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الحــــمد هلل الــــذي تــــتم بــــنعمته الــــصالــــحات, والــــصالة والســــالم عــــلى ســــيدنــــا 

وحبيبنا و قدوتنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم  التسليم… 

اإلرادة هــــــي تــــــلك الــــــنقطة الــــــصغيرة الــــــتي تــــــصنع املســــــتحيل, وهــــــي الــــــتي 
تــــعطيك الــــدافــــع والــــحافــــز فــــي اتــــجاه هــــدفــــك وتــــمكنك مــــن تــــذلــــيل الــــصعاب 
وتحـدي املـعوقـات إلكـمال طـريـقك وإنـجاز مـبتغاك مـهما صـعب املـشوار, ومـن 
ثـــم هـــي تـــلك الـــتي تـــجعلك تـــنطلق كـــالـــسهم إلـــى الهـــدف بـــخوض التحـــديـــات 

للوصول للنجاح. 

وهـــــا نـــــحن فـــــي مجـــــلة جســـــتر الـــــثقافـــــية الـــــتي أشـــــرقـــــت بـــــعددهـــــا األول فـــــي 
ديـسمبر 2017م والـثانـي فـي فـبرايـر 2018م. وبـتضافـر جـهود أبـت إال أن 
تـقدم مـا هـو جـديـد ومـميز، فـصدر الـعدد الـخاص بـالـقوانـني والتشـريـعات فـي 
الـتربـية الـخاصـة بـاملـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـأقـالم طـالب الـدراسـات الـعليا 
فـــــي قـــــسم الـــــتربـــــية الـــــخاصـــــة بـــــجامـــــعة املـــــلك ســـــعود. كـــــما أن الـــــكم الـــــكبير 
لـــــلمشاركـــــات فـــــي هـــــذا الـــــعدد أكـــــبر دلـــــيل عـــــلى الـــــنجاح والـــــدعـــــم الســـــتمرار 
إصـــــدار املجـــــلة بـــــعد أن أضـــــاءهـــــا بـــــإرادة  الـــــعامـــــلني عـــــليها  وبـــــاجـــــتهادات 
وتــــكاتــــف طــــالب أرادوا مــــن هــــذه املجــــلة أن تــــكون نــــافــــذة لــــلعالــــم الــــخارجــــي 
لـتكتب أنـامـلهم مـا تـعلموه فـي مـجال الـتربـية الـخاصـة لـيكونـوا أصـواتـاً تـنادي 
بــحقوق األفــراد ذوي اإلعــاقــة. وهــم بــالــفعل أبــدعــوا, وزاد اإلبــداع بــمشاركــة 
عــمالــقة مــن أســاتــذة و مــن ذوي الــخبرة والــفكر األكــاديــمي, وذلــك بــتقديــم مــا 
هــو جــديــد ومــميز فــي مــجال اإلعــاقــة بجــميع مــجاالتــها, وهــذا مــا كــنا نــسعى 
لــــه . والــــيوم بــــالــــعدد الــــثالــــث, الــــذي يــــقدمــــه نــــخبه مــــن املــــختصني فــــي مــــجال 
الـتربـية الـخاصـة وطـالب و طـالـبات الـدراسـات الـعليا بـقسم الـتربـية الـخاصـة 
ـفي ـجاـمعة املـلك سـعود ـفي الـقسم اـلخاص بـنهايـة الـعدد الـذي أبـدعـوا فـيه و 
بـــالـــفعل أشـــعر بـــأنـــها صـــبحت مـــشواراً جـــميالً تـــنثر فـــيها مـــن حـــقل األزهـــار 
بـــاقـــات جـــميلة مـــن املـــقاالت ذات فـــوائـــد مـــتنوعـــة عـــلمية وعـــملية, والـــتي نـــعمل 
جــاهــديــن لــتكون مــرجــعاً مــميزاً لــثقافــة جــديــدة فــي مــجاالت الــتربــية الــخاصــة 
املــــختلفة. الــــنجاح كــــلمة نــــرددهــــا فــــي كــــل وقــــت وزمــــان نــــرغــــب بــــها ونــــسعى 
لــــلوصــــول لــــها وقــــد وصــــلت مجــــلة إرادة لــــلنجاح.  وبــــإذن اهلل ســــوف تســــتمر 

بإبداع أقالمكم. 
رئيس هيئة التحرير …





طاولة جستر للقراءة 

خـصصت الجـمعية الـسعوديـة لـلتربـية الـخاصـة يـومـني مـن كـل أسـبوع لـلقراءة مـن 
مكتبتها في مقرها الرئيسي بجامعة امللك سعود للرجال و النساء.

 و الـتي تـحتوي عـلى الـعديـد مـن الـكتب و املـجالت الـعلمية فـي مـجال الـتربـية و 
التربية الخاصة.
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تـــــــــعد املجـــــــــلة الـــــــــسعوديـــــــــة 
لـلتربـية الـخاصـة الـتي تـصدر 
عـن أول دار نشـر فـي جـامـعة 
عـــــــــربـــــــــية و هـــــــــي دار نشـــــــــر 

جامعة امللك سعود .
تـعد املجـلة األولـى مـن نـوعـها 
الــــــعالــــــم الــــــعربــــــي ،تــــــختص 
بـالـتربـية الـخاصـة و اإلعـاقـة، 
و صـدر مـنها إلـى االن سـبعة 

أعداد .

كـــــــما يـــــــمكن االطـــــــالع عـــــــلى 
شـروط النشـر و كـل مـا يتعلق 
فــــــــــيها عــــــــــن طــــــــــريق زيــــــــــارة 

موقعها الرسمي:  
sjse.ksu.edu.sa
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املبحث األول: أهمية االستشارة والعمل 
الجماعي في ميدان التربية الخاصة 

لـقد اكـدت الـعديـد مـن الـدراسـات وادبـيات الـتربـية الـخاصـة 
ان ذوي االحـتياجـات الـخاصـة بـحاجـة لـلعديـد مـن الـبرامـج 
الــــــتربــــــويــــــة الــــــخاصــــــة والخــــــدمــــــات ذات الــــــعالقــــــة، حــــــيث ان 
اإلعـــاقـــة يـــترتـــب عـــليها الـــعديـــد مـــن املـــشكالت الـــتي يـــقابـــلها 
الـحاجـة لـتقديـم خـدمـات وأسـالـيب خـاصـه ولـتحقيق ذلـك فـقد 
ظهــرت اتــجاهــات حــديــثة وأســالــيب جــديــدة مــثل االســتشارة 
 collaboration والـــــــــــعمل الجـــــــــــماعـــــــــــي  consultation
(أبـو نـيان،2007) لـتكون طـرقـا فـاعـلة فـي خـدمـة الـطلبة مـن 
ذوي االحـــتياجـــات الـــخاصـــة فـــي الـــبيئة الـــتي يـــتلقون فـــيها 
تـــــــعليمهم ولـــــــتتيح لجـــــــميع األطـــــــراف املـــــــعينة بـــــــالـــــــطفل فـــــــي 
املــــــشاركــــــة الــــــفاعــــــلة كــــــاألســــــرة واملــــــعلمني واالخــــــتصاصــــــني 
االخـــــريـــــن. ويـــــشير (2007) الـــــى ان االســـــتشارة والـــــعمل 
الجــماعــي كــفيالن بحــل الــكثير مــن املــشكالت الــتي تــواجــه 

الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. 

وفــــي ضــــوء هــــذه األهــــمية، اكــــدت الــــقوانــــني والتشــــريــــعات 
االمــــــــــريــــــــــكية كــــــــــقانــــــــــون تــــــــــربــــــــــية األطــــــــــفال ذوي اإلعــــــــــاقــــــــــة 
عــــــــــــــــــلـــــى   IDEA)Individuals with Disabilities)
أهـــمية تـــقديـــم خـــدمـــات هـــذه الخـــدمـــات وحـــق الشـــراكـــة مـــع 
املـــؤســـسات الـــتربـــويـــة فـــي صـــنع الـــقرارات املـــتعلقة بـــتربـــية 
وتــــــــــــــــــعـلـيـم الــــــــــــــــــطـلـبـة الــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــديــــــــــــــــــهـم احــــــــــــــــــتـيـاجــــــــــــــــــات 

 .(Lewis&DOORLAG,1999)خاصة
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املبحث الثاني: مزايا االستشارة والعمل 
الجماعي  

 Dettmer, Thurston االســــــتشارة: كــــــما يــــــعرفــــــها
and Dyck (2005) بــــــأنــــــها نــــــشاط يــــــتكاتــــــف فــــــيه 
الـتربـويـون واالسـرة داخـل املـدرسـة مـن خـالل الـتعاون 
والــــــتواصــــــل مــــــن اجــــــل خــــــدمــــــة احــــــتياجــــــات أطــــــفالــــــهم 

السلوكية والتربوية.  

 (Shulman (1986 الــــعمل الجــــماعــــي: كــــما عــــرفــــه
بـأنـه وحـدة اجـتماعـية ذات إرادة ومـقدرة ذاتـية تـتكون 
مـــن عـــدد مـــن االفـــراد بـــينهم عـــالقـــة تجـــمعهم مـــصلحة 

مشتركة ويتفاعلون بناءا على أسس وقيم خاصة. 

ان لــالســتشارة والــعمل الجــماعــي الــعديــد مــن املــزايــا 
هـــــي: وســـــيلة فـــــاعـــــلة تـــــدعـــــم تـــــعلم ذوي االحـــــتياجـــــات 
الـــــخاصـــــة كـــــما انـــــها تـــــتيح الـــــفرصـــــة لـــــتبادل األفـــــكار 
واآلراء بـــــني املـــــعلم الـــــعادي ومـــــعلم الـــــتربـــــية الـــــخاصـــــة 
لـتقديـم بـرامـج تـربـويـة شـامـلة وفـاعـلة وفـي جـو تـعليمي 
مــــــالئــــــم (Wet 1988) وتــــــساعــــــد فــــــي تــــــولــــــيد أفــــــكار 
وخــطط تــدريــبية تــقابــل احــتياجــات الــتالمــيذ بــاخــتالف 

 .(Keef,er al,2004) قدراتهم

املـــــبحث الـــــثالـــــث: التحـــــديـــــات الـــــتي تـــــواجـــــه 
االستشارة والعمل الجماعي 

يـــــــوجـــــــد الـــــــكثير مـــــــن التحـــــــديـــــــات الـــــــتي تـــــــواجـــــــه الـــــــعمل 
الجماعي واالستشارة في ميدان التربية الخاصة: 

1)مـشكالت إداريـة فـقد يـكون مـديـر املـدرسـة لـديـه نـقص 
مـــــــعرفـــــــي بـــــــمهام الـــــــتوجـــــــيه الـــــــتربـــــــوي ومـــــــا يـــــــتطلب مـــــــن 

مهارات.  (العمر،2015).  

2)مـــشكالت بـــني املـــدرســـة واإلدارة الـــتعليمية فـــكثير مـــن 
اإلدارة تــــــــقيد حــــــــركــــــــة اإلدارة املــــــــدرســــــــية وتــــــــعزل عــــــــنها 
الــصالحــيات فــي الــشؤون املــالــية واإلداريــة مــما يــجعل 

هذه اإلدارة عاجزه في مواجهة احتياجاتهم. 

 3) مـــــشكالت تـــــتعلق بـــــالـــــعالقـــــة بـــــني الـــــكادر الـــــتعليمي 
وإدارة املــــــدرســــــة (الــــــقيادة الــــــبيروقــــــراطــــــية املــــــبنية عــــــلى 

السلطة). 

4)ضـــعف الـــتواصـــل بـــني إدارة املـــدرســـة واولـــياء األمـــور 
حــيث قــد تــكون األســباب انــهم ال يــفهمون مــا هــو الــدور 
املـــــــــناط بـــــــــهم او املـــــــــطلوب مـــــــــنهم كـــــــــأولـــــــــياء أمـــــــــور فـــــــــي 

االجتماعات التي تعقدها معهم إدارة املدرسة. 

5)مــشكالت تــتعلق بــالــبيئة املــدرســية فــقد تــكون املــبانــي 
غـــــير مـــــصممة ومجهـــــزه بـــــشكل يـــــتالءم مـــــع تـــــقديـــــم هـــــذه 
الخـــدمـــة وكـــذلـــك قـــد تـــكون هـــذه املـــبانـــي غـــير مـــعدلـــة بـــما 
يــــــــتناســــــــب مــــــــع قــــــــدرات الــــــــتالمــــــــيذ ذوي االحــــــــتياجــــــــات 
الــــــخاصــــــة مــــــما قــــــد يــــــشكل لــــــديــــــهم الــــــشعور بــــــالــــــدونــــــية 

واالكتئاب. 

 Compton وكـذلـك مـا أكـدتـه دراسـة كـومـبتون واخـرون
et al(2015&) الـــتي أوضـــحت ان هـــناك الـــعديـــد مـــن 
املـــعوقـــات الـــتي تـــواجـــه الـــعامـــلني اثـــناء مـــمارســـة الـــعمل 
الجـــماعـــي تـــتعلق بـــضيق الـــوقـــت، والـــدعـــم االداري غـــير 
الــــــكافــــــي والــــــتصورات املــــــختلفة لــــــضرورة الــــــتعاون بــــــني 
املـــعلم املـــتجول ومـــعلمي الـــتعليم الـــعام. وأكـــدت دراســـة 
الـــــبتال (2013) ان املـــــعلمني الـــــذيـــــن لـــــديـــــهم مـــــعلومـــــات 
حـول االسـتشارة والـعمل الجـماعـي هـم األكـثر مـمارسـة 
لهما أكثر من الذين ال يملكون املعرفة الكافية عنهما. 
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املبحث الرابع: املقترحات لتطوير االستشارة 
والعمل الجماعي في امليدان  

1-إعادة النظر في البرامج التدريبية ووضع خطط 
تستهدف االستشارة والعمل الجماعي. وقد أوصى بذلك 

القريني (2015). 

2-التطوير املهني للعاملني في ميدان التربية الخاصة 
وفقا الحتياجاتهم التدريبية لتنمية مهارات االستشارة 

والعمل الجماعي. 

3-اجراء دراسات توضح واقع ممارسة االستشارة 
والعمل الجماعي بني معلمي التربية الخاصة ومعلمي 

التعليم العام. 

4-تضمني موضوع االستشارة والعمل الجماعي في 
برامج اعداد معلمي التعليم العام. 

5-الرفع من مستوى الوعي حول موضوع االستشارة 
والعمل الجماعي في برامج اعداد معلمي التربية 

الخاصة. 

6-استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحوث العلمية من 
خالل املراكز البحثية وهذا ما أوصى به الكثير من 

الباحثون في املجال. 
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 "Hidden Curriculum  يــــــــــلعب "املــــــــــنهج الــــــــــخفي
دوراً مـــهماً ورئـــيساً فـــي الـــعملية الـــتربـــويـــة والـــتعليمية, 
قـــد يـــفوق بـــكثير مـــا يـــلعبه املـــنهج الـــرســـمي املـــعلن مـــن 
دور بــــــــــارز فــــــــــي ذات الــــــــــعملية, ويتجــــــــــلى دور املــــــــــنهج 
الــــخفي لــــيس فــــقط فــــيما يــــقدمــــه لــــلطالب مــــن خــــبرات 
إضــــافــــية إثــــرائــــيه فــــي املــــجال املــــعرفــــي فحســــب , بــــل 
فـيما يـقدمـه لـهم كـذلـك مـن خـبرات تـربـويـة مـتعددة ذات 
طـابـع فـكري واجـتماعـي وأخـالقـي وسـلوكـي (رام اهلل, 

2015)؛ (فالتة , 2009). 

يـقول فـيليب جـاكـسون فـي كـتابـه “الـحياة فـي الـفصل 
الــــــدراســــــي” Life in classroom : ” إن املــــــدرســــــة 
مــــــــــــــكان يجــــــــــــــلس فــــــــــــــيه الــــــــــــــطالب مــــــــــــــعاً، ويســــــــــــــتمعون 
ويــــنتظرون، ويــــرفــــعون أيــــاديــــهم، ويــــناقــــشون ويــــعملون 
مــعاً، ويــقفون فــي صــفوف. وكــل تــلك الــخبرات روتــينية 
وتحـــدث آلـــياً ومـــن دون أن تـــكون مـــلحوظـــة. ولـــكن تـــلك 
الـتفاعـالت تـنطوي عـلى رسـائـل ومـضمونـات مـا، وتـؤثـر 
فــي الــكيفيات الــتي يــنشأ فــيها الــطلبة اجــتماعــياً فــي 
الــصفوف، واملــدارس. وكــثيراً مــا تــؤثــر عــلى الــتحصيل 
األكـــــــــاديـــــــــمي، أو غـــــــــالـــــــــباً مـــــــــا يـــــــــكون لـــــــــها مـــــــــثل ذلـــــــــك 

التأثير” (عصر، 2006). 

وقــــــــد تــــــــعددت مــــــــسميات املــــــــنهج الــــــــخفي كــــــــونــــــــه مــــــــنهجاً دون 
أهـداف, ودون تخـطيط , ويظهـر نـتيجة لـتفاعـل أطـراف عـديـدة 
ذات صـــــلة بـــــالـــــعملية الـــــتربـــــويـــــة تـــــفاعـــــالً داخـــــلياً فـــــيما بـــــينها , 
وتــفاعــالً خــارجــياً بــينها وبــني املــجتمع املــحيط بــها, فــقد ســمي 
بـــــاملـــــنهج الـــــصامـــــت, املـــــنهج الـــــضمني واملســـــتتر واملـــــنهج غـــــير 
الـــــــــــرســـــــــــمي , واملـــــــــــنهج املـــــــــــوازي أو غـــــــــــير املـــــــــــكتوب, واملـــــــــــنهج 
 Sadker & Sadker,)  ,اإلضـــافـــي, والـــتعليم غـــير املـــتوقـــع

 .(2000

وال يــــوجــــد اتــــفاق بــــني الــــتربــــويــــني عــــلى تــــعريــــف دقــــيق ومــــوحــــد 
لــلمنهج الــخفي لــتعدد مــسمياتــه ؛ إال أن هــناك اتــفاقــاً ضــمنياً 
حـول مـفهومـه , فـهو يـوصـف بـأنـه "املـنهج املـتكون مـن السـلوك 
والـقيم واملـعانـي الـتي تُـدرس لـلطلبة بـواسـطة املـعلم أو املـدرسـة 
مــــن غــــير تخــــطيط". ويــــعرف أيــــضاً بــــأنــــه " مجــــموعــــة املــــفاهــــيم 
والــــــعمليات الــــــعقلية واالتــــــجاهــــــات والــــــقيم والســــــلوكــــــيات الــــــتي 
يكتســــــبها املــــــتعلم خــــــارج املــــــنهاج املــــــكتوب بــــــطريــــــقة التشــــــرب 
ودون إشــراف وذلــك نــتيجة تــفاعــل املــتعلم مــع زمــالئــه ومــعلميه 
واالداريـــــني فـــــي املـــــدرســـــة ومـــــن خـــــالل األنشـــــطة غـــــير الـــــصفية 

وباملالحظة والقدوة" (األشقر , 2014).  
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ويـقصد بـه كـل الـقواعـد والـقناعـات والـنماذج والـقيم الـتي 
يــــتم إرســــالــــها وتــــحويــــلها إلــــى الــــطلبة عــــبر الــــقواعــــد غــــير 
املـعلنة وغـير املـكتوبـة الـتي تـعكسها الـقواعـد املـدرسـية أو 

الروتني اليومي داخل اإلطار املدرسي. 

أثــبتت الــدراســات الــعلمية أن األطــفال يــتأثــرون «بــاملــنهج 
الــخفي» بنســبة 70%، مــقابــل املــناهــج الــتي يُخــطط لــها 
عــن طــريــق املــناهــج املــدرســية أو الــبرامــج الــتربــويــة. وهــو 
الــــذي يــــتحقق فــــي ســــلوك الــــطلبة ضــــمنياً....ويُــــعد ضــــبط 
املـــــنهج الـــــخفي والـــــتحكم فـــــيه مـــــن أصـــــعب األمـــــور الـــــتي 
تـواجـه الـقائـمني عـلى إعـداد املـناهـج وتـطويـرهـا؛ لـصعوبـة 
ضــبط شــيء ال يــرى , وال يــتوقــع, وال نــعرف طــبيعته , وال 
يــــــمكن الــــــسيطرة عــــــليه بــــــاألنــــــظمة والــــــقوانــــــني أو الــــــكتب؟
(األحــمدي, 2015: 302). وبســبب تــبايــن الــظروف فــي 
كـل فـصل , فـإن كـل طـالـب وكـل مجـموعـة مـن الـطالب لـهم 
خــبرات مــختلفة عــن االخــريــن, وتــتبايــن هــذه الــخبرات فــي 

حال وجود الطالب من ذوي االعاقة أيضاً. 

وقــــد يــــواجــــه الــــطالب ذوي االعــــاقــــة وأســــرهــــم بــــعض مــــن 
مـــــــظاهـــــــر املـــــــنهج الـــــــخفي فـــــــي بـــــــرامـــــــج وفـــــــصول الـــــــدمـــــــج 
بــــــــمدارس الــــــــتعليم الــــــــعام والــــــــتي قــــــــد يــــــــمارســــــــها بــــــــعض 
مــــــنسوبــــــي االدارة املــــــدرســــــية أو املــــــعلمني ســــــواء كــــــانــــــت 
بــقصد أو بــشكل غــير مــقصود مــما قــد يــنتج عــنه الــعديــد 
مـــــن املـــــخاطـــــر الـــــتي تـــــؤثـــــر عـــــلى ســـــير الـــــعملية الـــــتربـــــويـــــة 

للطالب ذوي االعاقة أو تؤثر عليهم نفسياً.  

وتهـــــدف هـــــذه املـــــقالـــــة إلـــــى تســـــليط الـــــضوء عـــــلى تـــــعزيـــــز 
الســـلوكـــيات املـــرغـــوبـــة فـــي املـــنهج الـــخفي بـــبرامـــج الـــدمـــج 
لــــلطالب ذوي االعــــاقــــة لــــدعــــم نــــجاحــــهم فــــيه مــــن الــــناحــــية 
الـــنفسية واالجـــتماعـــية وغـــيرهـــا..وال شـــك فـــي أن الـــتحكم 
بـــاملـــنهج الـــخفي وتـــوظـــيفه بـــشكل إيـــجابـــي مـــن شـــأنـــه أن 
يــعدل ســلوك املــتعلمني واملــعلمني, وقــيمهم , واتــجاهــاتــهم, 

نحو الطالب ذوي االعاقة.

مـــصادر املـــنهج الـــخفي: هـــناك مـــصدران أســـاســـيان 
للمنهج الخفي: 

األول: مـــصادر مـــدرســـية وتـــتمثل فـــي :املـــــعلم وفـــــلسفته 
الـــــكامـــــنة, املـــــنهج املـــــدرســـــي, ومـــــناســـــبة مـــــحتواه الحـــــتياجـــــات 
الــطالب, طــرائــق الــتدريــس مــن حــيث تــنوعــه وحــداثــته لــلطالب, 
وســـائـــل وتـــقنيات الـــتعليم, الـــتقويـــم مـــن حـــيث تـــنوعـــه وشـــمولـــه, 
املـــــناخ املـــــدرســـــي ومـــــدى تـــــكيفه مـــــع ظـــــروف الـــــطالب الـــــنفسية 

واالجتماعية. 

الــثانــي: مــصادر غــير مــدرســية (مــجتمعية) وتــتمثل 
فـــي : الـــــعوامـــــل االجـــــتماعـــــية, الـــــعوامـــــل الـــــثقافـــــية, الـــــعوامـــــل 
االقــــــتصاديــــــة, ودور املــــــدرســــــة فــــــي بــــــث هــــــذه الــــــقيم(فـــالتـــة ,

.(138 :2006

مظاهر املنهج الخفي: 

املــــنهج الــــخفي فــــي إطــــار األســــرة: وتظهـــــــر مـــــــن حـــــــيث 
التجــــــمعات الــــــعائــــــلية , والــــــعالقــــــات بــــــني أفــــــرادهــــــا والــــــخبرات 
والسلوكيات والقيم التي قد يتعلمها الفرد في إطار أسرته . 

1- يــــــــتعلم الــــــــطفل مــــــــن خــــــــالل الــــــــقدوة الــــــــكثير مــــــــن الــــــــعادات 
واألخــــــالق اإليــــــجابــــــية: كــــــالــــــصدق واألمــــــانــــــة واملــــــحافــــــظة عــــــلى 
الــصالة والــصدقــة.. إلــخ , وقــد يــتعلم مــن خــالل الــقدوة أيــضاً 

عكس ذلك فيتعلم الكذب وإهمال العبادات.. إلخ. 

2- يـمكن أن يـتعلم الـطفل الـعنف والـقسوة إذا عـامـله الـوالـديـن 
بقسوة واضطهاد.

3- إذا أسـرف الـوالـديـن فـي تـدلـيل أبـنائـهم فـقد يـنتج عـن ذلـك 
الـتسيب وعـدم االنـضباط فـي السـلوك وعـدم الـقدرة عـلى تحـمل 

املسؤولية عند األبناء. 

4- إهـــــــــمال الـــــــــطفل وعـــــــــدم االهـــــــــتمام بـــــــــما يـــــــــصدر عـــــــــنه مـــــــــن 
ســـــلوكـــــيات إيـــــجابـــــية أو ســـــلبية يخـــــلق شـــــخصية قـــــلقة مـــــترددة 

متخبطة في سلوكها. 



5- عـــدم املـــساواة بـــني األبـــناء والـــتفريـــق بـــينهم قـــد يـــؤثـــر عـــلى 
شـــــــخصية الـــــــطفل ويـــــــعزز الســـــــلوكـــــــات الـــــــسيئة كـــــــالـــــــحقد أو 

األنانية. 

املـــنهج الـــخفي فـــي إطـــار املـــدرســـة: وتظهـــــر مـــــن حـــــيث 
الــعالقــات بــني مــنسوبــي الــهيئة املــدرســية, وتــرتــيب الــفصول, 
والــبناء املــدرســي ونــوع األثــاث ووضــعه فــي املــدرســة, وتــوزيــع 
الــــوقــــت الــــدراســــي , والــــلوائــــح واألنــــظمة والــــتعليمات املــــطبقة 

عليهم.  

املـنهج الـخفي فـي إطـار االعـالم والـتقنية: وتظهــر مــن 
حــــيث مــــا يــــبث فــــي وســــائــــل االعــــالم, ومــــا يُــــكتب بــــالــــصحف 
واملـــجالت وغـــيرهـــا مـــن وســـائـــل الـــتقنية, ورســـوم الـــكاريـــكاتـــير 

واألفالم واملسلسالت. 

املـــنهج الـــخفي فـــي إطـــار املـــجتمع: وتظهـــــر مـــــن حـــــيث 
الــــــــــــحياة املــــــــــــجتمعية والجــــــــــــمعيات واألنــــــــــــديــــــــــــة واملــــــــــــناســــــــــــبات 
والـــــفعالـــــيات الـــــخارجـــــية (األشـــــقر, 2014). وكـــــذلـــــك األمـــــثال 

الشعبية التي يطلقها املجتمع عليهم. 

مكونات املنهج الخفي: 

يتكون املنهج الخفي من عدة مكونات وهي: 

1. الـكتاب املـدرسـي وتـقيد املـعلمون واعـتمادهـم عـلى مـا 
ورد فيه من معلومات دون توسع. 

2. الجـــدول الـــدراســـي مـــــن حـــــيث تـــــوزيـــــع الـــــوقـــــت عـــــلى 
املـــواد الـــدراســـية , وتـــوزيـــع الـــحصص, وتـــرتـــيب املـــواد فـــي 

الجدول, وتوزيع الدرجات على املواد الدراسية. 

3. مــرافق املــدرســة (املــنافــع املــدرســية) كــــالــــساحــــات 
املـــــفتوحـــــة ودورات املـــــياه الـــــنظيفة واملـــــنظمة تـــــتيح لـــــلطالب 

القيام باألعمال االبداعية. 

4. املـناخ املـدرسـي (كـأهـداف املـدرسـة ووضـوحـها, نـمط 
املكافأة والعقاب ... 

5. الـحيز الـطبيعي: الــفراغ املــتاح لــلتعلم فــي الــفصل, 
وتــــرتــــيب املــــقاعــــد فــــي الــــفصل وتــــأثــــير األثــــاث عــــلى املــــناخ 
الـــــــفصلي, جـــــــميعها تـــــــؤثـــــــر عـــــــلى ســـــــلوك الـــــــطالـــــــب ومـــــــدى 

استجابته وتطوره. 

6. ثقافة املتعلم وبيئته. 

7. الخــــــلفية الــــــعلمية والــــــثقافــــــية ومســــــتوى أداء 
املـعلم , حــيث يــختلف املــعلم الــناجــح فــي فــهمه وتخــطيطه 

عن املعلم الذي ليس لديه خبرات تطبيقية. 

8. عـــــالقـــــة املـــــعلم بـــــالـــــطالب: وســــــــقف تــــــــوقــــــــعاتــــــــهم , 
ومــــــــــعامــــــــــلتهم , وعــــــــــاداتــــــــــهم واتــــــــــجاهــــــــــاتــــــــــهم وأســــــــــالــــــــــيبهم 
وســلوكــياتــهم, تــطبيقهم لــلعدالــة مــع الــطالب فــي مــعامــلتهم 

(القصير, 2012). 

أنــــماط املــــنهج الــــخفي والــــتي قــــد تُــــمارس عــــلى 
الطالب ذوي االعاقة : 

يستعمل مصطلح املنهج الخفي عادة ليحمل داللة سلبية 
لكن من وجهة نظر من يسعى نحو النمو اإلنساني 



األمـثل فـانـه يـمكن أن يـكون ذلـك الـنوع مـن الـتعلم مـرغـوبـاً أو 
غـــير مـــرغـــوب فـــيه, لـــذا وفـــقاً لـــالتـــفاقـــيات الـــدولـــية واملـــعاهـــدات 
اتخـذت املـملكة الـعربـية الـسعوديـة سـياسـة دمـج الـطالب ذوي 
االعــــــاقــــــة فــــــي مــــــدارس الــــــتعليم الــــــعام , للحــــــد مــــــن ســــــياســــــة 
الــــتمييز بــــني الــــفئات الــــخاصــــة والــــتعليم الــــعام قــــدر االمــــكان 
(والـــــــــذي يـــــــــعتبر مـــــــــنهجاً خـــــــــفياً إيـــــــــجابـــــــــياً لـــــــــدعـــــــــم الـــــــــحقوق 
والــسياســات الــداعــمة لــهم), ويهــدف الــدمــج الــتربــوي لــتعزيــز 
املـــنظومـــة الـــقيمية املـــجتمعية وإكـــساب الـــطالب مجـــموعـــة مـــن 
املـــهارات واالتـــجاهـــات اإليـــجابـــية الـــتي تـــمكنهم مـــن الـــتفاعـــل 
االجـــــــتماعـــــــي ويـــــــكون لـــــــها مـــــــردود إيـــــــجابـــــــي عـــــــلى صـــــــحتهم 

النفسية . 

إن ثـقافـة املـنهج الـخفي كـثيراً مـا تـرتـبط بـاالنـطباعـات املـبدئـية 
والــــتي يــــحكم عــــليها مــــن خــــالل الــــوهــــلة األولــــى بــــالــــنظر فــــي 
املـــــكان وعـــــلى ســـــبيل املـــــثال ال الـــــحصر إذا دخـــــلت مـــــدرســـــة 
ووجـــــــدت الـــــــساحـــــــة نـــــــظيفة, وتشـــــــتمل عـــــــلى حـــــــاويـــــــات لســـــــلة 
املـــــــــهمالت , وهـــــــــناك ارشـــــــــادات تـــــــــوعـــــــــويـــــــــة حـــــــــيال االهـــــــــتمام 
بـــــالـــــنظافـــــة, فـــــهنا يتســـــرب إلـــــى ذهـــــني عـــــدة رســـــائـــــل خـــــفية , 
ومجـموعـة مـن سـالسـل األفـكار , كـاالهـتمام بـالـبيئة املـدرسـية 
, ونـــــــظافـــــــة املـــــــكان , االهـــــــتمام بـــــــتحفيز الـــــــطالب لـــــــالهـــــــتمام 
بــــالــــساحــــة, الــــعقاب لــــو رمــــيت شــــيء بــــاألرض...), ومــــن هــــنا 
يــتضح أن املــنهج الــخفي يــتكون مــن خــالل الــثقافــة الــسائــدة 

باملكان وقد يكون إيجابي أو سلبي. 

ومـــن بـــعض أنـــماط لـــلمنهج الـــخفي (اإليـــجابـــية)عـــلى الـــطالب 
ذوي االعــاقــة: ســياســة الــدمــج الــتربــوي فــي مــدارس الــتعليم 
الــعام, الــتأكــيد بــضرورة الــتعليم, وحــث الــطالب عــلى الــتعلم, 
احـــــــترام الـــــــقوانـــــــني مـــــــثل: املـــــــحافـــــــظة عـــــــلى املـــــــواعـــــــيد , وقـــــــلة 
الـــــــــــغياب , واالخـــــــــــالص فـــــــــــي الـــــــــــعمل, احـــــــــــترام آراء الـــــــــــطلبة 
واالصـــــغاء الـــــى مـــــشكالتـــــهم ,واالشـــــتراك مـــــعهم فـــــي بـــــعض 
األنشـطة, تـعبيرات الـوجـه (كـاالبـتسامـة والـبشاشـة والـتقبل ... 
فـي وجـه الـطالب,مظهـر املـعلم (مـرتـب ونـظيف) مـما يـعزز مـن 
قيمة القدوة, العبارات اللفظية التي يستخدمها املعلم  مع

طــالبــه , ومــناداتــه لــلطلبة بــأســمائــهم, الــتواصــل مــع األســرة 
في حال غياب الطالب. 

وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك ؛ مـــن الـــطبيعي أن تظهـــر بـــعض أنـــماط 
لـلمنهج الـخفي (السـلبية)عـلى الـطالب ذوي االعـاقـة وفـيما 
يـــلي بـــعض األنـــماط املســـتخدمـــة: نجـــد أكـــثر (مـــنهج خـــفي 
سـلبي) يـؤثـر عـليهم بـدايـة هـي مـشكلة (الـشعور بـاالرتـباط 
أو االنــتماء) , فــالــبعض ال يــشعر بــارتــباطــهم بــاملــدرســة أو 
الـفصل , وهـذا لـيس نـاتـج لـعدم مـالءمـة بـرامـج الـدمـج لـهم, 
بـــل ألن الـــكثير يـــعتبرونـــهم دخـــالء عـــليهم , وأنـــهم يـــجب أن 
يـــكونـــوا مـــنعزلـــني عـــن طـــالب الـــتعليم الـــعام, وهـــذا الـــشعور 

سرعان ما ينتشر ويصبح في ثقافة املدرسة.  

: الــــنظام املــــدرســــي مــــثل: (الــــــــقواعــــــــد املــــــــدرســــــــية  أوالً
مـــــثل :تحـــــديـــــد أو تـــــخصيص عـــــدد املـــــدارس لـــــلطالب ذوي 
االعــاقــة, رفــض بــعض مــديــري املــدارس بــاســتقبال الــطالب 
ذوي االعــاقــة أو مــمن لــديــهم مــشكالت بــسيطة بــاملــدارس, 
شــــروط الــــقبول اللــــتحاقــــهم بــــاملــــدارس, الــــفصل الــــتام فــــي 
املــجتمع املــدرســي (مــجتمع املــعلمني , مــجتمع املــتعلمني), 
املـــناخ املـــدرســـي مـــثل: فـــرض تحـــديـــد نـــمط تـــقديـــم الخـــدمـــة 
لـــلطالب ذوي االعـــاقـــة (دمـــج كـــلي – دمـــج مـــكانـــي – دمـــج 
جــــــزئــــــي), عــــــدم تــــــوحــــــيد الجــــــدول الــــــدراســــــي بــــــني الــــــتربــــــية 
الــــــخاصــــــة والــــــتعليم الــــــعام, تــــــخصيص مــــــسارات محــــــددة 
لــــلطالب ذوي االعــــاقــــة (أكــــاديــــمي – مــــهني) تــــختلف عــــن 
مــــــسارات الــــــتعليم الــــــعام أو مــــــا هــــــو مــــــتاح لــــــهم, الــــــتلميح 
لـــــلزائـــــريـــــن بـــــوجـــــود طـــــالب ذوي االعـــــاقـــــة أثـــــناء الـــــزيـــــارات 
والــــجوالت مــــن خــــالل (الــــتأشــــير , أو الــــنظرات أو تــــعبيرات 
الــوجــه....), الــثقافــة املــدرســية الــسائــدة مــثل :الــقصور فــي 
دعـم السـلوك االيـجابـي, الشـراكـة مـع األسـرة وضـعف حـلقة 
الـوصـل بـني الـبيت واملـدرسـة, اسـتخدام الـعبارات الـسائـدة 
بــاملــدرســة تــكرس مــفهوم الــتمييز (أوالد الــتربــية الــخاصــة ) 
وأوالد (الــتعليم الــعام), االجــتماعــات الــتي تــعقدهــا االدارة 
املـــــــدرســـــــية تـــــــفصل بـــــــني مـــــــعلمي الـــــــتعليم الـــــــعام والـــــــتربـــــــية 
الــخاصــة (هــذه الــتصرفــات تــمنع املــشاركــة فــي الــقرارات, 
وبالتالي يصعب عليهم أن ينشئوا بيئة صالحة للتعليم), 



وكـذلـك فـي غـرف جـلوس املـعلمني مـما يـعيق فـرصـة التجـمعات 
املــهنية وغــرض الــتربــية الــخاصــة مــن وجــود فــريــق داعــم بــينهم 
وتــــبادل ومــــناقــــشة الــــطالب وتــــوضــــيحها, التجــــمعات املــــنعزلــــة 
لـــــبعض طـــــلبة الـــــتعليم الـــــعام فـــــي الـــــفسحة , وعـــــدم مـــــخالـــــطة 

الطالب من ذوي االعاقة. 

ثـانـياً: (املـوقـف الـتعليمي) بـالـفصل مـثل (عـدم مـشاركـة 
الـــــطالب ذوي االعـــــاقـــــة فـــــي الـــــفصل مـــــن قـــــبل املـــــعلم , وعـــــدم 
تــوجــيه األســئلة الــصفية لــهم أســوة بــأقــرانــهم وخــصوصــاً عــند 
وجـــود مشـــرفـــني زائـــريـــن لـــلفصل أو فـــي الـــزيـــارات الـــتقويـــمية, 
فــــلسفة الــــتدريــــس الــــتي اعــــتنقها املــــعلم , إذا كــــانــــت تــــقليديــــة 
روتــينية؛ فــهو لــن يــقبل الــتغيير, وقــد يــوجــه ال شــعوريــاً طــالب 
الـفصل نـحو اتـجاه مـعني, اسـتراتـيجيات إدارة الـفصل كـمنع 
املـــحادثـــات غـــير الـــرســـمية بـــني املـــعلم وطـــالبـــه , أو الـــحوارات 
الـــــفرديـــــة مـــــع الـــــطالب (االفـــــتقاد لـــــلحوار الـــــبناء), تـــــخصيص 
فــــــصول محــــــددة أو مــــــنفصلة, الــــــطالب ذوي االعــــــاقــــــة داخــــــل 
املـــــدرســـــة الـــــواحـــــدة, نـــــبذهـــــم فـــــي أمـــــاكـــــن خـــــاصـــــة بـــــالجـــــلوس 
بـــالـــصف, تـــدنـــي ســـقف الـــتوقـــعات مـــن قـــبل مـــنسوبـــي الـــهيئة 
املــــــــدرســــــــية بــــــــما فــــــــيهم املــــــــعلمني والــــــــطالب, وافــــــــتراضــــــــاتــــــــهم 
وقـــــناعـــــتهم فـــــي الـــــتدريـــــس او الـــــتوقـــــعات نـــــحو الـــــطالب ذوي 
االعـاقـة, ردود األفـعال مـن قـبل مـنسوبـي الـهيئة املـدرسـية بـما 
فـيهم املـعلمني والـطالب (كـالـتعليقات عـلى أشـكال الـطالب, أو 
مــالمــحهم أو وصــفهم بــخصائــصهم أو األلــفاظ املســتخدمــة , 
تــكريــس مــبدأ الــالتــكافــؤ بــني الــطالب (كــاملــيل لــبعض الــطالب 
دون االخــــــريــــــن) ؛ بــــــما يــــــغرســــــه فــــــيهم مــــــن قــــــيم الــــــخضوع و 
إضــعاف روح اإلبــداع و املــبادرة, فــقدان الــتواصــل الــبصري 
بـــني املـــعلم مـــع الـــطالب مـــن ذوي االعـــاقـــة (تـــجاهـــل تـــام لـــه), 
الـعبارات الـلفظية أو االيـمائـية الـتي قـد يسـتخدمـها املـعلم مـع 
طـالبـه مـن عـبارات النهـر واالسـتهزاء أو مـا شـابـهها, املـعامـلة 

غير املنصفة بني املتعلمني. 

ثـــالـــثاً: املـــناهـــج: (تـــــمييز الـــــكتب الـــــدراســـــية املـــــخصصة 
لـلطالب ذوي االعـاقـة (بـشعار أو بـرمـوز خـاصـة...), الـصور 
املســــتخدمــــة فــــي الــــكتب املــــدرســــية تــــختص بــــطالب الــــتعليم 
الـــعام فـــقط دون وجـــود صـــور عـــن الـــطالب ذوي االعـــاقـــة او 
قــــــــصص عــــــــنهم, املــــــــعلومــــــــات الــــــــواردة مــــــــن خــــــــارج الــــــــكتاب 
املــدرســي يــعتبرهــا املــعلم خــاطــئة أو غــير دقــيقة, الــالمــباالة 
فــي حــل املــشكالت الــتعليمية الــتي قــد تــواجــههم, اعــتبار أن 
انـــخفاض درجـــة الـــتحصيل األكـــاديـــمي مـــرتـــبطة بـــانـــخفاض 
درجـــــــة ذكـــــــاء الـــــــطالـــــــب, الـــــــرغـــــــبة فـــــــي الـــــــتعلم دون ارتـــــــكاب 

األخطاء.

تـــــــفعيل املـــــــنهج الـــــــخفي لـــــــصالـــــــح الـــــــطالب ذوي 
االعاقة: 

فـــي إطـــار الـــتوســـع بـــبرامـــج الـــدمـــج , وحـــفظ كـــرامـــة وحـــقوق 
الــــــــطالب ذوي االعــــــــاقــــــــة يــــــــنبغي اســــــــتثمار وتــــــــفعيل املــــــــنهج 
الـــــــخفي لـــــــصالـــــــحهم, بـــــــتكويـــــــن الـــــــوعـــــــي بـــــــأهـــــــمية الـــــــتعامـــــــل 
االنــــسانــــي مــــع الــــطالب , وتــــوجــــيههم إلــــى األفــــضل فــــكريــــاً 
واجــــــتماعــــــياً وســــــلوكــــــياً ومــــــساواتــــــهم قــــــدر االمــــــكان بــــــطالب 
الـتعليم الـعام , وتـطبيق املـناهـج املـوحـدة مـع الـتكييف الـالزم 
الــذي يــدعــم تــعلمهم, وتــأهــيل املــعلمني لــيكونــوا قــادريــن عــلى 
أداء واجـــــبهم إنـــــسانـــــياً ووظـــــيفياً ومـــــواجـــــهة مـــــظاهـــــر املـــــنهج 
الــــخفي والــــعمل عــــلى تــــعزيــــز الســــلوكــــات االيــــجابــــية وكــــيفية 
وتـــوجـــيه األنشـــطة الـــصفية وغـــير الـــصفية لـــكي يـــمر الـــطالب 
بـخبرات إيـجابـية عـديـدة فـي إطـار املـنهج الـخفي, كـما نـأمـل 
صـــياغـــة خـــطة وطـــنية مـــتكامـــلة ملـــواجـــهة املـــنهج الـــخفي عـــلى 
الــــطالب ذوي االعــــاقــــة فــــي بــــرامــــج الــــدمــــج, والــــتعديــــل عــــلى 
الـسياسـات الـتربـويـة والـتعامـيم الـتي قـد تـدعـم مـفهوم املـنهج 
الــــخفي لــــلطالب ذوي االعــــاقــــة. وخــــتامــــاً نــــؤكــــد عــــلى تــــعديــــل 
الســـــلوك عـــــن طـــــريـــــق عـــــملية الـــــتعلم هـــــو مـــــحصلة لـــــتأثـــــيرات 
املــــــنهجني الــــــرســــــمي والــــــخفي ، ولــــــذلــــــك فــــــإن الــــــتكامــــــل بــــــني 
املـنهجني والـتأكـيد عـلى الـتربـية الـصحيحة مـن خـالل الـتربـية 
املــــوازيــــة أو غــــير املــــدرســــية، يــــعد شــــرطــــاً أســــاســــياً لحــــدوث 

التعلم الفعال, والحد من بعض مظاهر املنهج الخفي. 
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تـــــحقيًقا لـــــتوجـــــه رؤيـــــة املـــــملكة بـــــالـــــعمل عـــــلى رفـــــع مســـــتوى 
الخـدمـات الـتعليمية واالرتـقاء بـجودة  الـتعليم، وتـماشـيًا مـع 
الـتوجـهات الحـديـثة لـلتربـية الـخاصـة فـي دمـج الـطالب ذوي 
اإلعـــاقـــة مـــع أقـــرانـــهم الـــعاديـــني فـــي مـــدارس الـــتعليم الـــعام، 
أصــــــبح مــــــن املــــــهم الــــــيوم عــــــلى املــــــدارس أن تــــــرســــــم خــــــطط 
مســـتقبلية لـــلتوســـع فـــي تـــوفـــير الخـــدمـــات الـــتعليمية وتـــطبيق 
أنـظمة تـراعـي مـعايـير الـجودة األكـاديـمية. ومـع بـروز نـموذج 
االســــــــتجابــــــــة لــــــــلتدخــــــــل كــــــــأســــــــلوب جــــــــديــــــــد فــــــــي تــــــــشخيص 
صـــــعوبـــــات الـــــتعلم، يـــــلبي احـــــتياجـــــات الـــــطالب األكـــــاديـــــمية 
والســلوكــية، أصــبح لــدى الــعديــد مــن املــدارس واملهــتمني فــي 
مــــجال صــــعوبــــات الــــتعلم الــــرغــــبة الشــــديــــدة فــــي تــــبني هــــذا 

األسلوب الجديد في التدريس والتشخيص. 

ال،   ومــــــــن أجــــــــل االســــــــتعداد لــــــــتنفيذ الــــــــنموذج بــــــــشكٍل فــــــــعَّ
ولـــتسهيل نـــجاحـــه فـــي إحـــداث الـــتغيير املـــطلوب فـــي ســـياق 
املــدرســة أو املــنطقة الــتعليمية، يــنبغي عــلى أعــضاء الــفريــق 
املــدرســي تــطويــر رؤيــة واضــحة وإعــداد خــطة عــمل لــوضــع 
نــموذج االســتجابــة لــلتدخــل قــيد الــتنفيذ. ومــن هــنا، يــناقــش 
هـــذا املـــقال عـــناصـــر إعـــداد خـــطة عـــمل لـــنموذج اإلســـتجابـــة 
لـلتدخـل، ويـقدم دلـياًل عـمليًا قـد يـساعـد املـدارس فـي عـملية 
تــــــــــطويــــــــــر خــــــــــطة الــــــــــتنفيذ والــــــــــتي يــــــــــمكن تــــــــــكييفها حســــــــــب 

احــتياجــات وامــكانــيات املــدرســة قــبل تــنفيذ الــنموذج بــشكل 
رسمي.    

تعريف نموذج االستجابة للتدخل ومدى فاعليته 

يُــــعرف نــــموذج االســــتجابــــة لــــلتدخــــل(RTI)  حســــب املــــركــــز 
الـوطـني لـالسـتجابـة لـلتدخـل (2010) عـلى أنـه الـنهج الـذي 
"يجـمع بـني الـتقييم والـتدخـل فـي إطـار نـظام الـوقـايـة مـتعدد 
املســـتويـــات لـــزيـــادة الـــتحصيل الـــعلمي لـــلطالب والحـــد مـــن 

املشكالت السلوكية". 

وتــــــــتمثل فــــــــعالــــــــية نــــــــموذج RTI )) فــــــــي الحــــــــد مــــــــن أعــــــــداد 
املـــحولـــني لخـــدمـــات الـــتربـــية الـــخاصـــة، والـــتعرف املـــبكرعـــلى 
األطـــفال الـــعرضـــه للخـــطرAt risk children) )، إضـــافـــة 
إلـــى تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــتربـــويـــة عـــالـــية الـــجودة إلـــى جـــميع 
الـــــــــطالب فـــــــــي الـــــــــفصل. ويـــــــــذكـــــــــر شـــــــــوريـــــــــس & تشيســـــــــتر 
(2009) " إن اإلســـــتجابـــــة لـــــلتدخـــــل مـــــمارســـــة تـــــركـــــز عـــــلى 
الــــــــتعليم فــــــــي بــــــــيئة الــــــــتعليم الــــــــنظامــــــــي، مــــــــما يــــــــضمن أن 
املــمارســات الــتعليمية الــسيئة ليســت الســبب فــي صــعوبــات 

الطالب أو إعاقته". 



  Fuchs, Mock, Morgan, & Young لـ ووفــــــــــــــــــقـــــاً 
2003))، فـــــــإنـــــــه يـــــــمكن وصـــــــف اجـــــــراءات مـــــــراحـــــــل نـــــــموذج 

االستجابة للتدخل بشكل عام كالتالي:    

1. يــــتم تــــزويــــد الــــطالب بــــالــــتدريــــس الــــفعال مــــن قــــبل مــــعلم 
الفصل العادي 

2. يتم رصد تقدم وتطور الطالب. 

3. الــــطالب الــــذيــــن ال يســــتجيبون يــــحصلون عــــلى تــــدريــــس 
آخر أو مكثف، من معلمهم أو شخص آخر. 

4. يتم رصد تقدم الطالب مرة أخرى. 

5. الـطالب الـذيـن مـازالـوا ال يسـتجيبون تـتم احـالـتهم لـتلقي 
خــدمــات الــتربــية الــخاصــة أو إلــى اجــراء تــشخيص األهــلية 

للتعليم الخاص. 	

مراحل التدخل الثالث 
يـــنقسم تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــتربـــويـــة فـــي نـــموذج االســـتجابـــة 
لـلتدخـل إلـى ثـالثـة مسـتويـات مـن الـتدخـالت الـتي تـزيـد كـثافـةً 

مع زيادة كل مستوى. وهي كالتالي:   

املســـتوى (1) هـــو الـــتدريـــس الـــعام لـــلمنهج الـــدراســـي لـــكافـــة 
الــــــطالب. ويــــــفترض أن يــــــلبي الــــــتدخــــــل فــــــي هــــــذا املســــــتوى 
احــــتياجــــات 80% الــــى 85% مــــن مجــــموع طــــالب الــــتعليم 

العام.   
املســتوى (2) هــو الــتدريــس اإلضــافــي عــالــي الــجودة ألولــئك 
الـــطالب الـــذيـــن لـــم يحـــرزوا تـــقدمـــاً كـــافـــياً مـــع الـــتدريـــس فـــي 
املسـتوى (1) ويـكون الـتدريـس فـي هـذا املسـتوى مـن خـالل 
املجــموعــات الــصغيرة. ويــفترض أن يــلبي الــتدخــل فــي هــذا 

املستوى احتياجات 15%من الطالب.  
املســــتوى (3) هــــو الــــتدريــــس األكــــثر كــــثافــــة وتــــركــــيزاً املــــقدم 
لــلطالب الــذيــن يــعانــون مــن الــصعوبــات الشــديــدة. وغــالــباً مــا 

يكون التدريس في هذا املستوى بشكل فردي . 

التخـــــطيط لـــــتنفيذ نـــــموذج اإلســـــتجابـــــة لـــــلتدخـــــل 
 :(RTI)

قـبل املـضي قـدمًــا فـي تـنفيذ نـموذج اإلسـتجابـة لـلتدخـل، مـن 
الــــــــضروري أن تــــــــضع املــــــــدرســــــــة خــــــــطة عــــــــمل تحــــــــدد فــــــــيها 
الخــــطوط الــــعريــــضة واإلطــــار الــــعام الــــذي يــــوضــــح مجــــموعــــة 
األهــــداف واإلجــــراءات املحــــددة، واملــــمارســــات املــــطلوبــــة مــــن 
فـــــريـــــق الـــــعمل املـــــسؤول عـــــن هـــــذا املشـــــروع. ويـــــجب اتـــــخاذ 
قــرارات مــعينة عــلى مســتوى إدارة الــتعليم أواملــدرســة تــتعلق 

بمايلي: 

• اعـتماد مـبادرة اإلسـتجابـة لـلتدخـل كـمبادرة تـعليمية عـامـة 
لجميع الطلبة.  

• االتـــفاق عـــلى هـــدف تســـريـــع الـــتعلم لجـــميع الـــطالب، وأن 
املـقياس الـرئـيسي لـلنجاح يـكون بـتحقيق ٪80 أو أكـثر مـن 

الطالب لألهداف القياسية بحلول نهاية العام.   
• االلـــــتزام بـــــاملـــــناهـــــج الـــــدراســـــية والـــــتدخـــــالت الـــــقائـــــمة عـــــلى 

األدلة العلمية. 



• فهم أن كل موظف في املدرسة يعتبر مشارك ومساهم في التزامات إضافية لبعض الوقت.   
• الــــدعــــم اإلداري لــــلمعلمني واملــــوظــــفني عــــن طــــريــــق تــــوفــــير املــــوارد املــــاديــــة والــــتنمية املــــهنية لــــضمان أن يــــكون لــــدى املــــوظــــفني 

املهارات الالزمة لنجاح في هذه املبادرة. 
• اعتماد أي إجراءات أوإسهامات للموظفني أو قرارات تخص تنفيذ النموذج يتم حصرًا من قبل اإلدارة . 

• ينبغي وضع كتيب للسياسات واإلجراءات لتوجيه املمارسة وتعزيز اتساق التنفيذ. 

• مـن الـجيد الـتدرج فـي الـتنفيذ بـما يـتناسـب مـع إمـكانـيات املـدرسـة وبـنيتها الـتحتية، كـالـبدء بـالـتنفيذ عـلى مسـتوى صـفي 
مــعني كــالــبدء بــريــاض األطــفال، أو الــصف الــسادس فــقط، أو فــي مــجال مــادة مــعينة، عــلى ســبيل املــثال، مــادة الــقراءة، أو 

الرياضيات.. الخ . 

عناصر التخطيط لنموذج االستجابة للتدخل 
يتطلب تنفيذ نموذج اإلستجابة للتدخل إلى تطوير البنية التحتية ملجموعة العناصر املترابطة التي توفر إطارعمل يدعم 
تنفيذ النموذج. ومن املهم التأكيد على أن التنفيذ بدون املكونات األساسية للبنية التحتية قد يكون غير مجدي.  وفيما 

يلي العناصر األساسية للبنية التحتية:



عناصر خطة العمل

 Building (فــــــــرق عــــــــمل ) 1. بــــــــناء فــــــــريق عــــــــمل
: Teamwork

تـــذكـــر وكـــالـــة الـــتعليم فـــي واليـــة تـــكساس ( 2008)  
"وبــــــــما أن نــــــــموذج (RTI) هــــــــو إطــــــــار تــــــــعليمي 
لــــلمدرســــة بــــأكــــملها يهــــدف إلــــى تحســــني الــــتعليم 
والـــــتعلم لجـــــميع الـــــطالب، فـــــإن جـــــميع املـــــعلمني 
واملـــوظـــفني يـــتقاســـمون املسؤولـــية فـــي تـــنفيذه". 
وعــليه، فــإن عــلى الــفريق املــدرســي تحــديــد األدوار 
واملسؤولـــــيات بـــــوضـــــوح واالتـــــفاق عـــــليها. ومـــــن 
األدوار واملسؤولــــيات ضــــمن نــــموذج اإلســــتجابــــة 

للتدخل مايلي:

- سـيكون املـديـر هـو املـسؤول عـن قـيادة التخـطيط والـتنفيذ 
لـــلنموذج. ويـــقوم بـــدعـــم املـــوظـــفني ومـــراقـــبة دقـــة الـــتعليم عـــلى 

جميع املستويات. 

- يــــــلعب مــــــعلمو الــــــتعليم الــــــعام دورًا أســــــاســــــيًا فــــــي تــــــنفيذ 
الــنموذج خــاصــًة فــي املســتوى األول. ومــن املــهم أن يــفهموا 
كـل مـكون فـي نـموذج اإلسـتجابـة لـلتدخـل وكـيفية الـعمل فـي 

كل مستوى. 

- وســــيقوم مــــعلمو الــــتربــــية الــــخاصــــة بــــالــــتعاون الــــوثــــيق مــــع 
مـــــعلمي الـــــتعليم الـــــعام ، ويـــــتولـــــون تـــــوفـــــير الـــــتدخـــــالت فـــــي 
املســـــــتوى 2 واملســـــــتوى 3، واملـــــــشاركـــــــة فـــــــي رصـــــــد الـــــــتقدم 

املحرز .

- وســـــــــــيساعـــــــــــد األخـــــــــــصائـــــــــــيون الـــــــــــنفسيون وأخـــــــــــصائـــــــــــيو 
الــتشخيص فــي تحــديــد احــتياجــات الــطالب ورصــد الــتقدم 

املحرز، واملساعدة في اختيار التدخالت املناسبة. 

كـــما يـــحتاج تـــنفيذ الـــنموذج إلـــى مـــنسق لـــلبيانـــات يـــكون -
لــــــديــــــه فــــــهم شــــــامــــــل لــــــبرامــــــج الــــــحاســــــب األلــــــي. ويــــــكون 
املـــــــــــسؤول عـــــــــــن جـــــــــــمع وتـــــــــــنظيم بـــــــــــيانـــــــــــات املســـــــــــتوى 1 
واملسـتوى 2  وعـن تـدريـب أعـضاء الـفريـق اآلخـريـن عـلى 
جــــــمع وتــــــفسير واســــــتخدام الــــــبيانــــــات. قــــــد يــــــكون هــــــذا 

الشخص معلم، 

أخــصائــي نــفسي أو أخــصائــي الــتربــية الــخاصــة، أمــني -
مركز املصادر، أوإداري في املدرسة أو ما إلى ذلك.

-  كـــــما يـــــجب عـــــلى اآلبـــــاء حـــــضور االجـــــتماعـــــات، وتـــــقديـــــم 
معلومات عن طفلهم، وتعزيز املهارات في املنزل.

  مــن جــهة أخــرى، يــمكن ملــعلمي الــتربــية الــخاصــة ومــعلمي 
الــــتعليم الــــعام وغــــيرهــــم مــــن أخــــصائــــيني وإداريــــني وأولــــياء 
أمــــــوراالنــــــضمام إلــــــى مجــــــموعــــــات وفــــــرق عــــــمل تــــــسمح لــــــهم 
بــــااللــــتقاء بــــانــــتظام ألغــــراض االســــتشارة وحــــل املــــشكالت، 
ولتحـــــديـــــد االحـــــتياجـــــات والـــــتدخـــــالت الـــــتعليمية والســـــلوكـــــية 
لـلطالب. ويـمكن تـحقيق ذلـك مـن خـالل تـفعيل نـماذج الـعمل 
الجـماعـي، كـفريـق الـبرنـامـج الـتربـوي الـفردي، أو الـتدريـس 
الـــتشاركـــي، أو االســـتشارة، أو فـــريـــق االســـتجابـــة لـــلتدخـــل، 

أوفريق القيادة لنموذج ( RTI)، أو فريق دعم الطالب. 

ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية:

• تحديد عضوية لكل شخص في فريق العمل.

• وضع خطة للتواصل والتعاون بني أعضاء الفريق.

• تحـــــــــــديـــــــــــد األدوار واملـــــــــــسؤولـــــــــــيات، الـــــــــــرؤيـــــــــــة املشـــــــــــتركـــــــــــة، 
واملعتقدات األساسية األولية.  



 Monitoring Committee  2. لجنة املراقبة

مـن األفـضل أن تـتم عـملية مـراقـبة تـنفيذ نـموذج اإلسـتجابـة 
لــلتدخــل ضــمن لــجنة تــقوم بــاســتقصاء أداء الــفريــق، وتــقييم 
الــــتعليم فــــي الــــفصول الــــدراســــية، وتحــــديــــد فــــيما إذا كــــانــــت 
الـتدخـالت املـقدمـة تسـتند إلـى الـبحوث الـعلمية. كـما وتـراقـب 
مـدى اإلخـالص فـي الـتنفيذ و صـحة إدارة الـتقييم و عـملية 

صنع القرار.
  ويــــمكن أن تــــتضمن ألــــية تــــنفيذ هــــذا الــــعنصر اإلجــــراءات 

التالية:

• مــــراقــــبة الــــتدريــــس لــــضمان تــــطبيق املــــمارســــات الــــتعليمية 
القائمة على البحوث.

. (RTI ) إجراء مسح ملدى فعالية نموذج •

• تــــــقییم عــــــدد الــــــطالب الــــــذیــــــن یخــــــدمــــــون فــــــي املســــــتوى 2 
واملستوى 3 لتحدید فعالية التدخالت.

• تـقييم عـدد اإلحـاالت إلـى الـتربـية الـخاصـة لتحـديـد الـفعالـية 
من إجراءات نموذج اإلستجابة للتدخل.

Screening Tool :3. أداة الفرز
يـــــتم تـــــعيني املـــــعايـــــير املـــــرجـــــعية لـــــألداء لتحـــــديـــــد أي الـــــطالب 
يـحتاجـون إلـى مـساعـدة إضـافـية. واملـعيار هـو: الحـد األدنـى 
املـــــتوقـــــع مـــــن أداء الـــــطالب أو مســـــتوى اإلنـــــجاز. مـــــع األخـــــذ 
بـــاإلعـــتبار، أنـــه ال يـــمكن تحـــديـــد أكـــثر مـــن 20٪ مـــن الـــطالب 

على أنهم بحاجة إلى تدخل سريع في املستوى الثاني. 

  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية:

• تحــــــديــــــد الــــــدرجــــــة الحــــــديــــــة مــــــن قــــــبل املــــــدرســــــة أو املــــــنطقة 
الــــــــــتعليمية(cut score) ، و تســــــــــتخدم لتحــــــــــديــــــــــد الــــــــــطالب 

املحتملني أن يكونوا عرضة للخطر. 

• يــنبغي اســتخدام أدوات فــحص شــامــل صــالــحة ومــوثــوقــة، 
وتـــــتماشـــــى مـــــع املـــــناهـــــج الـــــدراســـــية عـــــلى مســـــتوى الـــــصف، 

كالقياسات القائمة على املناهج.     

•  وضــع جــدواًل زمــنيًا لتحــديــد الــفحص الــشامــل ثــالث مــرات 
فـي الـسنة لجـميع الـطالب فـي املـدرسـة. وعـادة مـا يـتم الـفرز 
فـــي بـــدايـــة الـــعام الـــدراســـي ، ثـــم فـــي مـــنتصف الـــعام، وعـــند 

نهاية العام الدراسي كذلك.

 Frequent Progress 4. رصــــــــد الــــــــتقدم املحــــــــرز
Monitoring

إن رصــد الــتقدم املحــرز يــمكن أن يــوفــر تــغذيــة راجــعة لــتقدم 
جـــميع الـــطالب فـــي املســـتوى األول وكـــذلـــك الـــطالب املـــعينني 

للتدخالت في املستويات الثاني والثالث. 



  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية:

• تحــــــــــــديــــــــــــد أنــــــــــــواع اإلخــــــــــــتبارات الــــــــــــتحصيلية والــــــــــــتقييمات 
الـتشخيصية، والـتقييمات الـقائـمة عـلى الـدلـيل، مـثل الـقياس 
املـــــــــبني عـــــــــلى املـــــــــنهج، الـــــــــتي ســـــــــيتم اســـــــــتخدامـــــــــها لجـــــــــمع 

البيانات.   

• تحــــديــــد عــــدد املــــرات الــــتي ســــيتم فــــيها إجــــراء رصــــد تــــقدم 
الـــــطالب فـــــي املســـــتوى الـــــثانـــــي والـــــثالـــــث. مـــــع األخـــــذ بـــــعني 
اإلعـــــتبار أن الـــــرصـــــد يـــــكون أكـــــثر فـــــعالـــــية إذا كـــــان يـــــومـــــيًا، 

ويمكن اجراؤه مرة أو مرتني في األسبوع . 

• تـطويـر نـظام لجـمع الـبيانـات والـتوثـيق بـما فـي ذلـك الـرسـم 
  .Excel البياني وبرنامج اإلكسل

Data- :5. اتــخاذ الــقرارات الــقائــمة عــلى الــبيانــات
Based Decision Making

 اســـــــــتخدام الـــــــــبيانـــــــــات هـــــــــو جـــــــــزء أســـــــــاســـــــــي فـــــــــي نـــــــــموذج 
االســــــتجابــــــة لــــــلتدخــــــل التــــــخاذ الــــــقرارات حــــــول احــــــتياجــــــات 

الطالب وفعالية البرنامج في كل مستوى .

  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية:

• تحــديــد مــا هــي الــبيانــات الــتي يــنبغي الــنظر فــيها، ومــتى 
سـيتم جـمع الـبيانـات، ومـا هـي اإلجـراءات والـقرارات الـناتـجة 

عن ذلك.

• تحــــــديــــــد املــــــحك أو املــــــعيار املــــــناســــــب لــــــتشخيص الــــــطالب 
املعرضني للخطر.  

• اتـــخاذ الـــقرارات حـــول فـــاعـــلية الـــبرنـــامـــج الـــتدريـــسي الـــذي 
يـتلقاه الـطالـب. فـفي حـالـة كـان مسـتوى تـقدم إنـجاز الـطالـب 
أقــل مــن املــحك املســتخدم، فــحينها يــجب اتــخاذ الــقرار حــول 
كــيفية تــغيير الــتدريــس الــذي يــتلقاه الــطالــب لــزيــادة مســتوى 

إنجازه أو معدل تقدمه.  

• اتـخاذ الـقرارات حـول تحـريـك ونـقل الـتلميذ بـني املسـتويـات، 
و حول تحديد األهلية للتربية الخاصة.

Scheduling :6.  الجدولة

إن عــــملية جــــدولــــة الــــتدخــــالت عــــملية مســــتمرة ومــــتغيرة وذلــــك 
بســـبب الـــطبيعة الـــديـــنامـــية لـــنموذج االســـتجابـــة لـــلتدخـــل. إذ 
يـنتقل الـطالب بـني املسـتويـات، وبـالـتالـي تـتغير الـتدخـالت، و 
يـتغير املـعلمون الـذيـن يـقدمـونـها، وقـد تـقدم الـتدخـالت لـلطالب 

بشكل فردي أو ضمن مجموعات ذات أحجام متنوعة.

  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية:

• إعــــداد الجــــدول الــــزمــــني لــــلسنة، يــــتضمن تحــــديــــد ملــــواعــــيد 
دورات الــتطويــر املــهني، واإلجــتماعــات، والــفحص الــشامــل، 

واستعراض البيانات.

• تحــديــد فــترة زمــنية يــومــية لــيتلقى الــطالب أثــناءهــا تــدخــالت 
أكــثر كــثافــة عــلى أســاس مســتويــات املــهارة املــقررة. ويــمكن 
أن تـــكون كـــل يـــوم أو مـــرتـــني إلـــى ثـــالث مـــرات فـــي األســـبوع 

على أقل تقدير.

• تحـديـد مـقدار الـوقـت املـسموح بـه لـلتدخـالت فـي مسـتويـات 
التدخل املختلفة  

 Training- :7. الـــــــــتدريـــــــــب والـــــــــتطويـــــــــر املـــــــــهني
 Professional Development

إن نـــــــجاح نـــــــموذج اإلســـــــتجابـــــــة لـــــــلتدخـــــــل، مـــــــثل أي مـــــــبادرة 
تـعليمية، يـتطلب خـطة فـعالـة لـلتنمية املـهنية. ويـنبغي أن يـبدأ 
تــوفــير هــذا الــتطويــر املــهني قــبل بــدء الــتنفيذ لــلنموذج بــوقــتٍ 
كـاٍف. وتـعتبر الـتنمية املـهنية جـزًءا ال يتجـزأ مـن تـقديـم الـدعـم 

للمعلمني حسب الحاجة طوال العام الدراسي.  

 ويــــــمكن أن تــــــتضمن ألــــــية تــــــنفيذ هــــــذا الــــــعنصر اإلجــــــراءات 
التالية: 

• تـــــــوفـــــــير مجـــــــموعـــــــة مـــــــتنوعـــــــة مـــــــن فـــــــرص الـــــــتطويـــــــر املـــــــهني 
لــلمعلمني، واإلداريــني، بــما فــي ذلــك االجــتماعــات، الــدورات، 
الــــنمذجــــة، ومــــراجــــعة الــــكتب. • تــــوفــــير الــــتطويــــر املــــهني فــــي 
املـجاالت الـتالـية: نـظرة عـامـة لـنموذج اإلسـتجابـة لـلتدخـل بـما 
فـــــي ذلـــــك اإلطـــــار الـــــتاريـــــخي والـــــقانـــــونـــــي لـــــه، واملســـــتويـــــات 

التعليمية ضمن (RTI)، والتدخالت القائمة



عـــــلى الـــــبحوث، واتـــــخاذ الـــــقرارات الـــــقائـــــمة عـــــلى الـــــبيانـــــات، 
ورصــــــــد الــــــــتقدم املحــــــــرز، واســــــــتخدام الــــــــبيانــــــــات، إخــــــــالص 
الـــتنفيذ، ومـــشاركـــة الـــوالـــديـــن، وأدواراملـــوظـــفني ومـــسؤولـــياتـــهم 

 .(RTI) ضمن نموذج

• تــوفــير الــتدريــب والــتوعــية حــول نــموذج اإلســتجابــة لــلتدخــل 
لآلباء واألمهات واملجتمع. 

Evidenced- :8. املـــــمارســـــة املـــــبنية عـــــلى األدلـــــة
  based Practice

نــــموذج االســــتجابــــة لــــلتدخــــل قــــائــــم عــــلى الــــتدخــــالت الــــعلمية 
املــــــبنية عــــــلى نــــــتائــــــج الــــــبحوث املــــــقبولــــــة واملُـــــرَاجــــــعة مــــــن قــــــبل  
خــــــــــبراء، ويــــــــــمكن أن تــــــــــتضمن ألــــــــــية تــــــــــنفيذ هــــــــــذا الــــــــــعنصر 

اإلجراءات التالية: 

• تـوفـير الـتدريـس عـالـي الـجودة لجـميع الـطالب عـلى أسـاس 
املهارات واملعارف في املناهج األساسية. 

• مـراجـعة املـناهـج الـدراسـية لـالتـفاق عـلى املـواد والـتدخـالت 

الـــقائـــمة عـــلى األدلـــة فـــي كـــل مســـتوى صـــفي وفـــي كـــل مـــادة 
(على األقل القراءة، والرياضيات) . 

• تحــديــد إجــراءات تــنفيذ الــتدخــل بــما فــي ذلــك كــيف ومــتى 
ســيتم تــنفيذ الــتدخــالت، ومــن ســوف يــنفيذهــا، ومــن ســيراقــب 

مدى إخالص التنفيذ. 

• اسـتخدام بـيانـات رصـد تـقدم الـطالب لـلتوصـية بـالـتدخـالت 
القائمة على تلك البيانات .  

• التنويع في تقنيات التدريس عبر مستويات التدخل.  

• تـــــــشجيع املـــــــعلمني عـــــــلى الـــــــبحث عـــــــن أفـــــــضل الـــــــتدخـــــــالت 
الـــــقائـــــمة عـــــلى األدلـــــة الـــــعلمية مـــــن خـــــالل محـــــركـــــات الـــــبحث 

األلكتروني وفي البحوث واملجالت العلمية.    
 Differentiated"" تــــــــــــــــــطــبــيــق الــــــــــــــــــتــعــلــيــم املــــــــــــــــــتــمــايــــــــــــــــــز  •

Instruction والـــــــــذي يهـــــــــدف إلـــــــــى رفـــــــــع مســـــــــتوى جـــــــــميع 
الـطلبة، وال يـقتصر الـتعليم املـتمايـز فـي نـموذج(RTI)  عـلى 

الـــطالب املـــعينني رســـميًا لـــتلقي الـــتدخـــالت فـــقط، بـــل يـــنبغي 
تـــــــطبيقه فـــــــي الـــــــفصل األســـــــاســـــــي ضـــــــمن املســـــــتوى األول. 
ويـــــأخـــــذ الـــــتعليم املـــــتمايـــــزعـــــدة أشـــــكال كـــــالـــــتعلم الـــــتعاونـــــي، 
الـــتدريـــس وفـــق أنـــماط املـــتعلمني، والـــتدريـــس وفـــق الـــذكـــاءات 

املتعددة. 
 Parent Involvement  :9. مشاركة الوالدين

   مـــــــــشاركـــــــــة الـــــــــوالـــــــــديـــــــــن جـــــــــزء مـــــــــهم فـــــــــي نـــــــــموذج 
االســتجابــة لــلتدخــل؛ إذ يــساعــد الــتواصــل مــعهم عــلى تــوفــير 
مـعلومـات عـن الـقدرات واالحـتياجـات األكـاديـمية لـطفلهم. كـما 
أن دعــوة األهــل إلجــتماعــات فــريــق االســتجابــة لــلتدخــل يــتيح 
مـــــناقـــــشة األهـــــداف الـــــشخصية لـــــلطالـــــب والـــــتدخـــــالت الـــــتي 
يـــــحتاجـــــها. لـــــذا فـــــمن الـــــضروروي تـــــطويـــــر فـــــرص مـــــشاركـــــة 

األسرة في جميع جوانب املبادرة . 

  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 
التالية: 

وضــــــع خــــــطة تــــــواصــــــل مــــــع األســــــر بــــــاســــــتخدام مجــــــموعــــــة •
مــتنوعــة مــن األســالــيب، بــما فــي ذلــك الــرســائــل املــكتوبــة أو 
الــشفويــة، الــندوات ومــجالــس اآلبــاء واالجــتماعــات، اعــتماد 
نــــظام مــــعلومــــات عــــلى شــــبكة اإلنــــترنــــت، مــــثل نــــظام نــــور، 
يسهـل عـلى األهـالـي الـوصـول لـلبيانـات املـتعلقة بـاسـتجابـة 

أطفالهم للتعليمات والتدخالت.   

• تـزويـد الـوالـديـن بـبيانـات مـراقـبة الـتقدم بـشكل مسـتمر مـنذ 
بـــدء عـــملية الـــتدخـــل بـــما فـــي ذلـــك الـــرســـوم الـــبيانـــية وتـــقاريـــر 

رصد التقدم لطفلهم.    

 تــوفــير الــتدريــب الــالزم لــلوالــديــن ملــساعــدتــهم فــي مــتابــعة •
تعلم وسلوك طفلهما في املنزل.    

• تـثقيف األبـاء بـنموذج االسـتجابـة لـلتدخـل مـن خـالل اعـداد 
وتـــوزيـــع کـــتیب أولـــي یـــصف مـــا ھـــو الـــنموذج وکـــیفیة تـــنفیذھ 
فـي املـدرسـة، أو مـن خـالل رابـط عـن االسـتجابـة لـلتدخـل عـلى 

موقع املدرسة أو إدارة التعليم .  



• يـــنبغي أن تـــرســـل املـــدرســـة لـــلوالـــديـــن إخـــطارًا كـــتابـــيًا بـــأن 
طـفلھم یـشارك فـي نـموذج اإلسـتجابـة لـلتدخـل عـندمـا یـدخـل 
الـــطفل املســـتوى 2 أو املســـتوى 3. وكـــذلـــك فـــي حـــالـــة إحـــالـــة 

الطالب لتقییم األهلية للتربية الخاصة .

 The Use of :10. اســــــــــتـخـدام الــــــــــتـكـنـولــــــــــوجــــــــــيـا
 Technology

الــــدعــــم الــــتكنولــــوجــــي عــــنصر أســــاســــي فــــي الــــبنية الــــتحتية 
لـــــتنفيذ اإلســـــتجابـــــة لـــــلتدخـــــل. إذ تـــــضمن املـــــساعـــــدة الـــــتقنية 

تنفيذ عمليات التدخل وجمع البيانات وتحليلها بنزاهة. 
  ويـــــمكن أن تـــــتضمن ألـــــية تـــــنفيذ هـــــذا الـــــعنصر اإلجـــــراءات 

التالية: 

• إعداد نظم حاسوبية ألنشطة التقييم املطلوبة. 

• الـنظر بـمتطلبات األجهـزة والشـبكات بـحيث يـمكن مـشاركـة 
البيانات عبر املدرسة ومع اآلباء.  

• اســتخدام الــحواســيب إلجــراء تــقييم فــعال، والــوصــول إلــى 
الــــــبيانــــــات، والــــــتوثــــــيق، مــــــع اســــــتخدام الــــــبيانــــــات والــــــبيانــــــات 

املتكاملة في جميع املستويات.   

تــــوفــــير قــــاعــــدة بــــيانــــات مــــحوســــبة تــــقوم بتخــــزيــــن بــــيانــــات •
الـطالـب وحـسابـها وعـرضـها إلجـراء عـملية اتـخاذ الـقرارات 
الـــــتعليمية. ويـــــمكن أن تـــــكون ذا قـــــيمة بـــــالـــــغة عـــــند تـــــوثـــــيق 
قـــــرارات الـــــتدخـــــل وإبـــــالغـــــها إلـــــى الـــــوالـــــديـــــن - وهـــــو شـــــرط 

قانوني لنموذج اإلستجابة للتدخل. 

خـــتامًـــا، فـــإن هـــذه املـــقالـــة هـــدفـــت إلـــى تحـــديـــد مـــكونـــات 
خـــــــــطة عـــــــــمل نـــــــــموذج اإلســـــــــتجابـــــــــة لـــــــــلتدخـــــــــل، واســـــــــتكشاف 
اإلجــــــــراءات الــــــــتي يــــــــمكن أن تــــــــساعــــــــد عــــــــلى تــــــــنفيذ نــــــــموذج 
اإلســتجابــة لــلتدخــل وتحســني تــحصيل الــطالب فــي الــسياق 
املحــلي، وذلــك اســتناًدا إلی تحــلیل األدبــيات الــتي قــدمــت 
تـــــوصـــــياتـــــها لـــــنجاح تـــــنفيذ نـــــموذج (RTI).  ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن 
الــعناصــر أعــاله ذُكــرت عــلى ســبيل املــثال ولــيس الــحصر. إذ 
يـــمكن لـــكل مـــدرســـة أن تـــضع الـــعنصر الـــذي يـــساعـــدهـــا فـــي 
تـــــــــهيئة الـــــــــبنية الـــــــــتحتية والـــــــــعمل عـــــــــلى تحـــــــــديـــــــــد اإلجـــــــــراءات 
واملـــمارســـات املـــندرجـــة تـــحته وتـــنفيذهـــا. كـــما يـــمكن لـــلمدرســـة 
االســــتعانــــة بــــاألســــئلة الــــتوجــــيهية الــــتالــــية عــــند تــــطويــــر خــــطة 

العمل. 
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مـــــما الشـــــك فـــــيه  فـــــإن لـــــلمعلم دوراً مـــــهماً ويـــــعتبر مـــــحوراً 
رئـيسياً فـي الـعملية الـتعليمية داخـل املـيدان الـتربـوي وهـو 
مـــــــن يـــــــقوم بـــــــإيـــــــصال الـــــــعلوم واملـــــــعارف واألكـــــــثر ارتـــــــباطـــــــاً 
بــاملــتعلم فــمن خــالل هــذا االرتــباط فــإنــه يــؤثــر عــليه مــباشــرة 
ســـلوكـــياً وتـــعليمياً فـــإذا لـــم يـــكن هـــناك تـــوافـــق وتـــكيِّف بـــني 
املـــــــعلم واملـــــــتعلم والـــــــبيئة الـــــــصفية فـــــــسوف يـــــــواجـــــــه املـــــــعلم 
صــــعوبــــة فــــي إيــــصال املــــعلومــــة ونــــجاح الــــعملية الــــتعليمية 
وتــــحقيق هــــدفــــها املــــنشود الــــذي نــــسعى جــــميعاً مــــن اجــــل 
تـــحقيقه فـــنظراً ألهـــمية هـــذا الـــجانـــب فـــأنـــه حـــظي بـــاهـــتمام 
كـثيرا مـن الـباحـثني والـتربـويـني فـي املـجال الـتربـوي وركـزوا 
فــــي بــــحوثــــهم عــــلى الــــصفات الــــتي يــــرونــــها املــــتعلمون فــــي 
املـــعلم الـــذي يـــحبونـــه ويـــفضلونـــه عـــلى غـــيره فـــتوصـــلوا إلـــى 
الـعديـد مـن الـصفات فـلعلي أدّون لـكم بـعضاً مـنها لـلفائـدة 
سـائـال اهلل أن يـنفع بـها وأن يـوفـق طـالبـنا ومـعلمونـا إلـى مـا 

يحب ويرضى ومن هذه الصفات :
١- البد أن يكون املعلم حسن الخلق.

٢- الـعدل والـبعد عـن املـحابـاة وعـدم االنـحياز مـع أحـد دون 
اآلخر.           

٣- االبـــــــتعاد عـــــــن إحـــــــراج املـــــــتعلم وجـــــــرح مـــــــشاعـــــــره امـــــــام 
زمالئه.

٤- االبتعاد عن االستهزاء بأحد من املتعلمني.
٥- التعامل اللني مع املتعلمني والعطف بهم .

٦-االهتمام بجانب اإلثارة الدافعية نحو التعلم الجيد .
٧- إدخــــــال املــــــتعلمني جــــــواً شــــــيقاً مــــــن خــــــالل الــــــتنوع فــــــي 

اساليب التدريس وذلك من خالل عملية التعلم.
٨- متابعة مشكالت املتعلمني التدريسية واالهتمام بهم .

٩- أن يُشرك جميع املتعلمني في الدرس .
١٠- البــــــد أن يــــــكون املــــــعلم مــــــتعاون خــــــالل عــــــملية الــــــتعلم 

ومساعداً للمتعلم .
١١- البـــــد أن يشـــــرح الـــــدروس شـــــرحـــــاً كـــــافـــــياً مـــــع األمـــــثلة 

والتطبيقات املناسبة .
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يـــــمر اإلنـــــسان خـــــالل ســـــنوات حـــــياتـــــه بـــــتحوالت وانـــــتقاالت 
عــــديــــدة، و يــــتميز كــــل تــــحول بــــصفات وخــــصائــــص تــــساعــــد 
الــفرد عــلى الــنجاح خــاللــها ، إال ان هــذه املــراحــل الــتحولــية 
أو اإلنـتقالـية قـد تـشكل تحـديـاً فـي مـعظم األحـيان للشـباب 
وخــاصــة ملــن يــعانــون مــن إعــاقــات مــختلفة، فــكل املــجتمعات 
تــضم بــني شــرائــحها األفــراد الــذيــن يــحتاجــون إلــى بــرامــج 
وخــــدمــــات مــــتكامــــلة لــــتنمية طــــاقــــاتــــهم والــــوصــــول بــــهم إلــــى 
مســــــتويــــــات مــــــن اإلســــــتقاللــــــية والــــــكفاءة الــــــذاتــــــية، وتــــــعتبر 
الــبرامــج اإلنــتقالــية واحــدة مــن أهــم الخــدمــات الــتي تسهــل 
عـلى األشـخاص ذوي اإلعـاقـة عـملية اإلنـتقال والـقدرة عـلى 
إتـخاذ الـقرارات املـتعلقة بـخيارات الـتدريـب املـهني والـتعليم 
األكـــــــاديـــــــمي، والـــــــتوظـــــــيف والـــــــعيش املســـــــتقل(الـــــــقيروتـــــــي،

.(2005

واالنــتقال مــن املــرحــلة الــثانــويــة مــن أهــم املــراحــل اإلنــتقالــية 
للشـباب ذوي اإلعـاقـة، ومـن ضـمنهم الشـباب الـذيـن يـعانـون 
مــــــن صــــــعوبــــــات تــــــعلم، وفــــــي هــــــذه الــــــورقــــــة ســــــنتناول واقــــــع 

الخــدمــات اإلنــتقالــية فــي املــلكة الــعربــية الــسعوديــة لــلطالب 
ذوي صـــــــعوبـــــــات الـــــــتعلم فـــــــي املـــــــرحـــــــلة الـــــــثانـــــــويـــــــة وكـــــــذلـــــــك 
التحـديـات الـتي تـواجـههم، سـواء فـي الـعمل، أو الـتعليم، أو 
الـــحياة املســـتقلة، وســـوف نـــتطرق إلـــى بـــعض االصـــالحـــات 
املـــقترحـــة لـــتقديـــم الخـــدمـــات اإلنـــتقالـــية لـــهؤالء الشـــباب فـــي 

املرحلة الثانوية وما بعدها.

لـــقد كـــفلت قـــوانـــني الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي الـــواليـــات املتحـــدة 
األمــريــكية الخــدمــات االنــتقالــية لــألشــخاص ذوي اإلعــاقــات 
 Mclonhlin & املــــــختلفة، فــــــعرض مــــــاكــــــلونجــــــلن ولــــــويــــــس
Lewis , 2008 ,2010)) قــانــون IDEA الــذي تــم تــعديــله 
عــام 1997م وأعــيد إعــتماده عــام 2001م بــمرســوم تحســني 
تـعليم األفـراد ذوي اإلعـاقـة IDEA ,PL108-446 والـذي 
يـــعرف الخـــدمـــات اإلنـــتقالـــية بـــأنـــها: مجـــموعـــة مـــن األنشـــطة 
املــــتكامــــلة واملــــصممة إلعــــداد الــــطالــــب مــــن أجــــل مخــــرجــــات 

متوقعه منه في مرحلة البلوغ، 



كــــــاإللــــــتحاق بــــــالــــــتعليم الــــــثانــــــوي، أو الــــــتدريــــــب املــــــهني، أو 
الـــــــــــتعليم املســـــــــــتمر، أو الـــــــــــتحول لـــــــــــسوق الـــــــــــعمل والـــــــــــعيش 
بـــــــــإســـــــــتقاللـــــــــية وتـــــــــحقيق درجـــــــــة مـــــــــالئـــــــــمة مـــــــــن املـــــــــشاركـــــــــة 
االجــــتماعــــية. وكــــما يــــرى دون 2012 (Dunn ,) بــــأن هــــذه 
الــــقوانــــني تــــأخــــرت بــــعض الــــشيء فــــي الــــبرامــــج اإلنــــتقالــــية 
للشـباب ذوي صـعوبـات الـتعلم وذلـك بسـبب اعـتقادهـم بـأن 
الـــطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم لـــديـــهم إعـــاقـــة خـــفيفة تـــؤثـــر 
عـلى تـحصيلهم الـدراسـي فـينتقلون لـلمرحـلة الـثانـويـة أو مـا 
بـــعدهـــا بـــدون الـــكثير مـــن الـــصعوبـــات، ولـــكن الـــواقـــع عـــكس 
ذلـك فـالـعديـد مـن الـطالب ذوي صـعوبـات الـتعلم يـعانـون مـن 
عـــــــــقبات كـــــــــثيرة فـــــــــي مـــــــــراحـــــــــل اإلنـــــــــتقال، ســـــــــواء املـــــــــتعلقة 
بــإكــتساب املــهارات األكــاديــمية، أو املــشاركــة فــي األنشــطة 
املجتمعية، أو في فرص الحصول على تدريبات وظيفية. 

    بـــينما فـــي املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة مـــمثلة فـــي وزارة 
الــــتعليم الــــتي وضــــعت الــــدلــــيل الــــتنظيمي لــــبرامــــج الــــتربــــية 
الـخاصـة لـألفـراد ذوي اإلعـاقـة ومـن ضـمنهم الـطالب الـذيـن 
لــــديــــهم صــــعوبــــات فــــي الــــتعلم كــــأحــــد األدوات الــــتي تــــنظم 
وتحــدد االعــمال اإلداريــة والــتنظيمية لــلمدارس الــتي تــضم 
بــرامــج الــتربــية الــخاصــة، ويــشمل هــذا الــدلــيل عــلى الخــطط 
االنــــتقالــــية الــــتي تــــعمل عــــلى إعــــداد األفــــراد ذوي اإلعــــاقــــة 
لـلمراحـل االنـتقالـية سـواء دراسـياً أو مـهنياً (وزارة الـتعليم، 
1436-1437هـ ) فنجـــــد أن الـــــوزارة قـــــد وضـــــعت األســـــس 
الـتنظيمية لـلبرامـج اإلنـتقالـية؛ وذلـك للحـد مـن إرتـفاع مـعدل 
التســرب قــبل التخــرج بــالنســبة لــألشــخاص ذوي اإلعــاقــة و 
طـــالب صـــوبـــات الـــتعلم، وكـــذلـــك تـــدنـــي مســـتوى الـــتحصيل 
األكـاديـمي، ومحـدوديـة مـشاركـة أولـياء األمـور، وقـلة الـبرامـج 
فــي مــجاالت اإلســتشارة ومــجاالت الــتدريــب املــهني، وبــدأ 
الـتطبيق عـلى الـواقـع لـلبرامـج االنـتقالـية فـي املـملكة لـطالب 
صـــعوبـــات الـــتعلم مـــن خـــالل بـــرامـــج الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي 
املــدراس الــثانــويــة لــلبنات فــقط، وهــذه خــطوة بــطيئة لــتطبيق 
الخـدمـات االنـتقالـية فـي مـدارسـنا، ألنـها تـفتقر إلـى اإلطـار 
الــــــعلمي الــــــواضــــــح والــــــتي مــــــن خــــــاللــــــها ال يسهــــــل تــــــطبيق 

الخـــطط اإلنـــتقالـــية، وكـــذلـــك عـــدم وجـــود الـــفريـــق اإلنـــتقالـــي 
املـختص الـذي يـساهـم فـي تـعزيـز االنـتقال الـناجـح لـلطالب 

(العبد الوهاب ،2012).

   إن مـــرحـــلة االنـــتقال لـــلثانـــوي أو مـــا بـــعدهـــا تـــعتبر عـــملية 
مــعقدة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، والبــد أن يــكون هــناك فــهم 
شـامـل لـإلجـراءات الـتي تـتم مـن خـاللـها الـعمليات االنـتقالـية 
حــــتى يــــتمكن هــــؤالء الشــــباب مــــن االنــــتقال بــــنجاح، فــــهناك 
تحـــــــديـــــــات شـــــــخصية وبـــــــيئية واقـــــــتصاديـــــــة تـــــــواجـــــــه انـــــــتقال 
الشـباب مـن ذوي صـعوبـات الـتعلم لـلمرحـلة الـثانـويـة،  نـذكـر 
مـــنها مـــا جـــاء فـــي دراســـة كـــال مـــن بـــارســـيال وجـــوهـــانـــسون 
كــــــــــــــــــعـــدم    ((Pallisrea,2011 & Johnson,2004
تــلقيهم الــدعــم الــنفسي املــالئــم لــلخصائــص الــنفسية الــتي 
يــــــمرون بــــــها فــــــي هــــــذه املــــــرحــــــلة وكــــــذلــــــك عــــــدم الــــــتمكن مــــــن 
الـــوصـــول للخـــدمـــات املـــسانـــدة وعـــدم وعـــيهم بـــإعـــاقـــتهم، أو 
إتـاحـة فـرص الـعمل وهـي مـن األولـويـات الـتي تـتطلب الـتزام 
سـياسـي وبـناء إطـار قـانـونـي يـعترف بـاإلنـتقال إلـى مـرحـلة 
الــــبلوغ والــــحياة الــــعملية كهــــدف رئــــيسي لــــلتعلم الــــثانــــوي، 
ومــــــــن التحــــــــديــــــــات أيــــــــضاً إفــــــــتقار املــــــــعلمني فــــــــي املــــــــدراس 
الــــثانــــويــــة إلــــى الــــتدريــــب الــــكافــــي لــــلتعامــــل مــــع إحــــتياجــــات 
الــــطالب اإلنــــتقالــــية وكــــذلــــك مــــواقــــفهم الســــلبية نــــحو عــــملية 
اإلنـتقال. كـما أن الـفصول الـدراسـية واملـناهـج غـير املـالئـمة 
الحـتياجـاتـهم واهـتمامـاتـهم، وعـدم تـوفـر الـتقنيات املـساعـدة 
الــتي مــن املــمكن أن يســتخدمــها الــعديــد مــن الــطالب ذوي 
االحـــتياجـــات الـــخاصـــة، إضـــافـــة لـــذلـــك مـــا جـــاء فـــي دراســـة 
(طــلفاح،2014 ؛ و عــبيد، 2012) فــذكــروا فــيها قــلة الــدعــم 
املـــــــادي كـــــــاألدوات واملـــــــعدات الـــــــتي تـــــــساعـــــــد عـــــــلى تـــــــطبيق 
الــبرنــامــج االنــتقالــي، والــفجوة الــكبيرة بــني الــناحــية الــنظريــة 
وتــــطبيق الخــــدمــــات عــــلى أرض الــــواقــــع، و افــــتقار املــــدارس 
إلـــــى الـــــكوادر املـــــؤهـــــلة الـــــتي تـــــتابـــــع الـــــطالب إلـــــى مـــــا بـــــعد 
املـرحـلة الـثانـويـة واملـلتحقني بـأمـاكـن الـعمل املـجتمعية، وعـدم 
وجـود الـورش املحـمية الـتي تـوفـر الـتدريـب املـهني املـناسـب 
للطالب لتعليمهم مهارات تجعلهم قادرين على كسب عمل 



مســـتقبلي لـــكي يـــعيشون بـــاســـتقاللـــية، كـــما أن املـــناهـــج ال 
تـــشمل اســـتراتـــيجيات اتـــخاذ الـــقرار بـــاإلضـــافـــة إلـــى نـــدرة 
املـهارات الـتي تـعلمهم وتـمكنهم مـن الـتعبير عـن تـطلعاتـهم 
واحــــــــتياجــــــــاتــــــــهم ومــــــــيولــــــــهم املســــــــتقبلية، وأكــــــــد عــــــــلى ذلــــــــك 
جـــوهـــانـــسون  ,2004(Johansson)  فـــي دراســـته بـــأن 
تــــــقريــــــر املــــــصير وهــــــو مــــــفهوم: يــــــعكس االعــــــتقاد بــــــأن كــــــل 
األفـــراد لـــديـــهم الـــحق فـــي تـــوجـــيه حـــياتـــهم الـــخاصـــة، وعـــند 
عــــدم تــــشجيع طــــالب صــــعوبــــات الــــتعلم عــــليه يــــجعلهم غــــير 
قـــــادريـــــن عـــــلى االنـــــتقال بـــــصورة جـــــيدة، فـــــالـــــطالب الـــــذيـــــن 
لـديـهم مـهارات تـقريـر املـصير هـم أكـثر عـرضـة لـلنجاح فـي 
تـــــــحقيق االنـــــــتقال، وقـــــــد وضـــــــع ويـــــــهايـــــــمر(2001) قـــــــائـــــــمة 
تشـتمل عـلى عـدد مـن مـكونـات سـلوك تـقريـر املـصير ومـنها: 
مــــهارات االخــــتبار، ومــــهارات وضــــع الــــقرار، ومــــهارات حــــل 
املــشاكــل، ومــهارات الــدفــاع عــن الــنفس، ومــهارات تــحقيق 
 Mclonhlin & Lewis , األهـــداف مـــاكـــلونجـــلن ولـــويـــس
2010 , 2008))، ومــن املــهارات األكــاديــمية املــفيدة فــي 
الـــعمل والـــحياة فـــي املـــجتمع الـــتي مـــن املـــفترض حـــصول 
الــطالب ذو صــعوبــات الــتعلم عــليها، مــثالً أن يــتعلم طــالــب 
فــــي الــــصف األول الــــثانــــوي ويــــعانــــي مــــن صــــعوبــــات تــــعلم 
كــيفية إعــداد ســيرة ذاتــية، والــتواصــل هــاتــفياً، واســتخدام 
اآللـــة الـــحاســـبة، وأن يـــشارك أســـبوعـــياً بـــواقـــع  3 ســـاعـــات 
فـــي بـــرنـــامـــج أعـــمال املـــجتمع املحـــلي كـــالـــتدرب فـــي محـــل 
لـبيع املـالبـس حـيث يسـتطيع اكـتساب مـهارات مـهنية تـفيدة 
مسـتقبالً، ومـن التحـديـات الـصعبة الـتي تـواجـه أسـر هـؤالء 
الـطالب هـي عـدم تـوفـير الـتدريـب الـشامـل لـهم وإشـراكـهم 
فـــي عـــملية اتـــخاذ الـــقرارات الـــخاصـــة بـــالـــبرامـــج االنـــتقالـــية 
ألبـــــنائـــــهم، وكـــــذلـــــك عـــــدم وجـــــود مـــــن يـــــعمل عـــــلى الحـــــد مـــــن 
االرتـــباك واإلحـــباط الـــذي يـــعانـــي مـــنه الـــوالـــديـــن وذلـــك مـــن 
خــــــالل تــــــبسيط املــــــعلومــــــات والــــــبرامــــــج وتــــــنسيق الخــــــدمــــــات 

.( Johansson)2004, جوهانسون

وإذا ســـــــلطنا بـــــــعض الـــــــضوء عـــــــلى مـــــــرحـــــــلة االنـــــــتقال مـــــــن 
املــــــدرســــــة الــــــثانــــــويــــــة إلــــــى الــــــجامــــــعة، فــــــإن أحــــــد األهــــــداف 
الـــــرئـــــيسية فـــــيها بـــــالنســـــبة لـــــطالب صـــــعوبـــــات الـــــتعلم هـــــي 
الـــــــوعـــــــي بـــــــالـــــــخيارات املـــــــتاحـــــــة أمـــــــام الـــــــطالـــــــب لـــــــلدراســـــــة 

الــجامــعية، وذلــك بســبب إخــفاقــات الــطالب ذوي صــعوبــات 
الـتعلم املـتكررة أثـرت عـليهم فـي عـدم تـطلعهم إلـى مـواصـلة 
مــسيرتــهم الــدراســية بــعد املــرحــلة الــثانــويــة، ومــن هــنا كــان 
البـــــد مـــــن تـــــجهيزهـــــم وتـــــهيئتهم بـــــما يـــــمكنهم مـــــن االخـــــتيار 
املــــناســــب ملــــجاالت الــــدراســــة الــــجامــــعية، وذلــــك مــــن خــــالل 
شـرح وتـوضـيح مـتطلبات وشـروط الـقبول فـي تـلك املـجاالت 

(البتال،2012).

   وبـــناء عـــلى مـــا ســـبق نـــذكـــر بـــعض االصـــالحـــات الـــعملية 
لـلمربـني وغـيرهـم مـن اإلخـتصاصـني الـذيـن يـعملون مـباشـرة 
بـتنسيق وتخـطيط عـمليات اإلنـتقال لـلطالب ذوي صـعوبـات 
الــــتعلم فــــي املــــرحــــلة الــــثانــــويــــة ومــــنها: تــــوفــــير فــــرص صــــنع 
الـــــــــــقرار مـــــــــــن مـــــــــــراحـــــــــــل مـــــــــــبكرة لـــــــــــلطالب، والـــــــــــتعبير عـــــــــــن 
تــفضيالتــهم وإتــخاذ خــيارات مــدروســة فــي جــميع مــراحــل 
الــحياة، تــكثيف تــدريــس مــهارات تــقريــر املــصير مــن خــالل 
املــــرحــــلة الــــثانــــويــــة وإدراجــــها فــــي مــــناهــــج الــــتعليم الــــعام، 
تــقديــم فــرص الــتعلم الــذاتــي وإتــاحــة فــرص الــعمل الــقائــم 
عـلى الـتعليم الـثانـوي والـجامـعي، إشـراك مـؤسـسات خـدمـة 
املــجتمع بــشكل مــنتظم أثــناء وضــع خــطط اإلنــتقال، وضــع 
إســـتراتـــيجيات مـــشاركـــة األبـــاء فـــي املـــناقـــشات والـــقرارات 
املــــــــــــــــــتــعــلــقــة بــــــــــــــــــخــيــارات املــــــــــــــــــدارس جــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــانــــــــــــــــــســون , 
2004(Johansson ). كـــــما أشـــــار (املـــــنصور،2012) 
فــــي دراســــته الــــى ضــــرورة تــــقديــــم املــــشورة ملــــعلم الــــفصل 
الـــعادي فـــي األمـــور الـــتي تـــخص طـــالب صـــعوبـــات الـــتعلم 
مــثل طــرق الــتدريــس واالســتراتــيجيات الــتعليمية وأســالــيب 
الـتعامـل مـعهم، والـتركـيز عـلى إعـداد املـعلمني قـبل الخـدمـة 
وتـطويـر مـواقـف إيـجابـية نـحو الـطالب ذو صـعوبـات الـتعلم، 
وقـد اتـفق كـال مـن (الـقريـوتـي ،2005 ؛ و طـلفاح ،2014) 
عــلى أهــمية مــساعــدة الــطالب فــي الــتعرف عــلى الخــدمــات 
واملـــكان املـــناســـب لـــهم ســـواء فـــي الـــتعليم، أوفـــي الـــتدريـــب 
املـــهني، أو فـــي املـــؤســـسات األخـــرى، وتـــوعـــيتهم حـــول مـــا 
يـمكن أن يـواجـهوه مـن تحـديـات فـي مـرحـلة مـا بـعد الـثانـويـة 
ســـواء فـــي اإلطـــار اإلجـــتماعـــي أو مـــيدان الـــعمل، وإعـــداد 
الـــطالب وأســـرهـــم لـــلوصـــول إلـــى اإلســـتفادة مـــن الخـــدمـــات 

املساندة واملتاحة باملجتمع املحلي، 



وايـضاً عـلى أهـمية نشـر الـوعـي بـأهـمية الـبرامـج اإلنـتقالـية 
مـــــن خـــــالل حـــــمالت تـــــوعـــــويـــــة لـــــلمعلمني، املـــــهنيني، األســـــر، 

واملؤسسات ذات العالقة. 

وخـتامـاً نجـد أن الـطالب الـذيـن يـعانـون مـن صـعوبـات فـي 
الــــتعلم فــــي املــــرحــــلة الــــثانــــويــــة أو مــــا بــــعدهــــا هــــم فــــئة غــــير 
مــــــتجانــــــسة، فــــــلكل طــــــالــــــب أهــــــداف وقــــــدرات واهــــــتمامــــــات 
تـختلف مـن طـالـب آلخـر، فـيجب عـلينا الـنظر بـشكل أوسـع 
الحــتياجــاتــهم املــختلفة، ومــحاولــة تــذلــيل الــعوائــق الــتي قــد 
تـــــواجـــــههم مـــــن خـــــالل تـــــقديـــــم خـــــدمـــــات انـــــتقالـــــية مـــــدروســـــة 

ومنظمة لكي يحققوا أهدافهم املستقبلية بشكل ناجح. 
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    تـــحقيقاً لـــرؤيـــة 2030 م، وتـــماشـــيًا مـــع رســـالـــة الـــلجنة 
امـي  لة بـناًء عـلى األمْــر الـسَّ ل الـرَّقـمي املـشكَّ الـوطـنية لـلتحوُّ
الـَكريـم رقـم (43801560/1)، وتـاريـخ 01/11/1438م، 
واســتمراراً بــتقديــم أفــضل الخــدمــات لجــميع املــواطــنني فــي 
ـــــة، جــــــاءت فــــــْكرة إِنْــــــشاء نــــــظام  عوديّـَ املــــــملكة الــــــعربــــــيَّة الــــــسُّ
الخـدمـات اإللـكترونـية الـوطَني لجـميع األشـخاص مـن ذوي 

اإلعاقة.
ل  حـــــيث أولـــــت قـــــيادتـــــنا الـــــرَّشـــــيدة اهـــــتمامـــــاً كـــــبيراً بـــــالـــــتحوُّ
لــلتَّعامــالت االلــكترونــيَّة الــحكومــيَّة، ملــا لــها مــن مــنافــع جــليلة 
لــالقــتصاد الــوطــني، وتَــِبعات ذات جــْوَدة عــالــية لــلمواطــنني، 
وتَــــــــحقُّق الــــــــتَّعاون بــــــــني مــــــــختلف الــــــــقطاعــــــــات التَّشــــــــريــــــــعية 
ــــــة، وتـــــــضافـــــــر الـــــــجهود بـــــــني مـــــــقدِّمـــــــي  ــــــة واإلداريّـَ والـــــــتَّنفيذيّـَ

الخدمات وتكامل منظومة خدمة املواطن بالوزارات.
    كـــــان األشـــــخاص ذوي اإلعـــــاقَـــــة ومـــــا زالـــــوا فـــــي وطـــــننا 
الـــــغالـــــي يحـــــظون بـــــاالهـــــتمام والـــــرِّعـــــايَـــــة مـــــن قِــــــبَل الـــــقيادة 
الــــرَّشــــيدة فــــي تــــمكينهم مــــن الــــعيش الــــكريــــم بــــأقــــصى مــــا 
تــــــسمح بــــــه قــــــدراتــــــهم وإمــــــكانــــــاتــــــهم. ان نــــــظام الخــــــدمــــــات 

اإللــــــــــــكترونــــــــــــية الــــــــــــوطــــــــــــني لــــــــــــألشــــــــــــخاص ذوي اإلعــــــــــــاقــــــــــــة 
ر مــــقترح يهــــدف لــــضمان تــــقديــــم  NESSPD ، هــــو تــــصوُّ
أفـضل وأيسـر الخـدمـات املـمكنة، ورفـع إنـتاجـيَّة الـوزارات، 
تـــوفـــير قـــاعـــدة بـــيانـــات وطـــنية، وتـــوفـــير املـــعلومـــات املـــطلوبـــة 
ـــة عـــالـــية فـــي الـــوقـــت املـــناســـب. ورفـــع إنـــتاجـــيَّة وكـــفاءة  بـــدقّـَ
جــميع مــقدِّمــي الخــدمــة لــألشــخاص ذوي اإلعــاقــة. وســوف 
ياســات  ر -بــإذن اهلل - عــلى رســم الــسِّ يــساعــد هــذا الــتَّصوُّ
ل الــرَّقــمي عــلى مســتوى  واالســتراتــيجيَّات املــتعلقة بــالــتَّحوُّ
ــة املَـعنيَّة بخــدمــة األشــخاص ذوي اإلعــاقــة،  األجهــزة الــعامّـَ
ووضــــــع الخــــــطط والــــــبرامــــــج الــــــالزمــــــة لــــــتنفيذهــــــا، وضــــــمان 

تنسيق املبادرات املتصلة بذلك.

تــــــقوم فــــــكرة الــــــنظام الخــــــدمــــــاتــــــي االلــــــكترونــــــي عــــــلى آلــــــيَّة 
عودي ذي اإلعــــاقــــة حــــال اكــــتشاف  تــــسجيل املــــواطــــن الــــسُّ
الـــــعوق، أو الـــــحاجـــــة لـــــتقديـــــم الخـــــدمـــــات املـــــتخصصة، مـــــع 
تـسجيل كـل األشـخاص املـدرجـة بـيانـاتـهم فـي تـقريـر الـهيئة 
الــعامــة لــإلحــصاء فــي تــقريــرهــا عــام 2017م (مــسح ذوي 

اإلعاقة)،



 والــــــــبالــــــــغ نســــــــبتهم بحســــــــب الــــــــتَّقريــــــــر 2.9% مــــــــن عــــــــدد 
الـــسكان، فـــي بـــيانـــات املـــوقـــع االلـــكترونـــي، وبهـــذا اإلجـــراء 
املــــــبدئــــــي يــــــمنح املــــــواطــــــن ذا اإلعــــــاقــــــة كــــــوًدا لــــــتفعيل مــــــلفه 
االلــكترونــي، واالســتفادة مــن الخــدمــات بحســب مــا يــتطلَّبه 

وضعه الحالي، من خدمات وتسهيالت.
    والخــدمــات فــي هــذه الــبوَّابــة االلــكترونــيَّة شــامــلة جــميع 
مـا يـمكن تـقديـمه لـلمواطِـــنني ذوي اإلعـاقـة، ومـا يـنضم تـحت 
مـظلَّة الخـدمـات الـحكومـيَّة االلـكترونـية، مـثل خـدمـات وزارة 
ؤون االجــتماعــيَّة، وخــدمــات  حة والــتَّعليم والــعمل والــشُّ الــصِّ
الـــــــــقطاع الـــــــــخاص واملـــــــــتمثِّلة بـــــــــفتح الـــــــــحسابـــــــــات الـــــــــبنكيَّة 

بــــــــالــــــــبنوك، ومــــــــكاتــــــــب االســــــــتشارات الــــــــقانــــــــونــــــــيَّة 
واملـــــحامـــــاة، وجـــــميع املـــــراكِـــــــز واملـــــعاهـــــد الـــــتي 
يــمكن أن يســتفاد مــن خــدمــاتــها، مــع مــشاركــة 
ـــــــصة، ومـــــــبادرات  ــــــة املـــــــرخّـَ الجـــــــمعيَّات الـــــــخيريّـَ

التَّطوُّع وأندية الحي.
    كـــلُّ هـــذه املـــنظومـــة االلـــكترونـــيَّة فـــي تـــقديـــم 
الخـــــدمـــــات، واالســـــتفادة مـــــنها تـــــحت إشـــــراف 
وإدارة حـــــــــــكومـــــــــــيَّة مـــــــــــن قِــــــــــــبَل هـــــــــــيئة رعـــــــــــايـــــــــــة 
األشـــــــــخاص ذوي اإلعـــــــــاقـــــــــة والـــــــــتي صـــــــــدرت 
املــــــــوافــــــــقة عــــــــلى تــــــــنظيمها مــــــــن قِـــــــــبَل مجــــــــلس 
الــوزراء بــتاريــخ املــوافــق 13/ 2/ 2018م، وال 
شـــــــــك أن مـــــــــثل هـــــــــذا الـــــــــتنظيم يـــــــــتيح لجـــــــــميع 
مــقدِّمــي الخــدمــة بــيانــات دقــيقة، تسهــل تــقديــم 
الخـــــدمـــــات عـــــبر الـــــدخـــــول املـــــقيد لـــــهم، ويـــــوفـــــر 
لـــلجهات الـــعليا مـــراقـــبة أداء الـــوزارات تـــباعـــاً، 
شـامـالً عـدد الخـدمـات ونـوعـيَّتها ومـصدر مـقدِّم 
الخـــــدمـــــة ومـــــدى رضـــــا الـــــطرفـــــني حـــــول تـــــقديـــــم 
وتــــلقي الخــــدمــــات. (لــــلتقويــــم املســــتمر لــــجودة 

الخدمات املقدَّمة للمواطنني ذوي اإلعاقة).
    إن ضــــــم جــــــميع املــــــواطــــــنني ذوي اإلعــــــاقــــــة 
تــحت مــثل هــذه املــظلَّة ال يــكفل لــهم حــياة ذات 
ـــــة  جــــــودة، وإنــــــما لــــــه كــــــذلــــــك تــــــبعات اقــــــتصاديّـَ
واجــتماعــيَّة إيــجابــيَّة، ملــا يــوفــر عــلى الــدولــة مــن 
وقـــت وجهـــد ومـــيزانـــيَّات ضخـــمة عـــبر الـــتنسيق 

ــــــــــة، ومـــراكـــز  ــة واملـــبادرات الـــخاصّـَ والـــتنظيم لـــلجهود الـــوزاريّـَ
األبـحاث والـجامـعات فـي تـطويـع الـبحوث لخـدمـة املـواطـنني 
ذوي اإلعـــاقـــة مـــن خـــالل دراســـة واقـــعهم، واقـــتراح الحـــلول 
والــــــتَّوصــــــيات املــــــبنيَّة عــــــلى الــــــبحث الــــــعلمي الــــــقائــــــم عــــــلى 

امليدان.
وأخـــــــيراً يـــــــمكننا الـــــــتَّأكـــــــيد عـــــــلى أن مـــــــا نـــــــعيشه اآلن فـــــــي 
مـملكتنا الـحبيبة مـن تـنمية مسـتدامَــة ونـهوض فـي مـختلف 
د  الـقطاعـات، يـواكـب مـا قـالـه سُــــــُمو ولِـي العهـد األمـير ُمحَــــمَّ

بن َسْلمان: (ال نَْعَمل إالَّ معَ اْلحامِلني.........  )

HTTP://WWW.NESSPD.SA

نظام الخدمات االلكترونية الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة

األهداف : • التدخل اِّـبكر. •إدارة ومراقبة أداء الوزارات. • رفع مستوى جودة الخدمات.
• توفري قاعدة بيانات وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الرؤية: أن يحظى اِّـواطنون من ذوي اإلعاقة بحياة كريمة بأقصى ماتسمح به قدراتهم.

الرسالة: توفري الخدمات اِّـناسبة لكل مواطن من ذوي اإلعاقة لتوحيد قنوات التواصل.

مرتبــط بـرقــم السـجل الـمــدني الوطني

مـــــنـــــــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــوالدة

بـــشــــــراكة عــــــــــــدد مـــن الــوزارات

يـــشـــــمــــل جــمــيــع الخـــــــــدمـــــات

طلــب الخــدمـــات وتــقييمهـــا الكرتونـــًيا

الـمــلـــــــــــف الـــــــشــــــــخــصـــــــــي
(وصــــــــف لحالـــــة اإلعاقـــة وتصنيفها)

وزارة الصحــــة منذ الوالدة تقديم خدمات
التدخل اِّـبكر والخدمات الصحية والعالجية

وزارة التعليم خدمة التعليم الشامل بكل محاورها.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية خدمة الخطط
النتقالية وتوفري فــرص العمل ودعم األسـر.

 الجمعيات الخريية والتطوعية  وأندية الحي.

 حــــســــــــــــــــــــــــــــــــاب بـنـــكــــــي.

واِّـحاماة. القانونية  لالستشارات  مكتب 

دخــــول مقيــــــــــد لـمـقدمــي الخــدمــة.

الــدعــــــــــــــــــــم واالســـــــــــتفســــار. 

فكرة وتصميم
أسماء إبراهيم�الحر�ي
Asma.i.alharbi@outlook.sa
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مــــــرت بــــــرامــــــج الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة بــــــعدة تــــــغييرات تــــــأثــــــرت 
بـــــالـــــعوامـــــل االجـــــتماعـــــية والـــــسياســـــية، حـــــيث إن مـــــن أهـــــم 
الـتغييرات الـتي طـرأت عـلى الـتربـية الـخاصـة دخـول حـقوق 
املــــــــــعاقــــــــــني ضــــــــــمن حــــــــــقوق اإلنــــــــــسان، ووجــــــــــود مــــــــــنظمات 
وجـمعيات اهـتمت بـحقوقـهم، والـحفاظ عـليها فـي املـجتمع. 
وأحـــــد أهـــــم الـــــتوجـــــهات الـــــتي ظهـــــرت مـــــؤخـــــراً فـــــي مـــــيدان 
الــتعليم هــو أن الــتعليم عــالــي الــجودة حــق لجــميع الــطالب 
بــغض الــنظر عــن اخــتالفــاتــهم؛ ألن كــل غــرفــة صــف تــحوي 
طـــالبـــاً مـــتبايـــنة قـــدراتُـــهم األكـــاديـــمية والســـلوكـــية مـــثل ذوي 
صـعوبـات الـتعلم. وأحـد أبـرز الـتوجـهات الـتي بـرزت أيـضاً 
هـــو كـــيفية تـــقديـــم الخـــدمـــات لـــلطالب حســـب احـــتياجـــاتـــهم، 

حـــيث إن فـــلسفة الـــتعليم تـــغيرت مـــن: مـــاذا نـــريـــد أن نـــعلم؛ 
إلى: كيف نعلم؟ 

وأحــــــد أهــــــم الــــــتوجــــــهات الــــــعاملــــــية فــــــي مــــــجال تــــــعليم ذوي 
االحــــــــــتياجــــــــــات الــــــــــخاصــــــــــة هــــــــــو االعــــــــــتماد عــــــــــلى نــــــــــموذج 
االســـــتجابـــــة لـــــلتدخـــــل، الـــــذي يـــــقدم خـــــدمـــــات الـــــدعـــــم وفـــــق 
تــــدخــــالت مــــبنية عــــلى الــــدالئــــل والــــبراهــــني؛ ويــــسهم بــــشكل 
كــبير فــي تــشخيص فــئات مــن ذوي االحــتياجــات الــخاصــة 
كــــــصعوبــــــات الــــــتعلم، وبُــــــْطء الــــــتعلم، والفشــــــل الــــــدراســــــي، 
وتـقديـم خـدمـات الـدعـم قـبل الـتحويـل لـلتربـية الـخاصـة، فـإن 
أحــَد أهــم التحــديــات الــتي تــواجــه تــعليم ذوي االحــتياجــات 
الـخاصـة عـدُم وجـود مـقايـيس تـشخيصية مـقننة عـلى الـبيئة 
الـسعوديـة لـتشخيص مـثل هـذه الـحاالت، كـما أنـه ال يـوجـد 
خـــدمـــات عـــالجـــية لـــلوقـــايـــة مـــنها. ونـــتناول هـــنا بـــعض أهـــم 
الــــتوجــــهات الــــتي يــــمكن االســــتفادة مــــنها لتحــــديــــد وتــــعليم 
ذوي االحـــــتياجـــــات الـــــخاصـــــة، ومـــــنها نـــــموذج االســـــتجابـــــة 

للتدخل (املتعدد املستويات).
االســـتجابـــة لـــلتدخـــل نـــموذج مـــتعدد املســـتويـــات  

(Response to Intervention)
أحـــــد التحـــــديـــــات الـــــتي تـــــواجـــــه املـــــعلمني فـــــي هـــــذه الـــــفترة 
الـزمـنية هـي كـيفية تـقديـم الخـدمـات الـتي تـلبي احـتياجـات 
الــــــــطالب داخــــــــل الــــــــصف. فــــــــهناك الــــــــعديــــــــد مــــــــن الــــــــقدرات 
املـــــتبايـــــنة داخـــــل كـــــل فـــــصل، كـــــالـــــطالب املـــــعرضـــــني لخـــــطر 
الفشــــل الــــدراســــي، والــــذيــــن يــــواجــــهون صــــعوبــــات الــــتعلم، 
واضــطرابــات ســلوكــية، ومــشاكــل فــي الــتكيف االجــتماعــي، 
والـطالب املـوهـوبـني، والـطالب الـعاديـني، وكـل طـالـب يـحتاج 
لـــدعـــم ونـــمط تـــعليمي مـــعني يـــساعـــده لتخـــطي الـــصعوبـــات 
الــــــتي يــــــواجــــــهها. ومــــــن هــــــذا املــــــنطلق قــــــامــــــت الــــــدراســــــات 
واألبـحاث لتحـديـد بـرامـج جـديـدة تـساعـد عـلى تـلبية وتحـديـد 
احــــــــتياجــــــــات الــــــــطالب. وقــــــــد ظهــــــــر نــــــــتيجًة لــــــــذلــــــــك نــــــــموذجُ 
املســـــــــــتويـــــــــــات املـــــــــــتعددةTiered Approach واملـــــــــــعروف 
 Response to عــــــــاملــــــــياً بــــــــاســــــــم االســــــــتجابــــــــة لــــــــلتدخــــــــل

. Intervention
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أهمية نموذج االستجابة للتدخل: 
نـموذج االسـتجابـة لـلتدخـل يُـَعد الـجيل الجـديـد فـي الـتعليم، 
بـــحيث يـــقدم مـــن خـــاللـــه خـــدمـــات الـــتدخـــل املـــبكر الـــوقـــائـــية، 
والــــتعليم عــــالــــي الــــجودة، والــــتقويــــم الــــشامــــل لــــتطويــــر أداء 
الــطالب الــتحصيلي. وقــد ظهــر هــذا الــنموذج فــي الــواليــات 
املتحـــــــــدة االمـــــــــريـــــــــكية عـــــــــام ٢٠٠١م؛ نـــــــــتيجة وجـــــــــود عـــــــــدة 
مـــشاكـــل، وتـــناقـــض فـــي تـــشخيص صـــعوبـــات الـــتعلم. وقـــد 
أقــــــــــــر قــــــــــــانــــــــــــون تــــــــــــعليم جــــــــــــميع األفــــــــــــراد IDEA ٢٠٠٤م؛ 
اســـتخداَم نـــموذج االســـتجابـــة لـــلتدخـــل والـــتقويـــم الـــشامـــل، 
الــــذي يــــعد أحــــد أهــــم الــــنماذج الــــتي تــــبنتها مــــعظم الــــدول 

املتقدمة علمياً.  
ويــعرف الــنموذج بــأنــه نــموذج وقــايــة مــن الفشــل الــدراســي 
مــــــن خــــــالل تــــــزويــــــد الــــــطالب بــــــإجــــــراءات تــــــدريــــــسية ثــــــبتت 
فـــعالـــيتها لـــلطلبة جـــميعاً فـــي الـــتعليم الـــعام، ويـــتيح تـــقديـــم 
الـدعـم بـعدة مسـتويـات لـلطالب الـذيـن ال يسـتجيبون لـلتعليم 
 .(O’Conner,2010 ،أوكــــنر) داخــــل الــــصف الــــدراســــي
وقـــد ألـــزم الـــقانـــون idea بـــتطبيق الـــنموذج كـــأحـــد الـــطرق 
الـــرئـــيسية فـــي تـــقويـــم الـــطالب قـــبل إحـــالـــتهم إلـــى الـــتربـــية 

الخاصة. 
 ويـمثل اسـتخدام الـنموذج فـي تـحقيق الهـــدف الـرئـيســي 
لـلتربـيــة الـخاصـــة وهـــو مـســاعـدة ودعـم جـميع الـطالب، 
ومــــن بــــينهم الــــطالُب املــــعرضــــون لخــــطر الفشــــل الــــدراســــي 
(الـــذيـــن يـــواجـــهون صـــعوبـــات أكـــاديـــمية)، ولـــــيس لـــــديـــهم 
صـــــعوبـــات تـــعلــم، أو أيـــة إعـــاقـــات أخـــرى، حـــيــث يـــمثــل 
نـــمــوذج االســـتجابـــة لـــلتدخـــل بـــديـــالً مـــالئـــماً لـــلمعالـــجة مـــن 
خـــالل تـــقـديـــم إســـتراتـــيجيات وبـــرامـــج عـــالجـــية فـــي الـــتعليم 
الـعام مـثل (الـتعليم املـتمايـز)، وذلـك قـد يـسهم بـشكل كـبير 
فــي الــتمييز بــني االنــخفاض الــتحصيلي الــذي يــرجــع إلــى 
عـــدم الـــكفايـــة فـــي املـــدخـــالت الـــتدريـــسية، وعـــدم مـــالءمـــتها، 
وبــــــــني ذوي صــــــــعوبــــــــات الــــــــتعلم الــــــــذيــــــــن يــــــــحتاجــــــــون إلــــــــى 
اســـــــــتخدام بـــــــــرامـــــــــج مـــــــــكثفة تـــــــــساعـــــــــدهـــــــــم عـــــــــلى الـــــــــتكيف 
(Bagasi,201). ويـمثل نـموذج االسـتجابـة لـلتدخـل أحـد 
أحــدث الــطرق الــتي تــم اســتخدامــها فــي املــجال الــتعليمي 

بـــناًء عـــلى الـــبحوث واألســـاس الـــعلمي فـــي الـــعقد األخـــير. 
(السالمة،٢٠١٤).  
تعريف النموذج: 

  هـو: إطـار يجـمع بـني عـمليتي الـتقويـم والـتدخـل 
فـي نـظام مـتعدد املسـتويـات يـقدَّم لـلتالمـيذ ملـساعـدتـهم فـي 
تــــــحقيق أقــــــصى قــــــدر مــــــمكن مــــــن الــــــتحصيل الــــــدراســــــي، 
وللحـــد مـــن مـــشكالتـــهم الســـلوكـــية. وتـــتعرف املـــدارس خـــالل 
تـــــــــطبيق الـــــــــنموذج عـــــــــلى الـــــــــطالب املـــــــــعرضـــــــــني لـــــــــإلخـــــــــفاق 
الـــــــدراســـــــي الـــــــذي يظهـــــــر بـــــــشكل واضـــــــح فـــــــي تـــــــحصيلهم 
الـدراسـي الـضعيف، وتـقدم لـهم تـدخـالت عـالجـية مسـتندة 
عـــــلى األدلـــــة والـــــبراهـــــني مـــــع مـــــتابـــــعة مســـــتمرة لـــــتقدمـــــهم، 
وإجـراء الـتعديـالت والـتدخـالت بـناًء عـلى اسـتجابـة الـطالـب 
لـلبرنـامـج املـعد لـه. ووفـقاً السـتجابـة الـطالـب لـلتدخـالت يـتم 
اكـتشاف الـحالـة إذا كـان يـعانـي مـن صـعوبـات تـعلم أو ال. 
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مكونات النموذج:  

يــــــتكون أســــــلوب االســــــتجابــــــة لــــــلتدخــــــل مــــــن عــــــدة مــــــكونــــــات 
رئـــــيسية تـــــم تحـــــديـــــدهـــــا مـــــن قـــــبل مـــــركـــــز الـــــبحث الـــــوطـــــني 

لصعوبات التعلم، وتشمل: 
١- الـتعليَم عـالـي الـجودة، الـقائـَم عـلى الـبحث فـي 
مـــنهج الـــتعليم الـــعام: بـــــاســـــتخدام (الـــــتعليم املـــــتمايـــــز، 
الــتعلم النشــط). وقــد أشــار بــوهــنان، مــاكــلنتوش، غــودمــان 
Bohanon,Mclntoch,Goodman 2011 إلــى عــدة 
صـفات فـي تـقديـم تـعليم عـالـي الـجودة وهـي: الـتركـيز عـلى 
املـــهارات الـــوظـــيفية واملـــهمة، واســـتخدام الـــتعليم الـــواضـــح، 
ومـــــراعـــــاة التســـــلسل والـــــترتـــــيب بـــــشكل دقـــــيق، واســـــتخدام 
خـطط وأهـداف إجـرائـية واضـحة، ومـراعـاة الـفروق الـفرديـة، 
والــتنوع فــي األســالــيب والــطرق الــتدريــسية، وتــقديــم فــرص 

للممارسة في الواقع (التعلم القائم على املشروعات).  
٢-  الفحص الشامل للتالميذ (التشخيص):  

ويــتم الــفحص والــبحث عــن طــريــق املــدرســة بــدايــة كــل عــام 
لتحديد الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلُّم،   



 وال يـــحققون املـــعايـــير املـــناســـبة لـــلمرحـــلة الـــدراســـية، ويـــتم 
الـــــــفحص مـــــــن خـــــــالل االخـــــــتبارات املـــــــبنية عـــــــلى املـــــــناهـــــــج 
الــــــدراســــــية، بــــــحيث يــــــتضح الــــــطالب الــــــذيــــــن يــــــعانــــــون مــــــن 
مـــــشكالت أو صـــــعوبـــــات دراســـــية. وهـــــؤالء الـــــتالمـــــيذ تـــــكون 
نـــتائـــجهم أقـــل مـــن أقـــرانـــهم فـــي املـــرحـــلة الـــدراســـية بـــشكل 

واضح (السالمة، ٢٠١٤).  
٣- نموذج املتعدد املستويات في التدريس:  

يــركــز الــنموذج الهــرمــي عــلى تــقديــم الــدعــم والخــدمــات مــن 
خـالل تسـلسل هـرمـي يـحتوي عـلى ثـالثـة مسـتويـات، بـحيث 
تــقدم فــي كــل مســتوى خــدمــات دعــم تــساعــد الــطالــب عــلى 
الــــتقدم والــــتعلم. وفــــي حــــال عــــدم اســــتجابــــة الــــطالــــب فــــي 
املســـــتوى يـــــتم انـــــتقالـــــه إلـــــى املســـــتوى الـــــثانـــــي، حـــــيث يـــــتم 
الــــدعــــم بــــناًء عــــلى تــــدخــــالت وإســــتراتــــيجيات قــــائــــمة عــــلى 
األدلــــــة، وتــــــكون بــــــمدة زمــــــنية محــــــددة، وفــــــي حــــــال إخــــــفاق 
الــــطالــــب يــــتم االنــــتقال إلــــى املســــتوى الــــثالــــث، وخــــالل هــــذا 
املســـتوى يـــتم تـــقديـــم تـــدخـــالت عـــالجـــية أكـــثر كـــثافـــة، وفـــي 
حـــــال إخـــــفاق الـــــطالـــــب يـــــتم إحـــــالـــــته إلـــــى بـــــرامـــــج الـــــتربـــــية 
الــــــخاصــــــة بــــــعد إجــــــراء االخــــــتبارات الــــــتشخيصية. ويــــــمثل 
الــــشكل اآلتــــي مــــفهوم نــــموذج الخــــدمــــات املــــقدمــــة فــــي كــــل 

 NCRTI, مسـتوى. (املـركـز الـوطـني لـالسـتجابـة والـتدخـل
  .(2010

لــقد أثــبتت األبــحاث الــعلمية والــتجارب فــي الــدول املــتقدمــة 
فـــاعـــلية اســـتخدام نـــموذج االســـتجابـــة لـــلتدخـــل، حـــيث يُـــَعد 
اســـتخدام الـــنموذج فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية أكـــثر 
املـواضـيع الـساخـنة فـي املـيدان الـتربـوي، وقـد أشـار املـركـز 
الــوطــني لــالســتجابــة لــلتدخــل فــاعــليته فــي الــتدخــل املــبكر، 
وانــــــــخفاض تــــــــحويــــــــل الــــــــطالب إلــــــــى الــــــــتربــــــــية الــــــــخاصــــــــة؛ 
بــاإلضــافــة إلــى فــاعــليته فــي تــقديــم الــدعــم لــطالب الــتربــية 
الـــــخاصـــــة فـــــي الـــــتعليم الـــــشامـــــل (كـــــورتـــــييال & هـــــورويـــــتز 

 . Cortiella & Horowitz, 2014)
ولـــــذلـــــك نجـــــد أن اســـــتخدام الـــــنموذج فـــــي مـــــيدان الـــــتربـــــية 
الـخاصـة قـد يـسهم بـشكل كـبير فـي مـساعـدة الـطالب عـلى 
الـــتكيُّف، وتـــقديـــم خـــدمـــات الـــدعـــم الـــتي يـــحتاجـــها الـــطالب 
جــميعاً. وتــبنِّي مــثل هــذه الــنماذج الــفاعــلة قــد تــساعــد فــي 
تحســــني وتــــطويــــر الــــتعليم؛ وخــــصوصــــاً ذوي االحــــتياجــــات 
الــخاصــة، والــذي يــمثل إحــدى ركــائــز رؤيــة املــملكة الــعربــية 

السعودية (٢٠٣٠).  
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ازرع شـوكًـــا تـحصد شـوكًـــا، ازرع الـورود  تـحصد الـورود ، 
ازرع الــــــعدوان فــــــي قــــــلوب اطــــــفالــــــك تــــــحصد ثــــــماره وهــــــي 
(الـتنمر واالسـتقواء والـبلطجة ) هـكذا هـي الـتنشئة تـمامـا،  
مــثل عــملية  الــزراعــة مــا نــزرعــه نــحصد ثــماره،  فــي املــقال 
الـــــسابـــــق والـــــذي نشـــــر فـــــي مجـــــلة جســـــتر الـــــثقافـــــية الـــــعدد 
الــــثانــــي تــــكلمنا عــــن زراع الــــعدوان وأن هــــذا الســــلوك فــــي 
مـرحـلة مـا قـبل املـدرسـة نسـتطيع الـسيطرة عـلية  مـن خـالل 
بـــــــــــعض اســـــــــــتراتـــــــــــيجيات الـــــــــــوقـــــــــــايـــــــــــة وأســـــــــــتخدم  بـــــــــــعض 
اســتراتــيجيات الــتدخــل،  لــكن عــدم االهــتمام فــيه ســنجني 
ثـــــــماره فـــــــي املـــــــراحـــــــل الـــــــالحـــــــقة وهـــــــي  مـــــــرحـــــــلة املـــــــدرســـــــة 
االبــتدائــية واملــتوســطة  والــثانــويــة ،  وهــنا نــحصد ثــمار مــا 
زرعــــــنا فــــــي مــــــرحــــــلة مــــــا قــــــبل املــــــدرســــــة مــــــن زراعــــــة ســــــلوك 
الــــــــعدوان، ولــــــــألســــــــف تــــــــكون ثــــــــمار هــــــــذا الــــــــزرع الــــــــبلطجة 

واالستقواء وسلوك التنمر .  

الـــبلطجة(Bullying)  :هـــو ســـلوك غـــير مـــرغـــوب فـــيه، وهـــو 
ســلوك عــدوانــي يــتكرر مــع مــرور الــوقــت يظهــر عــند اطــفال 
مـــا بـــعد املـــدرســـة وقـــد يحـــدث خـــارج املـــدرســـة ، لـــكن عـــلى 
االغـــــلب داخـــــل املـــــدرســـــة، ويـــــنطوي عـــــليه اخـــــتالل الـــــتوازن 
الـــحقيقي ملـــفهوم الســـلطة واكـــثر مـــن يـــعانـــي مـــنه االطـــفال 

الـلذيـن يـتعرضـون للتسـلط والـذيـن يـكرهـون االخـريـن او مـن 
لـديـهم مـشاكـل خـطيره ودائـمه او األشـخاص الـلذيـن لـديـهم 
نــقص فــي املــهارات االجــتماعــية او مــن بــعض األقــليات أو 
بـــــعض حـــــاالت اإلعـــــاقـــــة او بـــــعض املـــــصابـــــني بـــــاألمـــــراض 

النفسية مثل القلق واالكتئاب  

انواع البلطجة : 

1- الـــــبلطجة الـــــلفظية مـــــثل السخـــــريـــــة و التهـــــديـــــد بتســـــبب 
االضرار وتعليقات جنسية و االلقاب و اإلغاظة . 

2- الـبلطجة االجـتماعـية أو الـبلطجة الـعالقـية تـنطوي عـلى 
ايــذاء شــخصية احــدهــم  أو عــالقــاتــه  تــجاهــل شــخص عــن 
قــــــــــصد او تحــــــــــريــــــــــض االطــــــــــفال عــــــــــلى مــــــــــعاداتــــــــــه  ونشــــــــــر 

الشائعات أو احراج شخص في اماكن عامة . 

3- الــــــــــبلطجة الــــــــــبدنــــــــــية  وتــــــــــتضمن ايــــــــــذاء جــــــــــسم مــــــــــا أو 
مـمتلكات أو ضـرب وركـل وقـرص احـدهـم أو سـلوك الـبصق 
أو دفـــع احـــدهـــم  او كســـر االشـــياء أو إشـــارات بـــالـــيد غـــير 

مرغوبة. 
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العوامل واألسباب: 

عوامل أسرية : 

العنف األسري ونمذجة سلوك العدوان. •

األبـوة االسـتبداديـة وهـي اسـتخدام أسـالـيب عـقابـية غـير •
داعمة بدل من األساليب اإليجابية . 

أستخدم الضبط البدني. •

العدوان بني االخوة في البيت قد ينقل إلى املدرسة. •

الخالفات الزوجية. •

تعاطي الوالدين للكحول واملخدرات. •

عوامل مدرسية: 

مـــــواقـــــف املـــــعلمني مـــــثل تـــــجاهـــــل ســـــلوك الـــــبلطجة وعـــــدم •
االهتمام بالضحية (املعتدى علية). 

الـــــفصول الـــــتي تـــــزخـــــر بـــــالـــــعالقـــــات الســـــلبية بـــــني املـــــعلم •
والـــطالـــب واملـــعلم األقـــل قـــدرة عـــلى ضـــبط الـــذات واملـــعلم 
الذي يجهل كيفية ضبط الطالب باألساليب اإليجابية. 

املـــــدارس الـــــتي ال تهـــــتم فـــــي رفـــــع تـــــحصيل الـــــطالـــــب أو •
تضع معايير مرتفعة للنجاح . 

املـــــناخ املـــــدرســـــي بـــــشكل عـــــام والـــــذي ال يـــــساعـــــد عـــــلى •
االنتماء الى املدرسة. 

عوامل تتعلق باألصدقاء: 

الــــــعالقــــــات بــــــني األقــــــران خــــــاصــــــة فــــــي األعــــــمار األكــــــبر •
وعالقة سلوك البلطجة بالشعبية . 

سلوك ال يحدث وحده له عالقة  باألقران . •

تعاطي املخدرات والكحول. •

معايير األقران لسلوك البلطجة. •

عدم تقديم الدعم للضحية.  •

عوامل اجتماعية: 

بعض األحياء غير أمنة وغير منظمة وهي عامل خطر.  •

وسائل اإلعالم وما تركز علية من سلوكيات عدوانية. •

عدم إشراك الشباب في املجتمع إشراك ايجابي. •

العنصرية والتحيز والتعصب. •

إذا تـــــعتبر الـــــبلطجة مـــــشكلة عـــــالقـــــات اجـــــتماعـــــية ومـــــشكلة 
صــــحية عــــقلية ومــــشكلة اجــــتماعــــية لــــذلــــك يســــتوجــــب عــــلينا 
اإلهــــــــتمام فــــــــيها مــــــــن خــــــــالل تــــــــقديــــــــم خــــــــدمــــــــات الــــــــوقــــــــايــــــــة 

واستراتيجيات التدخل للحد منها . 

استراتيجيات الوقاية العالج: 

تــعد الخــطوة األولــى فــي عــالج ســلوك الــبلطجة هــي تــقييم 
الـوضـع الـقائـم فـي املـدرسـة ونـوعـه ويـتم جـمع الـبيانـات مـن 
خـــــــالل اســـــــتبانـــــــة مـــــــسحية تـــــــطبق عـــــــلى األهـــــــل واملـــــــعلمني 

والرفاق للوقوف على سلوك البلطجة ونوعه.  

الخــــطوة الــــتالــــية تــــوضــــيح تــــلك الــــبيانــــات املجــــمعة بــــرســــوم 
بيانية توضح السلوك داخل املدرسة . 

الخــطوة الــثالــثة وهــي اتــخاذ تــدابــير وقــائــية وعــالجــية  بــناء 
على البيانات املجمعة . 



من األمثلة على التدابير الوقائية  :  

االبـتعاد عـن كـل االسـتراتـيجيات الـعالجـية الـقائـمة عـلى •
العقاب. 

عـــدم الـــتسامـــح فـــي الســـلوك الـــعدوانـــي والـــذي يـــتضمن •
ايذاء األخرين. 

تنظيم البيئة االجتماعية . •

التعامل مع جميع البشر بكرامة وتسامح واحترام . •

الـــنمذجـــة مـــن الـــكبار للســـلوكـــيات واملـــهارات االجـــتماعـــية •
املرغوبة . 

بناء عالقات إيجابية بني األقران. •

التعاون اإليجابي داخل املدرسة. •

العالقات الصحية داخل األسر. •

العالقات اإليجابية بني املعلمني والتالميذ. •

زيادة الوعي باألثار الضارة لسلوك البلطجة.•

من األمثلة على التدابير العالجية : 

نشر سياسة صارمة ملكافحة البلطجة. •

خطابات وكتب للمتابعة مع األسر. •

قوانني صارمة وعدم التسامح في سلوك البلطجة. •

استخدام نهج العدالة. •

وضع قواعد للفصول الدراسية . •

ادارة الفصول الدراسية بشكل فعال •

التواصل الفعال مع األسر. •

اســــــــتخدام أشــــــــرطــــــــة فــــــــيديــــــــو تــــــــعرض األثــــــــار الســــــــلبية •
لســـلوكـــيات الـــبلطجة وقـــد تـــكون نـــماذج حـــية ألشـــخاص 

مارسوا هذا السلوك العدواني. 
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تشهــــد املــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة فــــي ظــــل رؤيــــة 2030 
اهــتمامــاً واســعاً ومــتزايــداً بــالــتنمية املســتدامــة, وأحــد أهــم 
األهــداف االســتراتــيجية لــبرنــامــج الــتحول الــوطــني 2020 
فـــــي وزارة الـــــتعليم هـــــو ( إتـــــاحـــــة خـــــدمـــــات الـــــتعليم لـــــكافـــــة 
شـــــرائـــــح املـــــتعلمني – الـــــطالب) ومـــــنها هـــــنا البـــــد أن نـــــذكـــــر 
تــعليم الــكبار الــذي يــحقق الــتنمية املســتدامــة الــتي تــصبو 
إلــــــيها رؤيــــــة 2030. وكــــــل ذلــــــك تــــــشكل مــــــن مــــــنطلق إدراك 
حــكومــة املــملكة الــعربــية الــسعوديــة بــأهــمية تــحقيق الــتنمية 
والـتطور االجـتماعـي واالقـتصادي, حـيث اعـتمدت فـي ذلـك 
عـــلى االســـتراتـــيجيات املُــثلى فـــي تـــعليم الـــكبار وتـــزويـــدهـــم 
بـاملـعلومـات واملـهارات الـتي تـساعـدهـم عـلى تـطويـر قـدراتـهم 
وتــــــرقــــــية أنــــــفسهم وتــــــمكنهم مــــــن املــــــساهــــــمة الــــــفاعــــــلة فــــــي 

النهوض بمجتمعاتهم. 

ومـــن أهـــم املـــهارات املـــطلوبـــة فـــي تـــعليم الـــدارســـني بـــمراكـــز 
تــــعليم الــــكبار مــــهارات (الــــقراءة, الــــكتابــــة والــــريــــاضــــيات), 
وهـــي املـــهارات األســـاســـية الـــتي تـــرتـــقي بـــاملـــتعلم, إال أنـــنا 

نجــــــد الــــــكثير مــــــن املــــــلتحقني بــــــتلك املــــــراكــــــز يــــــعانــــــون مــــــن 
صـــعوبـــات تـــعليمية فـــي تـــلك املـــهارات, وهـــذا األمـــر يـــعيقهم 

في التقدم بمستوياتهم ويؤثر على تحصيلهم العلمي. 

ويــــكمن الســــبب فــــي ذلــــك إلــــى أن الــــدراســــات أثــــبتت بــــأن 
الــغالــبية الــعظمى مــن املــتعلمني عــند دخــولــهم ملــراكــز تــعليم 
الــكبار يــكونــون غــير قــادريــن عــلى الــقراءة والــكتابــة وإجــراء 
الــــــعمليات الــــــحسابــــــية بــــــصورة جــــــيدة, لــــــذا يــــــلجؤون لــــــتلك 
املـــراكـــز الـــتعليمية بـــغيًة فـــي تـــعلم تـــلك املـــهارات األســـاســـية 

املطلوبة.

 وبــناًء عــلى الــدراســات الــسابــقة فــي هــذا املــجال تحــديــداً, 
تــمثلت صــعوبــات الــتعلم لــدى الــدارســني فــي مــراكــز تــعليم 
الــــــــكبار فــــــــي املــــــــملكة الــــــــعربــــــــية الــــــــسعوديــــــــة فــــــــي ضــــــــعف 
االســـــــــتيعاب وضـــــــــعف الـــــــــقدرة عـــــــــلى الـــــــــقراءة ومـــــــــهاراتـــــــــها 
املـختلفة مـن الـتعرف عـلى أشـكال الحـرف والـكلمة والـتكرار 

واإلبدال والحذف واإلضافة وغيرها 



, وأيــــــضاً الــــــضعف املــــــرتــــــبط بــــــالــــــجانــــــب الــــــلفظي الــــــلغوي 
والـــكتابـــي الـــتعبيري ومـــهاراتـــهم املـــختلفة كـــالـــبطء الشـــديـــد 
فـي الـكتابـة ومـسكت الـقلم وتجـميع الحـروف املـكونـة لـلكلمة 
وكـتابـة الـكلمات املـتشابـهة فـي الـلفظ واملـختلفة فـي الـكتابـة 
وغـــيرهـــا, إضـــافـــًة إلـــى صـــعوبـــات الـــريـــاضـــيات والـــحساب 
والـــــعمليات الـــــحسابـــــية األربـــــع وإجـــــراءاتـــــها املـــــختلفة ومـــــن 
الـــصعوبـــات الـــتي تـــرتـــبط بـــالـــتمييز بـــني األعـــداد املـــتشابـــهة 
وتــــرتــــيب األعــــداد وكــــتابــــة األرقــــام بــــاتــــجاهــــاتــــها املــــتشابــــهة 
واملـــــختلفة والـــــتمييز بـــــني الـــــوحـــــدات واألشـــــكال الـــــهندســـــية 
وغـــيرهـــا. وتـــعود مـــعظم تـــلك الـــصعوبـــات إلـــى أســـباب عـــدة 
لـدى الـكبار مـن املـتعلمني يـواجـهها املـعلمني حـني تـدريـسهم 

لتلك الفئة ويمكن ايجازها في خمس نقاط: 

- أوالً, مـــشكالت الـــنظر مـــن بُـــعٍد وقـــرب: ألن مـــقدرة الـــكبير 
مـــــن املـــــتعلمني فـــــي الـــــتركـــــيز أو الـــــنظر بـــــصورة 
واضـــــحة مـــــن مـــــسافـــــة بـــــعيدة يـــــؤثـــــر عـــــلى أداءه 

للمهارات األساسية.	

- ثــــانــــياً, الــــتمييز الــــبصري والــــذاكــــرة الــــبصريــــة: فــــيصعب 
عـــــــــلى بـــــــــعٍض مـــــــــنهم الـــــــــتمييز والـــــــــتفريـــــــــق بـــــــــني 
األشـــكال والحـــروف والـــكلمات, بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مــــــشكالت الــــــذاكــــــرة الــــــبصريــــــة فــــــي اســــــتيعاب 

الصورة الذهنية الكاملة ملا ُعرض أمامهم.	

- ثــــالــــثاً, الــــتمييز الــــسمعي والــــذاكــــرة الــــسمعية: فــــيصعب 
عـــــــــلى بـــــــــعٍض مـــــــــنهم الـــــــــتمييز والـــــــــتفريـــــــــق بـــــــــني 
األصــــوات املــــختلفة, بــــاإلضــــافــــة إلــــى مــــشكالت 
الــــــــذاكــــــــرة الــــــــسمعية فــــــــي الــــــــقدرة عــــــــلى حــــــــفظ 

واسترجاع ما تم سماعه.	

- رابــعاً, الــتمييز الحــركــي: فــيصعب عــلى بــعٍض مــنهم أن 
يـتحكم بـالـقلم فـي الـكتابـة بـالـطريـقة الـصحيحة 

والربط في إيصال الحروف ببعضها.	

خــــــامــــــساً, املــــــشكالت الــــــعصبية: فــــــعند وجــــــود املــــــشكالت -
الــــــــــصحية واألمــــــــــراض الــــــــــتي تــــــــــؤثــــــــــر عــــــــــلى 
كــــــيميائــــــية الــــــجسم كــــــداء الــــــسكري وغــــــيره, 
يـــــمنع الـــــجهاز الـــــعصبي مـــــن األداء بـــــشكل 
ســليم ويــصعب حــينها الــربــط بــني املــسارات 
الــــــحسية لــــــلنظر والــــــسمع والــــــلمس والــــــكالم 
ويظهــــــــــر ذلــــــــــك عــــــــــلى تــــــــــصرفــــــــــاتــــــــــهم داخــــــــــل 

الصفوف التعليمية.

لــذا البــد مــن تــدريــب الــعامــلني مــن الــهيئة الــتدريــسية داخــل 
تـلك املـراكـز عـلى الـتعامـل مـع حـاالت صـعوبـات الـتعلم لـدى 
الــــدارســــني, بــــاإلضــــافــــة إلــــى التخــــطيط والــــتصميم لــــبرامــــج 
تــدريــبية خــاصــة لــلمعلمني تــناقــش خــصائــص تــعليم الــكبير 
الــنفسية والــنمائــية وغــيرهــا ودوافــع الــتعلم لــديــهم, ومــواكــبة 
مـــا تـــوصـــلت إلـــيه الـــدراســـات الحـــديـــثة فـــي مـــجالـــي تـــعليم 
الـكبار وصـعوبـات الـتعلم مـن تـنوع فـي الـوسـائـل الـتعليمية 
واسـتخدامـاتـها املجـردة واملـحسوسـة فـي الـعملية الـتعليمية 

داخل تلك املراكز.	
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ال يــــخفى عــــلى الجــــميع أهــــمية تــــدريــــس الــــقراءة والــــكتابــــة 
ألبنائنا من ذوي اإلعاقة الفكرية وباألخص في املراحل  

االبــتدائــية لــكونــها مــرحــلة تــأســيسية تــعتمد عــليها املــراحــل 
املـــتوســـطة والـــتأهـــيلية (الـــثانـــويـــة ) ، تـــنتقل الـــطالـــبات إلـــى  
املــــرحــــلة الــــتأهــــيلية (الــــثانــــويــــة )  بــــعضهم ال يــــتمكنون مــــن 
تـسمية الحـروف وال الـقراءة ، فـماذا عـلي أن أفـعل فـي تـلك 

الحالة ؟  

مفهوم خاطئ عن القراءة الوظيفية : 

فــي املــناهــج الحــديــثة والــقديــمة لــذوي اإلعــاقــة الــفكريــة قــد 
يُـــــغفل جـــــانـــــب الـــــقراءة  والـــــكتابـــــة الـــــوظـــــيفية ويـــــترك املـــــجال 
الجـــــــتهاد املـــــــعلم، حـــــــيث أن بـــــــعض مـــــــن هـــــــم فـــــــي املـــــــجال 

التعليمي يربط القراءة الوظيفية باملهن (وظيفة ) 

مـــــــثال : وظـــــــيفة الـــــــخباز , وظـــــــيفة الـــــــنجار وتجـــــــمع املـــــــعلمة 
مــــعلومــــات ونــــصوص عــــن املــــهن وتــــقرأ مــــع الــــطالــــبات تــــلك 
الــنصوص ,تــصرفــها صــحيح  فــي الــقراءة ولــكن لــيس ذلــك 
هــو املــفهوم مــن الــقراءة الــوظــيفية ،وذلــك مــا ســأوضــحه فــي 

ذلك املقال . 

القراءة الوظيفية : 

أن تـــــوظـــــف الـــــطالـــــبة الـــــقراءة فـــــي حـــــياتـــــها الـــــيومـــــية وذلـــــك 
بـــــتدريـــــب الـــــطالـــــبة عـــــلى حـــــفظ شـــــكل الـــــكلمات املـــــهمة فـــــي 
حـــــياتـــــها الـــــيومـــــية  وفـــــهمها مـــــثال : دورة مـــــياه – خـــــطر – 

اسحب – ادفع ... الخ . 

الهــــــــدف مــــــــن تــــــــدريــــــــب الــــــــطالــــــــبة عــــــــلى الــــــــقراءة والــــــــكتابــــــــة 
الوظيفية : 

1- تحقيق االستقاللية للطالبة .	

2- حــــــمايــــــة نــــــفسها مــــــن املــــــخاطــــــر عــــــند قــــــراءة الــــــلوحــــــات 
اإلرشــاديــة مــثل : خــطر – مــمنوع االقــتراب ... 

الخ .	

3- زيادة ثقتها بنفسها كونها طالبة تستطيع أن تقرأ .	

توسيع مدارك الطالبة بفهم الكلمات املقروءة .	 -4

زيادة املحصول اللغوي .	 -5

مـــــساعـــــدة أفـــــراد األســـــرة واملـــــجتمع (الـــــذيـــــن ال  -6
يســــــتطيعون الــــــقراءة ) فــــــي قــــــراءة مــــــا يــــــصعب 

عليهم من لوحات .	

اســـتثمار وقـــت الـــطالـــبة فـــي املـــرحـــلة الـــتأهـــيلية  -7
والتركيز على ما ينفعها بإذن اهلل مستقبالً.	
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خطوات التدريب على القراءة والكتابة الوظيفية : 

1- جـــــــــمع الـــــــــكلمات مـــــــــن الـــــــــلوحـــــــــات اإلرشـــــــــاديـــــــــة املـــــــــهمة 
واملــــــتواجــــــدة فــــــي األمــــــاكــــــن الــــــعامــــــة مــــــثال : دورة مــــــياه – 
مـصعد – خـطر – مخـرج – مـمنوع الـتدخـني – الـقبلة .... 

الخ .	

2- حســب قــدرات الــطالــبة نــضع الــكلمات فــي جــمل مــفيدة 
بـالـتعاون مـع الـطالـبات وربـطها بـرسـومـات حـتى تـثبت فـي 
ذهـــــن الـــــطالـــــبة وتـــــكرر عـــــلى الـــــطالـــــبة ثـــــم تـــــسحب الـــــصورة 

وتبقى الكلمة .	

3- تـــــــصنيف الـــــــكلمات الـــــــتي تـــــــدرب عـــــــليها الـــــــطالـــــــبة فـــــــي 
مجموعات مثال :	

كـــــــــلمات مـــــــــهمة : مـــــــــصعد – خـــــــــطر – مخـــــــــرج – مـــــــــمنوع 
التدخني .... الخ . 

كـــــــــــــــلمات أمـــــــــــــــاكـــــــــــــــن : مـــــــــــــــكتبة – مـــــــــــــــنزل – مـــــــــــــــدرســـــــــــــــة – 
مستوصف .....الخ . 

كـــــــــلمات غـــــــــذائـــــــــي : خـــــــــضار – جـــــــــزر – وجـــــــــبة – مـــــــــوز – 
أرز .... الخ . 

كــــــلمات أســــــرتــــــي ومــــــجتمعي : االســــــم – أمــــــي – أبــــــي – 
صديقتي – سائق .... الخ . 

4- الـــــتواصـــــل مـــــع األهـــــل وحـــــصر األمـــــاكـــــن الـــــتي تـــــحيط 
بــــالــــطالــــبة ، عــــلى ســــبيل املــــثال دربــــت الــــطالــــبة عــــلى قــــراءة 
كـلمة مـكتبة  ، أتـعرف عـلى اسـم املـكتبة املـوجـودة فـي حـي 
الـــطالـــبة ( مـــكتبة الـــنور ) ،(محـــطة الـــفالح ) ،(مســـتوصـــف 

األسرة ) ... الخ .	

5- تــكرار الــتدريــب عــلى قــراءة الــكلمات كــل طــالــبة حســب 
قدراتها .	

6- عـرض املـنشورات اإلعـالنـية الـتي تـعرض فـي األسـواق 
املـــركـــزيـــة مـــثل بـــنده وكـــارفـــور، وتحـــدد مـــنها كـــلمات مـــعينة 

وتدرب على قراءتها .	

7- لــلطالــبات ذوات الــقدرات الــعالــية ، تــدرب عــلى الــكتابــة 
الـــــوظـــــيفية ، مـــــثال : تـــــدرب الـــــطالـــــبة عـــــلى كـــــلمات غـــــذائـــــي 
( خـــــضار وفـــــواكـــــه وأطـــــعمة ) ونـــــطلب مـــــن الـــــطالـــــبة كـــــتابـــــة 

احتياجات املنزل من أطعمة أو منظفات وهكذا .	

8- مـــــرحـــــلة أخـــــطط لـــــلعمل بـــــها بـــــإذن اهلل مســـــتقبالً، وهـــــي 
مـرحـلة أكـثر تـوسـع ، مـثال : مسـتشفى وأدرج كـل الـكلمات 
املــكتوبــة بــالــلوحــات اإلرشــاديــة بــاملســتشفى ، مــثال : قــسم 

العظام – استقبال – طوارئ .... الخ 	

ومدرسة وأجمع الكلمات املكتوبة وهكذا  

خالصة التجربة : 

تجــربــة مــمتعة جــدا ولــها نــتائــج جــميلة عــلى الــطالــبات مــن 
زيـــــادة املـــــحصول الـــــلغوي وارتـــــفاع مســـــتوى الـــــفهم  لـــــدى 
الطالبة واالندماج أكثر مع األسرة ومشاركتها القراءة . 

أطمح لتخريج طالبات متمكنات من القراءة ومحبات لها	
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يــــعد مــــوضــــوع الــــتعليم وتــــطويــــر أدواتــــه وتــــقنياتــــه 
وتحســــني مخــــرجــــاتــــه مــــن أهــــم املــــوضــــوعــــات الــــتي تهــــتم لــــها 
املــــــــؤســــــــسات الــــــــتعليمية؛ وألن الــــــــعالــــــــم الــــــــيوم يــــــــعيش ثــــــــورة 
تــــــكنولــــــوجــــــية هــــــائــــــلة أثــــــرت فــــــي مــــــختلف مــــــياديــــــن الــــــحياة، 
وأكســـبتها خـــاصـــية الـــتطور الســـريـــع واملســـتمر بـــشكل عـــام 
وتــكنولــوجــيا الــتعليم بــشكل خــاص كــان الــتوجــه نــحو تــوفــير 
هـذه الـتكنولـوجـيا وتـوظـيفها بـما يـفيد الـعملية الـتعليمية وذلـك 
مــــن أجــــل إعــــداد وتــــنمية جــــيل عــــلى قــــدر عــــال مــــن الــــكفاءة 
والــوعــي، كــفيل بــالــرقــي بــاملــجتمع لــلوصــول إلــى مــا وصــلت 
AL- إلـــــــــــــــــيه الـــــــــــــــــدول املـــــــــــــــــتقدمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفيسي ( 2012) و
Bureikan (1429)؛ وبـــــــــــــناًء عـــــــــــــلى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق يـــــــــــــحتاج 
الـــــقائـــــمون عـــــلى الـــــعملية الـــــتعليمية مـــــن املـــــعلمني واملـــــعلمات 
وحــــتى أولــــياء األمــــور، مــــمن يــــتابــــعون أوالدهــــم تــــعليميًا فــــي 
املـــنزل، مـــعرفـــة مـــميزات الـــقصص الـــتعليمية الـــرقـــمية، وذلـــك 
ألهــــمية الــــقصة لــــلمتعلمني فــــي أنــــها تــــعتبر وســــيلة إلشــــباع 
رغـباتـهم فـي املـعرفـة حـيث يُـفترض فـيها الـعديـد مـن األفـكار 
واألحـــــداث واملـــــواقـــــف وصـــــور الـــــحياة الـــــيومـــــية، كـــــما تـــــعمل 

الــقصة كــمصدر إلثــارة انــتباه املــتعلم وتــشويــقه ملــا فــيها مــن 
تـــعدد شـــخصيات وتـــرقـــب لـــألحـــداث وتســـلسلها،  ومـــع كـــثرة 
وجــــودهــــا عــــلى وســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتماعــــي (كــــالــــتويــــتر- 
الــــيوتــــيوب)؛ جــــاءت الــــحاجــــة لــــضرورة وجــــود اطــــار مــــعرفــــي 
لـــكي يـــختار الـــقائـــمني عـــلى الـــعملية الـــتعليمية وكـــذلـــك أولـــياء 
األمـــــور الـــــقصص الـــــرقـــــمية الـــــتعليمية املـــــناســـــبة لـــــلمتعلمني؛ 
ومـــــن خـــــالل هـــــذا املـــــقال ســـــنتعرف عـــــلى مـــــاهـــــية الـــــقصص 
الـــرقـــمية الـــتعليمية، عـــدًدا مـــن أنـــواعـــها، مـــعايـــير اخـــتيارهـــا، 
ومميزات القصص الرقمية التعليمية عن غيرها التقليدية. 

كــما يــؤكــد واضــعي نــظريــات الــتعلم عــلى أهــمية 
اقــتناع املــتعلمني مــن جــدوى مــا يــدرســونــه وتــشجيعهم عــلى 
قـــراءة املـــزيـــد فـــيه، فشـــرح املـــحتوى الـــتعليمي ودمـــج املـــعرفـــة 
فــــــي ســــــياق قــــــصة لــــــلمتعلمني يــــــساعــــــد فــــــي ســــــهولــــــة تــــــذكــــــر 
املـــعلومـــات، فـــالـــعديـــد مـــن الـــعلماء يـــؤكـــدون أنـــه مـــن األسهـــل 
تــذكــر جــوهــر الــقصة والــدروس املســتفادة مــنها إذا مــا تــمت 
مـقارنـتها بـقائـمة حـقائـق مـتنوعـة، ومـن هـذا املـنطلق ال بـد أن 
نــتعرف أواًل عــلى مــاهــية الــقصص الــتعليمية الــرقــمية؛ حــيث 
تــــــــعرف بــــــــأنــــــــها قــــــــدرة املــــــــحتوى الــــــــقصصي الــــــــذي يــــــــحوي 
مجــموعــة مــن الــحوادث الــتي تــصاغ فــي قــالــب مــن األدوات 
الـــتقنية كـــالـــصور والخـــلفيات الـــصوتـــية واملـــوســـيقية املـــقدمـــة 

على شكل فيلم لتنمية مهارة أو هدف معني. 

وهــناك مــعايــير فــنيه اخــتياريــة لــلقصص الــرقــمية الــتعليمية 
يـــمكن مـــن خـــاللـــها تـــقييم الـــقصص، والـــحكم عـــلى جـــودتـــها 

وهي:  

- تشــــــــتمل عــــــــلى عــــــــدد مــــــــناســــــــب مــــــــن الــــــــصور واألصــــــــوات 
والــــــــنصوص والــــــــرســــــــوم املتحــــــــركــــــــة، ويــــــــنبغي أن 
تـــــتكامـــــل هـــــذه الـــــوســـــائـــــط مـــــع بـــــعضها وبـــــشكل 

مناسب في تحقيق الهدف من القصة. 



- يـتوافـر بـها قـدر مـن الـتوافـق وإحـساس املـتعلم بـاالنـسجام 
بــــــني املــــــكونــــــات الــــــسمعية والــــــبصريــــــة، وقــــــيادة املــــــتعلم إلــــــى 

التأمل والتفكير. 
- يـــتم فـــيها اخـــتيار الخـــلفيات الـــصوتـــية املـــناســـبة مـــع إيـــالء 
االهــتمام للخــلفيات املــوســيقية الــتي تــثير مــشاعــر وعــواطــف 

املتعلم نحو موضوع القصة. 
- يــــتم فــــيها اخــــتيار الحــــركــــة الــــتي تجــــذب املــــتعلم ألحــــداث 
الـــــقصة، واخـــــتيار الـــــصور الـــــتي يـــــمكن أن تـــــنقل املـــــشاعـــــر 

والعواطف. 

- تـــــــــتضمن تـــــــــعليق صـــــــــوتـــــــــي لـــــــــصاحـــــــــب الـــــــــقصة بـــــــــروايـــــــــته 
الـــــشخصية لـــــها، ألن ذلـــــك يـــــضيف مـــــزيـــــداً مـــــن املـــــصداقـــــية 
واملــوضــوعــية لــلقصة. وأن يــراعــي التمهــل فــي الــتعليق، وأن 
التحــدث فــيها بــأســلوب الــتخاطــب (ولــيس بــأســلوب الــقراءة) 
وأن يــــــكون هــــــناك تــــــناغــــــم بــــــني الــــــتعليق الــــــصوتــــــي والــــــصور 

والخلفية املوسيقية. 
- تـــتضمن وتـــيرة ســـريـــعة فـــي ســـرد األحـــداث الـــتي تـــتطلب 
إثــارة عــاطــفة املــتعلم، وان تــتضمن إيــقاعــاً بــطيئاً أو عــاديــاً 
فــــــي ســــــرد املــــــشاهــــــد الــــــتعليمية الــــــتي تــــــتطلب مــــــن املــــــتعلم 

االسترخاء والتأمل. 

- أن تــــتضمن وتــــيرة ســــريــــعة فــــي املــــشاهــــد الــــتعليمية الــــتي 
تـــتطلب املـــحافـــظة عـــلى اهـــتمام املـــتعلمني، خـــاصـــة أن أكـــثر 
الـــقصص إثـــارة لـــالهـــتمام هـــي الـــتي تســـتخدم ســـرعـــة أكـــثر 
ديــــنامــــيكية، بــــمعنى أن الــــقصة الــــناجــــحة يــــجب أن تــــحتوي 
عــــلى مــــزيــــج مــــن الــــوتــــيرة الســــريــــعة والــــبطيئة لــــلعرض، الن 
الــوتــيرة الســريــعة املســتمرة أو الــبطيئة املســتمرة ال يتحــملها 
 Lambert,) املــــتعلم وســــرعــــان مــــا يــــنصرف انــــتباهــــه عــــنها

 .(2001

ومــــن خــــالل مــــا ســــبق وبــــشكل يــــختصر أهــــم املــــعايــــير الــــتي 
يــــــــمكن مــــــــن خــــــــاللــــــــها أن نــــــــحكم عــــــــلى الــــــــقصص الــــــــرقــــــــمية 
الـــتعليمية؛ ضـــرورة احـــتوائـــها عـــلى عـــنوان واضـــح، وتـــسعى 
إلــــى تــــنمية مــــهارة تــــعليمية أو أكــــثر، كــــما ال بــــد أن تشــــتمل 
عــــلى صــــور مــــناســــبة لــــلموضــــوع وخــــلفيات صــــوتــــية مــــالئــــمة 
ألحـــــــداث الـــــــقصة، كـــــــذلـــــــك ال بـــــــد أن تجـــــــمع الـــــــقصص بـــــــني 
الـــوتـــيرة الســـريـــعة والـــبطيئة فـــي ســـرد الـــقصة مـــع احـــتوائـــها 

عـلى تـعليق صـوتـي مـالئـم، وأخـيرًا تـشعر املـتعلم فـي نـهايـة 
القصة بأنها حققت املهارة أو الهدف الذي تسعى إليه. 

ولــلقصص الــرقــمية الــتعليمية الــعديــد مــن املــميزات والــفوائــد 
الـــــــتي تـــــــحققها أو تـــــــساهـــــــم فـــــــيها وهـــــــي كـــــــما جـــــــاءت فـــــــي 
املــــــــــــطيري (1435) و أبــــــــــــو مــــــــــــغنم (2013 ) و الــــــــــــنفيسي 
Al-(2012) و عـبدالـباسـط (2010) و شـيمي (2009) و
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 : ( (2015
- تـــزود املـــتعلم بـــمعلومـــات ثـــقافـــية مـــنتقاة وتـــسارع بـــالـــعملية 

التعليمية. 
- تـنمي خـيال املـتعلم، وتـغذي قـدراتـه، وتـنتقل بـه إلـى عـوالـم 
جديدة، كما تنمي مهارات رواية القصص لدى املتعلمني. 
- أداة قـــــــويـــــــة لـــــــزيـــــــادة اهـــــــتمام الـــــــطالب نـــــــحو اســـــــتكشاف 

القضايا املتضمنة في الدرس. 

- تــــساعــــد املــــتعلمني عــــلى كــــٍل مــــن: املــــشاركــــة النشــــطة فــــي 
عــملية الــتعلم واالحــتفاظ بــاملــعلومــات الجــديــدة، كــما تــساعــد 
بــــدرجــــة عــــالــــية فــــي تــــنمية املــــهارات الــــحياتــــية مــــنها: املــــهارة 
الــــــــبحثية واملــــــــهارة الــــــــكتابــــــــية ومــــــــهارات الــــــــتنظيم ومــــــــهارات 
الــــــــــــــعرض واملــــــــــــــقابــــــــــــــلة واملــــــــــــــهارات الــــــــــــــشخصية واملــــــــــــــهارات 
الـــتكنولـــوجـــية الـــتي تـــشمل الـــتعلم الـــرقـــمي والـــتعلم الـــعاملـــي 

والتعلم التكنولوجي والتعلم البصري والتعلم املعلوماتي.
- تــــــمكن املــــــتعلمني مــــــن فــــــهم املــــــواد واملــــــوضــــــوعــــــات األكــــــثر 
صــــــعوبــــــة؛ كــــــما تــــــرفــــــع مخــــــرجــــــات الــــــدرس الــــــتعليمي لــــــدى 

املتعلمني. 

- تــــعمل الــــقصص الــــرقــــمية الــــتعليمية عــــلى كــــٍل مــــن: تــــنمية 
بــعض مــهارات الــتفكير اإلبــداعــي ومــهارات الــتفكير الــناقــد، 
كــما يــتم مــن خــاللــها اســتكشاف تــجارب اآلخــريــن وربــطها 

مع التجارب الخاصة باملتعلمني. 
- تـعتبر أنـموذج لـتكنولـوجـيا الـتعليم حسـب مـعايـير الجـمعية 
 International society) الـــــدولـــــية لـــــتكنولـــــوجـــــيا الـــــتعليم
for Technology in Education-ISTE)، حـــيث تـــعد 
تــقنية تــعليمية مــثيرة وجــاذبــة لــلمتعلمني وتــساهــم فــي ســرعــة 

فهمهم واستيعابهم. 
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    جــاء االهــتمام بــاالســتشارة والــعمل الجــماعــي وفــريــق 
الــــعمل فــــي مــــجال الــــتربــــية الــــخاصــــة كــــأحــــد الحــــلول فــــي 
سـبيل تـنمية مـهارات األسـر فـي الـعمل مـع أبـنائـهم، وكـذلـك 
فــي تــقديــم مــا تــحتاجــه األســر مــن مــعلومــات تــتعلق بــإعــاقــة 
أبـــناءهـــم. حـــيث أكـــد قـــانـــون تـــعليم األفـــراد ذوي اإلعـــاقـــات 
IDEA,2004 ) ) عـلى حـقوق مـشاركـة ومـتابـعة الـوالـديـن 
لجـــميع مـــا يـــتعلق بـــالخـــدمـــات املـــقدمـــة ألبـــنهم مـــن خـــدمـــات 
تــــــشخيص وتــــــقييم وغــــــيرهــــــا، وقــــــد كــــــان مــــــن أهــــــم مــــــبادئ 
الـــــــــقانـــــــــون إعـــــــــداد الـــــــــبرنـــــــــامـــــــــج الـــــــــتربـــــــــوي الـــــــــفردي لـــــــــذوي 
االحـــــــتياجـــــــات الـــــــخاصـــــــة، والـــــــتأكـــــــيد عـــــــلى الـــــــتعليم الـــــــعام 

واملالئم وفي البيئات األقل عزالً. 

    كـــــما أن الـــــدلـــــيل الـــــتنظيمي لـــــلتربـــــية الـــــخاصـــــة بـــــوزارة 
الــتعليم بــاملــملكة الــعربــية الــسعوديــة أكــد عــلى االســتشارة 

وفــــــــريــــــــق الــــــــعمل فــــــــي جــــــــميع الخــــــــدمــــــــات املــــــــقدمــــــــة لــــــــذوي 
االحــــتياجــــات الــــخاصــــة، ويــــأتــــي أبــــرز مــــحاور عــــمل فــــريــــق 
الـعمل فـي الـقيام بـالـعمل الجـماعـي فـي الـبرنـامـج الـتربـوي 
الـــــفردي، والـــــتأكـــــيد عـــــلى تـــــقديـــــم الخـــــدمـــــات االســـــتشاريـــــة 
والـــتعاون املشـــترك بـــني املـــدرســـة واألســـرة ملـــا فـــيه مـــن رفـــع 
لــــكفاءة الخــــدمــــات املــــقدمــــة لــــذوي االحــــتياجــــات الــــخاصــــة. 

( وزارة التعليم، 1437هـ )

وتـقوم الخـدمـات املـقدمـة لـذوي اإلعـاقـة ونـظم رعـايـتهم عـلى 
بـــرامـــج تـــكامـــلية شـــامـــلة ومـــتواصـــلة، تـــضمن ألداء الـــفريـــق 
مـــــــتعدد الـــــــتخصصات االعـــــــتماد عـــــــلى الـــــــروح الجـــــــماعـــــــية 
والــــتعاونــــية، والــــتنسيق وتــــبادل املــــعلومــــات والــــخبرات، كــــما 
وأن هـــذه الـــبرامـــج تـــعد اســـتثماراً   وتـــرجـــمة ملـــا تـــسفر عـــنه 
عــــــمليات الــــــتشخيص والــــــتقييم الــــــشامــــــل الــــــتي يــــــقوم بــــــها 



هـذا الـفريـق – كـل حسـب تـخصصه – لـحالـة الـطفل وأبـعاد 
نــــــموه املــــــختلفة الــــــنواحــــــي بــــــاســــــتخدام الــــــوســــــائــــــل واألدوات 
والـــــفنيات املـــــالئـــــمة، وتحـــــديـــــد احـــــتياجـــــاتـــــه الـــــعامـــــة – الـــــتي 
يشــــترك فــــيها مــــع غــــيره مــــن األطــــفال – والــــخاصــــة – الــــتي 
تـــــرتـــــبط بـــــحالـــــته كـــــفرد – ويـــــمكن تـــــلبيتها عـــــن طـــــريـــــق هـــــذه 

البرامج. ( املكانني، 2017 ) 
    وملـا كـانـت حـاجـات األشـخاص املـعوقـني مـتنوعـة، فـإن مـن 
املــتعذر عــلى أي اخــتصاصــي بــعينه أن يــعمل عــلى تــلبيتها 
بـــشكل مـــتكامـــل. وبـــوجـــه عـــام، كـــلما ازدادت شـــدة اإلعـــاقـــة 
صـــارت الـــحاجـــة إلـــى فـــريـــق الـــعمل أكـــبر. وعـــليه، فـــإن أحـــد 
أهـم املـبادئ الـتي تـقوم عـليها الـتربـية الـخاصـة والـتأهـيل هـو 
الــــعمل بــــروح الــــفريــــق مــــتعدد الــــتخصصات. فــــفريــــق الــــعمل 
الــــذي يــــسهم كــــل عــــضو فــــيه بــــخبراتــــه مــــن شــــأنــــه أن يــــجعل 
الخـدمـات املـقدمـة أفـضل. وفـي بـعض الـدول، فـإن الـقوانـني 
تـنص عـلى ضـرورة قـيام فـريـق مـتعدد الـتخصصات بـوضـع 
الــبرامــج الــتربــويــة والــتأهــيلية الــفرديــة لــألشــخاص املــعوقــني. 

( الخطيب، 2001 ) 
    وألهـمية االسـتشارة والـعمل الجـماعـي وفـريـق الـعمل فـي 
تــــــقديــــــم خــــــدمــــــات ذات فــــــعالــــــية عــــــالــــــية لــــــذوي االحــــــتياجــــــات 
الـــــــخاصـــــــة، وتـــــــبادل الـــــــخبرات، واتـــــــخاذ قـــــــرارات مشـــــــتركـــــــة، 
وتــوحــيد الــجهود، جــاءت هــذه الــورقــة الــعلمية لتســلط الــضوء 
عـــلى مـــفهوم االســـتشارة والـــعمل الجـــماعـــي وفـــريـــق الـــعمل، 
وذكـــــر واقـــــعها وأبـــــرز مـــــقومـــــات نـــــجاحـــــها والتحـــــديـــــات الـــــتي 
تـواجـهها، وسـنطرح بـعض الـتوصـيات الـتي سـتساهـم بـأذن 
اهلل فـي رفـع وتحسـني كـفاءة الـعمل الجـماعـي واالسـتشاري 
وفــــريــــق الــــعمل فــــي الــــتربــــية الــــخاصــــة فــــي املــــملكة الــــعربــــية 

السعودية في نهاية هذه الورقة العلمية . 
املصطلحات 

  Consultation االستشارة
    االســــــتشارة فــــــي الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة هــــــي تــــــفاعــــــل بــــــني 
طـــرفـــني، أحـــداهـــما يـــسمى املســـتشير وهـــو الـــشخص الـــذي 
يـــــــحتاج إلـــــــى خـــــــبرة اآلخـــــــر، فـــــــحني يـــــــعرف الـــــــطرف اآلخـــــــر 
بـــاملســـتشار وهـــو الـــذي يـــمتلك الـــخبرة فـــيقدمـــها للمســـتشير 
كـي يـقوم بخـدمـة طـرف ثـالـث يـسمى املسـتفيد مـن الخـدمـة، 

وعـــــــلى وجـــــــه الـــــــخصوص يـــــــكون مـــــــعلم الـــــــتربـــــــية الـــــــخاصـــــــة 
مســــــــــــتشاراً عــــــــــــندمــــــــــــا يــــــــــــطلب مــــــــــــنه مــــــــــــعلم الــــــــــــتعليم الــــــــــــعام 
(املســــــتشير) مــــــعلومــــــات أو طــــــرق تــــــفيده فــــــي خــــــدمــــــة أحــــــد 
تــــــالمــــــيذ الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة (املســــــتفيد) أثــــــناء وجــــــوده فــــــي 

الفصل العادي . 
 Collaboration العمل الجماعي

   يــــــــــــــــشير الــــــــــــــــعمل 
الجـــــــــــــماعـــــــــــــي فـــــــــــــي 
الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة 
إلــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــكــاتــــــــــــــــــف 
مــــــــــــــــــن  املــــــــــــــــــهــــنــــيــــني 
تــــــــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــصـــــــــــــات 
مــــــــــــــــــثـــل  مــــــــــــــــــخـــتـــلـــفـــة 
الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة 

والـــــــــــتعليم الـــــــــــعام وعـــــــــــلم الـــــــــــنفس والـــــــــــطب، بـــــــــــصفة إراديـــــــــــة 
لــــالســــتفادة مــــن عــــلم وخــــبرات كــــل واحــــد مــــنهم فــــي خــــدمــــة 
الـــــــتلميذ وتـــــــلبية احـــــــتياجـــــــاتـــــــه املـــــــتنوعـــــــة، ويتحـــــــمل الجـــــــميع 

مسئولية تنفيذ ونتائج العمل .  
 Teamwork فريق العمل

    يــشير مــصطلح فــريــق الــعمل إلــى مجــموعــة صــغيرة مــن 
املـهنيني يـعملون مـعاً لـتحقيق هـدف مـوحـد ولـكن تـحت قـيادة 
أحــــدهــــم الــــذي غــــالــــباً مــــا يــــكون مــــسئوالً عــــن الــــتنسيق بــــني 
أطـراف وجـهات مـختلفة. ويـضم فـريـق الـعمل كـل مـن تـحتاج 
خــــدمــــة الــــتلميذ إلــــى مــــساهــــمته فــــي الــــبرنــــامــــج مــــن الــــتعليم 
الـــعام والـــتربـــية الـــخاصـــة والخـــدمـــات ذات الـــعالقـــة. كـــما أن 
الــوالــديــن، وفــي بــعض الــحاالت ذوي االحــتياجــات الــخاصــة 
أنــــــفسهم، ويــــــنضمون إلــــــى فــــــريــــــق، فــــــلكل مــــــن هــــــؤالء دوره 
الــفاعــل فــي خــدمــة الــتلميذ ومــن بــني أعــضاء الــفريــق: مــديــر 
املـدرسـة، مـديـر الـتربـية الـخاصـة، مـعلم الـتعليم الـعام، مـعلم 
الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة، اخــــــتصاصــــــي اضــــــطراب الــــــتواصــــــل، 
الــــــوالــــــديــــــن، الــــــتلميذ، االخــــــتصاصــــــي الــــــنفسي املــــــدرســــــي، 
االخــــتصاصــــي االجــــتماعــــي، املــــرشــــد الــــنفسي املــــدرســــي، 
املــمرض املــدرســي، أعــضاء آخــرون يــنضمون عــند الــحاجــة 

إلى خدماتهم. ( أبونيان، 2007 ) 



واقـع الـعمل الجـماعـي واالسـتشاري وفـريق الـعمل 
في التربية الخاصة 

   ازداد االهـــــــتمام والـــــــعنايـــــــة بـــــــالخـــــــدمـــــــات املـــــــقدمـــــــة لـــــــذوي 
االحـتياجـات الـخاصـة بجـميع جـوانـبها، والـتي سـاهـمت فـي 
اســــــتخدام واســــــع لــــــلعمل الجــــــماعــــــي واالســــــتشارة وفــــــريــــــق 
الـــــعمل لهـــــدف تـــــحقيق الـــــنتائـــــج املـــــطلوبـــــة لـــــبرامـــــج الـــــتربـــــية 
الـــخاصـــة، وتـــزامـــن ذلـــك مـــع الـــقوانـــني والتشـــريـــعات الـــعاملـــية 
واملحـلية الـتي تـركـز عـلى مـبادئ مـنها الـبيئة األقـل عـزالً مـما 
ســـاهـــم فـــي تـــفعيل الـــعمل الجـــماعـــي واالســـتشاري وفـــريـــق 
الــعمل فــي الــتربــية الــخاصــة، لــكن مــازال هــناك قــصور فــي 
تـطبيق الـفعال لـالسـتشارة والـعمل الجـماعـي وفـريـق الـعمل، 
وتظهــر بــعض الــدراســات الــعاملــية  إلــى وجــود وعــي بــأهــمية 
الـــعمل الجـــماعـــي لـــدي املـــعلمني كـــما اظهـــرتـــه نـــتائـــج دراســـة 
Damore & Murray,2009 )  )، وتــــــــــــــــــشـيـر دراســــــــــــــــــة 
( Bouillet,2013 ) إلــــــــى أن هــــــــناك حــــــــاجــــــــة إلــــــــى  فــــــــهم 
أفـــــــضل لـــــــلعمل الجـــــــماعـــــــي بـــــــني املـــــــدارس واملـــــــجتمع، كـــــــما 
 ( Venianaki & Zervakis,2015 ) كــــــــــــشفت دراســــــــــــة
إلــى ضــعف الــعمل الجــماعــي بــني مــعلمي الــتربــية الــخاصــة 
ومــعلمي الــتعليم الــعام الــثانــوي لــعدم الــوعــي، او لــعدم دعــم 
االدارة املــــدرســــية، وأن أغــــلب مــــمارســــات الــــعمل الجــــماعــــي 
غـير مـنظمة، كـما أن الـتعاون بـني املـعلمني يـركـز عـلى املـنهج 
 Al-Natour) واالخـــتبارات ، كـــما أوضـــحت نـــتائـــج دراســـة
Al-Zboon, 2015 & ) أن الـــــــــــــعمل الجـــــــــــــماعـــــــــــــي مـــــــــــــقيد 
بــعوامــل مــختلفة مــنها: عــبء الــعمل الــكبير لــلمعلمني؛ أعــداد 
كـــبيرة مـــن الـــطالب فـــي الـــفصول الـــدراســـية؛ نـــقص الـــوعـــي 
بـأهـمية الـعمل الجـماعـي ؛ نـقص الـتدريـب قـبل الخـدمـة فـي 

التعليم الجامعي. 
   امـــا واقـــع الـــعمل الجـــماعـــي واالســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل 
فــي الــتربــية الــخاصــة فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة يــتضح 
مــن خــالل الــزيــارات املــيدانــية لــبرامــج الــتربــية الــخاصــة فــي 
املـيدان الـتربـوي، أن الـواقـع الـحالـي فـيه غـياب واضـح وكـبير 
لـــــلعمل الجـــــماعـــــي واالســـــتشاري وفـــــريـــــق الـــــعمل فـــــي هـــــذه 
الـــبرامـــج، فـــمثالً فـــي بـــرامـــج صـــعوبـــات الـــتعلم نـــج أن مـــعلم 
صــعوبــات الــتعلم هــو مــن يــقوم بــعملية الــتشخيص وهــو مــن 

يـعد الخـطة الـتربـويـة الـفرديـة ويـقوم بـتنفيذهـا وهـو ايـضاً مـن 
يـــــقوم بـــــتقييم الخـــــطة الـــــتربـــــويـــــة الـــــفرديـــــة، وتجـــــد دور مـــــعلم 
الـتعليم الـعام يـتوقـف بـإحـالـة الـطالـب الـذي مـحتمل أن يـكون 
لــديــه صــعوبــات تــعلم، أمــا املــرشــد الــطالبــي يــكمن دوره فــي 
إحـــــــالـــــــة طـــــــالـــــــب ملـــــــعلم صـــــــعوبـــــــات الـــــــتعلم والـــــــتوقـــــــيع عـــــــلى 
االســتمارات بــما فــيها الخــطة الــتربــويــة الــفرديــة الــتي يــقوم 
بـإعـدادهـا مـعلم صـعوبـات الـتعلم، أمـا دور مـديـر املـدرسـة أو 
قـــــائـــــدهـــــا (كـــــما يـــــطلق عـــــليه حـــــالـــــيا) ال يـــــتعدى عـــــلى تـــــوقـــــيع 
الخـطابـات االسـتمارات الـتي يـعدهـا مـعلم صـعوبـات الـتعلم، 
أمـا ولـي األمـر فـالـدور الـذي يـقوم بـه هـو الـتوقـيع بـاملـوافـقة أو 
عـــــدمـــــها عـــــلى دخـــــول ابـــــنه فـــــي بـــــرنـــــامـــــج صـــــعوبـــــات الـــــتعلم 
بــــاملــــدرســــة مــــن خــــالل االســــتمارة الــــتي تــــرســــل لــــه مــــع أبــــنه،  
ومــــــن خــــــالل هــــــذه االدوار فــــــي واقــــــع الــــــعمل املــــــيدانــــــي فــــــي 
بــــرامــــج صــــعوبــــات الــــتعلم يظهــــر جــــلياً الــــغياب الــــتام لــــعملية 
لـلعمل الجـماعـي واالسـتشاري وفـريـق الـعمل، وهـذا بـال شـك 
ســـــيضعف الخـــــدمـــــات الـــــتربـــــويـــــة والـــــتعليمية الـــــتي يـــــحصل 
عـليها ذوي صـعوبـات الـتعلم فـي مـدارسـنا. وأشـارت دراسـة 
( الـبتال، 2014 ) أن مسـتوى املـمارسـة لـعملية االسـتشارة 
بـــني مـــعلمي صـــعوبـــات الـــتعلم ومـــعلمي الـــتعليم الـــعام كـــان 
مــــتوســــط، بــــينما اتــــسم مســــتوى املــــمارســــة ألســــلوب الــــعمل 

الجماعي بني فئتي املعلمني بالضعف. 
    كـما أن بـرامـج ذوي اإلعـاقـة الـسمعية ( الـصم وضـعاف 
الـــسمع ) فـــي مـــدارســـنا تـــفتقر إلـــى أهـــم عـــضو فـــي فـــريـــق 
الـــــــــعمل والـــــــــذي يـــــــــعتبر حجـــــــــر األســـــــــاس وهـــــــــو اخـــــــــصائـــــــــي 
اضــــطرابــــات الــــنطق والــــكالم، أمــــا بــــرامــــج الــــتربــــية الــــفكريــــة 
بـــــمدارســـــنا فـــــمعلم االعـــــاقـــــة الـــــعقلية يـــــقوم بـــــإعـــــداد الخـــــطة 
الـــــتربـــــويـــــة الـــــفرديـــــة لـــــطالبـــــه بـــــمعزل عـــــن مـــــشاركـــــة املـــــرشـــــد 
الـطالبـي ومـعلم الـتربـية الـبدنـية ومـعلم الـتربـية الـفنية ومـديـر 

املدرسة وولي أمر الطالب،
فـــعدم املـــشاركـــة فـــي إعـــداد الخـــطة الـــتربـــويـــة الـــفرديـــة تـــشير 
إلــى عــدم وجــود فــريــق عــمل واســتشارة وعــمل جــماعــي بــني 
املـــــعنيني فـــــي تـــــربـــــية وتـــــعليم مـــــن يـــــقدم لـــــهم الخـــــدمـــــات فـــــي 
برامج التربية الفكرية ، لهذا ال يمكننا الحديث عن  عمل



جــماعــي واســتشاري وفــريــق عــمل يــقوم بــمهامــه بــالــشكل 
الـــصحيح فـــي بـــرامـــج الـــتربـــية الـــخاصـــة بـــاملـــملكة الـــعربـــية 
الـــــسعوديـــــة. عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــــعلمي الـــــتعليم الـــــعام 
واالعـاقـة الـفكريـة يحـملون اتـجاهـات ايـجابـية نـحو أسـلوب 
الـعمل الـتعاونـي فـي الـبيئة الـتعليمية كـما جـاء فـي نـتائـج 

دراسة ( التميمي، العتيبي، 2016 ). 
    وحـددت دراسـة ( حـنفي، قـراقـيش، 2009 ) أن أكـثر 
أشــــكال الــــتواصــــل بــــني أســــر األطــــفال ذوي االحــــتياجــــات 
الـخاصـة واالخـتصاصـيني كـانـت بـالـترتـيب الـتالـي: سجـل 

املـــتابـــعة، ثـــم الـــتقاريـــر الـــيومـــية واالســـبوعـــية والشهـــريـــة، ثـــم 
املــــــكاملــــــات الــــــهاتــــــفية، ومــــــجالــــــس اآلبــــــاء وأخــــــيرا الــــــزيــــــارات 
املـنزلـية، كـما أشـارت ايـضاً إلـى أن املـشاركـة الـتعاونـية بـني 
األســر واالخــتصاصــيني فــي املــراكــز الــخاصــة أكــثر فــعالــية 
بــــــاملــــــقارنــــــة بــــــالــــــبيئات الــــــحكومــــــية، وهــــــذا يــــــؤكــــــد أن الــــــقطاع 
الـحكومـي فـي حـاجـة إلـى إعـادة نـظر لـتفعيل دور املـشاركـة 
وضــوابــط نــجاحــها، وتــؤكــد دراســة ( أبــونــيان، 2007 ) إلــى 
الـــحاجـــة إلـــى تـــعريـــف بـــاالســـتشارة والـــعمل الجـــماعـــي فـــي 
بــــرامــــج الــــتربــــية الــــخاصــــة، وبــــالــــرغــــم أن الــــدلــــيل الــــتنظيمي 
لــــــلتربــــــية الــــــخاصــــــة ( 1437هـ ) بــــــوزارة الــــــتعليم بــــــاملــــــملكة 
الــعربــية الــسعوديــة وضــع تــعريــفاً ومــهامــاً لــلمعلم املســتشار 
تحــدد دوره فــي الــبيئة الــتعليمية، إال أن الــواقــع يــحتاج إلــى 
اصـــــالح الـــــقصور الـــــذي يـــــكتنف قـــــيام االســـــتشارة والـــــعمل 
الجـماعـي وفـريـق الـعمل بـدورة املـهم لـتحقيق االهـداف الـتي 
تــــــقودنــــــا إلــــــى تــــــقديــــــم خــــــدمــــــات ذات جــــــودة وفــــــعالــــــية لــــــذوي 

االحتياجات الخاصة. 

التحـــــــديـــــــات الـــــــتي تـــــــواجـــــــه الـــــــعمل الجـــــــماعـــــــي 
واالستشاري وفريق العمل في التربية الخاصة 

     إن أغــلب التحــديــات الــتي تــواجــه املــيدان الــتربــوي فــي 
الـتربـية الـخاصـة  فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي مـجال 
الـــــعمل الجـــــماعـــــي واالســـــتشاري وفـــــريـــــق الـــــعمل تـــــعود إلـــــى 
كـيف يـتم تـفعيل دور الـعامـلني وتـهيئة الـبيئة املـدرسـية لـلقيام 
بـــمهامـــها الـــتي نـــأمـــل أن تـــقوم بـــها فـــي هـــذا املـــجال، ولـــعل 
املـتابـع والـعامـل فـي مـيدان الـتربـية الـخاصـة بـاملـملكة يـالحـظ 

ضـــعف الـــتأهـــيل لـــلعامـــلني فـــي املـــيدان الـــتربـــوي فـــي جـــانـــب 
مـهارات الـعمل الجـماعـي واالسـتشاري وفـريـق الـعمل حـيث 
أن خـــريـــجو كـــليات الـــتربـــية بـــمختلف تـــخصصاتـــهم ( تـــربـــية 
خـاصـة، تـعليم عـام، عـلم نـفس ) ال يـتم تـدريـبهم وإكـسابـهم 
مـهارات الـعمل الجـماعـي واالسـتشاري وفـريـق الـعمل وذلـك 
مـشاهـد فـي املـيدان مـن عـدم مـعرفـة مـفهوم الـعمل الجـماعـي 
واالســـــتشاري وأدوار فـــــريـــــق الـــــعمل لـــــلعامـــــلني فـــــي املـــــيدان 
الـتربـوي, لـذا يـعد تـأهـيل الـعامـلني فـي املـيدان الـتربـوي مـن 
مـــتخصصني فـــي الـــتربـــية الـــخاصـــة وغـــيرهـــم أحـــد الـــعوائـــق 
الــــــتي تــــــحول دون تــــــفعيل الــــــعمل الجــــــماعــــــي واالســــــتشاري 
وفـــريـــق الـــعمل فـــي املـــدارس ، كـــما أنـــه لـــم يـــتم وضـــع خـــطط 
لــــتدريــــبهم أثــــناء الخــــدمــــة الكــــتساب ومــــمارســــة هــــذه الــــعملية 

املهمة في امليدان التربوي . 
    ومــــن التحــــديــــات الــــتي نــــالحــــظها فــــي املــــيدان الــــتربــــوي 
غـياب التشـريـعات والـقوانـني املـلزمـة واملـتابـعة لـتطبيق آلـيات 
الـــعمل الجـــماعـــي االســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل بـــشكل مـــالئـــم 
يــــــضمن تــــــقديــــــم خــــــدمــــــات تــــــربــــــويــــــة وتــــــعليمة ألبــــــنائــــــنا ذوي 
االحــــتياجــــات الــــخاصــــة، حــــيث ال يــــمكن مــــحاســــبة ومــــتابــــعة 
تـطبيق ومـمارسـة مـا بـدون أن يـكون لـها قـانـونـاً مـلزمـاً يحـدد 

أدوار العاملني وواجباتهم. 

وتــــعد الــــبيئة املــــدرســــية أحــــد التحــــديــــات الــــتي تــــعيق الــــعمل 
الجـــــــماعـــــــي واالســـــــتشاري وفـــــــريـــــــق الـــــــعمل، فـــــــال نجـــــــد فـــــــي 
مــدارســنا غــرف اجــتماع مــصممة ومجهــزة بــوســائــل اتــصال 
مع األسر ومنسق لعملية التواصل بني املدرسة واألسرة،



 كــما أن املــدرســة تــفتقر إلــى شــراكــات مــجتمعية واتــفاقــيات 
مـــع مـــتخصصني تـــساهـــم فـــي االســـتفادة مـــن الـــخبرات فـــي 

تقديم االستشارة.
   وال يـــمكن أن نـــغفل االعـــباء املـــتراكـــمة عـــلى الـــعامـــلني فـــي 
املــــيدان الــــتربــــوي مــــن املــــتخصصني فــــي الــــتربــــية الــــخاصــــة 
وغــــيرهــــم، حــــيث نــــالحــــظ فــــي املــــيدان الــــتربــــوي الــــعديــــد مــــن 
الــــــــضغوط والــــــــشكوى الــــــــدائــــــــمة مــــــــن كــــــــثرة األعــــــــباء وتــــــــعدد 
الـــتكالـــيف الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتـــقهم، وعـــدم وجـــود مـــيزانـــيات 
مــالــية لــتوفــير املســتلزمــات  املــسانــدة الــتي قــد يــحتاجــها أو 
يـــوصـــي بـــها فـــريـــق الـــعمل أو تـــكون مـــن األدوات املـــساعـــدة 

في تقديم استشارة من متخصص ما.

    وعـــــــند الحـــــــديـــــــث عـــــــن التحـــــــديـــــــات الـــــــتي تـــــــواجـــــــه الـــــــعمل 
الجـماعـي واالسـتشاري وفـريـق الـعمل فـي الـتربـية الـخاصـة 
يـــــجب عـــــلينا أن نـــــتطرق إلـــــى أبـــــرز مـــــا  ذكـــــرتـــــه الـــــدراســـــات 
واملـصادر فـي هـذا املـجال, وفـيما يـلي أبـرز مـعوقـات الـعمل 

الجماعي واالستشاري وفريق العمل:
أوالً: معوقات االستشارة والعمل الجماعي:

   ال تخــــــلو االســــــتشارة والــــــعمل الجــــــماعــــــي وكــــــذلــــــك فــــــريــــــق 
الــعمل مــن مــعوقــات تحــد مــن فــعالــيتها أو تــجعل الــقيام بــها 
مســــتحيال فــــي بــــعض األحــــيان، فــــرغــــم رغــــبة الــــعامــــلني فــــي 
مـــــيدان الـــــتربـــــية والـــــتعليم والـــــتربـــــية الـــــخاصـــــة فـــــي تـــــوظـــــيف 
أفـــضل األســـالـــيب لخـــدمـــة الـــتالمـــيذ عـــامـــة وتـــالمـــيذ الـــتربـــية 
الـخاصـة عـلى وجـه الـخصوص، اال أن التحـديـات ومـعوقـات 
الــعمل واردة، فــمن هــذه املــعوقــات مــا يــرتــبط بــطبيعة الــعمل 

ومــــــنها مــــــا يــــــرتــــــبط بــــــاألســــــس الــــــتي بــــــنيت عــــــليها املــــــفاهــــــيم 
الــثالثــة، كــما أن هــناك مــعوقــات تــرتــبط بــأمــور مــالــية، ويــمكن 

إجمال املعوقات فيما يلي :
- عـدم وضـوح األدوار، فـاملـعروف أن االسـتشارة تـتطلب أن 
تـــــــكون األدوار محـــــــددة ومـــــــتساويـــــــة وأن يـــــــعرف كـــــــل طـــــــرف 

املتوقع منه انجازه أو القيام به 
- قــــــــــــلة أو عــــــــــــدم الــــــــــــتدريــــــــــــب عــــــــــــلى مــــــــــــهارات االســــــــــــتشارة، 
فــــــاالســــــتشارة ال تــــــقتصر عــــــلى مــــــعرفــــــة املســــــتشار بــــــاملــــــادة 
الــــــعلمية فحســــــب، بــــــل تــــــتطلب مــــــهارات فــــــي الــــــتعامــــــل مــــــع 

الطرف اآلخر أو األطراف األخرى.
- عــــدم وجــــود إطــــار عــــمل تــــتم االســــتشارة مــــن خــــاللــــه، مــــثل 
كيفية اإلجراء والوقت واملكان الذي تحدث فيه االستشارة. 
- عـــــدم تـــــقييم الـــــعمل ســـــواء االســـــتشاري أو الجـــــماعـــــي أو 
عــــمل الــــفريــــق، حــــيث أن تــــقييم الــــعمل يــــوجــــهه نــــحو الهــــدف 

ويبني مدى فاعليته.
- قـــــلة الـــــبحوث الـــــنظريـــــة والـــــتطبيقية الـــــتي تـــــوضـــــح مـــــفهوم 

العمل الجماعي واالستشارة وعمل الفريق.
- ضـــــــــعف تـــــــــكاتـــــــــف الـــــــــتخصصات املـــــــــختلفة أثـــــــــناء الـــــــــعمل 

الجماعي بني التربويني.
- قــــــــلة املــــــــوارد املــــــــالــــــــية والبشــــــــريــــــــة الــــــــضروريــــــــة ملــــــــمارســــــــة 

االستشارة والعمل الجماعي بنجاح.
- مـــقاومـــة بـــعض املـــؤســـسات الـــتربـــويـــة وغـــيرهـــا لـــالســـتشارة 

والعمل الجماعي.
الــضغوط واالحــتراق الــنفسي الــتي قــد تــنتج مــن تــكليف -

املـــتخصصني بـــأعـــباء أكـــثر مـــما فـــي وســـعهم أو خـــارجـــة 
عن نطاق خبراتهم ( أبونيان، 2007).

كــــــما أشــــــارت دراســــــة ( الــــــقريــــــني، 2015 ) إلــــــى أن أبــــــرز 
عـوائـق مـمارسـة الـعمل الجـماعـي بـني مـعلمي الـتعليم الـعام 
ومــعلمي الــتربــية الــخاصــة فــي تــعليم الــتالمــيذ ذوي االعــاقــة 
فـي املـدارس الـعاديـة, وكـانـت عـلى الـترتـيب الـتنازلـي الـتالـي 
بحســــب تــــأثــــيرهــــا: قــــلة الــــوقــــت املــــخصص لتخــــطيط الــــعمل 
الجـــماعـــي، وضـــعف دعـــم ادارة املـــدرســـة، وضـــعف كـــفايـــات 
الـــــــعمل الجـــــــماعـــــــي، والـــــــعزلـــــــة بـــــــني مـــــــعلمي الـــــــتعليم الـــــــعام 
ومـــعلمي الـــتربـــية الـــخاصـــة، وتـــوجـــهات املـــعلمني نـــحو الـــعمل 

الجماعي.   



    ثانياً: معوقات فريق العمل: 
هــــناك مجــــموعــــة مــــن املــــعوقــــات الــــتي قــــد تــــعيق أداء فــــريــــق 

العمل، ومنها ما يلي: 
- رفـــــــض األعـــــــضاء لـــــــفكرة الـــــــعمل الجـــــــماعـــــــي، واقـــــــتناعـــــــهم 

بالعمل الفردي. 
- صــــــعوبــــــة تــــــأقــــــلم األعــــــضاء الجــــــدد مــــــع أعــــــضاء الــــــفريــــــق 

األصليني. 
- عــدم وضــوح أدورا كــل فــرد داخــل مجــموعــة الــعمل ضــمن 

الفريق. 
- الصراع بني أعضاء الفريق. ( الشافعي، 2013 ).  

    إن تــــــطبيق مــــــمارســــــات االســــــتشارة والــــــعمل الجــــــماعــــــي 
وفــــــريــــــق الــــــعمل تــــــتطلب نــــــظام إداري تــــــعاونــــــي قــــــائــــــم عــــــلى 
الــتواصــل، والتخــطيط والــدعــم واملــراقــبة لــلممارســات املــتعلقة 
بـــتطبيق الـــبرنـــامـــج لـــضمان فـــاعـــليته ونـــجاحـــه عـــلى الـــطالب، 
مــــــــــــــــــما يــــــــــــــــــجعل تــــــــــــــــــطبيقها لــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــعملية السهــــــــــــــــــلة.                                   
 .( Baines & Blatchford & Webster , 2015 )

مــــقومــــات نــــجاح الــــعمل الجــــماعــــي واالســــتشاري 
وفريق العمل 

    إن الــــــــتفاعــــــــل الــــــــجيد بــــــــني املــــــــهنيني ذوي الــــــــتخصصات 
املــــــختلفة فــــــي الــــــعمل الجــــــماعــــــي واالســــــتشاري يــــــقود إلــــــى 
نــجاح املــهمة ويــحقق االهــداف املــوضــوعــة، وهــناك عــناصــر 

ومقومات لنجاح االستشارة والعمل الجماعي منها: 

- تحـــــــــــــديـــــــــــــد وإيـــــــــــــضاح أدوار فـــــــــــــي االســـــــــــــتشارة والـــــــــــــعمل 
الجماعي، حيث أن متطلبات املوقف التي تحدد الدور. 

- وضــــع إطــــار عــــمل واضــــح، وتحــــديــــد زمــــان ومــــكان الــــعمل 
وكيفية إدارته. 

- تقييم العمل في االستشارة والعمل الجماعي. 

- اإلعــــــــــداد الــــــــــجيد لــــــــــلقائــــــــــمني عــــــــــلى االســــــــــتشارة والــــــــــعمل 
الجـــــماعـــــي ويـــــمكن أن يـــــكون ذلـــــك مـــــن خـــــالل األعـــــداد قـــــبل 
الخــــدمــــة، أو الــــدبــــلومــــات الــــعليا، أو الــــتدريــــب أثــــناء الــــعمل. 

( أبونيان، 2007 ) 

    وتـــبرز عـــوامـــل مـــساعـــدة فـــي فـــعالـــية فـــريـــق الـــعمل وأداءه 
بـــــــــشكل يـــــــــضمن تـــــــــحقيق االهـــــــــداف املـــــــــنشودة مـــــــــنه، ومـــــــــن 

العوامل التي تساهم في رفع أداء فريق العمل ما يلي: 

- وجود هدف مشترك يعكس التفاف فريق العمل حوله. 

- مــــحاولــــة اســــتخدام كــــل الــــطاقــــات البشــــريــــة املــــتوفــــرة فــــي 
أعضاء الفريق. 

- وجــود الــثقة املــتبادلــة بــني كــل أعــضاء الــفريــق، مــع مــحاولــة 
حل النزاعات بطرق سليمة. 

- تدعيم مبدأ القيادة الجماعية. 

- إيجابية التواصل بني أعضاء الفريق تجعله متماسكاً. 

- مـــــشاركـــــة األفـــــراد فـــــي اتـــــخاذ الـــــقرارات يـــــقوي انـــــتمائـــــهم 
للفريق. 

- وجــود الــتقييم الجــماعــي لــألهــداف اإلنــجازات يــدعــم مــبدأ 
الثواب والعقاب. ( أبوزهرة ، حسن ، طنطاوي  2016 ) 



الـــتوصـــيات املـــقترحـــة لـــتطويـــر الـــعمل الجـــماعـــي 
واالستشاري وفريق العمل في التربية الخاصة 

    إن واقـــع الـــعمل الجـــماعـــي واالســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل 
فـــي الـــتربـــية الـــخاصـــة بـــاملـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة يـــدعـــونـــا 
بــالــنظر جــديــا فــي إيــجاد الحــلول الــتي تــقودنــا إلــى تــطويــر 
مـــمارســـات الـــعمل الجـــماعـــي واالســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل، 

ومن هذا املنطلق نقترح هذه التوصيات: 

- تــــــدريــــــب الــــــعامــــــلني فــــــي مــــــجال تــــــقديــــــم الخــــــدمــــــات لــــــذوي 
االحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة مــــــن خــــــالل ورش الــــــعمل لتحســــــني 
وتـــطويـــر الـــعمل الجـــماعـــي واالســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل فـــي 

برامج ومعاهد التربية الخاصة. 

- إقــامــة الــندوات واملــؤتــمرات لــلتعريــف بــأهــمية ودور الــعمل 
الجــــماعــــي واالســــتشاري وفــــريــــق الــــعمل فــــي رفــــع مســــتوى 

الخدمات املقدمة لذوي االحتياجات الخاصة. 

عــــــــــــمل تــــــــــــقييم دوري ملــــــــــــمارســــــــــــات الــــــــــــعمل الجــــــــــــماعــــــــــــي -
واالسـتشاري وفـريـق الـعمل فـي الـتربـية الـخاصـة واثـبات 
فـــــاعـــــليتها عـــــلى الـــــتعليم املســـــتمر املـــــقدم لـــــلتالمـــــيذ فـــــي 

التربية الخاصة 

- تـوفـير املـصادر املـاديـة واملـعنويـة الـداعـمة ملـمارسـات الـعمل 
الجـماعـي واالسـتشاري وفـريـق الـعمل بـشكل ميسـر وبـدون 

معوقات. 

- إلـــــزام املـــــؤســـــسات املـــــقدمـــــة لخـــــدمـــــات الـــــتربـــــية الـــــخاصـــــة 
بــــــــــــوضــــــــــــع آلــــــــــــيات وخــــــــــــطط واضــــــــــــحة لــــــــــــلعمل الجــــــــــــماعــــــــــــي 
واالســـتشاري وفـــريـــق الـــعمل فـــي الـــتربـــية الـــخاصـــة لجـــميع 

خدماتها املقدمة لذوي االحتياجات الخاصة. 

- إجــــــــراء الــــــــدراســــــــات واألبــــــــحاث حــــــــول الــــــــعمل الجــــــــماعــــــــي 
واالســــتشاري وفــــريــــق الــــعمل فــــي الــــتربــــية الــــخاصــــة، ودعــــم 

الباحثني فيها. 

- تـــــــطويـــــــر خـــــــطط وبـــــــرامـــــــج إعـــــــداد مـــــــعلمي الـــــــتعليم الـــــــعام 
والــتربــية الــخاصــة فــي مــرحــلة الــبكالــوريــوس، وذلــك بــإضــافــة 
مقررات عن العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل . 
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جـاء أسـبوع األصـم الـعربـي (43) فـي هـذا الـعام (2018) 
تـــــــحت شـــــــعار "تـــــــوظـــــــيف الـــــــصم فـــــــي املـــــــجتمع والحـــــــد مـــــــن 
بــــــطالــــــتهم"حــــــيث يهــــــدف إلــــــى تســــــليط الــــــضوء عــــــلى حــــــقوق 
األشـــخاص الـــّصم األســـاســـية، وتـــمكينهم مـــن الـــقيام بـــدور 
فـــــــــــاعـــــــــــل وإيـــــــــــجابـــــــــــي فـــــــــــي عـــــــــــملية الـــــــــــتنمية االجـــــــــــتماعـــــــــــية 
واالقـــتصاديـــة، والـــتأكـــيد عـــلى حـــقهم فـــي إيـــجاد الـــوظـــائـــف 

املناسبة لهم وتقديم كل الخدمات التي تسهل مهامهم. 
ولـــقد تـــعامـــلت مـــعظم املـــجتمعات مـــع قـــضايـــا دمـــج املـــعاقـــني 
مـــــنذ فـــــترة زمـــــنية ليســـــت بـــــالـــــقليلة بـــــوصـــــفها قـــــضايـــــا تـــــتعلق 
بــــحقوق اإلنــــسان وليســــت فــــي مــــجال الــــرعــــايــــة االجــــتماعــــية 
فــــــقط. وتــــــعكس الــــــقوانــــــني الــــــحالــــــية فــــــي دول الــــــعالــــــم هــــــذا 
االتـــجاه، ومـــنها مـــا جـــاء فـــي املـــادة الـــتاســـعة مـــن االتـــفاقـــية 
الـــدولـــية الـــشامـــلة لـــتعزيـــز وحـــمايـــة حـــقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعـاقـة الـتي اعـتمدتـها الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة عـام 
(2006) ونــــصت بــــاعــــتراف الــــدول بــــحق ذوي اإلعــــاقــــة فــــي 
الــعمل عــلى قــدم املــساواة مــع األفــراد الــعاديــني وأن تحــمي 

هذا الحق في العمل (الصايغ, 2011). 
ويُــعرف تــشغيل املــعاقــني بــأنــه وســيلة لكســب الــعيش الــكريــم 
واالعـــــــــــتماد عـــــــــــلى الـــــــــــذات واالســـــــــــتقرار وتـــــــــــحقيق املـــــــــــنزلـــــــــــة 
االجـــتماعـــية، ويـــعد الـــتشغيل هـــو الهـــدف الـــنهائـــي لـــلتأهـــيل 

املـهني، وهـو مـقياس نـجاح الـتأهـيل املـهني (يـحيى,1984) 
في (القمش والسعايدة,2008م، ص254). 

حـيث يـعد مسـتوى جـودة الـتأهـيل املـهني ومـجاالتـه مـن أبـرز 
تحـــديـــات تـــشغيلهم، ومـــن ثـــم فـــإن لـــلتوجـــيه املـــهني أثـــر مـــهم 
فـــي الـــتغلب عـــليها، نـــظراً الســـتهداف إرشـــاد املـــعاقـــني إلـــى 
املـــــهن والـــــوظـــــائـــــف الـــــتي تـــــناســـــبهم، مـــــما يـــــساعـــــدهـــــم عـــــلى 
اخــتيار مــا يــناســب قــدراتــهم بــالــكيفية الــتي تــحقق املــواءمــة 
بـــني تـــلك الـــقدرات ومـــيولـــه واملـــتطلبات املـــهنية الـــالزم تـــوفـــرهـــا 

لكل عمل (القريوتي,2003) في (عيسى,2014). 
فـالـتشغيل هـو قـمة الـعملية الـتأهـيلية ومـحصلتها، 
وهــو لــلمعاق عــلى ذات الــدرجــة مــن األهــمية لــغير 

املعاق من حيث تحقيق الفوائد التالية: 
1- تـــــــــحقيق الـــــــــذات ومـــــــــا ســـــــــيتبعه ذلـــــــــك مـــــــــن آثـــــــــار نـــــــــفسية 

واجتماعية إيجابية. 
2- كســـب دخـــل يـــضمن حـــداً مـــعيناً مـــن الـــطمأنـــينة ويـــؤمـــن 

مستوى معيناً من الحياة. 
3- املــساهــمة فــي عــملية الــتنمية االقــتصاديــة واالجــتماعــية 

وبناء االقتصاد الوطني. 
4- املـساهـمة فـي عـملية االنـدمـاج االجـتماعـي واالقـتصادي 
لـــــــلمعاقـــــــني فـــــــي جـــــــميع األنشـــــــطة الـــــــحياتـــــــية املـــــــختلفة 

(السيد عبيد,2012، ص211).  

كــــــما أن انــــــدمــــــاج املــــــعاق فــــــي ســــــوق الــــــعمل وإبــــــعاده عــــــن 
االنــــعزالــــية واالنــــسحاب واالغــــتراب االجــــتماعــــي يــــؤدي إلــــى 
زيـــادة ثـــقته بـــنفسه واعـــتماده عـــلى ذاتـــه، وتـــقليل إحـــساســـه 
بــــالعجــــز، وإدراكــــه لــــقدراتــــه الــــحقيقية، والــــتقليل مــــن األثــــار 

السلبية الناتجة عن اإلعاقة (عيسى ,2014). 
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املعاقون سمعياً في بيئة العمل: 
تــــــشير نــــــتائــــــج دراســــــة عــــــبيدات (2006) إلــــــى أن مســــــتوى 
األداء املــــهني لــــلموظــــفني الــــصم مــــرتــــفع بــــشكل عــــام، وهــــذا 
يـــدل عـــلى أن األشـــخاص الـــصم وضـــعاف الـــسمع قـــادرون 
عــــلى املــــنافــــسة فــــي ســــوق الــــعمل ألغــــلب املــــهن والــــوظــــائــــف 
اإلداريــــــة املــــــتاحــــــة إذا تــــــلقوا الــــــتدريــــــب واإلعــــــداد املــــــناســــــب 

(عيسى ,2014). 
وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــــعديـــــد مـــــن ذوي اإلعـــــاقـــــة الـــــسمعية 
يـؤدون عـملهم بـشكل مـتقن فـي أمـاكـن الـعمل، إال أن أعـداد 
األشــــــخاص الــــــصم الــــــعاطــــــلني عــــــن الــــــعمل هــــــو أعــــــلى مــــــن 
الـــعاطـــلني عـــن الـــعمل مـــن الـــسامـــعني، حـــيث أظهـــرت نـــتائـــج 
دراسـة فـي الـنرويـج (2004) تـضمنت مـسحاً لسـبعة آالف 
حـالـة مـن اإلعـاقـة الـسمعية بهـدف الـتعرف عـلى أدائـهم فـي 
الـعمل، أن ذوي اإلعـاقـة الـسمعية يـواجـهون صـعوبـات أكـبر 
فـــي الـــحصول عـــلى فـــرص عـــمل، وأن حـــوالـــي 63% مـــنهم 
فــقط قــد حــصلوا عــلى وظــائــف، بــاملــقارنــة مــع غــير املــعاقــني 
الــذيــن وصــلت نســبة تــوظــيفهم لــحوالــي 71% فــي الــقطاع 

العام. 
ووجــــــــــدت الــــــــــدراســــــــــة أيــــــــــضاً أن ذوي اإلعــــــــــاقــــــــــة الــــــــــسمعية 
يـــــتقاضـــــون رواتـــــباً أقـــــل بنســـــبة 16%، بـــــاملـــــقارنـــــة مـــــع غـــــير 
املــــعاقــــني، وأرجــــعت الــــدراســــة قــــلة الــــتوظــــيف والــــرواتــــب إلــــى 
تــــدنــــي املســــتوى الــــتعليمي لــــلصم وضــــعاف الــــسمع، وأفــــاد 
جــــــزء مــــــن عــــــينة الــــــدراســــــة أن ضــــــعف الــــــسمع يســــــبب لــــــهم 

مشكالت حقيقية في بيئة العمل (عبدات,2012). 
وأشـــــار الخـــــطيب (2009) فـــــي (عـــــيسى ,2014) إلـــــى أن 
نسـبة انـتشار الـبطالـة بـني املـعاقـني فـي الـدول الـنامـية تـصل 

إلى 80% تقريباً . 
ويــــمكن تــــلخيص أبــــرز التحــــديــــات الــــتي تــــواجــــه 

املعاقني سمعياً في بيئة العمل في ما يلي: 
1- مـــواقـــف املـــجتمع املحـــلي واتـــجاهـــاتـــه الســـلبية 
نـحو املـعاقـني: تــقيد بــعض املــجتمعات املحــلية الــشخص 
املـــــعاق غـــــير املـــــنتج وأنـــــه يـــــجب أن يـــــبقى فـــــي بـــــيته أو فـــــي 
مـؤسـسة رعـايـة ولـذلـك فـإن املـجتمع أحـيانـاً ال يـشجع تـشغيل 
املعاقني وبالتالي إدماجهم في نشاطات الحياة اليومية. 

2- مــعوقــات اقــتصاديــة: إن الـــوضـــع االقـــتصادي لـــلبلد 
يــــؤثــــر فــــي عــــملية اســــتخدام وتــــشغيل املــــعاقــــني فــــإذا كــــانــــت 
األوضـاع االقـتصاديـة سـيئة فـإن ذلـك سـوف يـزيـد مـن نسـبة 

الــــبطالــــة فــــإذا مــــا وجــــدت بــــطالــــة فــــيما بــــني الــــقادريــــن عــــلى 
الــعمل فــي بــلد مــا فــإنــه يــصبح مــن الــصعوبــة اســتخدام أو 
تــــشغيل املــــعاقــــني وســــوف تــــكون هــــناك صــــعوبــــة كــــبيرة فــــي 

إقناع أصحاب األعمال باستخدام املعاقني. 
مـــواقـــف صـــاحـــب الـــعمل: يـــــواجـــــه املـــــعاقـــــني  -3
مـقاومـة مـن جـانـب أصـحاب الـعمل عـند عـملية اسـتخدامـهم، 
وتــــــعزى هــــــذه املــــــقاومــــــة إلــــــى واحــــــد أو أكــــــثر مــــــن الــــــعوامــــــل 

التالية: 
1- يـــــــفضل أصـــــــحاب الـــــــعمل اســـــــتخدام األشـــــــخاص غـــــــير 

املعاقني القادرين على العمل. 
2- الــنزوع إلــى اســتخدام تــعابــير قــاســية وغــير واقــعية عــند 

استخدام املعاقني. 
3- عــــدم املــــعرفــــة الــــكافــــية بــــإمــــكانــــات وقــــدرات األشــــخاص 

املعاقني. 
4- تــــخوف أصــــحاب الــــعمل مــــن خــــوض تجــــربــــة اســــتخدام 
املـعاقـني وخـصوصـاً فـيما يـتعلق بـاإلنـتاجـية وتـعرض املـعاقـني 
إلصـــــابـــــات الـــــعمل، واملـــــسؤولـــــية الـــــقانـــــونـــــية تـــــجاه الـــــحوادث 

واملطالبات وكذلك ظاهرة التغيب. 
4- مــوقــف الــعمال اآلخــريــن: يـــمكن أن يـــعارض الـــعمال 
قـــبول عـــامـــل مـــعاق مـــعهم حـــتى ال يـــؤثـــر عـــلى االنـــتاجـــية أو 

خوفهم من العدوى. 
5-مـــوقـــف املـــعاقـــني وأســـرهـــم: فــــي املــــجتمعات املحــــلية 
الــــــتي يحــــــظى فــــــيها املــــــعاق بحــــــمايــــــة وعــــــطف زائــــــديــــــن مــــــن 
أســـــرهـــــم فـــــإنـــــه يـــــصعب إقـــــناع املـــــعاقـــــني بـــــأهـــــمية الـــــتأهـــــيل 

والتدريب املهني بشكل عام والتشغيل بشكل خاص. 
6-الـعوامـل املـعماريـة: الـتي تـمنع وصـولـه إلـى الـعمل أو 

تحول دون آداء العمل بسهولة (أطفال الخليج). 
حـــيث أشـــارت دراســـة الـــبشيتي (2006) إلـــى أن مـــن أهـــم 
املـــــشكالت الـــــتي تـــــواجـــــه تـــــشغيل املـــــعاقـــــني مـــــن وجـــــهة نـــــظر 
أولـــــــياء األمـــــــور هـــــــي الـــــــحواجـــــــز الـــــــبيئية والـــــــتعديـــــــالت عـــــــلى 
األجهــــــــــــزة واألدوات، فــــــــــــيما يــــــــــــرى املــــــــــــعاقــــــــــــون أن الــــــــــــنظرة 

املجتمعية لهم هي العائق األول أمام تشغيلهم. 
 Mary and others,) كــــــــــــــــــما تــــــــــــــــــفيد مــــــــــــــــــاري وآخــــــــــــــــــرون
2003)، أن وجــــود املــــعاق ســــمعياً فــــي بــــيئة الــــعمل وخــــالل 
تــــعامــــله الــــيومــــي مــــع املــــوظــــفني، قــــد يتســــبب فــــي ســــوء فــــهم 
لــبعض األمــور نــتيجة الــضعف الــسمعي الــذي يــعانــي مــنه، 

ووجود انطباعات سلبية عنه ال عالقة له كلياً بها، 



وخــاصــة عــندمــا ال يســتجيب املــعاق ســمعياً ملــناداة أحــدهــم 
نــتيجة عــدم ســماعــه الــصوت أو فــهمه الــلغة بــدقــة، ومــن هــذه 

االنطباعات السلبية الخاطئة: 
• أن املوظف املعاق سمعياً ليس لطيفاً أو مؤدباً. 

• أن لديه ضعفاً في املهارات االجتماعية. 
• أنه غير مؤهل من النواحي العلمية واملهنية. 

• أنه ليس ذكياً. 
• أنه ال يعير االنتباه ألحد. 

• أنـــــه شـــــخص غـــــريـــــب ولـــــديـــــه مـــــشكالت انـــــفعالـــــية(عـــــبدات,
 .(2012

وعـــــــلى الـــــــرغـــــــم مـــــــن هـــــــذه التحـــــــديـــــــات إال أن هـــــــناك فـــــــرص 
ومــجاالت عــمل مــناســبة لــلمعاقــني ســمعياً ويــعتمد ذلــك عــلى 
عـــــدة عـــــوامـــــل مـــــنها: مـــــؤهـــــالتـــــهم وقـــــدراتـــــهم ونـــــوع اإلعـــــاقـــــة 

ودرجتها. 
ومــن أهــم املــجاالت الــتي يســتطيع أن يشــتغل بــها 

املعاقون سمعياً: 
1- الـــتشغيل فـــي ســـوق الـــعمل املـــفتوح: ومــــــن أهــــــم 
مـــميزات هـــذا الـــعمل: أنـــه مـــجال عـــمل واســـع وفـــرصـــة كـــثيرة 
ومنتشــرة فــي أمــاكــن مــتعددة، كــما أنــه يــساعــد فــي انــدمــاج 
الـشخص املـعاق فـي الـحياة االجـتماعـية (الـزعـمط,2005) 

في (القمش والسعايدة,2008,ص 256). 
2- الـــــــعمل عـــــــلى الـــــــحساب الـــــــخاص-املـــــــشاريـــــــع 

الفردية. 
3- العمل في املنزل. 

4- الــعمل فــي املــشاريــع الــعائــلية: وهـــذا الـــنوع ســـائـــد 
فــي الــدول الــنامــية وفــي بــالدنــا الــعربــية حــيث يــساهــم الــفرد 
املـــعاق بـــاألعـــمال االنـــتاجـــية مـــثل الـــزراعـــة والـــصناعـــة، وذلـــك 
تـحت رعـايـة األب، أمـا فـي املـدن فـيغلب عـلى هـذه املـشاريـع 
الــطابــع الحــرفــي والــصناعــي ويــتم تــدريــب الــشخص املــعاق 

من قبل رب األسرة. 
5- تـــعاونـــيات املـــعاقـــني: هـــــي مـــــؤســـــسة مـــــوجـــــهة نـــــحو 
املـساعـدة الـذاتـية وتـتكون مـن أشـخاص يـعانـون مـن ضـعف 
قــــدرات الــــعمل لــــديــــهم وضــــعف حــــالــــتهم االقــــتصاديــــة، ويــــتم 
تــمويــل هــذه املــؤســسة مــن قــبل الــعامــلني فــيها كــما يــديــرهــا 
الـعامـلون أنـفسهم وتـوزع األربـاح حسـب الـدخـل الـوارد إلـى 
املـؤسـسة، ويـعمل فـي هـذه املـؤسـسة خـليط مـن األشـخاص 

املعاقني (القمش والسعايدة,2008,ص 256). 

وأشـــــارت دراســـــة (الـــــعيسوي, 1420) أيـــــضاً إلـــــى أن مـــــن 
أهــم مــهن ووظــائــف املــعاقــني ســمعياً الــطباعــة والــسكرتــاريــة 
والـوظـائـف الـحكومـية، الـصياغـة واملـجوهـرات، أعـمال الجـلود 
وصــناعــة األحــذيــة، صــناعــة الــفخار، الــتنجيد واملــفروشــات، 
أعـــمال الـــخيزران، تـــصويـــر املســـتندات، أعـــمال الـــدهـــانـــات، 
التجـــميع والـــتغليف، تـــنظيف وكـــي املـــالبـــس، تجـــليد الـــكتب، 
وتـعمل اإلنـاث فـي وظـائـف الـطباعـة والـكتابـة ويـمارسـن مـهن 

يدوية وحرفية. في(عيسى,2014). 

وبــــــعد هــــــذا الــــــطرح املــــــختصر عــــــن مــــــعوقــــــات تــــــشغيل ذوي 
اإلعـاقـة الـسمعية واملـهن الـتي تـتناسـب مـع طـبيعة إعـاقـتهم، 
نسـتخلص أهـم السـبل ملـواجـهة التحـديـات فـي تـشغيل ذوي 

اإلعاقة السمعية وهي: 
1- ضــرورة إيــجاد بــرنــامــج تــأهــيل مــهني، وتــطويــر وتــوســيع 

البرامج الحالية لتتوافق مع السوق(عيسى,2014). 
2- حـــــكر بـــــعض املـــــهن لـــــذوي االحـــــتياجـــــات الـــــخاصـــــة دون 

غيرهم (أمزيان,2015). 
3- مــن الــضروري تــفهم طــبيعة األعــمال الــتي يــحب األصــم 
مــــــمارســــــتها ويــــــتقنها بــــــشكل جــــــيد، والــــــتعرف عــــــلى األمــــــور 
املــريــحة وغــير املــريــحة بــالنســبة لــه مــن أجــل تــحقيق تــواصــل 

جيد مع صاحب العمل (عبدات,2012). 
4 - تــدريــب املــعاقــني عــلى كــتابــة الــسيرة الــذاتــية وتــقديــمها 

ألصحاب العمل(العيسى,2014). 
5 - ضـــرورة إيـــجاد قـــواعـــد بـــيانـــات تـــشمل األفـــراد املـــعاقـــني 
ومــؤهــالتــهم تــمكن أصــحاب الــعمل مــن االســتفادة مــن 
بـــرنـــامـــج تـــشغيل املـــعاقـــني، وعـــرض األعـــمال املـــتوافـــرة 

في مؤسساتهم على املعاقني (العيسى,2014). 
6 - كـــما يـــؤكـــد الـــباحـــثون بـــأنـــه ال بـــد أن يـــكون هـــناك خـــطة 
طــــوارئ تــــراعــــي وجــــود الــــشخص األصــــم فــــي الــــعمل، 
ويـــــتم إنـــــذاره إلخـــــالء املـــــبنى، حـــــيث ال بـــــد مـــــن تـــــعيني 
شــخص واحــد عــلى األقــل لــتنبيه األصــم عــند حــصول 
أي حــــاالت طــــارئــــة، أو تــــزويــــده بــــجهاز اتــــصال يــــعمل 
كــــــمنبه عــــــن طــــــريــــــق االهــــــتزاز أو الــــــرســــــائــــــل الــــــنصية 

(عبدات,2012). 



خــتامــاً …  إن الــعمل وســيلة يــحفظ بــها اإلنــسان كــرامــته 
ويــشعر مــن خــاللــها بــكيانــه ودوره الــفعال فــي املــجتمع، 
فــأهــمية الــعمل ال تــقتصر عــلى الكســب املــادي فحســب 
ولــذلــك كــان مــن الــضروري الــتأكــيد عــلى أهــمية تــشغيل 

املعاقني والحد من بطالتهم.  
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تـعد خـدمـات الـتدخـل املـبكر فـي الـسنوات األولـى مـن حـياة 
الــطفل هــامــة جــداً فــي عــملية الــنمو والــتطور. فــفي الــثالث 
الـسنوات األولـى يـنمو الـدمـاغ أكـثر مـن أيـة مـرحـلة أخـرى، 
كــــما تــــتصف الــــنهايــــات الــــعصبية بهــــذه املــــرحــــلة بــــاملــــرونــــة 
والـــــقابـــــلية لـــــلتأثـــــير والـــــتغير بســـــرعـــــة. وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن هـــــذه 
الــــــسنوات مــــــهمة لــــــتطور نــــــمو األطــــــفال وبــــــخاصــــــة الــــــذيــــــن 
يــــعانــــون مــــن حــــاجــــات خــــاصــــة وصــــعوبــــات مــــعينة (عــــواد، 

 .(2012

وتـــوفـــر خـــدمـــات الـــتدخـــل املـــبكر فـــي الـــسنوات األولـــى مـــن 
حــــياة الــــطفل يــــساعــــد بــــشكل مــــؤكــــد فــــي إكــــساب مــــختلف 
املـــــفاهـــــيم واملـــــهارات الـــــضروريـــــة ســـــواء أكـــــانـــــت لـــــغويـــــة أو 
مـــعرفـــية أو ســـلوكـــية أو اجـــتماعـــية وذلـــك حســـب حـــاجـــة كـــل 
طـفل كـما أن اسـتخدام الـبرامـج الـتربـويـة أو الـعالجـية فـي 

املــــــراحــــــل املــــــبكرة يــــــؤدي إلــــــى نــــــتائــــــج أفــــــضل فــــــي حــــــاالت 
االضطرابات النطقية واللغوية (الجالمدة، 2016). 

ويـــــعد اضـــــطراب الـــــتوحـــــد مـــــن أكـــــثر اإلعـــــاقـــــات الـــــتطوريـــــة 
صـــــعوبـــــة لـــــلطفل حـــــيث أنـــــه اضـــــطراب نـــــمائـــــي عـــــام يظهـــــر 
خـالل الـسنوات الـثالث األولـى مـن عـمر الـطفل، ويـؤثـر عـلى 
كــــــافــــــة جــــــوانــــــب شــــــخصيته والــــــتي تظهــــــر مــــــن خــــــالل عــــــدة 
أعــراض أهــمها االنــسحاب االجــتماعــي وعــدم الــقدرة عــلى 
إقـــامـــة عـــالقـــات اجـــتماعـــية إضـــافـــًة إلـــى الـــقصور الـــواضـــح 
فـــــــي نـــــــمو الـــــــلغة أو اســـــــتخدامـــــــها بـــــــشكل عـــــــام(الـــــــشيوي،

 .(2011

لذلك یعتبر تقدیم خدمات التدخل المبكر للطفل التوحدي أمراً 
جوھریاً؛ وذلك لكون تأثیر اإلعاقة على مھارات الطفل ھو 

تأثیر تراكمي، حیث یعرف التدخل المبكر على أنھ: 



"مجـموعـة مـن الخـدمـات املـصممة لـتلبية احـتياجـات األطـفال 
الــــــصغار والــــــذيــــــن لــــــديــــــهم إعــــــاقــــــة فــــــي واحــــــد أو أكــــــثر مــــــن 
املــــــــــجاالت اآلتــــــــــية: الحــــــــــركــــــــــي، واملــــــــــعرفــــــــــي والــــــــــتواصــــــــــلي، 

واالجتماعي االنفعالي، والتكيفي. 
حـــــيث تشـــــتمل هـــــذه الخـــــدمـــــات عـــــلى مجـــــموعـــــة واســـــعة مـــــن 
الـــــــــــخيارات كـــــــــــتدريـــــــــــب األســـــــــــرة، وتـــــــــــقديـــــــــــم االســـــــــــتشارات، 
والــــــزيــــــارات املــــــنزلــــــية، والــــــتعليم الــــــخاص وخــــــدمــــــات الــــــعالج 
الـــــــوظـــــــيفي والـــــــطبيعي، والخـــــــدمـــــــات الـــــــنفسية، والخـــــــدمـــــــات 
الــــــــــــصحية، وخــــــــــــدمــــــــــــات الــــــــــــكشف والــــــــــــتقييم، والخــــــــــــدمــــــــــــات 
االجـــتماعـــية وخـــدمـــات الـــتكنولـــوجـــيا املـــساعـــدة، والخـــدمـــات 
االنــــتقالــــية، وكــــذلــــك الخــــدمــــات املــــتعلقة بــــاضــــطرابــــات الــــلغة 

والكالم والسمع (عبيدات، 2014). 

فــاألطــفال ذوو اضــطراب طــيف الــتوحــد يــعانــون مــن قــصور 
فــــي مــــهارات الــــتواصــــل الــــلفظي وغــــير الــــلفظي، مــــما يــــؤثــــر 
ســـــلباً عـــــلى نـــــمو مـــــهاراتـــــهم املـــــختلفة (الـــــغصاونـــــة والـــــبكور 

والشرمان،2014). 
وبــــالــــتالــــي فــــإن الــــقصور الــــلغوي مــــن الــــخصائــــص املــــميزة 
لـألطـفال الـذيـن يـعانـون مـن اضـطراب طـيف الـتوحـد رغـم أن 
تـــــطورهـــــم الـــــلغوي يـــــختلف مـــــن حـــــالـــــة إلـــــى أخـــــرى، فـــــبعض 
هـؤالء األطـفال يـصدرون األصـوات فـقط وبـعضهم يسـتخدم 
الــكلمات فــقط، وبــعض األطــفال الــذيــن يــعانــون مــن الــتوحــد 
يـــواجـــهون صـــعوبـــة فـــي اســـتخدام الـــكالم بـــشكل تـــواصـــلي 
ووظـــــيفي وهـــــذا يـــــعود إلـــــى صـــــعوبـــــة فـــــي إنـــــتاج األصـــــوات 
الـــصامـــتة املـــختلفة واملـــقاطـــع الـــصوتـــية واملـــركـــبة (الـــقواســـمة 

وعواد، 2011). 

ويــضيف الــنجادات والــزريــقات (2016) أنــهم يســتخدمــون 
أجـزاء كـبيرة مـن الـلغة الـتعبيريـة وأشـباه الجـمل عـلى شـكل 
تـــــرديـــــد لـــــلكالم ويـــــعانـــــون مـــــن خـــــلل فـــــي مـــــعانـــــي املـــــفردات 
ويســـــتخدمـــــون الـــــكلمات والجـــــمل بـــــشكل ضـــــيق وســـــياقـــــات 

محدودة. 
وقــد يــكون الــطفل ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد قــد اكتســب 
مــــــهارات لــــــغويــــــة، ومــــــع تــــــدهــــــور الــــــحالــــــة يــــــفقد مــــــا اكتســــــبه، 
وبــالــرغــم مــن عــدم وجــود أيــة مــشكالت فــي الــسمع، كــما أن 
أكـــــثر مـــــن نـــــصف األطـــــفال الـــــتوحـــــديـــــني يـــــعانـــــون مـــــن عـــــدم 

قدرتهم على الكالم دون تدريب (محمد، 2010). 
ويـذكـر عـيد وعـبد اهلل (2016) أنـه مـن هـنا تظهـر مـشكالت 
الـــلغة والـــكالم، فـــاضـــطراب الـــتوحـــد يـــؤثـــر ســـلباً عـــلى جـــميع 
جـوانـب الـنمو وخـاصـة الـنمو الـلغوي ومـهما كـانـت املـشكالت 
فـيجب اخـتيار الـتدخـل املـناسـب لـلمساعـدة عـلى تـطويـر لـغة 

الطفل. 
ولــــلتغلب عــــلى املــــشكالت الــــتي يــــعانــــي مــــنها األطــــفال ذوي 
اضـــطراب طـــيف الـــتوحـــد، ضـــرورة الـــتدخـــل املـــبكر مـــن أجـــل 
تـطويـر قـدرة األطـفال عـلى الـتواصـل وقـد أشـارت الـعديـد مـن 
الــدراســات عــلى أن الــبدء بــتدريــب أطــفال الــتوحــد الــصغار 
الـــذيـــن تـــتراوح أعـــمارهـــم مـــا بـــني (3- 9) ســـنوات لـــه تـــأثـــير 
واضـــــح عـــــلى تـــــعلمهم بـــــشكل فـــــعال، وذلـــــك بـــــتدريـــــبهم عـــــلى 
كــيفية الــتعبير عــن مــشاعــرهــم بــأكــثر مــن طــريــقة ولــلمساعــدة 
فـي ذلـك تـوجـب عـلى اخـصائـي الـنطق والـلغة قـيامـه بـما يـلي 

كما ذكر املركز القومي للبحوث (2001): 
• الـــتواجـــد مـــنذ بـــدايـــة الـــتدخـــل وذلـــك لـــلحصول عـــلى أفـــضل 

النتائج. 

• أن يـــمتلك املـــعرفـــة واملـــهارة الـــالزمـــة لـــلمساعـــدة فـــي تـــنمية 
مهارات التواصل. 

•  التأكد من حصول الطفل على خطة عالجية مكثفة. 

• يعمل على إشراك األهل في عملية التدخل. 

• استخدام املمارسات القائمة على األدلة في التدخل. 



بـــاإلضـــافـــة إلـــى دور اخـــصائـــي الـــنطق والـــلغة فـــي الـــتدخـــل 
بحسب الجمعية األمريكية للسمع واللغة (2006): 

• الــتركــيز عــلى تحســني مــهارات املــبادرة فــي الــتواصــل عــند 
األشخاص التوحديني. 

• املساعدة في استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي. 
• تــــطويــــر املــــهارات االجــــتماعــــية والــــلغويــــة املــــالئــــمة لــــتعزيــــز 

املشاركة. 
• تــدريــب اآلخــريــن عــلى اســتخدام أنــظمة الــتواصــل الــبديــل 

واملساعد. 
إن قــضية الــتدخــل املــبكر واخــتيار الــتدخــل املــناســب تــطرح 
نـفسها بـقوة فـي مـجال الـنطق والـلغة لـدى األطـفال مـن ذوي 
اضـــطراب طـــيف الـــتوحـــد وقـــد ســـعى الـــباحـــثون فـــي إيـــجاد 
تـــدخـــالت تســـتند إلـــى الـــعلم فـــي هـــذا املـــجال ومـــن خـــالل مـــا 
ســبق نســلط الــضوء عــلى املــمارســات املــبنية عــلى الــبراهــني 
الـــــعلمية فـــــي مـــــجال الـــــنطق والـــــلغة لـــــدى األطـــــفال مـــــن ذوي 

اضطراب التوحد: 
أوالً/ الــــــتعليم الــــــعرضــــــي: هــــــو اســــــتراتــــــيجية تــــــعليم طــــــبيعي 
تســـتخدم فـــي بـــعض الـــعالجـــات وتـــقوم عـــلى مـــبادئ تحـــليل 
الســــلوك الــــتطبيقي، وتســــتخدم مــــع األطــــفال الــــذيــــن تــــتراوح 

أعمارهم بني 2-9 سنوات. 
فـــهو اســـتراتـــيجية تـــعليمية فـــعالـــة فـــي تـــعليم مـــفردات الـــلغة، 
وتحــــــدث فــــــي ظــــــروف الــــــحياة الــــــعاديــــــة وحــــــتى تــــــنجح هــــــذه 
االســـــتراتـــــيجية وتـــــحقق أهـــــدافـــــها يـــــنبغي عـــــلى أخـــــصائـــــي 

النطق واللغة القيام بما يلي: 
1.أن يــراعــي أخــصائــي الــنطق والــلغة وجــود فــترة زمــنية ال 
تــــقل عــــن 30 ثــــانــــية بــــني تــــقديــــم الــــنشاط لــــلطفل وبــــني طــــلب 
االســتجابــة مــنه، وفــي حــالــة انــتهاء الــفترة الــزمــنية املحــددة 
دون أي رد فـــعل مـــن الـــطفل يـــقوم أخـــصائـــي الـــنطق والـــلغة 

بالتلقني اللفظي وسؤاله ماذا تريد؟ أو ما هذا؟ 
2.فــــي حــــالــــة غــــياب االســــتجابــــة مــــن الــــطفل وبــــعد انــــقضاء 
الـفترة الـزمـنية وبـعد الـتلقني الـلفظي يـقوم أخـصائـي الـنطق 
والــــلغة بــــالــــتعليق عــــلى الــــنشاط املــــقدم، فــــفي هــــذه الخــــطوة 
يـطلب أخـصائـي الـنطق والـلغة مـن الـطفل الـتقليد عـن طـريـق 
نـــطق الـــكلمة كـــما قـــالـــها االخـــصائـــي (الـــغصاونـــة وآخـــرون، 

 .(2014

فهــــــذه االســــــتراتــــــيجية تــــــسهم فــــــي تحســــــني الــــــلغة ومــــــهارات 
الـــــــتواصـــــــل األخـــــــرى لـــــــدى األطـــــــفال الـــــــذيـــــــن يـــــــعانـــــــون مـــــــن 
اضــــطراب طــــيف الــــتوحــــد وتــــشجعهم عــــلى بــــدء املــــحادثــــات 

 .The Australian parenting Site) )
ثـانـياً/ الـتدريـب عـلى الـتواصـل الـوظـيفي: ويـقصد بـه تـجاهـل 
الســـلوك غـــير املـــرغـــوب فـــيه والـــتعزيـــز والـــتشجيع الســـتخدام 

سلوك بديل.  
ويُـعد الـتدريـب عـلى الـتواصـل الـوظـيفي مـن االسـتراتـيجيات 
الــــــتي تــــــسير وفــــــق مــــــنهجية واضــــــحة فــــــهو يــــــمر بــــــمرحــــــلتني: 
األولـــى: تـــقييم الســـلوك الـــوظـــيفي والتحـــليل الـــوظـــيفي: فـــي 
مـــــعظم بـــــيئات الـــــتعليم، يـــــتم جـــــمع املـــــعلومـــــات لـــــغايـــــة تـــــقييم 
الســــــلوك الــــــوظــــــيفي مــــــن خــــــالل ســــــلسلة مــــــن طــــــرق الــــــتقييم 

املباشرة وغير ملباشرة. 
الــــثانــــية: الــــتدريــــب عــــلى الــــتواصــــل الــــوظــــيفي: عــــند إكــــمال 
إجـــــــراءات تحـــــــليل الســـــــلوك الـــــــوظـــــــيفي، يـــــــتم تـــــــعليم الـــــــطفل 
اســتجابــة تــواصــل مــالءمــة وقــد تــكون االســتجابــة الــتواصــلية 
عـــلى شـــكل إشـــارة يـــدويـــة، أو اســـتجابـــة لـــفظية (الـــنجادات 

والزريقات،2016). 
ويـتم تـصميم الـتدريـب عـلى الـتواصـل الـوظـيفي لـألطـفال مـن 
ذوي اضــــــطراب طــــــيف الــــــتوحــــــد فــــــهو يهــــــدف إلــــــى تحســــــني 
الـــــــــتواصـــــــــل ويـــــــــقلل مـــــــــن الســـــــــلوك الـــــــــصعب، وقـــــــــد أشـــــــــارت 
الــدراســات إلــى أن هــذا الــتدخــل يــساعــد عــلى نــحو واضــح 
فـــي إكـــساب ســـلوكـــيات جـــديـــدة مـــثل الـــتعبير عـــن الـــحاجـــات 

الخاصة والتواصل مع اآلخرين. 
ثـــالـــثاً/ الـــنمذجـــة بـــالـــفيديـــو:هـــي طـــريـــقة عـــالجـــية أو تـــدريـــبية 
تـتضمن تـكرار مـشاهـدة الـفرد لسـلوكـيات مـرغـوبـة عـلى نـحو 
صــــــــحيح، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل عــــــــرض فــــــــيديــــــــو مسجــــــــل يــــــــبرز 

السلوكيات املستهدفة. 
وتســتخدم نــمذجــة الــفيديــو ملــساعــدة األطــفال الــذيــن يــعانــون 
مـن اضـطراب طـيف الـتوحـد عـلى تـعلم مـهارات جـديـدة مـثل 
املــهارات االجــتماعــية واالتــصاالت والــلعب ومــهارات الــحياة 

اليومية. 



وتـــعتبر الـــنمذجـــة بـــالـــفيديـــو وســـيلة فـــعالـــة ومـــداخـــلة عـــالجـــية 
تــــسهم فــــي تحســــني مســــتوى الــــتواصــــل الــــلفظي واملــــهارات 

االجتماعية واملهارات اللغوية (القواسمة ،2014). 

رابـــــــعاً/ الـــــــقصص االجـــــــتماعـــــــية: هـــــــي قـــــــصة قـــــــصيرة يـــــــتم 
إنــــــشاؤهــــــا خــــــصيصاً لــــــفرد يــــــعانــــــي مــــــن اضــــــطراب طــــــيف 
الـــــــتوحـــــــد، وتـــــــركـــــــز عـــــــلى املـــــــهارات االجـــــــتماعـــــــية (مـــــــثل بـــــــدء 
املـــــحادثـــــات) الـــــتي تـــــحتاج إلـــــى تـــــطويـــــر وملـــــساعـــــدتـــــه عـــــلى 
الـــــــتكيف مـــــــع املـــــــواقـــــــف الـــــــصعبة وتـــــــحسن فـــــــهم املـــــــفاهـــــــيم 
واملـــهارات، وغـــالـــبا مـــا تـــؤدي إلـــى اســـتجابـــات أكـــثر فـــعالـــية                       
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وتسـتخدم لـذوي اضـطراب طـيف الـتوحـد لتحسـني الـتواصـل 
لــــــديــــــهم فــــــهم عــــــادة مــــــا يجــــــدون صــــــعوبــــــة فــــــي الــــــتفاعــــــالت 
االجـــتماعـــية ويـــواجـــهون صـــعوبـــة فـــي الـــحفاظ عـــلى إكـــمال 
املــحادثــات، أو قــد يتحــدثــون بــقلق عــن مــوضــوع محــدد فــهي 
تهـــدف إلـــى تـــزود طـــفل الـــتوحـــد بـــالســـلوكـــيات املـــرغـــوب فـــيها 

 ( (Jacky ,n.d حول املوقف الذي يواجهه

خـــامـــساً/ تـــدريـــب الـــوالـــديـــن: وهـــو قـــيام الـــوالـــدان بـــاملـــشاركـــة 
بـــشكل جـــزئـــي أو كـــلي فـــي عـــملية الـــتدخـــل مـــع طـــفلهم بـــعد 

تـــلقي الـــتدريـــب مـــن املـــختصني، فـــاآلبـــاء لـــم يـــعودوا مـــراقـــبني 
لــــلعالج؛ بــــل جــــزء أســــاســــي مــــن الــــتدخــــل وذلــــك ألن الــــطفل 
يـــتعلم أثـــناء األنشـــطة الـــيومـــية واملـــحادثـــات مـــع األشـــخاص 
املـــهمني فـــي حـــياتـــه وخـــاصـــة أولـــياء أمـــورهـــم كـــما أن لـــآلبـــاء 

فرص للتفاعل مع أطفالهم في مواقف يومية. 

الـتدخـل الـذي يـتم تـنفيذه مـن قـبل اآلبـاء فـعال لـيس فـقط ألن 
الــــوالــــدان يــــلعبان دورًا رئــــيسيًا، ولــــكن ألن الــــتدخــــل يــــصبح 
عــملية مســتمرة؛ ويــصبح كــل تــفاعــل مــع الــطفل فــرصــة لــبناء 

 . (Lowry,n.d)تعلمه اللغوي

خـــتامـــاً إن الـــتأخـــير فـــي الـــلغة هـــو إشـــارة واضـــحة إلـــى أن 
هـناك مـشكلة مـا، ويـكون أخـصائـي الـنطق والـلغة مـن أوائـل 
املـهنيني الـذيـن يـلتقون بـالـطفل؛ لـذلـك مـن املـهم أن يـأخـذ فـي 
االعــتبار تــقييم الــطفل فــي جــميع جــوانــب الــتواصــل واألداء 
االجـــــتماعـــــي، ولـــــيس فـــــقط الـــــنطق والـــــلغة وبـــــالـــــتالـــــي، فـــــإن 
أخـصائـيو الـنطق والـلغة مـن املـهنيني الـرئـيسيني فـي الـتقييم 
والــــــتدخــــــل لــــــذلــــــك وجــــــب عــــــليهم االلــــــتزام أخــــــالقــــــياً بــــــتقديــــــم 

التدخالت املبنية على البراهني العلمية. 
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تـؤثـر اإلعـاقـة الحـركـية عـلى قـدرات الـفرد الـجسمية، وتـحول 
بــــني إمــــكانــــية الــــفرد ذو اإلعــــاقــــة الحــــركــــية عــــلى االســــتفادة 
الــكامــلة مــن املــواقــف الــتعليمية واملــهنية وبــني كــفاءة األداء 
فــــــــي الــــــــحياة بــــــــصورة طــــــــبيعية. ومــــــــالبــــــــس األطــــــــفال ذوي 
اإلعــــاقــــة الحــــركــــية البــــد أن تــــكون ذات مــــواصــــفات خــــاصــــة 
تــتالءم مــع حــاجــاتــهم وخــصائــصهم، بهــدف الــوصــول إلــى 
أفــــــضل تــــــوافــــــق بــــــني مــــــواصــــــفات املــــــالبــــــس واالحــــــتياجــــــات 
والـــــــــسمات املـــــــــختلفة، فـــــــــيجب اخـــــــــتيار الـــــــــتصميم الـــــــــجيد، 
واألقــــمشة املــــناســــبة، الــــتي تــــسمح بــــأكــــبر قــــدر مــــمكن مــــن 
ســــــهولــــــة الحــــــركــــــة واألداء، مــــــن حــــــيث (الــــــتصميم، والــــــلون، 
والــنسيج). وبــعض اإلعــاقــات الحــركــية كــانحــرافــات الــقوام، 
وفــــــقدان األطــــــراف أو تــــــشوهــــــها وغــــــيرهــــــا مــــــن اإلعــــــاقــــــات 
الحـــــركـــــية املـــــختلفة تـــــحتاج لـــــبذل جهـــــد أكـــــبر فـــــي تـــــعديـــــل 
املـالبـس. ومـن هـنا تـأتـي أهـمية الـعمل عـلى تـطويـر املـالبـس 

لـذوي اإلعـاقـة الحـركـية واعـدادهـا، مـع مـراعـاة احـتياجـاتـهم 
الــــفرديــــة مــــع تــــوافــــر الــــنواحــــي الجــــمالــــية، كــــما أنــــها تــــتسم 
بـــــــالـــــــسهولـــــــة واملـــــــرونـــــــة فـــــــي االســـــــتخدام، ومـــــــن ثـــــــم يُـــــــمكن 
االعـــتراف بهـــذا الـــتصميم عـــلى أنـــه مـــالئـــم، وتـــساعـــد عـــلى 

االستقالل في ارتداء املالبس.
إن اخـــتيار مـــالبـــس األطـــفال ذوي اإلعـــاقـــة الحـــركـــية يـــتأثـــر 
بــــعدة عــــوامــــل، ويــــمكن تحــــديــــد تــــلك الــــعوامــــل املــــؤثــــرة عــــلى 

تصميم مالبس هذه الفئة من حيث:
طــــــبيعة أجــــــسام ذوي اإلعــــــاقــــــة الحــــــركــــــية: يــــــختلف جــــــسم 
الـطفل املـعاق حـركـيًّا مـن طـفل إلـى آخـر حسـب نـوع إعـاقـة 
املــــــــــصاب بــــــــــها، وهــــــــــذه االخــــــــــتالفــــــــــات هــــــــــي الــــــــــتي تحــــــــــدد 
االحــــتياجــــات املــــلبسية مــــن حــــيث االتــــساعــــات، والــــفتحات 

املالئمة التي تتناسب مع نوع اإلعاقة الحركية، وان 



احــــتياجــــات هــــذه الــــفئة مــــن املــــالبــــس يــــجب أن تحــــدد عــــلى 
أســـــــــــاس مـــــــــــعرفـــــــــــة أفـــــــــــضل املـــــــــــالبـــــــــــس الـــــــــــتي تـــــــــــتالءم مـــــــــــع 
االحـتياجـات، مـن حـيث قـصور الـقوة الـعضلية أو اسـتخدام 
الــــكراســــي املتحــــركــــة أو الــــعكازات أو األطــــراف الــــصناعــــية 

فهذه تتطلب مالبس خاصة تتكيف مع إعاقتهم املختلفة.

الـــــطبيعة املـــــناخـــــية: إن اخـــــتالف درجـــــات الحـــــرارة الـــــتي -
يــتعرض لــها األطــفال ذ وي اإلعــاقــة الحــركــية  يــؤثــر عــلى 
إخــــتيار أنــــواع األقــــمشة الــــتي تــــتناســــب مــــع املــــناخ فــــي 
الــــبيئة املــــحيطة. فنجــــد أن املــــناخ الشــــتوي يــــحتاج إلــــى 
أقـــمشة ســـميكة تـــمنح اإلحـــساس بـــالـــدفء، ويـــتوفـــر ذلـــك 
بـــــــإدخـــــــال ألـــــــياف الـــــــصوف فـــــــي خـــــــلطات األقـــــــمشة، أو 
اســـــتخدام أقـــــمشة ذات ســـــطح وبـــــري مـــــن الـــــداخـــــل، أو 
أقــــــمشة لــــــها خــــــاصــــــية مــــــقاومــــــة مــــــناســــــبة لــــــنفاذيــــــة املــــــاء 
والــــــــهواء، وأن الــــــــقماش الــــــــذي يــــــــوفــــــــر الــــــــدفء ضــــــــروري 
لــلشخص قــليل الحــركــة وذوي الــدورة الــدمــويــة الــضعيفة 
وخـــــــاصـــــــة فـــــــي األطـــــــراف ، أمـــــــا فـــــــي املـــــــناخ الـــــــصيفي 
فـــــــــيتطلب أن يـــــــــعمل الـــــــــقماش عـــــــــلى تـــــــــقليل اإلحـــــــــساس 
بــــالحــــرارة وذلــــك عــــن طــــريــــق اســــتخدام األقــــمشة نــــاعــــمة 
املـلمس، الـتي لـها قـدرة عـلى امـتصاص الـعرق ، وتـعتبر 
األلـــــــــــياف الـــــــــــطبيعية  وخـــــــــــاصـــــــــــة الـــــــــــقطن مـــــــــــن أفـــــــــــضل 
املـــــنسوجـــــات الـــــتي تـــــمد الـــــجسم بـــــالـــــراحـــــة وتـــــعمل عـــــلى 

االحتفاظ بالتوازن الحرارى في الجسم.

- طـــــبيعة الحـــــركـــــة ألطـــــفال ذوي اإلعـــــاقـــــة :  تـــــؤدي اإلعـــــاقـــــة 
الحــركــية إلــى مــتطلبات وظــيفية خــاصــة مــن املــالبــس، حــيث 
أن هـــــــناك بـــــــعض املـــــــناطـــــــق فـــــــي املـــــــالبـــــــس الـــــــتي تـــــــتعرض 
لــــالحــــتكاك نــــتيجة اســــتخدام  األجهــــزة الــــتعويــــضية  لــــذلــــك 
فـهي تـحتاج إلـى مـالبـس لـها خـاصـيتان أسـاسـيتان: أولـهما 
إعـــــطاء مـــــقدار مـــــن االتـــــساع لهـــــذه املـــــناطـــــق بـــــالـــــقدر الـــــذي 
يـــسمح بحـــريـــة حـــركـــة الـــجسم داخـــله دون إعـــاقـــة ويـــتم ذلـــك 
بــــــرســــــم خــــــطوط لــــــينة تــــــبتعد عــــــن الــــــجسم حــــــتى ال تــــــتعرض 
لــــــالحــــــتكاك الــــــدائــــــم بــــــه ، والــــــثانــــــية عــــــمل  تــــــقويــــــة فــــــي هــــــذه 
املــناطــق، حــتى ال تــتعرض لــلتلف نــتيجة االحــتكاك املســتمر 
ويــــــفضل عــــــدم اســــــتخدام األقــــــمشة الــــــسميكة واســــــتبدالــــــها 
بــأقــمشة قــطنية نــاعــمة كــبطانــة بــني الــجسم ودعــامــة الــساق، 
وذلك للحماية وتقليل االلتهابات الجلدية في جسم الطفل.

الـــــجانـــــب الـــــفكري واالجـــــتماعـــــي ألطـــــفال ذوي اإلعـــــاقـــــة -
الحـــركـــية: فـــمن املـــهم مـــعرفـــة رأى الـــطفل ومـــشاركـــته فـــي 
اخــتيار مــالبــسه، ودراســة  مســتوى الــتذوق الــفني لــديــه، 
ويـجب أن تـتاح لـه فـرصـة اخـتيار املـالبـس الـتي ال تـحقق 
ا  لــــهم مــــتطلباتــــهم الــــعلمية والــــوظــــيفية فــــقط، ولــــكن أيــــضًّ

لتوفي باملتطلبات النفسية والجمالية.

وتـــــلعب املـــــالبـــــس دوراً كـــــبيراً فـــــي حـــــياة األطـــــفال مـــــن حـــــيث 
شـعورهـم بـالـراحـة الـنفسية والـجسمانـية أثـناء ارتـدائـهم لـها، 
فــاســتخدام الــخامــة غــير املــالئــمة تســبب صــعوبــة فــي عــملية 
االرتـداء والخـلع، لـذا يـجب االهـتمام بـاألقـمشة الـتي تـصنع 
مـــنها هـــذه املـــالبـــس ملـــعرفـــة خـــصائـــصها، ومـــدى مـــناســـبتها 
ملــــــالبــــــس الــــــطفل ذو اإلعــــــاقــــــة  مــــــن حــــــيث مــــــعرفــــــة األنشــــــطة 
الـيومـية الـتي يـقوم بـها ونـوع اإلعـاقـة الحـركـية ومـدى تـأثـيرهـا 
عــــــلى حــــــالــــــته الــــــصحية عــــــلى ســــــبيل املــــــثال ( اإلفــــــراط فــــــي 
الــــــعرق، الــــــشعور بــــــالــــــبرودة، أو الــــــحاجــــــة إلــــــى الــــــدفء، أو 
الــزحــف عــلى األرض، أو عــند اســتخدام األدوات املــساعــدة 
كـالـكراسـي أو الـعكازات أو أجهـزة الـسير ، وغـيرهـا )  مـما 
يــــنتج عــــنه تــــلف الــــقماش، فــــيتطلب ذلــــك تــــوفــــير خــــصائــــص 
املــــــرونــــــة واملــــــطاطــــــية واملــــــتانــــــة فــــــي الــــــقماش ملــــــواجــــــهة هــــــذه 
املــشاكــل ، وبــالــتالــي يــجب تــوافــر أغــلب الــعوامــل الــتي تــؤثــر 

على خواص األقمشة منها :  
- الـــراحـــة فـــي االســـتعمال: وهـــي مـــن الـــعوامـــل املـــهمة الـــتي 
يــجب أن تــراعــى عــند اخــتيار مــالبــس األطــفال، فــيفضل أن 
يــكون نــوع الــخامــة مــن األلــياف الــطبيعية؛ ملــا لــها مــن قــدرة 
عــلى الــدفء والــتهويــة وهــي أفــضل مــن األلــياف الــصناعــية، 
ولــــكن تــــعتبر األقــــمشة املخــــلوطــــة مــــن أكــــثر األقــــمشة راحــــة 
ا. فــالــقماش املــصنوع مــن  بــحيث تجــمع صــفات الــنوعــني مــعًّ
الـــــصوف والـــــنايـــــلون يـــــعطى الـــــدفء واملـــــتانـــــة- ألن الـــــصوف 
يـــعطى الـــدفء والـــنايـــلون املـــتانـــة -  مـــع االحـــتفاظ بـــالـــشكل 
فــــي آن واحــــد، وهــــنا يــــجب مــــراعــــاة ذوي اإلعــــاقــــة الحــــركــــية 
الـذيـن لـم يـغادروا الـفراش فـيتطلب ذلـك تـوفـير مـالبـس نـاعـمة 
مــن خــامــة طــبيعية أو مخــلوطــة ال تســبب الــوخــز وااللــتهابــات 
والــتقرحــات الجــلديــة وتــجنب األقــمشة الــتي تســبب شــحنات 
الكهــــــربــــــاء االســــــتاتــــــيكية فــــــتجعل املــــــالبــــــس تــــــعلق وتــــــلتصق 

بالجسم.



- املــــتانــــة والتحــــمل: إن قــــدرة الــــقماش عــــلى التحــــمل تــــعتمد 
جــزئــيًّا عــلى قــوة األلــياف الــتي صــنعت مــنها وعــلى الــتركــيب 
الــــنسيجي واملــــلمس، وغــــالــــبًّا مــــا تــــكون األقــــمشة املــــنسوجــــة 
املـــــتماســـــكة أقـــــوى وأكـــــثر مـــــقاومـــــة لـــــالحـــــتكاك وتـــــكون غـــــير 
مـــريـــحة فـــي االرتـــداء، ولـــكنها تســـتخدم فـــي أمـــاكـــن الـــتقويـــة 
الـــــتي تـــــتعرض لـــــلتمزق فـــــي املـــــالبـــــس، وكـــــلما ا زدت نســـــبة 

األلياف الصناعية في القماش كلما زادت قوة التحمل.
- املــــسامــــية وقــــدرة االمــــتصاص: تــــؤثــــر نــــفاذيــــة الــــهواء عــــلى 
راحــة الــجسم وحــمايــته مــن الــرطــوبــة ســواء فــي الــجو الــحار 
أو الـــــبارد؛ ولـــــذلـــــك يـــــفضل ارتـــــداء األقـــــمشة املـــــصنوعـــــة مـــــن 
الـقطن املخـلوط؛ لـقدرتـها عـلى امـتصاص الـعرق ولـتقليل مـن 
خـــــــطورة الحـــــــروق، وذلـــــــك المـــــــتصاص الـــــــسوائـــــــل بـــــــواســـــــطة 

األلياف، والعمل على تبريد الجسم وشعوره بالراحة.

- املـرونـة واملـطاطـية: يـقصد بـاملـرونـة بـأنـها قـدرة الـخامـة عـلى 
الـتمدد والـعودة مـرة أخـرى مـن حـالـة الـتمدد وتـتأثـر املـالبـس 
عـــند ارتـــدائـــها بـــخاصـــية املـــرونـــة واملـــطاطـــية لـــلقماش، الـــتي 
تــؤثــر عــلى مظهــرهــا، ويــتوفــر ذلــك فــي أقــمشة الــتريــكو الــتي 
تـــتميز بـــاملـــطاطـــية، وتـــتفق مـــع شـــكل الـــجسم بـــدون أي قـــيود 

على حركته، وتكون ناعمة امللمس على جلد الطفل.
- وزن الــــقماش: يــــجب االهــــتمام بــــوزن الــــنسيج املســــتخدم 
فــي مــالبــس أطــفال ذوي اإلعــاقــة الحــركــية وذلــك ألنــه عــندمــا 
تــــضعف الــــعضالت أو املــــفاصــــل فــــإن هــــذه الــــظروف تــــجعل 
عــــــــملية االرتــــــــداء مــــــــؤملــــــــة ومــــــــرهــــــــقة لــــــــلطفل الــــــــذي يســــــــتخدم 

الــــعكازات والــــكراســــي املتحــــركــــة. فــــاملــــالبــــس املــــصنوعــــة مــــن 
األلــياف الــصناعــية غــالــبًّا مــا تــكون أخــف وزنًّــا مــن مــثيلتها 

املصنوعة من الصوف أو الكتان.
-  األمــــــن والســــــالمــــــة: يــــــجب االبــــــتعاد عــــــن ارتــــــداء املــــــالبــــــس 
الـــــــضيقة الـــــــتي تســـــــبب لـــــــه الـــــــحكة والـــــــضغط عـــــــلى الجـــــــلد، 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــى تــــــجنب كــــــثرة الــــــخياطــــــات والــــــقصات فــــــي 
تـصميم املـالبـس، واألكـمام الـطويـلة الـواسـعة واملـلبس املـكون 
مــــن عــــدة قــــطع، الــــذى يــــعوق املــــشي بــــالنســــبة ملســــتخدمــــي 
الـعكازات ، مـما تسـبب أذى لـهم ،  ومـن األهـمية أن يـرتـدي 
طــــــفل ذوي اإلعــــــاقــــــة الحــــــركــــــية مــــــالبــــــس مجهــــــزة بــــــتجهيزات 
خــاصــة؛ كــتجهيز األقــمشة الــقطنية ضــد الــكائــنات الــدقــيقة، 
وذلــك بهــدف مــنع نــقل املــيكروبــات املــعديــة وتــكويــن الــروائــح 
الــكريــهة، وأيــضاً الــتجهيز ضــد الــتجعيد " الــكرمــشة " مــما 
يــجعل املــلبس يــحتفظ بمظهــره أثــناء االســتعمال، بــاإلضــافــة 
إلـى تـجهيز األقـمشة ضـد الكهـربـاء االسـتاتـيكية الـتي تـعمل 
عـــــــلى تـــــــماســـــــك وتـــــــالصـــــــق األلـــــــياف، مـــــــما تســـــــبب اإلزعـــــــاج 

ملرتديها.
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إن تــعليم األشــخاص الــصم وضــعاف الــسمع فــي املــملكة 
الـــــعربـــــية الـــــسعوديـــــة يـــــمر حـــــالـــــيا بـــــمرحـــــلة مـــــفصلية تـــــتعلق 
بـــــمواضـــــيع مـــــعقدة ومـــــهمة مـــــثل فـــــتح املـــــجال لـــــألشـــــخاص 
الــــصم وضــــعاف الــــسمع لــــاللــــتحاق بــــالــــجامــــعات ملــــواصــــلة 
تــعليمهم الــعالــي, واآللــية املــثلى لــتعليم األصــم هــل بــالــدمــج 
أم بـالـفصل ,وقـضايـا الـتوظـيف والـعمل لـلشخص األصـم , 
وقـــــــبل ذلـــــــك قـــــــضايـــــــا نـــــــظرة املـــــــجتمع لـــــــلشخص األصـــــــم , 
وحــــقوق األشــــخاص الــــصم  وغــــيرهــــا مــــن املــــواضــــيع الــــتي 
تـــــــحتاج إلـــــــى تـــــــنظيم وضـــــــوابـــــــط ومـــــــناهـــــــج وفـــــــئات داعـــــــمة 

ومترجمني وتطوير بيئة تعليمية مواتية
ســـــيكون الـــــقرن الـــــحادي والعشـــــرون وقـــــتاً مـــــثيراً لـــــلمهنني 
الـذيـن يـدخـلون مـجال تـعليم الـصم فـقد بـات تـحت تـصرف 
املــعلمني واملــترجــمني واخــتصاصــي الــسمع واملســتشاريــن 
واخـتصاصـي أمـراض الـلغة والـكالم ومسـتشاري الـتأهـيل 
مجــــموعــــة مــــن املــــصادر كــــفيلة بــــتلبية احــــتياجــــات الــــطالب 
الـــــــصم وضـــــــعاف الـــــــسمع. ومـــــــع الـــــــتقدم فـــــــي بـــــــحوث لـــــــغة 
اإلشــارة والــتطورات الجــديــدة فــي تــقنية املــعينات الــسمعية 

أصــبحت تــتوافــر لــلمهنني واملســتخدمــني مــعلومــات لــم تــكن 
مــتوافــرة لــهم ســابــقاً. ومــن يــدخــلون املــجال الــيوم ويــعملون 
فـيه مـطالـبني بجـمع الـبيانـات حـول مـا يـحتاجـه الـطالب ومـا 
يــريــدونــه واســتخدام تــلك الــبيانــات لــتقديــم خــدمــات شــأنــها 

أن تتعهد التفوق في التعليم وترتقي به.
ومــع تــزايــد أعــداد املــحترفــني املســتشاريــن الــذيــن يــقدمــون 
االســــــتشارة لــــــلمهنني واملــــــتعلمني الــــــصم، تــــــتكشف أفــــــكار 
وحــلول حــول الــطرق الــتي تــتعلم بــها هــذه الجــماعــة وحــول 
أنــــــواع الــــــتدخــــــالت واالســــــتراتــــــيجيات الــــــتي يــــــشعر هــــــؤالء 
املســتفيدون أنــها مــفيدة لــهم. ومــن خــالل الــبناء عــلى هــذه 
املـــعرفـــة األســـاســـية يســـتطيع املـــربـــون ان يـــقدمـــوا تـــدريـــساً 
مــــــــــــباشــــــــــــراً ويــــــــــــتعاونــــــــــــوا مــــــــــــع مــــــــــــعلمي فــــــــــــصول الــــــــــــتعليم 
الــعام،ويحــددوا خــدمــات الــدعــم الــتي مــن شــانــها أن تــعظم 
فــرص نــجاح الــطالب الــصم فــي املــيدان األكــاديــمي. ومــن 
الـــعمل عـــلى تـــغيير االتـــجاهـــات الســـلبية الـــتي ربـــما تـــكون 
لــــدي مــــعلمي الــــتعليم الــــعام إزاء قــــدرات الــــصم واملــــتعلمني 
الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في إتاحة فصولهم



وأنشـــــطتهم لهـــــذه الجـــــماعـــــة املـــــتنوعـــــة يـــــنفتح الـــــطريـــــق أمـــــام 
هـــؤالء اإلفـــراد لـــكي يـــتنافـــسوا بـــنجاح جـــنباَ إلـــى جـــنب مـــع 

أقرانهم السامعني.
إن املشهـد املـتغير الـذي يـتلقى فـيه األطـفال الـصم فـي عـمر 
املـــدرســـة تـــعليمهم ال يـــقل جـــذريـــة عـــن الـــتغييرات الـــتي تـــؤثـــر 
عــــلى املــــهنني الــــداخــــلني إلــــى املــــجال. فــــاملــــدراس الــــداخــــلية 
الـــــــتي انـــــــتجت فـــــــي الـــــــسابـــــــق اإلحـــــــساس بـــــــمجتمع الـــــــصم 
واالنــتماء لــدى غــالــبية الــصم وضــعاف الــسمع عــلى مســتوى 
األمـة، أفـسحت املـجال لـفصول الـدمـج فـي مـدراس االحـياء. 
ومـــــع تـــــلقي (85%) مـــــن الـــــطالب الـــــصم وضـــــعاف الـــــسمع 
تـــــعليمهم فـــــي بـــــيئات عـــــامـــــة ولـــــيس داخـــــلية، اخـــــتفت فـــــرص 
تـــــنشئة الـــــطالب الـــــصم مـــــع أقـــــرانـــــهم الـــــصم فـــــعلياً ومـــــع أن 
املـــــدن الـــــكبيرة بـــــتنوعـــــها الـــــسكانـــــي قـــــد تـــــوفـــــر فـــــرصـــــاً أكـــــثر 
لـــــــلطالب الـــــــصم لـــــــكي يجـــــــدوا املـــــــودة والـــــــتنشئة مـــــــع أقـــــــران 
كـثيريـن يـواجـهون درجـات مـماثـلة مـن فـقد الـسمع، فـإن ذلـك 
ال يـتوافـر دائـماَ فـي املـناطـق الـتعليمية األصـغر، أو املـناطـق 
الـريـفية. وفـي هـذه الـحاالت قـد يجـد الـطالب، خـاصـة أولـئك 
الـذيـن يـعتمدون عـلى لـغة اإلشـارة األمـريـكية فـي الـتواصـل، 
عـــزاء ورفـــقة فـــي مـــترجـــمي لـــغة اإلشـــارة الـــذيـــن يســـتطيعون 

أن ويدخلوا في محادثات معهم بسهولة وطالقة. 

وفــــيما يــــنجح بــــعض هــــؤالء الــــطالب أكــــاديــــمياً واجــــتماعــــياً، 
يــتعثراً أخــرون فــي بــيئات الــدمــج، لــيعودوا بــعد ســنوات إلــى 
الـــــبيئة الـــــداخـــــلية، بـــــعد ضـــــياع وقـــــت وأســـــاس ثـــــمينني وهـــــم 
يجـــلسون بـــجانـــب أقـــرانـــهم الـــسامـــعني. ويـــنبغي أن نـــعترف 
بـأن كـل طـالـب، بـغض الـنظر عـن حـالـة الـسمعية، يـعد كـيانـا 
مــتفرداُ يــتميز بمجــموعــة فــريــدة مــن الــخصائــص تــؤثــر عــلى 
قـدراتـه عـلى الـتنافـس والـنجاح فـي الـفصل. واالعـتراف بـأن 
الــطالب الــصم ويــمثلون جــماعــة ثــقافــية ولــغويــة يــوجــب عــلى 
املـــعلمني أن يجـــدوا طـــرقـــاً لـــدمـــج دراســـات الـــصم فـــي مـــنهج 

التعليم العام. 

تــــمر إحــــدى طــــرائــــق دمــــج دراســــات الــــصم فــــي املــــنهج عــــبر 
الــــتقنية. والــــتقنية تــــغير الــــعالــــم يــــومــــياً وتــــفتح آفــــاقــــاُ جــــديــــدة 
لـــــلوصـــــول إلـــــى املـــــعلومـــــات والـــــتواصـــــل مـــــع اآلخـــــريـــــن عـــــلى 

مســــتوى الــــعالــــم. فــــمن خــــالل الــــكتب اإللــــكترونــــية واألدوات 
املحــمولــة والــحاســوب الــشخصي والــحاســوب الــنقال، تــنفتح 
امـــــام مـــــن يـــــملكون أحـــــدث األجهـــــزة والـــــبرامـــــج آفـــــاقـــــاً غـــــير 
محـدودة لـلوصـول الـى املـعلومـات. ومـع اعـتماد املـعلمني عـلى 
الســبورات الــتفاعــلية والــوســائــط املــزودة بــتعليقات والشــبكة 
الــــــعنكبوتــــــية الــــــعاملــــــية ومــــــا إلــــــيها، يســــــتطيعون أن يشــــــركــــــوا 
املــــــــــتعلمني الــــــــــصغار فــــــــــي مجــــــــــموعــــــــــة واســــــــــعة مــــــــــن املــــــــــواد 
الــدراســية، ويــضيفون يــعداً بــصريــاً إلــى الــتعلم، جــنباً إلــى 

جنب مع ربط الطالب بترائهم الثقافي الثري. 

تــــــــتشكل الــــــــفصول الــــــــدراســــــــية الــــــــيوم عــــــــن طــــــــريــــــــق الــــــــتنقية 
والـــــــصرامـــــــة االكـــــــاديـــــــمية والـــــــتوقـــــــعات بـــــــإنـــــــجاز الـــــــتحصيل 
الــعمومــي. فــاملــدارس الــيوم تجــد نــفسها امــام تحــدي تــزويــد 
كـــــل الـــــطالب بـــــاألســـــاس الـــــدراســـــي الـــــذي يـــــحتاجـــــون الـــــيه 
لــــــلتحصيل األكــــــاديــــــمي ومــــــع انــــــتشار الــــــدافــــــع إلــــــى تــــــوفــــــير 

خدمات تعليمية جيدة للطالب الصم والسامعني  

" هــناك ثــمانــية أهــداف لــتزويــد املــدارس املحــلية بــاألســاس 
الـالزم لتحسـني الـبرمـجة الـتربـويـة لهـذه الجـماعـة الـتي تـضم 

متعلمني متفردين ومتنوعني . 

نركز األهداف الثمانية على : 

(1) االكتشاف والتدخل املبكرين. 

(2) التواصل واللغة والقراءة والكتابة. 

(3) الشراكات التعاونية. 

(4) مـــسؤولـــية الـــنظم: املـــحاســـبية واالخـــتبار عـــالـــي الـــرهـــان 
والتقييم والبيئات القائمة على املعايير. 

(5) تحديد البيئة التربوية والبرامج. 

(6) التقنية. 

(7) املعايير املهنية وإعداد املوظفني. 

(8) البحوث. 



وهـذه األهـداف الـتي بـلورهـا تـحالـف مـن املـهنني واملسـتفيديـن ومجـموعـات األسـر تـسعى إلـى تحسـني الـبرمـجة الـتربـويـة بـحيث 
تظل أبواب التعليم العادل واملتكافئ مفتوحة لكل الطالب الصم وضعاف السمع. 

وعــلى الــرغــم مــن أن كــثيراُ مــن هــذه الــقضايــا كــانــت أســاســية فــي املــجال عــلى مــدى عــقود، فــقد أصــبحت تــعالــج مــن مــنظوراُ 
جـديـد عـلى أمـل تحسـني تـحصيل الـطالب ولـيس الـحفاظ عـلى الـوضـع الـراهـن، وبـالـتركـيز عـلى الـقدرات ولـيس اإلعـاقـات لـدى 

هذه الجماعة من املتعلمني. 
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تُــــعتبر صــــعوبــــات الــــتعلم مــــن اإلعــــاقــــات غــــير املــــرئــــية الــــتي 
تــحتاج إلــى رصــد ســريــع مــن أجــل تــحقيق خــطوات جــيدة 
فـــي مـــرحـــلة الـــطفولـــة فـــيما يـــخص طـــريـــقة الـــتعامـــل وتـــقديـــم 
شــــــــبكة مــــــــن الحــــــــلول ســــــــواء مــــــــن األســــــــرة أو املــــــــجتمع ، و 
خــاصــة أن مــرحــلة الــطفولــة مــن أهــم املــراحــل الــتي تُــشكل 

البنية الجسمية والنفسية لإلنسان . 
ولـــكن هــل الــتعامــل مــع ذوي صــعوبــات الــتعلم فــي 
مـــــرحـــــلة الـــــطفولـــــة أفـــــضل مـــــن االنـــــتظار ملـــــرحـــــلة 
املـراهـقة و مـا بـعد ذلـك ؟! بــالــطبع فــإن الــتعامــل املــبكر 
أفـــــــضل بـــــــكثير نـــــــظرًا ألن هـــــــذه املـــــــرحـــــــلة تـــــــعتبر مـــــــن أهـــــــم 
املـــراحـــل الـــحيويـــة فـــي نـــمو الـــطفل و قـــدرتـــه عـــلى الـــتعلم , 

وسيكون األمر أكثر إيجابية كل ما كان مبكرًا . 
إذاً فـــقد يـــتبادر إلـــى أذهـــانـــنا تـــساؤل حـــول الــدور الــذي 
يُــمكن أن تــلعبه كــاًل مــن األســرة واملــجتمع لخــدمــة 

ذوي صعوبات التعلم .... 

مـما الشـك فـيه فـإن األسـرة و املـجتمع تـلعب دورًا مـحوريـاً 
فــــي نــــمو الــــعقلية الســــليمة و الــــبناء االيــــجابــــي للســــلوكــــيات                 
و االنــفعاالت لــلطفل ، فــهم فــي أشــد الــحاجــة إلــى الــرعــايــة 
املــــتوازنــــة خــــصوصــــاً فــــي هــــذه املــــرحــــلة املــــبكرة مــــن الــــعمر 
فــــهي تــــعمل عــــلى الــــوصــــول بــــذوي صــــعوبــــات الــــتعلم نــــحو 

امتالك املهارات األساسية . 

االختالف في مستويات النضج العقلي :	
ال بــــد مــــن الــــتركــــيز عــــلى أهــــمية املســــتويــــات املــــتبايــــنة مــــن 
الـــــنضج الـــــعقلي لـــــذوي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم ، حـــــيث يـــــختلف 
مســتوى كــل شــخص عــن اآلخــر مــن حــيث : الـتفاعـل مـع 
اآلخــريــن ، وعــمليات الــتذكــر واالنــتباه و الــفوارق 
فــي الــقدرة عــلى الــتعلم مـــما يـــدفـــعنا مـــباشـــرة لـــلدخـــول 
فـي لـب املـوضـوع أال وهـو الـطريـقة املـثالـية لـتعامـل األسـرة 

واملجتمع مع ذوي صعوبات التعلم . 



دور األســـــــــرة فـــــــــي رعـــــــــايـــــــــة ذوي الـــــــــصعوبـــــــــات 
التعليمية : 

حــــينما نــــنظر إلــــى األســــرة بــــاعــــتبارهــــا املحــــطة األولــــى فــــي 
حــــياة أي طــــفل نــــتساءل غــــالــــباً هــل األســرة قــادرة عــلى 
تـــــقديـــــم حـــــلول جـــــذريـــــة وخـــــدمـــــات مـــــميزة لـــــذوي 
صـــعوبـــات الـــتعلم ؟! دائــــًما مــــا يــــكون الــــدور الــــتعاونــــي 
املشــــترك بــــني األســـرة واملـــدرســـة هــــام لــــلغايــــة فــــي إيــــجاد 
حــــلول عــــن طــــريــــق عــــقد املــــدارس اجــــتماعــــات مســــتمرة مــــع 
أولـــياء األمـــور إليـــجاد حـــلول نـــفسية و تـــربـــويـــة و اجـــتماعـــية 
فـــــي الـــــتعامـــــل مـــــع األطـــــفال و عـــــلى األســـــرة أن تـــــلتزم فـــــي 

حضور هذه املقابالت .
أيـًضا يـجب أن يُـراعـي األب و األم و األخـوة أن الـطفل مـن 
ذوي صــعوبــات الــتعلم يــواجــهه شـبح التسـلط لــذلــك ال بــد 
مــــن الــــتوقــــف عــــن هــــذا األمــــر فــــي مــــقابــــل احــتواء الــطفل 
بــــــــالــــــــحب و قــــــــبولــــــــه و كســــــــب مــــــــحبته و ثــــــــقته حــــــــتى يُسهــــــــل 

املأمورية و تصبح األمور على ما يُرام .
وعـــــــليكم مـــــــعرفـــــــة أن هـــــــناك الـــــــكثير مـــــــن أســـــــالـــــــيب الـــــــتنشئة 
اإليــجابــية و الســلبية فــي الــتعامــل مــع األطــفال و ال بــد مــن 
مـراعـاة الـتعامـل الـديـمقراطـي مـع األبـناء مـن ذوي صـعوبـات 
الـــتعلم وعـــدم تـــوصـــيل إحـــساس لـــهم بـــأنـــهم أقـــل مـــن غـــيرهـــم                   

( عمار , 2016 ) .
لذا يجب أن يتحلى اآلباء باآلتي :

روح املـرح والـدعـابـة فـي الـتعامـل مـع ذوي صـعوبـات الـتعلم 
و إيـــــــصال إحـــــــساس االســـــــتقاللـــــــية و عـــــــدم فـــــــرض التســـــــلط 
بـــشكل صـــارخ و شـــديـــد ، و تـــقديـــم كـــافـــة وســـائـــل التخـــطيط 
الـجيدة ألعـمالـهم سـواء دراسـتهم فـي الـصف و الـنشاطـات 

الصيفية مع األطفال اآلخرين .
كــــذلــــك الــــتركــــيز عــــلى تــــفعيل الــــقيم األخــــالقــــية لــــألطــــفال مــــن 
خـــالل تـــقديـــم لـــوحـــة رائـــعة أمـــامـــهم فـــي كـــل كـــبيرة و صـــغيرة 
ألن الـطفل يـتأثـر بـما يُـشاهـده و يُـقلده لـذلـك ال بـد مـن تـوطـيد 
املـــــبادئ والـــــقيم الـــــنبيلة مـــــثل : االجـــــتهاد - احـــــترام الـــــغير - 

الصدق - التعاون - األمانة ...
و إضـافـة إلـى ذلـك , مـن الـضروري الحـرص عـلى االهـتمام 
بــالــصحة الجســديــة لــألطــفال مــن حــيث الــنظافــة الــشخصية 

والـتغذيـة .. و لـكن مـا عـالقـة ذلـك بـالتحسـني مـن هـويـة الـطفل 
ذوي صــــــعوبــــــات الــــــتعلم ؟! فــــــي الــــــحقيقة فــــــإن الــــــكثير مــــــن 
الــــــدراســــــات الحــــــديــــــثة أكــــــدت وجــــــود عــــــالقــــــة بــــــني الــــصحة 
الجسـديـة و الـنفسية .. هـل تـعرفـون مـا هـو السـبب 
وراء ذلـك ؟! بـبساطـة ألنـها سـوف تـنعكس بـشكل إيـجابـي 

كلما كانت على ما يُرام .

كــــما يــــزداد تــــحصيل الــــطفل فــــي دراســــته و نــــشاطــــاتــــه إذا 
كـــانـــت كـــل األمـــور تـــصب فـــي بـــوتـــقة واحـــدة لـــذلـــك ال بـــد مـــن 
االهــــــــتمام بــــــــصحة األطــــــــفال وعــــــــدم تــــــــعرضــــــــهم لــــــــلمشاكــــــــل 
املـــرضـــية .. دائـــماً ارفـــعوا شـــعار " ســالمــة الــطفل أواًل "             
و ســتجدون بــأنــفسكم فــروقــات جــوهــريــة فــي األمــور املــتعلقة 

بصحته التربوية و االجتماعية و النفسية .

دور املــــجتمع فــــي الــــتعامــــل مــــع ذوي صــــعوبــــات 
التعلم : 

نسـتعرض مـعكم هـنا رأي الـدكـتورة مـها الـشيحة ، األسـتاذ 
املــــــــساعــــــــد بــــــــكلية الــــــــتربــــــــية فــــــــي قــــــــسم الــــــــتربــــــــية الــــــــخاصــــــــة 
واملـتخصصة فـي صـعوبـات الـتعلم ، حـول دور املـجتمع فـي 
الـــــتعامـــــل مـــــع ذوي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم حـــــيث يـــــحتاج الـــــطفل 
تــحت هــذه الــفئة إلــى رعــايــة خــاصــة و أســلوب تــعامــل مــعني 

باإلضافة إلى الدعم الضروري . 

كـــما ذكـــرنـــا مـــن قـــبل فـــإن الـــتدخـــل مـــبكرًا لـــلتعامـــل مـــع ذوي 
صــــعوبــــات الــــتعلم أمــــرًا محــــموًدا لــــلغايــــة مــــن أجــــل تحســــني 
املــهارات و الــحالــة االجــتماعــية والــنفسية فــضاًل عــن تــقديــم 
الـــدعـــم واملـــساعـــدة فـــي أســـرع وقـــت مـــمكن مـــهما كـــان عـــمر 

الطفل .	

و تُــشير الــشيحة إلــى وجــوب تــوفــير بــيئة تــعليمية مــناســبة و 
تــــهيئة املــــعلمني و أولــــياء األمــــور لــــلتعامــــل مــــع الــــطالب إلــــى 
جـانـب تـدريـب كـل الـعامـلني فـي هـذا املـجال مـن أجـل تـقديـم 
مســــتويــــات طــــيبة فــــي الــــتعامــــل مــــع ذوي صــــعوبــــات الــــتعلم 

( الشيحة , 2011 ) . 



مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة : 
أيــــًضا عــــندمــــا نتحــــدث عــــن دور املــــجتمع فــــي الــــتعامــــل مــــع 
ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم ال بـــد مـــن ذكـــر أهـــمية مـــراكـــز رعـــايـــة 
ذوي االحـــــتياجـــــات الـــــخاصـــــة مـــــن حـــــيث تـــــثقيف األســـــرة و 
املـــعلمني و وســـائـــل اإلعـــالم مـــن أجـــل رفـــع مســـتوى الـــنضج 

لكافة أفراد املجتمع . 
فــالهــدف الــرئــيسي مــن هــذه املــراكــز تــقديــم املــعامــلة الــالئــقة 
الــــــتي يــــــجب أن يحــــــظى بــــــها ذوي االحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة           
و بــــــالــــــذات ذوي صــــــعوبــــــات الــــــتعلم لــــــذلــــــك ال بــــــد مــــــن دمــــــج 
املـعاقـني فـي املـجتمع بـشكل أو بـآخـر و يُـفضل دمـجهم فـي 
املــــجتمع عــــن طــــريــــق : تــــعويــــد ذوي االحــــتياجــــات الــــخاصــــة 
عـلى الـتعايـش مـع اآلخـريـن إلـى جـانـب مـشاركـة الـنشاطـات 
 . (		(	Bourlet	,	2016	معهم حتى يحدث حالة من التقبل

نتائج إيجابية من تعامل املجتمع السليم :  
• اكــــــتساب طــــــاقــــــات وإمــــــكانــــــيات ذوي صــــــعوبــــــات الــــــتعلم 
بــــــــــشكل مــــــــــثمر فــــــــــي املــــــــــجتمع و جــــــــــعلهم أشــــــــــخاص أكــــــــــثر  

فعالية . 
• عـــدم ضـــياع الـــوقـــت فـــي اســـتهالك قـــيم غـــير مـــطلوبـــة فـــي 

املجتمع مثل التعامل السيء مع هذه الفئة . 
• الـــزيـــادة مـــن تـــمثيل املـــعاقـــني فـــي الـــوضـــع الـــسياســـي ، و 
التخلص من مشاكل العنف بحق ذوي صعوبات التعلم . 
• إدمـاج تـاريـخ اإلعـاقـة فـي املـناهـج الـدراسـية و االسـتفادة 

من تجارب الشعوب األخرى .	
• الـتأكـيد عـلى اإلدـماج االجـتماعـي فـي املـدارس بـاعـتبارهـا 
أحـــــد أبـــــرز املـــــجتمعات الـــــتي يـــــعيش بـــــها  الـــــطفل مـــــن ذوي 

صعوبات التعلم .  
نتيجة تأهيل ذوي صعوبات التعلم : 

الـــتعزيـــز الـــذاتـــي لهـــذه الـــفئة فـــي أي مـــجتمع يُـــشكل الـــكثير 
مـن اإليـجابـيات حـيث يـندمـج الـفرد و يُـصبح أكـثر إيـجابـية ،   
و أيــًضا فــإن الــتعلم الــهادف بــشكل أكــاديــمي مــنذ الــصغر 
يـجعل الـطالب ذوي اإلعـاقـات الـتعليمية يـدركـون أن تـعلمهم 

عمليه هادفة و نشطة يلعبون فيها الدور الريادي . 
لــذا حــاول تــسهيل املــهمة عــليهم وعــليك مــن خــالل الــقراءة و 
الــتعرف أكــثر عــلى الــوســائــل الــفعالــة فــي الــتعامــل مــع ذوي 

صـــــــعوبـــــــات الـــــــتعلم وال بـــــــأس  بـــــــحضور الـــــــندوات الـــــــتثقيفية 
املـــــختلفة و االســـــتفادة مـــــن تـــــجارب الـــــشعوب األخـــــرى فـــــي 

التعامل مع هذه الفئة . 
ضـــع فـــي الحســـبان دائـــًما أن تـــقديـــم املـــساعـــدة لهـــذه الـــفئة 
سـيجعلهم أكـثر فـعالـية و لـيس عـبء عـلى املـجتمع و مـن ثـم 

ستكون االستفادة عامة لك و لهم ..	
هـــل أنـــت إيـــجابـــي ؟! .. حـــسنًا اآلن هـــل يـــمكنك أن 
تـــخبرنـــا مـــاذا تســـتطيع أن تـــقدم لـــذوي صـــعوبـــات 

التعلم ؟!
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