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  جميع الحقوق محفوظة 

  
ومينع طبع أو تصوير جميع الحقوق محفوظة 

الكتاب أو إعادة نرشه بأي وسيلة إال بإذن خطي من 
املؤلف وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة 

  القانونية
  

   ٢٠١١الطبعة األوىل، 
  

  
  دار يـــــــافـــــا العلمية للنرش والتوزيع

  ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٧٧٨٧٧٠تلفاكس  –عامن  –األردن 
  ردناأل  ١١١٥٢ان ـمــع ٥٢٠٦٥١ب .ص

E-mail: dar_yafa @yahoo.com 
www.dar-yafa.com 

٣٧١٫٩ 
  العجمي، نادية عيل سعيد       
   _.نادية عيل سعيد العجمي/التدخل املبكر وبرنامج البورتيج               
  ٢٠١١دار يافا العلمية للنرش والنوزيع، : عامن        
  ص )  (      
  ٣٩٨/١/٢٠١١: إ .ر       

  /أساليب التدريس//تعلمصعوبات ال/ :الواصفات        
  
  
  تم إعداد بيانات الفهرسة األولية من قبل دائرة املكتبة الوطنية * 
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 اإلهداء

  
   ،أهدي هذا الرقيم املتواضع إىل ريحانتا حيايت

   ،والداي العزيزان
  .فلكم صربا ليك يجنيا مثار ما زرعا

  
  كام وأهدي جهودي إىل املقام الباجل الذي أعلنها

  مدوية ذات يوم 
  "سنعلم أبنائنا ولو تحت ظل الشجرة " 

  تعاىل لعامن وشعبها الـلـهأيب قابوس حفظه 
  
  
  
  
  



 

٦٦

 



  ٧٧  

 

 املقدمة

  
فال مضل له ومن  الـلـهالحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه من يهد 

 وابتالنا لنعلم, ورزقنا فأوسع يف رزقنا, خلقنا فأحسن صورنا. فال هادي له يضلل
  .ونتذلل ونبيك لعظمته, ونكرث يف طاعته, ونزيد من عبادته, رحمته

لكل أم وأب ولكل متخصص ولكل قارىء  املتواضعفاين أقدم هذا الكتاب 
حيث أن هناك مقولتان قدميتان أوقفتاين ألخوض يف  ،محب لالستطالع واالستفاده

  :بحثي حول التدخل املبكر وهام

  "درهم وقاية خري من قنطار عالج"  

  "العلم يف الصغر كالنقش عىل الحجر"  

ومعالجتها مبكراً  التمخاطر عدم اكتشاف املشك تربزان لتاناملقو هذه و 
الفرتة ( انعكاس للفرتة الحرجةحيث أنها . .تانحديث انمقوالت ا ليستامبالرغم أنه

 التي يستفيد منها الطفل من فرص التدريب والتعلم يف الزمن العمري املناسب
أن ميدان التدخل املبكر ميدان حديث  مع).الذي يكون فيه مستعداً للتعلم

مرحلة ما قبل  ن التدخل املبكر لألطفال يف،وإ ول العاملنسبياً يف معظم د العهد
املدرسة  املدرسة مهم جداً وذلك إلعدادهم ملرحلة املدرسة، ألن سنوات ما قبل

  ويف املرحلة. فرتات التعلم وأفضل متثل أرسع
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االستعداد  تركز عىل مهارات فإن برامج التدخل املبكرالعمرية املبكرة  
  . لدى الطفل والشخيص العامة والسلوك االجتامعي

وإنهم يبدعون  ..أنهم قادرون عىل التعلم يتعلمون إذا اعتقدنا ناإن أطفال
وحاولنا تعليمهم بالطرق املناسبة لهم إذا حاولنا معرفة واخراج طاقاتهم الكامنة 

وما يهمنا بالدرجة األوىل هم  ،نيتعلم بها األطفال اآلخرو  وليس بالطرق التي
والذين هم بحاجه ماسه للكشف املبكر يف  ،خطر اإلعاقةاألطفال املعرضون ل

مرحلة ما قبل املدرسة ملساعدتهم قدر اإلمكان عىل تخطي الكثري من املشاكل 
ومن هنا يظهر  .والتي قد تحد من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي قدر اإلمكان

ودور األب الذي يشكل جزء  ،دور األم بشكل خاص كونها الحضن األول للطفل
كام ال ننىس دور املجتمع والدولة ومؤسساتها يف  ،م يف عملية الكشف املبكرمه

مساندة األرسه والطفل يف عملية الكشف املبكر ملا له من فؤاد جمه وتقليل 
عىل األطفال وإننا حني ال نعمل عىل االهتامم بالتعرف املبكر  .العبء عىل الطرفني

طفال تحت ضغط االحباطات املستمرة نهيئ األسباب لنمو هؤالء األ املعاقني فإننا 
واآلثار املدمرة للشخصية، وإبعادهم عن اللحاق بأقرانهم وجعلهم يعيشون عىل 

  .هامش املجتمع

يف كتايب و الذي هو بني أيديكم عن بعض  لذا أحببت أن أتحدث أيضا
عن برنامج  وخصصت جزا كامال يتحدث ،ف املبكرالربامح التي تساعد عىل الكش

والذي يحىض باستخدام يف بالدنا العربية ويف بالدي سلطنة عامن ،البورتيج
  .يف محافضة مسقط )التدخل املبكر(يف مركز وبالتحديد 

  نادية العجمي.أ
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  زء األول ــجــــال

  الـتدخـل

  املبكـر 
Early Intervention 
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  لفصل األولا

  

   :)Early Intervention( مفهوم التدخل املبكر

يف  تدخل املبكركثرية لل تعاريَف لقد جادت قرائح العلامء والباحثني بـ
الوقاية والتحديد  أهميةعىل  حيث أجمع معظمهمالخاصة مجال الرتبية 

وميكن  .للطفل الحرجة ت املقدمة يف هذه الفرتة النامئيةوالكشف والخدما
حد التعاريف الشاملة التي أقرتحها هالهان وكوفامن حيث ذكرا التعريج عىل أ 

واالضطرابات  التأخرا عىل هو العمل عىل التعرف مبكر  أن التدخل املبكر
رتبوية الفاعلة أمكن ومن ثم تقديم الربامج الة لدى الطفل ما املوجود واإلعاقات

له والخدمات املناسبة لحالته للعمل عىل زيادة كفاءته وقدرته ومهاراته والتقليل 
لزيادة  ألرستهللخدمات املقدمة  إضافة ،اإلعاقةو  أمكن من نتائج االضطراباتما 

  )١٩٩١ ,Hallahan & Kuffman(.أمكنا وقدراتها ما كفاءته

رسعة تقديم الخدمات بـ ،املصاحبة له واإلجراءاتويعني التدخل املبكر 
 .األوليةخدمات الوقاية والرعاية الصحية  والتي متاثلملة االش الوقائية والعالجية

لشامل فان وبهذا املفهوم ا. الالحقةوكذلك الربامج التأهيلية والرتبوية والنفسية 
أرسهم أو وكذلك  أنفسهم لألطفالخدمات التدخل املبكر يتم تقدميها مبارشة 

تكون عىل مستوى  أنميكن  املبكرةهذه الخدمات  أن إىل إضافة ،أمورهم أولياء
العوائق  أووكذلك من خالل التقليل من الحواجز  ،البيئة واملجتمع املحيل

السالمة املتوفرة  إجراءاتير وتحسني وكذلك تطو ،املتواجدة يف البيئة املحلية
التوعية االجتامعية  عىل تعزيز وتنمية برامج أيضاومن ثم العمل  .محليا

  . السلبية املرتتبة عليها واآلثار مبشكالت اإلعاقة
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الكشف  إىلالتي تهدف  اإلجرائيةالخطوات  أولوميثل التشخيص املبكر 
تلك  أوية والصحية والحركية وكاملعرفية والسل اإلرضاباتاملبكر عن مختلف 
نتيجة لظروفهم  لإلصابةعرضة  أكرثتكون يف املستقبل  أنالحاالت التي ميكن 

عرضة  أكرث أطفاالالتي تجعل منهم  األخرىبعض الظروف  أووالبيئية  األرسية
فقرية  وأرسيةالذي ينحدرون من بيئات اجتامعية  األطفالمن مثل  لإلصابة

 أو ،اكتامل منوهمغري من الذين يولدون  أو ،ن الثقافةماملحرومون  أو ،ومفككة
عىل منائهم  أثرتمبكرة  إصابات إىلفرتة حملهم ووالدتهم  أثناءمن تعرضوا 

  )١٩٩٥ ،وآخرونالقريويت . (الطبيعي

 أن :التدخل املبكرحيث قالت مفهوم) ٢٠٠٠عبيد، ( ضحتو  ويف املقابل
 وهذه ،اإلطالقعىل  األهملطفل هي من حياة ا األوىل األربع أوالسنوات الثالث 

بالقدر نفسه الذي تنطبق فيه عىل الطفل  األصمعىل الطفل  تنطبق الحقيقة
نعرف قدر املستطاع ما يوجه  أنعلينا  ،وانطالقا من هذه الحقيقة ،السوي

 أوعدته يف البيت النكون قادرين عىل مس ،الطفل ذوي االحتياج السمعي الخاص
ما  األحوالحال من  أيوال ميكننا الجزم يف  ،األطفالرياض  يف أويف دور الحضانة 

نستغل كل فرصة  أنواملهم يف هذه  ،إيجابا أمكان سمع الطفل سيتطور سلبا  إذا
فان  يفهم بعضا أن أردنا وإذا ،اآلخرينمع  احة لتعليمة النطق وكيفية االتصالمت

  .علينا تعليمة املواقف من حياته اليومية

تلك املحاوالت التي تبذل بقصد تحديد بعض  ،املبكرويقصد بالتعرف 
للفرد يف  الناميئاعد عىل التنبؤ بالوضع مام يس يف البيئة أواملتغريات يف الفرد 

تتخذ  أنالتدخل ايل ميكن  أساليب إىل أيضاري التعرف املبكر ويش .املراحل التالية
  يفبكرة من النمو مبا يدعم جوانب القوة يف املراحل امل
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ر والتعرف املبكِ  .بات ومظاهر الضعفاصاإل  تأثريومبا يقلل من  ،ردالف 
 بأفعالمتكن من القيام  األبعاد متعددة وأساليبمناذج  األحيانطلب يف معظم يتِ 

بكر عن وبالنسبة للكشف امل. يدة املدى خالل العملية النامئيةبع وإجراءات
عوامل البيولوجية والبيئية ا بالر فقد ازدادت املعرفة العلمية مؤخ ،اإلعاقةحاالت 

دون (دة ال و عند ال األمومن هذه العوامل عمر  ،عرضة للخطر األطفالالتي تجعل 
سوء و املزمنة  لألمراضالحامل  األموتعرض ) سنة ٣٥من  وأكرث ،سنة ١٨سن 

وتتوفر  ).الخ.. .العقاقري، ،األشعةالكحول، ( األخرىللعوامل الخطرة  أو ،التغذية
مثل فحص السائل  اإلعاقةمختلفة للكشف املبكر عن  ساليبوأ  أدواتحاليا 

  )٢٠٠٠ عبيد،. (أبجارواختبار  ،االمينويس

هو مجموعة من الخدمات الطبية  :وقالت) ٢٠٠٣يحيى، ( وعرفته
دون عمر السادسة الذين  لألطفالواالجتامعية والرتبوية والنفسية املقدمة 

 ويشري. اإلعاقةو  للتأخريهم القابلية الذين لد أومنايئ  تأخر أو إعاقةيعانون من 
فاعليه عندما يحدث يف  أكرثالتدخل البكر يكون  أن إىل الباحث مورسويشري "

بنشاط يف فعالياته وعندما  األمور أولياءوقت ويكون مكثفا وعندما يشارك  أرسع
  . )١٩٨٢ ,Moorse( املعاقني األطفاليستثمر القدرات املتبقية لدى 

التي تستطيع االستفادة من خدمات  اإلعاقةت وميكن تصنيف حاال 
  :يف التايلالتدخل املبكر 

  بيئية أومن ناحية وراثية  لإلصابةعرضة  األكرث األطفال  . أ
   خرون منائياتأ امل األطفال  . ب
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   خرون حركيااألطفال املتأ . ج
  ن يعانون من اضطرابات يف التواصلالذي األطفال. د
  سلوكيةالذين يعانون من مشكالت  األطفال. ه
  األطفال الذين يعانون من اضطرابات شديدة. و
السمعية  –البرصية  –السمعية ( حد الجوانب الحسية التاليةأ يف  املصابون. ز

  )والبرصية معا
  

  " أهمية التدخل املبكر" 

خاصة ومربرات قوية يتفق عليها معظم الباحثني  أهميةللتدخل املبكر 
  :يص املربرات يف الجوانب التاليةوميكن تلخ. والدارسني يف هذا املجال

مراحل  أنالنفسية والرتبوية  واألبحاثجميع نتائج الدراسات  أكدت -١
بالغة يف منو الطفل وتكيفه، وعليه  أهميةتعترب ذات  األوليةالنمو 

شك  ادينفان التدخل املبكر يف هذه املرحلة سوف يسهم بدون 
لوكه االجتامعي سن يف سحطفل العقلية والحركية وتلتنمية قدرات ا

 عليها من تحسن الدراسات امليدانية وما ترتب ويعتربواالنفعايل، 
ك الربامج ليل عىل قيمة تلدكرب املستفيدة أ ملموس لدى الحاالت

 .االيجابية وآثارها
وبالتايل يحد من  اإلعاقةمينع  أوهذه الربامج قد يخفف  توفري مثل أن -٢

 إىلصة، مام يؤدي بالتايل كبريه لربامج الرتبية الخا أعدادتحويل 
ملرتتبة عىل تقديم تخفيف الجهد والتكلفة املادية املتوقعة الحقا وا

متخصصة، وهكذا فان توفري برامج غنية باملثريات خدمات تربوية 
  شكل مؤكد يف اكتسابه من حياة الطفل يساعد ب األوىليف السنوات 
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معرفية  أوة لغوي أكانتم واملهارات الرضورية، سواء يهمختلف املفا
الفردية  االحتياجاتوذلك وفق  أكادميية أواجتامعية  أوسلوكية  أو

 )١٩٧٩ ,Lazer ,١٩٧٩ ,Stck & et. Al(.لكل حالة
 األرسةثر بالغ يف تكيف فان للتدخل املبكر أ  األرسة عىل صعيد -٣

 اإلعاقةاملادية واملعنوية نتيجة وجود حالة  األعباءوالتخفيف من 
دورها  وإبراز مشاركة األرسة أهميةعىل  لتأكيدا إىل إضافة. لديها

يف تنفيذ تلك  وإسهامهايف تقديم املعلومات الرضورية  األسايس
 .الربامج

  

املربرات والقناعات الالزمة لتطوير  أشكالوعىل الرغم من توفر مختلف 
فان ما قامت به مختلف الدول النامية  ،برامج مدروسة يف التدخل املبكر وإعادة

وقد يعود  .محدودا وقارصا بكل املقاييس يعتربيف هذا املجال  اءاتإجر من 
أو املادية  اإلمكاناتعدم توفر  أومحدودية املعطيات الفنية  إىلالسبب يف ذلك 
وهكذا فان التحدي  .مجة الالزمة للتخطيط وتنفيذ مثل هذه الرباالكوادر الوطني
والتي تعاين من محدودية معظم الدول املعنية برعاية املعوقني  الذي تواجهه

البرشية يتمثل يف تطوير وتنفيذ  أوي املادية حاملصادر سواء من حيث النوا
 ألكربخطط واسرتاتيجيات مدروسة يتم من خاللها تقديم خدمات مالمئة وفعالة 

أهم  وسوف نستعرض) ١٩٨٨ ;Iniong ,١٩٨٨ ,Brouilletti( نيقـاـعدد من املع
  . ري أهمية الحقلاملربرات التي تحوز عىل تسط
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  :"التدخل املبكر حقل مربرات"

انطالقا من املفهوم والفلسفة فان التدخل املبكر له ما يربره وبشكل فعيل 
 فيويل وغريهم وهي إليها أشارمربرات التدخل املبكر والتي  أهموفيام ييل 

)Fewell, ١٩٨٢(:  

الذين ال يقدم لهم  ناملتأخري أواملعاقني  األطفاليف حياة  األوىلالسنوات  إن .١
فيها خدمات وبرامج تدخل مبكر تعترب سنوات حرمان وفرص ضائعة ورمبا 

 .تدهور منايئ
الشبكات  إنشاءمنذ امليالد تبدأ مرحلة جيدة يف تطور الدماغ تتمثل يف 

 لإلشاراتوتظهر محاور الخاليا الناقلة  ،والوصالت الناقالت العصبية
)Anox(  والشجريات)Dendrite( فان استشارة  ولذا اإلشاراتتي تتسلم ال

ت العصبية عاملني يف عملية تطور الوصال  أهموتكرار التجارب وتنوعها 
ن وظائف الدماغ تتطور نتيجة استجابتها وتزيد عدد الشبكات، وأ 

  .)٢٠٠٣الرمياوي، (للمدخالت البيئية 
ام يف البيئة تلعب دورا حاس إنالنمو ليس نتاج البنية الوراثية فقط بل  إن .٢

 .جوانب النمو

 مثريات بيئية  أوالحرجة لخربات سلبية  تعرض الطفل يف فرتات النمو
. اللغة راتفقرية كام ونوعا تؤثر بقوة عىل تطور وظائف الدماغ ومها

يبدأ بتعلم حركات الشفاه  األوىلودماغ الطفل يف الشهور الستة 
لدماغ الوصالت الثاين ينظم ا التي يسمعها، ويف العام لألصواتاملالمئة 

يف تكوين رموز عقلية ) شهرا ٣٥(الخاصة باللغة ليصبح قادرا بعدا 
 ففرصة تعلم الرتكيب اللغوي تظل مفتوحة. والناس واألحداث لألشياء

  سنوات وتبقى ٦و أ  ٥يف هذه املرحلة وتغلق يف عمر 
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خرى وتعلم النحو كلامت آ  وإضافة اللغةبعد ذلك فرصة تطور  
 )٢٠٠٣،الرمياوي. (املتطور

يف السنوات املبكرة من العمر عنه يف  وأرسع أسهل اإلنساينالتعلم  إن .٣
 .ل الالحقةحاملرا

الناميئ قبل سن الخامسة مؤرش خطر ويقدم نذر مبكرة باحتاملية  التأخر إن .٤
 .الالحقة األعامراضطرابات يف  أومعاناة الطفل من مشكالت 

والتدريب  اإلعداد إىل الحاجة أمسوهم يف  ألطفالهممعلمني  اآلباء إن .٥
 .يف هذه املرحلة أطفالهمللتعامل مع 

معظم مراحل النمو الحرجة والتي تكون فيها القابلية للتعلم والنمو يف  إن .٦
من العمر، وكذلك مظاهر النمو متداخلة  األوىلدروتها تحدث يف السنوات 

 .والتأثري التأثريف 
 ،االقتصادية(ب الجوان لتدخل املبكر جدواه مثمرة ومتعددة عىل جميعا إن .٧

 .)٢٠٠٣الفاريس، ..) (.االجتامعية، الرتبوية،

نه لتي تعاين منها الدول النامية، فإومبراجعة حجم ومنط املشكالت ا
تلك  ١٩٨٩وقد لخص تقرير اليونسيف الصادر عام  ،يالحظ مدى حدتها وشيوعها

  :الوقاية والتدخل املبكر مبا ييل مجايلاملشكالت يف 

 .ي والتعليمي لدى نسبة عالية من السكانحعي الصانخفاض الو  -١
املجتمع ميكن اعتبارهم من صلب الفئات  أفرادوجود نسبة عالية من  -٢

 .من الخدمات الرضورية األدىنالتي ال تتلقى الحد  أو ،املحرومة
والوقاية منها وعالجها  وأسبابها اإلعاقةغياب املعلومات الدقيقة حول  -٣

  .املجتمع أفرادلدى غالبية 
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و العوامل املسببة ية الربامج القامئة حول الوقاية أ عدم كفا أوانعدام  -٤

وخاصة يف مجال  اإلعاقةدمات الالزمة للحد من خ، وندرة اللإلعاقة
 .األولية الصحيةقاية والرعاية الو 

من مثل عدم توافر الدعم املادي الالزم  وجغرافيةوجود عوائق مادية  -٥
 .جغرافية املختلفةواتساع املسافات بني املناطق ال

املتوافرة محليا سواء كانت  األوليةغياب التنسيق فيام بني الربامج  -٦
 .تعليمية وصحية أواجتامعية 

 .مثلة استغالل املصادر املحلية بشكل أ ندر  -٧
لدى  األولياتسلم  أدىنعالجة للمعوقني يف الوقاية وامل تاعتبار خدما -٨

 )١٩٩٥ن، القريويت واخرو (. كثري من املجتمعات النامية

  :"مراحل التطور التاريخي"

تبدأ اإلهتاممات األولية للتدخل املبكر يف أواسط القرن املايض حيث يشري 
يزيد عىل  منذ ما بدأتن برامج التدخل املبكر قد أ بـ )١٩٨٨ ,Bijou(بيجو 

 Skeels( من خالل الجهود التي قام بها كل من سكيلز وداىوذلك خمسني عاما 
& Dye(  وكذلك ما قم به كريك  ،م١٩٣٩يف عام)Kirk(  م من  ١٩٥٨يف عام

بعض الترشيعات يف عام  إصدارمن  ذلك وما تىل ،جهود مبكرة يف هذا املجال
وقد . التدخل يف سن مبكرة رةرضو بـطالبت بشكل مبارش  حيث م١٩٧٣و ١٩٦٨

ين متخض عن هذه الترشيعات وما تالها من قوانني متالحقة ودعم وتوفري عرش
من مائتي برنامج تم تقدميها يف العقدين  كرثأصل ا يف التدخل املبكر من أ برنامج

هيت  ومرشوع )Portage Project(بورتيج المرشوع  أبرزهامن و  ،املاضيني
  .الناجحة وغريهام من املشاريع )Heat Start Project( ستارت
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نه يالحظ رشوعات وما تضمنته من فعاليات فإك املطبيعة تل إىلوبالنظر 
واملواقف التي تنفذ  أهدافهاجود عالمات فارقة فيام بينها من حيث طبيعة و 

واإلجراءات التدريسية  واألساليبوطبيعة مناهجها  ،فيها تلك املرشوعات
والعاملني يف  األهلوكذلك مدى مشاركة  ،املستخدمة ميةـيـالتشخيصية والتقي

  .التخطيط لتلك الربامج وتنفيذها

من قبل  م١٩٦٨طور عام الذي و  رتدخل املبكللـبورتيج الـويعد مرشوع 
من وهو م ١٩٧٢وتم تنفيذه بنجاح يف عام  )Shearer & Shearer(شرير وشرير 

رواجا واستحسانا ليس فقط عىل مستوى الواليات  الربامج التي القت أكرث
تم التحقق من مدى  فقد. أيضا الدويلعىل املستوى  وإمنا األمريكيةاملتحدة 

قطاع غزة  :مختلف البيئات والظروف ويف العديد من دول العامل مثل فعاليته يف
يف  أخرىوالهند والفلبني ونيبال وانجلرتا واليابان وموريشيوس وبنغالديش وبلدان 

ويعترب هذا . ثل جامايكا وكولومبيا وفنزويال واالكوادورمـالجنوبية  أمريكا
خالل العقدين  أسهمتي والفعالة الت اإلبداعيةاحد البدائل  أيضاالنموذج 

 وأرسهماملختلفة  اإلعاقةالرتبوية العالجية لحاالت  تاملاضني يف توفري الخدما
ويتمتع هذا النموذج . الطفل الطبيعية املتمثلة يف منزلــهوذلك ضمن بيئة 

باسرتاتيجية مرنه وناجحة ميكن توظيفها يف مختلف البيئات الثقافية واالجتامعية 
من  ،معطيات محلية إيديل بعض الفقرات ليك تتالئم مع تع أومن خالل حذف 

تلك  إىل إضافة .واملهامت وتقدميها بشكل متسلسل وفردي لألنشطة ثم تنظيمه
ن متطلباته ويرس استخدامه نظرا أل  ،بورتيج ينفرد بسهولتهالـفان نظام  ،امليزات

رب محدودة رس املعوقني تعتعىل أ  أوالتي يفرضها عىل العاملني  األعباءوكذلك 
  .)١٩٨٨ ,Bijous ;١٩٨٨ ,Brouillette(وليست مرهقة 
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بورتيج يف التدخل املبكر الـفان املالمح الرئيسية لربنامج  أخرىناحية ومن 
 أنهاعىل  األرسةوية تنقل الرتكيز من وأنظمته الرتبالعالجية  إجراءاته أنتتمثل يف 

يا يف اتخاذ القرارات كونها مشاركا رئيس إىلمتلقية ومستقبلة فقط للخدمات 
وقد استفاد العديد من  ،املصاحبة لها واألنشطةاملتعلقة بنمط تلك الخدمات 

 من هذا التوجه الخالق املعوقنياملهتمني واملؤسسات والجهات املعنية بربامج 
 Precision(الذي يعتمد عىل اسرتاتيجيات فعالة يف التدريس املوصوف 

Teaching( رسمية وذات غري أوتمعية رسمية مات مجوما يتم تقدمية من خد 
  .)(١٩٨٨ ,Brouillette تكلفة مادية منخفضة

وية تدل عىل فعالية قرات ومرب أهميةمن  إليه اإلشارةونظرا ملا متت 
فان طرحه من حيث تطوره ومناقشة  ،خل املبكرد تيج يف التر بو الـمرشوع 

الفلبني : نامية مثلبعض الدول ال لبقمه من اينة الرئيسية وتجارب استخدممضا
ي ترغب يف تقديم خدمات وموريشوس ونيبال سوف يساعد تلك الجهات الت

مبكان  هميةفمن األ . والوسائل توظيفة واالستفادة منه بشتى الطرقمبكرة من 
صفوف لحاالت  امج يتلخص منذ البداية يف إنشاءللربن األولالهدف  أنمالحظة 
 قهـطة يف املجتمعات الريفية من مننمعي إعاقاتالذين يعانون من  األطفال

ولدى تنفيذ الربنامج وفق  ،نسن وذلك منذ الوالدة وحتى سن السادسةـو كسيـو
العديد من املشكالت منها ما يتعلق باملواصالت  تلك فقد واجهت األولية أهدافه

وكذلك  ،يف سن مبكرة خالصةيف فصول  يف وضع أطفالها األرسوعدم رغبة بعض 
ونتيجة لوجود مثل تلك . وصعوبة التعامل معهم األطفالدى بعض ل اإلعاقةشدة 

فقد بدأ  ،يف غرفة الصف األطفالالظروف املتعلقة معظمها يف صعوبة تواجد 
التوجه منذ السنة الثانية للمرشوع يف وصول املدرس لتلك الحاالت بدال من 

  . للمؤسسة إحضارها
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ة عن طريق قيام ثالثة وبالتايل بدأ الربنامج بتوفري الخدمات املجتمعي
  .أرسه أربعونونصف ملجموعة  ساعةمدتها  أسبوعيةمدرسني بزيارات 

بورتيج بالعديد من املراحل والتجارب التي الـوقد مر تطوير مرشوع 
التي وصفت  واألهداف لألنشطةكان  فقد .صورته الحالية إىليف وصوله  ساعدت

 دور كبري يف صياغة لتطويره ىلاألومن قبل العاملني يف الربنامج منذ املرحلة 
التي امتدت  األوىلاعتمد املرشوع يف املرحلة للمرشوع حيث  األوىلاملناهج 

  :التاليةواملبادئ  األسسثالث سنوات عىل لـ

  ألطفالهمفعالية يف تقديم الخدمات الرتبوية  األفراد أكرثيشكل الوالدان  -١
 بيئة للتعلم الطبيعي للطفل أفضليعترب املنزل  -٢
للفروق وذلك نظرا  أمورهم وأولياء األطفالص ملفات لكل من تخص -٣

  القامئة بني كل حالة منهم
ئية امناألساليب الالتدريس من مثل  أساليبي من املجال الختبار أ  إتاحة -٤

 استخدام املدخل السلويك يف املعالجة  أواملتسلسلة 
 الت منتتخذ القرارات بناء عىل املعلومات والبيانات املتوافرة يف السج -٥

 فيذ املهامتنتجل ضبط ومتابعة مدى النجاح يف أ 
فيام بني فريق العمل يف الربنامج ملتابعة تنفيذ الربنامج  أسبوعيةلقاءات  -٦

 أخرىمشكالت  أية أو
يف نجاح الربنامج بعد  وإسهامافعالية  أكرثيصبح الوالدان  أنميكن  -٧

 املبارش واإلرشافتلقيهام التدريب املالئم 

الربنامج عىل املستوى املحيل وتوسعت خدماته لتشمل استمر تنفيذ 
  تم م١٩٧٥و  م١٩٧٢ما بني  ففي الفرتة الواقعة. أخرىمناطق ومراكز 
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اء عالقة ايجابية مع العديد من كبري من العاملني وبن تدريب عدد 
  .مرشوعات التدخل املبكر املشابهة

منذ عام وقد كان تركيز فرتة التوسع للمرشوع ضمن املرحلة الثانية 
كرب من فئات املجتمع املحرومة وتقديم مناهج أ أعداد إىلعىل الوصول  م١٩٧٥

 Head(وقد تم التحقق من ذلك من خالل التعاون مع مرشوع . تطورا أكرث
Start( يف االنتشار عامليا  م١٩٧٥فقد بدأ املرشوع منذ نهاية عام  ،ذلك إىل إضافة

  .ذلك مسبقا إىل اإلشارةكام متت 

فإن  ،بورتيج فقطالـحيث التوجهات الحالية واملستقبلية ملرشوع  من أما
  :التالية األطرتقع ضمن  أنها أوضح قد) م١٩٨٨(جيس 

 وأرسهمالرضع  األطفالنحو  العالجيةتوجيه الخدمات املجتمعية  .١
من  أومتعددة  أويدة دش إعاقاتوخاصة حاالت الذين يعانون من 

 مزمنة وأمراض إصاباتيعانون من 
وسطة منذ البسيطة واملت اإلعاقةالصفية املصممة لحاالت  املناهجير تطو .٢

 أوضاعوتهدف هذه الربامج املقدمة يف  ،ـةوحتى السادسـ ـةسن الثانيـ
اللية تنمية مهارات الكفاية االجتامعية واالستق إىلالدمج املختلفة 

  وتغذية مشاعر احرتام الذات
 نفس فايات وتشتمل يفتطوير برامج تدريبية تعتمد عىل تنمية الك .٣

ب تدريبية ذات عالقة باالتجاهات الوقت عىل ستة مناذج وجوان
 عاملني يف مؤسسات الرتبية الخاصةواملهارات الالزمة لل

 واألنشطةالرتكيز باستمرار عىل تطوير املصادر واملواد التعليمية  .٤
االستفادة  األمور ألولياءواملهارات املختلفة باستمرار بحيث ميكن 

  )م١٩٩٥ ،القريويت واخرون( منها ستمرةامل
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  ل الثاينالفص

  

 :الكشف املبكر –يف الوقاية املبكرة  األرسةدور 

ن معرفة أل  ،لإلعاقةالفعلية  األسبابيتطلب معرفة  اإلعاقةالوقاية من  إن
قد عرضة للخطر، مام  األكرثيساعد يف تحديد فئات املجتمع سوف  األسباب

الناجمة عن  اإلعاقة أن مثال ذلكو  .الوقائيةيسهل عملية توجيه الخدمات 
يصبح  حيث األرسةيف  اإلعاقةعوامل وراثية تقود للتنبؤ باحتامالت تكرار حدوث 

  .الجيني واضحا اإلرشاد

 اهتاممأصبح هناك  ،اإلعاقةمن  املبكرةيف الوقاية  األرسةدور  هميةأل  اً نظر 
الحقوق مع العالجي و  الوقايئوذلك عىل املستوى  الترشيعات املتعلقة باإلعاقةبـ

يف  وظهر ذلك جلياً  ،واألخالقي اإلنساين التأهييل وكذلك عىل املستوىوالواجبات 
 اإلعاقةيف الوقاية املبكرة من  األرسةدور والتساؤل هو يف معرفة . املتقدمةالدول 

   .باختالف مستوياتها

  

 )األولاملستوى ( األوليةيف الوقاية  األرسةدور 

الضعف بهدف خفض  أوالحيلولة دون حدوث اعتالل  :يةهدف الوقا
  .يف املجتمع اإلصابة

  :األرسةدور 

  )الشبكة الجينية(الفحوص الطبية الالزمة واالسرتشاد الجيني  إجراء .١
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 األمالكشف الدوري يف فرتة الحمل وعمل الفحوصات التي تكفل سالمة  .٢
 .لإلعاقةملسببة ا األمراضمن  األملو خمن  والتأكد اإلمكانوالجنني قدر 

 .اإلمكانم قدر هتامم بالجانب الصحي والنفيس لأل اال  .٣

السينية  األشعة –سوء التغذية (االبتعاد عن جميع عوامل الخطر البيئية  .٤
 )...والعقاقري األدوية –

 :يف الوقاية عىل املستوى الثاين األرسةدور 

 أعدادعجز بهدف خفض  إىلمنع تطور وتفاقم الضعف  :هدف الوقاية
  .العاجزين يف املجتمع

بهدف تقديم العالج الفوري  أزماتهاالكشف املبكر والحرص عىل تخطي  .١
 ..).غذايئ –جراحي  –طبي (املناسب لحالة الطفل 

ليصبحوا مشاركني  واإلرشاداالستفادة من برامج التوجيه والتدريب  .٢
 .فاعلني يف تنمية وتطوير وتدريب وتعليم وتعديل سلوك طفلهم

املكان املناسب، والعمل عىل توفري برامج التدخل املبكر  إىل الطفل إحالة .٣
 .قدر ممكن وأكثف وبأرسعاملناسبة لحالة الطفل 

 :يف الوقاية املستوى الثالث األرسةدور 

 إعاقة إىلالتغلب عىل العجز والحيلولة دون تطوره  :هدف الوقاية
  .متطورة تراكمية
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  :األرسةدور 

متخصصة لالستفادة من الربامج الرتبوية الطفل مبراكز ومؤسسات  إلحاق .١
والنفسية والصحية العالجية ملساعدتة عىل استعادة واستغالل ما ميكنه 

 .من قدرات جسمية وعقلية

التخفيف منها قد  أوملنع حدوث املضاعفات  الطبيةاملتابعة الدورية  .٢
 .اإلمكان

نطق عالج  –عالج طبيعي (هيلية واملساندة للطفل تقديم الخدمات التأ  .٣
 ..).عالج ترويحي –عالج وظيفي  –

ملساعدة  اإلمكانالتوجيه وإلرشاد والتدريب قدر االستفادة من برامج  .٤
التي ميرون  واألزمات وإعاقتهوالتكيف مع الطفل  التأقلمعىل  أنفسهم

 .مير بها الطفل أوبها 

بذل الجهد للتعرف عىل النظام الرتبوي للطفل وحقوقه وواجباته  .٥
والتواصل وتقبل الدعم واملشاركة يف التخطيط  ،اندةوالخدمات املس
 )٢٠٠٢ ,Eliyabeth, Cynthia(واتخاذ القرارات 

   :اإلعاقةيف الكشف املبكر عن  األرسةدور 

 األطفالاستعدادها وقدرتها يف التعرف عىل  هنا يف األرسةيكمن دور 
 إىل  طبيعية ومن ثم العمل عىل إحالتهممنائية غري أمناطايظهرون  نالذي

الغذائية و التشخيص املناسب بهدف تزويدهم بالخدمات العالجية والصحية 
  قبل( الوالدي اإلعدادهنا يظهر دور  .وقت ممكن أرسعيف الرتبوية و النفسية 
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 وأ  عرف عىل مظاهر النمو غري الطبيعيةيف الت )الحمل أثناء –الزواج  
علمية  أساليبفق تحدد و  ميةمظاهر شكلية ومنائية وجسأو ملحوظة  انحرافات

غري  اإلعاقةكانت  إذاويزداد العبء يف الكشف املبكر عن ذلك . ومعايري مقننة
  :)م٢٠٠٤الحديدي،  ،الخطيب( ويكمن دور الوالدين هنا يف ،أو بسيطةظاهرية 

والتعرف عىل الخصائص النامئية الطبيعية يف املجاالت املختلفة  اإلطالع .١
 –االنفعالية  –اللغوية  –ملعرفية ا –ة العقلي –الجسمية  –الحركية (

كبريا يف  اً فرتة الحمل دور  خاللم لعب الطبيب املعالج لأل وي) االجتامعية
ومراكز  اإلعالملة النامئية وكذلك وجيهها اىل مصادر املعلومات واألدت

 دمة املجتمع املحيلوالطفولة وخ األمومة

 أو طراباتاض أيعند مالحظة  املختصةالوالدين اىل الجهات  إرساع .٢
 وإجراءنوعها بهدف الكشف  انحرافات منائية مهام كان أو اعتالالت

 الحالةمن  للتأكدالتشخيصية الالزمة  االختباراتالفحوصات وتطبيق 
 وتحديد طبيعتها

املتابعة الدورية لصحة الطفل وقدرته الحسية والعقلية والحركية  .٣
 األوىلحل وقائيا هاما يف املرا أسلوبا أيضاواللغوية ويعترب 

  :يف برامج التدخل املبكر األرسةدور 

الخدمات الفعالة يف التدخل املبكر تعتمد عىل تطوير  وفريت أساس إن
عالقة هذه ال إن، وقد بني الباحثون واملامرسون األرسعالقات عمل ايجابية مع 

  يق نتائج فعالة لكل من الطفل االيجابية تعترب رضورية من اجل تحق
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عن ذلك وقدم  يف منوذجه )Shulman(عرب شلامن  حيث معا األرسةو 
   .)م٢٠٠١ ،بيكامن(للمساعدة الفعالة  مسبٌق  رشطٌ  أنهابرهانا 

  :األيتيف الربامج الخاصة بالتدخل املبكر يف  األرسةدور  تأثريويظهر 

 تأثريمع وجود  إالبرنامج تدخيل للطفل املعاق  أيخذ يف االعتبار ال يؤ  -
 املشاركة يف النمو واالرتقاء بقدراته فعال من قبل الوالدين يف

فتدخلهم  .واستعداداته وشخصيته وجميع جوانب النمو املتداخلة
املرونة والتفرد الذين يتصف بهام تدخل  إن .هاٌم وحيوي أمرٌ بفاعلية 

املعاقني يف مدى  األطفال أباءنظرا الختالف  ،هميةاأل  بالغ أمراآلباء 
   .لتدخل يف الربامج العالجية والخدماتتفهمهم وقبولهم واستعداداتهم ل

ملهم أيضا يف تعاري ايجايب اآلباء وتدخلهم قد يكون لهام تأثاشرتاك  إن -
 العاديني أطفالهممع 

يطور  أساسهاوعىل  اآلباءهناك عدة مستويات للمشاركة من قبل  -
من االنتقال من  اآلباءا ميكن امرسون ومقدمو الرعاية برامجهم مبامل

 تقدما من التدخل أكرث خرأ  إىلمستوى 

أن دور املشاركة والتعاون الفاعل  )١٩٨١ ,Bromwich(ويؤكد برومويك 
   :وهي رئيسية أسبابلثالثة  األطفالباء يف برامج التدخل يعود بفوائد عىل لأل 

الشخصية  األمناطبتفرد  تتأثروالتي  واألبناء اآلباءالعالقة التبادلية بني  .١
   التنشئة والرعاية يف أساليبهمعىل تعديل  اءاآلبفبمساعدة  والتفاعلية
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عىل تطوير وتعديل استجابات  نقادرو  نواالختصاصيو  ناملامرسو يصبح 
 .الطفل بشكل غري مبارش

يف زيادة هم تساعد واألخصائيني اآلباءالعالقة التشاركية االيجابية بني  .٢
بفوائد  وهذا يعود ،لهموزيادة تقب أبنائهموتطوير تفهمهم لحاجات 

 األطراف جميع عىل

من تعلم االباء  اكرثتساعد  واألخصائيني اآلباءالعالقات االيجابية بني  .٣
خاصة فيام  أبنائهممالمئة يف تلبية حاجات  كرثواالسرتاتيجيات اال  للطرق

ويسهل  أدائهممام يحسن  ،الفعالة الوالدية التنشئة بأمناطيتعلق 
ملشاركة الوالدين يف تعديل سلوكياتهم ومنها تصبح الفوائد املحتملة 

  :فالنسبة للطفل األبعادبرامج التدخل املبكر متعددة 

د تزو  – سلوكهتعديل  إمكانياتتحسن  –تزود فرص منوه وتعلمه 
 أكرثوبذلك تصبح الخدمات املقدمة للطفل  االستجابةرص تعميم ف

    )٢٠٠٣الفاريس،(.شمولية وعمقا وقدرة يف االرتقاء والنمو بالنسبة له

 ،يحيى( يف برامج التدخل املبكر فانه يشمل ما ييل لدور األرسة لنسبةأما با
  )م٢٠٠٣

 املناسبة للطفل املبكرةيف تحديد البدائل الرتبوية  املشاركة .١

لربامج واتخاذ وتصميم الخطوط الرتبوية وا األهدافاملشاركة يف تحديد  .٢
  القرارات والتقييم
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ز عىل الوظيفي والرتكيرعاية يف العالج ومقدمي ال األخصائينيمشاركة  .٣
دورهم يف  ملتكيو ،منظمو املهارات الحياتية اليومية بشكل تناويب 

 املنزل بعد تدريبهم 

 دريب وتعديل السلوكيات يف املنزليف التدريس والت األخصائينيمساعدة  .٤

 الالمنهجية بصفة دورية األنشطةيف  األخصائينيمساعدة  .٥

 ة دوريةت والدورات التدريبية بصفحضور االجتامعا .٦

التطورات فيام  خرآ و جهد يف االطالع عىل مصادر املعلومات  أقىصبذل  .٧
واملنشورات  واألبحاثوالتقنيات املساعدة  ،الطفل إعاقةيتعلق بطبيعة 

 العلمية

ذية راجعه بهدف التطوير يف التقويم كتغ األخصائينيو املدرسة  مساعدة .٨
 والتعديل

دي من العون االقتصاتامعي واالنفعايل و الحصول عىل الدعم االج .٩
 والجهات املتخصصة  األخصائيني
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  يف التدخل املبكر األمور أولياءطبيعة مشاركة 

 ،م٢٠٠٣ ،يحيى( جدول يبني مشاركة الوالدين واالخصائيني يف التدخل املبكر
  )بترصف

  األخصائينيدور   الوالدين دور  املرحلة

  التعرف

  املؤرشات التحذيرية إىلاالنتباه 
  األسبابالوعي ب

  الوعي بالخدمات
الجهات  إىلتحويل الطفل 

  املناسبة
  األخرى األرسةالتحدث مع 

  الوعي بالخدمات املتوفرة
  اإلعالماالستفادة من وسائل 
  توفري املعلومات

  توفري الخدمات الالزمة
  الحصول عىل الدعم املايل

  ييمالتق

  متابعة الطفل
  االستجابة لالستبيانات واملقاوالت

  ع املعلمنيالتعاون م
  الفريق أعضاءالعمل مع 

  املوافقة عىل التقييم
  حضور االجتامعات

  تقديم معلومات عن الطفل

  ت غري املفهومةتجنب املصطلحا
  العمل بروح الفريق

  قعية وااليجابيةاالتسام بالوا
تقديم مناذج من كتابة تقارير 

  ومةمفه
  الطفل أداء

  الطفل أداءتقويم مناذج من 

  الربمجية

  كة يف تحديد البديل الرتبوياملشار 
  األهدافاملشاركة يف تحديد 

  حضور االجتامعات
  زيادة الصفوف

  ذات العالقة األدبياتقراءة 

  يع املالحظة الصفيةجتش
  توضيح املنهاج

  األهداف إىل اإلشارة
  توضيح البدائل الرتبوية املختلفة
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  التطبيق

  املساعدة يف غرفة الصف
  اآلباءجمعيات  إىلاالنضامم 

  األخصائينيعم جهود د
  املساعدة يف التدريس

  تزيني مهارة الطفل يف البيت

  اآلباءتوفري مجموعة تدريبية من 
  تخطيط الربامج ملشاركة الوالدين

  يف املدرسة والبيت
ومواد لالستخدام  أنشطةتصميم 

  من
  ءاآلباقبل 

  التقويم

  املسؤوليةمامرسة دور 
توفري حمل املسؤولية راجعة 

  لألخصائيني
يف تقويم الخطة  ملساعدةا

  الرتبوية
  اآلباءاملساعدة يف مجالس 

  توفري برامج تدريبية
  لآلباءمجالس استشارية  إنشاء

  اآلباءدعم جمعيات 
يف عملية  اآلباءتشجيع مشاركة 

  التقييم
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  لفصل الثالثا

  

   :فريق برنامج التدخل املبكر

 )Gynecologist( النساء أمراض اختصايص -١

 )Pediatrician( األطفالتصايص طب اخ -٢

 )Audiologist( اختصايص القياس السمعي -٣

 )Psychologist( اختصايص علم النفس -٤

 )Nurses( املمرضات -٥

 )Ophthalmologist( طبيب العيون -٦

 )Social worker(  االجتامعياالخصايئ -٧

 Language Pathologist اضطرابات الكالم اخصايئ -٨

 Physical Therapist اختصايص العالج الطبيعي -٩

 Occupational Therapist اختصايص العالج الوظيفي -١٠

 Teachersواملعلمون علامت ــمــال -١١

 Special Education الرتبية الخاصةمعلامت ومعلمو  -١٢

  )م١٩٩٨الخطيب والحديدي، (Parents األمور أولياء -١٣
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   :فريق التدخل املبكر مهام وأعامل

مية وغري الرسمية وتفسريها القياس والتشخيص وتطبيق االختبارات الرس .١
 .والطفل األرسةوتقويم حاجات كل من 

الوعي مبظاهر النمو الطبيعي يف مرحلة الطفولة املبكرة من جميع  .٢
 .جوانب الشخصية

 .العمل عىل شكل فريق يتمتع بالتعاون وتبادل الخربات .٣

 .ومراعاة الفروق الفردية األطفالفهم وتلبية الحاجات املتعددة لدى  .٤

التعليمية الفردية  األنشطةفيام يتعلق بتصميم وتنفيذ  التجديد .٥
 .والجامعية

 .لألرسوالتدريب الالزم  األرسي اإلرشادتقديم  .٦

 .باملرونةالطويلة والقصرية املدى والتي تتصف  األهدافصياغة  .٧

والطفل املستهدف من خالل  األرسةبناء عالقة قامئة عىل الثقة مع  .٨
 .التواصل الفعال

 . لألطفاللتعليمية تنظيم البيئة ا .٩

   :فرق التدخل املبكرأنواع 

يعمل كل مختص يف الفريق لوحده ضمن  وفيــه :األنظمةفريق متعدد  .١
حيث يقيم كل منهم الطفل ويقدم له الخدمة ثم يلتقون  ،مجال عمله

الحقا وناقشون النتائج وتقارير التقدم ويتوفر يف هذا الفريق بعض 
  .التنسيق يف عمل الفريق أشكال
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 عىلوفيه يخطط االختصاصيون ويقومون بالتقييم  :نظمهفريق عرب األ  .٢
  .بعضهم البعض لكن يوفر كل مهم الخدمة بشكل منفرد

وفيه يكون العمل جامعي مبا فيه العالج، لذلك  :فريق نظامي انتقايل .٣
  .كاملة املسؤوليةالفريق  أعضاءيتحمل كل 

  

تبعا الختالف منظم العالج النطقي  أخصايئمثال يوضح كيف يختلف دور 
   :الفريق

علمة الطفل ويحدد موعد لتقييم مب مع األخصايئيتصل  :األوليف النموذج 
مهارات، ويتم التقييم من املعلمة وتعرض النتائج يف اجتامع الفريق، حيث يقوم 

بعد ذلك بتطوير وتطبيق العالج ومناقشة تقدم الطفل يف كل  األخصايئ
  .جتامعاالجتامعات التي تيل ذلك اال 

واملعلمة مبالحظة كيفية اجراء  األخصايئيقوم كل من  :يف النموذج الثاين
 األخصايئوخالل ذلك يسجل  ،الطبيب النفيس لتقييم مهارات الطفل املعرفية

املعلومات عن لغة الطفل وبعد ذلك يناقش الطبيب واملعلم كيفية جمع 
  .األخرىالتدخل عرب املجاالت  أهداف

املعلم ويناقش معه كيفية مالحظة  األخصايئيقابل  :ثيف النموذج الثال
  .عىل اللغة أكرثيركز  أني الطبيعي وكيف ميكن دالطفل ضمن السياق العا

   :يعتمد نوع الفريق املستخدم عىل العوامل التالية

 .املدرسة أوللمؤسسة  اإلداريةالسياسة  -

  املهنية  التغريات -
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 .اتمعوقات العمل من خالل فريق متعدد التخصص -

 .الصفات الفردية والتنافس يف املجتمع -

 .التكلفة االقتصادية العالية الالزمة للعمل ضمن الفريق -

التغريات السياسية يف املؤسسات واملجتمعات ذات العالقة بتقديم  -
 .الخدمة

  

   :التدخل املبكر أهمية

 أهميةتعترب ذات  األوليةمراحل النمو  أننتائج الدراسات النفسية  أكدت
يف منو الطفل وتكيفه وعليه فان التدخل املبكر يف هذه املرحلة سوف يهم  بالغه

شك يف تنمية قدرات الطفل العقلية والحركية وتحسني سلوكه  أدىنبدون 
  .االجتامعي واالنفعايل

تخفيف الجهد والتكلفة املادية  إىلمام يؤدي  اإلعاقةمنع  أوتخفيف  -
 .املتوقعة

عىل  والتأكيداملادية واملعنوية  عباءاأل والتخفيف من  األرسةف يــتكي -
القريويت، الصامدي، الرسطاوي، . (يف تنفيذ الربامج األرسةمشاركة  أهمية
١٩٩٥( 

مظاهر النمو املختلفة مرتابطة ولذا فبدون التدخل املبكر قد يقود  -
السويدي، (. أخرى إعاقة إىل اإلعاقةقد تؤدي  أوكرب إىل ضعف أالضعف 

١٩٩٧(  
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ولكنها  ،ليست ثابتة عند الوالدة األخرى اإلنسانيةامت الس أوالذكاء  -
بالبيئة ومن خالل عملية التعلم، فالعوامل  وتتأثرحد كبري  إىلتتشكل 

وهي تضم الرعاية  إنسانالبيئية هي قوى فاعلة يف تشكيل طبيعة كل 
تربية الطفل، ونوعه وكمية االستشارة  وأساليبالجسمية والتغذية 

يف املنزل، والفرص الرتبوية املتاحة لتعلم  النفعايلااملناخ  ،املوجودة
 .الطفل

 أووجود فرتات حرجة  إىلمفهوم الفرتات الحرجة حيث تشري الدراسات  -
مراحل توجد بها الفرتات  أهم األوىلحساسة للتعلم وتعترب السنوات 

 .الحرجة

 أوالظروف املعوقة  إن ،الخطرة عىل الطفل أوالظروف املعوقة  تأثري -
 إىلتعيق النمو والتعلم  أنعىل الطفل الصغري ميكن  املؤثرةرة الخط

قد تظهر لدى  أوشدة،  أكرث األصيلالدرجة التي قد يصبح فيها العجز 
 .ثانوية إعاقاتالطفل 

أن تحدث فرقا داال يف نتائج التدخل املبكر تستطيع برامج التدخل  -
من جهود  عأرس وهي تفعل ذلك بدرجة  ،الصغار لألطفالطور الناميئ الت

 )١٩٩٧الهويدي، (الذي يبدا مع التحاق الطفل باملدرسة  املتأخرالعالج 

 أيمن التعلم يف  وأرسع أسهليف السنوات املبكرة  اإلنساينالتعلم  إن -
 .أخرىمرحلة 

يف  لألرسةاملعاقني وان املدرسة ليست بديال  ألطفالهممعلمون  اآلباء إن -
  .هذه املرحلة



 

٣٨٣٨

 

 إىلعدم تعريض الوالدين وطفلهام املعاق  التدخل املبكر يسهم يف -
 .مواجهة صعوبات نفسية هائلة الحقا

التدخل املبكر يساهم مساهمة ايجابية وفعالة يف تحقيق الدمج  -
 )م١٩٩٥الخطيب، ( .واالجتامعي األكادميي

  

   :التدخل املبكر أهداف

 اإلعاقةالوقاية من  .١

حون ذوي الذين قد يصب األطفالالكشف والتعرف املبكرين عىل  .٢
 ."كاألطفال الخدج" حاجات خاصة

 توفري خدمات عالجية مبكرة وشاملة للنواحي الرتبوية والطبية والنفسية  .٣

  :نظريات التدخل املبكر

  :له يف التطبيق ما ييل كأساسالنظريات التي يعتمدها التدخل املبكر  أهممن  

 اإلنساينوك معظم السل أنويفرتض هذا االتجاه  :اإلجرايئاالتجاه السلويك  -١
 بأسلوبينادي  االستجابة وهو –ويعتمد مبدأ املثري ) مكتسب(متعلم 

تحليل املهمة يف التعلم واكتساب املهارات مع رضورة وجود التعزيز 
  .املناسب لالستجابات املرغوب فيها

الوظيفي  أواملنهاج بناء عىل ذلك فهو يتبع املنطق العالجي  ىمحتو  أما
يتم  أساسيةيتم تعلمها ولهذه املهامت محكات  يف اختيار املهمة التي

  :بناء عليها االختبار وهي



  ٣٩٣٩  

  

 .تكون املهمة مناسبة لعمر الطفل أن  - أ

 .تكون املهمة ذات معنى ولها فائدة مبارشة يف حياة الطفل أن  - ب

املستخدمة تعتمد التدريس املبارش من  األساسيةوطرق التدريس 
والتعزيز وهو تدريس خالل النمذجة والتلقني والتشكيل والتسلسل 

ومن  ،وخالل التقديم والتقييم النهايئ األوىلفردي يهتم بالتقييم 
مميزات هذا االتجاه االهتامم بكيفية بناء الربنامج والتخطيط 

  .والتنظيم الدقيق لكل الجوانب وهو شائع االستخدام

  

ة ويعتمد هذا االتجاه يف برنامجه عىل مبادئ النمو العام :االتجاه الناميئ -٢
دث حالنمو يحدث عندما يكون الفرد مستعدا منائيا للتعلم وانه ي أنومنها 

يتكون املنهاج هنا من  .يف مراحل متتابعة لك مظهر من مظاهر النمو
املهارات املختلفة التي متثل مظاهر النمو التي يحتاج الطفل الكتسابها فيتم 

و مجرد موفر فه األخصايئتحديدها وفقا لتلك املرحلة، وبالنسبة لدور 
وللمثريات املناسبة لنمو الطفل، والطفل هنا عليه االختيار  ولألنشطةللمواد 

الطفل  أمامستوفر الفرصة  األنشطةهذه  أنسيشارك حيث  األنشطة أييف 
 .النمو املهمة يف كل مرحلة أهدافملامرسة 

  

ظرية وهو اتجاه تطور عن االتجاه الناميئ واعتمد ن :االتجاه الناميئ املعريف -٣
بالنسبة ملحتوى املنهاج فيرتكز عىل املهارات  أمابياجيه يف النمو املعريف، 

بناء عىل منوذج بياجيه يف النمو وتتابع تلك املراحل، وتعتمد طرق  ،املعرفية
حالة من  إيجادوتكون من خالل  ،التدريس املستخدمة عىل نظرية بياجيه

  لتوازنا إيجادويحاول الطفل  ،عدم االتزان لدى الطفل



 

٤٠٤٠

محاولته لحل املشكلة املعرض لها، وبالتايل يتحقق  أثناءوالتنظيم والتكيف  
هو التنشيط من خالل تشجيع الطفل للقيام  األخصايئالتعلم، ويكون دور 

 .جديدة ال يتدخل يف منع الفشل الذي قد يواجهه الطفل أنشطةبتجربة 

  

للبيئة ويتعلم الطفل يسلك وفقا  أنوينطلق من مبدأ  :االتجاه البيئي -٤
بالنسبة  أما ،عن طريق خرباته املبارشة وتفاعله مع البيئة أفضلبشكل 

طفل بحيث يعكس  لفردي لك أساسملحتوى املنهاج فيتم تحديده عىل 
وال بد من تعديل مستوى املنهاج  ،مطالب وحاجات البيئة ملن هم يف عمره

 أنتاحة فال بد امل لألنشطةوبالنسبة  ،الفرد ليتناسب وقدرات واحتياجات
، واملشاركة الفعالة وان تتناسب الكفاية املعرفية له املبارشةالخربة  تكسبه

ه عىل التعليم عن طريق االستكشاف ويعتمد هذا االتجاه دوان تساع
طريقة التدريس العارض وبيئة التدريس هي البيئة الطبيعية للطفل حيث 

 .هي املصدر أنها

  

النظري عىل  أساسهويعتمد هذا االتجاه يف  :األنشطةاالتجاه القائم عىل  -٥
كام  األفكاركرن وبياجيه وجون ديوي، وميكن تلخيص تلك سكل من  أفكار

  :ييل

وكذلك  ،مشاركة الطفل الفعالة لضامن تحقيق تعلم جيد إىل الحاجة
لها معنى ووظيفة تكون  أنوالخربات املقدمة للطفل يجب  األنشطة

تامعي املبارش والعام يؤثر عىل تعلم ن السياق االجبالنسبة للطفل وإ 
  )١٩٩٨الهويدي، (. الطفل ومنوه ويتفاعل معهام
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   :الخدمات الخاصة التي يقدمها التدخل املبكر أهمومن 

 .التقييم الطبي والرتبوي والنفيس الشامل .١

 .الطفل والعمل معها بشكل متواصل أرسة إرشاد .٢

 .تصميم برامج تربوية فرديه خاصة .٣

دوات التعليمية لتصبح مالمئة لحالة الطفل واأل تعديل االساليب  .٤
 ).فيــالتكي(

  

   :العوامل املؤثره يف مدى استفادة الطفل من برامج التدخل املبكر

، كلام كان االكتشاف مبكرا كلام األطفالعند  اإلعاقةوقت اكتشاف  .١
 .أفضلمن التدخل املبكر  االستفادةكانت 

 .اإلعاقةوشدة  اإلعاقةنوع  .٢

 .ند االلتحاق يف الربنامجعمر الطفل ع .٣

  .نوعية الخدمة وكيفية تقدميها .٤

 .املدة التي مضت عىل التحاق الطفل بالربنامج .٥

 .الذين يقدمون الخدمات األشخاص .٦

 .يف برنامج التدخل املبكر واألرسةدور الوالدين  .٧

تتحقق من  أناملجتمع عامه نحو االستفادة التي ميكن  أفراداتجاهات  .٨
  )١٩٩٥الخطيب،(.برامج التدخل املبكر
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  :يف برنامج التدخل املبكر األساسيةالعمليات والنشاطات 

 :التعلم الخاص .١

 التقييم الرتبوي الناميئ -

 تطوير املنهاج -

 الخطة الرتبوية الفردية إعداد -

 تصميم االسرتاتيجيات التعليمية -

 :الخدمات الصحية العامة .٢

 الفحوصات الطبية الروتينية -

 العالج والجراحة -

 يئالتنظيم الغذا -

 الخدمات التمريضية -

 التثقيف الصحي -

 العالج الطبيعي .٣

 العالج الوظيفي .٤

 الخدمات النفسية .٥

 التقييم النفيس -



  ٤٣٤٣  

 تعديل السلوك -

 :األرسيةالخدمات  .٦

  الزيارات املنزلية -

  األرسي اإلرشاد -

  التدريب -

 القياس السمعي .٧

 العالج اللغوي .٨

 الخدمات االجتامعية  .٩

 دراسة الحالة -

 الدفاع عن حقوق الطفل املعاق -

 )١٩٩٨الخطيب، (الدعم  -

  

  

  



 

٤٤٤٤



  ٤٥٤٥  

  الفصل الرابع

  

   :مناذج التدخل املبكر

يطيب يل يف بداية حديثي عن مناذج التدخل املبكر أن أذكر النموذج 
 )جمعية التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقات(العامين للتدخل املبكر وهو

ي والحريك ويقوم مركز التدخل املبكر يف العذيبة بتوفري خدمات العالج االجتامع
سنوات ممن لديهم اعاقات أو  ٦والوظيفي لألطفال من الوالدة حتى عمر 

يعانون من خطر اإلصابة بإعاقة، بهدف تأهيل هؤالء األطفال لاللتحاق بصفوف 
  .التعليم العام أو تقليل تأثري اعاقاتهم عىل استمتاعهم بنوعية حياة أفضل

  

  :مناذج للتدخل املبكر ميكن تلخيصها كام ييل

ساعات يوميا حيث  ٥-٣بهذه املراكز من  األطفاليلتحق  :املراكز املتخصصة .١
يتم اجراء تقييم فردي للطفل ومن ثم وضع برنامج تربوي له وميكن ان 

  .وميكن ان تكون متخصصة عاقاتتكون هذه املراكز شاملة لكل اال 

بكر ويف هذه الحالة يتم تقديم خدمات التدخل امل :التدخل املبكر يف املنزل .٢
يف املنزل ويقوم الوالدان بدور املعلم االسايس بعد تدريبهم عىل العمل مع 

ويعمل عىل  األرسةحيث يقوم االخصايئ بزيارة الطفل و  ،اطفالهم املعاقني
الربامج  ومتابعة حالة الطفل ومن اشهر تزويدهم باالرشادات واملعلومات

امج للحاالت التي ويقدم هذا الربن )Portage Project(( عىل هذا النموذج
  من املنزل اىل املركز وكذلك املناطق األطفاليكون فيها متعذرا نقل 



 

٤٦٤٦

وهو يهيئ الفرصة لحدوث التدريب يف الوضع الطبيعي  ،الريفية البعيدة 
حيث  األمور ألولياءوهو املنزل وهو يزيد من تحمل املسؤولية التعليمية 

  .يقوم الوالدان بتعليم طفلها

يف السن الذين يعانون  األطفاليستخدم مع  :املستشفيات التدخل املبكر يف .٣
من صعوبات منائية شديدة جدا او مشكالت صحية وهنا يعمل عىل 

  .معالجة الطفل فريق متعدد التخصصات

ياما يف املركز أ  األطفالحيث يلتحق  :التدخل املبكر يف كل من املنزل واملركز. ٤
يف و مرتني لهم ولألرسة مرة أ خصائيون بزيارات منزلية محددة ويقوم اال 

  .األرسةسبوع حسب طبيعة الحالة وحاجات األ 

ولياء موذج يقوم أ يف هذا الن :التدخل املبكر من خالل تقديم االستشارات. ٥
وذلك لتقييم ) أو مرتني يف األسبوع ةةمر(ىل املركز بزيارات دورية إمور األ 

  .ة القضايا املهمة معهممور ومناقشوتدريب أولياء األ  األطفالداء ومتابعة أ 

يستخدم هذا النموذج التلفاز  :عالمالتدخل املبكر من خالل وسائل اإل  .٦
ني الصغار، ويقدم هذا النموذج أدلة تدريبية املعاق األطفالعالم لتدريب واإل 

طفالهم يف مجاالت توضيحية ألولياء األمور توضح كيفية تنمية مهارات أ 
 ، التكيفية التي يظهرونهامع االستجابات غري النمو املختلفة وكيفية التعامل

وهو يقدم  )First Chance Program(برنامج  شهر الربامج العامليةومن أ 
منها املنزل ثم املركز، واملنزل واملركز معا، من منوذج  كرثأالخدمات عىل 

  .املساعدات التقنية والخدمات االستشارية
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كأفراد  األطفالال تعالج ن برامج التدخل املبكر الناجحه هي التي إ 
كن فهمة جيدا مبعزل عن الظروف ن الطفل ال ميمعزولني ولكنها تؤكد عىل أ 

  . واالجتامعية التي يعيش فيها رسيةاأل 

تصميم وتنفيذ برامج تربوية خاصة  وتهدف برامج التدخل املبكر إىل
مساندة  لطفولة املبكرة وبرامج تدريبية وإرشادية ألرس املعاقني وخدماتملرحلة ا

  .العاديني األطفالدوار مع وإعطاء الفرص لألطفال للمشاركة واللعب وتبادل األ 

املعاقني والتي توىل اهتامما كبريا  األطفالالربامج النموذجية التي تعني ب  --
   :مبشاركة الوالدين

  :ىل بعض النامذج العامليةإ )١٩٨١ ,Welsh(يشري ولش 

ويضح  )Mother- child home program( م والطفل املنزيلاأل برنامج  .١
دام األلعاب وتشجيع ساليب التعامل اللفظي عن طريق استخنامج أ هذا الرب 

شاط عام تتم تاديته مع الطفل مهات عىل منذجة التفاعل اللفظي يف ناأل 
 .األرسةساس الفلسفي للربنامج هو دعم واأل 

 Early Training( :بكرةـث للرتبية املــمرشوع التدريب املبكر ومركز البح .٢
Project & Research Center For Early Education(  هدف هذا

يصبحوا معلمني فاعلني إلطفالهم  املرشوع إىل مساعدة األهل عىل أن
 .رسويوظف املنحى الفردي يف العمل مع األ 

  



 

٤٨٤٨

  

 .)Mother Training Project( تمهامرشوع تدريب األ  .٣

ملحرومني من أمهات ا األطفالمهات يهدف هذا املرشوع إىل تدريب أ 
طفالهن يف املنزل من خالل جلسات اتيجيات تعلم أ ات عىل اسرت يخرأ 

شهرا ويكون ذلك من خالل استخدام أدوات  ١٥تدريبية عىل مدى 
  .ستثارة منوهم املعريف واللغويللعب مع أطفالهن وذلك أل 

 Huston Project Child( :مركز هيوستني لنمو الطفل ووالديه .٤
Development Center(  

ويركز عىل  األرسةفراد ة تركز عىل جميع أ يقدم هذا املركز خدمات خاص
ساليب تطور النمو ويشمل الربنامج وخاصة األم ويوضح أ  الوالدين

  .اللغوية التدريب يف البيت ويركز عىل تطوير القدرات

 Model( :طفال املعاقني يف مرحلة ماقبل املدرسةاملركز النموذجي لأل  .٥
Preschool Center for Handicapped Children(  

ويركز عىل تدريب الوالدين عىل استخدام اساليب تعليمية يف البيت 
لقيام بدور املعلمني ومالحظة سلوك الطفل وجميع املعلومات، وعىل ا

  .املعاقني الجدد األطفالباء املساعدين يف غرفة الصف، بدعم أ 

 Peanut Butter and Jelly( .الطفولة املبكر برنامجمرشوع  .٦
Preschool Program(  

ر طيف مرحلة ماقبل املدرسة الذين هم يف حالة خ األطفالويستخدم مع 
  هم يعانون من اضطرابات انفعالية أو سوء معاملة أو إهامل، ويهدف نأل 
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 ةم الذات لدى الوالدين ومهارات األبو ىل تطوير مهارات مفهو هذا املرشوع إ
  .مومةواأل 

ج الرتبوية املبكرة من خالل مشاركة الوالدين يف الربام ىلوهكذا ميكن اإلشارة إ
  :شكالستة أ 

 .وصنع القرارات والتقييم ،مشاركة الوالدين يف تخطيط الربامج .١
مشاركة الوالدين يف برنامج تعلم وتدريب الوالدين والحصول عىل  .٢

 .التدريب الفردي عىل صعيد العمل مع الطفل
 .خصائيني واأل الدين للمعلومات مع املعلمنيتبادل الو  .٣
 .قيام الوالدين باملالحظة والعمل التطوعي داخل غرفة الصف .٤
وذلك بعد تدريبهم  و املدرسةام الوالدين بتعليم أطفالهم داخل البيت أ قي .٥

ساليب اضحة حول طرق التفاعل املناسبة وأ وتزويدهم بالتعليامت الو 
 .التعلم

خصائيني ومن أل لدعم االجتامعي واالنفعايل من احصول الوالدين عىل ا .٦
ل عىل املشاركة يف مجموعة الوالدين والتي تتضمن املساعدة يف الحصو 

 .االقتصادي والخدمات االجتامعية الرضوريةالعون 
  

  :يف برامج التدخل املبكر األرسةمقرتحات للعمل مع 

لذلك يجب  ،نشاط تدخل مبكر يهدف أسايس أل  األرسةاجعل مساعدة  .١
هذا الدور  أهميةن يتعرف عىل طفل أ عىل أي فرد مختص يعمل مع ال

 األرسةنشاء برنامج يعتمد عىل الء املختصني اليستطيعون إ ن هؤ املهني، وأل 
  .يضالذلك يجب توفري خدمات إدارية ومساندة أ  ،وحدها
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ن لذلك يجب أن يسمح األخصايئ لألرسة أ  ،وسع مفهوم اشرتاك األهل الفعال .٢
هل ذات معنى لها، وأن يحدد األ  الربنامج بطرق تقوم بتعريف مشاركتها يف

 إرشاكتتضمن و خصايئ مساعدتهم هذه العملية األ  ما يناسبهم وعىل
 .الوالدين من خالل عملية التقييم كاملة وكذلك عملية التدخل

فال يستطيع  ،تها واهتامماتهايالوو يف التعرف عىل مصادر وأ  األرسةساعد  .٣
 ،لحاجاتها األرسةنظر دون معرفة كيف ت األرسةخصايئ تقييم حاجات األ 

الوالدين يف عملية التعرف عىل مصادر  إرشاكخصايئ لذلك يجب عىل األ 
 .هذه الحاجات الخاصة ومساعدتها يف البناء عليها

) املركز(املدرسة  بني تصالاإل املفضله يف حفظ  األرسةتعرف عىل طريقة  .٤
، فقط قبال غري الرسميةوالبيت وذلك ألن معظم الوالدين يفضلون طرق اإل 

و حضور تليفونية أ  و مكاملةتكون ورقة صغرية تشري اىل أداء الطفل أ 
يفضلها  اتصالمها املعلم للطفل قد تكون وسائل الوالدين لحصة يقد

  .)١٩٩٨ ,Wilson( يبشكل رسم مخاطبتهمالوالدين بدال من 

ية يف التدخل املبكر فتتضمن املهارات االدراكية والحركية واللغو لألنشطةبالنسبة 
  .واالجتامعية واالنفعالية ومهارات العناية بالذات

ع من املهارات السابق ذكرها ساليب خاصة بكل نو أساليب التدريب فهناك أ ما أ 
  :فضل املامرسات املطبقة حاليا يف التدخل املبكرومن أ 

 .وليس عىل الطفل املعاق األرسةتركيز الخدمات عىل  .١

الوظيفي حيث / نحنى البيئيتحديد محتويات املنهاج اعتامدا عىل امل .٢
  .يتم تحليل بيئة الطفل والتدريس من خالل البيئة الطبيعية
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 .التكامل مبعنى تقديم الخدمة يف البيئة الطبيعية للطفل .٣

خالل عملية  من ي محاولة تعميم املهارةتدريس الحال العامة أ  .٤
 .اكتسابها

 .العمل من خالل فرق متعدد التخصصات .٥

. خرىة التحويل واالنتقال من خدمة إىل أ مليالتخطيط املدروس لع .٦
 )١٩الهويدي،(

  

  :در التدخل املبكراكو  إعداد

يتجمع عدد من األطفال صغار السن حول شخصني راشدين أثناء فرتة  
قراءة القصص، ويقرأ املعلم من كتبا كبري ذي ألوان ساطعة كعالمات تشري إىل 

العليا من جامعة مجاورة األشياء املختلفة يف القصة، وأحد طلبة الدراسات 
يستخدم لغة االشارة ليوصل القصة لطفل يف املجموعة يضع معينة سمعية يف 

ويحمل جميع األطفال دمى يحركونها باصابعهم لتمثيل الشخصيات يف  ،أذنه
ويستخدم أحد األطفال أداة يشغلها مبفتاح كهربايئ لتحريك دمية عندما . القصة

  .يأيت دوره

ويف  ،ىل مقربة منه عندما تسقط الدمية عن األداةويساعد طفل يجلس ع
أحدى زوايا غرفة الصف يجلس أحد طلبة البكالوريوس ويراقب بعناية ويدخل 
البيانات يف جهاز كمبيوتر متنقل، فهو يقيم فاعلية برنامج عالجي يهدف إىل 
 ،تشجيع عالقات الصداقة، وهو عضو يف مرشوع بحث إجرايئ صممه املعلمون

وقد طلبت املعلامت املساعدة  ،لهيئة التدريسية يف الجامعة، والطلبةوأعضاء ا
  من الجامعة لتخوفهن من دمج طفل معوق مع األطفال
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وإحدى نتائج هذا التعاون هي أن معلمتني ستحصالن عىل  ،العاديني 
  .شهادة مشاركة من الجامعة لتعاونهن يف مرشوع للبحث

وير فيديو مثبته يف سقف غرفة ويتم تصوير املشهد بهدوء بواسطة آلة تص
الصف، وسيتم استخدام بعض اللقطات يف تدريس مساق حول أساليب التدريب 

وتسجل آلة التصوير أيضا مجموعة صغرية من األطفال  ،يف إحدى كليات املجتمع
ويشارك يف هذا  ،ينزعون قشور عرانيس الذرة مبساعدة أحد املعلمني املساعدين

ففي كل يوم توجه الدعوة ألحد  ،طفال يف هذه املجموعةالنشاط ويل أمر أحد األ 
وويل األمر هذا ليس زائرا مستمرا  ،أولياء األمور لتناول وجبة الغداء مع األطفال

وهو لجنة من املعلمني وأولياء  ،للصف فقط ولكنه أيضا عضو يف مجلس املساءلة
ات شهريا ساع ١٠األمور تهتم بإجراءات دراسة ذاتية للربنامج، وقد خصصت 

والتعويض املايل الذي يتلقاه يعمل عىل متكينه من  ،شهر لهذا املرشوع ١٨ملدة 
  .مغادرة عملة الخاص

ويف ركن آخر من أركان غرفة الصف، يعمل أحد الطلبة من كلية مجتمع 
وتتم مراقبة املشهد من قبل  ،قريبة عىل تشجيع األطفال عىل اللعب باملكعبات

. صف والتي تعمل محارضة غري متفرغة يف كلية املجتمعاملعلمة األساسية يف ال
وبالرغم من أنها نالت شهادة الدكتوراه يف الطفولة املبكرة، إال أنها لن تتوقف 
عن العمل يف برنامج التدخل املبكر، فهي راضية متاما عن عملها إذ أنه يشمل 

ال، وعندما اإلرشاف عىل الطلبة، والتدريس يف الكلية، والعمل املبارش مع أطف
يأخذ األطفال قيلولة، ينهمك املعلمون ومساعدوهم يف تأدية أنشطة أخرى 

  مطلوبة منهم لنيل شهادة املشاركة من
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ويناقش أعضاء . الجامعة والتي ترتجم إىل عدد من الساعات املعتمدة 
  .فريق صغري لتدريب األطفال بواسطة رفاقهم مالحظاتهم الصفية

برنامج تدريبي لتطوير مهارات القراءة ويعمل املعلم ومساعدة عىل 
ويزور مستشار يف التدخل املبكر  ،والكتابة لدى األطفال باستخدام االنرتنت

الربنامج أربع مرات أسبوعيا ملتابعة برنامج االنرتنت ولتقديم تغذية راجعه 
  .للمعلمني ومساعديهم حول تنفيذ الربنامج ولإلجابة عن استفساراتهم

ألمور أن التدريس مبساعدة االنرتنت وأرشطة الفيديو وقد وجد أولياء ا
مفيدا جدا يف تقوية العالقة بني املدرسة واملنزل، وتدعم الزيارات املنزلية التي 

يقوم بها االستشايون ما يتعلمه أولياء األمور بواسطة التكنولوجيا، ويجمع الكل 
يستخدمون تقنيات عىل أن إتاحة الفرص ألولياء األمور ملشاهدة املعلمني وهم 

وقد  ،عىل تبادل األفكار فيام بينهم بشكل منتظم محددة يف غرفة الصف تشجع
أختار بعض أولياء األمور الحصول عىل ساعات جامعية معتمدة ملشاركتهم يف 

واملستشارون أعضاء يف فريق متعدد التخصصات ترشف  ،التدريس عرب االنرتنت
املحيل، ويتلقى األطفال املعوقني خدمات عىل برامج التدخل املبكر يف املجتمع 

التدخل املبكر حتى الثامنه من العمر، وتشارك الفرق متعددة التخصصات يف 
ورشات عمل فصلية كجزء من عملية تطوير مهنية واسعة النطاق يف املنطقة 

التعليمية، وتتكون هذه الفرق من كوادر تعمل يف برامج للتدخل املبكر، 
 ،رياض أطفال عادية، ولجنة للتدخل املبكر، وأولياء أمور ومعلمني ومعلامت يف

وأعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعات وكليات مجتمع، وقد اشارت التقارير إىل 
أن تغريات إيجابيه حدثت يف املامرسات الصفية نتيجة للزيارات املنتظمه للربامج 

  مرشوع  وأحد أهم عنارص نجاح .وإجراءات الدعم البيئي التي يتم تنفيذها
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التطوير املهني عىل مستوى املنطقة هو تجنيد كادر من املعلمني البدالء 
املتلتزمني واملؤهلني ومن املتطويعني الذين يقدمون الدعم اليومي لربامج 

إضافة إىل ذلك  ،ومعظم املعلمني البدالء هم معلمون متقاعدون ،التدخل املبكر
يف تنظيم وتنفيذ األنشطة  يتلقى مديرو ومديرات الربامج الدعم لجهودهم

  .التدريبية

ويشكل هذا جزءا مهام من عملهم املشرتك مع املعلمني األساسيني الذين 
توكل اليهم مهمة التقييم اإلجاميل لربنامج تطوير الكوادر مهنيا، وقد زود قطاع 
الصناعة يف املجمتمع املحيل الربنامج بالخربات التقنية وباملساعدة الالزمة 

  .الفعال بني عنارص النظام املختلفهللتواصل 

وألن مختلف األنشطة التدريبية ترتبط بزيادة يف التعويض املقدمة 
يف % ٧٥للكادر، فان نسبة الترسب من العمل يف امليدان انخفضت بنسبة 

السنوات العرش األخرية، وقد تم توثيق األثر اإليجايب يف منو األطفال، فاألطفال 
ولديهم االستعداد للتعلم، وبالطبع، فااللتحاق باملدرسة له حاليا يدخلون املدرسة 

معنى مختلف كليا يف الوقت الراهن، فاملدارس الحكومية اصبحت جزءا من 
نظام التدخل املبكر املوحد، وذلك أن التعليم ما قبل املدريس اصبح إلزاميا يف 

  .املجتمع املحيل منذ عدة سنوات

عرب طلبة الجامعات  ،ند تقاعدهاويف حفل وداعي ملديرة الربنامج ع
والكليات عن صدمتهم من القصص والروايات التي استمعوا إليها عن ظروف 

العمل والرواتب املنخفضة، واملؤهالت العلمية ألعضاء الكادر يف السنوات 
املاضيه، فقد حققت ثورة االهتامم برتبية األطفال تغريات هائلة يف السياسات يف 

  ،لثة مل يتمكن هؤالء الطلبه الشباب من استيعابهابداية األلفية الثا
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لو أن الظروف اآلن تشبه  فهل كانو ليكملوا دراستهم يف هذا التخصص 
وذلك يكن  ،الظروف يف املايض؟ لقد اشار معظمهم إىل أنهم ال يعتقدون ذلك

املهم بالنسبة لهم الرواتب والوضع الوظيفي فقط يف األيام املاضية، ولكنهم 
 يستطيعوا تخيل االنعزال والضغوط التي يفرضها نظام ال يوفر الكادر ببساطة مل

  .وقتا كافيا للتخطيط والعمل والتطوير

ومن الواضح أن االهتامم الراهن عىل املستوى الوطني واملحيل بالرتبية 
املبكره ودعم األرس يجعل معلمي ومعلامت اليوم يشعرون بأنهم أعضاء 

  !للفريق الذي يستطيع جيل أن يحدثه محرتمون يف قوة العمل، وفيا

ويعكس هذا املشهد الرؤى التي يتبناها هذا الكتاب لربامج إعداد الكوادر 
يف املستقبل، وجوهر هذه الرؤية يتمثل يف مجال تدخل مبكر تعمل فيه كوادر 
تتقاىض رواتب جيدة، وتحمل مؤهالت علمية متقدمة، وتعمل يف مجتمعات 

وأعضاء  ،واملستشارون ،واإلداريون ،لياء األمور، والعاملونتعليمية يتقاسم فيها أو 
الهيئات التدريسية يف الجامعات والكليات مسؤولية تطوير برامج تعليمية مبكرة 
ذات نوعية جيدة لجميع األطفال، فاعداد الكودر جزء مستمر من أنشطة العمل 

ات واألنشطة والسؤال الذي يعمل مبثابة محرك ودافع لتحديد املحتوي .اليومي
ما الذي يجب علينا معرفته وعمله لتحسني وتطوير قدرات كل : التدريسية هو

األطفال الصغار يف السن؟ وتشمل هذه الرؤية يف إعداد الكوادر خصائص محددة 
  :ميكن إيجازها كام ييل

 ،املجتمع املحيل، والربنامجدر عىل مستوى اعداد الكو برامج إ  يتم توجيه .١
 تأهيل كاملية تقوم عىل التعاون يف تطوير خططفراد بطريقة تواأل 

لجمعيات املختلفة اواملؤسسات و  ،وتتحمل التخصصات .الكوادر
  .والتقييم ،مسؤولية التخطيط والتنفيذ
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تتوفر مناذج واسرتاتيجيات عديدة لتدريب الكوادر ولتلبية حاجات  .٢
يم، واملالحظة والتقي ،التدريس عىل مستوى فردي: املتعلمني مبا يف ذلك

 ،يضاحواإل ،التعليم املبارش، والنمذجةو  ،جرايئ، ودعم الرفاقوالبحث اإل 
وير املهني نشطة التطوورشات العمل، وتنفيذ أ  ،لقراءاتوا،واملحارضات

 .ساسا يف مواقع التدخل املبكر الفعليةأ 

 .يتم الرتكيز عىل التعليم ضمن فريق .٣

ن تدعم ميكن أ وحوافز ماليه ومادية عديدة هناك نظم ترقية وترفيع  .٤
 .الكوادر التي تشرتك يف برامج التطوير املهني

تقييم اثر برنامج اعداد الكوادر يف تنفيذ مامرسات جديده ويف يتم  .٥
 واملجتمع ،عىل مستوى االفراد، والربنامج األطفالالتقدم الذي يحرزه 

اختيار املشاركة النشطة والفاعليه يف كل جوانب  تتوفر لالرس اماكنية .٦
 .اعداد الكودر مبا يف ذلك املتابعة والتعييمبرنامج 

  

  :تعاون املؤسسات والتخصصات

صورة عن التعاون يف اعداد الكوادر يحدث عرب  السابق شهديرسم امل
ومؤسسات مختلفة، وميه حادثتان حديثتان  ،التخصصات، وبني رشكاء متعددين

تم احرازه يف م الذي دتبينان التحديات التي ينطوي عليها التعاون وبطء التق
ادر، فقد قال مبثلت يف اجتامع حول تاهيل الكو  األوىلالعقد املايض، والحادثة 

ما احتاجه وال اجده هو مراكز تدخل مبكر "حد اللقاءات استاذ جامعي اثناء أ 
  قتويف و  ."الشامل ذات نوعية جيدة ميارس فيها الدمج
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اجدهم وال ما احتاجه " حد املركز الحق من ذلك اللقاء قال مدير أ  
 ".ن يعملوا كمستشارين لربامج التدخل املبكراملعالجني الذين يستطيعون أ 

الشامل، فالبحوث العلمية  ولذلك فال عجب يف اننا ال نحقق أهداف الدمج
 قني تواجه نفس التحديات التي كانت األرساملعو  األطفالرس نت أن أ الحديثة بي

تعمل وفقا ملبدأ  برامج مبكرة تواجهها قبل عرشين سنة عندما كانت تبحث عن
ان الطلبة ال مر صعب، ولذلك فالدمج، فايجاد أمثله عىل الدمج الفعال أ 

عالة، ولذلك فهم يلتحقون بالقوى العاملة وهم يستطيعون رؤية مناذج دمج ف
 مرارية النقص يف املواقع امليدانيةالدمج، مام يؤدي إىل استغري مستعدين لتنفيذ 

 اس الربامج واملراكز و ال أساتذةنه ال مدر ع يستمر جزئيا أل الجيدة، وهذا الوض
نهم يتحملون بعض زاوية تشعرهم بأ من  املشكلةىل الجامعات ينظرون إ

ل هذه القيود والحلقات ن نكرس مثوينبغي علينا أ . إيجاد الحلولاملسؤولية يف 
يف  ن نقوى دعائم التعاون بني مؤسسات التعليم العايل والربامجاملفرغه وأ 

ومات املامرسني يف امليدان، فاملشكلة أننا نفتقر إىل املعلاملجمتمع املحيل و 
فقد عرف البحث  ،واملعرفة حول املامرسات الصفية الفعالة التي تشجع الدمج

وحدد العنارص الحاسمة . املبكرة الجيدة لمي بيئات التدخل املبكر والرتبيةالع
فالهيئات التدريسية والكوادر يف . املبكرة الالزمة لتنفيذ الدمج يف برامج الطفولة
حداث ستخدام هذه املعرفة واملعلومات إل امليدان تتحمل مسؤوليات متبادله يف ا

لجامعات تغيريات يف الربامج، ولتحقيق هذا النوع من العالقات التشاركية بني ا
ني التدريب قبل الخدمة جز التقليدية بازالة الحو ينبغي علينا إ ،واملجتمع

  .ثناء الخدمةالتدريب أ و 

عاون كانت توالحادثه الثانية التي اكدت التحديات التي ينطوي عليها ال
  يف لقاء مجموعة من خرباء التدخل املبكر تم ي احد مساقات الدراسات العليا 
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عني فيام قدموه وكان جميع األعضاء املشاركني يف اللقاء رائ. الرتبية الخاصة
وفيام بني االختصاصيني، وكان الطلبه مندهشني  رساأل اون مع عومركزين عىل الت

  .بخربات هؤالء االشخاص وبقدرتهم عىل تناول القضايا املعقده التي طرحت

ن وا بدهشة كبرية جدا عندما علموا أ شعر  ،ي حالأ ولكن الطلبة، عىل 
لتقوا شخصيا من قبل بالرغم من ألنهم يعملون يف نفس هؤالء الخرباء مل ي

أيضا الطلبة  وأدرك، األطفالنفس  ابعونكانوا يت م من أن بعضهماملنطقة وبالرغ
  األرس التي تحتاج إىل خدماتهم ينبغي عليها أن تنتقل مسافات طويلةن أ 

لالستفادة من خربات هؤالء االختصاصيني األهم  املختلفةىل املواقع لتصل إ
شرتكة لهؤالء نه ال يوجد ما يضمن تركيز القوه املأدركوا أ  الطلبةن من ذلك كله أ 

وتحديات  أهميةوبذلك فان الدروس حول . االختصاصيني عىل طفل حقيقي
العمل التعاوين بني املؤسسات قد تم توضيحه بطريقة رائعة وتراجيديه يف 

  .الوقت نفسه من قبل مجموعة الخرباء هذه

" عوامل التغيري"رض، فان من كانوا طالبا يف املايض اصبحوا ويف الوقت الحا
فهم الجامعة يف الندوات متعددة التخصصات، ومع ذلك فان بعض تستضي

سنة ما تزال قامئة حتى هذا اليوم،  ١٥التحديات التي كانت موجودة قبل 
حل، تظهر  ومقابل كل مشكلة من مشاكل التعاون بني االختصاصيني يوضع لها

ري واذا كان الخريجون املعلمون جيدا غري قادرين عىل تغي. مشكلتان جديدتان
  النظام، فمن الذي يستطيع؟
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  :يف التطوير املهني األرسمشاركة 

رامج مور يف باية هذا الفصل بعض اشكال مشاركة أولياء األ يوضح املشهد يف بد
رس تتوفر لها بعض الفرص للمشاركة يف الربامج فاأل  ،أطفالهم يف ما يخص إعداد الكوادر

يقدم لهم الدعم من خالل حوافز مختلفه مور فاولياء األ  .املتوفرة للمعلمني التدريبية
عضاء وينظر إليهم بوصفهم أ  .واحتساب ساعات معتمدة لهم مثل التعويضات املالية

 واملعلومات والخربات يتم تبادلها يف عملية .يف الفريق ويعاملون عىل قدم املساواه
  .الربامج يام يتعلق بتقييمأدوارا قيادية ف يأخذونقد  األمور وأولياء ،ذات اتجاهني

حدى االسرتاتيجيات التي ميكن تنفيذها هي تشجيع كل برنامج من وأ 
 األرسرسية وحث وير تعريفه الخاص للمشاركة األ برامج التدخل املبكر عىل تط

الفرص  إتاحةخرى، فان وبكلامت أ . ديد عنارص ذلك التعريفيف تح اإلسهامعىل 
ات الربنامج ومامرساته قة بسياساملتعل تالقرارا النشطة يف اتخاذللمشاركة  لألرس

ريات يف غاستجابة للت  اسرتاتيجيات تشجيع املشاركة األرسيةىلسوف تقود إ
تفعني من نامل األطفالرس املستجدة أل  ع املحيل ويف السياسات ويف الحاجاتاملجتم

يف املشهد  إليه شارةالذي متت اإل " مجلس املساءلة"خدمات الربنامج، و 
يد تنفيذه هذا الفصل ميثل رؤية مستقبلية جيدة عىل صع التصويري يف بداية
مختلفا  نه يوفر منطاهي أ حد فوائد هذا النوع من العمل وأ  .هذه االسرتاتيجيات

عتامد عىل اال تم  ،فمن ناحية تاريخية. مورمن جهود الدفاع عن حقوق أولياء األ 
ثرا األمور أكرب أ اء وليوالسبب وراء ذلك هو أن أ  .هذا العملبللقيام  األمور أولياء

فعندما . لقرارات والسياساتواتجاهات صناع ا من االختصاصيني يف تغيري مواقف
يتحدثون عن معاناتهم فهم يرتكون أثرا مور قصصهم وعندما ياء األ وليروى أ 

  عاطفيا مبارشا 
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فضل ما يتحدث االختصاصيون عن الحاجه إىل خدمات أ عند ماوكبريا، أ 
نفسهم وتحسني تعمل وصفها محاوالت لحامية أ  م قدفان موقفهم ودعواته

مور جراء هذه وعىل أي حال، فثمة سيئات بالنسبة ألولياء األ  .ظروف عملهم
وال يجدون الدعم والتقدير من  األيامفهم يشعرون باالستنزاف مع . سةاملامر 

وتوتر،  ،نفسية شديدة ىل ضغوطيحاولون تغيريها، وذلك قد يقود إ النظم التي
ولذلك فثمه حاجه  ،للدفاع عنهم جهودهم نتيجة أطفالهميعاين  أن وخوف من

اتهم يف جهود مور ورغبمعرفة أولياء األ ىل ابتكار طرق جديده وفاعلة لتضمني إ
  .املستمرةتقييم الربامج 

إىل ثورة لتغيري السياسات  الحاجة إىل استهل هذا الكتاب باإلشارةلقد 
وعىل أي . الجديدة يف برامج إعادة الكوادرمة لدعم الرؤى ري املصادر الالز لتغي

جيا من حيث ن تحسني هذه الربامج تدريحال، فقد متت اإلشارة أيضا إىل أ 
طئ ولكن مستمر سيقود يف عنه تحول ب التعاون واملشاركة األرسية سينجم

   .عداد الكوادرالنهاية إىل تحقيق الرؤى املستقبلية يف مجال إ 

 ،ثني، واملامرسنيرس، والباحمن األ " مجتمع تعلمي"فثمة حاجه إىل 
فيام  الوطنية األولوياتزام بتغيري تطوير االلتالجامعات ل وأساتذة ،واملديرين

وبدون ذلك النوع من االلتزام والرؤى عىل مستوى . يتعلق بالطفولة املبكرة
أى عام تقدمة البحوث ن املامرسات امليدانية ستبقى مبنفإ ،حيلاملجتمع امل

عداد الكوادر ف حاليا ما يشكل برنامجا فاعال إل ونحن نعر . ن معرفةلمية معال
الذي ما  ولكن السؤال. متاما كام نعرف ما يشكل برنامجا فاعال للتدخل املبكر

ىل توفرة حاليا بطريقة تجعل الحاجه إمل املعرفة املهل ستع: يزال مطروحا هو
  )٢٠٠٣ب، والحديدي، الخطي( تغيري السياسات واملامرسات غري قابلة للتجاهل؟
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 Portage 

  )البورتيج(

ذوى االحتياجات الخاصة منذ امليالد  األطفالمهات الربنامج املنزيل لتثقيف أ 
  وحتى سن التاسعة

  

  :تعريف املرشوع

اجات ذوي االحتي األطفالهو مرشوع تعليمي للتدخل املبكر يطبق عىل 
م عىل كيفية سنوات، ويقوم املرشوع بتدريب األ  ٩الخاصة من امليالد وحتى سن 

مهات يؤهلهن ليصبحن معه ولذلك فهو برنامج تثقيفي لأل  تعليم طفلها والتعامل
ويطبع الربنامج عىل األم والطفل داخل املنزل  ،قيات ألطفالهناملدرسات الحقي

طفل مرة يف ويقوم هذا الربنامج عىل زيارة األم وال .مالمئة للطفل وبيئته أكرثنه أل 
  .سبوع ملدة ساعة وربعاأل 

  

  :خلفية املرشوع

  الواليات  –والية وسكانس / تيجر ينة بو دم يف م١٩٦٩صمم الربنامج عام
مرييك من نفس املدينة يدعى ديفيد ة من قبل باحث أ مريكياملتحدة األ 

 .شرير، ليخدم ذوي االحتياجات الخاصة من سن امليالد وحتى ست سنوات

 ودول أوروبا،  ،لعديد من الدول مثل كنداالربنامج يف ا ورسعان ما انترش
  .مريكا الالتينيةوأ 
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 اإلمنائيةمم املتحدة مج الخليج العريب لدعم منظامت األ ساهم برنا: عربيا 
 األطفال مهاتج املنزيل للتدخل املبكر لتثقيف أ يف متويل مرشوع الربنام

ي زة والتاع غبجمعية رعاية املعوقني يف قط ذوي االحتياجات الخاصة
ح برنامجا وقائيا الربنامج ليصب م حيث أمتد١٩٨٤بدأت يف تنفيذه عام 

ونظرا لنجاحه فلقد ساهم الربنامج  ،هيلياإىل كونه برنامجا تأ ضافة إ 
 .بتمويل نفس املرشوع لجمعية التنمية الفكرية املرصية يف القاهره

 ) نظرا لقلة سنوات  ٩-٦مدد الربنامج عربيا ليشمل الفئة العمرية من
 ).والربامج التاهيلية يف بعض املناطق ،الخدمات

  املجلس العريب نظرا لنجاح الربنامج يف كل من قطاع عزة والقاهرة، سعى
 :كات من كل منىل عقد دورة تدريبية عىل املستوى القومي لتضم مشار إ

، دولة البحرين، سلطنة عامن، املتحدةمارات العربية دولة اإل  ،املغرب
 .تونس، اليمن، الكويت، بهدف خلق الكوادر املدربةلبنان، 

  تم البدء بتنفيذ الربنامج يف اململكة العربيه السعودية ١٩٩٥ويف عام، 
 .الباحه، املدينة املنورة، والدمام ،حيث ينفذ حاليا يف كل من القصيم

  م، بدأ تنفيذ الربنامج يف األردن تحت مظلة الصندوق ١٩٩٧ويف عام
مناطق يف  ١٠للتنمية البرشية حيث ينفذ حاليا يف  ردين الهاشمياأل 

 عدد من الهيئات التطوعية املحليةاململكة بالتعاون مع 

  مركز التدخل (ويتم حاليا العمل عىل هذا الربنامج يف سلطنة عامن يف
وقد تجاوز عدد األرس املستفيدة من هذا  ،يف العاصمه مسقط) املبكر

  أرسة ١٤٠املرشوع ما يقارب 
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  :املرشوع أهداف

  املنزل(تقديم برنامج التاهيل املبكر داخل بيئة الطفل املالوفه(. 

 االكتشاف املبكر لإلعاقة وذلك من خالل إجراء التقييم لألطفال ممن يعانون 
 .صغر سن ممكنهم ضمن برنامج التدخل املبكر يف أ مشاكل النمو وادراج

  حدى وهي إ  ،ة لطفلهميميهل املبارش يف العملية التدريبية والتعلدراك األ إ
الوسائل الفعالة للتاثري عىل الطفل وتزويده باملهارات التي تساعده عىل 

 .التكيف يف حياته اليومية

  م بالتدريب املستمر فيام يتعلق بالوسائل الرضورية لرعاية طفلهاتزويد األ.  

 الرتبية الخاصة منة مواضيع يفاهج تتالءم والثقافة املحلية متضتقديم من 
 .املؤثرات الحسية والجسمية والعناية الذاتية إىل ضافةإ 

 رسةاليومية لأل  رباك ترتيبات الحياةق الخطوات العملية للربنامج دون إتطبي. 

  تحديد نقاط القوة والضعف للطفل بهدف تصميم برنامج خاص به مبنيا
 .األمعىل املعرفة الحالية لقدراته بالتعاون مع 

 داة تعليمتطور ويستخدم كأ متسلسل من حيث ال استخدام منهج. 

  الفئات املستهدفة

 من الوالدة اىل سن السادسة األطفال.  

  يف الحي نفسه واألهايل وأقربائهم األطفالهايل أ.  

  ذوي االحتياجات الخاصة األطفالالعاملون يف مؤسسات وجمعيات.  
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  :مواصفات املرشوع

 تصاديةالربنامج مجاين ويخدم كافة االرس من جميع املستويات االق. 

 نزيل للتدخل املبكر هوالوصول لألطفال ذوي مزايا الربنامج امل إحدى إن
االحتياجات الخاصة صغريي السن يف مختلف أماكن سكنهم مهام 

ية الواحدة تستطيع تقديم الخدمة املدرسة املنزل أن إىلضافة إ  ،بعدت
زاد درسات يف الربنامج كلامت زادا عدد امل سبوعيا، لذلكعائلة أ  ١٥إىل 

من املرشوع والتي ال يتوافر لها أي منوذج من رس املستفيدة عدد األ 
أو صغر سن الطفل وعدم مناطق السكن الخدمه وذلك أما بسبب بعد 

هم من ذلك كله املقدمة يف املؤسسة إلعاقة الطفل وأ مج مالءمة الربا
ت الخاصة إىل عدم قدرة املؤسسات عىل استيعاب جميع ذوي االحتياجا

خاصة الفقراء منهم من دفع  األطفالهايل م استطاعة أ جانب عد
  .التكاليف الباهظه التي تتطلبها املراكز واملؤسسات الخاصة

  يضا يف تكوين العامل البرشي املؤهل هذا الربنامج يستثمر أ ن إ
ن يكن حاصالت عىل شهادات جامعية العامالت يف الربنامج ال يستلزم أ ف

ات متوسطة االلتحاق بالدورة عليا، وميكن للحاصالت عىل شهاد
 ن اختيار مدرسات منوقد اثبتت التجربة أ  ،لنجاح فيهاالتدريبية وا

نفس البيئة التي يتم العمل بها يزيد من التفاهم ما بني العائالت التي 
ىل نجاح وزيادة الثقة  إيؤدي بالتايل تتلقى الخدمة وطاقم الربنامج مام

  .املبتادلة ما بني الطرفني
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 :ات الزيارة املنزليةخطو 

 تحديد موعد الزيارة.  

 التأكد من وجود األهل يف البيت.  

 عمل مخالطة اجتامعية مع األم والطفل.  

 اخذ الدرجة النهائية لألهداف السابقة.  

 عمل مخالطة اجتامعية قصرية مع الطفل.  

 تقديم الهدف املراد تعليمه لألم ورشح الغرض منه.  

 دي للهدف الجديد أو املستمرتقوم املدرسة بأخذ الخط القاع.  

 عمل منوذج أمام األم للهدف مع التشجيع والتسجيل.  

 تقوم األم بعمل النموذج للهدف أمام املدرسة مع التشجيع والتسجيل.  

 يجب استطالع رأي األم بالهدف والتأكد من فهمها له.  

  تقوم املدرسة بتسجيل األهداف التي أعطيت للطفل يف ورقة التقرير
، وذلك بعد سؤال األم عن األهداف التي تختارها لتقوم األسبوعي

  .املدرسة بتدريبها عليها



 

٦٨٦٨

  :للعامالت بهذا املرشوع والقواعد االجتامعية واملهنية األخالق

  بذلك األرسةعالم ال يجوز القيام بزيارة أو اصطحاب أي زوار دون إ. 

  راتثناء الزياحتفاظ باملظهر الالئق واملناسب أ عىل املدرسة اال. 

 ال تجعل نفسها محط لالنتباه بالتحدث عن نفسهادرسة أ عىل امل. 

  خريناملدرسة محسوب عليها ألنها موضوع مالحظة األ سلوك. 

 ن يخصص للعالقة الشخصية درسة احرتام العالقة املهنية عىل أ عىل امل
 .واالجتامعية وقت ضئيل يف نهاية الزيارة

  ها ضيف كر دامئا أنن تتذ وعليها أ  ،ام العادات والتقاليدعىل املدرسة احرت
 .داخل املنزل

  سلوب املناسب يف املخاطبة والتعاملعىل املدرسة انتقاء األ. 

 ون موضع ثقة يف كتامن الرس وحفظهتك أندرسة ملعىل ا. 

  

  Types of Assessments التقييم أنواع

 تقييم رسمي .١

 تقيم غري رسمي .٢

 تقييم منهاجي .٣

  تقييم مستمر .٤
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 Formal Assessments يالتقييم الرسم: والأ 

 يشتمل التقييم الرسمي عىل Development Profile ار وهو اختب
 .الصورة الجانبية لتطور الطفل

 Sheet يحصل عليه  ما(وهو قامئة تسجيل فيها نتائج الصورة الجانبية
وتكون صفحات ) و نجاح بطريقة مخترصةالطفل من مهارات فشل أ 

 و صناديققسم إىل مربعات أ عىل شكل رسم بياين مقامئة التسجيل 
Boxes or Blocks من األشهر وتختلف قيمة صندوق محدد بعدد  وكل
شهرا وعند  ١٢اشهر، والبعض  ٦خر فالبعض قيمته كل صندوق عن األ 

 :تطبيقة ينبغي مراعاة ما ييل

تطبيق املدرسة اختبار الصورة الجانبية لتطور الطفل يف الزيارة  -١
 .األوىل

 .ار مع املرشفتناقش نتائج االختب -٢

  . بنودهتغيري يفتبار مكتوب ومدون ومقنن ال ميكن الوهذا االخ

  :ار مرتني يف السنةيطبق هذا االختب

يف بداية السنة للتعرف عىل مناطق القوة والضعف لدى الطفل وتحديد  -١
 .ما يعرفه وما ال يعرفه

يف نهاية السنه التدريسية وذلك ملعرفة مدى تقدم الطفل واستفادته  -٢
 .تم تدريسة خالل السنة مام
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  :يقيس اختبار الصورة الجانبية العمر العقيل يف املجاالت التالية

  )صفرأ (Physical Age :العمر الجسمي
الكبرية (مو والتطور الجسامين وقوة العضالت نويتحدد من خالل قياس ال

 ز عىل قدم واحدةعىل القيام مبجموعة من املهارات الحركية مثل القف) والصغرية
  .مامهاو بكلتا قدمية أو استعامل املقص أو قذف الكره لشخص كبري واقف أ 

  )بيضأ ( Self Help Age العمر يف املساعة الذاتية
ويتحدد من خالل قياس تحمل الطفل للمسؤولية واعتامدة عىل نفسه باملأكل 

  .وامللبس وقضاء احتياجاته الخاصة

  )برتقايل( Academic Age كادميي التعليميالعمر املعريف األ
طفال قبل سن املدرسة ويف املراحل من خالل قياس القدرات الخاصة لأل  ويتحدد

ىل يشري إ ،أن يرسم خط رأيس(منحيث التعليم كاألمور الحسابية  األوىلالدراسية 
  )و مربعمثلث أ  ،+األلوان، يرسم عالمة

  )خرضأ (Social Age العمر يف املخالطة االجتامعية
خرين عىل اقامة عالقات اجتامعية مع األ اس قدرة الطفل ويتحدد من خالل قي

وكذلك حسن الترصف يف املواقف االجتامعية التي يواجهها  أصدقاء ،أقاربمن 
  .الطفل

  )زهري( Communication Age العمر يف مجال االتصال
واء هارات الخاصة باللغة التعبريية أو االستقبالية سوتحدد من خالل قياس امل

  .و مكتوبةت غري اللفظية وقد تكون كالمية أ هامو باملأ  باإلشارة
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  :طريقة تطبيق االختبار

ي يحتوي عىل العمر الزمني للطفل ثم نرجع للخلف يحدد الصندوق الذ .١
طفال تياجات الخاصة وبلوك واحد فقط لأل طفال ذوي االحبلوكني لأل 

 .اآلخرين

ملوجودة يف  تأدية بعض املهارات انبدأ يف التاكد من قدرة الطفل عىل .٢
األم مع تنفيذ بعض األسئلة ىل اختبار من خالل األسئلة التي توجه إ

 .دق النتائجوتجريبها مع الطفل كلام أمكن ذلك للحصول عىل أ 

الصحيحة مستمرين يف الصعود إىل جابات نستمر يف وضع الدوائر عىل اإل 
وبعد ذلك فشل ثم نقوم بالنزول حتى نحقق بلوكني نجاح  ولأعىل حتى يقابلنا أ 

  .نود عند الفشل السابق ونكمل الصعود ونتوقف متاما حتى نحقق بلوكني فشل

  

  :مالحظات

 صغر أطفال ال تحقق مهم بلوكني نجاح متتاليني أما ل قد تصادف املدرسة
ضايف وليس قاعدي يف هذه الحالة الرصيد إ تدين قدراتهم، فيعترب  أوسنهم 

 .و فيه فشلك نجاح كامل أ سواء اكان بلو 

 ل متتاليني وذلك لكرب عمر الطفل أو قد ال تحصل املدرسة عىل بلوكني فش
 .قدراته ارتفاع

  تطبيقه عند بلوغهم شهر ويتم دون الستة أ  األطفالال يطبق االختبار عىل
  .شهرستة أ 
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 ة من تحديد االجابة الصحيحة يجب إعادة يف حالة عدم مقدرة املدرس
 .مل تكن عفوية إنهاكد من املهارة للتأ

 كلامت ليعرب عام املقصود منه ان يقول الطفل كلامت او شبة : اتصايل: ٧س
 .كل، مبوه للرشبيريد مثل ننه لأل 

  

  :كيفية التسجيل

 Baseline Credit :الرصيد القاعدي

يل اجتيزت كل ل عىل الرصيد القاعدي من البلوك أو الصندوق إنحص
  .سبقةبنوده والذي يعترب اعىل قي القيمة من الصندوق الذي ي

  

 Additional Credit :الرصيد االضايف

يت بيتكون من مجموع الشهور املتفرقة للبنود التي نجح فيها الطفل وال
  .تقع بني بلوكات الفشل والنجاح

  .ضايفمجموع الرصيد القاعدي واإل : مجال يالعمر العقيل أل 

 ار الصورة الجانبية لتطور الطفليشتمل عىل نتائج اختب: النفيس قريرتال
كام تسجل املعلمة فيه العمر العقيل فيه  ،وموجز عن املهارات التي يعرفها
رشفه ويف حال وجود وعند قراءاته من قبل امل ،للطفل يف كل مجال من املجاالت

بلها للطفل يف أقرب الجانبية بعاد االختبار من ق الصورةختبار شك يف تنفيذ ا
  .الطفل ىل نتيجة دقيقة تتناسب مع قدراتفرصة للتوصل إ
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 Informal assessmentالتقييم غري الرسمي : ثانيا

املدرسة لسلوك الطفل  هو عبارة عن مالحظة دقيقة وطويلة تقوم بها
ويبدأ من بداية السنة التدريسية حنى نهايتها وتستفيد املدرسة من هذه 

  .املالحظة يف وضع الخطة التعليمية للطفل وكيفية التعامل معه

  

 Curriculum assessmentملنهاجي التقييم ا: ثالثا

  :من أدوات هذا التقييم

١ - checklist:  
وهو كراسة اختبارات السلوك ويطبق يف الزيارة الثانية للمدرسة وهو 

اسم (خاص به ويكتب عليه  checklistاملنهج الذي يتم تدريسه، ولكل طفل 
 ويشتمل عىل خمس) السنة الدراسية -تاريخ ميالده -اسم املدرسة -الطفل

  :five core areasمناطق تعليمية 

  .socializationاملخالطة االجتامعية -

  .cognitiveاملجال اإلدرايك -

 languageاملجال اإلتصايل -

  .self helpاملساعدة الذاتية -

  .motorاملجال الحريك -

  infant stimulationالطفل الرضيع  تنشيط-
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٢ - card file وطريقة استعامله:  
ولكنها بطاقات  checklistهداف املوجودة يف يحتوي عىل نفس األ 

موضحة ومفرسة تلجأ إليها املدرسة حني يصعب عليها تدريس الهدف وليس من 
الرضوري التقيد بجميع البنود املوجودة يف البطاقة بل اختيار ما يالئم قدرات 

  .الطفل وبيئته

يمية ويف حالة احتياج املدرسة لتفسري هدف من منطقة من املناطق التعل
  :عليها اتباع ما ييل checklistاملوجودة يف كراسة اختبارات السلوك 

  .تحديد املنطقة التعليمية التي اختري منها الهدف -

  .تحديد رقم الهدف -

إظهار البطاقة املحتوية عىل الهدف وكذلك البطاقة التي تسبقها أو التالية  -
ملحتوية الهدف لها ووضعها يف شكل رأيس حتى يسهل إرجاع البطاقة ا

  .إىل مكانها

٣- manual:  
  .وهو كتيب يوجد به معلومات معينة عن الربنامج وطرق تنفيذه

  On going assessmentالتقييم املستمر : رابعا

  :وسيتمر من بداية السنة التدريسية حتى نهايتها ومن أدواته

   :activity chartورقة النشاط - 

الل األسبوع وفقا لنظام متبع تبقى مع األم حيث تقوم بتدريس طفلها خ
  .ومتعارف عليه بني األم واملدرسة املنزلية
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  ويحتوي عىل: weekly reportالتقرير األسبوعي - 

مالحظات األرسة والتي تشمل مدى تجاوب الطفل أثناء تدريسه لألهداف *
  .خالل األسبوع املايض وكذلك مقرتحات األم والصعوبات التي واجهتها خالل التعليم

حظات املدرسة ويدور حول الطفل واألم والجو العام املهيأ للتدريس مال *
  .أثناء الزيارة املنزلية

  .معلومات عن حالة الطفل الصحية والسلوكية*

جدول باألنشطة التي تركت عند األم وتشمل الهدف والخط القاعدي *
  .ووسيلة التشجيع وهل هو جديد أم مستمر

  

  : behavior logورقة تسجيل السلوك - 

وهو من أساسيات عمل املرشفة ملتابعة خطة سري العمل مع الطفل حيث 
يتم فيها تسجيل الهدف والخط القاعدي له ثم تاريخ البدء به ومقرتحات األرسة 
تحت بند املالحظات وتاريخ إنجاز الهدف وفقا ملا ورد يف التقرير األسبوعي لكل 

  .زيارة منزلية
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  جانبية لتطور الطفل وقامئة اختبارات السلوكالفرق بني اختبار الصورة ال

  :اختبار الصورة الجانبية لتطور الطفل

      :مناطق ٥يقيس قدرات الطفل يف  -١

 physical ageالعمر الجسمي  -
 self help ageالعمر يف املساعدة الذاتية  -
 social ageالعمر يف املخالطة االجتامعية  -
 academic age) املعريف(العمر يف املجال االدرايك  -
 communication ageالعمر يف املجال االتصايل  -

  مقنن -٢

عند تطبيقه تنزل بلوكني أو صندوقني للطفل املعوق وبلوك واحد للطفل  -٣
  الطبيعي

يطبق يف الزيارة األوىل يف بداية السنة ملعرفة حالة الطفل وتحديد مناطق  -٤
د مدى التحسن الذي طرأ القوة والضعف عنده ويطبق أيضا يف نهاية السنة ليحد

  .للطفل خالل السنة التدريسية

  .ال ميكن تطبيقه خالل زيارتني منفصلتني -٥
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  :checklistقامئة اختبارات السلوك 

  :five core areasمناطق تعليمية  ٥تحتوي عىل -١

 socializationاملخالطة االجتامعية  -
 cognitiveاملجال االدرايك  -
 languageاملجال االتصايل  -
 self helpاملساعدة الذاتية  -
 motorاملجال الحريك  -
 infant stimulationباإلضافة إىل التأثري عىل الطفل الرضيع  -

  غري مقنن -٢

يف  عند تطبيقه نأخذ العمر العقيل الذي حصل عليه الطفل يف كل منطقة -٣
  .أي نتيجة اختبار الصورة الجانبية) sheet(قامئة التسجيل 

رة الثانية وفيه يحدد مستوى الطفل واملهارات التي يعرفها يطبق يف الزيا -٤
والتي ال يعرفها أي مناطق القوة والضعف عنده ويجب عىل املدرسة أن تراجع 

checklist.  
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  .أنواع التقييم يف برامج التدخل املبكر 

  .التقييم الرسمي -١

 .التقييم غري الرسمي -٢

 .التقييم املنهاجي -٣

  .تقييم مستمر -٤
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 قياس الصورة الجانبيةم
  

  :قامئة تطور العمر الجسمي

  

  )اشهر ٦ –صفر : حديثي الوالدة(النصف األول من السنة األوىل 

عندما يكون ملقيا عىل بطنه، هل يرفع الطفل رأسه إىل أعىل بدون دعم  -١
  ملدة دقيقة عىل األقل؟

هل يستطيع الطفل أن يتدحرج من عىل بطنه إىل ظهره وبالعكس بدون  -٢
  دة؟مساع

وبطنه عىل (هل يتنقل الطفل من مكان إىل آخر بأي طريقة؟ بالزحف  -٣
متكنه من  بأي طريقة) وبطنه مرتفعا عن األرض(أو عىل ركبتيه ) األرض

  .مواصلة التقدم ما عدا التدحرج
  

  )شهر ١٢ – ٧من : ١الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

و إصبعني ليلتقط شيئا هل يستعمل الطفل إصبع اإلبهام مع إصبع آخر أ  -٤
  )وبهذه الطريقة يفشل(أو هل يلتقط اليشء بكل يده ) هكذا ينجح(

هل ينتقل الطفل من وضع الزحف أو الجلوس إىل وضع الوقوف؟ قد  -٥
  .يستعني الطفل بيشء ما ملساعدة ولكنه ال يستطيع بأي شخص

؟ وبهذا البند يكون قد )الريالة(هل توقف الطفل عن سيالن العاب  -٦
  .يام لو سال لعابه بسبب التسنني أو أثناء األكلنجح ف
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  )شهر ١٨ – ١٣من : ٢الرضيع(من سنة إىل سنة ونصف 

مستندا عىل الحائط، ) واقفا وليس زاحفا(هل يصعد الطفل السلم  -٧
الدرابزين أو ممسكا بيد شخص ملساعدته؟ واضعا كلتا القدمني عىل كل 

  .درجة وبهذه يكون قد نجح
بدون مساعدة داخل املنزل وبدون أن يراقبه اخذ  هل مييش الطفل جيدا -٨

  بحيث ال يقع أو يتعرث باألشياء؟
هل يفك الطفل الغطاء الورق عن قطعة الحلوى أو قطعة اللبان أو أي  -٩

  يشء ملفوف بورق؟
  

  )شهر ٢٤ – ١٩من : ١مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنة ونصف إىل سنتني 

د عىل األقل باالتجاه الذي هل يقذف الطفل اليشء عىل بعد مرت واح -١٠
يريده؟ يف حالة ما إذا قذف األشياء إىل أي اتجاه عفوا فال نعتربه قد 

  .نجح
هل يصعد الطفل السلم بوضع قدم واحدة عىل كل درجة؟ عىل أن  -١١

يستمر بالصعود عىل السلم وبنفس الطريقة السابقة، ولكن رمبا يضع 
  .قدميه عىل كل درجة أثناء النزول

فل الدراجة بثالث عجالت مستخدما البدالة ملسافة ثالثة هل يقود الط -١٢
  .أمتار عىل األقل ويدور عىل ملف واسع
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  )شهر٣٠– ٢٥من:٢مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنتني إىل سنتني ونصف

لو رسمت خط عمودي مستقيم هل يستطيع الطفل أن يرسم مثله  -١٣
هو هل لدى  مستخدما القلم، أو ألوان الشمع أو فرشاة رسم؟ السؤال

الطفل القدرة الكافية للتنسيق بني العني واليد لرسم خط بدال من 
  .الشخبطة

 ٢٠يرتفع  هل يقفز الطفل بكلتا قدميه معا دون أن يقع من أعىل يشء -١٤
  )مثل درجة سلم أو صندوق(سم عىل األقل عن األرض 

هل يستطيع الطفل أن يتحرك من مكان آلخر قفزا أو وثبا بكلتا قدميه  -١٥
وعىل الطفل أن يكون قادرا ليك يذهب بهذه الطريقة ملسافة ثالثة  معا؟

  .أمتار عىل األقل
  

  )شهر ٣٦ – ١٣من : ٣مرحلة بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

هل يستعمل الطفل املقص بيد واحدة لقص ورقة أو قطعة قامش؟  -١٦
قد  واليد األخرى قد يستعملها لحمل الورقة أو قطعة القامش، أو

الطفل يجب أن يكون قادرا عىل استخدام املقص . يحملها له شخص آخر
  .للقص اكرث من التمزيق

هل يستطيع الطفل أن يقفز لألمام عىل قدم واحدة بدون ساند ملسافة  -١٧
  واحد ونصف مرت عىل األقل؟

هل يصعد الطفل عادة السلم ويهبط منه واضعا قدم واحدة عىل كل  -١٨
أو الدرابزين ولكن هذا ال يهم كعادة درجة؟ وقد يستخدم الحائط 

  .للتوازن أو كساند
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  ):شهر ٤٢ – ٣٧من : مرحلة ما قبل املدرسة(سنوات ونصف  ٣سنوات إىل  ٣من 

آلخر بالغ واقف عىل ) من أي حجم(هل يستطيع الطفل أن يرمي بكرة  -١٩
  .مرت عىل األقل ١٬٥بعد 

ثال ال بد أن هل ميسك الطفل اكرة الباب الداخيل ويفتحه؟ عىل سبيل امل -٢٠
يكون الطفل قادرا عىل أن يلف األكرة ويدفع باب الحامم غري املقفل 

  .ليفتحه
سم  ٥هل يستطيع الطفل أن يستخدم املقص ليقص دائرة قطرها  -٢١

ملم داخل أو  ٥مرسومة عىل ورقة عىل أن ال يبتعد عن الخط اكرث من 
ة بينام خارج الدائرة؟ عىل الطفل أن يحمل الورقة ويدورها بيد واحد

  يقص باليد األخرى؟
  

  )شهر ٥٤ – ٤٣من : مرحلة ما قبل املدرسة: (سنوات ٤عمر 

املقذوفة له من شخص بالغ ) من أي حجم(هل يلتقط الطفل الكرة  -٢٢
% ٥٠يقف عىل بعد مرت ونصف من أمامه؟ عىل الطفل أن يلتقط الكرة 

  .من املرات
مرت  ٣ملسافة إىل األمام عىل قدم واحدة  هل يستطيع الطفل أن يقفز -٢٣

  .عىل األقل دون الحاجة إىل أن يقف ويعاود القفز
هل يقفز الطفل عن الحبل بقدم واحدة وبكلتا قدميه مرتني عىل األقل،  -٢٤

األشياء يجب أن تكون (أو يستطيع أن يقفز عن عدة أشياء دون توقف؟ 
  ).سم عىل األقل ٢٠عىل ارتفاع 



  ٨٣٨٣  

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥من : مرحلة ما قبل املدرسة(سنوات  ٥عمر 

قفل (هل يستطيع الطفل أن يستخدم املفتاح لفتح وقفل الباب؟  -٢٥
  )مبفتاح

هل يستطيع الطفل عمل كرة من الطني صلبة مبا فيه الكفاية لتبقى  -٢٦
مرت، أدوات أخرى مثل  ٢٬٢٥متامسكة عندما تقذف عىل األقل ملسافة 

طينة أو عجينه ميكن أن تستعمل ويلزم لنجاح املهمة القدرة عىل 
  .مرت ٢٬٢٥قذف ملسافة ال

هل يستطيع الطفل أن يلعب الحجلة؟ هذا يتضمن القدرة عىل الحجل  -٢٧
عىل قدم واحدة عىل نقطة معينة ليحجل ويدور بدون السقوط ثم 

  .يستمر بالحجل
  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١سنوات املرحلة االبتدائية ٦

هل يستطيع الطفل أن يتزحلق؟ التزحلق يعني أن يكون الطفل قادر  -٢٨
ميكن أن يكون هناك . دفع قدم واحدة بانزالق واحدة بعد األخرىعىل 

محاوالت غري ناجحة، لكن يف معظم الوقت يستطيع الطفل أن يقطع 
  .عىل األقل ثالثة أمتار

هل يستطيع الطفل أن يقص صورة لحيوان أو شخص بدون أن يبعد  -٢٩
  سم عنها؟١٬٢اكرث من 

يكون قادرا عىل  هل يستطيع الطفل أن ينط الحبل؟ الطفل يجب أن -٣٠
مسك طريف الحبل والنط أو الحجل أو القفز لثالث مرات متتالية عندما 

  .يكون الحبل فوق رأسه أو اسفل قدميه
  



 

٨٤٨٤

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧

هل يستطيع الطفل أن يلتقط ويحمل كريس مطبخ أو سفرة من غرفة  -٣١
  إىل أخرى؟

حتى يتسابق مع  ا لدرجة كافيةهل يستطيع الطفل أن يجري رسيع -٣٢
  طفل عادي غري معوق عمره مثانية سنوات يف سباق أو لعبة املساكة؟

هل يستطيع الطفل أن ميسك كرة متسك بيد واحدة عندما تحذف إليه  -٣٣
من % ٥٠الطفل يجب أن ميسكها عىل األقل (مرت  ٢٬٥برقة من مسافة 

  )الوقت
  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨

هل يستطيع الطفل أن يشعل عود كربيت؟ الطفل يجب أن يكون قادرا  -٣٤
إذا كان هذا اليشء : مالحظة. (محاوالت ٤عىل إشعال الكربيت خالل 

 ٦لهذه املرحلة أعطي  ٣٦أو  ٣٥يعترب غري مناسب فاستعميل فقط منرة 
  .)شهور بدال من أربعة لكل مهمة

ويفتح الباب األمامي  هل يستطيع الطفل أن يستعمل مفتاح املنزل -٣٥
  والخلفي للمنزل؟

هل يستطيع الطفل أن يغمز بعني واحدة عندما يطلب منه بدون  -٣٦
  إغامض العني األخرى؟

  



  ٨٥٨٥  

  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣املرحلة االبتدائية النهائية (سنوات  ٩

  هل يستطيع الطفل أن يصفر لحن معروف؟ -٣٧
أو العدو مع هل يتبارى الطفل بالرياضة مثل كرة القدم، السلة، الطائرة  -٣٨

سنة ويظهر عىل األقل نفس مهارة  ١١ – ١٠أطفال آخرين من عمر 
  األطفال اآلخرين من املجموعة؟

هل عند الطفل املهارة الكافية ليقود دراجة يف الشارع أو خالل حركة  -٣٩
  سري معتدلة؟

  



 

٨٦٨٦

  :قامئة تطور املساعدة الذاتية

  

  )ورشه ٦ –من صفر : حديثي الوالدة(النصف األول من السنة 

هل يحاول الطفل الحصول عىل أدوات أمامه قريبة ولكنها بعيدة عن  -١
  متناول يدخ؟

ثواين عىل األقل؟ قد يفعل هذا  ٥هل ميسك الطفل بشخص أو بأداة ملدة  -٢
  .مبسك اليد كلها أو باألصابع أو بإصبع واحدة

بيديه ) ليس من الرضوري أن يسندها(هل ميسك الطفل بزجاجة رضاعة  -٣
ما يرشب منها ويف حالة الرضاعة الطبيعية يعطي إشارة أو بقدميه عند

  .صح يف حالة إمساكه بالصدر أثناء الرضاعة
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الرضيع(النصف الثاين من السنة األوىل 

هل يساعد الطفل باللبس بفتح ذراعيه للبس الكم أو دفع قدمه للبس  -٤
  الحذاء؟

يحتاج للمراقبة هل يستطيع الطفل أن يتجول داخل املنزل بدون أن  -٥
باستمرار رمبا هناك حاجة للكشف عىل الطفل بني الحني واآلخر ملعرفة 

  مكانه ونشاطه؟
  هل يستطيع الطفل أن يرشب من زجاجة أو كوب يحملها شخص آخر؟ -٦
  



  ٨٧٨٧  

  

  )شهر ١٨ – ١٣الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

هل يخلع الطفل حذاءه أو كلساته بدون مساعدة؟ الحذاء يجب أن يكون  -٧
هذا يجب أن يكون من ضمن خلع املالبس . يخلعه الطفل كوك قبل أنمف

  .وليس عىل صورة لعب
هل يرشب الطفل من كوب صغري بدون مساعدة؟ الطفل يجب أن ميسك  -٨

  .الكوب مبهارة كافية بحيث ال يكب كثريا
هل يستعمل الطفل ملعقة بدون مساعدة ومع قليل من السكب عىل  -٩

  مالبسه؟
  

  )شهر ٢٤ – ١٩ :١مرحلة ما بعد الرضاعة(تني من سنة ونصف إىل سن

هل يعرف الطفل الفرق بني الطعام واألشياء التي ال تؤكل؟ بالرغم من انه  -١٠
  .يضع شيئا غري الطعام يف فمه إال انه ال ميضغه وال يبلعه

هل يستطيع الطفل أن يخلع معطفه بدون مساعدة عندما تكون األزرار  -١١
  والسوستة مفتوحة؟

ل شوكة ألكل الطعام الجامد عندما تتوفر الشوكة؟ هل يستعمل الطف -١٢
لكن الطفل قد يظهر القدرة عىل ) امللعقة ميكن أن تكون مفضلة اكرث(

  .استعامل الشوكة أمام اآلخرين
  

  



 

٨٨٨٨

  

  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة(العمر سنتان إىل سنتني ونصف 

أن  هل ينشف الطفل يده بدون مساعدة بحيث يصبحوا جافني بعد -١٣
  يكونوا قد غسلوا بواسطة شخص آخر؟

هل يفهم الطفل ويبقى بعيدا عن األخطار العامة؟ االحرتاس بأال يسقط  -١٤
عن الدرج أو من مكان مرتفع أو توريته خطر مثل زجاج مكسور وشوارع 

  .مزدحمة أو حيوانات غريبة، كل هذه األشياء أمثلة لهذه املهارة
باستعامل شوكة وملعقة هل يستطيع الطفل أن يطعم نفسه كليا  -١٥

  وزجاجة بالطريقة الصحيحة؟
  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة(العمر سنتان ونصف إىل ثالث سنوات 

هل يستطيع الطفل أن يرتدي معطفه بدون مساعدة؟ هذا ال يتضمن  -١٦
  .التزرير

  هل يستطيع الطفل أن يفك أزرار كبرية، سوست، رباطات أحذية؟ -١٧
يرتدي حذاءه؟ ليس من الرضوري أن يلبس الطفل  هل يستطيع الطفل أن -١٨

  الحذاء الصحيح للقدم أو يربط أو يفك الحذاء حتى ينجح بهذه املهمة؟



  ٨٩٨٩  

  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة(العمر ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

هل يقوم الطفل باحتياجاته املرحاضية بدون مساعدة؟ هذا يعني الخلع،  -١٩
والطفل ال يحتاج ليعيد تزرير األزرار أو ربط السحاب . رتداءاملسح واال 

  .ليك ينجح يف هذه املهمة
  

هل يتبول الطفل اكرث من مرة واحدة يف الشهر عىل نفسه مبا يف ذلك  -٢٠
  االستيقاظ والنوم والبول والرباز؟

هل يغسل الطفل عادة وجهه ويداه بطريقة مقبولة وينشفها بدون  -٢١
  مساعدة؟

  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (ات العمر أربع سنو 

هل يلبس الطفل نفسه متاما ما عدا ربط حذاءه وأشياء أخرى تحتاج إىل  -٢٢
تزرير؟ الطفل يجب أن يكون قادرا عىل التحكم بقميص عادي أو بلوزة 

  .بأزرار وبالسحابات
الطفل (هل يستطيع الطفل أن يخفي لعبة برتتيب عندما يطلب منه؟  -٢٣

  ).كر اكرث من مرةيحتاج أن يذ 
هل يستطيع الطفل أن يحرض صحن من البسكويت والحليب؟ هذا  -٢٤

يتضمن إحضار الصحن والبسكويت والحليب وصب الحليب عىل 
  .البسكويت يف الصحن

  



 

٩٠٩٠

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل الدراسة (سنوات  ٥العمر 

هل يستعمل الطفل سكينة طعام لفرد املرىب أو الزبدة عىل الخبز  -٢٥
  بسكويت؟وال

هل يستطيع الطفل أن يجيب عىل التليفون ويخرب الشخص الرسالة  -٢٦
ويقول ما إذا كان الشخص املطلوب " الو"املحددة؟ الطفل يجب أن يقول 

مالحظة إذا مل يتوافر تلفون . (يستطيع أو ال يستطيع الحضور إىل التلفون
تأخذ من املساعدة الذاتية  ٢٧و  ٢٥فيجب ترك هذا البند، يكون البند 

  .شهور ٤شهور بدال من  ٦مدة 
هل يستطيع الطفل أن يحرض ساندويتش؟ هذا يتضمن القدرة عىل  -٢٧

إحضار الطعام الصحيح من الثالجة أو الخزانة أو صندوق الخبز ووضع 
  األشياء معا بالسند ويش؟

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١املرحلة االبتدائية(سنوات  ٦العمر 

بطريقة صحيحة لقطع اللحمة هل يستطيع الطفل أن يستعمل السكني  -٢٨
والخبز أو أي أطعمة مشابهة؟ املساعدة رمبا تحتاج أن نقدم للطفل عند 

  .قطع أطعمة مثل الدجاج أو اللحم السميك
هل يفريش أو ميشط الطفل شعره بعناية كافية بحيث ال يحتاج مساعدة  -٢٩

  شخص كبري إال يف حاالت خاصة؟
ال تحتاج أن تعاد من قبل هل يستطيع الطفل أن يقوم مبهامت منزلية  -٣٠

  .شخص كبري مرة يف األسبوع؟ عمل املهامت بعد أن يطلب منه مقبول



  ٩١٩١  

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧العمر 

 )بدون مساعدة(حقيقية  هل بنى الطفل أو اصلح شيئا يحتاج إىل معدات -٣١
مثل خيط وإبرة أو شاكوش ومسامر؟ الكبار رمبا يساعدوه بإعطاء 

مثال خياطة درزة أو تصليح عربة للطفل، . التعليامت لكن ليس بالعمل
  .تعترب أمثلة جيدة

هل يغسل الطفل بشكل مقبول بدون مساعدة؟ مبا يف ذلك إعداد حوض  -٣٢
  .االستحامم أو الدش واالغتسال وتنشيف نفسه

هل يستعمل الطفل األداة املناسبة للطعام املقدم مثل شوكة للحمة  -٣٣
  وسكينة لقطع وفرد الطعام مبا يناسب عادات العائلة؟ وملعقة للشوربة

  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨العمر 

هل يختار الطفل ما سريتديه عادة مبا يف ذلك اختيار املالبس املناسبة  -٣٤
  للمدرسة واملناسبات الرسمية واختيار املالبس الخارجية املناسبة للطقس؟

عىل األقل مثل ترتيب غرفة نومه ومالبسه؟ يعترب هل لدى الطفل مهمتان  -٣٥
غسل املالبس وكويها وتلميع األحذية وتنظيف األثاث ومسحه وترتيب 

  .يسمح بالتذكري للقيام باملهمتني. الرسير أمثلة جيدة
من املال املوفر أو املال املكتسب أو (هل يقتص الطفل ويوفر املال  -٣٦

اء بعض األشياء بنفسه بصفة جيدة بحيث يسمح له برش ) املخصصات
  .بدون أن يخرب شخصا كبريا



 

٩٢٩٢

  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية(سنوات  ٩العمر 

هل يشرتي بضعة أشياء يف وقت واحد؟ يعني هذا انه يعني يستطيع  -٣٧
الذهاب إىل اكرث من محل واحد إذا مل تكن كل األشياء املطلوبة موجودة 

  .املال املرصوف والفكة املستعملةيف املحل وكذلك يستطيع حسب 
هل اعد الطف اثنني من املأكل عىل األقل مثل البيض بأي طريقة، حبوب  -٣٨

  الفشار أو الشوربة من العلبة أو الكعك أو الجيل؟
هل يستطيع الطفل أن يحمل وحده مسؤولية رعاية حيوان، قد يتطلب  -٣٩

ولكنه يجب عىل . مساعدة شخص كبري بحسب حجم الحيوان ونوعه
الطفل أن يكون مسؤوال عن إطعام الحيوان وغسله وإيوائه عىل أساس 

  .منتظم بدون احتياج إىل التذكري عىل الدوام
  



  ٩٣٩٣  

  :قامئة تطور العمر االجتامعي

  

  )شهور ٦من الوالدة حتى (النصف األول من السنة األوىل 

هل يظهر الطفل انه يريد االنتباه إليه؟ يتضمن هذا مد يده إىل أشخاص  -١
ولكن ال (اغاة أشخاص أو وقف البكاء عندما يلعب معه أحد أو من
  ).يحمله

هل يرثثر الطفل أو يصدر أصواتا أخرى قد تعترب محاوالت للحديث؟ ال  -٢
  .يتضمن هذا البكاء للحصول عىل انتباه أحد أو زجاجة الرضاعة

) الغضب، الرفض، الخوف أو االرتداد٠هل يظهر الطفل انفعاالت سلبية  -٣
أشياء غري مؤملة من الناحية الجسمية مثل الطعام املكروه أو بالنسبة إىل 

  الغرباء؟
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

املناسبة؟ أو بدال من هذا هل  يف األوقات" باي باي"هل يلوح الطفل  -٤
  يصفق الطفل بالتقليد وعندما يلعب مع أحد؟

يعني هذا أن الطفل يفهم عندما " يل"هل يظهر الطفل انه يعرف معنى  -٥
  ؟"أمي"أو " سياريت"يقول أحد 

  من الوقت عىل األقل؟% ٢٥هل يأيت الطفل عند الطلب  -٦
  



 

٩٤٩٤

  

  )شهر ١٧ – ١٣: ٢الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

: دقيقة وهو يفعل شيئا مام ياي ١٥هل يبقى الطفل مشغوال وقانعا ملدة  -٧
ينظر إىل صورة يفعل نشاطا مشابها  ينظر إىل التلفزيون، يرسم بقلم يبني،

آلخر؟ قد يفعل هذا لوحده أو مع أطفال آخرين ولكن ليس مبراقبة 
  .الكبار

هل يأيت الطفل بيشء من مكان أو شخص إىل مكان آخر أو شخص آخر  -٨
يجب عليه أن يستطيع أن يجد اليشء بإرشادات شفوية . عند الطفل

  ". به إىل مامااحرض"، "تعايل به هنا"وينفذ اإلرشادات مثل 
هل يهتم الطفل باألشياء وباأللعاب التي يحبها األطفال اآلخرين؟ قد ال  -٩

  .يستطيع الطفل أن يشارك أو يلعب الدور مع أطفال آخرين
  

  )شهر ٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

هل يظهر الطفل الغرية عندما ينتبه أحد إىل أشخاص آخرين خصوصا  -١٠
شخاص من العائلة؟ قد تظهر الغرية كالغضب أو الترصفات الطفولية أو أ 

  .الضوضائية أو طلبه أن يكون محموال أو تعبريات األشياء األخرى
مثل بالون أو طيارة من  هل يستطيع الطفل أن يلعب بلعبة سهلة الكرس -١١

الكرتون بدون أن يكرسها فورا؟ قد يحدث أن تنكرس اللعبة ولكن الطفل 
يعرف الطريقة املناسبة التي من املفروض أن  يه أن يظهر انهيجب عل

يستعمل اللعبة بها كام يجب عليه أن يستطيع اللعب بها مرة أو مرتني 
  .بدون أن يكرسها

هل يهتم الطفل باستكشاف األماكن الجديدة مثل بيت صديق أو حديقة  -١٢
  .جار؟ ال تكفي العني فقط



  ٩٥٩٥  

  
  )شهر ٣٠ – ٢:٢٥عد الرضاعةمرحلة ما ب(من سنتني إىل سنتني ونصف 

هل يذكر الطفل جنسه أو جنس اآلخرين؟ مقبول منه إظهار انه يعرف أن  -١٣
  .أو أنشطة أو لعبات معينة تناسب جنسا دون اآلخر مالبس

هل يحب الطفل أن يساعد والديه ي البيت؟ هل يستمتع باألنشطة مثل  -١٤
الرتاب، أو  التقاط األشياء عن األرض أو وضع ورق الشجر يف سلة، أو نفض

  إعداد مائدة الطعام أو رفعها؟
هل يظهر الطفل بالطلب أو باإلشارات احتياجه إىل الذهاب إىل املرحاض؟  -١٥

يجب أن تكون اإلشارات اكرث من إظهار العصبية وان تظهر الطفل يف 
  .حاجة إىل الذهاب إىل املرحاض

  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

هل يتبع القواعد يف العاب جامعية يرشف عليه شخص كبري؟ قد تشمل  -١٦
قواعد الجلوس يف دائرة أو التتابع أو التوجيهات أو تقليد القائد أو تقليد 

  .أنشطة أشخاص الجامعة اآلخرين
هل يستطيع الطفل أن يلعب بالدور؟ يعني هذا أن الطفل يفهم فكرة انتظاره  - ١٧

  من الوقت؟% ٧٥يسمح لآلخرين أن يلعبوا األول أن شخصا يلعب قبله و
مناسبة؟  هل يعرف الطفل ما تستطيع وال تستطيع اللعبات عمله بطريقة -١٨

مثال ال يجر الطفل عربة عىل رأسها بدال من العجالت وال يستعمل بندقية 
لعبة ليقطع شجرة ويعرف أن اللعبات من الكرتون ال تستطيع امليش 

واحد من هذه األحداث من وقت إىل آخر قد يحصل أن يحدث . عليها
  .ولكن ليس كثريا أو عادة



 

٩٦٩٦

  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

هل يلعب الطفل ألعابا جامعية مع األطفال اآلخرين مثل الصياد،  -١٩
  .ربدون اإلرشاف املستم) الجلول(االستغامية، الحجلة، نط الحبل، البلية 

دقيقة عىل األقل مع طفل من نفس  ٣٠هل يستمر الطفل يف العمل ملدة  -٢٠
السن يف مهمة واحدة مثل البناء باملكعبات، اللعب بالرمل أو بالطني أو 

  .لعب املحالت التجارية أو لعب املدرسة، أو لعب البيت
هل يظهر الطفل انه يعرف أن األشخاص اآلخرين ميلكون أشياء معينة  -٢١

وهل يعرف أيضا  .يستعملها بدال من أن يأخذها مبارشة عندها يجب أن
  أن الصاحب عنده االختيار األول وقد ال يسمح للطفل أن يأخذها؟

  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٤

هل يرسم الطفل شخصا بحيث يستطيع شخص كبري أن مييز ما رسم؟  -٢٢
يجب أن يكون إما  ليس من الرضوري أن يكون الرسم شخصا كامال ولكن

رأس جسم أو رأس وعني أو انف أو فم بحيث يستطيع أي شخص كبري 
  .متييزها

هل يسمح للطفل أن يلعب يف حارته دون مراقبة شخص كبري؟ ال يعني  -٢٣
  .هذا أن الطفل يسمح له أن يعرب الشارع لوحده

" عفوا"، "من فضلك"، "شكرا: "هل يعرف الطفل استعامل التعبريات اآلتية -٢٤
  ألوقات املناسبة؟يف ا



  ٩٧٩٧  

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٥

هل سأل الطفل أسئلة عن جسمه مثال نبض القلب أو أين يذهب الطعام  -٢٥
  وفروق جنسية؟

هو غاضب، أو هي "هل يظهر الطفل إدراك شعور اآلخرين بقوله مثال  -٢٦
  وط؟يجب عليه أن يدرك الشعور املضب" أنت قلقة"و" هو خائف" "غاضبة

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١مرحلة االبتدائية (سنوات  ٦

هل يقول الطفل أرسار إىل صديق وال يقولها إىل والديه أو إىل أشخاص  -٢٧
كبار آخرين؟ ال يعني هذا الترصفات الشاذة فقط بل تعني انه يقول 

  .األرسار إىل طفل آخر وال يرشك األشخاص الكبار فيها
ب معه بدون مراقبة شخص كبري هل يستطيع الطفل أن يزور صديقا ويلع -٢٨

؟ يجب عىل الصديق )ما عدا التأكد من الكبار عن وجوده مرة يف الساعة(
  .إال يكون اكرب من الطفل بأكرث من سنة

هل يلعب الطفل العاب طاولة مثل لعبة الداما مع طفل من نفس السن؟  -٢٩
يجب أن يكون الطفل قادر عىل أن يتتبع القواعد ويلعب بالدور وان 

  .هناك فائز يكون
  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢مرحلة االبتدائية (سنوات  ٧

هل عند الطفل مهمة حقيقية واحدة ينجزها مرة يف األسبوع عىل األقل  -٣٠
  مثل غسل األطباق وتقشيب وجز الحشائش، أو ترتيب رسير أو إخراج 



 

٩٨٩٨

التنظيف أو نفض الرتاب؟ يجب أن ينفذ املهمة  سلة القاممة أو بعض
  .ن التشجيع اكرث من مرتنيبشكل جيد وعامة بدو 

هل يعرف الطفل أن التصويت هو طريقة إقرار يشء يجب عليه أن يفهم  -٣١
  .أن تحقق معظم األشياء مبني عىل رأي األغلبية

  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨

هل يستطيع الطفل أن يعمل يف مهامت منزلية وهو يتبع قامئة مهامت  -٣٢
  مقبول بدون التذكري عىل اإلطالق؟لوحده وينفذها بشكل 

هل يعرف الطفل أن الشمس لن تعطيه سنا بدال من السن املخلوع الذي  -٣٣
يرميه عادة لها ألنها قصة خيالية وكذلك بالنسبة للجنية والساحرة؟ فهي 

  فقط يف القصص والخيال؟
  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية(سنوات  ٩

رج يف الحارة؟ يجب عليه أن يبعد عن البيت عىل هل يسمح للطفل أن يخ -٣٤
  .مرت عىل األقل ٣٠بعد 

يف (هل يفضل الطفل يف أحوال كثرية أن يكون بعيدا عن البيت والعائلة  -٣٥
  حتى يكون مع أصدقائه؟) ملعب أو عند أحد أصدقائه

هل يشرتي الطفل بدون مساعدة األشياء املفيدة مثل الهدايا لآلخرين أو  -٣٦
ائلة؟ يجب عليه أن يعرف كم من النقود يحتاج إليها وان املشرتيات للع

  .يختار األشياء املناسبة وان يحصل عىل مبلغ الفكة املضبوط



  ٩٩٩٩  

  

  :قامئة تطور العمر االدرايك

  

  )اشهر ٦من الوالدة حتى (النصف األول من السنة األوىل 

هل يصبح الطفل اكرث نشاطا أو اقل عندما يدخل أحد يف الغرفة أو عندما  -١
  لتقطه أحد؟ي

هل يظهر الطفل االنتباه إىل أداة أو شخص ملدة دقيقة عىل األقل؟ ال  -٢
  .يتضمن هذا أدوات التغذية مثل زجاجة الرضاعة

  

  )شهر ١٢– ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

هل يظهر الطفل انه يحب أو ال يحب أشخاص معينني أو أماكن أو أدوات  -٣
  .ني االعتبار حب نوع معني من الطعام أو كرههمعينة؟ ال يؤخذ بع

هل يبحث الطفل يف املكان املناسب عن أداة تنقل مبنأى عن األنظار؟  -٤
مثال إذا رأى الطفل لعبة تخبئ يف مكان ما، تحت مائدة أو مخدة هل 

  يبحث الطفل عنها أم سينساها؟
  

  )شهر ١٨ – ١٣: ٢الطفل الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

الطفل األقالم أو أقالم الرصاص يف محاوالت واضحة لرسم  هل يستعمل -٥
  العالمات؟

هل يستطيع الطفل اإلشارة إىل جزء جسمي واحد عىل األقل إما عىل  -٦
  جسمه أو عىل عروسه عند الطلب؟



 

١٠٠١٠٠

  

  )شهر ٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

ملء ملعقة " امنك"من يشء أو يأخذ " واحد كامن"هل يعطي الطفل  -٧
  واحدة من الطعام إذا طلب منه أحد ذلك؟

أداة أو صورة عىل األقل عندما تذكر له  ٢٠هل يذكر الطفل أو يشري إىل  -٨
  األدوات؟

  هل يعرف الطفل نفسه يف صورة؟ -٩
  

  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

  وبالحجم عندما يلعب؟ هل يجمع الطفل األدوات باللون أو بالشكل -١٠
  هل ينسخ الطفل خطا رأسيا مقلدا خط رسمه شخص كبري؟ -١١
كثريا " صغري"، "كبري"هل يقول الطفل كلامت تتعلق بالحجم مثل  -١٢

وباالستعامالت املضبوطة؟ ال يحسب استعامل هذه الكلامت يف لعبة 
  )ما حجم البيبي؟: مثال(

  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣لرضاعة مرحلة ما بعد ا(من سنتني ونصف إىل ثالثة سنوات 

، بحيث سيعطيك مثال ثالث قطع "ثالثة"هل يفهم الطفل مفهوم العدد  -١٣
  من الحلوى عند الطلب؟

هل ينسخ الطفل شكل الدائرة بقلم رصاص؟ قد يرسم عالمة بالحركة  -١٤
  .الدائرية



  ١٠١١٠١  

  
هل يشري الطفل إىل لونني عىل األقل بشكل مضبوط عند الطلب؟ ليس  -١٥

  .من الرضوري أن يذكرهام
  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

أشياء أمام الطفل وسأله احك  ٦هل يعد الطفل إىل ستة؟ مثال إذا وضعت  -١٦
  .كم يشء موجود يستطيع الطفل أن يعدها عامة بشكل مضبوط

هل يعرف الطفل أن أنشطة معينة تحدث يف أوقات مختلفة يف اليوم؟  -١٧
هل يعرف الطفل أن الفطور وجبة الصباح وانه يجب عليه عندما مثال 

تظلم الدنيا أن ينام؟ يحسب عليه إظهار انه يعرف أن أنشطة معينة 
  .تحدث يف أوقات معينة

بخط رأيس وخط متقطع أفقي بعد أن يرسمه (+) هل يرسم الطفل إشارة  -١٨
  شخص كبري؟

  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٤

عندما يطلب أحد من الطفل أن يرسم شخص أو عندما يرسم شخصا، هل  -١٩
  يرسم الطفل رأسا يشابه رأسا وقسم آخر من الجسم عىل األقل؟

هل مييز الطفل أنواع العملة املتداولة بذكرها أو باإلشارة عليها عند  -٢٠
  .األنواع املختلفة ذكرها؟ ليس من الرضوري أن يعرف قيمة

مربعا؟ يجب أن يكون للمربع زوايا قامئة وان هل يرسم أو ينسخ الطفل  -٢١
  .تكون جوانبه األربعة متساوية تقريبا



 

١٠٢١٠٢

  
  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٥

هات، "، "خطة، بطة"هل يقول الطفل كلامت عىل نفس الوزن مثل  -٢٢
  ؟"بات

هل رسم الطفل رسمة شخص يشابه شخص؟ يجب أن يكون للرسم  -٢٣
من املمكن أن يكون البدن " ، بدن وذراعان ورجالنرأس"األقسام اآلتية 

  .والرجالن والذراعان خطوطا فقط
هل يرسم الطفل أو ينسخ مثلثا؟ يجب أن تكون جوانب املثلث متساوية  -٢٤

  .تقريبا
  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١مرحلة االبتدائية (سنوات  ٦

  ؟٢٠أداة من مجموعة أدوات عددها  ١٣هل يستطيع الطفل أن يخرج  -٢٥
لطفل عنوانه؟ إذا كان مقيام يف املدينة يجب عليه أن يذكر هل يعرف ا -٢٦

قد تكون . الشارع ورقم البيت أو قد يذكر اسم مكان معروف بجوار شقته
العناوين يف الريف اقل تحديدا بل يجب عليها أن تشمل املعلومات للربيد 

ليس من الرضوري أن يعرف ) مثال رقم الشارع أو الطريق أو الصندوق(
  .ينة أو الضاحيةاسم املد

إذا حىك الطفل قصة تحتوي عىل عرش جمل تقريبا هل يستطيع أن يرد  -٢٧
عىل أسئلة بسيطة عن الحقائق الرئيسية يف القصة مثل أسامء الشخصيات 

  الرئيسية وتتابع األحداث العامة؟
  



  ١٠٣١٠٣  

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧

 يحسب مجرد وضعه يف هل ارتقى الطفل من الصف األول العادي؟ ال -٢٨
أي إذا كان يحرض (الصف الثاين، إذا مل يكن الطفل يف مدرسة عادية 

فيجب أن يعتربه املدرس قادرا عىل إمتام عمل ) حصص خاصة للمعوقني
  .الصف الثاين يف القراءة والكتابة والحساب

  هل يكتب الطفل الحروف بصورة جيدة؟ -٢٩
سبعة ويعرف أي األيام تجيء هل يستطيع الطفل أن يذكر أيام األسبوع ال -٣٠

قبل يوم معني وبعده؟ مثال يجب عليه أن يستطيع قول أي يوم يجيء 
  .قبل يوم الخميس وبعده

  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨

  هل يكتب الطفل بخط الرقعة وال يستعمل خط النسخ؟ -٣١
انظر (ي هل ارتقى الطفل من الصف الثاين العادي إىل صف الثالث العاد -٣٢

  )لالستثناءات ٢٨إىل فقرة 
  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية(سنوات  ٩

وبأخطاء قليلة،  ٦هل يستطيع الطفل أن يقول جدول الرضب حتى رقم  -٣٣
  ………الخ ٣*٤، ٨*٥، ٩*٦مثال سيعرف الطفل األجوبة عىل 

  لها؟هل حفظ الطفل ثالثة أرقام هاتف أو ثالثة عناوين يستطيع استعام -٣٤
  

  



 

١٠٤١٠٤

  :قامئة تطور لغة االتصال طبقا للعمر

  

  )اشهر ٦من الوالدة لغاية (النصف األول من السنة األوىل 

هل يصدر الطفل أصواتا عندما يلعب؟ يجب عليه أن يلعب باألصوات  -١
  ).ليس فقط أن يبيك أو يضحك أو يقرقر(

 هل يرثثر الطفل أو يستعمل بعض األصوات يف محاولة لتقليد الكلامت أو -٢
  الحديث كأن يتظاهر بأنه يتكلم؟

  هل ينظر إىل مصدر الصوت عندما يبدأ مثال أحد يف الحديث؟ -٣
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

؟ قد ال "ماما"أو " بابا"هل يقلد يف بعض األحيان الكلامت املنطوقة مثل  -٤
  .يعرف الطفل معنى هذه الكلامت

الحركات أو اإلشارات كطريقة للتكلم مثال تحريك  هل يستعمل الطفل -٥
  رأسه بالنفي أو مد يديه ليحمله أحد؟

عندما " باي باي"هل يرد الطفل عىل كالم شخص كبري بإشارات مثل إشارة  -٦
أو تحريك رأسه بالنفي وااليجاب عندما " باي باي"يقول الشخص الكبري 

  يسأله الشخص الكبري سؤاال؟
  

  

  

  



  ١٠٥١٠٥  

  )شهر ١٨ – ١٣: ٢الطفل الرضيع (سنة ونصف  العمر من سنة إىل

كلامت حقيقية أو أصوات تشبه (هل يستعمل الطفل بعض األصوات  -٧
  .ليعرب عام يريده؟ ال يحسن البكاء واألنني للحصول عىل يشء) كلامت

ليس بالتقليد وال تحسب (هل يذكر الطفل اسم خمسة أشياء عىل األقل  -٨
بطريقة واضحة بحيث يستطيع  ؟ يجب أن ينطق األسامء)أسامء األشخاص

  .شخص غريب أن يفهمها
؟ مثال هل "أريني، تعال، روح، جيب"هل ينفذ الطفل األوامر مثل  -٩

يستطيع الطفل أن يشري إىل أصابع قدميه أو يذهب إىل ماما أو يأيت 
  .مبلعقة عند الطلب

  

  )شهر ٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

  كلمة عىل األقل استعامال مضبوطا؟ ١٥الطفل هل يستعمل  -١٠
أو " كامن"هل يستطيع الطفل أن يفهم بالكالم وباإلشارات انه يريد  -١١

؟ يجب أن تكون اإلشارات أو الكلامت واضحة وليست مجرد "كامن واحد"
  .البكاء والتلويح بيده

أنت "، "روح أنت"هل يجمع الطفل كلمتني أو اكرث ليشكل الجمل؟ مثال  -١٢
مقبول ولكن إذا استعمل الطفل نفس الكلمتني معا " محمد بدو"" أعطي

  .بحيث يكونا ككلمة واحدة هذا ليس مقبوال



 

١٠٦١٠٦

  

  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

هل يكرر الطفل أجزاء من أغاين األطفال أو يشرتك فيها عندما يغنيها  -١٣
  اآلخرون؟

يشء عىل األقل إذا رآها يف  ٢٠أسامء ) قطوال يكرر ف(هل يذكر الطفل  -١٤
  الصور؟

كلمة مختلفة عىل األقل وهو يتكلم؟ يجب عليه  ٥٠هل يستعمل الطفل  -١٥
  .أن يستعمل هذه الكلامت وال يفهمها فقط عندما يستعملها اآلخرون

  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

لقبه أحيانا عند الطلب؟ قد ال يفعل هذا دامئا أو هل يذكر الطفل اسمه و  -١٦
  .حتى معظم الوقت ولكن يجب عليه أن يفعل هذا بعض الوقت

هل يستطيع الطفل أن يغني أو يقول أغنيتني لألطفال أو أغنيتني عاديتني  -١٧
يجب أن يعرف بيتا ". بابا جاب يل سيارة"أو " عيد سعيد"عىل األقل؟ 

  .واحدا من كل أغنية
  الطفل جوابا صحيحا عندما يسأل ما إذا كان ولد أو بنت؟ هل يجاوب -١٨
  



  ١٠٧١٠٧  

  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

هل يقول الطفل عادة اسمه ولقبه عندما يطلب الكبار منه اسمه  -١٩
  بالكامل؟

هل يستطيع الطفل أن يروي قصة بالنظر إىل الصور يف كتاب؟ يجب أن  -٢٠
ول القصة حسب ما يتمثل يف الصور مع انه قد يحذف أجزاء القصة يق

  .التي ال تتمثل يف الصور
هل يتحدث الطفل مع أحد عن طريق الهاتف؟ يجب عليه أن يستمع إىل  -٢١

الكالم من الطرف اآلخر وينتظر حتى يتوقف الشخص اآلخر عن الكالم 
ذا الرقم إذا مل يكن الهاتف متاحا فاحذف ه. (قبل أن يرد أو يتكلم

  ).ثالثة اشهر بدال من شهرين ٢٠واتصال  ١٩واحسب لكل من اتصال 
  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (العمر أربع سنوات 

هل غنى الطفل أغنية مؤلفة من ثالثني كلمة عىل األقل؟ قد تكون كثريا  -٢٢
  .من الكلامت مكررة يف األغنية ولكن يجب عىل الطفل أن يغنيها لوحده

يستطيع الطفل أن يشرتي شيئا من محل بدون مساعدة؟ يجب عليه هل  -٢٣
  .أن يقول للبائع ما يريده بالضبط ويدفع مثنه وينتظر الفكة

عن عمره ) إما بالكالم أو بأصابعه(هل يستطيع الطفل أن يقول لآلخرين  -٢٤
  وما كان عمره العام املايض وما سيكون عمره يف العام القادم؟



 

١٠٨١٠٨

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣لة ما قبل املدرسة مرح(العمر خمس سنوات 

هل يسأل الطفل من وقت آلخر عن معنى كلمة ثم يستعمل هذه الكلمة  -٢٥
  عندما يتكلم؟

، "ذات الرداء األحمر"قصة مثل ) بدون صور مساعدة(هل يروي الطفل  -٢٦
  .؟ يجب عليه أن يروي كل األجزاء املهمة يف القصة"الدببة الثالثة"

فل من وقت آلخر املنطق عن السبب عندما يجادل هل يستعمل الط -٢٧
أستطيع "وأيضا مثل " مبا أن"أو " ألن"والنتيجة؟ قد يستعمل كلامت مثل 

". أن أتفرج عىل التلفزيون واسهر هذه الليلة ألنه ال يوجد مدرسة غدا
  .يحسب هذا ألنه يبني السبب والنتيجة

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١املرحلة االبتدائية (سنوات  ٦العمر 

ع الطفل أن يتعرف عىل خمس كلامت مكتوبة عىل األقل هل يستطي -٢٨
ال أن يذكر . ويرى انه يفهمها بطريقة ما؟ يجب عليه أن يقرأ الكلامت

  .األشياء ألنه رأى ما يدل عليها ومكتوبة فيها مثل علب األكل
هل يستطيع الطفل أن يجمع رقم هاتف أو يطلب من عامل الهاتف رقام  -٢٩

  كلم أحدا بالهاتف؟بشكل صحيح عندما يريد أن ي
أو شيئا مثله؟ يجب عليه أن يكون متعلام لدعاء " بالدي"هل يقول الطفل  -٣٠

كلمة عىل األقل معظمها غري مكرر،  ٢٥ما أو اآلذان أو قصيدة مؤلفة من 
  .ال تحسب األغاين من ضمنها



  ١٠٩١٠٩  

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧العمر 

قصة بسيطة بحيث يستطيع أي ) قيايقرأ حقي(هل يقرأ الطفل شفويا  -٣١
  شخص يستمع إليه متابعة هذه القصة؟

أو  حبكة قصة أو مرسحية) دقائق تقريبا ٥يف (هل يستطيع أن يروي  -٣٢
وليس األحداث (متثيلية تليفزيونية؟ يجب عليه أن يروي القصة كاملة 

  .، بحيث يستغرق ذلك خمس دقائق تقريبا)املثرية فقط
  :اإلشارات غري اللفظية األربعة اآلتيةهل يفهم الطفل ثالث من  -٣٣

  .أو لست متأكدا" ال اعرف"هز الكتفني مبعنى  -
  .مد اليد ورفع اإلبهام إشارة إىل سائق لنقله مجانا -
  %.١٠٠دائرة مشكلة من اإلبهام والسبابة إشارة إىل  -
  .الغمز بالعني كتحية ودية أو ليك يشري انه ميزح -

  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣ املرحلة االبتدائية(سنوات  ٨العمر 

هل يستطيع الطفل أن يذكر كلمتني عىل األقل عىل نفس وزن الكلامت  -٣٤
  راس بطة مني؟"اآلتية 

هل يغني الطفل أغاين أو يقول البيوت املشهورة من أغنية شعبية؟ ال  -٣٥
  .تحسب اغني األطفال وأغاين األعياد

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية(سنوات  ٩العمر 

هل استمع الطفل وفهم برنامج راديو غري موسيقي مثل الرياضة أو  -٣٦
  دقائق عىل األقل؟ ١٠األخبار أو دراما ملدة 



 

١١٠١١٠

  
هل كتب الطفل رسالة وبعثها بدون مساعدة؟ يجب أن تكون الرسالة  -٣٧

  .مفهومة، قد تتوفر املساعدة للعنوان والتهجئة ولكن ليس الرسالة نفسها
مبتكرة تشتمل عىل ثالث سجعات أو هل كتب الطفل قصيدة أو أغنية  -٣٨

فيجب " الشعر الحر"قافية عىل األقل؟ إذا كانت القصيدة أو األغنية من 
 .كلمة عىل األقل أو أربعة سطور ٢٠أن تكون مؤلفة من 

  

  

  

  

  



  ١١١١١١  

 الجانبية تعليامت خاصة باختبار الصورة
  :قامئة تطور العمر الجسمي

  )اشهر ٦ –صفر : ةحديثي الوالد(النصف األول من السنة األوىل 

عندما يكون ملقيا عىل بطنه، هل يرفع الطفل رأسه إىل أعىل بدون دعم  -١
  ملدة دقيقة عىل األقل؟

هل يستطيع الطفل أن يتدحرج من عىل بطنه إىل ظهره وبالعكس بدون  -٢
  مساعدة؟

وبطنه عىل (هل يتنقل الطفل من مكان إىل آخر بأي طريقة؟ بالزحف  -٣
متكنه من  بأي طريقة) نه مرتفعا عن األرضوبط(أو عىل ركبتيه ) األرض

  .مواصلة التقدم ما عدا التدحرج
  

  )شهر ١٢ – ٧من : ١الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

هل يستعمل الطفل إصبع اإلبهام مع إصبع آخر أو إصبعني ليلتقط شيئا  -٤
  )وبهذه الطريقة يفشل(أو هل يلتقط اليشء بكل يده ) هكذا ينجح(

الطفل من وضع الزحف أو الجلوس إىل وضع الوقوف؟ قد هل ينتقل  -٥
  .يستعني الطفل بيشء ما ملساعدة ولكنه ال يستطيع بأي شخص

؟ وبهذا البند يكون قد نجح )الريالة(هل توقف الطفل عن سيالن العاب  -٦
  .فيام لو سال لعابه بسبب التسنني أو أثناء األكل

  )هرش ١٨ – ١٣من : ٢الرضيع(من سنة إىل سنة ونصف 

مستندا عىل الحائط، الدرابزين أو ) واقفا وليس زاحفا(هل يصعد الطفل السلم  - ٧
ممسكا بيد شخص ملساعدته؟ واضعا كلتا القدمني عىل كل درجة وبهذه 

  .يكون قد نجح
هل مييش الطفل جيدا بدون مساعدة داخل املنزل وبدون أن يراقبه اخذ  -٨

  بحيث ال يقع أو يتعرث باألشياء؟



 

١١٢١١٢

  
الغطاء الورق عن قطعة الحلوى أو قطعة اللبان أو أي يشء هل يفك الطفل  -٩

  ملفوف بورق؟
  

  )شهر ٢٤ – ١٩من : ١مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنة ونصف إىل سنتني 

هل يقذف الطفل اليشء عىل بعد مرت واحد عىل األقل باالتجاه الذي  -١٠
قد يريده؟ يف حالة ما إذا قذف األشياء إىل أي اتجاه عفوا فال نعتربه 

  .نجح
هل يصعد الطفل السلم بوضع قدم واحدة عىل كل درجة؟ عىل أن  -١١

يستمر بالصعود عىل السلم وبنفس الطريقة السابقة، ولكن رمبا يضع 
  .قدميه عىل كل درجة أثناء النزول

هل يقود الطفل الدراجة بثالث عجالت مستخدما البدالة ملسافة ثالثة  -١٢
  .أمتار عىل األقل ويدور عىل ملف واسع

  

  )شهر ٣٠ – ٢٥من : ٢مرحلة ما بعد الرضاعة رقم(من سنتني إىل سنتني ونصف 

لو رسمت خط عمودي مستقيم هل يستطيع الطفل أن يرسم مثله  -١٣
مستخدما القلم، أو ألوان الشمع أو فرشاة رسم؟ السؤال هو هل لدى 
الطفل القدرة الكافية للتنسيق بني العني واليد لرسم خط بدال من 

  .الشخبطة
 ٢٠يرتفع  قفز الطفل بكلتا قدميه معا دون أن يقع من أعىل يشءهل ي -١٤

  )مثل درجة سلم أو صندوق(سم عىل األقل عن األرض 
هل يستطيع الطفل أن يتحرك من مكان آلخر قفزا أو وثبا بكلتا قدميه  -١٥

معا؟ وعىل الطفل أن يكون قادرا ليك يذهب بهذه الطريقة ملسافة ثالثة 
  .أمتار عىل األقل



  ١١٣١١٣  

  )شهر ٣٦ – ١٣من : ٣مرحلة بعد الرضاعة (ني ونصف إىل ثالث سنوات من سنت

هل يستعمل الطفل املقص بيد واحدة لقص ورقة أو قطعة قامش؟  -١٦
واليد األخرى قد يستعملها لحمل الورقة أو قطعة القامش، أو قد 

الطفل يجب أن يكون قادرا عىل استخدام املقص . يحملها له شخص آخر
  .للقص اكرث من التمزيق

هل يستطيع الطفل أن يقفز لألمام عىل قدم واحدة بدون ساند ملسافة  -١٧
  واحد ونصف مرت عىل األقل؟

هل يصعد الطفل عادة السلم ويهبط منه واضعا قدم واحدة عىل كل  -١٨
درجة؟ وقد يستخدم الحائط أو الدرابزين ولكن هذا ال يهم كعادة 

  .للتوازن أو كساند
  ):شهر ٤٢ – ٣٧من : حلة ما قبل املدرسةمر (سنوات ونصف  ٣سنوات إىل  ٣من 

آلخر بالغ واقف عىل ) من أي حجم(هل يستطيع الطفل أن يرمي بكرة  -١٩
  .مرت عىل األقل ١٬٥بعد 

هل ميسك الطفل اكرة الباب الداخيل ويفتحه؟ عىل سبيل املثال ال بد أن  -٢٠
يكون الطفل قادرا عىل أن يلف األكرة ويدفع باب الحامم غري املقفل 

  .ليفتحه
سم  ٥هل يستطيع الطفل أن يستخدم املقص ليقص دائرة قطرها  -٢١

ملم داخل أو  ٥مرسومة عىل ورقة عىل أن ال يبتعد عن الخط اكرث من 
خارج الدائرة؟ عىل الطفل أن يحمل الورقة ويدورها بيد واحدة بينام 

  يقص باليد األخرى؟
  )شهر ٥٤ – ٤٣من : مرحلة ما قبل املدرسة: (سنوات ٤عمر 

املقذوفة له من شخص بالغ ) من أي حجم(تقط الطفل الكرة هل يل -٢٢
% ٥٠يقف عىل بعد مرت ونصف من أمامه؟ عىل الطفل أن يلتقط الكرة 

  .من املرات



 

١١٤١١٤

  
مرت  ٣إىل األمام عىل قدم واحدة ملسافة  هل يستطيع الطفل أن يقفز -٢٣

  .عىل األقل دون الحاجة إىل أن يقف ويعاود القفز
دم واحدة وبكلتا قدميه مرتني عىل األقل، هل يقفز الطفل عن الحبل بق -٢٤

األشياء يجب أن تكون (أو يستطيع أن يقفز عن عدة أشياء دون توقف؟ 
  ).سم عىل األقل ٢٠عىل ارتفاع 

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥من : مرحلة ما قبل املدرسة(سنوات  ٥عمر 

قفل (هل يستطيع الطفل أن يستخدم املفتاح لفتح وقفل الباب؟  -٢٥
  )مبفتاح

الطفل عمل كرة من الطني صلبة مبا فيه الكفاية لتبقى هل يستطيع  -٢٦
مرت، أدوات أخرى مثل  ٢٬٢٥متامسكة عندما تقذف عىل األقل ملسافة 

طينة أو عجينه ميكن أن تستعمل ويلزم لنجاح املهمة القدرة عىل 
  .مرت ٢٬٢٥القذف ملسافة 

هل يستطيع الطفل أن يلعب الحجلة؟ هذا يتضمن القدرة عىل الحجل  -٢٧
قدم واحدة عىل نقطة معينة ليحجل ويدور بدون السقوط ثم عىل 

  .يستمر بالحجل
  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١سنوات املرحلة االبتدائية ٦

هل يستطيع الطفل أن يتزحلق؟ التزحلق يعني أن يكون الطفل قادر  -٢٨
ميكن أن يكون هناك . عىل دفع قدم واحدة بانزالق واحدة بعد األخرى

معظم الوقت يستطيع الطفل أن يقطع محاوالت غري ناجحة، لكن يف 
  .عىل األقل ثالثة أمتار

هل يستطيع الطفل أن يقص صورة لحيوان أو شخص بدون أن يبعد  -٢٩
  سم عنها؟١٬٢اكرث من 

هل يستطيع الطفل أن ينط الحبل؟ الطفل يجب أن يكون قادرا عىل  -٣٠
مسك طريف الحبل والنط أو الحجل أو القفز لثالث مرات متتالية عندما 

  .اسفل قدميه الحبل فوق رأسه أو يكون



  ١١٥١١٥  

  
  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧

هل يستطيع الطفل أن يلتقط ويحمل كريس مطبخ أو سفرة من غرفة  -٣١
  إىل أخرى؟

حتى يتسابق مع  هل يستطيع الطفل أن يجري رسيعا لدرجة كافية -٣٢
  اكة؟طفل عادي غري معوق عمره مثانية سنوات يف سباق أو لعبة املس

هل يستطيع الطفل أن ميسك كرة متسك بيد واحدة عندما تحذف إليه  -٣٣
من % ٥٠الطفل يجب أن ميسكها عىل األقل (مرت  ٢٬٥برقة من مسافة 

  )الوقت
  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨

هل يستطيع الطفل أن يشعل عود كربيت؟ الطفل يجب أن يكون قادرا  -٣٤
إذا كان هذا اليشء : مالحظة. (محاوالت ٤ل عىل إشعال الكربيت خال

 ٦لهذه املرحلة أعطي  ٣٦أو  ٣٥يعترب غري مناسب فاستعميل فقط منرة 
  .)شهور بدال من أربعة لكل مهمة

هل يستطيع الطفل أن يستعمل مفتاح املنزل ويفتح الباب األمامي  -٣٥
  والخلفي للمنزل؟

نه بدون هل يستطيع الطفل أن يغمز بعني واحدة عندما يطلب م -٣٦
  إغامض العني األخرى؟

  )شهر ١١٤ – ١٠٣املرحلة االبتدائية النهائية (سنوات  ٩

  هل يستطيع الطفل أن يصفر لحن معروف؟ -٣٧
هل يتبارى الطفل بالرياضة مثل كرة القدم، السلة، الطائرة أو العدو مع  -٣٨

سنة ويظهر عىل األقل نفس مهارة  ١١ – ١٠أطفال آخرين من عمر 
  من املجموعة؟األطفال اآلخرين 

هل عند الطفل املهارة الكافية ليقود دراجة يف الشارع أو خالل حركة  -٣٩
  سري معتدلة؟



 

١١٦١١٦

  
  :قامئة تطور املساعدة الذاتية

  

  )شهور ٦ –من صفر : حديثي الوالدة(النصف األول من السنة 

هل يحاول الطفل الحصول عىل أدوات أمامه قريبة ولكنها بعيدة عن  -١
  متناول يدخ؟

ثواين عىل األقل؟ قد يفعل هذا  ٥فل بشخص أو بأداة ملدة هل ميسك الط -٢
  .مبسك اليد كلها أو باألصابع أو بإصبع واحدة

بيديه أو ) ليس من الرضوري أن يسندها(هل ميسك الطفل بزجاجة رضاعة  -٣
بقدميه عندما يرشب منها ويف حالة الرضاعة الطبيعية يعطي إشارة صح 

  .ةيف حالة إمساكه بالصدر أثناء الرضاع
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الرضيع(النصف الثاين من السنة األوىل 

هل يساعد الطفل باللبس بفتح ذراعيه للبس الكم أو دفع قدمه للبس  -٤
  الحذاء؟

هل يستطيع الطفل أن يتجول داخل املنزل بدون أن يحتاج للمراقبة  -٥
باستمرار رمبا هناك حاجة للكشف عىل الطفل بني الحني واآلخر ملعرفة 

  شاطه؟مكانه ون
  هل يستطيع الطفل أن يرشب من زجاجة أو كوب يحملها شخص آخر؟ -٦
  

  



  ١١٧١١٧  

  

  )شهر ١٨ – ١٣الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

هل يخلع الطفل حذاءه أو كلساته بدون مساعدة؟ الحذاء يجب أن يكون  -٧
هذا يجب أن يكون من ضمن خلع املالبس . مفكوك قبل أن يخلعه الطفل

  .وليس عىل صورة لعب
الطفل من كوب صغري بدون مساعدة؟ الطفل يجب أن ميسك هل يرشب  -٨

  .الكوب مبهارة كافية بحيث ال يكب كثريا
هل يستعمل الطفل ملعقة بدون مساعدة ومع قليل من السكب عىل  -٩

  مالبسه؟
  

  )شهر ٢٤ – ١٩ :١مرحلة ما بعد الرضاعة(من سنة ونصف إىل سنتني 

ال تؤكل؟ بالرغم من انه هل يعرف الطفل الفرق بني الطعام واألشياء التي  -١٠
  .يضع شيئا غري الطعام يف فمه إال انه ال ميضغه وال يبلعه

هل يستطيع الطفل أن يخلع معطفه بدون مساعدة عندما تكون األزرار  -١١
  والسوستة مفتوحة؟

هل يستعمل الطفل شوكة ألكل الطعام الجامد عندما تتوفر الشوكة؟  -١٢
طفل قد يظهر القدرة عىل لكن ال) امللعقة ميكن أن تكون مفضلة اكرث(

  .استعامل الشوكة أمام اآلخرين
  

  

  



 

١١٨١١٨

  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة(العمر سنتان إىل سنتني ونصف 

هل ينشف الطفل يده بدون مساعدة بحيث يصبحوا جافني بعد أن يكونوا  -١٣
  قد غسلوا بواسطة شخص آخر؟

اس بأال يسقط عن هل يفهم الطفل ويبقى بعيدا عن األخطار العامة؟ االحرت  -١٤
الدرج أو من مكان مرتفع أو توريته خطر مثل زجاج مكسور وشوارع 

  .مزدحمة أو حيوانات غريبة، كل هذه األشياء أمثلة لهذه املهارة
هل يستطيع الطفل أن يطعم نفسه كليا باستعامل شوكة وملعقة وزجاجة  -١٥

  بالطريقة الصحيحة؟
  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣ما بعد الرضاعةمرحلة (العمر سنتان ونصف إىل ثالث سنوات 

هل يستطيع الطفل أن يرتدي معطفه بدون مساعدة؟ هذا ال يتضمن  -١٦
  .التزرير

  هل يستطيع الطفل أن يفك أزرار كبرية، سوست، رباطات أحذية؟ -١٧
هل يستطيع الطفل أن يرتدي حذاءه؟ ليس من الرضوري أن يلبس الطفل  -١٨

  تى ينجح بهذه املهمة؟الحذاء الصحيح للقدم أو يربط أو يفك الحذاء ح



  ١١٩١١٩  

  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة(العمر ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

هل يقوم الطفل باحتياجاته املرحاضية بدون مساعدة؟ هذا يعني الخلع،  -١٩
والطفل ال يحتاج ليعيد تزرير األزرار أو ربط السحاب . املسح واالرتداء

  .ليك ينجح يف هذه املهمة
بول الطفل اكرث من مرة واحدة يف الشهر عىل نفسه مبا يف ذلك هل يت -٢٠

  االستيقاظ والنوم والبول والرباز؟
هل يغسل الطفل عادة وجهه ويداه بطريقة مقبولة وينشفها بدون  -٢١

  مساعدة؟
  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (العمر أربع سنوات 

ياء أخرى تحتاج إىل هل يلبس الطفل نفسه متاما ما عدا ربط حذاءه وأش -٢٢
تزرير؟ الطفل يجب أن يكون قادرا عىل التحكم بقميص عادي أو بلوزة 

  .بأزرار وبالسحابات
الطفل (هل يستطيع الطفل أن يخفي لعبة برتتيب عندما يطلب منه؟  -٢٣

  ).يحتاج أن يذكر اكرث من مرة
هل يستطيع الطفل أن يحرض صحن من البسكويت والحليب؟ هذا يتضمن  -٢٤

ن والبسكويت والحليب وصب الحليب عىل البسكويت يف إحضار الصح
  .الصحن

  



 

١٢٠١٢٠

  

  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل الدراسة (سنوات  ٥العمر 

هل يستعمل الطفل سكينة طعام لفرد املرىب أو الزبدة عىل الخبز  -٢٥
  والبسكويت؟

هل يستطيع الطفل أن يجيب عىل التليفون ويخرب الشخص الرسالة  -٢٦
ويقول ما إذا كان الشخص املطلوب " الو"يقول  املحددة؟ الطفل يجب أن

مالحظة إذا مل يتوافر تلفون . (يستطيع أو ال يستطيع الحضور إىل التلفون
من املساعدة الذاتية تأخذ  ٢٧و  ٢٥فيجب ترك هذا البند، يكون البند 

  .شهور ٤شهور بدال من  ٦مدة 
إحضار  هل يستطيع الطفل أن يحرض ساندويتش؟ هذا يتضمن القدرة عىل -٢٧

الطعام الصحيح من الثالجة أو الخزانة أو صندوق الخبز ووضع األشياء 
  معا بالسند ويش؟

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١املرحلة االبتدائية(سنوات  ٦العمر 

هل يستطيع الطفل أن يستعمل السكني بطريقة صحيحة لقطع اللحمة  -٢٨
عند أطعمة مشابهة؟ املساعدة رمبا تحتاج أن نقدم للطفل  والخبز أو أي

  .قطع أطعمة مثل الدجاج أو اللحم السميك
هل يفريش أو ميشط الطفل شعره بعناية كافية بحيث ال يحتاج مساعدة  -٢٩

  شخص كبري إال يف حاالت خاصة؟
هل يستطيع الطفل أن يقوم مبهامت منزلية ال تحتاج أن تعاد من قبل  -٣٠

  .شخص كبري مرة يف األسبوع؟ عمل املهامت بعد أن يطلب منه مقبول



  ١٢١١٢١  

  
  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧عمر ال

 )بدون مساعدة(حقيقية  هل بنى الطفل أو اصلح شيئا يحتاج إىل معدات -٣١
مثل خيط وإبرة أو شاكوش ومسامر؟ الكبار رمبا يساعدوه بإعطاء 

مثال خياطة درزة أو تصليح عربة للطفل، . التعليامت لكن ليس بالعمل
  .تعترب أمثلة جيدة

ل الطفل بشكل مقبول بدون مساعدة؟ مبا يف ذلك إعداد حوض هل يغس -٣٢
  .االستحامم أو الدش واالغتسال وتنشيف نفسه

هل يستعمل الطفل األداة املناسبة للطعام املقدم مثل شوكة للحمة وملعقة  -٣٣
  للشوربة وسكينة لقطع وفرد الطعام مبا يناسب عادات العائلة؟

  

  )شهر ١٠٢ – ٩١ :٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨العمر 

هل يختار الطفل ما سريتديه عادة مبا يف ذلك اختيار املالبس املناسبة  -٣٤
  للمدرسة واملناسبات الرسمية واختيار املالبس الخارجية املناسبة للطقس؟

هل لدى الطفل مهمتان عىل األقل مثل ترتيب غرفة نومه ومالبسه؟ يعترب  -٣٥
ألثاث ومسحه وترتيب غسل املالبس وكويها وتلميع األحذية وتنظيف ا

  .يسمح بالتذكري للقيام باملهمتني. الرسير أمثلة جيدة
من املال املوفر أو املال املكتسب أو (هل يقتص الطفل ويوفر املال  -٣٦

بصفة جيدة بحيث يسمح له برشاء بعض األشياء بنفسه ) املخصصات
  .بدون أن يخرب شخصا كبريا



 

١٢١٢٢٢

  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: يةاملرحلة االبتدائية النهائ(سنوات  ٩العمر 

هل يشرتي بضعة أشياء يف وقت واحد؟ يعني هذا انه يعني يستطيع  -٣٧
الذهاب إىل اكرث من محل واحد إذا مل تكن كل األشياء املطلوبة موجودة 

  .يف املحل وكذلك يستطيع حسب املال املرصوف والفكة املستعملة
قة، حبوب هل اعد الطف اثنني من املأكل عىل األقل مثل البيض بأي طري -٣٨

  الفشار أو الشوربة من العلبة أو الكعك أو الجيل؟
هل يستطيع الطفل أن يحمل وحده مسؤولية رعاية حيوان، قد يتطلب  -٣٩

ولكنه يجب عىل . مساعدة شخص كبري بحسب حجم الحيوان ونوعه
الطفل أن يكون مسؤوال عن إطعام الحيوان وغسله وإيوائه عىل أساس 

  .كري عىل الدواممنتظم بدون احتياج إىل التذ 
  



  ١٢٣١٢٣  

  :قامئة تطور العمر االجتامعي

  

  )شهور ٦من الوالدة حتى (النصف األول من السنة األوىل 

هل يظهر الطفل انه يريد االنتباه إليه؟ يتضمن هذا مد يده إىل أشخاص أو  -١
  ).ولكن ال يحمله(مناغاة أشخاص أو وقف البكاء عندما يلعب معه أحد 

اتا أخرى قد تعترب محاوالت للحديث؟ ال هل يرثثر الطفل أو يصدر أصو  -٢
  .يتضمن هذا البكاء للحصول عىل انتباه أحد أو زجاجة الرضاعة

) الغضب، الرفض، الخوف أو االرتداد٠هل يظهر الطفل انفعاالت سلبية  -٣
بالنسبة إىل أشياء غري مؤملة من الناحية الجسمية مثل الطعام املكروه أو 

  الغرباء؟
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (ة األوىل النصف الثاين من السن

املناسبة؟ أو بدال من هذا هل يصفق  يف األوقات" باي باي"هل يلوح الطفل  -٤
  الطفل بالتقليد وعندما يلعب مع أحد؟

يعني هذا أن الطفل يفهم عندما " يل"هل يظهر الطفل انه يعرف معنى  -٥
  ؟"أمي"أو " سياريت"يقول أحد 

  من الوقت عىل األقل؟% ٢٥هل يأيت الطفل عند الطلب  -٦



 

١٢٤١٢٤

  

  

  )شهر ١٧ – ١٣: ٢الرضيع (من سنة إىل سنة ونصف 

: دقيقة وهو يفعل شيئا مام ياي ١٥هل يبقى الطفل مشغوال وقانعا ملدة  -٧
ينظر إىل التلفزيون، يرسم بقلم يبني، ينظر إىل صورة يفعل نشاطا مشابها 

اقبة آلخر؟ قد يفعل هذا لوحده أو مع أطفال آخرين ولكن ليس مبر 
  .الكبار

هل يأيت الطفل بيشء من مكان أو شخص إىل مكان آخر أو شخص آخر عند  -٨
يجب عليه أن يستطيع أن يجد اليشء بإرشادات شفوية وينفذ . الطفل

  ".احرض به إىل ماما"، "تعايل به هنا"اإلرشادات مثل 
هل يهتم الطفل باألشياء وباأللعاب التي يحبها األطفال اآلخرين؟ قد ال  -٩

  .الطفل أن يشارك أو يلعب الدور مع أطفال آخرين يعيستط
  

  )شهر ٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

هل يظهر الطفل الغرية عندما ينتبه أحد إىل أشخاص آخرين خصوصا  -١٠
أشخاص من العائلة؟ قد تظهر الغرية كالغضب أو الترصفات الطفولية أو 

  .ن محموال أو تعبريات األشياء األخرىالضوضائية أو طلبه أن يكو 
مثل بالون أو طيارة من  هل يستطيع الطفل أن يلعب بلعبة سهلة الكرس -١١

الكرتون بدون أن يكرسها فورا؟ قد يحدث أن تنكرس اللعبة ولكن الطفل 
يجب عليه أن يظهر انه يعرف الطريقة املناسبة التي من املفروض أن 

أن يستطيع اللعب بها مرة أو مرتني يستعمل اللعبة بها كام يجب عليه 
  .بدون أن يكرسها

هل يهتم الطفل باستكشاف األماكن الجديدة مثل بيت صديق أو حديقة  -١٢
  .جار؟ ال تكفي العني فقط



  ١٢٥١٢٥  

  
  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

أن هل يذكر الطفل جنسه أو جنس اآلخرين؟ مقبول منه إظهار انه يعرف  -١٣
  .مالبس أو أنشطة أو لعبات معينة تناسب جنسا دون اآلخر

هل يحب الطفل أن يساعد والديه ي البيت؟ هل يستمتع باألنشطة مثل  -١٤
التقاط األشياء عن األرض أو وضع ورق الشجر يف سلة، أو نفض الرتاب، أو 

  إعداد مائدة الطعام أو رفعها؟
 الذهاب إىل املرحاض؟ هل يظهر الطفل بالطلب أو باإلشارات احتياجه إىل -١٥

يجب أن تكون اإلشارات اكرث من إظهار العصبية وان تظهر الطفل يف 
  .حاجة إىل الذهاب إىل املرحاض

  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

هل يتبع القواعد يف العاب جامعية يرشف عليه شخص كبري؟ قد تشمل  -١٦
دائرة أو التتابع أو التوجيهات أو تقليد القائد أو تقليد قواعد الجلوس يف 

  .أنشطة أشخاص الجامعة اآلخرين
هل يستطيع الطفل أن يلعب بالدور؟ يعني هذا أن الطفل يفهم فكرة  -١٧

من % ٧٥انتظاره أن شخصا يلعب قبله ويسمح لآلخرين أن يلعبوا األول 
  الوقت؟

مناسبة؟  عمله بطريقة هل يعرف الطفل ما تستطيع وال تستطيع اللعبات -١٨
  مثال ال يجر الطفل عربة عىل رأسها بدال من العجالت وال يستعمل



 

١٢٦١٢٦

بندقية لعبة ليقطع شجرة ويعرف أن اللعبات من الكرتون ال تستطيع  
قد يحصل أن يحدث واحد من هذه األحداث من وقت إىل . امليش عليها

  .آخر ولكن ليس كثريا أو عادة
  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (وات ونصف من ثالث سنوات إىل ثالث سن
  )شهر

هل يلعب الطفل ألعابا جامعية مع األطفال اآلخرين مثل الصياد،  -١٩
  .بدون اإلرشاف املستمر) الجلول(االستغامية، الحجلة، نط الحبل، البلية 

دقيقة عىل األقل مع طفل من نفس  ٣٠هل يستمر الطفل يف العمل ملدة  -٢٠
ثل البناء باملكعبات، اللعب بالرمل أو بالطني أو السن يف مهمة واحدة م

  .لعب املحالت التجارية أو لعب املدرسة، أو لعب البيت
هل يظهر الطفل انه يعرف أن األشخاص اآلخرين ميلكون أشياء معينة  -٢١

وهل يعرف أيضا  .عندها يجب أن يستعملها بدال من أن يأخذها مبارشة
   يسمح للطفل أن يأخذها؟أن الصاحب عنده االختيار األول وقد ال

  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٤

هل يرسم الطفل شخصا بحيث يستطيع شخص كبري أن مييز ما رسم؟ ليس  -٢٢
من الرضوري أن يكون الرسم شخصا كامال ولكن يجب أن يكون إما رأس 

  .جسم أو رأس وعني أو انف أو فم بحيث يستطيع أي شخص كبري متييزها



  ١٢٧١٢٧  

  
يسمح للطفل أن يلعب يف حارته دون مراقبة شخص كبري؟ ال يعني هذا  هل -٢٣

  .أن الطفل يسمح له أن يعرب الشارع لوحده
يف " عفوا"، "من فضلك"، "شكرا: "هل يعرف الطفل استعامل التعبريات اآلتية -٢٤

  األوقات املناسبة؟
  

  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة (سنوات  ٥

جسمه مثال نبض القلب أو أين يذهب الطعام  هل سأل الطفل أسئلة عن -٢٥
  وفروق جنسية؟

هو غاضب، أو هي "هل يظهر الطفل إدراك شعور اآلخرين بقوله مثال  -٢٦
  يجب عليه أن يدرك الشعور املضبوط؟" أنت قلقة"و" هو خائف" "غاضبة

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١مرحلة االبتدائية (سنوات  ٦

ا إىل والديه أو إىل أشخاص كبار هل يقول الطفل أرسار إىل صديق وال يقوله -٢٧
آخرين؟ ال يعني هذا الترصفات الشاذة فقط بل تعني انه يقول األرسار 

  .إىل طفل آخر وال يرشك األشخاص الكبار فيها
هل يستطيع الطفل أن يزور صديقا ويلعب معه بدون مراقبة شخص كبري  -٢٨

الصديق ؟ يجب عىل )ما عدا التأكد من الكبار عن وجوده مرة يف الساعة(
  .إال يكون اكرب من الطفل بأكرث من سنة



 

١٢٨١٢٨

  
هل يلعب الطفل العاب طاولة مثل لعبة الداما مع طفل من نفس السن؟  -٢٩

يجب أن يكون الطفل قادر عىل أن يتتبع القواعد ويلعب بالدور وان 
  .يكون هناك فائز

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢مرحلة االبتدائية (سنوات  ٧

ينجزها مرة يف األسبوع عىل األقل مثل  هل عند الطفل مهمة حقيقية واحدة -٣٠
غسل األطباق وتقشيب وجز الحشائش، أو ترتيب رسير أو إخراج سلة 
القاممة أو بعض التنظيف أو نفض الرتاب؟ يجب أن ينفذ املهمة بشكل 

  .جيد وعامة بدون التشجيع اكرث من مرتني
أن  هل يعرف الطفل أن التصويت هو طريقة إقرار يشء يجب عليه أن يفهم -٣١

  .تحقق معظم األشياء مبني عىل رأي األغلبية
  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨

هل يستطيع الطفل أن يعمل يف مهامت منزلية وهو يتبع قامئة مهامت  -٣٢
  لوحده وينفذها بشكل مقبول بدون التذكري عىل اإلطالق؟

لوع الذي هل يعرف الطفل أن الشمس لن تعطيه سنا بدال من السن املخ -٣٣
يرميه عادة لها ألنها قصة خيالية وكذلك بالنسبة للجنية والساحرة؟ فهي 

  فقط يف القصص والخيال؟
  

  



  ١٢٩١٢٩  

  

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: املرحلة االبتدائية النهائية(سنوات  ٩

هل يسمح للطفل أن يخرج يف الحارة؟ يجب عليه أن يبعد عن البيت عىل  -٣٤
  .مرت عىل األقل ٣٠بعد 

يف (أحوال كثرية أن يكون بعيدا عن البيت والعائلة هل يفضل الطفل يف  -٣٥
  حتى يكون مع أصدقائه؟) ملعب أو عند أحد أصدقائه

هل يشرتي الطفل بدون مساعدة األشياء املفيدة مثل الهدايا لآلخرين أو  -٣٦
املشرتيات للعائلة؟ يجب عليه أن يعرف كم من النقود يحتاج إليها وان 

  .عىل مبلغ الفكة املضبوط يختار األشياء املناسبة وان يحصل
  



 

١٣٠١٣٠

  :قامئة تطور لغة االتصال طبقا للعمر

  

  )اشهر ٦من الوالدة لغاية (النصف األول من السنة األوىل 

ليس (هل يصدر الطفل أصواتا عندما يلعب؟ يجب عليه أن يلعب باألصوات  -١
  ).فقط أن يبيك أو يضحك أو يقرقر

لة لتقليد الكلامت أو هل يرثثر الطفل أو يستعمل بعض األصوات يف محاو  -٢
  الحديث كأن يتظاهر بأنه يتكلم؟

  هل ينظر إىل مصدر الصوت عندما يبدأ مثال أحد يف الحديث؟ -٣
  

  )شهر ١٢ – ٧: ١الطفل الرضيع (النصف الثاين من السنة األوىل 

؟ قد ال "ماما"أو " بابا"هل يقلد يف بعض األحيان الكلامت املنطوقة مثل  -٤
  .امتيعرف الطفل معنى هذه الكل

هل يستعمل الطفل الحركات أو اإلشارات كطريقة للتكلم مثال تحريك رأسه  -٥
  بالنفي أو مد يديه ليحمله أحد؟

عندما " باي باي"هل يرد الطفل عىل كالم شخص كبري بإشارات مثل إشارة  -٦
أو تحريك رأسه بالنفي وااليجاب عندما " باي باي"يقول الشخص الكبري 

  يسأله الشخص الكبري سؤاال؟
  

  



  ١٣١١٣١  

  

  )شهر ١٨ – ١٣: ٢الطفل الرضيع (العمر من سنة إىل سنة ونصف 

كلامت حقيقية أو أصوات تشبه (هل يستعمل الطفل بعض األصوات  -٧
  .ليعرب عام يريده؟ ال يحسن البكاء واألنني للحصول عىل يشء) كلامت

ليس بالتقليد وال تحسب (هل يذكر الطفل اسم خمسة أشياء عىل األقل  -٨
يجب أن ينطق األسامء بطريقة واضحة بحيث يستطيع ؟ )أسامء األشخاص

  .شخص غريب أن يفهمها
؟ مثال هل يستطيع "أريني، تعال، روح، جيب"هل ينفذ الطفل األوامر مثل  -٩

الطفل أن يشري إىل أصابع قدميه أو يذهب إىل ماما أو يأيت مبلعقة عند 
  .الطلب

  

  )شهر ٢٤ – ١٩: ١مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنة ونصف إىل سنتني 

  كلمة عىل األقل استعامال مضبوطا؟ ١٥هل يستعمل الطفل  -١٠
كامن "أو " كامن"هل يستطيع الطفل أن يفهم بالكالم وباإلشارات انه يريد  -١١

؟ يجب أن تكون اإلشارات أو الكلامت واضحة وليست مجرد البكاء "واحد
  .والتلويح بيده

أنت "، "ح أنترو "هل يجمع الطفل كلمتني أو اكرث ليشكل الجمل؟ مثال  -١٢
مقبول ولكن إذا استعمل الطفل نفس الكلمتني معا " محمد بدو" "أعطي

  .بحيث يكونا ككلمة واحدة هذا ليس مقبوال



 

١٣٢١٣٢

  

  )شهر ٣٠ – ٢٥: ٢مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني إىل سنتني ونصف 

هل يكرر الطفل أجزاء من أغاين األطفال أو يشرتك فيها عندما يغنيها  -١٣
  اآلخرون؟

يشء عىل األقل إذا رآها يف  ٢٠أسامء ) وال يكرر فقط(ر الطفل هل يذك -١٤
  الصور؟

كلمة مختلفة عىل األقل وهو يتكلم؟ يجب عليه أن  ٥٠هل يستعمل الطفل  -١٥
  .يستعمل هذه الكلامت وال يفهمها فقط عندما يستعملها اآلخرون

  

  )شهر ٣٦ – ٣١: ٣مرحلة ما بعد الرضاعة (من سنتني ونصف إىل ثالث سنوات 

ل يذكر الطفل اسمه ولقبه أحيانا عند الطلب؟ قد ال يفعل هذا دامئا أو ه -١٦
  .حتى معظم الوقت ولكن يجب عليه أن يفعل هذا بعض الوقت

هل يستطيع الطفل أن يغني أو يقول أغنيتني لألطفال أو أغنيتني عاديتني  -١٧
يجب أن يعرف بيتا ". بابا جاب يل سيارة"أو " عيد سعيد"عىل األقل؟ 

  .كل أغنية واحدا من
  هل يجاوب الطفل جوابا صحيحا عندما يسأل ما إذا كان ولد أو بنت؟ -١٨
  

  



  ١٣٣١٣٣  

 ٤٢ – ٣٧: ١مرحلة ما قبل املدرسة (من ثالث سنوات إىل ثالث سنوات ونصف 
  )شهر

  هل يقول الطفل عادة اسمه ولقبه عندما يطلب الكبار منه اسمه بالكامل؟ -١٩
يف كتاب؟ يجب أن  هل يستطيع الطفل أن يروي قصة بالنظر إىل الصور -٢٠

يقول القصة حسب ما يتمثل يف الصور مع انه قد يحذف أجزاء القصة 
  .التي ال تتمثل يف الصور

هل يتحدث الطفل مع أحد عن طريق الهاتف؟ يجب عليه أن يستمع إىل  -٢١
الكالم من الطرف اآلخر وينتظر حتى يتوقف الشخص اآلخر عن الكالم 

لهاتف متاحا فاحذف هذا الرقم إذا مل يكن ا. (قبل أن يرد أو يتكلم
  ).ثالثة اشهر بدال من شهرين ٢٠واتصال  ١٩واحسب لكل من اتصال 

  

  )شهر ٥٤ – ٤٣: ٢مرحلة ما قبل املدرسة (العمر أربع سنوات 

هل غنى الطفل أغنية مؤلفة من ثالثني كلمة عىل األقل؟ قد تكون كثريا من  -٢٢
  .ن يغنيها لوحدهالكلامت مكررة يف األغنية ولكن يجب عىل الطفل أ 

هل يستطيع الطفل أن يشرتي شيئا من محل بدون مساعدة؟ يجب عليه أن  -٢٣
  .يقول للبائع ما يريده بالضبط ويدفع مثنه وينتظر الفكة

عن عمره ) إما بالكالم أو بأصابعه(هل يستطيع الطفل أن يقول لآلخرين  -٢٤
  وما كان عمره العام املايض وما سيكون عمره يف العام القادم؟



 

١٣٤١٣٤

  
  )شهر ٦٦ – ٥٥: ٣مرحلة ما قبل املدرسة (عمر خمس سنوات ال

هل يسأل الطفل من وقت آلخر عن معنى كلمة ثم يستعمل هذه الكلمة  -٢٥
  عندما يتكلم؟

، "ذات الرداء األحمر"قصة مثل ) بدون صور مساعدة(هل يروي الطفل  -٢٦
  .؟ يجب عليه أن يروي كل األجزاء املهمة يف القصة"الدببة الثالثة"

جادل هل يستعمل الطفل من وقت آلخر املنطق عن السبب عندما ي -٢٧
أستطيع "وأيضا مثل " مبا أن"أو " ألن"والنتيجة؟ قد يستعمل كلامت مثل 

". أن أتفرج عىل التلفزيون واسهر هذه الليلة ألنه ال يوجد مدرسة غدا
  .يحسب هذا ألنه يبني السبب والنتيجة

  

  )شهر ٧٨ – ٦٧: ١املرحلة االبتدائية (سنوات  ٦العمر 

هل يستطيع الطفل أن يتعرف عىل خمس كلامت مكتوبة عىل األقل ويرى  -٢٨
ال أن يذكر األشياء . انه يفهمها بطريقة ما؟ يجب عليه أن يقرأ الكلامت
  .ألنه رأى ما يدل عليها ومكتوبة فيها مثل علب األكل

هل يستطيع الطفل أن يجمع رقم هاتف أو يطلب من عامل الهاتف رقام  -٢٩
  يح عندما يريد أن يكلم أحدا بالهاتف؟بشكل صح

أو شيئا مثله؟ يجب عليه أن يكون متعلام لدعاء " بالدي"هل يقول الطفل  -٣٠
كلمة عىل األقل معظمها غري مكرر،  ٢٥ما أو اآلذان أو قصيدة مؤلفة من 

  .ال تحسب األغاين من ضمنها



  ١٣٥١٣٥  

  

  )شهر ٩٠ – ٧٩: ٢املرحلة االبتدائية (سنوات  ٧العمر 

قصة بسيطة بحيث يستطيع أي ) يقرأ حقيقيا(فل شفويا هل يقرأ الط -٣١
  إليه متابعة هذه القصة؟ شخص يستمع

أو متثيلية  حبكة قصة أو مرسحية) دقائق تقريبا ٥يف (هل يستطيع أن يروي  -٣٢
وليس األحداث املثرية (تليفزيونية؟ يجب عليه أن يروي القصة كاملة 

  .، بحيث يستغرق ذلك خمس دقائق تقريبا)فقط
  :فهم الطفل ثالث من اإلشارات غري اللفظية األربعة اآلتيةهل ي -٣٣
  .أو لست متأكدا" ال اعرف"هز الكتفني مبعنى  -
  .مد اليد ورفع اإلبهام إشارة إىل سائق لنقله مجانا -
  %.١٠٠دائرة مشكلة من اإلبهام والسبابة إشارة إىل  -
  .الغمز بالعني كتحية ودية أو ليك يشري انه ميزح -
  

  )شهر ١٠٢ – ٩١: ٣املرحلة االبتدائية (سنوات  ٨العمر 

هل يستطيع الطفل أن يذكر كلمتني عىل األقل عىل نفس وزن الكلامت  -٣٤
  راس بطة مني؟"اآلتية 

هل يغني الطفل أغاين أو يقول البيوت املشهورة من أغنية شعبية؟ ال  -٣٥
  .تحسب اغني األطفال وأغاين األعياد

  

  

  

 



 

١٣٦١٣٦

  )شهر ١١٤ – ١٠٣: ائيةاملرحلة االبتدائية النه(سنوات  ٩العمر 

هل استمع الطفل وفهم برنامج راديو غري موسيقي مثل الرياضة أو األخبار  -٣٦
  دقائق عىل األقل؟ ١٠أو دراما ملدة 

هل كتب الطفل رسالة وبعثها بدون مساعدة؟ يجب أن تكون الرسالة  -٣٧
  .مفهومة، قد تتوفر املساعدة للعنوان والتهجئة ولكن ليس الرسالة نفسها

لطفل قصيدة أو أغنية مبتكرة تشتمل عىل ثالث سجعات أو هل كتب ا -٣٨
فيجب " الشعر الحر"قافية عىل األقل؟ إذا كانت القصيدة أو األغنية من 

  .كلمة عىل األقل أو أربعة سطور ٢٠أن تكون مؤلفة من 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ١٣٧١٣٧  

  اتـويـحتـمـال 
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  ٢٦...................................................... .دور األرسة يف بـــرامج التـــدخل املبكـــر
  :الفصل الثالث

ــر ــدخل املبك ــامج الت ــق برن   ٣٣................................................................ .فري
  ٣٤................................................. .فريق برنامج التـدخل املبكـر مهام وأعامل

ـــر ـــدخل املبك ـــرق الت ـــواع ف   ٣٤................................................................ .أن
  ٣٦................................................................ .أهميــــــة التــــــدخل املبكــــــر
  ٣٨................................................................ .نظريـــــات التـــــدخل املبكـــــر

  ٤٢.................................. .العمليات واألنشطة األساسية يف برامج التدخل املبكر
  



  ١٣٧١٣٧  

  اتـويـحتـمـال 

  

   الجزء األول

   :الفصل األول

ــــــر ــــــدخل املبك ــــــوم الت   ١١................................................................مفه
  ١٤................................................................ مبكرـــــــــل الأهميــــة التــــدخ

ـــــر ـــــدخل املبك ـــــربرات الت   ١٦................................................................ .م
ــدخل املبكــر ــاريخي للت   ١٨............................................................ .التطــور الت

  :الفصل الثاين

  ٢٣............................................................. .دور األرسة يف الوقايـــــة املبكـــــرة
  ٢٥............................................................. .دور األرسة يف الكشـــــف املبكـــــر

  ٢٦...................................................... .دور األرسة يف بـــرامج التـــدخل املبكـــر
  :الفصل الثالث

ــر ــدخل املبك ــامج الت ــق برن   ٣٣................................................................ .فري
  ٣٤................................................. .فريق برنامج التـدخل املبكـر مهام وأعامل

ـــرق ال ـــواع ف ـــرأن ـــدخل املبك   ٣٤................................................................ .ت
  ٣٦................................................................ .أهميــــــة التــــــدخل املبكــــــر
  ٣٨................................................................ .نظريـــــات التـــــدخل املبكـــــر

  ٤٢.................................. .العمليات واألنشطة األساسية يف برامج التدخل املبكر
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اسرتاتيجيات العمل مع أرس ذوي االحتياجات  ،خرونعبدالعزيز وآ  ،ترجمة الرسطاوي) ٢٠٠١(بايوالج  ،بيكامن -١
 .ديب ،دار القلم ،الخاصة

 .األردن –دار الفكر، عامن  ،التدخل املبكر) ٢٠٠٤(منى  ،جامل والحديدي ،الخطيب -٢
 .الرياض ،أكادميية الرتبية الخاصة ،القضايا املعارصة يف الرتبية الخاصة) ٢٠٠٣(منى  ،جامل والحديدي،الخطيب -٣
 .األردن –دار املسرية  ،علم نفس النمو الطفولة واملراهقة) ٢٠٠٣(محمد  ،الرمياوي -٤
أبو (ندوة  ،،اسرتاتيجيات وبرامج التدخل املبكر يف مرحلة ما قبل املدرسة)١٩٩٧(عائشة ،السويدي -٥

 ).١٩٩٧،ظبي
 .األردن ،عامن ،دار صفاء،اإلعاقة السمعية،)٢٠٠٠(ماجدة  ،عبيد -٦
 .ديب،دار القلم ،رصة يف الرتبية الخاصةقضايا معا) ٢٠٠٣(الفاريس جالل  -٧
 .ديب ،دار القلم ،املدخل إىل الرتبية الخاصة) ١٩٩٥(القريويت، يوسف وآخرون  -٨
 .األردن ،عامن ،دار الفكر ،إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة) ٢٠٠٣(خولة  ،يحيى -٩
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