انهمددا مرتبطدان 

التشخيص الطبي العالجي بواسطة اخصائيين فى المجدال الطبدي أو الرعايدة الصدحية. 

التشددخيص إن وجددود تشددخيص طبددي لدددينا ال يؤكددد وجددود اإلعاقددة علددى سددبيل المثددال ف

)بدداألذن الوسددطي( ال يعنددي بالضددرورة وجددود اعاقددات  األدنددىالطبددي لحالددة االلتهدداب 

تعليمية ولغوية لدى لطفل فيما بعد. على الرغم من أن الحالة الطبية ترفع مدن احتماليدة 

تعرض الطفل لتلك المشدكالت إال أنندا بحاجدة إلدى إجدراء عمليدات القيداس التشخيصدية 

 لتقرير وجود اإلعاقة.

يجددب أن تجددرى عمليددات القيدداس التشخيصددية بواسددطة فريددق متعدددد األنظمددة يقدددم  

مميزات عديدة بالنسبة للمنهج أحادى النظام. إنه يقدم طريقدة الختبدار المعلومدات علدى 

مدددى المواقددف ومصددادر البيانددات المتعددددة يمكددن ن تلعددب هددذه الميددزة دورا  هامددا  فددى 

 لتخطيط البرامج المناسبة.تحليل نقاط القوة والضعف المطلوبة 

متعددد األنظمدة أن نخصدص مهامدا  تتفدق ربما تكون الطريقة المثلي لتنفيدذ النمدوذج  

مددع قدددرات أعضدداء الفريددق يجددب أن يشددمل الفريددق األساسددي ثالثددة أنظمددة مهنيددة علددم 

النفس بالمدرسدة ، عدالج الكدالم ، اللغدة ، التربيدة فدى الطفولدة المبكدرة  عدادة مدا يأخدذ 

هنا دور منظم الحالة ويتلقي مسئولية استيفاء كافدة المعلومدات المتعلقدة بالطفدل ،  العفو

سدبيل المثدال يتندوع تدأليف  ويعمل كمتصدل أساسدي بالوالددين وبداقي الشخصديات علدى

باقي األعضاء كما تتنوع المقاييس المستخدمة فيما يتعلق بعملية التشخيص على سدبيل 

فسدديولوجيا يقددوم بعمددل التشخيصددات المتعلقددة بددالنمو المثددال قددد يتضددمن النظددام معالجددا  

 الحركي بينما يقوم األخصائي السمعي بعمل التشخيصات الخاصة بالمعوقات السمعية.
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من المفيد ان ندذكر ضدرورة مشداركة االشدخاص القدائمين علدى تربيدة الصدغار فدى  

لمناسدبة عدن عملية القياس التشخيصية يتمثل دور معلم األطفدال فدى تقدديم المعلومدات ا

أداء الطفل عبر مجاالت النمو ألعضاء الفريق اآلخدرين كمدا ينبغدي أن يكدون الوالددان 

جددزءا  أساسدديا  فددى فريددق القيدداس ، حيددث تتعلددق البيانددات التددى يوفرونهددا بتدداريخ الطفددل 

المبكدددر مسدددتوى أدائددده الحدددالي فدددى المندددزل وفدددى إطدددار األسدددرة. ويدددتم تحصددديل هدددذه 

ة االسددتبيان الوالددى أو المقابلددة الشخصددية وتتميددز األسددئلة المعلومدات غالبددا  فددى صددور

التددى يددتم توجيههددا أثندداء عمليددة لقيدداس عددادة  بأنهددا أكثددر عمقددا  مددن التددى توجدده لغددرض 

الفحص فالهدف هنا هو جمدع معلومدات شداملة وتفصديلية عندد الطفدل وفيمدا يلدي أمثلدة 

 ملية القياس: لألسئلة التى يمكن تضمينها فى استبيان الوالد المعد لع

 كيف كانت حالة طفلك وهو رضيع؟  

 هل يمكنك أن تحدثني عن حالة طفلك الصحية بوجه عام؟  

 هل يمكنك أن تصف لى طريقة الطفل فى االتصال؟  

 كيف يقضي معظم وقته ؟ وماذا يجب أن نفعل؟  

 ما هى السمات التى الحظتها على طفلك فى مجال النمو؟  

 الطفل؟ ما هى السمات الخاصة لسلوك  

 كيف يختلف طفلك من اقرانه فى نفس عمره؟  

والدين واألطفال الصغار" كلما لو بشكل عام تتضمن اجراءات التشخيص الجيدة آراء ا

 أمكن ذلك " عن األحداث والعالقات المنزلية .

وحيث يتلقي األطفال المساعدات الخاصة فى المدارس يجب أن يستوفوا مقياسا  خاصدا  

القياس التشخيصية المؤكدة لوجود اإلعاقة دورا  هامدا  فدى تحديدد مثدل  ، فتلعب عمليات

وقدد يثيددر هددذا  تعددارضهدذه الصددالحية وال يخلدو هددذا الددور لعمليددة القيداس مددن وجدود 

 الدور جدال  كبيرا  فيما يتعلق بالقياسات التشخيصية.

ون عمليددات إن اتمددام أنشددطة القيدداس تعددد بدايددة التدددخالت الهامددة بالنسددبة لألطفددال وبددد

المتابعة والفحص تكون عمليدة القيداس قليلدة القيمدة ينبغدي أن تشدمل المتابعدة االتصدال 
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بالوالدددددين وتخطدددديط بددددرامج التدددددخل المالئمددددة وإبددددالغ المتخصصددددين بالمعلومددددات 

وتخصيص فترات للمراجعة وفى بعض األوقدات يندتج عدن القيداس التشخيصدي تحديدد 

متخلف عقليا( وهناك عوامل ومميدزات تتعلدق تصنيف للطفل )مثل : أصم ، توحدى ، 

بهدذا التصدنيف ، فتحديدد مسدمي تشدخيص لألطفدال يعدد أمدرا  خطيدرا  سدواء كاندت هددذه 

المسميات تصنيفات تربوية أو مصطلحات عالجية وقدد تحجدم هدذه المسدميات الفدرص 

 المتاحة أمام األطفال ، ينتج عنها انحرافات قلة التوقعات والتنبؤ بشأن النجاح.

وعلدددى أيدددة حدددال يمكدددن أن نحصدددل علدددى نتدددائج ايجابيدددة أيضدددا مدددن خدددالل التسدددميات 

التشخيصددية ، مثددل اتاحددة الطريددق أمددام األطفددال لتلقددي خدددمات البرنددامج المناسددبة ، 

ومساعدة الوالدين على فهم سلوك الطفل وحتى يمكن زيدادة الجواندب اإليجابيدة وتقليدل 

 قتراحات التالية : النواحي السلبية لهذه التصنيفات إليك اال

 قم بتعليم الوالدين معني " التصنيف " وسبب انطباقه على طفلهم. 

 –أن تعمددل مددن منطلددق أن المسددمي التشخيصددي يمثددل الحكددم الحددالي لفريددق العمددل  

 ويجب أال نعتبره تصنيفا  ثابتا . –ماعدا  فى حاالت نادرة 

 الوقت المناسب.راجع استخدام المسمي التشخيصي بانتظام وقم بتغييره فى  

 طرائـــق القيــاس :

يمكن أن يتم جمع المعلومات المتعلقة بالطفل بطرق متنوعة وحتى تحقق احتياجات  

عملية القياس يجب أن تجمع المعلومات بطريقة منظمة وبالنسبة للقياس العلمي الددقيق 

ة ينبغددي أن يتضددمن أكثددر مددن وسدديلة أو طريقددة ، ويتمثددل الهدددف مددن الطريقددة متعدددد

الوسائل فى أخدذ عيندات ألندواع السدلوك المختلفدة بأسداليب متنوعدة ، وهنداك عددد مدن 

والتى قد تستخدم أثناء عملية القياس تشمل هدذه الطدرق طرق جمع المعلومات المختلفة 

االختبددددار ، المتابعددددة المباشددددرة )المالحظددددة ( ، المقددددابالت الشخصددددية ، التسددددجيالت 

انات ، مقدداييس األداء التددى يقددوم بهددا يمددل ، االسددتبالقصصددية والتنفيذيددة ، عينددات الع

( طددرق لقيدداس المناسددبة 5) إطددار فدديتقدددم  شددخص متخصددص او علددى ألفددة بالطفددل

 للتشخيص مع ذكر مختصر لفوائد كل منها: 
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 : الوالد مع شخصية مقابالت-1

 .الوالد من إال عليها الحصول يمكن ال هامة معلومات متقد 

 .األسرة فى الطفل حالة عن رؤى تقديم 

 : للوالد المقدمة االستبيانات-2

معلومات متكاملة من خلالل القيلاس المباشلر علن طريلق تقلديم رؤيلة شلاملة  

 عن سلوك الطفل.

 مقابالت مع المدرس: -3

ومللات عللن أداء الطفللل داخللل تسللهم فللى اتمللام القيللاس عللن طريللق إضللافة معل 

 الفصل.

 تقارير المدرس: -4

 تقدير مالحظات المدرسين المتعلقة بالطفل. 

 عينات العمل )كالعمل الفني ، ورق اختبار الرياضيات أو القراءة(: -5

تسهم فى إتمام عملية القياس من خالل اضافة معلومات عن األداء األكاديمي  

 للطفل.

 المالحظات المنتظمة : -6

ديم معلومات عن سلوك الطفل ال يمكن الحصول عليها ملن خلالل اجلراءات تق 

أخللرى )كالتفاعللل مللع األقللران والبللالغين ، التكيللف مللن المواقللف المختلفللة ، 

 …(.استخدام اللغة ، 

 بيانات عن طريق المتخصصين: -7
* تقديم مزيلد ملن المعلوملات علن الطفلل ملن خلالل التنظيملات األخلرى )مثلل األطبلاء ، 

 لمعالجين ( وخبرات الطفل األخرى )كالدعاية اليومية(.وا

 

 



 

 

 التدخل المبكر

119 

 ختبارات المنظمة : اال-8

تقديم معلومات عن مهارات الطفل ومعرفته والتى ال يمكن قياسلها ملن خلالل  

 الوسائل األخرى.

 معلومات عن سلوك الطفل فى المواقف المنظم لها. 

معلومللات عللن مهللارات الطفللل ومعرفتلله فيمللا يتعلللق باالحتمللاالت والمقللايي   

 المختلفة.

 

 

 ( القياس المعد للتشخيص : مصادر البيانات5)إطار

 

يدداس ممددا لددو يددؤدى اسددتخدام الطددرق المتعددددة إلددى رفددع درجددة صدددق عمليددة الق 

استخدمت من طريق واحدة فقط . وينبغي أن نذكر أن هناك فى الغالب أكثر من طريقة 

الستخدام عملية القياس ، وأن الغرض من القياس يجب أن يحدد الوسدائل واإلجدراءات 

المستخدمة . وقد تستخدم طرق ووسائل معينة ألكثر من غرض )كالوسائل المستخدمة 

ضددبط نمددو الطفددل( وفيمددا يلددي نبددذة مختصددرة عددن المقددابالت مدثال لتخطدديط البرنددامج و

الشخصددية والمالحظددات واالختبددارات كطددرق لجمددع المعلومددات تمثددل أكثددر الطددرق 

 المستخدمة  لعملية القياس فى مرحلة الطفولة المبكرة.

 المقابالت :  -أ 

قصد تتضمن المقابالت الشخصية توجيه األسئلة إلى من يعرفون الطفل جيدا  وذلك ب 

توفير المعلومات الخاصة بأسلوب وطريق إدراكهم لمستوى الطفدل الدوظيفي، و يمكدن 

أن نقدددوم باإلعدددداد المناسدددب للمقدددابالت مدددع تحديدددد األسدددئلة فيمدددا بعدددد. وحينمدددا تكدددون 

المقابالت جزءا  من وسيلة قياس علمية قد يتم توجيه األسئلة بطريقة محددة وأن يعطي 

ودة السددتجابات معينددة ، فقددد يطلددب مددن الوالددد أو للشددخص المحدداور اختيددارات محددد

المدرس وصف مستوى اعتماد الطفل على نفسده أثنداء تنداول الوجبدات علدى أن تكدون 
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اإلجابة من بين ثالثة إجابات محددة " مسدتقل " " يحتداج لدبعض المسداعدة " " يحتداج 

ح بمزيدد مدن لقدر كبير من المساعدة " وقد تكون بعض المقابالت مفتوحة النهايدة تسدم

المعلومات التفصيلية وتناول مدى أوسع من الموضوعات ففدي مثدل هدذه المقدابالت قدد 

أثندداء تندداول الطعددام ؟ " " هددل يمكنددك أن الطفللل يسددأل الوالددد أو المدددرس " كيددف حددال 

 تحدثني عما يحققه من انجاز عند محاولته إلطعام نفسه؟".

قددع فدى إطددار المثدالين السددابقين ، وهنداك عدددد مدن صددور المقدابالت المختلفددة التدى ت 

وينبغي أن يحدد غرض القياس الصورة المستخدمة إذا كانت المقابلة جدزءا  مدن عمليدة 

الفحص الهادفة إلدى تحديدد ندواحي التدأخر المحتملدة فدى مجدال النمدو ، و قدد يكدون مدن 

حديدد المناسب اسدتخدام الشدكل األكثدر تنظيمدا  للمقابلدة وإذا كدان الغدرض مدن المقابلدة ت

اهتمامدات الطفدل الخاصدة أو اعطداء صدورة عمدا يدوج أن يقدوم بده فدى المندزل تصدبح 

 الصورة المفتوحة أكثر مالئمة.

 المالحظة : –ب 

جمدع المعلومدات مدن خدالل  –عند اسدتخدامها لغدرض القيداس  –تتضمن المالحظة  

نظمددة القيددام بالمشدداهدة والتسددجيل لمددا يددتم رؤيتدده واالسددتماع إليدده وهندداك عدددد مددن أ

المالحظددة المختلفددة التددى قددد تسددتخدم ألغددراض القيدداس. يتكددون أحددد هددذه األنظمددة مددن 

مقاييس مطبوعدة يقدوم المالحدظ بتكملتهدا خدالل عمليدة المالحظدة أو بعددها وفيمدا يلدي 

 مثال ألحد البنود التى قد تتضح فى هذا المقياس : 

ظمددة أخددرى عدددد أو " يشددترك الطفددل فددى األنشددطة الخياليددة البسدديطة ", و تتضددمن أن

توقيدت سدلوكيات معينددة للطفدل قددد تكدون مثددل هدذه األنظمددة بسديطة مثددل تسدجيل طددول 

الفترة الزمنيدة التدى يقضديها الطفدل فدى أحدد األنشدطة أثنداء فتدرة الدتعلم األساسدية. كمدا 

علددى  –مددثال   –يمكددن أيضددا أن تكددون أنظمددة المالحظددة معقدددة تمامددا  حيددث ال تقتصددر 

ورات الطفدل الغاضدبة خدالل فتدرة معيندة بدل تتعددى ذلدك لتشدمل تسجيل معدل ونوع ثد

 األحداث السابقة لهذه الثورات.
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بخصدائص غنيدة ، فهدي تحددث فدى البيئددات  –كوسديلة للقيداس  –وتتميدز المالحظدة  

الطبيعية للطفل )كحجرة الفصل أو المنزل ( ،وتقدم المعلومات الخاصدة بأسدلوب أدائده 

حظة لجمدع المعلومدات التدى يصدعب عليهدا بطدرق أخدرى الوظيفي عادة . يستخدم المال

)كمعرفددة أسددلوب تفاعددل األطفددال مددع األقددران وكيفيددة اسددتجابتهم لعوامددل اإلحبدداط ، 

 وكيفية ممارستهم ألنشطة اللعب(.

بالرغم من الخصائص الغنية للمالحظات المنظمة يالحظ قلده اسدتخدامها ألغدراض  

بالت الشخصدية. وقدد يرجدع ذلدك إلدى تعقدد عمليدة القياس مقارندة  باالختبدارات أو المقدا

المالحظدة عدالوة علدى المهددارة المطلوبدة لتحليدل وتفسدير البيانددات وقدد أجريدت بعددض 

المحدداوالت الجددادة لتقددديم نمددوذج تنظيمددي إلجددراء المالحظددات العلميددة المتصددلة فددى 

ضداء فريدق أحد هدذه األنظمدة ،وفيده يقدوم أحدد أع arenaالبيئات الطبيعية يمثل قياس 

العمل بالتفاعل مع لطفل من خالل أحد أنشطة اللعب بينما يقوم باقي أعضداء الفريدق " 

 متعدد األنظمة " بمتابعة مالحظاتهم عن الطفل.

 االختبارات : –ج 

تعددد االختبددارات أقددل فائدددة مددن المقددابالت والمالحظددات وخاصددة عنددد التعامددل مددع  

قيدددود التدددى تقدددف أمامندددا عندددد اسدددتخدام اإلعاقدددات ومدددن الاألطفدددال الصدددغار مدددن ذوى 

 (.Wolery,1994االختبارات ما أوجزه )

 نادرا ما تضم االختبارات وسائل للتكيف مع جوانب العجز لدى األطفال. (1)

 غالبا  ما تضم بنودا  أو مجموعة متتابعة من البنود الغير مناسبة لعملية التعليم. (2)

 كثر من المواقف الطبيعية.يتم إدارة االختبارات دائما  فى مواقف مصطنعة أ (3)

واالختبددارات  Normوهندداك نمطددين رئيسدديين لالختبددارات : االختبددارات المعياريددة 

, حيدث توضدح االختبدارات المعياريدة مسدتوى أداء الطفدل مقارندا    Criterionالمقننة 

وهدذه االختبدارات غالبدا  مدا تسدتخدم ألغدراض الفحدص  بالجماعة التى يحددها المعيدار

خيصات المرتبطة االحتياجات الخاصدة وحتدى تتدوافر مصدداقيتها يجدب أن وعمل التش

تجددرى االختبددارات وفقددا للددوائح المطددورين توضددح االختبددارات المقننددة مسددتوى أداء 
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الطفل بمقياس خاص لكل بند ، ويتم تسدجيل الددرجات الخاصدة بكدل بندد وفقدا لمسدتوى 

 أداء أو معرفة معين.

" االختبارات المنهجية" وتهتم بمقارنة أداء األطفدال  ومن أنواع االختبارات المقننة 

باألهداف الخاصة للمنهج . كما تتناول بعض االختبارات جانبا  محددا  لنمو الطفدل مثدل 

النمددو الحركددي أو اللغددوى وتركددز بعددض االختبددارات علددى جوانددب متعددددة للنمددو ، 

تصددالية ، االجتماعيددة ، وتتندداول كافددة مجدداالت النمددو الرئيسددية )المعرفية،الحركيددة ،اال

العاطفيددة ، التوافيقددة( و قددد يددتم إجددراء العديددد مددن االختبددارات بواسددطة أحددد معلمددي 

األطفال ممن لديهم المعرفة الخاصدة باالختبدارات ، بينمدا هنداك االختبدارات ينبغدي أن 

 يقوم بها متخصصون متدربون كأخصائي علم النفس أو أخصائي اللغة والكالم .

إدراج بعددض االختبددارات المنظمددة فددى عمليددات القيدداس المعدددة لغددرض  يددتم غالبددا   

هندداك عوامددل تتعلددق باسددتخدام االختبددار المددنظم مددع األطفددال ، والفحددص والتشددخيص 

الصغار تتطلب االهتمام الكافي عندد اختيدار الوسدائل واإلجدراءات الواجدب اتخاذهدا أو 

لتددى ينبغددي اعتبارهددا مثددل اسددتخدامها علددى الددرغم مددن أن هندداك عدددد مددن المتغيددرات ا

 عوامل التعقد والتكاليف إال أن المتغيرات التالية تستدعي اهتماما  خاصا .

 المتغيرات الواجب مراعاتها عند قياس و تشخيص االطفال :

يشير إلى مدى قابليدة نتدائج االختبدار للتطبيدق فيمدا يدرتبط بعنصدر الدقدة " الثبات :  -أ 

ج أذا اعيدد تطبيقده أكثدر مدن مدرة علدى نفدس االفدراد و حيث يعطي االختبار نفس النتائ

تحت نفس الظروف " . و يحتوى كل اختبار على درجة معينة من الخطأ وترتفع نسبة 

الخطأ فى المقاييس المعدة لتقدير أداء األطفدال الصدغار عدن نسدبة الخطدأ فدى المقداييس 

ى نسبة كبيدرة مدن الخطدأ ، واختبار المحتوى علوالبالغينالمعدة لصالح األطفال الكبار 

 ال يعد صادقا  وينبغي أال يطبق.

يشير إلى درجة قدرة وسيلة االختبدار علدى قيداس مدا أعددت لقياسده علدى الصد :  -ب 

سددبيل المثددال نجددد أن اختبددار الوظددائف المعرفيددة الددذى يقدديس بالفعددل مهددارات الطفددل 

و يكددون اختبددارا  المعرفيددة أكثددر مددن بدداقي المهددارات )المرتبطددة بمجدداالت أخددرى( ، 
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صادقا  إذا اعتمد اختبار األداء المعرفي كثيرا  على مهارات اللغدة التعبيريدة االسدتقبالية 

للطفددل وكددان الطفددل ضددعيفا  فددى هددذه الجوانددب فقددد ال تكددون النتددائج المؤشددر الحقيقددي 

لقدراته المعرفية إن االختبار المفتقد لعنصر الصدق ال يعد وسيلة صحيحة للقياس فيما 

 ختص بالقدرات الفعلية للطفل وقد يكون ضد مصلحة الطفل.ي

يجب أن يتم تحليل االختبار وفقا للعينة القياسية المسدتخدمة القياسية والمعيارية :  -ج 

لعمليددة القيدداس ، ومددن المهددم أن تتوافددق المجموعددة التددى تبنددي علددى أساسددها وسدديلة 

سيلة عليهدا وخاصدة فيمدا يتعلدق القياس)فى معيارها( مع المجموعة التى يتم تطبيق الو

بددبعض العوامددل مثددل الفئددة العنصددرية ، المسددتوى االقتصددادى ، المنطقددة الجغرافيددة  ، 

السددن ، االحتياجددات الخاصددة بددالرغم مددن اتجدداه بعددض البددرامج إلددى اسددتخدام أجهددزة 

القياس المحلية إلجراء عمليات الفحدص إال أن هدذه األجهدزة ال تعدد مالئمدة مدن ناحيدة 

 ها الفنية.خصائص

ال تعدد مواقدف االختبدار طويلدة الفتدرة الزمنيدة مالئمدة لخصدائص زمن التطبيلق :  -د 

الصددغار لددذا ينبغددي تحديددد زمددن االختبددار بددوعي وحددرص عنددد اختيددار وسددائل القيدداس 

  21:  15المستخدمة فعملية الفحص مصممة وفقدا لعنصدر االيجداز ويجدب أال تتعددى )

قياس التشخيصي وقتا أطول ولكن ينبغي أال يتعدى مستوى وقد يأخذ ال إلجرائهادقيقة( 

احتمال الطفل، و  هناك مواد محببة لدى الطفل قد تقلل مدن حجدم اآلثدار المترتبدة علدى 

 طول الفترة الزمنية.

تتطلددب بعددض وسددائل وإجددراءات القيدداس شخصددا  مدددربا  أو مددؤهال  المطبللق :  - هللـ

األفدراد وحيدث ينبغدي تدوافر عنصدر  مجموعدة مدن اشدتراكإلجرائها وبعضدها تتطلدب 

الدقة فى كل من عمليات الفحص والقياس لمعد لغرض التشخيص ينبغدي أن يكدون كدل 

فرد متضمن فى عملية القياس على معرفة باألطفال الصغار ولديه القدرة علدى تسدهيل 

أدائهم بالشكل األمثل كما يجب أن يكونوا )فريق العمل( علدى علدم بدالغرض مدن وراء 

 اس وبالوسائل واإلجراءات المستخدمة.القي
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يجدب أن تكدون أنشدطة القيداس ممتعدة بالنسدبة لألطفدال حتدى القبول لدى األطفال:  -و 

تتدداح أمددامهم الفرصددة لددألداء بصددورة أفضددل ، ويتحقددق ذلددك عنددد شددعورهم بالراحددة 

 واهتمامهم باألنشطة.

بيئددة )مثددل تتطلددب بعددض أجهددزة وإجددراءات القيدداس نددوع خدداص مددن الالبيئللة:  -ز 

الحجرات المزودة بوسائل تكبير الصوت( ، مكان هادئ إلجراء المقابالت مع الوالدين 

، مراكز العمل الفردى لألطفال ،  فيجب أن ننتبه إلى أهمية مثل هذه المتطلبات عالوة 

على ما يرتبط براحة الوالد والطفل وسهولة الوصول المكاني واالحتياجات الخاصدة ) 

 متحرك ، وسائل التكيف المتاحة(.مثل الكرسي ال

تختلف كل مدن وسدائل الفحدص والقيداس بصدورة ملحوظدة فيمدا يتعلدق التكاليف :  -ح 

بالتكدداليف ، وحيددث أندده ال تكددون هندداك عالقددة مباشددرة بددين السددعر والجددودة ينبغددي أن 

يسدداوى المتددابعون بددين العنصددرين . وتتضددمن بعددض وسددائل الفحددص بعددض التكدداليف 

نبغددي أن توضددع فددى االعتبددار وقددد تتضددمن هددذه التكدداليف صددور القيدداس الخفيددة التددي ي

 الفردى ، ومتطلبات التدريب أو اعطاء الدرجة عن طريق الكمبيوتر.

تتطلب عمليدة القيداس جمدع المعلومدات مدن مصدادر متعدددة تعدد مصادر المعلومات : 

بالت ، باإلضدددافة إلدددى اسدددتخدام مدددزيج مدددن طدددرق القيددداس المدددذكورة سدددابقا  ) كالمقدددا

المالحظات ، االختبارات ( من الضرورى أن ينظدر إلدى المعلومدات المقدمدة بواسدطة 

الوالدين كبيانات ذات قيمة عالية لعملية القياس كما أنه مدن المفيدد بالنسدبة للمددارس أن 

يتم االستخدام الكامل للمعلومات الممررة أمامهم عند انتقال الطفل من أحدد الفصدول أو 

 يرها.البرامج إلى غ

 قضايا و مشكالت القياس في الطفولة المبكرة : 

كما ذكرنا من  -هناك بعض الموضوعات الخاصة المرتبطة بقياس األطفال الصغار 

تتعدددى األمددور المتعلقددة بالقيدداس عنددد التعامددل مددع الكبددار والبددالغين وفيمددا يلددي  –قبددل 

 مناقشة لبعض هذه األمور : 
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رغدم أن عمليدة القيداس تلعدب دورا  حيويدا  خدالل التطفل فلي مقابلل الخصوصلية :  - 1

برنددامج التدددخل المبكددر هندداك بعددض الجدددل حددول هددذه العمليددة. يتركددز جانددب مددن هددذا 

الجدل في "تطفل" اجراءات القياس، حيث يمكن أن تكون عملية القياس تطفلية بالنسبة 

 للطفدددل ، أسدددرته ، والمتخصصدددين ، فدددبعض اجراءاتهدددا تجبدددر الطفدددل وأسدددرته علدددى

االفصاح عن الخصوصيات ، و الخضوع  لجدول غير مالئدم ولالحتياجدات المرتبطدة 

بعملية القياس التى تهدد مشاعرهم وإحساسدهم بالثقدة . كمدا أن عمليدة القيداس يمكدن أن 

 تكون تطفلية من ناحية القيود التى تفرضها على كل من المتخصصين والوالدين.

 اعتبارات المخاطرة العالية :  - 2

( فى مناقشة حول مدا يدرتبط بعمليدة القيداس Neiswoth& Bagnato 1996د )أك 

أنه يجب على المتخصصين المشاركين فى اتخاذ قرارات القياس أن يتوخوا الحذر فدى 

جمع ، تصدنيف ، تفسدير المعلومدات الكافيدة لخدمدة أغدراض عمليدة القيداس مدع تجندب 

فدة واألقدل مخداطرة وأكدد أن زمجا القياس الزائد عن حده، وأشار إلى القرارات األكثدر

القرارات عالية المخداطرة يجدب أن تبندي علدى عيندات أكبدر وأن تتضدمن مقداييس أقدل 

تددداخال  ، إن تحديدددا  أى األهددداف ينبغددي العمددل وفقددا لهددا فددى البدايددة يعددد مثدداال  يسددتخدم 

للقرارات األقدل مخداطرة ، ويعدد تشدخيص وجدود التخلدف العقلدي وتحديدد الحاجدة إلدى 

العددالج المتخصددص أمثلددة للقددرارات عاليددة المخدداطرة، ويتضددح مددن هددذه األمثلددة أن 

اعتبارات المخاطرة العالية والمنخفضة ترتبط بالنتائج  المحتملة لعملية القياس، وحتدى 

 Neiswoth& Bagnatoنسدداعد المتخصصددين علددى تقدددير هددذه االعتبددارات قدددم 

 ( االقتراحات التالية: (1996

ل على أقرب وأفضل وصف لحالة الطفل عندما ال تكون القرارات االجتهاد للحصو -1

 المتخذة ضعيفة.

ال تحتاج القرارات ذات المخاطرة القليلة إلى أن تتم مدن خدالل نفدس مدواد القيداس ،  -2

نفددس فريددق العمددل )المتخصددص( والددزمن المسددتغرق )مثددل تطبيددق القددرارات عاليددة 

 المخاطرة(.



 

 

 التدخل المبكر
 

126 

وسدائل وطدرق القيداس فدى مقابدل وسدائل قيداس ينبغي أن يوضع الستخدام الممكدن ل -3

 بديلة لتحقيق نتائج مماثلة ال تتضمن أى قياس.

          المالئمـــة : - 3

إنددده مدددن غيدددر المالئدددم بصدددفة عامدددة أن نسدددتخدم التقدددديرات االسدددتقرائية للخبدددرات  

المدرسية فى اختبار األطفال الصغار ويرجع ذلك إلى أن طرق القياس المسدتخدمة مدع 

طفددال الكبددار ال تتماشددي غالبددا  مددع خصددائص األطفددال الصددغار ويتضددح ذلددك بصددفة األ

خاصة عند استخدام عمليات القياس المعيارى تشير التوقعات الخاصة بعمليات القيداس 

المعيارى فى اتجاه مضاد لحقائق سلوك الصغار وتتضمن بعض حقائق سلوك األطفال 

تت الطفددل ، عدددم االهتمددام باألهددداف التددى تعتددرض االختبددارات القياسددية عوامددل تشدد

القياسية لالئحة االختبار، السلوك المضاد وغير المطيع ، وعدم االحتمال والمثابرة مع 

 المنافسين والشعور باإلحباط إزاء االختبارات.

هناك عامل أخر يرتبط بعملية النمو المبكر ويحتاج إلى االنتباه فيما يتعلق بالمالئمة  

الصغار حيث ال تسير عملية النمو الطبيعي فى خط مستقيم كما أنها  عند قياس األطفال

تتميز بالتقطع وتفيد هذه الخصائص فى عملية التنبؤ والتداخل المرتبط بمشاكل القيداس 

وباإلضافة إلى هذا العامل هناك ايضا مراحل انتقالية إذا تدم قيداس الطفدل خدالل الفتدرة 

تذبددذب للمهارات.حيددث تتصددف  ا ظهددور أواالنتقاليددة خددالل فتددرة زمنيددة يحدددث فيهدد

االسددتنتاجات الخاصددة بمسددتوى أداء الطفددل الددراهن بالمبالغددة أو االنخفدداض وخددالل 

سنوات الطفولة المبكرة يكون من غير المناسب أن نبدأ بتنميدة مهدارة متقدمدة ثدم نعدود 

تصل إلدى  إلى مهارة أقل منها،  فالمهارة الظاهرة تحتاج إلى تعزيز أو " إعادة " لفترة

" شهر " قبل أن تصبح جزءا  من مخدزون مهدارات الطفدل اليوميدة. إذن فمدن الصدعب 

أن نكون صورة دقيقة عن المستوى الحدالي ألداء الطفدل ألن المسدتوى قدد يتذبدذب مدن 

 اسبوع ألخر أو من يوم آلخر.

قد  –السمة السائدة بين ذوى اإلعاقات  –كما إن النمو الغير متماثل أو الغير مناسب  

يسبب كذلك عدم التطابق بين خصائص األطفال الصغار، والحاجدة إلدى عمليدة القيداس 
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المتخصصة. فيالحظ أن النمو المتماثل )المتوازى( عبر مجاالت النمو المتشابكة غيدر 

متوقع لدى األطفال الصغار أو ذوى اإلعاقدات ، و مدن هدذا المنطلدق فاتخداذ القدرارات 

فددل المبنيدة علددى مهدارات اللغددة يفسدر نددوع المشدكلة التددى بشدان الوظددائف المعرفيدة للط

سدنوات(  4يسببها عدم توازى عملية النمو, فعلى سبيل المثال فالطفل البالغ من العمر )

ومصاب بالصمم ال يكون قادرا  على االسدتخدام األمثدل لمهدارات اللغدة رغدم أنده أدائده 

 المعرفي قد يفوق توقعات سنة.

      ضوعية :التحيز مقابل المو - 4

حتى يتحقق عنصر الموضوعية لعملية القياس يجب مراعاة قياس الطفل فى إطار   

بيئددة المنزليددة والثقافيددة والمجتمعيددة وإذا دعددت الحاجددة يجددب االسددتعانة بفريددق مسدداعد 

لغوى عالوة على المفسرين والمتدرجمين لمسداعدة الطفدل ووالديده علدى فهدم المقداييس 

ة من المفيد أيضا بالنسدبة لوسدائل القيداس أن تكدون محايددة مدن المتبعة من قبل المدرس

 الناحية الثقافية وأن تالئم مدى اسع من الجماعات و الثقافات . 

موضدوعية كدذلك بسدبب إعاقدة الطفدل أو احتياجاتده الخاصدة تتضدمن  أالوقد تدخل  

ورق بعددض اختبددارات األداء المعرفددي تطبيددق اسددتخدام مددواد معينددة كالمكعبددات أو الدد

واألقالم وفى مثل هذه الحاالت قد ترجع عدم قدرة الطفل على األداء الجيدة فى اختبدار 

معددين إلددى الشددلل المخددي أو غيددره مددن األعددراض المرتبطددة بضددعف السدديطرة علددى 

 العضالت بشكل أكبر من حاالت تأخر الوظائف المعرفية.

 التفسيــر المناســب: - 5

صددورة كليددة " للطفددل وأال تسددتخدم للتنبددؤ بدداألداء يجددب أال نعتبددر بيانددات القيدداس "  

يجددب أن ننظددر إليهددا "  –وخاصددة مددع الصددغار  –المسددتقبلي ولكددن بيانددات القيدداس 

كصددورة مؤقتددة " ألداء الطفددل . حيددث يددؤدى االطفددال بدددرجات مختلفددة فددى األوقددات 

المختلفددة وتحددت ظددروف مختلفددة يددزداد تعقددد تفسددير بيانددات القيدداس ألن التعبيددر عددن 

الحدداالت المعوقددة واالحتياجددات التربويددة الخاصددة قددد يختلددف كثيددرا  لدددى الصددغار عددن 
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األطفال الكبار وألن التمييز بين حالة اإلعاقة وعددم الخبدرة يمكدن أن يكدون صدعبا  فدى 

 ات المتتالية و المستقبلية للطفل.عحالة الصغار ولذا ال ينصح بعمل تنبؤات تتعلق بالتوق

 ج المستخدم :مدى مناسبة المنه – 6

يعتمددد أسددلوب نهددج التخصدديص لعمليددة القيدداس بدرجددة كبيددرة علددى فلسددفتهم العامددة  

الخاصة بأسلوب تعلم الصغار ونموهم ، ويكون ذلك فى العادة نتيجدة لتددريبهم المهندي 

طريقة النمدوذج الطبدي وذلدك ألغدراض  -بصورة تاريخية –وقد اتخذت عملية القياس 

ج العالجي التقليدى بوجود فريق متندوع مدن المتخصصدين تربوية خاصة يتميز النموذ

يجرون قياساتهم بصورة منفصلة مع وجود قددر قليدل مدن االتصدال بيدنهم وبدين كدافلي 

 األطفال.

وقد تغيرت صورة القياس حدديثا  مدن النمدوذج العالجدي واشدتملت علدى مدنهج أكثدر  

ذوى الصدعوبات الخاصدة فى مجال تربية الصدغار و –تعاونا  وقد نتج عن هذا التحول 

تطور منهج الساحة " فى القيداس وفدى إطدار هدذا المدنهج يقدوم بعدض المتخصصدين  –

المشتمل على الوالدين  –بالعمل على تسهيل أداء الطفل بينما يقوم باقي أعضاء الفريق 

بمالحظددة وتسددجيل األحددداث المتعلقددة باهتمدداتهم. ويتمثددل دور األخصددائي هنددا فددى  –

لى االشدتراك فدى األنشدطة التدى تمحدص جواندب قوتده وضدعفه وقبدل مساعدة الطفل ع

إجراء عملية القياس يجتمع أعضاء الفريق غالبا  ويقوموا بتحديد سدلوكيات األخصدائي 

التى يرونها مناسبة لتقييماتهم الفردية. وتساعد هدذه المعلومدات األخصدائي علدى اتخداذ 

 للطفل.القرارات بشأن المواد واألنشطة الواجب تقديمها 

يتم إجراء قياس " الساحة " عادة فى بيئة اللعب اإلبداعي حيث تحفز المواد المتاحة  

التعبيددرات المتعلقددة بكافددة جوانددب النمددو متضددمنة االستكشدداف والسددلوكيات المهاريددة 

وسلوكيات حل المشكلة والتعبير العاطفي ومهدارات اللغدة يقدوم شخصدان أو ثالثدة فدى 

ى وقت واحد مع إتاحة التفاعالت الثنائية بين األطفال . هدذا و الغالب بعمل المالحظة ف

يعد القياس القائم على نشداط اللعدب مالئمدا بصدفة عامدة لألطفدال الدذين يتدراوح أدائهدم 
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الددوظيفي بددين سددته شددهور وسددته أعددوام ويمكددن اسددتخدام برنددامج القيدداس بفعاليددة مددع 

 األطفال األسوياء وذوى االعاقات.

الوالدين فى برنامج قياس " الساحة " فدى العمليدات القبليدة ، وأثنداء كما يتم اشتراك  

القيدداس وبعددد فتددرة المالحظددة ، فقبددل بدددء المالحظددة يقددوم الوالدددان بتكملددة قددوائم النمددو 

ويشددتركون فددي مقابلددة شخصددية لتبددادل المعلومددات عددن تدداريخ ومسددتوى أداء الطفددل 

تابعدة إلدى جاندب المتخصصدين ، وفدى بالمنزل . وخالل المالحظات يقوم الوالددان بالم

بعض األوقات قد يقومون بالمساعدة فى تسهيل أنشدطة اللعدب لددى الطفدل. وبعدد إتمدام 

 المالحظة يشترك الوالدان فى مناقشة أداء الطفل وتخطيط البرنامج المناسب له.

هذا و تشير الدراسات الى نجاج هذا النهج ، حيث اتسمت عمليدات القيداس" السداحة  

ورود تقارير ايجابية عنها بصفة عامدة. ويوضدح المتخصصدون المسدتخدمون لهدذه " ب

العملية أنها توفر الوقت وأنه عن طريق التدريب يمكن تبين ما يحتاجون إليه مدن أجدل 

التقييمات المتخصصة مع تفحص الطفل كلية وقد لوحظ كذلك أن األطفدال الدذين كدانوا  

يتفداعلون بصدورة جيددة مدن خدالل هدذا البرندامج. يعدوا غير قابلين لالختبار يلعبدون و

وقد أشار االباء أيضا  إلى أنهدم يفضدلون مدنهج السداحة متعددد األنظمدة لفصدل عمليدات 

إذن فهدذا البرندامج )المدنهج( يتضدمن  (Linder1990)القياس )كل نظدام علدى حددة( 

 فديزات مميزات بالنسبة لألسرة والطفل وفريدق العمدل ونقددم قائمدة بدبعض هدذه المميد

 (.6) اطار
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 :  لألسرة بالنسبة

 .العمل بفريق فعالين كأعضاء األسرة تضمين 

 .عليها المشتملة واالجراءات القياس أسئلة ازدواجية تجنيب 

 .عالجها يتم التى الخاصة للمهارات أفضل فهم 

 .الوالدين لقلق وتعريضا   ضغطا   أقل 

 :  للطفل بالنسبة

ة فى ظل وجود الوالدين والمساعد )شريك فى اللعب ( بدال  من المختبر توفير بيئة أكثر راح 

 كما أن المواد المستخدمة مثيرة وممتعة.

 .المختلفة األنظمة او بالمجاالت المتعلقة القياسات من بدال   واحدة جلسة فى يشارك 

 .الطبيعية المواقف فى الوظيفية والمهارات القوة نواحي لبيان الفرص تقديم 

 .تفاعله وأنماط واهتماماته الطفل تعلم مستوى عن معلومات تقديم 

 .الطفل بإعاقة المرتبطة األهواء تجنب ولذا االختبار فى المرونة إتاحة 

 البياندات مثدل) الكميدة الندواحي علدى االقتصدار وعددم الطفدل أداء عن نوعية معلومات تقديم 

 القيدام يمكنده التدى األنشدطة عدد معرفة على االقتصار من بدال   لنشاط أدائه بأسلوب الخاصة

 (.فقط بها

 : العمل لفريق بالنسبة

 إتاحة المعرفة الوقتية بمهارات ومعارف المشاركين فى الفريق. 

 .الطفل عن ومتكاملة شاملة يتناسب عملية عنها ينتج 

 يندتج التدى للطفدل( الوقتيدة) المتزامنده المالحظة على القائمة المعلومات لتبادل الفرص تقديم 

 .أيسر اجماع عنها

 .متنوعة آلراء وفقا   المعلومات يتبادلون حيث الفريق أعضاء جميع معارف توسيع 

 .التقليدية القياس طرق من للوقت واستغراقا   تكلفة اقل عملية تمثل 
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 : لألطفالاقتراحات حول خبرات القياس المناسبة  - 7

اسدتجابة لكثيدر مدن العوامدل  –قام العديد مدن المتخصصدين والبداحثين والممارسدين  

اقتراحات  –بالعمل على صياغة  –المرتبطة بالمناهج التقليدية لقياس األطفال الصغار 

ترتبط بخبرات القياس المناسبة وقد تم تلخديص هدذه االقتراحدات فدى اصددارات عديددة 

منهددا المجلددة الخاصددة بالجمعيددة القوميددة لتربيددة األطفددال الصددغار ، و الجمعيددة القويمددة 

ألخصددائي الطفولددة المبكددرة بأقسددام التربيددة و منهددا مددا يتعلددق بصددفة أساسددية بقيدداس 

تحديد األطفال الصغار ذوى االحتياجات الخاصة. وقدد تمدت مناقشدة العديدد مدن هدذه وب

 االقتراحات بالفعل ويحتمل حدوث بعض التداخالت بينها: 

يجب أن يتناول قياس الطفل كافة جوانب ومجاالت النمو, حيث أن اإلعاقة نادرا  مدا  -1

 ياس كافة مجاالت النمو.تؤثر على مجاالت وحيدة للنمو ، ولهذا ينبغي أن يتناول الق

فى بيئات طبيعة وخدالل اجدراءات مألوفدة لددى  –كلما أمكن  –ينبغي أن يتم القياس  -2

 الطفل وتتضمن معاني بالنسبة له.

 يجب أن تتضمن عليه القياس استخدام تقنيات مختلفة . -3

أن تراعي اجراءات القياس التنوع الفردى كالفروق المتضمنة فى أساليب ومعدالت  -4

 ابة باإلضافة إلى مدى قدرة استخدام األطفال للغة.االستج

يجب أن تتجنب إجراءات القيداس المواقدف المهدددة لألمدان الدنفس ومشداعر التقددير  -5

الذاتي ، حيث يمكن قياس السدلوك المعتداد لألطفدال بسدهولة دون وضدع األطفدال تحدت 

 الضغوط.

قتصدار علدى جواندب أن يتركز القياس حول نواحي القدوة لددى األطفدال بددال  مدن اال -6

 العجز أو الضعف.

أن تكون عملية القياس تعاونيده متضدمنة للوالددين إلدى جاندب فريدق متخصدص مدن  -7

 األفراد متعددى الهيئات.

ينبغي االهتمام باختيار وسائل وإجراءات القياس بعناية نقدم بعدض األسدئلة المعنيدة  -8

 (.7) إطار فيعند االختيار 
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  دق؟والص بالدقة واإلجراءات المواد تتسم هل -1

  الطفل؟ لدى مألوفة هي هل -2

  القياس؟ إلجراء المطلوب التدريب مقدار هو ما -3

 والحسية البدنية األطفال باحتياجات للوفاء المقدمة التوافق سبل هى ما -4

  وغيرها؟

  القياس؟ عملية فى الوالدين دور هو ما -5

  ؟( معياريا   كان ذاإ) القياسية للعينة الثقافي االتجاه هو ما -6

 من جماعة لتضمين أو مستقلة عينه على بناءا   معايير لتقديم جهود هناك كانت هل

  ؟ العينة فى الخاصة االحتياجات ذوي

 ( 7) إطار ساختبار إجراءات ووسائل القيا
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حتى يمكن خدمة األطفال بصدورة جيددة ينبغدي أن يقدوم القدائمون علدى هدذه الخدمدة  

 والممثلددين للهيئددات واألنظمددة المختلفددة بالعمددل مددن منطلددق الفهددم المشددترك لألطفددال

الصغار وكيفية تعلمهم وأن يتم العمدل المشدترك فدى بيئدة شداملة. ومدن المفيدد أيضدا أن 

يقوم أعضاء فريق العمل بالسعي المشدترك لتحقيدق أهدداف مشدتركة. تحظدي األهدداف 

والمفاهيم المشتركة بمزيد من األهميدة عندد انتقدال األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة 

والددعم الموحدد أدوارا  هامدة فدى مسداعدة األطفدال من برنامج آلخر. ويلعدب التخطديط 

 وأسرهم على عبور هذه التحوالت بنجاح .

 ويتناول هذا الفصل ثالث نقاط رئيسية:  

 أهمية تحديد فلسفة واضحة مشتركة ببرامج التدخل المبكر. -1

 المنهج المشترك. -2

 العمل المشترك خالل فترات التحول. -3

 ركة ببرامج التدخل المبكر :  أهمية تحديد فلسفة واضحة مشت -اوال 

فدى إطدار  –يتم التعبير عن المفاهيم الخاصة بكيفيدة خدمدة األطفدال الصدغار أحياندا   

فى صدورة تقريدر فلسدفي وبددون الفلسدفة المشدتركة يمكدن أن تكدون جهدود  –البرنامج 

 الفريق )داخل األنظمة وفيما بينها( مهددة بشكل خطير.

باعتبارها الهيكدل البندائي للبرندامج، حيدث تقددم الفلسدفة  قد ينظر إلى فلسفة البرنامج 

معلومات عن أهداف وألولويدات وخبدرات البرندامج ، ويمكدن أن تقددم كدذلك إرشدادات 

التخداذ القدرار والمسدداعدة علدى تعريدف فريددق العمدل بدأهم جوانددب البرندامج التربددوى. 

عمدل الفريدق )وخاصدة  وباإلضافة إلى ذلك تساعد الفلسفة المكتوبة على تسهيل بنداء و

إذا تضمن كال من المتخصصين والوالدين فى تطوير الفلسفة ( وخلدق التوافدق فدى كدل 

مددن الطددرق والخبددرات ، والمسدداعدة علددى تحديددد خصددائص البرنددامج الفريدددة لبدداقي 

الهيئددات ، وأخيددرا  يمكددن لفلسددفة البرنددامج توضدديح الرؤيددة المتضددمنة الشددتراك بعددض 

 كوسيلة لتقديم خدمات أكثر فعالية لألطفال الصغار وأسرهم.المجتمعات و المؤسسات 
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كمدددا يجدددب أن تعكدددس فلسدددفة البرندددامج الخبدددرات الناجحدددة واألبحددداث والنظريدددات  

المرتبطدة باألطفددال وخصائصددهم الفريدددة وبالنسدبة للبددرامج الشدداملة )كبددرامج الطفولددة 

األسداس المنطقدي لددمج المبكرة المعدة لذوى اإلعاقات( ويجب كذلك أن تتناول الفلسفة 

األطفدددال ذوى االحتياجدددات الخاصدددة. كمدددا يجدددب أن تتنددداول عوامدددل النمدددو والشدددذوذ 

والجوانب التربوية. وينبغي أن تشمل الفلسدفة تقريدر األهدداف التربويدة وطبيعدة الدتعلم 

 والمتعلم وفيما يلي بعض البنود التى يمكن أن تشتمل عليها تقرير فلسفة البرنامج.

 البرنامج على األطفال ذوى اإلعاقات. أساس اشتمال 

 دور األسر وتضمينها. 

 النموذج أو الطريقة المنهجية المستخدمة فى البرنامج. 

 طبيعة وتأليف فريق العمل التربوى. 

 قيمة اللعب والتفاعل بين األقران. 

( يعددد مالئمددا  8) إطددار فددي"  forestونقدددم عينددة لتقريددر فلسددفي لبرنددامج مدرسددة " 

مددة األطفددال ذوى االحتياجددات الخاصددة فددى بيئددة شدداملة. و باالضددافة إلددى لبرنددامج خد

وجددود الفلسددفة المشددتركة ومددن المهددم كددذلك أن يتفددق الفريددق علددى كيفيددة ترجمددة هددذه 

الفلسفة فى صورة عمليدة ولحسدن الحدظ فقدد تدم تقدديم االرشدادات الواضدحة للعمدل فدى 

 مجال تربية األطفال فى شكل خبرات نمو مناسبة. 
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 ذوى لألطفددال الددتعلم فددرص ملتقدددي"  forest"  مدرسددة برنددامج فلسددفة تصددميم تددم

 : المختلفة القدرات

 (.األقصي الحد) الفرد قدرة لمعدل وفقا والتعلم النمو يسير أن 

 .الخبرة ذوى البالغين قبل من واالهتمام باألمان االحساس 

 قديم كجدزء هدويتهم فهدم علدى األطفدال تساعد بيئة ظل فى والتعلم اللعب يتم أن 

 .الجماعة فى

 الممكددن الحددد إلددى باألطفددال الخدداص التربددوى البرنددامج فددى الوالدددين تضددمين 

 .والد كل من والمطلوب

 لحاجددات مناسددبة مواقددف فددى والمدرسددين األقددران مددع والعمددل اللعددب يددتم أن 

 .طفل كل وقدرات

 الفدروق علدى بدالتعرف تسدمح بصدورة العدالم عدن معلومدات الدتعلم يتضمن أن 

 .وتقييمها طفل كل لدى القوة وجوانب

كما يجب أن يعمل أعضاء فريق العمل من منطلق أن طريقة برنامج الفلسفة المشتركة 

تعد نظاما  مالئمدا  للتطبيدق علدى األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة ، و يجدب أن يعلدم 

األعضدداء كددذلك أن االحتياجددات الخاصددة لألطفددال ربمددا تتطلددب توافقددات وتعددديالت 

 و المناسبة( .للمنهج المطبق )منهج خبرات النم

 المنهــج المشتــرك : -ثانيا 

عدددا  مدن المبدادئ األساسدية التدى  حدد نظام خبرات االحتياجات التربويدة الخاصدة  

تعمل كقاعدة للخبرات والتنظيمات المرتبطة بتربيدة األطفدال ذوى اإلعاقدات ومدن بدين 

رة طبيعيددة فددى هددذه المبددادئ يددتم الوفدداء باالحتياجددات التربويددة الخاصددة لألطفددال بصددو

مدددراس التعلدديم النظددامي ويقدددم البرنددامج المشددترك كددذلك الخبددرات المقترحددة كمددا هددى 

 مذكورة فى التاريخ التربوى )التربية الخاصة( فى مرحلة الطفولة المبكرة.
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وهندداك مصددطلحات مختلفددة عديدددة تسددتخدم غالبددا  لتحديددد مواضددع األطفددال ذوى  

لطبيعددي مثددل غيددرهم مددن األطفددال الطبيعيددين اإلعاقددات المتضددمنة فددى نفددس الموقددف ا

البرندامج النظدامي والبيئدة الغيدر مقيددة ، والتكامدل واالشدتمال تشمل هذه المصدطلحات 

هذه المصطلحات بصورة مترادفدة يدؤدى إلدى  والتأقلم الطبيعي أو األقلمة . إن استخدام

دها فيمدا حدوث بعض اللبس وفيما يلدي تعريفدات لهدذه المصدطلحات فدى محاولدة لتحديد

 يتعلق بالخبرات الواضحة.

 البرنامــج النظامـي:

وضدددع الطفدددل المعدددوق ضدددمن برندددامج مصدددمم لألطفدددال الطبيعيدددين يعتبدددر النظدددام  

)البرنامج النظامي( مناسبا  بصفة عامة للمواقدف التدى يشدارك فيهدا الطفدل المعدوق فدى 

لطبيعيدين وبمعندا البرنامج بقدر متساو مع وجود فرص للنجاح مماثلة لفرص األقدران ا

 آخر ال يتوقع أن تؤثر اإلعاقات على أدائهم مقارنة بمعظم األقران.

 البيئــة الغيـر مقيــدة :

لتعلدديم األطفددال المعددوقين إلددى جانددب  –كلمددا أمكددن  –أن يددتم تددوفير الجددو المناسددب  

و الطبيعيين. وتعتمد هذه البيئة على حقيقة تتضمن عدم االحتياج إلى الفصول الخاصة أ

المدارس المستقلة إال فى حالة صعوبة تقديم العملية التربوية للمعوقين بشكل مقبول فى 

ظل الخدمات المعتادة فدى الفصدول النظاميدة وذلدك الرتفداع حددة اإلعاقدة . إذن فالبيئدة 

 الغير مقيدة تمثل أكبر المواقف اشتماال وتكامال  مما يتيح للطفل األداء الناجح.

 التكامـــل:

 –الجمع بين جماعات مختلفة تم فصلها من قبل. و يستخدم مصدطلح التكامدل  عملية 

لإلشدارة إلدى عمليدة تعلديم األطفدال ذوى  -فى مجال التربية الخاصدة أو التددخل المبكدر

اإلعاقددات داخددل فصددول متخصصددة بمدددارس التعلدديم العددام. ويتدديح هددذا التنظدديم وجددود 

بددنيا  وعقليدا ونفسديا  ( والتفاعدل برندامج متخصدص وفدرص رؤيدة األطفدال األسدوياء )

معهم. ويؤكد هدذا العمدل علدى ضدرورة فصدل األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة فدى 

مجموعة خاصة ، كمدا أنده يلقدي الضدوء علدى الفدروق الموجدودة لددى هدؤالء األطفدال 
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ويعددزلهم عددن غيددرهم. وغالبددا  مددا يتدديح التكامددل مشدداركة األطفددال ذوى االعاقددات فددى 

ظامية وذلك فى األنشطة غير األكاديمية )فى العطالت ، الوجبات ، التربية الفصول الن

البدنية ، واالجتماعدات المدرسدية( وفدى بعدض األوقدات يتضدمن النظدام المشداركة فدى 

الفصددل النظددامي لجددزء مددن اليددوم )كأنشددطة القددراءة أو التحدددث واالسددتماع( وعددادة  مددا 

 ائر" بدال  من "العضو الكامل ".يعطي النظام للطفل المعوق صفة      " الز

 االشتمـــال : 

عملية تضمين جميع األطفال كأعضاء متساويين ضمن مجموعة متغدايرة األجنداس  

الصددفات مددن األطفددال فددى إطددار هددذا البرنددامج يشددارك جميددع األطفددال فددى األنشددطة  –

وة علدى اليومية للفصل. يدتم تعدديل هدذه األنشدطة للوفداء باألهدداف الفرديدة للطفدل عدال

 –خدالل اليدوم  –األهداف العامة وباإلضافة إلى ذلك يحظدي كدل طفدل بفدرص متعدددة 

لممارسة التفاعالت اإليجابية بشكل طبيعي مع األطفال الطبيعيين. يقوم مدرس الفصل 

بتمثيددل الشخصددية األولددى ضددمن فريددق التدددخل  –بمسدداعدة األخصددائيين التربددويين  –

ل مختلفدا  عدن برندامج التكامدل والبرندامج النظدامي المتخصص . ويعد برندامج االشدتما

حيددث يمثددل " وضددع الطفددل " باإلضددافة إلددى تحقيددق التوافددق لهددذا الوضددع . ويحدددث 

االشتمال التام عندما يصبح الطفل المعوق عضوا  دائما  "طوال اليوم" ضدمن البرندامج 

لخددمات التربويدة أو ال يشترط كون الطفل سليما  ام معاقدا  ، وال يدتم نقدل الطفدل لتلقدي ا

االجتماعيدددة الخاصدددة . كمدددا يؤكدددد برندددامج االشدددتمال أن الجماعدددة يجدددب أن تتضدددمن 

 "العطاء" بدال  من كونها موضوعا  للمناقشة.

 األقلمـــة : 

تشير إلى منهج أكثر منها " وضع ما " يستخدم لخدمة األفراد ذوى اإلعاقدات يؤكدد  

فددراد األنمدداط وظددروف الحيدداة اليوميددة هددذا المددنهج علددى ضددرورة ممارسددة هددؤالء األ

 الحياة الطبيعية للمجتمع. من صور –كلما أمكن  –القريبة 
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 تطور المناهج الخاصة بفلسفات برامج التربية الخاصة :

علدى مددى خمسدين عامدا   –لقد كانت هناك تغييرات رئيسية فى المواقف والخبرات  

طفال ذوى اإلعاقات وقد وصفت هدذا المرتبطة بوضع البرامج التربوية الخاصة باأل –

 التغيرات وفقا  ألربعة مناهج : 

 منهــج الرفـض )الطــرد( : -أ

فشل هذا المنهج فى التعرف على الفروق الفرديدة وانطلدق فدى عملده علدى أسداس "  

ينبغي أن يناسب " البرندامج جميدع األفدراد ، إذا لدم يتثندي نجداح طفدل مدا فدى البرندامج 

ك أن الطفل لم يجتهد بشكل مناسب إذا كان الطفل ذا إعاقة حادة وغير النظامي يعني ذل

قادر على المشاركة فى الفصول النظامية بطريقة ناجحة يعد حينئذ مرفوضا  )مطرودا  

( من البرنامج التربوى . و يمتلك الوالدان حق االختيار لالحتفداظ بطفلهمدا فدى المندزل 

تفدي باحتياجدات الخاصدة ، وال يدتم تحديدد أو وضعه بداخل مؤسسة إصدالحية ترعداه و

فى وقت  –االحتياجات التربوية , و غالبا ما يصبح األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 جزءا  من البرنامج النظامي للحياة. –الرفض 

 المنهــج المغلــق : -ب 

يركددز علددى الفددروق لدرجددة تصددنيف األطفددال " نظدداميين " "محتدداجين" "التربيددة  

إذن فكل مجموعة لها بيئتها الخاصة بهدا "كالفصدول" حيدث يقضدي األطفدال الخاصة" 

والمدرسون أوقاتهم بصفة عامة فى األماكن المخصصدة لهدم خدالل العمليدة التربويدة , 

وتتمثل الرسدالة التدى يوجههدا هدذا البرندامج إلدى ذوى االحتياجدات الخاصدة فدى " إندك 

ين " وغالبدا  مدا يندتج عدن هدذا المدنهج شخص مختلف ال تنتمي إلى فئة األطفال الطبيعي

تولد مفاهيم ذاتية سيئة ، قلة التوقعات ، وعدم الفائدة التعليمية من جاندب األطفدال ذوى 

االحتياجات الخاصة . وبالنسبة لألطفال الطبيعيين فقد يفشدل المدنهج فدى ضدبط العمليدة 

 ة.التقديرية للتنوع كما أنه قد يؤدى إلى سوء الفهم للفروق الفردي

 منهــج اإلتاحــة : -ج 

 وفي إطاره يتاح لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة الدخول إلى الفصول النظامية "  
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عندما يكونوا مستعدين " او فى حالة اجتيازهم لالختبار. و تتمثدل رسدالة البرندامج فدى 

 " أسمعك تدق الباب وأني سعيد الشتراكك معنا بشرط أن تتعلم المهارة المطلوبة ".

" هل يمكنك التعبير عن احتياجاتك ورغباتك ؟ " هل تستطيع أن تقرأ وتكتب ؟ هل  

تستطيع العمل بصورة مفردة ؟ هل تتفاعدل بإيجابيدة مدع اآلخدرين ؟ هدل تعدرف جميدع 

 الكلمات الصحيحة ؟ تشمل األسئلة التى لم يتم توجيهها: 

جات الخاصة ؟ و " هل هل نعرف كيفية قراءة المحاوالت االتصالية للطفل ذى االحتيا

إننا نقيم التنوع الموجود بالفعل ؟ ".  فغالبا  ما يؤدى منهج اإلتاحدة إلدى القلدق مدن جهدة 

الوالدين وإلى االحسداس بالضدغط مدن جهدة األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة ينبغدي 

 على األطفال أن يتأهبوا أو يعدوا أنفسهم من أجل المشاركة فى البرنامج النظامي.

 : أالشتماليالمنهــج  -د 

يعتمد على حقيقة أن كل فرد له حق االنتماء وانه من المناسب تصميم برنامج قياس  

يناسدب كدل طفددل. و ينصدب تأكيددد البرندامج علددى عمليدة تكيددف المدنهج مددع مدا يحتاجدده 

الطفددل . فددال يحدددث اسددتبعاد ألى طفددل ولكددن كددل األطفددال ذوى قيمددة متسدداوية كددأفراد 

هج على ايجاد طرق تساعد كل طفدل علدى المشداركة والنجداح يؤكدد ينصب تركيز المن

البرنامج على حق كدل طفدل فدى الحضدور فدى نفدس المددارس والفصدول ، وأنده يمكدن 

لددذوى اإلعاقددات االشددتراك فددى نفددس األنشددطة المنهجيددة واإلضددافية ، وفددى البددرامج 

دة والتضدمين المجتمعية فى حالة عددم وجدود إعاقدة يغلدب علدى هدذا المدنهج سدمة الوحد

 وفى ضوء هذه النظرة يتعدى االشتمال معني " الوضع " إلى كونه أسلوبا  للوجود.

 البيئة الغير مقيــدة : (LRE)مناقشـة حـول 

 إن وجود الطفل المعوق ضمن بيئة غير مقيدة يعني أشياءا  كثيرا  لمختلف األفراد :  

أن الدبعض اآلخدر يدرى أن إنه يعني للبعض نفس معندي التخطديط النظدامي ، فدي حدين 

نظام االشتمال وحده هو الذى يوفر للطفدل الموقدف األقدل قيددا  ، بينمدا تمثدل هدذه البيئدة 

 للبعض اآلخر ماال يزيد عن " اتجاه حالي " يسير مع الزمن.
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 –هذا وقد تضمنت األبحاث فدي هدذا الميددان تعلديالت قويدة بشدأن االشدتمال الكامدل  

. وفيمددا يلددي نقدددم رأيددين لتعليددل اسددتخدام نظددام االشددتمال خاصددة  فيمددا يتعلددق بالصددغار

 الكامل: 

عندما يتم تعلديم األطفدال الطبيعيدين والمعدوقين معدا  فدإنهم يتعلمدون دروسدا  حياتيده   -أ 

ضرورية للعالقات اإليجابية مع اآلخرين يتفق هذا الرأى مدع بياندات البحدث ومهارات 

معدددل التفدداعالت ويوجدده نمددو المهددارات  التددى تؤكددد أن االشددتمال يددؤدى إلددى ارتفدداع

 االجتماعية والتوافقية لألطفال ذوى اإلعاقات. 

(Hanline1993  ،1993  ،,et al 2001 ، Kohler ) 

تنطبق هذه النتائج على األطفال المصابين بالتوحد وغيره من أنواع اإلعاقات كما يتفق 

 ركة الجماعية.نموذج االشتمال كثيرا  مع التأكيد المجتمعي على المشا

يستطيع أن يبذل األطفال العاجزون أقصدي قددراتهم فدى حالدة واحددة       عنددما   -ب 

تتاح لهم الفدرص الطبيعيدة . ويعكدس هدذا الدرأى فلسدفة التدأقلم الطبيعدي التدى نمدت فدى 

مجال التربية الخاصة منذ نهاية الستينات وبناءا  على هذه الفلسفة نجدد أنده عندد حددوث 

األفراد وتصنيفهم ومعاملتهم بطريقة تعزلهم وفقدا للفدروق المتضدمنة بيدنهم الفصل بين 

فلن يتم إذن تقييم امتيازاتهم ومبدأ المساواة وقد تأكد أن مبدأ التأقلم يجب أن يطبق على 

كل األفراد ذوى االحتياجات الخاصة بغض النظر عن درجة اعداقتهم. رغدم أن عمليدة 

تجعله طبيعيا  فهي تتيح الفرصة لممارسة حياة طبيعيدة  األقلمة لن تزيل إعاقة الطفل أو

 بشكل أفضل تتسم بعدم التشوه.

(Peterson,1987) 

وقددد يددرى الددبعض أن عمليددة االشددتمال الكامددل ال تعنددي أى شددئ يمكددن تفسدديره إال  

انطالق من كونها " أفضل ما يمكن عملده " وكمدا يعبدر أحدد آبداء طفلدة معوقدة " لمداذا 

أن يثبتوا استعدادهم للوجود فى الفصول النظمية ؟ إننا ال نوجه هذا  يجب على األطفال

 السؤال ألى عضو آخر فى المجتمع.
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يتميددز البحددث فددى مجددال االشددتمال الكلددي بالتعقددد وتعددارض النتددائج فددى بعددض  -ج    

إلدى أنده بينمدا يميدل الطفدل ذوى  –علدى سدبيل المثدال  –األحيان ، فتشير أحد األبحداث 

ميز إلدى أن يكدون أفضدل فدى الفصدول االشدتمالية ، يميدل الطفدل ذوى األداء األداء المت

لمنخفض إلى التحسن فى األماكن المنفصلة، كما ال تحظدي عمليدة االشدتمال بتأييدد كدل 

أوليدداء األمددور ، فددالبعض يددرون أن المدددارس المنفصددلة ضددرورية لحمايددة األطفددال 

 العاجزين من نبذ أقرانهم الطبيعيين لهم.

ق الكثيرون حول أنه ال توجد إجابة سليمة على السؤال الخاصة بمكونات البيئة ويتف 

األقددل تقييدددا  بالنسددبة لددذوى االحتياجددات الخاصددة ويؤكدددون ضددرورة اتخدداذ قددرارات " 

 الوضع" وفقا لكل حالة على حدة .

(الخصائص التالية التى ينبغي أن تراعي عند اتخاذ Peterson,1987وقد عرض)

 القرارات : 

القددر الددذى تزيددد بدده عمليددة " التدددخل " مددن فددرص تحسددن وظددائف الطفددل الخاصددة  -1

 بالنمو فى بيئة أقل تقييدا  فى المستقبل.

القدر الذى تتوافق به البيئة من الناحيدة الثقافيدة مدع قديم وخبدرات المجتمدع أو إحددى  -2

 الثقافات المتفرعة منه والتي تعد األسرة جزء منها.

قديم أشكال اإلثارة والرعاية المناسبة لعمر الطفل والمتوافقة مع مقدار تهيئة البيئة لت -3

 احتياجاته الخاصة.

وجدير بالذكر أيضا أن خبرات التأقلم الطبيعية يمكن ان تقدم فى البيئة المستقلة ، حيث 

تعددد البيئددة الماديددة أحددد جوانددب برنددامج التدددخل ، وهندداك جوانددب أخددرى تشددمل المددواد 

واألنشطة. كما  يجب أن يتم تقييم كدل جاندب مدن هدذه الجواندب وفريق العمل والجدول 

بمبدأ األقلمة الطبيعية وربما تكون األسئلة لتالية مفيدة فى إجراء هدذا التقيديم  فيما يتعلق

 إما فى بيئة منفصلة أو شاملة.
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 إلى أى مدى تبدو البيئة المادية مشابهة للظروف المهيأة لألطفال الطبيعيين ؟ 

تتضمن المظهر الطبيعي ، مكان البرنامج واسمه ينبغي  اعتباراتذا السؤال ويرتبط به

أن تعكس البيئدة الماديدة االتجداه المتركدز حدول الطفدل بددال  مدن التركيدز علدى العجدز ، 

المالئمدة ألعمدار األطفدال  واإلعدداداتوهكذا يجب أن تحتدوى البيئدة علدى التجهيدزات 

مدا يجدب أن يدتم تقدديم خددمات العدالج )مثدل األطفدال. ك إلبدداعاتوأن تتضمن عرضا  

التخاطدب( فدى نفدس أمداكن ) أو بدالقرب مدن برندامج التعلديم  -جلسات العالج الطبيعي 

النظددامي , كمددا ينبغددي اسددتخدام وسددائل التكيددف وتخزينهددا بطددرق ال تلفددت االنتبدداه إلددى 

ى حقدوق وجودها( , كما أنده ينبغدي احتدرام حقدوق األطفدال وممتلكداتهم فدال يعتددى علد

الطفل من خالل وضع أهدداف فرديدة ، خدرائط للبياندات ، وخطدط سدلوكية كمدا يحددث 

 ارتدداءذلك عندما ال تتوافر مساحات منفصلة بالغرفة لمساعدة األطفال المحتاجين إلى 

 المالبس.

 إلى أى مدى تعكس األدوار والمسئوليات نماذج المتخصصين فى برامج خدمة األطفال الطبيعيين ؟  -

م الحاجة إلى أعضاء إضافيين للوفاء باالحتياجدات الخاصدة لألطفدال ينبغدي أال يدتم رغ

تخصيص فريق للعمل مع حالت فردية وحيث أن التعليم المرحلي ال يعد معيدارا  سدليما  

للتطبيق على البرامج النظامية يجب أيضدا أال يكدون المعيدار األساسدي للبدرامج المعددة 

تقددم المسدداعدات اإلضدافية كدذلك بطريقددة طبيعيدة وغيددر لألطفدال العداجزين ينبغددي أن 

عدائية إذا احتاج بعدض األطفدال إلدى مسداعدة فدى نشداط مدا )كالعمدل علدى الكمبيدوتر( 

يمكن تخصيص أحد األعضاء لمساعدة وتضمين كل األطفال فى البرنامج بعددة صدور 

تبداه األطفدال مختلفة : إثابة األطفال المسدتخدمين للكمبيدوتر بصدورة صدحيحة ، لفدت ان

إلى الطرق المختلفة الستخدام الكمبيوتر ، تشجيع األطفال على مشاهدة وتقليدد أقدرانهم 

 المتميزين، واقتراح أنشطة تعلم جماعية تعاونيه.

كما ينبغدي علدى فريدق المتخصصدين )كمعدالجي اللغدة واألطبداء الفسديولوجيين( كدذلك 

تندتظم جلسدات العدالج بحيدث ال  تقديم خدماتهم بصورة طبيعية وغيدر عدائيدة يجدب أن

مددع أنشددطة وجدددول الفصددل وفددى الحقيقددة تدددعوا  –كلمددا أمكددن  –يحدددث تددداخل كبيددر 
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التجارب إلدى تفداوت فدرق العدالج المتخصدص مدن خدالل األنشدطة الطبيعيدة للبرندامج 

المعتاد )النظامي( ويشار إلى هذا المنهج العالجي أحياندا بدـ " العدالج المتكامدل " وهدو 

بجلسدات العدالج  وإلحداقهممع منهج " السحب " الذى يتم فيده فصدل األطفدال يتعارض 

الفردى يتضمن منهج العالج المتكامل العديد من المميزات باإلضافة إلى كونده متأقلمدا   

وال يتضددمن العدائيددة فهددو يؤكددد أن الخدددمات اإلصددالحية مصددممة بطريقددة تجعلهددا " 

 عملية " ومفيدة فى البيئات الطبيعية.

 ا يتعلـق بعمليـة االشتمــال : مـ

رغم استمرار الجدل حول االشدتمال الكلدي إال أن كثيدرا  مدن األطفدال العداجزين يدتم  

مسدداعدتهم داخددل فصددول البرنددامج النظددامي إذن فمددن الضددرورة أن يعددرف مدددرس 

األطفال كيفية الوفاء باحتياجات األنشطة اليومية يجب أن يتأكد المدرس مدن أن الطفدل 

مدع البرندامج النظدامي  -لديس فقدط مدن الناحيدة الماديدة-حتياجات الخاصة متوافق ذا اال

 على البعد التعليمي واالجتماعي والمادى.

كلمدا  –يعني االشتمال التعليمي مماثلة األنشطة المقدمة لذوى االحتياجدات الخاصدة  

ة مددع األنشددطة التددى يشددارك فيهددا غيددرهم مددن األطفددال وحتددى يددتم ذلددك بصددور –أمكددن 

ناجحددة يحتدداج الطفددل العدداجز إلددى بعددض المسدداعدات والتشددجيعات الخاصددة مددن قبددل 

مدرس الفصل وباقي أعضاء الفريدق المتخصدص . كمدا يجدب أن نعدي جيددا  أنده إذا لدم 

نتمكن من تقديم الخدمات المناسبة لهؤالء األطفال داخدل الفصدول النظاميدة فهدذه البيئدة 

 سبة لألطفال.ال يمكن اعتبارها "أقل تقيدا " بالن

كما تشير األدلة التاريخية الى انه ال يمكن الحصول على كثيدر مدن الفوائدد المتعلقدة  

ببرنامج االشتمال بدون توفير الدعم والحوافز الالزمة بعناية . و في هدذا الصددد  يقددم 

(Wolery &Wilbers1994 : األمثلة التالية ) 

 يد أقرانهم إذا لم يتم تعلميهم ذلك.الخاصة بتقل ال يقوم كثير من ذوى االحتياجات 

ال يتفاعل كثير مدن األطفدال الطبيعيدين والمعدوقين إذا لدم يدتم تشدجيعهم ومسداعدتهم  

 على ذلك.
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ال يتحقق القبول والمواقف اإليجابية تجاه األطفدال العداجزين بالضدرورة مدن خدالل  

األطفددال  عمليددة التكامددل ، فسددلوك الراشدددين قددد يددؤثر بشددكل كبيددر علددى طريقددة شددعور

 وتفكيرهم.

 معوقات االشتمال الناجح : 

 ال يضمن الحصول على الفوائد المقصودة . –وحده  –إن االشتمال المادى 

نعرض فيما يلي لمناقشة العديد من المعوقات التى تحول دون حددوث عمليدة االشدتمال 

 ا: الناجحة على مستوى المجتمع عالوة على بعض االقتراحات الالزمة للتعامل معه

 ( افتقاد التدريب المناسب فى التعليم العام والخا  المبكر: 1معو  )

المراحددل المبكددرة غالبددا  بعدددم وجددود المعددارف  فدديالتعلدديم العددام  ايشددعر مدرسددو 

والمهارات المطلوبة للعمل مع ذوى االحتياجدات الخاصدة لدديهم وعلدى الجاندب اآلخدر 

ناسب فى مجال نمو األطفال وإلى عنصدر يفتقد مدرسو التربية الخاصة إلى اإلعداد الم

االستشارة كعوامل تعوقهم عن القيام بدورهم تجداه األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة 

علددى الوجدده األمثددل داخددل فصددول التعلدديم النظددامي . إن فكددرة إعددداد بددرامج التدددريب 

مات المشتركة )لمدرس التعليم العام والتربية الخاصة ( قد اقترحت علدى مسدتوى الخدد

القبلية وفى إطار الخدمة للنمو المهني كخطوة إيجابية لمواجهة هذا المعدوق وحتدى يدتم 

ذلددك البددد مددن وجددود مسدداهمات وتعدداون بددين الهيئددات واألنظمددة المتضددمنة فددى تقددديم 

الخدمات المباشرة وغير المباشرة لألطفال العاجزين وأسرهم إلدى جاندب التعداون بدين 

 برامج التدريب بالجامعات.

 ( افتقاد االرتباط بين الخدمات فى كثير من البرامج: 2عو  )م

كما ذكرنا من قبل غالبا  ما يحتاج األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة وأسدرهم إلدى  

خدمات من أنظمة وهيئات عديدة ويالحظ أن كثيرا  من برامج التعليم المبكر المتضمنة 

أعضدداء ينتمددون إلددى هيئددات  ألطفددال مددن ذوى االحتياجددات الخاصددة ، ال تشددتمل علددى

تتصل مباشرة بجانب العجز لدى الطفل )كدالعالج الفسديولوجي ، اللغدوى ، الدوظيفي ( 

وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك تعدددد كثيدددر مدددن بدددرامج الطفولدددة المبكدددرة غيدددر مؤهلدددة لمناقشدددة 
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المعلومددات األسددرية واحتياجددات الدددعم الضددرورية و يمثددل الحصددول علددى الخدددمات 

ا غالبا  االهتمام الرئيسي ألسدر األطفدال ذوى االحتياجدات الخاصدة االجتماعية وترتيبه

ومن الخطوات االيجابية لتناول هدذا الجاندب هدو تطدوير مراكدز الطفولدة المبكدرة التدى 

تعني بتقديم الخدمات المتنوعة فى مكان موحد. إن كال من برامج التعليم العام والتربية 

قهددا فددى هددذه المراكددز إلددى جانددب البددرامج الخاصددة فددى المراحددل المبكددرة ، يمكددن تطبي

الخاصددة بالمعددالجين واألخصددائيين االجتمدداعيين والطبيددين . يددتم غالبددا  توزيددع برنددامج 

تثقيف الوالدين ومساعدتها )وحتى بدرامج تددريب المتخصصدين( كجدزء مدن البرندامج 

 الخاص بمراكز الطفولة المبكرة.

 ــول العمــل المشتـرك خـالل فتـرات التح -ثالثا 

قد يواجه األطفال أصحاب اإلعاقات فترات تحول كاإلنتقال من موقدف أو فصدل أو  

برنامج ما إلى آخر وتنطوى هذه التحوالت على عوامدل تسدبب ضدغوطا  وقلقدا  بالنسدبة 

للطفددل وأسددرته. ومددن العوامددل المسددبة للقلددق والضددغط خددالل هددذه الفتددرات التعددرض 

عدددم معرفددة االحتمدداالت والتحددديات التددي  السددتخدام شددئ جديددد ، تددرك شددئ مددألوف ،

 تواجه الطفل.

وبينمددا ينبغددي علددى كددل فددرد أن يواجدده التحددوالت الحادثددة فددى حياتدده إال أن هددذه  

تعد دائمة وتسدتدعي متطلبدات متزايددة  –بالنسبة لذوى اإلعاقات وأسرهم  –التحوالت 

ديددة تتطلددب ويرجددع ذلددك إلددى أن هددؤالء األطفددال يحتدداجون فددى الغالددب مسدداعدات فر

اشتراك العديد من األنظمة والهيئات. وتميل حاجة الطفل إلى الخدمات الخاصدة ومددى 

صددالحية الخدددمات إلددى التذبددذب بمددرور الددزمن ، وتتحدددد الصددالحية بعوامددل السددن 

وأحيانا بنوع ومقدار الحاجة وتتسم هذه العوامل بالتنوع المستمر مما ينتج عنه الحاجة 

 إلى تغيير الخدمات.

هذا و يعد االنتقال من المنزل إلى المدرسة أهم التحوالت وأولهدا بالنسدبة لكثيدر مدن  

األطفال وأسرهم .غالبا  ما ينتج عن التحول من المنزل إلى المدرسة ومدن برندامج إلدى 

آخددر بعددض سددلوكيات اإلحبدداط ومشدداعر القلددق والمفاجددلت وتمثددل التحددوالت المتعلقددة 
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أوقاتدا تسدبب مشدكالت  –إلدى حدد مدا  –ر واألطفدال بفريق العمدل بالنسدبة لدبعض األسد

كثيددرة وانتقددادات عديدددة. ورغددم أن كددل الضددغوط المرتبطددة بددالتحوالت ال يددتم القضدداء 

عليهددا إال أندده يمكددن خفضددها يلعددب التخطدديط الجيددد دورا  هامددا  فددى خفددض المشددكالت 

ات والبدرامج الناتجة عن التحول يساعد التخطيط على إزالة الحددود الفاصدلة بدين الهيئد

 المختلفة وتقليل نسبة الفروق الكامنة بين المواقف واالحتماالت.

وحيددث أن التحددوالت تتضددمن غالبددا  االنتقددال مددن هيئددة إلددى أخددرى يصددبح التنظدديم  

والتعاون بدين الهيئدات ضدروريا  لتمهيدد التحدوالت. إن انعددام التنسديق بدين الهيئدات قدد 

ات المناسدبة وفدى بعدض األوقدات يندتج عدن يعرض األطفال وأسرهم لخطر فقدد الخددم

عدددم التنسدديق تددأخر وضددع الطفددل ، وفددى أحيددان أخددرى تددؤدى االختالفددات القائمددة بددين 

درجات صالحية الخدمات فى الهيئات المختلفة إلى حرمان بعض األسر واألطفال مدن 

يم الخدمة. وعالوة على ذلك يمكن أن تؤثر الفروق المتضمنة فى المنهج وأساليب التعلد

 بصورة سلبية على توافق األطفال للبرنامج الجديد وعلى اكتسابهم للمهارات الجديدة.

وحتددى يمكددن تقليددل هددذه المخدداطر يلددزم وجددود تخطدديط جيددد علددى مسددتوى النظددام،  

والخدمة المباشرة وعلى مستوى األسرة وفيما يلي بعض االقتراحات لكل مسدتوى مدن 

 هذه المستويات الثالثة: 

 ين الهيئات )مستوى الهيئة (:التخطيط ب-1

ينبغددي أن تقددوم كددل هيئددة متضددمنة فددى بددرامج خدمددة األطفددال واألسددر بعمددل خطددة  

انتقالية مكتوبة تحدد األنشطة المتضمنة فدى تغييدر وضدع الطفدل وأسدرته ، وينبغدي أن 

تتفق هذه الخطط وتعمم على باقي الهيئات األخدرى المشدتركة تقدوم بعدض المجتمعدات 

 ات مكتوبة تحدد الفلسفة المشتركة ، المسئوليات والموارد.بعمل اتفاقي

 

 تخطيط البرنامج )مستوى الخدمة المباشرة (: -2

 يشمل فريق العمل القائم بالخدمة المباشرة أثناء الفترة التحولية :  

 البرنامج المرسل )مثل وضع الطفل الحالي(. (1)
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 البرنامج المستقبل )الوضع التالي للطفل(. (2)

ل المتخصصدددون فدددى البرندددامج المرسدددل علدددى المعلومدددات األساسدددية يجدددب أن يحصددد

بخصوص الوضع التالي حتى يتم اعداد الطفل واألسرة للبرنامج الجديد قد تشتمل هدذه 

المعلومددات علددى فلسددفه البرنددامج، المددنهج ، الجدددول ، المهددارات المتوقعددة. يعددد تبددادل 

رق المقترحة للحصدول علدى مثدل الزيارات بين القائمين على البرامج المختلفة من الط

بتعريض الطفل لتنميدة  –كلما أمكن  –هذه المعلومات ينبغي أن يقوم البرنامج المرسل 

المهارات المتوقعة فى البيئة المقبلة وممارسة األنشدطة المتضدمنة فيهدا . كمدا يجدب أن 

 يقددوم البرنددامج بددإبالغ األسددرة بددالفروق الكامنددة فددى مسددتوى وقددوع االتصددال والدددعم

 األسرى.

 التخطيط األسرى )مستوى األسرة (: -3

يجب أن تتاح الفرصة لمشاركة األسر فى كل جوانب العملية االنتقالية كما يجب أن  

يتم إبالغهم بسلسلة األنشطة المتوقعة والزمن المطلوب إلتمام عملية التحدول. وعدالوة 

ق العمدل الجديدد يمكدن على ذلك ينبغي تشجيعهم على زيارة األماكن الجديدة ولقداء فريد

لألسددرة أن تسدداعد الطفددل علددى اختيددار التحددول مددن خددالل اصددطحابه لزيددارة البرنددامج 

 الجديد ، ومناقشة عملية التغيير ، وتوجيه نمو المهارات المتوقعة فى البيئة الجديدة.

يمثددل تخطدديط عمليددة التحددول )شددبكة األمددن المطلوبددة ألن يأخددذ األطفددال وأسددرهم  

ى فى المواقف الجديدة وينبغي توفير هذه الشدبكة " كالمسداعدة " للطفدل خطواتهم األول

واألسرة حسب الحاجة إليها. ويعندي ذلدك ضدرورة وجدود تدداخل بدين بدرامج اإلرسدال 

واالستقبال ، وأن يتحدد مقدار التداخل بناءا  على اعتبارات فرديدة. بينمدا تحتداج بعدض 

و أقل( هناك أسر تحتداج إلدى فتدرة تصدل األسر إلى فترة تصل إلى شهر من التداخل )أ

 أشهر. ستةإلى 

باإلضافة إلى ضرورة كون عملية التحول مرندة ومتجاوبدة مدع األسدر ينبغدي أيضدا  

 أن تشمل الخطوات التالية:  
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وجواندددب القدددوة  لدددألداءاتمدددام عمليدددة تقيددديم الطفدددل لتحديدددد المسدددتويات الحاليدددة  (1)

 واالحتياجات الخاصة.

ندددامج المقبدددل )كاألمددداكن التدددى سدددوف يتلقدددي الطفدددل بهدددا مناقشدددة إمكانيدددات البر (2)

 المساعدات(.

 عمل زيارات إلى البرامج الجديدة. (3)

 اختيار البرنامج وتوضيح صالحياته. (4)

 إتمام تطبيق عملية التسجيل )القيد(. (5)

 إعداد الطفل والبرنامج المستقبل. (6)

 ضبط توافقات الطفل للبرنامج الجديد. (7)

العوامل وبعض االقتراحات الخاصة بكيفية إعداد البيئة  نقدم فيما يلي مناقشة للعديد من

وإعداد الطفل للتحوالت وكيفية تضمين أسرة الطفل ذوى االحتياجات الخاصة بصورة 

 فعالة و دور المعلم في التحول الناجح.

 إعـــداد البيئـــة

ن كما ذكرنا من قبل يعندي االشدتمال أمدورا  تتعددى " إتاحدة الموقدف للطفدل " إذا كدا 

يمتلك المهارات الضرورية تتمثل رسالة عملية االشتمال فى " كل األطفال المتضمنين 

فددى بددرامج التعلدديم" وأن البرنددامج سددوف يتوافددق مددع احتياجددات الطفددل بدددال  مددن القدداء 

متطلبات على الطفل تتضمن ضرورة تكيفه مع البرنامج وقد تشتمل عمليدات التوافدق، 

 كل األنشطة التالية أو بعضها:  أو االعداد للبرنامج المستقبل

التعرف على المعوقات البدنية وإزالتها )مثل إعداد المدرسدة ، الفصدول ، الكراسدي  

 المتنقلة بمراكز التعلم(.

تحديددد عمليددات التدددريب داخددل الخدمددة والحصددول علددى المسدداعدات الفنيددة لفريددق  

 العمل.

حدات االتصدال ووسدائل تحديد المواد والوسدائل الخاصدة والحصدول عليهدا )مثدل لو 

 تكبير الصوت(.
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 تبادل المعلومات الدقيقة ) عن الطفل وأهداف وخطوات البرنامج(. 

 إعــــداد الطفــــل

أحيانا ما يشدار إلدى المهدارات المطلوبدة للنجداح فدى البرندامج بدـ "مهدارات البقداء "  

ق بالعمددل وتددرتبط هددذه المهددارات ارتباطددا  وثيقددا  بتوقعددات المدددرس خاصددة  فيمددا يتعلدد

المستقل والسلوك االجتماعي وحتى نعد الطفل للبيئة المقبلدة مدن المهدم أن تتدوافر لددينا 

معلومدددات عدددن طبيعدددة مهدددارات الحيددداة اليوميدددة وقدددد أجريدددت بعدددض الجهدددود الهامدددة 

بالواليددات المتحدددة لتحديددد مهددارات الحيدداة اليوميددة الخاصددة باألطفددال فددي سددن مددا قبددل 

( وقدد اهتمدت هدذه الدراسدات بدالبرامج 6: 5ل الروضدة )( وفدى فصدو5:  3المدرسة )

المطبقة فى مناطق جغرافية مختلفة تقوم بخدمة فئات ساللية وثقافية مختلفة ورغم هذه 

االختالفات تبدين أن المهدارات الالزمدة للنجداح متشدابهة خدالل البدرامج كمدا وجدد أنهدا 

اعية واالتصالية وفيمدا يلدي مهارات التوافق والمهارات االجتم –بصفة أساسية  -تمثل 

قائمة بالمهارات التى تم التعرف عليها خالل الدراسات المتنوعة باعتبارها " مهدارات 

 الحياة اليومية " في مستوى الروضة وما قبل المدرسة: 

 اتباع القواعد والتقاليد العامة. 

 التعبير عن االحتياجات والرغبات. 

 التعاون مع اآلخرين ومساعدتهم. 

 وفقا  لتوجيهات البالغين .العمل  

 تبادل األلعاب والمواد مع اآلخرين.  

 التأقلم االجتماعي مع األقران.  

 اخذ األدوار.  

 التفاعل الشفوى مع األقران.  

 تركيز االنتباه على المتحدث.  

 اتخاذ القرارات الشخصية. 
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السدلوكية من المهم ان نفهدم أن مهدارات الحيداة اليوميدة يجدب آال تعتبدر مدن المتطلبدات 

يجدب أن ينظدر إليهدا كأهدداف مثاليدة إن الالزمة للمشاركة فى برندامج االشدتمال ولكدن 

فشل الطفل فى تحقيق إحدى مهارات البقاء أو جميعها ال يمنعه من التحول إلدى )البقداء 

 داخل ( البرنامج النظامي للطفولة المبكرة.

(Noonan&Mc cormick,1993) 

بمهددارات التحددول والحيدداة اليوميددة حقيقددة أن األطفددال مددن العوامددل المرتبطددة كددذلك  

المتميدزين فدى بعدض المهدارات فدى موقدف معدين ال يسدتخدمون هدذه المهدارات بصددفة 

أى أنهم ال ينقلون المهارات من بيئدة ألخدرى. فالطفدل الدذى  –دائمة فى مواقف أخرى 

عدن احتياجاتده يعاني من مشكالت االتصال قد يستخدم العالمات أو االشدارات للتعبيدر 

فددى المنددزل ولكددن ال يسددتخدم نفددس هددذه المهددارات بالمدرسددة وكددذلك بالنسددبة للطفددل 

المصداب باضددطراب نقددص االنتبدداه الددذى يسدتطيع تالشددي عوامددل التشددتت فددى المنددزل 

)مثل ضوضاء الشوارع ، حركة أفراد األسرة ، صوت التلفاز( ولكنه ال يمكنه االنتبداه 

األصوات المشتتة والحركات المزعجدة حدول الفصدل إن  إلى األنشطة المدرسية بسبب

المالحظة الدقيقة والتحاور بين برامج اإلرسدال واالسدتقبال والوالددين يمكدن أن تقودندا 

إلددى التعددرف المبكددر علددى الددنقص الكددامن فددى عمليددة التحددول إذن يمكددن تطددوير طددرق 

انويددة ، ضددعف لمعالجددة هددذا العامددل قبددل حدددوث مزيددد مددن المشددكالت )كاإلعاقددات الث

 المفهوم الذاتي ، قله التوقعات(.

من العوامل الرئيسية األخدرى المرتبطدة بهدذه المهدارات مدا يتركدز حدول التوقعدات  

المختلفددة. رغددم أن مهددارات الحيدداة اليوميددة  المددذكورة سددابقا  تعددد عامددة  عبددر البددرامج 

ى بيئدات وعديمدة القيمدة المختلفة، إال إننا أحيانا  ما نجد بعض المهارات عاليدة القيمدة فد

فددي بيئددة أخددرى ، ويمكددن أن يددؤدى هددذا التعددارض إلددى الضددغوط والقلددق لدددى كددل 

 &Johnsonوقددددد ندددداقش ) –الطفددددل ، الوالدددددان ، المتخصصددددين  -المشدددداركين

Manden,1988    هذا العامل في دراستهما في مجال المهارات االجتماعية للطفل .)

لمرتبطدة بهدا وقدد قامدا بتطدوير وسديلة مالحظدة ذوي االحتياجات الخاصة والتوقعدات ا
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يمكددن اسددتخدامها لتحديددد ومناقشددة التعددارض الموجددود مددن التوقعددات والمهددارات عنددد 

( نسدخة لهدذه الوسديلة )مالحظدة 1) جدول فيانتقال الطفل من برنامج آلخر. ونعرض 

 (. SOMEاجتماعية على البيئات النظامية( )مقياس 

ل النقدداب بددين بددرامج اإلرسددال واالسددتقبال والتعددرف لتسددهي someيسددتخدم مقيدداس  

يستخدم المقياس كدذلك لتحديدد جواندب قدوة الطفدل وتخطديط  على مواقع الضعف ، وقد

االستراتيجيات التعليمية بناء على نقاط القوة والضدعف. علدى سدبيل المثدال يشدير البندد 

، وإذا لدم نتبدين  األول من المقياس إلدى قددرة الطفدل علدى طلدب المسداعدة عندد الحاجدة

( فى العمود الخاص بدأداء الطفدل إذا كاندت 1-وجود المهارة لدى الطفل نقوم بتسجيل )

المهددارة تمثددل أهميددة بالنسددبة للمدددرس فددى برنددامج االسددتقبال توضددع ) ( فددى عمددود 

( مددع ) ( فهددذا يعكددس وجددود تعددارض وإذا -"التوقعددات داخددل الفصددل " وإذا ازدوج )

التحداق الطفددل بالبرندامج تددزداد احتماليدة حدددوث المشددكالت  ندوقش هددذا التعدارض قبددل

 وتتضمن اختيارات حل هذا التعارض.

 مساعدة الطفل على تنمية المهارة المطلوبة. (1)

 العمل مع المدرس لتعديل توقعاته وإجراءاته.     (2)

وقد يحدث التعارض كدذلك فدى االتجداه المضداد ، فدإذا امتلدك الطفدل مهدارة ال يعتبرهدا 

رورية يحدث وقتئذ التعارض وفى هذه الحالة توضع ) ( أمدام أداء الطفدل المدرس ض

( فى عمود "التوقعات" يمكن أن يستخدم هذا التعدارض إلظهدار جاندب قدوة الطفدل -و)

إذا كانت المهدارة )اللعدب مدع اآلخدرين بصدورة جيددة( يسدتطيع المددرس اسدتخدام هدذه 

تنظدديم الوقددت وإتاحددة الفددرص المعلومددة لتحسددين حالددة الطفددل مددع أقراندده عددن طريددق 

 إلظهار المهارة ، أو من خالل لفت االنتباه لسلوك الطفل وأدائه.

 

 

 

 ــــــــــالتاريخ : ـــــــــــــــــ  اسم الطفل :
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 ــــــــــــــــــــــــــاألفراد المالحظين للطفل : 

 ــــــــــــــــــــــــــالمالحظين داخل الفصل : 

 ــــــــــــــــــى التى تتم فيها المالحظة : البيئات األخر

( إذا لددم -فددى العمددود األول ضددع ) ( إذا اتضددح السددلوك لدددى الطفددل ، و) تعليمــللـات :

( -يبين وجوده. فى العمود الثاني ضع ) ( إذا توقع المدرس أداء األطفال للسدلوك ، و)

الثالددث لتدددوين اى  إذا لددم يكددن السددلوك مددن بددين توقعددات المدددرس . واسددتخدم العمددود

مالحظددات او اهتمامددات مرتبطددة بالبرنددامج او التعليقددات . وفددى العمددود الرابددع دون 

الحلول المفترضة للموضدوعات المدذكورة فدى المجداالت التدى يتوقدع فيهدا السدلوك وال 

 يمارسه الطفل.

 المالحظة االجتماعية فى البيئات النظامية  Someمقياس 

 

 السلــــــــــــــــوك

أداء 

 الطفل

توقعات مدرس 

 الفصل

 حلول تعليقات

     طلب المساعدة عند الحاجة-1

     اللعب الجيد مع اآلخرين -2

     اإلذعان لقواعد الفصل -3

     حضور األنشطة لفترات األنشطة -4

انهاء األنشدطة مدع وجدود حدد أدندي -5

 للمساعدة 

    

     بدئ التفاعالت مع األقران -6

     التفاعالت مع الكبار بدئ -7

     مالحظة األطفال اآلخرين -8

     تقليد األطفال اآلخرين -9

     اتخاذ قرارات بسبطة -11
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 السلــــــــــــــــوك

أداء 

 الطفل

توقعات مدرس 

 الفصل

 حلول تعليقات

     ممارسة أخذ األدوار -11

     احترام ممتلكات اآلخرين -12

     احترام مشاعر اآلخرين -13

     اتباع التعليمات البسيطة -14

لتعبيددر الشددفوى اسددتخدام وسددائل ا-15

 عن المشاعر 

    

     أخرى

وحتى نسهل التحول )للطفل ( من برنامج آلخر هناك خطوات يجب أن تتخذ لتقليدل  

ان نقدوم  –إذا أمكدن ذلدك –الفروق الموجودة بين بيئة اإلرسال واالستقبال. ومن المفيد 

ة فى حالة وجدود بمد عملية التحول تدريجيا  عبر الزمن. يمكن تحقيق ذلك بسهولة كبير

كدال برنددامجي االسددتقبال واالرسددال فددى نفددس المكددان ويتدديح هددذا النظددام عمددل زيددارات 

زمنية ألفراد الفصل فى عام القبول إلى فصل العام األول وعندئذ تتاح الفرصدة لزيدادة 

 بفصل ومدرس العام التالي. –تدريجيا  -ألفة األطفال 

ال فدى مكدان واحدد ينبغدي اعدداد النزهدات وإذا لم يتم جمع برامج اإلرسدال واالسدتقب 

الريفية إلى المدرسة الجديدة. ولجعل الزيارة المدرسدية ودوده يمكدن أن تشدمل الزيدارة 

على وجبه خفيفة ووجود وقت للعب، والمشاركة فى األنشدطة الجماعيدة الممتعدة وبعدد 

يشجعوا علدى انتهاء الزيارة ينبغي أن يشترك األطفال فى محادثات تتعلق بالخبرة وأن 

 الزيارات المستمرة إلى المدرسة الجديدة.

 تضمين األسرة

يمتلك الوالدان الكثير كما يمكنها الحصول على الكثير من المميدزات المتضدمنة فدى  

 عملية التحول وفيما يلي بعض الطرق التى يمكن تضمين الوالدين على أساسها: 
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الخاصددة بدده ، والطددرق التددى  تقددديم معلومددات قيمددة عددن الطفددل ، أهدددافهم ، رؤيددتهم 

 يأملوا أن يشترك بها.

المهارات التدى تسداعده علدى النجداح فدى البرندامج الجديدد  –بالمنزل  –تعليم الطفل  

 )مثل طلب المساعدة عند الحاجة ، االنتباه للمتكلم ، التفاعل مع األقران(.

 تقديم الدعم العاطفي للطفل خالل عملية التحول 

ر بتحديد بعض الطرق التى يمكدن للمتخصصدين أن يسداعدوهم بهدا لقد قام أولياء األمو

 إثناء عملية التحول وفيما يلي بعض هذه االقتراحات: 

 تقديم المعلومات الخاصة بخدمات المجتمع والحقوق الشرعية للوالدين. 

تقديم معلومات عما يتطلع إليه عند تقييم األوضاع المستقبلية المحتملة )مثال : تقدير  

 حول الطفل، األنشطة اليومية(.  الفريق

 تحديد المهارات الضرورية التى يحتاج إليها طفلهم للنجاح فى البيئة المستقبلية. 

التأكيددد للوالدددين بددأنهم )المتخصصددين( سدديقومون بتوجيدده نجدداح الطفددل فددى التحددول  

 وتقديم المساعدة له حسب الحاجة.

 دور المـعلم

ى المعلددم ، وبينمددا يمكددن أن تكددون عمليددة تلقددي عمليددة التحددول متطلبددات جديدددة علدد 

تسهيل التحول من برنامج إلى آخر ايجابية وممتعة فمن الممكن كذلك أن تكون محبطة 

غالبا  ما تتضمن عملية التحول أنشطة إضافية بالنسبة للمعلم المسدتقبل وبالنسدبة للمعلدم 

 المرسل يمكن أن تشمل األنشطة: 

 الخطط بعملية التحول.االجتماع مع األسر لمناقشة وعمل  

 تبادل المعلومات مع معلم برنامج االستقبال. 

 جمع المعلومات المتعلقة بتوقعات المدرسة. 

 إعداد الطفل للتحول الناجح )عاطفيا  أو من خالل نمو المهارات( .  

 ضبط توافقات الطفل للوضع الجديد. 

 أن يعمل باعتباره مصدرا  مستمرا  لألسرة والبرنامج الجديدة. 
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يحظي مدرس البرنامج المستقبل كذلك بدور خاص فى عملية التحول تتضمن األنشطة 

 المرتبطة بهذا الدور ما يلي:

 تعلم ما يتعلق بجوانب قوة الطفل ، حاجاته ، اهتماماته الخاصة وشخصيته.  

 تعديل الجوانب المادية للفصل حسب الحاجة. 

 بة.تعديل طرق التعليم المعتادة والتوقعات بصورة مناس 

 خلق عالقة ونوع من االتصال مع الوالدين. 

 تقديم التغذية العكسية للبرنامج المرسل. 

 مؤشــرات التحــول الناجـــح

تلخص العبارات التالية كثيرا  من الخبرات المقترحة الممهددة . وقدد تسدتخدم هدذه العبدارات  

حتياجدات الخاصدة مدن نفسها كمؤشرات لتقييم نجاح عمليات التحول لألسر واألطفدال ذوي اال

 برنامج آلخر.

 عدم  االعتراض على تقديم الخدمات المطلوبة. 

 للتغيرات الحادثة. لألعداديعطي كل من الطفل واألسرة والقائمين على الخدمة فرصا   

 تعد جوانب القوة واحتياجات الطفل األساس الذى ينطلق منه التخطيط. 

 ات المتاحة لهم ولطفلهم.تعطي األسر معلومات عن حقوقهم ومدى االختيار 

 يتم مساعدة األسر على تقديم البيانات األساسية عن طفلهم إلى البرنامج التربوى. 

 تحديد البيئة األكثر مالئمة ودعما . 

 بصورة عاطفية أو من خالل نمو المهارات(.1يتم إعداد الطفل للبيئة الجديدة  

 تسهيل عملية استمرار المنهج والنشاط من بيئة ألخرى. 

 تلقي الطفل للدعم من البيئة الجديدة. 

 تقديم الدعم وفرص التضمين لألسر خالل عملية التحول. 

 يتم تقييم توافق الطفل مع البيئة الجديدة وعمل التغييرات الالزمة. 

 هناك اتصال وتعاون مستمر بين المتخصصين القائمين بتقديم الخدمات للطفل واألسرة. 
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 منهـــج لكـــل طفــل " البيئـة كمنهــج " :
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يعرف " المنهج " بطرق متنوعة ، فبالنسبة البعض يشير المنهج إلى ما يتم تعليمده.  

ويذكر هذا المفهوم على ما يقدم أكثر من التركيز على الخبرات. ورغم أن " ما يقددم " 

مناسبا  لتعريدف المدنهج للطدالب الكبدار إال أنده  )كالعديد من الدراسات( قد يكون أسلوبا  

ال يعكس طبيعدة األطفدال الصدغار وأسداليب تعلمهدم. أمدا بالنسدبة للصدغار فدإن تعريدف 

المنهج من ناحية البيئة التى يتعلم داخلها األطفال يعدد أكثدر مالئمدة يتفدق هدذا التعريدف 

بأنه محصدلة تفداعالت مع تاريخ التربية الخاصة لألطفال الصغار حيث يعرف المنهج 

 الطفل خبراته مع البيئة كما أنه يشار إليه بالتعبير التالي "المنهج هو ما يحدث".

بالنسبة لألطفال الصغار ذوى االحتياجات التربوية الخاصة من الضرورى أن نعي  

أن طبيعة العجز قد تتداخل مع خبرتهم البيئية كما يتم إعدادها وتنظيمها من قبل مدرس 

ويؤدى هذا التداخل إلى تقليل فرص تعلم األطفال داخل الفصل ولذا ال يسدتطيع الفصل 

المعلمون أن يجزموا بأن احتياجات كل طفل يمكن أن توفي عن طريق خلق بيئة مثيرة 

وتشجيع األطفال على التعلم بمفردهم. إن ماال يعنينا هنا كيفية إثراء البيئة وماهيتده إنده 

يمكنده النجداح لوجدود سدبب أو آخدر. ومدن اليسدير أن نفهدم  ليس اإلثراء المعدد لطفدل ال

ذلدددك فددديم يتصدددل بمشدددكالت الطفدددل السدددمعية أو البصدددرية إذا كدددان بعدددض األطفدددال ال 

يستطيعون سماع أصوات زمالئهم وصوت المدرس فالبيئدة الشدفوية إذن ال تعدد مثيدرة 

المتاحدة بالفصدل لدن للتعلم. وبالمثدل إذا كدان األطفدال ال يمكدنهم رؤيدة المدواد المختلفدة 

تتوافر فى البيئة البصرية الدوافع الخاصة بإتصال المواد كمدا أن البيئدة لدن تثيدر تفكيدر 

 األطفال حول كيفية استخدام ما هو متاح أمامهم.

هناك من جوانب العجز أيضا ما يمكن أن يتداخل مع وصول الطفل إلى البيئة وذلك  

العمي فنجد أن اضدطراب نقدص االنتبداه فى حاالت أقل مالحظة من مشكالت الصمم و

مثال قد يمنع الطفدل مدن االنتبداه للمثيدرات الخاصدة الموجدودة بالبيئدة ، فقدد يجدد الطفدل 

المصاب بهدذا االضدطراب صدعوبة فدى التركيدز علدى صدعوبة جواندب البيئدة كصدوت 

المدددرس وتفاصدديل األلغدداز وتعقيدددات اللعبددة وغيددر ذلددك تصددبح صددعوبة التركيددز أو 
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اه معوقا  لالشدتراك والتفاعدل مدع المدواد واألفدراد داخدل الفصدل ممدا يحددد فدرص االنتب

 تعلم الطفل.

 تستدعي التجارب الخاصة بمجال التربية الخاصة لألطفال الصغار:

 تنمية مهارات الطفل المرتبطة بوصوله إلى البيئة . (1)

 وسائل التكيف البيئ. (2)

ة التوافدق يغطدي علدى أهميدة فى بعض األوقات كان الضغط على الطفل من أجل عمليد

إجراء سبل التوافق التكيف البيئ. وتعد هذه نقطة سلبية حيث أن الضغط على الطفل قد 

يددؤدى إلددى الشددعور باإلحبدداط مددن جانبدده وكددذلك الحددال بالنسددبة لوالديدده وفريددق العمددل 

وبدون توافر وسدائل التوافدق البيئدي تقدل دوافدع الطفدل وفدرص مشداركته فدى األنشدطة 

 ة.البيئي

يمكددن أن نتندداول سددبل التوافددق البيددئ لألطفددال ذوى االحتياجددات التربويددة الخاصددة كددل 

النقدداط التاليددة أو جددزء منهددا التركيدددب المددادى ، النظددام البصددرى ، الجدددول ، موقدددع 

المددرس المكداني ، اسددتخدام وسدائل ومدواد التوافددق وفيمدا يلدي مناقشددة مختصدرة ألقددل 

 أربعة عوامل منها:

 لبيئة التعلم ب الماديالتركيــ - 1

يشير التركيب المادي لبيئة التعلم إلى طريقة تنظيم البيئة ووضع األثاث وترتيب  

المواد ، وعموما  فالترتيبات المادية والتسهيالت الفعالة مع األطفال الطبيعيين تعد 

مناسبة مع ذوى االحتياجات الخاصة. وألجل جميع األطفال يجب أن يتوافق التركيب 

دي لحجرة الفصل مع أنشطة التعلم المطلوبة ومع أهداف المنهج. كما ينبغي أن الما

يعمل التركيب المادي أيضا كدليل سهل القراءة يساعد األطفال على االشتراك 

واالنهماك في أنشطة التعلم المفيدة ، وبينما يستفيد كل األطفال من البيئة المادية عالية 

عدات إضافية لذوى االحتياجات الخاصة عن طريق التنظيم إال أنه يمكن تقديم مسا

التركيز على بعض جوانب الشكل التنظيمي الذي يساعد األطفال على أن يضبطوا 

مواقعهم في األنشطة الجماعية، و يعد استخدام األشرطة للتعريف بوجود دائرة على 
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، و هنا  األرض يتم الجلوس على حدودها أثناء رواية القصة نوعا من الشكل التنظيمي

يستخدم الشريط كمفتاح بصري يوضح مثال " ماذا نعني بالجلوس في الدائرة" ، كما 

أن استخدم مربعات مفردة من السجاد يعد من وسائل التكيف البيئي المفيدة لكثير من 

ذوى االحتياجات الخاصة في تحديد األماكن ، وبينما يقوم الشريط وحدة بتعريف 

ة فردية أو حدودا  معينة إن استخدام مربعات السجاد إلى الدائرة فهو ال يخلق عالم

جانب الشريط يقدم دليال أكثر دقة ،وقد يكون ذلك هاما  بصفة خاصة لألطفال 

 المصابين بنقص االنتباه ،ومشكالت السلوك ، المعوقات البصرية.

ونقدم فيما يلي أمثلة أخرى توضح كيفية التركيز الخاص على الشكل التنظيمي  

 يئة المادية، و توضح هذه األمثلة كيفية استخدام البيئة كوسيلة تعليمية: للب

استخدام صورا  تمثل األشياء حتى تسمي األوعية واألرفف لتخزين المواد.  - أ

 فاألرفف التي تخزن بها القوالب يمكن تعليمها بصور لهذه القوالب.

كما يمكن استخدم الصور الفوتوغرافية لألطفال كعالمات ألماكن تخزينهم  - ب

 استخدام هذه الصور أيضا في ملفات العمل الفردي أو حقائب الكتب.

لون المواد األساسية ومراكز التعلم لتالئم االستخدام المناسب لهذه المواد فمكان  -ج 

الكتابة مثال يمكن تصميمه كمنطقة زرقاء، و يمكن أن نستخدم راية زرقاء لتسمية 

قاء على األشياء المكونة للمنطقة يمكن أن تساعد المنطقة ،  كما أن العالمات الزر

 األطفال على االحتفاظ بتنظيم المواد وتقدم اإلرشاد الستخدامها الصحيح. 

أي أن النقاط الزرقاء الموضوعة على مواد معينة كاألقالم والمساطر والخالعة ،  

بعملية الكتابة  واآللة الكاتبة واالستنسل )آله طبع ( وغيرها تشير لألطفال أنها ترتبط

 أو العمل المكتبي.

من التعديالت التوافقية األخرى المساعدة لألطفال ذوى االحتياجات التربوية الخاصة 

SEN   . وجود مساحة حرة كبيرة داخل الحجرة 

تتمثل فائدة المساحة الواسعة في أنها تالئم الوسائل الخاصة )الكراسي المتحركة ، 

ية( كما أنها تناسب عددا  أكبر من الكبار ، كالمعالجين عصا المشي ، اللوحات العمود
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ومساعدة المدرس. هذا و يجب أن يلقي مزيدا  من االهتمام كذلك بمدى ثبات المواد 

يجب أن تكون متينة بدرجة كافة لتساعد  –مثال   –والوسائل ، فاألرفف والمنضدات 

أن تقلل من حجم  األطفال الذين يعانون من صعوبة الوقوف واالتزان كما يجب

الفوضى وعدم النظام حتى ال يؤثر ذلك على الحركة واألمان ومشاركة األطفال ذوى 

يجب أن تكون الطرق المؤدية إلى الغرف  SENاالحتياجات التربوية الخاصة 

المختلفة مباشرة وأن نتجنب التقاطعات والعقبات ، كما يجب أن تكون األبواب مفتحة 

مان الوصول وعالوة على ذلك يجب أن تسوى الحواف الحادة تماما  لتوفير سهولة وأ

لقطع األثاث وأن يتم إصالح المواد المكسورة أو استبدالها هذا باإلضافة إلى أن البيئة 

 الخارجية كذلك ينبغي االهتمام بها جيدا .

 النظــــام البصري  - 2

ويتداخل معه .  يرتبط النظام البصري بالتركيب المادي للبيئة ارتباطا  وثيقا   

ويتضمن النظام البصري توجيه أو إرشاد الطالب لما ينبغي أن يفعله ووقت هذا الفعل 

ويعد هذا على جانب خاص من األهمية والفائدة لألطفال ذوي االحتياجات التربوية 

ممن يجدون صعوبة في معالجة أو إتباع التوجيهات الشفوية حيث  SENالخاصة 

بصري في تقسيم األطفال في األنشطة التعاونية وتحديد يمكن استخدام النظام ال

الخطوات التي يجب اتخاذها إلتمام النشاط ، وتقديم اإلرشاد حول كيفية االنتقال من 

 مكان آلخر وفيما يلي أمثلة لكل من هذه األغراض: 

يتوقع من األطفال غالبا  أن يعملوا معا  )مع شريك أو مجموعة صغيرة( يمكن  -أ 

المفاتيح البصرية المساعدة على بقاء الطفل مع شريكه أو جماعته ، وقد تكون  استخدام

 هذه المفاتيح رموزا  أو صورا  يرتادونها أثناء أدائهم لألنشطة الجماعية.

صعوبة في إنهاء  SENب يجد كثير من الصغار ذوى االحتياجات التربوية الخاصة 

خاصة إذا كانت الخطوات تحتاج  –األنشطة التي تشمل سلسلة من الخطوات بنجاح 

( بالزبدفول  شويتدسانإلى ترتيب خاص، و تختلف هذه األنشطة عن )كيفية عمل 
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وتختلف عن كيفية العمل على الكمبيوتر، و هنا يمكن استخدام المفاتيح البصرية في 

 صورة رسومات بسيطة لتوضيح كيفية سير الخطوات.

ستخدم كدليل لالنتقال من مكان آلخر يمكن فصل آثار األقدام كنظام بصري ي -ج 

يمكن استخدام هذه اآلثار على ممرات الساللم وفى الصاالت مثال لبيان " كيفية التزام 

 اليمين عند استعمال الساللم أو التحرك خالل الصالة".

 الجــــــدول  - 3

يتمثل الفرض من " االشتمال " في تضمين الطفل ذوى االحتياجات التربوية  

في أنشطة الفصل النظامي للتعليم. ويتعارض ذلك مع عملية توفير  SENة الخاص

جدول خاص للطفل المعوق ، وحتى نرفع من فرص نجاح الطفل البد من عمل بعض 

التعديالت للجدول ويجب أال تكون هذه التعديالت معادية أو عير واضحة. يحتاج 

ة مقارنة بزمالئهم.  إلى مزيد من الوقت إلنهاء األنشط SENبعض األطفال ذوى 

وبدال  من دفع الطفل أو أداء النشاط له يجب أن تتيح التعديالت وجود وقت إضافي. 

ذو اإلعاقة البدنية قد يكون قادرا  على استعمال الحمام  –على سبيل المثال  –فالطفل 

 بمفرده في حالة إعطائه وقتا كافيا  ومن التعديالت التي يمكن إجراؤها للجدول أن نتيح

للطفل ألن يمشي في الصالة إلى الحمامات وفى وقت انهماك باقي األطفال في عمل 

مستقل داخل الفصل ومن الخطأ أن نعذر الطفل دائم فيما يتعلق بالنظافة أو نسحبه من 

أنشطة التعليم الجماعية لتوفيق الحاجة إلى وقت إضافي للتدريب على استعمال 

اإلضافي من منطلق كونه امتيازا  أو عقابا  وأال الحمام،  فيجب أال ننظر إلى الوقت 

نعتبره حقا  مقصورا  على ذوى االحتياجات الخاصة فقط يمكن لمعظم األطفال أن 

يستفيدوا من التعديالت الفردية ألوقات الجدول ينبغي أن تبني هذه التعديالت على 

 عاقة.أساس الظروف واالحتياجات الفردية بدال  من اعتمادها على نوعية اإل
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 للطفل بالنسبة المدرس موقع البيئية التوافقات عمل تتيح التي األخرى الجوانب من  

 التوجيه لتقديم المدرس يتبعها التي والطريقة SEN الخاصة التربوية االحتياجات ذوي

 يتيح أن يجب تقلالمس العمل تحسين هو الهدف كان إذا الطفل يحتاجه الذي والدعم

 توجيه أو لمساعدة الطفل احتاج وإذا.  الطفل وبين بينه أكبر مسافة وجود المدرس

 .لصيقة بدرجة المدرس منه يقترب أن المناسب فمن إضافي

 األهــداف الفرديـــة الخاصة 

 يحتاج SEN الخاصة التربوية االحتياجات ذوى األطفال تعليم مجال في العمل عند 

 معدة مبكرة تعليمية الستراتيجيات وفقا   للعمل الفردية األهداف تحديد ىإل المدرسون

 التي النمو بمهارات الخاصة المهارات الفردية األهداف وتحدد ، بأكملها للمجموعة

 المناسب من فليس SEN الخاصة التربوية االحتياجات لذوى وبالنسبة. تعليمها يجب

 نتائج طريق عن تارة الفردية األهداف دتحدي يتم و. المهارات تلك ظهور ننتظر أن

 للطفل العمرى المستوى أو الدرجات على القياس بيانات تركز أال يجب حيث القياس

 .األمثل تعلمه وأسلوب يتعلمه أن للطفل يمكن ما على تركز أن ينبغي ولكن فقط

 : يلي ما تتضمن الفردية األهداف وضع عند مساعدة أسئلة هناك

لهذا الطفل أن يؤديه بمفرده ؟ ما هو مستوى أداء الطفل الوظيفي  ما الذي يمكن -أ 

 حاليا  في أي مجال من مجاالت النمو؟.

 عددن أداؤه للطفددل يمكددن الددذي مددا) ؟ العمليددة هددذه مددن المكتسددبة المهددارات هددي مددا - ب

 (.المساعدة طريق

 حتداجي الدذي مدا) ؟ الطفدل يحققهدا أن يجدب التدي الضدرورية النمو مهارات هي ما - ج

 (. أفضل؟ بشكل نفسه على االعتماد ليتعلم لطفل إليه

 يدتعلم أن للطفدل يمكدن كيدف) ؟ للطفدل مسدتوى أفضدل تحقدق التدي الوسدائل هدي ما - د

 (. أفضل؟ بصورة

 خددالل عليهددا نحصدل التددي المعلومددات جاندب إلددى األسددئلة بهدذه المرتبطددة اإلجابدات إن

 األهددداف لتطددوير الالزمددة المعلومددات تقدددم( الوالدددين احتياجددات مثددل) القيدداس عمليددة
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 النقدداط ومددن التربددوي البرنددامج فددي األهددداف هددذه تضددمين إذن يددتم أن فيجددب. الفرديددة

 تطبيدق يدتم أن ينبغدي تخصيصدها تدم األهداف أن طالما أنه اعتبارها ينبغي التي الهامة

 اتاالحتياجدد ذي الطفددل سددحب يدتم آال ذلددك ويعنددي متكاملدة بصددورة التربددوي البرندامج

 إطدار فدي. أهدافده تحقيدق علدى العمدل أجدل مدن للفصدل النظاميدة األنشدطة من الخاصة

 مدرسدية أنشدطة إطدار فدي( الفرديدة) الشخصدية األهدداف تضدمين يدتم المتكامل المنهج

 .البيئة مع متفاعلة كلية كوحدة الطفل نمو اعتبار مع أوسع

 : النمــو نمـــاذج

 الخاصددة االحتياجددات  ذوى لألطفددال يددةالفرد األهددداف تعكددس األوقددات بعددض فددي 

 تتركدز المدنهج هدذا وفدى التددخل لبرندامج عالجية سلوكية طرق وجود SEN التربوية

 اسدتخدمت فقدد ولدذا الطفل لدى العجز أو الضعف جوانب على شاملة بصورة األهداف

 الطفدل لددفع الطدرق هدذه تصدمم حيدث الضدعف جوانب إلصالح مباشرة تدريس طرق

 النمدو جواندب على آخري نماذج تركز حين في النمو، مستويات من ليأع مستوى إلى

 .للطفل

 اإلعاقددة حددول أكبددر بقدددر متركددزا   يعددد فدداألول عديددة بطددرق المنهجددان هددذا يختلددف 

 التعليميدة الطدرق وتشدمل المفضلة والسلوكيات الخاصة المهارات حول المنهج ينصب

 فيمثل الثاني المنهج أما ، الراشد يبتدئها التي واألنشطة المباشر التعليم بعملية المرتبطة

 الموقفية والسلوكيات الواسعة القدرات على يعتمد إنه ، النمو على تركيزا   أكثر لطريقة

 ، الطفدل يبتددئها التدي األنشدطة ، التقليدد ، النماذج تقديم به المرتبطة الطرائق وتتضمن

 مدن بددال  ( الغذائيدة الوجبدة مثدل) ةالخارجي اإلثابة على كثيرا   األول المنهج يركز و هذا

 (.الحاجة عند المساعدة على للحصول السؤال توجيه على كالقدرة) الداخلي الدافع

 مدع دائمدا   الفرديدة األهدداف تتوافدق أن يجدب  المتبدع النمدوذج عدن النظر بصرف و 

 :  الخبرات هذه لتحديد مفيدا   التالي المقياس يكون قد و ، المناسبة النمو خبرات

 .المرونة إلتاحة واسع مدى على كتابتها يتم 

 . العادي اليوم مواقف خالل بالتطبيق تسمح 
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 :  اللغة نمو

 .واالحتياجات الرغبات عن للتعبير اإلشارات أو الكلمات استخدام 

 ……( ، سعيد ، ناعم) للعبارات التحديد من مزيد إلضافة الصفات استخدام 

 .الطبيعيين األقران مع اإليجابية التفاعالت فرص من تزيد مهارات تتضمن 

 .المدرس قبل من الموجهة األنشطة من بدال  (  الطفل قبل من)  المبادأة أنشطة تمثل 

 .الطفل نمو لمستوى مالئمة 

 .أخرى وأنشطة مواقف على للتعميم قابلة 

 .المختلفة االهتمام مجاالت على عالوة الحالية القدرات تعكس 

 .الطفل فيها يشترك التي المتنوعة المواقف في وظيفي كهدف تعمل 

 الشددامل التعلدديم بيئددات فددي الناجحددة المشدداركة فددرص مددن تزيددد مهددارات تتضددمن 

 .المستقبلية

 .االهتمام لدى واالهتمام القوة وجوانب الفريدة باالحتياجات تفي 

( بنداءا  علدى المقيداس السدابق، و تتركدز هدذه 9) إطدارتم وضع األهداف المدذكورة فدي 

األهداف كذلك حول فهم أن الطفل الصغير مشترك إيجابي ومتفاعل فدي عمليدة التعلديم 

وأنده يتدددرج فدي النمددو تجداه تحقيددق اسدتقاللية األداء بصددورة دائمدة رغددم تصدنيف هددذه 

ألهداف تحت )نمدو اللغدة ، النمدو االجتمداعي ، النمدو العداطفي ، النمدو البددني ، النمدو ا

المعرفي( فهي جميعا  مصممة لددعم عمليدة النمدو ككدل و يتمثدل الغدرض مدن األهدداف 

المددذكورة فددي تقددديم صددورة مكتوبددة لنمددوذج التدددخل الخدداص بددالنمو ويقصددد مددن هددذه 

 مطلوبة للنمو السوي للطفل.األهداف جمع المهارات أو المجاالت ال

 ( األهداف التي تعك  نموذج برنامج النمو     9)إطار    

    

   

 استخدام الكلمات المكانية بصورة مناسبة )تحت ، في ، على(. 

 بدئ التفاعل الشفوي مع الكبار. 

 بدئ التفاعل الشفوي مع األقران. 

 على معلومات مطلوبة.استخدام األسئلة للحصول  

 وصف األنشطة الفردية أو أنشطة اآلخرين.  

 المشاركة في المحادثات القصيرة. 

 إتباع التعليمات البسيطة. 

 االستجابة لألسئلة البسيطة. 
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 (  والسست األزر) اللبس عملية بمتطلبات القيام 

 :  المعرفي النمو

 إجراء االختبارات البسيطة. 

 .الزمن من لفترة بسيطة ألنشطة االنتباه 

 .لألشياء المتعدد االستخدام اكتشاف 

 .األحداث على المترتبة واألمور ائجالنت توقع 

 (.أحرف ، دوائر ، عصوان)  البسيطة ألشكال رسم 

 .البسيطة واألشياء الصور بين المقارنة 

 تضمين األهداف في النشاط اليومي: -ب 

تددم عمددل طرائددق متعددددة للتخطدديط مددن أجددل تضددمين األهددداف الفرديددة فددي إطددار  

( أحدد وسدائل هدذا التخطديط تتمثدل 2) لجددو األنشطة اليوميدة فدي التعلديم المكبدر يمثدل

فكرة القوالب في تحديدد األنشدطة اليوميدة ومقارندة األهدداف الفرديدة بدأنواع المهدارات 

 التي يمكن تعلمها أو ممارستها خالل فترات اليوم الكامل.

من وسائل التخطيط األخرى المفيدة لتوجيه األهداف الفردية للنمدو مدا هدو مقددم فدي  

هذا القالب لمساعدة المدرسين على التركيز على األطفال )كدأفراد(  ( ويصمم2) جدول

أي فددي فتددرات اليددوم األكثدر مالئمددة لتعلدديم أو ممارسددة  –خدالل فتددرات اليددوم المختلفدة 

 المهارات المستهدفة.

يحتاج إلى مساعدة خاصة أثناء أوقات النظافة قد يجدد   الطفل ( أن2) جدوليوضح  

لنشدداط أو إتبدداع التوجيهددات إن أوقددات النظددام تقدددم عددادة  الطفددل صددعوبة فددي مواصددلة ا

فرصا  لممارسة مثل هذه المهارات ويشير نفس القالب إلى أن منتصف اليوم هو الوقت 

قد ترتبط هدذه األهدداف بدالنمو المعرفدي  المناسب لتوجيه بعض األنشطة الخاصة بـه و
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األشددياء والترتيبددات  وتتضددمن نمددو مهددارات معينددة مثددل حددل المشددكلة ، التمييددز بددين

 المتشابهة.

 ــــــــــــــــــــــــــــاسم الطفل : 

 

المساعدة  االجتماعية المعرفية االتصالية الحركية األهداف الفردية

 الذاتية

      األنشطة اليومية  -

      الوصول  -

      الحمام  -

      المجموعة الكبيرة  -

      أساسيات التعليم  -

      لنظافة ا -

      الحمام  -

      الوجبات  -

      أنشطة خارجية  -

      الحمام  -

      حصة القصص  -

 ( تضمين األهداف الفردية فى األنشطة اليومية 2) جدول

وبعددد إعددداد األهددداف الفرديددة وتقددديم بعددض األفكددار عددن كيفيددة توجيدده اكتسدداب  

أخر يتعلق بمسدتوى البرندامج والددعم الدذي يحتاجده المهارات المستهدفة هناك اعتبارا 

الطفددل، حيددث إن تحديددد زمددن وطريقددة التدددخل يتطلددب القيددام بمالحظددات واعيددة علددى 

الطفددل كمددا يتطلددب متابعددة المالحظددة عبددر الددزمن،  فيجددب أن يتركددز جانددب كبيددر مددن 

يدب المالحظة حول أسلوب لعب الطفل إذا كان الطفل يحقق عمليدة االستكشداف والتجر
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خالل اللعب فإن مستوى تدخل الكبار سوف يختلف عن المستوى المطلوب للتعامل مع 

طفل ال يحقق إال مستويات منخفضة فقط للعدب أو يقدوم بتكدرار نفدس سدلوكيات اللعدب 

بصددفة ثانيددة بمددرور الوقددت وبالنسددبة للطفددل ذي مهددارات اللعددب الضددعيفة قددد يحتدداج 

ة أداء السددلوكيات الجديدددة وإلددى تقددديم مددواد المدددرس إلددى القيددام بعمددل نمدداذج عددن كيفيدد

 جديدة أو إيضاح حدود نشاط الطفل.

  ميرفت  سامي  هند  على  سعاد نبيل وليد أسماء األطفال 

        األنشطة اليومية 

        الوصول 

        الحمام 

        الجماعة الكبيرة 

        أساسيات التعلم 

        النظام 

        لمياه  دورة ا

        الوجبة 

        األنشطة الخارجية 

        الحمام 

        حصة القصص 

 ( المساعدات الفردية2) جدول

 األهــــــداف :

 وليد : إتباع التوجيهات البسيطة ، استخدام الكلمات الكافية بصورة صحيحة.

 اعل الشفوي األقران.نبيل : اكتشاف االستخدام المتعدد لألشياء ، بدء التف

 سعاد : استخدام الملعقة بمفردها ، استخداٍم الكلمات للتعبير عن الرغبات.

 علي : مقارنة الصورة باألشياء البسيطة ، استخدام الكلمات الوصفية.
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 هند : المشاركة في المحادثات القصيرة ، االستجابة لألسئلة البسيطة.

 تمام بأفراد الجماعة اآلخرين.سامي : االستجابة لألسئلة البسيطة ، اه

 ميرفت : أداء أنشطة اللبس األساسية ، إتباع التوجيهات البسيطة.

من المفيد بالنسبة للمدرس عند التعامل مع األطفال ذوى االحتياجات الخاصة أن  

يوفر الفرص أمامهم لممارسة وتنمية المهارات المرتبطة بأهدافهم الفردية . و تحدث 

قراءة القصص ، أنشطة  –لفرص خالل األنشطة اليومية المعتادة العديد من هذه ا

التعلم الذاتي ، التفاعالت االجتماعية وغيرها وفى بعض األوقات يحتاج األطفال إلى 

عوامل الحفز أو التوجيه لتشجيعهم على استخدام المواد التعليمية أو االنهماك في 

. فقد يكون أحد األهداف الخاصة األنشطة المرتبطة باألهداف المتضمنة بالبرنامج 

مثال أن يتناول أدوات الكتابة والفن البسيط وعلى أية حال ال يختار هذا الطفل بطفل ما 

عادة  أن يعمل في ركن الفن أو الكتابة بل يقضي معظم الوقت االختياري في استخدام 

ة يحتاج مواد البناء أو االنهماك في لعبة " السيارة والمقطورة " وفى هذه الحال

المدرس إلى تقديم التوجيه لضبط نمو المهارات الالزمة ، فقد يقوم بتوجيه السؤال 

لألطفال لكتابة أسمائهم في ورقة بالقرب من مكان التعلم وربما يطلب منهم المدرس 

كذلك أن يخمنوا بشأن المواد التي يستخدمها في الكتابة ، يمكن أن تساعد هذه الطريقة 

في تنمية مهارات الكتابة  الطفلمية المهارات التنظيمية مع مساعدة جميع األطفال لتن

 لديه.

كما ينبغي أن تعكس األهداف الفردية والخبرات التعليمية اهتمامات الطفل باأللعاب  

المختلفة وكذلك بالنسبة للمواد واألنشطة المتنوعة وباإلضافة إلى القيام بالمالحظة 

علومات الخاصة بهذه االهتمامات ، كما يجب الدقيقة لألطفال للحصول على الم

استشارة الوالدين وباقي أفراد األسرة حيث تفيد األنشطة والمواد المرتبطة باهتمام 

الطفل عموما  في تحفيز الطفل للمشاركة بطرق فعالة وتعمل كوسائل جيدة لتحقيق 

 األهداف الفردية.
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برات التعليمية كذلك فهم وعالوة على ذلك يجب أن تعكس األهداف الفردية والخ 

كيفية استجابة الطفل للكبار ولألقران ، فمن خالل المالحظة المباشرة يمكن للمدرسين 

تحديد أنواع سلوكيات الكبار والسلوكيات المنزلية  التي ينتج عنها ردود فعل ايجابية 

طة من قبل الطفل كما يجب أن يحدد المدرسون ما إذا كان الطفل يستطيع إنهاء األنش

مع الكبار أم ال. و كذلك يمكنهم تحديد هل يتبع الطفل التعليمات الجماعية أم يقتصر 

على إتباع التعليمات الفردية فقط ؟ أو بأي طريق ينصاع ألوامر الكبار، حيث يمكن 

أن تعين مثل هذه المعلومات المدرس على تحديد نوع وحجم المساعدة التي يحتاجها 

الفصل ومن جوانب االهتمام األخرى ما يتعلق بما إذا كان الطفل لالشتراك في أنشطة 

الطفل يقوم بتقليد الكبار واألطفال اآلخرين ، فإذا لم يقلد الطفل غيره فقد يحتاج إلى 

 تعليم خاص ومن األساليب التي يمكن استخدامها لتعليم المحاكاة ما يلي: 

 قم بتقليد الطفل ثم أنتظر فترة حتى يقوم بتكرار فعلك. - 1

 اجعل موضعك المكاني شديد القرب من الطفل بحيث تكون أمامه ،  - 2 

بأداء الحركة )الفعل( قم بمحاكاة فعل الطفل، انظر بترقب إلى انتظر حتى يقوم الطفل 

الطفل في انتظار قيامه بتكرار فعلك فإذا لم يقم بذلك قم بتقليد الفعل مرة أخرى وانظر 

لفعل أضف شيئا  جديدا  إلى حد ما ، ودع الطفل هل يكرره أم ال ، وبعد أن يكرر ا

يكرر هذا الشئ على سبيل المثال إذا قام الطفل بدفع يديه في الرمل فافعل مثله وإذا 

كرر هذا الفعل أضف تغييرا  بسيطا  )يمكنك ذلك عن طريق لف يديك ألعلي من تحت 

 ية الممتعة.لرمل ثم تخرجها محملة ببعض الرمل( استمر في هذه اللعبة التكرار

 أدفع الطفل إلى أن يقلد : يمكن دفع الطفل للتقليد من خالل االقتراحات الشفوية. -3

هل يستطيع أن تفعل ما يفعله ؟ جاء دورك قف على المنضدة   أنظر ماذا يفعل الطفل

وأفعل مثله. يجب أن يتم تطبيق األهداف الفردية دائما  في إطار توافر مجموعة من 

ات داخل الفصل وينبغي أال تحل هذه العملية محل المنهج الدراسي وأال األنشطة والعاد

 تقيد مشاركة الطفل في األنشطة المدرسية.

 تنشيـط التفاعــل االجتماعـي: 
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حيث أن التعليم في السنوات المبكرة يرتبط ارتباطا وثيقا  بالتفاعالت الحادثة بين  

اعي مكونا  هاما  في البرنامج المعدل الطفل وغيره لذا ينبغي اعتبار التفاعل االجتم

للطفولة المبكرة ، وحيث يتسم األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بحدود تفاعالتهم 

االجتماعية مقارنة بأقرانهم الطبيعيين ونتيجة لذلك تزداد فرص فصلهم في بيئات 

خاصة ولتخطيط برنامج فردى خاص بذوي اإلعاقات ينبغي أن نضع في اعتبارنا 

ل التفاعل االجتماعي جيدا  وفيما يلي نعرض مناقشة ألنشطة التعلم التعاوني عوام

 المتصلة بهذا الجانب.

يعد  -أحد الطرائق المستخدمة لتوجيه التفاعل االجتماعي –إن التعلم التعاوني  

منهجا  غير تنافسي للتعليم الجماعي الذي يركز على األهداف المشتركة ، و تتضمن 

اد األنشطة التي تعلم األطفال أن يشجعوا أنفسهم ويشاركوا بعضهم هذه الطريقة إعد

في االحتفال بالنجاحات وأن يعملوا في سبيل تحقيق أهداف مشتركة ، و يتمثل الغرض 

األساسي للتعلم التعاوني في توجيه التفاعالت المشتركة بين األطفال وتعلميهم 

مشاركة الطفل في البرنامج وقد المهارات المرتبطة بها ، كما أن هذا النوع يحفز 

يكون هذا التعلم مفيدا  بدرجة خاصة ألطفال ما قبل المدرسة لتنمية المهارات 

االجتماعية واالتصالية لدى األطفال ذوى اإلعاقات المتضمنة في برنامج التعليم 

 النظامي.

لمدرس ويتم التخطيط ألنشطة التعلم التعاوني بعناية جيدة مع توافر الدعم من قبل ا 

وإذا لم يتحقق ذلك فمن السهل أن يحدث تعارض في المواقف يؤدى إلى اللبس 

واإلحباط ، وحتى تتحقق الفائدة التربوية لهذا التعلم يجب أن تشتمل أنشطته على أمور 

ذات أهمية يكرس لها األطفال اهتمامهم وفكرهم. فينبغي أن يعطي األطفال الفرصة 

بكيفية أداء األنشطة الجماعية ، كما يجب أن تتاح لهم  التخاذ بعض القرارات المرتبطة

الفرصة للحكم على مدى نجاحها وأخيرا  يجب أن تسمح األنشطة التعاونية ألعضاء 

 الجماعة بالمشاركة اإليجابية الناجحة خالل عملية التعلم.
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إن لكل طفل مشترك في جماعة التعلم التعاوني دورا  محددا  ، وتحتوى كل األدوار  

على قيم متساوية فقد يقوم طفل مثال بعمل دور قائد الجماعة بينما يقوم آخر بتمثيل 

دور المدير ،  إن مثل هذه الترتيبات تتيح المشاركة اإليجابية من قبل األطفال على 

 مختلف قدراتهم.

يتمثل دور المدرس في هذه األنشطة في القيام بتعليم مهارات التعاون حتى يتثنى  

 ال للجماعة و تشمل هذه المهارات:العمل الفع

    طلب / تقديم المساعدة -1

 االستماع لآلخرين -2

  تبادل األفكار ومشاركة مواد التعلم -3

 أخذ األدوار -4

 مساعدة اآلخرين في أداء األفعال أو تنفيذ األنشطة -5

وقد يقوم المدرس كذلك بتذكير األطفال للبقاء بجوار بعضهم البعض ومساعدة  

هم ، كما ينبغي عليه أن يقوم بالتوجيه الجيد لهم لمعرفة المساعدات المطلوب بعض

تقديمها لهم. وأخيرا  من المفيد أن يقدم المدرس التغذية الرجعية اإليجابية )مثال : لقد 

تعاونتم حقا  بشكل جيد( )أحب أن تستمعوا لبعضكم هكذا(. ومن المؤكد أنه من المهم 

األنشطة والدروس التي يشترك فيها األطفال خالل عملية  بالنسبة للمدرس أن يختار

التعلم بعناية. كما ينبغي أن تركز الدروس واألنشطة على التفاعالت اإليجابية 

 المشتركة بين األطفال وأن تكون مالئمة لسن وقدرة الطفل.

 توجيـه عمليـة الشمـول االجتماعـي :

تماعي لذوى االحتياجات الخاصة يجب أن تشمل طرائق توجيه عملية الشمول االج 

التركيز على العوامل الخاصة بالطفل والبيئة . كما تميل التغيرات المرتبطة بالطفل 

عادة  في صورة التدريب على المهارات االجتماعية  –إلى أن تلقي مزيد من اهتمامنا 

 ومن التصنيفات الخاصة بهذه الطرق ما يشمل المجاالت التالية : 

 ألطفال في اللعب التفاعلي مع اآلخرين.دعم مشاركة ا (1)
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 عملية اكتساب المهارات االجتماعية الخاصة.توجيه  (2)

 (.Meyer,2001تنمية سلوكيات الصداقة مع األقران  ) (3)

 دعم مشاركة األطفال في اللعب التفاعلي مع األقران: 

( أصناف متعددة لسلوك البالغ المتصل مباشرة بالتفاعالت  Meyer 2001حددت ) 

  جتماعية مع األقران وأشارت إليها بأنها"صائبة" اال

" معاقة "حيث يوصف السلوك بأنه سليم تماما  " صائب " إذا كان  مفقودة "  " فرص 

يسهل التفاعل االجتماعي بين األطفال وقد يأتي هذا التسهيل في صورة " تدريس 

ى لعب األطفال اللعب " وفيه يقوم الشخص الراشد بعمل تعليقات واقتراحات تؤدى إل

معا  ويجب أن يتم ذلك دون قطع الراشد لموقف اللعب على سبيل المثال إذا اشترك 

طفالن في لعبة واحدة في المطبخ يقترح الشخص الراشد أن يعد أحدهما " الشربة " 

موقف اللعب وإذا لم تكن االقتراحات كافية إلثارة  لألخر إذن فاقتراح المدرس يناسب

ألي فترة زمنية يمكن للمدرس أن يقدم المساعدة عن طريق الدخول اللعب االجتماعي 

الفعلي إلى موقف اللعب . وتعد هذه الخطوة "معادية" "اقتحامية" ويجب أال تستخدم 

 إال إذا لم تكن االقتراحات ناجحة.

وال تعد عملية التسهيل ضرورية بصفة دائمة ، فبعض سلوكيات البالغ المنظمة  

تماعي بالفعل. و يحدث ذلك عندما يقاطع الشخص البالغ عملية تعوق التفاعل االج

التفاعل ورغم أن قصده يتمثل في حل المشكلة فالنتيجة تتضمن إعاقة التفاعل 

االجتماعي بين األقران وفي بعض األوقات يتدخل الشخص الراشد في الوقت المناسب 

عندما تظهر مواقف يخطط لها عادة  ويحدث ذلك لتوجيه التفاعل وهذه األوقات ال 

مناسبة للتفاعل االجتماعي الجيد بشكل مبسط ويشار إلى هذا المواقف أحيانا  بـ 

( تحدث " الفرص الضائعة  Meyer"اللحظات الحاسمة للتعليم " وبناءا  على رأى )

 عند فشل البالغين في التعرف على لحظات التعلم والتركيز عليها.

ا يؤكد البالغون أن الشمول االجتماعي عملية الضائعة عندم يمكن أن تحدث الفرص 

تسير بللية ذاتية فال يبحثون عن لحظات التعلم. وقد تحدث أيضا عندما  يتأثر البالغون 
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واألنشطة وعندما تتحدد توقعاتهم عما ينبغي أن يحدث بشكل كبير فقد يقرر بالوقت 

ء عند دخولها أحد األشخاص أن الطفلة )المعاقة يجب أن تقول " أهال  " للزمال

الفصل،  إذن يتم تدريب الطفلة  لتفعل ذلك وفى نفس الوقت يقوم باقي األطفال باختيار 

 أماكن التعلم والتحدث مع األصدقاء عند دخولهم الفصل .

باإلضافة إلى تدريس اللعب هناك طرائق أخرى عديدة يمكن للبالغين استخدامها  

تتضمن أحدى الطرق ) إعداد المسرح( لدعم مشاركة األطفال في اللعب التفاعلي 

للتفاعل. وفى هذه الطريقة يوفر الراشدون الفرص المهيأة للتفاعل االجتماعي ، وهنا 

تأتي أهمية إعداد عناصر المجاالت البدنية والعاطفية في الفصل وتنظيمها لتناسب 

األنشطة  الهدف المتمثل في تنمية اللعب االجتماعي التفاعلي بين األقران ، هذا وتعد

ذات قيمة عالية إذا ساهمت في تنمية التفاعل بين األقران بقدر أكبر من باقي المكونات 

، و من وسائل اللعب االجتماعي التي تسهم في توجيه اللعب التفاعلي الكرات ، أدوات 

المنزل ، العربات وغيرها من المركبات وتشمل أنشطة اللعب التي تشجع على التفاعل 

المعسكرات ، الترحال ، أعمال  –ثيل األدوار الدرامية االجتماعية االجتماعي تم

واللعب الجماعي المتضمن للشركاء أو األصدقاء ، كما أن لبعض القوافي  –المنزل 

والنغمات أثر في تشجيع األطفال على االنهماك في األنشطة المشتركة كالتسليم باليد 

 أو االبتسام للغير.

الجو العاطفي للفصل كذلك على التفاعل االجتماعي بين  وباإلضافة إلى ذلك يؤثر 

األقران ، كما يعد النظام الديمقراطي أكثر مالئمة لمساعدة األطفال على التفاعل 

اإليجابي السلمي مع بعضهم . حيث يضع القائمون على النظام الديمقراطي حدودا  

اإلتاحة الكلية والنظام  حاسمة للسلوكيات الغير مناسبة ، ويقع هذا األسلوب بين نظام

المتسلط القائم على الخبرات الصارمة الشديدة . كما يتيح هذا األسلوب الديمقراطي 

لألطفال أن يشعروا بأن غيرهم يستمع إليهم وأن يفهموا القواعد واألسباب الكامنة 

إزاء حمايتهم.  وعلى الجانب األخر يعين النظام  وراء القواعد وأن يشعروا بالثقة
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وجيهي القهري كال من النمو العاطفي واالجتماعي لدى األطفال عالوة على التفاعل الت

 من خالل اللعب مع األقران.

 

 توجيه اكتساب المهارات االجتماعية الخاصة:

تتضمن قدرات وسلوكيات الطفل ذي االحتياجات الخاصة تأثيرا  رئيسيا  على طبيعة  

الطفل وشركائه إذا لم يكن الطفل قادرا  على  وجودة التفاعالت االجتماعية الحادثة بين

تلقي أو تفسير أفعال أو استجابات شريكه االجتماعي  يحدث تعطيل لعملية التفاعل 

حينئذ وبدون المساعدات ال يتمكن أصحاب اإلعاقات من تقديم نفس نوع التغذية 

قد ال  –ثال م –الراجعة االيجابية لشركائهم ، فالطفل المصاب بتأخير النمو المعرفي 

يتمكن من معرفة اإلمكانيات واالحتماالت المتاحة للعب التنكري مثل أقرانه 

الطبيعيين، فحينئذ ال يلمس حقيقة موقف اللعب . إذن تأتي تعليقات وأفعال الطفل بعيدة 

عن نطاق ما يفعله األطفال اآلخرون . وينظر إلى هذا الطفل من قبل األطفال اآلخرين 

فيه كشريك أو صديق في نشاط اللعب . و هنا يحتاج البالغون إلى بأنه غير مرغوب 

التدخل في هذه المواقف لمساعدة الطفل ذي االحتياجات الخاصة على اكتساب بعض 

 المهارات االجتماعية و يمكن أن تأتي هذه المساعدة في صورة محفزات.

سلوب حيث يحتاج بعض األطفال من ذوى اإلعاقات محفزات مباشرة تتعلق بأ 

وزمن التفاعل مع اآلخرين، و قد تركز المحفزات على بعض مهارات التفاعل 

االجتماعي مثل المتابعة البصرية ، النظر إلى الشخص المتكلم ، توجيه الطلب 

واالستجابة للطلبات وغير ذلك يوضح البحث أن عوامل الحفز المقدمة من الكبار أو 

اإلعاقات على التفاعل الناجح مع أقرانهم  األقران يمكن أن تكون فعالة لمساعدة ذوى

 الطبيعيين.

و ربما تتضمن عمليات الحفز مشاركة قوية الكبار وقد تتضمن مشاركة طفيفة منهم  

وينبغي أن يتحدد مدى المشاركة عن طريق االحتياجات الفردية للطفل و من 

تماعية الجديدة  االعتبارات األخرى الهامة لمساعدة األطفال على تنمية المهارات االج
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اختيار السلوكيات المستهدفة بعناية . و تختلف المهارات االجتماعية في مدى  قيمتها 

في تكوين األصدقاء والحفاظ عليهم ويحتاج المدرسون التخاذ القرارات الصائبة 

بخصوص التغييرات الحادثة في مخزون األطفال المعرفي أكثر من تدريس سلوكيات 

اختالفا  طفيفا  في التفاعالت االجتماعية . ومن المهم كذلك أن األطفال التي تحدث 

نركز على األهداف ذات القيمة العالية بالنسبة ألسرة الطفل وبيئته الثقافية وإذا لم 

يتحقق هذا العامل )القيم األسرية ، والتناسب الثقافي( لن تكون المهارات المكتسبة 

قق لها الدوام. و يعد زيادة مخزون األطفال مفيدة في حياة الطفل خارج الفصل ولن يتح

من المهارات التفاعلية أكثرا  تعقيدا  من العمل وفقا  لقائمة عامة من أهداف التفاعل 

 االجتماعي.

 توجيه نمو عالقات الصداقة مع األقران: 

حيث أن كثيرا  من األطفال الصغار ذوى اإلعاقات ال يلقون قبوال  لدى أقرانهم  

على الكبار القيام بتوجيه هذا القبول والعمل من أجله. ويمكن تحقيق ذلك  أصبح لزاما  

من خالل مساعدة الطفل ذي االحتياجات الخاصة على تعليم الخبرات االجتماعية 

الخاصة المرتبطة بقبوله من قبل األقران ومن بين هذه الخبرات القدرة على " قراءة " 

و يمكن رفع هذه المهارة من خالل لفت  االستجابات العاطفية لألطفال اآلخرين ،

االنتباه إلى الجوانب العاطفية للتفاعالت االجتماعية ومساعدة األطفال على تقرير 

مشاعرهم وأفكارهم ورغباتهم بشكل واضح فإذا قام طفل معوق بدفع طفل آخر قد 

كن يتدخل الشخص البالغ بقوله " أنظر إليه لقد بدا حزينا  لدفعك إياه " , كما يم

للشخص البالغ كذلك مساعدة األطفال على استخدام الكلمات األمثل للتعبير عن 

ورغباتهم بدال  من اللجوء للحركة البدنية للتعبير،  فقد يقول الشخص البالغ احتياجاتهم 

مثال للطفلة  ال تدفعين الطفلة األخرى  بل اطلبي منها أن تلعبا معا "، ومن الطرق 

ار توجيه األطفال خالل عملية إزالة الفروق وحل المشكالت ما األخرى التي يمكن للكب

 يلي : 

 إيضاح رؤية كل طفل آلخر. 1
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 تعريف المشكلة بمصطلحات مفهومة لدى الطرفين. 2

 تقديم األفكار الجديدة عند الحاجة. 3

 تسهيل مناقشة مزايا  الحلول المقترحة. 4

 موقف.التعرف على الجهود والمشاعر التي يساهم بها كل طفل في ال 5

من خالل المتابعة الدقيقة لألطفال وتحديد اللحظات التي يحتاجون فيها للمساعدة في 

تفاعالتهم مع اآلخرين يمكن للكبار مساعدة األطفال ذوى اإلعاقات على النجاح 

وتحقيق القبول في المواقف االجتماعية. و تتضمن النتيجة أال ينهمك األطفال فقط في 

ل أكبر في المستقبل ولكنهم كذلك سوف يشعرون بالراحة التفاعالت المماثلة بشك

لتكوين األصدقاء ولمعرفة معاني الصداقة . وينبغي أن يبني تضمين األقران عند 

أي أن  –توجيه عملية الشمول االجتماعي على أساس االهتمام بالعالقات المتساوية 

مجرد طفل أخر األقران يجب أن ينظروا إلى الطفل ذي االحتياجات الخاصة كأنه 

"صديق منتظم" أو " صديق مثالي " وبدون هذه االحتماالت تتحدد العالقات 

   االجتماعية ضمن أنماط قليلة تحظي بقدر قليل من القبول. 

 التوجيـــه السلوكــي "تعديل سلوك األطفال ":

ترتبط مشكالت السلوك لدى األطفال بسوء التحصديل األكداديمي ، ضدعف مهدارات  

الشخصية وارتفاع مشكالت الصحة العقلية . ومما هو معلوم لدينا أن مشكالت  التفاعل

السلوك لدى األطفال الكبار تتضمن جذورا  في السن المبكدرة ولدذا فمدن المهدم أن ندتعلم 

 شيئا  عن طبيعة مشكالت السلوك لدى الصغار وطرق معالجتها.

 4األطفال بين سني )% من 16تشير بعض األبحاث إلى أن المدرسين يؤمنون بأن  

% لددديهم مشدكالت طفيفددة. كمددا 17( سدنوات لددديهم مشددكالت سدلوكية متأصددلة وأن 7، 

أكدت البحوث أن السلوكيات التي تحتوى على قدر كبير من األهمية بالنسبة للمدرسين 

فددي سددنوات المدرسددة المبكددرة تشددمل قابليددة التشددتت ، العدوانيددة ، وعدددم الطاعددة وهددذه 

 علمها أو ممارستها بشكل مبكر في الحياة.السلوكيات يتم ت

 العدوان :
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يعددد " العدددوان " مددن السددلوكيات التددي تمثددل مشدداكل خاصددة ، ويعددرف عندددما يقددوم  

بعددض األطفددال بالعدددوان بصددورة مقصددودة علددى غيددرهم مددرات عديدددة أو األسددابيع أو 

يدد لمضدايقة أشهر متعددة في نفس العام . ويتضمن العدوان كذلك اسدتخدام القدوة والتهد

 وإخضاع الطفل اآلخر.

قد يكون العدوان لفظيدا ، بددنيا أو غيدر مباشدر )كطدرد متعمدد ألحدد األشدخاص مدن  

شخص يتسم بأنه أقدوى مدن الضدحية ، وتؤكدد الجماعة( ويتم العدوان عادة  عن طريق 

بعض األدلة إنه إذا لم يتم مواجهة سلوك العدوان بصورة مبكدرة فإنده يسدتمر فدي بقائده 

 تعقد بنمو الطفل.وي

(Roffey& O’Reirdan,2001) 

وتشير اإلحصائيات التي أجريت في انجلترا واستراليا وأمريكا إلى أن هذا لسلوك  

يعتبر مشكلة اجتماعية رئيسية وقد أجريت العديد من األبحاث لتحديد أسباب السلوك 

 ( أربعة من هذه األسباب: (Barone&Kalbli,1997العدواني  ذكر 

 الكبار أن العدوان  جزء من النمو الطبيعي. يعتبر (1)

 يغفلها الكبار وال يالحظونها. (2)

 غالبا  ما يشتغل القائمون على العملية التربوية بمشكالت أخرى. (3)

 تتردد المدارس في تحديد السلوك بحجة عدم وجود المصادر الالزمة لمواجهته. (4)

العدوان كثيرا  عن ( " ينتج سلوك Roffey& O’Reirdan,2001وبناءا  على أفكار )

سوء المهارات االجتماعية أو قله التقدير الذاتي. ويرى ضحايا هذا السلوك علمية 

العدوان بصورة مختلفة تماما  اعتبارا  لمدى المشكلة المتمثلة في أحد مجاالت 

االختالف وفى إحدى الدراسات قام فريق العمل بأحد المدرسة االبتدائية بعمل 

% من الطالب يتصفون بسلوك العدوان ويعلق ما يزيد عن 7.1إحصائية تفيد بأن 

% من طالب هذه المدرسة بأنهم قد وقعوا ضحايا لهذا السلوك . 69

(Drecktrah&Blaskowski,2000 كما تؤكد بعض الدراسات أن واحدا  من بين )

 كل خمسة أطفال ممن هم مقيدون بالمدرسة يتسمون بالخوف معظم فترات اليوم.
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ات خاصة لسلوك العدوانية عند الصغار قد تأخذ فيما بعد صور سلوك وهناك عالم

عنف واسع المدى. وهذه العالمات التحذيرية نشرتها الجمعية النفسية األمريكية 

 واألكاديمية لألطفال في األعمار المبكرة تتضمن:

لديه اضطرابات مزاجية تستمر لما يزيد عن خمسة عشر دقيقة ليوم أو أكثر ،  - 1

 مكن تهدئته عن طريق الوالدين ، أو أفراد األسرة أو غيرهم من الكافلين.وال ي

 يقوم بثورات عدائية كثيرة ) أحيانا بال سبب(. - 2

 يتميز بالنشاط الدائم ، واالندفاعية وعدم الخوف. - 3

 يرفض إتباع التوجيهات واالستماع للكبار. - 4

إليهما أو يبحث عنهما في ال يبدو عليه االنتماء لوالديه )ال يلمسهما أو ينظر  - 5

 األماكن الغريبة(.

يشاهد العنف بصفة دائمة على التليفزيون ، ويشترك في األلعاب العنيفة أو  - 6

 القاسية تجاه اآلخرين.

كما تشير بعض األبحاث إلى أن العدوان وغيره من السلوكيات العنيفة يمكن مواجهتها 

 عن طريق:

 المشكالت.مساعدة األطفال على تنمية ثقتهم لحل  (1)

 تعليمهم أسلوب طلب المساعدة من الكبار. (2)

 تعليمهم كيفية التحكم في أفعالهم. (3)

 تحسين قدراتهم على االتصال مع اآلخرين. (4)

( أن السلوك العدواني قد يقل عن Roffey& O’Reirdan,2001هذا و يؤكد  ) 

 –رق طريق تعليم جميع األطفال كيفية استخدام طرق التعامل البسيطة ومن أبسط الط

أن نعلمهم أن يقولوا بصورة مباشرة وواضحة " توقف ال أحب ذلك "  –كما يقولون 

 ثم التحرك بعيدا .

 –كما يعد سلوك التعاطف كذلك مفيدا  لمقاومة سلوك العدوان ، حيث يعد هذا السلوك 

صعبا  على وجه الخصوص مع األطفال  –فهم مشاعر اآلخرين واالهتمام به 
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هم رغم علمنا بأن التعاطف ينمو تدريجيا  عبر الزمن، هنا ما المتمركزين حول ذات

يشير إلى أن األطفال الصغار لديهم بعض صور السلوك التعاطفي فعندما يسمع طفل 

 صياح آخر يستجيب لذلك بالبكاء.

وكلما يتقدم الطفل في العمل ) خالل سنوات ما قبل الدراسة( تبدوا لديه بعض 

 عند رؤيتهم لطفل آخر في ضيق. العالمات المثيرة لالهتمام

وهناك طرق عديدة لمساعدة الكبار على تنمية سلوك التعاطف لدى األطفال الصغار 

تتضمن تشجيعهم على الحديث على مشاعرهم ، وتقديم النماذج الممثلة للسلوك من 

 (    Krull,2000خالل الحديث مع ماهية شعور اآلخرين.   )

 منهـــج االجتنـــاب -أ 

الطريقة المثلي للتوجيه السلوكي تركز على المنع واالجتناب بدال  من التدخل. و إن  

يتناول منهج المنع تنشيط السلوك اإليجابي وإدراك حقيقة أن هناك مكونا  تعليميا  لجميع 

السلوكيات التي يعالجها المدرسون. وال يعني ذلك أن كل السلوكيات في متناول تحكم 

عن سلطته ، ويحتاج المدرسون إلى تركيز جهودهم حول ما المدرس ، فبعضها بعيد 

 هو في إطار قدرتهم..

لتوجيه السلوك يجب أن يعي المدرسون مهارات وحتى ننهج طريقة المنع  

وخصائص معينة مرتبطة بالسلوك اإليجابي أو التحكم الذاتي في السلوك وفيما يلي 

( توضح Roffey& O’Reirdan,2001بعض البنود القائمة على نتائج دراسات )

 المهارات والخصائص المطلوبة إلصدار السلوك المناسب: 

 الوعي الذاتي. - 1

 الثقة بالنفس وتقدير الذات. - 2

 فهم المشاعر وطرق التعبير عنها. - 3

 التعاطف وتقدير الرؤى المختلفة لألشخاص. - 4

 قدرات اتخاذ القرار. - 5

 مهارات االتصال الجيد. - 6
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اج المدرسون كذلك إلى الوعي بأنماط السلوك الطارئة حتى ولتبين هذا المنهج يحت

 يمكن التعامل معها بصورة مبكرة كلما أمكن . 

 (  ستة أنماط للسلوك الطارئ .(Roffey& O’Reirdan,2001هذا وحدد 

 

السلوك كجزء من صعوبة اللغة أو التعلم ) مثل وجود مشاكل تتعلق بالفهم وإتباع  -1

 التوجيهات(.

ج عن التفاعالت االجتماعية السيئة )كعدم معرفة كيفية اللعب أو العمل السلوك النات -2

 التعاوني مع اآلخرين(.

سلوك منحرف )كوجود صعوبة في إقامة حدود سلوكية لذا يستخدم هذا السلوك  -3

 للفت االنتباه(.

السلوك الناتج عن عدم القدرة على مواصلة العمل أو االستجابة للتوجيه ) كأن يجد  -4

 التركيز نتيجة لقلة الدافعية(.صعوبة في 

ارتفاع مستوى العاطفية أو اللجوء للخلوة نتيجة القلق ) السلوك القوى والمصاحب ب -5

 قد يحدث شئ يسبب توتر الطفل أو غضبه أو انسحابه(.

 السلوك الشاذ )كالتردد أو السلوك الغريب أو السلوك االجتماعي الغير مناسب(. -6

 المكـــان الهــــادئ -ب 

با  ما تركز خبرات التوجيه السلوكي على المناهج الخارجية وتتضمن عمليات غال 

التدريب لألشخاص ذوى األهمية في حياة الطفل الوالدين األصدقاء ، المدرسين ، 

تستخدم تقنية " المكان الهادئ " منهجا  مختلفا  ، فيتذكر اهتمامها على النمو العاطفي 

لطفل ومن خالل هذه الطريقة يتم تقديم مجموعة السوي كما يهتم بالعالم الداخلي ل

برامج العالج لألطفال الذين يعانون من صعوبات عاطفية وسلوكية في متنوعة من 

بيئة تتوافر بها عوامل الراحة واألمان . وكغيرها من الطرق ينطلق عمل هذه الطريقة 

مثلة من نموذج إيجابي للصحة يبني على أساس منهج كلي للنمو الشخصي ومن أ

برامج العالج المتاحة لألطفال البرنامج العصبي اللغوي ، اللعب بالرمل ، رواية 
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القصة ، والفن الشعبي المجازى ، االسترخاء المنظم.وتتاح اليوم برامج للكمبيوتر 

عملية االسترخاء ، وأخيرا   تبني على تقنيات التغذية الراجعة البيولوجية بهدف تنشيط

 م المناسبة يخدم مدى واسع من المناهج العالجية.فإن توفير بيئة التعل

و يتم تصميم أثاثات حجرة " المكان الهادئ " بهدف توفير جو من األمن والراحة.  

وغالبا  ما تحتوى هذه الحجرات على قطع ناعمة من األثاث ، وعددا  من اللعب 

يمة لتوفير المتنوعة مثل الدبة والعرائس )الدمى( كما تحتوى على أماكن تشبه الخ

الدفء. وتحتوى الغرفة على مصادر  للماء ، نباتات ، أجهزة موسيقية ، وعند التعامل 

مع األطفال يتم التعاون بين عدد من المعالجين وعادة  ما يتلقى األطفال جلسات عديدة 

 في كل أسبوع لمدة تصل إلى ستة أسابيع كما يتم دعوة الوالدين للحضور بالغرفة.

غرفات " المكان الهادئ " في العديد من مدارس التعليم االبتدائي يوم هذا وتتاح ال 

في مدرسة  1998النظامية بالمجتمعات الغربية ، وقد أسست أول غرفة عام 

Millwood  بمنطقةSpeke  فيLiverpool  تلي ذلك إنشاء غرف عديدة في نفس

 . Hope valleyومدرسة  stockton woodالمنطقة منها مدرسة 

الوقت الراهن تم إنشاء مشروع " المكان الهادئ " من أجل المستويات  و في 

% من األطفال الذين يعانون من 12:  11المنخفضة من الدعم المقدم لما يقرب من  

مشكالت الصحة العقلية . كما أسس البرنامج كطريقة لتغطيه خدمات متنوعة األنظمة 

صفة مستمرة بعد أول اتصال عند خارج المدرسة حيث تقوم األسر بزيارة المكان ب

 الشعور بالقلق.

بينما يركز المنهج بصفة أساسية على الطفل في معظم حاالته إال أنه يتضمن كذلك  

األسرة وفى الحقيقة أن البرنامج صمم من البداية للتعامل مع األسر ذات الصعوبة 

قد تحققت العالية ممن لديهم أطفال يعانون من مشكالت سلوكية خطيرة بالفعل و

النتيجة الرئيسية من خالل زيادة دعم الوالدين وقدرتهم وثقتهم في التعامل مع أطفالهم 

وكذلك الحال في المدرسة والمجتمع بأسره،  ومن النتائج األخرى اإليجابية ما يتعلق 

 باالشتمال طويل المدى لألطفال ضمن فصول البرامج النظامية.
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ى التقييم المنتظم لبرنامج " المكان الهادئ " عل( بناءا  Spalding,2000كما ذكر ) 

 إلى أن البرنامج كان ناجحا  بالطرق اآلتية : 

 يتضمن تأثيرا  مريحا  لألطفال. - 1

 أدى إلى تحسن الثقة بالنفس. - 2

 زيادة القدرة على التفكير والحديث من األشياء. - 3

 تحسن عملية السيطرة على الغضب. - 4

 دين.خفض حدة التوتر لدى الوال - 5

رغم فشل هذه النتائج فى الوصول لمستويات األهمية  بأنه  Spaldingعلق و قد 

االحصائية مقارنة بالمجموعة الضابطة فال شك أن البرنامج يتضمن أثرا  إيجابيا  ) 

 أعلي من المجموعة الضابطة ( على النمو العاطفي.

 التنــــون الثقافـــي  -ج 

امنا بالتنوع والقيام بتدريسه ألطفالنا الصغار هناك أسباب عديدة دعت إلى اهتم 

ومن هذه األسباب أن األطفال لديهم الحق في تقييم التنوع، كما أن لديهم الحق في 

معرفة أن ساللتهم وثقافتهم تعد ذات قيمة بالنسبة اآلخرين إن ما يمارسه األطفال في 

سية( يعطيهم معلومات المدرسة )من خالل التعليم الرسمي وباقي جوانب الخبرة المدر

 عما إذا كان لثقافتهم قيمة أم ال.

في الغالب تكون هناك فروق ملحوظة بين ما يتعلمه األطفال في المنزل وما  

يتعلموه في المدرسة ويمكن أن تؤثر هذه الفروق بدرجة كبيرة على أداء األطفال 

طفال يؤدى معظم األ Mc cracken1993وشعورهم بالتقدير الذاتي وكما يذكر 

شعرون بالراحة وحولهم بصورة جديدة تماما  في المنزل وفى البيئات القريبة، فهم ي

األصدقاء ، ويشعرون بسيطرتهم على حياتهم" وعند التحاقهم بالبيئة الغير مألوفة 

 للمدرسة يقل أداؤهم وتقديرهم لذاتهم بصورة واضحة.

ء األطفال وأنها قد تسبب إن المدرسين بحاجة إلى إدراك الفروق الموجودة في أدا 

القلق وتؤثر بصورة سلبية على األداء وكلما زاد االختالف على البيئتين ) المدرسة 



 

 

 التدخل المبكر

187 

والمنزل ( ازدادت نسبة القلق وحتى نقلل هذه النسبة ونرفع من فرص نجاح الطفل 

ينبغي أن تكون البيئتان متطابقتين ولتحقيق ذلك ينبغي أن يعي المدرسون الفروق 

 جيدا  وان تتوافر لديه الحساسية والتجاوب تجاهها. الثقافية

ومن خالل االختيار الواعي لمكونات حجرة الطفل وطرائق التدريس يمكن أن  

يعرض المدرس الجوانب المألوفة من مجتمع الطفل داخل الفصل وعن طريق دمج 

ة ومن الخبرات المدرسية بما يتعلمه الطفل في مجتمعه تزداد ثروة األطفال التعليمي

الجوانب األساسية لهذه الثروة االحترام. و يتحقق ثراء الطالب المعرفي عندما تقدم 

أو  –لهم المعلومات بصورة تشعرهم بأنهم جزء منها إذا تم تجاهل الفروق الثقافية 

يشعر الطفل وأسرته بأنهم بعيدون عن البرنامج وتقل  –معاملتها كجوانب عجز 

 إفادتهم منه.

افة كمخطط يفيد في توجيه وربط خبرات الحياة،  ويشير التنوع الثقافي كما تعد الثق 

إلى تنوع أكثر من جانب للساللة العرقية. إنها تشمل القيم والعادات وغيرها من األبعاد 

الحياتية متضمنة تأليف األسرة وبسبب التغيير الكبير في خصائص األسرة من المفيد 

ة المبكرة أن يتعرفوا على التعريف الشامل بالنسبة للمتخصصين في مراحل الطفول

والواسع لألسرة . حيث يشير التعريف الواسع لألسرة إلى أن كثيرا  من األسر تختلف 

 عن نظام األسرة النووية المتكونة من الوالد واألم وأبنائهما وبناتهما.

حيث يعيش كثير من األطفال في أسر ذات والد واحد ، و في منازل تحتوى على  

سر متعددة ، وفى دور اإلصالح ، وفى بيوت تتضمن والدي التبني ، وقد يعيش أ

البعض مع والدين منحرفين ،أو مع أجدادهم ، أو مع والدين مراهقين. إذن لم يعد 

 استخدام مصطلحات " تقليدي " " نووي " مفيدا  لوصف األسر.

ل سنوات نضج كما أنه ليس غريبا  أن تتحدث تغييرات لألسرة مرات عديدة خال 

الطفل ومن األشياء القابلة للتغيير الحالة االجتماعية االقتصادية لألسرة و التي قد 

يتحتم أن يعيش أطفال كثيرون في بيئة فقيرة طوال حياتهم أو لجزء منها أو لجزء من  

طفولتهم ويعيش البعض في ظل عوامل اإلهمال وسوء االستخدام . وفى ضوء هذه 
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يستخدم المدرسون أنشطة تعليمية تعبر عن فهمهم وحساسيتهم  االختالفات يجب أن

 لهذه الفروق.

و يميل المتخصصون في العمل مع الصغار ذوى اإلعاقات إلى االتصال التام  

وقت تعريف األسرة على االحتياجات الخاصة للطفل .  –باألسرة في الوقت المناسب 

أسلوب ثقافي محدد يعد لذلك ورغم أن جميع المتخصصين يجب أن يعملوا من منطلق 

أهمية خاصة للتعامل مع األطفال ذوى االحتياجات التربوية الخاصة . تشير الخبرة 

الثقافية إلى القدرة على اعتبار تقدير معتقدات وأساليب واتجاهات وسلوكيات كل من 

األسر المتلقين للخدمات وفريق العمل متعدد التخصصات القائمة على تقديم هذه 

 الخبرة الثقافية كما يلي: ( Cross,et.al.,1989)ت . و يوضح بحث الخدما

ال يتضددمن ذلددك احتددرام الخصددائص الفرديددة التعللرف علللى الفللرو  وتقييمهللا :  - 1

فحسب بل يشمل تنميدة المفداهيم الخاصدة بكيفيدة تدأثير السداللة ، والثقافدة والندوع علدى 

 األسر واألطفال.

ذلددك الددوعي بثقافددة الفددرد وبالطريقددة التددي يشددمل  إجللراء قيللاس الللنف  الثقللافي : - 2

 تشكل بها الرؤى الثقافية المتالقية للسلوك المهني والشخصي.

يعنددي ذلددك فهددم أن عوامددل االلثقافيددة والحالددة  التعللرف علللى ديناميللات الفللرو  : - 3

االجتماعيددة والتدداريخ تددؤثر علددى طريقددة تفاعددل األفددراد ذوى الثقافددات المختلفددة مددع 

 بعضهم.

ويتضددمن ذلددك معرفددة الثقافددات المختلفددة مددع العلددم  المعرفللة الثقافيللة : اكتسللاب - 4

 بالفروق الموجودة داخل الجماعات.

ويعني ذلك مقارنة الخبرات باحتياجات وأساليب الثقافات  التكيف مع التنون : - 5

 ومن أمثلة ذلك تحديد واستخدام إجراءات قياس محايدة ال تخضع لألهواء.

متخصصين وتقديرهم للغة ومعتقدات وقيم األسر التي يخدمونها إذا لم تتحقق معرفة ال

فإن دورهم كأعضاء في برنامج التدخل المكبر ينتابه نقص فادح . فينبغي أن يخدر 

المتخصصون من أن يعزوا بعض الخصائص الثقافية ألي فرد لمجرد أنه عضو في 
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تفكيرهم وتعرفهم جماعة ساللية معينة. فيختلف أفراد أي جماعة ثقافية في أسلوب 

على المبادئ والخبرات الثقافية.  فبينما يكون بعض األفراد خصائص بناءا  على 

جماعة معينة فغيرهم ال يتصف بذلك ، وقد ينهج البعض اتجاها  ثقافيا  بصفة أساسية 

في المنزل واتجاها  أخر في محل عمله . إذن ينبغي أن ننظر إلى الهوية الثقافية 

لعوامل المساهمة في خبرات ومبادئ الفرد ، و تشمل باقي العوامل باعتبارها أحد ا

السن ، النوع ، الحالة االجتماعية واالقتصادية ،ومستوى التربية ومقدرا الدعم 

األسرى . ولذلك فبينما ينبغي على المتخصصين أن يعوا ويستجيبوا للخبرات والميول 

الجماعة الواحدة كما توجد بين العامة،  ينبغي أن يدركوا وجود فروق كثيرة داخل 

 الجماعات.

و ال ينبغي فقط أن يفهم المتخصصون التنوع الثقافي ويقدرونه وأن يتبادلوا هذا التقدير 

من خالل عملية التدريس ويشار إلى ذلك في الفصل عادْة بالتربية متعددة الثقافات 

التربية نقدم  وحتى نتجنب األخطاء المرتبطة بالمناهج المتنوعة لهذا النوع من

 اإلرشادات التالية: 

استخدام النماذج الواضحة والمعتدلة فقط لألفدراد والثقافدات المختلفدة يجدب تجندب  - 1

 النماذج العشوائية إذا استخدمت مقدمات تاريخية يجب دمجها مع النماذج المعاصرة.

ز علدى ركز بقدر أكبر علدى حيداة األفدراد ذوى الثقافدات المختلفدة بددال  مدن التركيد - 2

 األعياد والمناسبات الخاصة.

استخدام رسائل مكتوبة ومشروحة من قبل أفراد الثقافة المذكورة بقددر أكبدر كلمدا  - 3

 أمكن.

اسددتخدام المصددطلحات الحاليددة وااليجابيددة فقددط تجنددب األلفدداظ المتدنيددة والسدداخرة  - 4

 والمعادية )مثل وقح ، طائش (.

 قافة بدال  من اعتبارهم مكونات الثقافة.قدم الشخصيات كأفراد متميزين داخل الث - 5

أعمل من أجل الحصول على فريق عمل متنوع الثقافدات. يجدب أن يمثدل أعضداء  - 6

 الفريق تنوعا  في النوع والساللة والثقافة لألطفال واألسر.
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قم بتضمين األسرة في البرنامج " البرنامج الذي يقيم األطفال يقيم أسرهم " يجدب  - 7

بدعوة األسر لتبادل المعلومات واألفكار الخاصة باألهدداف التربويدة  أن تقوم المدارس

 ، واألنشطة التعليمية والمصادر المجتمعية.

عبر عن الفخر تجاه اإلرث الثقافي الخاص بالطفل إن احترام ثقافة كل أسرة يعد  - 8

 ضروريا  ألن يشعر األطفال بالفخر بأنفسهم بتراثهم الثقافي.

حات يجب أن يبدأ المدرسون من خالل جمع المعلومات المتعلقة ولتطبيق هذه االقترا

بخصائص نمو األطفال وخبراتهم الثقافية وبعد ذلك يقوم المدرس باختيار وتنظيم 

المواد في أماكن التعلم التي تعكس ثقافات األطفال والبيئة التي يعيشون فيها . وبعد 

ال للمواد وأن يسجلوا االهتمامات ذلك ينبغي أن يتابع المدرسون جيدا  استخدام األطف

المرتبطة بها واألسئلة الطارئة . كما يجب استخدام هذه المتابعات للتخطيط ألنشطة 

األطفال بدال  أن ترتبط هذه األنشطة بالمفاهيم الجديدة الموجودة بالفعل لدى تعلم 

 األطفال ، لذلك يرتبط التعلم الجديد بما هو مألوف لدى الطفل بالفعل.

( في تلخيص النقاط الرئيسية للتربية متعددة الثقافات Gardner,2001و قد ركز ) هذا

 على أهمية تضمين المعارف والمفاهيم االتيه في برامج تربية األطفال الصغار :  –

 تعكس التنوع الثقافي والمعرفي والديني للعالم الذى نحيا فيه. - 1

 يول واالحتياجات والطموحات.تحدد مجموعات األفراد المشتركة فى القيم والم - 2

 قدم نماذج مختلفة للتمييز والتفوق من الثقافات األخرى. - 3

 الذكــــاء المتعـــدد

يعرف الذكاء أحيانا  بالقدرة على التعلم والمعرفة وغالبا  ما يقاس ذكاء الفرد ويقدر  

يف وقياس بناء على أداءه في األنشطة اللغوية والمنطقية . إن هذا المنهج الخاص بتعر

الذكاء يؤكد أنه كيان واحد )وحدة كلية( ويوضح البحث الحديث أن هناك أنماط متعددة 

للذكاء أو صور متعددة للمعرفة وفيما يلي سبق أنواع الذكاء وقدمها 

(Gardner,1983.) 

 اللغوي ) يتعلق بخصائص القدرة اللغوية(. - 1
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 كثيرا  بالعلوم والحساب(. حسابي منطقي ) يرتبط - 2

 موسيقي. - 3

 مكاني. - 4

 جسدي حي )يرتبط بحركة الجسم( . - 5

 تفاعلي شخصي )يرتبط بالعالقات بين األفراد( .  - 6

 شخص داخلي )يرتبط بالمعرفة الذاتية( . - 7

نوعا  ثامنا  " الذكاء الطبيعي أو الفطري " ويشير إليه القدرة  (Gardner)كما أقترح 

 ي.على إدراك الخصائص الهامة في العالم الطبيع

لقد أدى هذا العمل إلى زيادة فهم حقيقة أن كل األطفال أذكياء. و من هنا  فإن السؤال 

المفيد في البرنامج التربوي للطفل ال يكمن في ما إذا كان الطفل يستطيع التعلم ولكن " 

كيف يتعلم الطفل بصورة أفضل ؟ " وحتى نغطي كل الطرق المختلفة التي يتعلم بها 

فير فرص دائمة ترتبط بتنمية كل نوع من أنواع الذكاء ويعد ذلك ذا األطفال ينبغي تو

أهمية خاصة بالنسبة لألطفال ذوى االحتياجات التربوية الخاصة وحيث أن إعاقتهم 

تمنع عملية التعلم الخاصة بأحد مجاالت النمو فذكاؤهم يمكن أن يحسن مع تعلمهم إذا 

 توافرت الفرص المناسبة.

حتددى يمكددن تخصدديص البرنددامج البددد مددن إجددراء توافقددات خاصددة  وكمددا ذكرنددا سددابقا  :

بمجاالت الضدعف بدل يتعددى األمدر هدذه العمليدة ، حيدث يجدب تدوفير فدرص الجواندب 

القددوة أيضددا ، و قددد أثددارت نظريددة الددذكاء المتعدددد موضددوعات عديدددة تددرتبط بالتربيددة 

 الخاصة وفيما يلي خمسة من تلك الموضوعات التي حددها

                                           (Goldman&Gardner,1989.) 

يرتبط هذا الموضوع بمفهوم " العجز عن التعلم " إن اإلشارة إلى طفل بأنده عداجز  -1

عن التعلم أو لديه معوقات تعليمية تؤكد أن هناك نوع وحيد فقط للذكاء و هو ما يدرتبط 

 لدى الطفل فيتم إغفالها. باللغة والمنطق أما باقي مجاالت الذكاء المحتملة
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تقلل نظرية الذكاء المتعدد كذلك من حجم تأثير جانب اإلعاقة لدى الطفل عن طريق  -2

التركيز على الجوانب األخرى التي ال توصف بوجود اإلعاقات. تؤكد هذه النظرية أن 

جانب القوة يمكن أن يعوض عن مجال الضعف البارز في عملية التعليم الفعالدة وعلدى 

المثال فالطفل الذي يعاني من صعوبات في خصائص اللغة قدد يكدون قدادرا  علدى سبيل 

اللفظيددة اسددتخدام بعددض مهاراتدده المكانيددة لتنفيددذ أنشددطة معينددة تددرتبط عددادة  بالقدددرة 

)الشددفوية(. إن مثددل هددذا الطفددل يمكددن تعليمدده مددن خددالل رسددم الخددرائط بدددال  مددن إعطدداءه 

 التوجيهات الشفوية.

بعمليددة القيدداس وتؤكددد إجددراءات القيدداس التقليديددة علددى مهددارات اللغددة  تددرتبط هددذه النقطددة -3

والمنطق. فاألطفال الذين تكمن مهاراتهم بصفة أساسية فدي مجداالت الدذكاء األخدرى يتسدمون 

ضددرورة (  Goldman&Gardner,1989)بددالتغيير البطددئ )لفتددرة قصدديرة( . و قددد أكددد 

رات الكليدة للفدرد بشدكل مبكدر خدالل العمليدة إجراء نظام جديد للقيداس حتدى يمكدن تحديدد القدد

األكاديميددة .  إن القيدداس الترتددب علددى نظريددة الددذكاء لمتعدددد يجددب أن يغطددي مدددى أوسددع مددن 

 القدرة اإلنسانية بحيث تشمل جميع أنواع الذكاءات.

يرتبط هدذا الموضدوع بالنتدائج المدرسدية المطلوبدة. و يؤكدد فهدم أندواع الدذكاء المتعدددة أن  -4

التقليديددة للنتددائج المدرسددية المطلوبددة  يجددب أن تتطددور لتشددمل مدددى أوسددع مددن األدوار الفكدرة 

المهنيددة والوظيفيددة ويعتبددر " التحصدديل " فددي المجدداالت األكاديميددة واحدددا  مددن بددين أهددداف 

البرنامج .وفى إطار هذا المنهج يمكدن أن تصدبح المدرسدة المكدان الدذي يسدتطيع فيده الطدالب 

 لية الخاصة واهتماماتهم والذي يتم فيه إثابتهم لتحقيق ذلك.متابعة قدراتهم العق

ترتبط هذه النقطة بالمنهج والتعلديم تؤكدد النظريدة أنده ينبغدي إعدداد بدرامج المدنهج والتعلديم  -5

وفقا للميول وأساليب العمل وأنمداط الدذكاء الخاصدة بكدل طفدل كمدا تؤكدد النظريدة أن البدرامج 

 ى واسع من المواد واألنشطة.التعليمية يجب أن توفر للطالب مد

ويتم ذلك عبر أندواع الدذكاء المتعدددة بددال  مدن تنميدة الدذكاء كوحددة واحددة . كمدا يجدب أن يدتم 

تهيئة أثاثات الفصل بصدورة تتضدمن المدواد واألنشدطة التدي تغطدي الجواندب العديددة للدذكاء . 

األطفدال علدى فرصدة حيث توصف هذه المواد بأنها مفتوحة النهاية فدي تصدميمها لدذا يحصدل 
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التعبيددر عددن أنفسددهم كمددا يدددركون لهددم. إن ترتيددب مكونددات الفصددل يرفددع مددن فرصددة إظهددار 

وتوجيه القددرات الخاصدة لألطفدال . و مدن هندا ينبغدي تطدوير وتخصديص المدنهج لخلدق بيئدة 

تناسددب األطفددال ذوى االحتياجددات الخاصددة. وباختصددار يجددب أن تددوفر البيئددة الفرصددة أمددام 

 يعا  للنمو والتعرف على قدراتهم الخاصة.األطفال جم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع
التعديالت االزمة لبيئة التعلم لألطفال ذوي 

االحتياجات التربوية الخاصة بالطفولة 
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 واحتياجات الطبيعيين ألقرانهم مشابهة احتياجات اإلعاقات ذوى الصغار لألطفال إن  

 الطبيعيددين باألطفددال الخاصددة التعلدديم طرائددق تسددتخدم قددد التشددابه ألوجدده ونظددرا   فريدددة

 لهدؤالء فريددة احتياجدات وجدود وبسدبب الخاصدة االحتياجدات ذوى مدع وكفداءة بفعالية

 وبددون ، المسدتخدمة للطرق التعديالت من مزيد إضفاء إلى بحاجة فنحن أذن. األطفال

 SEN الخاصدة التربويدة االحتياجدات ذوى األطفدال بعدض تواجده ربمدا التعديالت هذه

 .لمالتع بيئة في الخبرات وممارسة استكشاف مجال في خطيرة معوقات
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 إرشادات خاصــة بالتعديـــــالت

 التربويدددة االحتياجدددات ذي الطفدددل توافدددق ألجددل التاليدددة التعدددديالت تكدددون أن يجددب 

 تكدون أال يجدب الطبيعية األقلمة مبادئ مع تتفق وحتى. أمكن كلما قليلة SEN الخاصة

 بدـ تعلدقي مدا بالتعديالت المتصلة القيمة العوامل ومن. اإلمكان بقدر فضولية التعديالت

 داخددل الثقافددة اكتسدداب االيجابيددة النتددائج ، العضددوية ، العالقددات"  الفعالددة المشدداركة" 

 . ذكره ما التعديالت مالئمة مدى بتحديد المرتبطة المقاييس ومن. البيئة

                                                    (Erwin& Schreiber,1999   .) 

جه الدعم ( إمكانية مشاركة الطفل بطريقة نشطة وإيجابية تضمن التعديالت ) أو - 1

 فى الخبرات واألنشطة.

 .الجماعة داخل األدوار وأخذ األقران بين العالقات( الدعم) التعديل ينشط - 2

 .بالطفل خاصة ومفيدة سوية نتائج التعديل عن ينتج – 3

 .الطبيعية البيئة وثقافة جو مع(  الدعم)  التعديل يتفق - 4

قدم الباحثان ستة مبادئ أساسية لتطوير سبل الدعم المقدم لذوى االحتياجات  وأخيرا  

 التربوية الخاصة تتفق مع القيم والمقاييس المذكورة سابقا  وهى كما يلي: 

 أن تكون التعديالت منظمة وغير تطفلية أو اقتحامية كلما أمكن. -1

 .األقران قبل من المقدمة التكيف بألوان االهتمام يجب -2

 وعلى البيئة على السيطرة ممارسة في األطفال حقوق التعديالت تعكس نأ يجب -3

 .حياتهم

 .الدعم أوجه تحديد عملية في األسرة تضمين يجب -4

 .المقدم والدعم الحادثة التعديالت وفعالية كفاءة ضبط يجب -5

 وروح الناجحة العضوية تكوين على المحفز الجو مع التعديالت تتوافق أن يجب -6

 .المجتمع
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 بيئــات التعلـــم االيجابيـــةخصائص 

 ممتعة بأنها الطفل نمو لتحسين المقدمة الفرص تتسم( " Dunst,2000) لرأى وفقا   

 و.قدراته على بالسيطرة الطفل إحساس إلى وتؤدى للقدرة ومنتجة للطفل ومنشطة

 بالنسبة أهمية أكثر فهو األطفال لجميع التعلم بفرص الخاص المقياس هذا أهمية رغم

 .الخاصة االحتياجات وىلذ

 األشياء لتناول األطفال دافعية تتوافر لن والنشاط باإلمتاع البيئات تتسم لم وإذا 

 مراعاة مع البيئة إعداد ينبغي لذا.  اإلعاقة عوامل وجود حالة في وخاصة واكتشافها

 التي الصعوبات ومن القدرات ظهور التعلم فرص تتيح أن ينبغي كما المتعة جانب

 تخطيط ، فردية أهدافا   اعتبارها يمكن( القدرات) الخبرات أي تحديد المدرس تعترض

 .القدرات هذه نمو تنشيط على تعمل بحيث واألنشطة البيئة

 التربية برامج في وتحسينها بالمميزات المتعلقة الهامة األعمال بعض تشير و 

 خلق في هاما   ورا  د تلعب الطفل رؤية نهج على المدرس قدرة أن إلى لألطفال المبكرة

 المدرس بين التفاعل أن إلى البحوث بعض تشير الواقع وفى. التعلم تنمي التي البيئة

 أي أن معرفة الطفل رؤية أخذ يتضمن البيئة للمميزات بالنسبة عامل أهم هو والطفل

 برغباته تتعلق ومقاصد اهتمامات ، خاصة أهداف له – جدا   الصغير حتى – طفل

 مراعاة المدرسين على يجب إيجابية تعلم بيئة ولخلق. والتعلم افباالكتش الخاصة

 التعبير يمكنهم المثال سبيل على الصغار األطفال من فكثير. الطفل وقدرات اهتمامات

 .لفظية بصورة لهم بالنسبة هام هو عما

 :  التالية البيئة عناصر توفير على العمل يجب االيجابية البيئة هذه مثل إليجاد و

  المشاركة تنشيط - أ   

 النفس على االعتماد تنمية – ب 

 " االستكشـــاف"  أجـل مـن المساعــدات توفير - ج 

  الخارجية للبيئة االنتباه – د 

 والتعلــم االستكشـــاف فــرص توفيــر - هـ
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 تنشيـــط المشاركـــة -أ 

 الوقت مقدار) ةاألنشط في الطفل مشاركة تنشيط في اإليجابية التعلم بيئات تسهم 

 يستخدم" ( الموقف" والبيئة للنمو المناسبة السلوكيات ممارسة في الطفل يقضيه الذي

 في منهمكين يكونوا عندما األطفال سلوكيات لوصف أحيانا(  on task) مصطلح

 تتناسب بطريقة البيئة مع يتفاعل أو للطفل بالنسبة المشاركة تعني و. التعليمية األنشطة

 األطفال باختالف مختلفة بصور تتم فالمشاركة إذن الموقف ومع وهنم مستوى مع

 .والظروف

 مشكالت من والتقليل التعلم تنشيط في المرتفع المشاركة مستوى من الفائدة تتمثل و 

 في درجاته تزداد نشاطه ازداد كلما الطفل أن الباحثون وجد وقد منعها أو السلوك

 تحقيق في صعوبة الخاصة حتياجاتاال ذوى من كثير تواجه وحيث التحصيل

 مشاركتهم تنشيط في الهامة المبكر التدخل أهداف أحد يتمثل البيئة داخل المشاركة

 . ايجابية أكثر بصورة

 المشاركة قليلي لألطفال بالنسبة كبيرة أهمية وخصائصها البيئة طبيعة تتضمن كما 

 أن ذلك ويعني التجاوب معدل بارتفاع المشاركة بيئات تتسم"  التعليمية األنشطة"  في

 هناك. بيئتهم مع يتفاعلون عندما والمحتملة الوقتية العكسية التغذية لألطفال تقدم البيئة

 مثال المتحركة فالالعب. التجاوب نسبة بارتفاع تتسم التي األطفال لعب من العديد

 نتجت كما( . الهز أو السحب أو كاللمس) حركة ألي التجاوب من عال مستوى تتضمن

 .البيئة تجاوب قوة عن الرجعية التغذية األلعاب هذه تجاه الفعل وردود الوجه تغييرات

 على األطفال تساعد والوقتية المناسبة الرجعية التغذية توفر التي فالبيئة إذن 

 يشعرون الذين األطفال أما.  البيئة في التحكم في واألمن القوة من نوع اكتساب

"  التعلم من مستفيدين غير"  بـأنهم يوصفون ما فغالبا   البيئة في التحكم بصعوبة

 .اإلعاقات ذوى األطفال مع ذلك حدوث نسبة وتزداد

 واألنشطة المواد اختيار طريق عن البيئة مع التجاوب نسبة زيادة للمدرسين ويمكن 

 المواد جميع أن من التأكد أيضا عليهم ينبغي كما. االيجابي التعزيز لهم تقدم التي
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 الطالء جف أو الكشاف بطارية تعطلت فإذا الصحيح وضعها في مرتبطة وسائلوال

 محاولتهم عند األمل وخيبة باإلحباط حينئذ األطفال يشعر – مثال   – بالبستلة الموجود

 .أخرى مواد باستخدام المحاولة إلى ميلهم يقل ذلك على وعالوة المواد هذه الستخدام

 األنشطة خصائص لتحسين مقترحات سةخم(   Bailey,wolery,1992) وقدم 

 :  االيجابية المشاركة عملية لتسهيل والمواد

 كبير) الحجم طريق وعن ، الزاهية األلوان إضفاء خالل من مقبولة مواد تقديم -1

 تعد األبعاد ثالثية األشياء أن ويبدوا أيضا الصوت طريق وعن(  جدا   صغير) أو( جدا  

 الوقتية العكسية التغذية تقدم التي فالمواد سابقا   ذكرنا كماو البعدين ذات من قبوال   أكثر

. نموهم ومستوى األطفال اهتمام تالئم كانت إذا المواد قبول درجة وتزداد الدافعية تثير

 كانت إذا العامل ذلك يتحقق مثال الفن ففي ، التجديد عامل كذلك الهامة العوامل ومن

 األطفال يمارس قد األسابيع أحد ففي محددة زمنية فترات على تتغير المتاحة المواد

 صورة تتغير التالي األسبوع وفى ، األبيض الورق من مستطيلة أفرخ على الرسم

 مع البحيرات ،  األنهار ، المحيطات أشكال وجود مع األزرق اللون إلى الورق

 قخل لألطفال يمكن الماء في تعيش التي والحيوانات النباتات تمثل صغيرة تقاطعات

 .مثال   كالصمغ الالصقة المواد باستعمال أشكال

 والمشاركة التنوع لتقديم دائرية خطة بتطوير الغربية المدارس إحدى قامت كما 

 الحجم ألبعاد وفقا الفصل داخل للمواد أكواد بإعطاء التعليم على القائمون بدأ. الجيدة

 مجموعة 12 إلى المواد تقسيم تم. الحسية والخاصية والنوع النمو ومستوى والتعقيد

 بعد كل تمثل المواد من مزيج على مجموعة كل تشتمل بنود 11 على منها كل تحتوى

 : يلي ما كاملة مجموعة كل تقدم إذن السابقة األبعاد من

 .التعقيد ودرجة الحجم في المتنوعة المكونات من توليفة - 1

 .النمو مستويات من مدى تمثل مكونات - 2

 .التربوية األهداف من عددا   قياس مكونات - 3

 .عديدة حسية خواصا   تتضمن مكونات - 4
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يتم االزدواج بين مجموعتين معا  في الحجرة في وقت واحد ومن المؤكد أن هناك مواد 

أخرى تظل بالحجرة طوال الوقت )القوالدب ، الكتدب ، الددمى( حيدث يمكدن اسدتخدامها 

حيددث تتدوافر المددواد األكثددر  إلدى جانددب المدواد األخددرى يددتم إعدداد جدددول الددائرة هكددذا

 تعقيدا  على مدى العام.

 المشداركة عملية تحسن يتحقق"  واجبا  "  كونها من بدال  "  امتيازا  "  المشاركة اجعل-2

 علددى الزمدا   شديئا   األنشدطة جعددل أن كمدا.  ذاتدي بشدكل المددواد اختيدار يدتم عنددما كثيدرا  

 .بها اهتمامهم من يقلل ما عادة   األطفال

 األطفدددال مشددداركة تتحقدددق ال حيدددث.  األنشدددطة فدددي مؤقتدددة أدوارا   ألطفدددالل اجعدددل-3

 ،( اآلخددرين فعددل ،مشدداهدة قصددة إلددى كاالسددتماع) السددلبية سددلوكياتهم علددى باالقتصددار

 مشدداركة تضددمن طددرق إيجدداد خددالل مددن المشدداركة تحسددين يمكددن بددل دورهددم، انتظددار

 اسددتخدام ألطفددالل يمكددن مددثال   القصددص حصددة فخددالل إيجددابي بشددكل األطفددال جميددع

 جامعي ، قادة ، كمساعدين األدوار ألخذ المالبس نماذج ، الحيوانات أشكال ، العرائس

 – اإلعاقدات ذوى خاصدة وبصدفة – األطفدال لجميدع وبالنسدبة للتهليدل فريدق أو بياندات

 .الفرد مهارة مستوى مع األدوار يتناسب أن يجب

 ال الدددذين األطفدددال إن الحاجدددة نددددع التفددداعالت تحفيدددز أو لبددددء التعليمدددات اسدددتخدم-4

 سددبيل فعلددي خدداص محفددز أو أمددر إلددى يحتدداجون قددد المددواد أو األنشددطة فددي يشددتركون

 اآلخلرين األطفلال ملن ثالثة أو اثنين مع الكتب ركن في األطفال أحدى كانت إذا المثال

 ا  كتابل رايتي هل"  المدرس لها يقول قد غيرها مع تتفاعل أو الكتب إلى تنظر ال لكنها

 علللن آخلللر كتلللاب إيجلللاد يمكنلللب هلللل زميللللب؟ يلللدي فلللي كاللللذي الديناصلللورات علللن

  الديناصورات؟

 التدي األشدياء اقتنداء إلى يميلون فاألفراد ، المواد من األطفال باهتمام يحظى ما حدد-5

 اللعدب النداس بعدض يحدب حيدث ، يحبونها التي األنشطة في االشتراك وإلى يفضلونها

 وقدد الموسديقي، غدرف فدي فدراغهم أوقدات مدن كثيدرا   يقضدون وقدد الموسديقية باآلالت

 البعيدة األنشطة أما التنس مالعب في طويال   وقتا   فيقضون التنس بلعبة آخرون يستمتع
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 أو ثانيدة لغدة تعلدم للدبعض بالنسبة ذلك أمثلة ومن تنتهي ما فسرعان األفراد اهتمام عن

 قابل المفهوم نفس أن إال أساسية بصفة بالبالغين تتعلق السابقة األمثلة أن رغم ، الطهي

 المددواد فددي أكبدر بقدددر المشداركة إلددى الصددغار األطفدال يميددل و.  الصدغار مددع للتطبيدق

 .اهتمامهم على تحوز التي واألنشطة

 األطفددال اهتمامددات تحديددد يمكددنهم المدرسددين أن تبددين اللصدديقة المتابعددة خددالل مددن 

 الطفدل مشداركة مددى تحسين يمكنهم نشطةواأل المواد هذه إتاحة طريق وعن. الخاصة

 االهتمامدات بحددود يتسمون الحادة اإلعاقات ذوى األطفال أن في المشكلة وتكمن. فيها

 االهتمدام جواندب نحددد أن المفيد من يكون قد الحاالت هذه مثل وفى باألنشطة الخاصة

 ألشدياءل أفضدل بشدكل األطفدال بعدض يسدتجيب كمدا. اللعدب اهتمامدات من بدال   الحسية

 المسموعة الخصائص ذات األشياء غيرهم يفضل بينما القوية المرئية الخصائص ذات

 طريددق عددن التوافددق سددلوكيات فددي الددنقص أوجدده تقليددل فددي الجهددود بعددض نجحددت لقددد

 وفقدددا بعنايدددة اختيارهدددا يدددتم التدددي الجيددددة التعزيدددز صدددور يقددددمون متمكندددين أشدددخاص

 .طفل كل الهتمامات

 المدواد لتشدمل مصدممة للهوايدات قدوائم بتطوير  الغربية رسالمدا إحدى قامت قد و 

 صدناديق" شدكل فدي وذلدك لقدراتده والمناسدبة الطفل لدى األقوى باالهتمام تحظي التي

 للمدواد عالمات توضع كما الطفل اسم في تتمثل عالمة صندوق لكل يعطي"  الهوايات

 الطفدل رؤيدة متنداول يفد عاليدة أرفدف فدي الصدناديق هدذه تخزين يتم داخلها المتضمنة

 البدالغين مدع االجتماعيدة التفداعالت تحفيدز إلى الترتيب هذا ويؤدى يده عن بعيدة لكنها

 الصدناديق داخدل الموجدودة المواد استخدام بشأن الطفل جهة من الطلبات توجيه وإثارة

 .حالة في فقط

 .الطفل طلبها إذا -1

 .الفصل داخل أخرى بمواد انشغاله عدم حالة في للطفل يقدمها المدرس كان -2
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حيث إن عدم االشتراك في األنشطة ال يعد اختيارا  صائبا  ولذلك يعد جمع المواد داخدل 

صندوق هوايات الطفل أسدهل بالنسدبة للمددرس حتدى يقدوم بإعدادة توجيده الطفدل الغيدر 

 مشارك.

 تنميـــة االعتمــاد علــى النفــس -ب 

 االحتياجددات ذوى باألطفددال خاصددةال البددرامج إعددداد تعتددرض التددي الصددعوبات مددن 

 يفعددل أن)  الددنفس علددى االعتمدداد سددلوك تحسددن بددين التددوازن تحقيددق الخاصددة التربويددة

 بسدبب األنشدطة بعدض عدن يبتعددوا لدم األطفدال أن مدن والتأكيدد( بمفرده الشيء الطفل

 أحيانا   الضروري من األنشطة في المشاركة ولتحسين فيها المطلوبة للمهارات افتقادهم

 كانت وإذا الخاصة االحتياجات ذوى لألطفال الخاصة والتعديالت الالزم الدعم نقدم نأ

 ينبغدي الخارجيدة المسداعدة تقدديم عددم حالدة فدي النشداط مزاولة من تمنعه الطفل إعاقة

 الطفدل يشدجع الدذي الحدد إلدى المسداعدة حجم يكون أن ينبغي المساعدة هذه تقديم حينئذ

 .أمكن كلما اآلخرين دعم عن مستقلة بصورة يؤدى أن

 الطفددل وإحسدداس االستكشدداف عمليددة تعددوق التددي وحدددها ليسددت البدنيددة اإلعاقددة إن 

 األمان توفير في المتخصصون فالبالغون ، أيضا اجتماعية قيود هناك لكن باالستقاللية

 للطفدل األعمدال بدأداء الكبدار يقوم وقد الخبرات لبعض األطفال إتقان يقيدوا قد لألطفال

 الكبار يضيف قد بمفردة المشكالت وحل والتفاعل لالستكشاف له المجال ترك من بدال  

 ذلدك ويدؤدى ، واالجتماعيدة الماديدة البيئدة مسدتوى علدى مطلوبة غير التعديالت بعض

 الطفددل متندداول عددن بعيدددا   البيئددة علدى السدديطرة ومسددئولية الددتحكم عمليددات إمضدداء إلدى

 لمعظدم مضداد اتجداه فدي االسدتجابة هدذه تسدير ناآلخدري تحكدم  إطار في لتدخل المعاق

 كثيدرا   المهدم فمدن إذن مجتمعندا فدي( األداء فدي) الشخصي لالستقالل األساسية المبادئ

 .البيئة على" المفرطة السيطرة"  الكبار يتجنب أن

 توفير المساعــدات مـن أجـل " االستكشـــاف " -ج 

 االحتياجدات ذي الطفدل لمسداعدة مهاتقددي يمكدن التدي المسداعدة ألوان من عدد هناك 

 األلددوان هددذه بددين ومددن االستكشدداف فددرص إتاحددة و البيئددة مددع التفاعددل علددى الخاصددة



 

 

 التدخل المبكر
 

212 

 تبددوا التدي األنشدطة إنجداز  اإلعاقدات ذوى لألطفدال تتديح فهدي ، التكنولوجية الوسائل

 قدد المشدي علدى القدادر غيدر فالطفدل المثدال سدبيل علدى لهدم بالنسدبة مستحيلة أو صعبة

 عددن بعيدددة الحجددرة كانددت وإذا الطعددام حجددرة إلددى للددذهاب المتحددرك الكرسددي يسددتخدم

 قياسدي زمن في يصل حتى أفضل بوسائل مجهز كرسي إلى يحتاج ربما الفصل غرفة

 طبيعدي بمعددل أو بسدرعة القلدم باسدتخدام الكتابدة علدى قدادر غيدر آخدر طفل يكون وقد

 فدي الكمبيدوتر اسدتخدام إلدى الطفدل لدكذ يحتداج قدد الفصدل داخل العمل مسايرة له يتيح

 .الكتابية األعمال

 الخاصة االحتياجات ذي الطفل لمساعدة تقديمها يمكن التي المساعدات ألوان أهم من و

 :  االستكشاف فرص إتاحة و البيئة مع التفاعل على

  التكنولوجية الوسائل –1

  التعلم مواد باقي و األلعاب تعديل –2

  النتائج و األهداف تعديل –3

  األنشطة تعديل – 4

 الوسائـــل التكنولوجيــة  - 1

نالحظ في األمثلة السابقة وجود فجوة بدين قددرات الطفدل والمهدارات الالزمدة ألداء  

األنشددطة المطلوبددة. وتقدددم وسددائل التكنولوجيددا األدوات الالزمددة لعبددور هددذه الفجددوة ، 

 وا بفعالية في بيئات التعليم النظامي.وتتيح لكثير من األطفال ذوى اإلعاقات أن يشارك

تشير الوسائل التكنولوجية إلى مدى واسع من األجهزة والخدمات قد تكون األجهدزة  

منخفضة التقنيدة كدالمكبرات المحمولدة باليدد أو عاليدة التقنيدة كدأجهزة االتصدال القائمدة 

المختلفدة مدع أمثلدة على استخدام الكمبيوتر، وفيما يلي قائمة بأنواع وسائل التكنولوجيدا 

 لكل منها: 

  أجهدددزة للحركدددة ) كالعصدددي والممشددداة والكراسدددي المتحركدددة والددددراجات المعدلدددة

 والتجارية(.
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 العموديدددة المقاعدددد ، األرضدددية المقاعدددد أو األركدددان كراسدددي)  للجلدددوس أجهدددزة ، 

 (.والشنابر والمساند ، والوسائد

 مشددابك ، اإللكترونيددة الطعددام وأدوات ، الخاصددة اآلنيددة)  الذاتيددة المسدداعدة أجهددزة 

 (.التثبيت وأدوات الحمام ومقاعد األزرة

 (.الدائرة والمسارات القريبة والنوافذ ، المفاتيح)  اإللكترونية الوصول أجهزة 

 (.مصورة بطاقات ، رمزية لوحات)  المتقدمة االتصال أجهزة 

 (.األصوات اتوكر ، الموسيقي ، الرسم برامج ، الكمبيوتر ألعاب)  إبداعية وسائل 

 أسددوار ، حديثددة بتقنيددات مددزودة لألبددواب مفدداتيح)  البنائيددة العوائددق إزالددة وسددائل ، 

 (.المفصالت

 تعديــل األلعــاب وباقـي مــواد التعلــم - 2

إن اختيار وسائل اللعب وغيرها من مواد التعلم قد يزيد من النجاح فدي البرندامج أو  

طفددال المعددوقين حيددث تضددع احتياجدداتهم يعوقدده وينطبددق ذلددك بشددكل خدداص علددى األ

الحركية والحسية والتكيفية الفردية قيودا  بالنسدبة ألندواع األلعداب ومدواد الدتعلم المفيددة 

لهم ، وحيث أنه يصدعب غالبدا  أيجداد المدواد المتفقدة تمامدا  مدع حالدة الطفدل المعدوق لدذا 

ري وأحيانددا مددا أحيانددا مددا تسددتخدم التعددديالت المطبقددة علددى مددا هددو متدداح بشددكل ضددرو

تستخدم التعديالت الفنية لتتديح للطفدل مزيددا  مدن السديطرة علدى األلعداب والمدواد ومدن 

األداء المسددتقل باسددتخدامها ، علددى سددبيل المثددال فإضددافة مفتدداح التشددغيل للعبددة الخدديط 

الملفددوف تتدديح للطفددل اسددتخدامها بمفددرده . كمددا يمكددن تعددديل بعددض المددواد مددن خددالل 

أو األربطة بالنسبة للمالبس و ذلك بإضدافة مقدبض للقلدم لزيدادة سدرعة استبدال األزرة 

الكتابة. وهناك طرائق إضافية لعمل التعديالت الخاصة باأللعاب ومدواد الدتعلم المقدمدة 

 (.Musselwhite,1986لألطفال ذوى اإلعاقات )

 .)المثبت ) لربط مواد اللعب بسطح ثابت 

 اتها لتنمية اإلدراك البصري أو التحكم فيها(.التوسعة ) توسيع محيط المواد أو مكون 
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  التركيددب )توصدديل أجددزاء إضددافية لتسددهيل وصددول األشددخاص المعدداقين بصددريا أو

 بدنيا  إليها كإضافة سدادات لمكونات األلعاب الخشبية(.

  تقليل االستجابة المطلوبة ) تقليل المسافة أو معددل الحركدة أو مددى تعقدد االسدتجابة

.) 

 الحسي المادي )تقليل الخصائص المجردة لألدوات(. زيادة الجانب 

  إلغاء المفاتيح الزائدة لتركيز انتباه الطفل على خاصية واحدد فدي موقدف معدين ) إذا

 كان النشاط يتمثل في إدراك الشكل تجنب استخدام األلوان المتعددة(.

 .)إزالة عوامل التشتت ) كأن تكون خلفية العمل بسيطة بصورة دائمة 

  معدددل األمددان والددزمن المسددتغرق )تجنددب المددواد الحددادة أو ذات الحددواف ، تحسددين

 حافظ على المواد من البلل أو عوامل الرطوبة ولتكن المواد متينة(.

 تعديــل األهـــداف أو النتائــج - 3

يجب أن يتم تعديل نتائج )أو أهداف( أي نشاط تعليمي كذلك حتدى يمكدن أن يشدارك   

المختلفددة بإيجابيددة وفقددا لمسددتوياتهم الفرديددة وأن تفددي النتددائج  األطفددال ذوى القدددرات

باألهداف الشخصية لهم على سيبل المثال قد يكون الهدف من منهج العلوم المعد للطفل 

متأخر النمو إثارة تحسين مستوى النمو اللغوي وعلى العكس قدد يكدون الهددف بالنسدبة 

مبادئ العلوم ومن األمثلة األخرى أن  ألقران الطفل المتضمنين في نفس البرنامج تعلم

يستخدم الطفل الصولجان لمعرفدة األلدوان المختلفدة بينمدا يسدتخدمها آخدر لدتعلم مفداهيم 

 الحساب.

 تعديــــل األنشطـــة  - 4

يمكن تعديل األنشطة لمساعدة األطفدال ذوي االحتياجدات الخاصدة علدى النجداح فدي  

يالت على األنشطة بصور مختلفدة تتضدمن مدا األنشطة المدرسية، و يمكن إجراء التعد

 يلي : 

  ضبط الوقت المحدد للتعلم وإتمام النشاط واالختبار. –ضبط العامل الزمني 
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  زيددادة مقدددار الدددعم الشخصددي عددن طريددق االسددتعانة بشددريك مددن  –مسددتوى الدددعم

 األقران أو تقديم المساعدة اإلضافية.

  نشداط أو الطريقدة التدي ينفدذ بهدا )ركدل يدتم تبسديط ال  -مستوى الصدعوبة أو التعقيدد

الكددرة مددن وضددع الثبددات بدددال  مددن ركلهددا أثندداء اندددفاعها ، اسددتخدام اآللددة الحاسددبة لحددل 

 مسائل الحساب(.

  ضبط عدد المواد التي يتوقع أن يتعلمها الطفل )يمكنك تحديد خمس كلمات  –الحجم

 للهجاء بدال  مع عشرة(.

 ة التي يستجيب بها الطفل للنشاط التعليمي )بدال  مدن تعديل الطريق -النتيجة أو األداء

 اإلجابة الشفوية على األسئلة يمكن مساعدة الطفل على أن يشير لإلجابة الصحيحة(.

  ضبط معدل اشتراك الطفل االيجابي في النشاط )مثال : اطلب مدن  –نوع المشاركة

 (.أحد الطالب أن يحمل الخريطة بينما يقوم اآلخرين بشرح المواقع

 االنتبـــاه للبيئــة الخارجيــة -د 

إن للبيئة الخارجية دورا  كبيرا  في دفع جوانب النضج والنمو إال أن هذا الددور غيدر  

واضح ومهمل ، و تشير البحوث و الدراسات إلى أن أمداكن اللعدب )أو المالعدب( تعدد 

مداال خطيدرا  فدي أكثر المكونات المدرسية إغفاال  لدروها رغدم أن هدذا الموقدف يمثدل إه

 حق الصغار إال أنه يمثل مشكلة خاصة لألطفال الصغار ذوى االحتياجات الخاصة.

يددتعلم الصددغار باسددتخدام وسددائل الحددس وقدددراتهم الحركيددة بهدددف جمددع وتفسددير  

المعلومات المرتبطة بالعالم مدن حدولهم كمدا إنهدم يسدتجيبون أللدوان اإلثدارة المتضدمنة 

ئل الحس لديهم للحصول علدى التغذيدة العكسدية والمفداتيح فيما حولهم ويستخدمون وسا

 األساسية الالزمة لقيامهم بالتجول وتوجيه أنفسهم واستنباط معاني تتعلق ببيئتهم.

 –خاصة  ما يتعلق باإلثارة الحسية وفرص التحكم الحركدي  –إذن فخصائص البيئة  

عيندددة ويعدددي ضدددرورية لتحديدددد أسدددلوب نمدددو وتعلدددم األطفدددال الصدددغار فدددي مواقدددف م

المتخصصون في مجال الطفولدة المبكدرة حقيقدة الحاجدة إلدى خلدق بيئدات تثيدر جواندب 

الحددس وتقددديم لألطفددال الخبددرات البدنيددة )الماديددة( االجتماعيددة ، العاطفيددة ، الحسددية ، 



 

 

 التدخل المبكر
 

216 

والمعرفية ، كما تتسم البيئات الخارجيدة كدذلك بقبولهدا لددى األطفدال ، فمعظدم الصدغار 

ئة حيث تتوافر فرص كثيرة لأللعاب المفتوحة واالستكشاف ولمدس يحبون الخروج للبي

التجارب أكثر مما هو متاح في البيئات الداخلية تتديح البيئدات الخارجيدة كدذلك مالزمدة 

األطفددال لبدداقي الكائنددات الحيددة )كالحيوانددات والنباتددات( وتعرضددهم لمشدداهدة جمددال 

 (.Wilson,et.al,1996وعجائب العالم الطبيعي )

حددت البحوث و الدراسات فوائد كثيرة للبيئة الخارجية بالنسبة للصغار،  فوجدد  لقد 

أن البيئة الخارجية تقدم مميزات تتلخص في توجيه المصادر والخيدال واإلبدداع واللغدة 

والتأقلم مع الطبيعة والتنشئة االجتماعية وحتى مهارات القراءة والكتابة )محدو األميدة( 

ا يتعلق بالبيئة )المواقف الخارجية والداخليدة ( ففدي المواقدف ويختلف لعب األطفال فيم

الخارجيددة يميددل األوالد إلددى االنهمدداك بقدددر أكبددر فددي التمثيددل الدددرامي والبنددات إلددى 

األلعاب البنائية والعكس صحيح بالنسبة للعب الداخلي فاألطفال الكائنون ببيوت معدمة 

زل بقدر أكبر وتتميز األلعاب الخارجية الموارد يتجهون إلى اللعب الدرامي خارج المن

كددذلك بنددواحي اإلبددداع والنشدداط والمغددامرة والتفاعددل االجتمدداعي والحريددة أكثددر مددن 

في ظل البيئة المعدة بصدورة متزندة  –األلعاب الداخلية ، وباإلضافة إلى ذلك فاألطفال 

الوظيفية كمدا  ينهمك األطفال في السلوكيات األقل من الناحية –ومتوافقة ومنمقة للعب 

أنهددم ال يشددتركون فددي مشددكالت السددلوك بقدددر اشددتراك غيددرهم فددي المالعددب التقليديددة 

العقيمة وحتى يكتسب األطفال هدذه الفوائدد فدإنهم بحاجدة إلدى وقدت ومكدان ودعدم )مدن 

 الراشدين( لتسهيل ذلك.

 خصائــص البيئـة الخارجيــة الجيــدة

بيئدة الجيددة المعددة لألطفدال الصدغار لقد أجريت بعض األعمال لتحديدد خصدائص ال 

 ( عرضا  لهذه الخصائص حسب أنشطة التعلم المناسبة:  11) إطارويقدم 

 الفرص الخاصة باألطفال 

  االجتياز السوي للمخاطر 

  تحديات محفزة 

 عناصر البيئة المادية 

 المكونات المستقلة 

 تلفة لالعب تنشيط أنوان مخ 
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  لعب مفتوح 

  اتخاذ القرار 

  تفاعالت اجتماعية 

  خصائص الصحة واألمان 

  مزيج من األشياء 

  تنون أمكان اللعب 

  ) عناصر طبيعية )نباتات ،حيوانات 

  التعقد 

  التنون 

 الوصول لألشياء 

( أربعة مبادئ أساسية لضمان توافر عوامل Winter,et.al.,1994هذا و قد حدد ) 

دئ على توفير األمان وخبرات األمان والشمول لبيئات اللعب الخارجية تركز هذه المبا

النمو المناسدبة واالشدتمال الكامدل والتكامدل بدين المبدادئ السدابقة وقدرر البداحثون أن ) 

االشددتمال األمددن لألطفددال ذوى االحتياجددات الخاصددة " فددي بيئددات اللعددب الخارجيددة" ( 

ظائف يتطلب مزيدا  من األمان والخبرات المالئمة للنمو عالوة على االشتمال الكلي للو

 في شكل ائتالفي موحد.

إن المالعددب التقليديددة عامددة  ال تقدددم هددذه المميددزات وال تفددي باالحتياجددات المختلفددة  

 لكثير من األطفال بالقدر الكاف وخاصة احتياجات ذوى اإلعاقة.

( " تعد كثير من المالعب سيئة بالفعل بالنسبة لألطفال فهي Frost,1992وكما ذكر ) 

التنظدديم" أوضددحت كثيددر مددن الدراسددات أن المالعددب التقليديددة تتصددف بددالعقم وعدددم 

، 1/2بالمدارس تمثل خطورة على صحة وأمان األطفال الصغار حيث تحددث )مدا بدين

( إصابات األطفال في المالعدب تشدمل هدذه اإلصدابات كسدر العظدام واإلصدابات  2/3

 المخية واالرتجاجات الدماغية وأحيانا ما تؤدى اإلصابة إلى الموت

                                                    Morris,1996) &Tayler  .) 

كما يتعرض الصغار مدن ذوى االحتياجدات الخاصدة إلدى مخداطر كبيدرة تتمثدل فدي  

اإلصابات التي تلحق بهم في الملعب )الفنداء( بقددر أكبدر مدن األطفدال الطبيعيدين وممدا 

علددق بدداالتزان ، األمددراض ، االندفاعيددة ، يزيددد مددن هددذه الخطددورة وجددود مشددكالت تت
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والمهارات المحدودة الخاصة بتوقع النتائج ومما يرتبط بذلك أيضدا العزلدة االجتماعيدة 

وفترات البعد عن النشاط أو العمدل أو مشداهدة أنمداط السدلوك فدي البيئدة الخارجيدة. إن 

والنمدو ، وفيمدا يلدي االهتمام بهذه العوامل يجعل البيئة الخارجيدة أكثدر مالئمدة للنضدج 

 مناقشة حول كيفية االهتمام بهذه العوامل.

 عوامـــــل األمــــان - 1

إن البيئة اآلمندة ال تقلدل نسدبة الحدوادث واإلصدابات فقدط لكنهدا أيضدا تنمدي مشداعر  

األمن حيث يميل األطفال بقدر أكبر إلى استكشاف بيئتهم في حالة شعورهم باألمان في 

وم بدده ،  كمددا يواجدده العديددد مددن األطفددال الصددغار ذوى اإلعاقددات هددذا النشدداط الددذي يقدد

بمواقف تعرضهم لنسبة كبيرة من اإلصابات والحوادث تتضمن هذه المواقف مشكالت 

تتعلق باالتزان والدتحكم الحركدي واالضدطرابات المرضدية ومعوقدات الرؤيدة والسدمع 

 واضطراب النشاط.

ن العدداملون فددي مجددال تربيددة ذوى فددي بعددض األحيددان يحدداول الوالدددون والمدرسددو 

اإلعاقات خلق بيئة خاليدة مدن عوامدل الخطدورة ، لكدن هدذه الفكدرة ليسدت صدائبة فهدذا 

النوع من البيئات يحدد فرص اكتساب الخبرات الجديددة يحتداج األطفدال هدذه الخبدرات 

لتحفيز عنصر االستكشداف والدتعلم مدن أخطدائهم وحيدث يلعدب خدوض المخداطر دورا  

تعلم المهارات الجديدة يجب أن يكون المدرسون قادرين على اتخداذ القدرارات هاما  في 

 بشأن ما يشكل الخطر بدال  من " معرفة التدريبات التي تؤدى إلى الخطر ".

غالبددا  مددا يتخددذ األطفددال ذوى اإلعاقددات الحسددية )كمعوقددات السددمع والبصددر( جانبددا   

بها ، كما تزداد نسبة تعرضهم لإلصابة خالل األنشطة الخارجية بدال  من االنهماك في ل

من الخبرات الجيدة التي ينبغي أن يقدمها الكبار لألطفال المعداقين أن يكوندوا دائمدا  فدي 

محيط رؤية الطفل حتى تسهل عملية جذب انتباهه عند الضرورة ، كما يجب أن يتلقدى 

، و ينبغدي أن يعلدم  الطفل ذو اإلعاقة السمعية تعليما  خاصدا  فيمدا يدرتبط بقواعدد األمدان

كيفية االنتباه بصورة دائمة أثناء التواجد بالملعب )انتباه بصري ( طالما كانت الوسائل 

األخرى )نماذج االهتزازات والتسلق ( واألنشطة )كدالجري والتدنس( تدؤدى للخطدورة 
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وبالنسبة لباقي األطفال في الفصل ينبغي أن يعوا احتياجات الطفدل للمثيدرات البصدرية 

 حتى ينتبه للخطر. –ون الشفوية د –

أما بالنسبة لألطفال ذوى اإلعاقات البصرية فقد تستخدم العالمات اللمسية للتعريدف  

باألمدداكن الخاصددة بددبعض الوسددائل واألنشددطة هددذا باإلضددافة إلددى أندده يمكددن إضددافة 

محسنات صوتية للمساعدة على توجيده الطفدل وإضدفاء خصدائص اإلمتداع علدى البيئدة 

 ة هذه اإلضافات الصوتية األجراس الموسيقية.ومن أمثل

 عوامـــل ترتبـط بالوصــول لألشيــاء واالستقاللية في األداء - 2

رغددم أننددا ال نسددتطيع إتاحددة كددل جوانددب البيئددة الخارجيددة فددي متندداول األطفددال ذوى  

الصددعوبات )اإلعاقددات( فهندداك الكثيددر يمكننددا فعلدده لتحسددين عمليددات لوصددول لألشددياء 

أول خطددوة لتحسددين الوصددول فددي التعددرف علددى الحددواجز ، إذا لددك يددتم تحديددد  تتمثددل

الحواجز واالنتباه إليها يشرع األطفال المعاقون في سلوك المشاهدة بدال  مدن المشداركة 

 النشطة في اللعب الخارجي.

فالتربدددة المغطددداة بالحصدددا تقيدددد حركدددة األطفدددال المسدددتخدمين للكراسدددي المتحركدددة  

ين لوسددائل المشددي المتصددلة بالسدداق وممددا يقضددي علددى هددذه المشددكلة واألطفددال المرتددد

تغطية السطح بالخشب حيث تمنع هذه األسدطح اندزالق األطفدال وتدزود البيئدة بعنصدر 

األمان. كمدا ينبغدي أن تكدون أمداكن األلعداب الدراميدة خدارج الفصدول سدهلة الوصدول 

أو يعتمدددون علددى وسددائل إليهددا مددن قبددل األطفددال الددذين يسددتخدمون الكراسددي المتنقلددة 

 التوافق.

يجب أن تتاح لألطفال المعوقين سبل الوصول إلى مكونات اللعبة ويساعد على ذلك  

اسددتخدام المقاعددد الفرديددة والصددولجانات حيددث تجعددل هددذه الوسددائل الدددوران أسددهل 

مسدارات  يجدب أن تتدوافركمدا  ,لألطفال الذين يعانون من صعوبات الجلوس واالتدزان

خدام كراسدي الحركدة كمدا أن وجدود أسدوار بجدوار تلدك المسدارات )الطدرق( اسدت متالئ

يتدديح سددهولة الوصددول بالكرسددي إلددى الرصدديف يددتم أيضددا تثبددت الكراسددي فددي أحبددال 

صمم لألطفدال ذوى اإلعاقدات يمنزلق  ويمكن توفير)سالسل( تقود حركتها في المكان 
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جز أمدام األطفدال كمدا تقدل في مسدتوى الفنداء تتالشدي الحدوا المنزلقفعن طريق تثبيت 

  فرص سقوطهم وإصابتهم.

هندداك تعددديالت إضددافية يمكددن إجراؤهددا مددن أجددل األطفددال ذوى اإلعاقددات الحركيددة  

تشددمل الصددولجانات الموضددوعة علددى الدددراجات الثالثددة ذات الدواسددات ، واألسددياخ 

يددر المسدداعدة المضددافة لوسددائل القفددز واألسددوار القائمددة حددول الحددواجز واألسددطح الغ

مستوية ومن وسائل التعديل المناسبة كذلك الصناديق الرمليدة والحددائق المرتفعدة التدي 

 تالئم الكراسي المتحركة.

وباإلضافة إلى التحرر من الحواجز البدنية ينبغي كدذلك إعدداد البيئدة الخارجيدة مدن  

ألطفدال الناحية السيكولوجية ويعني ذلك أن تكون البيئات جذابة ، آمنة ، مفهومة لددى ا

 المستخدمين لها.

                                                 (Moore,et.al,m1987) 

 العوامــل المرتبطــة بالتفاعــل االجتماعــي - 3

رغم أن المتخصصين في مجال التربية فدي مرحلدة الطفولدة المبكدرة يددركون قيمدة  

لصغار ذوى اإلعاقدات إال أن الوقدت اللعب الخارجي في تحسين النمو البدني لألطفال ا

خارج المنزل يهدر وال يوجه لتحسين النمو االجتماعي وتضمين األطفال في األنشدطة 

 وقد تكون هناك أسباب عديدة لذلك منها : 

ينظدر جميدع المدرسددين إلدى الوقدت الخددارجي كوقدت )العدب الحددر ( لدذلك يميلددون  (1)

 اعي.بقدر أقل نحو عمل النشاطات الموجهة للعب الجم

إن طبيعددة التفدداعالت المتسددمة بسددرعة السددير فددي البيئددة الخارجيددة تضددع صددعوبة  (2)

كبيرة أمام التحاق ذوى االحتياجات الخاصة بجماعات اللعب والمشاركة المستمرة فدي 

 اللعب.

قد ال يكون األطفال المعاقون قادرين على الوصول إلى بعدض األمداكن األساسدية  (3)

 في أنشطة اللعب الجماعي.
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يكددون هددؤالء األطفددال بددنفس خبددرة أقددرانهم الطبيعيددين الخاصددة باأللعدداب  قددد ال (4)

 الخارجية نظرا  لعدم توافر الفرص لديهم لالعب خارج المدرسة بصورة كافية.

كما أن هناك العديد من اإلجراءات التي يمكن عملها لجعل اللعب الخارجي أكثر إنتاجا 

فددال ذوى االحتياجددات الخاصددة مددع وفائددة فددي توجيدده النمددو االجتمدداعي وتضددمين األط

أقرانهم ، وتشمل هذه اإلجراءات الترتيبات البيئية واألنشطة المبكرة مدن قبدل المددرس 

،  وتتضمن األنشطة البيئة تغييرات في المكان والمواد وتدأليف الجماعدة واألنشدطة إن 

ئددي ، كمددا نقددل أنشددطة وأمدداكن الددتعلم إلددى الفندداء )الملعددب( يمثددل أحددد أنددواع العددالج البي

تستخدم مراكز تعليم و تأهيدل ذوي االحتياجدات الخاصدة )أمداكن ( الدتعلم غالبدا  لتنظديم 

وسائل اللعدب والمدواد وفقدا لفكدرة التفاعدل االجتمداعي وحيدث انده قدد يثبدت نجداح هدذه 

المراكددز داخددل الفصددول يتوقددع كددذلك أن تكددون مفيدددة لتنشدديط التفاعددل االجتمدداعي فددي 

تشمل المواد األساسية )التي يمكن نقلها بسهولة من حجرة الفصل البيئات الخارجية ، و

 إلى الملعب( القوالب والمواد الفنية ، والرمل والماء ووسائل اللعب الدرامي.

كمدددا يمكدددن أيضدددا أن تسدددتخدم األنشدددطة التدددي يبتكرهدددا المددددرس لتيسدددير التفددداعالت 

ل أماكن اللعب. و ربما االجتماعية بين األطفال ذوى االحتياجات الخاصة وغيرهم داخ

يعني هدذا إضدافة بعدض األشدكال لنشداط اللعدب ، وقدد يأخدذ هدذا أحياندا  صدورة النشداط 

االجتماعي المبسط ففي أنشطة اللعب التي يخلقها المدرس ال يقوم المدرسدون بقيدادة أو 

توجيه اللعب بصفة عامة ، فدورهم الرئيسي يتمثل فدي تسدهيل التفداعالت الحادثدة بدين 

ال وبعضهم البعض ولذلك ربما يقترح المدرسون بعض األنشطة أو اتجاها  لسير األطف

خطوات اللعب لتضمين األطفال ذوى االحتياجات الخاصة علدى سدبيل المثدال إذا سدلك 

العديد من األطفال " طرقا  " في الصندوق الرملدي قدد يقتدرح المددرس اسدتخدام الطفدل 

 لحصوات لعمل "كوبري". ل SENذوى االحتياجات التعليمية الخاصة 

و تعدددددد بيئدددددة اللعدددددب الخدددددارجي بيئدددددة مثاليدددددة لعمليدددددة التددددددريس الموقفيدددددة قددددددم 

Nilbors.et.al.,2001) وصفا  ومثاال  للتعليم الموقفي في الفناء ، حيث وصدفوا هدذا )

التعليم بأنه يحدث عندما يركز المدرسون علدى المواقدف الطبيعيدة الحادثدة والتدي تتديح 
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مهارة معينة وقدم هؤالء مثاالُ لهذا النوع من التعليم يشدرح سدلوك طفدل  تعلم أو تعزيز

ذي احتياجات خاصدة تجداه طفدل طبيعدي كدان جمدال طفدل فدي سدن مدا قبدل المدرسدة ، 

يعاني من شلل مخي ، قام الطفل جمال بسحب ذراع زميل له في سبيل الحصدول علدى 

, فقددام المدددرس بشددرج ذلددك  االتددزان أثندداء ركددوب الدراجددة حتددى يقددوم بتندداول العجلددة 

لزميل الطفدل الدذي أجداب بدأن الطفدل جمدال ال يجذبده برفدق ، فقدال لده المددرس " هدل 

 يمكنك أن تدعه يمسك بيدك حتى يرتقي العجلة؟".

 اإلثـــارة الحسيـــة القويـــة - 4

ينبغدددي أن تتضدددمن األمددداكن الخارجيدددة المعددددة للصدددغار أسدددطحا  وأشدددكاال  وألواندددا   

روائددح متنوعددة حيددث يفيددد هددذا التنددوع فددي تنشدديط وسددائل الحددس ويدددعوا وأصددوات و

األطفال إلى االنتباه واالستكشاف ومن التقنيدات المناسدبة لألسدطح أن تكدون خشدبية أو 

رمليددة أو ذات حشددائش وقددد تسددتخدم األسددطح الممهدددة كددذلك لدددفع وسددير األلعدداب ذات 

األماكن التي يجرى فيها األطفال  العجالت ولكن يجب أال تستخدم مع وسائل التسلق أو

أو يزحفون أو يسيرون فدي دوائدر ومدن المدواد لطبيعيدة التدي تضديف حسدا لجدو البيئدة 

وجود الحدائق وأشجار الصنوبر والصخور وغيرا ذلك من النباتات النامية وهناك مدن 

 المددواد مددا يعددد مصدددرا  جيدددا  لأللددوان ، والصددوت والرائحددة فددالزهور الملونددة الالمعددة

والطيور الحائمة والورود الموجودة في القصارى أو على أشدجار تعطدي جميعدا بهجدة 

 ومتعة حسية للبيئة.

كما يمكن إنشاء طرق للمرور على األنواع المختلفة لألسطح : الحجرية، الترابيدة ،  

الخشددبية أو القرميديددة وغيرهددا ومددن اإلضددافات التددي تعطددي لونددا للبيئددة كالشماسددي ، 

صدات الرياح ومن اإلضافات الصوتية األجهزة المصدرة للموسيقي )مع والرايات ، م

الريدداح( والشددالالت وتعمددل الرايددات واألعددالم وأفددرع األشددجار علددى إحددداث صددوت 

للريدداح وقددد اشددتملت بعددض البددرامج علددى بعددض اآلالت الموسدديقية اليدويددة كإضددافات 

الت من فرص التفداعالت للبيئة الخارجية وعالوة على أهميتها الصوتية تحسن هذه اآل
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المباشرة لألطفال لبحث إذن عن المواد التي تصددر أصدوات مدن خدالل الدنفخ أو النقدر 

 أو الهز.

يعد إنشاء الحدائق من أفضل الطرق التي تقدم مظهدرا  يرتقدي بالدذوق العدام ، و مدن  

 الخضروات التي يمكن زراعتهدا بالحددائق الفدول ، والبطداطس ، البدازالء ، والجدزر ،

 والكرنب ، والحنطة ومما يضيف للحديقة ذوقا  و رائحة ذكية كذلك النعناع والزعتر.

 توفيــر فــر  االستكشـــاف والتعلــم -هـ 

حيث أن األطفال الصغار يتعلمون من خدالل لمدس األشدياء ، وتناولهدا عدن قدرب و  

فالملعب التقليدي تتضمن البيئة المثيرة أجزاء مفضلة يمكن لألطفال التحكم فيها بالفعل 

المددزود بددالمزالق والمتسددلقات واألرجوحددات عددادة  مدداال  يددوفر فرصددا  كبيددرة النتقددال 

األطفال وقيامهم بإعادة ترتيب المكونات البيئية ، وقد توجد بهدذا الملعدب وسدائل للعدب 

كالكرات والدراجات وأدوات اللعب بالرمل ولكن تقل أنواع المواد التي يمكن لألطفدال 

مها في البيئة الطبيعية ويمكن تعديل هذه الخاصية عن طريق تقديم مجموعة من استخدا

األدوات المفضددلة ممددا يسدداعد علددى ذلددك اسددتخدام المددواد الطبيعيددة كددأدوات الغددرس 

والجددذور وأشددجار الصددنوبر واألوراق الالمعددة والعصددي والحشددائش وأقفدداص البدديض 

جددرادل والصددناديق وإطددارات واألزهددار والطحالددب ومددن األجددزاء المفضددلة كددذلك ال

الدددراجات واللوحددات والكددؤوس واآلنيددة وعلددب الميدداه الغازيددة المعدنيددة يمكددن كددذلك 

 استخدام الكتب والمواد الفنية والعرائس لدفع عملية التعلم.

و تعد المياه من أهم متطلبات بيئة اللعب الخارجي ،  فعنددما سدئل األطفدال الصدغار  

اللعب كان األكثر طلبا  وجود حدوض مدائي يحتدوى علدى عما يحبون إضافته في مكان 

السمك والضفادع ، كما طلبوا وجدود شدالل مدائي وآلده ضدخ مائيدة إن وجدود الجدرادل 

والمضخة والخراطيم يعتبر طريقة سهلة إلضافة الماء إلى بيئة اللعب ومدن اإلضدافات 

وتددؤدى المحتملددة كددذلك وجددود طبقددات أسددفنجية وأكددواب إلددى جانددب مضددخات المدداء 

 األحواض الخشبية والمعدنية أو البالستيكية المثبتة على أرجل إلى سهولة حركة الماء.
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 االستراحـــــــات 

باإلضدافة إلددى تددوفير بيئدة الددتعلم النشددطة يجددب أن تتدوافر بالبيئددات الخارجيددة كددذلك  

 حيدث يمكدن لألطفدال الدذهاب إليهدا بعدد اللعدب المكثدف أو -أماكن للراحة واالسترخاء 

أداء أنشطة جماعية كبيرة يختار العديد من األطفال األماكن الصغيرة المنعزلدة لقضداء 

 األوقات مع بعض األصدقاء.

 حدائــــق األطفــــال

اسدتجابة للحاجددة الماسدة إلددى وجددود أمداكن مخصصددة للعددب األطفدال أنشددأت بعددض  

ع  مددن " المجتمعددات نمدداذج مجهددزة للعددب ، و تسددتخدم بعددض هددذه األمدداكن لتمثددل نددو

المملكات الساحرة " ورغم أن هذه األماكن تعد رائعة وخالبة إال أنها عالية التكلفة كما 

 أنها تحتوى على فرص أقل للتعلم.

ومددن البدددائل الجديدددة فكددرة اسددتخدام حدددائق لألطفددال وفددى الماضددي كانددت كددل مددن  

ة مختلفدة الحدائق والمالعب مستقلة عن بعضها البعض في األماكن كما تتضدمن أنشدط

تم إنشاء الحدائق من أجل إعطاء المظهدر الجمداعي لكنهدا ندادرا  مدا كاندت تتديح أنشدطة 

خاصة باألطفال وعندما أتيحت لألطفال فرصة االشتراك بها كانت السمة البدارزة هدي 

" ال تلمس " أما المالعب فقدد أنشدأت لممارسدة األلعداب الخشدنة والعنيفدة حيدث تشدجع 

لقفددز واالهتددزاز واالنددزالق وتقدددم هددذه المالعددب فددرص قليلددة األطفددال علددى الجددري وا

 أيضا للتعلم.

وهندداك أنددواع مختلفددة لحدددائق األطفددال ، فبعضددها يركددز كليددة  علددى عمليددة تعريددف  

جمالهددا واالتصدداالت التامددة بينهددا وذوقهددا المثيددر للحددس  –األطفددال بمكونددات الطبيعددة 

ن أنشطة اللعدب والدتعلم )كحديقدة المرهف وتصمم بعض الحدائق إلتاحة مدى متنوع م

اللعب( وتقدم حديقة اللعب المثالية صور التحفيز لألطفال عالوة على فرص استكشاف 

وممارسددة األنشددطة التددي تثيددر فضددولهم وتنمددي سددلوك االعتمدداد علددى الددنفس واإلبددداع 

لديهم، مما يساعد على أن تسدهم مثدل هدذه األمداكن فدي توجيده النمدو البددني والمعرفدي 
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الجتماعي والحسي كما تثير هذه األماكن لدى األطفال مشاعر الحب واالحترام لعالم وا

 الطبيعة.

كما تركز حدائق األطفال على تدريب األطفال فنيدات كيفيدة االسدترخاء واإلحسداس  

وتأمل الطبيعة واإلعجداب بهدا فغالبدا   –حيث تتيح لهم اللمس والرؤية والشم  –بالراحة 

متاهدات صدغيرة وموضدوعات عدن شخصديات مألوفدة فدي كتدب  ما تضم هذه الحددائق

األطفال، نماذج هائلة للفراشات وفرصا  للممارسدة األنشدطة اليدويدة تتضدمن مثدل هدذه 

األنشددطة أخددذ أوراق األشددجار وجعلهددا تطفددو فددوق سددطح المدداء ، وترتيددب األحجددار 

لنباتدات الصغيرة حول حوض الزهور ، الحفر فدي التدراب السدتخراج الددود ، وسدقي ا

واألزهار والعددو علدى المرتفعدات الخضدراء وتسدلق القنداطر وممارسدة ألعداب التنكدر 

 واالختفاء.

و لقد كانت البرامج المدرسية المرتبطة بإنشاء الحدائق في الماضي تعد مسئولة عن  

تعليم المهارات الحياتية وتوجيه النمو الكلي للطفل وفى بدايدة القدرن السدابع تدم االنتبداه 

إنشدداء الحدددائق بالمدددارس باعتبددار المدرسددين عددامال  هامددا  فددي توجيدده الجوانددب  إلددى

الصحية والتربوية الخاصة بالطفل ومن أنجح هدذه البدرامج التدي أسسدت فدي الفتدرة مدا 

بالواليدات المتحددة وحيدث  Clevelandم البرامج المصدممة فدي 1975م ، 1911بين 

مددوارد األساسددية فددي أمريكددا الشددمالية فقددد أن هددذه البددرامج أنفقددت أعلددي المبددالغ علددى ال

إلى  Maria Mantessoriتحقق لها هذا النجاح الدائم،  و هو ما دعا ماريا منتسوري 

أن تشجع بقوة فكرة استخدام الحدائق مع الصفارة اإلثارة عمليات التعلم والخيال لدديهم 

 وقد قل االهتمام بهذه الحدائق منذ بداية الخمسينات بدرجة كبيرة.

وحديثا  تقرر إعادة تقدديم هدذه الحددائق فدي اآلالف مدن مددارس بريطانيدا والواليدات  

 –المتحدة إلى المنهج المدرسي بهدف توجيه المفداهيم والقديم البيئيدة إن إنشداء الحددائق 

يقصدد مدن ورائده إعدادة الطبيعدة إلدى   -إلى جانب باقي خطط تنميدة الطبيعدة المدرسدية

ة أخدرى ويعدد هدذا االرتبداط ضدروريا  لحمايدة البيئدة الطبيعيدة حياة األطفال اليومية مر

 والحفاظ على مكوناتها.
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ال تحتدداج حدددائق األطفددال إلددى كثددرة الزخددارف فزراعددة نبددات الطمدداطم فددي إحدددى  

القصارى تعد بداية لتكوين حديقة خاصة بطفل لم يرى من قبل نباتا  ناميا  وتحد نباتدات 

حديقة )على هيئة صف( ألطفال الروضة الدذين يمكدنهم  التربة والتيوليب مناسبة لعمل

زراعددة األزهددار ألصدددقائهم فددي بيددوتهم فهددذه النباتددات تقدددم الخبددرات التعليميددة عاليددة 

 القيمة وجوا  من المتعة والشعور باالنجاز لألطفال المشتركين في زراعة هذه الحدائق.

يدرة فدإن نظدرة و انطباعدات ورغم أن مبدأ البداية من " البسديط " يتضدمن مزايدا  كب 

األطفال إلى الحدائق الغنية ربما يقدم فرصا لنمو انطباعات ورؤى جديدة لدى األطفال 

تحددثهم علددى المشدداركة فددي تطددوير هددذه الحدددائق بجهددودهم وفيمددا يلددي وصددف إلحدددى 

الحدائق الخاصة يعد تمثيال  للفكرة المبتدئة التي تتضمن المكونات إلى يحتمل أن تشمل 

 ا حديقة اللعب.عليه

وتمثددل الحديقددة مكانددا  خاصددا  ألطفددال المراحددل المبكددرة )قبددل المدرسددة( مددن ذوى  

اإلعاقات ورغم أن مهندس الديكور يمكنهم تصميم هذه الحديقة إال انه يجب أن ال نغفل 

أهمية أن يساعدهم في ذلدك فريدق مدن األطبداء وأخصدائي العدالج الدوظيفي وأخصدائي 

 المدرسين العاملين بوحدة التعليم بالمؤسسة.البساتين عالوة على 

) نمدددوذج لحددددائق المؤسسدددات التعليميدددة لدددذوي  Howard Ruskتعطدددي حديقدددة  

االحتياجات الخاصة بمدينة نيويورك (الفرص لوجود مكان أمن يتسع لمدى واسدع مدن 

أنشددطة الحركددة البدنيددة والتخطدديط الحركددي. سدداعدت الطبيعددة الطبوغرافيددة لألسددطح 

اللعب المصممة على إثارة أنشدطة الجدري والحبدو التسدلق والقفدز والددوران  ومكونات

لدى األطفال كما سداعدت الطدرق المتعرجدة فدي عمليدة التوجيده حيدث يتسدلق األطفدال 

القناطر ويسيرون تحت األماكن المظلة. كما توفر الحديقة عوامدل اإلثدارة الحسدية إلدى 

نوعيددة يمكددن أن يشددعر األطفددال بالنسدديم جانددب فددرص تمييددز األطفددال لجوانددب البيئددة ال

القددادم عبددر األغصددان والحشددائش المنزرعددة ، ويشدداهدوا عناصددر الطبيعددة المرئيددة 

المتمثلددة فددي الزهددور والصددخور، ويستكشددفوا األسددطح المختلفددة عددن طريددق العناصددر 

الطبيعية كالرمل والماء والخضرة وعالوة على ذلك تسهم كدل مدن األعشداب العطريدة 
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المتألقة الالمعة والمياه الجاريدة ومصددات الريداح فدي نمدو الخبدرات الحسدية والزهور 

الكاملددة لدددى األطفددال. كمددا تنتقددي األشددجار والشددجيرات المتنوعددة والنباتددات المختلفددة 

لتشجيع األطفال على اكتشاف الخصائص الحسدية لحيداة الحشدرات والحيواندات البريدة 

 وتقديم المواد تخدم الدروس التربوية.

من أهم الخبرات المقدمة لألطفال في هذه الحديقة فدرص التفاعدل مدع ألدوان الطيدف  

فتحريك المنشور خدالل اتجاهدات الريداح يبددى ألواندا  مثيدرة علدى مكوندات الحديقدة إن 

تتدداح لدددى األطفددال فددي هددذه " الحديقددة الخاصددة" فددرص عديدددة الستكشدداف والتددأقلم 

 عة.االجتماعي واالسترخاء واالستماع بالطبي

 الخبـــرات المناسبـــة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة :

يمكن تعريف الخبرات المناسدبة لألطفدال ذوي االحتياجدات الخاصدة بطدرق متعدددة  

قد تعرف بأنها التي تقدم أساليب التوافق المناسبة لألطفال ذوى اإلعاقات ، وقد تعدرف 

اإلعاقة ويشكل هدذا التعريدف الثداني  كذلك بأنها التعديالت المناسبة لمجاالت معينة من

 القاعدة التي يبني عليها هذا الجزء.

بينمدددا تبندددي التربيدددة الخاصدددة علدددى مبددددأ التخصدددص )تخصددديص برندددامج يالئدددم  

االحتياجددددات الفريدددددة لكددددل طفددددل( هندددداك بعددددض التوجيهددددات المرتبطددددة بالتعددددديالت 

فمعرفدة طبيعيدة إعاقدة  )التوافقات( الحادثة لمواجهة جوانب معينة مدن اإلعاقدة. ولدذلك

الطفل تدعم خاصدية المالئمدة لهدذه التوافقدات يمكدن أن تمثدل هدذه التوافقدات جدزءا  مدن 

 الخطة التربوية الخاصة بالطفل. 

وقددد عرضددنا فددي أجددزاء سددابقة مددن هددذا الكتدداب بعددض االقتراحددات بشددأن الوفدداء  

احددات اإلضددافية باحتياجددات األطفددال ذوى اإلعاقددات المختلفددة وفيمددا يلددي بعددض االقتر

كأمثلة للخبرات المناسبة لألنواع اإلعاقدات حيدث يوجدد تدداخل بشدكل مدا بدين مجداالت 

 اإلعاقة.
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 بالنسبة لألطفال ذوى اإلعاقات المرتبطة بمجال االتصال: 

  تقديم المثيرات البصرية من وقت آلخر )كاإلشارات ، الصور، األشياء( وذلك

 لتقوية جوانب الفهم والوضوح.

 مصطلحات خاصة )كاستخدام أسماء األشياء بدال  من الضمائر(. استخدام 

  هل تريد هذه  –التعليق و أخذ المالحظات على ما يقوله لطفل بتوسع )الكرة

 الكرة؟(.

  اضبط االستخدام الصحيح للغة وكذلك النطق )من خالل تقديم النموذج( بدال  من

 تصحيح أخطاء الطفل.

 ة.أجعل التوجيهات والتفسيرات بسيط 

 .تكلم بوضوح وواجه الطفل أثناء الحديث معهم 

 بالنسبة لألطفال ذوى الصعوبات الحركية: 

  قم بتنظيم المكونات المادية حتى توافق الوسائل الخاصة المستخدمة كالكراسي

 المتحركة.

 .استخدم مجاالت عالية التقنية من العمل لتناسب األطفال المعاقين عن الحركة 

 ليمية المختلفة لدعم األنشطة الحركية المختلفة وغيرها من استخدم الوسائل التع

 وسائل الدعم لألنشطة األرضية.

  ألغراض الجلوس والمساعدة والعالج. –حسب الحاجة  –استعمل وسائل التكيف 

 .استخدم أدوات التوافق )مثل المقصات ، المالعق ، األفالم ( عند الحاجة 

 وخاصة  –فال من الوصول إليها بسهولة دع المواد في ارفف مفتوحة ليتمكن األط

 من ال يستطيعون الوقوف أو من يستخدمون كراسي التنقل(.

 .استخدم سنادات للمقاعد حتى يكون المعاقون في نفس مستوى ارتفاع أقرانهم 

  تجنب عزل المعاقين في كراسيهم ، عليك إضافة مقاعد أخرى وتوفير خيارات

 الزاوية(.للجلوس )مثل كرسي المنتصف أو كرسي 

 .يجب أن توفر سبل الوصول إلى وسائل اللعب واألنشطة الخارجية 
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 .الوقت المالئم للممارسة األنشطة 

  قم بتنظيم األنشطة والمواد التعليمية إلى الحد الذي تؤثر فيه حركات الطفل البسيطة

 على البيئة.

 ابية قد الحذر من تتجاهل استجابات تدل على أن الطفل يتعلم أو يتصل بصورة ايج

 تتضمن هذه االستجابات االبتسام ، تغيير معدل التنفس ، أو حركات اليد أو العين.

 .رتب مكونات حجرة الفصل بحيث تتيح لعزلة عند تغيير المالبس أو قضاء الحاجة 

 .تأكد من أن وسيلة التوافق التي يستخدمها الطفل تعمل بشكل جيد 

 يفصل أنواع األطعمة المختلفة. استخدم صواني أو أطباق لتقديم الطعام بشكل 

 بالنسبة للمصابين بتأخر النمو أو التخلف العقلي: 

 قسم أنشطة التعلم إلى وحدات )خطوات ( متسلسلة. -

 حدد األهداف المرتبطة بمستوى نمو الطفل. -

 قدم صور التغذية الرجعية االيجابية. -

 إتاحة قدر إضافي من الوقت لتعلم األنشطة وممارستها. -

 فاعل مع األقران وتقليدهم.تشجيع الت -

 أن تكون التوجيهات بسيطة ، مرتبة ، منظمة. -

 بالنسبة للمصابين بمشكالت االنتباه : 

 .قدم المثيرات البصرية 

 .أن تكون االختيارات محدودة العدد 

 .)تقديم أنشطة هادئة بعد اللعب العنيف )القوى 

 ترحيل ، تغيير األنشطة(.قدم سبل المساعدة خالل الفترات االنتقالية )الوصول ، ال 

 .)أن يجلس الطفل بعيدا  عن عوامل التشتيت )بعيدا  عن باب الفصل ، أو النوافذ 

  يمكن أن يجلس الطفل إلى جانب األطفال المتميزين و يشاركهم على قدر استطاعته 

  أن تعطي توجيها  واحدا  في الوقت الواحد ، وأن تكون موجزا  ومحددا  ، وأن نطلب

 أن يكرر التوجيه للتأكد من فهمه. من الطفل
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 .أن تضع خطة لألنشطة اليومية 

  استخدم أساليب التعلم التفاعلي وقم بتشجيع األطفال على عمل التعليقات وتوجيه

 األسئلة يجب أن توفر فرص المشاركة اإليجابية.

 بالنسبة للمصابين بالمشكالت االجتماعية / العاطفية: 

 ة التعبيددر عددن المشدداعر بطددرق مناسددبة )كاسددتخدام مسدداعدة الطفددل علددى تعلددم كيفيدد

 الكلمات بدال  من األفعال(.

  إضافة تعديالت على أشكال األنشطة واستخدام المواد المختلفة )تحديد مسداحة حدرة

 لألنشطة(.

 .إتاحة الفرصة ألن يشاهد الطفل المتردد أنشطة الجماعة حتى يتأهب للمشاركة 

 م في سلوكه من خالل إخضاعه بصدورة مناسدبة مساعدة الطفل العدواني على التحك

 للقواعد.

 بالنسبة لذوى اإلعاقة السمعية : 

التركيز على الرؤية بصفة أساسية، تقدديم المثيدرات البصدرية)كالرموز واإلشدارات  -

 والصور( وإزالة الحواجز البصرية.

 .عرض أنشطة جديدة )بدال  من االقتصار على الحديث عنها( واستخدام مواد جديدة -

 استأثر بانتباه الطفل قبل الحديث إليه. -

 علم الطفل أن يشاهد وجه المتحدث. -

ضددع الطفددل بمكددان قريددب مددن المتحدددث أو مددن مصدددر الموسدديقي أو غيرهددا مددن  -

 األصوات.

 تعلم بعض اإلشارات وقم بتدريسها للفصل كله. -

 قلل من حجم الضوضاء الموجودة بالحجرة. -

 بالنسبة لذوى اإلعاقة البصرية: 

 عي توفير أمان الطفل في كل األوقات مع تجنب الحماية المفرطة.را 
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  قدم مزيدا  من الخبرات السمعية واللمسية ولحركية استخدام المواد التي يمكن للطفل

مواد مختلفة والصفات وقابلية لالنطواء )الطي( وغيدر ذلدك. حداول أن  –أن يشعر بها 

دم األلعداب ذات األصدوات )كالصدندوق تستخدم مواد واقعية بدل  مما يمثلهدا وأن تسدتخ

 والموسيقي أو القطار ذي الصافرة(.

 .عرض الطفل لتغيرات البيئة إما بصورة شفوية أو عن طريق اللمس 

 . عرف الطفل بما سيقع مستقبال 

  اسددتخدم التوجيهددات ) فددي صددورة وضددع يدددك علددى يددده( عنددد الحاجددة حتددى يعددرف

 الطفل ما هو متوقع منه.

 رات في مواقفها الطبيعية )كأن تعلم مهارات الطعام في وقت تناول قم بتدريس المها

 الوجبات أثناء الجلوس على المائدة(.

 .)اعرض المواد على خلقية مقابلة في اللون )تقديم المواد الملونة على سطح أسود 

 .دع الطفل يدرك وجودك قبل أن تلمسه 

 رض خلق قدمك(.استخدم جسم الطفل كنقطة مرجعية )مثال : الكتاب على األ 

  اسددتغل زمددالء الطفددل و ذلددك بمشدداركته معهددم فددي ألعدداب مختلفددة والددتعلم مددن طفددل

 لطفل.

 .أجعل األدوات في متناول الطفل 

 .شجع الطفل على تفحص المواد من خالل اللمس 

 .استخدم اإلضاءة المالئمة 

 .ضع أدوات الطفل الشخصية في نظام معين حتى يتمكن من الوصول إليها بدقة 

 كد من سالمة الطرق من الحواجز.تأ 

 .علم الطفل أن يحدد مواقع الصوت 

 .قدم إليه أنشطة مألوفة لديه 

  ساعد الطفل على التحرك بحرية في المكان بحيدث تضدمن لده األمدان والراحدة عندد

 التحرك ، قدم له الدوافع والدعم البدني المطلوب.



 

 

 التدخل المبكر
 

222 

  أو هز أجزاء الجسد( من خالل ال تجعله يستخدم األساليب اإلثارة الذاتية )كاختالس

 مشاركة في األنشطة الممتعة دائما .

  استخدام الصدواني أو األطبداق )الخاصدة بالكيدك( لتقدديم الطعدام بحيدث تكدون هنداك

 حدد بين أنواع الطعام المختلفة.

 أمــــور جديـــرة بالذكـــر

فس واالستكشاف لقد ذكرنا الكثير عن تعديل البيئة لتنشيط سلوكيات االعتماد على لن 

من جانب الطفدل المعدوق وهندا يجدب تدوخي الحدذر ، وهدذا مدا نوجهده لألطفدال عنددما 

نؤدي لهدم الخبدرات أو األشدياء لندتحكم فدي البيئدة وكمدا ذكرندا بشدتي الطدرق فاألطفدال 

بحاجددة إلددى أن يتعلمددوا أنهددم يسددتطيعون التددأثير فددي البيئددة مددن خددالل جهددودهم الذاتيددة 

 فإنهم يتفاعلون بقدر أكبر مع البيئة بشكل مرح وممتع.وحينما يتعلمون ذلك 

حيث أن األطفال يحتاجون إلى التشجيع ألخذ المبادأة وتحمل المسئولية تجاه تعلمهم  

وخبراتهم ينبغي إذن إعطاؤهم الفرص لتعدديل البيئدة بطدرق تالئدم طبيعدتهم ويجدب أن 

ا الكبددار( قحتددي يتحقددق تكددون هددذه التعددديالت بعيدددة عددن الطفددل دائمددا  )كددالتي يصددممه

لألطفال سلوك االعتماد على النفس )وحتدى يشدعروا بالقددرة وتقددير الدذات( ينبغدي أن 

يواجهددوا العددالم كمددا هددو وأن يتعلمددوا طددرق حددل المشددكالت التددي تعترضددهم إذا دعددت 

الحاجة إلى التعديل يمكن إجراء تغييرات في البيئة المادية أو االجتماعية أو فدي سدلوك 

ذاتهم وجددير بالدذكر انده يجدب أن يكدون لألطفدال رأى بشدأن عمدل التعدديالت  األطفال

الخاصدة بالبيئدة والطريقدة التدي تدتم بهدا أحياندا يمكدن اسدتنباط رأى األطفدال مدن قدولهم 

 وأحيانا  أخرى من خالل ما يفعلوه.

ينبغي على الوالدين والمتخصصين أن يكوندوا علدى حدذر مدن التددخل بشدكل أسدرع  

أو في وقت بالغ التبكير لتعديل البيئة االجتماعية ولمادية فعالوة على سرعة  من الالزم

تقديم التعدديالت تعمدل كددوافع لالعتمداد علدى الغيدر فهدي تقدود إلدى عددم االسدتفادة مدن 

الددتعلم بدددال  مددن تنميددة سددلوك االعتمدداد علددى الددنفس إذا قددام الوالدددان أو المتخصصددون 
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أجل األطفال فلن يتعلم األطفال أسلوب السيطرة على  من –بصفة دائمة –بتعديل البيئة 

 بيئتهم.

يجب أن يتم تحديد مدى وأنواع وسائل التوافدق دائمدا  علدى أسداس فدردى وفيمدا يلدي  

العديددد مددن األسددئلة التددي قددد تكددون مفيدددة فددي تحديددد وقددت التعددديل ووقددت اجتندداب هددذا 

 التعديل: 

  هل يعد هذا التعديل ضروريا ؟ 

 ادة الطفل؟ كيف يمكنه إف 

  هل يناسب سن الطفل؟ 

  هل يعد هذا التعديل أقل الطرق ضررا  لتحقيق الغرض؟ 

  هل يحفظ التعديل كيان الطفل ؟ 

  هل الرسالة التي توجه لآلخرين من خالل هذا التعديل المصمم لذوى اإلعاقات؟ 

  هددل يحدتفظ بفوائددده عبدر المواقددف –هدل يمكددن تعمديم التعددديل علدى البيئددة الطبيعيدة 

 واألزمة؟ 

  هل تم اعتبار أفكار أراء الطفل في تحديد الحاجة إلى تعديل البيئي وأسلوبه؟ 

  هل يتضمن هذا التعدديل رسدالة إلدى الطفدل تتضدمن معندي " إندك غيدر قدادر " ؟ إن

النهج الغير مفيد والغير مالئم لإلصالحات )التعدديالت( ينكدر كيدان الطفدل عدن طريدق 

اإلعاقدات ال يمتلكدون أي قددرات إن أسداليب التكيدف الغيدر تأكيد مبدأ أن األطفال ذوى 

ولذا يجب  –دقيقة يمكن أن تتداخل بسهولة مع نمو مشاعر الكفاءة الذاتية وتقدير الذات 

أن تراعي بحرص عند محاولة خلق البيئات وتقديم الخبرات المسداعدة علدى اسدتقاللية 

 األداء.

ة لمسدداعدة األطفددال الصددغار ذوى هندداك بعددض أسدداليب التوافددق واإلصددالح المطلوبدد

اإلعاقددات علددى النجدداح فددي أنشددطة الفصددل النظددامي وعلددى أيددة حددال ينبغددي أن يضددع 

المدرسون في اعتبارهم المخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة استخدام هذه الوسدائل إنهدم 

سدلبية بحادة إلى فهم أن التركيب العام والثابت للبيئة المادية أو االجتماعية ينقل رسدالة 
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 –أو أسدداليب التوافددق الغيددر مطلوبددة  –عددن األطفددال تتضددمن أسدداليب الحمايددة الزائدددة 

ليسوا قادرين على التعامل بكفاءة مع العالم  –حقيقة مؤداها أن األطفال ذوى اإلعاقات 

كما هو فبدال  من تنمية سلوك االعتماد على الذات والنمو تؤدى هذه األساليب إلى تنمية 

 د على الغير.سلوك االعتما

ينبغي أن يعي المدرسون القائمون على تربية األطفال ذوى اإلعاقات المعوقات المادية 

التي تواجه األطفال أثناء تفاعلهم مع البيئة كما يحتاج المدرسون إلى الوعي بالمعوقات 

الطفيفددة الموجددودة فددي بعددض اللغددات وكددذلك التقاليددد االجتماعيددة المؤكدددة لعدددم قدددرة 

)فددي ظاهرهددا( علددى الددتعلم ينبغددي إذن أن يكددون لحكددم علددى برنددامج التدددخل  األطفددال

وليس وفقدا  –اإلصالحي بناءا  على مستوى االستقاللية )في األداء( التي يحققها الطفل 

 ألساليب إجراء األنواع المختلفة لإلصالحات أو التعديالت.
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