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دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ُيعتبر مس ��توى الرعاية واحلماية باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة معيار ًا أساس ��ي ًا لقياس مستوى العدالة واملساواة
ب�ي�ن الن ��اس ف ��ي الف ��رص والتقدم ،وتش ��كل رعاي ��ة األطف ��ال ذوي االحتياج ��ات اخلاصة م ��ن بني اح ��دى أولويات
التربوي�ي�ن ف ��ي عصرنا احلالي ،ذل ��ك أن رعايتهم تنطلق من مش ��روعية حقوقهم في الف ��رص املتكافئة مع غيرهم في
كافة املجاالت ،وفي العيش بكرامة وآمان مبا يضمن إستقاللهم الذاتي في االختيار واحلرية وتطورهم في املهارات
احلياتية والتعليمية املختلفة.

نأمل أن يسهم هذا الدليل في تطوير معارف األهل والعاملني مع االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،وذلك لتطوير
االمكاني ��ات وتوفي ��ر الفرص الالزمة التي تنعكس إيجابي ًا على تطور األطفال ومنوهم النفس ��ي االجتماعي العاطفي
والتعلمي ،وفي هذا السياق وجب تقدمي الشكر واالمتنان لكل من ساهم في إخراج هذا الدليل إلى النور وكل من
ساهم في تطوير محتوياته.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

تقدمي لدليل

يوف ��ر ه ��ذا الدلي ��ل أداة تثقي ��ف وتوعية ملس ��اعدة األهالي واملعلم�ي�ن والتربويني عل ��ى خدمة احتياج ��ات الطلبة ذوي
االحتياج ��ات اخلاص ��ة بأش ��كالها املختلفة ،حي ��ث ُيقدم اإلج ��راءات التربوي ��ة والتعليمية اخلاصة والتي تنس ��جم مع
حاجات الطلبة التي تتطلبها كل صعوبة.
وتعتبر كافة احملتويات هذا الدليل وليدة لتطور في املعرفة العلمية والعملية املتصلة باخلبرة في العمل مع األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة في املدارس ،حيث يتكون الدليل من تس ��عة أجزاء متمثلة بالعس ��ر التعلمي ،االعاقة العقلية،
صعوبات اللغة ،صعوبات الكتابة ،صعوبات البصر والسمع ،املشاكل السلوكية والعاطفية وأخير ًا األطفال الذين
يعانون من مرض التوحد .حيث يتناول الدليل وصف دقيق لكل صعوبة من حيث التعريف ومؤش ��رات الكش ��ف
املبكر عن املش ��كلة من قبل األهل والتربويني ،وأدوات التش ��خيص املناسبة ،كما ويقدم توصيات مهنية للتدخل مع
االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة لألهل واملدرسة واملختص في غرفة املصادر.

لق ��د أب ��دى املجتمع الدول ��ي إهتمام ًا خاص ًا بحقوق األطف ��ال ذوي االحتياجات اخلاصة من خ�ل�ال اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنس ��ان ،والذي أعطى بعد ًا عاملي ًا لرعاية االطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة .ثم أعقبه إعالن اجلمعية
العام ��ة لألمم املتحدة في العام  1975بش ��أن حقوق األطفال ذوي االحتياج ��ات اخلاصة ،كما أقرت اجلمعية العامة
ل�ل�أمم املتح ��دة في اإلتفاقية الدولية حلق ��وق الطفل في العام  ،1989والتي أكدت على ض ��رورة متتع االطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة في الرعاية اخلاصة والتعليم املناسب وتوفير اخلدمات والتسهيالت التي تساعدهم على تسيير
حياتهم اخلاصة.
و ُتع ��رف منظم ��ة الصحة العاملي ��ة ذوي االحتياجات اخلاصة (اإلعاق ��ة) بأنها “الضرر الذي ُيصي ��ب الفرد نتيجة حالة
القصور أو العجز ،ويحد أو يحول دون قيام الفرد الطبيعي بالنسبة لعمره وجنسه في إطار عوامل اجتماعية وثقافية
يعيش ��ها الفرد” .لذلك ترتبط مس ��ألة وصف وتعريف اإلعاقة باملستوى االقتصادي واالجتماعي للدولة التي يعيش
فيه ��ا الف ��رد ،كما وأكد قانون الطفل الفلس ��طيني على ضرورة أن تتخذ الدولة اإلجراءات والتدابير املناس ��بة لضمان
متت ��ع األطف ��ال ذوي اإلحتياج ��ات اخلاصة بالرعاي ��ة الالزمة في املجاالت كاف ��ة وبخاصة التعلي ��م والصحة والتأهيل
املهني لتعزيز إعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في املجتمع.
إن التعريفات الس ��ابقة لذوي االحتياجات اخلاصة تش ��ير إلى احلاجة املس ��تمرة إلى تطوير نهج يستجيب الحتياجات
الطلب ��ة ف ��ي احلماية والرعاية وتقدمي كافة التس ��هيالت التي تس ��اعدهم على اإلس ��تقالل الذاتي والتعل ��م والتقدم في
ش ��تى املج ��االت ،ومن أج ��ل ذلك أصبح من املهم تطوير سياس ��ات وإجراءات تس ��اعد في تعزيز تكي ��ف الطلبة من
ذوي االحتياجات اخلاصة مع البيئة املدرسية ،وكذلك رفد األهالي بالتوعية والتثقيف التي متكنهم من توفير فرص
لتحسني حياة أبنائهم في فرص التعلم والنمو على املستوى النفسي واالجتماعي واجلسدي.
8
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تقدمي حول العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
ج ��اءت فكرة العمل مع األطف ��ال ذوي االحتياجات اخلاصة على النحو التعليمي ،النفس ��ي واالجتماعي في املركز
الفلس ��طيني لالرش ��اد من منطلق احلاج ��ة امللحة التي ظهرت ل ��دى فئة األطفال ،ذلك من خ�ل�ال فحص احتياجات
األطفال املتوجهني إلى املركز ،حيث بينت النتائج ارتفاع نسبة األطفال الذين يتوجهون لطلب خدمة االرشاد النفسي
والعالج ،وبينت أيض ًا أن األعراض التي يشكون منها مرتبطة بالتحصيل األكادميي ،إضافة إلى توجه العديد منهم
مباش ��رة للحصول على خدمات تعلمية تلبي حاجاتهم الناجتة عن مش ��اكلهم التعلمية ،وكإستجابة لهذه احلاجة فقد
مت تضم�ي�ن العم ��ل مع األطف ��ال ذوي االحتياجات اخلاصة في اخلطة االس ��تراتيجية للمرك ��ز للعام ،2014-2010
حي ��ث بدأ املركز الفلس ��طيني لالرش ��اد تنفي ��ذ برنامج عالجي جديد يس ��تهدف األطفال الذين يعان ��ون من صعوبات
تعلم .في العام  2012توجهت مؤسس ��ة إنقاذ الطفل إلى املركز الفلس ��طيني لالرش ��اد من أجل دعم ومساندة املركز
في إعداد وإنش ��اء برنامج عالج عس ��ر التعلم في القدس على أن يلبي حاجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،
مبا في ذلك األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.
أنش ��أ املركز الفلسطيني لإلرشاد بالشراكة مع مؤسس ��ة إنقاذ الطفل ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومركز الطفل
ف ��ي جامعة القدس ،مرك ��ز املصادر في البلدة القدمية في القدس ،بهدف توفي ��ر الدعم التربوي والعالجي لألطفال
ب�ي�ن الفئ ��ات العمرية  14-6عام من الذين يعانون صعوبات في التعلم ،من أجل تعزيز نوعية التعليم لألطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة وتوفير العالج لألطفال ذوي صعوبات التعلم وأسرهم.
الحق� � ًا لتأس ��يس مرك ��ز املصادر إنطلقت فك ��رة بناء هذا الدلي ��ل ،بهدف إلقاء الض ��وء على أبرز املش ��اكل التي يعاني
منه ��ا الطلب ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلاصة ،ومس ��اعدة املعلمني ،مس ��ؤولي التعلي ��م اجلامع واألهالي ف ��ي التعامل مع
هذه الصعوبات ،إضافة إلى التعرف على أبرز مالمح املش ��اكل والصعوبات التي تس ��اعد على االس ��تدالل عن هذه
املشاكل وحتسني إمكانية الكشف املبكر عنها.
يقدم هذا الدليل توصيات مباشرة وواضحة لتسهيل التدخل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل شمولي
ما بني املدرسة ومركز املصادر واألهل.
م ��ن أج ��ل تدخ ��ل ناجع ومهني م ��ع األطفال ،س ��وف يعمل طاق ��م العمل في املركز الفلس ��طيني لالرش ��اد على عقد
لقاءات تدريبية ملستخدمي الدليل ،وبالتحديد املعلمني ومرشدي التعليم اجلامع في غرفة ااملصادر في وزارة التربية
والتعلي ��م الفلس ��طينية ،ذل ��ك من أجل تزويده ��م باملهارات واملع ��ارف الالزمة التي متكنهم م ��ن التدخل مع األطفال
بكفاءة وفاعلية للوصول إلى الغايات املرجوة من الدليل.
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يستهدف الدليل ثالث فئات محيطة بالطفل وهم :املعلمني واملعلمات في املدرسة ،معلمي التعليم اجلامع في غرفة
املصادر في املدرس ��ة وأهالي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث يش ��كل هذا الدلي ��ل أداة تعلمية في التعامل
والتواص ��ل م ��ع الطلب ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلاصة ،وه ��و منطلق من فه ��م معم ��ق الحتياجاتهم في النم ��و والتطور
التعليمي ،النفس ��ي واالجتماعي .ويتوجه هذا الدليل إلى جميع العاملني والعامالت في مجال التعليم والتدريب
سواء في التحصيل األكادميي أو
التربوي لتعزيز مهارات الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة في شتى مجاالت احلياة،
ً
التكيف االجتماعي والنمو الصحي والنفس ��ي .وهو يطمح إلى تطوير قدرة العاملني في االس ��تجابة الى احتياجات
ه ��ؤالء الطلب ��ة في النمو والتقدم مبا يتالئم مع مس ��توى واحتياج ��ات كل إعاقة ،ومن ثم العم ��ل على حتديد جوانب
التشخيص لكل إعاقة وطرق التعامل معها في إطار البيئة املدرسية.

أجزاء الدليل
يتك ��ون الدلي ��ل من تس ��عة أجزاء ،حي ��ث يبني وصف� � ًا لكل حاجة “إعاقة” ومؤش ��رات الكش ��ف املبكر عن املش ��اكل
املصاحبة لها ،وأدوات التش ��خيص املناس ��بة ،كما يقدم توصيات مهنية للتدخل في إطار املدرس ��ة وتوصيات تتعلق
بدور األهل ومسؤولياتهم.
يتمح ��ور اجل ��زء األول ف ��ي املش ��اكل العقلية وتأثيراته ��ا املختلفة عل ��ى النمو ،طرق الكش ��ف املبكر وآلي ��ات التدخل
التربوية مع املش ��اكل العقلية في مختلف املراحل للتربويني والعاملني في املدرس ��ة ،حيث طور هذا اجلزء األخصائي
االكلينيكي عنان سرور.
يتن ��اول اجل ��زء الثاني وص ��ف االضطرابات املتنوعة الت ��ي تظهر في مجال عس ��ر التعلم ،ويعكس هذا اجلزء مش ��كلة
عس ��ر التعلم عند طالب املدرس ��ة والتي ترتبط باكتس ��اب واس ��تعمال مهارات القراءة ،الكتابة ،اإلصغاء ،الكالم،
قدرة اس ��تعمال املصطلحات والتعابير و/أو القدرات احلس ��ابية ،وطرق الكش ��ف املبكر وتفصيالت املشاكل حسب
التشخيص وتقدمي توصيات للتدخل التربوي والتعليمي .حيث طور هذا اجلزء االخصائي التربوي جواد دويك.
يش ��مل اجل ��زء الثالث على وص ��ف اضطرابات اللغة ومفهوم صعوبات النطق على عدة مس ��تويات ،واملش ��اكل التي
تواج ��ه الطفل/الطال ��ب في الكالم أو االتص ��ال أو صعوبة في التعامل مع اللغة ،وطرق الكش ��ف املبكر وتوصيات
التدخل .طور هذا اجلزء من الدليل أ .صباح النابلسي إختصاصية النطق ،اللغة واالتصال.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

الفئات املستهدفة من الدليل

يقدم اجلزء الرابع من الدليل العالج الوظيفي ،حيث يهدف إلى إلقاء الضوء على دور العالج الوظيفي في مساعدة
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،وبالتحديد االحتياجات املرتبطة بالعضالت الدقيقة والتي تعيق متكن األطفال
م ��ن إجادة املهارات الالزمة لالس ��تقاللية ،وتس ��اهم في منع العجز الناجت عن اإلعاق ��ة ،كما يركز على الكيفية التي
يقضي بها األفراد أوقاتهم كي ينجزوا األدوار املنوطة بهم في احلياة ضمن بيئات متعددة .طور هذا اجلزء من الدليل
أخصائية العالج الوظيفي السيدة سعيفة جابر.
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اجلزء الس ��ادس نتناول فيه وصف ًا تش ��خيصي ًا لإلعاقة البصرية ،تصنيفاتها ومستوى إنعكاسها على القراءة والكتابة،
إضافة إلى وصف الصعوبات الصحية الناجتة عن مشاكل البصر ،وتقدمي توصيات للبرامج التربوية في التعامل مع
كل مستوى من اإلعاقة البصرية .قامت بتطوير هذا اجلزء من الدليل أخصائية البصر فائدة عليان.
اجلزء السابع نتناول فيه صعوبات السمع ،وخطوات التشخيص التي تشتمل على قياس اللغة االستقبالية والتعبيرية
ومس ��تويات النطق والكالم والتقييم الوظيفي الس ��لوكي ،ووصف الصعوبات الس ��معية وتأثيراتها امللموسة وبعيدة
امل ��دى عل ��ى تطور األداء للطلبة في عملية االتصال والتعلم وطرق التأهي ��ل والتكيف .وقد قامت بتطوير هذا اجلزء
األخصائية رزان بزبزت.
يستعرض اجلزء الثامن من الدليل الصعوبات واالضطرابات السلوكية والنفسية التي قد يعاني منها األطفال وتظهر
داخ ��ل البيئ ��ة التربوي ��ة التعليمي ��ة ،وطرق الكش ��ف املبكر وآلي ��ات التعامل الترب ��وي مع الصعوب ��ات واإلضطرابات
الس ��لوكية والعاطفية .مت تطوير هذا اجلزء من الدليل من قبل األخصائية النفس ��ية يعاد غنادري واألخصائية النفسية
رمال صالح.
يعك ��س اجلزء التاس ��ع من الدليل تعريف اضطراب التوحد ،ويوضح مؤش ��رات الكش ��ف املبك ��ر لالضطراب ،كما
ويق ��دم توصي ��ات تربوي ��ة للتدخل مع األطف ��ال الذين يعانون من ه ��ذا االضطراب .حيث قام عل ��ى إجناز هذا اجلزء
األخصائي طارق معاري.

اجلزء األول :القدرات العقلية
أوالً :مفهوم القدرات العقلية
ف ��ي ه ��ذا اجلزء من الدليل سنس ��تعرض املش ��اكل املتعلق ��ة بالقدرات العقلي ��ة العامة والت ��ي عادة ما يطلق عليها اس ��م
«التخل ��ف العقل ��ي» .وهو عب ��ارة عن تدني ملحوظ في القدرات العقلية العامة مما يح ��د من قدرات الطالب من أداء
امله ��ام اليومي ��ة العادية .غالب ًا ما يترافق التخل ��ف العقلي مع متالزمات جينية تنعكس في مظهر الطفل اخلارجي مثل
حجم الرأس ،شكل الوجه ،ومبنى اجلسم.
يعد مصطلح القدرات العقلية حديث الظهور(نس ��بياً) ،فقد نش ��أ هذا املفهوم في ميدان علم النفس التطبيقي ،وكان
في نهاية القرن التاسع عشر متص ً
ال بالدراسات التجريبية ،وفي بداية القرن العشرين ،ظهر في فرنسا مرتبط ًا بقياس
الذكاء في أبحاث العالم “ألفرد بينه” ،ثم تطور على يد العالم االجنليزي “تشارلز سبيرمان” الذي رفض مصطلح
“الذكاء” ألنه يحمل الكثير من املعاني ،وقام باستبداله مبصطلح “العامل العام” الذي يعبر عن الطاقة العقلية العامة
الت ��ي تهيم ��ن على جميع النش ��اطات العقلية األخرى ،وذلك حس ��ب مقتضي ��ات نظريته املعروف ��ة بنظرية العاملني.
ويتف ��ق معظ ��م علماء النفس على التعريف االجرائي للقدرة العقلية ،باعتبار أنه ما ينتج عن األداء العقلي ،كالقدرة
العديدية ،والقدرة االبتكارية ،حيث يرى العالم “فيري وارن” ومعه “بينجهام” أن القدرة العقلية هي “القوة على
أداء االس ��تجابة ،وتش ��تمل على املهارات احلركية ،كما تش ��تمل على حل املشاكل العقلية” .وهو ما يعني التخلص
من املفهوم الفلسفي للقدرة العقلية ،واعتبار االستجابة موقف ًا مشخص ًا لهذه القدرة من حيث ان االستجابة ال يقوى
عليها الفرد إال بفضل هذه القوة الواعية.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

يصف اجلزء اخلامس من الدليل االعاقات احلركية ،ويتناول أهم مؤش ��رات الكش ��ف عن مشكلة االعاقات ،ويقدم
توصيات مباشرة للتعامل مع األطفال ذوي االعاقة ،حيث يشمل على توصيات تساعد في التعامل مع الصعوبات
الناجمة عن االعاقة .قام بتطوير هذا اجلزء أخصائي االعاقات احلركية عالء سلهب.

ثانياً :مؤشرات الكشف عن مشاكل القدرات العقلية
هنالك العديد من املجاالت التي تظهر بها االعاقات العقلية .وهي كما يلي:

•اجلانب اجلسدي:
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كما ذكرنا سابقاً ،كثير ًا ما يترافق مع التخلف العقلي مؤشرات جسدية خارجية مثل:
• •تشويه في مالمح الوجه (وجه مستطيل ،لسان ضخم ،أذنان كبيرتان ،فتحة عيون غير عادية).
• •حجم رأس كبير أو صغير بشكل ملحوظ.
• •عدم تساوي في نصفي الوجه/الرأس األمين واأليسر.
• •تشويه في مبنى املفاصل أو كف اليد أو القدم.
• •تشوهات خلقية مختلفة.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•غالب ًا ما يعاني هؤالء األطفال من تأخر ملحوظ في تطور اللغة واحلركة.
•مش ��اكل لغوي ��ة ملحوظة ،حيث يتح ��دث الطفل بجمل قصيرة (حتى  3كلمات) ويس ��تعمل ثروة لغوية بس ��يطة
جداً.
•صعوبات في النطق ،وكثير ًا ما يتحدث الطالب بلهجة طفولية.
•أحيان ًا ينعدم التواصل اللفظي متام ًا ويستبدل بأصوات وإشارات.
•فشل في استعمال الضمائر وأسماء االشارة بشكل فعال في بناء جمل معبرة.
•صعوبات في احلفاظ على التوازن ،واستبداله مبشي على قاعدة عريضة.
•صعوب ��ة في االنس ��ياب احلرك ��ي ،وتنعكس في بطئ كبير ف ��ي احلركة ،وصعوبة في تنفيذ مه ��ارات حركية حتتاج
لتآزر مثل لقف كرة ،القفز على رجل واحدة...،الخ.
•صعوبات في العضالت الدقيقة ،مثل إستخدام املسكات بشكل فعال :قبضة ،مسكة ثالثية (ويقصد بها مسك
القلم بثالثة أصابع) أو تسمى مبسكة امللقط.

•اجلانب األكادميي:

•تأخر ملحوظ في اكتساب املهارات األكادميية املتوقعة للعمر بحسب مراحل النمو الطبيعي للطفل.
•عدم القدرة على اكتساب القراءة والكتابة األساسية.
•صعوبات ملحوظة في فهم مفهوم الكمية والعدد.
•صعوبات كبيرة في إمتام مهام وفهم التعليمات.
•صعوبات في العضالت الدقيقة مبا فيها السيطرة على القلم والكتابة.
•صعوب ��ة ف ��ي التواج ��د الزماني في املدرس ��ة :ما هو الدرس اآلن ،ابتداء االس ��تراحة ،معنى دقة اجلرس ،س ��اعة
الذهاب إلى البيت...،الخ.

•املهارت احلياتية اليومية:

من أهم ميزات التخلف العقلي هو أداء املهارات اليومية:
• •عدم القدرة على احلفاظ على النظافة الشخصية بشكل يناسب عمر الطالب.
• •صعوبة في حتضير الطعام وتناوله.
• •صعوبة في التواجد املكاني والزماني ،حيث يستصعب الطفل التنقل لوحده ،ومن املمكن أن يضيع خالل تنقله
من املدرسة إلى البيت وبالعكس.

•اجلانب السلوكي والعاطفي:

متتاز سلوكيات الطالب الذين يعانون من تخلف عقلي مبا يلي:
• •عدم مالءمتها للوضع وللمتوقع من العمر.
• •عدم فهم وتقدير الوضع االجتماعي.
• •صعوبة في بناء عالقات اجتماعية مع األقران.
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ثالثاً :التشخيص
املعلومات املطلوبة للتشخيص األولي

عل ��ى طاق ��م غرفة املصادر التأكد من مؤش ��رات الش ��ك ،وخاصة التركي ��ز على اجلانب اجلس ��دي ،التطوري واألداء
اليومي.
غرف ��ة املص ��ادر ه ��ي عبارة ع ��ن غرفة داخل امل ��دارس ،مخصصة مل ��درس التربية اخلاص ��ة ،مجهزة بجميع الوس ��ائل
واألدوات التعليمية املساعدة ،يتم فيها تقدمي خدمات تعليمية داعمة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
على الطاقم في غرفة املصادر إتخاذ االجراءات التالية:
• •مراجعة جميع الوثائق الطبية عن الطالب ،مبا فيها وثائق عن إجراء عمليات جراحية.
• •أخذ معلومات تطورية موسعة منذ الوالدة حتى عمر  5سنوات :نطق ،حركة ،نظافة شخصية ،ومزاج عام.
• •السؤال عن عالجات – نطق أو وظيفي– قد مر بها الطالب في السابق.
• •اس ��تيضاح ُمفصل حول مهارات الطال ��ب اليومية وأداءه اليومي ومدى إس ��تقالليته ،تواجده املكاني والزماني،
قدراته على التفاعل االجتماعي .يجب التأكد من عدم نس ��ب التأخر في أحد املجاالت إلى مش ��كلة حسية مثل
البصر أو السمع ،أو مشكلة حركية مثل الشلل اجلسدي أو الشلل الدماغي.
• •ف ��ي ح ��ال وجود أي تش ��ويه خلقي ،التحويل إلى الطبي ��ب للبت في وجود أو عدم وج ��ود متالزمات عن طريق
فحوص ��ات جيني ��ة ،وعل ��ى الطاقم في غرفة املص ��ادر التحويل للجه ��ات املختصة .مرفق في أخ ��ر الدليل قائمة
بأسماء املؤسسات التي ميكن التحويل إليها.
• •حتويل إلى أخصائي نفسي لتقييم قدرات (الذكاء).

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

•
•

•اجلانب التطوري:

• •أحيان� � ًا تب ��دو عدم مالئم ��ة بني االنفع ��االت العاطفية والوض ��ع االجتماعي ،مث ��ل االنفعال املف ��رط أو إبداء
ضحك أو بكاء بدون سبب.
• •ف ��ي بع ��ض األحيان تبدو أيض ًا ح ��ركات منوالية مثل هز الرأس ،حتريك األيدي بش ��كل أجنحة ،االلتفاف حول
الذات ،التصفيق .هذه احلركات تظهر أيض ًا في حاالت التوحد أو األمراض النفسية الذهنية.

التشخيص املفارق واجلهات املخولة إلجراءه

على اجلهة املخولة إلجراء التشخيص أن جتيب على سؤالني أساسيني:
• •هل الطالب يعاني من تخلف عقلي؟
• •إذأ كان اجلواب نعم فعلينا حتديد درجته.

تشخيص التخلف العقلي

هنالك حاجة للتشخيص املفارق بني التخلف العقلي ملا يلي:
• •بط ��ئ التعل ��م :تقيي ��م الق ��درات العقلية ال ��ذي يقوم به األخصائي النفس ��ي يح ��دد إذا كان الضعف ف ��ي القدرات
ملح ��وظ مبس ��توى التخل ��ف أم ال زال في مس ��توى بطئ التعل ��م .في حال وج ��ود الطالب بني إنح ��راف معياري
دون املس ��توى فهو يش ��خص كبطيء التعلم أما إذا كان أكثر من  2إنحراف معياري دون املس ��توى فهنالك ش ��ك
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حتديد درجة التخلف العقلي

إذا كان التش ��خيص النهائي تخلف عقلي أو تش ��خيص مركب يحتوي على تخلف عقلي (مثل توحد وتخلف عقلي
أو م ��رض نفس ��ي وتخلف عقلي) ،ينبغي من األخصائي النفس ��ي حتديد درجه التخلف ،وذلك حس ��ب التعريفات
التالية:
• •تخل ��ف عقلي بس ��يط :ع ��اد ًة من الصعب متييزه ��م عن األطفال الذي ��ن ال يعانون من تخلف عقل ��ي ،حيث تبرز
الفج ��وات في عمر متأخر .األطفال التابعون له ��ذه الفئة يطورون مهارات إجتماعية وإتصال خالل فترة ما قبل
املدرس ��ة .لديه ��م صعوبات بس ��يطة في املجال احلس ��ي واحلركي .في نهاي ��ة عمر املراهقة من املمك ��ن أن يصلوا
إلى إجنازات مدرس ��ية موازية لصف الس ��ادس .يحتاجون مس ��اعدة خاصة في األوضاع واألماكن غير املألوفة،
فباستطاعتهم الوصول إلى استقاللية شبه كاملة.
• •تخل ��ف عقلي متوس ��ط :أغلب ه ��ؤالء الطالب يس ��تطيعون تطوير مهارات اجتماعية أساس ��ية ف ��ي عمر مبكر،
يس ��تفيدون من تدريب مهني وتدريب حول االس ��تقاللية اليومية .لديهم صعوبة لتخطي مس ��توى الصف الثاني
م ��ن حي ��ث القدرات األكادميية .يس ��تطيعون تعلم التنقل باس ��تقاللية ف ��ي أماكن معروفة .ع ��دم قدرتهم في فهم
املواقف االجتماعية قد تؤذي عالقاتهم مع اآلخرين في جيل املراهقة .في البلوغ يس ��تطيعون العمل داخل أطر
محمية وحتت مراقبة مستمرة.
• •تخلف عقلي ش ��ديد :غالب ًا ما يفش ��ل من يعاني من تخلف ش ��ديد في اكتس ��اب التواصل اللغوي خالل الس ��نني
األول ��ى من حياته .يس ��تطيعون اكتس ��اب مواد ما قبل املدرس ��ة من ناحي ��ة أكادميية ولكن ال يس ��تطيعون الوصول
للقراءة .األطفال التابعون لهذه الفئة يس ��تطيعون القيام مبهام بسيطة من خالل مساعدة مكثفة .وفي البلوغ فهم
بحاجة إلى أطر مساعدة ومرافقة في جميع املجاالت.
• •تخلف عقلي عميق :األطفال التابعون لهذه الفئة يعانون من إعاقة ش ��ديدة في األداء احلس ��ي واحلركي .أفضل
بيئ ��ة له ��م هي بيئ ��ة مبنية ومحددة األش ��خاص ،حيث تك ��ون العالقات واح ��د لواحد .لتطوير مه ��ارات حركية
واجتماعية هنالك حاجة لتدريب مكثف.

املعلومات املهمة لألهل
•

•

•

•

•تخلف بس ��يط :باس ��تطاعة أطفال هذه الفئة الوصول إلى مس ��توى صف س ��ادس من حيث الق ��درات األكادميية
مبس ��اعدة تدخ�ل�ات عالجي ��ة مالئمة ،يس ��تطيعون إدارة حياة مس ��تقلة في املس ��تقبل مع بعض املتابع ��ة خاصة في
الظروف اجلديدة ،هنالك حاجة لتدريب متكرر في املهارات اليومية ومرافقتهم في املواقف اجلديدة.
•تخل ��ف متوس ��ط :يس ��تطيعون الوصول إلى مس ��توى أكادميي م ��وازي للصف الثان ��ي االبتدائ ��ي .بحاجة ملرافقة
ف ��ي أغلب املهام احلياتية .يس ��تطيعون بناء عالقات اجتماعية أساس ��ية مع اآلخرين ،ولكنهم س ��واجهون بعض
الصعوبات في عمر املراهقة ،بس ��بب عدم فهمهم للمواق ��ف االجتماعية ،التدخل يجب أن يأخذ طابع تدريبي
ومن املمكن الوصول إلى استقاللية معينة في أماكن مألوفة.
•التخلف الش ��ديد :هؤالء الطالب س ��يحتاجون مس ��اعدة مس ��تمرة في جميع أمور حياتهم ،ومن املفضل وجود
اط ��ار رعاية كامل يلبي هذه احلاجة ،الق ��درات اللغوية واالتصال متدنية ،ولذا من الصعب عليهم بناء عالقات
إجتماعي ��ة م ��ع احملي ��ط ،فه ��م بحاج ��ة لتدريب مكث ��ف للمه ��ارات األساس ��ية ،وباألس ��اس بحاجة إل ��ى مراقبة
متواصلة.
•تخلف عميق :تنقص هؤالء الطالب االس ��تقاللية بش ��كل كامل ،وعاد ًة ما يحتاجون لرعاية مكثفة ،يتم العمل
معه ��م باألس ��اس على تلبية حاجات أساس ��ية يومية مثل النظافة الش ��خصية واألكل ،ليس م ��ن املمكن الوصول
معهم إلى استقاللية لذا على األهل التفكير باطار يلبي حاجة الرعاية املستمرة.
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لتخل ��ف عقل ��ي .على األخصائي البت في تش ��خيص التخلف العقل ��ي وذلك وفق� � ًا ألداء الطالب في مجاالت
حياتية أخرى ،وليس فقط قدراته العقلية.
• •إضطراب التواصل (توحد) :كثير ًا ما يسبب إضطراب التواصل صعوبات في األداء اليومي ،مما يشبه التخلف
العقل ��ي من حيث الصورة العيادية .للبت في هذا الس ��ؤال يقوم األخصائي النفس ��ي بتقيي ��م مهارت الطالب في
التواصل ومقارنتها بقدرته العقلية .في حال صعوبة في االجابة على هذا السؤال ،يجب استشارة أخصائي/ة
نفس ��ي أو طبي ��ب أعص ��اب أو طبي ��ب نفس ��ي لألطفال ك ��ي يق ��وم بتقيي ��م اضطرابات االتص ��ال (انظ ��ر اجلزء ،9
التوحد).
• •م ��رض نفس ��ي ذهن ��ي :األمراض النفس ��ية الذهانية ف ��ي الطفولة ت ��ؤذي أداء الطفل بش ��كل كبي ��ر لدرجة خفضها
ملس ��توى التخلف العقلي .لكن الطفل الذي يعاني من أمراض نفس ��ية ذهانية لديه ماضي تطوري س ��ليم مما مييزه
عن التخلف العقلي .للبت بهذا السؤال هنالك حاجة لتقييم من قبل طبيب نفسي مختص لألطفال.

من املهم اإلش ��ارة الى أن اجلهة الرس ��مية املكلفة في حتديد التخلف العقلي في القدس (حس ��ب القانون االسرائيلي)
هي جلنة االعتراف من قبل وزارة الرفاه االجتماعي االس ��رائيلية .ميكن التوجه إليها عن طريق الش ��ؤون االجتماعية
في القدس .هذه هي جلنة متعددة التخصصات وتقوم بتقييم قدرات الطفل وأسباب التخلف.

رابعاً :التوصيات
توصيات لألهل وتوصيات عالجية

بعد الوصول إلى تشخيص التخلف العقلي وحتديد درجته ،يجب تزويد األهل باملعلومات التالية:
• •ما هي قدرات الطالب احلالية وفي أي املجاالت بحاجة للمساعدة ،ونخص بالذكر املهارات احلياتية اليومية.
• •ما هو املتوقع من حيث القدرات لطالب يعاني من التخلف العقلي بالدرجة املعينة.
• •االشارة إلى القدرات الكامنة في بعض املجاالت ،وتوجيه إلى عالج نطق أو وظيفي لتطوير هذه القدرات.
• •في حاالت الشك مبتالزمة معينة هناك حاجة لتحويل إلى طبيب وفحوصات جينية.
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• •يس ��تطيع اطار التربية العادية إحتواء طالب يعانون من تخلف بس ��يط أو متوسط ،لكن التخلف الشديد والعميق
غير قابلني للدمج .لذا فإن التوصيات التربوية ستتركز في هذه املستويات من التخلف العقلي.
• •على الطاقم املدرس ��ي العمل مع الطالب وفق ًا خلطة فردية ترتكز على اجلانبني األكادميي واالس ��تقاللية اليومية،
كلم ��ا كان التخلف أكثر ش ��دة س ��يكون اجلان ��ب الثاني في املركز على حس ��اب األول ،تنطلق اخلط ��ة الفردية من
قدرات الطالب وليس من املنهاج .يقوم الطاقم املدرسي في حتديد بعض األهداف احملددة في كل من املجالني،
ويقوم بتحضير استراتيجيات ووسائل من شأنها أن توفي بالغرض.
• •عل ��ى الطاقم املدرس ��ي اعطاء اهتمام كافي للدمج االجتماعي م ��ع األقران ،وتلبية اطار حامي لهؤالء الطالب.
يتم ذلك عن طريق الوساطة في العالقات االجتماعية والدمج املخطط له مسبقاً.

توصيات للعمل في اطار مركز املصادر

• •مبا أن الطالب الذين يعانون من تخلف عقلي بحاجة إلى أطر داعمة بش ��كل مس ��تمر ،فإن مركز املصادر سيأخذ
دور ًا في بناء اخلطط ،لكن دوره س ��يكون محدود في تطبيقها إذ أن اجلهة األساس ��ية في التطبيق س ��تكون املدرسة
والعائلة.
• •يق ��وم طاق ��م مرك ��ز املصادر بالتنس ��يق مع األه ��ل والطاقم الترب ��وي بتحديد مج ��االت التدخل ،ثم يق ��وم باعطاء
التوصيات حول االس ��تراتيجيات األكثر مناس ��بة لتطوير املهارات في هذا املجال .تقع على طاقم مركز املصادر
مسؤولية متابعة اخلطة مع اجلهة املتدخلة.
• •في بعض األحيان يقوم الطاقم بتوفير جلس ��ات عالج نطق و/أو عالج وظيفي بهدف تطوير الطالب في مجال
محدد ،ولكن ليس باستطاعة مركز املصادر توفير اخلدمة العالجية بصورة مكثفة ومدى طويل.

خامساً :قائمة املراجع
• DSM- Diagnostic and statistical manual of mental disorders,2000 ,fourth
edition. Published by the American Psychiatric Association, Arlington, VA.
إعداد :األخصائي عنان سرور
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اجلزء الثاني :عسر التعلم
أوالً :مفهوم عسر التعلم
إن م ��ن أكث ��ر التعريفات ش ��يوع ًا هو تعريف اجلمعية األمريكية الوطنية للعس ��ر التع ّلم ��ي (The National Joint
ّ
أن عس ��ر التع ّل ��م هو تعبير ع ��ام يتعلق مبجموعة
 ،)Committee on Learning Disabilitiesوين ��ص عل ��ى ّ
م ��ن االضطرابات املتنوعة التي تظهر بصعوبات جدية في مجال اكتس ��اب واس ��تعمال مه ��ارات اإلصغاء ،الكالم،
القراءة ،الكتابة ،وقدرة استعمال املصطلحات والتعابير و/أو القدرات احلسابية.
تل ��ك االضطرابات تك ��ون عادت ًا داخلية ،ويفترض أنها ناجتة عن عطل وظيفي في اجلهاز العصبي املركزي ،وميكن
أن تظهر على مدى احلياة .بالرغم من أن العس ��ر التعلّمي قد يتزامن مع أوضاع مقيدة أخرى (إعاقة حس ��ية ،تخلف
عقل ��ي ،اضط ��راب ش ��عوري أو اجتماعي أو ظ ��روف خارجية مثل تباي ��ن اجتماعي ،تعلم غي ��ر كاف أو غير مالئم)
ولكن العسر التعلّمي ليس نتيجة مباشرة لتلك الظروف.
التعريف املقبول لتحديد تش ��خيص العس ��ر التعلّمي هو تعريف ال - DSM-IV-1994-املرش ��د للتش ��خيصات
النفس ��ية ملنظم ��ة األطب ��اء النفس ��يني األمريكي�ي�ن ( .(Diagnostic Statistical Manual Disordersوه ��و
تعريف عملي بأساسه ،ومتفق عليه من قبل مجموعات واسعة من الباحثني واملختصني في مجاالت مهنية مختلفة
ومن الذين يتعاملون مع الطالب ذوي العسر التعلّمي.
“يعرف اإلنس ��ان على أنه إنس ��ان ذو عس ��ر تعلّمي ،عندما تكون نتائج حتصيله في االمتحانات املعيارية في القراءة،
ُ
الكتابة ،احلساب أو التعبير الكتابي التي مترر له بشكل فردي متدنية بشكل واضح ،مقارنة مبا هو متوقع منه حسب
جيل ��ه ومس ��توى ثقافته ومس ��توى ذكائه .كما أن املش ��اكل األخيرة ت ��ؤدي إلى اضطرابات جدية في مس ��توى حتصيله
األكادميي ونشاطاته اليومية األخرى التي تتطلب مهارات في القراءة ،الكتابة ،احلساب أو التعبير الكتابي”.
بناء على ذلك ،يعرف الطالب على أنهم ذوو عسر تعلّمي عندما يستوفون الشرطني التاليني:
ً
بناء على جيله ومستوى صفه.
• •وجود فارق واضح ومستمر بني حتصيل الطالب التعليمي وبني التحصيل املتوقع منه ً
• •وجود فارق بني حتصيل الطالب التعليمي وبني قدراته العقلية التي حتددها امتحانات الذكاء املوضوعية.
من املقرر أن يصدر في ش ��هر أيار  2013املرش ��د اخلامس للتشخيصات النفس ��ية ملنظمة األطباء النفسيني األمريكيني
 ،DSM-V- 2013والذي سيطرأ فيه تعديل على تعريف عسر التعلّم على النحو التالي:
1.1الطالب الذين يحصلون على درجة ذكاء ( )IQأقل من املتوسط ،ميكن أن يشخصوا على أنهم من ذوي العسر
التع ّلم ��ي ف ��ي ح ��ال أن صعوباتهم في أداء امتحانات الذكاء نابعة من صعوبة في فهم ما يتطلبه التش ��خيص نتيجة
للصعوبة التي يواجهونها.
2.2وجود اعتماد منحى التجاوب مع التدخل  Response to Interventionكأداة فاعلة في عملية تش ��خيص
الطالب الذين يعانون من عسر تعلّمي.
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ثانياً :مؤشرات الكشف عن عسر التعلم
 .1مؤشرات الكشف املبكر عن عسر تعلمي أكادميي

فيم ��ا يلي عرض مؤش ��رات الكش ��ف عن األنواع املختلفة لعس ��ر التعل ��م ،ومن اجلدير بالذك ��ر أن بعض الطالب من
املمكن أن يعانوا من أكثر من نوع من عسر التعلم في آن واحد.
1 .1عسر القراءة (الديسلكسيا) :صعوبات القراءة ليست نتيجة خللل باحلواس أو األعضاء
تظهر العالمات التالية لدى األطفال الذين يندرجون ضمن هذه الفئة:
• •تدني في حتصيل الطالب في القراءة اجلهرية مقارنة بقدراتهم العقلية ،وأقرانهم من نفس اجليل.
• •يواجهون صعوبات ومشاكل في تعلم األحرف األبجدية ومتييز بعضها عن بعض.
• •يجدون صعوبة في فصل الكلمات لألصوات املكونة لها ،وفي دمج األصوات لتكوين كلمات.
• •صعوب ��ات ف ��ي ق ��راءة كلم ��ات مألوفة من خ�ل�ال عرضها لهم بش ��كل بصري ،وإمن ��ا يحتاجون إل ��ى تهجئتها من
جديد.
• •صعوبات في التهجئة ،مزج املقاطع وقراءة الكلمات متعددة املقاطع بيسر.
• •قراءتهم تتميز بالبطء وعدم السالسة مقارنة مع أبناء جيلهم.
• •صعوب ��ة في الوع ��ي اللفظي ،املتعل ��ق بقواعد اللغة واألصوات(تقطي ��ع الكلمات إلى مقاط ��ع ،اضطرابات في
جتميع أومزج األصوات لتصبح كلمات ،صعوبة في متييز املسموع بني الكلمات املبدوءة باحلرف نفسه أو املنتهية
باحلرف نفسه ،ويكون التمييز بني الكلمات أصعب منه في احلروف).
• •يخطئون في قراءة كلمات بال معنى.
• •مييل الطالب إلى تخمني الكلمات حسب بعض احلروف التي تشمل الكلمة ،بد ً
ال من تهجئتها بشكل دقيق.
• •يستبدل الطالب احلروف املتشابهة بصري ًا أثناء القراءة مث ً
ال ج بدل من ح ،أو خ بدل من ج وهكذا.
• •يستبدل الطالب احلروف املتشابهة سمعي ًا أثناء القراءة مث ً
ال ت بدل من ط ،أو ق بدل من ك وهكذا.
• •يقومون باستبدال احلروف في القراءة ،كأن يقرأ ملح بد ً
ال من ملح.
• •يتجنب أو ميتنع عن القراءة اجلهرية.
• •عدم مراعاة عالمات الترقيم أثناء القراءة.
• •عدم االهتمام باحلركات أثناء القراءة و/أو عدم لفظ التنوين.
• •يصعب على املس ��تمع فهم النص من خالل قراءته اجلهرية ،فهي غير منس ��جمة ومشبعة باألخطاء ،وتتأرجح ما
بني التقطيع وما بني تشبيك اجلمل دون مراعاة لعالمات الوقف والترقيم.
• •تدني القدرة على فهم املقروء ،أو عدم الفهم للمقروء بسبب اجلهد املبذول في عملية القراءة نفسها.
• •يجدون صعوبة في فهم وتعلم السوابق واللواحق للكلمات وجذور الكلمات.
• •تتميز قراءتهم بالتجاهل لكلمات و/أو حروف في بداية الكلمة ،و/أو حروف في نهاية الكلمة.

 1.3عسر احلساب (الدسكالكوليا) :ليست نتيجة خللل باحلواس أو األعضاء
تظهر العالمات التالية لدى األطفال الذين يندرجون ضمن هذه الفئة:
• •يجد الطالب صعوبة في تقدير الوقت ،التعامل مع الزمن وقراءة ساعة اليد.
• •يجد الطالب صعوبة في حفظ وتذكر حقائق رياضية مثال.0=1×0 :
• •يجد الطالب صعوبة في حفظ وتذكر قوانني رياضية مثال :قانون مساحة املثلث.
• •يج ��د الطال ��ب صعوبة في التعامل م ��ع اجلداول ،من أين يبدأون وإلى أين يذهبون ،ترتيب املس ��ائل احلس ��ابية،
حتليل املسائل الكالمية ومعرفة التسلسل.
• •يجد الطالب صعوبة في التعامل مع أمور حتتاج إلى تسلسل خطوات ،مثل :القسمة والضرب ،وتكون هذه املسائل
مبثابة حتد للطالب ألن عليهم تذكر التسلس ��ل ،عليهم حفظ معلومات في الذاكرة الفعالة ألنهم سيس ��تخدمونها
في اخلطوات الالحقة ،وهذه تعتبر أمور في غاية الصعوبة لدى الطالب الذين يعانون الديسكالكوليا.
• •يج ��د الطالب صعوبة ف ��ي متييز االجتاهات (ميني ،يس ��ار) ،متييز األيام واألوقات (األم ��س ،اليوم ،غداً ،قبل،
بعد ،حتت ،فوق) حيث معظم متطلبات املادة الرياضية حتتاج ألي تعامل يومي مع هذه املفاهيم.
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3.3سيتم تغيير املدة الزمنية لظهور أعراض اضطراب االنتباه والتركيز من جيل سبع سنوات ( كحد أدنى) سابق ًا إلى
جيل إثني عشر عاماً.

 1.2عسر الكتابة (الديسجرافيا) :ليست نتيجة خللل باحلواس أو األعضاء
تظهر العالمات التالية لدى األطفال الذين يندرجون ضمن هذه الفئة:
• •تدني في مقروئية اخلط ،وتتدرج ما بني اشتمالها على العديد من األخطاء اإلمالئية ،أو الطالب هو/هي الوحيد/ة
الذي يستطيع/تستطيع قراءة ما كتب/ت ،أو عدم مقروئية اخلط متام ًا من قبل الطالب و/أو املعلم/ة.
• •تنظيم غير متناسق للورقة من حيث مراعاة الهوامش واستقامة األسطر.
• •املسافات غير مناسبة بني األحرف والكلمات.
• •القبض على القلم بطريقة غير عادية (إمساك القلم بشكل قريب جد ًا من الورقة ،أو إمساك القلم بإصبعيه فقط).
• •وضع غير طبيعي لليد أو اجلسم أو املعصم أو الورقة أثناء الكتابة.
• •عدم الطالقة في الكتابة.
• •تشكيل احلروف بشكل غير مناسب ،أحجام غير مناسبة ومنسجمة لألحرف.
• •اجتاه كتابة احلروف غير سليم.
• •عكس ترتيب األحرف ،وابدالها أو اهمالها أو عدم تنقيطها.
• •حتريك الورقة أو اجلسم بشكل متوتر أثناء الكتابة.
• •اغالق رديء لألحرف.
• •إنخفاض القدرة على التمييز بني مقاطع املد القصير والطويل أثناء الكتابة واخللط بينهما.
• •اإلفراط في استخدام املمحاة.
• •ب ��ذل مجه ��ود كبير أثناء الكتابة ،ضغط كبير على القلم مما يس ��بب في كس ��ره ،أو ضغط عل ��ى الورقة (في بعض
األحيان) ميزقها.
• •بذل مجهود قليل أثناء الكتابة ،ضغط ضعيف على القلم مما يسبب حروف باهته ووقوع القلم بشكل متكرر.
• •وجود فرق في جودة الكتابة ما بني بداية الكتابة ونهايتها.
• •عدم مراعاة عالمات الترقيم أثناء الكتابة.
• •جتنب أو االمتناع عن الكتابة ،حيث مييل تعبيرهم الكتابي إلى االختصار الشديد.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1 .4اضطراب احلركة الزائدة وقلة التركيز ويسمى
)Attention Deficit and Hyperactivity Disorder( ADHD
أنواع اضطراب ADHD
			
 1 .1صعوبة في التركيز ( )Predominantly Inattentive Typeسمي في املاضي
.ADD Attention Deficit Disorder
			
2 .2احلركة الزائدة واالندفاعية دون وجود أعراض صعوبة التركيز ويسمى
(.)Predominantly Hyperactive-Impulsive Type
3 .3اضط ��راب  )ADHD) Combined Typeيتك ��ون م ��ن كال النوع�ي�ن من االضطرابات حرك ��ة زائدة مع قلة
تركيز وهو األكثر شيوع ًا بني االطفال.
.1
.2
.3
.4
.5

•الشروط الواجب توفرها من أجل التشخيص:
1ظه ��ور  6م ��ن  9من األعراض س ��واء ً Aأو ( Bانظر القائم ��ة أدناه) التي تدل على وج ��ود هذا االضطراب ،أن
تظهر تلك األعراض على األقل خالل الس ��تة أش ��هر التي تسبق التشخيص ،وأن تكون تلك األعراض ليست
تكيفية وال تتالءم مع مستوى التطور.
2جزء من األعراض من  Aأو  Bظهر قبل جيل سنتني.
3جزء من تلك األعراض تظهر على األقل في إطارين مختلفني مث ً
ال (البيت واملدرسة).
4هناك براهني واضحة بأنها تؤثر على أداء املفحوص في البيت ،املدرسة أو العمل.
5إن تلك األعراض ليس ��ت أثناء تطور اضطراب تطوري موس ��ع  ،PDDإنفصام بالش ��خصية ،أو اضطرابات
ذهاني ��ة ،ويصع ��ب تفس ��يرهم عل ��ى خلفية اضطرابات نفس ��ية مث ��ل اضطراب ف ��ي املزاج ،اضط ��راب بالقلق،
اضطراب انفصامي أو اضطرابات شخصية.

•الدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة
IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersاألعراض A
مجال األصغاء والتركيز
1
2
3
4
5
6
7
8
9

يصعب عليه احملافظة على إصغاء متواصل أثناء قيامه مبهام معينة أو ألعاب.
يبدو عليه وكأنه غير مصغي عندما نتحدث اليه.

يصعب عليه اتباع التعليمات ،ويصعب عليه تكملة مهام بدأ بها مثل وظائف مدرسية (والسبب ليس رغبة في التمرد
أو عدم فهم املطلوب).
يصعب عليه تنظيم املهام و/أو الفعاليات املطلوبة منه.

ميتنع ،يتجنب ،أو ال يعنيه القيام بفعاليات تتطلب مجهود فكري متواصل( ،مثل :التعليم في املدرسة ،الوظائف
البيتية).
يفقد حاجيات له يحتاجها للقيام مبهمام مطلوبة منه (مثل :أقالم ،دفاتر ...الخ).
يتشتت من مثيرات خارجية.

ينسى فعاليات يجب أن يقوم بها بشكل يومي.

األعراض B
مجال احلركة الزائدة
1
2
3
4
5
6

يحرك يديه ورجليه أو يقفز من كرسيه.

يترك كرسيه في الصف ،أو في أوضاع أخرى يكون املتوقع منه أن يبقى في مكانه .أي ال يستطيع البقاء جالس ًا
لفترات طويلة.
يركض أو يتسلق بشكل مبالغ فيه (السلوك ال يتالئم مع املوقف) ،لدى املراهقني والبالغني الشعور بقلة الهدوء.
يجد صعوبة في القيام مبهام بأوقات الفراغ ،عدم القدرة على اشغال وقت الفراغ.
جنده في حركة مستمرة ومتواصلة.

يتحدث بدون توقف.

مجال االندفاعية
7
8
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ال يعطي اهتمام للتفاصيل ،أو يقوم بعمل أخطاء اهمال (قلة انتباه) بالتعليم أو بفعاليات أخرى.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

•

•يج ��د الطالب صعوبة في التفريق بني األعداد مث ��ل ( ،)2/6 ،8/7التفريق بني الترتيب التصاعدي والتنازلي،
بني السابق والتالي ،بني أكبر وأصغر ،حتى من ناحية املفهوم اللغوي للكلمات.
•يجد الطالب صعوبة في العد التسلسلي وحده  ،100-99 ،58-57 ،3-2-1وهكذا.
•يجد الطالب صعوبة في حفظ جدول الضرب.
•يجد الطالب صعوبة في حل أبسط املسائل احلسابية ،جمع ،طرح ،ضرب وقسمة.
•يستغرق الطالب وقت ًا طوي ً
ال من أجل حل مسائل رياضية بالرغم من بساطتها.
•يستخدم الطالب العد على األصابع في مراحل تعليمية متقدمة ،وحتى عند حل أبسط املسائل احلسابية.
•يجد الطالب صعوبة في التعامل مع املساحات أو وحدات القياس أو األحجام والكسور.
•يجد الطالب صعوبة في حتويل املسألة الكالمية إلى مترين حسابي.
•ضعف في االنتباه على االشارات احلسابية – .÷ × +
•لدي ��ه أخط ��اء ش ��ائعة عند الكتابة ،القراءة واس ��تدعاء األعداد ،مث ��ل :اضافة رقم للعدد ،تبدي ��ل رقم في عدد،
تبديل مكان رقم ،حذف رقم ،وعكس الرقم.

•مؤشرات تشير إلى وجود شك لتوفر “إضطرابات في اإلصغاء والتركيز واحلركة الزائدة»
حسب DSM-IV

9

يصدر عنه أجوبة قبل انتهاء السؤال ،أو يتحدث في منتصف جمل وعبارات اآلخرين.
يصعب عليه االنتظار في دوره.

يزعج ويضايق اآلخرين مثل :ملس اآلخرين ،التدخل بألعابهم بدون إذن...،الخ.
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 .2مؤشرات الكشف عن عسر التعلم النمائي
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كي نس ��تطيع مس ��اعدة الطالب ال ��ذي يعانون من عس ��ر تعلم في مالئمة أس ��لوب التدريس حلاجته ��م ،يجب حتديد
مجاالت الضعف في عمليات التعلم .لهذا الهدف سنعرض منوذج يصف القدرات املختلفة التي من شأنها أن تأثر
على عملية التعلم .هذا النموذج يتطرق إلى أنواع مختلفة من العسر التعلمي النمائي.

 .1صعوبات في اإلدراك:
ترتبط باملشكالت في مجال اإلدراك السمعي والبصري ،وفهم واستيعاب املعلومات التي يحصلوا عليها من خالل
حواسهم املختلفة ،وسيتم تفصيل أنواع صعوبات اإلدراك على النحو التالي:
صعوبات في اإلدراك البصري :تش ��ويش في اإلدراك البصري ،أي تش ��ويش في استقبال وتنظيم وفهم معنى
املثير البصري ،مع أن مركبات العني سليمة وحاسة البصر أيض ًا سليمة.
• •صعوبة التمييز بني احلروف املتشابهة بصري ًا مثل ص-ض ،ع-غ ،ف-ق.d-p-q-b ،
• •صعوبة في متييز احلروف حسب موقعها في بداية ،وسط ،نهاية الكلمة (متصل وغير متصل).
• •صعوبة اإلغالق البصري ،صعوبة إكمال صورة و/أو شكل غير كامل.
• •صعوبة التمييز بني الصور املتشابهة والتعرف على الفروقات بينهم.
• •صعوبة التمييز بني الكل واجلزء ،أو اخللفية واألساس.
• •صعوبة في متييز تعابير الوجه.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 1.5عسر التعلم غير الكالمي Non Verbal Learning Disabilities
(نواحٍ سلوكية ،اجتماعية ،ووجدانية)
تظهر العالمات التالية لدى األطفال الذين يندرجون ضمن هذه الفئة:
• •مييلون إلى العزلة االجتماعية.
• •قد يكونون منبوذين اجتماعياً.
يحبطون بسرعة وألتفه األسباب.
• • َ
• •غير قادرين على توقع نتائج سلوكهم.
• •تقريب ًا ال يشعرون بوجودهم داخل املجموعة.
• •لديهم عدد قليل من األصدقاء أو ال وجود لهم.
• •تقديرهم لذاتهم ضعيف (ثقتهم بأنفسهم متدنية ويحطون من تقديرهم لذواتهم).
• •صعوبة في فهم الدعابة.
• •صعوبة في فهم القوانني االجتماعية غير الكالمية.
• •عدم وجود دور اجتماعي واضح ،أو أدوارهم ليست فعالة.
• •يجدون صعوبة في التأقلم والتكيف مع املواقف اجلديدة وغير املألوفة.
• •صعوبة في التفسير واحلكم على تفاعالت و/أو مواقف اجتماعية.
• •صعوبة في متييز عبارات اجتماعية.
• •مييزهم التردد واخلجل (االنطواء) مما يقلل أو يقطع تفاعلهم االجتماعي.
• •صعوبة في متييز نبرة الصوت ومعناها.
• •يبدو عليهم حاالت من االكتئاب ،التوتر والقلق أحيان ًا غير املبرر ،مخاوف ،ش ��كوك ،نوبات غضب ،ش ��عور
بالوحدة.
• •ضعف القدرة على استيعاب وفهم التواصل غير اللفظي (كتعبيرات الوجه واإلمياءات ونبرة الصوت).
• •صعوب ��ة ف ��ي التواصل االجتماعي مثل :الضحك ،اتص ��ال غير كالمي ،تواصل بالنظر ،احملافظة على مس ��افة
كافية بالقرب من اآلخر.
• •صعوبة في فهم انتقادات اآلخرين لهم.
• •صعوبة في التواجد املكاني والتعامل مع املفاهيم املكانية.
• •صعوبات في التناسق احلسي احلركي ،صعوبات في التوازن اجلسدي.
• •صعوبات في الرياضيات ،فهم املقروء ،وخط اليد.
• •صعوبات في تهجئة كلمات غير شائعة.
• •صعوبات في التنظيم والترتيب.
• •صعوبات في التفكير املجرد.

•تعريف عسر التعلم النمائي
اضط ��راب ف ��ي الوظائف واملهارات األولي ��ة التي يحتاجها الطالب به ��دف التعلم ،مثل :اللغ ��ة ،التفكير ،اإلدراك،
الذاك ��رة ،التناس ��ق احلس ��ي احلركي وغيره ��ا .حيث تعتبر هذه املهارات أساس ��ية ف ��ي تعلم التهجئة ،الق ��راءة ،الكتابة
وإجراء العمليات احلسابية .إن االضطراب الكبير والواضح في تلك املهارات ،وعجز الطالب عن تعويضها من خالل
مهارات ووظائف أخرى ،هو دليل واضح على أن الطالب يعاني من صعوبات تعلم منائية( .القاسم.)2000 ،

.2صعوبات في اإلدراك السمعي:
تشويش في اإلدراك السمعي أي تشويش في استقبال وتنظيم وفهم معنى املثير السمعي مع أن مركبات األذن سليمة
وحاسة السمع أيض ًا سليمة.
• •صعوبة متييز أصوات ونغمات متشابهة سمعي ًا مثل س-ص ،د-ض ،ت-ط ،ق-ك ...الخ.
• •صعوبة التمييز بني الكلمات املتشابهة سمعي ًا مثل (صوت-سوط)( ،قلب-كلب)
• •صعوبة في متييز نبرات صوتية والتعرف على األشخاص من خالل نبرة الصوت.
• •صعوبات في إدراك املفاهيم املكانية أو الزمانية :تشويشات في تقدير املسافات أو األزمنة.
• •صعوبة في متييز اجتاه الكتابة مما يسبب في عكس األرقام واحلروف.
• •صعوبة في فهم مصطلحات مكانية مثل ميني-يسار ،داخل-خارج ،أمام-خلف ،السابق-التالي....الخ.
• •صعوبة في تقدير املسافات بني الكلمات واحلروف.
• •صعوبة في استعمال اخلريطة ،الهندسة ،الرسم.
• •صعوبة في قراءة عقارب الساعة.
• •صعوبة في التقدير الزمني.
 .3صعوبات في الذاكرة:
ترتب ��ط باملش ��كالت في مجال تذك ��ر املعلومات التي يحصلون عليها من خالل حواس ��هم املختلفة ،وس ��يتم تفصيل
أنواع صعوبات الذاكرة على النحو التالي:
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 .4صعوبات في التفكير:
• •تصلّب التفكير وعدم املرونة.
• •مقاومة التفكير وجتنب املهام التي تطلب تفكير.
• •صعوبة في فهم املعنى اخلفي للنص.
• •صعوبة في فهم الفكرة الرئيسية من النص/الفقرة.
• •صعوبة في التمييز بني املعلومة الرئيسية واملعلومة الثانوية.
• •صعوبة في تنظيم وتصنيف األفكار.
• •صعوبة في االنتقال من فكرة ألخرى.
• •صعوبة في حل املشكالت وإيجاد البدائل.
• •صعوبة في توظيف االستراتيجيات املالئمة للمواقف التي يواجهونها.
• •صعوبة في التفكير املمنهج.
• •تشعب التفكير وتداعيات أفكار ال تتالءم مع املوضوع املطروح.
 .5صعوبات في الوظائف اإلدارية:
ه ��و مصطلح ع ��ام يضم عدد ًا من املجاالت مث ��ل :كبح رد الفعل ،الذاك ��رة العاملة/الفعال ��ة ،التخطيط ،التنظيم،
املراقب ��ة والرص ��د ،التمهي ��د (بدء) ،حل املش ��كالت ،ضبط النف ��س ،االنتقال من أم ��ر إلى آخ ��ر ،التفكير املجرد،
التنظيم الذاتي ،اإلبداع ،املرونة اإلدراكية/التفكيرية ،بلورة وصياغة املفاهيم ،افتراض فرضيات.
• •صعوبة في جتهيز مستلزمات املدرسة.
• •صعوبة في متابعة العمل متسلسل اخلطوات.
• •صعوبة في متييز اخلطأ والقيام بعمليات تصحيح ذاتيه.
• •صعوبة في القدرة على التوقع.
• •صعوبة في القدرة على تثبيط/كبح رد الفعل.
• •صعوبات في التخطيط والتنظيم الذاتي.
• •صعوبات في الذاكرة العاملة/الفعالة – إدارة أكثر من أمر بذات الوقت.
• •صعوبات في اختيار استراتيجيات ناجعة حلل املشاكل.

موائمات التعليم والتقومي للطلبة ذوي عسر التعلم.
أوالً :موائمات االمتحانات
معيقات عملية التعبير عن
املادة التعليمية

املالءمة املناسبة

الوقت املمنوح للطالب مقارنة زيادة وقت
بغيره من طالب جيله غير كافي
نتيجة :بطء في القراءة و/
أو الكتابة و/أو التحليل و/أو
الفهم و/أو معاجلة املعلومات
و/أو قلة تركيز.

قراءة (مشوشة ،بطيئة أو سريعة ،يقوم شخص
غير متواصلة ،تؤدي الى إضاعة للطالب.
املعنى وعدم فهم التعليمات و/
أو األسئلة و/أو النصوص).

مالحظات
يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على القراءة،
الكتابة واحلساب أو ً
ال ،ومن ثم في حال مت إعطاء
الطالب مالءمة زيادة الوقت وقد أثبتت فعاليتها فإن
هذا مؤشر إيجابي لوجود عسر تعلّم.

بالقراءة يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على فهم املسموع
أو ً
ال ومن ثم في حال مت إعطاء الطالب مالءمة «قارئ
محايد» وقد أثبتت فعاليتها فأن هذا مؤشر إيجابي
لوجود عسر تعلّم.

الكتابة مع العديد من األخطاء جتاهل األخطاء اإلمالئية
اإلمالئية.
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 .أالذاكرة قصيرة املدى :وهي صعوبة في تذكر املعلومات التي تعلمناها على املدى القصير.
• •صعوبة في تذكر كلمات و/أو جمل للتو ذكرت له.
• •يذهب الطالب إلحضار شيء من غرفته أو مكان آخر وينسى ما ذهب اليه.
• •نسيان اسم شخص ما كنت قد التقيت به للتو.
• •صعوبة في تذكر صور للتو عرضت لهم.
.بالذاكرة طويلة املدى :وهي صعوبة في تذكر املعلومات التي تعلمناها على املدى البعيد.
• •صعوبة في حفظ أيام األسبوع ،األشهر ،األناشيد ،معلومات ...الخ.
• •صعوبة في تذكر األحداث التي متر معه خالل اليوم.
• •صعوبة في تذكر الواجبات البيتية.
• •صعوبة في تذكر األماكن التي يضع بها احتياجاته.
• •صعوبة في تذكر أسماء أو وجوه األشخاص الذين يعرفهم من قبل.

ثالثا ً  :توصيات التدخل

يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على الكتابة
والتعبير الكتابي أو ً
ال ،ومن ثم في حال مت إعطاء
الطالب مالءمة «جتاهل األخطاء اإلمالئية» وقد أثبتت
فعاليتها فإن هذا مؤشر إيجابي لوجود عسر تعلّم.

الكتابة بخط مقروء للطالب فقط إعادة نسخ املكتوب :يقوم يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على الكتابة
الطالب بقراءة ما كتب ويقوم والتعبير الكتابي أو ً
ال ،ومن ثم في حال مت إعطاء
شخص آخر بالكتابة احلرفية الطالب مالءمة «إعادة نسخ املكتوب» وقد أثبتت
فعاليتها فأن هذا مؤشر إيجابي لوجود عسر تعلّم.
ملا كتبه الطالب.
الكتابة بخط غير مقروء بتات ًا

صعوبة في التركيز أو التشتت
متنع الطالب من مواصلة
التفكير ،وتؤدي به إلى جتاهل
أجزاء من املادة أو يبدو عليه
التسرع في اعطاء االجابات،
القيام بأخطاء ناجتة عن قلة
انتباه .فقد يعاني الطالب من
صعوبات في اإلصغاء والتركيز
واحلركة الزائدة

إمالء املادة :يقوم الطالب
بإمالء ما يريد كتابته لشخص
آخر والذي يقوم بدوره
بالكتابة احلرفية ملا يريده
الطالب.

يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على التعبير
الشفهي وعدم وجود مشاكل بالتركيز أو ً
ال ،ومن ثم
في حال مت إعطاء الطالب مالءمة «إمالء املادة» وقد
أثبتت فعاليتها فأن هذا مؤشر إيجابي لوجود عسر
تعلّم.

يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على القراءة
أ .زيادة وقت.
ً
ب .العمل الطالبي في مكان والكتابة واحلساب أوال ،ومن ثم في حال مت إعطاء
الطالب املالءمات «أ ،ب ،ج» وقد أثبتت فعاليتها
خالي من املشتتات.
فأن هذا مؤشر إيجابي لوجود اضطراب في اإلصغاء
ج .تكبير النصوص.
والتركيز.
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الذاكرة:
•صعوبة في تذكر املادة أو
معاني الكلمات باللغات
األجنبية.
•يظهر عليه أو يشتكي من
صعوبة في التذكر أو يذكر
أنه نسي املادة.
•إجابات صحيحة جزئي ًا
وغير وافية ،متمكن جد ًا
من بعض األسئلة والبعض
اآلخر غير متمكن.
•عدم استعمال القانون
الصحيح.
•استعمال قانون بدل قانون
آخر.

التعبير الكتابي:
من املمكن أن يكتب الطالب
بخط مقروء ،ولكن صعوبة
الطالب في الصياغة والتعبير
الكتابي وليست نتيجة للخط،
وبالتالي يصعب فهم ما يقصده
الطالب.
أو أن الطالب يستطيع التعبير
كتابي ًا ولكن أفكاره مشتتة
ومبعثرة ،يتميز بتداعيات أفكار
كثيرة وانتقال سريع من فكرة
إلى أخرى قد تكون ليست ذات
صلة مباشرة مبا سبق ،وبالتالي
النتيجة تكون حصيلة كتابية غير
مفهومة.
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يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على الكتابة
أ .ورقة قوانني.
ب .زيادة حرية االختيار :واحلساب أو ً
ال ،ومن ثم في حال مت إعطاء الطالب
تعطى للطالب عدة مهام املالءمات «أ ،ب ،ج» وقد أثبتت فعاليتها فأن هذا
أكثر من غيره ويعطى احلرية مؤشر إيجابي لوجود عسر تعلّم.
باختيار املهام/األسئلة التي
يرغب في اإلجابة عليها.
ج .قاموس إلكتروني.

تعبير شفهي :يقوم شخص يشترط أن تكون لدى الطالب القدرة على التعبير
بامتحان الطالب بشكل الشفهي عما يريد أو ً
ال ،ومن ثم في حال مت إعطاء
الطالب مالءمة «التعبير الشفهي عن املعلومة» وقد
شفهي (.)1-1
أثبتت فعاليتها فأن هذا مؤشر إيجابي لوجود عسر
تعلّم.

1 .1مالءمات لصعوبات في اإلدراك البصري
• •مضاهاة ومطابقة األلوان واملقارنة بينها.
• •املقارنة بني أشياء من ناحية الطول ،احلجم ،الشكل...،الخ.
• •ترتيب أشياء من ناحية الطول ،احلجم ،الشكل...،الخ.
• •املطابقة بني مناذج احلروف واألرقام واألشكال.
• •اكتشاف االختالفات بني صورتني.
• •استخراج لون معني من بني عدة ألوان.
• •استخراج رمز ،صورة ،كلمة معينة من بني عدة رموز ،صور ،كلمات.
• •التعرف على اجلزء الناقص من صورة.
• •ترتيب صور بتسلسل قصصي.
• •استخراج الشيء الشاذ من بني مجموعة معطاة (حروف ،كلمات ،أرقام ،صور ...،الخ).
• •سؤال الطالب عن تفاصيل في صور أو مشهد معطى.
• •وصف مشهد في فيلم كارتون.
• •استخدام ألعاب اإلغالق البصري مثل .puzzle
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معيقات عملية التعبير عن
املادة التعليمية

املالءمة املناسبة

مالحظات

ثانياً :مالءمات بالتعليم حسب نوع عسر التعلم النمائي

 .2مالءمات لصعوبات في اإلدراك السمعي
• •التمييز بني أصوات مجموعة واحدة (احليوانات األليفة ،احليوانات املفترسة ،وسائل املواصالت ...،الخ).
• •التميي ��ز ب�ي�ن أصوات مجموع ��ات مختلفة (تلفون يرن ،ج ��رس يرن ،أيادي تصفق ،باب يفتح ،س ��يارة
تسير ...،الخ).
• •االستماع إلى صوت في خلفية من الضجيج.
• •يسمع الطالب صوت معني ثم يحاول معرفة مصدر الصوت.
• •حتديد الكلمات التي تبدأ بحروف واحدة من خالل الس ��مع ،مثل :حتديد الكلمات التي تبدأ بحرف ب
من خالل السمع (بطة ،ماما ،بطاطس ،قمر ،ورد ،بابا ،كتاب ،قل).
• •يسمع الطالب صوت شيء معني ،ثم يستخرج صورة ذلك الشيء من بني عدة صور معطاة.
• •اختيار احلرف/املقطع الذي يغلق الكلمة املسموعة مثال :أر (نب)  /شا (دي) وهكذا.
• •تدريب الطالب على متييز نبرة الصوت حس ��ب العمر أو حس ��ب الشخص (طفل ،شاب ،مسن) أو (هذا
صوت بابا ،ماما ،أخي ،املعلم علي) وهكذا.
• •تدريب الطالب على استخدام الكلمات املسجوعة التي لها وزن معني قافية معينة مثل (فأس ،كأس ،رأس).
 .3مالءمات لصعوبات في اإلدراك احلسي-حركي
• •استخدام أنشطة املشي ،حيث يطلب املعلم/ة من الطالب أن ميشي في االجتاه الذي يحدده (أمام-خلف
جانب الباب) ،أو ميش ��ي حام ً
ال كتبه على رأس ��ه دون أن تقع ،أو رافع ًا يديه بطريقة معينة ،أو يقلد مش ��ي
احليوانات (الفيل ،األرنب ،احلصان) ،أو ميشي في خط مستقيم أو ميشي على خطوط ملونة.
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•
•
•
•
•

4 .4مالءمات لصعوبات في الذاكرة
• •اعادة التعلم :إن تكرار تعلم ما تعلمه الطالب في السابق يعزز من قيمة االحتفاظ فيها.
• •بن ��اء قواع ��د منظمة للمعرفة :ميكن للمتعلم أن يس ��تفيد من فكرة قواعد البيان ��ات من خالل محاولة ربط
املفاهي ��م اجلديدة م ��ع املفاهيم واحلقائق القدمية ،حيث أنه كلما حتس ��ن التنظيم وربط اجلديد بالقدمي كلما
حتسنت الذاكرة.
• •التولي ��د القصصي :وتقوم على أس ��اس محاولة بناء قصة ذات معن ��ى ومغزى للطالب ،وذلك من النص
أو مجموعة املفردات املراد تذكرها.
• •اس ��تخدام اخلرائ ��ط املفاهيمي ��ة :ميكن للطالب حتوي ��ل أي نص يراد تذكره إلى خارط ��ة مفاهيمية تربط بني
مفاهيم النص وفق عالقات منظمة وذات داللة واضحة ،كما هو احلال في فكرة شيكات املعلومات التي
ستوضح في فصل متثيل املعلومات.
• •تدوين املالحظات بصورة مستمرة :وذلك من خالل إعادة كتابة النص على شكل مختصر لتوفر لنفسك
دالالت للتذكر تغني عن النص أو املادة املطلوبة كاملة ،وهذه الطريقة أصبحت ممكنة أكثر اآلن مع توفر
أجهزة احلاسوب احملمولة الصغيرة أو الهواتف اخللوية.
• •عوامل البيئة املادية :يجب البحث عن الظروف البيئية املس ��اعدة على التذكر والبعيدة عن تشتيت االنتباه
بطريقة اجللوس ،مكان الدراسة ،اإلضاءة والتهوية ،وغيرها من عوامل البيئة التي تؤثر في التذكر.
• •عوام ��ل التغذي ��ة الصحية :يج ��ب على الطالب أخذ ما يحت ��اج من غذاء وفيتامين ��ات ،والتي نقصها يؤثر
سلب ًا على قدرة الطالب على احلفظ والتذكر.
• •استخدام بطاقات التوجيه عند تعليم الطالب.
5 .5مالءمات لصعوبات في التفكير
• •تعليم الطالب استراتيجيات في حتليل املهمات.
• •تدريب الطالب على ألعاب التفكير وتنمية اإلبداع.
• •تعليم الطالب برامج تدخل في حل املشكالت.
• •استخدام بطاقات التوجيه عند تعليم الطالب.
• •استخدام جداول املقارنة ما بني األشياء.
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•

•استخدام أنشطة الركل والرمي واملسك ،حيث يطلب املعلم أن يرمي الطالب الكرة ملسافة معينة أو يلتقط
كرة في الهواء أو يحمل املاء في أوعية مسطحة بحيث ال يقع منه.
•اس ��تخدام أنش ��طة الرسم ،حيث يطلب املعلم من الطالب تلوين أجزاء معينة بحيث يراعي الطالب الدقة
في التلوين وال يخرج عن احلد.
•استخدام ألعاب املتاهات.
•استخدام التعرف على األشياء من خالل امللمس والعينيني معصوبتني.
•استخدام أسلوب الرسم بالهواء.
•استخدام أسلوب التمثيل اجلسدي لألشياء و/أو احلروف.

6 .6مالءمات لصعوبات في الوظائف اإلدارية
• •لصق البرنامج األسبوعي على الطاولة.
• •تعويد الطالب على جتميع أوراقه في ملفات وبشكل منظم.
• •حتفيزه على الكتابة األسبوعية في دفتر أو يوميات.
• •إعداد دفتر اتصال مع البيت (دفتر مفكرة).
• •تصنيف الكتب املدرسية والدفاتر حسب األلوان.
• •إس ��تخدام قل ��م حتديد ملون أو قل ��م رصاص لتحديد مواضيع في النص ،ليس � ّ�هل عليه التواجد في النص
عند االجابة على األسئلة أو بهدف التلخيص.
• •كتابة تأليف الئحة –  ،check listحتديد األولويات والتحقق من املهام املكتملة.
• •بناء جدول زمني ثابت ،تعيني املدة الزمنية املخصصة للدراسة ،للمتعة واألعمال األخرى.
• •اختيار وقت ثابت حلل الوظائف البيتية.
• •التحضير لي ً
ال لليوم التالي ،املالبس واملواد التعليمية...،الخ.
• •إجراء تعيينات واضحة على اللوح حول سير الدرس ،الصفحة التي نتواجد بها ،وما هو املتوقع؟
• •تعي�ي�ن م ��كان ثاب ��ت ووحيد للم ��واد التعليمية والقرطاس ��ية .والذي يس ��اهم ف ��ي احلفاظ عل ��ى الترتيب،
واستغالل أفضل للوقت خالل احلصص.
• •استخدام بطاقات التوجيه.
7 .7مالءمات لصعوبات في اللغة
• •توسيع الثروة اللغوية عن طريق بناء قاموس يحوي كلمات مستعملة بشكل شائع ،من املمكن أن يتألف
القام ��وس م ��ن بطاقات عليها الكلمة من جه ��ة ومن اجلهة األخرى صورة مالئم ��ة للكلمة .بهذه الطريقة
نتغلب على مشاكل القراءة ،والصورة تساعد على التغلب على مشاكل استدعاء الكلمات.
• •حث الطالب على إجراء محادثات ش ��فهية ،املعلم يطلب من الطالب التحدث عن فعالية مسلية حدثت
في عطلة الش ��تاء ،عند وجبة الغذاء/العشاء يستطيعون األهل التحدث عن ما حدث خالل اليوم .ممكن
إجراء مسرحية عن درس تعلموه وإعطاء مخزن كلمات يستطيعون استعماله خالل املسرحية.
• •س ��رد القصص على الطالب ،حيث يستطيع/تس ��طيتع املعلم أن يس ��أل أس ��ئلة عن القصة خالل قراءتها
للمساعدة على فهمها (ممكن االستفادة أيض ًا من القصة لتوسيع الثروة اللغوية).
• •االكثار من ألعاب اللغة ،مثل لعبة مؤنث مذكر ،كلمة وعكسها ،استخراج كلمات على نفس الوزن.
• •حث الطالب على التكلم بش ��كل واضح ،مثال طرح أس ��ئلة تس ��اعد املعلم على فهم قصد الطالب ،ومن
بعده ��ا حتليل األس ��ئلة التي طرحه ��ا املعلم لفهم نوعي ��ة املعلومات التي كانت تنق ��ص .ممكن أيضا اللعب
بألعاب حتث الطالب على وصف شيء معني وعلى الطالب اآلخر معرفة هذا الشيء.
• •فعلي ��ات لتصحي ��ح جمال من ناحية القواعد والصرف ،مثالً :يق ��ول املعلم جملة وعلى التلميذ حتديد ما
إذا كانت اجلملة صحيحة من ناحية القواعد ،وإذا كانت خاطئة عليهم محاولة تصحيحها.
• •ألعاب لتطوير احلساسية لألصوات :اختيار صوت معني ،وكل من تصله الكرة عليه أن يقول كلمة تبدأ/
تنتهي بالصوت.
• •حتليل كلمات الى أصوات /مقاطع ،نرسم قطار أو نبني القطار من الكرتون ،نكتب الكلمات على بطاقات،
أو ًال تك ��ون البطاقة مخفيةُ ،نس ��مع الطالب كلمة ونطلب منه حتليلها إل ��ى مقاطع/أصوات ،وبعد أن يحللها

31

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ثالثاً :مالءمات بالتعليم حسب نوع عسر التعلم األكادميي
 .1مالءمات لصعوبات في القراءة
• •تدريب الطالب على مهارات الوعي الصوتي.
• •إستخدام استراتيجية األلوان في تعليم الطالب القراءة.
• •إستخدام البطاقات اخلاطفة في القراءة.
• •التدريب على القراءة بحسب مستوى الطالب بشكل يومي.
• •تنمية اللغة واحلصيلة اللغوية للطالب عن طريق سرد القصص واأللعاب املختلفة.
• •إستخدام ألعاب الصرف.
• •إس ��تخدام تقنيات تعتمد على الرؤية ،الس ��مع ،اللمس واحلركة ،تس ��هم بش ��كل فعال في تعلم احلروف
والقراءة.
• •إع ��ادة كتاب ��ة النص ( ،)Rephrasingمثل :تقصير طول اجلمل ،تغيي ��ر الكلمات لكلمات أخرى أكثر
استخدام ًا وشيوعاً.
• •إدخ ��ال تغيي ��ر على مبنى الن ��ص ( ،)Restructureمثل :ترقيم الصفحات م ��ن جديد ،ترقيم الفقرات
و/أو األس ��طر ،تقس ��يم النص إلى فقرات وإعطاء كل فقرة عنوان ،إضافة صور توضيحية ،رسومات،
رسومات بيانية...،الخ ،إضافة مالحظات في الهامش لتساعد على التنظيم.
• •قبل وأثناء قراءة النصوص ،من الضروري تهيئة الطالب للنص املراد قراءته ،وعدم البدء بالقراءة الفعلية
دون متهي ��د ،فعملي ��ة التمهيد تهدف إلى حتس�ي�ن الفهم وجتعل النص مألوف ًا للطال ��ب ،ولتنفيذ ذلك ميكن
االس ��تعانة بالرس ��ومات املوجودة داخل النص ،واس ��تنباط معلومات من العنوان ،ربط النص بنصوص
س ��ابقة ذات عالقة ،وأثناء القراءة البحث عن معلومات مركزية (اصطالحات أساس ��ية ،كلمات ربط،
تعابير وجمل مفتاحية).
• •تقلي ��ص وتلخيص املادة املتعلم ��ة ( ،)Summarizingمثل :إبراز املعلومات املركزية بش ��كل واضح،
حتدي ��د كلم ��ات ،تعابير وجم ��ل تعتبر مفتاحية ( ،)key wordsتقليص امل ��ادة املتعلمة ملعلومات مركزية
حس ��ب نوعي ��ة الن ��ص املق ��روء ،ف ��إن كان نص� � ًا قصصي ًا على س ��بيل املث ��ال ميك ��ن تلخيصه بنق ��اط محددة
(الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،املكان...،الخ).
• •مرافقة سمعية للنصوص ،مثل :تسجيل النصوص على جهاز تسجيل صوتي ( ،)Audioوعندما يريد
الطال ��ب القراءة يقوم بتفعيل جهاز التس ��جيل مما ييس ��ر علي ��ه القراءة ،يزيد من فهم املقروء ،يكس ��به ثروة
لغوي ��ة أكبر ،ويس ��اعده على التركيز وعدم التش ��تت ف ��ي أمور أخرى عند القراءة ،ون ��درب الطالب على
اإلصغ ��اء “إذا لم تفهم ُعد مرة ثانية وأصغ للش ��ريط” ،كما ميكنا إدخ ��ال مؤثرات صوتية ،التغير في نبرة
الصوت من أجل إبراز األفكار الرئيسية أو معلومات هامة.
• •صياغ ��ة امله ��ام والواجب ��ات الصفية والبيتية يجب أ ّ
ال تعتم ��د على تذكر تفاصيل ،وإمن ��ا على فهم األفكار
الرئيسية ،بحيث تكون مصاغة بشكل واضح ،وبكلمات شائعة ومن لغة القارئ.

 .3مالءمات لصعوبات في احلساب
• •تدري ��ب الطال ��ب على جميع املفاهي ��م ذات العالقة مب ��ادة الرياضيات ،مث ��ل( :أكبر-أصغر ،قبل-بعد،
األسبق-التالي ،تنازلي-تصاعدي...،الخ).
• •تدريب الطالب على تنمية وتطوير محور األعداد الوهمي ،ومكان كل عدد على هذا احملور.
• •تنمي ��ة لغ ��ة الطال ��ب ف ��ي املج ��ال احلس ��ابي ،حيث تش ��تمل م ��ادة الرياضي ��ات عل ��ى العديد م ��ن املفاهيم،
االصطالحات ،املفردات اخلاصة بهذه املادة.
• •إعداد دفتر يعتبر بقاموس لغوي ملادة الرياضيات.
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س ��معياً ،نعرض عليه البطاقة ونطلب منه قصها بحس ��ب ما حللها ويضع كل مقطع/صوت في قاطرة .هذه
الفعالية تقوي أيض ًا قدرة حتويل الصوت إلى رمز مكتوب ،وبهذا تطوير قدرة القراءة والكتابة.

 .2مالءمات لصعوبات في الكتابة
• •تعليم مهارات ما قبل الكتابة ،مثل :تنمية العضالت الدقيقة ،مس ��ك القلم ،اجللس ��ة الصحيحة ،إنتاج
اخلطوط والزوايا...،الخ .ملزيد من التفاصيل الرجوع الى مادة العالج الوظيفي.
• •تعليم الطالب مهارات الوعي الصوتي من أجل التمييز بني األحرف املتشابهة سمعياً.
• •تعلي ��م الطالب كتاب ��ة احلروف من خالل احلركة (بالطبش ��ورة ،الرم ��ل ،األلوان املائي ��ة ،املعجونة...،
الخ.
• •تعليم الطالب عن طريق رسم النماذج املنقطة ،بالتوصيل بني نقطة وأخرى.
• •للطالب الذين يعانون من مش ��اكل في التواجد في املكان ،ميكن مس ��اعدتهم عن طريق تسطير الدفتر إلى
خانات ،ويكتب كل كلمة بخانة ثم مترينه على ترك فراغ بني الكلمات.
• •تدريب الطالب بشكل يومي من خالل كراسات اخلط.
• •تعليم الطالب استراتيجيات للتميز بني التنوين والنون األصلية.
• •تعليم الطالب استراتيجيات للتميز بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة.
• •تعليم الطالب استراتيجيات للتميز بني املد القصير واملد الطويل.
• •تعليم الطالب استراتيجيات للتميز بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة.
• •تعليم الطالب عملية التنقيل الذاتي (احلديث بصوت مسموع) أثناء النسخ واإلمالء.
• •استخدام البطاقات اخلاطفة ،بحيث ينظر إليها الطالب ومن ثم ينطقها شفهي ًا ومن ثم يقوم بكتابتها.
• •الترج بإعطاء األسئلة للطالب في البداية األكثرية أسئلة مغلقة وتدريجي ًا االنتقال الى أسئلة مقالية.
• •جتن ��ب الكتاب ��ة النثرية ،متك�ي�ن الطالب من كتابة ما يريد بأقل كم من املعلومات النثرية ،فيمكن مس ��اعدته
على كتابة املعلومات التي يريدها مبساعدة جداول ،رسومات توضيحية ،رسومات بيانية ،كريكتورات،
وعروض بوربوينت.
• •الكتابة برؤوس أقالم ،عندما يواجه الطلبة صعوبة في الكتابة ،فمن املفضل حثه على كتابة القليل املفيد
للفهم والدراسة ،وليس الكثير املشتت وغير املفهوم وغير املقروء.
• •إس ��تخدام احلاس ��وب ،تش ��جيع الطلبة على الكتابة باستخدام احلاسوب حيث يس ��اعد احلاسوب الطالب
عل ��ى تنظي ��م كتابت ��ه ،مراع ��اة الفراغات بني الكلمات ،ويس ��اعد عل ��ى تصحيح األخطاء اإلمالئية بيس ��ر
وسهولة.
• •تعبي ��ر ش ��فهي ،تدريب الطالب على التعبير عما يريد ش ��فهياً ،وتنمية هذه امله ��ارة لديه من نواحي تنظيم
األفكار ،تسلسلها ،املنهجية في التخطيط وعرض األفكار والتمتع بفن اخلطابة (.)Speech

33

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34

4 .4مالءمات لصعوبات في اإلصغاء والتركيز
• •يوصى باستشارة أخصائية تغذية حتى يتم التأكد من اتزان اجلسم بالفيتامينات واملواد احليوية.
• •يوصى بتعليم الطالب استراتيجيات سلوكية ذهنية من أجل زيادة السيطرة على الذات والتركيز .CPT
• •يوصى باستش ��ارة أخصائي نفس ��ي تربوي من أجل مس ��اعدة األهل بعالجات مكملة ،مثل :تعزيز الثقة
بالنفس ،التعامل مع نوبات الغضب ،التعامل مع املش ��اكل الس ��لوكية ،تغيير النظرة إلى الطالب وطرق
تقبله والتعاطي معه.
• •تقس ��يم العم ��ل مع الطالب حس ��ب فترات زمنية قصيرة ،م ��ع احملافظة على إعطاء تغذي ��ة راجعة عند كل
تشتت.
• •العمل تدريجي ًا على تدريب الطالب في التكيف مع العمل في ظروف بها مثيرات بيئية ،مع إعطاء تغذية
إيجابية مع كل مرة يتجاهل فيها الطالب تلك املثيرات.
• •بيئة تعليمية مناسبة :من املهم توفير اجلو املناسب للطالب أثناء الدراسة ،من ناحية مكان اجللوس بحيث
يك ��ون قريب� � ًا للمدرس ،بعي ��د ًا عن النوافذ ،بعيد عن املش ��تتات .واالتفاق مع الطال ��ب على حركة معينة
( ،)Body Codeملس ��ة مث�ل ً�ا أو إش ��ارة بالي ��د تس ��اعده عل ��ى التركيز م ��رة ثانية أو لفظ مع�ي�ن (Verbal
 )Codeمثل(هيا نتذكر جميع ًا عن ماذا نتحدث اآلن).
• •تقلي ��ل املعلوم ��ات اللفظية :أحد العوامل التي تش ��كل ضائقة للطالب قليل ��ي التركيز ،هو كم املعلومات
اللفظي ��ة الت ��ي تعرض داخل الصف ،مما تش ��كل عبئ� � ًا كبير ًا وتخل ��ق لديهم بلبلة وقلة تركي ��ز ،لذا يوصى
بحصر املعلومات اللفظية بأمور مركزية ،وتدعيمها بإمياءات جسدية ،رسومات على اللوح ،بطاقات،
وتغيير نبرة الصوت أثناء سير الدرس من أجل جذب إنتباه الطالب.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•مرافقة التعامل مع األرقام بشرح لغوي ملا يقوم به املعلم.
•تدريب الطالب على التعامل مع الرياضيات بالتدريج من احملسوس إلى شبه املجرد ،ومن ثم إلى املجرد
وكذلك ربط كل شيء باحلياة.
•تدريب الطالب على استخدام املعداد.
•التركيز في املادة التعليمية على الفهم احلس ��ابي ،إلى جانب إس ��تخدام العمليات احلس ��ابية وعدم التركيز
فقط على العمليات.
•إستخدام استراتيجيات ال تعتمد على احلفظ من أجل التمكن من جدول الضرب.
•تعلي ��م الطال ��ب التعامل مع املس ��ائل احلس ��ابية م ��ن خالل تقس ��يمها إلى معطي ��ات ،املطل ��وب ،العملية/
العمليات املطلوبة ،احلل والتحقق.
•حتييد صعوبة الطالب في القراءة كعائق أمام تقدمه في مادة الرياضيات.
•تنظيم الطالب الذي يعاني من صعوبة في التواجد املكاني من خالل دفاتر مربعات.
•تدري ��ب الطالب على اس ��تخدام بطاق ��ات التوجيه التي تس ��اعده في خطوات احلل وتتغلب على مش ��اكل
الذاكرة.
•تعليم الطالب ألعاب وفعاليات الهدف منها تنمية الفهم الرياضي ،وحتفيز التفكير اإلبداعي.
•تعليم الطالب مكمالت األعداد ضمن  10ومن ثم أعداد أخرى.
•تعليم الطالب إستخدام اآللة احلاسبة.

•

•تكمل ��ة املعلوم ��ات الناقص ��ة ،نتيج ��ة فق ��دان التركيز والتش ��تت مييل الطالب م ��ن ذوي صعوب ��ات اإلصغاء
والتركي ��ز إل ��ى فق ��دان بعض املعلوم ��ات ،وعدم إمتام نق ��ل املواد املطلوبة عن الس ��بورة ،ل ��ذا يوصى بتعيني
“مرافق” يساعد الطالب في تسجيل مذكراته ،ووظائفه البيتية وإمتام ما ينقصه من معلومات...،الخ.
•سير الدرس :االمتناع أثناء سير الدرس من سلسلة تكرارات حول نفس النقطة ،فاإلفاضة بالكالم ليست
في صالح الطالب ،وإمنا تقود إلى تش ��تت أكبر وعدم تركيز وعدم فهم الفكرة الرئيس ��ة من الدرس ،لذا
يوصى بعرض الدرس بنقاط محددة تكتب على اللوح ،حيث تكتب النقاط التي يريد املعلم ش ��رحها،
ويوض ��ح عملي ��ة االنتقال من نقط ��ة إلى أخرى ،وال يقوم بذلك بش ��كل مفاجئ ودون متهيد ،مما يس ��اعد
الطالب على التركيز.
•مالءمة النصوص :تقليل االكتظاظ ،زيادة الفراغات بني األسطر والفقرات ،تكبير حجم اخلط ،اختيار
اخللفية املناسبة للطالب ،إبراز الكلمات املفتاحية.
•تخصيص مكان في حجرة الصف للعمل الفردي ،لزيادة القدرة على التركيز وعدم التشتت.
•توفير التغذية الراجعة الفورية في كل مرة ينجز فيه الطالب تقدم ملحوظ بقدراته على التركيز.
•استخدام اسلوب التعزيز لزيادة قدرة الطالب على التركيز والتقليل من احلركة الزائدة لديه.
•توفير أدوات/ألعاب تفكير للطالب بهدف ملئ حلظات الفراغ داخل احلصة ،عندما ينهي ما هو مطلوب
منه ،وينتظر اخلطوة التالية.
•إلصاق برنامج الدروس األسبوعي على درج الطالب.
•عمل اتفاقية مع الطالب ملا هو متوقع منه.
•استعمال قوائم املهام checklistمن أجل مساعدة الطالب على أن يكون منظماً.
•تعليق قوانني الصف بشكل بارز وأمام الطالب.
•احملافظة على مبنى لوح منظم ومرتب وبتطبيقات ثابتة.

 .5مالءمات لصعوبات في املجال االجتماعي
• •من الضروري إشعار الطالب باملهام التي يستطيع أداءها واملهام التي ال يستطيع أداءها.
• •عند إظهار س ��لوك غير مرغوب من قبل الطالب يجب التركيز على أن عدم الرضا هو عن س ��لوكه وليس
عن الطالب نفسه.
• •تطوير مهارات الطالب االجتماعية.
• •إعطائه الفرصة للحديث والتعبير عن مشاعره.
• •تدريب الطالب على مش ��اهدة أحداث بالتلفاز ،مث ً
ال بدون صوت ،وحلل معه التواصل بني األشخاص
الذين يشاهدهم ،من خالل الرموز غير الكالمية.
• •تهيئة الطالب ألحداث ومواقف جديدة من أجل جتنيبه حاالت من اإلحباط.
• •من املفضل أن توجد لدى الطالب مناذج (أشخاص) يحاكيها.
• •تدريب الطالب على النظر إلى األمور من زوايا مختلفة ومن وجهة نظر اآلخرين.
• •ركز في ردة فعلك على ما يفعله الطالب وليس على ما يقوله.
• •صغ توقعاتك منه بشكل واضح جداً.
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1أب ��و شعيش ��ع ،الس ��يد ( :)1996دراس ��ة للفروق ب�ي�ن األطفال الذي ��ن يعانون من صعوب ��ة القراءة
(الدسلكس ��يا) واألطف ��ال العادي�ي�ن عل ��ى بع ��ض املتغي ��رات ،املؤمت ��ر الثالث ملركز اإلرش ��اد النفس ��ي
لألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة ،القاهرة ،مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عني شمس.
2الس ��يد ،عبد احلميد الس ��يد (:)2000صعوبات التعلّم ،تاريخها ،مفهومها ،تشخيصها ،عالجها»،
دار الفكر العربي،القاهرة،مصر.
3الروسان ،فاروق: )2001( ،سيكولوجية األطفال غير العاديني ،دار الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة
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أوالً :مفهوم اللغة
اللغ ��ة تتك ��ون من مفردات وقوانني ،وهي محدودة العدد ،واس ��تعمال هذه القوانني ف ��ي جمل يكون غير محدود.
حتتوي اللغة على قوانني مركبة ،وهذه القوانني تساعد الفرد على فهم اللغة اللغوية ومتنحه القدرة على إنتاج اللغة.
يج ��ب التميي ��ز بني اللغة والكالم ،فاللغة هي القدرة على اس ��تيعاب األفكار والتعبير عنها بص ��ورة متفق عليها ،أما
الكالم فهو الناحية احلركية (الديناميكية) الفعلية إلنتاج الكالم وهو جزء من التطور احلركي ككل.
يش ��مل مفه ��وم صعوب ��ة النطق على ع ��دة مفاهيم ،حيث ميك ��ن أن يواج ��ه الطفل/الطالب صعوبة ف ��ي الكالم أو
االتصال ،أو صعوبة في التعامل مع اللغة.
التواصل هي الوس ��يلة التي من خاللها يتبادل األفراد املعلومات ويعبرون عن آرائهم وأفكارهم ومش ��اعرهم .وهي
مرحلة فعالة تتطلب مرس ً
ال ومستقبالً ،واملرسل هو الذي يرسل الرسالة ويصيغ املعلومات في الرسالة ،واملستقبل
هو الذي يقوم بتحليل وفهم املعلومة .ونس ��تعمل في عملي ��ة التواصل اللغة احملكية ،الكالم ،وكذلك الرموز التي
تس ��اعد على فهم املعلومات اللغوية ،كالرموز املوازية وغير املوازية للغة .والرموز املوازية للغة قد تكون التش ��ديد
عل ��ى بع ��ض الكلمات ،نبرة الصوت أثن ��اء احلديث ،طريقة التعبي ��ر وضبط علو الصوت أو إنخفاض ��ه .أما الرموز
غير املوازية للغة فقد تس ��اعد وتدعم عملية االتصال اللغوي ،وهي تش ��مل االمياءات ،حركات اجلس ��م ،االتصال
العيني/البصري وتعابير الوجه.

مكونات اللغة:

• •القالب أو الصيغة اللغوية ،وتشمل:
األص ��وات :وه ��ي التي تتكون منها اللغ ��ة وكيف جتمع ،أصوات إنفجارية مث ��ل (ب ،ت ،ك) ،اهتزازية (ز ،ذ)،
خلفية (ح ،ع) ،أنفية (م ،ن).
الصرف :قوانني تكوين الكلمات؛ مثل املذكر واملؤنث؛ تصريف األفعال ،أكل  -أكلت ،طاولة – طاوالت.
البنت التفاحةَ.
األعراب (النحو) :كيف تبنى جملة مفهومة ،سليمة قواعديا (فعل ،فاعل ،مفعول به) ،أكلت ُ
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•املضمون والدالالت
كل كلم ��ة له ��ا معن ��ى ومدلول ،وهي حتمل معن ��ى تتطرق للفح ��وى (الثروة اللغوي ��ة لدى الطالب ومدى اس ��تعماله
له ��ا) .كل كلم ��ة أو جملة حتمل معنى تتطرق للفحوى ليتعرف الطفل على العالم من حوله على األش ��ياء ،الناس،
احليوانات ،الفعاليات والعالقة بينهما.

•الكالم:
هو الوس ��يلة الش ��فهية لالتصال بني األفراد الذي تستخدم فيها أعضاء الكالم إلصدار األصوات .إضافة إلى الكالم
هناك الكتابة والرسم واالشارة ،ويتطلب الكالم السيطرة على األعصاب التي تتحكم باحلنجرة واللسان والفم التي
هي املسؤولة عن إخراج الكالم.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

اجلزء الثالث :صعوبات اللغة

•االستعمال
وهي القدرة على إس ��تخدام اللغة ضمن املجتمع الذي يعيش فيه ،كيف نتكلم ،نس ��أل أس ��ئلة ،أخذ الدور ،املبادره
في احلديث ،احملافظة على موضوع احملادثة والرجوع إليه.
مثال :أحمد عمره ثالث سنوات وهو واقف أمام النافذة ينظر إلى اخلارج.
سألته أخته :ماذا ترى؟
أحمد :كلبني!.
نبني في هذا املثال عملية الدمج بني املركبات اللغوية الثالثة:
•الشكل اللغوي :الدمج والنطق الصحيح واستعمال صيغة املثنى.
•الفحوى (املضمون) :وهو تسمية احليوانني.
•االستعمال :االجابة بشكل صحيح على السؤال.

ثانياً :مؤشرات الكشف عن مشاكل اللغة
من املؤشرات التي تثير شك األهل واملعلم لدى الطفل هي املشاكل التالية:

• •املشاكل السمعية:

من املش ��اكل التي تظهر :عدم القدرة على فهم املثيرات الس ��معية ،عدم القدرة على متييز الكلمات املتش ��ابهة ،عدم
القدرة على متييز األش ��ياء املس ��ماة ،وقد بينت الدراس ��ات واألبحاث أن نسبة كبيرة من األصوات ،مثل (س ،ش،
ت ،ف) تنط ��ق بش ��كل غير صحيح ،مث ��ل :تبديل أصوات في الكلم ��ة (صباح تنطق تباح) واحلذف (س ��يارة تنطق
يارة).

• •إضطرابات النطق:

وه ��ي األخط ��اء اللفظية وتش ��وه في األص ��وات ،وتزداد هذه األخط ��اء بزيادة تعقيد اجلم ��ل والكلمات مع عدم
وضوح في الكالم ،والذي يعتمد على عدد األحرف املضطربة ،وتصنف كاالتي:
اإلبدال :وهو أن يبدل الشخص حرف ًا بحرف آخر ،فمث ً
ال يستبدل حرف ك بحرف ت.
ال يقول “فاحة” بد ً
احلذف :يقوم الشخص بحذف احلرف كليا ،فمث ً
ال من “تفاحة”.
ال يقول “تبطة” بد ً
االضافة :يقوم الشخص بإضافة حرف زائد للكلمة ،فمث ً
ال من “بطة”.
التشويه :وهو أن يلفظ احلرف األصلي ولكن بطريقة غير صحيحه أو جزئية ،مثلما مبني في اجلدول:
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اإلبدال
اإلضافة
التشويه
عدم القدرة على لفظ أصوات مختلفة

توال بدل كوال

باكوال بدل كوال
ش بدل س
--

• •مشاكل اللغة:

•حاالت التأخر اللغوي الطبيعي.
•حاالت التأخر العقلي.
•احلاالت التي أصيبت باجللطات الدماغية .Aphasia
•انشقاق احللق واخلنف :مثل الشفة األرنبية.

• •املشاكل الناجتة عن إضطرابات عصبية:

•عدم القدرة على النطق بسبب ضعف العضالت .يكون الصوت ضعيف ًا وأيضا متقطعاَ.
•عدم القدرة على التصويب .وهي الصعوبة في تقليد األصوات مثل ب ،ت ،ك.
•عدم القدرة على إنتاج أو فهم الكالم بسبب جلطات الدماغ.

• •مشاكل التعبير واحملادثة:

ع ��دم وضوح ال ��كالم ،أخطاء في القواعد (النحو) ،ضع ��ف في قواعد الصرف والنحو (اجلمع ،ت ��اء التانيث ،املبني
للمجهول ال التعريف) عدم إيجاد الكلمة املناسبة أو تذكر الكلمة املطلوبة (محدودية املخزون اللغوي) ،عدم تكوين
جمل صحيحة ،عدم القدرة على التعبير أو احلديث في موضوع ما ،تكون اللغة بسيطة جد ًا وقليلة التعقيد.

• •التأتأة :وهي عدم السالس ��ة ف ��ي إخراج الكلمات ،فيحس الش ��خص أن هناك ما مينعه من
إخراج الكلمة بالشكل الصحيح ،ومن مظاهرها:
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1 .1السلوك األساسي للتأتأة:
•التكرار (ب ب ب ب) باب للصوت أو املقطع.
•انحباس الكالم ،الوقوف وعدم القدرة على النطق.
•اإلطالة (سسسس) للحرف الواحد.
2 .2السلوك الثانوي (احلركات املصاحبة) :رمش العينني ،الشد ،هز الرأس ،شد األصابع ،إحمرار الوجه.
3 .3مراحل التأتأة ( املبتدئة ،املتوسطة ،املتقدمة).
•عدم الطالقة الطبيعية :هذا النوع ال يحتاج إلى تدخل ،ويحدث في عمر  4-1سنوات.
•التأتأة املتوسطة :وهي حتتاج إلى إستشارة إختصاصي نطقي ،وتكون في عمر  8-4سنوات.
•التأتأة املتقدمة الشديدة :يحتاج الشخص إلى جلسات عالجية مكثفة ،كما يصاحب هذه التأتأة حركات
جسمية ،كتحريك الرأس أو األرجل ،أو الشفتني أو الشد بالعينني.

تنتج مش ��اكل الصوت عن أس ��باب كثيرة ،وغالب ًا ما تكون على ش ��كل بحة ،أو انخناق في الصوت ،أو ال أصوات
على االطالق ،أو ما يطلقون عليه الصوت الطفولي ،كأن تكون هناك مش ��اكل في األوتار الصوتية أو مش ��اكل في
احلنجرة...،الخ ،ويتطلب من الش ��خص املصاب مبش ��اكل في األوتار الصوتي ��ة التوجه إلى طبيب األنف واألذن
واحلنجرة لتقييم املشكلة ،ومن ثم حتويله إلختصاصي نطقي ملعاجلة املشكلة مثل البحة الصوتية ،إنعدام الصوت،
الصوت الطفولي.

• •معلومات تهم األهل بخصوص مشاكل السمع واللغة:

يج ��ب توعي ��ة األه ��ل بأهمية االكتش ��اف والتدخل املبكر ملش ��اكل الس ��مع في جيل مبكر ،ألن الس ��مع الس ��ليم
ضروري الكتس ��اب وتطوير اللغة وتعلم الكالم .والطفل من الوالدة وحتى جيل  5س ��نوات يكتس ��ب ويطور
أساس ��يات اللغ ��ة وال ��كالم إعتماد ًا على ما يس ��معه .والطفل الذي لديه مش ��كلة لغوية أو نطقي ��ة غير معاجلة لن
يس ��تطيع أن يطور اللغة والكالم بش ��كل تلقائي ،ويصعب عليه التواصل مع اآلخرين وس ��يواجه أيض ًا مش ��اكل
تعليمية ،مش ��اكل إجتماعية وكذلك مش ��اكل نفس ��ية ،مما يؤدي إلى عدم مقدرته على االندماج باحلياة العامة،
وألن اللغة املنطوقة هي لغة التعليم املدرسي ولغة املجتمع.
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احلذف

وال بدل كوال

• •مشاكل واضطرابات الصوت:

• •تترك اضطرابات النطق والكالم آثارا ً متنوعة وعديدة على الطفل ،منها:

•تعرض الطفل للسخرية واالستهزاء من اآلخرين؛ مما يزيد من ثورات غضبه وإنفعاله.
•حرمان الشخص من بعض الفرص الوظيفية واملهنية املرغوبة في املستقبل.
•الشعور بالنقص ،واخلجل واحلرمان من فرص النجاح.
•في بعض املواقف ال يس ��تطيع أن يبدي رأيه بالش ��كل املطلوب ،وال يس ��تطيع الدفاع عن حقوقه ،وهذا قد
يؤدي إلى ردود فعل عكسية.

• •من أسباب صعوبة االتصال في اللغة والنطق:

•أسباب وراثية.
•تناول األم بعض األدويه أثناء احلمل بدون إستشارة طبية.
•إصابة األم باحلصبة األملانية أثناء فترة احلمل.
•نقص اليود في غذاء األم.
•الوالدة العسرة (نقص األوكسجني) ،الشلل الدماغي ،صعوبة في حتريك أعضاء النطق مثل الوجه،
الفم واألسنان.
•التعرض للجلطات الدماغية.
•أس ��باب ناجتة عن مش ��اكل س ��معية (وراثية او مكتس ��بة) ألن مش ��اكل الس ��مع تؤدي إلى اضطراب في
إخراج األصوات.
•قد ال يكون هناك أسباب للتأخر النطقي واللفظي (بيئي أو وظيفي).
•أسباب غير معروفة.
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يج ��ب عل ��ى األهل أن يأخذوا بعني االعتبار احتمالية التأخر اللغوي أو النطقي إذا لوحظ تأخر في مراحل
اكتساب اللغة في النواحي التالية:
•املرحلة ما قبل الكالمية :أصوات ،بكاء ،ابتسامة ،تأشير.
•املرحلة إحادية الكلمة :املعدل (  -12 9شهر).
•املرحل ��ه القواعدي ��ه املبكرة :املعدل( -26 18ش ��هر) ،تزداد الثروة اللغوي ��ة أكثر ،جهاز النطق يصبح
أكثر تطور ًا وكالمه أكثر مفهومية ،يستعمل اجلمل البسيطة ،يستعمل األسماء ويضيف إليها األفعال
وتزداد املفاهيم.
•املرحل ��ة القواعدية املتأخرة :تقل األخطاء بصورة ملحوظة ،وتصبح لديه،ها جمل طويلة ومترابطة
وس ��ليمة قواعدي� �اً ،الث ��روة اللغوية التي لدي ��ه متكنه من االندماج في املدرس ��ة ،وفهم م ��ا يدور حوله
واحلديث عنه وإضافة اشياء أخرى لقاموسه اللغوي.

• •تطور املركبات اللغوية لدى األطفال
العمر

الكالم

 4أشهر

التحول من أصوات ردود
فعلية تلقائية مثل البكاء،
إلى أصوات خلفية
(تصدر من احلنجرة) مثل
(خ،غ).

 7اشهر

أصوات خلفية قوية
ومختلفة مرحلة امللملة
مستمرة مثل (داددا).

الشكل

 10اشهر أصوات متسلسلة وبنغمة
متنوعة ،ينتج أصوات
خلفية وأمامية.
 15شهرا ً يخرج أصوات ًا تهدف مرحلة الكلمة أالولى.
التعبير عن كلمة معينة يعبر عن إرادته.
مثل (بيب متثل كل لديه كلمة واحدة.
السيارات).

الفحوى

االستعمال

يلعب
الدور.

بقوانني

أخذ

يعبر عن حاجياته األساسية
بصورة موجهة (مقصودة)
طلبات يقلد الكلمات
يفهم
ويعبر تعبر
بسيطة،
يؤشر إلى حيوانات ،عن أحاسيسه.
مالبس ،وألعاب.

 1 9 -2 4نطق الكلمات قريب
شهرا ً
من املقبول ،في الكالم
املتواصل يحذف بعض
أالصوات مما يصعب
فهمه.

يبدأ باستعمال تعابير مركبة
من كلمتني :ماما بدي بوت
(يستعملون قوانني الصرف،
مذكر ،مؤنث ،مفرد،
جمع).

 30شهرا ً النطق جيد وفي الغالب من التعابير يعبر بواسطة
مفهوم ،احتمال حذف جمل ،يضيف كلمات الربط
(في ،ال ،مع) يستعمل قوانني
بعض األصوات.
الصرف بصورة موسعة ،فعل
ماضي ومضارع.

يسرد أحداث من يجيب
املاضي ،يكتسب البسيطة
املصطلحات األساسية
مثل :كبير ،صغير،
فوق حتت.
الطلبات
يفهم
دون اإصطحاب
يفهم
االمياءات
البسيطة
األسئلة
أين؟ من هذا؟

على

األسئلة

يدخل مفاهيم كثيرة ،مبادرة أكثر في احملادثة
مثل احلجم ،األلوان األسئلة والتعابير التلقائية
وصفات مختلفة .ويعرف قوانني احملادثة
يأخذ باألعتبار املعلومات
لدى السامع.
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ثالثاً :التشخيص

العمر

الكالم

الشكل

الفحوى

االستعمال

 3سنوات كالم واضح ومفهوم حتى يستخدم اجلمل املركبة والطويلة يفهم طلبات مركبة
وقوانني الصرف مع أخطاء أكثر ،وسلسلة من
للغرباء.
طفيفه فقط ،يعبر/تعبر عن األحداث ،يتحدث
عن مواضيع غير
سلسلة من األفكار.
متصلة بتجاربه،
يفهم مصطلح الزمن
بشكل
والكمية
حزئي فقط.
 4سنوات النطق سليم ويسيطر على يتحدث بواسطة جمل يفهم أيض ًا مواقف
معظم األصوات اللغوية .مركبة وشرطية مكونة من السخرية.
 5-4كلمات تقريباَ .الثروة
اللغوية تتراوح ما بني -1500
 1600كلمة تقريب َا ويستعمل
 150000منها كل يوم وهنالك
عالقة قواعدية بني اجلمل.
5
سنوات

الثروة اللغوية تقريب َا  2200يدرك مفهوم الزمن يستطيع استعمال اللغة
اليوم ،للمحادثة مع األخرين،
ويفهم:
كلمة.
يناقش مشاعره ولديه روح
غداَ ،البارحة.
النكته.

يكون تطور اللغة في السنوات املقبلة بطيئ ًا ثم يبدأ باالستقرار
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خطوات عملية التقييم ،تشمل اآلتي:
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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•تعبئة النموذج اخلاص باستقبال احلالة ( )Intake formوالذي يحتوي:
•تاريخ احلالة ،من أهم النماذج التي حتتوي على معلومات أساسية يتم االعتماد عليها في عملية التقييم،
مث ��ل :احلالة االجتماعية ،الوضع الطبي ،من خالل التقاري ��ر الطبية املرفقة ومعلومات عن تاريخ ظهور
املشكلة ،وهناك معلومات أساسية ال بد أن تعطى بشكل واضح وصريح للحصول على تقييم دقيق حتى
يتم العالج بشكل مهني وفعال.
•معلومات عن احلالة االجتماعية والتي تشمل تاريخ امليالد ،مكان الوالدة ،العمر ،إسم املدرسة ،ترتيب
الطفل بني أخوته ،عدد أفراد االس ��رة ،صلة القرابة بني الوالدين ،املس ��توى التعليمي للوالدين ،مشاكل
سمعية أو لغوية أو مشاكل تأتأه في العائلة .التعرف على التاريخ املرضي ووصف املشكلة ()Case His
مثل هل هي إضطراب في النطق ،أو تأخر لغوي ،أو مشاكل في الصوت ،أو تأتأة.
•مرحلة احلمل والوالدة :وزن الطفل عند الوالدة ،نقص األوكسجني ،إرتفاع نسبة الصفار في الدم.
•مراجعة مراحل تطور اللغة وفق ًا للجدول أعاله والكشف عن املراحل التي حدث بها تأخر.
•أمراض تعرض لها (مثل السحايا ،مشكالت في األذن...،الخ).
•فح ��ص جتوي ��ف الف ��م وفحص مخارج احلروف للكش ��ف ع ��ن إضطراب ��ات النطق ،مثل اس ��تبدال حرف
بحرف أخر.
•أخذ عينة كالمية تش ��مل كافة جوانب اللغة ،فحص االس ��تيعاب والفهم ،والتعبير ،واملخزون اللغوي،
فح ��ص جوان ��ب اللغ ��ة من أص ��وات ،نح ��و ،معان ��ي ،إس ��تعمال األفع ��ال واألس ��ماء ،إس ��تخدام اللغة
(البالغة) ،مذكر مؤنث ،جمع ،جمع مذكر س ��الم وجمع مؤنث س ��الم ،قراءة وكتابة .فحص الطالقة
م ��ن خ�ل�ال إجراء محادثة ،تس ��جيل الكالم م ��ع مالحظة عدة أم ��ور تتعلق بالطالقة مثل س ��رعة الكالم،
االطالة ،الوقف اجلهد في الكالم وخصوص ًا عند بداية الكالم الشد.
•تقيي ��م الضطرابات الص ��وت مثل البحة الصوتية (ض ��رورة إرفاق تقرير طبي من قب ��ل إختصاصي األنف
واألذن واحلنجرة قبل البدء بالعالج ،وأثناء العالج وبعد االنتهاء من اجللسات العالجية).
•ضرورة إرفاق تقارير طبية وتربوية ونفسية وفحوصات سمع إن وجدت.

إختصاص ��ي/ة النطق واللغة والس ��مع :هو الش ��خص املخول لعمل التش ��خيص والعالج ملش ��اكل النطق واللغة
والس ��مع ،وللحصول على تقييم ش ��امل وصحيح ال بد من إستشارة بعض األطباء من ذوي االختصاص وليس من
الضروري الكل ،كل حسب مشكلته ويتضمن هذا الفريق اآلتي ذكرهم:
اختصاص ��ي/ة ان ��ف وإذن وحنج ��رة :هو االختصاص ��ي لكل احلاالت ال ��ذي يفحص األن ��ف ،األذن ،احلنجره
واالوت ��ار الصوتية ،ومن ثم يعمل حتويل لفحص الس ��مع وهذا إج ��راء روتيني جلميع الفئات واحلاالت ،ويجب ان
يرفق تقرير من االختصاصي قبل العالج ومثال على ذلك مشاكل الصوت (البحة الصوتية).
طبي ��ب تق ��ومي أس ��نان :يتم استش ��ارته إذا ارتأت احلاجة ملش ��اكل في نطق بعض األحرف ،مث ��ل حرف (س ،ص)
وايض ًا لتقييم حركة الفك السفلي والعلوي.
إختصاصي/ة جراحة :يتم إستش ��ارته إذا وجد املعالج لدى الطفل اضطراب في إخراج حرف «ر» كربط اللس ��ان
(مالحظة يجب تصويبها ،مش ��كلة ربط اللس ��ان ال تس ��بب التأخر اللغوي وإمنا تؤثر فقط على نطق حرف ر) ،وفي
كثير من األحيان يكون إضطراب حرف «ر» سبب وظيفي ال أكثر ويعالج من قبل إختصاصي اللغة والنطق.
وإذا دعت احلاجة اختصاصي نفسي :لتشخيص التاخر العقلي ،وأيض ًا يتم إستشارة إختصاصي أعصاب أطفال:
لعمل التشخيص الالزم للتوحد ،وإختصاصي تطور الطفل.
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بعد مالحظة االكتشاف من قبل األهل أو املعلم ،وحتويله الختصاصي اللغة والنطق والسمع ،فإن أول مرحلة من
مراحل التدخل العالجي هو إجراء عملية التقييم الشامل.

التشخيص واجلهات املعنية

• •اخلطة العالجية:
تبنى اخلطة العالجية كل حسب تقييمه األولي ،وعملية التقييم هي عملية مستمره.
يعتمد النجاح مع الشخص الذي لديه مشكلة على عدة أسباب ،منها :العمر ،أسلوب املعالج ،الوالدين ،األسرة،
املدرسة ،املتابعة ،الوسائل املتبعة ،احلالة النفسية ،العمر العقلي والدافعية واالستمرارية.
أهداف اخلطة العالجية:
• •التحفيز السمعي ،مثل :التمييز السمعي للكلمات املتشابهة مثل باب -ناب ،رز -غز.
• •وضوح الكالم وعدم السرعة في احلديث.
• •إستخدام اللغة بشكل صحيح في مواقف احلياة املختلفة.
• •زيادة القدرة على االنتباه والتركيز واالستيعاب والتعبير.
• •إستخدام سرعة معتدلة من الكالم وقدرة جيدة على الكالم (الطالقه في الكالم) ،والتخلص من التأتأة.
• •تدريبات على صحة الصوت والتعرف على سوء إستخدام للصوت.
• •إستخدام استراتيجيات لتحسني الفهم وسرعة القراءة.
• •إس ��تخدام التكنولوجي ��ا لتحس�ي�ن الس ��مع ،مثل :إس ��تخدام أجه ��زة  ، FMوتركيب الس ��ماعات ذات الكفاءه
العالية اجلودة  ،Digital Hearing Aidsوزراعة القوقعة .Cochlear Implant
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جميع العالجات الواردة ذكرها ليست فقط للطالب وامنا لفئات املجتمع كافة وتشمل األطفال وكبار السن أيضاً.

رابعاً :توصيات التدخل
توصيات لألهل وتوصيات عالجية
•

•
•
•
•
•

•املتابع ��ة عند ذوي االختصاص عند حدوث مش ��اكل في األذن (طبيب األن ��ف واألذن واحلنجرة كاعطاء العالج
باالدوي ��ة وإن ل ��زم االمر لعمل العمليات اجلراحية لألذن) ،وعمل الفحوصات الس ��معية الدورية عند أخصائي
السمعيات أو تركيب السماعات أو عمل زراعة القوقعة.
•متابعه اجللس ��ات العالجية بصورة مس ��تمرة وحس ��ب التوصيات الالزمة من قبل االختصاص ��ي ،وألتزام األهل
باالرشادات املوصى بها.
•عمل الصيانة الالزمة لالجهزة السمعية أو أي أجهزة أخرى مساعدة.
•أخذ شكوى الطفل على محمل اجلد وليس الهزل ،ففي كثير من األحيان تكون شكواه في محلها :مثال “طفل
يشكو من عدم السمع في إحدى االذنيني”.
•التأهيل بعد عملية زراعة القوقعة:
•األطف ��ال بع ��د زرع القوقع ��ة بحاج ��ة لتدريب خ ��اص ليس ��اعدهم على تط ��ور مهارات الس ��مع وال ��كالم .لذلك من
الضروري أن يلتحق هؤالء األطفال في برنامج تأهيل/تعليم يعمل على تطوير مهارات السمع والكالم لديهم.

أساليب تطوير وتشجيع اللغة املالئمة لالهل واملعلم/ة والختصاصي التربية اخلاصة.
• •قل ��د وتفاعل :ك ��رر كلمات األطفال أو أصواته ��م وأفعالهم مع مراعاة اللفظ الصحي ��ح؛ يظهر االهتمام ويعزز
قيمة التواصل الكالمي عند األطفال بل وينمي لغتهم.
• •تفاعل مع أي بادرة للتواصل بحب ومرح ونش ��اط ،وقلد األصوات احمليطة به ،وش ��جعه على تقليد األصوات
وإربطها مع ما ميثلها من األشياء.
• •أضف :دائما كلمة إلى كلماته ومعنى إلى معناه وصوتا إلى صوته.
• •إذا ق ��ال :س ��يارة ،ميك ��ن أن تقول :س ��يارة أحم ��د .وإذا قال لعبة ،قل :لعب ��ة كبيرة أو لعبة أحم ��د ،وما أجمل
اللعبة.
• •علق :ك ��ن معلق� � ًا بارع� � ًا وصف كل ما يهم الطفل وما ينش ��غل به أو ينتبه له بالنظر أو باالستكش ��اف أو باللعب،
وشد انتباهه بقدر املستطاع واصفا احلدث.
• •فس ��ر :فس ��ر وترجم كلماته وأصواته وحركاته الغامضة إلى كلمات أو عبارات ذات معنى ،وتتصل مبا يقول أو
يحاول أن يقول ،أو مبا يشير إليه.
• •مث ��ال ذل ��ك :إذا قال الطفل “اتالبال” أثناء وقوفه عند الباب ممس ��كا مبقبض الباب ،ميكن أن يفس ��ر ذلك أنه يريد
أن يقول :أنا أريد أن أخرج خارج الغرفة (أطلع برا) ،كرر العبارة بنطق سليم .لتبني النموذج الصحيح ،ووفر
له فرصة االستماع.
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مالحظة تهم املعلمون/ات واملدربون/ات وأولياء االمور األعزاء:

•

•اهتم بالرسائل :كن قارئ جيد لكل رسالة يرسلها لك طفلك؛ فكل محاولة من األطفال للتواصل ذات أهمية
لنمو اللغة ،وإن كانت ضعيفة .الرسائل بقصد التواصل متنوعة منها النظرة بالعينني واالبتسامة وحركة اليدين
والذراع�ي�ن ،وحركة الرأس والرقب ��ة والصدر ،وحركات األرجل ،واإلش ��ارات واإلمياءات ،واألصوات غير
املفهومة والص ��راخ والبكاء واألنني ،والكلمات املفردة غير الواضحة والواضحة ،والعبارات القصيرة واجلمل
الطويلة ،كلها رس ��ائل ينبغي على الراش ��د حسن التعامل معها وعدم رميها في سلة املهمالت؛ ألن ذلك يقضي
على فرص التواصل بني الطفل ووالديه ومجتمعه.
•لذا حني يشير الطفل إلى الكأس ،استجب له وقل :تريد ماء ،حسناً ،سوف أسكب املاء ،خذ املاء .إن جتاهل
محاوالتهم سيثنيهم عن القيام مبحاوالت أخرى ،ولذا دعهم يعرفوا أنك تفهم رسائلهم الكالمية وغير الكالمية
على أن تتواصل معهم شفهياً.
•ع ًلم كلمات :الطفل بحاجة أن يعبر بكلمات لكن قد تعوزه اللغة.
مثال :حني يسقط الطفل أرض ًا ويصرخ من األلم ،قل له :آه ،وإستخدم مفردة مناسبة للحدث ،أو حني ميسك
بحذائه في يده ،فقد يدل ذلك على أنه يرس ��ل ألمه رس ��الة معناها “أمي أريد أن تلبس ��يني حذائي” فاالستجابة
التواصلية والعملية تشجعه على تعلم التواصل.
•امن ��ح خيارات :أس ��لوب يس ��مح بالتواصل من دون إحباط .مثل :إذا أش ��ار الطفل إل ��ى كأس ،فقل له :تريد
حليب� � ًا أو عصي ��راً؟ إن احتمال احلصول على إجابة لفظية لهذا الس ��ؤال س ��تكون أكثر مما لو طرح الس ��ؤال بصيغة
ماذا تريد؟
•تعجب واس ��تفهم لإليضاح :فإذا قال الصغير“ :صير” ،ويقصد ،تقصد “عصير” ،ماذا تقصد؟ مع عالمات
دالة على التعجب.
•قل :آه تقصد عصير .أنت تريد عصير ،حتب عصير ،سأس ��كب عصير ،عصير لذيذ .التواصل بتلك الطريقة
ينمي لغة األطفال من دون إحباط.
•أعد ببطء :ال تتوقع منهم نطق األصوات بوضوح .أعد في هدوء وبطء وبالغ في نطق الصوت الذي ال يستطيع
نطقه ،أو قد حذفه أو استبدله أو شوهه.
•مث ��ال :إذا قال  :متكه ويعني س ��مكه ،ميكن أن تقول :مازح ًا (س س س ��مكة كبيرة) متيح� � ًا للطفل فرصة النظر
إلى فمك وتعلم اللفظ السليم .وحاذر أن تقول مباشرة لطفل :أنت تخطيء النطق أو أعد الكلمة قسراً ،أو أن
تضحك من نطقه أو تقولها كما هي .لكن أعد مباشرة ما قاله بنطق سليم بطيء مع مبالغة في حركة الفــم تكرارا
ومرارا عند كل فرصة سانحة ووجهك لوجه ،وال جتبره على التقليد إن لم يرغب بذلك.
•توق ��ف وأنظ ��ر :انزل على ركبتيك وقابله وجه ًا لوجه؛ ليع ��رف الطفل أنك حتاول فهم ما يقول وتقدر ،وامنحه
وقت ًا كافي ًا باإلصغاء له ،وامنحه وقت ًا يجمع أفكاره؛ ليعبر عما يجول بذهنه ،يؤكد هذا الس ��لوك من الراش ��د أن
جهود الصغير تلقى اهتمام من اآلخرين.
•تعرف على مش ��اعر اإلحباط:إذا الحظت أن الطفل محبط فتوقف وخطط للقيام مبحاولة أخرى فيما بعد ،كن
لطيف� � ًا مع ��ه عندم ��ا يحاول ويفش ��ل أو عندما ال تفهم كالمه .حاول تفس ��ير مقصده ،وإن لم تنج ��ح وجه انتباهه
واهتمامه نحو شيء أخر في املكان وميكنه التحدث عنه بنجاح.
•حت ��دث ع ��ن ما يهمه :راق ��ب اهتمامات الطفل ،وحتدث معه عن ما يهمه وعن أنش ��طته وع ��ن خبراته ،األطفال
ينشغلون في ما يهمهم ويتعلمون منها ،وقد ال يهمهم ما يهم اآلخرين.
•القدوة :كن منوذج ًا وقدوة حسنة في كالمك وتواصلك؛ ليستطيع الطفل اإلقتداء بك.
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•

•عل ��م إيص ��ال املعن ��ى بطرق عدة :تكلم بأس ��اليب مختلفة مثل تغيير نبرة الصوت وس ��رعة الكالم ،أو اس ��تخدام
املترادف ��ات وتصحي ��ح اللف ��ظ .ميكن تعليم هذه االس ��تراتيجية عن طريق اس ��تخدامها حني تتح ��دث معه مرتكب ًا
أخطاء متعمدة ،ليرى الطفل كيف تصححها.
•مثال ذلك :عندما تقول ،أحضر يا أحمد تيارتك ،تيارتك! ال ال أعني س ��يارتك ،نعم س ��يارتك .حني يالحظ
الطفل أنك تس ��تخدم هذه االس ��تراتيجية س ��ينظر إليها على أنها أسلوب ميكن اس ��تخدامه إذا ما ارتكب خطأ ،أو
أراد أن يب�ي�ن املعنى ال ��ذي يقصد .حني يبدأ الطفل في تصحيح كالمه ،دعه يعرف أنك تقدر اجلهود التي يبذلها
كأن تقول له :آه كنت رائع ًا يا أحمد.
•حتدث بكثرة :تأكد من أن تتيح للطفل كثير من الفرص لتتحدثا سويا من خالل القصص املصورة أو النشاطات
اليومية عند تغيير املالبس ،أو االستحمام ،أو الطعام أو الرحالت.
•شارك :شاركهم اهتماماتهم ،كالنظر إلى ما ينظرون إليه ،واللعب معهم ،والتحدث عما يريدون الكالم عنه.
•ك ��ن دميوقراط ��ي :ال تكن دائما مواجه للنش ��اط ،بل امنحهم احلرية في اختيار م ��ا يرغبون القيام به ،فهذا أفضل
للتواصل معهم.
•ال تتطفل :ال تش ��اركهم النش ��اط إن لم يرغبوا بذلك ،بل كن مراقب عن بعد ،وحاول وصف ما يقوموا به ،ثم
حاول االنضمام لهم.
•ش ��جع األص ��وات :ش ��جعهم عل ��ى االس ��تجابة الصوتية ول ��و لم تك ��ن واضحة؛ ألن ذلك يس ��اعد ف ��ي التطور
التواصل.
•كن مشجع ًا ال تتوقع من االطفال الكمال في كل محاولة الستخدام الكالم ،شجع كل محاولة يقوموا بها حتى
ولو لم يتحقق الهدف.
•اعم ��ل عل ��ى تعزي ��ز الطفل كافئه ��م على كل احمل ��اوالت التي يقوموا بها للكالم ،وابتس ��م أو هز رأس ��ك أو كرر
الصوت كنوع من التواصل ،فهذا يجعلهم يحاولوا التفاعل أكثر.
•ال تتنب ��أ:ال تتوق ��ع احتياجاتهم من غير تواصل بالكالم ،فهذا يلغي الدور املؤثر الس ��تخدام اللغة الكالمية ،وال
تنسى أن احلاجة هي أم األختراع ،وإحدى وظائف إستخدام اللغة بني البشر هي التعبير عن اإلحتياجات.
•استمع:استمع ملا يقولوه بانتباه واهتمام شديد ،فهذا مينحهم الشعور بأهميتهم مما يدفعهم لتعلم املزيد من أجل
تواصل فعال .وال تقاطعهم أثناء حتدثهم وكن مستمع ًا جيداً.
•توس ��يع الثروة اللغوية :س ��مي مسميات األش ��ياء واستعمالها بأن تسمي األش ��ياء مثل املالبس ،وأعضاء اجلسم
وتعري ��ف ما هي وظيفة كل واحد منهم مثال :هذا أنفي بش ��م فيه رائحة ال ��ورد ،الكعك ،األلعاب ،األطعمة،
أسماء أفراد العائلة ،أثاث املنزل ،واحليوانات وغيرها .واالستمرار في استعمال الكلمات اجلديده.
•أنشد لهم :اإلنشاد محبب عند كل األطفال فلما ال يستخدم لتنمية اللغة والتواصل.
•علم ��ه اإلصغ ��اء :س ��اعدهم عل ��ى تعلم االس ��تماع لآلخري ��ن .حاول لف ��ت انتباهه ��م لألصوات ط ��وال اليوم،
وردد/ي كثير ًا عبارة “إسمع أو أنا أسمع”.
•بسط اللغة :تكلم معهم من خالل جمل بسيطة ،وإن كانت لغتهم متأخرة جدا تكلم من خالل كلمات مفردة،
وال تكن لغتك بعيدة كل البعد عن مستوى لغة الطفل.
•س ��هل املهمة :أطلب منهم ما يس ��تطيعوا عمله عند بداية تعليم اللغة؛ لتشجيعهم على التعلم ،وتدريجي ًا ضمن
املهام األكثر تعقيداَ.
•ال جتبرهم على قول كالم ال يرغبوا قوله ،إمنا حاول تشجيعهم.

•

•اس ��تخدم اجلم ��ل :تكلم في جم ��ل ذات معاني يفهموها؛ ألن فهم اللغة يس ��بق اس ��تخدامها ومتطلب لتأس ��يس
التواصل.
•كرر كل ما تريد تعليمه ،التكرار يساعده على التعلم بشكل كبير.
•قف  :أكثر من الوقفات بني اجلمل ،لتمنحهم وقت ًا للمشاركة.
•ال إش ��ارات:ال تس ��تم ف ��ي التواص ��ل معهم من خ�ل�ال اإلش ��ارات ،ألن ذلك يلغ ��ي أهمية التواص ��ل من خالل
الكالم.
•احلل ��م :كن/كون ��ي صبور ًا ومعلم� � ًا حكيماً ،فتعليم اللغة يتطل ��ب بعض الوقت إلى أن تظه ��ر النتائج املرجوة.
اإلهم ��ال والتقاعس يبطئ من تطور اللغة ،يع ��وق األطفال عن التواصل مع اآلخرين وعن اللحاق بأقرانهم في
النمو ،وقد يعوق تعلمهم أيضاً .تذكر أن التعلم يتطلب وقتا وجهدا.
•كن/كون ��ي ممتع� �اً :املرح والتس ��لية واملتعة ينبغي أن يترافقوا مع تعليم اللغة؛ ألن ذلك يعزز االكتس ��اب الس ��ريع
ويقل ��ل اإلحب ��اط عل ��ى األطف ��ال .ال تك ��ن أج ��واء تعليم اللغ ��ة رس ��مية ورتيبة وممل ��ة ،فذلك أدعى للفش ��ل من
النجاح.
•بالغ في النطق :املبالغة في النطق تساعد األطفال على تعلم نطق األصوات بشكل أفضل ،افتح فمك وبالغ في
حركة شفاهك ،لسانك وأسنانك وواجه الطفل.
•فعندما يقول الطفل على سبيل املثال“ :وثخ” ويقصد “متسخ” ،قل مع املبالغة الشديدة :وسسسسخ ،ضاغط ًا
على األسنان ومباعد ًا بني الشفتني ووجها لوجه في حوار جميل.
•كن مبدعاً :كن خالق ًا لنشاطات واألفكار ،وال تكن مقيد ًا ألفكار محدودة ،ألن اهتمامات األطفال مختلفة،
مما يتطلب املرونة في العمل واألنشطة.
•الش ��مولية :انطل ��ق من خالل أفكار أكثر ش ��مولية لتعليم اللغة ،فذلك أس ��رع في اللحاق باألطفال األس ��وياء.
انطلق من خالل تنمية مهارات عديدة وفي أوقات قريبة ،فذلك يوفر اجلهد والوقت.
•تب ��ادل األدوار :واح ��د من أهم أهداف اللغة والتواصل هو تب ��ادل األدوار ،علم الطفل تبادل األدوار من خالل
اللعب ،وإن لم يشاركك دعه والعب مع غيره حتى يرغب في املشاركة.
•الكثافة احلس ��ية :علم اللغة والتواصل باس ��تخدام أكبر قدر من احلواس ،مثل :الذوق ،الش ��م ،السمع ،البصر
واللمس.
•إغتنم الفرصة :مينحنا األطفال فرص ًا ال متناهية للتواصل معهم وبطرق مختلفة ،وقد تكون وسائلهم للتواصل
ضعيفة ،لكن على الراشدين إستغاللها لصالح تعلم اللغة والتواصل ،والتعرف على أنواع الفرص التي مينحها
األطفال الكبار وكثيرا ما تهمل.
•إعط ��اءه فرص ��ة :إمنح الطفل الوقت إلكمال حديثه وتعزيز كل محاولة اتصال ،وأيض ًا منح االهتمام واالصغاء
الكامل.
•تعلي ��م املفاهي ��م :إدخال ظرف امل ��كان والزمان (األمس ،اليوم ،الغد) ،اس ��تعمال الكلمات العكس ��ية (بعيد -
قري ��ب) (عالي -واطي) وتفس ��ير التصنيف (فواكه ،خض ��ار ،مالبس ،مثل «البنطل ��ون ال يدخل حتت تصنيف
التفاحة ألنه ال نستطيع أكله»).
•الوصف :إعطاءه املجال لوصف ما شاهده في يومه من شخصيات وأحداث.
•تعلم الدمج في أساليب التعلم :حاسة السمع ،حاسة البصر ،والتطبيق العملي.
•اس ��تخدام التطور التكنولوجي :ألنه يعطي مجا ً
ال واس ��عاً ،مثال اس ��تغالل البقايا السمعية بالسماعات أو زراعة
القوقعة واستعمال برنامج اللوح الداعم للغة.
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•عن ��د دخول الطالب الى املدرس ��ة يجب أن نخبر املدرس ��ة عن املش ��اكل الت ��ي يعاني منها الطفل ،ومنها مش ��كلته
السمعية حتى يتم إجالسه في املقاعد األمامية في الصف للتأكد من تقدمه األكادميي.
•توفي ��ر بيئ ��ة تربوية هادئة وغنية من النواحي الفيزيائي ��ة والتكنولوجية ،حراره الغرفة ،الضجيج مثل إزالة صوت
الكراس ��ي ،إزالة الصدى من الغرفة ،إزالة الرس ��ومات املشوش ��ه لالنتباه ،وتركيب أجهزة  FMلتنقية الصوت
ووضوحه ،إطفاء األجهزة التي تسبب الضوضاء مثل التلفاز والراديو.
•تقدمي الدعم الكافي للطفل وعدم إحراجه وتفهم مش ��كلته وتوجيهه بتوفير احللول املناس ��بة التي تالئم مش ��اكل
الطفل ،وعدم االستهتار مبطالبه.
•توطيد العالقة بني املدرسة واألهل املبنية على العالقة اجليدة على أن يكون الطفل هو احملور الرئيسي.
•العمل على إجراء مسح لغوي جلميع األطفال في جيل  5سنوات.
•التنوع في عرض الوسائل التعليمية الالفته لالنتباه كالصور أو القصص ،والعمل على توفيرها أو عملها ضمن
الفعاليات.

الوقايه خير من العالج:
• •حتى نتفادى جميع املشكالت التي قد حتصل للطفل ال بد من العمل على:
• •العنايه باحلامل منذ بداية احلمل ،والتأكد من خلوها من األمراض ،فقر الدم وسوء التغذية ،االهتمام بصحتها
وتغذيتها ،وجتنب اس ��تعمال األدوية دون استش ��ارة طبي ��ة ،وأيض ًا العناية اخلاصة باحلوام ��ل املعرضات أكثر من
غيرهن ملضاعفات احلمل والوالدة.
• •التش ��خيص املبكر :فحص املواليد قبل اخلروج من املستش ��فى ،وذلك بإجراء فحص الس ��مع املس ��حي واملتابعة
إن ل ��زم االم ��ر ،وأيض� � ًا فحص املواليد فحص ًا دقيق ًا م ��ن قبل مراكز األمومة وأطباء االطف ��ال ،ومراقبة منو الطفل
وتطوره ،مما يساعد على تشخيص احلاالت واملشاكل بصورة مبكرة للحصول على أفضل النتائج.
• •الوقاية من األمراض ،كالتهاب السحايا واحلماية من حوادث البيت واملدرسة والطرق.
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توصيات للعمل في مركز املصادر
هذه التوصيات تشكل األساس للخطة التربوية التي ستبنى للطالب في مركز املصادر:
• •العمل على توفير معلم تربية خاصة في غرفة املصادر.
• •العم ��ل على تقييم أولي للطفل يتناس ��ب واملرحلة العمري ��ة وحتديد نقاط القوه والضعف ليتم العمل عليها خالل
السنة.
• •عمل تقييم شامل ودقيق ملادة اللغة العربية والرياضيات ،وبناء خطة تربوية فردية لكل طفل.
• •عمل تقييم مرتني في السنة ملعرفة التحسن الذي يطرأ على الطفل/الطالب.
• •العمل على حتويل الطفل الى أخصائيني آخرين إذا دعت احلاجة أو وجود ش ��ك في أي مش ��كله مثل (أخصائي
عالج نطق ولغه أو أخصائي وظيفي...،الخ).
• •يفضل حتويل الطفل إلجراء فحص سمع قبل البدء باجللسات الفردية.
• •التنس ��يق لعمل دورات إرش ��ادية مع اختصاصي اللغة والنطق والس ��مع في كل مدرس ��ة ،ودعوة أهالي الطالب
واملدرسيني بهدف توعوي.

خامساً :قائمة املراجع
زريقات،إبراهي ��م عبدالل ��ه( :)2005إضط ��راب اللغ ��ة و ال ��كالم التش ��خيص و الع�ل�اج ،7432-9957دار
الفكر،عمان،االردن.
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توصيات تربوية موجهة للطاقم املدرسي

• •العمل على توجيه االهل لالماكن التي تتوفر فيها اخلدمة ألي مشكلة.
• •وفي النهايه فإن «االكتشاف والعالج املبكر» هما أفضل طريقة للوصول إلى نتائج إيجابية.

اعداد :أستاذ صباح النابلسي
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أوالً :مفهوم العالج الوظيفي:

هو إحدى املهن الطبية املس ��اعدة ُتعنى باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،املصابني باعاقات جسدية ،حسية،
حركية ،فكرية ،عقلية ،نفسية أو اجتماعية .وهي تعمل على تأهيل أو اعادة تأهيل املهارات والقدرات التي تساعد
على التكيف الوظيفي والسلوكي لألشخاص وذلك من خالل نشاط هادف.
ان الهدف الرئيسي للعالج الوظيفي هو تطوير استقاللية الفرد الشخصية واالجتماعية واملهنية ودمجه في مجتمعه.
وهي مهنة تعمل في مجاالت الوقاية .التأهيل ،إعادة التأهيل ،التدريب والدمج املدرسي.
تقومي احلركات الدقيقة في القس ��م األعلى من اجلس ��م .تنمية البراعة اليدوية ،تنمية التآزر احلركي – احلسي .تنمية
مهارات احلياة اليومية .تنمية قدرة الطفل على التحكم بعضالته .التدريب على إس ��تخدام األجهزة املس ��اعدة على
التنقل واحلركة .توظيف أوقات الفراغ واستغاللها .تنمية مهارات العناية بالنفس.
دور األخصائي الوظيفي
يركز أخصائي العالج الوظيفي في املدارس على حتسني عملية االكتساب وتطوير أداء الطالب في املجال التعليمي/
األكادميي ،ودور األخصائي هو أن يقيم الطالب ويعرفه على املعيقات التي حتد من اكتس ��ابه التعليم أو ً
ال ،ومن ثم
تقييم الطالب في املجال احلركي ،ومجال اإلدراك احلس ��ي ،واإلدراك البصري وقرارات االعتناء الذاتي ومهارات
املعيشة اليومية ،ومهارات ما قبل املهني ومهارات العضالت الدقيقة.
أهمية وجود أخصائي للعالج الوظيفي في املدارس ،هو أن يشجع الطالب ويساعده على النجاح في مجال التركيز
واإلصغاء ،والتعامل مع القراءة والكتابة وفي التعبير عن رغباته بسلوكيات ايجابية مرغوبة.
األخصائي للعالج الوظيفي هو أيض ًا جزء ال يتجزأ من وضع األهداف للخطة الفردية التعليمية للطالب وهو داعم
أساسي لتحقيق هذه األهداف.

ثانياً :مؤشرات الكشف عن الصعوبات التي حتتاج العالج
الوظيفي لذوي االحتياجات اخلاصة
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املؤشرات اخلاصة باألهل للطفل دون سن  5سنوات:
• •صعوبة في لفظ الكلمات.
• •صعوبة في إيجاد الكلمة املناسبة.
• •صعوبة في تعلم احلروف األبجدية ،األعداد ،األلوان ،األشكال الهندسية ،أيام األسبوع.

املؤشرات اخلاصة باألهل واملعلم للطالب في سن الروضة واملرحلة االبتدائية:
• •إهمال في األداء.
• •ضعف في حتديد االجتاهات (ميني ،يسار /فوق ،حتث /أمام ،خلف).
• •صعوبة في فهم تعابير الوجه (اإلمياءات).
• •صعوبة في فهم املواقف االجتماعية.
• •صعوبة في إكتساب مهارات جديدة.
• •صعوبة الربط بني احلرف والصوت التابع له.
• •صعوبة في املزج الصوتي لتلوين الكلمات.
• •استمرارية اخلطأ في تهجئة الكلمات وقراءتها.
• •أخطاء في النسخ عن اللوح والكتاب.
• •صعوبة في اكتساب املفاهيم احلسابية األساسية.
• •استمرارية اخلطأ في استعمال الرموز احلسابية (.)/ ،X ، - ،+
• •صعوبة في قراءة الساعة /الوقت.
• •حركة زائدة ،سلوكيات غير مرضية.
املؤشرات اخلاصة باملعلم/ة لطالب في املرحلة اإلعدادية:
• •جتنب القراءة والكتابة.
• •صعوبة في فهم املقروء.
• •صعوبة في تلخيص الفكرة األساسية للنص.
• •صعوبة في األسئلة املفتوحة.
• •استمرارية اخلطأ في تهجئة الكلمات وكتابتها.
• •ضعف في فهم املجرد.
• •ضعف في املهارات اإلنشائية.
• •ضعف في تطبيق املهارات احلسابية.
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اجلزء الرابع :العالج الوظيفي لالطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•صعوبة في استعمال األزرار ،السحابات ،وربط احلذاء.
•صعوبة في تلبية طلب (تطبيق األوامر).
•صعوبة في التحكم بقلم الرصاص أو التلوين ،استعمال املقص.
•صعوبة في التلوين داخل إطار.
•صعوبة في الرسم.
•ضعف في التوازن عند الركض ،القفز ،والتسلق.
•صعوبة في التركيز ( قابل للتشتت).
•االندفاعية.
•صعوبة في إمتام املهام.
•صعوبة في االنخراط االجتماعي ،يفضل اللعب لوحده.
•حركة زائدة.
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جميع املؤشرات التي ذكرت سابق ًا مهمة ألخصائي العالج الوظيفي لكي يصنفها ويحددها إلى املجاالت اإلدراكية
والذهني ��ة املناس ��بة ،لك ��ي يضع خطة عالجي ��ة تعليمية هادف ��ة الحتياجات الطال ��ب .ويتم تصنيف املؤش ��رات على
املجاالت اإلدراكية الذهنية التالية:
املؤشرات في مجال اإلدراك البصري:
•عند الكتابة:
في عملية النس ��خ عن اللوح أو الكتاب ال يضع الطالب النقاط على احلروف ،يحذف حروف من الكلمة أويحذف كلمة من اجلملة ،يزيد أحرف في الكلمة.
استمرارية في احملي أو في استعمال املمحاة.•عند القراءة:
يعطي مبررات لعدم قدرته على القراءة.يشكي من ألم في عينيه باستمرار.يحذف من قراءة أسطر بكاملها في النص.يعيد قراءة كلمات في النص أو يعيد قراءة أسطر من النص.املؤشرات في مجال التخطيط البصري -احلركي:
عندما يكتب الطالب ال يترك املسافات املناسبة بني الكلمة والكلمة ،حيث يروا عدة كلمات كأنهم كلمة واحدة.صعوبة في تكوين احلروف في الكلمات.يكتب الطالب فقرات قصيرة وبجهد كبير.هناك تردد في التعبير الكتابي.-مسك القلم غير فعال.
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املؤشرات في مجال العالقات الفراغية أو العالقات املكانية:
يستبدل الطالب مفهوم اليمني واليسار مبفهوم فوق وحتت والعكس صحيح.-لديه صعوبة في استعمال رسم بياني ،األعمدة احلسابية ،والشبكة احلسابية.

مؤشرات في مجال التفكير املجرد:
صعوبة في التصنيف.صعوبة في إكتساب مصطلحات أو مفاهيم الزمن مثل األمس ،غداً ،قبل ،بعد ،قبل أسبوع.صعوبة في فهم النكت ( )Jokesواملزح.محدودية في اإلبداع والتخيل.صعوبة في التنبؤ وفي السبب والنتيجة.صعوبة في تسلسل أحداث معينة. التعليق غير هادف املوضوع.-بطيء في اإلجابة.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•غير منظم.
•بطىء في إمتام املهارات.
•صعوبة في تصحيح عمله.
•صعوبة في تقبل النقد.
•صعوبة في تقبل اإلطراء أو تقدمي اإلطراءات.
•صعوبة في النقاش واحملاورة.
•صعوبة في فهم أراء اآلخرين.
•حركة زائدة وسلوكيات غير مرضية.

لدية صعوبة في تكوين احلروف من حيث البداية والنهاية للحرف.غير منظم أي هناك فوضى في حقيبة املدرسة ،في جاروره املدرسي ،أو في أدائه.صعوبة في اكتساب املصطلحات أو املفاهيم املكانية مثل على ،من ،بجانب ،أبعد ،أقرب ،بني ،في الوسط.-سهل على الطالب أن يضيع في بيئته (جغرافياً).

مؤشرات في مجال الذاكرة والتذكر:
صعوبة في أن يتذكر ما شاهده أو ما سمعه.صعوبة في أن يتذكر تسلسل أحداث أو معطيات.صعوبة في عملية حفظ القصائد واألناشيد ،تواريخ ،جداول الضرب.-هناك تكرار في األخطاء وإن كان التكرار في اللفظ أو التهجئة أو في القراءة أو الكتابة.

ثالثا ً  :التشخيص
• •أه ��م التش ��خيصات والتقييم ��ات التي يس ��تعملها أخصائي الع�ل�اج الوظيفي في حتديد مش ��اكل الطالب ذو
العسر التعلمي.
هن ��اك ع ��دة تش ��خيصات وتقييمات ميكن أن يس ��تعملها أخصائ ��ي العالج الوظيف ��ي في حتديد املش ��اكل الكتابية لدى
الطالب ذو العسر التعلمي ،وفهم يتضمن:
Processing Speed Index Scores from the WiscDevelopment Test of visual- motor IntegrationBender- GestaltJordan left- right revisal TestTrails tests from the Hallstead reitan Neuropsychological battery.• •هناك عدة تشخيصات وتقييمات لتحديد املشاكل في اإلدراك البصري – احلركي ومنها يتضمن:
The Development test of visual Motor Integration (VMI)1 )1
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الوس ��ائل التي تس ��تخدم في الع�ل�اج هي فعاليات ونش ��اطات هادفة إلى إيص ��ال الطالب إلى حتقيق أهداف ��ه التعليمية،
وهناك اس ��تراتيجيات يس ��تخدمها األخصائي في العالج ومنها التواصل املباش ��ر مع مربي الصف ،جلس ��ات عالجية
فردية مع الطالب ،تعديالت في بيئة الصف ،ومالئمات خاصة هدفها إيصال الطالب إلى األداء املطلوب منه.
أخصائي العالج الوظيفي مسؤوالً عن املجاالت التالية:
1 )1تشخيص عالجي للطالب ،وضع خطة عالجية تعليمية ،وتطوير األهداف.
2 )2أن يوفر األخصائي املالئمات املناس ��بة واالس ��تراتيجيات املالئمة للطالب لكي يكتس ��ب مهارات أدائية ناجعة
في التعليم.
3 )3وأن يس ��اعد الطالب في اكتس ��اب املهارات االجتماعية التي توجب عليه إمتامه خالل النش ��اطات والفعاليات
املدرسية.
4 )4وأن يساعد الطالب في إمتام املهامات املدرسية التعليمية باستقاللية.
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لكي يحقق أهدافه في املجاالت التي ذكرت سابقاً ،على أخصائي العالج الوظيفي أن يقوم ب:
1 )1املسح الشمولي للطالب:
حتديد الطالب الذين يحتاجون الى تدخل عالجي.حتديد الطالب الذين يحتاجون غلى املزيد من التقييمات لتحديد إحتياجاتهم.حتديد املستوى األدائي التعليمي للطالب.التشخيص العالجي.تقييم الطالب تعليمياً.حتديد األهداف والتعديالت واملالئمات املناسبة الحتياجاته.حتديد االستراتيجيات العالجية التعليمية في اخلطة الفردية للطالب.إع ��ادة تقيي ��م الطال ��ب م ��ن حي ��ث التط ��ورات التعليمي ��ة االيجابي ��ة ،وحتدي ��د األه ��داف واملالئم ��ات والتعدي�ل�ات
واالستراتيجيات اخلاصة بالطالب مجدداً.

للمدرسة واألهل
• •من احللول التي ميكن أن يستخدمها األخصائي في العالج الوظيفي في حتسني أداء الطالب في عملية الكتابة في
ثالثة مجاالت  )1الكشف املبكر  )2التعديالت  )3املالئمات.
• •وللحد من املشاكل املستقبلية للطالب ذوي العسر التعلمي إذا متت الوقاية في املراحل املبكرة في التعليم أي في
مراحل الروضات ،وصفوف األول والثاني االبتدائي ،وتتضمن الوقاية:
• •التدري ��ب املكث ��ف عل ��ى تكوي ��ن احل ��روف باش ��كالها الصحيح ��ة ،أي م ��ن نقط ��ة انط�ل�اق احل ��رف وتكوين ��ه
(االجتاهات).
• •موقع احلرف على السطر.
• •استعمال احلواس املختلفة للتعلم احلركة ،اللمس.
من التعديالت التي ميكن إستخدامها
• •ه ��و اس ��تخدام احلاس ��وب بحي ��ث أن الطال ��ب يتعلم احل ��رف وتهجئته من خ�ل�ال برامج على احلاس ��وب ومن ثم
الكتابة.
• • والعمل على التقليص من كمية الكتابة.
• •استخدام الطالب االلقاء الشفهي.
• •تسجيل كالم الطالب.
• •تعديل أسئلة االمتحانات إلى أجوبة نعم أو ال ،او إلى جمل قصيرة.
• •اعطاء الطالب املعلومات بطريقة مشوقة أو مصورة بدل النسخ عن اللوح.
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• • التدخل في العالج الوظيفي
هو إمكانية العمل والقيام باألنشطة واملهارات املتعلقة باحلياة اليومية للطالب .ويهدف العالج الوظيفي إلى حتسني
تطور الش ��خص ،وزيادة اس ��تعداداته لالس ��تقاللية ،ومن ��ع العجز الناجت ع ��ن اإلعاقة ،كما يركز عل ��ى الكيفية التي
ّ
يقض ��ي به ��ا األف ��راد أوقاتهم ك ��ي ينجزوا األدوار املنوط ��ة بهم في احلياة ضم ��ن بيئات متعددة .يكم ��ن دور خدمات
الع�ل�اج الوظيف ��ي في حتس�ي�ن أداء الف ��رد والتغلب على جوان ��ب القصور أو العج ��ز الناجت عن اإلصاب ��ة .كما يعمل
الع�ل�اج الوظيف ��ي أيض ًا على حتس�ي�ن قدرة الفرد عل ��ى أداء الواجبات واألعمال باس ��تقاللية واحلد م ��ن اعتماده على
الغير .ويركز العالج الوظيفي بش ��كل رئيس على أداء األطراف العليا الدقيقة في اجلس ��م ،خاص ًة حركة األصابع،
واليدي ��ن ،والذراع�ي�ن .تعتبر برامج العالج الوظيفي من العناصر الرئيس ��ية التي تس ��تند إليها برام ��ج التربية اخلاصة
سواء في مدارس التربية اخلاصة وفصولها ،أو في مدارس الدمج في التعليم العام وفصوله ،ويقوم باإلشراف على
ً
ه ��ذا البرنام ��ج أخصائي العالج بالعمل والذي يرتكز عمله على تنمية امله ��ارات احلركية الالزمة للتعامل مع عناصر
العملية التعليمية في املدرسة.

رابعاً :توصيات

ومن املالئمات التي ميكن أن يستخدمها األخصائي للعالج الوظيفي في أداة الكتابة:
• •تعديل في سماكة القلم.
• •وضع أداه مطاطية على القلم لزيادة احلس اللمسي عند الطالب.
• •استخدام االقالم امليكانيكية بدل قلم الرصاص املعتمد عليه.
توصيات للعمل في غرفة املصادر
طرق لتحسني خط الطالب:
• •اجللسة الصحيحة :وذلك يتضمن مالئمة طاولة الطالب وكرسي الطالب لطوله وحجمه.
• •وضعي ��ة الورق ��ة :وذل ��ك يتضمن وضع الورقة أو الدفتر ف ��ي زاوية  45درجة إلى جس ��م الطالب ،وأن تكون يد
الطالب الغير مسيطرة على الطاولة لتثبيت الورقة بها.
• •أسلوب التشفير :وذلك يتضمن وضع ورقة شفافة على احلرف أو اجلمل وعلى الطالب أن يرسم مايراه مراعي ًا
بداية احلرف وتسلسل احلركة ونهاية احلرف.
• •اس ��تعمال األل ��وان :وذلك يتضمن وض ��ع نقاط ملونة مثل نقط ��ة خضراء على بداية احل ��رف ونقطة حمراء على
نهاية احلرف.
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اوالً :مفهوم اإلعاقة احلركية

خامساً :قائمة املراجع
•

D. Nelson, & M. Jepson-Thomas(2003): Occupational form, occupational
performance and a conceptual framework for therapeutic occupation
• J. Northfield(2004). Factsheet – what is learning disability? British Institute
of Learning Disabilities, Kidderminster
• Goodman, Jane; Hurst, Jenni; & Locke, Christine. (2008). Occupational
Therapy for People with Learning Disabilities: A Practical Guide, 1edition
][Paperback
• Pape, Lynne; & Ryb, Kelly. (2004). Practical Considerations for SchoolBased Occupational Therapists (Book & CD-ROM) [Spiral-bound].
• Turkington,Carol & Harris, Joseph. The Encyclopedia of Learning
Disabilities.
• Segal, Ruth. (1998). The construction of family occupations: A study of
families with children who have Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Canadian Journal of Occupational Therapy.
• Rief, Sandra F., & Stern, Judith. The Dyslexia Checklist: A Practical Reference
for Parents and Teachers (2010). Published by Jossey-Bass. Sanfransisco,
U.S.A.
• Thomson, Patience & Gilchrist, Peter. (1997). Dyslexia: A Multidisciplinary
Approach. Published by Chapman & Hall, United Kingdom

إعداد :أخصائية العالج الوظيفي سعيفة جابر
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اجلزء اخلامس :االعاقة احلركية

ُتع ��رف اإلعاق ��ة احلركي ��ة على أنها إعاق ��ة تعوق الفرد عن احلركة بس ��بب خلل أو عاهة أو م ��رض ،وهذا اخللل ميكن
أن يك ��ون ن ��اجت عن إصابة في اجلهاز العصبي املركزي (الدماغ والنخاع الش ��وكي) عند اإلنس ��ان ،أو إصابة بالهيكل
العظم ��ي أو العض�ل�ات ،بحي ��ث حتد من وظيفتها العادية ،أو فقدان أحد األطراف مم ��ا يؤثر على تعليم املعاق وعلى
اس ��تقالليته ،وعلى تكيفه الش ��خصي واالجتماعي .وجتمع األدبيات حني يتم التطرق إل ��ى تعريف اإلعاقة احلركية
على جملة من التعريفات والتي ميكن تلخيصها على النحو التالي:
�واء كان مصدرها اجلهاز
• •وج ��ود خل ��ل في جميع أو أحد األعضاء املس ��ئولة عن حدوث هذه اإلعاقة احلركية س � ً
العصبي املركزي أو عظمية أو عضلية أو غيرها.
• •حتد هذه اإلعاقة لدى الفرد من أداء وظائفه احلياتية اليومية.
• •وجود اإلعاقة يجعل اإلنسان بحاجة إلى تدخل طبي ،نفسي ،اجتماعي ،مهني وتربوي.
• •مصدر اإلصابة قد يكون خلقي ،وراثي ،أو مكتسب.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

• •استعمال األسهم :وذلك يتضمن وضع أسهم ملعرفة الطالب اجتاه احلركة للحرف عند كتابته.
• •مالحظ ��ة :أي ��ة خطة عالجية أو تعليمي ��ة تبنى للطالب ،يجب أن يكون هناك متابعة ف ��ي البيت ،فلذلك لنجاعة
اخلطة وحتسني أداء الطالب ،ويجب على املعلم واملعالج مناقشة اخلطة التعليمية العالجية مع األهل وبناء خطة
متابع ��ة معه ��م لوضع التعديالت واملالئمة على مرور الزمن ،وذلك م ��ن أجل اعطاء الطالب أفضل فرصة ممكنة
في النجاح األكادميي.

أنواع اإلعاقات احلركية بحسب مصدرها:
 1.1الشلل الدماغي ،الصلب النخاعي املشقوق ،شلل األطفال ،املصدر :اجلهاز العصبي املركزي
 2.2ضمور العضالت  ،الوهن العضلي  ،احلثل العضلي ،املصدر :اجلهاز العضلي
 3.3تشوهات العمود الفقري  ،مرض لج/كاف ،املصدر :الهيكل العظمي
 4.4بتر أحد األعضاء ،إصابات الرأس ،املصدر :مرضية أو مكتسبة

ثانياً :مؤشرات الكشف عن االعاقة احلركية
•
•
•

•
•

•تأخر في النمو احلركي (من ناحية الزحف املشي ،القفز ،الركض).
•أمناط حركية غير طبيعية ،مثل :عدم التناسق في املشي رعشة في اليدين...،الخ.
•توت ��ر عضل ��ي غي ��ر طبيعي (عالي ،منخف ��ض ،متغير) ،ووجود نبرة عضلي ��ة عالية (تقلصية أو تيبس ��ية) ،حركة
العض�ل�ات غي ��ر لينة وغي ��ر كاملة في مداها ،وهي تش ��مل جميع عضالت اجلس ��م مثل عض�ل�ات اجلزء العلوي
(الرقبة واليدين).
•وجود نبرة عضلية منخفضة (ارتخائي) ،وهي ارتخاء جميع عضالت اجلسم وتشمل الرأس واألطراف األربعة.
•عدم اختفاء االنعكاس ��ات األولية في الوقت املناس ��ب ،مثل (استجابة مورو) وهي استجابة طبيعية حتى جيل 6
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•
•
•
•
•

•

 -1مؤشرات وصف التطور احلسي حركي
ت ��دل عل ��ى وج ��ود خلل في األجهزة احلس ��ية الثالثة (احلس ��ي الس ��طحي ،التوازن ��ي ،العميق) ،إضاف ��ة إلى تعرض
احلواس اخلمس إلى اضطرابات .فقد جند عند البعض صعوبات في النظر ،السمع ،النطق ،التذوق واللمس.
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املزيد من التفصيل:
• •وجود اضطراب في السمع في األذن الواحدة أو االثنتني.
• •قد ال يستجيب الطفل عند مناداته أو التحدث إليه.
• •قد يستعمل الطفل أجهزة مساعدة على السمع (سماعات).
• •وجود اضطرابات في مجال النطق وجودته.
• •وجود اضطراب لغوي.
• •وجود صعوبات في الفهم ،االستيعاب ،التعبير ،املخزون اللغوي والثروة اللغوية.
• •قد يحتاج بعضهم إلى أداة اتصال بديلة.
• •قد يوجد اضطراب في مجال الرؤية (حول ،عمى ،ثقل بالرؤيا) ،وقد يحتاج إلى لبس نظارات طبية.
• •قد يحتاج إلى إيجاد زاوية مناسبة وبعد مناسب للرؤية حني ميارس املهام األكادميية.
• •بالنسبة للتذوق قد يالحظ صعوبة في متييز األطعمة.
• •قد جند سيالن اللعاب بسبب مبنى الفم أو اضطرابات في الغدة اللعابية.
• •بالنسبة حلاسة اللمس فقد جند صعوبة بتمييز اخلشن والناعم في املالمس املختلفة.

•
•
•
•

 -2مؤشرات وصف املجال األكادميي
• •وج ��ود تأخ ��ر ملح ��وظ في مج ��االت امل ��ادة التعليمية واملنه ��اج ،قد يص ��ل هذا التأخ ��ر إلى حد التخل ��ف العقلي
البسيط.
• •تظهر لدى هذه الفئة صعوبات في التركيز ،التذكر ،االسترجاع ،احلفظ والنسيان.
• •نق ��ص في تآزر حركات اجلس ��م ،وخاصة تآزر العني م ��ع اليد(.مثل النظر إلى اللوح ث ��م الكتابة على الدفتر في
نفس الوقت).
• •بطء في مجال التعلم في شتى املجاالت.
• •عدم القدرة على اكتساب مهارات القراءة والكتابة مقارنة مع أبناء جيلهم.
• •عدم القدرة على تعلم الرياضيات خاصة املادة املجردة.
• •وجود صعوبة في مجال اإلدراك البصري ( متييز التشابه ،اخللفية ،الصورة الشاذة).
• •ترج ��ع ه ��ذه الصعوبات نتيجة ضرر في مناطق من الدماغ تكون مس ��ئولة عن امله ��ارات الذهنية ( كفهم املقروء،
التحليل ،التركيب ،التعميم ،التنظيم والتذكر...،الخ).
وعليه فإن هذه الفئة بحاجة إلى إس ��تراتيجيات تربوية خاصة تراعي إعاقتهم والفروق الفردية بينهم وبني زمالئهم،
بحيث تعتمد على التبس ��يط واالنتقال من الس ��هل إلى الصعب ،ومن البسيط إلى املركب ،واالعتماد على النمذجة
والتلقني ،وجتزئة املهارات واملهمات املطلوبة منهم ،وإعطائهم وقت كافي لتنفيذها.
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•
•

أشهر ،وتعني انبساط في األطراف العليا بحيث تبتعد الذراعني عن مركز اجلسم ثم تنقبض تدريجي ًا فتعود إلى
مركز اجلسم ،وهي حتدث في حال سماع صوت فجائي وعالي ،أو انبساط فجائي في رأس الطفل ،واستجابة
أخ ��رى (اس ��تجابة القب ��ض) وهي اس ��تجابة أولية ح�ي�ن يتم وضع اإلصبع في ك ��ف الطفل فأنه يغل ��ق قبضته على
اإلصبع ويفترض أن تنتهي في جيل  4شهور .وهناك العديد من االستجابات األخرى.
•وجود شلل في جميع األطراف أو جزء منها.
•وج ��ود اضط ��راب ف ��ي النب ��رة العضلية للعضالت وق ��د تكون نب ��رة عضلية عالي ��ة ،أو منخفضة ،أو متغي ��رة تبع ًا
لنموذج الشلل الدماغي.
•وجود تشوهات في العظام وخاصة العمود الفقري.
•وجود تشوهات في مبنى املفاصل أو القدم واليد.
•عدم القدرة على ممارسة نشاطات صفية تتعلق مبجهود جسدي.
•وجود صعوبات بتنفيذ ما يتعلق بالعضالت الدقيقة (اليدين).
•تراج ��ع ب ��األداء الوظيف ��ي للجس ��م ،في حال ��ة اإلصابة بضم ��ور العضالت تظه ��ر صعوبة في املش ��ي ،الركض،
القف ��ز ،صع ��ود ال ��درج ونزوله ،وكثرة الوقوع عل ��ى األرض ،وفي مراحل متقدمة قد جن ��د صعوبة في اجللوس
بشكل سليم ،عدم القدرة على استعمال اليدين بشكل كامل ،صعوبة في مسك القلم والكتابة ،بطء في سرعة
الكالم ،ووجود إنحناءات في العمود الفقري.
•وفي حالة اإلعاقة اجلس ��دية الناجتة عن بتر احد األطراف جند أن الطالب ُيركب طرف بديل (صناعي) ،وقد جند
عدم التوازي في طرفي اجلسم ،أو التوازن أثناء املشي.

•

•بالنس ��بة لألجهزة احلس ��ية الس ��طحية ،قد يالحظ بعدم رغبته في أن يلمس ��ه أحد ،خاصة منطقة الوجه والرأس
والرقبة بسبب احلساسية العالية لذلك.
•قد يالحظ احلساسية العالية عند ملسه لبعض املواد كالقلم واملمحاة.
•بالنسبة للجهاز احلسي التوازني ،فقد يالحظ أحيان ًا صعوبة في التوازن أثناء اجللوس أو الوقوف أو احلركة.
•يالحظ خلل في تفس ��ير حركات اليدين ووظيفتهما من ناحية القوة والضعف لدى الطالب (مس ��كة ،قوة وش ��د
القلم أثناء الكتابة).
•بالنسبة جلهاز احلسي العميق جند صعوبة في التواجد املكاني ألعضاء جسمه.

 -3مؤشرات وصف املهارات احلياتية اليومية
• •صعوبة في تناول الطعام والشراب لوحده ،أو قد يتطلب زمن أكثر لتنفيذ هذه املهمة.
• •صعوبة في خلع املالبس أو لبسها ،كاملعطف أو القبعة أو القميص...،الخ).
• •صعوبة في الذهاب إلى احلمام وما يتطلبه من التنظيم.
• •صعوبة في الذهاب لشراء احتياجاته بنفسه (من مقصف املدرسة).
• •صعوب ��ة ف ��ي احملافظة على النظافة الش ��خصية (كوجود س ��يالن اللعاب على الوجه واملالبس ،او عدم الس ��يطرة
الكاملة على عملية التبول...،الخ).
• •صعوبة التنقل لوحده في املدرسة أو خارجها.
• •وجود أدوات مساعدة للتنقل (كالعكاز ،أو كرسي عجالت كهربائي ،أو أجهزة أخرى...،الخ).
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ثالثاً :التشخيص
• •املعلومات الالزمة للتشخيص األولي:
على طاقم مركز املصادر التأكد من املؤش ��رات النفس ��ية ،للتركيز على اجلانب اجلس ��دي والتطوري ،األداء اليومي،
واتخاذ اإلجراءات التالية:
• •مراجع ��ة جمي ��ع الوثائ ��ق الطبي ��ة ع ��ن الطالب ،وتش ��مل نوعية التش ��خيص والعالج ��ات التي مت ��ت والعالجات
املقترحة.
• •مراجعة جميع الوثائق اخلاصة بالتشخيصات النفسية املتعلقة بقدرات الطالب الذهنية.
• •أخذ معلومات سابقة عن الطالب من ناحية التطور احلسي احلركي حتى جيل  5سنوات.
• •أخذ معلومات عن أي عالجات مكملة قام بها الطالب (عالج طبيعي ،وظيفي ،نطق) أو أي عالجات أخرى.
• •االستفس ��ار ع ��ن تطوره في املج ��ال احلركي دوماً ،وفحص األجهزة املس ��اعدة والالزمة ل ��ه ،مثل(:الضبانات،
العكازات ،جهاز املشي ،املشدات ،نظارات ،سماعات وغيرها).
• •حتويل الطالب في حالة وجود أي طارئ ملعاجلة املسألة عند الطبيب ،كوجود حاالت صرع لدى الطالب.
• •معلومات أولية لألهل:
• •اعط ��اء معلوم ��ات دقيق ��ة وصحيحة لأله ��ل عن وضع الطالب في املدرس ��ة م ��ن ناحية الس ��لوك التكيفي ،ومن
الناحية األكادميية.
• •ع ��دم اعط ��اء أي آمال لش ��فاء الطالب ،ورفع س ��قف توقعاتهم في ه ��ذا املجال ،والتأكيد على أن ��ه من يحدد هذا
األمر هم األطباء واألخصائيني النفسانيني.
• •اعطاء تقييم دوري ومتكرر لألهل عن وضع الطالب.
• •التأكيد على عدم مقارنة الطالب مع أخوته أو زمالئه ،واألخذ بعني االعتبار وضعه اخلاص.
• •ضرورة مالئمة التوقعات مع أهل الطالب لبرامجه األكادميية كل عام من جديد.
• •إب ��داء التفه ��م ملواقف األهل وإعطائهم الدعم املعن ��وي ،وعدم احلكم عليهم وعلى س ��لوكهم اجتاه ابنهم .ومن
امله ��م التوضي ��ح لأله ��ل أهمي ��ة العالجات املكمل ��ة (الطبيع ��ي ،الوظيفي ،نط ��ق) ،للحفاظ عل ��ى األداء احلالي
وتطويره وعدم تدهور احلالة.

 .1توصيات لألهل
• •معرفة طبيعة املش ��كلة التي يعاني منها الطالب من حيث األس ��باب والطرق املتاحة للمساعدة ،ومن حيث معرفة
اخلدمات التربوية والعالجية الالزمة للطالب املعاق.
• •عدم اخلجل من وجود طفل معاق في األسرة ،ألن ذلك قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى ويجب أن نقبل به
واالستمرار بالقيام بالواجبات االجتماعية.
• •ترتي ��ب مس ��ؤوليات رعاية وتربية الطال ��ب املعاق بني الوالدين واألخوة ،وعدم إلق ��اء احلمل على األم وحدها،
حيث أن املعاق بحاجة ملشاركة كل أفراد األسرة صغار ًا وكبار ًا في البرامج املقدمة له ليشعر بالدمج الكامل.
• •اإلمي ��ان بق ��درات الطال ��ب املعاق وتقبله كما ه ��و ،واألمل بإمكانية تط ��ور قدراته على أن تبق ��ى التوقعات ضمن
حدود الواقع وليست خارقة للعادة ،وعدم اللجوء إلى أي وسائل غير علمية من أجل العالج.
• •استمرار احلصول على املعرفة من أصحابها ومصادرها املتنوعة ،وسعة االطالع حول املستجدات العلمية ذات
العالقة بحالة الطالب.
• •االستمرار مبتابعة برامجه التربوية واملشاركة االيجابية مع معلمي املدرسة وطلب املساعدة حني اللزوم.
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 -4مؤشرات وصف اجلانب السلوكي العاطفي
• •قد جند ضعف في مهارات التفاعل االجتماعي ،وعدم النضج الكافي إلقامة عالقات اجتماعية.
• •أحيان ًا جند انعزال أو انطواء.
• •عدم التكيف مع الزمالء.
• •عدم الثقة بالنفس.
• •وجود بعض سلوكيات انفعالية غير تكيفية ،مثل(:التهور ،العنف ،الفوضى ،النشاط الزائد...،الخ).
• •عدم استخدام كلمات معبرة تعبر عن مشاعره ومتطلباته الوجدانية.
• •عدم احترام الدور مع زمالئه “بسبب أنه معاق ويحق له كل شيء”.

رابعاً :توصيات التدخل

 .2توصيات خاصة باملرافق املدرسية
• •تهيئة مداخل املدرسة مبا يسهل حركة دخول وخروج مستخدمي الكراسي املتحركة.
• •تخصيص أبواب في املدرسة تفتح مبجرد الضغط على زر تلقائي ًا عند وصول املعاق أو أبواب تفتح باجتاهني.
• •مراعاة أن يكون حجم األبواب واسع ليسهل دخول املعاقني حركياً.
سواء تلك التي تفتح للخارج أو للداخل.
• •مراعاة وضع املداخل املنحدرة املالئمة لألبواب
ً
• •مراعاة توفير مواقف خاصة للمعاقني حركي ًا قرب مدخل املدرسة.
• •توفير على األقل واحدة من مشارب املياه تكون مخصصة للمعاقني حركي ًا وذات إرتفاع مناسب.
• •استخدام مقايض األبواب الطويلة ليسهل استخدامها من قبل املعاق حركياً.
• •تصميم متكآت (دربزين) على اجلدران ،تس ��اعد املعاقني على االنتقال بس ��هولة من الكراس ��ي املتحركة إلى أي
مكان آخر.
• •تسوية عتبات املداخل وإزالة العوائق لتسهيل تنقل املعاق حركياً.
• •ضرورة أن يكون فناء املدرسة واملمرات مستوية وواقية من االنزالق.
• •ضرورة أن تكون املمرات واسعة بحيث تسمح مبرور كرسيني متحركني على األقل.
• •املرافق الصحية في املدرسة
• •توفير حمامات ذات كراسي مرتفعة لكي يسهل استعمالها من قبل املعاق حركياً.
• •توفير مغسلة بارتفاع مناسب أو متحركة لكي يسهل استخدامها من قبل املعاق حركياً.
• •توفير مساند من القضبان على اجلانبني لتسهيل حركة املعاق حركياً.
• •توفير مرايا ذات ارتفاع منخفض لكي يسهل استعمالها من قبل املعاق حركياً.
• •إمكانية فتح احلمامات من اخلارج ،ليسهل إنقاذ أو مساعدة املعاق حركي ًا إذا تطلب األمر.
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 .3توصيات للهيئة التدريسية
• •إذا كان الطالب يعاني من اعاقة حركية فيجب على املعلم أن يعي أنه مقيد في حركته ،وأن عليه أن يساعده في
حركة كرسيه النقال وكذلك في امللبس أو املأكل أو غير ذلك من النشاطات التربوية.
• •امي ��ان املعل ��م بقدرات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،وأن لديه نقاط قوة بجانب نقاط الضعف .إضافة إلى
إعطائه الدعم النفسي املستمر.
• •التأكد عند حتريك الكرسي من أن األرجل في مكانها اخلاص في الكرسي.
سواء في إجالسه أو حتريك كرسيه.
• •إخبار الطفل بكل ما ينوي املعلم القيام به
ً
• •عدم تقريب الكرسي من مصادر احلرارة.
• •إعادة ترتيب جلسة الطفل كل نصف ساعة على األكثر.
• •عدم سحب الطفل من ذراعيه ولكن من أبطيه.
• •التأك ��د م ��ن إج�ل�اس الطف ��ل على املقع ��د في الصف من مالمس ��ة القدم�ي�ن ل�ل�أرض ،وانحناء الركبت�ي�ن والظهر
مسنداً.
• •جتزئ ��ة الواجبات واألنش ��طة إل ��ى وحدات صغيرة مترابطة يراع ��ي بها املجهود الفصلي واحلرك ��ي والذهني الذي
حتتاجه كل وحدة.
• •منح املعاق وقت ًا كافي ًا لإلجابة عن األسئلة أو إجناز األنشطة داخل الصف مبا يتناسب مع طبيعة اعاقته.
• •يراعي توفير وقت ٍ
كاف لكل معاق لالسترخاء في ركن خاص من أركان الصف.
• •مالحظة ومراقبة مدى مالئمة التجهيزات اخلاصة في الصف مع احلاجات اخلاصة بالطالب املعاق.
• •االهتم ��ام بتعلي ��ق وس ��ائل اإليض ��اح بارتفاع يناس ��ب الطالب املعاق بحيث تكون مبس ��توى نظ ��ره ،وبحجم خط
واضح وألوان مناسبة.
• •ع ��دم بق ��اء املعل ��م وحي ��دا م ��ع التحدي ��ات الت ��ي يش ��كلها الطال ��ب ،وطلب النص ��ح واملش ��ورة م ��ن األخصائيني
املختلفني.
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• •الوسائط التعليمية داخل الصف
• •توفير بابني لغرفة الصف وليس باب ًا واحداً.
• •توفي ��ر ب ��اب لغرفة الصف ميكن فتحه بش ��كل تدريجي إما أوتوماتيكيا أو ميكانيكي ًا ع ��ن طريق مفتاح كهربائي أو
باب يدوي يفتح باجتاهني.
• •أن يكون اللوح متحرك ومنخفض مبا فيه الكفاية.
• •أن تكون لألبواب مماسك طويلة.
• •أن تكون أرضية الصف مغطاة ملنع اإلنزالقات.
• •أن تكون الطاولة اخلاصة بالتلميذ املعاق حركي ًا مصممة بحيث تتناسب مع طول جذع التلميذ.
• •أن يكون ارتفاع الطاولة متناسب ًا يسمح بدخول الكرسي املتحرك للمعاق حركياً.
• •يراعى أن يجلس الطالب في الصف بني مجموعة من زمالئه العاديني.
• •ايجاد مكان مناسب لوضع أدوات الطالب اخلاصة مثل العكازات ،جهاز املشي كرسي العجالت.
• •يفضل وجود مرافق للطالب بأوقات جزئية حسب احلاجة.
• •يفضل وجود طالبني من ذوي االحتياجات اخلاصة كحد أقصى في الصف الواحد.

 .4توصيات ملركز املصادر
• •أن تكون مساحة غرفة املصادر واسعة.
• •أن تكون ذات تهوية جيدة وإضاءة مناسبة.
• •بعيدة عن جميع عوامل اإلثارة وتشتت االنتباه.
• •يت ��م تزويدها بأن ��واع مختلفة من طاوالت التالميذ ورفوف وخزائن وحواجز وألواح متحركة ،تناس ��ب إحجام
الطالب ونوع اعاقتهم.
• •توفير جميع الوس ��ائل التعليمية واألجهزة ،مثل :جهاز حاسوب وجهاز عرض ،اللوح الذكي وألعاب تربوية
تناس ��ب جمي ��ع التالميذ ،باإلضاف ��ة إلى جهاز (الوي) يقوم الطالب بعمل حركات ومتثيل جس ��دي ويظهر ذلك
أمامه على اللوح املقابل له.
• •توفير املواد اخلام للمعلم حتى يتمكن من تصميم بعض الوسائل والنماذج التعليمية املساعدة.
• •أما من حيث املظهر فيجب أن يكون لغرفة املصادر مظهر جميل ومبهج ومنظم بشكل جيد ،واالهتمام املستمر
بغرفة املصادر جلعلها بيئة جذابة تساعد على التعلم.
• •توفر األجهزة السمعية والبصرية.
• •توفي ��ر املالئم ��ات لألجه ��زة الكهربائية مثل لوحة املفاتي ��ح  ،الفأرة تكون بأنواع وأحجام تالءم الطالب ،شاش ��ة
حاسوب تستجيب للمس.
 .5توصيات عامة
• •سن قوانني لضمان دمج الطلبة وتهيئة كافة الظروف التي تساعدهم على االندماج في التعليم.
• •إلزام جهاز وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القوانني التي حتمي حقوق األطفال املعاقني في التعلم.
• •إلزام وزارة الرفاه االجتماعي لتقدمي اخلدمات االجتماعية النفسية الالزمة.
• •إلزام وزارة الصحة بتقدمي اخلدمات العالجية واألدوات الالزمة لتسهيل عملية الدمج.
• •ضرورة وجود املوارد البشرية واملادية لدعم هذا الدمج.

67

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

•
•
•
•
•
•
•
•

•اخلطي ��ب ،جم ��ال ( :)2003الش ��لل الدماغ ��ي واالعاقة احلركي ��ة .الطبعة االول ��ى ،دار الفكر للطباعة والنش ��ر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
•القم ��ش ،ن ��وري ،املعايعة ،خليل عب ��د الرحمن ( :)2007س ��يكولوجية االطف ��ال ذوي االحتياجات اخلاصة،
الطبعة األولى ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
•مرهج ،ريتا ( :)2001اوالدنا من الوالدة حتى املراهقة ،أكادميي ًا انترناشينال ،بيروت ،لبنان.
•س ��ليمان ،عبد الرحمن ،وأخرون ( :)2004تقييم وتش ��خيص االعاقات اجلسمية والصحية ،الطبعة االولى،
دار الزهراء للنشر ،الرياض.
•الرمياوي ،محمد عودة ( :)2003علم نفس النمو ،الطفولة واملراهقة ،الطبعة :االولى ،دار املس ��يرة للنش ��ر،
عمان ،االردن.
•اخلطيب ،جمال احلديدي ،منى ( :)2011استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة ،الطبعة الثالثة،
دار الفكر للنشر ،عمان ،االردن.
•الروسان ،فاروق ( :)2006قاموس مصطلحات في التربية اخلاصة ،الطبعة األولى ،دار الفكر للنشر ،عمان-
االردن.
•جرجورة ،وليد ( :)2001مسارات في التربية العادية واخلاصة ،الطبعة األولى ،الناصرة ،فلسطني.
إعداد :األخصائي عالء سلهب

اجلزء السادس :اإلعاقة البصرية
أوالً :مفهوم اإلعاقة البصرية:

التعريف التربوي لإلعاقة البصرية

الش ��خص الكفيف هو ذلك الش ��خص الذي يش ��كو من إعاقة بصرية شديدة وال يستطيع أن يقرأ أو يكتب إال بطريقة
بري ��ل .أم ��ا املكف ��وف جزئي ًا وهو ذلك الش ��خص الذي يس ��تطيع قراءة الكتابة العادية وذلك باالس ��تعانة بالعدس ��ات
املكبرة والكتب ذات األحرف الكبيرة.
تصنيفات اإلعاقة البصرية:
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خامسا ً  :قائمة املراجع

األول :املعاقون بصريا ً كليا ً

تلك الفئة الذين فقدوا درجات اإلبصار كلية ،و/أو وصل مجال الرؤيا إلى أقل من  20درجة وذلك بعد استخدام
النظارة ،ومثل هذه الفئة ال ميكنها االستفادة من اخلبرات التي تقدمها البرامج التربوية والتعليمية لألسوياء ،وينطبق
عليها التعريفني القانوني والتربوي.
الثاني :املعاقون بصريا ً جزئيا ً

وهم تلك الفئة الذين فقدوا جزء ًا من أبصارهم ويستطيعون قراءة الكلمات املكبرة بأي وسيلة تكبير ،مثل النظارة،
وتتراوح حدة اإلبصار ما بني 6/36 - 24/4م إلى 6/60م ،بأقوى العينني بعد إجراء التصحيحات املمكنة.
بحي ��ث أن القص ��ور البص ��ري ) (low visionوكلمة ) (lowمنخفض والتي تعارف على ترجمتها بالقصور تش ��ير
إل ��ى أن بصره ��م حتى بعد التصحيح يكون أقل من البصر العادي ،وهذا ما مييزهم عن األفراد ذوي البصر العادي،
أما كلمة ) (visionفتشير إلى أن لديهم إبصار بالفعل وهذا مييزهم عن املكفوفني.
ه ��ذا وق ��د يرتبط تعريفه باألداء الوظيف ��ي البصري مصاحب ًا لنوعية املرض ،فإذا كانت مش ��كلة انكس ��ار فقط كطول
النظ ��ر أو قص ��ر النظر أو االنح ��راف فقد ينصح بإجالس الطالب على بعد ال يزيد عن املترين ،وإذا كان خالف ذلك
من أمراض العيون كتلك التي تصيب الشبكية فهناك توصيات عديدة أخرى.

ثانياً :مؤشرات الكشف عن األعاقة البصرية
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• •األعراض السلوكية
• •يفرك عينيه باستمرار.
• •يغمض إحدى عينيه.
• •يقرب كثير ًا من الشيء عند النظر إليه.
• •لديه صعوبة في القراءة أو في عمل يتطلب النظر عن قرب.
• •يرمش بعينيه أكثر من املعدل الطبيعي.
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• •األعراض الظاهرية
• •انتفاخ اجلفون والتهاب اجلفون.
• •احمرار العينني.
• •احلول.
• •اإلحساس بتنميل في العني باستمرار.
• •لون بؤبؤ العني أبيض.
• •األعراض عن طريق الشكوى
• •حكة في العني والشعور باأللم.
• •حرقة في العني.
• •الشعور بجرح في العني.
• •الصداع بعد إجناز عمل يتطلب جهد عن قرب أو الغثيان.
• •الدوخة عند القراءة أو الكتابة والشعور بوجود شيء خشن أو رمل في العني.
• •إزدواجية في الرؤيا أو غشاوة الرؤية.
• •األعراض ميكن مالحظتها في الصف
• •تفضيل الواجبات واألنشطة التي ال تتطلب التعامل مع العني مثل االستماع.
• •عدم االهتمام باألنشطة البصرية مثل النظر إلى اللوح أو القراءة.
• •كثرة التعرض للسقوط أو االصطدام.
• •احلذر الشديد عند نزول الدرج.
• •اخللط بني األشياء واحلروف واألرقام املتشابهة.

معلومات هامة يجب أخذها بعني االعتبار
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• •األعراض التحذيرية التي تستدعي مراجعة طبيب
• •إذا كانت العينني تتراقص بشكل أفقي أوعمودي.
• •كثرة الدموع أو إفرازات من العني.
• •أي تغيير في حالة العني عن احلالة الطبيعية.
• •حساسية العني لألضواء.
• •ظهور لون أبيض أو رمادي أو أصفر في بؤبؤ العني.
• •ظهور احمرار في احدى العينني وبقائه لبضعة أيام.
• •وجود احلول أو انحراف العينني.
• •احلكة الدائمة في العني.

معلومات عن فحص النظر:
فحص العني والنظر ،للتعرف املبكر على احلاالت التي ميكن أن تهدد النظر ويوصى بفحص العني روتيني ًا في أربع
مراحل من الطفولة.
املرحلة األولى :عند الوالدة ،عندما يولد الطفل يجب أن يقوم طبيب األطفال بفحص عينيه قبل مغادرته حضانة
املوالي ��د للتأك ��د من عدم وجود التهابات في الع�ي�ن أو أي عيوب خلقة أو مياه بيضاء أو زرقاء ،يجب أن يقوم طبيب
مختص بأمراض العيون بفحص األطفال اخلدج أو من استخدم األكسجني في عالجه.
املرحلة الثانية :عند عمر ستة شهور ،يقوم طبيب األطفال بفحص عيني الطفل للتأكد من عدم وجود حول.
املرحلة الثالثة :عند عمر 4 -3سنوات ،يقوم طبيب األطفال بفحص العني وحدة البصر للتعرف على أي مشاكل
قد تس ��بب صعوبة في الرؤية ،وبالتالي صعوبة في التعلم وعند وجود أي مش ��كلة في النظر يحال الطفل إلى طبيب
العيون.
املرحلة الرابعة :عند عمر خمس س ��نوات وأكثر ،يقوم طبيب األطفال بفحص النظر س ��نوي ًا للتأكد من حدة النظر
وسالمة وظائف العني بحسب حاجة املريض.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

• •يطبق جفونه أو يبعدهما عن بعضهما.
• •تغطية إحدى العينني عند القراءة أو رؤية األشياء القريبة أو البعيدة.

• •محاولة الطفل التركيز عن طريق تضيق العينني.
• •إمالة الرأس إلى احد اجلانبني.
• •ارتخاء اجلفون أو جحوظ العني.

• •األمراض التي تصيب العني
 -1مشاكل العيون االنكسارية والظاهرة للعني:
 1.1احلول الكاذب:
في مثل هذه احلاالت يعطي منظر عيني الطفل اإليحاء بأن لديه حول ،واحلقيقة أنهما س ��ليمتان والس ��بب في ذلك
وجود عظمة أنف عريضة أو زوائد جلدية بني األنف والزاوية الداخلية للعني وفي الغالب تنتهي هذه املشكلة بنمو
الطف ��ل ،ولك ��ن طبيب األطف ��ال هو الذي يحدد ما إذا كان هناك حول حقيق ��ي أو كاذب وقد يقرر إحالة الطفل إلى
طبيب العيون لالستشارة.
 1.2احلولStrabismus :
مش ��كلة في النظر تظهر لدى حوالي  4%من األطفال ،وعاد ًة ما تالحظ إذا ما نظر الطفل إلى ش ��يء بعيد ،حيث أن
إحدى حدقتي العينني تنظر باجتاه مس ��تقيم بينما تنحرف األخرى إلى الداخل أو اخلارج أو إلى األعلى أو األس ��فل،
إذا كان انح ��راف الع�ي�ن إلى الداخل يس ��مى حول داخل ��ي  ،esotropiوإذا كان انحراف العني إلى اخلارج فيس ��مى
حول خارجي  ،exotropiaإذا ترك الطفل الذي يعاني من احلول دون عالج فإنه في الغالب يتوقف عن استعمال
العني املنحرفة ،مما يؤدي إلى كسلها وبالتالي فقدان القدرة على النظر بتلك العني ،لذلك وللمحافظة على النظر في
كلتا العينني يجب االهتمام بالطفل الذي يعاني من احلول وعرضه على طبيب العيون في أقرب فرصة.
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 1.4املياه البيضاءCataract :
هو تلون عدسة العني التي يجب أن تكون شفافة بلون أبيض ،وهذه املشكلة تعتبر نادرة لدى األطفال ،ولكن ميكن
أن حت ��دث كعي ��ب خلق ��ي في العني إثر إصابة مباش ��رة على العني ،عن ��د مالحظة وجود مياه بيض ��اء في العني يجب
مراجعة طبيب العيون فور ًا الزالتها عن طريق اجلراحة حتى يتسنى للعني النظر والتطور الطبيعي.
 1.5كثرة الدمع:
يوجد بني العني واألنف قناة صغيرة تقوم بتصريف الفائض من الدمع إلى األنف ،وعاد ًة ما تفتح هذه القناة في األيام
األول ��ى بع ��د الوالدة ،ولكن عند البعض تبقى ه ��ذه القناة مغلقة مما يؤدي إلى كثرة الدم ��ع وجتمع بعض اإلفرازات
الصمغية أو الصديدية .إذا الحظت كثرة الدمع عند طفلك يجب مراجعة الطبيب الذي سيحدد بعد فحصه للعني
ما إذا كانت كثرة الدمع بسبب انسداد في قناة تصريف الدمع أوهناك أسباب أخرى ،وفي حاالت االنسداد ينصح
بعمل تدليك لهذه القناة من اخلارج باس ��تمرار مما يس ��اعد على فتحها لدى معظم األطفال املصابني ،أما إذا اس ��تمر
االنسداد فيمكن فتحها عن طريق تسليك القناة جراحي ًا بعد استشارة طبيب العيون الذي يقرر ذلك.
 1.6التهاب وانتفاخ اجلفن
عاد ًة ما يحدث بس ��بب التهاب في الغدد الدهنية املوجودة عند منبت ش ��عر الرموش ،مما يؤدي إلى انتفاخ في اجلفن
مع جتمع إفرازات صمغية أو صديدية والتصاق الرموش خاصة في الصباح ،ورمبا تصاحب بألم وإحساس بوجود
جسم غريب في اجلفن ،وميكن عالجه بعمل كمادات دافئة للعني وتنظيف شعر الرموش بواسطة شامبو األطفال،
وف ��ي بعض احلاالت تس ��تخدم املض ��ادات احليوية لعالج هذه احلالة إذا كان هناك الته ��اب جرثومي ،ويلزم مراجعة
طبيب األطفال لالستشارة ولوصف العالج املناسب.
 1.7احمرار العني (التهاب امللتحمة)
هو تلون اجلزء األبيض من العني بلون وردي أو احمر مع زيادة في الدمع أو إفرازات صمغية أو صديدية ،تصاحب عاد ًة
باإلحساس بوجود جسم غريب في العني ،هناك الكثير من األسباب التي تؤدي إلى التهاب امللتحمة ويوصف العالج
بناء على س ��بب االلتهاب ،وغالب ًا ما تس ��تخدم قطرات ومراهم العني مع مراعاة غسل اليدين باستمرار عند مالمسة
ً
العني منع ًا النتشار العدوى بني أفراد العائلة ،ويجب عرض الطفل على طبيب األطفال لوصف العالج املناسب.
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 1.8خدوش القرنية
ه ��و خ ��دش في اجلزء الش ��فاف املغط ��ى لقزحية العني ،وع ��اد ًة ما يكون مؤل ��م ويصاحب كثرة في الدمع وحساس ��ية
للضوء ،ويعالج باستخدام املضادات احليوية ملنع حدوث التهابات مع تغطية العني لفترة من الوقت كي يتسنى لهذا
اخلدش االلتئام ،ويجب مراجعة طبيب العيون فور ًا ملعاينة اخلدش واتخاذ إجراءات الفحص والعالج املناسب.

 1.10طول النظر hypermetropia
ف ��ي ه ��ذه احلالة تكون قدرة الع�ي�ن على رؤية األش ��ياء البعيدة بوضوح أفضل من رؤية األش ��ياء القريب ��ة ،والدرجات
البسيطة من طول النظر لدى األطفال تعتبر طبيعية ،إال أن طول النظر بدرجة كبيرة قد يؤثر على العني ويسبب احلول
أو الكسل في العني ،لذا يجب مراجعة طبيب العيون الذي يحدد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى نظارة أم ال.
 1.11الالبؤرية )(astigmatism
وتس ��مى أيض� � ًا (ع ��دم متاث ��ل النظ ��ر) ،وه ��ي مش ��هورة باس ��م (االنح ��راف) ،وه ��ي تس ��مية غي ��ر دقيق ��ة.
حينما يركز اإلنس ��ان على جس ��م ما ،قريب أو بعيد ،فإن صورة اجلس ��م تدخل العني عن طريق محورين متقاطعني
بشكل تعامدي في القرنية ،بحيث تسقط الصورة بشكل متطابق وصافي ونقي على الشبكية.
حت ��دث الالبؤري ��ة حينما يكون هناك حت ��دب حملور أكثر من احملور اآلخ ��ر ،عندها تختل الصورة املتقاطعة وتس ��قط
سواء
على الش ��بكية بش ��كل غير متس ��اوي ،وهذا يؤثر على تركيز الصورة ،فتنتج لنا صورة غير صافية وغير دقيقة،
ً
لألجس ��ام القريب ��ة أو البعيدة .ولتصحيح هذا اخلطأ اإلنكس ��اري يحتاج املريض لعدس ��ات أس ��طوانية)(cylinder
تصحح الصورة اعتماد ًا على احملور املصاب باخللل .غالب ًا ما تكون الالبؤرية مصاحبة لقصر النظر أو طول النظر،
ويندر أن يصاب بها اإلنسان لوحدها.
وهذا العيب اإلنكساري له تأثير غير مريح على املمارسات البصرية بكافة أشكالها.
معظم هذه األمراض قابلة للعالج والتصليح ،وفي حال مت تصليحها حتى حدة  18/6فما أقل يجب إجراء تقييم
األداء الوظيفي البصري من جهة املرشد ليتم منح املالئمات والتوصيات املناسبة.
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 1.3العني الكسولةAmblyopia :
ه ��و ضع ��ف في النظر بس ��بب عدم اس ��تخدام العني التي عاد ًة ما تكون س ��ليمة ،حتدث هذه احلالة ف ��ي احدى العينني
وليس كلتاهما ،وتكون نتيجة لعدم اتضاح الرؤية بسبب احلول ،أو ارتخاء اجلفون أو املياه البيضاء أو مشاكل حدة
النظ ��ر ،وحتدث مش ��كلة العني الكس ��ولة في  2%من األطفال ،وميك ��ن تفادي حدوثها عند مراجع ��ة طبيب العيون
مبكر ًا للتعرف على السبب وعالجه.

1.9قصر النظر myopia
هو قدرة الش ��خص على رؤية األش ��ياء القريبة بوضوح بينما ال يستطيع رؤية األشياء البعيدة بنفس الوضوح ،وقصر
النظ ��ر يعتب ��ر ن ��ادر ًا لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن س ��نوات ،ولكن تتضح هذه املش ��كلة بعد هذه الس ��ن بعد
دخ ��ول الطفل املدرس ��ة ،يس ��اعد لبس النظارة بتوضي ��ح الرؤية ،ولكن مش ��كلة قصر النظر ال تنته ��ي بلبس النظارة
حيث يزداد قصر النظر بتقدم العمر حتى مرحلة البلوغ ،لذلك يجب مراجعة طبيب العيون للكشف الدوري على
العني وتغيير النظارة.

 -2أمراض شبكية العني:
الش ��بكية ه ��ي الطبق ��ة الرقيقة احلساس ��ة التي تبط ��ن العني من الداخل ،وهي مس ��ئولة عن اس ��تقبال األش ��عة الضوئية
وإرسالها إلى املراكز البصرية في الدماغ.
• •أمراض الشبكية الصبغية Retinitis Pigmentosa
هي مجموعة من األمراض التي تصيب الشبكية فتشترك في خاصية واحدة وهي اختالل في توزيع الصبغة املوجودة
في طبقة الشبكية وخلل في تكوين خاليا الشبكية العصبية.
وعن ��د ح ��دوث أحد هذه األعراض يحص ��ل تلف تدريجي في اخلاليا العصبية املس ��تقبلة للضوء ،كما يحدث نتيجة
ذلك جتمع غير طبيعي للصبغة في بعض مناطق الش ��بكية ،وتعتبر هذه األمراض وراثية حيث انها قد تنتقل من أحد
األبوين املصابني إلى األبناء في العائلة.

73

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

• •انفصـال الشبكية Retinal Detachment
إذا انفصلت الش ��بكية عن املش ��يمية تتكون حالة مرضية يطلق عليها “انفصال الش ��بكية” .سبب االنفصال عاد ًة ينشأ
نتيجة تهتك أو ثقب الش ��بكية نتيجة لصدمة أو علة في الش ��بكية ذاتها ،أو بس ��بب انكماش حجم الس ��ائل الزجاجي
ال ��ذي ميلؤ جتويف العني ،مما يضع ش ��د ًا على الش ��بكية وميزقه ��ا .الثقب أو التمزق يكون عاد ًة عند طرف الش ��بكية،
ينساب السائل الزجاجي خلفها مبعدا إياها عن بطانة املشيمية التي متدها باحلياة.
إذا تركت احلالة دون عالج فإنها تتفاقم وتزداد املساحة املنفصلة من الشبكية حتى تنفصل كليا ،وتبقى مرتبطة فقط
من خالل اجلسم الهدبي في مقدمة العني وبطرف القرص البصري في قاع العني.
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وصف أعراض انفصال الشبكية:
األع ��راض الوحيدة امللموس ��ة النفصال الش ��بكية هي إخت�ل�ال الرؤية في العني املصابة ،ولكن مب ��ا أن العني األخرى
س ��ليمة قد ال يش ��عر املريض باألع ��راض في مرحلة مبكرة .األعراض األولى تك ��ون برؤية ومضات ضوئية ثم رؤية
أش ��كال طافي ��ة كخيوط العنكبوت وذلك عندما يك ��ون الثقب في طور التكون .بعد االنفص ��ال يبدأ املريض بفقدان

دالالت االنفصال الشبكي:
• •تزايد مفاجئ في عدد األجس ��ام العائمة ) ،(Floatersهذه األجس ��ام العائمة عب ��ارة عن بقع عائمة في مجال
الرؤية و/أو وميض من الضوء.
• •العرض اآلخر هو ظهور ما يشبه الستار الذي أسدل وحجب الرؤية.
• • رؤية األشياء وكأنها متوج مثل األجسام في املاء أو املوج.
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• •وصف أعراض الشبكة الصبغية
عاد ًة ما تكون األعراض في سن مبكرة عند املراهقني أو الشباب ولكن من املمكن أن تالحظ األعراض في أي سن
آخ ��ر ،وأول ه ��ذه األعراض صعوبة في الرؤية في الضوء اخلافت وخصوص ًا في الليل أو ما يس ��مى بالعش ��ى الليلي
واختفاء تدريجي للرؤية اجلانبية .ويتم التأقلم على الرؤية في الظالم عند األشخاص العاديني بسهولة وخالل وقت
قصير ،لكن هذا التأقلم يستغرق مدة أطول عند األشخاص الذين يعانون من العشى الليلي نتيجة هذا املرض ،أما
تدهور الرؤية اجلانبية فإنه يش ��كل لهم إعاقة بصرية كبيرة مما يس ��بب لهم صعوبة في احلركة ،وقد يصل ضيق املجال
البصري إلى درجة أن يشعر املصاب وكأنه ينظر من خالل أنبوب ضيق وتختفي الرؤية اجلانبية متاماً.
معظ ��م أن ��واع أمراض الش ��بكية الصبغية ميكن وراثتها ،وتختلف أش ��كال الت ��وارث من حالة إلى أخ ��رى ومن عائلة
ألخ ��رى ،لذل ��ك فم ��ن املهم عمل استش ��ارة وراثية ألف ��راد العائلة املصابني حت ��ى نتمكن من معرف ��ة إمكانية التزاوج
بعضهم بالبعض ومدى احتماالت إصابة األطفال بهذا املرض.
يتم تشخيص هذا املرض بواسطة أخصائي العيون الذي يستخدم جهاز التنظير العيني لرؤية الشبكية ،حيث يستطيع
مشاهدة العديد من البقع الصبغية منتشرة على الشبكية وخصوص ًا على أطرافها ،وفي معظم األحيان يتم تشخيص
املرض بس ��هولة إذا لوحظت هذه العالمات املميزة ،ولكن قد تكون العني مصابة بدون أن تظهر هذه البقع الصبغية
وذلك في حاالت نادرة ،في هذه األحوال قد يس ��تلزم أن يطلب أخصائي العيون إجراء فحص تخطيط الش ��بكية،
حيث تتم تس ��جيالت للذبذبات الكهربائية التي ترس ��لها الشبكية عندما تس ��تقبل الضوء ،وتكون هذه الذبذبات في
حالة اإلصابة مبرض الشبكية الصبغي ضعيفة جداً.
عاد ًة ما يوصي أخصائي البصريات بإعطائهم وس ��ائل تكبير ورؤية خاصة بضعاف البصر ،وتدريبهم عليها في س ��ن
مبك ��رة حت ��ى يتمكنوا من االس ��تمرار في التحصيل العلمي من غي ��ر أن يؤثر ضعف الرؤية عليهم بش ��كل كبير ،هذا
ويج ��ب توجيهه ��م الوجهة التعليمي ��ة املالئمة لقدراتهم البصرية ،حيث من احملتمل أن يقل اإلبصار عندهم بش ��كل
سريع ويؤدى ضيق املجال البصري إلى عدم متكنهم من التعلم بطريقة عادية ،فهنا التوصية للجوء لطريقة تعليمهم
بطريق ��ة بريل ،ففي حال وصل الطال ��ب إلى مجال رؤيا ضيق مبا يقارب  20درجة ،يتوجب على اجلهات التعليمية
تهيئته نحو طريقة بريل للمكفوفني.

�داء من احلقل اخلارجي للرؤية (أطراف املش ��هد) وكأن هناك س ��تارة س ��وداء تغطي العني
الرؤي ��ة ف ��ي عينه املصابة ابت � ً
وتتزايد مساحة انعدام الرؤية بتفاقم احلالة ،ميكن أن تصل العني املصابة إلى مرحلة العمى التام .وانفصال الشبكية
ف ��ي إحدى العينني قد يكون مؤش ��ر ًا النفصال ش ��بكية الع�ي�ن األخرى ،لذلك يجب أن تفحص العني الس ��ليمة أيضا
لالكتش ��اف املبك ��ر ألي مناط ��ق ضعيفة في ش ��بكيتها ملعاجلتها وتالفي إمكاني ��ة انفصال الش ��بكية .لذلك فاالنفصال
الش ��بكي هو حالة طبية طارئة ،وأي شخص يش ��ك في أعراض االنفصال الشبكي عليه باللجوء الفوري إلى طبيب
العيون.

أسباب االنفصال الشبكى:
من الذي يتعرض ملخاطر االنفصال الشبكي؟
يحدث االنفصال الش ��بكي في أي مرحلة عمرية لإلنس ��ان ولكال النوعني من الذكور واإلناث ،كما أنه أكثر ش ��يوع ًا
بني األشخاص التالية:
• •الذين يعانون من قصر نظر حاد.
• •الذين يعانون من انفصال شبكي في العني األخرى.
• •الذين يوجد لديهم تاريخ وراثي في العائلة بحاالت من االنفصال الشبكي.
• •التي أجريت لهم جراحة املياه البيضاء.
• •الذين يعانون من أمراض واضطرابات أخرى مرتبطة بالعني ،مثل اعتالل الشبكية السكري.
اعتالل الشبكية عند األطفال اخلدج ( Retinopathy of Prematurityأو  ROPاختصارا)
هو مرض يصيب عيون األطفال املولودين في حالة مبكرة لوقت والدتهم الطبيعية ،في األصل هو عبارة عن عملية
تكون غير منتظمة لش ��رايني دموية في العني بحيث تؤثر على الش ��بكية .غالب ًا ما يحصل املرض عند األطفال ذوي
الوزن القليل أكثر منهم من ذوي الوزن الطبيعي عند الوالدة ،ويتم معرفته بواس ��طة الفحوص املبكرة .تنقس ��م حدة
هذا املرض إلى خمسة أقسام في أخطر حاالتها ينتج بقعة بيضاء في عني الطفل.
 -3األمراض التي تصيب عصب العني:
 3.1العصب البصري:
التهاب العصب البصري يعني التهاب الضفيرة العصبية – العصب البصري – املس ��ئولة عن نقل املعلومات البصرية
من العني  -وبالتحديد الشبكية  -إلى مراكز اإلبصار في املخ .وأغلب حاالت التهاب العصب البصري حتدث نتيجة
خلل في جهاز املناعة نتيجة اصابه فيروس ��ية ،مما تؤدي ملهاجمة جهاز املناعة العصب البصري ويؤدي لاللتهابات.
وف ��ي أحيان أخ ��ري يكون التهاب العصب البص ��ري مصاحب أو عرض ملرض أخر يصيب اجله ��از العصبي واحلبل
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وصف أعراض التهاب العصب البصري:
ف ��ي أغل ��ب حاالت التهاب العصب البصري تصي ��ب عني واحد ة ولكن في بعض احلاالت تك ��ون االصابة بالعينني
االثنتني.
أغل ��ب املرض ��ى الذين يعانون من التهاب العصب البصري مروا مبرحلة ألم ش ��ديد بالعني املصابة .ويتميز هذا األلم
بأنه يزيد بحركة العني .وقد يستمر هذا األلم ألسبوع.
•  فق ��دان الرؤي ��ة :يختل ��ف تأثير التهاب العص ��ب البصري على العني م ��ن فرد ألخر .ففي بع ��ض حاالت التهاب
العص ��ب البصري يعاني املري ��ض من ضعف الرؤية وفي حاالت أخرى اللتهاب العصب البصري يعاني املريض
من فقدان كامل و مؤقت للرؤية.
• •عم ��ى األل ��وان :ف ��ي أغلب حاالت الته ��اب العصب البصري يكون هن ��اك خلل في اس ��تقبال – رؤية – األلوان.
وغالب ًا ما يكون اللون األحمر الذي قد يبدو باهت في بعض األحيان والمع أكثر من الالزم في أحيان أخرى.

ثالثاً :التشخيص

 3.2الضمور البصرى:
الضم ��ور البص ��ري هي حالة بصرية تؤثر على األعصاب التي حتمل النبضات م ��ن العني إلى الدماغ ،وكلمة ضمور
تعن ��ى إضاع ��ة أو اهدار ،وال يعتبر الضمور البصري مرض ًا بقدر ما هو إش ��ارة حلال ��ة أكثر خطورة ناجمة عن تعرض
األعصاب البصرية للتلف نتيجة أمراض عديدة ،وقد تسبب هذه احلالة مشاكل في اإلبصار مبا فيها العمى.
التدخل ناجم عن عوامل عديدة منها:
إصاب ��ة الع�ي�ن مبرض املياه الزرقاء ،أو انس ��داد في الش ��رايني البصرية ،الورم العصبي ال ��ذي يضغط على األعصاب
البصرية ،التهاب األعصاب البصرية ،التهاب األعصاب البصرية الثانوية ملرض التصلب املتعدد.
احل ��االت الوراثي ��ة لدى األش ��خاص الذين يعانون من فقدان البص ��ر في إحدى العينني أو ً
ال ،ث ��م في األخرى والتي
تع ��رف باس ��م (ليب ��ر الوراثية للعص ��ب الوراث,( ،س ��وء تركيبة األعص ��اب البصرية الت ��ي تكون مش ��كلة خلقية في
األساس أي ولدت مع صاحبها.
• •أعراض الضمور البصري
ترتب ��ط أع ��راض الضمور البصري بح ��دوث تغيرات في الرؤية ،وحتديد ًا في وضوحه ��ا ومواجهة صعوبة فى الرؤية
احمليطة ،كما تؤثر على رؤية ومتييز األلوان وتؤثر إلى انخفاض حدة الرؤية البصرية.
 3.3املياه الزرقاءglaucoma:
هي حالة حتدث بس ��بب ارتفاع في ضغط العني أكثر مما حتتمله خاليا الش ��بكية احلساس ��ة الذي إذا لم يعالج يؤدي إلى
فقدان البصر ،حيث يؤثر سلب ًا على عصب العني.
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• •األعراض الدالة على ارتفاع ضغط العني:
احلساسية للضوء ،كثرة الدمع ،األلم املستمر في العني ،جحوظ احلدقة ،فقدان شفافية القرنية وانقباض اجلفنني.

املعلومات املطلوبة للتشخيص األولي
يحول إلى أخصائي العيون الذي يقوم بإجراء
إذن بعد أن يتم مالحظة واحدة أو أكثر من الدالئل على الطفل ،فإنه ّ
الفحص الدقيق على عني الطفل وذلك لتحديد:
• •درجة اإلعاقة البصرية :هل تتراوح بدرجات حدة البصر املعرفة لإلعاقة البصرية؟
• •نوع اإلعاقة البصرية :هل تقتصر على مشكلة انكسار قابلة للتصحيح أم أنها مشكلة غير قابلة للتصحيح؟ وأي
جزء مصاب في العني؟
• •احتم ��االت تطوره ��ا :هل امل ��رض متطور؟ مس ��تقر؟ أو قابل للتدخل اجلراحي؟ فمش ��اكل االنكس ��ار عاد ًة قابلة
للتصليح بتدخل التصليح بالنظارات أو العدس ��ات أو اجلراحة والليزر.أما مش ��اكل الش ��بكية فإما مس ��تقرة على
ح ��دة نظ ��ر منخفض ��ة أو متده ��ورة مثل مرض الـ� �ـ  RPالذي يؤدي باملج ��ال البصري إلى الرؤي ��ة النفقية ثم العمى
التام .كل متعلق بنوعية اجلينات التي حتدد عن طريق األطباء املختصني باجلينات.
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الشوكي وهو مرض التصلب املتعدد –  - sclerosis multipleمما يؤدي أيض ًا اللتهاب العصب البصري مما يؤثر
مؤقت ًا على الرؤية ورمبا يؤدي إلى تلفه لألبد وفقد اإلبصار.

عند اكتشاف وجود هذه احلالة لدى الطفل يتم حتويله فور ًا إلى طبيب العيون الذي عادة ما يجري جراحة عاجلة في
العني للمحافظة على النظر املتبقي.

باإلضاف ��ة إل ��ى أخصائي العيون فإنه يتم حتويل الطفل إلى كل من أخصائي األطفال لتحديد مدى تأثيرها على النمو
اجلسمي واألخصائي النفسي لتحديد مدى تأثيرها على الذكاء في حني يستدعي األمر ذلك ،كذلك أخصائي اللغة
والكالم لتحديد مدى تأثيرها على التواصل.
قد يش ��خص أخصائي العيون حالة الطفل على أنها من النوع القابل للعالج أو التصحيح ،وذلك من خالل تدريب
عضالت العني ،أو من خالل اجلراحة أو من خالل العدس ��ات أو النظارات الطبية التي تس ��اعد على الرؤية بش ��كل
طبيع ��ي ،وف ��ي ه ��ذه احلالة فإن هذا الطف ��ل ال يحتاج إلى برامج تربوي ��ة خاصة ،أما إذا كانت حال ��ة الطفل من النوع
املتطور أو غير القابل للعالج أو التصحيح فإن الطفل يكون بحاجة إلى االنخراط في برامج التربية اخلاصة.
• •التشخيص املفارق
عل ��ى اجلهة املش ��خصة حتدي ��د فيما إذا كانت املش ��كلة نابعة نتيجة صعوبة النظ ��ر أو نتيجة صعوبات ف ��ي القراءة ،يتم
حتدي ��د ذل ��ك عن طريق التش ��خيص لألداء الوظيف ��ي البصري الذي يحدد األبع ��اد عن قرب وعن بع ��د ،في املرحلة
األولى للتشخيص يتم السؤال حول:
للرؤي ��ة القريب ��ة (رؤية لوحة فينبلوم لقي ��اس األداء الوظيفي البصري عن ق ��رب (ملحق رقم  ،)1-وللجيل
املبكر ميكن االستعانة بالصور واأللعاب التربوية.
جد:
• •فتحة الشكل الهندسي بأحجامه املختلفة املعطاة ،وذلك عن البعد املعطى للعني السليمة  53-03سم.
للمشخص.
• •جد األرقام بأحجامها املختلفة املعطاة ،ببعد مطلوب ثم بالبعد املناسب
َ
للمشخص.
• •جد احلروف بأحجامها املختلفة املعطاة ،ببعد مطلوب ثم بالبعد املناسب
َ
للمشخص.
• •اقرأ الكلمات بأحجامها املختلفة املعطاة ،ببعد مطلوب ثم بالبعد املناسب
َ
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التنقل والتواجد املكاني:
• •مراقب ��ة وض ��ع الطال ��ب بقدرت ��ه عل ��ى التواج ��د املكان ��ي والتنقل ف ��ي داخل الص ��ف وخارج ��ه مراعات� � ًا بنوعيات
اإلضاءة.

رابعاً :توصيات التدخل
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 -1توصيات لألهل
• •الكفيف مثل أي شخص آخر ال يختلف عنك؛ لذا ِ
عاملْه كما تعامل أي شخص بشكل طبيعي وبدون افتعال.
ال تظهر له العطف الزائد والشفقة ،وخاصة كلمة مسكني ،فهذه الكلمة جتعله يشعر وكأنه عاجز ح ّقًا.
عوضا عن االبتسامة التي ترتسم على شفتيك لغيره .فعندما تتحدث
• •عند التقائك معه ال بد من حتيته ومصافحته ً
م ��ع الكفي ��ف َأ ْع ِلم ��ه أنك تتحدث إلي ��ه ،فهو ال يرى عينيك حتى يع ��رف أنك تتحدث إليه؛ لذا ِ
ناد ِه باس ��مه حتى
يعرف أن احلديث موجه إليه ،وخاصة عندما يكون مع مجموعة فإنك في حديثك تنتقل من شخص إلى آخر.
• •عن ��د التح ��دث معه ال حتاول رفع صوتك ،بل اجعل حديثك معه مثل الس ��وي متام� �اً ،ألن ارتفاع الصوت يؤذيه
ويؤدي إلى مضايقته .فال تشعر باإلحراج من استخدام كلمات تتعلق بالنظر مثل ،انظر ،هل رأيت ،من وجهة
نظرك...،ال ��خ ،فه ��ذه الكلمات ال حت ��رج الكفيف فهو يس ��تخدمها في حديثه وإن كان ال ي ��رى ،وال تتجنب
اس ��تخدامها ألن ذل ��ك س ��وف يحرجه .ال تش ��عر باإلحراج من التحدث ع ��ن كف البصر وع ��ن إعاقته ،فهذا ال
يضايقه ألنه قد اعتاد عليها وإمنا عليك اتباع األسلوب املناسب.
• •عند التحدث مع الكفيف عليك أن تستدير وتنظر باجتاهه وإن كان ال يراك ،فهو يشعر ويعرف إن كنت تتحدث
إلي ��ه م ��ن خ�ل�ال اجتاه صوتك ،وكما أن ��ه من غير الالئق التحدث إلى ش ��خص مبصر دون النظ ��ر إليه ،فإن ذلك
ينطبق على الكفيف أيضا.
• •عن ��د دخولك على كفيف َد ْعه يش ��عر بوجودك ،وذلك عن طريق إخراج بع ��ض األصوات ،وال تعتمد على أنه
يعلم بوجودك ،فهو ال يراك وأنت تدخل.
• •إذا كنت قد انتهيت من حديثك وأردت اخلروج من الغرفة مثالً ،فعليك أن ُت ْع ِلم الكفيف وتنبهه لذلك فهو ال يراك وأنت
تخرج .ومن احملرج له أن يتحدث إليك وهو يظن أنك ما زلت في الغرفة ويكتشف بعد ذلك أنه يحدث نفسه.

•
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للمشخص.
• •اقرأ اجلمل بأحجامها املختلفة املعطاة ،ببعد مطلوب ثم بالبعد املناسب
َ
للمشخص.
مش َكلة وغير ُمشكلة ،ببعد مطلوب ثم بالبعد املناسب
َ
• •اقرأ الفقرات بأحجامها املختلفة املعطاةَ ،
• •مراقبة النسخ عن قرب :طريقة النسخ ،السرعة والدقة.
للرؤي ��ة ع ��ن بعد (االس ��تعانة باللوح ،وللجيل املبكر ميكن اس ��تعمال الصور املكبرة ,واملجس ��مات املألوفة,
للتشخيص عن بعد):
• •قي ��اس البع ��د األمثل للطالب للرؤية عن بع ��د بتمييز :أرقام ًا وأعداداً ،حروفاً ،كلمات وجمل توافق ًا باملس ��توى
ِ
املشخص ال تتعدى أل  4-3سم طول متوسط للحرف.
التعليمي ألبناء جيله ،كتابة
• •مراقبة النسخ عن بعد :طريقة النسخ ،السرعة والدقة.
• •قياس البعد لتمييز األغراض واملجسمات ثالثية األبعاد.
• •قياس البعد لتمييز األشخاص.

•

•ال تقدم الكثير من املس ��اعدات للكفيف ،وخاص ًة في احلاالت التي ميكنه القيام بالعمل مبفرده ،فإنك إن فعلت
بأب َس ��ط األفعال ،ومع مرور الزمن فإنه لن يس ��تطيع االعتماد على نفس ��ه أبد ًا وي ًّتكل على
جتعله عاجز ًا عن القيام ْ
اآلخرين بشكل تام.
•إذا ق ��ام الكفيف بأداء عمل بس ��يط معتمد ًا على نفس ��ه ،فال تنظر إليه باس ��تغراب وكأن عمل ��ه معجزة وتقول له:
“ه ��ل فعل ��ت ذل ��ك وحدك دون مس ��اعدة؟!” ،فإنك تعامل ��ه وقتها وكأنه طف ��ل .إذا أردت إرش ��اد الكفيف إلى
موضوع ش ��يء فال تقل له هناك ،فهو ال يرى هناك ،وإمنا كن دقيق ًا في الش ��رح وقل مثالً :على ميينك على بعد
ثالثة أقدام.
•عن ��د تواج ��دك ف ��ي مكان ما مع كفيف اش ��رح له ما يوجد حوله حتى تكون لديه فكرة عما يحي ��ط به ،تفادي ًا ملا قد يقع
إذا حت ��رك دون أن يك ��ون عل ��ى علم مبا حوله ،فقد يصطدم بأش ��ياء أو يوقع أش ��ياء أخرى إذا لم يكن على علم مس ��بق
مبوقعها ،وكذلك فإن األشياء املعلقة والبارزة على مستوى رأسه قد تكون خطيرة عليه إذا لم يعلم بوجودها.
•ال تت ��رك األب ��واب نص ��ف مفتوحة فإن ذلك يعرض الكفيف خلطر االصطدام به ��ا ،فاألبواب يجب أن تكون إما
متاما.
متاما أو مفتوحة ً
مغلقة ً
•إذا ل ��زم األم ��ر تغيير أثاث الغرفة أو حتري ��ك أي قطعة من مكانها الذي اعتاد عليه الكفي ��ف ،فعليك إعالمه بهذا
التغيير جتنب ًا ألي صدمات غير متوقعة.
•عند تقدميك ش ��يئ ًا ما للكفيف ،ال تقل له خذ فهو ال يرى اجتاه يديك وموقعك ،وبالتالي فإنك إما تصدر صو ًتا
بالش ��يء الذي تريد تقدميه له فيس ��مع الصوت ويعرف املوقع واالجتاه ويس ��هل عليه أخذه ،وإما أن تقربه إلى يده
حتى يلمسه ويشعر به فيستطيع أخذه.
•عند تقدميك ش ��راب ًا من أي نوع للكفيف ال متأل الكأس إلى آخره ،فإن ذلك يؤدي إلى س ��كبه .إذا قدمت طعام ًا
للكفي ��ف فأذكر ما هو هذا الطعام ،وأذكر موقع ��ه على الطاولة وموقع الكأس واألدوات األخرى ،وذلك لكي
يتسنى له أخذه دون أن يوقعه ،وأفضل طريقة لشرح مواقع األشياء هو استخدام طريقة الساعة ،وهي كالتالي،
تش ��رح للكفيف وتقول له إن الكأس عند الس ��اعة  6والطبق عند الس ��اعة  3وقطعة اجلنب عن الساعة  9وهكذا،
وكأن الطاولة هي ساعة وتترتب بشكل دائري.
•عند توصيلك الكفيف إلى سيارة ما ،ال تفتح له الباب ،فإنك إن فعلت تعرضه خلطر االصطدام بحافة الباب؛
ل ��ذا يكف ��ي أن تضع يده على مقبض باب الس ��يارة وهو يقوم بالباقي .إذا قابلت كفيفًا في الطريق فال متس ��ك يده
مباشرة وجتره فقد ال يحتاج إلى مساعدتك ،وعليك أو ً
ال أن تعرض عليه املساعدة ،فإذا كان بحاجة إليها طلبها
منك ،وإذا رفضها فهذا يعني أن بإمكانه االعتماد على نفسه في هذا األمر ويجب أن نشجعه على ذلك.
•إذا أردت أن ترش ��د الكفي ��ف إل ��ى مكان ما وأصبحت أنت املراف ��ق املبصر فال جتره خلفك ج � ًّ�را أو تدفعه أمامك
دفعا ،وإمنا ا َّتبِع طريقة املرشد املبصر الصحيحة وهي كالتالي:
ً
متقدما نصف خطوة عن الشخص الكفيف ،ويقف الكفيف إلى جانب املرشد املبصر.
•يقف املرشد املبصر
ً
مستخدما
•ميسك الكفيف منطقة فوق الكوع (املرفق) للشخص املبصر خلف خط الوسط بالنسبة جلسم الكفيف،
ً
يده اليمنى ليمسك فوق املرفق لليد اليسرى للمرشد املبصر وتكون َم ْس َكة اليد معتدلة وخفيفة.
•عند الس ��ير في ممرات ضيقة يقوم املرش ��د بتحريك يده واليد التي ميس ��ك بها الكفيف إلى اخللف ووس ��ط ظهره،
تنبه الكفيف إلى الوقوف خلف املرش ��د مباش ��رة على بعد خطوة وبعد االنتهاء يعيد املرش ��د إلى
وهذه اإلش ��ارة ِّ
الوضع السابق.
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م ��ع الوق ��ت يطور كل كفيف أس ��لوبه في التعام ��ل مع من حوله من حي ��ث التنقل فهنالك من يفض ��ل وضع يده على
الكتف أو يفضل عدم مسكه باملرة ،علينا احترام ما يريحه إذا كان ذلك مناسب لنا أيضاً.
 -2توصيات تربوية
 2.1تهيئة الظروف لالستفادة من القدرات املتبقية عن طريق:
• •توفير اإلضاءة املناسبة.
• •أن يكون مصدر اإلضاءة جانبي ًا للطفل.
• •مراعاة عدم ظهور الظالل على الناحية التي ينظر إليها الطفل.
• •جلوس الطفل في مكان قريب من السبورة.
• •عدم الوقوف بني الطفل ومصدر الضوء.
 2.2تهيئة الظروف النفسية واالجتماعية املناسبة للطفل داخل الصف مبراعاة ما يلي:
• •ساعد الطفل على تنمية اجتاهات سليمة نحو نفسه وعلى إدراك الصعوبات التي يعاني منها.
• •راعي الفروق الفردية بني األطفال.
• •اسمح للطفل باملشاركة في جميع النشاطات.
• •عبر للطفل عن سعادتك لوجوده في الصف.
• •أعط الطفل أدوار ًا قيادية كاألطفال اآلخرين.
• •عامل الطفل كما تعامل اآلخرين.
• •أعط األطفال املبصرين معلومات عن طبيعة الضعف البصري.
• •شجع التفاعالت اإليجابية بني الطلبة.
حتيرك بالنسبة ملشاركة الطالب بإحدى الفعاليات قم بسؤاله عنها.
• •في حالة ّ
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 2.3تهيئة الظروف التعليمية املناسبة للطفل داخل الصف مع مراعاة ما يلي:
• •توفير األدوات التعليمية املناسبة ،كالسجالت ،األشرطة واملكبرات ،الطباعة املكبرة واألقالم الغليظة.
• •التحدث أثناء الشرح بصوت عادي مسموع.
• •التحدث عما يكتب على اللوح.
• •إعطاء الطفل نس ��خ ًا بخط واضح ،اس ��مح للطفل بأن يكون قريب ًا من منطقة التطبيق إذا كنت تقوم بتجربة ،وإذا
حتدث عن صورة أعطها للطفل أو دعه يقترب أكثر من غيره لرؤيتها.
• •أعط الطفل وقت ًا أطول من غيره لعمل واجباته أو امتحاناته ،فإذا كان األمر صعب ًا استخدم الطرق الشفوية أو التسجيل.
• •إذا أعطي ��ت الطف ��ل واجبات منزلية ،حدد م ��دى حاجته ملعينات بصرية أو غيرها إلمت ��ام الواجب ،واعمل على
توفيرها أو إعارتها له بالتنسيق مع األهل.
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• •عند صعود ونزول الس�ل�الم على املرش ��د أن يتوقف برهة لإلش ��ارة بأنه سوف يصعد أو ينزل السلم ،ومن حركة
جسم املرشد سوف يدرك الكفيف ذلك ،وبإمكانه أن يوضح ذلك ً
لفظا بقوله (اصعد الدرج).
• •عند اجللوس على مقعد يقوم املرشد بوضع يد الكفيف على ظهر أو يد الكرسي.

 2.4تهيئة اخلبرات املدرسية بطريقة مقبولة للطفل:
• •ناد الطفل باسمه كلما أردت التحدث معه أو توجيه سؤال له ،واطلب من التالميذ اآلخرين عمل ذلك.
• •عزز السلوك االجتماعي املقبول داخل املدرسة ،ووجه الطفل نحو السلوكيات الصحيحة.
• • ال حترم الطفل من النشاطات الرياضية التي ميكن أن يتعلمها ويستمتع بها ،مع مراعاة تكييف ما هو غير مناسب
حسب حاجته.
• •عرف الطفل بالتفصيل على كل مرافق املدرسة وتأكد من معرفته لها.
• •وضح للطفل أي تغيير يحدث في الصف أو خارجه لئال يقع في مأزق.
• •نسق مع املرشد النفسي في املدرسة للتأكد من متابعة تقدمي اخلدمات النفسية بالشكل السليم.
• •أكد على استقاللية الطفل وعلمه متى يطلب املساعدة وكيف يطلبها إن اقتضى األمر ذلك.
• •م ��ن امله ��م إق ��رار طريق ��ة التعلم األنس ��ب ،وذلك بأن يحص ��ر الطالب الذين ينبغ ��ي التركيز في تدريس ��هم على
الوس ��ائل الس ��معية واللمس ��ية (كطريقة بريل) ،وتتضمن هذه الفئة الذين ليس لديهم بقايا بصر ،الذين رجحت
التقاري ��ر الطبي ��ة اس ��تمرار تناق ��ص بصره ��م ،والذي ��ن لم يس ��تفيدوا م ��ن املعينات البصرية في حتس�ي�ن مس ��تواهم
التحصيلي واالجتماعي في املدرس ��ة ،حينها يجب األخذ بعني االعتبار جيل الطالب ،استعداده لتعلم الطريقة
والقدرات العقلية التي متكنه من استيعابها ،إضافة إلى زمن حدوث اإلعاقة.
• •أما بالنس ��بة لفئة ضعاف البصر فتكمن األهمية باس ��تخدام املعينات البصرية وغير البصرية املالئمة ،وحثهم على
اس ��تخدامها واحملافظ ��ة عليها وذلك أثناء الدراس ��ة وأداء الواجب ��ات .فتتم متابعة طبيب العي ��ون ملن لديهم بقايا
بصر من هؤالء الطالب مرة في أول كل عام دراسي ،وذلك للوقوف على مدى حتسن أو ضعف درجة اإلبصار
ومدى مالءمة املعينات البصرية املس ��تخدمة في ضوء نتيجة الفحص البصري .إضافة إلى التقنيات اإللكترونية
في احلاسوب املزود ببرنامج تكبير وكاميرا ،والتي يستطيع الطالب من خاللها رؤية اللوح على شاشة احلاسوب
حفظ املادة تكبيرها وتغيير خلفية مناسبة.
• •يجب مراعاة قدرة الطالب البصرية على قراءة اخلط املكتوب بخط اليد ،أو تفضيله مطبوعاً.

خامساً :قائمة املراجع
الهين ��دي ،من ��ال عبد الفتاح( :)2006األطف ��ال ذوو اإلعاقات البصرية املنهج والطريق ��ة ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،مصر.
اليسير ،سمر( :)2002كف البصر وصعوبات الرؤية دليل مص ّور لألهل والعاملني مع األطفال ،وشة املوارد
العربي ��ة ،وزارة التربي ��ة والتعليم واإلس ��رائيلية( :)2009تش ��خيص األداء الوظيف ��ي البصري،مجاالت الدعم
البصري ،القدس.

إعداد :أخصائية البصر فائدة عليان
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يعان ��ي س ��تة م ��ن كل ألف طفل من فقدان في الس ��مع .وتترتب على الصعوبات الس ��معية تأثيرات ملموس ��ة وبعيدة
املدى على تطوير األطفال .التأثير األولي هو في مجال تطور اللغة ،احلديث واإلتصال .قد تكون هنالك تأثيرات
ثانوية أخرى في املجال التعليمي العاطفي واإلجتماعي .كلما حصل الطالب خالل حياته على دعم ،تأهيل وتربية
أش ��مل ومالئمة إلعاقته ،كلما تقلصت انعكاس ��ات صعوبات الس ��مع .نش ��هد في العقد األخير تط ��ور ًا تقني ًا وطبي ًا
واسع ًا في هذا املجال ،وكذلك تطور ًا كبير ًا في مجاالت التأهيل والتعليم لدى الطالب ذوي الصعوبات السمعية.
باملقاب ��ل فإن إدراك النواحي املختلفة حول موضوع مش ��اكل الس ��مع أخذ باالزدياد ل ��دى املعاجلني بهذا املجال ولدى
األهل أيضاً .كل هذا يلهمنا أمال مبس ��تقبل جديد للطالب ذوي الصعوبات الس ��معية .من هذا املنطلق فإننا س ��نركز
في هذه الكراسة ،على موضوع تعليم األطفال ذوي الصعوبات السمعية.

أوالً :تعريف صعوبة السمع:
يعتم ��د تعري ��ف صعوب ��ة الس ��مع ألي حالة عل ��ى عملية التش ��خيص ،والذي يش ��تمل على قي ��اس اللغة اإلس ��تقبالية
والتعبيرية ومستويات النطق والكالم والتقييم الوظيفي السلوكي.
ما هو فقدان السمع؟
عندما تصاب قدرة اإلنسان على سماع األصوات بخلل معني نقول أنه يعاني من فقدان في السمع .يتم التعبير عن
خصائص فقدان الس ��مع ودرجة صعوبته من خالل القوة التي يحتاجها اإلنس ��ان لس ��ماع األصوات املختلفة ،معنى
ذلك (إلى أي مدى يجب أن تكون النغمة قوية حتى تستطيع األذن أن متيزها) ،وأيضا مبجال الذبذبات التي يستطيع
اإلنس ��ان التقاطها (ما هو نوع وعدد األصوات التي تس ��تطيع األذن اإلستجابة لها) .يتواجد فقدان السمع بدرجات
صعوبة مختلفة والتي تؤدي إلى تشويشات في إلتقاط األصوات من قبل األذن.
ميك ��ن التمي ��ز ب�ي�ن ثالث ��ة أنواع م ��ن فقدان الس ��مع ،تع ��رف هذه األنواع حس ��ب موق ��ع اإلصاب ��ة على امت ��داد اجلهاز
السمعي.
األنواع هي :فقدان سمع توصيلي ،فقدان سمع حسي عصبي وفقدان سمع مختلط.

ثانياً :مؤشرات الكشف عن اإلعاقة السمعية
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مؤشرات تثير الشك لوجود عسر سمعي:
1 .1مؤشرات سلوكية
• •يسأل الطالب بأوقات متقاربة :ماذا؟
• •ال يتجاوب عندما نتكلم معه من اخللف.
• •يلفظ بعض األحرف بشكل مشوش ويسمع كلمات جديدة بشكل مشوش.

2 .2مؤشرات صحية:
• •الشكوى من آالم في األذن أو صعوبة في السمع ورنني مستمر في األذن.
• •الرشوحات املستمرة وسيالن األنف دليل على وجود سوائل في األذن الوسطى.
• •ظهور إفرازات صديدية من األذن أو احمرار في الصيوان.

3 .3مؤشرات أكادميية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•اجاباته عامة ،غير ملزمة وأحيان ًا ال متت بعالقة للموضوع.
•يبدو متعلق ًا بوجه املتكلم لفهم املضمون.
•مييل إلى اهمال املعلومات واملالحظات التي يتم متريرها شفهياً.
•يطلب مساعدة الطالب بجانبه لفهم تعليمات املعلم.
•ادارة الرأس نحو مصدر الصوت عند اإلصغاء للكالم.
•استخدام اإلشارات في املواقف التي يكون فيها الكالم أكثر فاعلية.
•الصعوبة الواضحة في فهم التعليمات وطلب اعادتها.
•عيوب في نطق األصوات وخاصة حذف األصوات الساكنة من الكالم.
•االلتزام بنبرة واحدة عند التحدث ،أو حلذف بعض احلروف.
•عدم االنتباه واالستجابة للمتكلم عندما يتكلم بصوت طبيعي.
•ضعف في التحصيل بشكل عام وخصوص ًا في االختبارات الشفوية.
•صعوبات تعلم وفجوة معرفية وتعليمية.
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اجلزء السابع :صعوبات السمع

•
•
•
•

•يوظف قدراته بشكل أفضل أثناء االتصال املباشر مقارنة باالتصال ضمن مجموعة أو في ظروف ضجيج.
•التشتت واالرتباك عند حدوث أصوات جانبية.
•امليل للحديث بصوت مرتفع.
•احلرص على االقتراب من مصادر الصوت ورفع صوت التلفاز واملذياع بشكل مزعج لآلخرين.

4 .4مؤشرات نفسية واجتماعية:
• •عدم املشاركة في األنشطة والنشاطات وخصوص ًا تلك تركز على استخدام حاسة السمع واللغة الشفهية.
• •منعزل وانطوائي أو فضولي ومزعج.
• •يشعر أنه مرفوض اجتماعياً.
• •هناك شعور أن الطالب “ليس معنا دائما”.
معلومات مهمة لألهل في حاالت احلاجة لتدخل أخصائي نطق وأخصائي سمعيات وطبيب أنف ،أذن وحنجرة.
وظيفة السمع السليم:
• •اكتساب اللغة بشكل طبيعي.
• •القيام بعملية االتصال.
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• •الشعور باألمان في البيئة.
• •متييز أصوات منبهة.
• •التواجد املكاني.
خالل عملية السمع تشترك :األذن والتي تتكون من األذن اخلارجية ،األذن الوسطى واألذن الداخلية.
عصب السمع يقوم بنقل احلافز السمعي من األذن الداخلية إلى مركز السمع في الدماغ.
تصنف الصعوبة السمعية تبع ًا لثالثة معايير هي:
• •العمر عند اإلصابة.
• •موقع اإلصابة.
• •شدة اإلصابة.
تصن ��ف الصعوب ��ات الس ��معية تبع ًا للعمر عند حدوث الضعف الس ��معي إلى صعوبة س ��معية قب ��ل اللغة ،وهي التي
حتدث قبل تطور الكالم واللغة عند الطفل ،وصعوبة س ��معية بعد اللغة وهي التي حتدث بعد تطور الكالم واللغة،
وأسبابها خلقية أو مكتسبة.
وتصنف الصعوبات السمعية تبع ًا ملوقع اإلصابة أو الضعف في األذن إلى:
ضعف سمعي توصيلي :وهي مشكلة في توصيل الصوت إلى األذن الداخلية وتضم السوائل الناجتة عن إلتهابات
األذن أو تكلس في عظيمات األذن.
ضعف س ��معي حس ��ي عصبي :وهي مش ��كلة ف ��ي حتويل األصوات إلى مؤش ��رات عصبية داخ ��ل األذن الداخلية أو
تتعلق بعصب السمع.
ضعف سمع مختلط :يشترك به ضعف سمع نتيجة ضعف سمع توصيلي باالضافة إلى ضعف سمع نتيجة التعرض
للضجيج أو التقدم في العمر.
ضعف س ��معي مركزي :وهي مش ��كلة في تفس ��ير الدماغ للمحف ��زات الصوتية وعاد ًة ما ترتب ��ط بإصابات دماغية أو
أمراض عصبية.
تصنيف ضعف السمع حسب شدة الصوت وتقاس شدة الصوت بالديسبل.

درجات فقدان السمع
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سمع سليم

 15-0ديسبل

فقدان سمع بسيط

 30-16ديسبل

فقدان سمع متوسط

 55-41ديسبل

فقدان سمع متوسط شديد

 70-55ديسبل

فقدان سمع شديد

 90-71ديسبل

فقدان سمع عميق

أكثر من  91ديسبل

املعلومات املطلوبة للتشخيص األولي
العوامل املتصلة بالشخص فتشتمل على:
• •العمر عند اإلصابة بالصعوبه السمعية ،أي قبل جيل اكتساب اللغة أو بعد جيل اكتساب اللغة.
• •الفقدان السمعي املفاجىء له تأثير أكبر على التواصل من التدريجي ،فالشخص الذي لدية اعاقة تدريجية يبني
استراتيجية للتواصل وفهم اللغة.
• •بدأ العالج في الوقت املناسب ونوع األجهزة املستعملة.
التشخيص املفارق واجلهات احملولة:
من هم األطفال ضمن دائرة خطر مشاكل السمع:
• •وجود أفراد بالعائلة لديهم فقدان في السمع منذ الصغر.
• •وزن الطفل عند والدته أقل من  1500غرام.
• •صعوبات تنفس عند الوالدة أو مؤشرات حياتيه منخفضة.
• •تشوهات في األذن اخلارجية ،باملبنى الداخلي ،سقف احللق و/أو الشفة األرنبية
• •تشوهات خلقيه متعدد.
• •اصابة األم احلامل باحلصبة األملانية ،تسمم الدم ،إلتهاب جلدي (هيربس).
• •اصابة املولود بالصفار بأكثر من  20ملغم 100/ملم أو مت استبدال دمه.
• •مكوث الطفل بعد الوالدة في العناية املكثفه لألطفال ل 48ساعة أو أكث.
• •أهل يريدون االطمئنان على سمع ابنهم.
إذا كان ��ت االجاب ��ة نعم على أحد هذه األس ��ئلة أو أكثر ،فمن املهم إجراء فحص س ��مع على يد اختصاصي س ��مع،
ألن الس ��مع الطبيعي والس ��ليم ضروري للتعليم ولتطوير اللغة والنطق السليم ،وألن األطفال ال يستطيعون إخبارنا
أن لديهم مش ��كلة في س ��معهم؛ لذلك علينا اخضاعهم للفحص املبكر الذي ُيعمل به في املستش ��فيات ،وهو مس ��ح
السمع املبكر لألطفال حديثي الوالدة ،فحص الصدى الصوتي (.)OAE
اختصاص ��ي الس ��مع هو الش ��خص املخ ��ول لعمل الفحوص ��ات الس ��معية بعد استش ��ارة اختصاصي األن ��ف ،االذن
واحلنجره وعمل حتويل له.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ثالثاً :التشخيص

الفحوصات السمعية:
• •فحص السمع  Audiometryلفحص شدة ونوع ضعف السمع.
• •فحص االذن الوسطى  :Tympanometryلتقييم حركة غشاء طبلة األذن.
• •تخطيط االنبعاث القوقعي  :Otoacoustic Emissionلتقييم سمع أولي لألطفال حديثي الوالدة.
• •تخطيط السمع الدماغي  :ABRلفحص العصب السمعي وتقييم شدة الضعف السمعي أثناء النوم.
• •جهاز معايرة السماعات .Hearing Aid Fitting
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• •مناهج تعليم ضعاف السمع
الهدف األساسي من جميع مناهج أو أساليب االتصال ،هو حتسني مستوى االتصال بني األطفال الذين يعانون من
صعوبات السمع وبني البيئة احمليطة بهم وتطوير قدرتهم على التعبير باستعمال اللغة وفهمها.
خطوط عامة في جميع مناهج االتصال:
• •ليس هناك اتفاق على منهج واحد صحيح فقط.
• •ليس هناك منهج يالئم جميع األطفال.
• •لكل منهج هدفه األساسي حتقيق التواصل للطفل.
• •كل املناهج حتتاج إلى تقييم الطفل باستمرار ملعرفة التقدم أو االحتياج إلى التغيير.
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أالطريقة الشفهية احملضةAuditory Verbal• •الوصول إلى اللغة عن طريق حاسة السمع فقط.
• •يتم تعريض الطفل للغة احملكية.
• •الهدف متكينه من استعمال البقايا السمعية لديه.
• • استعمال أجهزة التكبير هو شيء ضروري والزامي.
• •الوالدين هم الركيزة األساسية في هذا املنهج.
• •الوالدين هم منوذج التعليم واملعالج هو املرشد.
• •عدم االستعانة بحاسة البصر نهائي ًا منع قراءة الشفاه.
• •عدم استخدام اإلشارة.
• •بيئة التأهيل هي بيئة سمعية وليس بصرية.
• •تقييم مستمر لتقدم الطفل.

دليل في العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

• • أسباب عسر السمع
هناك أسباب رئيسية للعسر السمعي التي تلزم تدخل طبي وفي أغلبها تركيب املعينات السمعية أو زراعة قوقعة:
• •الوراثة.
• •تلوثات وفيروسات أثناء احلمل (مثال ،احلصبة األملانية.)C.M.V ،
• •أمراض معينة (مثال ،مرض السحايا).
• •نقص األكسجني أثناء الوالدة.
• •التهابات متكررة باألذنني.
• •حوادث (كدمات جسدية).
• •التعرض املتواصل للضجيج.

االتصال الشفوي:
• •املبدأ :التركيز على استعمال اللغة املتحدثة في تعليم األطفال الذين يعانون من مشاكل في السمع.
• •اللغة احملكية هي اللغة الطبيعية.
• •القواعد التي يتعلمها الطفل بالطريقة الشفوية هي قواعد اللغة املتكلم بها في املجتمع السامع.
• •االستعانة بجهاز أو معني سمعي لتكبير الصوت ،هو جزء أساسي من عملية التأهيل في هذا املنهج.

بالطريقة الشفهية متعددة احلواس• •املنهج األكثر شهرة.
• •التدريب على استخدام البقايا السمعية لدى الطفل.
• •املبدأ العام :أنظر واسمع.
• •هذه الطريقة تهدف إلى اصدار األصوات والنطق وأيض ًا تعريضه للكتابة.

مناهج االتصال األساسية:
1 11طريقة االتصال الشفهي.
• •األسلوب الشفوي احملض.
• •األسلوب الشفوي متعدد احلواس.
• •أسلوب الكالم املرموز.
 -2طريقة االتصال الشاملة.
 -3طريقة االتصال ثنائية اللغة.

ج -طريقة الكالم املرموز
• •استعمال رموز باليدين للمساعدة في عملية قراءة الكالم لألصوات التي ال ترى بواسطة الشفتني.
• •يوجد ثماني إشارات بوضع اليدين على أعضاء النطق أثناء الكالم.

أمور يجب أخذها بعني االعتبار عند اختيار منهج االتصال:
• •مستوى فقدان السمع لدى الطفل.
• •جيل بدأ العالج لدى الطفل.
• •قدرات اإلبصار عند الطفل.
• •الوضع العائلي/األسري :التصميم ،املسؤولية ،القوة النفسية ،احلالة السمعية للوالدين...،الخ.
• •وتيرة تقدم الطفل في أسلوب االتصال (تقييم).
• •املؤسسات واخلدمات املتوفرة في املنطقة.

االتصال الشامل:
املبدأ :وجوب استعمال كل الوسائل لتحسني االتصال مع الطفل الذي يعاني من اخللل السمعي
• •هذا املنهج يستعمل :الكالم ،اإلشارة ،الكتابة ،إمياءات اجلسم وأي وسيلة جتمع بني اإلشارة وبني الكالم ُتعد
مرغوبة ومقبولة عند أصحاب هذا املنهج.
• • ُيسمى هذا املنهج باالتصال املتزامن :حيث يعتمد على استعمال الكالم وإشارات اليدين في آن واحد.
• •هذا املنهج يتضمن :تكبير األصوات قراءة الشفاه ،استخدام اإلشارة.
• •يتم أخذ الكلمات من لغة اإلشارة ولكن الكالم يخضع لقوانني وقواعد اللغة املنطوقة.
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• •لغة اإلشارة تكون اللغة األولى عند الطفل ،وتكون اللغة املتحدثة لغته الثانية.
• •ليس هناك تشديد على استخدام البقايا السمعية أو اصدار األصوات أوالكالم املنطوق.
• •أصحاب هذا املنهج يعتبرون أن للصم مجتمع خاص بهم ولغة اإلشارة هي من مميزات هذا املجتمع.
لغة اإلشارة:
• •هي لغة التواصل بني األشخاص الصم.
• •هي لغة مستقلة لها قوانينها وقواعدها اخلاصة بها.
• •هي لغة تستعمل اليدين وتعابير الوجه في تنفيذ اإلشارة ويتم استقبالها بحاسة البصر.
• •لغات اإلشارة مختلفة مثل اللغات احملكية ،فلغة اإلشارة األمريكية تختلف عن لغة اإلشارة العربية.
أطر تربية وتأهيل داعمة
• •هنالك أطر دعم لألوالد ذوي اخللل الس ��معي التي تعمل بعد الظهر ،يعمل في هذه األطر أخصائيون اتصال،
معلمون ألوالد ذوي صعوبات سمعية ،مرشدون مهنيون واجتماعيون .تتم مالئمة برنامج تعليمي واجتماعي
ل ��كل تلمي ��ذ وفق احتياجاته الش ��خصية ورغباته .تعرض ه ��ذه األطر على األطفال وعائالته ��م اطار ًا من الدعم
والتأهيل والذي يش ��تمل على تأهيل س ��معي ،حتس�ي�ن الق ��درة الكالمية ،احلديث واالتصال ،دروس مس ��اعدة
للتالمي ��ذ باملواضيع الصعبة ،دورات ،لقاءات اجتماعية ،حلق ��ات تعليمية ،دروس ودعم عاطفي .باإلضافة
إل ��ى ذل ��ك ،متنح للعائالت في املكان استش ��ارات في كل املجاالت املتعلقة بالعناي ��ة بابنهم الذي يعاني من خلل
س ��معي .متن ��ح هذه األطر الطالب ذي اخللل الس ��معي فعالي ��ات اجتماعية خارج نطاق املدرس ��ة ،إمكانية قضاء
الوقت مع أوالد آخرين ذوي مشاكل سمعية وخلق عالقات اجتماعية .هنالك أهمية كبرى خللق قنوات اتصال
س ��ليمة ومس ��تمرة بني طاق ��م اإلطار مع الطواقم اخلارجية الت ��ي تهتم بالتالميذ في امل ��دارس ومع األهل .وهناك
وسائل تعليمية متبعة في التربية اخلاصة لألوالد ذوي الصعوبات السمعية.
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1 .1توصيات لألهل

•
•
•

•

العناي ��ة باحلام ��ل منذ بداية احلم ��ل ،التأكد من خلوها من األمراض وفقر الدم وس ��وء التغذية ،االهتمام بصحتها
وتغذيته ��ا ،جتنب اس ��تعمال األدوية بش ��كل اعتباط ��ي ،وعدم تعرضها لألدوي ��ة وأيض ًا العناي ��ة اخلاصة باحلوامل
املعرضات اكثر من غيرهن ملضاعفات احلمل والوالدة.
•الوقايه من األمراض ،كالتهاب السحايا واحلماية من حوادث البيت والطرق.
•متابعه اجللس ��ات العالجية بصورة مس ��تمرة وحس ��ب التوصيات الالزمة من قبل االختصاص ��ي ،والتزام األهل
باالرشادات املوصى بها.
•املتابع ��ة عن ��د ذوي االختص ��اص عند حدوث مش ��اكل ف ��ي األذن (طبي ��ب األن ��ف واألذن واحلنج ��رة) ،كاعطاء
الع�ل�اج باألدوية ،وإن لزم األمر للعمليات اجلراحية لألذن وعمل الفحوصات الس ��معية الدورية عند أخصائي
السمعيات أو تركيب السماعات أو عمل زراعة القوقعة.
•عمل الصيانة الالزمة لالجهزة الس ��معية ،أو أي أجهزه أخرى مس ��اعدة في هذا القس ��م ،نحاول سرد توصيات
للحل بعد التشخيص وليس للوقاية ،لذا ما كتبته أعاله أقل مناسب ولكن ما ذكر بعد هو مناسب جدا ،ما ذكر
في اجلزء األول اخلاص بالقدرات العقلية ضروري جد ًا ألن الوقاية خير من العالج.
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االتصال ثنائي اللغة:
* املبدأ :تعليم الطفل الذي يعاني من اخللل السمعي لغتني منفصلتني :لغة اإلشارة واللغة املتحدثة.

رابعاً :توصيات التدخل

التش ��خيص املبكر :فحص املواليد قبل اخلروج من املستشفى ،وذلك بإجراء فحص السمع املسحي واملتابعة إن لزم
االمر ،وأيض ًا فحص املواليد فحص ًا دقيق ًا من قبل مراكز األمومة ،وأطباء األطفال ،ومراقبة منو الطفل وتطوره ،مما
يساعد على تشخيص احلاالت واملشاكل بصورة مبكره للحصول على أفضل النتائج.
أساليب تطوير وتشجيع اللغة املالئمة للطفل
• •قلد وتفاعل ،تقليد األصوات احمليطة بالطفل ،وتشجيعه على تقليد األصوات وربطها مع ما ميثلها من األشياء،
والتفاعل مع أي بادرة للتواصل بحب ومرح ونشاط.
• • أض ��ف :دائم� � ًا أض ��ف كلم ��ة إلى كلمات ��ه ومعنى إل ��ى معناه وصوت� � ًا الى صوت ��ه ألن االضافة تس ��اهم في تطور
اللغة.
• •عل ��ق :ك ��ن معلق ًا بارع ًا وصف كل ما يهم الطفل وما ينش ��غل به أو ينتبه له بالنظر أو باالستكش ��اف أو باللعب،
وشد انتباهه بقدر املستطاع واصف ًا احلدث.
• •فس ��ر :فس ��ر وترج ��م كلماته ،أصوات ��ه وحركاته الغامض ��ة إلى كلمات أو عب ��ارات ذات معن ��ى ،ووفر له فرصة
االستماع.
• •اهت ��م بالرس ��ائل :كن قارئ جيد لكل رس ��الة يرس ��لها لك الطف ��ل وإن كانت ضعيفة ،الرس ��ائل بقصد التواصل
متنوعة منها النظرة بالعينني واالبتسامة...،الخ ،جميعها رسائل ينبغي على الراشد حسن التعامل معها وعدم
رميها في سلة املهمالت؛ ألن ذلك يقضي على فرص التواصل بني الطفل ووالديه ومجتمعه .لذا دع األطفال
يعرفون أنك تفهم رسائلهم الكالمية وغير الكالمية ويجب أن تتواصل معهم شفهياً.
• • أع ��د بب ��طء :ال تتوقع منهم نطق األصوات بوضوح ،ولكن أعد في هدوء وبطئ بالغ في نطق الصوت الذي ال
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•

يستطيع نطقه ،أو قد حذفه أو استبدله أو شوهه ،وال جتبره على التقليد إن لم يرغب ذلك.
•توقف وأنظر :قابله وجه ًا لوجه ،وامنحه وقت ًا كافي ًا باإلصغاء له.
•تعرف على مشاعر اإلحباط ،إذا الحظت أن الطفل محبط فتوقف وخطط للقيام مبحاولة أخرى فيما بعد ،كن
لطيف� � ًا مع ��ه عند ما يحاول ويفش ��ل أو عند ما ال تفهم كالمه .حاول تفس ��ير مقصده ،وإن ل ��م تنجح وجه انتباهه
واهتمامه نحو شيء أخر في املكان وميكنه التحدث عنه بنجاح.
•حت ��دث ع ��ن ما يهمه :راقب اهتمام ��ات الطفل ،وحتدث معه عن ما يهمه وعن أنش ��طته وعن خبراته ،فاألطفال
ينشغلون في ما يهمهم ويتعلمون منها ،وقد ال يهمهم ما يهم اآلخرين.
•القدوة :كن منوذج ًا وقدوة حسنة في كالمك وتواصلك؛ ليستطيع الطفل اإلقتداء بك لتطور لغته وكالمه.
•علّم ايصال املعنى بطرق عدة :تكلم بأس ��اليب مختلفة ،مثل تغيير نبرة الصوت وس ��رعة الكالم ،أو اس ��تخدام
املترادفات وتصحيح اللفظ.
•حتدث بكثرة :تأكد من أن تتيح لطفل كثير من الفرص ،لتتحدثا سوي ًا من خالل القصص املصورة أو النشاطات
اليومية.
• النظام :ضع نظام روتني لتعليم اللغة ونفذه بحزم .النظام مينحهم معرفة ما س ��يفعلون؛ مما يش ��عرهم بقدر كبير
من اآلمان.
• ش ��ارك :ش ��اركهم اهتماماته ��م ،كالنظر إلى ما ينظرون إلي ��ه ،واللعب معهم ،والتحدث عم ��ا يريدون الكالم
عنه.
•ك ��ن دميوقراطي :ال تكن دائم ًا موجه ًا للنش ��اط ،بل امنحهم احلرية في اختي ��ار ما يرغبون القيام به ،فهذا أفضل
للتواصل معهم.
•ال تتطفل :ال تش ��اركهم النش ��اط إن لم يرغبوا ذلك ،بل كن مراقب عن بعد ،وحاول وصف ما يقوموا به ،ثم
حاول االنضمام لهم.
•شجع األصوات ،شجعهم على االستجابة الصوتية ولو لم تكن واضحة؛ ألن ذلك أدعى لتطور التواصل.
•ال تتوقع احتياجاتهم من غير تواصل بالكالم ،فهذا يلغي الدور املؤثر الس ��تخدام اللغة الكالمية ،وال تنس ��ى أن
احلاجة هي أم األختراع ،واحدى وظائف استخدام اللغة بني البشر هي التعبير عن االحتياجات.
•استمع :استمع ملا يقولوه بانتباه واهتمام شديد ،فهذا مينحهم الشعور بأهميتهم مما يدفعهم لتعلم املزيد من أجل
تواصل فعال ،وال تقاطعهم أثناء حتدثهم ،وكن مستمع ًا جيداً.
•أنشد لهم :اإلنشاد محبب عند جميع األطفال ،فلما ال يستخدم لتنمية اللغة والتواصل.
•علمهم اإلصغاء :ساعدهم على تعلم االستماع لآلخرين .حاول لفت انتباههم لألصوات طوال اليوم ،وردد
كثير ًا عبارة “اسمع أو أنا أسمع”.
•بسط اللغة :تكلم معهم من خالل جمل بسيطة ،وإن كانت لغتهم متأخرة جد ًا تكلم من خالل كلمات مفردة،
وال تكن لغتك بعيدة كل البعد عن مستوى لغة الطفل.
•اس ��تخدم اجلم ��ل :تكل ��م ف ��ي جم ��ل ذات معان ��ي يفهموه ��ا؛ ألن فه ��م اللغ ��ة يس ��بق اس ��تخدامها
ومتطل ��ب لتأس ��يس التواص ��ل وأكث ��ر م ��ن الوقف ��ات ب�ي�ن اجلم ��ل ،لتمنحه ��م وقت� � ًا للمش ��اركة.
ال تستمر في التواصل معهم من خالل اإلشارات ألن ذلك يلغي أهمية التواصل من خالل الكالم.
•بالغ في النطق :املبالغة في النطق تساعد األطفال على تعلم نطق األصوات بشكل أفضل ،افتح فمك وبالغ في
حركة شفاهك ولسانك وأسنانك وواجه الطفل.

•

•االبداع :كن خالق ًا للنش ��اطات واألفكار ،وال تكن مقيدا ألف ��كار محدودة ،ألن اهتمامات األطفال مختلفة،
مما يتطلب املرونة في العمل واألنشطة.
•ك ��ن خالق ًا لنش ��اطات واألفكار ،وال تكن مقيد ًا ألفكار مح ��دودة ،ألن اهتمامات األطفال مختلفة ،مما يتطلب
املرونة في العمل واألنشطة.
• اغتنم الفرصة :مينحنا األطفال فرص ًا ال متناهية للتواصل معهم وبطرق مختلفة ،وقد تكون وسائلهم للتواصل
ضعيفة ،لكن على الراشدين إستغاللها لصالح تعلم اللغة والتواصل.
•تعلم الدمج في أساليب التعلم ،حاسة السمع ،حاسة البصر ،والتطبيق العملي.
•اس ��تخدام التطور التكنولوجي ألنه يعطي مجا ً
ال واس � ً�عا ،مثال :اس ��تغالل البقايا السمعية بالسماعات أو زراعة
القوقعة واستعمال برنامج اللوح الداعم للغة.
•تك ��رار كلمات األطف ��ال أو أصواتهم وأفعالهم مع مراعاة اللفظ الصحيح؛ يظهر االهتمام ويعزز قيمة التواصل
الكالمي عند األطفال ،بل وينمي لغتهم .تفاعل مع أي بادرة للتواصل بحب ومرح ونشاط ،وقلد األصوات
احمليطة به ،وشجعه على تقليد األصوات واربطها مع ما ميثلها من األشياء؛ فذلك مدعاة لتطوير لغته.
•دائم� � ًا أض ��ف كلمة إل ��ى كلماته ومعنى إلى معن ��اه وصوت ًا الى صوته ،إذا قال :س ��يارة ،ميكن أن تقول :س ��يارة
أحم ��د ،وإذا ق ��ال لعبة ،قل :لعبة كبيرة أو لعب ��ة أحمد وما أجمل اللعبة ،وإذا قال“ :عن” يقصد س ��يارة قل:
الس ��يارة تقول عن عن ،س ��يارة تس ��ير ،هات الس ��يارة ،يا الله ما انظف الس ��يارة...،الخ ،اإلضافة تساهم في
تطور اللغة.
•أسلوب يسمح بالتواصل من دون إحباط ،مثل :إذا أشار الطفل إلى كأس ،فقل له :تريد حليب ًا أو عصيراً؟ إن
احتمال احلصول على إجابة لفظية لهذا السؤال ستكون أكثر مما لو طرح السؤال بصيغة ماذا تريد؟
•ال تتوق ��ع منه ��م نطق األصوات بوضوح ،ولكن أعد في هدوء وبطئ ،وبالغ في نطق الصوت الذي ال يس ��تطيع
نطقه ،أو قد حذفه أو اس ��تبدله أو ش ��وهه .مثال :إذا قال :متكة ويعني س ��مكة ،ميكن أن تقول :مازح ًا (س س
س س ��مكة كبيرة) ،متيح ًا للطفل فرصة النظر إلى فمك وتعلم اللفظ الس ��ليم .وحاذر أن تقول مباش ��رة لطفل:
أنت تخطيء النطق أو أعد الكلمة قس ��راً ،أو أن تضحك من نطقه أو تقولها كما هي .لكن أعد مباش ��رة ما قاله
بنطق س ��ليم بطيء مع مبالغة في حركة الفــم تكرار ًا ومرار ًا عند كل فرصة س ��انحة ووجها لوجه ،وال جتبره على
التقليد إن لم يرغب ذلك.

2 .2توصيات عالجيه باستخدام التكنولوجيا
أدوات يستخدمها ضعاف السمع
املعينات السمعية Hearing Aids
املعين ��ة الس ��معية (أو الس ��ماعة الطبية) ،هي أداة تكنولوجي ��ة لتضخيم الصوت تعمل بالبطاري ��ة .ميكرفون (وظيفته
التق ��اط املوج ��ات الصوتي ��ة وحتويله ��ا إلى طاق ��ة كهربائي ��ة) ،ومضخم صوت (س ��لك خاص يزيد ش ��دة الصوت)،
ومس ��تقبل (آداة حتول الطاقة الكهربائية إلى صوت من جديد) ،وقطعة بالس ��تيكية توضع في األذن وتنقل الصوت
من املعينة السمعية إلى القناة السمعية.
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الصيانة املستمرة للمعينات وعظمة األذن
ضرورة االعتناء والصيانة الدورية للمعينات السمعية وعظمة األذن ،والتأكد من فعالية البطاريات اليومية.
مراجعة اختصاصي السمع وطبيب األنف واألذن واحلنجرة عند املوعد احملدد أو حتديد موعد عند الضروره وعدم
التأجيل.

األطفال املالئمني لعملية زرع القوقعه هم:
• •الطبي ��ب اجل ��راح (اختصاص ��ي األن ��ف واألذن واحلنج ��رة) واختصاصي الس ��مع ،يقومون باج ��راء الفحوصات
املختلفة لكي يتم البت واملالئمة لعملية زرع القوقعة.
• •عمر الطفل محبذ أن يكون بني سنه فما فوق.
• •درجة الضعف السمعي :عميق حسي عصبي في كال األذنينّ .
• •اس ��تعمال الس ��ماعات :ع ��دم االس ��تفاده من اس ��تعمال س ��ماعات ذات قوة ،والت ��ي متت مالئمتها بش ��كل جيد
للطفل.

األجهزة املساعدة على السمع ()Assistive Listening Devices- ALDS
األجهزة املس ��اعدة للس ��مع هي أدوات إلكترونية متكن االش ��خاص ضعاف الس ��مع من اس ��تخدام قدراتهم السمعية
املتبقي ��ة بش ��كل أفض ��ل .وتش ��مل هذه األجه ��زة الس ��ماعات الطبية وأجه ��زة االرس ��ال الصوتي اخلاص ��ة واألجهزة
االلكترونية التي توظف حاستي البصر واللمس.
أجهزة االرسال بالذبذبات املعدلة :FM Transmission
ته ��دف هذه األجهزة إلى حتس�ي�ن قدرة األفراد ضعاف الس ��مع على الس ��مع بوضوح وبخاصة ف ��ي املواقف الصفية،
ألن املس ��افة ،الصدى ،والضوضاء تعيق غالب ًا قدرة الش ��خص املعوق سمعي ًا على فهم االشارات الصوتية بوضوح
باالعتماد على املعينات السمعية.
وتس ��تطيع أجهزة االرس ��ال بالذبذبات املعدلة التغلب على هذه املش ��كالت في األوضاع الصفية .ورغم ذلك ،فإن
هذه األجهزة ال تستخدم كبديل للمعينات السمعية ولكنها أدوات معززة لها.
وعند اس ��تخدام هذه األجهزة ،يتكلم املعلم عبر ميكرفون ويس ��تقبل الطالب الصوت مبس ��تقبل على أذنية أو باملعينة
السمعية.
ويستخدم
ال تستخدم األسالك املوصلة في هذه احلاالت مما يتيح للمعلم والطالب احلركة بحرية في غرفة الصفُ .
أحيان� � ًا جهاز معدل يس ��مى بالدائرة الس ��معية ( ،)Audio Loopوب ��ه ينتقل الصوت من مصدره مباش ��رة إلى أذن
الطال ��ب عب ��ر أس�ل�اك موصلة أو باس ��تخدام املوج ��ات الصوتي ��ة املنقولة عب ��ر ت ��رددات( )FMاالذاعي ��ة (Radio-
.)Frequency Amplification
زراعة القوقعه Cochlear Implant
ُتعد زراعة القوقعة أحدث تقنية ملس ��اعدة ضعاف الس ��مع العصبي ،بدأت هذه التقنية باالنتشار منذ  30عام ًا وأثبتت
نتائج كبيرة ،وقد استفاد العديد من املرضى الذين متكنوا من مزاولة حياتهم واالنخراط في مجتمعهم والدراسة في
مدارس تقليدية دون احلاجة إلى تأهيل في مدارس الصم.
• •هو عبارة عن جهاز إلكتروني صمم لكي يوفر استفادة وقدرة سمعية أفضل لألشخاص الذين يعانون من ضعف
عمي ��ق في الس ��مع في كلت ��ا األذنينّ  ،والذين ليس بإمكانهم أن يحصلوا على قدرة فهم الكالم من جهاز الس ��مع
لوح ��ده ،وتتك ��ون أج ��زاءه من امليكروف ��ون ومحلل الكالم .عندم ��ا يتواجد ضعف عميق في الس ��مع ،فاخلاليا
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أنواع املعينات السمعية:
• •سماعات خلف االذن .Behind The Ear
• •سماعات داخل االذن .In The Ear
• •سماعات داخل القناة .In The Canal
• •سماعات داخل القناة كلي ًا .Completely In The Canal

الس ��معية املس ��تقبلة للحافز الصوتي ف ��ي األذن الداخلية تكن مصابة بالضرر .في ه ��ذه احلالة تضخيم األصوات
بواسطة السماعات قد ال تساعد على حتليل األصوات.
• •ولكن بواس ��طة زرع القوقعة يتم تخطي هذه اخلاليا الس ��معية التالفة ،ويتم وصول احلافز الس ��معي بواسطة تيار
كهربائي بش ��كل مباش ��ر لكي تثير اخلاليا احلية املتبقية في عصب الس ��مع في األذن الداخلية ،ومن ثم إلى الدماغ
حيث يتم متييزها.

زيارات متابعة:
• •في فترة األشهر األولى من استعمال اجلهاز ،قد تتعدد الزيارات إلى مركز السمعيات لكي تتم البرمجة املالئمة
واجراء فحوصات سمعية أخرى لقياس مدى اإلستفادة من اجلهاز .بعد الوصول إلى البرمجة املالئمة وإذا كان
كل شيء على ما يرام يقوم الشخص بزيارة مراجعة كل  6أشهر.
• •واألهم وجود برامج تأهيل تعليم مناسب لدمج الطفل بعد العملية ،لكي يطور مهاراته السمعية والكالمية.
3 .3توصيات تربوية موجهة للطاقم املدرسي من حيث املالئمة
• •عند دخول الطالب إلى املدرس ��ة يجب أن نخبر املدرس ��ة عن مش ��كلته الس ��معية ،حتى يتم اجالس ��ه في املقاعد
األمامية في الصف والتأكد من تقدمه األكادميي.
• •توفي ��ر بيئة تربوية هادئة وغنية من النواحي الفيزيائية والتكنولوجية ،مثل :حرارة الغرفة ،الضجيج مثل صوت
الكراس ��ي ،إزالة الصدى من الغرفة ،إزالة الرس ��ومات املشوش ��ه لالنتباه ،وتركيب أجهزة  FMلتنقية الصوت
ووضوحه.
• •تقدمي الدعم الكافي للطفل وعدم إحراجه وتفهم مش ��كلته وتوجيهه بتوفير احللول املناس ��بة التي تالئم مش ��اكل
الطفل.
• •توطيد العالقة بني املدرسة واألهل املبني على العالقة اجليدة على أن يكون الطفل هو احملور الرئيسي.
• •العمل على إجراء مسح لغوي جلميع األطفال في جيل  5سنني.
• •التنوع في عرض الوسائل التعليمية وتوفيرها.
تنظيم البيئة التعليمية لتقدمي حل أمثل الحتياجات الطالب ضعيف السمع
كل اط ��ار يتعلم به طالب لديه صعوبه س ��معية ،إن كان ذلك بالدم ��ج اجلماعي أو الفردي أو بالتربية اخلاصة ،يجب
أن يكون مهيأ الس ��تقبال الطالب ذو الصعوبة الس ��معية وأن يطمح لتوفير ظروف تعليمية واجتماعية مثلى له .هذه
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قواعد سلوك املعلم بالصف :االحتياجات اخلاصة للطالب
لكي يتمكن الطالب من فهم ما يقوله املعلم وما يجري في الصف:
• •يجب أن تكون املعينة الس ��معية أو أي جهاز س ��معي مس ��اعد دائم ًا وفي جميع األوقات صالح ويعمل له صيانة
مستمرة.
• •من املفضل أن يجلس الطالب ذو الصعوبة الس ��معية في مقدمة الصف وفي مركزه ،بهذا الش ��كل س ��يتمكن من
س ��ماع حديث املعلم بشكل واضح ،ويرى وجهه للحصول على الرموز التعبيرية (قراءة الشفتني ،مالمح وجه
ترمز إلى السليقة وما شابه).
• •على املعلم أن يتحدث أمام وجه الطالب ،وعدم احلديث أثناء االلتفاف أو الكتابة على اللوح.
• • كذلك ،فمن املهم أن ال يقف املتحدث بعيد ًا جد ًا عن التلميذ ذي اإلعاقة السمعية.
• • أن يتحدث بوضوح وبوتيرة عادية وليست سريعة.
• •خ�ل�ال تعلي ��م م ��ادة جديدة وعرض كلم ��ات ومصطلحات غي ��ر مألوفة ،فس ��يكون من اجليد إذا اس ��تخدم املعلم
اللوح.
• •كتابة الكلمة على اللوح و/أو كتابة جملة تشرح صلة الكلمة.
• • على املعلم أن يفحص هل سمع التلميذ وفهم حديث أو أسئلة زمالءه بالصف؟
• • التنويع في التعليم بواسطة استخدام مواد بصرية سيثري كافة التالميذ ويساعد الطالب ضعيف السمع.
• •إعداد التلميذ مسبق ًا للمواد التعليمية.
• •يفضل إعداد التلميذ الذي يعاني من صعوبة في الس ��مع مس ��بق ًا للدرس ،خصوص ًا حني يختار املعلم وس ��ائل أو
أساليب تعليمية قد تكون صعبة على الطالب ذي اإلعاقة السمعية( ،مث ً
ال حني يعرض فيلم على الصف واملعلم
يتحدث بالوقت ذاته ،أو إذا كان الفيلم ال يشمل عناوين).
• • يشمل اإلعداد شرح ًا عن موضوع الفيلم ،صلته باملادة التعليمية وماذا سيحدث في الصف.
• • يجب منح التلميذ مسبق ًا ملخص ًا مكتوب ًا للفيلم.
• • كذلك يجب تزويد الطالب بتلخيصات مكتوبة للمادة التعليمية.
• •خل ��ق بني ��ة دعم :على املعلم أن ينتبه الى االندماج االجتماعي والدراس ��ي في الص ��ف لدى الطالب الذي يعاني
من صعوبة سمعية.
• •عل ��ى املعل ��م أن يتأك ��د من أن الطالب قد فهم حديثه ،وإذا واجه الطال ��ب صعوبة ،على املعلم أن يعيد صياغة ما
قاله بكلمات أخرى.

مالئمات بيئية :وتشمل مالءمة الضوء:
• •مب ��ا أن الط�ل�اب الذين يعانون من صعوبات س ��معية يس ��تخدمون البصر بهدف فهم املتحدث�ي�ن ،يجب االهتمام
بظ ��روف إض ��اءة مثالي ��ة ملس ��اعدتهم .لهذا الهدف ،عل ��ى اإلضاءة الطبي ��ة والصناعية أن تك ��ون قوية لكن يجب
االمتناع عن اللمعان وبهر النظر .مثالً :منع بهر النظر من الشمس بواسطة تغطية أو حجب الشبابيك بالستائر.
ح�ي�ن يتح ��دث معلم أو تلميذ آخر في الصف يتوجب على املعلم أن يهتم بأن ال يبهر الضوء على وجه املتحدث
فيعيق نظر الطالب ذو الصعوبة السمعية.
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التهيئ ��ة تش ��مل إع ��داد الطاقم وكذلك إعداد البيئ ��ة التعليمة الفيزيائي ��ة (البنيوية) .قبل أن يصب ��ح إطار معني مهيأ
الستقبال طالب يعاني من صعوبة سمعية يجب أن يتوفر به شرطني:
أو ً
ال :على اجلهاز التعليمي أن يبدي استعدادا ورغبة في دمج الطالب ذو املشكله السمعية .إذا شعر أعضاء الطاقم
بأنهم قد أرغموا على األمر ،فقد يؤدي ذلك إلى ضرر في حتقيق النجاح في الدمج.
ثانيا :على الطاقم أن يفهم االحتياجات اخلاصة لدى الطالب.
هاذين الش ��رطيّ فيمكن البدء باالس ��تعداد .في كل صف يتعلم به طالب ذو صعوبة س ��معية يجب
إذا مت اس ��تيفاء ّ
إرش ��اد معلم الروضة بخصوص أس ��لوب التعليم بالصف .كذلك ،يجب إجراء تغييرات في التصميم لكي يتالءم
الصف مع االحتياجات اخلاصة للطالب ضعيفي السمع.)Doria Pilling,Paul Barrett,2007( .

• • في اإلمتحان أو العمل بالصف ،على املعلم أن يتأكد بأن األسئلة مفهومة.
• •على الطاقم التربوي جميعه أن يلتقي ويتحدث عن تطور العمل بشكل ثابت ومستمر.
• • يج ��ب أن يك ��ون ل ��دى الطال ��ب صلة مباش ��رة وس ��هلة مع املعلم�ي�ن ،لكي يتمكن م ��ن احلصول على تفس ��يرات
وايضاحات بخصوص املواد التعليمية .إذا كانت هناك صعوبة لدى الطالب في خلق عالقات اجتماعية ،على
الطاقم التربوي أن يساعده في ذلك.

مالءمة الظروف السمعية :بهدف حتسني السمع لدى الطالب:
• •الهدف :التخفيف من دخول الصوت اخلارجي.
• •الوسائل :إذا كانت هنالك إمكانية اختيار الصف الذي سيتعلم به التلميذ ذو الصعوبة السمعية ،يجب االهتمام
بأن يكون الصف بعيد ًا قدر اإلمكان عن مصادر الضوضاء مثل ساحات لعب ،شوارع رئيسية ،قاعة رياضية ما
ش ��ابه ،استخدام ش ��بابيك وباب ذات قدرة عزل عالية (باب عازل) ،باإلضافة الى ذلك ،يجب تركيب مكيف
بدون ضوضاء.
• •الهدف :تقليل الضوضاء والصدى في الصف( :الصدى هو ارتداد األمواج الصوتية بعد اصطدامها مبسطحات
صلبة مثل اجلدران ،السقف ،واألرض املكشوفة).
• •الوس ��ائل :ميكن تقليل نس ��بة الصدى بواس ��طة تغطية الس ��قف ،اجلدران واألرض بوس ��ائل ممتصة مثل :س ��قف
عازل ،س ��جاد على احليطان ،س ��تائر على الش ��بابيك (بلون فاحت) وتغطية األرض بالس ��جاد ،أو إدخال كرات
تينس في أرجل الكراس ��ي في الصف مينع ضوضاء واحتكاك الكراس ��ي باألرض .على مس ��تخدم هذه الوسائل
أن يأخذ بعني االعتبار وسائل األمان .مثال :يجب اختيار سجادة ضد احلريق.
• •الهدف :رفع صوت املعلم ،يتم رفع صوت املعلم أو املتحدث بواسطة أجهزة تكبير صوت ومعدات مساعدة.
كذلك يتوفر حالي ًا أجهزة صوتية متحركة لتحسني القدرات السمعية جلميع الطالب في الصف ،وأجهزة سمعية
فردية يستخدم فيها كل طالب سماعة أذن ومستقبال سمعيا.
4 .4توصيات للعمل فيها في مركز املصادر
والتي تشكل األساس للخطة التربويه التي ستبنى للطالب في مركز املصادر وهي على النحو التالي:
• •العمل عل توفير معلم تربية خاصة في غرفة املصادر.
• •العم ��ل على تقييم أولي للطفل يتناس ��ب واملرحلة العمري ��ة وحتديد نقاط القوة والضعف ليتم العمل عليها خالل
العام.
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•
•
•
•

استراتيجيات االتصال والتعليم :نصائح تربوية لغرفة املصادر وللطاقم التربوي
• •انتبه للظروف البيئية.
• •اختيار مكان اجللوس.
• •من املهم أن يروك ويسمعوك.
• •احلفاظ على االتصال البصري.
• •تكلم بوضوح.
• •حاول منع ضجيج اخللفية.
• •كتابة االعالنات.
• •يحبذ أن تكتب على اللوح خالل النقاش.
• •أذكر اسم املتكلم حتى يتمكن الطالب من إيجاده ،وقم بإعادة اإلجابات.
• •تأكد من أن الطالب واع لتغيير املوضوع.
• •الدعم العائلي :تشجيع األهل لالعتماد على اجلهاز السمعي لتطوير اللغة والكالم.

William F. Rintelmann. (1991). Perspectives in audiology series. Hearing
Assessment. 2nd Edition. Pro.ed, 8700 Schoal Creek Boulevard Austin, Texas
7.-226-89079-78758. ISBN 0
Frederick N. Martin, Ph.D. (1984). Principles Of Audiology. University Park
2.-1873-8391- 0:Press, Baltimore. ISBN
National Association of the Deaf : www.nad.org
-Self Help for Hard of hearing people: www.shhh.org
-Cochlear Implants: www.nided.gov.
-Council on education of the deaf: www.deaf.net
http//www.asha.org :-American Speech-Language and Hearing Assocation
-Stuttering intervention Techniques. http:// www.youtube.com
-Articulation and Phonological Processes. www.asha.org
-Articulation Disorders. www.allinahealth.org
بعض املجالت والدوريات العلمية
-Audiology Today
-Journal of American Deafness and Rehabilitation Association
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•
•
•

•عمل تقييم شامل ودقيق ملادة اللغة العربية والرياضيات وبناء خطة تربوية فردية لكل طفل.
•عمل تقييم مرتني في السنة ملعرفة التحسن الذي يطرأ.
•العمل على حتويل الطفل الى أخصائيني آخرين غذا دعت احلاجة ،أو وجود شك في أي مشكله مثل (أخصائي
عالج نطق ولغه أو أخصائي وظيفي...،الخ).
•حتويل الطفل الجراء فحص سمع.
•التنس ��يق لعم ��ل دورات ارش ��ادية مع اختص ��اص اللغة والنطق والس ��مع في كل مدرس ��ه ودع ��وة أهالي الطالب
واملدرسيني بهدف توعوي.
•العمل على توجيه األهل لألماكن التي تتوفر فيها اخلدمة ألي مشكلة.
•وفي النهاية فإن “االكتشاف والعالج املبكر هما أفضل طريقة للوصول إلى نتائج ايجابية”.

خامساً :قائمة املراجع

إعداد :أخصائية السمع رزان بزبزت
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اجلزء الثامن :املشاكل واالضطرابات السلوكية والنفسية
أوالً :مفهوم املشاكل واالضطرابات السلوكية والنفسية
يس ��تعرض هذا اجلزء من الدليل الصعوبات واالضطرابات الس ��لوكية والنفسية التي قد يعاني منها األطفال ،وتظهر
داخل البيئة التربوية التعليمية.
يختلف الناس في سلوكياتهم من شخص آلخر وهو شيء طبيعي وواضح ،ولكن اختالف سلوكيات األطفال في
املراحل األولى من العمر يجعلنا نتوقف حائرين في التفريق بني الس ��وي وغير الس ��وي أو الطبيعي واملالئم ،وغير
الطبيعي من تلك السلوكيات.
كبالغني نعبر عن صعوباتنا النفس ��ية ،مشاعرنا وأفكارنا من خالل اللجوء للمشاركة بالكالم لالفصاح عما داخلنا،
لك ��ن للطفل أس ��اليب أخرى ليس ��ت بالضرورة كالمية تش ��ير ملا يجول لدي ��ه .غالب ًا ما يعبر األطفال س ��لوكيات عن
أفكارهم ومش ��اعرهم ،ويبقى من واجبنا كمربني وبالغني محاولة فهم اش ��اراتهم غير الكالمية تلك ،ومساعدتهم
التغلب على صعوباتهم أي ًا كانت.
رغم أن الصعاب السلوكية والنفسية قد تصاحب األطفال في جميع مراحلهم العمرية كما البالغني ،وقد يتم التغلب
على معظمها بشكل تلقائي مع النمو ودعم البيئة ،إال أن نسبة غير قليلة من أولئك الطلبة قد يحتاجون إلى تدخل
مهني منهجي ليس ��اعدهم على التكيف مع املهام التطورية والتعليمية املتوقعة من أبناء جيلهم ،يحد من صعوباتهم
واأللم املرافق لها ويزيد من تكيفهم وشعورهم بالسعادة.
وجدت الدراس ��ات أن هناك عالقة بني صعوبات التعلم وعس ��ر التعلم وبني الصعاب السلوكية والنفسية ،والتي قد
تكون بطريقة واحدة أو أكثر مما يلي:
1 .1قد تؤدي صعوبات التعلم إلى صعوبات سلوكية ونفسية بشكل مباشر وذلك نتيجة للخلل العصبي الذي يقف
من وراء صعوبة التعلم مثل الرحكة الزائدة أو صعوبة في تفسير األوضاع االجتماعية.
2 .2قد تؤدي صعوبة التعلم إلى مش ��اكل س ��لوكية ونفسيرها بشكل غير مباش ��ر وذلك نتيجة جتارب الفشل املتكررة
وظهور مشاعر باالختالف عن اآلخرين.
قد تس ��بب الصعوبات السلوكية والنفس ��ية تدهور في األداء األكادميي وذلك ألن الطالب ال ميلك املساحة للتفرغ
للتعلم بل يكون مش ��غو ً
ال بش ��كل كبير مبضامني نفس ��ية تعيق تفرغه للتعلم .وذلك ينعكس في الس ��رحان أو عدم
القدرة على التركيز واالنضباط للقوانني املدرسية.

لكل مرحلة عمرية صفات مرافقة تعتبر مميزة وطبيعية للعمر ،وما يعتبر طبيعي ًا في سن معينة قد يصنف على أنه شاذ
وغير تكيفي بالنس ��بة جليل آخر ،فمث ً
ال عدم اس ��تعمال اللغة واللفظ الصحيح لبعض الكلمات قد يعتبر طبيعي ًا لدى
أطفال يبلغون الثالثة من عمرهم لكنه أمر يحتاج لتدخل مهني إذا اس ��تمر الوضع في س ��ن س ��ت سنوات مثالً .وكذا
هو األمر بالنس ��بة لردود الفعل الس ��لوكية والعاطفية ،فهي أيض ًا تخضع لنفس االعتبارات العمرية ،إذ أن عدم قدرة
طفل في الثالثة من عمره من االنتظار في الدور ينظر لها بطريقة مختلفة عند أولئك الذين بلغوا العاشرة وهكذا.
م ��ن هن ��ا وعند احلديث عن مؤش ��رات الكش ��ف املبكر يجب اي�ل�اء االعتبارات العمري ��ة أهمية بالغ ��ة ومعرفة املتوقع
واملقبول بالنسبة جليل محدد ونسبة له تقييم اخللل.
عادت ًا تؤثر احلالة النفس ��ية على الس ��لوكيات كما وأن لكل س ��لوك أبعاد ًا نفسية ،من هنا جند بعض املؤشرات مشتركة
للفرد سلوكي ًا وعاطفياً ،وقد حاولنا تصنيفها والفصل بينها على النحو التالي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مؤشرات سلوكية وعاطفية انبساطية)extroversion( :
•يتصرف الطفل بطريقة ال تتالءم وعمره.
•نشاط زائد وعدم القدرة على البقاء هادئاً.
•صعوبات في التركيز وتشتت االنتباه.
•اندفاعية والقيام بتصرفات ال يسبقها تروي أو تفكير كاف.
•اإلكثار من استعمال الشتائم واأللفاظ البذيئة.
•عنادية وسرعة التهيج وصعوبة في السيطرة على االنفعاالت.
•مجادلة مستمرة وعدم املسؤولية ،بل االستمرار في اتهام اآلخرين.
•تبجح وافتخار مبالغ به دون قاعدة مالئمة.
•تغيرات فجائية ومتكررة في املزاج.
•وجود نوبات غضب أو مزاج حاد.
•القيام بحركات عصبية.
•القيام بحركات غير متناسقة.
•قسوة.
•يرى أشياء غير موجودة.
•يسمع أصوات غير موجودة.
•سلوكيات غريبة وشاذة تدل على اهتمام مبالغ به بالنظافة والترتيب والتنظيم.
•كثرة الكالم.
•التهريج الزائد للفت االنتباه أو تشتيت االنتباه.
•معاملة قاسية لآلخرين ،مترد على الضعيف.
•تخريب ممتلكات وإتالف األشياء التي ميلكها.
•ايذاء الذات.
•مترد كبير وعدم طاعة في املدرسة.
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•مؤشرات سلوكية وعاطفية انطوائية:
•مظاهر اكتئاب.
•قلق ،مخاوف توتر وبكاء.
•ارتباك وحيرة.
•سرحان.
•يعيش في اخليال لفترات طويلة.
•أحالم يقظة.
•كثرة الغيرة.
•يبدو كمن ال يشعر بالذنب أو الندم حني يكون مخطئ.
•اخلوف من التفكير أو عمل شيئا قبيحاً.
•سلوكيات اعتمادية بشكل كبير.
•يشعر أنه يجب أن يكون مثالياً.
•يشعر أن اآلخرين يخططون له الشر والسوء.
•يشعر أن اآلخرون مييلون إلى إغاظته.
•بكاء كثير.
•مرفوض من قبل األطفال اآلخرين.
•يشكو من الوحدة.
•عدم نشاط ،بطئ وفقدان للحيوية.
•رفض الكالم والتجاوب.
•صعوبات في الكالم ،مثل التأتأة.
•مشاعر كبيرة ومبالغ بها بالذنب.
•اآلم وأوجاع جسدية دون سبب صحي (غثيان ،صداع ،مغص ،طفح جلدي...،الخ).
•تعب وإرهاق متواصلني.
•ارتباك وخجل شديدين.
•عبوس وجتهم.
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•صعوبات في التعامل مع األطفال اآلخرين.
•يدخل في مشاجرات كثيرة.
•األكل أكثر من الالزم والوزن أعلى من املعدل الطبيعي.
•هروب مستمر من املدرسة أو دوام متقطع أو غير اعتيادي.
•ضعف في التحصيل الدراسي.
•تفضيل املكوث مع أطفال يكبروه أو يصغروه عمراً.
•تذمر مستمر.
•كثرة اإلصابات والتعرض للحوادث بشكل أكبر من العادي.
•عدم ثبات السلوك.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•كثرة الشك.
•انطواء ،انعزالية وصعوبة في اختالط مع اآلخرين.
•تقدير منخفض للذات.
•عدم ثقة بالنفس.
•اإلخفاق في انتقاء السلوك املناسب في الوقت املناسب.
•صعوبات في تكوين عالقات اجتماعية سليمة مع أبناء جيله.
•خمول مفرط.
•عدم االلتزام واملثابرة.
•يبدي عدم قدرة في تعلم مهارات اجتماعية.
•خوف من االمتحانات كبير.
•رفض الذهاب إلى املدرسة.
•جتنب أداء املهمات خوف ًا من الفشل.
•تبول نهاري على نفسه.

هذه اإلشارات وغيرها تظهر على الطفل في املدرسة وأحيان ًا كثيرة أخرى داخل البيت ،في احلارة والبيئة احمليطة.
مهمة التربويني األساسية هي املالحظة وعدم اغفال مثل هذه الدالالت.
يعتم ��د املهنيون بعض األدوات الكمية والكيفية حلصر هذه اإلش ��ارات وللتعرف أكث ��ر على حالة الطفل واحتياجاته
النفسية ،العاطفية ،التربوية والتعليمية.

ثالثاً :التشخيص
م ��ن الفحوص ��ات املقنن ��ة واملنته ��ج اس ��تعمالها دوم ��ا حلصر وضع الطفل النفس ��ي والس ��لوكي ه ��و اختبار
اخنباخ
• •اختبار ) Achenbach,1991( CBCL
اختبار ناجع جد ًا ميكن االس ��تعانة به كجزء من املقابلة االكلينيكية ،ويس ��اعد في تركيز أسئلة املقابلة في حالة أجري
قبل تنفيذها .يعتبر جزء هام من األدوات أو السلة التشخيصية وهو يقيس حالة الطفل قبل وخالل وبعد العالج.
يتك ��ون االختب ��ار من مئة واثني عش ��ر بند على ش ��كل عب ��ارات يعبئها على الطفل نفس ��ه كل على ح ��دا ،أهل الطفل
واملربني في املدرسة .بنيت هذه البنود على أسس علمية متينة لتصف قدرة الطفل النفسية ومشاكل التكيف خاصته.
وتشمل  8ساللم تعكس اضطرابات مختلفة ميكن دمجهم إلى سلّميّ :انطوائي وانبساطي.
يشكل االختبار وسيلة للتقييم السريع واملبسط للقدرات وللسلوك التكيفي ،ويوفر زوايا مختلفة لفهم حالة الطفل
واحتياجاته.
يالءم االختبار أطفال تتراوح أعمارهم بني السادس ��ة والثمانية عش ��ر ،وتس ��تغرق تعبئته حوالي العش ��رين دقيقة ،مما
يجعل من السهل تبنيه في املدارس ومراكز املصادر.
يوصي باعطاء الفحص ألكثر من جهة لتعبئته بخصوص الطفل الواحد (الطفل نفسه ،املدرسني ،األهل ،املعالج)،
إذ متكن مقارنة اإلجابات والفجوات من فهم وضع الطفل بصورة أفضل وزيادة صدق الفحص.
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• •معلومات أولية لألهل
تقع املسؤولية النهائية للطفل على عاتق األهل ،لذا يجب اعتبارهم شركاء أساسيني في العمل وبناء أواصل احلوار
عل ��ى قواع ��د س ��ليمة معهم .دائم� � ًا وأبد ًا نحن نعم ��ل أخذين بع�ي�ن االعتبار األخالقي ��ات املهنية ،ول ��دى حتويل أية
معلومات لألهل يجب مراعاة ما يلي:
• •عدم اعطاء أية معلومة غير صحيحة لألهل أو الكذب عليهم ألية اعتبار كان.
• •ع ��دم اخف ��اء معلوم ��ة عل ��ى أحد الوالدي ��ن في حالة طل ��ب الطرف اآلخ ��ر ذلك ،إن ل ��م يتوفر أي س ��بب قانوني
لألمر.
• •تفسير مصطلحاتنا بلغة سلسة وسهلة ،مفهومة لألهل واالمتناع عن استعمال مصطلحات مركبة ومعقدة.
• •عدم اعطاء معلومة غير دقيقة أو غير متأكدين من صحتها.
• •عدم اعطاء تشخيصات ليس في صلب اختصاصنا ،وخاص ًة في املراحل األولية وترك املهمة للمهنيني املخولني
بالتشخيص.
• •االمتناع عن طلب معلومات من األهل نابعة من حب استطالعنا ال داع لها في مراحل التشخيص األولية.
• •ع ��دم اعط ��اء معلوم ��ات وأمثل ��ة بخص ��وص أطف ��ال آخرين لديه ��م نفس الع ��وارض إذ م ��ن حق األهل الش ��عور
باخلصوصية.
• •عدم اتهام األهل أو إش ��عارهم بخيبة األمل منهم أو إخراجهم كمذنبني ،إذ أن الهدف هو مس ��اعدة الطفل أوال
واخرا.
بعد أخذ البنود أعاله بعني االعتبار ،يصبح من واجبنا مشاركة األهل مبالحظاتنا ،آخذين بعني االعتبار متحور
رس ��التنا حول التفس ��ير أن غالبي ��ة ردود أفعال األطفال والع ��وارض الذين يعانون منها ه ��ي رد فعل طبيعي ناجت
ع ��ن وضعية غير س ��ليمة أو ظ ��رف غير طبيعي مير على الطف ��ل وباإلمكان معاجلتها .نحن نس ��عى لطمأنة األهل
وتهدئتهم وجتنيدهم للعملية العالجية.
نوصل رسالتنا تلك على النحو التالي:
• •إن بعض سلوكيات الطفل وردود أفعاله العاطفية ال تتالءم مع املوقف أو املتوقع ألبناء جيله.
• •إنن ��ا ق ��د الحظنا ه ��ذه الصعوبات واخللل على م ��دى فترة كافية وأن الس ��لوكيات تلك لم تكن االس ��تثناء إمنا هي
املميزة للطفل غالبة الوقت.
• •اعطاء فكرة ملموسة لألهل عن هذه السلوكيات من خالل أمثلة محددة.
• •إن غالبية هذه العوارض تظهر لدى أطفال آخرين وتعتبر ردود فعل طبيعية لظروف مركبة.
• •إننا نهدف إلى مساعدة الطفل من خالل فحص أسباب هذه السلوكيات وجذورها.
• •إن التغاضي عن معرفة األسباب وتقدمي املساعدة للطفل قد يفاقم املشكلة.
• •اكمال التعرف على املشكلة سيتم من خالل مهنيني مختصني.

املعلومات املطلوبة للتشخيص األولي:
قبل القيام بأية تشخيصات يجب بناء صورة وافية عن واقع الطفل احلالي وماضيه التطوري واألسري والطبي ،على
أن تشمل املعلومات التي جنمعها األساسيات املهمة إليفاء عملية التشخيص وال أكثر منها.
مصادر املعلومات تشمل:
	-املقابلة األولية مع األهل (األم واألب) (ملحق  – 2انتيك).
	-تقارير من املعلمني
	-تقارير من األطباء
	-أية استمارات أخرى ليعبئها ذوو العالقة.
على أن تغطي املعلومات التي يجب جمعها املجاالت التالية:
• •التع ��رف عل ��ى البيئة األس ��رية للطفل :أعم ��ار األهل والقراب ��ة بينهم (اإلخ ��وة واألخوات) ،عدد أفراد األس ��رة
وجمي ��ع الس ��اكنني ف ��ي البي ��ت (احلالة املادية لألس ��رة) درج ��ة التف ��رغ للطفل ووج ��ود محفزات بيئي ��ة ،حوادث
هام ��ة (تغيرات صعبة -مس ��تجدات -صدمات...،الخ) والتي من املمكن أن يك ��ون لها أثر ًا على حالة الطفل
السلوكية والعاطفية.
• •التاري ��خ الطب ��ي لألهل :وج ��ود اضطرابات أو أمراض نفس ��ية وراثية في األس ��رة ،تخلف عقل ��ي وإعاقات بني
األهل أو اإلخوة واألخوات.
• •التاري ��خ الطب ��ي للطفل :معلومات أساس ��ية من ��ذ احلمل والوالدة ،أم ��راض صحية في الطفول ��ة املبكرة أدوية أو
عالجات.
• •الس ��ؤال عن احلالة الصحية احلالية للطفل :فحوصات سمع ،نطق ،نظر ،ضغط دم ،سكري،غدد ،فيتامني د
وفيتامني ب .12
• •التاري ��خ التط ��وري للطف ��ل :العمر الذي مت به اكتس ��اب املهارات التطورية األساس ��ية كالنطق ،املش ��ي ،النظافة
الشخصية واالستقاللية.
• •التعرف على األمناط التربوية املنتهجة في األسرة ومنط التنشئة ،احلزم ،احلماية الزائدة ،العنف واحلدود.
• •التعرف على أمناط الطفل الس ��لوكية والنفس ��ية في البيت واحمليط (خارج نطاق املدرسة) ،وفحص مدى وجود
اإلش ��ارات الس ��لوكية والنفس ��ية التي أوردت س ��ابق ًا في البيئة املنزلية ،اذ اقتصارها على احمليط املدرسي فقط له
دالالته.
• •السؤال عن أنشطة الطفل واهتماماته في املنزل ،ساعات دراسته وساعات النوم التي يحصل عليها.
• •السؤال عن أداء الطفل التربوي واالجتماعي.
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مترر االستمارة مباشرة للمراهقني ،وفي عمر دون  12مترر لألهل واملعلمني فقط.
هناك دليل مفصل ميكن االس ��تعانة به لتحليل اإلجابات والوصول إلى نتيجة الفحص .من أس ��هل الطرق في حتليله
ه ��ي مس ��ح البن ��ود التي تلقى بها الطفل عالم ��ة  ،2والتي تعني أن الس ��لوك متكرر جداً .إذا وجدت ع ��دة بنود تابعة
لنفس السلم حصل بها الطفل على الدرجة تلك يجب الشك بخصوص وجود اضطراب من هذا النوع.

• •توفير معلومات عن املهني الذي سيتم التحويل إليه وطمأنة األهل بخصوص خبرته.
• •طمأن ��ة األهل أنه س ��يتم إش ��راكهم ف ��ي جميع مراحل التش ��خيص ،وعدم أخ ��ذ أية قرارات أحادي ��ة اجلانب دون
موافقتهم.
• •التركي ��ز عل ��ى أن اجلانب الس ��لوكي والنفس ��ي له عالقة وثيقة م ��ع اجلانب األدائي األكادميي ،وحتس�ي�ن أي منهما
يطور إيجابي ًا اجلانب اآلخر.
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• •التشخيص املفارق واجلهات املخولة للقيام به
على اجلهة املشخصة أن جتيب على سؤالني أساسيني:
• •هل صعوبات الطالب النفسية والسلوكية قائمة بحد ذاتها أم ناجمة عن جذر آخر كصعوبات التعلم مثال؟
• •هل صعوبات الطالب النفس ��ية والس ��لوكية مبستوى اضطراب يحتاج إلى تدخل طبيب أمراض نفسية أو أمراض
عصبية؟ أم ميكن التعامل معها من خالل مرشدين ومهنيني تربويني آخرين؟
• •هل يعاني الطفل من تخلف عقلي أو مرض ذهاني؟

دالالت فرط احلركة:
زيادة ملحوظة في مس ��توى النش ��اط احلركي تخرج عن حدود املعدل الطبيعي ،حيث نرى الطفل يتلوى و يتململ،
ال يستطيع البقاء في مكانه أو مقعده ،نراهم يجرون في كل مكان ،يتسلقون كل شيء ،كثيري احلركة ال يهدءون،
يتكلمون كثيراً ،كل ذلك بال هدف محدد ،يحدث ذلك في املنزل والش ��ارع واألس ��واق أو املدرس ��ة ،كما يجدون
صعوبة في التأقلم واللعب مع األطفال اآلخرين.

هناك بعض التشخيصات املفارقة التي يجب االنتباه لها:
1 .1تخلف عقلي (انظر اإلعاقات العقلية)
• •في حالة كان الطفل يعاني من تخلف عقلي ،مبعنى أن قدراته الذهنية أقل من املعدل املتوقع ألبناء جيله ،سيؤثر
األم ��ر مما ال ش ��ك فيه بردود أفعاله العاطفية النفس ��ية وبس ��لوكياته .ويحتاج التدخل عندها ملهني�ي�ن وأطر تربوية
قادرة ومخولة على التعامل مع الذين يعانون من تخلف عقلي.
• •م ��ن ناحية أخ ��رى قد يعاني بعض األطفال من األمري ��ن معاً ،من التخلف العقلي وكذلك من صعوبات نفس ��ية
وس ��لوكية ،ويحتاج ش ��قي الصعوبة تدخ ً
ال مالئماً ،إمنا يجب أن يسبق تشخيص القدرات العقلية أي تشخيص
آخر من أجل حتديد حدة املشكلة وتفاقما.
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( PDD- Pervasive developmental Disorder2 .2انظر التوحد)
• •هل يعاني الطفل بدرجة أو أكثر من أطياف التأخر التطوري مبا فيها التوحد؟
• •التوحد ( )autismأو (اضطراب الطيف التوحدي) :هو اضطراب منائي عام (Pervasive Developmental
 )Disorderيصي ��ب الطف ��ل قب ��ل بلوغ ��ه الع ��ام الثالث من العم ��ر ،ويتضمن قصور ًا في قدرة الش ��خص على
التواص ��ل اللفظ ��ي وغير اللفظي مع األش ��خاص أو األش ��ياء أو املوضوع ��ات ،والعجز عن تكوي ��ن عالقات مع
احمليطني به ،وهو يصيب الذكور أكثر من اإلناث بأربعة أضعاف.
• •وسمي بالطيف التوحدي ألن أعراضه تختلف في شدتها من شخص إلى آخر.
• •غالب ًا ما يظهر منو الطفل التوحدي عادي بش ��كل نس ��بي ،فالتوحد ال ميكن مالحظته بش ��كل واضح حتى س ��نتني
ونصف على األقل عندما يالحظ الوالدان تأخر ًا في اللغة أو اللعب أو التفاعل.
• •لذا إن كان الطفل يعني من الطيف التوحدي يجب عمل التدخل من املنظور ذاك ،وعدم التعامل مع الصعوبات
النفسية والسلوكية كما لو كانت قائمة بحد ذاتها.
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• •التع ��رف عل ��ى الوض ��ع املدرس ��ي والتعليمي للطف ��ل بالتفصيل :س ��ن الدخول للروضة واملدرس ��ة ،االس ��تجابة
ودرجات التحصيل ،منط النش ��اط في املدرس ��ة والصعوبات واملش ��اكل التي يعاني منها ،كما واالستفس ��ار عن
أساليب التدخل واملساعدة التي أعطيت للطفل داخل االطار التعليمي لتحسني أداءه إن وجدت.
• •مش ��اهدة الطفل مباش ��رة وفح ��ص طريقة تفكي ��رة ومزاج ��ة ( ،)mental ststusوذلك للتأكد م ��ن عدم وجود
أمراض نفسية.
يوص ��ى جد ًا باس ��تعمال اختبار اخنباخ جلمع املعلومات بش ��كل س ��ريع حول األعراض التي يعان ��ي منها الطفل (هنا
مكان التفصيل عن االختبار).

3 .3اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه 								
ADHD- Attention Deficit Hyperactive Disorder
اضط ��راب فرط احلركة ونقص االنتباه حالة مرضية س ��لوكية يتم تش ��خيصها لدى األطف ��ال واملراهقني ،وهي تعزى
ملجموعة من األعراض التي ميكن مالحظتها منذ مرحلة الطفولة وتستمر ملرحلة املراهقة والبلوغ .يعتمد االضطراب
على وجود النشاط احلركي واحلسي ،نقص االنتباه واالندفاعية ،قد يحدث كال النوعني من النشاط الزائد مع ًا وقد
يحدث أحدهما دون اآلخر ،هذه األعراض تؤدي إلى صعوبات في التأقلم مع احلياة في املنزل والش ��ارع واملدرس ��ة
وفي املجتمع بصفة عامة إذا لم يتم التعرف عليها وتشخيصها وعالجها.

دالالت نقص االنتباه:
م ��ن أكث ��ر أع ��راض ه ��ذه احلال ��ة انتش ��اراً ،فباإلضاف ��ة لع ��دم الق ��درة عل ��ى االنتب ��اه ،فدرج ��ة التركي ��ز واالنتب ��اه
لديه ��م قصي ��رة ج ��داً ،ف ��إن املصاب�ي�ن باحلال ��ة غي ��ر قادري ��ن عل ��ى التركي ��ز ،التذك ��ر والتنظي ��م ،يظه ��رون كأنه ��م
غي ��ر مهتم�ي�ن مل ��ا يج ��ري م ��ن حوله ��م ،يج ��دون صعوب ��ة في ب ��دء واكم ��ال م ��ا يقومون ب ��ه م ��ن نش ��اط ،وخصوص ًا
م ��ا يظه ��ر أن ��ه مم ��ل أو متك ��رر أو في ��ه حت ��دي وتفكي ��ر ،كأنه ��م ال يس ��معون عندم ��ا تتح ��دث معه ��م ،وال ينف ��ذون
األوام ��ر املطلوب ��ة منه ��م ،يفق ��دون أغراضه ��م ،وينس ��ون أي ��ن وضع ��وا حاجيات ��ه (كتبه ��م وأقالمه ��م).
دالالت االندفاعية:
ه ��ؤالء األطف ��ال مندفعني بطبعه ��م ،ال يفكرون في احلدث وردة الفعل ،يجيبون على الس ��ؤال قبل االنتهاء منه ،ال
ينتظ ��رون دوره ��م ف ��ي احلديث أو اللعب ،كثير ًا م ��ا يقاطعون اآلخرين في الكالم واللعب ،وه ��و ما يؤدي إلى عدم
قدرتهم على بناء عالقات مس ��تمرة مع اآلخرين .هؤالء األطفال عادة ما يعانون من تش ��تت في األفكار فتراه ينتقل
من موضوع آلخر بدون عالقة منطقية بينهم.
كثير ًا ما يخطئ األهل والتربويني في تفس ��ير إش ��ارات هذا االضطراب وقد يتم اتهام الطفل بالقصد وراء س ��لوكياته
تل ��ك ،كم ��ا وتكثر معاقبة الطفل بس ��بب حركته الزائدة واندفاعيته التي تدخله في مش ��اكل مس ��تمرة .من هنا أهمية
التشخيص الصحيح ملنع تراكم األذية واأللم لكل من الطفل واحمليطني به.
من املهم االش ��ارة إلى أن هذا االضطراب ذا منبع عصبي ،وعاد ًة ما يتم وصف األدوية (مث ريتالني أو كونس ��يرتا)
م ��ن قب ��ل طبي ��ب األعصاب .ه ��ذه األدوية ال تعالج االضطراب بل تس ��اعد في حتس ��ن أداء الطفل ف ��ي حايته اليومية
وخاصة املدرسية.
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الهلوس ��ات عب ��ارة عن ردود فعل حس ��ية ،تبدي واحدة م ��ن احلواس دون وجود محفز فعل ��ي خارجي لألمر ،مثل
رؤية صور غير موجودة أو سماع أصوات غير حقيقية أو اشتمام روائح ال يوجد لها أساس وغيرها.
الضالالت عبارة عن معتقدات خاطئة ،يتمسك بها الشخص عن إميان وقناعة راسخني رغم كل الدالئل والبراهني
املعارض ��ة لذلك ،وال يش ��اركه في معتقداته اخلاطئة تلك أش ��خاص آخ ��رون من نفس اخللفي ��ة الثقافية واالجتماعية
ودرجة الذكاء .قد تشمل الضالالت توهم املرضـ أو توهم العظمة أو توهم أن هناك مالحقة مستهدفة للشخص.
من واجب املهنيني التفرقة بني اخليال الواسع واخلصب للطفل وبني رغبات الطفل وأمنياته من جهة ،وبني
الهلوس ��ات والضالالت من جهة أخرى ،فاألخيرة تس ��بب قلقا ً وأملا ً كبيرين للطفل وتؤثر س ��لبا ً على مس ��ار
احلياة الطبيعي .ال ميكن تصحيح الهلوسات والضالالت باحلجج والبراهني ،ورغم تسببها بالقلق واأللم
للطفل إال أنه يتعذر عليه التخلص منها لوحدة مما يوجب تدخالً مهنياً.
5 .5اضطرابات نفسية أخرى تظهر في مرحلة الطفولة واملراهقة
رغم أن الغالبية العظمى من األطفال الذين يعانون من صعوبات نفسية وسلوكية ميكن مساعدتهم من خالل األطر
التربوية واإلرشادية املتوفرة ،إال أن قلة منهم قد نصلهم بعد أن تكون صعوباتهم قد تفاقمت لتصل في حدتها درجة
االضطراب النفسي .ومن بني هذه االضطرابات التي لم نكن قد أفردنا لها بند ًا سابقاً:
•االكتئاب :اضطراب املزاج ،ويتميز في هبوط في املزاج ،حزن وفقدان للدافعية ،وبني األطفال قد يأخذ صور ًا
اضافية كالتشتت والقلق والعصبية والسلوك العنيف .عند العديد من االطفال يأخذ االكتئاب شكل هيجان بد ً
ال
من اخلمول.
•اضطراب الوسواس القهري :وهو عبارة عن أفكار وسواسية مكررة ،ال يرغبها الطفل وتأتي رغما عنه ،حتى
بع ��د محاولت ��ه ابعادها والتخلص منه ��ا .يقوم املصاب باالضطراب بأفعال قهرية ال يس ��تطيع االمتن ��اع عنها نظر ًا
ألنها تخفف من القلق الناجم عن أفكاره الوسواس ��ية .ورغم اعتقادنا أن هذا االضطراب يصيب البالغني إال أن
الدراسات تشير إلى أن نسبة عالية من البالغني املصابني كانوا قد عانوا من بعض عوارضه في الطفولة أيضاً .قد
يصعب اكتشاف االضطراب داخل البيئة املدرسية ،إال أن بعض األطفال الذين يبدون بطئ َا في الكتابة أو تشتت
أو انس ��حابية في اإلجابة أو يبدون منهكني قد يكون كذلك نتيجة انش ��غالهم بسلوكيات قهرية (كعد الكلمات أو
األحرف مثال بشكل قهري) ،تستنفذ طاقاتهم وحتد من قدرتهم على التفاعل داخل البيئة املدرسية.
•اضطرابات القلق :تشمل املخاوف الشديدة احملددة منها (كاخلوف من الناس او اخلروج او اخلوف من األماكن
املغلقة) ،واملخاوف املعممة (مخاوف من أمور كثيرة في آن واحد) وحاالت الفزع وغيرها .تستنفذ جميع هذه
املخ ��اوف طاق ��ة الطفل ف ��ي محاولته اما إلخفائها عن أقرانه واملس ��ئولني ،أو محاوالته للتعام ��ل معها مما قد ُيظهر
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 4 .4اضطرابات ذهانية
• •األمراض الذهانية هي أمراض عقلية شديدة في حدتها تتميز بخلل كبير في قدرة الشخص على التفكير السوي،
على التفاعل العاطفي ،على التواصل االجتماعي ،على فهم الواقع والقيام بسلوك سوي واحمليط.
• •ع ��اد ًة تصي ��ب هذه االضطرابات األش ��خاص في نهاي ��ة املراهقة وبداية البل ��وغ ،وفي حاالت أكث ��ر ندرة تصيب
األطفال أيضا.
• •أولئك األطفال قد ُيظهرون س ��لوكيات غير س ��ويةن كالس ��رحان وتش ��تت االنتباه والتفاعل مع واقع غير موجود
وإبداء مخاوف وقلق من أمور غير مفهومة لآلخرين ،وفي حاالت شديدة يعانون من هلوسات وضالالت.

من خالل س ��لوكيات وردود أفعال نفسية غير واضحة أو غير متالئمة والسياق ،كاإلرهاق النفسي ،السرحان،
االنسحابية ورفض االنخراط في فعاليات معينة واالنزواء وغيرها.
•رهاب االمتحانات
•قلق االمتحان هو عدم االرتياح والتوجس ،أو االنفعال من أية وضعية تش ��مل مركب تقييمي وتظهر عاد ًة لدى
ط�ل�اب امل ��دارس ف ��ي صورة خوف من الفش ��ل في االمتحان .تش ��ير الدراس ��ات إلى أن ما يق ��ارب أل  15%من
الط�ل�اب يعان ��ون من ه ��ذا القلق ويحتاجون ملس ��اعدةُ .يفس ��ر الطالب وضعية التقييم الذي س ��يمر به ��ا على أنها
وضعي ��ة مهددة ،وكثير ًا ما يربط التقدير الدراس ��ي مع تقدير الذات ،واخل ��وف من احلرج من املعلمني ،واخلوف
من العزلة من األهل أو األصدقاء ،وضغوط الوقت ،أو الشعور بفقدان السيطرة.
ميكن أن يكون القلق مصحوب ًا باآلثار التالية:
آث ��ار جس ��دية :خفق ��ان القل ��ب ،التع ��ب ،الغثي ��ان ،أل ��م ف ��ي الص ��در ،ضي ��ق ف ��ي التنف ��س ،آالم ف ��ي املع ��دة،
التعرق،االرتعاش ،شحوبة الوجه واتساع حدقة العني أو الصداع.
آث ��ار ذهني ��ة :عدم فهم صحيح لالمتحان  ،نس ��يان ،بلبلة ،صعوب ��ات تركيز وصعوبات في اس ��ترجاع املعلومة من
الذاكرة وحتليلها.
آثار نفسية :خوف وقلق وتوتر حتى الفزع.
نحن نعلم كمهنيني أن درجة معينة من القلق ال بد منها وهي مفيدة للممتحن ،إذ ترفع من دافعيتة وتش ��حذ الذاكرة
وحتس ��ن األداء ،إمن ��ا زي ��ادة هذه الدرجة عن حدها املعقول يؤدي إلى النتيجة العكس ��ية متام� � ًا ويوجب تدخ ً
ال مهنياً.
جت ��در اإلش ��ارة ال ��ى أن التربية على الوص ��ول للمثالية وكذلك صعوب ��ات التعلم وصعوبات في االس ��تعداد لوضعية
االمتحان تزيد جميعها من رهاب االمتحانات.
 6 .6اضطراب ما بعد الصدمةPTSD-Post Traumatic Stress disorder :
هو اضطراب قلق ينجم عن التعرض حلدث صادم ،وقد تش ��مل هذه األحداث اعتداءات من قبل جنود ،حوادث
سيارات ،أو اعتداءات عنيفة ،أو اعتداءات جنسية أو مرض يصيب أحد أفراد األسرة وغيرها .يؤدي املرور بوضع
كه ��ذا أو حتى مش ��اهدته إلى مش ��اعر خ ��وف وعجز وغضب .في معظ ��م احلاالت يواصل احل ��دث العيش في وعي
املصاب بعض الوقت ،لكن مبساعدة األسرة واألصدقاء ،ينجح معظم الناس في معاجلة احلدث ويستطيعون العودة
إل ��ى تأدية وظائفهم اليومية املعتادة .غير أن عدد ًا ال يس ��تهان به س ��يعانون من أعراض م ��ا بعد الصدمة الذي يواصل
التأثي ��ر عل ��ى حياتهم اليومي ��ة بعد فترة طويلة من انقضاء احلدث .يش ��عر املصاب كما لو كان احل ��دث الصادم يتكرر
مع ��ه مرة تلو األخرى ،و ُتعتبر الكوابيس وصعوبة التركيز والقلق املس ��تمر أعراض� � ًا اضافية لهذا االضطراب .ميكن
مالحظة االضطراب داخل البيئة املدرسية من خالل عوارض قلق وانسحابية لدى األطفال ،إرهاق ونعاس.
( نتيج ��ة صعوب ��ات النوم ف ��ي الليل) ،ردود فعل مبالغ بها لكل ضجيج أو حرك ��ة فجائية ،توتر وصراخ ،تيقظ أكثر
من الالزم وغيرها.
اضط ��راب الس ��لوك conduct :ويتميز بنمط س ��لوكي ينتهك حقوق اآلخرين األساس ��ية ،كم ��ا ينتهك القواعد
واملعايير االجتماعية املنتهجة في البيئة احمليطة وبني أبناء اجليل.
ع ��ادة ًال يش ��عر األطف ��ال أولئك بالذنب عن ��د قيامهم مبثل هذه الس ��لوكيات ،وال يظهرون أي نوع م ��ن التعاطف مع
الضحية.
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1 .1توصيات لألهل وتوصيات عالجية
بعد حتديد حالة الطفل السلوكية والنفسية والوصول إلى التشخيص املناسب ،على املهني املرافق مشاركة األهل مبا
يلي ،بشكل حساس ملشاعر األهل ومخاوفهم:
• •تفسير التشخيص الذي مت الوصول إليه ،وهل هو عبارة عن صعوبة نفسية أم اضطراب نفسي أم مرض نفسي،
مع تبيان الفروقات بينهم.
• •توضي ��ح العالق ��ة بني الصعوبة النفس ��ية والس ��لوكية واألداء املدرس ��ي إن وج ��د طريقة تأثير أحدهم ��ا على اآلخر
والتأثير املتبادل بينهم.
• •توضيح نوع التدخل املطلوب ملساعدة الطفل واملهنيني الذين يجب إشراكهم لتقدمي املساعدة :اقتصار املساعدة
عل ��ى األه ��ل والطاق ��م التربوي في املدرس ��ة ،احلاج ��ة للتحويل ألخصائي نفس ��ي عالجي أو تط ��وري أو مهنيني
آخرين ومدى احلاجة الستشارة طبيب أمراض نفسية أو عصبية.
• •ف ��ي حال ��ة توصي ��ة الطبيب بتناول الدواء ،يجب طمأن ��ه األهل إلى أن األدوية املوصوفة هي آمنة وليس ��ت خطرة
عل ��ى االطف ��ال بالرغم م ��ن وجود أعراض جانيية .كذلك يجب تش ��جيعهم على مواظب ��ة تناولها وفق توصيات
الطبيب ومراجعته بشكل دوري.
• •طمأن ��ه األهل أن لألطفال طاقات وقدرات عالية جد ًا للتعافي والنمو بش ��كل س ��وي ،وم ��ا علينا كمهنيني وأهل
بذل اجلهد لتصويب طاقات الطفل الصحية إلى مسارها الصحيح.
• •ك ��ي نق ��وم بضمان نتائج التدخل النفس ��ي مع األطفال ،على األهل أن يكونوا ش ��ركاء فاعل�ي�ن وذلك من خالل
جلسات ارشاد األهل التي تعقد مع األخصائي أو املرشد النفسي.
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ردود الفعل النكوصية:
اضافة إلى ما ذكرناه أعاله نشير لوجود اضطرابات عديدة أخرى قد يعاني منها األطفال واملراهقني ،وهي بغالبيتها
عبارة عن عوارض قد ال تصل لدرجة االضطراب ،وتشير غالب ًا ملرور الطفل في حالة من التوتر والقلق .بعض ًا من
هذه املؤشرات قد حتتاج إلى تدخل مهني وفق درجة حدتها وتأثيرها على أداء الطفل العام وعلى حياته ،ومنها:
التب ��ول ال�ل�اإرادي :وه ��و عدم قدرة الطفل ضب ��ط التبول في اجليل املتوق ��ع لذلك وهو ما بني س ��ن الثانية والرابعة،
ويعان ��ي من ��ه حوالي ثلث األطف ��ال ،وقد ينبع من وجود عيوب عضوية أو التهابات ف ��ي البول أو األمعاء الغليظة أو
التخل ��ف العقل ��ي إضافة إلى األس ��باب العاطفية .قد يتعلم الطفل الس ��يطرة على التبول ثم يع ��ود ويفقد هذه القدرة
نتيجة ظروف عاطفية ،ومن املمكن التمييز بني تبول ليلي وهو أكثر ش ��يوعاً ،وتبول نهاري وهو يش ��ير إلى مش ��كلة
أكبر .من املهم التأكد من عدم وجود سبب طبي للتبول قبل البدأ بأي تدخل نفسي.
التبرز :عدم قدرة الطفل ضبط البراز ،وحتدث عاد ًة في س ��اعات النهار ،وهي مؤش ��ر حاد وواضح لقلق وصعوبة
عاطفي ��ة وق ��د حت ��ث بعد تعرض الطفل لعنف جس ��دي أو جنس ��ي ،في حالة أس ��تثني التخلف العقل ��ي .يتطلب هذا
العارض تدخ ً
ال فوري ًا من املهنيني .أيض ًا في هذه احلالة يجب التأكد من عدم وجود سبب جسدي.
اضطرابات األكل :تغيير وخلل حاد في سلوك األكل العادي والطبيعي ،وقد يشمل االنوركسيا أي الرغبة املرضية
بالنحافة ،والبوليميا وهي نوبات من األكل املفرط تليها تقيء الطعام بعد أكله مدفوعني برغبة النحافة والس ��يطرة.
ع ��اد ًة م ��ا تطور هذه االضطرابات في جيل املراهقة ،باالضافة إلى هذه االضطرابات هنالك مش ��اكل أكل أخرى من
ضمنها االفراط باالكل والسمنة الزائدة.
نتف الش ��عر :ويش ��مل رغبة ملحة في نتف الشعر من أماكن مختلفة في اجلس ��مُ ،يدرك من ميارس هذه العادة بأنها
غير طبيعية لذلك يس ��عون إلخفاء س ��لوكهم ،رغم عدم اس ��تطاعتهم الس ��يطرة عليه .قد يعاني أولئك األطفال من
فقدان ملموس وواضح للشعر إضافة لتوترهم وقلقهم.
مص األصبع وقضم األظافر :وهي من العادات الش ��ائعة لدى األطفال ما حتت س ��ن الرابعة ،ولكن ظهورها فجأة
أو استمرارها بعد ذلك السن ،يكون داللة على قلق وتوتر نفسي يحتاج إيجاد منفذ له بطريقة أقل إيذاء ًا للطفل.
من املهم جد ًا تفنيد جميع هذه التشخيصات املفارقة ،قبل االستمرار في العملية التشخيصية.
في هذه احلاالت يجب حتويل الطالب إلى أخصائي نفس ��ي ليقوم بتش ��خيص احلالة ومالئمة العالج املناس ��ب .كثير ًا
ما نحتاج إلى استش ��ارة طبيب نفس ��ي لفحص احلاجة في اس ��تعمال أدوية نفس ��ية للمس ��اعدة في عالج واالضطراب
النفسي.

رابعاً :توصيات التدخل

اعطاء توجيهات أولية لألهل بخصوص التعامل مع صعوبات أطفالهم النفسية والسلوكية مبا يشمل:
• •تذكير األهل بأن السلوك وردود األفعال العاطفية هي اللغة التي يعبر بها األطفال عن أنفسهم.
• •التفس ��ير لألهل أن الطفل عموم ًا بس ��لوكياته وردود أفعاله ال يقصد اإلس ��اءة أو األذية ،وسلوكياته تلك عفوية،
غير مخططة وغير مسيطر عليها من قبله.
• •التوضي ��ح لأله ��ل أن ��ه عل ��ى الغالب ل ��ن يتمكن الطف ��ل وحده م ��ن التغلب عل ��ى صعوباته دومنا مس ��اعدة األهل
واألصدقاء والبيئة احمليطة.
• •االمتناع عن اتهام الطفل ،تسميته بألقاب جارحة وإطالق عبارات نابية بشأنه األمر الذي سيفاقم املشكلة.
• •تعزيز ثقة الطفل بنفسه ،وعدم اليأس من اجلهد إليجاد مجاالت وقدرات أخرى يتميز بها الطفل عن باقي أقرانه
(كالفنون ،الرياضة ،الرقص والقدرات االجتماعية املميزة) ،وتعزيزها إلكسابه الشعور بالقيمة الذاتية.
جتدر اإلشارة إلى أن منبع جزء من العوارض تلك ،هو سلوكيات أهل غير صحيحة أو وضع أسري مركب ،مما قد
يوجب حتويل األسرة إلى عالج زوجي أو أسري.
2 .2توصيات تربوية
لألطفال كما البالغني صفات وقدرات مختلفة ،وبش ��كل عام رغم تباين احلاجات العاطفية بني طفل وآخر ،إال أن
احلاج ��ة للتقب ��ل وللعالقة االيجابية مع املرب ��ي واألقران واحلاجة للتعزيز والقيمة الذاتي ��ة االيجابية وإلى االنتماء إلى
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أهم التوصيات للجانب التربوي تتلخص فيما يلي:
• •تفهم احلاجات العاطفية والتنموية لألطفال وفق ًا ألعمارهم.
• •معرفة «السلوك السوي ،املعتاد واملقبول» وفق اعتبارات مهنية ومتييز السلوكيات غير االعتيادية.
• •محاولة متييز صعوبات نفسية وسلوكية نابعة من صعوبات جسدية أو تعليمية أو عاطفية.
• •االمتناع عن تعنيف الطفل ،إطالق ألقاب عليه واتهامه بالفشل.
• •االميان دائم ًا بقدرات األطفال على التميز والتحسن.
• •حتويل األطفال الذين تنطبق عليهم معايير الشك لتشخيص صعوبات نفسية وسلوكية إلى ذوي الشأن الستكمال
العملية التشخيصية.
• •تلقي املعلومات كاملة عن حالة الطفل واحتياجاته من املهنيني بعد استكمال العملية التشخيصية.
• •وضع خطة تكاملية باالستعانة مع املهنيني للتعامل مع الطفل داخل البيئة املدرسية.
• •التعليم حق لكل طفل ،وال يش ��كل العالج الدوائي الذي يتلقاه الطفل للتعامل مع صعوباته النفس ��ية مانع ًا أمامه
م ��ن االنخ ��راط ف ��ي املدرس ��ة ،إال إذا أق ��ر طبيب مختص أن حالة الطفل تش ��كل خط ��ر ًا عليه وعل ��ى اآلخرين مما
يستوجب بقاءه حتت مراقبة مكثفة في البيت أو املستشفى.
• •قبل اتخاذ أي إجراء عقابي يجب فهم دواعي الس ��لوك حس ��ب ما يرويها الطفل ،فمن املمكن أن ينجح الطالب
من شرح موقفه بشكل أفضل دون حتول املعلمني إلى معاقبني تلقائيني.
• •عل ��ى الطاق ��م التربوي الفصل بني حاجات اجلهاز التربوي بالعقاب كأداه لردع الس ��لوك عند الطالب اآلخرين،
وبني حاجة أو دافع الطالب الذي يعاني من أضطراب سلوكي نفسي في القيام بالسلوك غير املرغوب.
3 .3توصيات للعمل فيها في اطار مركز املصادر
• •التش ��خيص الكام ��ل حلال ��ة الطف ��ل ،وحتديد أس ��باب صعوباته النفس ��ية والس ��لوكية ومنبعها :صعوب ��ات تعلم،
صعوبات بيئية ،صعوبات عاطفية ،أو جميعها معاً.
• •حتديد احلاجة لتلقي استش ��ارة من مهنيني إضافيني للتشخيص أو العالج :أخصائيني عالجيني،أطباء أعصاب,
أطباء نفسيني وغيرهم.
• •مشاركة الطاقم التربوي في املدرسة واألهل بنتائج التقييم وتفسير أبعاد حالة الطفل وأسبابها.
• •تقدمي التوصيات للبيئة التربوية ولألهل بخصوص التعامل مع حاجات الطفل استناد ًا على نتائج املسح الشامل
والتقييم.
• •بن ��اء خط ��ة تدخ ��ل للطفل بالتع ��اون مع الطاق ��م التربوي مع األخ ��ذ باالعتبار ظ ��روف البيئ ��ة التعليمية وحاجات
الطفل.

دويري،مروان ( :)2013التعامل مع مشاكل اوالدنا ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.
Achenbach TM. Integrative guide for the 1991 CBCL/4–18, YSR and TRF
Profiles. Burlington: Department of Psychiatry, University of Vermont; 1991.
Can Fam Physician v.21(10); Oct 1975CFP. MFC- The official journal of the
college of family physicians of Canada
Cecil R. Rynolds & Elaine Fletcher Janzel.,) 2007(. Encyclopaedia of special
education: A reference for the education of children, adolescents and adults with
disabilities and other exceptional individuals. John Wiley & Sons, Inc.
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مجموعة متكافئة تبقى أساسية ومشتركة للجميع.
ورغم التحديات التي يواجهها جهاز التعليم إال أن املدرسة تعتبر اطار ًا للتربية كما هي اطار ًا للتعليم وال ميكن فصل
الواح ��د ع ��ن اآلخر .كتربويني علينا اإلميان أن معرفتنا غير الكاملة مبا يعانيه الطفل يصعب علينا وعليه التغلب على
معاناته.
كم ��ا يس ��تطيع وم ��ن واجب اجلهاز الترب ��وي احتواء أطفال مع ق ��درات تعليمية مختلفة كذلك يس ��تطيع وواجب هذا
اجلهاز احتواء أطفال مع حاجات عاطفية مختلفة وصعوبات سلوكية متباينة.

خامساً :قائمة املراجع

DSM- Diagnostic and statistical manual of mental disorders,2000 ,fourth edition.
Published by the American Psychiatric Association, Arlington, VA.
Ronalld J. Comer., )2009(. Abnormal Psychology. Worth Publisher. U.S.A

اعداد :االخصائية النفسية يعاد غنادري واألخصائية النفسية رمال صالح
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اجلزء التاسع :التوحد
أوالً :مفهوم التوحد
التوح ��د مصطل ��ح يطلق على أحد اضطرابات النمو االرتقائي الش ��املة التي تتميز بقص ��ور أو توقف فى منو االدراك
احلسي واللغة ،وبالتالي في منو القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والنمو املعرفي واالجتماعي ،ويصاحب
ذلك نزعة انسحابية انطوائية وانغالق على الذات مع جمود عاطفى وانفعالى ).)DSM4,2010
التوح ��د ُيع � ّ�رف بأن ��ه عجز يعي ��ق تطوير امله ��ارات االجتماعي ��ة والتواص ��ل اللفظي وغي ��ر اللفظي واللع ��ب التخيلي
واالبداعي ،وهو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطرق التى يتم من خاللها جمع املعلومات ومعاجلتها بواسطه
الدماغ ،مسببه مشكالت فى املهارات االجتماعية تتمثل في :عدم القدرة على االرتباط وخلق عالقات مع األفراد،
عدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ وعدم القدرة على التصور البناء.
التوح ��د أو االوتي ��زم هو اعاقة منائية متداخلة ومعقدة ،تظهر عاد ًة خالل الس ��نوات الثالث ��ة األولى من عمر الطفل،
ويق ��در ع ��دد األطفال الذين يصابون بالتوحد واالضطرابات الس ��لوكية املرتبطة بحوال ��ى  20طفل من كل 10.000
ُ
تقريباً ،وذلك نتيجة الضطراب عصبي يؤثر فى عمل الدماغ.
تعريف اجلمعية األمريكية للتوحد:
هو اعاقة تطورية تظهر دائم ًا فى الثالث سنوات األولى من العمر ،وذلك نتيجة من االضطرابات العصبية التى تؤثر
عل ��ى وظائف املخ ،وتس ��بب ضعف فى التواص ��ل اللفظى وغير اللفظي وضعف فى التواصل االجتماعى وأنش ��طة
اللعب التخيلي.
تعريف اجلمعية الوطنية لألطفال التوحديني ( 1978يحيى:)2000،
التوح ��د ه ��و اضطراب أو متالزمة يعرف س ��لوكياً ،وأن املظاهر املرضية يجب أن تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى
 30شهراً.
ونستخلص من خالل هذه التعريفات ،التعريف االجرائى للتوحد وهو:
أن التوح ��د ه ��و أحد اضطرابات النم ��و االرتقائي التي تصيب الطفل بضعف فى النمو االدراكي احلس ��ي ،اللغوي،
االنفعالي والعاطفي.
التوحد اعاقة منائية ،متداخلة ومعقدة تظهر بالثالث سنوات االولى من عمر الطفل ونسبة االصابة بني األوالد عن
البنات .4:1
أن عدد األطفال الذين يصابون بالتوحد واالضطرابات السلوكية املرتبطة بها يقدر بحوالي  20طفل من كل 10.000
طفل تقريباً ،وذلك نتيجة الضطراب عصبي يؤثر على الدماغ.
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الطفل الذي يعاني من حالة التوحد ُيظهر اضطرابات في ثالثة مجاالت أساسية وهي:
 -1املجال االجتماعي:
 صعوبة في استخدام لغة اجلسم بهدف تنظيم التفاعل االجتماعي. صعوبة في تطوير عالقات ودية مع أبناء اجليل. صعوبة في اشراك اآلخرين باالهتمامات وبالفرح الشخصي. صعوبة في تطوير عالقات متبادلة. -2مجال االتصال واللغة:
 تأخر في تطور النطق و/أو صعوبة في تطوير طرق بديلة للتعبير غير اللغوي. انعدام تطوير لعبة خيالية بشكل تلقائي ومتنوع أو صعوبة في تقليد األلعاب االجتماعية. صعوبة في اجراء محادثة مع اآلخرين. -كالم مبني ,تكراري وستيريوتوبي.
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ثانياً :مؤشرات الكشف عن التوحد

 -3املجال السلوكي:
 انشغال كبير و/أو أمناط من االهتمامات احملدودة. صعوبة في تقبل التغير والتصاق قهري للطقوس والروتني. حركات متكررة ومقولبة. انشغال بأجزاء األغراض ,أو بأجزاء غير أساسية لألغراض ,أو انشغال بأجزاء غير هادفة االستعمال.عند وجود شك في حالة التوحد لدى الطاقم التربوي ,على املسؤولني في املدرسة استدعاء األهل وحتويلهم لطبيب
العائلة ،والذي بدوره يحول الطفل للمختصني لتشخيص احلالة.
عل ��ى الطاق ��م التربوي توخي احلذر وعدم اعطاء تش ��خيص لألهل بأي ش ��كل من األش ��كال ،وذلك ألس ��باب عدة
منها :نفس ��ية متعلقة باألهل (الصدمة) ,القانونية ,األخالقية واملهنية ,فمن املمكن أال يتم تش ��خيص حالة التوحد
عند الطفل ،وعندها تقع املس ��ؤولية على عاتق الطاقم التربوي ,ومن املمكن أن يتخذ األهل اجراءات قانونية ضد
املدرسة.
كل ما ميكن قوله لألهل هو ش ��رح للس ��لوك املش ��اهد بش ��كل مفص ��ل ،والقول بأن هذا الس ��لوك غي ��ر مالئم/عادي
للجيل.
• •أسئلة عبارة عن مؤشرات الكشف املبكر حلالة التوحد:
 .1هل يستطيع أن يستعمل تعابير أو جمل قصيرة؟
 .2هل يتكلم مع اآلخرين بهدف اجتماعي (فقط لكي يكون ودي ًا وليس لكي يحصل على شئ ما)؟
.3ه ��ل ميك ��ن ادارة محادث ��ة متبادل ��ة مع بحث يتم في ��ه االنتظار لل ��دور في الكالم والت ��ي تكون مبنية عل ��ى ما يقوله
اآلخرين؟
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 .4هل يستعمل جمل «غريبة» بطريقة التي تعود على نفسها؟ جمل التي يكون قد سمعها من شخص آخر أو جمل
التي يكون قد اخترعها بنفسها؟
 .5هل توجد مواقف التي يستعمل بها أسئلة ،أو يقول أشياء غير مالئمة للموقف االجتماعي؟
 .6هل يستعمل الضمائر بشكل غير سليم ,مث ً
ال بدل من أن يقول «بدي اشرب» يقول «بدك تشرب»؟
 .7هل يس ��تعمل كلمات التي يبدو وكأنه اخترعها بنفس ��ه ,أو يصف أش ��ياء بصورة مغايرة ,غير مباش ��رة أو بش ��كل
مجازي ,على سبيل املثال ،يقول «مي سخنه» بدل من أن يقول «بخار».
 .8هل يعود ويقول نفس األش ��ياء بش ��كل متكرر وبنفس الطريقه ،أو يصر على أن تقول أنت نفس الـأش ��ياء بش ��كل
متكرر؟
 .9هل هناك أشياء يهمه أن تكون مرتبة بطريقة معينة ،أو أشياء الذي يصر أن تعملها له بطريقة معينة؟
 .10هل تعابير وجهه بشكل عام مالئمة للموقف االجتماعي؟
 .11هل يس ��تعمل يداك وكأنهم جهاز ،أو كأنهم جزء من جس ��مه؟ على س ��بيل املثال :يش ��ير إلى الش ��يئ بواس ��طة
اصبعك ،ميسك بيدك ويضعها على يد الباب لكي تفتح له الباب؟
 .12ه ��ل يوج ��د أش ��ياء التي تش ��غله أو تعنيه والتي تب ��دو غريبة مثال :اش ��ارات ضوئية ,مزاريب ,ش ��موع ,منافذ
كهربائية وما شابه.
 .13هل يظهر اهتمام بأجزاء من اللعبة (مثالً ,أن يلف عجالت السيارات أو عجالت العربات والدراجات) وهذا
أكثر من اهتمامه باللعبة كلها؟
 .14ه ��ل يظه ��ر مج ��االت م ��ن االهتم ��ام الكبير بأش ��ياء خاص ��ة والتي تكون غي ��ر مالئمة جليل ��ه؟ (مث�ل ً�ا ,االهتمام
بالديناصورات ,قطارات ,سيارات)
 .15هل يظهر اهتمام بأن يرى ,يلمس ،يسمع ,يذوق ,أو يشم أشياء أو أشخاص؟
 .16ه ��ل ل ��ه طريق ��ة غريب ��ة بتحريك يدي ��ه أو ؟أصابعه ,على س ��بيل املث ��ال بأن يرفرف بي ��ده أو يح ��رك أصابعه أمام
عينيه؟
 .17هل عنده حركات مركبة في كل جسمه والتي يعود ويكررها ,مثالً :أن يلف حول نفسه أو بان يهز بجسمه؟
 .18هل يضرب بعنف نفس ��ه عن قصد مثالً :من خالل عض ظهر كف اليد أو ضرب رأس ��ه باحلائط ,باألرض أو
بأي شيء آخر.
 .19ه ��ل يوج ��د أغراض (عدى عن األلعاب الرخوة أو احلرام الناعم) ،والتي يجب أن يحملها ويأخذها معه لكل
مكان؟
 .20هل يوجد له أصدقاء ثابتني أو صديق حميم؟
 .21ه ��ل يس ��تطيع التقليد بش ��كل تلقائ ��ي ما يفعل ��ه اآلخرين (مثالً :ه ��ل يقلد األش ��خاص بفعالي ��ات مختلفه مثل
الصاله؟).
 .22هل يشير بشكل تلقائي على أشياء حوله فقط لكي يريك الشيء (وليس ألنه يريد الشيء)؟
.23هل يستعمل االشارات ولغة االشارة لكي يوضح لك ماذا يريد؟
 .24هل يحرك برأسه لكي يشير «نعم»؟
 .25هل يحرك رأسه لكي يشير «ال»؟
 .26هل ينظر اليك بشكل عام مباشرة إلى وجهك عندما يكون منشغ ً
ال بشيء ما أو عندما يتحدث اليك؟
 .27هل يبتسم اليك عندما تبتسم اليه؟

 .28هل يريك أشياء يهمه فقط لكي يلفت انتباهك؟
 .29هل يتقاسم معك االغراض واألشياء عدا عن الطعام؟
 .30هل حاول مرة أن يشركك مبا يفرحه؟
 .31هل حاول مرة أن يراقبك في حال كنت حزين او موجوع؟
 .32هل ينظر اليك بحال احتاج أمر ما أو املساعدة ,هل يستعمل االشارات ,لغة اجلسم ,األصوات والكالم لكي
يلفت انتباهك؟
 .33هل يوجد لديه تنوع لتعابير وجهه؟
 .34هل يشارك بشكل تلقائي بألعاب وهل يقلد فعاليات اجتماعية مثل لعبة «الغميضة»؟
 .35هل يلعب ألعاب خيالية أو ألعاب «التظاهر»؟
 .36هل يبدي اهتمام ًا بأطفال آخرين مبثل سنه؟
 .37هل تكون ردة فعلة ايجابية عندما يقترب طفل منه؟
 .38هل يبدي اهتمام ًا بك وينظر اليك في حال دخلت الغرفة وحتدثت ولكن ليس اليه؟
 .39ه ��ل يلع ��ب ألعاب خيالية مع أطفال آخرين بحيث يكون واضح ًا بأن كل واحد منهم يفهم تظاهر اآلخر خالل
اللعبة؟
 .40هل يبادر باالشتراك في اللعب مع مجموعة من االطفال؟

ثالثاً :التشخيص
•
•
•
•
•
•
•

•اجلهات املخولة مهنيا ً لتشخيص حالة التوحد:
•طبيب أعصاب متخصص في تطور الطفل.
•أخصائي نفسي متخصص في تطور الطفل (حتى جيل  9سنوات).
•أخصائي نفسي متخصص في علم النفس االكلينيكي.
•طبيب نفسي متخصص لألطفال.
•طبيب أطفال يعمل ملدة ال تقل عن  3سنوات في مركز لتطور الطفل معترف به من قبل وزارة الصحة.
•ف ��ي حال مت تش ��خيص حال ��ة التوحد عند الطفل ،فأنه م ��ن الضروري اجراء بعض الفحوص ��ات التي يتم حتويل
األطف ��ال اليه ��ا للتش ��خيص املف ��ارق مث ��ل فح ��ص الس ��مع ،فح ��ص  ،Fragel Xفحص  CTللدم ��اغ ،فحص
 ،MRIفحص جينات .وهذا بسبب أوجه الشبه بني عوارض التوحد واضطرابات ومتالزمات أخرى.

عناوين لتشخيص الطفل الذي يعاني من التوحد:
• •مراكز تطور الطفل التابعة لصندوق املرضى (كوبات حوليم).
• •أطباء أعصاب ,أخصائيني نفسيني ذكروا أعاله بشكل خاص (على حساب األهل).
• •في مناطق الضفة الغربية ميكن التوجه إلى أطباء أعصاب األطفال “مستشفى الرعاية العربية التخصصي”
د .انور دودين  ،د .سمير خليل.
• • طرق العالج
العالجات املعروفة هذه األيام هي ،ABA, DIR, TCATCH :وهي عالجات خاصة حلاالت التوحد والتي
تعطى من خالل معاجلني ذوي اختصاصات مختلفة.
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رابعاً :توصيات التدخل
1 .1توصيات لألهل
املباش ��رة في العالجات الضرورية بأس ��رع وقت ممكن ,محبذ في س ��ن الطفولة املبكرة ومباش ��رة بعد اكتش ��اف احلالة
وتشخيصها.

قائمة املراجع :

يحيى ،خولة )2000( ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية( ،ط )1عمان ،األردن ،دار الفكر.
DSM- Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition.
Published by the American Psychiatric Association, Arlington, VA.

املشكلة

اسم املؤسسة  /جهة التحويل

املنطقة

الهاتف

القدرات العقلية

جمعية الياسمني اخليرية
مركز جبل النجمة
جمعية النهضة النسائية

رام الله
رام الله
رام الله

02 2951144
02 2962705
02 2956853

مؤسسة االميرة بسمة

القدس  -الطور

02 6283058

عسر التعلم

جمعية روان لتنمية الطفل

02 2953184
رام الله
059 8180052
القدس ضاحية البريد 02 2342686

املركز الفلسطيني لالرشاد البلدة
القدمية

القدس البلدة القدمية 02 6277360

مؤسسة فيصل احلسيني

صعوبات اللغة
والنطق

العالج الوظيفي

االعاقات احلركية

جمعية روان لتنمية الطفلميساء لصعوبات التعلمجمعية النهضة النسائية
مؤسسة االميرة بسمة
معهد الطفل

مركز خليل أبو ريا لتأهيل/جمعيةأصدقاء املريض
اللجان احمللية لتأهيل املعاقني(االنروا)
مؤسسة االميرة بسمة
مركز خليل أبو ريا لتأهيل/جمعيةأصدقاء املريض
العربية للمعاقني حركيا

االحتاد العام للمعاقني

رام الله
رام الله
رام الله
القدس –الطور
القدس بيت حنينا

رام الله –طريق
بيتونيا

القدس –الطور

رام الله –طريقبيتونيا
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• •طريقة حتليل الس ��لوك التطبيقي ( :)Analysis ABA- Applied Behavioralمت تطويرها على يد
لوفاز ( .)Lovasيتم بحس ��ب هذه الطريقة ،معاجلة الس ��لوك بش ��كل مكثف بهدف تطوير مهارة تكيف ,للغة
واالتصال .تش ��ير األبحاث إلى أن 50%من األطفال الذين مت عالجهم بهذه الطريقة ،اس ��تطاعوا االندماج في
املجتمع ،وظهر لديهم حتسن ملحوظ في املهارات املختلفة.
• •طريق ��ة االختالف الف ��ردي التط ��وري ( :)Difference DIR - Developmental Individualمت
تطويره ��ا على يد  Greenspanو  .Widerيتم العالج بحس ��ب هذه الطريق ��ة ،باالهتمام باملعطيات اخلاصة
بكل طفل ,مع التش ��ديد على العالقة بني حالته العاطفية وبني س ��لوكه .يعتبر اللعب التفاعلي ()interactive
جوهر هذا العالج ,ولألهل دور مهم خالل اللعبة.
• •طريق ��ة ع�ل�اج وتأهيل األطف ��ال التوحديني واألطف ��ال املصابني باعاق ��ة التواص ��ل (Treatmentand
Education of Autistic and Related Communication of Handicapped Children
=  :)TEARCHتهدف هذه الطريقة لدفع الطفل قدر االمكان ألن يعيش بش ��كل مس ��تقل .من املهم مالءمة
األمر مع احتياجات العائلة ,ويكون الوالدين شريكني في هذا العالج ،توجد أهمية لالختالط مع أطفال يكون
منوهم سليماً ,وفق ًا جلاهزية الطفل املعالج.
عل ��ى األهل التوجه إلى جلنة التنس ��يب ،حتى يتم تنس ��يب الطالب في اطار تعليمي خ ��اص (في القدس قبل جيل 3
سنوات ,احلضانة التأهيلية «الوين» ,بعد جيل ال  3سنوات «مدرسة البسمة التابعة لوزارة التربية والتعليم»).
بعد اكتش ��اف احلالة يجب توجيه الطالب للجنة التنس ��يب ،بحيث يتم نقل الطالب ملدرسة خاصة .أما بالنسبة ملركز
املصادر فأنه يستطيع العمل مع حاالت التوحد من خالل مختصني ذوي جتربة في املجال ،من اجلدير بالذكر أن حالة
التوح ��د ه ��ي واحدة من احلاالت الصعبة عند األطفال/األش ��خاص ذوي االحتياج ��ات اخلاصة ،وليس من املمكن
ألي شخص االدعاء بالقدرة على العمل مع مثل هذه احلالة اال في حال مت تأهيله وتدريبه لهذه احلالة بالذات.

• •قائمة بأسماء املؤسسات للتحويل

02 2953184
02 2966417
02 2956853
02 6283058
6566756
02 2957060
02 2986178
02 2965432
02 6283058
02 2957060
02 2986178

القدس –شارع علي
ابن ابي طالب

02 6262585

القدس -الرام

02 2345586

اعداد :األخصائي طارق معاري
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مشاكل بصرية

 اجلمعية االهلية للمعاقني بصرياجمعية الرعاية العربية
نور العني

هيلني كليرلالعاقات البصرية

صعوبات سمع

رام الله

02 2986420

القدس – شارع
االصفهاني

02 6287584

بيت حنينا – القدس

02 5833841

 جمعية الهالل االحمر الفلسطيني /رام الله.

رام الله

022406515
022406518
022407530

مؤسسة االميرة بسمة

القدس –الطور

02 6283058

معهد الطفل

القدس بيت حنينا

02 6566756

اضطرابات سلوكية املركز الفلسطيني لإلرشاد
ونفسية لألطفال

التوحد

بيت جاال

022766151

رام الله
القدس

 رام اللهالطفل السعيد
الرعاية العربية االطباء التالية اسماؤهم رام الله
د .انور دودين
د .سمير خليل
بيت جاال
اجلمعية العربية للتأهيل

022989788
02 6562272
02 -6277360
02 2964482
02 2986420

02 2766076

بدعم من

املــركــز الفلـسطينـي لالرشـاد

The Palestinian Counseling Center
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بيت حنينا  02-6562272البلدة القدمية في القدس 02-6277360
www.pcc-jer.org email: pcc@palnet.com

