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بتمویل من صندوق األوبیك للتنمیة  الكتابا لقد تم اعداد و تنفیذ ھذ
  واشراف مؤسسة التعاون   (OFID)الدولیة

 

مؤسسة جذور لإلنماء الصحي و الكتاب من مسؤولیة ا إن محتویات ھذ
 وال تعكس تحت أي ظرف من الظروف رأي التعاون االجتماعي،
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 التدریبیة لمؤسسات الخدمات السمعیة  المادة 

 :تدریب االعاقة السمعیة .1

ي منطقتي ) فتقییم مؤسسات الخدمات السمعیة وصعوبات التعلماستناداً إلى التقریر الذي تّم إعداده حول (: مقدمة

 رفُع قدرات الكادر الفنّي"، والذي جاء في توصیاتھ جذور لإلنماء الصحي واالجتماعيالشمال والوسط، والمقّدم إلى "

الدمج ، كالتربیة الخاصةلھذه المؤسسات من خالل عقد دورات تدریبیة للمعلّمین/ات فیھا، في مواضیع مختلفة 

، وغیر ذلك آلیات التحویل، التأھیل المھني، أھیل األشخاص ذوي اإلعاقةالتوّجھات الحدیثة في ت، واإلدماج المجتمعي

من مواضیع أوصى بھا التقریر، وبناًء على تكلیفنا بالقیام بمھمة التدریب لتغطیة ھذه المواضیع وأیة مواضیع أخرى قد 

ھذا التقریر وانسجاما مع  یجد المتدّربون/ات أو المدّرب أنھم بحاجة لھا أثناء عملیة التدریب، وبعد اطالعنا على

 توصیاتھ، فإننا ندرج أدناه تفاصیل الخطة التدریبیة المقترحة، وذلك على النحو التالي:

: رفع وزیادة المعرفة والقدرات والمھارات للكادر الفني للمؤّسسات التي شملھا الھدف العام للدورة التدریبیةأوال: 

 عاقة بشكل عام، واإلعاقات السمعیة وصعوبات التعلم بشكل خاص.التقریر، في مجال العمل مع األطفال ذوي اإل

 :  األھداف الخاّصة: ثانیا

في المجاالت التي سیتناولھا التدریب، وخاصة  أحدث أدبیات اإلعاقةحول زیادة الحصیلة المعرفیة للمتدّربین/ات  .1

حلیة والدولیة التي تنظر لھا على أنھا والقوانین والتشریعات الم Disability - اإلعاقةفیما یتعلق بإعادة تعریف 

" CRPD -االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قضایا حقوق ولیست رعایة، والتركیز على "

ھؤالء  حقّ ، والتي ركزت على 2014ووقّعت علیھا فلسطین سنة  2006الصادرة عن األمم المتحدة سنة 

 بمختلف أشكالھ. الحق في التعلیم والتأھیلمة لھم بما ذلك األشخاص في الحصول على جمیع الخدمات الالز

 .وعرض ملخص لبرنامج التعلیم الجامع لدى وزارة التربیة والتعلیمواقع اإلعاقة السمعیة في فلسطین  .2

ذوي اإلعاقة سواء داخل المؤّسسة التي  معرفة وتحدید احتیاجات األطفالفي تنمیة قدرات ومھارات المتدّربین/ات  .3

الخدماُت فیھا لھم، أو بعد انتھاء تقدیم الخدمة تمھیدا إللحاقھم ببرنامج تعلیمي مكّمل، أو برنامج تأھیلي مالئم  تُقّدم

 Vocational Rehabilitation – التأھیل المھنيبما في ذلك 
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  .في البرامج التربویة أو التأھیلیة المالئمة إدماج األطفال ذوي اإلعاقة السمعیةمعرفة وفھم آلیات  .4

 ھادفة داخل الصفوف.  في توفیر وسائل ومصادر تعلیمیة استغالل الموارد المحلیة .5

بین المؤسسات الحكومیة والخاّصة  Referral - التحویلزیادة المعرفة النظریة في كیفیة القیام بإجراءات  .6

  .لفائدةذات العالقة، لضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على أفضل الخدمات وأیسرھا وصوال وتحقیقا ل

 .في تسھیل حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة وتسریع إدماجھم في المجتمع التكنولوجیا الحدیثة دور .7

 –مفھوم التصمیم العالمي والتي تشتمل على  المعاییر العالمیة للبیئة الدامجة إطالع المتدربین/ات على .8

Universal Design   خدمة، أو معلومة، مصّممة على وھو مفھوم شمولي ألي مكان، أو مبنى، أو منتوج، أو

دون  جمیع أفراد المجتمعأن تكون مریحة، واضحة، سھلة االستخدام، ویمكن الحصول أو الوصول الیھا من قِبَل 

 تمییز أو إقصاء أو عزل أو تفرقة. 

 ت ِمن:: ِمن المتوقّع بعد االنتھاء من التدریب، أن یتمّكن المتدربون/االمخرجات المتوقعة من التدریب: ثالثا

االطالع على أحدث مفاھیم اإلعاقة والقوانین المحلیة والعالمیة التي تناولت ذلك، وما ھي التوجھات الحدیثة في  .1

 التأھیل بشكل عام والتأھیل المھني بشكل خاص.

 زیادة فھم ومعرفة واقع اإلعاقة السمعیة في فلسطین والبرامج المقدمة ألصحابھا. .2

 ؤّسسات الشبیھة أو المكّملة  للخدمات      التي تُقّدم لألطفال ذوي اإلعاقة.معرفة آلیات التحویل بین الم .3

 استغالل الموارد المحلیة الُمتاحة في توفیر وعمل أدوات ووسائل تعلیمیة ھادفة داخل الصفوف. .4

 تحدید احتیاجات األطفال ذوي اإلعاقة أثناء تقدیم الخدمة لھم في المؤّسسة أو ما بعد ذلك. .5

 تكنولوجیا في تسھیل حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة وتسریع إدماجھم في المجتمع.فھم دور ال .6

 :تقنیات وأسالیب التدریب: رابعا 

 العصف الذھني. .1

 دراسة الحالة. .2
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 توزیع مجموعات. .3

 Power Pointعرض مواد باستخدام برنامج  .4

 النقاش الموّجھ و/أو المفتوح. .5

 اضیع).الدراما االجتماعیة وتالوة القصة (في بعض المو .6

 المادة التدریبیة : الیوم االول 

تظھر اإلعاقة حین نتحّدث عن العالقة غیر المتكافئة بین الجسم والبیئة (الُمحیط الفردي  •

 واالجتماعي) بجمیع تجلّیاتھا الطبیعیّة واإلنسانیّة والصناعیّة.

 بھذا التعریف، تصبح اإلعاقة مفھوما ثُالثّي األبعاد یشمل: •

 التي تختلف بالشكل والحجم والقدرات واإلمكانیات وطبیعة التكوین.  Bodies –األجسام  •

 بما فیھا من تسھیالت أو صعوبات أو إتاحة أو تعقید.  Environment –البیئة  •

 وما تقدمھ من إمكانیات مختلفة للتأھیل بجمیع أشكالھ.  Technology –التكنولوجیا  •

ü میة بوجود أكثر من ملیار شخص لدیھم شكل تفید اإلحصائیات الصادرة عن منظمة الصحة العال

 من أشكال اإلعاقة في جمیع أنحاء العالم، وأن أغلبیة ھؤالء األشخاص تعیش في البلدان النامیة.

ü   من سكان العالم تقریبا لدیھم إعاقة واحدة أو أكثر. %15أي أن حوالي 

ü  الصحة العالمیة والبنك  استنادا إلى التقریر العالمي األول حول اإلعاقة الذي نشرتھ منظمة

، فإن كل شخص تقریباً سوف یصاب في مرحلة ما من مراحل حیاتھ بنوع من 2011الدولي سنة 

اإلعاقة المؤقتة أو الدائمة. أما من سیعیش ویطول بھ العمر، فسوف یواجھ صعوبات متزایدة في 

 أداء الوظائف أیضاً.

ü  رجال والنساء في كل من البلدان النامیة توجد فوارق كبیرة في معدل انتشار اإلعاقة بین ال

 %19.2في حین أنھ یبلغ  %12والبلدان األكثر تقدماً، فیبلغ معدل انتشار اإلعاقة لدى الذكور 

 لدى اإلناث.

ü   ،ما یُعانین من تمییز ثالثي: أنّھّن معّوقات، أنّھّن فقیرات ً النساء ذوات االعاقة في العالم غالبا

 وكونھّن نساء.
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                                                                                                                              والعادات السیئة والعقاب السماويیركز على الخطیئة  –یف األخالقي من التعر

 یركز على عجز الفرد. –إلى التعریف الطبي 

 على المحتوى االجتماعي. یركز –إلى التعریف االجتماعي 

 )التعریف الُحقوقيالتعریف الُمستحَدث: (

 على ماذا ینّص؟

 نسب انتشار اإلعاقة في فلسطین

ألف فرد، أي  113الى أن أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة وصلت إلى حوالي  2011أشارت البیانات في العام 

من مجمل السكان في الضفة  %2.9ن ألف في الضفة الغربیة، یشكلو 75من مجمل السكان، منھم  2.7%

كما بلغت نسبة  من مجمل السكان في قطاع غزة. %2.4ألف في قطاع غزة، أي  38الغربیة، وحوالي 

 بین اإلناث. %2.5مقابل  %2.9اإلعاقة بین الذكور 

 

 :اإلعاقة الحركیة األكثر انتشارا بین األفراد ذوي اإلعاقة، واإلعاقة السمعیة األقل انتشارا

من إجمالي األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطین یعانون من إعاقات حركیة استنادا الى بیانات العام  48.4%

في قطاع غزة. تلیھا  %47.2في الضفة الغربیة مقابل  %49.5) شخص، 54700؛ أي حوالي (2011

أما  في قطاع غزة، %26.7في الضفة الغربیة مقابل  %23.6، بواقع %24.7إعاقة بطء التعلم بنسبة 

 ) شخص.16000أي حوالي ( %14.2نسبة اإلعاقة السمعیة فتبلغ 

 

  ما المقصود بصعوبات التعلم ؟؟

ھي نمو القدرات العقلیة بطریقة غیر منتظمة وتعتبر من مظاھر العجز األكادیمي الذي یتمثل في اللغة 

 والقراءة والكتابة والتھجئة وقد ال یعود ألسباب عقلیة أو حسیة.

 

في التحصیل الدراسي للتلمیذ ویعبر عنھا بمصطلح ( إعاقة  مستمرٌ  تج عنھا تدنٍّ ھي حالة ین •

  .التعلیم ) أحیانا
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ھي اضطراب في القدرة على التعلم بصورة فعالة بمدى یتالءم مع قدرات الفرد الحقیقیة،   •

ویظھر من خالل اضطرابات في قدرة الفرد على استقبال المعلومات المتعلقة باألداء  

كما تظھر من خالل تفاوت ملحوظ بین قدرات الفرد  سي أو تنظیمھا أو التعبیر عنھا،المدر

التعبیر  التعبیر اللفظي،، العقلیة وأدائھ في واحد أو أكثر من المھارات الدراسیة التحضیریة

 العملیات الحسابیة . و ،اإلصغاءالفھم  ،يالقرائیالفھم ، مھارات األساسیةال ،يالكتاب

 

صعوبات التعلم وذلك بسبب صعوبة  من تعریف االطفال الذین یعانون ياء فاختلف العلم •

 ر من المدارس .یكث يف بنسبة ال بأس بھااكتشاف ھؤالء التالمیذ على الرغم من وجودھم 

 يالتعلیم يتباینا شدیدا بین المستوى الفعل يعانألنھا تُ ُمحیّرة، ن ھؤالء التالمیذ حقا فئة إ •

 ول إلیة .والمستوى المتوقع الوص

في معظم  بصریة، اضطراب انفعالي سمعیة، عاقھ عقلیة،إطفال ال یعانون من (ھؤالء األ •

(االنتباه،  :تشمل يساس العملیات العقلیة النفسیة التأ يمن اضطراب ف یُعانون مبل ھ، )األحیان

لم عدم القدرة على تع يه فأثرُ دراك، تكوین المفاھیم، التذكر، حل المشكالت ) ویظھر اإل

  .القراءة والكتابة والحساب

 

 لكي نعرف أّن ابننا لدیھ صعوبة تعلم، لِنُجیَب على ھذه األسئلة...

 . ھل الصمت من سماتھ العامة داخل األسرة ؟ (دائما)   (أحیانا)  (باستمرار)1

 . ھل یتكلم كثیرا مع أخوتھ ویتواصل في الحوار ؟2

 ؟ . ھل یكثر من التململ والجلوس داخل المنزل3

 . ھل یحتاج إلى إعادة شرح الدرس لھ مرة أخرى في المنزل ؟4

 . ھل یمیل إلى التخریب والعبث باألشیاء المھمة ؟5

 . ھل یبدو علیة اإلھمال في مالبسة وعدم االعتناء بھا ؟6

 . ھل یعانى من صعوبة في النطق ؟7

 . ھل یجد صعوبة في فھم أكثر المواد الدراسیة ؟8

 لعدوانیة في عالقتھ داخل األسرة ؟. ھل تظھر علیة ا9
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 . ھل یمیل إلى االنطواء على نفس ؟10

 . ھل یعانى من صعوبة في التركیز مع المعلم ؟11

 . ھل یعانى من النسیان بشكل ملحوظ ؟12

 . ھل یجد صعوبة في االنتباه البصري والتركیز ؟13

 . ھل عندما یتحدث یربط الكالم ببعض ویظھر متناسقا ؟14

 یظھر ضعفا في التناسق بین حركات العین وحركات الیدین؟ . ھل 15

 . ھل یحاول عدم الذھاب إلى المدرسة بشكل مستمر أو یخترع الحجج لعدم الذھاب ؟16

 

 مؤشرات وجود صعوبات تعلیمیة

 صعوبات الحفظ  •

 صعوبة التعبیر باستخدام صیغ لغویة مناسبة  •

 مقارنة بأقرانھ  أقل من عمره الزمنى ياستخدام الطفل لمستوى لغو •

وجود صعوبة عند الطفل في مسك القلم واستخدام الیدین في أداء مھارات مثل القص و التلوین  •

 والرسم 

 ضعف التركیز أو ضعف الذاكرة  •

 صعوبة إتمام نشاط معین وإكمالھ حتى النھایة  •

  )حانرَ السَ (سھولة التشتت أو الشرود أي ما نسمیھ  •

 فقدان األشیاء ونسیانھا  •

 التنظیم قلة  •

 االنتقال من نشاط آلخر دون إكمال االول  •

 كثرة الشطب أثناء الكتابة  •

 فرط الحركة أو الخمول الزائد  •
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 ویظھر ھذا القصور في واحد أو أكثر من ھذه العناصر

 نقص القدرة على االستماع  •

 نقص القدرة على فھم  المسموع  •

 نقص القدرة على الكالم  •

 ة الخلط بین الحروف المتشابھ •

 نقص القدرة على التھجئة والقراءة  •

 ضعف االستیعاب القرائي •

 الضعف في التقید بقواعد  •

 نقص القدرة على اداء العملیات الحسابیة •

   ھال یكمل ما یبدأ من عمل عندما یطلب من •

 ضعف اكتشافھ أخطائھ بنفسھ  •

 المیل للعبث والتدمیر    •

 عكس الحروف واألرقام عند القراءة  •

 ألرقام عند الكتابة عكس الحروف وا •

 التمییز ) –التركیز  –نقص القدرة على أداء العملیات الفكریة (الذاكرة  •

 عدم القدرة على إدراك التسلسل مثل االرقام  •

 شرود الذھن وقصور القدرة على التركیز ألكثر من دقائق •

 صعوبة االدراك الحسى  •

 ضعف التناسق الحركي   •

 المیل الى االنطوائیة  •

 االنتباه اضطراب نقص  •

 تؤثّر صعوبات التعلم على دافعیة الطالب/ة نحو الدراسة
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 ما ھي الدافعیة؟
ھي مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم/ة إلى االنخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي إلى  •

 بلوغ األھداف المنشودة، وتعتبر ضرورة أساسیة لحدوث التعلم، وھي نوعان:

ً كالمعلم/ة، أو إدارة المدرسة، أو أولیاء الدافعیة الخارجیة: ھي التي   • یكون مصدرھا خارجیا

 األمور، أو األقران .

الدافعیة الداخلیة: ھي التي یكون مصدرھا المتعلم/ة نفسھ، حیث یُقِدم على التعلم مدفوعاً برغبة  •

ً وراء الشعور بمتعة التعلم، وكسب المعارف والمھارات التي  داخلیة إلرضاء ذاتھ/ا، وسعیا

 بھا ویمیل إلیھا لما لھا من أھمیة بالنسبة لھ/ا . یح

 

 ل صعوبة التعلم مرتبطة بالذكاء ؟ھ

إن أكثر ما یمیز الطلبة الذین لدیھم صعوبات تعلیمیة، ھو عدم تعادل قدراتھم في القراءة والكتابة        

لدیھم ھذه الصعوبات والقائمة التالیة من المشاھیر والعلماء كانت  ،والریاضیات مع قدراتھم العقلیة

 كانوا مبدعین وعباقرة ومتمیّزین: -بالرغم من ذلك  –ولكنھم 

 مخترع المصباح الكھربائي والمیكروفون والفونوغراف أدیسون .1

 عالم الفیزیاء وصاحب النظریة النسبیة  ألبرت اینشتاین .2

 فنان ومھندس معماري وعالم إیطالي  لیوناردو دافینشى .3

 الحرب العالمیة األولى رئیس أمریكي وقت  ویلسون .4

 مخترع الھاتف  جراھام بیل .5

 مخترع ألعاب دیزني  والت دیزنى .6

7.  

 في التعامل مع ھذه الفئة /ةالمعلم إلىات توِصی

 الطفل كما ھو وال تنتظر منھ المستحیل . /يتقبل .1

 التلمیذ یشعر باھتمامك بھ  /ياجعل .2

 الحریة في طرح االسئلة دون الخوف من الضحك علیة  /اأعطھ .3

 من المادي والمحسوس إلى المجرد ثم المعنى قدر االمكان  /يانتقل .4
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 مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة .5

 عطاء التلمیذ كلمات كثیرة یتعلمھا إ /يتجنب .6

 حاول أن تبادلھ االدوار  وة ریّ جھمن التلمیذ أن یقرأ دائما قراءة  /يال تطلب .7

 ب الملل إذا أحسست بأن الجو الدراسي بدأ یأخذ جان /يتوقف .8

 عادة الشرح إببطء و وضوح وواجھ التلمیذ وال مانع من  /يتحدث .9

 التدرج في تعقید التعلیمات المطلوبة من التلمیذ  .10

 تعزیز التلمیذ وخصوصا الجانب المعنوي  /يال تنس .11

 

 -: توصیات لألھل

 أوال: تعلموا أكثر عن المشكلة:

أن تساعدكم على أن تفھموا أن طفلكم ال یستطیع إن المعلومات المتاحة عن مشكلة صعوبات التعلم یمكن 

طفلكم بخصوص  یواجھاالتعلم بنفس الطریقة التي یتعلم بھا اآلخرون، ابحثوا بقدر جھدكم عن المشاكل التي 

عملیة التعلم ، وما ھي أنواع التعلم التي ستكون صعبة علیھ، وما ھي مصادر المساعدة المتوفرة لھ في 

 المجتمع.

 

 وا طفلكم بطریقة ذكیة وغیر مباشرة:ثانیا: الحظ

ابحثوا عن المفاتیح التي تساعد على أن یتعلم طفلك بطریقة أفضل، ھل یتعلم ابنكم أفضل من خالل المشاھدة 

أو االستماع أو اللمس ؟ ما ھي طرق التعلم السلبیة التي ال تجدي معھ ،من المفید أیضا أن تبدوا الكثیر من 

ومھاراتھ ومواھبھ، ومثل ھذه المعلومات ھامة في تنشیط وتقدم العملیة التعلیمیة  االنتباه الھتمامات طفلكم

 لطفلك.
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 ثالثا: تعلیم الطفل من خالل نقاط القوة لدیھ:

كمثال لذلك من الممكن أن یعاني طفلكم بقوة من صعوبة القراءة ، ولكن یكون لدیھ في نفس الوقت القدرة على 

لوا تلك القوة الكامنة لدیھ بدال من دفعھ وإجباره على القراءة التي ال یستطیع الفھم من خالل االستماع، استغ

إجادتھا وتجعلھ یشعر بالفشل، بدال من ذلك اجعلوه یتعلم المعلومات الجدیدة من خالل االستماع إلى كتاب 

 مسجل على شریط كاسیت أو مشاھدة الفیدیو.

 

 رابعا: احترموا ونّشطوا ذكاء طفلكم الطبیعي:

بما یعاني ابنك من صعوبة في القراءة أو الكتابة ، ولكن ذلك ال یعني انھ ال یستطیع التعلم من خالل الطرق ر

العدیدة األخرى. إن معظم أطفال صعوبات التعلم یكون لدیھم مستوى ذكاء طبیعي أو فوق الطبیعي الذي 

 . یمكنھم من تحدي اإلعاقة من خالل استخدام أسالیب حسیة متعددة للتعلم

 إن الذوق واللمس والرؤیا والسمع والحركة، ھي طرق قیّمة تساعد على جمع المعلومات.

 

 تذكروا أن حدوث األخطاء ال یعني الفشل دائما: -خامسا: 

قد یكون لدى طفلكم المیُل ألن یرى أخطاءه كفشل ضخم في حیاتھ ... ومن الممكن أن تجعلوا أنفسكم مثاال 

كم أنتم أنفسكم في الخطأ بروح ریاضیة ، وأن األخطاء من الممكن أن تكون مفیدة لتعلیمھ من خالل تقبل وقوع

لإلنسان. إنھا من الممكن أن تؤدي إلى حلول جدیدة للمشاكل وال تعني نھایة العالم. عندما یري ابنكم أنكم 

خطائھ بنفس تأخذون ھذا المأخذ مع وقوع األخطاء منكم أو من اآلخرین، فإنھ سوف یتعلم أن یتفاعل مع أ

 الطریقة.

سادسا: تفّھموا أّن ھناك أشیاء سیكون من العسیر على ابنكم عملھا ، أو سیواجھ صعوبة مدى الحیاة في 

 عملھا:

لذا ساعدوه لكي یفھم أن ھذا ال یعني أنھ إنسان فاشل وان كل إنسان لدیھ أشیاء ال تستطیع قدراتھ عملھا،  

 فلكم إنجازھا وشجعوه على ذلك.كذلك ركزوا على األشیاء التي یستطیع ط
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مع ابنكم حتى یستطیع القراءة والكتابة وأداء الواجبات » الصراع«سابعا: یجب أن نكون مدركین أّن 

 الدراسیة قد یؤدي بكم وبھ إلى موقف عدائّي متبادل.

ل رسالة إن ھذا الصراع سیؤدي بكما إلى الغضب واإلحباط تجاه كل منكما اآلخر ، وھذا بالتالي سوف یرس

إلى ابنكم أنھ فاشل في حیاتھ .. وبدالً من ذلك من الممكن أن تكونوا إیجابیّین مع طفلكم بأن تساھموا في تنمیة 

البرامج الدراسیة المناسبة لھ ، وأن تشاركوا الُمدّرسین/ات في وضع تلك البرامج التي تتماشى مع قدراتھ 

 التعلیمیة.

 

 ق: ثامنا: استعمال التلیفزیون بشكل خال

من الممكن أن یكون التلیفزیون والفیدیو وسیلتْین جیدتین للتعلم .... وإذا ساعدنا الطفل على استعمالھ بطریقة 

مناسبة فان ذلك لن یكون مضیعة للوقت. فعلى سبیل المثال، فان طفلكم یستطیع أن یتعلم أن یرّكز، أن یداوم 

، أن یتعلم أن یرى كیف أن األجزاء مع بعضھا تكون الكل، االنتباه، أن یستمع بدقة، أن یزید مفرداتھ اللغویة

وأن العالم یتكون مع مجموعة من األشیاء المتداخلة. ومن الممكن كذلك أن نقّوي اإلدراك لدیھ بان نوّجھ لھ 

مجموعة من األسئلة عما قد رآه خالل فترة المشاھدة ... ماذا حدث أوال؟ ماذا حدث بعد ذلك ؟ وكیف انتھت 

مثل ھذه األسئلة تشجع تعلم " التسلسل في األفكار " وھي جزئیة ھامة من الجزئیات التي إن اختلّت،  القصة؟

 فإنھا تؤدي إلى صعوبة التعلم في األطفال. 

 

 تاسعا: تأكدوا أن الكتب الدراسیة في مستوى قراءة الطفل:

دراسي العادي. وللحصول على إن أغلب األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم یقرأون تحت المستوى ال

النجاح في القدرة على القراءة، یجب أن تكون تلك الكتب في مستوى قدراتھم التعلیمیة ولیست في مستوى 

لھ  لتي تجذب اھتمامھ ، أو بأن یقرئ  السن التعلیمي لھم. نّموا قدرة القراءة لدى طفلكم بان تجدوا الكتب ا

 ا یختار الكتب التي یرغب في قراءتھا.بعض الكتب التي یھتم بھا، اجعلوه أیض

 عاشرا: شجعوا طفلكم لكي یطور مواھبھ الخاصة:

اسألوا أنفسكم: ما ھي الموھبة الخاصة بطفلكم؟ ما ھي األشیاء التي یتمتع بھا ؟ شّجعوه على اكتشاف األشیاء 

 التي یستطیع أن ینجح ویتقدم ویتمیّز فیھا .
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 تعریف التدخل المبكر

مة تھدف إلى تشجیع أقصى نمو ممكن لألطفال دون عمر السادسة من ذوي ھو إجراءات منظ *

االحتیاجات الخاصة أو اإلعاقة، وتدعیم الكفایة الوظیفیة ألسرھم. لذا فالھدف النھائي منھ ھو 

تطبیق استراتیجیات وقائیة أولیة أو ثانویة لتقلیل نسبة حدوث أو درجة أو شدة أو ظروف 

 اإلعاقة أو العجز.

 مراحل الطفولة المبكرة؟ما ھي 

، ویطلق على الطفل في ھذه المرحلة " شھرا 12المرحلة األولى تمتد منذ المیالد وحتى عمر  *

  Infantالطفل الرضیع 

 . " Toddler، ویطلق على الطفل ھنا " طفل الحضانة شھرا 36 -شھر  12لثانیة من عمر ا *

، أي عمر بدء االلتحاق بالروضة)، واتسن 6-5سنوات إلى  3المرحلة الثالثة فتشمل الفترة من  *

 Preschool Childویسمى الطفل في ھذه المرحلة "طفل ما قبل المدرسة 

 َمن ھم األطفال الذین یستھدفھم التدخل المبّكر؟

ً وتبین وجود اضطرابات األطفال ذوو ظروف خطرة وقائمة: أوال : وھم األطفال الذین تم تشخیصھم رسمیا

الغالب أسبابھا وأعراضھا . وتضم ھذه الظروف بعض االضطرابات الصبغیة ،  طبیة محددة، معروف في

مثل متالزمة داون، التشوھات الخلقیة، االضطرابات العصبیة ( مثل الشلل الدماغي)، االضطرابات الحسیة. 

یقل  األطفال في ھذه الفئة لیس من الضروري أن یظھر علیھم حالیاً تأخر نمائي، ولكن احتمال حدوث ذلك ال

 . التشخیص الطبيوالمحك المستخدم ھنا ھو  كما یذھب البعض، %65، أو %90عن 

 

: ھم أطفال لدیھم تاریخ مرضي قبل المیالد أو أثناء الوضع أو األطفال ذوو خطر بیولوجي: ثانیا •

بعد المیالد یرجح وجود خطورة بیولوجیة على نمو الجھاز العصبي المركزي واألطفال في ھذه 

یوجد لدیھم حالیاً عجز أو إعاقة، ولكن ھذه الظروف البیولوجیة تزید من احتمال ظھور الفئة ال 

تأخر نمائي أو مشكالت في التعلم في المستقبل إذا لم یحدث تدخل عالجي. وتوجد قائمة محددة 

لھذه الظروف الخطرة تم وضعھا في ضوء نتائج الدراسات والبحوث. والمحك المستخدم ھنا 

 د على األقل من ھذه القائمة اعتماداً على قرار فریق تقییم متعدد التخصصات. وجود عامل واح
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األطفال في ھذه الفئة ال یعانون من اضطرابات بیولوجیة أو وراثیة،  :األطفال ذوو خطر بیئي: ثالثا •

وظروف الحمل والوالدة كانت عادیة، ولكن نوعیة خبراتھم المبكرة والظروف البیئیة التي ینشأون 

خاللھا تمثل تھدیداَ محتمالً للنمو السوي لھم، كما ترجح ظھور مشكالت سلوكیة ومعرفیة من 

وانفعالیة في المستقبل، وتتعلق عوامل الخطر ھنا بنوعیة رعایة األم، االستثارة المتوفرة، سوء 

 التغذیة، نقص الرعایة الطبیة، بیئة األسرة الفقیرة اقتصادیاً وثقافیاً. 

 نا أیضاً یعتمد على قرار فریق التقییم متعدد التخصصات . المحك المستخدم ھ •

ً رابعا:  • : ھذه الفئة من األطفال یضعھا البعض ضمن الفئة األولى، والبعض األطفال المتأخرون نمائیا

األخر یعتبرھا فئة منفصلة اعتماداً على حدوث التأخر النمائي بالفعل لدى الطفل في أول سنتین من 

أكثر من مجاالت النمو یُستخدم ھنا القیاس النفسي والمحك اإلكلینیكي. ویعتبر  العمر في مجالین أو

حصول الطفل على درجات تتراوح بین واحد إلى اثنین انحراف معیاري دون المتوسط على قیاس 

مقنن للنمو دلیالً على وجود تأخر نمائي، أما المحك اإلكلینیكي فیعتمد على فریق متعدد التخصصات 

 ادر متنوعة ویصدر حكما على المالءمة النمائیة لقدرات الطفل.یستخدم مص

 مبررات وضرورة التدخل المبكر    

: تؤكد معظم نظریات النمو على العالقة الوثیقة بین السنوات التعلم المبكر أساس التعلم الالحق *

 األولى والنمو والتعلم الالحق.

وجود فترات حرجة أو حساسة للتعلم، : تشیر نتائج الدراسات إلى مفھوم الفترات الحرجة  *

 وتعتبر السنوات األولى أھم مرحلة توجد بھا الفترات الحرجة.

: إن الذكاء وباقي اإلمكانات اإلنسانیة األخرى لیست مرونة الذكاء والسمات اإلنسانیة األخرى  *

 لتعلم ثابتة عند المیالد، ولكنھا تتشكل إلى حد كبیر بالمؤثرات البیئیة ومن خالل عملیة ا

: إن الظروف المعوقة أو الخطرة المؤثرة على تأثیر الظروف المعوقة أو الخطرة على الطفل *

الطفل الصغیر یمكن أن تعوق النمو والتعلم إلى الدرجة التي قد یصبح فیھا العجز األصلي أكثر 

 شدة، أو قد تظھر لدى الطفل إعاقات ثانویة.

: إن نوعیة بیئة الطفل ونوعیة خبراتھ األولیة لھما وتأثیر البیئة والخبرات األولیة على النم  *

 تأثیر كبیر على النمو والتعلم، وعلى قدرة الطفل على تحقیق واستغالل كل إمكانات وقدراتھ. 
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 المائي: تستطیع برامج التدخل المبكر أن تحدث فرقا داال في التطور نتائج التدخل المبكر *

رع من جھود العالج المتأخر الذي یبدأ مع التحاق لألطفال الصغار، وھي تفعل ذلك بدرجة أس

 الطفل بالمدرسة.

: تتساوى أھمیة التدخل المبكر للطفل المعاق مع أھمیتھ احتیاجات خاصة ألسرة الطفل المعاق  *

للوالدین وكل أعضاء األسرة، ألن العالقة بین سلوك الطفل الصغیر وسلوك والدیھ ھي عالقة 

 دائریة. 

 خاصة، یعني أسرة ذات احتیاجات خاصة)(طفل ذو احتیاجات 

إذا كان التدخل المبكر یمكن أن یقلل أعداد : االجتماعیة للتدخل المبكر -الفوائد االقتصادیة  *

األطفال الذین یحتاجون إلى خدمات التربیة الخاصة في المدارس، أو یقلل كثافة ھذه الخدمات، 

عدد األشخاص الذین یحتاجون لرعایة كاملة وإذا كان اتخاذ اإلجراءات الوقائیة یمكن أن یقلل 

ً فإن  في مؤسسات اإلیواء نتیجة تقلیل درجة اعتمادھم على اآلخرین، إذا كان ذلك صحیحا

التدخل المبكر یستطیع إذن توفیر مبالغ طائلة یمكن استخدامھا لتقدیم المزید من خدمات التربیة 

 الخاصة إلى المزید من األشخاص في المجتمع.

 

 التعلیم الجامع أو الدامج؟ما ھو 

ً لمبدأ التصمیم العام،  * ھو التعلیم المتعلّق بإحداث تغییرات جوھریة في نظام التعلیم بأكملھ، تبعا

وھذا یعني أن یتم إدخال تغییرات على السیاسات، وتخصیص موارد وممارسات تدریس، 

ً وقاد را على التكیف مع احتیاجات ومناھج وتقییم، وبنیة تحتیة... إلخ، بحیث یصبح التعلیم مرنا

 كل متعلم.

 

 مبادئ التعلیم الدامج

 یھدف التعلیم الَدامج إلى تطویر فرص التعلیم بشكل أفضل لجمیع األطفال والشباب الصغار الذین:   

ال یذھبون إلى المدرسة ولكن یمكنھم الذھاب لو كانت أسرھم ومجتمعاتھم ومدارسھم وأنظمتھم  •

 الحتیاجاتھم. التعلیمیة أكثر استجابة
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یذھبون إلى المدرسة ولكنھم یعجزون عن تحقیق إنجاز تعلیمي بسبب تدني جودة التعلیم وعدم   •

 مالءمتھ.

یُطلب منھم الذھاب إلى مدارس تربیة خاصة نتیجة ألن أنظمة مدارس التعلیم العام غیر مھیأة   •

 للوفاء باحتیاجاتھم.

 

 المبادئ العشرة التي تحكم التعلیم الدامج

 لكل طفٍل الحق في تعلیم جید: یجب أن تتاح لجمیع األطفال فرص متكافئة للحصول على التعلیم . .1

 . جمیع األطفال یمكنھم التعلم واالستفادة من التعلیم.2

. یجب أال یُستبعد أي طفل من التعلیم وأال یكون ھناك تمییز بین األطفال في التعلیم على أساس من الُعنصر 3

أو  اإلعاقةنوع أو اللغة أو العمر أو الطبقة االجتماعیة أو الدین أو اآلراء السیاسیة أو الفقر أو أو اللون أو ال

 المیالد أو أیة فوارق أخرى.

على إحداث تغییرات في النظام التعلیمي واتجاھات أفراد المجتمع بحیث یتالءما مع  الدمج. یعمل التعلیم 4

 تغیر الطفل لیتالءم ھو مع النظام التعلیمي.احتیاجات الطفل بدالً من أن نتوقع ان ی

ً وأن تؤخذ آراؤھم بجدیة كمشاركین نشطاء في كل ما یخص 5 . یجب أن یكون صوت األطفال مسموعا

 تعلیمھم في المدرسة

 

. تُعد الفوارق الفردیة بین األطفال وتنوعھم مصدر ثراٍء للعملیة التعلیمیة وال یجب أن یُنظر إلیھا على أنھا 6

 ة.مشكل

.یجب تحقیق االحتیاجات المتنوعة لألطفال واألنماط المختلفة لتنمیة الطفولة وذلك بمجموعة من 7

 االستجابات المتنوعة والمرنة.

. المدارس العامة ذات التوجھ الَدْمجي ھي أكثر الوسائل الفعالة لمحاربة التمییز ولبناء مجتمع َدْمجي 8

 ولتحقیق مبدأ التعلیم للجمیع.
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حقق الَدْمج بمجرد وضع األطفال الُمْستَبعدین في مدارس التعلیم العام، فتطویر التعلیم العام ھو شيء . ال یت9

 ضروري لضمان تحقیق احتیاجات جمیع األطفال.

. جمیع عناصر العملیة التعلیمیة بما في ذلك المناھج وطرق التدریس وثقافة المدرسة والبیئة المدرسیة، 10

 ْمج.تشكل فرصاً لتشجیع الدَ 

 

 األسس التي یعتمد علیھا تطویر المدارس الدامجة 

 والھیاكل التعلیمیة

الَدْمج ھو عملیة مستمرة ومتواصلة ولیست مجرد َحَدْث یحدث لفترة معینة ولمرة واحدة  *

 وینتھى.

تقییم أسباب وكیفیة استبعاد األطفال من األنظمة التعلیمیة ، سواء من فرص الحصول على مكان  *

أو من المشاركة لمن ھم داخل المدرسة . تلعب اتجاھات التفكیر عند الكبار دوراً  في المدرسة

 فاعالً في ھذا.

تقییم ألدوار ومسئولیات من یتولوا المسئولیة في حصول األطفال على حقھم في التعلیم من  *

 خالل أسلوب دمجي

مع المحلي في دعم واستمراریة مشاركة األطفال والمعلمین وأولیاء األمور وأعضاء المجت *

 العمل في المدارس.

التعرف على معوقات التعلم لجمیع األطفال والتقلیل منھا (بدال من مجرد تطویر خدمات مستقلة  *

 لمجموعة واحدة من األطفال)

 التعرف على وتوفیر الدعم للمعلمین وللطالب أیضاً. *

علومات وتوفیر البیئة توفیر مناھج متاحة للجمیع، وتدریب مناسب للمعلمین، وإتاحة كاملة للم *

 المناسبة والدعم لكل الطالب.
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 :التعلیم الَدْمجي في نطاق الممارسة

یجب أن تعمل استراتیجیات التعلیم الَدْمجي على تمكین الھیاكل التعلیمیة واألنظمة وطرق  •

التدریس من تحقیق احتیاجات جمیع األطفال، خاصة ھؤالء الذین یواجھون معوقات كبیرة في 

 على حقھم في التعلیم. الحصول

ال یوجد ھناك "شكل" أو "نمط" واحد ثابت لما تكون علیھ المدرسة الدامجة أو األسلوب  •

بمجموعة معینة من األطفال المستبعدین  أ التدخل لتحقیق التعلیم الَدْمجالتعلیمي . ویُْمكن أن یبد

 السیاسات. أو بمدرسة / بمجموعة من المدارس أو بوزارة التعلیم أو بمجموعة من

إلى تطویر في إتاحة الفرص لألطفال المستبعدین  ي أسالیب التدخل للتعلیم الَدْمجیجب أن تؤد •

من المدرسة وزیادة خبرات األطفال الموجودین داخل المدرسة، كما یجب أن یستفید جمیع 

 األطفال من تعلیم دمجي ُمَخطط لھ.

 

 :ما ھو التوّحد

ü اضطراب في الجھاز العصبي یؤثر على وظائف الدماغ،  ھو إعاقة متعلّقة بالنمو تنتج عن

 ویظھر في السنین الثالث األولى من عمر الطفل ویستمر لبقیة حیاتھ.

ü .یتمیز ھذا االضطراب بقصور شدید في اإلدراك الحسي، السمعي، والبصري 

ü  یتمحور حول ثالث مجاالت رئیسیة ھي: التواصل مع اآلخرین، المجال االجتماعي، والمجال

 السلوكي.

ü  1-4یصیب األطفال الذكور أكثر من األطفال اإلناث بنسبة 

ü  طفل. 10000حاالت بین كل  4 - 3تشیر التقاریر المختصة إلى أن معدل انتشاره یبلغ حوالي 

ü  6000یقدر عدد الحاالت الموجودة في الضفة الغربیة وقطاع غزة ما بین 

 طفل من الجنسین. 8000إلى 
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 :تماعيمستوى التفاعل االج

ü .عجز واضح في مستوى الوعي بوجود اآلخرین أو مشاعرھم 

ü .بحث شاذ عن الراحة في أوقات التوتر 

ü .قصور في التقلید 

ü .عدم القدرة والرغبة على المشاركة في اللعب الجماعي 

ü .قصور واضح في القدرة على تكوین صداقات 

ü تظھر تعابیر انفعالیة على  عدم النظر مباشرة في عیون اآلخرین عندما یتم الحدیث معھم، وال

 الوجھ.

 :مستوى اللغة

 

ü .تأخر الكالم أو انعدامھ بالرغم من عدم وجود إعاقة سمعیة 

ü (اإلشارات واإلیماءات) .عدم القدرة على التواصل غیر اللفظي 

ü (تردید الكالم) .شذوذ واضح في شكل الكالم ومضمونھ 

ü .عدم القدرة على المبادرة أو االستمرار في الحدیث 

ü د ینشغل بتكرار آخر عبارة أو كلمة قالھا أو سمعھا عدة مرات.ق 

ü .(مثال عند التعریف باسمھ)  یرى نفسھ كموضوع ولیس كذات مستقلة 

 

 :مستوى الخیال

 

ü .محدودیة ظاھرة في األنشطة واالھتمامات 

ü .اإلصرار على تحریك أو اللعب بأجزاء األشیاء مثل عجل السیارة ولیس السیارة كلھا 

ü الیومي. روتینیر منطقي على إصرار غ 

ü .توتر متفاوت الشّدة عند حدوث أي تغییر في بیئتھ 
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 :العوامل الُمسبّبة للتوحد

یُنظر إلى التوحد على أنھ اضطراب عصبي بالدماغ یرتبط ارتباطا وثیقا بالعوامل الوراثیة  •

 (الجینات).

 حاولت تفسیره.ال یوجد سبب واضح أو مباشر للتوحد بالرغم من وجود نظریات كثیرة  •

فسیولوجیة،  -یسعى الباحثون والعلماء الیوم إلى تفسیر أسبابھ باالعتماد على العوامل البیو •

 كیمیائیة، والعصبیة.-المعرفیة، السیكولوجیة، الجینیة، البیو

 لم یثبت حتى اآلن بشكل قطعي أّن التوحد وراثي. •

 

 :االضطرابات المصاحبة للتوحد

 اباٌت نفسیة وسلوكیة وعضویة.تصاحب التوحَد عادةً اضطر •

 توجد اإلعاقة العقلیة في نسبة عالیة من األطفال التوحدیین. •

 من الحاالت. %30في حوالي   Epilepsy –تحدث نوبات صرع  •

 –االضطرابات النفسیة التي قد تالزم التوحد تشمل اضطراب نقص االنتباه، الحركة المفرطة  •

Hyper activityاالكتئاب ،  - Depression والقلق ،– Anxiety 

 

 :التدخل والعالج

 ال توجد طریقة واحدة للتدخل وعالج أعراض التوحد. •

 التدخل یجب أن یكون نفسیا، اجتماعیا، سلوكیا، ودوائیا. •

ال یوجد عقار محدد أو فیتامین أو نظام غذائي معین یستخدم في تصحیح مسار الخلل العصي  •

 الذي ینتج عنھ التوحد. 

كما أن  )، B6, B12الفیتامینات والمعادن یساعد كثیراً ومنھا فیتامینات ( االستعانة ببعض •

من النظام الغذائي للطفل یساعد على ھضم   (Casein)والكازین (Gluten)استبعاد الجلوتین 

 أفضل واستجابة شعوریة في التفاعل مع اآلخرین، ولكن ال یوجد إجماع على ذلك.
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 :بعض األدویة المستخدمة

من حّدة السلوك المتكرر، التھیج واالستثارة، السلوك العدواني، یمكن استخدام األدویة  للتقلیل •

 التالیة:

Anafranil, Luvox, Prozac 

 أدویة محفزة وتستخدم لألطفال الذین یعانون من نقص االنتباه والنشاط الزائد:   •

Ritalin, Adderall, Dexedine  

آثار جانبیة ضارة، والطبیب فقط ھو من یقرر إعطاءھا للطفل بعد  مالحظة مھمة: ھذه األدویة قد تكون لھا

 دراسة مستفیضة لوضعھ الصحي الشامل.

 

 مقدمة االعاقة السمعیة : 

إلى انعزال الفرد عن الحیاة العاّمة إذا لم تُتخذ الخطوات  -في العادة  –تؤدى اإلعاقة السمعیة  *

ة تتطلب احتیاجات من الطفل تكون عبئا علیة الالزمة للتغلب على مثل ھذا العزل. فھذه اإلعاق

الخبرات وفرص التعلم التي یتمتع بھا األطفال اآلخرون، وعلیھ أن یبذل  وھو منعزل تماما عن

 لتحقیق أشیاء یحققھا ھؤالء بسھولة وتأتي لھم بسھولة أیضا. جھدا مستمرا ومضاعفا

في سنوات عمره المبكرة، مضافا إلى ذلك  فمثال یتعلم الطفل اللغة والحدیث بطریقة طبیعیة وتلقائیة *

 محاكاة الحدیث عن طریق الكبار والصغار، وعلى ذلك فإن الطفل یتعلم الحدیث بصوره تلقائیة. 

فھو قد یستیقظ من نومھ بسبب صوت عربة مارة أو صوت طائرة أو صوت إنسان، فیترك فراشة  *

ر في لونھا أو شكلھا، وربما یقلد صوت ویفك -مصدر الصوت-ویذھب إلى النافذة لینظر إلى السیارة

 محركھا...

 وھو متأكد أّن طعام اإلفطار یتم إعداده بما یسمعھ من أصوات في حجرة المطبخ،   *

تراه خارج وأخیرا قد یسمع خطوات أمھ قادمة إلیھ فیقفز إلى فراشة حیث یعلم أنھا ال تحب أن  *

 الفراش في موعد نومھ
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ا فلیس لدیھ ھذا التدریب وبدایة یومھ شيء مختلف: فقد ال یصحو أما بالنسبة للطفل المعوق سمعی *

بسبب الصوت، وإنما قد یصحو بسبب الضوء، وعندما یصحو ال یعلم ما إذا كان أبواه قد تركا 

 فراشھما أم ال، فھو ال یستطیع سماع خطواتھما، 

وعد طعام اإلفطار وعندما یكون جائعا ال یسمع أصواتاً تطمئنھ من حجرة المطبخ وال یعلم أن م *

 قد حان قریبا أو بعیدا. 

وعندما ینظر من النافذة فلیس لدیھ اسم لما یراه، وتفكیره محدود ألنھ ال یجد الكلمات التي تعبر  *

 عما یراه، حیث إنھ لم یسمع أبدا ھذه الكلمات.

األم وعلى مائدة لإلفطار كل شيء ساكن... تتحرك الشفاه ولكن ال توجد أصوات ... فجأة تخرج  *

 ة، وال یعلم أّن جرس الباب یدقمن الغرف

 

 إذا ما حاولنا الُمقارنة بین ھذین الَمثلْین، 

 فإنّنا نكتشف ما یلي:

نقص أو انعدام الخلفیة الصوتیة وبالتالي تلقى التحذیرات المختلفة بالنسبة للطفل األصم تؤثر  *

 م.على أسلوب إشباع حاجاتھ وعدم طاعة لآلخرین لعدم فھم تعلیماتھ

تعثر النمو االنفعالي والعاطفي لألطفال الصم مما یجعلھم غیر ناضجین اجتماعیا، كما تظھر   *

لدیھم الكثیر من المخاوف، نظرا لصعوبة تكیفھم االجتماعي وبناء جسور العالقات مع اآلخرین 

 ومن ھنا یبرز دور األبوین.

 ة والتعزیز اللفظي من اآلخرین.یتأثر النمو اللغوي عندھم نتیجة انعدام ردود األفعال السمعی *

 

یتأثر التحصیل الدراسي باإلعاقة السمعیة، وخاصة اإلعاقة السمعیة الشدیدة، حیث ُوِجَد أن نسبة  *

 قلیلة منھم تستطیع القراءة االستیعابیة لما بعد المرحلة الثانویة.

اطة والرسم یمیلون إلى المھن التي ال تحتاج نوعا من التواصل االجتماعي كالنجارة والخی *

 وغیرھا.
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ثبت أیضا أّن ھناك أثًرا للحرمان الحسي والسمعي على التذكر، ففي بعض أبعاده یفوق  *

المعوقون سمعیًّا زمالءھم غیر المعوقین سمعیا، وفي بعضھا اآلخر یقلون عنھم. فمثًال تذكُّر 

ن لیست لدیھم ھذه یفوق فیھ األطفال الصمُّ زمالءھم الذی -الشكل أو التصمیم، وتذكُّر الحركة 

 اإلعاقة، بینما یفوق ھؤالء زمالءھم األطفاَل الصمَّ في تذكُّر المتتالیات العددیة.

الشك وعدم الثقة بالغیر واضح لدى معظمھم، بحكم أنھم ال یسمعون ما یتحدث بھ اآلخرون  *

 أمامھم سواء كان الحدیث عنھم أو عن أّي موضوع آخر.

 

لسمعیة أكثر، فإن النظام التمثیلي یشرح لنا طبیعة الناس من حیث ولكي نفھم سیكولوجیة اإلعاقة ا

 طریقتھم في التواصل مع اآلخرین

 النِظام التمثیلي

 من خالل اتصال الناس ببعضھم، إّما أنھم أشخاٌص: *

 بصریون: أي یرّكزون وینتبھون أكثر لِما یرونھ. *

 سمعیّون: أي یركزون أكثر على ما ینِصتون لھ. *

 زون أكثر على ما یشعرون بھ.: أي یركحسیون  *

 

 األشخاُص البصریّون            :

 یتنفّسون ویتحّدثون ویتحركون بسرعة. *

 یعتمدون على الحركات لدعم أقوالھم. *

 یفیضون بالطاقة. *

 یتحدثون بصوت مرتفع. *

 یأكلون بسرعة. *

 یتخذون قرارات فوریة معتمدة على ما یرونھ، ِمّما یدفعھم للمخاطرة بأنفسھم. *

: عندما تتعاملون مع أشخاص بصریین، علیكم أن تصّوروا لھم ما تقولونھ، وأن یتناغم توصیة *

 ذلك مع طاقاتھم وطریقتھم في التصرف. 
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 :األشخاُص السمعیّون

 یتنفّسون ببطء. *

 عندما یتحدثون فإنھم یغیِرون من إیقاع صوتھم. *

 لدیھم قدرة فائقة على االستماع لآلخرین من دون ُمقاطعتھم. *

 ن قراراتھم بناء على تحلیل دقیق.یتّخذو *

 حِذرون ویقللون ما أمكن من نَِسب المخاطرة. *

 قلیلو الكالم. *

: عندما تتحدثون مع أشخاص سمعیین، تحدثوا ببطء وغیروا من نغمة أصواتكم، توصیة *

 واشرحوا بالتفصیل ما تریدون قولھ، وشجعوا المناقشة بطرح أسئلة واضحة وصریحة.

 :األشخاُص الِحّسیون

 یتنفسون بعمق وھدوء. *

 یركزون اھتمامھم على العواطف والمشاعر واألحاسیس. *

 قراراتھم مبنیة على عواطف مستمدة من التجربة. *

 یثقون بأحاسیسھم ویُعطون لھا األولویّة. *

 : عندما تتحدثون مع أشخاص ِحّسیین، دعوھم یشعرون بما تقولونھ ویحّسون بھ.توصیة *

 

 ما الذي یمكننا تقدیمھ؟

ر بالتقبل ممن حول الطفل في األسرة والمدرسة والمجتمع، لِما للتقبل االجتماعي من دور الشعو *

 كبیر في تحقیق نمو التوازن االنفعالي.

 تعویده على االستقالل العاطفي عن الوالدین والكبار. *

ل المسؤولیة، وإتاحة الفرصة لممارستھا، حتى یتعلم كیف یخدم نفسھ، ویخدم  * تعویده على تحمُّ

 بیئة المحیطة بھ.ال
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توعیة األھل بأصول تربیة أطفالھم، وكیفیة التعامل معھم واالتصال بھم وفھم طبیعة إعاقتھم  *

 واحتیاجاتھا.

 

 

 اإلعاقة والمھارة: مشاكل وصعوبات شائعة

 

q  صعوبة الوصول إلى التعلیم، التدریب، والتأھیل: 

 تسجیل أو المرّشحین/ات لھ.أعداد مسّجلة غیر كافیة وال تتناسب مع الراغبین/ات في ال .1

 ُمواءمات بیئیة غیر كافیة أو غیر موجودة أصال. .2

 التمییز بطرق كثیرة. .3

q  مؤسسات تدریب وتأھیل مھني ذات توجھ انعزالي: 

 مستوى متدني من التعلیم والتدریب. .1

 شھادات تخرج غیر معترف بھا. .2

 مستوى التدریب ال یستجیب الحتیاجات السوق الفعلیة. .3

 رات أو معدومة أحیانا. محدودة الخیا .4

 مھارات متدنیة = مستوى أقل من اإلدماج االجتماعي

من المھم أن نفّرق بین كلٍّ من التدریب المھني والتأھیل المھني، وكالھما ضروریان لألشخاص  *

 ذوي اإلعاقة، ولكن ما ھو ھذا الفرق؟

دفھ النھائي، أي وھو أیضا ھ  Employment إّن أھم مبدأ  في التأھیل المھني ھو التشغیل *

إدماج الشخص المعوق في سوق العمل، وإذا لم یتم ذلك فسوف یؤدي إلى زیادة عدد المؤھّلین، 

  وفي نفس الوقت، زیادة عدد العاطلین عن العمل.
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 )نُؤّھل لِنُشّغل( 

تجب اإلشارة ھنا أن التدریب بحد ذاتھ ال یخلق وظائف، كما أّن المھارات (تصدأ) إذا لم یتّم  *

 ستغاللھا.ا

دأبت المجتمعات حتى عھد قریب على تقدیم خدمات التدریب المھني والتشغیل لألشخاص المعوقین  *

من خالل مراكز/معاھد تدریبیة خاصة وحاولت تزوید ھذه المراكز بخدمات خاصة اضافیة من أجل 

 تحسین نوعیة الخدمات المقدمة.

أو الدول النامیة أكدت قصور ھذه  لمتقدمةااال أن التجربة والدروس المستفادة سواء من الدول  *

محدودیة المھن التي تدرب علیھا والمستوى المنخفض من الجودة   المراكز الخاصة من حیث

ن ولتأكیدھا على مبدأ العزل وعدم قدرتھا على الوصول الى خدمة قطاع أكبر من األشخاص المعوقی

 في سوق العمل. أو تحسین امكانیة ادماج الخرجین 

 

 ن اجمال جوانب القصور في النمط التقلیدي للتأھیل المھني:یمك

نسبة الى محتاجیھا ومھما زاد عدد  المقدمةمحدودیة عددھا ومحدودیة عدد المستفیدین من الخدمات  *

 مراكز التأھیل المھني الخاصة لن تتمكن اال من خدمة عدد محدود من األشخاص المعوقین.

 ومراكز االقالیم. سةالرئیتتركز ھذه الخدمات في المدن  *

تزید من عزلة األشخاص المعوقین فبحكم ضعف صلتھا بدینامیكیة السوق والقطاع الخاص فإنھا ال  *

تقود الى ادماجھم في المجتمع أو سوق العمل كما أنھا تعزز االعتقاد الخاطئ بأن األشخاص المعاقین 

.  وھذا االعتقاد الخاطئ یظلم یلزمھم دائما ظروف وتجھیزات وترتیبات خاصة مختلفة عن اآلخرین

 الغالبیة العظمى من األشخاص المعوقین.

تدني مستوى ونوعیة ھذه الخدمات وعدم كفاءتھا نتیجة لمحدودیة المھن التي تدرب علیھا وعدم  *

 مواكبتھا للتجھیزات ووسائل االنتاج الحدیثة أو للتغیرات في متطلبات سوق العمل.
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ة واحدة (وزارة الشؤون االجتماعیة مثال) وتغفل االستفادة من دور تلقي بالمسؤولیة على جھة حكومی *

 األھل وقطاع األعمال ومختلف المصادر المتاحة في المجتمع المحلي.

ت بالمسؤولیة على جھات لیست في األصل من ذات االختصاص وتعوزھا القدرة الفنیة والموارد قأل *

  المادیة الالزمة

عاقة والتوجھات التي نادت بھا االعالنات العالمیة والفكر االنساني ان النظرة المعاصرة لمفھوم اال *

المعاصر تنطلق من مجموعة من األسس الفلسفیة والقانونیة في تأھیل األشخاص المعوقین سواء كان 

في المجال التربوي أو المھني أو االجتماعي وكذلك الحال بالنسبة للحصول على فرص العمل، 

 وأبرز ھذه األسس: 

ألي فئھ في المجتمع ھو ادماجھا في مناحي الحیاة  المقدمةان الھدف األساسي من الخدمات     *

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ...الخ.  وعلیھ یجب االبتعاد عن أنماط الخدمات الخاصة القائمة 

على مبدأ العزل واالستثناء وبدال من ذلك تعزیز فرص األشخاص المعوقین في الوصول الى 

لمؤسسات والبرامج والخدمات العادیة القائمة في المجتمع واتخاذ االجراءات المیسرة لھذا األمر.  ا

كما أن الھیاكل والمؤسسات والبرامج والخدمات الجدیدة یجب أن تأخذ من البدایة وقبل انطالقھا 

 حاجات األشخاص المعوقین بعین االعتبار.

 

q    وقین أو غیرھم من أبناء المجتمع یجب أن تنطلق من مبدأ ان االستجابة الحتیاجات األشخاص المع

التضامن ومسؤولیة المجتمع ومؤسساتھ المختلفة: صحة، تربیة، شؤون اجتماعیة، نقل، عمل، تدریب 

مھني، ضمان اجتماعي....الخ  ویتطلب ھذا تظافر جمیع القطاعات لتقدیم الخدمات للجمیع وعلى 

 أفضل نحو ممكن ونوعیة جیدة.

 )    Multi Sectorial(المنھج عبر القطاعي                    
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q  ان الالمركزیة والعمل على المستوى المحلي ھو األسلوب األمثل واالستراتیجیة األكثر فعالیة لتحقیق

ما سبق ومشاركة األشخاص المعوقین وأصدقائھم ومنظمات المجتمع المدني شرطا ال بد منھ لنجاح 

 وى المحلي.أیة مبادرة على المست

q         ومن أجل تشجیع اتاحة أكبر قدر من البدائل الممكنة لتیسیر حصول األشخاص المعوقین على

یمكن أن یأخذ برنامج التشغیل في المجتمع المحلي البدائل والموارد الالزمة من أجل توسیع  ،عمل

 .دائرة الخیارات الممكنة لتشغیل األشخاص المعوقین

 

 رز ھذه األشكال:وفیما یلي أب       

 التشغیل التجریبي  §

 التشغیل من أجل التدریب §

 التشغیل المدعوم §

 برامج التشغیل المحمي §

 برامج التشغیل االجتماعي §

 التشغیل في وجود زمیل مشرف §

 المشروعات الصغرى المدرة للدخل §

 العمل من المنزل.        §

 

 :  التوّجھات الحدیثة في تأھیل األشخاص ذوي اإلعاقة

السنة العالمیة للمعّوقین، وتسمیة الفترة ما  1982الھتمام العالمي والعربي بقضایا اإلعاقة بإعالن سنة تجّسد ا

-2004بالعقد الدولي لألشخاص المعّوقین، والعقد العربي لذوي االحتیاجات الخاصة  1992 – 1983بین 

یمات األھلیة وغیر الحكومیة ، حیث نشطت المجموعة الدولیة والحكومات والمجتمعات المحلیة والتنظ2013

في بلورة أفكار واستراتیجیات حدیثة لإلعاقة وخدماتھا واحتیاجاتھا بما في ذلك التأھیل بجمیع أنواعھ 

 .وتخّصصاتھ
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تغیرت االتجاھات العامة حیال األشخاص ذوي اإلعاقة كما تغیرت معھا المفاھیم والتعریفات أیضا، فِمن 

ترى في اإلعاقة نوعا من الِعقاب على إثٍم مرتكب أو امتحانا واختبارا  Moral -أخالقیة  تعریفات على أُسسٍ 

لمدى قدرتھا على الصبر والتحّمل، وعلیھ رأت أن أسرة الشخص المعّوق ھي فقط المسؤولة عن رعایتھ، 

من  وِمن ثمَّ یجب إبقاؤه في البیت وحمایتھ ألن في ذلك خیرا لھ وألسرتھ، إلى تعریفات تنظر إلى اإلعاقة

تتلّخص في العجز والقُصور وعدم القدرة، وعلیھ فإن الرعایة والتأھیل و/أو  Medical - طبیة خالل أبعاد

إعادة التأھیل ھي مسؤولیة المؤسسات ذات االختصاص إن ُوِجدت، وفیھا یتم التركیز على الشخص ذي 

 اإلعاقة فقط دون األخذ بعین االعتبار البیئة المحیطة. 

ولیست قدرا محتوما ال یمكن الخالص منھ،  Social -مسؤولیة اجتماعیة ف فیرى فیھا أنھا أّما أحدث تعری

فقضیة اإلعاقة لیست قضیة صاحبھا فقط، بل ھي قضیة المجتمع ككل ومن واجبھ أن یسعى بكل جھد إلى 

بباقي توفیر أفضل السبل والوسائل التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على االندماج في المجتمع أسوة 

أفراده بما یشمل إزالة جمیع المعیقات والعقبات التي تعترض ھذا االندماج، وصوال إلى التمكین بمختلف 

 Empowerment –مستویاتھ 

إن أھّم قفزة نوعیة تحقّقت خالل السنوات الماضیة فیما یتعلّق باألشخاص ذوي اإلعاقة وقضایاھم أنھم 

كما كان   Marginalized-الخاص بھم، ولم یعودوا مھّمشین أصبحوا جزءا ال یتجّزأ من أصحاب القرار 

األمر في السابق حین كان یُنظر إلیھم على أنھم غیر قادرین على التحدث عن أنفسھم والتعبیر عن مصالحھم 

وفي الیوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي  2004واحتیاجاتھم، وھذا ما أّكدتھ األمم المتحدة سنة 

 ن كل عام، حین تبنّت شعارا یكّرس ھذا التطور ویعكسھ وھو: م 12/3یصادف 

 NOTHING ABOUT US WITHOUT US   بدوناـــ ال شيء عنا 

أما على نطاق التشریعات واالتفاقیات فإن "اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" الصادرة عن األمم المتحدة 

دة االعتبار لھذه الفئة من الناس والنظر إلیھم ھي الحدث األبرز على ھذا الصعید من حیث إعا 2006سنة 

تعزیز وحمایة على قدم المساواة مع اآلخرین، حیث جاء في المادة األولى من االتفاقیة أن الغرض منھا ھو "

وكفالة تمتع جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال على قدم المساواة مع اآلخرین بجمیع حقوق 

الحق "، كما رّكزت المادة الخامسة على "، وتعزیز احترام كرامتھم المتأصلةاإلنسان والحریات األساسیة

 ". بالمساواة وعدم التمییز على أساس اإلعاقة وضمان حق ھؤالء الناس بالحمایة القانونیة
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في مختلف مناحي   Inclusionإن التوّجھ الحدیث في تأھیل األشخاص ذوي اإلعاقة یتمثل في إدماجھم     

لمجتمعیة التعلیمیة والتأھیلیة والتربویة والصحیة والتشغیلیة وغیرھا، كما یتمثل في تكریس حقھم في الحیاة ا

تقریر مصیرھم بأنفسھم طالما ھم قادرون على ذلك، كما یتمثّل في إتاحة الفرص للوصول إلى خدمات 

سب مع قدراتھم یتنا  Decent work–عمل الئق التدریب والتأھیل المھني والتشغیل وصوال إلیجاد 

وإمكانیاتھم، تمھیدا لتحقیق االستقالل االقتصادي لھم واالعتماد على أنفسھم، وقد اعتمد ھذا التوّجھ على 

 المبادئ الھامةّ التالیة:

 أوال: اإلعاقة مفھوم متطّور

غة تطور مفھوم اإلعاقة عبر السنوات والعقود الماضیة، واتخذ أشكاال عدیدة بعضھا حمل مفاھیم ذات ِصب

"، وبعضھا اآلخر حمل أكثر مما ومتخلفغیر إنسانیة وبدالالٍت سلبیة مثل "مقعد" و"عاجز" و"كسیح" 

 –ینبغي فخّصَص حین حاول أن یعّمم، وعّمم حین حاول أن یخّصص كمفھوم "ذوي االحتیاجات الخاّصة 

“Special needs، طور إلى الشكل ؟ ثم وصل ھذا التفمن ھو الذي لیس ذا احتیاج خاص بشكل أو بآخر

المستخدم حالیا وتسمیتھم باألشخاص ذوي اإلعاقة،  أي التركیز على آدمیة اإلنسان قبل إعاقتھ، وأن اإلعاقة 

 illness –أو مرضا  Stigma –ولیست وصمة   Condition -حالة 

 Person withوأن نقول  Disabled Person: ھناك فرق واضح بین أن نقول مالحظة أولى

disability 

: أصبح من السھل تعریف من ھو اإلنسان ذو اإلعاقة، ولكن ومن خبرتنا المتواضعة في ھذا مالحظة ثانیة

 المجال، فإن من الصعب جدا تعریف من ھو الشخص غیر المعّوق!

: لقد فرضت االنتفاضات المتتالیة للشعب الفلسطیني نوعا من القداسة على مفھوم اإلعاقة مالحظة ثالثة

 حسین النظرة لھ.وساعدت على ت

 

 :ثانیا: تأھیل المجتمع نحو تأھیل األشخاص ذوي اإلعاقة

ال ترتبط بمستویات العجز أو القدرة لدى الفرد، فھذا األمر غیر مقتصر على  Concept -إن اإلعاقة كمفھوم 

بني  األشخاص ذوي اإلعاقة فقط، وإنّما یشمل جمیع الناس ضمن منظار االختالفات الفردیة الطبیعیة بین

البشر، بل ھي انعكاس للمنظور االجتماعي في تقییم العجز لدى الفرد في التعامل مع متطلبات الدور أو 
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الوظیفة، لذلك كان المنظور التقلیدي للتأھیل یركز على مفاھیم متعلقة بالعجز فقط، أي أّن القضیة تتعلق 

لظروف الطارئة مثال، وبالتالي فالحل بالشخص المعّوق نفسھ ولیس بأمور أخرى كالمجتمع أو البیئة أو ا

یكمن في تقدیم العون والمساعدة لھ ضمن اإلمكانیات الُمتاحة، من ھنا یبرز التناقض بین ما یھدف لھ التأھیل 

وبین ما تعنیھ اإلعاقة كمفھوم. أما الیوم فقد أصبح األمر متعلقا بالمجتمع الذي یجب علیھ أن یوفر أفضل 

اج واالنخراط فیھ دون عوائق أو حواجز أو تمییز، من ھنا وجب العمل على تأھیل ظروف ممكنة تتیح االندم

 ھذا المجتمع قبل كل شيء من أجل أن یتقبل ھذه الفئة من الناس دون إقصاء أو عزل أو تھمیش.

 ثالثا: التكامل القِطاعي لخدمات التأھیل

احدة فقط ھي المسؤولة عن األشخاص ذوي یبدو تقلیدیا وفي معظم الدول العربیة أن جھة واحدة أو وزارة و

اإلعاقة، وفي العادة ھي وزارة الشؤون االجتماعیة أو الرفاه االجتماعي أو التضامن االجتماعي أو أي تسمیة 

 أخرى شبیھة، وفي ھذا داللة بالغة تستحّق التعلیق.

ا، ال تستطیع أن تقوم بھذه المھمة إن ھذا األمر لم یحقّق الغایة المرجّوة منھ ألن جھة واحدة أیّا كانت قدراتھ

لوحدھا، كما أّن األشخاص ذوي اإلعاقة بحاجة إلى خدماِت وزاراٍت وقطاعاٍت أخرى حكومیٍة وأھلیٍة 

 .وخاصة، ولذا یجب أن یتم تنسیق خدمات ھذه القطاعات من أجل تأھیل فاعل وتكاملي

 

 لعاّمة المجتمعیة : تعزیز دمج خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمات اثالثا 

 

إن ھدف جمیع إجراءات التأھیل الحدیث یتمحور حول تحقیق اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في جمیع 

ال   Integration -والدمج  Inclusion -تفاصیل ومكّونات المجتمع الذي یعیشون فیھ، كما أّن اإلدماج 

الفرص فقط، بل یسعیان إلى تحقیق الكرامة یرتبطان فقط باإلجراءات التي توفر إمكانیات التقبل وتحسین 

اإلنسانیة التي تؤّكد الحق في المشاركة الفاعلة وإعطائھم الفرصةَ نفسھا التي تُعطى لغیرھم دون نقصان أو 

 تمییز.
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 :: وجود تشریعات واتفاقیات محلیة وإقلیمیة ودولیة داعمةرابعا 

لشؤون حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة وداعمة  أصبحت قضیة اإلعاقة مرتبطة بتشریعات ناظمة ومحددة

لحقوقھم ومدافعة عن كرامتھم، كما أصبحت األمم المتحدة تقوم بدور فاعل في قیادة دول العالم نحو اعتماد 

االتفاقیات والتوصیات والمعاھدات الصادرة عنھا، وتحّث الدول على أن تصدر قوانین تنسجم مع توجھاتھا 

استعراض التطورات الخاصة بالتشریعات والقوانین والتوصیات الخاصة بھذا الخصوص، وإذا أردنا 

باألشخاص ذوي اإلعاقة وقضایاھم لوجدناھا تقدمت كثیرا عن ذي قبل، وخاصة في السنوات الخمسین 

األخیرة، لكنھا ما زالت بحاجة لتطویر أكبر وفاعلیة في التطبیق واإللزام ولیس كما ھو حاصل في كثیر من 

 تطبیق عشوائي وموسمي وغیر منظّم وال مؤّسسّي. الحاالت من

 

 :: تأسیس تنظیمات محلیة وعالمیة خاّصة باألشخاص ذوي اإلعاقة خامسا 

لم یعد العمل لتحصیل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عشوائیا وموسمیا وتطوعیا كما كان في السابق بالرغم 

ت من األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسھم ومن من أھمیتھ وما حقّقھ، بل تشكلت ھیئات ومؤسسات وتنظیما

أھالیھم قادرة على الدفاع عنھم وعن قضایاھم وحقوقھم، وھذا ما كّرسھ الشعار الذي یقول إنھم "قد یكونوا 

معّوقین ولكنھم لیسوا قاصرین". وھذا أیضا ما أشارت لھ المادة الرابعة من قانون حقوق المعّوقین الفلسطیني 

 كرت أّن "للمعّوقین الحّق في تكوین منظمات وجمعیات خاصة بھم". حین ذ 1999لسنة  4رقم 

 

 :: عمومیة المفاھیم وخصوصیة التطبیقسادسا

خصوصیّة  -بالضرورة   -تؤكد كل التجارب العالمیة في مجال اإلعاقة والتأھیل أن عمومیة المفاھیم، ال تلغي

ئما وقابال للتطبیق ومحقّقا لألھداف التي یضعھا، التطبیق، ولھذا فإن لكل مجتمع الحّق في اعتماد ما یراه مال

غیر أن ھذه (النسبیة) ال تعني عدم االستفادة من تجارب اآلخرین وال (تُعیق) تنفیذھا، وخاّصة تلك التي أثبتت 

 جدواھا وفاعلیّتھا في مجتمع التطبیق. 
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خلق مشاعر اإلحباط لدى إن العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة یأتي في مقدمة المھن التي یمكن أن ت

ھذه المھن من متطلبات مع فئات متنوعة من األشخاص الذین یعانون من اإلعاقات  تفتضیھالعاملین/ات لما 

الحركیة والعقلیة والسمعیة والبصریة أو اإلعاقات المتعددة، حیث یعتبر كل شخص حالة خاصة تتطلب نمطا 

غیر ذلك من برامج التدخل. باإلضافة إلى ذلك فان انخفاض خاصا من الخدمة والتعلیم والتدریب والمساندة و

ً ، قد یخلق لدى العدید من  قدرات وإمكانیات بعض األشخاص ذوي اإلعاقة وتنوع مشكالتھم وحّدتھا أحیانا

العاملین معھم الشعور باإلحباط وضعف الشعور باإلنجاز أو النجاح، األمر الذي من شأنھ أن یولد عند ھؤالء 

 . ب... االحتراق النفسيالشعور بالضغوط النفسیة والمھنیة وبالتالي الوصول إلى ما یُعرُف العاملین 

 

 ما ھو االحتراق النفسي؟

 جسمي یفقد فیھ الفرُد االھتماَم بنفسھ/ا وعملھ/ا، –ھو َعَرض نفسي 

 ویشعر بالقلق، التوتّر، االنسحاب، الُجمود، واالستسالم، نتیجة أعباء 

 ھ/ا على مواجھة متطلّباتھ.العمل وعدم قدرت 

 

 :أسباب االحتراق النفسي

 العمل لفترات طویلة دون الحصول على قسط كاف من الراحة.  -1 •

 غموض الدور.  -2 •

 فقدان الشعور بالسیطرة على مخرجات العمل أو اإلنتاج.  -3 •

 الشعور بالعزلة في العمل وضعف العالقات المھنیة.  -4 •

 دد المھام المطلوبة. الزیادة في عبء العمل وتع -5 •

 الرتابة والملل في العمل.  -6 •

 ضعف استعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل.  -7 •

 الخصائص الشخصیة للفرد.  -8 •
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 :أعراض االحتراق النفسي

 أوال: األعراض السلوكیة: 

 . تدنّي مستوى األداء.1 

 . إھمال المظھر العام للجسم.2 

 ة.. عدم االھتمام بالحیاة الخاصّ 3 

 . تجنّب الحدیث مع الغرباء.4 

 . مقاومة التغییر. (كلّھ حكي فاضي...كان غیركم أشطر... ما جبتو شي جدید...كلّھ بنعرفھ وماخدینھ....الخ)5 

 :ثانیا: األعراض النفسیة

 القلق الُمبالغ فیھ تجاه مھام العمل. .1

 عدم التحكم باالنفعاالت. .2

 اإلحساس المتكّرر بالذنب. .3

 ل دفاعیة مختلفة لتجنب االختالط باآلخرین.استخدام ِحیَ  .4

 النظرة السلبیة لآلخرین والذات. .5

 

 :ثالثا: األعراض الفیزیولوجیة

 اضطرابات الھضم. .1

 اضطرابات النوم. .2

 ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. .3

 آالم في الرأس والظھر. .4

 حساسیة بالجلد. .5
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 :مراحل أعراض االحتراق النفسي

 ومظاھرھا: ،المرحلة األّولیّة •

 الحرص على اإلجازات والُعطل واألعیاد والفرح بقدومھا. -   

 الحدیث عن التقاعد بأنواعھ ومزایاه، أو تغییر العمل. -   

 الُسرعة في الذھاب للبیت مباشرة بعد انتھاء العمل. -   

 

 :مرحلة األعراض المتقدمة

 اإلحساس المستمر باإلجھاد والقلق الیومي. -

 كیز بالعمل مع اإلرھاق الذھني والسلبیة في األداء.عدم التر - 

 التذّمر المستمر ورفض المھام الجدیدة بِحَجج غیر منطقیة. - 

 

 لماذا یظھر االحتراق النفسي؟

 ضغوط العمل. •

 محدودیة الصالحیّات. •

 انعدام أو قلّة التعزیز اإلیجابي. •

 سوء توزیع العمل وعدم اإلنصاف. •

 الشخصیّة.تعارض قیم العمل مع القیم  •
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 ماذا على معلّمي/ات التربیة الخاصة فِعلُھ؟

 ) یجب أن یعرف ویدرك معلمو التربیة الخاصة سلفا المشاكل العاطفیة الكامنة في مھنتھم. 1(

 ) یجب أن یكونوا واقعیین ومنطقیین فیما یتعلق باألھداف التي یضعونھا ألنفسھم ولتالمیذھم. 2(

 ؤولیاتھم لمساعدیھم، وإلى المتطوعین الراغبین في العمل معھم. ) یجب علیھم تفویض بعض مس3(

 ) یجب علیھم  طلب الدعم والمساندة من زمالئھم. 4(

 ) علیھم خفض فترات االتصال المباشر مع تالمیذھم بین الحین واآلخر. 5(

 

 ) مزاولة أنشطتھم الفكریة والمحافظة على عالقات جیدة مع أقرانھم من المعلمین. 6(

 ) مزاولة التمارین الریاضیة.7(

 ) یحتاجون باستمرار إلى التغییر في عملیة التدریس واستخدام عناصر جدیدة ومتنوعة . 8(

إلى مزاولة أنشطة بعیدة عن مجال العمل من شأنھا المساعدة في نسیان ھموم  -أخیرا  –) ویحتاجون 9(

 المدرسة ومشاكلھا وتنمیة ذلك.  

 

 :جھود ِوقائیّة

 ریب والتعلیم. التد -1

 االختیار المناسب للموظفین.  -2

 استخدام الحوافر المادیة والمعنویة.  -3

 اللیاقة الصحیة والبدنیة. -4

 الرحالت وبرامج الترفیھ المختلفة.  -5
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 :ُجھود ِعالجیّة

زاعات تحلیل الدور : ویتضمن ذلك توضیح الحقوق والوجبات المسؤولیات والمھام والتوقعات لتجنب الن - 

 والصراعات المختلفة بین الموظفین أو العاملین. 

 تحسین مناخ العمل من خالل توفیر فرص للترقیة والمكافآت وفرص التقدم .  -2

إیجاد مناخ مھني صحي مؤازر للموظفین یتیح قدرا أكبر من المشاركة والالمركزیة والال رسمیة  -3

 والمرونة. 

الل توفیر عالقات اجتماعیة إیجابیة بین الموظفین أو العاملین لتبدید توفیر المؤازرة االجتماعیة من خ -4

 الشعور بالوحدة والعزلة. 

 توفیر برامج تطویر ومساعدة الموظفین كالبرامج التعلیمیة والتدریبیة.  -5

یة التي توفیر برامج اإلرشاد النفسي لتحقیق النمو النفسي السلیم والتغلب على المشكالت النفسیة واالجتماع -6

 قد تعیق التكیف المھني واالجتماعي. 

 

 التقنیات الُمساِعدة لألشخاص ذوي ما ھي التقنیات الُمساِعدة؟

 اإلعاقة

ھي منظومة متكاملة من األدوات واالستراتیجیات والخدمات المتوافقة مع احتیاجات وقدرات  *

 األشخاص ذوي اإلعاقة حسب البیئة المحیطة والمھام الیومیة.

: ھي األدوات والُمعّدات والمنتجات الجاھزة أو المعدلة أو المصممة لتقنیات المساعدةأجھزة ا *

حسب حاجة الشخص الذي سیستخدمھا، وذلك بھدف رفع أو تحسین أو المحافظة على مستوى 

 القدرات الوظیفیة أو األدائیة لدیھ.

 األجھزة الُمساِعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات الِحّسیة

 )ةاإلعاقة السمعیّ (

 األجھزة المساعدة على السمع مثل (السماعات ، مكبر الصوت ، أجھزة تقویة الصوت). •

 االتصال: (االتصال المرئي، الرسائل النصیة، تطبیقات تحویل النصوص إلى تسجیل صوتي ). •
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إتاحة الوصول للوسائط المتعددة والمطبوعات: (تطبیقات وأجھزة التسجیل وتحویلھا إلى  •

 CC –والحوار المكتوبة نصوص، نصوص الشرح 

 المھارات الحیاتیة الیومیة: (أجھزة االنذار والتحذیر لألمن والسالمة ، الُمنبّھ). •

 

 التقنیات المساعدة لألشخاص ذوي 

 اإلعاقات الذھنیة / صعوبات التعلم/ التوحد / الشلل الدماغي

 :المساعدة على التنظیم* 

 . المفكرة االلكترونیة.1

 ات المنظمة.. المفكرات والملف2

 . المفكرات الصوتیة.3

 

 حل المسائل الحسابیة والكتابة االمالئیة: ألدعم*

 . اآلالت الحاسبة المحمولة.1

 . تطبیقات التدقیق االمالئي.2

 . تطبیقات الحاسبات الرقمیة والبیانیة.3

 

 

 :دعم القراءة* 

 . تظلیل الكلمات باأللوان1

 ة.  الكتب االلكترونیة / الكتب المسجل2

 . قلم القراءة3

 . تطبیقات قراءة النصوص4
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 المساعدة على الكتابة:*  

 . تطبیقات تحویل الصور والرموز إلى صوت1

 . أجھزة التواصل الصوتي2

 . أقالم التسجیل3

 .أدوات المساعدة على التحكم باألقالم4

 

 :التواصل والتعبیر* 

 .أجھزة التحكم بالحركات النمطیة.1

 لرموز إلى نصوص و تسجیل صوتي.. تطبیقات تحویل ا2

 . الكتب التفاعلیة، التسجیل المرئي.3

 

 أھداف استخدام التقنیات المساعدة

تمكین األشخاص المعاقین من االعتماد على النفس وممارسة حیاتھم الیومیة باستقاللیة وتقلیل االعتماد •      

 على األشخاص المحیطین بھم ألداء مھامھم.

 اء وجودة العمل في المھام الیومیةتحسین األد•      

إكساب الشخص المھارات والمعارف والثقافة من خالل إتاحة الوصول لمصادر التعلم والوسائط •      

 المتعددة

 فرص العمل والتوظیف ا ًمن خالل تسھیل حصولھم على تمكین األشخاص المعاقین اقتصادی•      

من خالل إتاحة مشاركتھم في األنشطة الریاضیة والثقافیة دمج األشخاص المعاقین في المجتمع •      

 والترفیھیة
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 العوامل المؤثرة في اختیار التقنیات المساعدة

 استعداد المستخدم وقابلیتھ لالعتماد على الجھاز المساعد. •

 مستوى القدرات والمھارات للمستخدم وتوافقھا مع الجھاز. •

 ت الوظیفیة.التوقعات المستقبلیة وأھداف تطویر القدرا •

 مدى ترابط األھداف التعلیمیة والتأھیلیة وتكاملھا لدعم استخدام •

 التقنیة.   

 مدى مالءمة البیئة المحیطة وتوفر تسھیالت االستخدام. •

الدعم الفني ومستوى االلمام بالتقنیة من األفراد المحیطین بالشخص الذي یستخدم الجھاز أو  •

 األداة.

 التحّدیات

 / و مختصین بخدمات التقنیات المساعدة.عدم وجود جھات أو  •

 انخفاض مستوى الوعي والتثقیف لدى األسر والعاملین في مجال •

 اإلعاقة.   

 نقص المعلومات وعدم توفر أغلب التقنیات والمصادر باللغة العربیة.• 

 ارتفاع أسعار التقنیات العالیة وصعوبة التمویل.• 

ء اختیار التقنیة المطلوبة ومستواھا وبالتالي استنزاف غیاب االستشارات المتخصصة مما یسبب سو• 

 الموارد المالیة.

االعتماد على الشركات التجاریة في تزوید األجھزة وعدم ربط استخدام الجھاز بتقییم القدرات للمستخدم • 

 مما یسبب التأثیر على المھارات الذھنیة والحسیة بشكل عكسي.
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 تدریب لغة االشارة و الشفاه :  .2

 خارجي  CDمعظم المادة التدریبیة كانت عن االشارات و ھي موجودة على 

 مقترح التدریب :

على  التدریب، سوف یتم بناء  االحتیاجمؤسسات اإلعاقة السمعیة والتنوع في طلب  احتیاجبناءاً على 

 محورین أساسیین لیتناسب مع احتیاج العدید منھا :

 ت اإلعاقة السمعیة لیشمل المواضیع المقترحة التالیة :.تطویر قدرات معلمي /ت مدارس ومؤسسا1

 اعداد الخطة التدریسیة وتنفیذھا  •

 مؤشرات حول وجود اإلعاقة السمعیة  •

 الخصائص التعلیمیة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعیة  •

 المطالب التربویة الالزمة لمواجھة النمو العقلي عند األصم  •

 صم الوسائل المناسبة للتواصل مع الطفل األ •

 اسالیب التدریس والتقویم المتبع لدى المعلمین  •

 الصم والتعلیم ولغة اإلشارة  •

.تطویر قدرات معلمي/ت مدارس ومؤسسات اإلعاقة السمعیة في مجال لغة اإلشارة ، لیشمل المواضیع 2

 المقترحة التالیة :

 لغة اإلشارة نظرة عامة  •

 ل الثقافة اللغویة عند األصم وآلیة التفكیر والتحلی •

 الجمل اإلشاریة ، البنیة والتحلیل  •

 النحو في لغة اإلشارة  •

 الوقت ، زمن الفعل وھیئة الفعل  •

 اللغة . باستخداممصطلحات إشاریة /مقترح لمن لم یتقن اللغة كون المرشحین معلمین مؤھلین  •



	

43	

	

 التربیة الخاصة و صعوبات التعلم تدریب .3
 :دف العام الھ

ید المشاركین بالمعارف والمھارات المرتبطة بالتعرف على صعوبات التعلم  یھدف البرنامج التدریبي إلى تزو

 وكیفیة التعامل معھا .

 سیتمكن المشاركون في ھذه الدورة  من اكتساب المھارات التالیة : األھداف التفصیلیة

 التعرف  على مفھوم صعوبات التعلم وأنواعھا  وأسبابھا. •

 كاء فئات التربیة الخاصة ومنحنى الذ  •

 الفرق بین صعوبات التعلم ، بطء التعلم والتأخر الدراسي. •

 التعرف على الخصائص السلوكیة لألطفال ذوي صعوبات التعلم . •

 معاییر الحكم على صعوبات التعلم. •

 التعرف على طرق الكشف المبكر في ریاض االطفال والمدرسة . •

 كادیمیة (القراءة ، الكتابة ، الحساب).التعرف على خصائص ومؤشرات  صعوبات التعلم  األ •

 عالقة اللغة والنطق بصعوبات القراءة . •

 التعرف على صعوبات التعلم النمائیة ( التركیز واإلدراك والذاكرة )              •

العالجیة وأسالیب تدریس  االطفال ذوي صعوبات التعلم واضطراب  االستراتیجیاتالتعرف على   •

 الزائدة . التشتت والحركة

 دور األھل والمدرسة في التعامل مع  صعوبات التعلم . •
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 :(المفھوم والمؤشرات التشخیص والعالج) 

 

 بطء التعلم وبین مفھوم صعوبات التعلم. الدراسي ، التأخركثیر من التربویین یخلطون بین مفھوم 

 والتأخر الدراسي؟ فما الفرق بین صعوبات التعلم ، بطء التعلم ،

  انب التحصیل الدراسي :ج -1

 * طالب صعوبات التعلم / منخفض في المواد التي تحتوي على مھارات التعلم األساسیة 

 التھجئة والتعبیر الكتابي ) . –اإلمالء  -(الحساب _ القراءة _ الكتابة 

 *الطالب بطیئو التعلم / منخفض في جمیع المواد بشكل عام مع عدم القدرة على االستیعاب.

 الب المتأخرون دراسیاً / منخفض في جمیع المواد مع إھمال واضح ، أو مشكلة صحیة *الط

 

 جانب سبب التدني في التحصیل الدراسي -2

 *صعوبات التعلم / اضطراب في العملیات الذھنیة [ االنتباه والتركیز ، اإلدراك ، الذاكرة ، 

 * بطیئو التعلم / انخفاض معامل الذكاء .

 سیاً / عدم وجود دافعیھ للتعلم .* المتأخرون درا

 

 جانب معامل الذكاء (القدرة العقلیة) : -3

 درجة فما فوق. 90صعوبات التعلم / عادي أو مرتفع معامل الذكاء من · 

 درجة . 84 --70بطیئو التعلم / یعد ضمن الفئة الحدیة معامل الذكاء · 

 . درجة فما فوق 90المتأخرون دراسیاً / عادي غالباً من · 

  جانب المظاھر السلوكیة : -4

 غیر مقبولة كالعناد والعنف. وسلوكیاتصعوبات التعلم / یصاحبھ أحیاناً عدم تركیز وحركة زائدة · 

 -مھارات الحیاة الیومیة __ التعامل مع  األقران  -بطیئو التعلم / یصاحبھ غالباً مشاكل في السلوك التكیفي  · 

 یة  .التعامل مع مواقف الحیاة الیوم

 . المتأخرون دراسیاً / مرتبط غالباً بسلوكیات غیر مرغوبة أو إحباط دائم من تكرار تجارب فاشلة .
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 جانب الخدمة المقدمة لھذه الفئة :  -5

 من أسلوب التدریس الفردي التعلم واالستفادة  عالجیة صعوباتصعوبات التعلم / برامج فردیة · 

 عض التعدیالت في المنھج .التعلم / الفصل العادي مع ب بطيء· 

 المتأخرون دراسیاً / دراسة حالتھ من قبل المرشد الطالبي في المدرسة.· 

وقد اختلفت المفاھیم والنظریات بحسب میادین التخصص حیث ساھم العدید من األخصائیین في توضیح 

ألعصاب وأطباء األسباب التي تكمن خلف وجود صعوبة أو أكثر من صعوبات التعلم. حیث اھتم علماء ا

 األطفال باإلضافة إلى علماء النفس والتربیة كل حسب تخصصھ في صیاغة النظریات لھذه المشكلة .

 

 تعریف صعوبات التعلم:

في العملیات النفسیة التي تؤثر على  االضطراباتھي مصطلح عام یشیر إلى مجموعات غیر متجانسة من 

والكالم، القراءة،  االستماعتؤثر على اكتساب مھارات فھم واستعمال اللغة المنطوقة والمكتوبة حیث 

 الكتابة، التھجئة، والمھارات الحسابیة.

 ھذه االضطرابات داخلیة تعود إلى الفرد نفسھ وترجع إلى خلل وظیفي في الجھاز العصبي المركزي

 central nervous system. 

لسلوك الذاتي ومع المحیط االجتماعي، وقد وقد یستمر خالل حیاة اإلنسان وقد یرافقھ مشكالت في تنظیم ا

یصاحبھ إعاقة حسیة أو حركیة أو عقلیة أو انفعالیة إال أن ھذه اإلعاقات لیست ھي السبب في وجود صعوبات 

 تعلیمیة .

 وعلى ھذا األساس تم تصنیف صعوبات التعلم إلى مجموعتین: 

وھي تركز على العملیات النفسیة األساسیة التي یحتاجھا الطفل في تحصیلھ  صعوبات التعلم النمائیة -1

 األكادیمي وتشمل:

 الصعوبات األولیة : االنتباه  واإلدراك والذاكرة. -أ

 الصعوبات الثانویة : التفكیر واللغة الشفویة. -ب

 وھي التي تشتمل على صعوبات . صعوبات التعلم األكادیمیة -أ

 القراءة. -ب

 الحساب. -ت
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 الكتابة. -ث

 التھجئة والتعبیر الكتابي -ج

 

 خصائص سلوكیة انفعالیة وتشتمل على : 

 النشاط الزائد : حیث یترك اللعب فجأة وینصرف فال ینجز المطلوب حتى النھایة . .1

 شرود في الذھن  (عدم التركیز). .2

 صعوبة االنتقال من مھمة إلى أخرى مثل   . .3

 الالمباالة . .4

 دافعیة منخفضة . .5

 عدم التوازن الحركي. .6

 عدوانیة نتیجة التكرار في الفشل . سلوكیات .7

 فقدان الثقة بالنفس . .8

 انفعاالت زائدة . .9

 الحساسیة المفرطة والقلق الزائد . .10

 غیر منظم في سلوكھ وأفعالھ االجتماعیة . .11

 یھمل واجباتھ وال یتذكر أیة مالحظة لفظیة . .12

 

 معاییر الحكم  على صعوبات التعلم 

 لیة واألداء العقلي ( مستوى التحصیل األكادیمي ).معیار التباین بین القدرة العق .1

 محك االستبعاد بمعنى ال یجوز أن یكون سبب الصعوبة إعاقة عقلیة أو حسیة أو انفعالیة . .2

محك التربیة الخاصة حیث ال یتعلم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وفق الطرق العادیة ویحتاجون  .3

 إلى تعلیم فردي مالئم للصعوبة .

 لنضج .عامل ا .4

 ( العصبیة ) ، ( االضطرابات  االدراكیة ، البصریة ،السمعیة ، الحركیة اللمسیة )  محك العالمات  .5
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 الكشف المبكر 

 المؤشرات األولیة  لوجود صعوبات التعلم :

 الصحة الجسمیة والحسیة ( السمع والبصر ) . .1

 .المھارات الحركیة الكبیرة كالمشي والقفز والسیر على خط مستقیم  .2

 المھارات الحركیة الدقیقة _ كالقص والرسم داخل إطار _ توصیل الخطوط _ اللعب بالملتینة . .3

 صعوبة في التركیز واالنتباه و صعوبة في تتبع ما یطلب أو یعرض من المعلم . .4

 تأخر ظھور الكالم على ما بعد سن الثالثة . .5

 .صعوبة في التعبیر والتواصل مع اآلخرین ( السلوك االجتماعي ) .6

 صعوبة  في تطویر اللغة الشفویة والتعبیریة . .7

 التحدث بطریقة غیر مفھومة . •

 ظھور مؤشرات جسمیة غریبة عند التحدث . •

 معاناة الطفل وشعوره باإلحراج عند التكلم . •

 عدم القدرة على التعبیر عن النفس بالكالم _ لقلة المفردات اللغویة أو استیعاب ما یقال . •

 ستبدال بعض األصوات عند التحدث ( اضطرابات نطق ) قیام الطفل بحذف أو ا •

 التحدث بطریقة سریعة أو بطیئة جدا ( التأتأة ) . •

 بطء معدل التعلم بصورة ملحوظة وتدني معدل التحصیل. •

 عدم التمتع بالكفایة االجتماعیة في تكوین صداقات . •

 عدم القدرة على تعمیم المھارات أو نقل اثر التعلیم . •

 إتباع التعلیمات وتذكر الكلمات التي تنطق أمامھ وصعوبة في تذكر التفاصیل  یجد صعوبة في •

 

 :المھارات ما قبل األكادیمیة 

 

الوعي أو اإلدراك الصوتي ( الفونولوجي ) : عدم القدرة على إدراك األصوات وربطھا  .1

 برموزھا الكتابیة ، وتجزئتھا إلي وحدات صوتیة صغیرة . تجزئة الجملة إلى كلمات ،

تجزئة الكلمة إلى مقاطع ، تجزئة المقطع إلى أصوات . مثال یسمع الطالب كلمة ویضع 

 مكعبات حسب عدد المقاطع التي سمعھا .
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معرفة الحروف الھجائیة : التعرف على أسمائھا  وإدراك أصواتھا ، أشكالھا ( حسب الموقع  .2

 في الكلمة ) طریقة التشكیل ، ربط اسم الحرف بشكلھ وصوتھ .

 ) .10-1رة على معرفة األرقام ( القد .3

الترتیب التصاعدي  6 2إدراك  قیمة الرقم _ التمییز بین األرقام من حیث الشكل واالتجاه  .4

،  -والتنازلي . العدد السابق والالحق ، األكبر واألصغر ، اإلشارات الحسابیة األساسیة +،

 وترجمة ذلك عملیا  بوسائل محسوسة .

 معرفة األشكال  .5

   

     

     

األلوان : إدراك األلوان األساسیة (أخضر ، احمر ، ازرق، أصفر) من حیث التعرف علیھا  .6

 ، والتعبیر عنھا .

مفھوم األحجام ، األوزان ، األطوال ( المقارنة ) ، مفاھیم الزمن ، التطابق ، التشابھ  .7

 واالختالف .

طار ، اللعب بالملتینة ، شك المھارات الحركیة العامة كالقص واللصق ، التلوین داخل إ .8

 الخرز ، مسك القلم بشكل صحیح  .

 

  أعراض صعوبات اإلدراك البصري :.1

 صعوبة في ترجمة وفھم ما یراه الطفل . •

 عدم القدرة على إیجاد العالقات بین األشیاء كترتیب الصور بشكل منطقي . •

 عدم القدرة على تقدیر المسافة والزمن والحجوم . •

یز بین الشكل واألرضیة كان یطلب المعلم أمر وھو یقوم بإتباعھ مثل افتح صفحة صعوبة في التمی •

 كذا واشر إلى كذا .

عدم القدرة على التتابع عند القراءة أو النسخ فیستمر في التحدیق بالكلمات ألنھ یرى الحروف  •

 والكلمات مزدوجة أو مشوشة.
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الكلمة على السبورة ثم یمحوھا ویطلب من صعوبات في تذكر الكلمات التي یراھا، كأن یكتب المعلم  •

 الطالب أن یكتبھا غیبا وھذا ینطبق على األشیاء.

 عدم القدرة على إیجاد المختلف من المجموعات. •

 عكس الحروف عند الكتابة مثل ناب، باب ، او بان. •

 

 صعوبات اإلدراك السمعي فتشمل على: -2

 وبة في التعلم.صعوبة في فھم واستیعاب وتحلیل ما یسمع الطالب ذو صع •

 عدم مناسبة االستجابة لموضوع الحدیث. •

 الخلط في سماع األصوات المتشابھة لفظا مثل عور، وعصفور ،غیمة ، وخیمة. •

 عدم معرفة عكس الكلمة ومرادفاتھا. •

 عدم القدرة على تذكر سلسلة كلمات سمعھا أو تذكر أحداث قصة أو نص. •

 أیام األسبوع وأشھر السنة وخصوصا تسلسلیا.عدم القدرة على تعلم عناوین وأرقام ھواتف و •

 عدم القدرة على تھجئة  كلمة إلى حروفھا أو إلى مقاطع إذا سمعھا مسبقا. •

 

 صعوبات اإلدراك الحركي تتمثل فیما یلي: -3

 الخلط بین الیمین والیسار . •

 صعوبة في المشي والجري والقفز. •

 یر المالبس أو الحذاء .صعوبة في الحركات الدقیقة كالقص والرسم والكتابة وتزر •

 وجود ارتعاش في الیدین وأحیانا حركات ال إرادیة في الرأس. •

 

 اضطرابات اللغة والكالم فتتمثل فیما یلي: -4

 عدم القدرة على بناء جملة مبنیة على القواعد اللغویة السلیمة. •

 عدم القدرة على التعبیر ووصف األشیاء وإنما االلتفاف دائما حول الفكرة. •

 بكلمة واحدة عن السؤال لعدم القدرة على استعمال جملة كاملة. اإلجابة •
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حذف بعض الكلمات من الجملة أو إضافة كلمات أخرى أو عدم القدرة على إكمال الجملة أو الكلمة  •

 بما یناسبھا من الكلمات أو ما یناسب الكلمة من حروف.

 

 صعوبات التفكیر وتشتمل ما یلي: -5

 .عدم القدرة على تنظیم األفكار •

 صعوبة في التفكیر المجرد وفھم المصطلحات المجردة. •

 عجز في إتباع األوامر والتعلیمات من المعلم. •

 صعوبة في التعمیم وربط األشیاء بعالقات وتطبیق ما یتعلمھ الطفل. •

صعوبة في تذكر المعلومات التي یفترض أن تخزن في الذاكرة القصیرة المدى لوجود األسباب  •

 اس لتخزین المعلومات في الذاكرة .السابقة والتي ھي أس

 عدم القدرة على االھتمام في التفاصیل لوجود مشكلة في اللغة . •

 

 صعوبات القراءة وتشتمل على ما یلي: -6

 حذف أجزاء من الكلمة المقروءة مثل لفظ الكلمة تصفح بدل تصافح، مدرسة بدل المدرسة. •

مة المنقولة فیقول استمع بدل اسمع، إضافة بعض الكلمات على الجملة ومقطع أو حرف على الكل •

 الصالة بدل صالة.

 إبدال كلمة بكلمة أخرى ذات نفس المعنى مثل معلم بدل أستاذ أو أخرى ال معنى لھا. •

 تكرار الكلمات في الجملة. •

 أو قلب حروف العلة فیل بدل فول. -لوف -قلب وإبدال حروف بحروف مثل فول •

 وضوح إنما یتخللھا تأتأة او تھجئة.عدم القدرة على قراءة الجملة بطالقة و •

عدم القدرة على تتبع الحروف والكلمات بشكل متسلسل وإنما إعادة ما یقرأه أو القفز على الجملة أو  •

 الكلمة إلى ما تحتھا أو قربھا.

صعوبة في تمییز الحروف المتشابھة لفظا مثل ( ق،ك) ، ( ت،ط) ، (ذ، ظ) ، (د، ض) ، (س، ص)  •

 .، (خ، غ) ، (س،ز)
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صعوبة في تمییز الحروف المتشابھة كتابة مثل ( ج،ح،خ) ، (ص،ض) ، (ط،ظ) ، (ر،ز) ،(د،ذ) ،  •

 (ع، غ) ، (ء، ع).

 صعوبة في فھم المقروء . •

 

 صعوبات الكتابة وتشمل على : -7

 

 تمییز أشكال الحروف باختالف مواقعھا . -8

 كتابة عالمات الترقیم النقطة، الفاصلة، عالمة السؤال، التعجب. -9

 كم بالعضالت الدقیقة للید وإمساك القلم واتجاه تشكیل الحرف أو الكلمة.التح -10

 في حجم الكلمات والتناسق في المسافات بین الكلمات). السطر التناسقاالنتظام بالحیز( االلتزام على  -11

 طریقة النقل عن السبورة أو عن الكتاب ( التآزر بین العین والید). -12

 رؤیتھا( التذكر البصري).كتابة الكلمة أو الحرف غیبا بعد  -13

 األخطاء اإلمالئیة التي قد یرتكبھا الطالب . -14

 حذف حرف من الكلمة. •

 حذف مقطع من الكلمة. •

 قلب حروف الكلمة. •

 إضافة حرف على الكلمة. •

 إضافة مقطع على الكلمة. •

 عدم تمییز الحروف المتشابھة شكال. ( ج ح خ ، ش س ، د ذ، رز،ع غ ، ف ق ، ح ع ). •

 ن الحروف المتشابھة لفظا.( ك ق، س ص، د ض، ذ ط ، ت ط ، ح ھـ ،ء ع ).عدم تمییز بی •

 الخلط في كتابة التنوین. ــً ، ــٌ ، ــٍ .  •

 الخلط بین المد القصیر والطویل. •

 عدم تمییز الفرق بین الالم الشمسیة والقمریة. •

لكلمة، األلف عدم تمییز الفرق بین كتابة التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء في أخر ا •

 والفتحة_ الواو والضمة_ الیاء والكسرة في نھایة الكلمة.
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 من حیث  وجود القاموس اللغوي المالئم لعمر الطالب. •

 من حیث المعنى المالئم لنص. •

 التعبیر بجملة ذات بناء لغوي صحیح ( القواعد). •

 الترابط المنطقي والتسلسل لألحداث. •

 القدرة على إكمال  جملة بشكل صحیح. •

اإلسھاب أو االختصار في التعبیر ومدى مالئمة العمر العقلي التحصیلي مع العمر الزمني  •

 للطفل .

 صعوبات الحساب و تشتمل على ما یلي: -7

 .5فإنھ یكتب  7عدم القدرة على ربط الرقم ورمزه فحین یطلب من الطالب ان یكتب  •

 4) أو 8، 7) (6، 2ختلفة (عدم القدرة على تمییز األرقام المتشابھة أو ذات االتجاھات الم •

 .باإلنجلیزیة  3تكتب 

 ).26،62)، (34، 43إبدال اآلحاد بدل العشرات مثل (  •

 عدم القدرة على حفظ األرقام تسلسلیا  وعدم قراءة األرقام بشكل عشوائي أیضا. •

 عدم القدرة على كتابة األرقام تسلسلیا وإكمال األنماط. •

 الالحق .عدم القدرة على إدراك العدد السابق و •

عدم القدرة على تمییز المنازل ومعرفة قیمتھا وترتیبھا بشكل صحیح عند إجراء العملیات  •

 الحسابیة كالجمع والطرح.

 صعوبة في اإللمام في أساسیات العملیات الحسابیة األربعة . •

 

 

 : ضعف اإللمام بأساسیات المعرفة الریاضیة

درة على إكمال العملیات الحسابیة الموكلة لھم وذلك راجع یعاني التالمیذ ذوو  صعوبات الحساب من عدم الق

إلى عدم معرفتھم بالحقائق األساسیة من مفاھیم ومصطلحات ورموز ریاضیة كما یالحظ ضعف في الوعي 

البسیطة  الحسابیةالمعرفي المتمثل في عدم القدرة على اختیار استراتیجیات مناسبة لحل التمارین والمسائل 

 لمتعددة وعدم القدرة على تعمیم االستراتیجیات على مواقف جدیة مختلفة.وذات الخطوات ا
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ترجع حقیقة ھذه الحقائق إلى أسباب تربویة منھا فقر في أسالیب إعطاء المعلومات الریاضیة لدى المعلم وإلى 

ون عدم مراعاة ظروف الطالب الخاصة المتعلقة بقدرتھ على تلقي المعلومات بصورة مبسطة في البدایة د

اإلكثار من التخزین في الذاكرة وبالتالي عدم القدرة على معالجة المعلومات بالشكل الصحیح باإلضافة إلى 

 األسالیب التعلیمیة التقلیدیة التي تفتقر إلى تحفیز الطالب وإثارة  دافعیتھ  للتعلم.

 بد للمعلم أن یتعرف على ، لذلك ال    <  >فمثال معرفة  الطالب لعملیة الحجوم ھي مھارة سابقة لمفھوم  

 التسلسل المنطقي للتفكیر الریاضي ومراعاة ذلك عند الطلبة قبل الحكم علیھم بالغباء.

أمثلة على األخطاء الریاضیة الشائعة والتي تعود إلى عدم تمكن الطالب من المھارات  -

 الریاضیة األساسیة والقفز منھا إلى مھارات أعلى .

ة المكانیة ث آحاد وعشرات: قد یكون الطالب متمكنا من أخطاء تتعلق بمفاھیم القیم .أ

عملة الجمع والطرح والضرب والقسمة ولكن لدیھ مشكلة في البناء الفئوي لألعداد 

    01= 2+2+2+5، بحیث تم جمع  01= 12+25أي المنازل فیقوم بعمل ما یلي 

 مة المكانیة للرقم.معنى ھذا ان الطالب وقع في أخطاء المفاھیم  المتعلقة بالقی  10أي 

 + 64*                            15+                   15مثال آخر     

              16                     5                               59 

 ــــــــــ      ــــــــ                   ــــــــ    

          21                      525                            1113 

 +54                    21إجراء اكثر من عملیة في آن واحد مثل عملیة جمع وضرب       •

                                                                  5                     3 

 ـــــ             ــــ                                                             

                                                                 106                 812 

                               

                                        

 15عدم الحمل من اآلحاد إلى العشرات      •

                                        16 

 ــــــــ                                  

                                       21 
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 + 37عكس في كتابة  األرقام أو األعداد      •

                                      91 

 ــــــــ                                               

                                                     218                               

                            

 +  36الجمع من الیسار إلى الیمین   •

                             88 

 ــــــ                         

                             115 

 .6بدل  2كتابة  •

 71بدل  17كتابة   •

 بدل أ 9كتابة  •

 ÷  x+        -عدم التمییز بین اإلشارات من حیث فھم معناھا . •

 7=5+3أخطاء تتعلق بمعنى العملیة الحسابیة مثل  •

 

 الصعوبات الخاصة بالریاضیات

 

 أنواع صعوبات تعلم الریاضیات بالرجوع إلى أسبابھا:

 : اضطرابات اإلدراك البصري -1

 التمییز البصري: -أ

 ).71  17)  (8  7)  (6  2لتمییز بین األرقام (صعوبات في ا

 صعوبة في تمییز النقود: -

 ÷  =  x+    -صعوبة في تمییز رموز العملیات    -

 صعوبة في تمییز عقارب الزمن والعالقات الزمنیة والیسار والیمین . -

 : التمییز بین الشكل واألرضیة -ب

 امھ .یفقد مكان المتابعة قراءة أو كتابة في الصفحة التي أم -
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 ال یھمھ حلھ للمشكالت على صفحة واحدة. -

 صعوبة في قراءة األعداد ذات المنازل المتعددة. -

 العالقات المكانیة: -ت

 یجد صعوبة في استخدام خط األعداد في الجمع والطرح و الضرب والقسمة . -

 یجد صعوبة في نسخ األشكال. -

 یجد صعوبة في الكتابة على خط مستقیم . -

بعد   التسلسل العددي   (التصاعدي التنازلي) والتتابع الزمني لعقارب تداخل مفھومي   قبل   -

 الساعة.

 صعوبة في اتجاھات العملیات الحسابیة فیما یتعلق بالحمل واالستالف والیمین والیسار. -

 وضع األرقام أو الكسور العشریة أو الفاصلة في غیر مكانھا. -

 صعوبة في التعامل مع المجموعات أو الفئات. -

 في التمییز بین األعداد الوجبة والسالبة . صعوبة -

 

 اضطرابات اإلدراك السمعي: -2

 یجد صعوبة في إدراك التراكیب اللغویة الشفویة . -

 یجد صعوبة في حل المشكالت اللفظیة الشفویة . -

 غیر قادر على كتابة األعداد أو الواجبات إمالئیا. -

 یجد صعوبة في سماع أنماط األعداد. -

 لحركي:اضطرابات اإلدراك ا -3

 یكتب األعداد معكوسة أو غیر دقیقة. -

 لدیھ صعوبة في كتابة األعداد بشكل متتابع وكذلك  أنماط األعداد. -

 اضطرابات الذاكرة: -4

 بالحقائق الریاضیة أو المعلومات الجدیدة. االحتفاظغیر قادر على  -

 ینسى خطوات الحل أ والتتابع العددي. -

 وز .بمعنى الرم االحتفاظغیر قادر على  -

 ال یستكمل حل مسائل ذات خطوات متعددة. -
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 عدم القدرة على التفكیر المنطقي التتابعي وصعوبة ربط المفاھیم السابقة بالجدیدة. -

 اضطرابات اللغة: -5

 یجد صعوبة في ترجمة المصطلحات إلى معانیھا  -

-    +x    =   >  <  =  ÷.آحاد   عشرات  ... إلخ 

 لھا معنى ریاضي مثل ضعف.صعوبة في ترجمة كلمات  -

 غیر قادر على عمل مقارنات من حیث الحجم والكمیة والمسافة والزمن. -

صعوبة في صیاغة المسائل شفویا .وكذلك فھم المسائل اللغویة وترجمة إلى خطوات حل ذات مضمون  -

 ریاضي.

الصیاغة  عدم القدرة على اختیار وتحدید استراتیجیات مالئمة لحل المسائل العددیة  ذات -

 اللفظیة .

 

 تشخیص وعالج صعوبات الریاضیات:

یشتمل تشخیص الصعوبات الخاصة بالحساب على تحدید وجود تباعد بین قدرات الطفل  -1

 الكامنة وتحصیلھ في الحساب .

 .واالستداللتحدید أنواع األخطاء التي یقع فیھا الطفل  في إجراء العملیات الحسابیة  -2

 ي الصعوبات الخاصة بالحساب.معرفة العوامل التي تسھم ف -3

 تطویر فرضیة حول طبیعة المشكلة وتنظیم البرنامج العالجي المناسب . -4

 

 العالج:

 یشمل األسلوب العالجي لمشكالت الریاضیات على تحلیل المھمة والعملیات  النفسیة على ما یلي:

 اختیار األھداف التعلیمیة . -1

 تجزئة األھداف على مھارات فرعیة إجرائیة . -2

 راعاة الصعوبات النمائیة في تنظیم التعلیم .م -3

 تعمیم المفاھیم والمھارات التعلیمیة . -4

 بناء أسس راسخة للمفاھیم والمھارات الریاضیة. -5
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 العالجیة بالطرق التالیة: االستراتیجیةتطبیق 

 تأكد من تعلم الطالب للمھارات السابقة للریاضیات. -1

 انتقل من المحسوس إلى المجرد. -2

 على المحسوس كالمكعبات ووحدات القیاس واألشیاء المالئمة  باالعتمادحسیة المرحلة ال -أ

 المرحلة التمثیلیة : استخدام الصور واألشكال والرسوم الممثلة لألشیاء الحقیقیة . -ب

 المرحلة التجریدیة: األسلوب القائم على الرموز والمفاھیم الریاضیة . -أ

 تنویع طرق وأسالیب ووسائل التدریس: -3

 ة راجعة مع كل درس.عمل تغذی -4

تعمیم الدرس على دروس ومواقف جیدة .اجعل تدریسك قائما على الوعي بنواحي القوة والضعف  -5

 لدى الطالب.

 

 تحدید مھارات التوجھ المكاني ومدى قدرتھم: -6

 إدراك العالقات المكانیة .   -

ستخدام طرائق تحدید ما قدرة الطالب اللغویة والتي لھا عالقة في فھم مفاھیم الریاضیات وبا  -

 حل المشكالت وھل یستطیع فھم  وتحویل الصیغ اللغویة إلى صیغ ریاضیة 

واإلدراك والذاكرة .  باالنتباهھل یعاني الطالب من مشكلة في العملیات المعرفیة المتعلقة  -

 وھل یؤثر ذلك على تعلم الریاضیات .

بھ من المألوف إلى غیر  قالاالنتیجب أن یقوم التدریب على ما یعرفھ الطالب فعال وان یتم   -

 المألوف .

أن یقوم برنامج الریاضیات على تولیف ثالثة عناصر ضروریة لفھم الریاضیات وھي   :  -

 المفاھیم ، المھارات، حل المشكالت .

حیث تمثل معرفة الطالب الجدیة بالمفاھیم مفاتیح فھم الریاضیات والتعامل معھا والتعبیر عن مضامینھا كما 

 المفاھیم األساسي لتعلم القواعد والقوانین والنظریات الریاضیة .تشكل ھذه 
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 :استراتیجیات تدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم

 

 تتضمن استراتیجیات تدریس ھؤالء األطفال عمل اإلجراءات التالیة:

 قیاس مستوى األداء الحالي. -1

 صیاغة األھداف التعلیمیة . -2

 تحدید السلوك المدخلي. -3

 نامج واستراتیجیات التدریس.تنفیذ البر -4

 عملیة التقویم . -5

 القبلي للطفل قبل البدء بعملیة التدریس. االستعدادكما یجب مراعاة 

 العقلي (نسبة الذكاء). االستعداد -1

 البصر والنمو بشكل عام.–السمع  –الجسمي (الصحة العامة)  االستعداد -2

 تكوین اللغة).–ن المفاھیم تكوی– االنتباه –الذاكرة  –النفسي ( اإلدراك  االستعداد -3

 بیئة التعلم في البیت والمدرسة.  االنفعالي االستعداد -4

 

 التأثیرات النفسیة :

 خوف. -1

 قلق. -2

 خجل. -3

 صعوبات تعلم :

 عدم التكیف. -أ

 عدم اتقان مھارة القراءة الكتابة. -ب

 الحساب. -ت

 تتضمن استراتیجیات تدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم :

 ت:استراتیجیة تحلیل المھما -1

 تعرف المھمة : مجموعة من المھمات النفس حركیة والتي تتطلب أن یؤدیھا الفرد بشكل مقبول.
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المھارة النفس حركیة: ھو النشاط التي سیلزم استخدامھ العضالت الكبیرة والصغیرة أو كلیھما بشكل ممتاز 

 مع الجھاز العصبي.

 

 :االستراتیجیةكیف تنفذ ھذه 

 مراقبة األخطاء وتحدیدھا . )1

 تحدید الھداف الخاصة بكل خطأ. )2

 تجزئة المھام التعلیمیة إل وحدات صغیرة وفرعیة. )3

 تحدید نوع المعزز المستخدم عند اتقان المھارة الفرعیة . )4

بدء التدریس بالمھارات الفرعیة بالتسلسل حسب الترتیب الھرمي للمھمة بدءا بالسھل حتى تكتمل  )5

 المھمة.

 

 العملیات النفسیة ) استراتیجیة تنمیة القدرات (تدریب -2

 ، الذاكرة، اإلدراك).االنتباهلقدرات النمائیة ھي( التفكیر، 

 

 اإلدراكیة الحركیة : االستراتیجیة -3

برنامج كیفارت للتحكم الجسمي والتحكم بالعین وإدراك الشكل وھو مناسب لألطفال الذین یعانون من 

 صعوبات في اإلدراك والحركة وتشمل أربعة أشیاء:

لى اللوح. إكساب الطفل المھارات الحركیة األساسیة الالزمة للكتابة مثل عملیات التدریب ع )1

 التتبع باإلصبع او النسخ بالكتابة.

تدریب اإلحساس الحركي: المحافظة على توازن الجسم( تمارین تحریك الذراع، المشي على  )2

 ألواح التوازن).

تثبیت  -ا العینین على نقطة واحدةالتركیز بكلت –النظر بعین واحدة  –التحكم بحركة العین  )3

 او العكس. –الذراعین وتحریك العینین 

 جمع مقصوصة والتعرف على الشكل الكلي.–إدراك الشكل  )4
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 استراتیجیة تدریب الحواس المتعددة: -4

 VAKT(اسلوب فرنالد) 

 

 استراتیجیة السلوك  التطبیقي: -5

 تزود الطفل بطرق حل المشكالت). –ة الذاتیة و مبني على برامج تعدیل السلوك والتي تؤكد على المبادرھ

 . واالندفاعیةمناسب لمعالجة مشاكل التشتت 

 

 برامج عالجیة لصعوبات التعلم األكادیمیة

 :ینقسم إلى ثالثة أنواع من البرامج

 

 : برامج تركز على العالجـ 

  

برامج  والحساب وھي  وھذه البرامج تركز على عالج القصور أو العیوب بصورة أساسیة في مجال اللغة

ذات انتشار واسع في عالج صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة فضال عن أن ھذا النوع من البرامج یھتم 

  بعالج القصور في العملیات والنواحي الداخلیة بالفرد دون التركیز على المحتوى.

   برامج تعویضیة :  .1

 

الخبرة التعلیمیة من خالل الطرق و القنوات غیر التقلیدیة وذلك ھذا النوع من البرامج یصمم لتزوید التالمیذ ب

من خالل االعتماد على الموارد المسجلة والتقنیات البصریة والتعلیمیة عن طریق الزمالء وتعدیل أسلوب 

 وفنیات التدریس بما یتناسب وأسلوب تعلم الطفل ذو الصعوبة في التعلم 

منصبا على القصور في العملیة بینما یتضمن ھدف التدریس  ولذلك فان الدمج بین التدریس العالجي

  التعویضي على التمكن من محتوى المادة حیث یعد المحتوى في البرامج العالجیة وسیلة ولیست غایة

ـ برامج تركز على المنھج البدیل : وھذا النوع من البرامج یقوم أساسھ على تقدیم مناھج مختلفة ومتعددة  2

 . بحیث تكون ھذه المناھج البدیلة مناسبة للمتغیرات الخاصة بالمتعلم ذو صعوبة في التعلم للمنھج المدرسي
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 :معالم التقییم غیر الرسمي

 

بشكل ملحوظ  قراءتھفي التقییم غیر الرسمي یقوم المدرس اوال بالتعرف على الطفل الذي ینخفض مستوى 

ل ونمط قراءتھ . وثالثا یحاول المدرس ان وواضح عن مستوى صفھ، ومن ثم یالحظ المدرس أخطاء الطف

یحدد قدرات الطفل الالزمة لتعلم القراءة في مستوى الصف المناسب وبعد ذلك یحدد المدرس درجة التباین 

ثم یحاول ان یحدد العوامل التي تسھم بدورھا في  القراءة. ومنوالتفاوت ما بین امكانیات الطفل ومستوى 

راءة ، واخیرا استفادة المدرس من مجمل المعلومات في وضع البرنامج انخفاض تحصیل الطالب في الق

 التربوي العالجي.

 

وكمثال على اسلوب مدرس الصف الثاني في استخدام التقییم غیر الرسمي ھو حالة الطفل امجد . فعند بدایة 

باھا للتعیینات التي العام الدراسي الحظت المدرسة بأن الطفل ال یشارك في حصة القراءة وكذلك ال یعیر انت

تطلبھا المدرسة من الكتاب. وعند استدعاء الطفل طلب منھ أن یقرأ الصفحة األولى من الكتاب المستخدم في 

یستطیع ذلك فیما عدا اقرانھ لعدد قلیل من الكلمات المنفصلة . ومن ثم اختارت المدرسة كلمات  التدریس. فلم

بشكل منفصل وقد قام الطفل بتھجئة الحرف األول من كل كلمة  ایقرأھقلیلة من الكتاب وطلبت من الطفل ان 

حتى مع استخدامھ ألسلوب التخمین . ولقد الحظت المدرسة بان الطفل ال یملك طریقة  قراءتھاوأخطأ في 

منتظمة في تفسیر الرموز . وقد سألت نفسھا كیف انھى الطفل الصف األول ووصل إلى الصف الثاني دون 

ھل لدیھ امكانیة لتعلم القراءة؟ ھل طور لغة كافیة لتعلم القراءة ؟ ما العوامل التي تسھم وتعیق تعلم القراءة ؟ 

 تحصیلھ في القراءة؟  ماذا یمكن أن أفعل لتدریسھ حتى یقرأ ؟

 

 

 : الطرق الصوتیة لعالج األطفال الذین لدیھم صعوبات قراءة

 

  والتدریب المتأني والمتنوع لألطفال الذین یعانون من :طریقة مونرو : تعتمد على التركیز الصوتي            

  أخطاء في نطق الحروف المتحركة أو الساكنة .  

  صعوبة في الربط بین الرمز والصوت المنطوق للحروف.  

  صعوبة في تتابع أصوات الحروف واتجاه الرمز المكتوب لھا من الیمین إلى الیسار.  



	

62	

	

  الخطوات العالجیة :  

   

تمییز بین األصوات حیث تعمل بطاقات تحتوي على صور تبدأ بنفس الحروف التدریب على ال  

  الساكنة أو نفس الحروف المتحركة وتبدأ بالحروف غیر المتقاربة.

 الربط بین الحرف وصوتھ الشائع. حیث یتم جمع أصوات الحروف لیكون كلمة.          

  الكلمات من الیمین إلى الیسار).الصحیح في قراءة  االتجاه(التتبع یساعد الطالب على معرفة   

  طریقة جیلنجھام (صعوبات التعلم الشدیدة).  

یستخدم أكثر من حاسة لتعلیم القراءة والكتابة والتھجئة ، (الطریقة الھجائیة). یتم تعلیم الحرف ثم   

  الكلمة ثم الجملة عن طریق الربط :

  ربط الرمز البصري مع اسم الحرف .  

  الحرف. ثم الرمز البصري مع صوت  

  ربط إحساس أعضاء الطفل في تسمیة الحروف وأصواتھا كما یسمع نفسھ عند قرائتھا.  

/كیرك للقراءة العالجیة : وتستخدم لألطفال المعاقین القابلین للتعلم باستخدام التعلیم -طریقة ھیج  

  المبرمج ویقسم التدریب إلى أربعة أقسام :

  نال. –كال  –بال  –القسم األول: تغییر الحرف األول. قال   

  فاع . –قار  –القسم الثاني: تغییر الحرف األخیر . فاز   

  القسم الثالث والرابع : تغییر الحرف األول والخیر.  

  طرق أخرى للعالج:  

  البدء بالحروف الھجائیة تسمیة وكتابة .  

  ب إ  ب. –ب بي  –ُب  بو  –با  –َب   

  حبر . –رحب  –حرب  –بحر   

  ة بالكلمة یبدأ بالحروف منفصلة ثم یصار إلى دمجھا مثل :ربط صوت حرف الكلم  

  َرَسَم. –َم  –َس  -ثم تدمج َكتَب،    َر   -بَ  –َت  –َك    
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 الطرق العالجیة للفھم الجید للمقروء

 

إن عملیة القراءة تتطلب تفسیرا للرموز التي تتكون فیھا الكلمات وفھما جیدا للمفردات التي یتكون منھا النص 

ى تكون عملیة القراءة ذات معنى لذلك یجب أن یتدرب التالمیذ على استخدام القاموس ما أمكن لمعرفة حت

معاني الكلمات واكتساب مفردات جدیدة فكما أن معرفة مرادفات الكلمات مھمة فان معرفة امتدادھا 

 واشتقاقاتھا مھمة أیضا .

 

 ومن األسالیب الھامة لتحسین الفھم في القراءة 

 افعیة جیدة للقراءة .خلق د .1

 تطویر المفردات . .2

 تطویر مھارات القراءة الضروریة للفھم الجید . .3

 تحسین معدل القراءة . .4

 

سنوات إلى سنھ مثال فان یستلزم خلق  3لكي تقل الفجوة في األداء القرائي ما بین الطالب وأقرانھ من  §

دة یستطیع الطفل من خاللھ تحقیق رغبة لعملیة القراءة فمثال تقدیم نص أو نموذج أو جزء من الما

 النجاح ومن ثم امتداحھ . طرح األسئلة التي تستدعي التركیز والتفكیر .

 ولتطویر المفردات عند الطالب نعمل كما ذكر سابقا نعلمھ §

 استخدام القاموس المناسب لھ الكتساب مفردات جدیدة ، مرادفات ومتضادات . -أ

انات ، أنواع األفعال ، التنوع في األسماء ،وسائل إعطاء تدریب في تصنیف النباتات ،الحیو -ب

 المواصالت  .

 

 ت الضروریة للفھم الجید المقروء :ما ھي المھارا

 

قراءة القصص المشوقة باستمرار والتي یكون الخط فیھا كبیرا باإلضافة إلى ربطھا بالصور  §

 القراءة . الملونة . مالحظة الفكرة الرئیسیة من خالل القراءة وبعد االنتھاء من
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استخدام أسئلة تستدعي مالحظة األفكار الرئیسة وتستدعي األفكار التفصیلیة وھذا ینطبق  §

 على جمیع الدروس.

 استخدام أسلوب ملء الفراغ لتحسین الفھم في القراءة . §

تجزئة النص إلى عدة أجزاء ومحاولة التعبیر بفكرة عن ھذا الجزء ثم تجزئة المعلومات إلى  §

 ن خالل طرح األسئلة على كل جزء .أجزاء فرعیة م

تحسین مھارات االستماع . حیث یتم ذكر النص سماعیا حتى تتحسن عملیة التركیز وبعدھا  §

تعرف جمل من الموضوع الذي تم سماعھ ولكن ینقصھ بعض الكلمات فالطالب الذي استمع 

 جیدا یستطیع أن یعرف الكلمة الناقصة .

مكتوب ثم یتم طباعة ھذا النص مرة أخرى مع حذف بنفس الطریقة السابقة یتم عرض نص  §

بعض الكلمات . فالطالب الذي كان تركیزه بصریا جیدا یستطیع أن یعرف الكلمة الناقصة 

 أیضا . 

تحسین معدل القراءة یتم باستخدام طریقة التأثیر العصبي حیث یتم قراءة النص من قبل  §

ال في البحث في رموز الكلمات فقط . المعلم والطالب معا حتى ال یقضي الطالب وقتا طوی

وھنا یستخدم المعلم إصبعھ في اإلشارة إلى موقع الكلمة . ثم یطلب من الطالب أن یفعل نفس 

الشيء یذكر المعلم الكلمة بصوت واضح ویقوم الطالب بإعادة ذلك عما یشكل تغذیة سمعیة 

 راجحة بشكل جید تؤثر على سرعة ورغبة الطالب في القراءة .

 

 

 : عوبات الكتابةص

 

 :الصحیحةعناصر الكتابة 

 قدرة الطفل على الكتابة الصحیحة إمالئیا . -1

 إجادة الخط. -2

 القدرة على التعبیر الكتابي. -3
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 المتطلبات السابقة للكتابة :

 الید. –األذن  –صحة الحواس: صحة العینین  -1

 ترى وتالحظ رسم الحروف وترتیبھا.   -العین  

 وتمیز بین  أصوات الحروف. تسمع الكلمات  -األذن  

 تؤدي العمل الكتابي كجھد عقلي .  -الید    

  

 تنمیة العضالت الصغرى . -2

عدم التآزر یؤدي إلى اھتزاز الصورة  أمام الطالب وبالتالي تولد  الحركي. ألنتنمیة التآزر البصري  -3

 صعوبة في القراءة والكتابة.

 تنمیة الدافعیة : -4

 قاب.باستخدام مبدأ الثوابت والع -

 ممارسة الكتابة من خالل اللعب. -

 إثارة المنافسة من خالل تحسین الكتابة . -

 استغالل نقاط القوة عند الطالب وتشجیعھ حتى ولو كان االنجاز بسیطا. -

فاألشكال الھندسیة ثم تشكیل  –فالخطوط  –من الرسم  –السیر معھم من السھل إلى الصعب  -

 الحروف  فالكلمات والجمل.

 

 

 م الكتابة : مراحل تعلی

 إلى الحروف. -المنتظممرحلة التھیئة واالستعداد للكتابة ابتداء من الرسم العشوائي إلى  -1

 الكتابة والخط. معا. تحسینتعلیم القراءة والكتابة  -2

 تحسین الكتابة والخط. -3

 

 تعلیم الكتابة حسب المرحلة العمریة : 

 مرحلة ما قبل المدرسة : -1
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رة عن خربشات على ورق غیر مسطر تختبر في الثانیة من وھي عبا -مرحلة ما قبل التخطیط -أ

 العمر.

مرحبة الرسم باأللوان الشمعیة على ورق غیر  -4-3تمتد من سن  –مرحبة الخطیط التلقائي  -ب

 مسطر ویظھر اتجاھات مختلفة رأسیة ، أفقیة 

 .تظھر الخطوط المستقیمة المنحنیة .5-4من سن  –المحاكاة عن بعد  -ت

 

 ي المدرسة :مرحلة الكتابة ف -2

 التھیئة للكتابة : -1

 التعریف بأدوات الكتابة . -أ

 مسك القلم بالطریقة الصحیحة.  -ب

 تمرین عضالت الیدین والتآزر الحس حركي.  -ت

 تعویده مھارات النظام والترتیب. -ث

 

 ویستخدم كراسات الخط. –الكتابة  -أ -2

ف المقصود ویلفظھ ثم یطلب من المعلم إلى الحر خلفھ. یشیرحیث یقرأ المعلم الجملة وعیدیھا الطالب من 

 الحروف الكبیرة من خالل  محاكاتھم. تشكیلالتالمیذ 

 المؤشر أو اإلصبع ثم تكتب على السبورة ویطلب من الطالب تقلیده بأصابعھم على القاعدة الھواء.

 Writining وتحسین الكتابة بعد اتقان عملیة القراءة والكتابة.  –تحسین الخط: تعلیمیھ الھجاء  -ب

Expression   .التعبیر الكتابي 

 

 pre writingمراحل الكتابة في المراحل المتقدمة:   -3

 استثارة خیال الطفل نحو الكتابة –مرحلة ما قیل الكتابة 

 

 أخطاء الكتابة : 

 أخطاء الكتابة الیدویة : -1

 خطاء التھجئة واإلمالء ( حذف ، إضافة ، إبدال) مثل المد القصیر والطویل. -أ
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ة على التشكیل المناسب للحروف المتشابھة ، كتابة ، تنقیط ، حروف البدایة والوسط عدم القدر -ب

 والنھایة ،و عالمات الترقیم.

 عدم القدرة على التشبیك المناسب الحروف , -ت

 وضوح الخط. -ث

 .-الصیاغة اللغویة  –أخطاء القواعد النحویة  -2

 . مالئمة الموضوع للمحتوىأخطاء التعبیر الكتابي من حیث األفكار والمحتوى والمفردات و -3

 

 العوامل المؤثرة على الكتابة :

 القدرة العقلیة والمعرفة . -1

 الحالة النفسیة العصبیة . -2

 . االنفعالیةالحالة  -3

 نمط التعلیم وانشطتھ . -4

 العوامل األسریة واالجتماعیة والبیئیة .  -5

 

 عالج صعوبات الكتابة:

 ویة (الخط).استراتیجیة تدریس ومعالجة صعوبات الكتابة الید  -1

 .التھجئةاستراتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات  -2

 اإلدراك السمعي ، البصري ، تعدد الحواس. -3

 استراتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات التعبیر الكتابي. -4

 

 أوال : استراتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات الكتابة الیدویة (الخط):

لیدویة (الخط) التي یمكن استخدامھا في تحسین أداء تشتمل استراتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات الكتابة ا

 التالمیذ في الكتابة الیدویة على اآلتي:

أنشطة السبورة الطباشیریة : یمكن تدریب األطفال على استخدام ھذه النشطة قبل أن یبدأ المعلم الدروس  •

 المتعلقة بالكتابة.

 توفیر مواد أخرى لممارسة الحركات الدقیقة للكتابة. •
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ف على جلسة الطفل أو وضعھ واستعداده للكتابة بصورة مریحة من حیث حجم ووضع كل من اإلشرا •

 الكرسي وطاولة الكتابة . ومدى مالئمتھا للعمر الزمني للطفل ونموه الجسمي والحركي.

 تدریب الطفل على طریقة مسك القلم بصورتھ الصحیحة أثناء الكتابة. •

ئل . وان تكون حافتھ السفلى موازیة لحافة الدرج أو یجب أن یكون وضع الورق أو الكراس غیر ما •

 طاولة الكتابة . المواجھة لجلسة الطفل.

یمكن استخدام قوالب وحروف بالستیكیة للكتابة بحیث تشتمل على الحروف واألرقام وبعض الكلمات  •

و الطباشیر واألشكال الھندسیة . ویطلب من الطفل تحسس ھذه الحروف واألرقام بأحد أصابعھ. وبالقلم أ

 السبورة حتى ال تتحرك أثناء كتابة الطفل للحرف. الورق. أومع تثبیت وضع الحرف على 

 اقتفاء الحرف أو تتبعھ من قبل الطفل . •

الورق المخطط أو تخطیط الورق. ویمكن أن تبدأ عملیات التدریب على الكتابة الیدویة باستخدام ورق  •

طفل على  إحالل الحروف وتمكینھا داخل ھذه الخطوط مع مخطط بخطوط كبیرة أو متسعة . ومساعدة ال

 تدریبھ على مراعاة قواعد كتابة الحروف واألرقام.

 تدریس كتابة الحروف حسب درجة صعوبتھا. •

 استخدام الدالالت اللفظیة والمنطوقة. •

 استخدام الكلمات والجمل. •

 

 ثانیا : استراتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات التھجئة :

 

 راتیجیات تدریس ومعالجة صعوبات التھجئة على اآلتي:تشتمل است

اإلدراك السمعي وذاكرة نطق الحروف : قدم ممارسة فعلیة لمھام اإلدراك السمعي لنطق الحروف. مع تقویم 

ودعم المعرفة باألصوات وتحلیل تراكیب الكلمات . وتنمیة المھارات بالتطبیق على التعمیمات المتعلقة 

 بأصوات الحروف.

ساعد الطفل على تقویة إدراكھ البصري و ذاكرة الحروف دعم الصورة  دراك البصري وذاكرة الحروف:اإل

 البصریة للكلمة من اجل االحتفاظ بھا . ركز على المواد التعلیمیة التي تلفت نظر األطفال وتركز انتباھھم لھا.

الحواس البصریة السمعیة والحس اعتمد في تدریسك على تعدد استخدام أسلوب تعدد الحواس في التھجئة : 

 حركیة واللمسیة :
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بھا على نحو صحیح ثم استخدمھا في جملة اطلب من األطفال أن  لتفظفال ینظرون إلى الكلمة . ثم اجعل األط

. وبعد ذلك قم بتھجئة قطع من مقاطع الكلمة مقطعا یروا أو یتابعوا الكلمة ثم انطقھا . واجعلھم ینطقون كل م

. واستخدم احد األصابع في تتبعھا أو اقتفاء حروفھا. سواء في الھواء أو بلمس حروف الكلمة الكلمة شفھیا

 ذاتھا.

 یھیئونھاأطلب من األطفال التطلع إلى الكلمة ثم إغالق أعینھم وأن یتابعوھا ذھنیا بما یسمى عین العقل ثم 

 ررون العملیة ھذه عدة مرات.شفھیا . وأن یفتحوا أعینھم لیروا الكلمة إذا كان نطقھا صحیحا . ویك

أطلب من األطفال ان یكتبوا الكلمة على نحو صحیح من الذاكرة ثم اجعلھم یراجعون التھجئة بالمقارنة مع 

 األصل المكتوب للتأكد من صحة كل حرف في الكلمة .

 لیة .العم یكررواأطلب من األطفال تغطیة الكلمة وكتابتھا، ثم التأكد من صحة  كتابتھم لھا . وأن 

 

 المسودة: تسجیل األفكار على الورقة وما قابلیتھا للتطویر. -

 writingمرحلة الكتابة  -

األفكار ، المفردات  -التتابع –التركیب  –الصیاغة  –مراجعة المحتوى   revisingالمراجعة    -

 والتعبیر للجمل ضمن القواعد اإلمالئیة والنحویة.

 

 

 دراسة حالة

 صعوبات القراءة

 

سنوات ویدرس في مستوى الصف الرابع ، وتم تحویلھ للتقییم ألنھ لم یتعلم القراءة،  9طفل عمره  شادي     

فعدم القدرة على القراءة قد تتسبب عن تخلف عقلي أو إعاقة سمعیة شدیدة أو قصور بصري واضح، 

من المعدل والستبعاد ھذه االحتماالت تم فحص الطفل في المجاالت جمیعھا، فقد كانت حدة  إبصاره  ض

العادي ، وقد اوضح اختبار التخطیط السمعي وجود قدرات سمع عادیة ، وقد كان عمره العقلي حسب اختبارا 

الذكاء مسو لعشر سنوات ، وھو یحضر إلى المدرسة بشكل منتظم منذ كان عمره سنوات وكان تحصیلھ في 

القراءة كان منخفضا عن مستوى  العملیات الحسابیة في مستوى  الصف الرابع ، ولكن مستوى درجتھ في
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الفصل األول .  مما یظھر بوضوح أن ھناك تباینا أو تباعدا واضحا بین ذكائھ ، وقدراتھ اللغویة وأدائھ في 

 الحساب وبین قدرتھ على القراءة بشكل غیر كاف .

 

 

رمیز الكلمات والسؤال المھم الذي یجب أن یسأل في حالة ھذا الطفل لمعرفة سبب عدم مقدرتھ على ت     

والجمل بعد التحاقھ بالمدرسة لمدة ثالثة سنوات مع أن نسبة ذكائھ تشبھ متوسط أداء أقرانھ وكذلك تمتعھ بحدة 

إبصار وسمع عادیة ، وبالتالي فإن السؤال الذي یجب أن یطرح ما ھي القدرة أو قدرات التعلم النمائیة التي 

ت (المتطلبات السابقة لتعلم القراءة ) التي لم تنمو أو لم تعمل یعاني الطفل من تأخر فیھا  أو ما ھي المھارا

 بدرجة مناسبة؟ ،  ما الذي منع الطفل من تعلم القراءة باستخدام طق التعلیم المستخدمة مع العادیین ؟

ولقد كشفت عملیة  التقییم أن ھناك عجزا في قدرتین من القدرات النمائیة . األول كان عجزا في تركیب    

س، إال أن الطفل لم یكن قادرا على  –ل  -عا ألصوات . فقد قدمت للطفل كلمة من ثالث أصوات  جـ وجم

 جمع ھذه الصوات الثالثة في كلمة واحدة.

 

أما الصعوبة النمائیة الثانیة فكانت تتمثل في الذاكرة البصریة ، إذا لم یتمكن الطفل من إعادة كلمة عرضت 

المثال  كتبت كلمة (حصان) على السبورة وقد اخبر الطفل بأن الكلمة التي  بصریا من الذاكرة . فعلى سبیل

كانت مكتوبة على السبورة من الذاكرة . وقد كررت العملیة سبع مرات قبل أن یتمكن الطفل من كتابة الكلمة 

ت من الذاكرة.  وفي ضوء ذلك تم افتراض أن صعوبات التعلم النمائیة المتمثلة في ضعف تولیف األصوا

(إدراك سمعي) وفي ضعف التصور (ذاكرة بصریة) ھي التي تمنع من تعلم القراءة . وقد اكتشف أیضا أنھ 

بالرغم من حدة اإلبصار عند الطفل عادیة إال أن لدیھ عدم اتزان شدید في عضالت العین وھو ما قد یسھم 

م الطفل تم استخدام جمع بدوره في صعوبات الذاكرة البصریة . ومن خالل التدریب المكثف ، تم تعلی

األصوات وتشكیلھا باستخدام الطریقة الصوتیة في تعلم القراءة وكذلك تطویر التصور في معرفة الكلمات 

 القدرتین في مھمة القراءة ، تعلم الطفل ھذه المھمة. ھاتینالمرئیة وبتطویر 
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 دراسة حالة

 القراءة وفھم المقروء

 

سنوات ال تقرأ تعییناتھا الدراسیة  10الحظت بان احدى الطالبات وعمرھا تتمثل في ان مدرسة الصف الرابع 

ویبدو انھا متخلفة عما ھو متوقع من مستوى صفھا في مادة الحساب. وقد طلبت المدرسة من الطالبة أن تقرأ 

أن  . ومن ثم طلبت منھا أن تحاول قراءتھمن كتاب في مستوى الصف  الرابع ، إال انھا لم تكن قادرة على 

تقرأ كتابا في مستوى الصف الثالث وكتابا بعده في مستوى الصف الثاني واخیرا من كتاب الصف األول. 

 ولقد قرأت الطالبة كتاب الصف األول بشكل كاف إلى حد ما.

 

ولكنھا تعثرت واخطأت في قراءة كلمات من كتاب الصف الثاني. ولقد قدمت المدرسة كلمات منفصلة من كل 

دراسیة ووجدت ان لدى الطالبة مشكلة في تفسیر رموز الكلمات خارج سیاقھا ولقد تساءلت ھذه الكتب ال

المدرسة إذا كان مستوى الفھم اللغوي عند الطالبة عامال مؤثرا في انخفاض تحصیلھا في القراءة. وعندما 

فقد فھمت الطالبة قطع الفھم السمعي لدیھا،  الختبارقرأت المعلمة للطالبة قطعا من كل الكتب الدراسیة وذلك 

القراءة في مستوى الصف الرابع وحتى قطع القراءة في مستوى الصف الخامس، وفي ضوء ھذه النتیجة 

 سألت المدرسة مجموعة من األسئلة من ضمنھا:

 

 ما إمكانیة الطفلة للقراءة ؟ -1

 في أي مستوى تفھم الطالبة قطع القراءة عندما تقرأ لھا؟ -2

 ة أن تقرأ كلمات منفصلة ؟في أي مستوى تستطیع الطفل -3

 في أي مستوى تدرك الطفلة كلمات في مجموعة من الكلمات (تمییز الكلمات)؟ -4

 في أي مستوى تقرأ الطفلة قراءة صامتة مع الفھم؟ -5

 ما نوع األخطاء التي تقع فیھا الطفلة سواء في القراءة قطع القراءة أو قراءة الكلمات؟ -6

 تحسن سلوك الطفلة في القراءة. ما العوامل التي تسھم في منع  وإعاقة -7

 ما طریقة العالج التي یجب أن استخدامھا لتحسین سلوك الطفلة في القراءة؟ -8
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كان أحد العلماء والمؤلفین في الماضي یلعب لعبة الجولف مع بعض األصدقاء الذین اشتكوا لھ بان ابنتھم    

ربع سنوات إلى المؤسسة الداخلیة . وقد كان قلق ترفض أن ترسل طفلتھا المتخلفة عقلیات والبالغة من العمر أ

ألختھا الكبیرة. وكانوا یرغبون في تقدیم  االجتماعياألھل ینبع من أن الطفلة (سالي) قد تؤثر على التطور 

اإلرشاد والتوجیھ البنتھم أمل أن تسمح بوضع الطفلة سالي في مؤسسة داخلیة (إذا كان ذلك اجراء شائعا 

 في ذلك الوقت). لألطفال المتخلفین

 

الذي عقد مع األم بان الطفلة سالي لم تتكلم بعد وحین كانت طفلة رضیعة كانت تعاني من  االجتماعأظھر 

شھور أجریت لھا عملیة جراحیة تحت اللسان لمساعدتھا في  7مشكالت في التغذیة. وعندما كان عمرھا 

الطبیة والنفسیة الالحقة حالة الطفلة على انھا حركة اللسان وبالتالي في عملیة األكل. ولقد شخصت الفحوص 

 متخلفة عقلیا في محاولة لتوضیح النقص في تطور اللغة والكالم.

 

والمالحظات بأن الطفلة تنمو  االختباراتشامل للجوانب النمائیة ، وأظھرت  تقییمبعد ھذا االجتماع أجري 

ھم اللغة وفھم ما تشاھده ، والتواصل باإلیماءات بشكل عادي في بعض المجاالت بما فیھا الذاكرة البصریة. وف

تستدعي تعبیرا لفظیا . في حین أنھا كانت  التیثواإلشارات. ولكنھا كانت  متخلفة جدا في الكالم والمجاالت 

فغن التشخیص المبكر للطفلة على انھا حالة تخلف عقلي  االضطراباتتصدر أصواتا محدودة ، وبسبب ھذه 

 كان موضوع تساؤل.

 

ولقد تلقت سالي تدریبا خاصا في تطور اللغة والكالم لمدة عامین ، وتعلمت ان تستجیب لألسئلة شفویا ، وقد 

سنوات  6ساعدتھا ذاكرتھا البصریة الممتازة في تعلم قراءة الكلمات والجمل . وحین دخلت المدرسة وعمرھا 

لیست متخلفة عقلیا. وفي النتیجة تم ونصف، تم فحصھا من قبل األخصائي النفسي الذي توصل إلى أن سالي 

وضعھا في الفصول العادیة ، وكان أداؤھا المدرسي ینخفض قلیال عم المعدل، وعندما تخرجت من المدرسة 

 كلیات المجتمع المحلیة. بأحدالثانویة التحقت 

 

عقلیا ، وقد  بانھا متخلفة -خطأ -لم تكن لدى سالي إعاقة سمعیة او بصریة وكانت نتیجة التشخیص قد اثبتت

سنوات إلى تباین واسع في النمو ، مع عجز واضح في  4التربوي للطفلة في عمر  -اشار التقویم النفسي

 التعبیر اللفظي. وبناء علیھ فقد عولجت الطفلة بسبب صعوبة في التعلم ولیس ألنھا متخلفة عقلیا .
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 المیذ ھي كاآلتي:وعلى ضوء ذلك فإن الخطوات التطبیقیة في طریقة تعلیم ھؤالء الت

  الكالم بوضوح وھدوء. -  

  الكتابة بوضوح على اللوح، لتوضیح المغزى. -  

  الكتابة بوضوح على اللوح ، لتوضیح المغزى . -  

عدم التركیز على نقاط النقص بل على نقاط القوة لجعلھ یشعر بأنھ قادر على العطاء ألن الرغبة  -  

 شدیدة عنده.

القراءة بصوت عال) فالنقص ھو خذالن ذاكرتھ ولیس عجزه على عدم وضعھ في مواقف حرجة ( -  

  العطاء.

  وضع التالمیذ في المقاعد األمامیة من الصف ال لقصور في البصر بل لقصور في التركیز. -  

  إعطائھ مطبوعات بالتعلیمات أفضل من كتابتھا على اللوح . -  

  إعطائھ مھلة زمنیة أطول عندما ینسخ من اللوح. -  

  یره الدائم بالواجبات البیتیة.تذك -  

  عدم معاقبتھ للضعف اللغوي المتعلق بالتھجئة ألن ذلك ال یعود بأي فائدة تعلیمیة. -  

  تحدید الجزء المطلوب فراءتھ من الكتاب والصفحة وحتى السطر بوضع عالمات فارقة . -  

سطر السابق والسطر الالحق ، إذا كان لدیھ رغبة في الكتابة ، یجب مضاعفة المسافة العامودیة بین ال  

  حتى ولو كانت مخالفة لمنھاج المدرسة التعلیمیة.

  اشتراك ذویھ بواجباتھ الیومیة  في البیت . -  

  اكتشاف اھتماماتھ وتشجیعھ. -  

  إعطاؤه كل فرصة ممكنة في الصف إلظھار قدراتھ الذاتیة. -  

  إشراكھ في مجمل النشاطات. -  

  اءة.عدم توبیخھ لضعفھ في القر -  

  التحلي معھ بالصبر الشدید. -  
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 انماط التعلم وخصائص كل نمط : 

:أنماط التعلم مفھوم :  

نظریات كثیرة تم تطویرھا في میادین التربیة وعلم النفس من أجل فھم كیف یفكر ویتعلم الطالب، ومن ھذه   

ھا الطالب في اكتساب المعرفة، النظریات تم التوصل إلى أنماط التعلم. ونمط التعلم ھو الطریقة التي یوظف

 وكل طالب لھ طریقتھ الممیزة في التعلم.

إن نمط التعلم لیس ما یتعلمھ الطالب بل كیف یتعلم ھذا الطالب. إن أنماط التعلم تساعدنا في تفسیر لماذا   

اللعب طالب یمكنھ أن یقول الحروف بعد قراءتھا في كتاب الحروف، وطالب آخر یمكنھ تعلم الحروف أثناء 

 .A,B,C بقوالب كتبت علیھا الحروف، بینما طالب آخر یمكن ان یتعلم الحروف بغناء     أغنیة

  

 أھمیة أنماط التعلم

جھة نحو نمط مقدار ما یتعلمھ الفرد یعتمد على كون الخبرات التعلیمیة المو ان تفید نظریة أنماط التعلم  .1

فرد.أكثر من اعتماده على ذكاء ال بھ التعلم الخاص  

ة للطلبة.مواقف صفیة بحیث تكون ذات معنى وذات فعالی اعداد التعلم تساعد المعلم على انماط معرفة  .2  

المناسبة التي تحقق  التعلمیة معرفة أنماط تعلم الطلبة یساعد المعلم على اختیاره لالستراتیجیات التعلیمیة  .3

 أھداف التعلم بفاعلیة.

ونمط  ألسلوب بقاالتعلیمي الذي تقدم فیھ المھمة التعلیمیة مطا االسلوب ین یكوننجاحا ح اكثر یكون التعلم  .4

  تعلم الطالب.

كل نمط من أنماط التعلم؟  ما ھي الطریقة التي یفضل أن یتعلم بھا  

البصري-1  

الذي  ھو والذي یمتلك المقدرة على أن یتصور العلم الفضائي في عقلة تماًما مثلھ مثل قائد الطائرة أو البحار

صاحب المقدرة الخیالیة یمكن أن یوظفھا في الفنون و العلوم ، فإذا كانت عنده  الكبیرانیجوب عالم الفضاء 
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المیول نحو الفن فربما یصبح رساًما ، أو نحاتًا ، أو مھندًسا معماریًا. إن ھناك علوًما معینھ تركز على ھذه 

 مثال على ذلك مایكل أنجلو ،لیوناردو دافنشي، بكاسو. . و خیرالطوبولوجیاالمقدرة مثل علم التشریح و علم 

 

 االستراتیجیات التعلمیة التي یرغب في ممارسھا ھذا النمط.

عمل نماذج الملصقات ،عمل  شریط فیدیو أو فلم، التخطیطي. عملعمل رسوم بیانیة ، إعالنات و الرسم  

التظاھر بأنھ شخص آخر أو  ھم األلوان،ف استخدام األلوان و األشكال خرائط و مجسمات، صور عملألبوم 

 .مشاھدة األفالم التعلیمیة شیئًا آخر،

السمعي-2  

رة على یكتسب المتعلم السمعي معلوماتھ الجدیدة عن طریق الصوت فنرى أن صاحب ھذا النمط لدیھ القد

التي  ن الصفاتتآلفھ و تناغمھ . و م  مالحظة الفرو قات في النغمات و درجتھا و مستواھا و اإلیقاع ومدى

بھا الشخص السمعي :  یتسم  

. یتكلم بشكل متناغم یتعلم من خالل االستماع لمناقشة موضوع ما  .1  

. یتحدث مع نفسھ في حالة انشغالھ بأمر ما  .2  

  یستمتع بالقراءة الجھریة و یحب أن یستمع لقراءة اآلخرین  .3

. یشرح لآلخرین یحب سماع الشرح و التفسیر من اآلخرین ، و یحب أن  .4  

. یستطیع إعادة النغمة المسموعة و تقلید درجة األصوات  .5  

  یجد صعوبة في الكتابة و یفضل السرد  .6

ویمیل للموسیقى عادة ما یكون متحدثا بارعا   .7  
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  الحركي -3.

ینة ، ل مشكلة معھو الذي لدیھ المقدرة على استخدام كل الجسم أو أجزاء منھ( األیدي ، األصابع ، األذرع) لح

اطھمألوان نش صناعة شيء ما أو عرض أنواع من المنتوجات، و خیر مثال علي ذلك الریاضیون بمختلف  

 

  االستراتیجیات التعلمیة التي یرغب في ممارستھا ھذا النمط:

 

عمل أغنیة منھجیة راقصة (مع الحركات).   

عمل حركات متتالیة ( قصة حركیة).   

لعب األدوار.   

مسرحیة ھزلیة أو مسرحیة ھادفة.ل تمثی   

التقلید.   

عمل التصامیم و النماذج.   

تمثیل الفنون العسكریة.   

تجمیع لغز ( قصة محیرة).   

التمثیل الصامت الھادف.   

عرض األلعاب الریاضیة   

 كیف نمیز الطالب البصري؟

یتابع المدرس إذا تحرك من مكانھ ویھتم بمظھره .        -1  

یتم شرح الموضوع بشكل عام قبل الدخول في التفاصیل یحب أن        -2  

یھتم بالملصقات الحائطیة        -3  
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؟ كیف نمیز الطالب السمعي  

مع اآلخرین وصوتھ یعلو قلیال أثناء القراءة.   یتحدث كثیرا  

یتذكر األغاني واألناشید واأللحان بسھولھ . -2  

  وتھ .لدیھ القدرة على تقدیر من یحترمھ من نبرة ص-3

 

 كیف نمیز الطالب الحركي ؟

یعلم من خالل التجربة-1  

صامت في معظم األحیان ویحب األعمال الیدویة-2  

  یتحدث بنبرة ھادئة ویتأثر بأي إشارة من المدرس أو زمالئھ -3

. 

 :ستراتیجي ریب التخطیط االتد -4

ستقبل أفضل إال وتضع التخطیط أصبح التخطیط سمة من سمات الحیاة المعاصرة، وما من أمة تسعى إلى م

سیاسة لھا تسیر على ھدیھ وتستفید منھ. وقد أصبح العالم أشد حاجة للتخطیط بعد أن تعقدت وسائط معیشتھ، 

وتشابكت وسائلھا، وتشعبت جوانبھا، وتعددت إمكاناتھا. وینسحب ذلك على التخطیط التعلیمي بصفتھ العنصر 

 لتنمیة وزیادة كفایة وفعالیة األفراد.األساسي والفعال في عملیات التقدم وا

 

التخطیط االستراتیجي أداة إداریة تستخدمھا المؤسسة من أجل القیام بعملھا بصورة أفضل وذلك من  ویعد 

إضافة إلى تقویم  ،خالل تركیز طاقاتھا والتأكد من أن جمیع العاملین فیھا یسیرون في اتجاه نفس األھداف

 بة للتغیرات البیئیة.وتعدیل اتجاه المؤسسة استجا
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تعددت تعریفات التخطیط االستراتیجي سواء في میدان اإلدارة بصفة عامة أو في میدان اإلدارة التعلیمیة 

بصفة خاصة، فھناك من ینظر إلیھ باعتباره عملیة إداریة تھدف إلى تغییر وتحویل نظام العمل في المؤسسات 

عتبر التخطیط االستراتیجي مجرد فلسفة تحدد طریقة ومنھاج حل بطریقة تحقق الكفایة والفاعلیة، وھناك من ی

 المشكالت اإلداریة في النظم المختلفة.

التخطیط االستراتیجي من خالل أربعة مرتكزات تمثل اإلطار الذي یتحرك  (Steiner 1979)یعرف ستینر 

 داخلھ ذلك المصطلح وھي:

 

 مستقبلیة القرارات: -1

یجي إلى تحدید مواطن القوة والضعف التي ینطوي علیھا المستقبل، واإلفادة من حیث یتجھ التخطیط االسترات

الفرص المتاحة وتحاشي المخاطر، وبالتالي فإن التخطیط االستراتیجي ھنا یعني تصمیماً أو نموذجا للمستقبل 

 المرغوب وتحدیدا للوسائل المؤدیة إلیھ.

 

 التخطیط كعملیة: -2

ن عملیة تبدأ بصیاغة األھداف فاالستراتیجیات والسیاسات ثم الخطط ال سیما التخطیط االستراتیجي عبارة ع

التفصیلیة أو اإلجرائیة المؤدیة إلى تنفیذ االستراتیجیة وبصورة یتحقق من خاللھا األھداف المرسومة. 

یة تنفیذه وبالتالي فإنھ یمثل عملیة یتبلور من خاللھا وبتحدید مسبق نوع الجھد التخطیطي المطلوب وزمنھ وآل

والجھة المنفذة وكیفیة معالجة النتائج، مما یعني أنھا عملیة تسیر على أسس واضحة، وفي نفس الوقت تتصف 

 باالستمراریة للسیطرة على التغیرات التي تطرأ في البیئة.

 

 التخطیط كفلسفة: -3

ً للحیاة، من خالل التركیز على األد ً وأسلوبا اء المستند إلى الدراسة والتنبؤ یمثل التخطیط االستراتیجي اتجاھا

بالمستقبل، وكذلك على استمراریة عملیة التخطیط وعدم استنادھا فقط على مجموعة من اإلجراءات 

 واألسالیب.
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 التخطیط كبناء: -4

یسعى التخطیط االستراتیجي إلى محاولة الربط بین أربعة أنواع رئیسیة من المكونات ھي: الخطط 

امج متوسطة المدى، والمیزانیات قصیرة المدى، والخطط اإلجرائیة بغیة انصھار التكامل االستراتیجیة، والبر

 بینھا في صورة قرارات آنیة.

 

جھد منظم یھدف إلى اتخاذ قرارات أساسیة وإجراءات تحدد ماھیة  وھكذا نجد أن التخطیط االستراتیجي ھو

عملیة والتخطیط االستراتیجي ھو  نحو المستقبل. المؤسسة، وماذا تفعل؟ ولماذا تفعل ذلك ؟ من خالل التركیز

تضمن التھیؤ ألفضل الطرق استجابة للظروف البیئیة المحیطة بالمؤسسة، بغض النظر عن یاستراتیجیة ألنھ 

 ً ً یعنى أن تكون أھداف المؤسسة واضحة ، ومعرفة أو عدم معرفة ھذه الظروف مسبقا أن تكون استراتیجیا

ً للبیئة الدینامیكیة.ن تكون أو ،وكذلك مصادرھا یتضمن تحدیداً متعمداً لألھداف  االستراتیجي التخطیطف واعیا

 ( اختیار المستقبل المرغوب) وتطویر أسلوب لتحقیق ھذه األھداف.

 

تضمن ترتیب محدد ونمط یتم التركیز علیھ وعلى فاعلیتھ، یعملیة منظمة ألنھ كما یعد التخطیط االستراتیجي 

ة من األسئلة المتتابعة تساعد المخططین على اختیار الفرضیات وجمع ودمج المعلومات فالعملیة تثیر مجموع

العملیة عبارة عن مجموعة وبالتالي فإن  حول المستقبل والتنبؤ بالبیئة المستقبلیة التي ستعمل فیھا المؤسسة.

 من القرارات حول ماذا ستفعل؟ لماذا نفعل ذلك؟ وكیف نفعل ذلك؟

 

جھد عقلي منظم یھدف إلي استثمار ك»»ل الط»»رق واألس»»الیب والم»»وارد المتاح»»ة م»»ن تیجي ھو والتخطیط االسترا

وبن»»اء  ،تحدی»»د أھ»»داف أو غای»»ات المؤسس»»ة االس»»تراتیجي یتض»»من التخط»»یط وأج»»ل تحقی»»ق األھ»»داف المرج»»وة. 

وتنس»»یق وتط»»ویر مجموع»»ة م»»ن الخط»»ط الش»»املة ل»»دمج  ،االستراتیجیة  الالزمة لتحقی»»ق ھ»»ذه األھ»»داف والغای»»ات

 یمكن فعلھ ؟). إنھ یھتم بالنواتج (ما الذي یجب فعلھ ؟) والوسائل (كیف األنشطة.

 

 التخطیط االستراتیجي والتخطیط بعید المدى: 

 بالرغم من استخدام المصطلحین بنفس المعنى، إال أنھما یختلفان في تأكیدھا على البیئة "المفترضة".

تحقیق مجموعة من األھداف على مدى عدة سنوات مع افتراض أن فالتخطیط بعید المدى یعنى بتطویر خطة ل

. المعرفة (المعلومات) الحالیة حول ظروف المستقبل ثابتة بما فیھ الكفایة لتأكید ثبات الخطة خالل تنفیذھا
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ً وبالتالي یمكنكفعلى سبیل المثال في أواخر الخمسینات وبدایة الستینات  ً نسبیا  ان االقتصاد األمریكي ثابتا

 التنبؤ بھ، لذلك كان التخطیط بعید المدى مفیداً.

 

أما التخطیط االستراتیجي فإنھ یفترض بأن المؤسسة یجب أن تستجیب للبیئة الدینامیكیة المتغیرة (ولیس البیئة 

ً المفترضة للتخطیط بعید المدى). وبالتالي فان التخطیط االستراتیجي یؤكد أھمیة اتخاذ القرارات  األكثر ثباتا

 ة للتغیرات في البیئة التي تعمل فیھا المؤسسة.حتي تؤكد قدرة المؤسسة على االستجابة الناجال

 

 التفكیر االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة :

یكون التفكیر االستراتیجي مفیداً فقط عندما یدعم التفكیر االستراتیجي ویقود إلى اإلدارة االستراتیجیة " 

السؤال:" ھل نفعل الشيء الصحیح؟" وھو یستلزم بیعنى التفكیر االستراتیجي و األساس للمؤسسة الفعالة".

المتغیرات الثالثة التالیة: غرض محدد، وفھم للبیئة خاصة القوى التي تؤثر أو تدعم تحقیق ذلك الغرض 

یق التفكیر ھي تطبفاإلدارة االستراتیجیة أما  وكذلك اإلبداع في تطویر استجابات فعالة لتلك القوى والمعوقات.

وھي تركز على المستقبل خالل سیاق من التغیرات ولكن في بیئة یمكن ، االستراتیجي في قیادة المؤسسة

 التنبؤ بھا نسبیاً.

 

 الخطوات األساسیة في عملیة التخطیط االستراتیجي 

 

 أوالً: الجاھزیة  :

 

ة مدى التزام العاملین في المؤسسة لكي تقوم بالتخطیط االستراتیجي البد من تقویم مدى الجاھزیة لذلك خاص

أما إذا كانت ھناك أزمة مالیة تلوح في  وقدرتھم على تكثیف الجھود وتركیز االنتباه إلى " الصورة الكبرى".

ة فإنھ من غیر المناسب القیام بالتخطیط طربأو أن البیئة مض ،أو أن المؤسسة على وشك الرحیل ،األفق

 ة للتخطیط االستراتیجي یجب ان تكون قادرة على:إن المؤسسة الجاھز االستراتیجي.

 تحدید القضایا المھمة والخیارات التي یجب ان یناقشھا التخطیط االستراتیجي. §

 تحدید األدوار (من یعمل ماذا ؟....) §

 تشكیل لجنة للتخطیط. §
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 تطویر صورة مستقبلیة للمؤسسة. §

 تحدید المعلومات التي یجب جمعھا التخاذ قرارات صائبة. §

 

 نیاً: إعداد الرؤیة والرسالة :ثا

 

رسالة المؤسسة ھي كمقدمة الكتاب التي تجعل القارئ یعرف إلى أن یذھب الكاتب وھي توضح بان الكاتب 

 یعرف إلى أین یذھب. بالمثل فإن الرسالة تصف المؤسسة تماماً من خالل: 

 .ھوما الذي تسعى لتحقیق ،لماذا تتواجد المؤسسة ي: ویعنرضغال .1

 رض.غالطریقة أو النشاط الرئیس الذي تحاول المؤسسة من خاللھ تحقیق الویعني  :  العمل .2

 المبادئ والمعتقدات التي تقود أفراد المؤسسة أثناء سعیھم لتحقیق غرض المؤسسة.وتعني :    القیم .3

 

 كتابة الرسالة : 

ضروریة في تعریف  تعنى الرسالة بتوصیل جوھر وماھیة المؤسسة للعمالء والجمھور، والعناصر التالیة

 ماھیة المؤسسة.

 

 بیان الغرض:

: لماذا وجدت المؤسسة؟ ما ھي النتیجة القصوى ھیوضح غرض المؤسسة ماذا تسعى المؤسسة لتحقیق حیث 

 وفي تحدید الغرض من الضروري التركیز على المخرجات والنواتج ولیس على الطریقة. لعمل المؤسسة؟

 

 حي والعقليمثال یوضح غرض مؤسسة لإلرشاد الص

 : "تقدیم الخدمات اإلرشادیة" (یصف الطریقة ولیس النتیجة)مثال ضعیف §

 : "تحسین جودة الحیاة"         ( یصف النتیجة النھائیة)مثال قوي §

 

وھو یجمل العمل واألعمال (األنشطة/البرامج) التي تقوم بھا المؤسسة لتحقیق غرضھا. بیان العمل: 

 " یقدم" أو تربط الغرض باألعمال.والرسائل غالباً تتضمن الفعل 

 مثال تحسین جودة الحیاة من خالل تقدیم الخدمات االرشادیة 
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فالقیم توجھ أفراد المؤسسة  ،لتطبیقھاوھي المعتقدات التي یتبناھا أفراد المؤسسة بوجھ عام ویجتھدون القیم : 

 في أداء عملھم.

 

 ة األسئلة التالیة خالل تطویر رسالة المؤسسة : باإلضافة إلى العناصر الثالثة السابقة، یمكن معالج

 ما المشكلة أو الحاجة التي تحاول المؤسسة معالجتھا؟ §

 ما الذي یجعل مؤسستك فریدة؟ §

 من المستفید من عملك؟ §

 

  :رؤیة المؤسسة

 

على السؤال: كیف  بوھي تجبی ،المؤسسة ھأما رؤیة المؤسسة فھي توضح صورة للنجاح الذي یمكن أن تحقق

 أو ھي حلم أو طموح یراود العاملین في المؤسسة ویسعون لتحقیقھ. النجاح؟ ویبد

 ،وطموحھ ،ومناسبة ،وسھلة الفھم ،ومصاغة بطریقة جیدة ،وصادقة ،ویجب أن تكون الرؤیة واقعیة

وجھ الرؤیة طاقات المجموعة وتخدم كدلیل للعمل. إنھا یجب أن تتوافق مع قیم تیجب أن و ومستجیبة للتغییر.

 لتحقیق الرسالة. عاملینمؤسسة وأن تتحدى وتحفز الال

 

 ثالثاً : تقییم الوضع الحالي للمؤسسة:

ویقصد بذلك الوعي بالمصادر المتاحة والنظر إلى البیئة المستقبلیة حتى تتمكن المؤسسة من االستجابة بنجاح 

 للتغیرات البیئیة.

 

لحالیة حول نقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة، إن تقییم الوضع الحالي للمؤسسة یعني تحدید المعلومات ا

وكذلك المعلومات حول األدوار اتجاه القضایا الحساسة التي تواجھھا المؤسسة والتي یجب أن تتضمنھا 

خطتھا االستراتیجیة مثل قضایا التمویل، فرض البرامج الجدیدة، تغیر القوانین أو تغیر احتیاجات العمالء 

 نا ھو اختیار القضایا األكثر أھمیة من أجل معالجتھا.وھكذا. األمر المھم ھ
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 وفي ھذه الخطوة یلزم تحلیل بیئة التخطیط ومن األسالیب المستخدمة في ذلك:

 

  SWOTتحلیل 

ونقاط الضعف  Strengthsوھو من األسالیب الشائعة في تحلیل بیئة التخطیط ویھدف إلى تحدید نقاط القوة 

Weaknesses ة الداخلیة للمؤسسة، وكذلك الفرص المتاحة المرتبطة بالبیئOpportunities  ،أمام المؤسسة

 التي قد تواجھ المؤسسة في المستقبل وھي ترتبط بالبیئة الداخلیة للمؤسسة. Threatsوالتھدیدات 

 

إن تحدید نقاط القوة داخل المؤسسة یساعد في االستغالل األمثل لھذه النقاط واالعتماد علیھا في تحدید 

إلى ضرورة العمل الجاد من أجل  التنبیھولویات التي یمكن تحقیقھا. أما تحدید نقاط الضعف فإنھ یساعد في األ

التغلب على ھذه النقاط وتحویلھا إلى نقاط قوة. أما تحدید الفرص المتاحة أمام المؤسسة فإنھ یساعد في 

التھدیدات والمخاطر التي تواجھ المؤسسة التخطیط الستغالل ھذه الفرص واالستفادة منھا بینما یساعد تحدید 

في تالفي خطرھا واالستعداد لمواجھتا حتى ال تباغت المؤسسة وھي غیر جاھزة لمواجھتھا والتعامل معھا، 

وھذا یساعد في التقلیل من اآلثار السلبیة التي یمكن أن تلحق بالمؤسسة بسبب ھذه المخاطر والتھدیدات إذا لم 

 اإلجراءات الالزمة لمواجھتھا.یتم اتخاذ الترتیبات و

 

 STEEPتحلیل 

ویقصد بھذا التحلیل تحدید العوامل التالیة التي تؤثر على عمل المؤسسة سواء كانت ھذه العوامل داخلیة أو 

 خارجیة:

 S (Social)العوامل االجتماعیة  ▪

 T (Technical) الفنیة    العوامل  ▪

 E (Economic)   االقتصادیة العوامل ▪

 E ( Educational)تربویة.   ال العوامل ▪

 P (political)    السیاسیة العوامل ▪
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 رابعاً: تطویر االستراتیجیات واألھداف الكبرى واألھداف الخاصة:

 

بعدما یتم االتفاق على رسالة المؤسسة ورؤیتھا ویتم تحدید القضایا الرئیسیة فان الوقت یكون قد حان لتحدید 

تحدید األسالیب التي یمكن أن تتخذ (االستراتیجیات) والنتاجات العامة  أي ماذا یمكن أن نفعل بكل ذلك.

 والخاصة التي یجب تحدیدھا ( األھداف الكبرى واألھداف الخاصة).

 

فردیة ومناقشات جماعیة، وأسالیب محددة التخاذ القرارات الرسمیة  الھاماتإن ذلك قد یأتي من خالل 

 ة المؤسسة الموافقة على كیفیة معالجة القضایا المھمة.وغیرھا. ولكن في النھایة یجب على قیاد

إن ذلك یمكن أن یأخذ وقتاً ویستلزم مرونة كبیرة، فالمناقشات في ھذه المرحلة دائماً تستلزم معلومات إضافیة 

لى عدم الخوف من العودة إ ھناتقییم الواقع. المھم  لأو إعادة تقییم لالستنتاجات التي یتم التوصل إلیھا من خال

 خطوات أولیة لالستفادة من المعلومات المتاحة لبناء أفضل خطة ممكنة.

 

 :خامساً: إكمال الخطة المكتوبة 

 

على الورق والوصول إلى مسودة لتوثیق التخطیط النھائي من أجل  شيءتتضمن ھذه الخطوة وضع كل 

 ما على من المسئولین لتحدیدمراجعتھا من قبل متخذي القرار، فھذا ھو الوقت المناسب الستشارة الصف األ

أن الخطة تجیب على األسئلة المفتاحیة  من والتأكد ،إذا كانت ھذه الوثیقة قابلة للترجمة إلى خطط إجرائیة

 والمھمة حول األولویات والتوجھات بتفاصیل كافیة.

إن  رعة. فالخالفإنھ من الخطأ إخفاء الخالفات التي یمكن أن تحدث في ھذه المرحلة لمجرد إنھاء العملیة بس

  .كان خطیراً قد یقوض فعالیة التوجھات االستراتیجیة التي تم اختیارھا بواسطة لجنة التخطیط

 

 فوائد التخطیط االستراتیجي: 

 یوضح اإلطار واالتجاه الذي یقود ویدعم إدارة المؤسسة. .1

 یحدد رؤیة وغایة مشتركة لجمیع العاملین بالمؤسسة. .2

 وأھدافھا. المؤسسةیزید مستوى االلتزام نحو  .3

 یحسن نوعیة الخدمات المقدمة للعمالء وطرق قیاس ھذه الخدمات. .4
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 یزید من احتمال توفیر الدعم وتطویر األفراد. .5

 تحدید األولویات والمصادر الالزمة. .6

 زیادة القدرة على التعامل مع المخاطر الخارجیة. .7

 إدارة األزمات. فيالمساعدة  .8
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تلفون 2-2414488-٩٧٠+  

فاكس 2-2414484-٩٧٠+

info@juzoor.org :بريد الكرتوين

 www.juzoor.org  :الصفحة االلكرتونية

   /Juzoor          /juzoor          /juzoor    


