
عديدة  عوامل  إلى  البصرية  اإلعاقة  أسباب  تعود  إذن 

أثنائها  أو  الوالدة  قبل  ما  ملرحلة  تعود  قد  ومختلفة 

 . املكتسبة  باألسباب  تسمى  وهذه  الوالدة  بعد  وبعضها 

أما بالنسبة لإلعاقة املكتسبة بعد السادسة فيكون الطفل قد 

تعرف على املدركات واملفاهيم البصرية وهذا ميتاز عن ذو اإلعاقة 

اخللقية بخبراته البصرية وبثرائه في احلساسيات املترابطة كأن 

 . يستثير اإلدراك اللمسي أو الصوتي أو الشمي صورة بصرية 

عديدة  عوامل  إلى  البصرية  اإلعاقة  أسباب  تعود  إذن 

أثنائها  أو  الوالدة  قبل  ما  ملرحلة  تعود  قد  ومختلفة 

 . املكتسبة  باألسباب  تسمى  وهذه  الوالدة  بعد  وبعضها 

أسباب اإلعاقة البصرية متعددة ومنها  :

1. حدوث ثقب في شبكية العني : 

يؤدي إصابة الشبكية بثقب إلى انفصال الشبكية مما يسمح 

الشبكية  انفصال  إلى  يؤدي  الذي  األمر   , بالتجمع  للسائل 

هذه  في  األعراض  أهم  ومن  بها  تتصل  التي  األجزاء  عن 

الومضي  والضوء  الشديدة  اآلالم   . الرؤية  مجال  في  الضعف 

قصر  إصابات  إلى  أيضا  االنفصال  سبب  ويعود  اخلاطف 

والذي  الشبكية  في  اعتالل  إلى  يؤدي  الذي  والسكري  النظر 

. للعمى  يؤدي  قد  نزيف  يسبب  و  الدموية  األوعية  في  يؤثر 

2. تنكس نقطة املركز : 

ناجتة  الشبكية  في  االضطراب  من  حالة  عن  ناجت  وهو 

املركزية  النقطة  في  الدموية  األوعية  في  تليف  عن 

البعيدة  األجسام  رؤية  الشخص  على  يصعب  بحيث 

. املركزي  البصر  فقدان  إلى  يؤدي  املرض  وهذا  القريبة  أو 

 »GLAUCOMA« : 3. املاء األسود

مينع  الذي  األمر  العني  ضغط  في  شديدة  زيادة  عن  ناجت  وهو 

إلى تلف اخلاليا  بالتالي  إلى الشبكية ويؤدي  الوصول  الدم من 

العصبية ومن ثم إلى العمى ويحدث التلف في اجلزء اجلانبي من 

الشبكية وينتقل تدريجيا إلى مركز الشبكية , األمر الذي يؤدي 

أسباب اإلعاقة البصرية :

عديدة  عوامل  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  باألسباب  اخلوض  قبل 

تأثير  مدى  ويعتمد   , العني  على  تؤثر  أمراض  إلى  تقود  قد 

اإلصابة  موقع  على  البصر  وظائف  على  األمراض  هذه 

اإلعاقة  أسباب  وتختلف  اإلنسان.   وعمر  وشدتها  وأسبابها 

 , آلخر  فرد  من  حدوثها  وزمن  وأشكالها  ودرجتها  البصرية 

سن  قبل  بها  يصاب  أو  بصرياً  معاقا  الطفل  يولد  فعندما 

الوالدية  البصرية  اإلعاقة  إعاقته  على  يطلق  فانه  السادسة 

فانه  السادسة  بعد سن  بها  الفرد  أصيب  إذا  أما   , اخللقية  أو 

املكتسبة. أو  الطارئة  البصرية  باإلعاقة  إعاقته  على  يطلق 

في  أو  امليالد  مع  حتدث  اخللقية  أن  هو  اإلعاقتني  بني  والفرق 

مرحلة مبكرة من العمر قبل سن السادسة , ولذا فهي حتدث 

أو  البصرية  واملفاهيم  املدركات  على  الطفل  يتعرف  أن  قبل 

البصرية  املفاهيم  الكافي من هذه  القدر  لديه  يتكون  أن  قبل 

 ... واملناخ  والتضاريس  واملعدات  األثاث  أسماء  على  الدالة 

عند  الذاكرة  على  تطرأ  التي  البصرية  املفاهيم  من  وغيرها 

فالشخص   , عليها  الدال  املفهوم  أو  اللفظ  قراءة  أو  سماع 

على  يطرأ  فأنه  أرنب  كلمة  يقرأ  أو  يسمع  عندما  املبصر 

وخصائص  وحجم  شكل  الشعورية  وبطريقة  مباشرة  ذاكرته 

اخللقية  البصرية  اإلعاقة  لذوي  بالنسبة  أما   , احليوان  هذا 

املالئم.  التصور  أو  املعنى  فيه  يستثير  ال  اللفظ  هذا  فان 

على  العمل  يجب  خلقياً  بصرياً  املعاق  تعليم  فعند  لهذا 

ملسيه  بخبرات  املفاهيم  هذه  عن  تعويضه  أو  إكسابه 

اجملسمات  استخدام  طريق  عن  وذلك  وشمية  وسمعية 

اخملتلفة  املذاقات  أو  الروائح  أو  الصوتية  التسجيالت  أو 

للخطر. تعريضه  عدم  مع  الطبيعية  باجملسمات  أو 

أما بالنسبة لإلعاقة املكتسبة بعد السادسة فيكون الطفل قد 

تعرف على املدركات واملفاهيم البصرية وهذا ميتاز عن ذو اإلعاقة 

اخللقية بخبراته البصرية وبثرائه في احلساسيات املترابطة كأن 

 . يستثير اإلدراك اللمسي أو الصوتي أو الشمي صورة بصرية 

إلى العمى ويحدث املرض بشكل مفاجئ , كما هنالك حالة 

من املياه السوداء الوالدية التي تكون موجودة لدى الطفل منذ 

حلظة امليالد أو بعدها مباشرة وحتتاج احلالة إلى تدخل جراحي 

ملنع العطب ومن أعراضها جتنب الطفل للضوء وسيالن دموعه 

بكثرة بسبب الضغط الداخلي في العني وكذا تلف القرنية.

4. التهاب العني : 

القزحية  أو  القرنية  يصيب  الذي  املزمن  العني  التهاب  إن 

األمراض  ومن  البصرية  اإلعاقة  إلى  تؤدي  امللتحمة  أو 

 . األملانية  احلصبة  و  اجلذري  العني  التهابات  تسبب  التي 

5. زيادة األكسجني : 

إن إعطاء كمية زائدة من األكسجني للفرد املصاب بنقص واضح 

أو  الوالدة  أثناء  وخاصة  الدماغية  للخاليا  الالزمة  كميته  في 

بعدها يحدث اضطرابا في العني و عدستها و أجزائها اخللفية .

 »CATRACT« : 6. املاء األبيض

وهو مرض يأخذ شكل إعتام في عدسة العني وفقدان شفافيتها 

ويؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية وهو مرض قد يحدث مبكرا 

ألسباب وراثية أو بسبب احلصبة األملانية وإصابات العني وتعتمد 

. فيها  التعتيم  ودرجة  العني  إصابة  مدى  على  اإلعاقة  شدة 

»ALBINISM« :7. البهق

وهو اضطراب تكون فيه الصبغة قليلة جدا أو معدومة ولهذا 

فان الضوء الذي يأتي من الشبكية ال يتم امتصاصه وينتج البهق 

عينان  وله  ابيض جداً  الشخص  فيه  ويكون  عن مرض خلقي 

زرقاوين , وشعره أشقر بشدة مييل للشيب ويكون لدى الشخص 

مشاكل في القزحية بحيث ال متنع الضوء الزائد من الدخول إلى 

العني األمر الذي يحدث لدى املصاب حساسية مفرطة للضوء.



8. أمراض الرمد الصديدي والربيعي واجليني : 

في  تقرحات  وتسبب  الذباب  وعن  التحسس  عن  ناجتة  وهي 

إلى  الرموش  والتواء  العني  وتورم األجفان واحمرار  العني  قرنية 

داخل العني التي تسبب جروحا فيها , والتهابات وضعف البصر.

9. قصور األنسجة :   

احلدقة  في  شق  أو  بروز  شكل  يأخذ  وراثي  مرض  وهو   

بعض  منو  وعدم  العني  من  مختلفة  أجزاء  في  وتشوهات 

بسببه  ويحدث   ، بالشبكية  احمليطة  املركزية  األجزاء 

البيضاء. واملياه  للضوء  وحساسية  رأرأة   البصر  في  ضعف 

10. رأرأة العني: 

للعني  السريعة  الالإرادية  احلركات  من  حالة  وهي 

وجود  على  مؤشرا  احلالة  هذه  تعتبر  وقد  الغثيان  وتسبب 

الداخلية. األذن  في  مشكلة  إلى  أو  الدماغ   في  خلل 

 

11. العني الكسولة  :  

العينني  على  تشمل  وقد  واحدة  عني  في  املرض  ويحدث 

عمر  بلوغه  قبل  الطفل  معاجلة  ويجب  االثنتني 

. جيد  بشكل  طبيا  معروفة  غير  احلالة  وهذه  التاسعة 

12. القرنية اخملروطية :  

مخروط  بشكل  القرنية  فيه  تكون  وراثي  مرض  وهو 

في  وضعف  الرؤية  مجال  في  تشويش  وتسبب 

. الذكور  من  أكثر  اإلناث  لدى  شائع  وهو  البصر  حدة 

13. التهاب الشبكية الصدغي : 
اإلناث  من  أكثر  الذكور  يصيب  وراثي  املرض  وهذا 
تلفاً  فيها  ويحدث  تدريجيا  الشبكية  يصيب  واملرض 
في  ضعف  ذلك  نتيجة  ويحدث  الليلي  العشى  ويسبب 
ويكون  نفقياً  الرؤية  مجال  يصبح  حتى  البصر  حاسة 

. املركزي  العصبي  اجلهاز  بأمراض  عالقة  املرض  لهذا 

14. مرض الهربس : 

ويحدث  العني  يصيب  فيروس  سببه  معدي  مرض  وهو 

. البصر  العني وضعف  إعتام في  القرنية تسبب  تقرحات في 

15. التوكسوبالزما : 

األحادية  اخللية  ذات  الطفيليات  من  معني  نوع  عن  ينتج 

اجلفن  على  جلدي  طفح  شكل  على  املرض  ويكون 

البصر. فقدان  عنه  ينتج  وقد  العني  شبكية  والتهاب 

16. عمى األلوان :   

بني  التمييز  فيها  الشخص  يستطيع  ال  وراثية  حالة  وهو 

اخملاريط. في  خلل  بسبب  واألخضر  األحمر  خاصة  األلوان 

17. األورام اخلبيثة :

عندما يصيب الورم الشبكية وينتشر إلى العصب البصري ثم 

الى الدماغ األمر الذي يضطر الطبيب الستئصال العني املصابة .

18. توسع احلدقة الوالدي : 

العني واسعة بسبب عدم تطور  وهو تشوه تكون فيه حدقة 

منو القزحية في العني ويحدث حساسية مفرطة للضوء لدى 

. البصر  في  وضعف  سوداء  ومياه  رأرأة  حدوث  وإلى  املصاب 

األم  تصيب  أمراض  هناك  سبق  ما  كل  إلى  باإلضافة 

والزهري  األملانية  باحلصبة  كاإلصابة  الوالدة  قبل  احلامل 

تلف  إلى  يؤدي  مما  احلمل  فترة  من  األول  الثلث  في  خاصة 

اجلهاز  بينها  من  احلساسة  األجهزة  بعض  وأنسجة  ألياف 

السينية  لألشعة  احلامل  األم  تعرض  وكذا  البصري  احلسي 

اخملتص. الطبيب  استشارة  دون  والعقاقير  األدوية  وتناولها 

امليالد  أثناء  اجلنني  لها  يتعرض  التي  اإلصابات  هنالك  كما 

الطبية  اآلالت  استخدام  بسبب  أو  األكسجني  نقص  بسبب 

أثناء الوالدة )عسر الوالدة( , وقد تكون اإلعاقة البصرية بسبب 

تعرض الفرد للحوادث كاملفرقعات أو املتفجرات أو االستخدام 

. املسببات  من  ذلك  غير  إلى   ... احلديثة  للتقنية  اخلاطئ 

أسباب اإلعاقة 

البصرية 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



وصايا إرشادية لوالدين لديهم طفل من ذوي اإلعاقة :

علمهما  عند  اآلباء  صدمة  يداوي  ما  أفضل  1.أن 

وتعالى  سبحانه  اهلل  إلى  اللجوء  هو  طفلهما  بحالة 

على  الصبر  يلهمهما  أن  اهلل  إلى  والدعاء  واالسترجاع 

 . الطفل  هذا  يرعيا  أن  على  يعينهما  وأن  أصابهما  ما 

عليه  اهلل  صل  الرسول  أن  الوالدان  يعلم  2.إن 

. بهم  النصرة  وأن  الضعفاء  نرعى  بأن  أوصى  وسلم  

أصابهما  فيم  وحدهما  ليسا  أنهما  الوالدان  يعلم  3.أن 

. طفلهما  حالة  مثل  من  وآالف  بل  ومئات  عشرات  هناك  وأن 

4.على الوالدين أن يعبروا عن مشاعرهما ، وأن يعرف كل منهما 

شعور اآلخر إزاء املوقف الذي ميران به ، وأن يشجع كل منهما اآلخر 

على عمل شيء إيجابي وأن تكون لهما خططا مشتركة في 

التصرف وأسلوب منسجم في التعامل مع الطفل ذو اإلعاقة .

5.حافظ على نظرة إيجابية ألن النظرة اإليجابية تعتبر واحدة 

من األدوات القيمة في حياة اإلنسان ليتعامل مع املشكالت .

6.ابحث عن البرامج املناسبة لطفلك فهناك كثير من البرامج 

التي تساعد ذوي اإلعاقة بتعليمهم أو تأهيلهم أو إرشاد اآلباء 

. وغيرها  البدني  اإلعداد  وجوانب  الطبية  العالجات  تقدمي  أو 

النفس  على  اإلشفاق  أن  حيث  الشفقة  7.جتنب 

والشفقة  اآلخرين  من  الصادرة  الشفقة  ومعايشة 

بحاجة  ليس  فاملوقف  معيقة  أمور  هي  إمنا  الطفل  على 

. الوجدانية  املشاركة  إلى  بحاجة  إمنا  الشفقة  إلى 

8.ختاماً تذكر أن الطفل هو طفلك وهذا الطفل الذي تنشغل به 

إمنا هو طفلك أوالً وقبل كل شيء ومع التسليم بأن منوه قد يختلف 

عن ذلك الذي مير به األطفال اآلخرون لكن هذا ال يجعل طفلك أقل 

قيمة أو أقل إنسانية أو أقل أهمية أو أقل حاجة حلبك وأهتمامك

أوالً  يأتي  فالطفل  بوجوده  واستمتع  طفلك  أحبب 
وبعد ذلك تأتي حالة اإلعاقة

دور األسرة اجتاه تنشئة الطفل :  

والضروري  الهام  األسرة  دور  على  أكدت  الدراسات  معظم 

تزايد  ومع   ، اإلعاقة  ذوي  من  أبنهم  تربية  في  ومشاركتهم 

منو  على  اإليجابية  املشاركة  وتأثير  اجملال  هذا  أهمية  أدراك 

: األهمية  تلك  تبرر  التالية  فالعناصر  وتنشئته  الطفل 

1.دورهم الكبير في إحداث نتائج إيجابية في منو أبنهم من ذوي 

اإلعاقة وبخاصة في مراحل النمو املبكرة .

2.إن بقاءهم على اتصال وإطالع مستمرين باخلدمات املقدمة 

ألبنهم يتيح لهم أبداء رأيهم ومالحظاتهم حولها.

3.أن الفترة األطول التي يقضيها الطفل من حياته هي بني 

أفراد أسرته وليس في مكان آخر .

4.اشتراك الوالدين في تربية أبنائهما من أهم الواجبات 

االجتماعية والتشريعية .

5.إن ملساعدة األهل الهامة ودورهم في تربية طفلهم يشكل 

تعزيزاً طبيعياً ويحقق تكافؤا الفرص في تربية األبناء اآلخرين 

إلى جانب االبن من ذوي اإلعاقة.

6.تعاون اآلباء يزيد من فعالية البرامج املقدمة لطفلهم.

7.مشاركتهم تساهم بزيادة معلوماتهم عن اإلعاقة وكيفية 

التعامل معها وتزيد من خبراتهم وتساهم بتدريبهم. 

إرشادات للحد من اإلعاقة : 
1. يجب على األم احلامل أن تراجع الطبيب بانتظام طوال فترة 

احلمل وأن حترص على أن يكون غذاؤها غذاًء صحياً.
2.يجب على األم احلامل أال تتناول أي نوع من األدوية إال بعد 

استشارة الطبيب خاصة في األشهر الثالثة األولى .
3. عدم التعرض األم لألشعة إال مبوافقة الطبيب .

4.احلرص على أن تكون الوالدة حتت إشراف طبي ملا في ذلك من 
أهمية لألم والطفل معاً .

5.احلرص على أرضاع الطفل رضاعة طبيعية . 
6.متابعة منو الطفل متابعة جيدة واالهتمام بعناصر غذائه

7.متابعة مواعيد التطعيم للوقاية من اإلصابة باألمراض التي 
تسبب اإلعاقة .

8.تفادي احلوادث سواًء داخل املنزل أو خارجه وذلك بأتباع قواعد 
السالمة. 

9.أتباع القواعد املرورية لتفادي حوادث واإلصابات .

10.االلتزام بالكشف والفحص الطبي قبل الزواج والتحصني 

ضد األمراض املعدية .

قواعد لتربية طفل من ذوي اإلعاقة في األسرة :

1.يجب على أسرة الطفل أن تهيئ له كل الظروف املناسبة 

للتغلب على إعاقته .

2.على الوالدين منح الطفل كل ما يستحق من حب ورعاية 

وتشجيع أسوة بإخوانه . 

3. أن تتجنب األسرة إثارته أو جرح كرامته لئال يسبب له 

االنطواء وفقدان الثقة بنفسه .

4.عدم التمادي وزيادة االهتمام بالطفل فذلك قد يؤدي إلى 

نتائج عكسية.

5.ينبغي التركيز على القدرة البدنية والعقلية لديه وتنميتها 

بدالً من التركيز على اإلعاقة . 

6.توضيح نوع اإلعاقة ألفراد األسرة وكيفية تقدمي املساعدة له 

وتشجيعهم على ذلك .

7.أن يتعرف الوالدان ما إذا كانت اإلعاقة قابلة للعالج وأن 

يبحثا عن املكان الطبي واجلراحي املناسب حلالته. 

8.إشراك الطفل في الواجبات املنزلية مع أخوانه بحسب 

قدراته ليزداد ارتباط األسرة قوة .

9.عدم إهماله وأنه بحاجة إلى اخلروج من املنزل للتنزه أو 

التسوق وما شابه ذلك .

10.عدم حرمانه من التدخل املبكر أو التعليم املتاح له .

11.تشجيعه على االنخراط في املناسبات االجتماعية .

12.التعامل معه باحترام كما هو احلال مع أخوانه متاماً .

13.أن يعطى الفرصة للتعبير عن آرائه ومشاعره ورغباته.

14.الطفل ذوي اإلعاقة شخص ميكن التعامل معه وليس من 

الصعب على الوالدين فعل ذلك . 



إرشادات للوالدين للتعامل مع أبنائهم :

1.امتدح جناحه على األعمال التي يعملها بشكل صحيح 

حتى ولو كانت صغيرة .

2.الطفه جسمانياً وادعمه كالتربيت على الكتف ، لكون 

الطفل وخاصة املعاق قد ال يستوعب كلمات الثناء وحدها.

3.تواصل معه بأسلوب يفهمه وبوضوح وبصوت عادي ، 

حيث إنه من غير املفيد أن تتكلم إليه بطريقة طفولية ، أو 

بالصراخ إذا كان يعاني من فقدان سمعي .

4.استخدام أكثر من طريقة كلما كان ذلك ممكناً للتحدث 

معه عن أشياء حوله ، فدعه يلمس ، ويتذوق ، ويشم 

األشياء،حيث إن استخدام جميع احلواس مهم خاصة مع من 

لديهم مشكالت حسية .

5.التزم بشكل ثابت مبا تقول ، وما تعمل لكي ال يؤدي ذلك إلى 

إرباكه في معرفة الصواب من اخلطأ .

6. التزم أنت وأفراد األسرة على سياسة ثابتة في معاملته.

7.ال تفرط في تدليله وال تبخل عليه بالثناء على جناحه.

8.شجعه على استخدام املعينات السمعية أو البصرية أو 

األجهزة التعويضية بأسلوب محبب وبتعامل ثابت . 

9.عندما ال تنجح طريقة ما ملساعدته لكي يتعلم فحاول 

جتريب أساليب أخرى باستخدام أساليب التعزيز اإليجابي .

10.أعمل على توفير خبرات متنوعة عن طريق اللعب واخلبرة 

املباشرة بقدر اإلمكان 

11.تعامل وتخاطب معه باحترام وتقدير دون استهزاء .

12.عوده على حتمل املسئولية وفقاً إلمكانياته .

13.أحت الفرصة له في اختيار احتياجاته اخلاصة مما يعطيه 

الثقة في النفس واتخاذ القرار 

14.شجعه باالعتماد على نفسه ووجه بطريقة غير مباشرة.

15.شجعه على اللعب وتكوين عالقات اجتماعية مع أقرانه 

في العائلة أو احلي أو املدرسة .

16.ال تعاتبه على إتالف األلعاب التي تقوم بشرائها له 

وميكنك توجيهه باحملافظة عليها .

17.الحظ قدرات أبنك وحاول تنميتها . 

إرشاد الوالدين للتخلص من التوتر : 

1.حتدث مع شخص أو أشخاص ممن لديهم االستعداد 

ملساندتك في الظروف احلرجة التي متر بها .

2.أطلب من الطبيب أو االختصاصي االجتماعي أو من أي 

مختص بحالة طفلك ، ويكون على استعداد للتحدث 

والتحاور في األمور ذات االهتمام املشترك.

3.أبحث عن املعلومات الصحيحة التي تتعلق بحالة طفلك 

الصحية وبأفضل الطرق لرعايته. وهذا يساعد في السيطرة 

على املشاعر ومينحك شعوراً بإجناز شيء ما .

4.تشارك مع آباء لديهم نفس املعاناة والتجربة وذلك إلظهار 

املشاركة الوجدانية ، أو مع اجلمعيات واملراكز التي تقدم 

اخلدمة لألطفال ذوي اإلعاقة .

5.أهتم بنفسك عن طريق التغذية اجليدة ، وممارسة أي نوع 

من أنواع الرياضة املفيدة كركوب اخليل أو اجلري أو القفز 

باحلبل أو السباحة أو املشي.

6.أخرج من املنزل لبعض الوقت لالختالء بنفسك يومياً.

7.أخيراً أستمر في ممارسة بعض أنشطتك االعتيادية. 

حقائق عند العمل مع أسرة الطفل ذو اإلعاقة :

1.حاجة الطفل املعاق كبيرة ولكن حاجة أسرته أكبر.

2.إن تكيف الطفل ذوي اإلعاقة يعتمد إلى درجة كبيرة على 

دعم أسرته له وتفهمها حلاجاته وخصائصه .

3.إن وراء كل طفل ذو إعاقة أسرة ذات حاجة خاصة .

4.كما إن هناك فروقاً فردية كبيرة بني األطفال ، فهناك فروقاً 

كبيرة بني األسر .

5.إن أسرة الطفل املعاق بحاجة للراحة بشكل دوري من 

األعباء الثقيلة واملتواصلة التي تفرضها العناية بطفلهم .

6.إن أسرة الطفل املعاق بحاجة إلى الدعم واإلرشاد والتوجيه 

ولكن دون إشعارها بالضعف أو عدم احليلة .

7.بالرغم من وجود مناذج جيدة لألسر التي يوجد فيه طفل من 

ذوي اإلعاقة ، فإن األسرة تظل تعاني من الكثير من املشكالت 

والتي تتعدد مصادرها وشدتها .

 

ارشاد األسر للتعامل مع 

ذوي اإلعاقة  

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



احلزن،  الذنب،   ، بالصدمة  كالشعور  متنوعة  أشكاالً  تأخذ 

مستقبله،  على  باخلوف  الشعور   ، االعتراف  ،عدم  الغضب 

فشل  بسبب  باليأس  والشعور   ، اجملتمع  في  ووضعه 

أن  حقيقة  لقبول  التمهيدية  اخلطوات  ولكن   ... العالج 

وأنه   ، اهلل  مشيئة  على  اعتراض  ال  أنه  إعاقة  لديه  الطفل 

اخلدمات  توفير  تستطيع  التي  اجلهة  عن  البحث  من  البد 

للطفل.  اخلاصة  احلاجات  تلبية  شأنها  من  التي   ، املناسبة 

مقترحات للتعامل مع ذوي اإلعاقة :

واجهتها،  ربما  ي 
ال�ت الصعوبات  طبيعة  ونتفهم  ندرك 

المفيدة  حات  المق�ت بعض  وهنا  ستواجهها،  أو 

 : وهي  عاقة  الإ ذوي  من  الأطفال  مع  التعامل  لكيفية 

حيث  لتعليمه  الطرق  ألفضل  وتعرف   ، هو  كما  تقبله   .1

شيء  كل  يتعلم  أن  منه  تتوقع  وال   ، بالقوة  يتعلم  لن  أنه 

. اآلخرون  األطفال  بها  يتعلم  التي  الطرق  نفس  باستخدام 

تغيير  محاولة  عدم  أبداً  يعني  ال  اإلعاقة  ذوي  من  كونه  أن   .2

. له  املناسب  السلوك  قواعد  توضيح  عدم  أو  سلوكه 

لو  حتى   ، أدائه  على  يطرأ  الذي  التحسن  على  كافئه   .3

. املزيد  إلى  يقود  التحسن  فتعزيز   ، بسيطاً  التحسن  أبدى 

تفعل  وال   ، املطلوب  السلوك  لتأدية  كافية  فرصاً  أعطه   .4

طويالً  وقتاً  يستغرق  وقد   ، به  القيام  هو  يستطيع  ما  له 

. بالصبر   فتحلى   ، الطويل  املدى  على  مصلحته  في  ولكنه 

أنظر   ، فقط  إعاقته  زاوية  من  الطفل  إلى  تنظر  ال   .5

. لتطويرها  الفرص  ووفر   ، أدائه  في  املقبولة  للصفات 

توقعاتك  كانت  فإذا   ، منه  الواقعية  املواقف  تبنى   .6

 ، احلقيقية  قدراته  بكثير  تفوق  أو  جداً  متدنية 

احلالة  في  الدافعية  وفقدان   ، اإلحباط  هي  فالنتيجة 

. الثانية  احلالة  في  بالعجز  والشعور  والفشل  األولى 

التعايش مع اإلعاقة : 

مستحيلة  غير  ولكنها   ، صعبة  عملية  اإلعاقة  مع  التعايش 

مسؤولية  الصحيحة  التنشئة  وتنشئتهم  األطفال  فتربية 

مع  ومشقة  صعوبة  وتزداد  وشاقة  صعبة  ومهمة  كبيرة 

تتعرض  أسرته  ألن  وذلك  ؟  فلماذا   ، اإلعاقة  ذوي  من  طفل 

التي  تلك  إلى  بإضافة  خاصة  لتحديات  وتتصدى  ملشكالت 

على  تنطوي  ما  غالباً  فاإلعاقة   . جميعاً  األسر  تواجهها 

وليس   . وتربوية  واجتماعية  وطبية  ومادية  نفسية  صعوبات 

على  لإلعاقة  متشابهة  نتائج  عن  نتحدث  أن  مبقدورنا 

وتتمتع   ، الفردية  خصائصها  لها  أسرة  فكل   ، األسر  جميع 

. معينة  ضعف  مواطن  من  تعاني  وقد   ، محددة  قوة  مبواطن 

ردود األفعال العاطفية العامة للوالدين : 

واألمهات  اآلباء  معظم  لدى  حتدث  أن  يتوقع  األمر  يكن  مهما 

: هي  أساسية  قضايا  ثالث  وسنذكر   ، متفاوتة  فعل  ردود 

مهمة  تغييرات  الوالدين  على  تفرض  قد  اإلعاقة  إن   .1

 ، باحلزن  شعور  إلى  تقود  وقد   ، حياتهما  مجرى  في 

. مجدداً  فيظهر  يعود  قد  ولكنه  أحياناً  يختفي  قد 

طفل  ينتظران  فالوالدين   ، متوقع  غير  شيء  اإلعاقة  أن   .2

صفعًة  إعاقته  متثل  أن  غريباً  فليس  ولذلك   ، وذكي  سليم 

إعاقة  الوالدان  يتقبل  أن  هو  الغريب  واألمر   ، لآلمال  قويًة 

البداية. في  صعوبات  وبدون   ، واحدة  دفعة  طفلهما 

 ، حقيقية  أزمة  تشكل  اإلعاقة  كانت  ملا   .3

. شديدة  تكون  قد  نفسية  فعل  ردود  حتدث  فإنها 

أنه  يقول  من  وهناك  طبيعي  األمر  هذا  أن  تأكيده  ينبغي  وما 

وقد   ، معينة  حدود  ضمن  الفعل  ردود  كانت  طاملا  صحي 

7. التأكيد على أهمية عدم إعطاء العمر الزمني للطفل اهتمامك 

. معاً  واالجتماعي  العقلي  لعمره  وفقاً  معه  تعامل  بل  كله 

استراتيجيات وفنيات للتعامل مع الطفل : 

األفكار  واستبعاد  حالته  حسب  هو  كما  معاملته  يجب   .1

. مساعدته  أجل  من  وذلك  ذهنك  من  السابقة  واآلمال 

اجملال  هذا  في  االختصاصيني  عن  البحث   .2

. السليم  والتوجيه  املناسبة  اخلدمة  على  للحصول 

. عليها  وتدريبه  مناسبة  اجتماعية  سلوكيات  إيجاد   .3

لقدراته  وفقاً  الرياضة  ملمارسة  له  الفرصة  إتاحة   .4

اجلهد  بذل  أو  قصورها  حال  في  قدراته  لتطوير  وذلك 

. وجد  إن  الطفل  لدى  املفرط  والنشاط  الطاقة  المتصاص 

الخ(. بصر...   ، ملس   ، )سمع  حواسه  تأثر  مدى  مالحظة   .5

الطفل  مع  للتواصل  طريقة  إيجاد   .6

.  ) التواصل  في  صعوبة  يواجه  كان  )إذا 

نفس  لديهم  األمور  أولياء  مع  التواصل   .7

  . جتاربهم  من  لالستفادة  وذلك  املشكلة 

 . يظهره  تغير  ألي  واالستعداد  به  احمليطة  البيئة  تنظيم   .8

  . طفلك  لدى  اإلعاقة  عن  والقراءة  االطالع   .9

: طريق  عن  يكون  والذي  املبكر  10.التدخل 

• االلتحاق ببرنامج خاص ومناسب حلالة الطفل .

• فنية التعامل مع الطفل بالشكل الصحيح .

• تدريبه على مهارات العناية الذاتية واالعتماد على نفسه.

11.الثبات واالستمرار في التدريب .

12.االستعانة بالعالج الدوائي عند احلاجة وبإشراف طبي .

13.اللعب مع الطفل ملا له من أثر في بناء التفاعل االجتماعي 

والتواصل بينه وبني الغير .

14.توفير الوسائل املناسبة التي تساعد على شد االنتباه و 

التركيز والتعلم .



كيفية خلق البيئة املناسبة للتدريب :  

1.توفير األمان في البيئة باإلضافة إلى التنظيم .

2.االستعانة باملساعدات اجلسدية في بدايات التدريب .

3.التدريب على املهارات احلياتية األساسية األولية .

4. أن يكون البرنامج مناسبا حلالته وفي تقييم مستمر .

5.متابعة خططه وبرنامجه مع مركز التدخل املبكر. 

6.االستعانة باألبناء في تدريب الطفل .

أهمية األسرة بالنسبة للطفل ذوي اإلعاقة : 

1.أن األسرة هي املؤسسة األولى والهامة التي يوجد ويعيش 

فيها الطفل من ذوي اإلعاقة .

2. أن ردود األسرة وأفعالها تؤثر على مستقبل الطفل .

3. أن املهنيني واملتخصصني ال يستطيعون وحدهم تدريب أو 

تأهيل أو معاجلة الطفل مبعزل عن أسرته . 

اخلجل االجتماعي : 

املباشر  الرئيسي  السبب  أن  عن  كثيرة  دراسات  لقد كشفت 

لتدهور مفهوم الذات لدى ذوي اإلعاقة هو اإلحساس بالرفض 

من قبل والديهم وهو ما نسميه باخلجل االجتماعي عند بعض 

األسر , حيث يلجأ بعضهم والسيما ممن لديهم طفل من ذوي 

ملا  الصور حتاشياً  بأي صورة من  إخفائه  إلى  الشديدة  اإلعاقة 

قد يتعرضون له من إحراج من خالل مساءلة البعض لهم  .

اآلثار املترتبة عن اخلجل االجتماعي : 

لعل من أهم اآلثار السلبية التي من املمكن أن تترتب على ظاهرة 

اخلجل االجتماعي هي العزلة االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة 

والتي تنعكس بالتالي على سلوكياتهم وتصرفاتهم اليومية 

سواًء مع أسرهم أو مع من حولهم ، وحرمان هذه الفئة من الفرص 

التعليمية واخلبرات التدريبية الالزمة لتنمية مختلف اجلوانب 

النمائية لديهم وذلك من خالل عزلهم وعدم رؤيتهم لآلخرين .

كيف يتصرف الوالدين ممن لديهم طفل ذو إعاقة ؟

إن كونهما مسئولني عن طفل يعاني من إعاقة يضعهم أمام 

العائلة،  أفراد  من  ولآلخرين  ولطفلهما  لهما   ، كثيرة  حتديات 

تظل  ولكن  معينة  وصعوبات  لضغوط  األسرة  تتعرض  وقد 

التي والفرص  تقدر  أن  يجب  التي  اإلجنازات  من  الكثير  هناك 

 يجب أن تستغل وأيضاً الكثير من الوقت للترفيه واالستمتاع. 

ومن املهم جدا لألسرة أن متارس احلياة الطبيعية قدر املستطاع ، وال 

تدع اإلعاقة تؤثر عليها . ويساعد التحدث في هذه األمور وبصورة 

منتظمة مع كافة أفراد العائلة على منع تفاقم التوتر واخملاوف. 

الوالدين تذكر أن طفلهم من ذوي اإلعاقة  وأخيراً على 

إشراكه  يجب  حيث   ، األول  املقام  في  طفل  هو 

يشارك  أن  يجب  كما   ، العائلية  األنشطة  في 

العائلية.  احلياة  ومسؤوليات  مباهج  في  إخوته 

 

التعايش مع 

اإلعاقة  

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



أثر إصابة األم احلامل باألمراض العضوية على اجلنني : 

.  .... ، الكبد  ، الغدة الدرقية ، ضغط الدم  ، القلب  كالسكري 

على  للحفاظ  الطبية  املتابعة  يوجب  بالسكري  األم  إصابة 

عنه  ينتج  قد  للعالج  وإهمالها  اجلنني  وصحة  صحتها 

العقلي. التخلف  أو  اإلجهاض  أو  قلبه  إصابة  أو  اجلنني  وقاه 

وضيق  بالروماتيزم  اجلنني  فتصيب  لألم  القلب  أمراض  أما 

اجلنني. على  القلب  أدوية  تناول  وخطورة  صماماته 

أما اضطرابات الغدة الدرقية فنقصها يسبب للجنني اإلعاقة 

بالقزميه. إلصابة  والتعرض  العينني  جحوظ  تسبب  والزيادة 

من  البد  األولى  الشهور  في  فاالرتفاع  الدم  ضغط  أمراض  أما 

وقد  حياتهما  يهدد  فهو  واجلنني  األم  على  خلطورته  احلذر 

تصاب األم بغيبوبة وتسمم احلمل مما يؤدي لتلف دماغ اجلنني.

هبوط  نتيجة  احلامل  األم  متوت  فقد  الكبد  التهاب  أما 

. للجنني  تشوهات  حلدوث  يؤدي  بنزيف  تصاب  قد  أو  الكبد 

أثر إصابة األم احلامل باملسببات البيئة على اجلنني :

طفرات  إلى  يؤدي  لها  احلامل  األم  تعرض   : لألشعة  التعرض 

للوفاة. تؤدي  النمو وتشوهات خلقيه قد  املورثات ونقصان  في 

: فهو ليس مجرد نقص في األطعمة  سوء تغذية األم احلامل 

وينتج  معاً  واجلنني  لالم  الضرورية  العناصر  في  نقص  ولكن 

اجلهاز  الضطرابات  والتعرض  الدماغ  في  طبيعي  غير  منو  عنه 

لوالدة  التغذية  نقص  ويودي  الدماغي  والشلل  العصبي 

للجسم  احليوية  الوظائف  وتدني  الوزن  ونقصان  مبكرة 

. الصماء   والغدد  والكبد  كالقلب  األعضاء  حجم  وصغر 

بعض األدوية والعقاقير التي تؤثر إذا تناولتها األم : 

في  لتشوهات  تودي   : الكلورافينيكول   ، التتراسيكلني 
أسنان الطفل واألطراف والتصاق األصابع واملياه البيضاء بالعني.

األولى  الثالث  األشهر  خالل  تناوله   : الكلورافينيكول 
متالزمة  إلى  وأيضا  الدم  تكوين  في  اضطراب  إلى  يؤدي 

التنفس(. انتظام  عدم  البطن  انتفاخ  املولود  جلد  )زرقة  جراي 

اجلنني  في  األنوثة  صفات  اكتساب  إلى  يؤدي   : االستروجني 

. البلوغ  عند  اإلناث  عند  املهبل  سرطان  إلى  وتؤدي  الذكر 

مقدمة:

آلخر  من مجتمع  أعدادهم  وتقدير  اإلعاقة  ذوي  نسب  تختلف   

والصحية  االجتماعية  وأوضاعه  اجملتمع  لظروف  وفقاً  وذلك 

واالقتصادية ولكنهم شبه متفقني على مجموعة من األسباب 

تكون سبباً لإلعاقة وهنا سنجمل أسباب لإلعاقات بوجه عام . 

تعريف اإلعاقة : 

شخص  كل  بأنه  املعاق  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت 

حسي  أو  عضوي  مبرض  اإلصابة  نتيجة  قصور  من  يعاني 

 ، مبفردة  األساسية  واجباته  أداء  عن  يعجزه  عقلي  أو 

. الطبيعي  باملعدل  فيه  واالستمرار  عمله  مزاولة  أو 

العوامل املسببة لإلعاقة :

أوالً / أسباب ترتبط مبرحلة ما قبل امليالد وتنقسم :

أ . العوامل اجلينية )الوراثية( .
في  تؤثر  التي  اجلينية  العوامل  من  مجموعة  على  وتشتمل 

التفاعل  حصيلة  على  وتشتمل   ، اإلخصاب  حلظة  اجلنني 

ويستدل   0 الوالدين  كال  من  املقدمة  الوراثية  اخلصائص  بني 

دراسة  خالل  من  األطفال  على  وأثرها  العوامل  هذه  على 

في  تزداد  األسباب  هذه  ونسبة  للزوجني0  األسري  التاريخ 

واضح0 بشكل  األقارب  زواج  فيها  تشيع  التي  اجملتمعات 

ب . العوامل غير اجلينية )بيئية / مكتسبه( .
واألدوية  والعقاقير  واخملدرات  والتدخني  البيئي  كالتلوث 

باألمراض  اإلصابة  أو  لألشعة  والتعرض  استشارة  بدون 

 .  ... األم  تغذية  وسوء  امليكروبية  أو  والفيروسية  العضوية 

أثر إصابة األم باألمراض الفيروسية على اجلنني : 

وهي   ... التوكسوبالزما   ، الهربس   ، احلصبة   ، كالزهري 

موت  يسبب  وقد  املشيمة  طريق  عن  للطفل  األم  من  تنتقل 

اجلهاز  في  بتشوه  الطفل  يصاب  حيا  الطفل  ولد  وإذا  األجنة 
التخلف  أو  والطحال  الكبد  تضخم  أو  املركزي  العصبي 
. وتخلف  الدماغ  واستسقاء  الرأس  حجم  صغر  أو  العقلي 

األنوثة  صفات  الذكر  الكتساب  يؤدي   : احلمل  منع  هرمونات 

. والكلى  الدموية  واألوعية  والقلب  الفقري  بالعمود  وتشوه 

األسبرين : تعاطي األسبرين خالل األشهر الثالث األولى يؤدي 
تشوهات منها الشفة أألرنبيه وشق سقف احلنك .

اجلنني  إصابة  إلى  تؤدي   : السرطان  عالج  أدوية 
. واألصابع  واألذن  الفقري  والعمود  اجلمجمة  في  بتشوهات 

أألرنبيه  والشفة  اإلجهاض  حدوث  إلى  تؤدي   : الصرع  أدوية 
. واألصابع  األنف  وتشوه  اجلفن  وانسداد  احللق  أسفل  وشق 

احلالة النفسية لألم احلامل :

مسببات  أهم  من  تعتبر  الشديدة  االنفعالية  االضطرابات 

، ولالنفعاالت التي تتعرض لها األم أكثر من  اإلعاقة الفكرية 

جانب ، فأول مراحلها هو اإلدراك احلسي ، واملرحلة الثانية تتكون 

من مجموعة من التغيرات اجلسمية والكيماوية داخل اجلسم . 

التلوث البيئي :

كتسرب  متنوعة  حوادث  وقوع  يالحظ  الظاهرة  لهذه  املتتبع 

)انفجار  الهند  في  حدث  كما   ، السامة  املواد  وأبخرة  الغازات 

الطعام  زيت  )اختالط  اسبانيا  وفي  حشرية(،  مبيدات  مصانع 

مبواد سامة( أدت حلاالت شلل . وقد أثبتت األدلة أن امللوثات لها 

أنها  حيث   ، تكوينه  مراحل  كل  في  اجلنني  على  سلبي  تأثير 

طبيعية  غير  بطريقة  منوه  أو  منوه  عرقلة  في  السبب  تكون 

تعرضه للتشوهات واألمراض ، فإذا تعرضت األم للمواد امللوثة 

حدوث  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  اجلنني  أعضاء  تكوين  مرحلة  خالل 

تشوهات في مختلف أعضاء وأجهزة وأنسجة جسم اجلنني .

آثار التدخني على اجلنني :

يعتبر التدخني من العوامل التي تشكل خطورة على احلمل 

واجلنني ، ويتضح خطرة على النحو التالي :

1. حرمان الطفل من األكسجني .   

2. الوالدة في وقت مبكر .

3. اإلصابة باألمراض اخملتلفة وضعف قدراته العقلية .

4. والدة أطفال مشوهني أو أموات أو ناقص الوزن بشدة .

5. انخفاض حركات تنفس اجلنني .



آثار تعاطي اخملدرات على اجلنني : 

ولذلك   ، بالكروموزومات  خلل  حتدث  الهلوسة  عقاقير   .1

يؤدي  خالله  أو  احلمل  قبل  العقاقير  هذه  تعاطي  فإن 

األطراف. تشوهات  مثل  األجنة  في  تشوهات  حدوث  إلى 

 ، بالكروموزومات  خلل  يحدث  احلشيش  إدمان   .2

الذكر للجنني  اجلنسية  األعضاء  تكوين  في  واضطراب 

يصاب  وقد  األجنة  وفيات  نسبة  يرفع   : الهيروين  تعاطي   .3

. خطيرة  وإلصابات   ، باملخ  الدموي  والنزيف  باالختناق  اجلنني 

والدة  وإلى  احلمل  فترة  خللل  الكوكايني  إدمان  يؤدي   .4

. وعقلية  عصبية  بأمراض  ومصابني  مشوهني  أطفال 

ثانياً : أسباب ترتبط مبرحلة الوالدة : 

وتتضمن عددا من العوامل التي تصيب الوليد بإصابات 

وإعاقات مختلفة ، ومن بني هذه العوامل :

أ . الوالدة العسرة :
دون  حتول  وأسباب  موانع  فيها  توجد  التي  احلاالت  بها  يقصد 

األطباء إلخراجه عن  يلجأ  وقد   ، اجلنني بشكل طبيعي  خروج 

طريق فتح البطن بعملية جراحية ، أو استخدام بعض اآلالت 

التي قد تشكل خطراً على اجلنني كامللقاط وآلة الشفط والتي 

مما  رضوض  أو  اجلمجمة  على  زائد  لضغط  الطفل  تعرض  قد 

قد يسبب حدوث تلف في قشرته الدماغية أو اجلهاز العصبي 

أو  الفكرية  كاإلعاقة   ، إعاقة  حدوث  عليها  ويترتب   ، املركزي 

ذلك  ويعتمد  األخرى  اإلعاقات  من  وغيرها   ، الدماغي  الشلل 

على كمية التلف الذي أحدثته تلك اآلالت للمراكز العصبية .

ب . الوالدة املبكرة : 
طفل  ووالدة  اإلجهاض  بني  وسط  ظاهرة  املبكرة  الوالدة 

ولكنه   ، نفسه  تلقاء  من  احلمل  انتهاء  تعني  فهي   ، كامل 

ورأسه كبير   ، نحيالً  ، فيكون هزيالً  اكتمال نضجه  ينزل قبل 

 : منها  مشكالت  من  ويعاني   ، جسمه  مع  متناسب  غير 

أن  ميكن  والذي   ، رئوي  زجاجي  غشاء  تكون   .1

. االختناق  يسبب  وقد  التنفس  عملية  يعرقل 

. اخملي  والشلل  املبكرة  الوالدة  بني  ارتباط  وجود   .2

ومعرفية  سلوكية  مشكالت  من  املبكر  الطفل  يعاني   .3

انتباههم  مدى  أن  وجد  حيث  الطبيعي  من  أكبر  مبعدل 

. الطبيعية  الوالدات  أطفال  انتباه  مدى  من  أقصر 

املبكرة الوالدات  أطفال  بني  النظر  قصر  انتشار   .4

العقلية. القدرات  في  قصور  تسبب  قد  املبكرة  الوالدات   .5

ج. اإلصابات امليكروبية أثناء الوالدة :
يصيب  قد  الذي  الرئوي  االلتهاب  اإلصابات  هذه  وتشمل   

سحايا  والتهاب   ، الدم  وتسمم   ، مباشرة  الوالدة  بعد  املولود 

وغيرها. العينني  وانتفاخ  احمرار  مع  اجللد  وإصابات   ، املخ 

د. نقص األكسجني أثناء عملية الوالدة :
عليه:  ويترتب  العصبية  املراكز  في  لتلف  ذلك  يؤدي  وقد 

. الذهنية  اإلعاقة   .3   . الصرع   .2      . الدماغي  الشلل   .1

.  ... احلركي  النشاط  فرط   .5 السلوكية.  االضطرابات   .4

ثالثاً : أسباب ترتبط مبرحلة امليالد :
: يلي  ما  الوالدة  عقب  اإلعاقة  تسبب  التي  العوامل  من 

العمر  من  مبكرة  مرحلة  في  بها  أصيب  فإذا   : األمراض   .1

وغيرها.   ... بأنواعها  واحلميات  والتيفود  واجلديري  كاحلصبة 

أو   ، األدوية  كتناول  واملنزل   ، املرور  كحوادث   : 2.احلوادث 

العمل،  حوادث  وأيضا   ، ذلك  شابه  وما  احلشرية  املبيدات 

. وغيرها  واحلروب  والعواصف  والفيضانات  والزالزل 

صفة  لها  تكون  التي  الغازات  من  كثير  هناك   : 3.التسمم 

إصابته  إلى  وتؤدي  الطفل  على  والتي تشكل خطراً  السمية 

بالعديد من اإلعاقات والتشوهات وأمراض اجلهاز العصبي ، ومن 

هذه الغازات : غاز أول أكسيد الكربون ،  الرصاص  ،  الزئبق  .

سوءالتغذية : 

بشكل  مسئوالن  التغذية  وسوء  التغذية  نقص  إن 

واضطرابات  والكساح  األطفال  بنية  ضعف  عن  أساسي 

. لألمراض  اجلسم  مقاومة  وعدم  الفكرية  واإلعاقة  اإلبصار 

أسباب اإلعاقة 

العامـة 
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أحد  التأتأة  وتعد  محذوفة.  أو  ممطوطة  أو  مكررة  كلمات 

 : الطالقة  أعراض  ومن  الطالقة  مشكلة  على  األمثلة 

للجملة. زائدة  كلمات  أو  أصوات  •إضافة 

الكالم. أثناء  للرأس  عنيفة  أوحركة  للعني  سريعة  •رفرفة 

)تأتأة(. كلمات  أجزاء  أو  كلمات  أو  أصوات  •ترديد 
 

التلفظ وأعراضه :
الشخص.  لدى  األصوات  إنتاج  لكيفية  التلفظ  كلمة  تشير 
في  مشكلة  من  الكالم  باضطراب  املصاب  يعاني  فقد 
أي  الثأثأة،  من  يعاني  كأن  سليم؛  بشكل  األصوات  إنتاج 
 : أعراضها  ومن  السني  حرف  من  بدالً  الثاء  حرف  يستخدم 

•تغير األصوات أو تشويهها، كأن يقول)تيف( بدالً كيف.
•حذف أو إضافة أصوات أو تغييرها أو إبدالها، كأن يقول )مكور( 

بدالً من مكسور.
•أغالط الكالم، كأن ينطق حرفاً بدالً من آخر، مثالً )عديب( بدالً 

من عجيب.

الصوت وأعراضه :
يصدره  الذي  الصوت  بطبيعة  الصوت  مشكلة  تتعلق 
صوتاً  يصدر  أن  ميكن  إذ  الكالم،  باضطراب  املصاب  الشخص 
أكثر ارتفاعا أو انخفاضاً من احلد الطبيعي. كما ميكن أن يكون 
: أعراضه  ومن  الكالم  اضطراب  نتيجة  غريب  طابع  للصوت 
مفاجئ. بنحو  الصوت  •تغير  أجش.  أو  متحشرج  •صوت 
انخفاضه. شدة  أو  الصوت  ارتفاع  •شدة 

اضطرابات اللغة :
وتعبيرية.  استقبالية  لفئتني:  اللغة  اضطرابات  تنقسم 
فهم  في  مشكلته  تكون  استقبالياً  اضطراباً  يعاني  ومن 
صعوبة  فيعاني  تعبيري  باضطراب  املصاب  أما  اللغة. 
االستقبالية  ولالضطرابات  جانبه.  من  اللغة  باستخدام 
يسمعه.  ما  فهم  على  القدرة  حيث  من  سلبياً  تأثيراً 

ومن أعراض اضطراب اللغة االستقبالية:

•صعوبة فهم ما يقوله اآلخرون.

•صعوبة تلقي أية تعليمات منطوقة.

•مشكالت في تنظيم األفكار.

مقدمة:
حيث  من  سلبي  أثر  لها  يكون  قد  كثيرة  اضطرابات  هناك 
من  تتراوح  وهي  اآلخرين.  مع  والتواصل  الكالم  على  القدرة 
نطق األصوات بشكل غير سليم النعدام القدرة على الكالم 
وراثياً.  التواصل  مشكالت  أسباب  من  يكون  وقد  فهمه.  أو 
لدى  ويكون  احلاالت.  ملعظم  معروف  غير  يظل  السبب  لكن 
باملائة من األطفال لديهم مشكالت ظاِهرة في  نحو خمسة 
لهم.  مفيدة  تكون  واللغوية  الكالمية  املعاجلة  لكن  الكالم. 

وقد يكون لالضطرابات تأثير سلبي في قدرة اإلنسان على 
الكالم والفهم والقراءة والكتابة. 

اضطرابات التواصل :
يتواصل  ولكي  انتشارًا  الطفولة  مبرحلة  املشاكل  أكثر  من 
 ، كاللغة  عديدة  مهارات  لديه  يتوافر  وأن  فالبد  جيدة  بصورة 
استخدام  وعلى   ، األفكار  عن  والتعبير  الفهم  على  والقدرة 
اضطراب  أي  حدوث  فإن  مواضعها.ولذلك  في  الكلمات 
التواصل. في  الضطراب  يؤدى  املهارات  هذه  إحدى  في 

تعريف اضطرابات اللغة والكالم :
وسيلة  فالكالم  مستقالن؛  منفصالن  أمران  واللغة  الكالم 
اآلخرون.  إنتاج أصوات يفهمها  للتواصل، وهو عملية  لفظية 
وكيفية  الكلمات  مبعاني  تتعلق  لقواعد  اللغة  تشير  بينما 
في جمل. وهي قواعد متفق  وتركيبها ووضعها معاً  صنعها 
استخدام  على  للقدرة  اللغة  تشير  كما  باجملتمع.  عليها 
الشخص  لدى  يكون  وقد  املكتوب  أو  املنطوق  الكالم  وفهم 
رغباته.  أو  حاجاته  عن  بالتعبير  مشكلة  باالضطراب  املصاب 
اآلخرون.  يقوله  ما  فهم  صعوبة  من  أيضاً  يعاني  قد  كما 

أعراض اضطرابات الكالم :
الشخص.  منه  يعاني  الذي  اخللل  باختالف  األعراض  تختلف 
مجموعات  ضمن  أعراضه  فتصنف  هنا.  حصر  ميكن  وال 
تكون  أن  وميكن  اخللل  يصيبها  التي  اخملتلفة  للجوانب  تبعاً 
يلي: مما  أكثر  أو  واحد  في  صعوبات  املصاب  الشخص  لدى 

•الصوت. •التلفظ.           •الطالقة.        

الطالقة وأعراضها :
يكون  وقد  وانطالقه  الكالم  لتدفق  تشير  طالقة  كلمة 
أو  صوتية  مقاطع  أو  أصوات  بفعل  متقطعاً  كالمه 

أما االضطرابات التعبيرية فتأثيرها سلبي من حيث قدرته 
الشائعة: أعراضها  ومن  بالكالم،  نفسه  عن  التعبير  على 
جمل. لتكوين  الكلمات  جتميع  •صعوبة 
اجلملة. من  الكلمات  بعض  •إغفال 

الكالم.  عند  املناسبة  الكلمة  على  العثور  في  •صعوبة 
لسد  لها  معنى  ال  أصوات  الستخدام  يؤدي  ما  وهذا 
لدى  وتكون  أو)مممم(.  )آآآآ(  قبيل  من  وذلك  الفراغات، 
معاً.  والتعبيرية  االستقبالية  االضطرابات  أعراض  البعض 

أسباب اضطرابات اللغة والكالم :
بهذه  ترتبط  ظروف  هناك  لكن  غالباً.  معروفه  غير  أسبابها 
عن: ناجمة  للبالغني  تكون  أن  وميكن   . عادة  االضطرابات 

•سرطان احللق.        •فلح حنكي )انشقاق احلنك( .
•حالة سببت أذية لألعصاب، كالشلل الدماغي مثالً.

•كتل غير سرطانية على احلبال الصوتية.
•مشكالت في األسنان.

أسباب اضطرابات اللغة لألطفال:
التعلم. •عجز  دماغية.  •إصابة  التوحد.   اضطرابات  •طيف 
السمع. نقص  أو  •فقد  ألشوكي.   احلبل  في  •أذية 

والكالم  اللغة  مشكالت  تكون  ال  احلاالت،  بعض  وفي 
يعانون  أطفاالً  هناك  ألن  لغوي،  اضطراب  عن  ناجتة 
يتطوران  واللغة  الكالم  أن  يعني  وهذا  لغوي.  تأخر  من 
زمنياً.  متأخر  نحو  على  لكن  غيرهم،  عند  كما  عندهم 

أسباب اإلصابة العامة :
1.اإلصابة الدماغية وتأخر نضج اخلاليا.

2.عدم التماثل الطبيعي بني الفص األيسر واألمين للدماغ.
3.الوراثة واجلينات الوراثية. 4.البيئة والعوامل املكتسبة.

5.التعرض للكحوليات واملواد اخملدرة لألم احلامل .
عالمات تساعد على مالحظة حدوث االضطراب :

1.أصدقاءه يالحظون ضعفه أو عدم قدرته على التعبير 
واملشاركة فيما يتحدثون عنه .

2.يبدو تائه أو مشتت عند احلديث عن قصة ويفتقد القدرة 
على تسمية األشياء واألشخاص .

3.قدرته على التعبير اللغوي ال تتناسب مع عمره ، فتبدو 
قدرته أقل ملن هم في مثل سنه  .



4.عند عمل اختبار ذكاء له جند أن القدرات اللفظية أقل 

بكثير من األداء والقدرات غير اللفظية .

5.في احلاالت الشديدة يشخص عند سن 18 شهر من خالل 

األم وغالباً ما يفشل باستخدام لغته البسيطة ك ماما ، بابا.

6.ال يستخدم الكالم للتعبير عن رغباته ولكن بأسلوب 

اإلشارة واإلمياءات.

7.يركز على التواصل خاصة مع األم من خالل التركيز على 

نظر األم لفشله في استخدام الكالم.

8.عندما يصل لسن الرابعة فهو يفتقد للقدرة على 

استخدام اجلمل البسيطة والقصيرة .

9.معدل استخدامه للمصطلحات والكلمات اجلديدة أقل 

بكثير باملقارنة مع من هم في نفس عمره .

10.غير واثق بنفسه ألنه يشعر أنه أقل من اآلخرين .

11.يعانى من مشكلة عاطفية حيث ال يستطيع مشاركة 

أصحابه الكالم و املزاح.

 

العوامل التي يعتمد عليها توقع االضطراب :

1.سن الطفل . 

2.رغبته للمشاركة في البرنامج العالجي .

3.مدى صعوبة االضطراب وأعراضه .

4.التدخل السريع أو املتأخر .

5.سرعة التشخيص والتعرف على االضطراب .

6.وجود عوامل مثل ضعف السمع املتوسط أو الشديد .

7.وجود تخلف عقلي بدرجة بسيطة .

8.املشاكل الوجدانية .

9.أسرة الطفل و ما تقدمه من مساندة ودعم. 

مدى انتشار االضطراب:
 %5 حوالي  اللغوي  التعبير  اضطراب  انتشار  معدل  إن 
سنة.  و11  سنوات   5 بني  أعمارهم  تتراوح  ممن  لألطفال 
أعمارهم  ملن  النسبة  وتقل  سنوات  ثالث  حتت  هم  ملن  و%15 

 2:3 مبعدل   البنات  من  أكثر  األوالد  لدى  وهو   . سنة   11 فوق 

والبيان التالي يوضح التطور النمائي الطبيعي للطفل في 
املراحل العمرية اخملتلفة:

العمر

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اخلامسة

السنة 
السادسة

املهارات غير اللفظيةاللغة و الكالم

التعرف على اسمه ، إتباع االجتاهات 
البسيطة واملصاحب لها إمياءات . 

القدرة على نطق كلمة أو كلمتني ، 
كلمات مختلطة وأصوات ، استخدام 

اإلمياءات للتواصل

الوقوف مبفرده ، يخطو اخلطوة 
األولى مبساعدة ، استخدام األشياء 
املعتادة كامللعقة، الكوب ، البحث 
عن الشيء بآخر مكان قد رآه فيه .

استخدام 200-300 كلمة، معرفة 
أسماء األشياء املعتادة ، استخدام 

كلمتني في جمل طويلة، استخدام 
حروف اجلر والضمائر ونهايات األفعال 

وصيغة اجلمع وبطريقة غير صحيحة، 
االستمتاع باللعب مع األلعاب املتحركة

املشي وصعود ونزول السلم مع عدم 
تبديل القدمني ، يجرى وغير قادر 

على الوقوف فجأة ، يستطيع األكل 
بسهولة بالشوكة ، يعاون اآلباء في 

األعمال املنزلية البسيطة ، أتباع 
األوامر البسيطة بدون إمياءات

استخدام 900 – 1000 كلمة ، 
إنشاء جمل تتكون من 3- 4 كلمات 

باستخدام الفاعل والفعل ، إتباع 
أمرين ، تكرار من 5-7 جمل ، كالمه 

مفهوم بواسطة أفراد األسرة

قيادة الدراجة الثالثية ، االستمتاع 
باأللعاب البسيطة ، يتعرف على 
األلوان األولية ، يتوازن ويقف على 
قدم واحدة ، مشاركة اللعب مع 

اآلخرين لوقت قليل

استخدام 1500 – 1600 كلمة ، رصد 
القصص واألحداث للماضي القريب 

، فهم األسئلة عن البيئة القريبة، 
استخدام أدوات الوصل )لو، لكن ، 

ألن(،كالمه عادة مفهوم للغرباء

الصعود والهبوط على السلم مع 
استبدال القدمني ، الوقوف على 

قدم واحدة ، تقليد احلروف ، اللعب 
مع اآلخرين ، التعرف اجليد على 

األشياء املألوفة

استخدام 2100 -2300 كلمة ، 
يستطيع شرح مشاعره ، فهم 

معظم حروف اجلر ، إتباع ثالثة أوامر ، 
يقلد كتابة اسمه

يرتدى مالبسه بال مساعدة ، قطع 
اللحم بالسكني ، يلعب مع اآلخرين، 

تنفيذ تعليمات اللعبة ، إقامة 
عالقات اجتماعية

استخدام جمل مركبة ، يعرف 
الكلمات وتوظيفها واستخدامها ، 

استخدام أجزاء من الكالم )الضمائر ، 
األسماء ، احلال ، األفعال( ، فهم صوت 

احلرف أثناء القراءة

قيادة الدراجة الثنائية ، تلقف 
الكرة جيًدا ، االنتباه اجليد للمهام ، 

االستمتاع باأللعاب اجلماعية

 اضطرابات 
التواصل 
واللغة 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



ومن الصعب حصر هذه األسباب فسنعرض أهما بصورة عامة.

أوالً / أسباب تتعلق مبرحلة االستقبال :
احمليطة  وبيئته  الطفل  بني  وصل  همزة  املرحلة  هذه  متثل 

لصورة  وحتويلها  الصوتية  املوجات  استقبال  يتم  حيث  به؛ 

عصبية(.  العصبي)نبضات  اجلهاز  معها  يتعامل  أن  ميكن 

أكثر  من  السمع  وجهاز  البيئية،  العوامل  تعد  وبالتالي 

املرحلة. هذه  في  النطق  الضطرابات  تؤدي  التي  املصادر 

 أ.العوامل البيئية:
التي يستقبلها  البيئة املصدر األساسي لتوفير األصوات  تعد 

الطفل ويتعامل معها، ويكتسبها ويتعلمها، ويكون حصيلته 

إذا  اللغوية منها، ويستمد كالمه منها عند نضجه. وبالتالي 

ميكنه  فال  مولده  بعد  الكالم  أصوات  مصادر  من  الطفل  ُحرم 

احلرمان  أستمر  إذا  خاصة  طبيعية،  بصورة  الكالم  ممارسة 

التفاعل  أهمية  الدراسات  من  كثير  وأوضحت  اخلامسة  لسن 

لعمره  األولى  السنوات  خالل  وطفلها  األم  بني  الصوتي 

مستقبالً.  الكالم  على  القدرة  وإكسابه  لغته  تنمية  في 

واالقتصادي  االجتماعي  املستوى  تدني  فإن  لذلك  باإلضافة 

الطفل فيضطرب.  على كالم  يؤثر كثيراً  قد  والثقافي لألسرة 

 ب.اإلعاقة السمعية:
على  بأخرى  أو  بدرجة  يؤثر  بالسمع،  اضطراب  أو  خلل  أي  أن 

من  وهي  صحيحة.  بصورة  إمتامها  دون  فيحول  الكالم  عملية 

على  تأثيرها  ويزداد   ، النطق  الضطرابات  األساسية  األسباب 

الكالم)يولد  تعلم  قبل  يصاب  فقد  ؛  بها  أإلصابة  بزمن  الفرد 

وذلك قبل  األولى من حياته،  أو خالل اخلمس سنوات  باإلعاقة( 

أن تتكون لديه حصيلة لغوية متكنه من فهم الكالم وممارسته.

ثانياً / أسباب تتعلق مبرحلة املعاجلة:

النبضات  استقبال  مبهمة  املركزي  العصبي  اجلهاز  يضطلع 

العصبية الناشئة في األذن الداخلية، وتوصيلها عبر العصب 

الصدغي  بالفص  الكالم  وفهم  السمع  ملنطقة  السمعي 

مقدمة: 

اضطرابات النطق والكالم تصيب الصغار والكبار، وحتدث غالباً 

من  الكالم  حروف  أصوات  إخراج  في  أخطاء  نتيجة  للصغار 

مخارجها وعدم تشكيلها بصورة صحيحة ، وتختلف درجاته 

من مجرد لثغة بسيطة الضطراب حاد ، حيث يخرج الكالم غير 

مفهوم نتيجة حذف وإبدال وتشويه... . وقد حتدث للبعض نتيجة 

، وقد حتدث للكبار  خلل في أعضاء جهاز النطق كشق احللق 

نتيجة إصابة في اجلهاز العصبي املركزي، وقد يؤدى ذلك إلنتاج 

أو بعناء، مع تداخل األصوات وعدم وضوحها  الكالم بصعوبة 

كما في عسر الكالم ، ورمبا فقد القدرة على الكالم متاماً كما 

في حالة البكم ، كل ذلك يحتم على اخملتص بعالج اضطرابات 

النطق والكالم التركيز جيداً على طبيعة وأسباب االضطرابات 

أثناء عملية تقييم حالة الفرد.وغالباً يشمل عالجها أساليب 

. الطبي  للعالج  باإلضافة  أو  وحدها  اللغوي  السلوك  تعديل 

تعريف النطق :
يشير النطق لتلك العملية التي من خاللها تتشكل األصوات 
لتظهر  الصوتي  اجلهاز  عن  الصادرة  للكالم(  األولى  )اللبنات 
خاص  واتساق  وبأشكال  معينة،  بصورة  تنتظم  رموز  بصورة 
خامة  اجملتمع.فالصوت  ثقافة  في  عليها  متفق  لقواعد  وفقاً 
ويتعرض  الزفير  بهواء  مصحوب  ويخرج  للكالم  أساسية 
كاجلوف  أجهزة  عدة  فيها  تشترك  العمليات  من  جملموعة 
ويسفر  والشفتان.  واألنف  واألسنان  واللسان  والفم  واحللق 
التهجي(متمايزة  )حروف  رموز  بصورة  الصوت  خروج  عنها 
غيره.  عن  متيزه  وصفات  خصائص  منها  ولكل  بعضها؛  عن 
أن  قبل  صحيحة  بصورة  الكالم  ممارسة  الفرد  على  ويصعب 

القواعد. وتلك  تتفق  بصورة  الصوت  إخراج  كيفية  يتعلم 

أسباب اضطرابات النطق:

أن عملية النطق عملية معقدة تتم بعدة مراحل، وتشترك فيها 
مجموعة كبيرة من األجهزة العضوية، وتتأثر بكثير من العوامل 
واملتغيرات. مما يبرر تعدد أسباب االضطرابات التي تتعرض لها 

هذه العملية واختالفها من فرد آلخر ومن اضطراب آلخر؛ بل وقد 

تتعدد أسباب االضطراب الواحد لدى مجموعة من األفراد، وقد 

يؤدي السبب الواحد الضطرابات مختلفة جملموعة من األفراد. 

وتفسيرها،  الصوتية،  اإلشارات  تسجيل  يتم  حيث  للمخ، 

مناطق  تقوم  بينما  الذاكرة.  في  اختزانها  ثم  وفهمها، 

مبا  الكالم  بإنتاج  اجلبهي  بالفص  اجلانبي  الشق  أعلى  أخرى 

أو إصابة في  يتناسب مع املواقف اخملتلفة. وبالتالي فأي خلل 

والكالم. النطق  في  حادة  اضطرابات  عن  يسفر  اجلهاز  هذا 

ثالثاً / أسباب تتعلق مبرحلة اإلرسال )ممارسة الكالم( :

اجلهاز  لتشمل  املرحلة  هذه  في  املشتركة  األجهزة  تتعدد 

للقفص  باإلضافة  النطق،  وأجهزة  والصوتي،  التنفسي، 

أو  مرض  أو  خلل  أي  وبالتالي  الداخلية.  واألحشاء  الصدري، 

وتسبب  الكالم  على  تؤثر  األجهزة  هذه  لها  تتعرض  إصابة 

لعدم  تؤدي  التي  االضطرابات  بعض  وسنعرض  اضطرابه. 

صحيحة. بصورة  الكالم  عملية  في  بوظائفها  األجهزة  قيام 

 أ/ إصابة اجلهاز التنفسي:

للتغيرات  حساسية  األجهزة  أكثر  من  اجلهاز  هذا  يعد 

لتعامله  نظراً  ؛  بها  وتأثراً  باملناخ(  يتعلق  ما  البيئية)خاصة 

عملية  انتظام  على  يؤثر  مما  مباشرةً.  اجلوي  الهواء  مع 

حتدث  كالتي  الكالم،  ملمارسة  املناسب  باملعدل  التنفس 

التنفس،  وسرعة  كالكحة،  البرد؛  نزالت  أثناء  مؤقتة  بصورة 

ومضطرباً.  متقطعاً،  الكالم  يجعل  مما  الزفير  هواء  وقصر 

مزمن  مبرض  الرئتني  إصابة  عند  احلالة  تلك  تستمر  وقد 

ذلك  وكل  احلاد،  الربو  أو  الشديد،  الرئوي  االلتهاب  أو  كالدرن، 

وتنظيمها. وتشكيلها،  األصوات  نطق  عملية  على  يؤثر 

 ب/ إصابة اجلهاز الصوتي:

تضطلع  التي  الصوتية  واألحبال  احلنجرة  اجلهاز  هذا  يضم 

يتعرض  إصابة  وأي  للكالم،  الالزمة  األصوات  إصدار  مبهمة 

لها تؤثر على إنتاج اللبنات األولى لعملية الكالم فتلحق بها

: يلي  ما  احلنجرة  أمراض  وأهم  االضطرابات.  من  كثير 

املسئولة  سواء  الصوتية  األحبال  أعصاب  •اختالل 

التآزر. أعصاب  أو  احلركة  أعصاب  أو  اإلحساس  عن 



•العيوب اخللقية للحنجرة.    •ُعقد األحبال الصوتية.

•شلل األحبال الصوتية.        •التهاب أو إصابة احلنجرة.

مراحل منو أصوات الكالم : 

حيث  الوالدة،  منذ  للطفل  الكالم  أصوات  منو  مراحل  تتكون 

غير  أصواتاً  ويصدر  للكالم  مستقبالً  األول  عامه  يستغرق 

العام  بنهاية  له  كلمه  أول  وينطق  عشوائية،  متمايزة 

من  ليقترب  بالعمر  بتقدمه  تدريجياً  كالمه  ويتطور  األول. 

الكالم  أصوات  ذلك يصعب عليه نطق  ورغم   ، العادي  الكالم 

اخلامس.  عامه  نهاية  قبل  صحيحة  بصورة  )الساكنة( 

في  األطفال  لدى  النطق  اضطرابات  تنتشر  وبالتالي 

وتخف  كبيرة،  بدرجة  عمرهم  من  األولى  سنوات  اخلمس 

واكتمال  اللغة،  من  متكنهم  مع  لتختفي  تدريجياً  حدتها 

التحكم  يستطيعون  بحيث  النطق  أجهزة  نضج 

اخملتلفة.  وخصائصها  تشكيلها  وطريقة  احلروف  مبخارج 

مظاهر اضطرابات النطق:

النطق  الضطرابات  أنواع  أو  مظاهر  أربعة  هناك 

واإلبدال.   ، واحلذف   ، واإلضافة   ، التشويه  تشمل  والكالم 

 1. التحريف أو التشويه: 
من  تقربه  بطريقة  الصوت  نطق  التحريف  يتضمن 

يتضمن  أي  متاماً  مياثله  ال  أنه  بيد  العادي  الصوت 

ذابط. وضابط  مدرثة  تنطق  كمدرسة  األخطاء.  بعض 

 2. اإلضافة :

الصوت  يسمع  وقد  للكلمة،  زائداً  صوتاً  إضافة  هذا  يتضمن 

عليكم.  سسالم  اخلير،  سصباح  مثال  يتكرر.  كأنه  و  الواحد 

 3. التقدمي: 
 – نبوية   ، باميه   – باميه   ( اآلخر  على  حرف  بتقدمي  وذلك 

اخلامسة. بعد  تدريجياً  ويختفي  الثانية  بعد  يظهر  بنوية( 

4. احلذف :

وغالباً  أكثر،  أو  حرفاً  ناقصة  الكلمة  نطق  احلذف  يتضمن 

فهم  لصعوبة  يؤدي  مما   ، منها  األخيرة  احلروف  حذف  يتم 

معينة. صوتية  مقاطع  أو  أصوات  حلذف  مييل  وقد  كالمه. 

. سمك  أكلت  بدل  مك  كت  سمكة  من  بدالً  مك  كنطقه 

 5. اإلبدال :
الكالم.  عند  آخر  من  بدالً  صوت  نطق  اإلبدال  يتضمن 

الصحيح  غير  الصوت  يكون  احلاالت  من  كثير  وفي 

حيث  من  الصحيح؛  للصوت  كبيرة  بدرجة  مشابهاً 

بيها  كأحط  الصوت.  وخصائص  النطق  وطريقة  املكان، 

. سمك  أكلت  من  بدالً  سمك  تلت  فيها،  أحط  من  بدالً 

دور األسرة في إجناح برامج النطق:

1.تفهم وقبول حالة الطفل واملساهمة مع األخصائي بخطة 

. للحالة  واالجتماعية  والصحية  النفسية  البيئة  مع  عالجه 

املوضوعة  العالجية  للخطة  فهمها  من  األسرة  تتأكد  2.أن 

ومساعدة   ، عالج  من  األخصائي  به  يقوم  ما  وتدعيم 

أثناء  يتعلمها  التي  املهارات  ممارسة  على  الطفل 

. اليومية  باحلياة  مرتبطة  تكون  ما  غالباً  فهي  اجللسات، 

3.تهيئة البيئة املناسبة وعدم تعنيفه إذا أخطاء بل توجيهه.

أثناء  املتبعة  األنشطة  حول  معه  إيجابي  بشكل  4.التحدث 

تطبيقها. أو  عنها  احلديث  من  باحلرج  يشعر  ال  حتى  العالج 

اخلجل  من  والتخلص  االندماج  على  5.تشجيعه 

عملية  على  يؤثر  مما  وغيرها  بالدونية  والشعور  واإلحباط 

العالجية. اخلطة  من  املرجوة  األهداف  وحتقيق  التطبيق 

القصور  أو  أخطاؤه  كانت  مهما  احلرية  على  6.تشجيعه 

السليم  النفسي  النمو  له  بالتعبير عن نفسه حتى يتحقق 

الكالم. عملية  ذلك  في  مبا  طبيعي  بشكل  حياته  فيمارس 

. بها  وااللتزام  العالجية  اجللسات  بحضور  7.االنتظام 

واالطالع  القراءة  على  واملداومة  الذات  بتثقيف  8.االهتمام 

االكتشاف  على  يساعد  مما  لألسرة  الثقافي  املستوى  لرفع 

والكالم. باللغة  يتعلق  ما  وخاصة  األطفال  ملشكالت  املبكر 

 

اضطرابات 
النطق والكالم 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



األصم : 

 70 بـ  يبدأ  سمعي  فقدان  من  يعاني  الذي  الفرد  هو 

مما  السمعية  املعينات  استخدام  بعد   ، فأكثر  ديسبل 

. الكالم  فهم  في  السمع  حاسة  على  اعتماده  دون  يحول 

 قبول األطفال الصم:  

ديسبل   70 من  الطفل  سمع  فقد  درجة  تكون  أن  أ. 

املعينات  استخدام  مع  األذنني  أفضل  في  فأكثر 

 . معتمدة  جهة  من  تقرير  مبوجب  السمعية 

اختبار  على  درجة   75 عن  ذكائه  درجة  تقل  ال  أن  ب. 

أو  بينيه  استافورد  اختبار  على  درجة   73 أو   ، وكسلر 

األخرى.  املقننة  الذكـاء  اختبارات  من  يعـادلهما  ما 

 . أخر  عوق  الطفل  لدى  يوجد  ال  أن  ج. 

متخصص.  فريق  قبل  من  تشخيصه  مت  قد  يكون  أن  د. 

إرشادات للتواصل مع الطفل األصم :

ذلك  وتأثير  للتواصل  األصم  الطفل  حاجة  إدراك  يجب 

اآلتي:  مراعاة  يجب  لذلك   ، وتربوياً  واجتماعياً  نفسياً  عليه 

1.أن تكون اإلشارة بشكل واضح مع التنوع في استخدامها .

اللفظي. التواصل  عند  وسهلة  بسيطة  عبارات  2.استخدام 

اهتمامه. ويثير  بيئته  في  يدور  ما  عن  معه  3.حتدث 

. التواصل  عملية  في  البدء  قبل  انتباهه  على  استحوذ   .4

. لها  وتعلمه  واملكتوبة  املقروءة  للغة  تعريضه  5.أهمية 

. معهم  وتواصله  صم   أطفال  مع  اختالطه  6.ضرورة 

الطفل. مع  والتواصل  اإلشارة  للغة  الوالدين  تعلم  7.أهمية 

خصائص وسمات الطفل املعوق سمعياً :

املعوق  الطفل  وخصائص  سمات  على  التعرف  يكن  لم 

بعد  الباحثون  منه  حتقق  إمنا   ، والقرارات  املالحظة  وليد 

التي  العلمية  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  إجراء 

العملية  القدرات  من  العديد  األطفال  لهؤالء  أن  أثبتت 

: يلي  ما  في  نستعرضها  واالجتماعية  الوجدانية  والسمات 

القدرات اللغوية :

اللغة وليدة احملاكاة والعالقة بني الصمم والنمو اللغوي عالقة طردية، 

فبينما يواجه ذوي اإلعاقة السمعية املتوسطة مشكالت في فهم 

الشرح واملناقشة واحملادثة وتكوين املفردات اللغوية ، فأن من من ولد 

منهم أصماً يجد مشكالت أكبر ، إذ ال يتمكن من سماع النماذج 

اللغوية من احمليطني به ، كما ال يتمكن من تلقي أي رد فعل أو تعزيز 

يواجهون صعوبة  عامة  بصورة  األصم  أن  إلى جانب  هذا   ، لفظي 

، وطبقتها وطريقة ومكان أخذ  في ضبط إيقاع الكلمات وقوتها 

والفقرات مركبة  الكلمات واملصطلحات  إذا كانت  النفس خاصة 

وذات مقاطع متعددة ، وهكذا يتصفون بضعف قدراتهم اللغوية .

القدرات العقلية واملعرفية :

لألطفال  خصيصاً  أعدت  التي  الذكاء  مقاييس  أثبتت 

واملهارات  املفاهيم   على  التقوم  )اختبارات  سمعياً  املعاقني 

ذكاء  نسبة  بنفس  يتمتع  سمعياً  املعوق  الطفل  أن  اللغوية( 

بصورة  تقدمه  خطوات  سارت  وإن  وأنه   ، السامع  الطفل 

أن  يستطيع  أنه  إال  تعلمه  وسائل  وتنوعت  واختلفت  أبطأ 

. سامع  طل  يحصله  الذي  القدر  نفس  على  معرفياً  يحصل 

القدرات االجتماعية واملهنية :

العديد من مشكالت التكيف االجتماعي  يعاني املعاقون سمعياً 

اللغة  وهي  االجتماعي  االتصال  وسائل  ألهم  لفقدانهم  واملهني 

املنطوقة ، إذ يجدون صعوبة في التعبير عن الذات ، وفهم اآلخرين 

مع  تعامله  في  وخاصة  اليومية  احلياتية  املواقف  مع  والتفاعل 

الذين  السامعني  األفراد  عن  عزلة  في  يعيش  وكأنه  السامعني 

بلغة  التعبير   عن  قدرتهم  لعدم  وذلك   ، فهمه  يستطيعون  ال 

اإلشارة أو أبجدية األصابع ، ولهذا السبب مييل الصم إلى تكوين 

النوادي والتجمعات اخلاصة بهم ، والتي متثل أهمية  خاصة لهم .

أهم الصفات البارزة في شخصية الطفل األصم :

السامع. ذكاء  عن  اليختلف  ذكاء  مبستوى  األصم  يتمتع   .1

بعضهم  مع  صداقات  لتكوين  األصم  مييل   .2

. السامعني  مع  يكونها  مما  أكثر  البعض 

عن  للتعبير  وذلك   ، الزائدة  واحلركة  بالنشاط  يوصف   .3

. عصبي  خللل  منه  أكثر  االجتماعية  عالقاته  ولقلة  ذاته 

التدريب،  من  بالرغم   ، اللغة  نطق  في  صعوبة  األصم  يجد   .4

. وطبقتها  وقوتها  الكلمة،  إيقاع  في  اخللل  بسبب  وذلك 

5. الطفل األصم الذي يشعر بحب األسرة والناس ورعايتهم له بروح 

ودودة متفائلة ، عكس األصم الذي ال ينال أي نوع من الرعاية واالهتمام . 

أسباب اإلعاقة السمعية العامة :

أثناءها  أو  الوالدة  قبل  حتدث  فقد  ومتنوعة،  عديدة  األسباب 

األذن  في  السبب  كان  إذا  داخلية  أسباباً  وتسمى   ، بعدها  أو 

اإلصابة  أو  باملرض  ترتبط  كانت  إن  أما  السمعي،  والعصب 

هي: مسببة  عوامل  ثالث  وتوجد   ، خارجية  بأسباب  فتسمى 

من   %50 حوالي  أن  إلى  الدراسات  تشير  الوراثية:  العوامل   .1

لألبناء  األبوين  من  تنتقل  وراثية،  لعوامل  تعزى  الصمم  حاالت 

في  أو  اجلينات،  في  اخللل  يكون  فقد  الوراثية،  اجلينات  طريق  عن 

الكروموسومات ، أو عدم توافق العامل الرايزيسي )عدم توفق دم 

األم مع دم اجلنني( وميكن أن تظهر عند الوالدة أو في مراحل الحقة . 

األملانية  باحلصبة  احلامل  األم  إصابة   : الوالدية  العوامل   .2

 ، لألطفال  الصمم  حاالت  عن  املسئولة  األسباب  من 

التعرض  أو  والتدخني،  والكحول  العقاقير  تناول  وكذلك 

بعد  أو  أثناء  األوكسجني  نقص  أو  احلمل،  أثناء  لألشعة 

السمعية.  باإلعاقة  لإلصابة  تؤدي  أسباب  كلها   ، الوالدة 

تعترض  التي  البيئية  العوامل   : املكتسبة  العوامل   .3

أو  السحايا  التهاب  أو  الوسطى  األذن  كالتهابات  الطفل 

من  األذن،  تصلب  أو  احلرارة،  درجات  ارتفاع  و   ، العادية  احلصبة 

اإلصابة.  وبالتالي  السمع  حاسة  على  تؤثر  التي  العوامل 

أعراض فقدان السمع :

يزداد  ضعف  صورة  في  األعراض  تظهر  أن  ميكن   •



. للسمع  مفاجئ  فقدان  أو  الوقت  مع  تدريجياً 

ويكون  انسداد  لوجود  يرجح  الفجائي  السمع  فقدان   •

السمع  فقدان  أما   ، التوصيلي  الصمم  نوع  من  عادة 

العصبي  بالصمم  اإلصابة  نتيجة  فيكون  التدريجي 

. العمر  في  التقدم  أو  بورم  اإلصابة  نتيجة  احلسي 

أخرى  أعراض  أحياناً  السمع  فقدان  يصاحب   •

. العصب  إصابة  نتيجة  غالباً  ويكون  والدوار  كالطنني 

في  أو  واحدة  أذن  في  السمع  الطفل  يفقد  أن  ميكن   •

في  انسداد  نتيجة  يكون  فغالباً  بواحدة  فقده  فإذا  كالهما، 

نتيجة  فتكون  االثنتني  في  فقدها  إذا  أما   ، ورم  أو  األذن  قناة 

. السمع  على  مؤثرة  أدوية  تعاطي  أو  عضوي  مبرض  إصابة 

إصابة. أو  التهاب  نتيجة  يكون  األذن  في  باأللم  اإلحساس   •

استشارة  يجب  أعاله  املشاكل  أحدى  ظهرت  إذا   : ملحوظة 

: اآلتي  حصل  إذا  للمستشفى  الذهاب  يجب  كما   ، الطبيب 

• دخول جسم غريب لألذن .

• خروج دم أو إفرازات أو سائل من األذن .

• ارتفاع احلرارة مع عدم استجابتها للمخفضات العادية .

• إصابة الرأس بجرح أو كسر مع اضطراب السمع .

توصيات لوالدي الطفل األصم للتغلب على مشكلتهم :

 1- تقبل احلقيقة كون طفلهما أصم فهو قضاء وقدر. 

2- مواجهة املسئولية كأب وأم وبذل اجلهد في العناية التامة 

بل وجها له اهتمام خاص .

3- إعطاء الطفل املزيد من احلنان واحضنه إلى صدرك فهذا 

األسلوب الذي يفهمه من سن مبكرة 0 

4- مراجعة طبيب األنف واألذن ملعرفة إمكانية العالج .

5- يعتبر اللعب ضرورة تربوية تتم بواسطته عملية صقل 

مواهب الطفل وتزوده باخلبرات 0

6- تشجيع إخوانه وأخواته للعب معه والسماح له باالختالط 

باألطفال العاديني 0 

7- مشاركة األم له في األعمال املنزلية والتحدث إليه ووصف 

كل ما تقوم به عن طريق الكالم .

8- اصطحاب الطفل األصم عندما تقوم األم أو األب بزيارة 

األقارب واجليران0 

9- يستحسن تعليق صور ملونة مناسبة بالقرب من سريره 

كصور أفراد العائلة وأصدقاءه وأقاربه وصور للحيوانات التي 

يحبذها وتكتب حتتها كلمات أو جمل بسيطة . 

10- يجب تشجيعه على أي مجهود كالمي يقوم به على أال 

تصحح أخطاءه دفعة واحدة وإمنا يكفي أن يقوم دائماً بإعادة 

ما يقوله بطريقة سليمة لغوياً وبسيطة التركيب 0

11- على الوالدين تعلم لغة اإلشارة وتعليمها ألبنهم من 

الصغر والتواصل بها معه مع عدم إغفال اللغة املنطوقة .
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اإلعاقة العقلية :
األداء  في  ملموسة  قصور  جوانب  إلى  تشير  حالة 
أقل  عقلي  بأداء  احلالة  وتتصف   ، للفرد  احلالي  الوظيفي 
جوانب  مع  متالزما  يكون  واضح  بشكل  املتوسط  من 
التكيفية  املهارات  مجاالت  من  أكثر  أو  مجالني  في  قصور 
املهارات   , املنزلية  احلياة   , الذاتية  العناية   , التواصل   : التالية 
املهارات   , والسالمة  الصحة   , الذاتي  التوجيه   , االجتماعية 
  .  ... العمل  ومهارات  الفراغ  ووقت   , الوظيفية  األكادميية 

اخلدمات املقدمة لهم : 
تقدم خدمات التدخل املبكر لذوي اإلعاقة العقلية في مكان 
  . حالة  كل  احتياج  وحسب  مناسبة  بيئة  ضمن  مناسب 

قبول األطفال ذوي اإلعاقة العقلية :  

أ. أن يكون الطفل من فئات اإلعاقة العقلية وفقاً لنتائج 

: اآلتي  النحو  املعتمده وتصنف على  الذكاء  اختبارات 
ال  الذكاء  درجة  على  احلاصل  وهو  للتعلم  القابل   .1
اختبار  حسب  درجة   55 عن  تقل  وال   , درجة   75 عن  تزيد 
أو   , بينيه  ستانفورد  اختبار  على  درجة   52-73 أو  وكسلر, 
. األخرى  املقننه  الذكاء  اختبارات  من  منهما  أيا  يعادل  ما 

ال  الذكاء  درجة  على  احلاصل  وهو  للتدريب  القابل   .2
اختبار  على  درجة   40 عن  تقل  وال  درجة   54 عن  تزيد 
أو  بينيه  ستانفورد  اختبار  على  درجة   36-51 أو  وكسلر, 
. األخرى  املقننة  الذكاء  اختبارات  من  منهما  أيا  يعادل  ما 

على أن يصاحب تدني القدرة العقلية في الفقرتني السابقتني 
املهارات  مجاالت  من  األقل  على  مجالني  في  قصور   )2  ,1(
الرسمية  التكيفي  السلوك  اختبارات  حسب  التكيفية 
. املعتمدة  اللجنة  قبل  من  تقرير  مبوجب  الرسمية  غير  أو 

ب. أن يكون قد مت تشخيصه من قبل فريق متخصص .

ج. إرفاق جميع التقارير الطبية عن حالة الطفل .

د. أن ال يوجد  لدى الطفل عوق رئيس آخر.

هـ. موافقة اللجنة اخلاصة بقبول ذوي متعددي العوق.

و. أن يجتاز فترة املالحظة املقررة في املركز .

املهارات التي يحتاجها الطفل الكتسابها مبكراً : 

يحتاج الطفل إلى إكسابه املهارات )ونؤكد أنها تختلف من طفل إلى 

أخر( التعويضية الالزمة مثل: املهارات التكيفية اخملتلفة كالعناية 

 ، االجتماعية  واملهارات  التواصل  ومهارات  الذاتي  والتوجه  بالذات 

املبكر  التدخل  التأكيد على أهمية  ، مع  اللغوية  املهارات  وتنمية 

. الفائدة كبيرة  التدخل في سن صغيرة كلما كانت  فكلما كان 

تصنيف اإلعاقة العقلية 
تصنف اإلعاقة العقلية إلى ثالث فئات :

درجة  75ـ55  مابني  ذكائهم  درجة  وتتراوح  للتعلم  القابلون   )1(
. بينيه  اختبار  على  درجة  73ـ52  أو  وكسلر  اختبار  على  تقريبا 

درجة  54ـ40  مابني  ذكائهم  درجة  وتتراوح  للتدريب  القابلون   )2(
بينيه اختبار  على  درجة  51ـ36  أو  وكسلر  اختبار  على  تقريبا 

 40 من  أقل  ذكائهم  درجة  وتكون  االعتمادية  الفئة   )3(
. بينيه  اختبار  على  درجة   36 أو  وكسلر  اختبار  على  درجة 

من العالمات املبكرة لإلعاقة العقلية البسيطة : 
• بطئ معدل التكلم بشكل ملحوظ .

• التأخر في معظم مجاالت النمو .
• تدني مستوى التحصيل .

• عدم التمتع بالكفاية االجتماعية .
• التأخر اللغوي امللحوظ .

• عدم القدرة على تعميم املهارات و نقل أثر التعلم .
• عدم االنتباه .

أسباب التخلف العقلي :
الصغر وحتدث ألي سبب  العقلي منذ  بالتخلف  الشخص  يصاب 
يعوق منو املخ بشكل طبيعي قبل امليالد او أثناء عملية الوالدة أو في 
سنوات الطفولة املبكرة . وقد مت اكتشاف العديد من مئات األسباب .
التالي: النحو  على  تصنف  حيث  اإلعاقة  أسباب  تصنيف   

أسباب جينية ) وراثية ( . 

مشاكل أثناء احلمل أو أثناء الوالدة .  

مشاكل بعد الوالدة مثل اإلصابة بأحد األمراض التالية : السعال 

الديكي - احلصبة - احلمى الشوكية ... .

وميكن تقسيم أسباب اإلعاقة إلي سببني رئيسيني هما :

1. أسباب وراثية.               2.  أسباب بيئية. 

1. األسباب الوراثية: 

لألبناء  اآلباء  من  أى  جيل  إلى  جيل  من  بالوراثة  تنتقل  التى  وهى 

وإن   ، اخلاليا  في  الكروموسومات  على  املوجودة  اجلينات  طريق  عن 

موجودة  أنها  إال  البيئية  األسباب  من  أقل  بنسب  تسهم  كانت 

الوراثي  والنقص   ، العقلى  والضعف   ، الهيموفيليا  أمثلتها:  ومن 

في إفرازات الغدة الدرقية مما يؤدى لنقص النمو اجلسمى والعقلى. 

2. األسباب البيئية:

هذه األسباب خارج نطاق اجلسد ولكنها تسير جنباً إلى جنب مع 

العوامل الوراثية وتسير في عالقة تفاعلية معها .

وتشتمل على ثالثة عوامل :

1. عوامل أثناء احلمل )ما قبل الوالدة( :

مثل إصابة األم ببعض األمراض والفيروسات أثناء احلمل ، مما يؤدى 

بدوره إلى حدوث التشوهات للجنني »العيوب اخللقية« .

2. عوامل أثناء الوالدة: 

والدة الطفل قبل موعده ميكن أن يصاب بنزيف في املخ ، وكبر 

حجم املخ ، تعثر الوالدة ، نقص األكسجني أو االختناق . 

3. عوامل ما بعد الوالدة: 

اإلصابة باألمراض اخملتلفة ، اإلهمال في مواعيد التطعيم، احلوادث، 

اإلصابات الشديدة  ، احلرارة املرتفعة .

الوقاية :
لألم  السليمة  بالرعاية  التخّلف  أسباب  من  كثير  منع  ميكن 
وتقدمي  الصحيحة  الوالدة  خالل  ومن   ، وأثناءه  احلمل  قبل 
. التخّلف  حاالت  تقليل  في  يساعد  اخلَديج  للمولود  الرعاية 

خالله  فمن  الوقاية  في  دور  الزواج  قبل  املبكر  للفحص  كما 
إلجناب  استعداد  لديهم  الذين  األزواج  األطباء  يكتشف 
العديد  فيقرِّر   ، اجليني  للتدمير  عالية  قابلية  لهم  أطفال 
وحاالت  أسباب  هناك  أن  كما   . بذلك  اخملاطرة  عدم  منهم 
صعوبة. أكثر  وتعتبر  منها  الوقاية  ميكن  ال  للتخلف  أخرى 



من األسباب املساعدة لوالدة طفل معاق ذهنيا)واألمر بيد اهلل( :

1.زواج األقارب ومن أشهر األمراض الناجتة عنه مرض

الفينيل كيتون يوريا وهو من أمراض التمثيل الغذائي الذي ينتج 

عن نقص في األنزمي املسئول عن تكسير مادة احلامض أألميني أو 

الفينيل آالنني فتزداد نسبته في الدم.

2. ارتفاع سن اإلجناب لكال الزوجني يعطي الفرصة لتعرض 

أحدهما لبعض التغيير في اجلني الوراثي. 

3. تناول األدوية خالل فترة احلمل للزوجة بدون إشراف طبي 

أو تعرضها لإلشعاعات أو االلتهابات الفيروسية أو احلوادث 

واإلصابات التي قد تؤدي إلى تشوهات في اجلنني.

إرشادات مهمة لولي األمر يجب إتباعها :

بشكل  يعملها  التي  واألشياء  طفلك  جناح  امتدح   .1

. االحتضان  أو  بالكلمات  سواء  صغيرة  كانت  مهما  صحيح 

مباشرة  غير  بطريقة  طفلك  سلوك  تعديل  على  اعمل   .2

له  قل  بل  وكذا  كذا  واعمل  خطأ  هذا  لطفلك  تقل  فال 

. مثلك  يعمله  أو  يقوله  أن  يحاول  ودعه  الصحيح  الشيء 

. عادي  وصوت  بوضوح  طفلك  مع  تكلم   .3

األشياء  عن  معه  للتحدث  طريقة  من  أكثر  استخدم   .4

احلواس  استخدام  ألن  األشياء  ويشم  ويتذوق  يلمس  ودعه 

. لديه  ضعيفة  احلواس  بعض  تكون  ورمبا  كثيراً  يفيده 

غيره. تنفذ  ثم  شيئاً  والتقل  تقول  ما  أعمل  له  قدوة  كن   .5

. معه  واللعب  االحتضان  مثل  اجلسمية  العاطفة  له  قدم   .6

متنوعة. خبرات  له  ووفر  اإلمكان  قدر  األشياء  له  7.وضح 

طريقتك  تنجح  لم  فإذا  تعليمه  في  أسلوبك  غير   .8

. الطفل  وتدريب  لتعليم  بديل  من  أكثر  فأستخدم  األولى 

دقيقة   15 إلى   5 من  وخصص  عادية  بطريقة  9.خاطبه 

. قدمي  نشاط  إعادة  أو  جديد  نشاط  الطفل  لتعليم  يومياً 

. اآلخرين  مثل  واالحترام  التقدير  بنفس  10.عامله 

السمات املميزة و اخلاصة بالتطور لذوي التخلف العقلي: 

التخلف 
العقلي 
املتفاقم

درجة 
التخلف

التخلف 
العقلي 
الشديد

التخلف 
العقلي 
بدرجة 

متوسطة

التخلف 
العقلي 
البسيط

النمو و التطور
من الوالدة خلمس سنوات

سن التدريب والتعلم 
من 6 سنوات إلى 20 سنة

* تخلف في النمو اجلسماني .

* قدرات محدودة ألداء  

الوظائف احلسية و احلركية .

* يحتاج إلى رعاية ويجب دائًما 

أن يكون أمام نظر األم .

*بعض النمو و التطور احلركي 

موجود .

* ميكن أن يستجيب إلى 

القليل من التدريب و التدريب 

احملدود مبساعدة نفسه .

* قابل للنمو احلركي  .

* قلة الكالم .

* بصفة عامة غير قادر على 

التدريب و مساعدة نفسه .

* ليس لديه قدرات تواصل .

* يستطيع التحدث و تعلم 

كيف يتواصل مع اآلخر .

* يستطيع التدريب على 

العادات الصحية .

* غير قادر على التدريب و 

مساعدة نفسه .

* يستطيع التحدث و القدرة 

على التواصل .

* يفقد االنتباه االجتماعي .

* األداء احلركي معقول .

* ميكن التدريب على مساعدة 

نفسه في وجود مالحظ جيد .

* لديه القدرة على التواصل و 

تعلم املهارات االجتماعية .

* يستطيع مواصلة التعليم 

حتى املرحلة الثانية .

* لديه القدرة على تعلم 

كيف يسافر .

* يستطيع مواصلة التطور 

االجتماعي و التواصل وتنمية 

مهاراته .

* تراجع بسيط في القدرات 

احلسية و احلركية .

* أقرب ما يكون للطفل العادي 

حتى سن متأخر .

* يستطيع تعلم املهارات 

األكادميية .

* أدائه االجتماعي جيد و 

مطمئن .

 

اإلعاقة
العقلية 
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حتدث املضاعفات نتيجة انسداد األوعية الدموية الدقيقة 
وتكسر خاليا الدم احلمراء وموتها مبكرًا، ومن مضاعفاتها:

• اجللطات اخملتلفة بالقلب أو املخ.    

• اليرقان.

• زيادة اإلصابة بااللتهابات.               

• تأخر النمو عند األطفال.

• تكوين احلصوات املرارية.                

• اضطرابات وفقدان البصر. 

األعراض املرضية )احلالة املرضية( :

تفقد الكريات احلمراء شكلها الطبيعي املتكور اجلوانب لتأخذ 

شكل املنجل )احملش( مما يعيق حركتها باألوردة والشرايني الصغيرة 

مما  البطاني  الشبكي  اجلهاز  في  وتنحشر   ، النسدادها  فيؤدي 
ولوجود  مختلفة.  بأشكال  األعراض  فتظهر  لتكسرها،  يؤدي 
اختالف في تركيبة خضاب الدم )الهيموجلوبني( لدى اجلنني )دم 
اجلنني( واألطفال، فال تظهر األعراض في الستة أشهر األولى من 
عمر الطفل، وال ميكن معرفة املرض سوى بالتحليل الكهربي. 

األعراض في السنتني األولى:
•شحوب عام نتيجة فقر الدم. 

•تكرر االلتهابات وخطورتها.
•نوبات األلم كالبكاء بال سبب واضح نتيجة أآلم األطراف.
•تورم في األصابع والقدمني نتيجة انسداد في الشعيرات 

الدموية املغذية.

أعراض ما بعد مرحلة الطفولة ومن أهما:

1.قصر عمر خاليا الدم احلمراء وتودي لفقر الدم املزمن.

•أزمات مفاجئة حتدث تكسر مفاجئ قي خاليا الدم.

•الشحوب.                   •اليرقان)الصفار(.

•فقدان الشهية.          •نقص في النمو.

•عدم القدرة على مزاولة األنشطة الرياضية.

2.تضخم الكبد والطحال نتيجة عجز نخاع العظام عن إنتاج 

كريات الدم احلمراء.

3.حصوات  املرارة.

مقدمة : 

أمراض الدم الوراثية هي مجموعة من األمراض التي تنتقل من 

األبوين إلى األبناء، والتي يكون السبب في حدوثها وجود خلل في 

تركيب وتكوين كريات الدم احلمراء، فتصبح غير قادرة على أداء 

وظائفها الطبيعية وظهور األعراض املرضية على املصاب، ومن 

أهم أنواع أمراض الدم الوراثية : الثالسيميا واألنيميا أملنجليه.

طريق  عن  لألبناء  اآلباء  من  األمراض  هذه  وتنتقل 

. الكروموسومات  على  املوجودة  )اجلينات(  املورثات 

أنيميا اخلاليا أملنجليه :

أنيميا اخلاليا أملنجليه هي أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث 

فيها اضطراب في اجلينات املسئولة عن تكوين الهيموجلوبني، 

الدموية  األوعية  داخل  الكريات  هذه  التصاق  في  ويتسبب 

أعضاء  إلى  واألكسجني  الدم  تدفق  يقل  وبالتالي  الدقيقة، 

اجلسم، وينتج عن ذلك األعراض املصاحبة لألزمات لدى املصابني 

باألنيميا أملنجليه ومنها ألم شديد، ضيق في التنفس، وغيره.

األعراض العامة :

حسب  اجلسم  من  مختلفة  بأجزاء  األلم  من  متكررة  •نوبات 

األوعية  وانسداد  احلمراء  الدم  خاليا  تكسر  حصول  مكان 

األطراف. أحد  أو  املفاصل  أو  البطن  آالم  مثل:  الدقيقة 

• فقر الدم املزمن.                       

• التهابات متكررة.

• أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو.

• تشوهات في العظام.               

• خمول وإعياء.

• مشكالت في الرؤية. 

املضاعفات:

4.انسداد في الشعيرات الدموية وتؤدي إلى :

•نوبات األلم في العظام واألطراف.

•تآكل مستمر للعظام وخاصة عظم احلوض والركبتني.

•انسداد في الشعيرات الدموية املغذية للمخ والرئتني.

•فشل األعضاء.        •التشنج.        •تقرح في الساقني.

•تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته.

5.تكرر االلتهابات: 

•زيادة القابلية لإلصابة بااللتهابات البكتيرية مثل النزلة 

املستدمية والرئوية.

•زيادة التهابات اجلهاز التنفسي.

العالج:

•إن الهدف األساسي من عالج أنيميا اخلاليا أملنجليه هو 

تقليل تكرار احلاالت اإلسعافية واألزمات الطارئة لدى املصاب 

واحلد من حدوث املضاعفات وتخفيف األلم وحتسني قدرة 

املصاب على التعايش مع املرض.

•يحتاج املصاب بأنيميا اخلاليا أملنجليه للعناية املستمرة ملنع 

تكرار املضاعفات وتدهور احلالة الصحية.

•يُعطى املصاب بأنيميا اخلاليا أملنجليه حبوب حمض الفوليك 

للمساعدة على تكوين كريات الدم احلمراء.

•أثناء حدوث األزمات للمصاب يتم عالج األلم املصاحب 

باستخدام مسكنات األلم وإمداد جسم املصاب بالسوائل.

•لعالج األلم قد تستجيب بعض احلاالت الستخدام مسكنات 

األلم  الالوصفية، في حني حتتاج حاالت أخرى الستخدام 

مسكنات لأللم ذات مفعول أقوى كاملورفني وامليبريدين 

وغيرها حتت إشراف طبي داخل املستشفى. 

•يستخدم دواء الهيدروكسي يوريا لبعض املصابني كوقاية 

ملنع حدوث األزمات خاصة األعراض املتعلقة باجلهاز التنفسي 

كآالم الصدر وضيق التنفس.

•ينبغي احلرص على أخذ اللقاحات الروتينية خاصة لألطفال 
املصابني، وكذلك اللقاحات املوسمية سنويًّا كلقاح األنفلونزا 

ملنع اإلصابة بالعدوى.
•قد تتأثر العني للمصابني بأنيميا اخلاليا أملنجليه، وقد حتدث 



مضاعفات تؤدي لفقدان البصر؛ لذا ينبغي احلرص على 
املتابعة والكشف بشكل منتظم لدى طبيب العيون.
•ميكن زراعة النخاع لعالج اإلصابة باألنيميا أملنجليه.

•يجب اللجوء للراحة وجتنب التعرض للضغوط اليومية.
•ممارسة الرياضة املنتظمة تساعدك على الراحة وتقلل من 

فرصة تعرضك لنوبات ألم.

الوقاية من مرض األنيميا أملنجليه:
إن االلتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يساعد 
على احلد من انتقال مرض األنيميا أملنجليه بني األجيال؛ حيث 

تظهر التحاليل الطبية احتمال وجود جينات مصابة بخلل 
لدى املرأة أو الرجل، خاصة الذين ال تظهر عليهم األعراض 

املرضية.

دور الوالدين :
في بعض األحيان تكون نوبات األلم عند األطفال حادة جداً، 
وكوالد من الصعب جداً مشاهدة الطفل يعاني من األلم. 

ولكي يعيش طفلك نوعية حياة جيدة، من املهم أن تقدم له 
كل الدعم واحملبة التي يحتاج إليها. فوجود شخص يعطيه 

كل احملبة والدعم أمر بالغ األهمية وميكن أن يجعل حتى 
أصعب األوقات سهلة. وليس هنالك أفضل من الوالدين 
أن يعطوا مثل هذا الدعم، لذلك كن بجانبه، يقظاً دائماً 
ومتأهباً، واستمتع بوجوده اجلميل بجانبك فال تدع املرض 

يحرمك من أجمل وأمتع اللحظات.

مقترحات ملساعدة الطفل املصاب باألنيميا أملنجليه:
1.تأكد أن ال يتعرض للجفاف وأن يشرب املاء بانتظام.
2.التخفيف من نوبات اآلالم للطفل عن طريق اآلتي:

•الدفء، بتدليك أو فرك األطراف أو عن طريق زجاجات املياه 
الساخنة. 

•التضميد لدعم مناطق األلم.
3.تأكد من أنه ال يجهد نفسه. وشجعه على الراحة كلما 

شعر بالتعب.
4.تأكد من أنه يبقى دائماً دافئاً وجافاً. فحالته قد تتفاقم 

في الطقس البارد أو الرطب. وتذكر دائماً أن تشجيعه على 
ممارسة أكبر قدر ممكن من التمارين. 

5.تأكد من أنه محصن ضد األمراض املعدية. 

6.تأكد من أنه يتناول الفيتامينات )حمض الفوليك( 

واملضادات احليوية )البنسلني( التي يصفها الطبيب. 

7.تأكد من إجراء الفحص الطبي لطفلك بانتظام.

8.إذا كنت على سفر، تأكد من أن الطفل مجهز باملالبس 

الدافئة، ومسكنات األلم، وتوفر املياه دائماً. 

9.تأكد من حتصينه ضد املالريا عند زيارة بلدان في املنطقة 

املوبوءة بها. 

10.امنحه الدعم الالزم، وحاول ترتيب احلياة األسرية حتى 

يتمكن شخص من رعايته عند خلوده للنوم، أو عندما ال 

يستطيع اخلروج، أو الذهاب ألي مكان بسبب األلم.

11.ثقف نفسك، والطفل وكل األسرة باملعلومات عن 

اضطرابات اخلاليا أملنجليه وكن دائماً العني اليقظة له.

أعراض إذا ظهرت يجب إحضار الطفل للطبيب فوراً :

1.ارتفاع درجة حرارة اجلسم .

2.األألم املتكررة في املفاصل، والبطن والصدر وغيره.

3.انتفاخ مفاجئ وحاد في البطن .

4.شحوب مفاجئ في لون الوجه .

5.تغير في طبيعة التنفس )سرعة التنفس أو صعوبته(.

6.زيادة حادة في اصفرار اجلسم وخاصة في العينني.

7.تضخم شديد ومفاجئ في الطحال .

8.صداع مفاجئ شديد أو تغير مبستوى الوعي )االنتباه( .

9.اآلم مفاجئة شديدة في اجلهاز التناسلي الذكري .

االحتياط بتناول الكثير من السوائل للحاالت التالية:

1.التعرق الشديد مع اجلفاف )كاحلمى(.

2.اإلجهاد و العب.

3.االلتهابات بأنواعها خاصة املصحوبة بارتفاع احلرارة.

4.اإلسهال أو اإلستفراغ الشديد املؤدي للجفاف .

 

األنيميا 
المنجلية 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



متكامل. بشكل  التأهيل  خطوات  تقدم  أن  4.يجب 

على  تقوم  أن  يجب  بالكامل  التأهيل  عملية  5.إن 

احلاالت. لكل  واحد  قالب  على  وليس  فردية،  أسس 

التأهيل. عمليات  بجميع  وأسرته  الطفل  اشتراك  6.ضرورة 

للنتائج. وفقاً  التأهيل  خطوات  جميع  وتقييم  7.متابعة 

مراحل وخطوات عملية التأهيل :

أوالً / مرحلة اإلحالة والتشخيص الشامل للطفل بهدف :

1.تشخيص احلالة ودراسة أسبابها .

2.حتديد مدى العجز الذي يصيب احلالة ودرجته.

وشخصيته. الطفل  تكوين  على  اإلعاقة  تأثير  مدى  3.حتديد 

وشدته،  العجز  مدى  على  بناًء  احلالة  مستقبل  4.تقدير 

. لرعايته  اخلدمات  توفر  و   ، واستعداداته  الفرد  وإمكانيات 

كانت  سواًء  وأسرته  للطفل  املباشرة  االحتياجات  5.تقدير 

. أو مهنية  أو نفسية  اجتماعية  أو  تعليمية  أو  حاجات طبية 

6.وضع خطة الرعاية واملقترحات املتعلقة بذلك.

العمليات ألتقييميه والتشخيصية تشمل كالً من :

1.التقييم الطبي والصحي العام حلالة للفرد.

العقلية  وقدراته  الذكاء  لتحديد مستوى  النفسي  2.التقييم 

عنه.  وإرشادات  نصائح  وضع  مع  ميوله  ودراسة  واملهنية 

الطفل  نحو  األسرة  اجتاهات  ملعرفة  االجتماعي  3.التقييم 

واالقتصادية.  املادية  وإمكاناتهم  لرعايته  واستعداداهم 

4.التقييم التعليمي للفرد ومدى استعداده للتعلم.

قدراته  تقدير  حملاولة  للفرد  املهني  5.التقييم 

شخصيته. وسلوك  والعقلية  البدنية  ومهاراته 

ثانياً / مرحلة التخطيط لبرنامج التأهيل :

هذه املرحلة مهمة جداً لعملية التأهيل حيث يتم وضع احللول 

وتلبية  اإلعاقة  على  املترتبة  اآلثار  ملواجهة  الالزمة  واخلطط 

يجب  التأهيل  وخطة  للفرد.  اخلاصة  التأهيليه  االحتياجات 

. التأهيل  فريق  أعضاء  وأن يشترك فيها كافة  فردية  تكون  أن 

مفهوم تأهيل ذوي اإلعاقة  :

الشخص  قدرات  وتنمية  تطوير  هو  الشمولي  مبعناه  التأهيل 

مساعدة  ويشمل  ومتكيفاً،  ومنتجاً  مستقالً  ليكون  املصاب 

آثار  من  اإلعاقة  تسببها  التي  السلبية  اآلثار  لتخطي  الفرد 

نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية .وعرفه املغلوث)1999( فأوضح 

نحو  محدودة  مدة  خالل  تبذل  جهود  مجموعة  عن  عبارة  أنه 

هدف محدد لتمكني الشخص وعائلته من التغلب على اآلثار 

الناجمة عن العجز واكتساب أو استعادة دوره في احلياة معتمداً 

على نفسه والوصول به إلى أفضل مستوى وظيفي عقلي أو 

بني  .فالتأهيل عبارة عن جهد مشترك  اجتماعي  أو  جسماني 

مجموعة من االختصاصات بهدف تدعيم وتوظيف قدرات الفرد 

ليكون قادراً متكيفاً مع اإلعاقة ومتطلباتها ألعلى درجة ممكنة.

من أهداف التأهيل :

1. دمج ذوي اإلعاقة في اجملتمع وإكسابهم الثقة .

2.تهيئة الوسائل واألنشطة الرياضية والثقافية والترويحية

3. إتاحة فرص التعليم. 

4.حتسني قدرات الفرد اجلسمية والوظيفية .

5.تعديل بعض العادات السلوكية اخلاطئة لدى الفرد .

من العوامل املساعدة لنجاح برامج التأهيل :

• التشريعات والقوانني واألنظمة حلقوق ذوي اإلعاقة .

• توفير الكوادر املهنية املتخصصة واملؤهلة .

• توفر البرامج التربوية واملهنية الالزمة .

• استعداد األسرة واجملتمع ومدى تقبلهم .

• مدى توفر األجهزة والوسائل املساعدة .

األسس والقواعد التي تستند عليها عملية التأهيل:

على  تقوم  أن  يجب  التأهيل  خطوات  من  خطوة  كل  1.أن 

واجتماعية. إنسانية  أسس  على  وليس  عملية  وقواعد  أسس 

ومتخصصني. مؤهلني  أشخاص  على  خطوة  كل  2.تعتمد 

تشخيصية  وقواعد  أسس  على  خطوة  كل  تقوم  أن  3.يجب 

الفرد. حالة  عن  املتوفرة  للمعلومات  وواقعي  دقيق  وتفسير 

ثالثاً / املتابعة والرعاية الالحقة وهذه تهدف إلى  :
1.التأكد من متابعة الطفل للخطة العالجية.

2.جتنب الطفل أية انتكاسة في البرنامج ألتأهيلي.
3.وسيلة هامة الستقرار ذوي اإلعاقة في حياتهم اجلديدة .

فريق التأهيل :
ميثل فريق التأهيل الذي يعمل مع الطفل الشريان األساسي 

بالنسبة ألي برنامج يصمم ويقدم له ، فاجلميع يعمل خلدمته 
كالً وفق تخصصه وطبيعة عمله ، ويتكون فريق التأهيل من 
مجوعة من األفراد الذين ميثلون مجموعة االختصاصات التي 

حتتاجها حالة الطفل. 

األعضاء األساسني للفريق  :
الصحي  الوضع  حتديد  على  يعمل   : 1.الطبيب 
. العالجية  واحللول  الصحية  اإلرشادات  وتقدمي  واملرضي 

التقوميية  الدراسة  بإجراء  يقوم  االجتماعي:  2.األخصائي 
لهم  واإلرشاد  النصح  ويقدم  وأسرته  للطفل  االجتماعية 
للتغلب على الصعوبات التي تواجههم من ضغوط وغيرها .

ألتقييميه  الدراسات  بإجراء  ويقوم  النفسي:  3.األخصائي 
يعمل  كما  للطفل  املناسبة  االختبارات  وتطبيق  النفسية 
عملية  في  الفعلية  للمشاركة  وأسرته  الطفل  إعداد  على 
. اإلعاقة  عن  الناجتة  النفسية  الضغوط  ومواجهة  التأهيل 

تقييميه  دراسة  إجراء  عن  مسئول  وهو   : التأهيل  4.مرشد 
واستعداداته،  ميوله  الكتشاف  الطفل  ومساعدة  ومهنية 
وتقييمها. التأهيل  خطة  تنفيذ  متابعة  عن  مسئول  وهو 

الدراسة  إجراء  عن  مسئول  وهو   : خاصة  تربية  5.أخصائي 
اخلاصة  التربوية  االحتياجات  وحتديد  والتعليمية  ألتقييميه 
التربوي  برنامج  وحتديد  املناسبة  التربوية  اخلطة  ووضع 
. التربوي  البرنامج  تطبيق  خالل  الطفل  ومتابعة  املناسب 

من األخصائيني املساعدين لفريق التأهيل: 
العظام  وظائف  حتسني  على  يعمل  الطبيعي:  1.العالج 
على  والتدريب  احلركي  والتآزر  املفاصل  وحركة  والعضالت 

. الصناعية  واألطراف  التعويضية  األجهزة  استخدام 

واالستغالل  لالستفادة  الطفل  تدريب  الوظيفي:  2.العالج 



كأنشطة  املتبقية  وإمكاناته  لقدراته  األمثل 

واحلركات  الذاتية  والعناية  اليومية  احلياة 

. البصري  احلركي  والتآزر  والكبيرة  الدقيقة 

االختبارات  تطبيق  ومهمته  السمع:  قياس  3.أخصائي 

السمعية وحتديد درجة فقدان السمع وحتديد املعني السمعي.

الصناعية:يقوم  واألطراف  التعويضية  األجهزة  4.أخصائي 

املصاب. للفرد  املناسبة  األجهزة  وحتديد  بتقييم 

5.أخصائي عالج النطق والكالم.

واألنف  والعظام  األعصاب  بطب  واستشاريون  6.أطباء 

احلالة. حسب  النفسي  والطب  والعيون  واحلنجرة  واألذن 

للطفل. الشخصية  بالرعاية  ويهتم  التأهيل  7.ممرض 

أنواع التأهيل :

1.التأهيل اجملتمعي: 

هو إستراتيجية أو منهج يقوم على استثمار املوارد واخلدمات 

احمللية املتاحة في كل مجتمع سكاني وتسهيل إمكانية استفادة 

ذوي اإلعاقة من تلك املوارد واخلدمات أسوة ببقية أفراد اجملتمع .

2.التأهيل الطبي:

ذوي  للشخص  توفيره  ميكن  ما  أقصى  استعادة  محاولة  هو 

احلالة  هذه  عالج  طريق  عن  سواء  بدنية  قدرات  من  اإلعاقة 

بالعمل  العالج  أو  الطبيعي  أو  اجلراحي  بالعالج  أو  باألدوية 

. املساعدة  باألجهزة  االستعانة  مع  النطق  عيوب  عالج  أو 

3.التأهيل النفسي:

هو ذلك اجلانب من عملية التأهيل الشاملة والتي ترمي 

لتقدمي اخلدمات النفسية التي تهتم بتكيف الشخص مع 

نفسه من جهة ومع العالم احمليط به من جهة أخرى ليتمكن 

من اتخاذ قرارات سليمة في عالقته مع هذا العالم ، كما 

يهدف للوصول به ألقصى درجة ممكنة من درجات النمو 

والتكامل في شخصيته وحتقيق ذاته وتقبل إعاقته 

4.التأهيل املهني:
واملنسقة  املتصلة  التأهيل  عملية  من  املرحلة  تلك  هو 
والتدريب  املهني  كالتوجيه  مهنية  خدمات  توفير  لتشمل 
من  الفرد  متكني  بقصد  االختياري  واالستخدام  املهني 

. فيه  والترقي  به  واالحتفاظ  مناسب  عمل  ضمان 

5.التأهيل االجتماعي:

هو جانب من جوانب عملية التأهيل العامة التي مير بها ذوي اإلعاقة 

ويهدف ملساعدته على التكيف مع مطالب األسرة واجملتمع ، 

والعمل على تخفيف وخفض األعباء االجتماعية واالقتصادية ، 

وتعمل على تسهيل دمجه في اجملتمع واحمليط الذي يعيش فيه .

6.التأهيل التربوي :
املكان  عن  النظر  وبغض  التربوي  التأهيل  عملية  إن 
باملعلومات  الطفل  لتزويد  تهدف  فيه  تطبق  الذي 
كان  وكلما   ، احتياجاته  تلبي  التي  الضرورية  واملهارات 

أكبر. فائدته  كانت  كلما  مبكرة  سن  في  التأهيل 

أهمية التأهيل املبكر :

وتطوره  الطفل  على  ليس  جداً  كبير  املبكر  التأهيل  اثر 
انه  كما   , القادم  ملستقبله  األساس  احلجر  هو  بل  فحسب 
عامل حاسم في توجيهه وتهيئته لعوالم جديدة ,من أجواء 

التجارب  خالل  .فمن  عنده  مألوفة  غير  مستقبلية  ونظم 

املبكر  والعالجي  والنفسي  التربوي  التأهيل  فعالية  أثبتت 

تصرفه  ملعرفة  ايجابية  افاق  وفتح  الطفل  دعم  في  وأثرها 

على  حلثه  إضافة   , واهتماماته  وهواياته  ورغباته  وسلوكه 

بعائلته. اليومية  عالقاته  وخاصة  مجتمعيه  عالقاته  تطوير 

أن عملية التأهيل عملية فنية متخصصة يشترك فيها فريق 

مستمرة  عملية  وهي  تخصصه،  حسب  على  كالً  التأهيل 

عودته  حتى  العالج  مرحلة  انتهاء  منذ  الطفل  مع  تبدأ 

بالقصير  ليس  وقتاً  تتطلب  أنها  كما   . أخرى  مرة  للمجتمع 

وحتمالً  صبراً  وتتطلب  شاقة  عملية  فهي  لذالك  إلمتامها 

وعدم االستعجال وهذا ما يحتم ضرورة املتابعة حلالة الطفل. 
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أسهل  املبكرة  السنوات  في  اإلنساني  التعلم  أن   /2

. أخرى  عمرية  مرحلة  أي  في  التعلم  من  وأسرع 

3/ أن والدي الطفل ذوي اإلعاقة بحاجة إلى مساعدة في املراحل 

األولى لكي ال تترسخ لديهما أمناط تنشئة غير بناءة عن طفلهم .

مؤشر  العمر  من  اخلامسة  قبل  النمائي  التأخر  أن   /4

مختلفة. مشكالت  من  الطفل  معاناة  إلى  يؤدي  قد  خطير 

اقتصادية  جدوى  وذو  مثمر  جهد  املبكر  التدخل  أن   /5

التربوية  للبرامج  اخملصصة  النفقات  يقلل  حيث 

مختلفة. جهات  من  تقدم  والتي  الالحقة  اخلاصة 

واملراكز  اإلعاقة  ذوي  ألطفالهم  معلمون  اآلباء  إن   /6

. عنهم  بديالً  ليست  املدرسة  أو  املتخصصة 

الوالدين  جتنيب  في  يسهم  املبكر  التدخل  أن   /7

. اهلل  قدر  ال  الحقاً  نفسية  صعوبات  املعاق  وطفلهما 

8/ إن الظروف البيئية التي حتيط بالطفل لها تأثير كبير على 

منو الطفل .

في  والدعم  املساعدة  إلى  بحاجة  تكون  األسر  إن   /9

تلك  حلساسية  نظراً  اإلعاقة  اكتشاف  تلي  التي  الفترة 

من  جتد  لم  إذا  وخاصة  عليهم  السلبي  وتأثيرها  الفترة 

جتاوز  على  تعينها  التي  اخلدمات  لها  ويقدم  يدعمها 

اإلعاقة. اكتشاف  تلي  التي  السلبية  واالجتاهات  املشاعر 

الفئات املستهدفة من التدخل املبكر :

 تستهدف خدمات التدخل املبكر األطفال اللذين يعانون من 

إعاقة أو تأخر منائي أو اللذين يحتمل أن تنتهي احلالة املرضية 

لديهم بتدهور صحي أو اللذين هم في حالة خطر من حيث 

إمكانية معاناتهم من التأخر النمائي إذا لم تقدم لهم 

خدمات التدخل املبكر .

من الذي يقدم خدمات التدخل املبكر ؟

مجموعة  املبكر  التدخل  برامج  وتنفيذ  إعداد  في  يشترك 

والعالج  األطفال  بطب  املتخصصني  األخصائيني  من 

مقدمة  :

عندما يتعرض الطفل خللل وظيفي أو قصور منائي في مرحلة ما 

من مراحل حياته اخملتلفة سواء داخل رحم األم أو أثناء الوالدة أو 

بعد الوالدة ، فإن هذا اخللل قد يتطور إلى إعاقة إذا مت إغفاله ال قدر 

اهلل، لذا فالكشف املبكر في تلك احلاالت يكتسب أهمية قصوى 

من أجل البدء في تقدمي اخلدمات على نحو مبكر ، وبشكل ال 

يقتصر على األطفال ذوي اإلعاقات الواضحة ، وإمنا يتضمن أيضاً 

األطفال اللذين يعانون تأخراً بسيطاً في منوهم أو في قدراتهم  .

حيث أن تقدمي خدمات لألطفال )في الفئة العمرية املمتدة من 

أن تكون هذه اخلدمات  املدرسة( البد  الوالدة حتى سن ما قبل 

برامج  تصميم  خالل  من  املستقبلية  حاجاته  مع  متالئمة 

في  الذاتية  كفايته  لتنمية  وذلك  طفل  بكل  خاصة  فريدة 

اجلوانب اجلسمية واملعرفية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية 

للتعامل  وإعدادهم  األسرة  وأفراد  األهل  إشراك  عن  فضالً 

وذلك بقصد   ، وتلبيتها  احتياجات طفلهم  بشكل أفضل مع 

وإمكانياته  قدراته  من  يستفيد  أن  إلى  الطفل  بهذا  الوصول 

. أفضل  بصورة  واجملتمع  أقرانه  مع  ليتعايش  املأمولة  بالصورة 

ما هو التدخل املبكر ؟

تقدم  ونفسية  وتربوية  واجتماعية  متنوعة طبية  هو خدمات 

لألطفال ما دون سن السادسة للذين يعانون من إعاقة أو تأخر منائي 

أو الذين لديهم قابلية للتأخر أو اإلعاقة ، فاألطفال الصغار في 

السن الذين لديهم إعاقة أو تأخر يشكلون فئات غير متجانسة 

إال انه هناك شبه كبير في اخلدمات التي يحتاجون إليها وتختلف 

مناهج وأساليب التدخل املبكر وتتنوع بني طفل عمره شهرين 

وأخر عمره سنتني أو ثالث وكذلك يستفيد من برامج وخدمات 

. اإلعاقات  أنواع  كافة  لديهم  الذين  األطفال  املبكر  التدخل 

مبررات التدخل املبكر :
اإلعاقة  ذوي  األطفال  حياة  في  األولى  السنوات  إن   /1
هي  إمنا  مبكر  تدخل  برامج  لهم  يقدم  ال  اللذين 

. أيضا  منائي  تدهور  ورمبا  ضائعة  وفرص  حرمان  سنوات 

والكالم  اللغة  واضطرابات  والوظيفي  والطبي  الطبيعي 

والتربية  النفسي  واإلرشاد  اخلاصة  والتربية  والسمع 

ممن  وغيرهم  والتغذية  االجتماعية  واخلدمة  الرياضية 

 . اإلعاقة  ذو  الطفل  لدى  احلالة  حسب  إشراكهم  يستلزم 

إلى  املبكر  التدخل  في  احلديثة  الدراسات  اجتهت  وقد 

جوانب  مبعظم  دراية  لديه  يكون  خاص  كادر  وجود  ضرورة 

تكون  حتى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تقدم  التي  الرعاية 

االستفادة  ويتم  وواضحة  متناسقة  املبذولة  اجلهود 

 . اإلعاقة  ذوي  من  الطفل  لدى  القدرات  جميع  من 

هذا الكادر يكون عمله هو رعاية هذا الطفل من ذوي اإلعاقة في 

كافة اجلوانب النفسية واالجتماعية واالنفعالية والشخصية 

الرسمية وتفسير  التقييم  أدوات  القدرة على تطبيق  ، ولديه 

نتائجها ، وعلى تفهم الفروق الفردية بني األطفال ذوي اإلعاقة 

في اجملال الواحد ، وكذلك القدرة على إرشاد األسرة وتدريبيها 

وغيرهم من املساعدين واملتطوعني لدعم برنامج التدخل املبكر .

أساسيات التدخل املبكر لذوي اإلعاقة :

للتدخل املبكر أسس متعددة تربوية واجتماعية واقتصادية منها :

1. الطفل منذ األسابيع األولى يتمتع بالقابلية لالستثارة 

واالستجابة والتفاعل مع املعلومات املتاحة والتعلم مبا 

يحيط به من مثيرات كالصور واأللعاب واألصوات واألشكال 

واأللوان لذلك فإن إثراء بيئتة مبنبهات متنوعة ومثيرات 

مناسبة وتهيئه بيئة منزلية خصبة تستثير حواسه وتنشط 

خياله وتفكيره وتشجعه على االستطالع واالستكشاف يؤثر 

إيجابياً في منوه .

2. تفتح الطفل على ما يحيط به من منبهات وطواعيته في 

التشكيل واستعداده للتعلم يكون في ذروته خالل السنوات 

األولى من عمره  .



3. األهمية البالغة للسنوات األولى من عمر الطفل في النمو 

العقلي املعرفي له ؛ حيث تؤكد نتائج البحوث أن من 50% إلى 

80% من ذكاء الطفل يتشكل خالل هذه الفترة وأن الفترة من 

ثمانية أشهر إلى ثالث سنوات تعد مرحلة هامه في النمو 

املعرفي للطفل .

4.  أهمية املرحلة املبكرة باعتبارها سنوات تكوين لقدراته 

ولسمات شخصيته فما يكتسبه في مراحل حياته التالية 

يقوم على أساس ما تعلمه في هذه املرحلة .

5. تقوم برامج التدخل املبكر على أساس الفروق الفردية 

فكل طفل فريد من نوعه والبرنامج الذي يناسب طفل قد ال 

يناسب غيره  .

6. اختالف العوامل البيئية من أسرة ألخرى يؤثر في حياة 

وتفاعل الطفل فيعتبر العامان األوالن عادة الفترة األكثر 

نشاطاً في منو العقل ليصل إلى80% من حجم دماغ البالغ 

متضاعفاً ثالث مرات في احلجم عن طريق منو شبكات معقدة 

من الروابط الالزمة للسلوكيات . 

7. النمو احلركي قاعدة أساسية ميكن للطفل بواسطتها 

اكتساب مجموعة من املهارات األخرى ، فعندما يتحكم 

برأسه يساعده ذلك على التركيز البصري بشكل أفضل مما 

يساعد على تنمية املهارات اإلدراكية . 

8. التأخر احلركي واملعرفي يؤثر على النمو اللغوي ، فالنمو 

اللغوي مير مبراحل تعتمد على منو مهارات خاصة ، فمساعدة 

الطفل على االتصال البصري ميكنه من رؤية األشياء وحركة 

الشفاه وتشجيعه على إصدار األصوات وتدريبه على مهارات 

التقليد وربط ما يقوم به بالتوجه اللفظي يساعد على منو 

املهارات اللغوية  .

الصعوبات  تواجه مجموعه من  اإلعاقة  ذوي  الطفل  أسرة   .9

االستماع  يجب  لذلك   ، واالجتماعية  النفسية  واملشاكل 

ألسئلتهم واإلجابة عليها بشكل واقعي وغير مبالغ فيها مع 

توضيح مواقع القوة  والضعف لهم وإشراكهم في التدريب 

املعلمني  هم  ليكونوا  طفلهم  برنامج  وضع  في  وكذلك 

احلقيقيني له مع التأكيد على مبدأ الفروق الفردية بني األطفال  .

دور األسرة في برنامج التدخل املبكر  :

1. املشاركة في تعليم وتدريب الطفل بالطرق املناسبة 

للوصول إلى أفضل مستوى ميكن للطفل بلوغه .

2. دمج الطفل في جو األسرة والتدريب على الدور العائلي 

لكل من الطفل وإخوته وأقاربه وأصدقائه .

3. التعرف على حقوق وواجبات كل من األسرة والطفل في التعامل 

مع مؤسسات الدولة التشريعية والصحية والتربوية و التأهيلية .

4. جتاوز فترة الصدمة من اإلعاقة وتبني اجتاهات أجابية نحو 

طفلهما ، والتخلص من االجتاهات واملشاعر السلبية كاإلنكار 

والرفض وإسقاط اللوم .

، وتطوير  5. فهم احتياجات الطفل ومشكالته ومطالب منوه 

كفاءتهما في إشباع احتياجاته ومساعدته على النمو املتكامل 

واالعتماد على نفسه واالستقاللية في تصريف أمور حياته .

6. املشاركة في عمليات التقييم والعالج والتعلم ....  .

7. املشاركة في اخلطط والبرامج املصممة لطفلهم .

8. تقدمي املقترحات املفيدة للتغلب على التحديات اليومية 

الناجتة عن تربية الطفل .

9. تقدمي املعلومات املفيدة التي تساعد اخملتصني على حتسني 

وتطوير البرامج واخلطط املقدمة للطفل .

10. املساعدة في نقل اخلبرة املكتسبة إلى أسر أخرى في 

نفس ظروفهم وموقفهم ، مما يساعدهم على تخطي 

العقبات التي أمامهم والوقوف على الطريق الصحيح .
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تنبيهات عامة :
صعوبة  لديه  تكون  فقد  حركية  مشاكل  لديه  كان  إذا   .1
. مخارجه  في  والتحكم  املرحاض  على  اجللوس  في 

 . يتبول  بأنه  يحس  ال  فقد  اإلحساس  في  لديه مشاكل  إذا   .2
بعد  للحمام  باالرتياح  يحس  ال  األطفال  بعض   .3
. احلفاض  ودفء  ورطوبة  ملمس  على  تعود  أن 

اآلخر  والبعض   ، محاوالت  عدة  من  يتعلم  األطفال  بعض   .4
وهنا  تدريبه،  لصعوبة  يؤدي  مما  العقبات  من  الكثير  يواجه 
. أصغر  ألجزاء  التدريب  وتقسيم  الصغيرة  اخلطوات  تنجح 

استخدام  أو  احلمام  دخول  من  البعض  يخاف  قد   .5
املرحاض.  في  السقوط  من  اخلوف  أو  املاء، 
يؤدي  فقد  اإلحساس  في  زيادة  لدية  كان  إذا   .6
واضطرابه. الطفل  تهيج  إلى  البراز  أو  البول  خروج 

قبل  األولى  اخلطوة  هي  احلمام  دخول  على  التدريب   .7
. ووقت  لصبر  يحتاج  حتدي  وذلك   ، التبول  على  التدريب 

جوانب مهمة أثناء التدريب :
لتغيير  الوحيد  املكان  هو  احلمام  أجعل   .1
. احلاجة  قضاء  مكان  أنه  على  ليتعود   ، احلفاض 

عدد  كان  مهما   ، أبتالله  عند  احلفاض  تغيير   .2
. والبلل  والدفء  الرطوبة  على  يتعود  ال  لكي  املرات 
. وبانتظام  رئيسية  وجبة  كل  بعد  للحمام  بأخذه  عوده   .3
. عليه  جتبره  فال  املرحاض  على  اجللوس  رفض  إذا   .4
. احلفاض  خلع  منه  أطلب  الوجبة  بعد  احلمام  أعتاد  إذا   .5

6. إذا لم يستطيع خلع احلفاض فيجب مساعدته ، ثم أطلب 
فقط. البداية  في  وساعده  باملرحاض  احلاجة  قضاء  منه 

مريح  بشكل  املرحاض  على  جلوسه  أجعل   .7
. األطفال  مرحاض  باستخدام  وذلك  وآمن  ومرغوب 
. البراز  أو  للبول  الطفل  يعرفها  تسمية  هناك  يكون  أن   .8

قضاء  عملية  تشرح  وصور  فيديو  أشرطة  استخدم   .9
له،  املعلومة  وإليصال  تعليمية  كوسيلة  احلاجة 
. واخملاوف  األسئلة  وطرح  للمالحظة  الفرصة  ولتعطيه 

وجعلها   ، مدروسة  بطريقة  بالدمى  الدور  لعب  ميكن   .10
على  قادراً  كان  إذا  ومكنوناته  مخاوفه  عن  ليعبر  تتكلم 
. اإلشارة  خالل  من  فيكون  كذلك  يكن  لم  إذا  أما   , الكالم 

كل  في  جناح  كل  بعد  الوقت  من  املزيد  الطفل  أعط   .11

. التعزيز  جانب  على  والتأكيد  التدريب  خطوات  من  خطوة 

مقدمة  :

احلاجة  قضاء  على  للتدريب  جاهزاً  يكون  الطبيعي  الطفل 

ذوي  من  والطفل   ، العمر  من  الثانية  السنة  بعد  احلمام  في 

اإلعاقة ميكن تدريبه كذلك في نفس العمر أو بعد ذلك بسنة 

ونتفق  ألخرى،  إعاقة  من  املناسب  السن  ويختلف   ، سنتني  أو 

جميعاً أن البداية للتدريب يجب أن تكون سهلة بسيطة بدون 

البرنامج  جناح  فإن  جناحها  وعند   ، االهتمام  الطفل  تفقد  أن 

التدريبي للحمام يكون أسهل ، ومع ذلك فالتدريب على احلمام 

للمدرسة.  ذهابه  عند  وخصوصاً  واجتماعياً  نفسياً  ضروري 

من  لذلك  استعداد  لديه  يكون  أن  يجب  بتدريبه  البدء  وقبل 

تنجح. لن  احملاوالت  جميع  فإن  وإال  والصحة،  اإلدراك  حيث 

من اإلشارات الدالة على استعداد الطفل للتدريب :

سحبها  يحاول  حيث  املبللة  احلفاضات  من  ينزعج   •

نظيف. حفاظ  على  احلصول  أو  نزعها  أو  تغييرها  أو 

• يستطيع التحكم في عضالت املثانة .

أي  أو  لبولية  املسالك  أو  املثانة  في  التهابات  يعاني  ال   •

املرحاض. التدريب على استخدام  مشكالت صحية متنعه من 

• ميكنه البقاء جافاً ملدة ساعة على أقل تقدير.

وأقرانه  ألخواته  ومالحظته  باحلمام  مهتم  أنه  لوحظ  إذا   •

لديه  أو  خائفاً  كان  إذا  أّما   ، للبداية  املناسبة  الفرصة  فإنها 

ضعف في اإلحساس أو صعوبة التحكم فيحتاج إلى الصبر .

يكون  أن  يجب  التمرين  لبداية  املناسبة  السن  لتحديد   •

والسيكولوجية  الفسيولوجية  الناحية  من  مستعداً  الطفل 

ثمانية  الطفل  يبلغ  حني  الفسيولوجية  الناحية  فمن 

العصبي/العضلي  التناسق  يكون  عمره  من  شهراً  عشر 

قد  والبراز  البول  نزول  متنع  التي  العاصرة  العضالت  على 

السيطرة  ويستطيع  البعض(  لدى  تتأخر  )قد  نضجها  مت 

باجملرى  متر  التي  األعصاب  اكتساء  أيضاً  مت  قد  ويكون  عليها 

والتبرز. التبول  على  السيطرة  على  للقدرة  يؤدي  ما  الهرمي 
ومالحظة  متابعة  على  قادرة  غير  األسرة  كانت  إذا   •
للتدريب. جاهز  غير  فإنه  ومبتل  رطب  أنه  الطفل 

كيف أدرب الطفل على استخدام املرحاض؟ 

هناك مرحلتني للتدريب وهي : 

أوالً : مرحلة ما قبل التدريب  )التمهيدية( :

على  الطفل  تعليم  قي  البدء  قبل  ضرورية  املرحلة  هذه 

األمور  من  العديد  له  توضح  حيث   , املرحاض  استخدام 

على  املرحلة  هذه  وتستغرق   ، بعد  فيما  تدريبه  للتسهيل 

: مراحل  عدة  إلى  تقسيمها  وميكن  واحدا  أسبوعاً  األقل 

 , والبراز  للبول  معني  أسم  على  الطفل  تعليم  يجب   .1

. يحدث  ماذا  حافظته  تغير  عند  للطفل  التوضيح  ويجب 

منحه  لعدم  يبللها  أن  بعد  وقت  اقرب  في  احلفاض  تغير   .2

على  معه  يتعامل  لكي  و  البلل  مع  يتأقلم  لكي  فرصة 

ذلك  ليزيد  احلمام  في  له  تغيره  ويفضل   , مريح  غير  أمر  انه 

له  توضح  أن  األم  بإمكان  و  للمرحاض  وفهمه  تقبله  من 

لكي  وذلك  ؛  احلفاظ  في  ذلك  تريه  وأن  التبرز  بعمل  قام  انه 

. منه  التخلص  يجب  انه  يخرجه  انه  ويستوعب  يفهم 

أو  بتنبيهك شفوياً،  قام  انه  في حال  للطفل  قدم مكافأة   .3

. نفسه  بتبليل   قيامه  أو  رغبة  وجود  عند  وجهه  بتقاسيم 

ثانياً : بداية تدريب املرحاض )التدريب الفعلية(  :

بعد أن يتقن ويُلم باملرحلة التمهيدية ميكن البدء في تدريبه 

خطوات  عدة  باستخدام  املرحاض  استخدام  على  فعلياً 

كل  في  التامة  بالراحة  الطفل  يشعر  أن  ويجب  متتالية 

إلى  عليه  الصبر  يجب  كما   , لألخرى  االنتقال  قبل  مرحلة 

صعبة  البداية  ودائماً  جديدة  عملية  ألنها   , حد  أقصى 

. أسابيع  عدة  تستمر  املرحلة  لهذه  خطوات  سبع  وهناك 

األسبوع األول /  اخلطوة )1( : 
اإلخراج  بعملية  القيام  إلى  فسيولوجياً  الطفل  يحتاج  أ . 
طبيعة  ميثل  ما  وهو  النوم  وقبل   ، النوم  من  االستيقاظ  بعد 
لقضاء  إجالسه  من  بد  ال  وبالتالي   ، األطفال  عند  اإلخراج 
والصبر  نومه،  وقبل   ، مباشرة  استيقاظه  عقب  حاجته 
. لذلك  متنًعا  أظهر  وإن  حتى  احلاجة  قضاء  يتم  حتى  عليه 

يتناسب طردياً  اليوم؛ ألنه  الطفل خالل  يتناول  ب . متابعة ما 

لقضاء  إجالسه  على  احرص  وبالتالي   ، اإلخراج  عملية  مع 



عليه  والصبر   ، اليوم  خالل  منتظمة  مرات  عدة  حاجته 

. وأمدحه  مكافأة  أعطه  بها  قام  وإذا   ، العملية  تتم  حتى 

ت . قم بعمل قائمة بأوقات قضاء حاجته فهذا يساعدك في 

القادمة. اخلطوات  تنفيذ  وفي  باإلخراج  عادته  على  التعرف 

اخلطوة )2( :

أن  ويفضل  التواليت(  )كرسي  القعادة  على  عرفه 

احلمام  في  ضعها  مثالً   , مباشر  غير  بشكل  يكون 

هنا  و  عنها  واالستفسار  مشاهدتها  ميكنه  بحيث 

. اجتاهها  فضوله  من  يزيد  وهذا   , له  وظيفتها  اشرح 

اخلطوة)3( : 

اليوم  في  مرات  عدة  عليه  ومالبسه  القعادة  على  أجلسه 

إغضابه  دون  ذلك  يكون  أن  وحاول   , عليها  لتعويده  وذلك 

. جلوسه   أثناء  األلعاب  بعض  له  تقدم  أن  وميكن  إجباره  أو 

األسبوع الثاني /  اخلطوة )4( :

بإجالسه  قم   )1 )خطوة  اإلخراج  أوقات  بقائمة  باالستعانة  أ . 

أو  مالبس  بدون  ولكن  باليوم  مرات  عدة  كرسيه  على 

البالستيك  مالمسة  وعلى  عليه  ليعتاد  وذلك  حفاض 

إشعاره  عليك  جلوسه  أثناء  احلاجة  بقضاء  قام  وإذا  جلسمه, 

العمل. هذا  لتعزيز  له  مكافأة  وتقدمي  فعله  ما  بأهمية 

فاستخدام  باملرحاض  السقوط  أو  احلمام  يخاف  كان  إذا  ب . 

باآلتي: القيام  وميكن  له  محبب  طفولي  شكل  ذو  وعاء 

ومداعبته،  باللعب  وجميلة  فترة جلوسه محببة  أن جتعل   .1

تعزيزه. يتم  ينتهي  وعندما   ، بألعابه  يلعب  أن  وميكن 

يبلل  حليوان  قصًصا  أو  صورًا  حتضر  أو  ترسم  أن  ميكنك   .2

يقضى  أين  وتسأله   ، نظيف  غير  أنه  إلى  وتشير  ثيابه 

للحمام  ويذهب  نظيف  وهو  الرمز  نفس  إحضار  مع   ، احلاجة 

. الفرحة  فيه  تبدو  بصوت  ونظيف  جميل  إنه  وتعلق 

األسبوع الثالث /  اخلطوة )5( :

اتركه عدة مرات في اليوم لنصف ساعة دون حفاض أو مالبس 

داخلية وذلك ليتعرف أن ) البراز و البول ( يخرج من جسمه هو , 

وضع احتمال وقوع حوادث بأن يقضي احلاجة على نفسه خالل 

األوالد  )أن  اخبره  احلفاض  بنزع  القيام  عند  وأيضا  الفترة  هذه 

الكبار يقضون احلاجة في القعادة أو املرحاض( , ويفضل دائماً 

حتفيزه وتشجيعه للجلوس على القعادة واإلخراج فيها , وهذه 

املرحلة مليئة باحلوادث وهنا يجب على األم الصبر ألنه بشكل 

. احلوادث  هذه  وتقل  نفسه  من  سيطور  تدريجي  و  طبيعي 

األسبوع الرابع واخلامس والسادس :

اخلطوة )6( :

باملالبس  االكتفاء  و  احلفاض  من  التخلص  على  عوده 

حوالي  األمر  يستغرق  وقد   ، التدريب  وسروال  الداخلية 

وأيضا   , احلفاظ  عن  االستغناء  يتم  حتى  شهرين 

. احلوادث  وقوع  إمكانية  االعتبار  عني  في  ضع  هنا 

األسبوع السابع والثامن والتاسع  :

اخلطوة )7( :

أبدء بتعليم الطفل باقي مهارات استخدام املرحاض من نزع 

املالبس واستخدام أوراق التواليت و طريقة املسح الصحيحة 

ومع كل هذا فإن الكثير من األطفال يعانون مما يعرف بالتبول 

الالإرادي ، وهو ما يقلق األمهات . ومن أجل طمأنة األمهات فال 

الالإرادي  التبول  يعانون من  الكثير من األطفال  أن  بد من ذكر 

فحسب  وتكوينهم.  نضجهم  عملية  من  طبيعي  كجزء 

اإلحصائيات املرصودة في هذا اجملال فإن التبول الالإرادي يختفي 

في األطفال بعد سن اخلامسة مبعدل 15% من احلاالت كل عام 

من  اخلامسة  سن  في  األطفال  من   %10 يعاني  حيث  وذلك   ،

التبول الالإرادي بشكل طبيعي وفي بعض اإلحصائيات تصل 

العاشرة  سن  في  األطفال  من   %5 ثم   %20 إلى  النسبة  تلك 

أن  أيضا  ويُذكر  عشرة.  الثامنة  سن  في  الشباب  من  و%1 

التبول الالإرادي منتشر بني األوالد مبعدل مرتني عنه في البنات.
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املرحاض.  في  السقوط  من  اخلوف  أو   ، املاء   

5. إذا كان لدية زيادة في اإلحساس فقد يؤدي خروج البول أو البراز إلى 

تهيج الطفل واضطرابه ، وتخيله أن جزءاً من جسمه قد خرج منه.

قبل  األولى  اخلطوة  هي  احلمام  دخول  على  التدريب   .6

. ووقت  لصبر  يحتاج  حتدي  وذلك   ، التبول  على  التدريب 

وأقرانه  ألخواته  ومالحظته  باحلمام  مهتم  أنه  لوحظ  إذا   .7

لديه  أو  خائفاً  كان  إذا  أّما   ، للبداية  املناسبة  الفرصة  فإنها 

ضعف في اإلحساس أو صعوبة التحكم فيحتاج إلى الصبر .

8. إذا كانت األسرة غير قادرة على متابعة ومالحظة الطفل 

أنه رطب ومبتل فإنه غير جاهز للتدريب .

آلية التدريب :

أوالً / البدء في حل املشكلة خطوة بخطوة :

احلاجة  قضاء  على  بسرعة  يتعلمون  األطفال  بعض   .1

الكثير  يواجهون  وآخرون   ، الثانية  أو  األولى  احملاولة  من 

تنجح  وهنا   ، التدريب  صعوبة  إلى  يؤدي  مما  العقبات  من 

. أصغر  أجزاء  إلى  التدريب  وتقسيم  الصغيرة  اخلطوات 

2. أجعل احلمام هو املكان الوحيد لتغيير احلّفاض ، ليتعود 

على أنه مكان قضاء احلاجة .

عدد  كان  مهما   ، أبتالله  عند  احلّفاض  تغيير   .3

. والبلل  والدفء  الرطوبة  على  يتعود  ال  لكي  املرات 

4. عوده بأخذه للحمام بعد كل وجبة رئيسية وبانتظام .

5. إذا رفض اجللوس على املرحاض فال جتبريه عليه .

6. إذا أعتاد احلمام بعد الوجبة أطلب منه خلع احلّفاض .

ثم   ، مساعدته  فيجب  احلّفاض  خلع  يستطيع  لم  إذا   .7

بإعطائه  مساعدته  وميكن   ، باملرحاض  التبول  منه  أطلب 

لعبته  لوجود  يحتاج  وقد   ، له  والنشيد   ، الصنبور  وفتح  املاء 

. للتدريب  األفضل  الطريقة  تكشف  سوف  وبالتجربة  معه، 

8. اإلحساس باألمان وعدم اخلوف من السقوط في املرحاض 

مهم جداً .

ومرغوباً  مريحاً  املرحاض  على  الطفل  جلوس  جعل   .9

استخدام  ويستحسن   ، األطفال  مرحاض  باستخدام  وذلك 

. عليه  الضغط  عند  واستخدامه  القدمني  لرفع  صندوق 

مقدمة  :

احلاجة  قضاء  على  للتدريب  جاهزاً  يكون  الطبيعي  الطفل 

التوحدي  والطفل   ، العمر  من  الثانية  السنة  بعد  احلمام  في 

بسنة  ذلك  بعد  أو  العمر  نفس  في  كذلك  تدريبه  ميكن 

بدون  بسيطة  سهلة  تكون  أن  يجب  والبداية   ، سنتني  أو 

من  ليس  باحلمام  فاالهتمام   ، االهتمام  الطفل  تفقد  أن 

األخرى  السلوكية   فاملشاكل   ، العمر  هذا  في  األولويات 

احلمام  على  التدريبي  البرنامج  جناح  فإن  جناحها  وعند   ، أهم 

ضروري  احلمام  على  التدريب  فإن  ذلك  ومع   ، أسهل  يكون 

للمدرسة. الطفل  ذهاب  عند  وخصوصاً  واجتماعياً  نفسياً 

متى أبدأ في تدريب الطفل على الدخول إلى احلمام ؟

لقضاء  برنامج  على  الطفل  تدريب  يبدأ  أن  قبل   •

حيث  من  لذلك  استعداد  لديه  يكون  أن  يجب  احلاجة، 

تنجح. لن  احملاوالت  جميع  فإن  وإال  والصحة،  اإلدراك 

• وأول ما ينبغي التأكد منه أن يكون الطفل في عمر عقلي 

يبلغ السنتني على األقل.

من اإلشارات الدالة على استعداد الطفل للتدريب :

أو  سحبها  يحاول  حيث  املبللة  احلفاضات  من  ينزعج   •

.  ... نظيف  حفاظ  على  احلصول  أو  نزعها  أو  تغييرها 

• يستطيع التحكم في عضالت املثانة .

• ال يعاني التهابات في املثانة أو املسالك لبولية أو أي 

مشكالت صحية متنعه من التدريب على استخدام املرحاض.

• ميكنه البقاء جافاً ملدة ساعة على أقل تقدير.

تنبيهات :

لديه  تكون  فقد  حركية  مشاكل  طفلك  لدى  كان  إذا   .1

. مخارجه  في  والتحكم  املرحاض  على  اجللوس  في  صعوبة 

 . يتبول  بأنه  يحس  ال  فقد  اإلحساس  في  لديه مشاكل  إذا   .2

بعد  للحمام  باالرتياح  يحس  ال  األطفال  بعض   .3

. احلفاض  ودفء  ورطوبة  ملمس  على  تعود  أن 

استخدام أو  احلمام  دخول  يخاف  األطفال  بعض   .4

ثانياً / وقت التدريب : للتدريب :

باألمان  اإلحساس  لبناء  التدريب  وقت  أستخدم 

أحس  وكلما   ، والتبرز  التبول  عملية  في  واملشاركة 
محاولة  إلى  ذلك  يدفعه  فسوف  معه  بتقاربك  الطفل 

. التدريب  في  النجاح  ثم  ومن   ، رغباتك  وتلبية  إرضائك 

ثالثاً /  استخدام  الصور الرمزية واللعب :

تشرح  التي  والّصور  الفيديو  أشرطة  استخدم   .1

وإليصال  تعليمية  كوسيلة  احلاجة  قضاء  عملية 

للمالحظة  الفرصة  تعطيه  وسوف  له،  املعلومة 

. املشاركة  ذلك  وبعد   ، واخملاوف  األسئلة  طرح  ثم  ومن 

وجعلها   ، مدروسة  بطريقة  الدمى  مع  اللعب  ميكن   .2

ميكن  كما   ، مخاوفه  عن  بالتعبير  الطفل  ليقوم  تتكلم 

للحمام  الذهاب  الدمية  تطلب  حيث  إيقافه   اللعب  وخالل 

اللعب ميكن استخدام  ، وكجزء من  التبول  الرغبة في  لوجود 

معني. هدف  إلى  للوصول  وتغييرها  للدمى  احلّفاضات 
طريقاً  الدمى  وأجعل  اللعب  عملية  يقود  الطفل  أجعل   .3
,أما   ، الكالم  على  قادراً  كان  إذا  مكنوناته  عن  للتعبير 

اإلشارة. خالل  من  فيكون  الكالم  على  قادراً  يكن  لم  إذا 

 

رابعاً / التفاهم العاطفي : 

وحديثها،  الدمية  خالل  من  مكنوناته  الطفل  يخرج  عندما 

الدمية  ورغبات  أحاسيس  نحو  عواطفك  بإظهار  فقم 

باجللوس  الحقاً  يقوم  وعندما   ، تساندهم  وأنك  وطفلك 

شعوره  وقدر  نحوه  عواطفك  فأظهر  املرحاض  على 

وجناح. مجهود  من  يعمله  ملا  تقديرك  وأظهر   ، ومخاوفه 

خامساً / بناء التوقعات واحلدود :

جزء  والتوقعات   ) الروتني   ( املكررة  بالصيغة  اإلحساس   

مالحظة  ويجب   ، احلمام  على  التدريب  عملية  من  مهم 

على  قادر  غير  الطفل  ألن  مناسب  غير  أسلوب  العقاب  أن 

القيام  عند  ولكن   ، السلوك  تغيير  أو  بالعملية  القيام 

والتركيز   ، مهم  فالتشجيع  اخلطوات  إحدى  وجناح  بالتدريب 



. التالية  للخطوة  وطريقاً  سنداً  لتكون  اخلطوة  جناح  على 

سادساً / القاعدة الذ هبية  : 

أعط طفلك املزيد من الوقت بعد كل جناح في كل خطوة من 

، كما يجب إعطاءه اجملال للتعبير عن نفسه  خطوات التدريب 

ومخاوفه من خالل اللعب أو أداء دور قضاء احلاجة ، فإخراج اخملاوف 

، وإظهار مساندتك  والعقبات  املعوقات  الكثير من  يزيل  سوف 

. والعقبات  اخملاوف  حتدي  في  أقوى  جتعله  سوف  وعواطفك 

من طرق التدريب على قضاء احلاجة :

من  وأكثر  سوائل،  الطفل  إعطاء  من  أكثر   .1

. ذلك(  أمكن  إن  واخلضراوات)  الفاكهة  إعطائه 

الطفل  روتني  على  وتعرف  الطفل  قضاء  أوقات  سجل   .2

أسبوع  ملدة  وتبرزه  تبوله  مرات  وعدد  موعد  حيث  من 

. دقيقة   15 كل  حفائضه  اتساخ  مالحظة  خالل  من  واحد 

اجعل  واحلمام،  والتبرز  التبول  بني  يربط  الطفل  اجعل   .3

احلمام.  في  تتم  حاجاته  وقضاء  حفائضه  تغيير  عملية 

4. خذه للحمام في األوقات التي تغلب فيها حاجته للدخول إلى 

احلمام، اجعله يجلس على كرسي املرحاض أو قيصرية التدريب 

على دخول احلمام ملدة خمس دقائق في كل ساعة أو نحو ذلك أو 

في األوقات التي اعتاد فيها أن يبلل حفاضته أو حان موعد تبرزه.

من  الطفل  شجع  )معزز(،  مشجعاً  عنصراً  جد   .5

لكي  شيء  أي  وسيفعل  يحبه  شيئاً  إعطائه  خالل 

املطلوب. بالعمل  قيامه  بعد  )املعزز(  هذا  على  يحصل 

6. علم الطفل مهارات أخرى بعد أن يتقن اخلطوة األولى )التمكن 

من التبول في احلمام( عندما يصبح الطفل جافاً، دربه على مهارة 

أخرى الستعمال املرحاض مثل إزالة البراز في حوض املرحاض أو 

ارتداء املالبس أو خلعها أو غسل يديه أو استخدام احلمامات اخملتلفة.

مشكالت التدريب على دخول احلمام وحلولها :
املشكلة: اخلوف من صوت السيفون .

السبب: قد يكون صوت السيفون مرتفعا جداً على سمعه.
احلل: ميكن استخدام قيصرية التدريب على دخول احلمام 

ووضعه بجوار كرسي املرحاض لفترة من الزمن.

املشكلة: التفريغ املتكرر للسيفون من قبل الطفل .

السبب: قد يبهج الطفل صوت التفريغ ملاء السيفون.

احلل: قم بتغطية مقبض السيفون.

املشكلة:يرفض دخول احلمام.

السبب: قد يكون ضوء احلمام قوياً بالنسبة له أو أن األرضية 

مزدحمة باألشكال واأللوان.

احلل: اجعل الترتيبات في احلمام مريحة له مثل أن توجد 

أصوات هادئة وأشياء مساندة للقدمني وأضواء خافته وأرضية 

ذات لون موحد وأخذ ألعابه املفضلة.

املشكلة:يخاف من اجللوس على كرسي املرحاض

السبب: قد يشعر الطفل بأنه سيقع بداخل الكرسي وقد 

يتضايق من كون أرجله مرفوعة عن األرض.

احلل: دربه على اجللوس وكرسي املرحاض مغلق، استخدم 

سانداً للقدمني.

. احلمام  لدخول  احتياجه  عن  يعبر  ال  املشكلة: 

نفسه. عن  للتعبير  املناسبة  باللغة  إملامه  عدم  السبب: 

أي  أو  الوجه  كتعبيرات  لديه  إشارات  أي  عن  ابحث  احلل: 

إشارة  متيز  وعندما   ، التململ  كحالة  لفظي  غير  سلوك 

وبعد  املرحاض  على  وأجلسه  للحمام  خذه  ذلك  على  تدل 

كل  وفي  املرحاض(  )كرسي  للحمام  صورة  له  وفر  فترة 

أن  منه  أطلب  وتدريجياً  للصورة  أشر  للحمام  تأخذه  مرة 

احلمام. دخول  في  رغبته  عن  للتعبير  بنفسه  لها  يشير 

املشكلة: ال يخرج البراز إال في احلفاضة .

السبب: قد يصعب عليه كسر الروتني الذي تعود عليها وأنه 

ال يقهم املطلوب منه .

احلل: شجعه على قضاء احلاجة على كرسي التدريب وهو 

يرتدي حفاضته ثم أفرغها أمامه في املرحاض .

 

التدريب على دورة المياه 

لطفل التوحد

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



وحتى يحقق التعزيز اإليجابي أهدافه ال بد من اآلتي:

1. اختيار املعززات اإليجابية املناسبة للفرد .

2. تقدمي املعززات بعد حدوث السلوك املناسب فوراً.

3. تنويع التعزيز جتنباً لإلشباع .

4. استخدام جدول التعزيز املناسب .

5. توفير املعززات بكميات تتالءم والسلوك املستهدف .

التعزيز التفاضلي :

مناسبة.  الغير  وجتاهل   ، املناسبة  االستجابات  تعزيز  هو 

بطريقة  يلعب  عندما  الطفل  تعزيز  عليه  األمثلة  ومن 

ينتظر  أو   ، مقبول  بأسلوب  شيئاً  يطلب  أو   ، مناسبة 

بطريقة  يتصرف  عندما  ويتجاهله   ، غيره  يساعد  أو  دوره، 

 . عدواني...الخ  أو  فوضوي  بأسلوب  أو  ناضجة  غير 

 

التعزيز التفاضلي للسلوك البديل :

غير  االستجابة  الطريقة  هذه  في  السلوك  معدل  يتجاهل 

املناسبة للفرد ولكنه في الوقت نفسه يعزز االستجابة البديلة 

لها أو غير املتوافقة معها . ويكون السلوكان غير متوافقني إذا 

املقعد  من  فاخلروج  ممكن.  غير  أمراً  معاً  أن  في  حدوثهما  كان 

ميكن  العدواني  والسلوك  اجللوس،  بتعزيز  خفضه  ميكن  مثال 

خفضه بتعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي والتعاوني، وهكذا.

 التعزيز التفاضلي للسلوك املناسب :

السلوك  تقوية  أن  مفاده  افتراض  إلى  األسلوب  هذا  يستند 

بشكل  املناسب  غير  السلوك  إلضعاف  تؤدي  قد  املناسب 

درجة  إلى  املناسب  السلوك  زيادة  على  يشتمل  حيث  تلقائي. 

السلوك  لتأدية  الوقت  من  متسع  للشخص  معها  يتوفر  ال 

تهيئة  في  تتمثل  هنا  الرئيسة  واحلسنة  املناسب.  غير 

هما:  سلبيتان  ثمة  ولكن  املناسب.  السلوك  لتدعيم  الفرص 

)1( أنه ال يؤثر بشكل مباشر على السلوك غير املناسب .

)2( أن السلوك غير املناسب قد يستمر باحلدوث بالرغم من 

تدعيم السلوك املناسب.

التعزيز :

احتماالت  زيادة  أو  املناسب  السلوك  تدعيم  عملية  هو 

إزالة  أو  إيجابية  مثيرات  بإضافة  املستقبل  في  تكراره 

على  التعزيز  وظيفة  تقتصر  وال  حدوثه.  بعد  سلبية  مثيرات 
أثر  ذو  فهو   ، املستقبل  في  السلوك  تكرار  احتماالت  زيادة 
مفهوم  لتحسني  يؤدي  حيث  االنفعالية  الناحية  من  إيجابي 

بناءة. راجعة  تغذية  ويقدم  الدافعية  يستثير  كما   ، الذات 

أشكال التعزيز :

قد يأخذ التعزيز أشكاالً عديدة منها : 

1. أن يكون أولياً أو ثانوياً .

2. قد يكون إيجابياً أو سلبياً. 

3. طبيعياً )أي أن عالقته بالسلوك منطقية ومألوفة( .

4.اصطناعياً )أي أن عالقته بالسوك غير مألوفة( 

5. قد يكون خارجياً )مبعنى أن شخصا ما يقدم التعزيز( .

ذاتياً(. سلوكه  يعزز  الشخص  أن  )مبعنى  داخلياً  يكون  6.قد 

السلوك  تعديل  أساليب  أكثر  من  التعزيز  أن  من  وبالرغم 

عشوائياً. استخدامه  يعني  ال  ذلك  فإن  فاعلية  اإلنساني 

يتوقف  الذي  املشروط  التعزيز  هو  الفاعل  فالتعزيز 

تعزيز  ضرورة  يعني  وذلك  السلوك.  طبيعة  على 

املناسب. غير  السلوك  تعزيز  وعدم  املناسب  السلوك 

 

التعزيز اإليجابي :

في  السلوك  تكرار  احتماالت  زيادة  اإليجابي  التعزيز  يتضمن 

يقوم  عندما  للشخص  إيجابي  معزز  بتقدمي  وذلك  املستقبل 

لطفلتها  األم  معانقة   : عليه  األمثلة  ومن  السلوك.  بذلك 

عندما تظهر سلوكاً حسناً ، وتربيت املعلم على كتف الطفل 

الذي ينتظر دوره ، واالبتسامة لشخص تصرف بطريقة مهذبة،  

على  مناسب  بشكل  أجاب  لطفل  صحيح  أو  أحسنت  وقول 

سؤال ما ، واالنتباه لطالب يؤدي واجبه املدرسي بإتقان ، ... الخ.
في  العظمي  الهيكل  مبثابة  هو  اإليجابي  والتعزيز 

 . منه  برنامج  يخلو  يكاد  وال   ، السلوك  تعديل  علم 

التعزيز التفاضلي للمعدالت املنخفضة :

السلوك  تعديل  أساليب  من  األسلوب  هذا  أن  القول  ميكن 

تطوير  يتم  التشكيل  ففي   . التشكيل  أسلوب  عكس  هو 

التعزيز  في  أما   . فيه خطوة خطوة  املرغوب  السلوك  وتقوية 

غير  السلوك  خفض  فيتم  املنخفضة  للمعدالت  التفاضلي 

املرغوب فيه خطوة خطوة . فبعد أن يتم حتديد السلوك الذي 

حدوثه،  معدل  عن  بيانات  وجنمع  إجرائياً  ونعرفه  نريد خفضه 

فنحن نحدد معياراً للسلوك إذا حتقق يحصل الشخص على 

أن  منه  فيطلب  مثالً  احلركة  كثير  الطفل  كان  فإذا  تعزيز. 

يجلس في معظم األحيان ثالث دقائق من أصل عشر بشكل 

إذا جلس بشكل هادي مبا  ثم  التعزيز  هادي فهو يحصل على 

ال يقل عن خمس دقائق من عشر ومن ثم سبع دقائق وهكذا 

أداؤه مقبوالً فيحصل في كل مرة على تعزيز . إلى أن يصبح 

التلقني :

إضافية  تلميحات  أو  مساعدة  تقدمي  بالتلقني  يقصد 

السلوك،  تعديل  وبلغة  السلوك.  بتأدية  ليقوم  للشخص 

أنها  مبعنى  إضافية  متييزية  مثيرات  استخدام  هو  فالتلقني 

بهدف  املتوفرة  الطبيعية  التمييزية  املثيرات  إلى  تضاف 

من  فالغاية   ، وهكذا  بالسلوك  القيام  على  الشخص  حث 

املستهدف. السلوك  حدوث  احتماالت  زيادة  هي  التلقني 

على  تكون  أنها  أي  لفظية  تكون  قد  التلقينية  واملثيرات 

النظر  أو  التأشير  مثل  إميائية  أو  لفظية  تعليمات  شكل 

اجلسمية. املساعدة  تشمل  جسدية  أو  معني  باجتاه 

املتدرب  يكون  عندما  التدريب  بداية  في  يستخدم  والتلقني 

شخصا عادياً أما عندما يكون املتدرب شخصاً من ذوي اإلعاقة 

يكون  عندما  وبخاصة  متكرر  بشكل  يستخدم  قد  فالتلقني 

على  الشخص  يتعود  ال  ولكي   . معقداً  املستهدف  السلوك 

املثيرات التلقينية فال بد من إزالتها تدريجيا بعد أن حتقق أهدافها .



التعزيز السلبي :

التعزيز السلبي هو زيادة احتماالت تكرار السلوك في املستقبل 

ذلك  بتأدية  الشخص  يقوم  عندما  منفرة  مثيرات  بإزالة  وذلك 

فالتعزيز  تعزيز  هو  بل  عقاباً  ليس  السلبي  والتعزيز  السلوك. 

األمثلة  ومن  السلوك.  العقاب  يضعف  بينما  السلوك  يقوي 

جتنب  حار،  يوم  في  البيت  نوافذ  فتح   : السلبي  التعزيز  على 

املزدحمة. الشوارع  السائق  وجتنب   ، مزعج  شخص  مع  الكالم 

 

تكلفة االستجابة :

يتضمن حرمان الفرد من جزء محدد من املعززات املتوفرة له عند 

اإلجراء  هذا  يسمى  ما  وغالباً   . خفضه  املراد  بالسلوك  قيامه 

أو  اللعب  من  احلرمان  عليه  األمثلة  ومن  اخملالفة.  أو  بالغرامة 

مشاهدة التلفاز وفي بعض برامج تعديل السلوك يشمل هذا 

اإلجراء احلرمان من نقاط أو رموز ، ومن االستجابات غير املرغوبة 

حاالت  بعض  بنجاح  تعديلها  في  التكلفة  استخدمت  التي 

العدوان ، واإلفراط في تناول الطعام ، واالستجابات الفوضوية.

الثناء :

عن  لفظياً  التعبير  يتضمن  شرطي  اجتماعي  تعزيز  هو 

عن  تنم  التي  العبارات  إلى  وباإلضافة  بالسلوك.  اإلعجاب 

املوافقة على السلوك يشمل الثناء أيضا التعبير عن عواطف 

واملقبولة  املفيدة  املعززات  أحد  والثناء  إيجابية.  ومشاعر 

ولكي  واسع.  نطاق  على  اليومية  احلياة  في  يستخدم  ألنه 

صادقة  بطريقة  تقدميه  من  بد  فال  مؤثراً  تعزيزاً  الثناء  يكون 

إلى  اإلشارة  بد من  وال  واالبتذال.  التصنع  البعد عن  بعيدة كل 

التي  األخرى  العوامل  ومراعاة  الثناء  من  املستهدف  السلوك 

السلوك  بعد  تقدميه  )يتم  عام  بوجه  التعزيز  فاعلية  تزيد 

إلخ(.  .  .  . مناسبة  جداول  وفق  واستخدامه  فوراً  املناسب 

جداول التعزيز :

أي  وحتدد  التعزيز  تقدمي  مواعيد  التعزيز  جداول  تنظم 

متواصالً  يكون  أن  إما  فالتعزيز   . تعزيزها  سيتم  االستجابات 

مرة  كل  في  السلوك  تعزيز  ويتم   . متقطعاً  يكون  أن  وإما 

سلوك  تعليم  عند  يستخدم  التعزيز  وهذا   ، فيها  يحدث 

أنه: املتواصل  التعزيز  سيئات  ومن   ، للشخص  جديد 

1. قد يؤدي إلى اإلشباع.

2. قد يؤدي إلى انطفاء السلوك عند توقفه، وبذلك تقل 

احتماالت التعميم.

3. قد يكون متعباً ومكلفاً.

والبديل للتعزيز املتواصل هو التعزيز املتقطع الذي يشمل 

تعزيز بعض االستجابات التي تصدر عن الفرد وليس كل 

استجابة. وجداول التعزيز املتقطع نوعان رئيسان هما :  )1( 

جداول النسبة .      )2( جداول الفترة. 

ويتوقف التعزيز في جداول النسبة على عدد االستجابات التي 

يجب أن تصدر عن الفرد ، وفي جداول الفترة يتوقف التعزيز على 

الفترة التي يجب أن متضي بني استجابة وأخرى ، وكالً من جداول 

تعزيز النسبة والفترة قد يكون ثابتاً وقد يكون متغيراً . في جداول 

االستجابات  ثابت من  بعد عدد  التعزيز  يقدم  الثابتة  النسبة 

التي  االستجابات  عدد  يختلف  املتغيرة  النسبة  جداول  وفي 

يتم تعزيزها من تعزيز إلى آخر. وفي جداول الفترة الثابتة يقدم 

ثابتة  زمنية  أول استجابة حتدث بعد مضي فترة  التعزيز بعد 

وفي جداول الفترة املتغيرة  تتغير الفترة التي يجب أن تنقضي 

بني تعزيز وآخر. فجداول التعزيز الثابت ينجم عنها خمود في 

سلوك الشخص بعد حصوله على التعزيز ألنه يتعلم باخلبرة 

أنه لن يحصل على التعزيز إال بعد عدد معني من االستجابات 

أو بعد مرور فترة معينة. أما جداول التعزيز املتغير فهي تؤدي 

إلى استجابات قوية دون حدوث فترات خمود ، ألن الشخص ال 

اجلداول  وهذه  التعزيز.  على  مبوعد حصوله  يتنبأ  أن  يستطيع 

والبيوت. واملؤسسات  املدارس  في  بسهولة  للتطبيق  قابلة 

 

التعزيز
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مفهوم اللعب : 

جاءت  وقد  اللعب  لتعريف  الباحثني  من  كثير  تعرض 

مشتركة  سمات  ذات  اختالفها  على  التعريفات  هذه 

: التعريفات  هذه  ومن  والدافعية  النشاط  في  تتركز 

يقوم  موجه  غير  أو  موجه  نشاط  أنه  اللعب  جود  يعرف   -1

ويستغله  والتسلية  املتعة  حتقيق  أجل  من  األطفال  به 

وشخصياتهم  سلوكهم  تنمية  في  ليسهم  عادة  الكبار 

. والوجدانية  واجلسمية  العقلية  اخملتلفة  بأبعادها 

احلياة  أنفاس   ( بأنه:  اللعب  تايلور  كاترين  تعرف   -2

لتمضية  طريقة  مجرد  وليس  حياته  أنه  للطفل  بالنسبة 

كالتربية  هو  للطفل  فاللعب  الذات  وإشغال  الوقت 

0  ) للكبار  والعمل  والترويح  الذاتي  والتعبير  واالستكشاف 

على  تعمل  متثل(  )عملية   : أنه  على  اللعب  بياجه  يعرف   -3

حتويل املعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد ، فاللعب والتقليد 

 0 والذكاء  العقلي  النماء  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء  واحملاكاة 

بل  بالتربية  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  اللعب  أن  شك  وال 

التربية  في  الطبيعة  أسلوب   :  ) روسو   ( قال  كما  هو 

. املستقبل  في  اجلدي  للعمل  احلي  الكائن  إلعداد  ووسيلتها 

سمات اللعب :

أشار الكاتب الفرنسي كيلوا إلى سمات للعب ومنها :

آ- اللعب مستقل ويجري في حدود زمان ومكان محددين 

ومتفق عليهما 0

ب- اللعب غير أكيد أي ال ميكن التنبؤ بخط سيره وتقدمه أو 

نتائجه ويعتمد على مهارة الالعبني وخبراتهم0

ج- لعب يخضع لقواعد أو قوانني معينة أو إلى اتفاقات أو 

أعراف تتخطى القواعد املتبعة وحتل محلها بصورة مؤقتة.

د- إيهامي أو خيالي أي أن الالعب يدرك متاماً إن األمر ال يعدو 

كونه بديالً للواقع ومختلفاً عن احلياة اليومية احلقيقية .

مباذا يتصف اللعب ؟ يتصف بأنه :

مقدمة : 

 من أهم مسؤوليات املهتم بالشأن التربوي والتدريبي وخاصة في 

مجال ذوي اإلعاقة محاولة فهم أفراده واستكشاف مكنوناتهم 

وطاقاتهم ، وتلمس جوانب الضعف والقوة في شخصياتهم ، 

والتعرف على جوانب اخللل في ذواتهم ، واأللعاب التربوية تتيح 

فرصاً كثيرة ملراقبة سلوك األفراد في مواقف حتاكي الواقع وتقترب 

منه ، إن )ساعة لعب تعرفك بالشخص أكثر من سنة محادثة( .

تعلم  عملية  النهائية  محصلته  في  التربوي  والعمل 

سلوك  وغرس   ، جديدة  معلومة  الفرد  إكساب  هدفها 

 . وقناعاته  اجتاهات  وتغيير   ، مشني  آخر  من  وتنقيته  حميد 

فالدراسات تؤكد أن األفراد يتعلمون بصورة أفضل عندما تكون 

 ، وطبيعية  جذابة  طريقة  فاأللعاب   ، ممتعة  التعلم  عملية 

املطلوب  املشاركني  سلوك  وحتدد   ، بقوانني  حتكم  ألعاب  فهي 

املراد حتقيقها،  )األهداف(  النتائج  ، كما حتدد  به  القيام  منهم 

مجموعة  إلى  تشير  كما   . لألداء  نتيجة  حتدد  التي  واجلزاءات 

ذلك  يتم  و   ، ما  مهة  إلجناز  بها  القيام  املطلوب  األنشطة  من 

األلعاب حتمل طابعاً  وأغلب   . الواقع  يحاكي  في جو مصطنع 

تنتهي   ، املشاركني  بني  اجتماعي  تفاعل  إطار  في  تنافسياً 

املشاركة  األفراد  تتطلب من  و هي بطبيعتها   . و خاسر  بفائز 

عقلي  )نشاط  العقلية  أو  كاحلركة(  عضلي  )نشاط  اجلسدية 

االنفعالي  اجلانب  تستثير  كما   ، كليهما  أو  مشكلة(  كحل 

وتختلف   .  ) والترقب  واإلثارة  واملتعة  )كاحلماس  املشارك  لدى 

األلعاب عن طرق التعلم األخرى في كون املقدم ليس هو مصدر 

يتعلم من  الكل  أن  أي   ، إحداها  هو  بل   ، التوجيه  أو  املعلومة 

الكل ، وليس من املقدم فقط . كما أن أهم ما مييزها عن طرق 

التعلم األخرى هو عنصر املتعة و التشويق  .واأللعاب التربوية 

هي إحدى أهم وسائل نقل واستيعاب املعلومة ، وغرس السلوك 

إدراكي  نشاط  عن  عبارة  فهو  االجتاهات  وتغيير   ، املطلوب 

. ذهنيا  انخراطهم  وفي  األطفال  عقول  إستثارة  في  يساهم 

• فاعلية ممتعة يؤديها الفرد لذاتها بإخالص .

• نشاط حر اختياري وال إجبار فيه  .

• مرن ومتنوع ، فهو موجه وغير موجه إيهامي وواقعي .

• يتضمن نشاط متنوع جسمي وعقلي ولغوي واجتماعي.

• من الصعب التنبؤ بنتائجه .

• يرتبط بامليل والدوافع الداخلية ، فهو ال يتعب صاحبه.

• ميتاز بالسرعة و اخلفة .

• بعيد عن الصراع النفسى واالضطراب .

• مطلب من مطالب منو الطفل .

• عملية متثل يتعلم الطفل عن طريقه وينمو عقله .

 

خصائص اللعب مقارنة بالوسائل األخرى :

حني  ففي   ، اإلنسان  لدى  حاسة  من  ألكثر  مخاطبته   .1

لنقل  السمع  حاسة  على  التقليدية  الدروس  تعتمد 

احلواس  كل  تستخدم  التربوية  األلعاب  فإن  املعلومة، 

مت  فكلما   ، والتذوق  الشم  وأحيان   ، واللمس  كالبصر، 

كانت  كلما  التعلم  عملية  خالل  حاسة  من  أكثر  مخاطبة 

املشارك. لدى  فهماً  و  ثباتًا  أكثر   ، السلوك  أو  املعلومة 

للجانب  تصلح  التقليدية  الدروس  أن   .2

لغرس  يصلح  باللعب  التعلم  بينما   ، النظري 

األفراد.  اجتاهات  وتغيير   ، اإليجابية  السلوكيات 

 ، مرحهم  تثير   ، لألفراد  ممتعة  عملية  األلعاب   .3

عادة. التقليدية  احلصص  يصاحب  الذي  امللل  وتكسر 

4. األلعاب مناسبة في تأكيد املعاني التربوية التي مت تلقيها سماعاً .

الواقع،  يحاكي  تعلم  أسلوب  أقرب  هي  األلعاب   .5

األكثر  السلوك  يعكس  خالله  الصادر  فالسلوك 

امليداني. الواقع  في  الفرد  به  يقوم  بأن  احتماالً 

األفراد. النتباه  جذبًا  الوسائل  أكثر  من  األلعاب   .6

7. األلعاب أكثر وسائل التعلم التي يتفاعل من خاللها األفراد 

فيما بينهم. 



رخيصة  مواد  على  تعتمد  األلعاب  معظم   .8

. محلياً  تصنيعها  أو   ، عليها  احلصول  ممكن 

اجملموعة. أفراد  بني  االجتماعية  العالقات  تقوي  األلعاب   .9

بنفسه. الفرد  ثقة  وتعزز  تزيد  األلعاب   .10

في  واجتهاده  املعلم  وحتضير  جدية  تعكس  األلعاب   .11

الوسائل. بشتى  املطلوب  السلوك  وغرس  املعلومة  توصيل 

املشاركني. حب  املعلم  تكسب  األلعاب   .12

الفرد. ودافعية  انتباه  تستثير  األلعاب   .13

الشروط العامة الختيار اللعبة : 

تربوية  أهداف  لها  ألعاب  اختيار   -1

. وممتعة  مثيرة  الوقت  نفس  وفي  محددة 

. معقدة  وغير  وواضحة  سهلة  اللعبة  قواعد  تكون  أن   -2

الطفل. وميول  وقدرات  خلبرات  مناسبة  اللعبة  تكون  أن   -3

. اللعبة  في  ومحددا  واضحا  الطفل  دور  يكون  أن   -4

5- أن تكون اللعبة من بيئة الطفل . 

. اللعب  في  واالستقاللية  باحلرية  الطفل  يشعر  أن   -6

. مستخدميها  على  خطراً  تشكل  ال  أن   -7

. للطفل  املصاحب  العوق  لنوع  مناسبة  تكون  أن   -8

أنواع األلعاب املناسبة وفقاً للمراحل اإلدراكية للعب : 

1. املرحلة العلمية ) حديث الوالدة إلى عامان ( .

2. ألعاب بنائية / إنشائية واجتماعية درامية ) من سنتني إلى 

سبع سنوات ( .

3. ألعاب تركز على قواعد ) من ست سنوات إلى ثمان سنوات 

ووصوال إلى البالغني ( .

ما يجب على املربي توفيره والدعائم الالزمة :

1. تقدمي إرشاد داعم من الكبار مما يساهم في خلق دعائم 

لتعلم الطفل وتعزيز منوه اإلدراكي .

2. يجوز للطفل النهوض باملزيد من املسئوليات في أداء املهمة 

املسندة إلية في املرات التالية .

3. عند تقدمي الكبار بعض اإلرشاد لألطفال يجب التعامل مع 

هذا األمر بحرص والتجاوب مع التقدم الذي قد يحرزه الطفل 

بشكل فوري .

4. يجب أن يسعي الكبار إلي متكني الطفل من حتقيق النجاح 

والتقدم الالزم ؛ وذلك من خالل توفير املساعدة املطلوبة .

من األلعاب املناسبة لذوي اإلعاقة : 

األلوان والتلوين :

الطفل املعاق عقلياً إذا ما قام بالتلوين فإن يفعل ذلك بغرض 

اللعب  طريق  فعن  معني  شكل  تلوين  وليس  فقط  التلوين 

منو  ومع  بينها  والعالقة  األلوان  أسماء  على  يتعرف  أن  ميكن 

. األلوان  عن  بسيطة  ذهنية  صوراً  يكون  أن  يستطيع  اخلبرة 

اللعب باملاء والطني والصلصال :

مجال  اآلن  أصبح  لعب  مجرد  املواد  بهذه  اللعب  كان  أن  بعد 

الطني  من  البسكويت  بصناعة  يقوم  فمثالً  واالبتكار  لإلبداع 

ووضع  قدمي  استخدام صندوق  وميكن   ، و هكذا  واملاء  الرمل  أو 

فراغه  وقت  لقضاء  به  يلعب  الطفل  وترك  بداخله  الرمل 

. وأحاسيسه  الداخلية  انفعاالته  عن  للتنفيس  وذلك 

ألعاب البناء والتراكيب  :

تعد هذه األلعاب التعليمية للطفل من أفضل األلعاب 

وخاصة للطفل املعاق عقلياً والقابل للتعلم ، فهو يستطيع 

أن يستخدم قدراته العقلية البسيطة إذا ما وفرت له بعض 

املواد التي تساعده على التخيل البسيط .

 

التعلم عن طريق اللعب

ومجاالته 
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واجلدير بالذكر أن هذه األعراض تختلف كثيراً من فرد آلخر بل 

وتختلف أيضاً لدى الفرد الواحد من حني آلخر. وهناك حروف أكثر 

استثارة للتلعثم كالباء والتاء والدال واجليم والكاف، السيما إذا 

كانت في مطلع الكلمات وتبعاً للمواقف التي مير بها املتلعثم. 

فالتلعثم يبدأ عادة بشكل تدريجي، ويكون بدايته بفترة الطفولة 

املبكرة. وأنه ينتشر بني الذكور أكثر من اإلناث بنسبة تصل 1:3 .

أوضاع املتلعثم :

: التلعثم  درجة  لها  تبعاً  تتباين  للمتلعثم  أوضاع  ثالث  هناك 

. املستمعني  من  وضعاً  أقل  املتلعثم  كان  إذا  شدته  1.تزداد 

. له  مماثلة  شخصية  مع  حتدث  إذا  معتدالً  يكون  2.التلعثم 

للذات. إيجابي  تقييم  املتضمنة  املواقف  في  نسبياً  3.يختفي 

أسباب التلعثم :

تقدمي  أو  تفسير  حاولت  التي  النظريات  من  العديد  هناك 

منها:  . التلعثم  حالة  حدوث  وراءها  يكمن  تفسيرات 

1.نظرية العوامل الوراثية.      2.نظرية العوامل النفسية.

3.نظرية العوامل االجتماعية .

وبالرغم من تعددها فإنه ميكن القول إنها ظاهرة حتدث نتيجة 

وعضوية  اجتماعية  عوامل  وهي  ومتشابكة  متداخلة  عوامل 

ونفسية متثل وحدة دينامكية وتعد املسئولة عن حدوثه وليس 

عامل مبفرده، كما إن العوامل البيئية تعجل من تكوين مشاعر 

القلق وانعدام األمن في نفوس األطفال والتي تتمثل في إفراط 

عن  وإيثاره  طفل  محاباة  تدليله،   ، طفلهما  رعاية  في  األبوين 

العائلي،  والشقاء  التعاسة  للرعاية،  الطفل  افتقار  اآلخرين، 

األطفال  ببعض  تؤدى  وغيرها  الدراسي،  بالتحصيل  اإلخفاق 

النفسي( سيظل هو  )العامل  النفسي  البعد  أن  إال  للتلعثم. 

األساس الذي تتأثر به كافة العوامل وتؤثر فيه أيضاً بعد ذلك. أي أن 

هناك كثيراً من األفراد يتوفر لديهم االستعداد الطبيعي)اجلبلي( 

لغياب  نظراً  منه  يعانون  ال  أنهم  غير  التلعثم،  يسبب  قد  مما 

العوامل األخرى املهيأة وهى في حالتنا هذه العوامل النفسية .

تعريف التلعثم :

هو نقص الطاقة اللفظية أو التعبيرية ويظهر بدرجات متفاوتة 

من االضطرابات في إيقاع احلديث العادي والكلمات بحيث تأتى 

نهاية الكلمة متأخرة عن بدايتها ومنفصلة عنها أو قد يظهر 

في شكل تكرار لألصوات ومقاطع أو أجزاء من اجلملة ويصاحبه 

هو  التلعثم  أن  أي  شديدة.  ومجاهدة  معاناة  من  حالة  عادة 

العثرات في  الكالم املسترسل وتكون  اضطراب يصيب طالقة 

صورة تكرار أو أطالة أو وقفة )صمت( أو إدخال بعض املقاطع أو 

الكلمات التي ال حتمل عالقة بالنص املوجود ، فمثالً يقول– أنا أنا 

أنا أسمى محمد – أو - أنا أس أس أس محمد – وغالباً ما يصاحب 

تارة  خجلة  على  تدل  املتكلم  وجه  على  تغيرات  التلعثم  هذا 

أو تأمله تارة أخرى أو اجلهد املبذول إلخراج الكلمات تارة أخرى .

الصورة اإلكلينيكية لألعراض التلعثم :

الكلمات  مقاطع  تكرار  للتكرار:  1.امليل 

. واجلسمي  النفسي  والتوتر  بالتردد  مصحوباً 

الساكنة  احلروف  خاصة  األصوات  إطالة  2.اإلطالة: 

. املتلعثم  كالم  في  مالحظة  أكثر  العارض  وهذا 

الصوت  أناجت  على  قادر  غير  فيها  يبدو  والتي  3.اإلعاقات: 

تكون  ما  وأكثر   . واملعاناة  اجملاهدة  من  بالرغم   ، إطالقاً 

 . اجلمل  أو  املقاطع  أو  بالكلمات  النطق  بداية  عند 

التنفس  عملية  في  باختالل  وتتمثل  التنفس:  4.اضطرابات 

هواء  كل  وإخراج  مفاجئة  بصورة  الهواء  كاستنشاق 

األصوات. إصدار  في  املتبقي  استخدام  محاولة  ثم   . الزفير 

كحركة  مصاحبة  ثانوية  مظاهر  احلركي:وهي  5.النشاط 

الشفاه. وارتعاش  الفم  بحركة  واملبالغة  والرموش  الرأس 

يترتب  ما  بتجنب  املتلعثم  رغبة  ألتجنبي:ويعكس  6.السلوك 

أو  معينة  حروف  فيتجنب  سارة  غير  نتائج  من  تلعثمه  على 

اللعثمة.  بها  ترتبط  التي  املواقف  وكذلك  بعينها  كلمات 

والعدوانية  والتوتر  االنفعالية:كالقلق  األفعال  7.ردود 

واخلجل باليأس  واإلحساس  الكفاءة  بعدم  والشعور  واخلوف 

شديدة. لدرجة  األعراض  هذه  تزداد  وقد 

استراتيجيات التشخيص :

ملا كانت االختبارات التشخيصية للكشف عن التلعثم محدودة 

للغاية فإن قدراً كبيراً من املسؤولية يقع على عاتق األخصائي 

النفسي اإلكلينيكي بتصميم وسائل خاصة لتقييم ووصف 

حالة  كانت  إذا  ما  يحدد  أن  يحتاج  فهو   ، التلعثم  سلوك 

أن ما يظهر عليه ال يتعدى مجرد كونه  أم  التلعثم حقيقية 

الزمني  لعمره  بالنسبة  منطياً  ويعتبر  الطالقة  عدم  من  نوعاً 

ويفضل إجراء الفحوص الطبي جلهاز النطق والتأكد من أنه ال 

يعانى من أي اضطراب عضوي بوظائف املخ. فإذا كان يعانى من 

حالة تلعثم حقيقية فيجب البحث عن الكيفية التي بدأ بها 

ظهور املشكلة لديه والطريقة التي تطورت بها ويتم من خالل 

التعرف  للحالة.وكذلك  التطوري  للتاريخ  املفصلة  الدراسة 

باملقاييس  باالستعانة  العامة  العقلية  القدرة  مستوى  على 

واالختبارات العقلية املناسبة للمستوى العمري والتعليمي . 

وكدالالت إضافية فإنه يجب على األخصائي أن يحدد أشكال 

عدم طالقة النطق من ناحية واللزمات الثانوية املرتبطة بها من 

ناحية أخرى وذلك باستخدام أنواع مختلفة من مواد القراءة، 

على  يساعد  الذي  األمر  الكالم.  تتطلب  مختلفة  مواقف  أو 

حتديد درجة حدته وثباته )أي ميله للحدوث في نفس الكلمات( 

. املتلعثم(  حالة  تناقص  )أي  التلعثم  حالة  تقليل  وإمكانية 

من األساليب العالجية :

يوجد من املداخل العالجية لالضطراب التلعثم بقدر ما يوجد 

التباين  هذا  ورغم   . االضطراب  هذا  تفسير  في  نظريات  من 

العالج  برامج  معظم  فإن   . العالجية  األساليب  في  الواسع 

لديهم  تطورت  قد  تكون  الذين  املتقدمة  احلاالت  نحو  توجه 

أعراض ثانوية واضحة ومشاعر سلبية قوية جتاه حالة التلعثم 

لعدم  املصاحبة  اإلثار  تخفيف  على  العالج  ويتركز  لديهم، 

طالقة الكالم وهو ما يشعر به املريض إزاء املواقف التخاطبيه 

من خوف وكبت وتوتر وشعور باإلثم والعدوانية ، وهذه الطريقة 

، وإمنا  إلى العرض وقتياً  من العالج ال توجه اهتمامها أساساً 

مع  وقبوله  التلعثم  تفادى  عدم  هو  للعالج  األساسي  املبدأ 

مرئية  الغير  السلوكية  باألفكار  بربطه  تنميته  على  التركيز 

والشخصية لدى املريض . ومن هذا املنطلق جند أنه في األطوار 



البسيطة لنمو الفرد ) األطفال غالباً ( ال يتركز العالج على الطفل 

وعرضه ولكن على البيئة احمليطة به كي تقبل عرضه وتنصت 

إليه وتشجعه على كل محاوالته التخاطبية وفيما يلي نعرض 

ألحد هذه األساليب العالجية أال وهو العالج النفسي الكالمي .

العالج النفسي الكالمي:

للعالج النفسي الكالمي طرق عدة وهى متداخلة فيما بينها 

الثقة  وزيادة  تلعثمه  مقاومة  على  املتلعثم  ملساعدة  وتهدف 

بنفسه وكفاءتها ، دون لفت االنتباه حلالة التلعثم لديه . ومن 

االهتمام  والذي فيه يكون   « الكالمي  » االسترخاء  الطرق  هذه 

منصب حول هدفني : األول : هو التخفيف من الشعور باالضطراب 

الشعور  بني  ارتباط  إيجاد  هو   : واآلخر  الكالم  أثناء  والتوتر 

. ذاته  الكالمي  الباعث  وبني  القراءة  أثناء  والسهولة  والراحة 

أن  الكالمي  االسترخاء  طريقة  فاعلية  من  يزيد  ومما 

وبعض  اجلسمي  االسترخاء  على  بتدريبات  تدعم 

التنفس.  على  التدريبات  وبخاصة  الرياضية  التمارين 

طريقة مترينات الكالم اإليقاعي :

تعتمد هذه الطريقة على احلركات اإليقاعية والتي يكون الهدف 

منها هو صرف انتباه املتلعثم عن مشكلته وتؤدى بنفس الوقت 

اإليقاعية:  احلركات  ومن هذه  النفسي  باالرتياح  اإلحساس  إلى 

 ، الصفير   ، الطاولة  على  باليد  النقر   ، باألقدام  النقر  نذكر 

أو  .وتفيد هذه مع طريقة القراءة اجلماعية  اخلطوات اإليقاعية 

طريقة  تكون  حيث  األطفال  لدى  التلعثم  حاالت  في  الكورس 

احلقيقية  مشكلته  عن  يبتعد  أن  املتلعثم  للطفل  مسلية 

إال  هذا   . عنهم  مييزه  ال  وضع  في  اآلخرين  مع  يندمج  وجتعله 

ألنها  ذلك  كلية  عليها  االعتماد  يفضل  ال  الطريقة  هذه  أن 

النطق  لعملية  املوجهة  العقلية  الطاقة  من  كثيراً  تسحب 

إنتاج الكالم. وإذا  ذاتها فتنتج حالة استرخاء مما يسهل معها 

بني  فكرة  موزعاً  عادة  يكون  املتلعثم  إن  االعتبار  في  أخذنا  ما 

االنتباه  أن  محتمالً  كان  لهذا  النطق  وحركات  التلعثم  حدوث 

االنتباه  تركيز  من  النطق  أجهزة  يحرر  جديدة  حلركة  اجلزئي 

العالج ينصب على  أن  اخلطأ هنا  ولكن وجه   . أو فيها  عليها 

العرض دون السبب األصلي للتلعثم. وما دام السبب موجوداً 

. وقت  أي  في  الظهور  محتمل  االنعكاس  فإن  معاجلة  دون 

طريقة النطق باملضغ : 

النطق  أن  من  املتلعثم  فكر  في  علق  ما  الستبعاد  وتهدف 

املعالج  يبدأ  وفيها   ، وعسير  صعب  إليه  بالنسبة  والكالم 

بسؤال املتلعثم هل بإمكانه إجراء حركات املضغ ، ثم يطلب 

منه أن يقوم بحركات املضغ بهدوء وسكون ، وبعد ذلك يطلب 

منه أن يتخيل أنه ميضغ قطعة طعام ، وعليه أن يقلد عملية 

أن  منه  يطلب  ذلك  من  متكن  فإذا   ، الواقع  في  وكأنه  املضغ 

يحدث لعملية املضغ صوتاً فإذا وجد صعوبة أو شعر باخلجل 

على املعالج أن يحدث نفس العملية أمامه ، وبعد ذلك يوجه 

املضغ  من  األسلوب  نفس  بصحبة  األسئلة  بعض  للمتلعثم 

إخوانك،  اسم  عنوانك،  والدك،  اسم  ما  اسمك،  ما   : مثل 

يجيب  املتلعثم  املعالج  يجعل  وتدريجياً   ، الخ   ... ومدرستك 

الطريقة  وهذه  باملضغ.  النطق  بأسلوب  األسئلة  هذه  عن 

تفيد في حتويل انتباه املتلعثم وجتعله ينطق الكلمات بهدوء 

يتناسب مع عملية املضغ كذلك فإنها تسهم في التخفيف 

حيث  الكلمات  ببعض  يتعلق  فيما  اخلوف  مشاعر  من 

املتلعثم منها من خالل محاولة نطقها ومضغها . يتلخص 

استخدام النشيد : 

اضطراب  يصاحبها  ما  غالباً  التلعثم  حالة  كانت  ملا 

يساعد  واألهازيج  بالنشيد  االستعانة  فإن  وتوتر 

يعودان  أنهما  حيث  التوتر  حدة  تخفيف  في  كثيراً 

 . توتر  دون  ويسر  براحة  النشيد  ترديد  على  املتلعثم 
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تأثير التوحد على تطور الطفل : 

التوحد هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على التطور في 

ثالث مجاالت أساسية هي : 

على  والقدرة  اللغة  في  ملحوظ  وانحراف  تأخر  التواصل:   .1

للغة. االجتماعي  اجلانب  وفهم  اآلخرين  مع  استخدامها 

النمو  في  شديد  وانحراف  تأخر  االجتماعية:  املهارات   .2

. الشخصية  بالعالقات  يتعلق  فيما  خصوصا  االجتماعي 

وفقدان  والسلوك  التفكير  في  املرونة  عدم  التخيل:   .3

الروتني  على  واعتماد  متكرر  وسلوك   , التخيل  على  القدرة 

 . التخيلي   اللعب  على  القدرة  انعدام  أو  شديد  تأخر  مع 

أسباب اإلصابة بالتوحد :

بالرغم من عدم التأكد من حتديد شيء بعينه ليكون هو الذي 

ناجت  أنه  إلى  إشارات  احلديثة  الدراسات  بعض  أن  إال  يسببه 

القدمية  النظريات  فشل  أيضاً  وأثبتت  جيني  سبب  وجود  عن 

نفسياً. أو  عقلياً  مرضاً  ليس  فهو  بأسبابه  العالقة  ذات 

عالقة التوحد بالوراثة :

الصفات  تلك  ورثوا  كانوا  إذا  عما  ويتساءلون  الوالدين  يتخوف 

توحد  ذوي  أطفاالً  سينجبون  كانوا  إذا  وعما   ، ألبنائهم 

على  قاطع  بشكل  اإلجابة  تصعب  الواقع  وفي  باملستقبل 

أجنبت  كثيرة  عوائل  هناك  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر  ولكن  ذلك 

التوحد. ذوي  من  طفالً  أجنبت  ما  بعد  وعاديني  أصحاء  أطفاال 

قبول أطفال التوحد:  

أ. أن ال يزيد عمره عن 8 سنوات . 

ب. أن ال يوجد لدى الطفل عوق آخر. 

ج. أن يكون قد مت تشخيصه من قبل فريق متخصص. 

د. موافقة اللجنة اخلاصة بقبول األطفال التوحديني .

تعريف التوحد :

غالباً يعرف بأنه اضطراب في النمو ناجت عن خلل عصبي (وظيفي( 

في الدماغ ، يظهر في السنوات الثالث األولى من العمر، ويظهر 

واستخدام  اآلخرين  مع  التواصل  في  صعوبات  األطفال  فيه 

اللغة بشكل مناسب ، والتفاعل االجتماعي ، إضافة إلى ظهور 

مبعنى  متشبع  اضطراب  فالتوحد  الشاذ.   السلوك  من  أمناط 

ومتفاوتة  أمناط كثيرة متداخلة  أعراضه تظهر على شكل  أن 

بني اخلفيف واحلاد ، ومع أنه يتم التعرف على التوحد من خالل 

بالتوحد  املصابني  أن  إال  السلوكيات  من  محددة  مجموعة 

يظهرون اختالفاً واضحاً في السلوك. لذلك يجمع أكثر اخملتصني 

األسر  كانت  فقد  لذلك  للتوحد  واحد  منط  يوجد  ال  أنه  على 

تصدم دائماً بسماع أكثر من تسمية وتشخيص حلالة طفلهم.

انتشار التوحد :

اجلنسيات  ومبختلف  العالم  أنحاء  جميع  في  التوحد  يظهر 

والطبقات االجتماعية بالتساوي . وتتراوح نسبة انتشار التوحد 

بجميع درجاته بني 5- 15 من كل 10.000 مولود , بينما تقدر من 

كل 10.000 مولود الضطراب التوحد الشديد ، ونسبة اإلصابة به 

بني الذكور أكثر من اإلناث بنسبة 1:4 . ولكن يظهر التوحد في 

الغالب بدرجات شديدة لدى اإلناث ويكون مصحوبا بتأخر ذهني 

شديد . وفي فئة التوحد الشديد 1:2 فكل أثنني يقابلهم أنثى  .

ظهور اضطراب التوحد :

يظهر التوحد بوضوح عادة قبل أن يبلغ الطفل الثالثة من عمره 

وفي 70-80 % من املصابني به يظهر خالل السنة األولى ، أما الباقي 

فنموهم يكون بصورة طبيعية أو شبه طبيعية ثم يتراجعون 

بني سن الثانية والثالثة ويفقدون بعض املهارات التي اكتسبوها 

مثل استخدامهم لبعض الكلمات واهتماماتهم االجتماعية. 

. شدته  أوج  في  التوحد  يكون  املبكرة  الطفولة  مرحلة  وفي 

سمات التوحد )تختلف من طفل آلخر( :

من السمات التي تظهر على طفل التوحد  :

التي  أشيائه  أو  ألعابه  إلى  الطفل  يشير  قلما   .1

. االجتماعي  التفاعل  أو  املشاركة  من  كنوع  يحبها 

أصم,  كأنه  ويبدو  باسمه  مناداته  عند  يستجيب  ال   .2

البيئة  في  تصدر  أخرى  ألصوات  يستجيب  قد  ولكنه 

. علبة...  غطاء  فتح  صوت  أو  لعبة  كصوت  احمليطة 

األسوياء  األطفال  كباقي  والديه  على  بصره  يركز  ال   .3

. اآلخرين  مع  البصري  التواصل  منهم  الكثير  يتفادى  بل 

. األطفال  من  كغيره  املناغاة  أصوات  يصدر  ال   .4

بل   , طبيعية  بطريقة  اآلخرين  مع  وال  بلعبه  يلعب  ال   .5

. اللعب  طريقة  ويكرر  طويل  خط  في  األلعاب  يصف 

. التمثيلي   اللعب  أو  التخيل  على  القدرة  يفتقد   .6

. التقليد  مهارات  في  ضعفاً  يعاني   .7

أنه  أو  به  احمليطني  باألشخاص  اهتمامه  يقلل   .8

. اخلاص  عامله  يعيش  أنه  ويبدو  وجودهم  يغفل 

كتغطية  لآلخرين  احملببة  البسيطة  باأللعاب  يشارك  ال   .9

. الطفل  مع  الوالدين  يلعبها  والتي  فجأة  وكشفه  الوجه 

. الوالدين  أحد  يحمله  لكي  األعلى  إلى  ذراعيه  يرفع  ال   .10

وعواطف  انفعاالت  فهم  في  صعوبة   .11

. مبثلها  الغير  البتسامة  يستجيب  فال   , اآلخرين 

عند  كلمات  ينطق  فال  اللغوي  التطور  فقدان  تأخر   .12

مكونة  جمالً  يستخدم  وال  عمره  من  شهراً   16 بلوغه 

. عمره  من  شهراً   24 بلوغه  عند  األقل  على  كلمتني  من 

بنظراته  ومتابعتهم  لآلخرين  بصره  توجيه  يصعب   .13

مثالً  والده  أشار  فإذا   . ينظر  أن  يريدونه  حيث  إلى  ينظر  أو 

أن  النادر  فمن   , اللعبة  إلى  أنظر  للطفل  وقال  ما  جهة  نحو 

والده. إليها  يشير  التي  اجلهة  نحو  رأسه  ويدير  إليها  ينظر 

 . النوم  في  صعوبات  األطفال  بعض  يواجه   .14

. منهم  للكثير  شديدة  غضب  نوبات  ظهور  تكرار   .15

متكررة  منطية  حركات  منهم  للكثير  يظهر   .16

 .  ... أنفسهم  حول  الدوران  أو  األصابع  رفرفة  مثل 

فقد  منهم  للكثير  طبيعية  غير  احلسية  االستجابات   .17



كأنه  يبدو  قد  أو   , ضعيفة  للحرارة  أو  لأللم  حاستهم  تكون 

. ثانوية  أشاء  على  ويركز  غريبة  البصرية  اهتماماته  أو  أصم 

فئة  لدى  واللغوية  االجتماعية  املهارات  تتطور   .18

طبيعي,  بشكل   %25 إلى    10 بنحو  فتقدر  منهم  قليلة 

املهارات  فقدان  أو  للغة  مفاجئ  لفقدان  تتعرض  ثم 

. تقريباً  ونصف  سنة   - سنة  عمر   بلوغ  عند  االجتماعية 

األعراض السلوكية الشائعة لتوحد :

بسبب  إدارته  تصعب  طفل  هو  بالتوحد  املصاب  الطفل 

السلوكيات  فإن  هذا  من  وبالرغم   ، التحدي  ذات  سلوكياته 

. للتوحد  ثانوية  عقبة  هي  الطفل  يظهرها  والتي  الصعبة 

والتوحد ليس فقط مجموعة سلوكيات عدمية الهدف وغريبة 

 , قلقاً  نواقص خطيرة جتعله  ولكنه مجموعه من   ، وفوضوية 

غاضباً , خائفاً ومفرط احلساسية , وحتدث السلوكيات الصعبة 

الطفل  عبرها  يستجيب  التي  الوحيدة  الطريقة  هي  ألنها 

تلك  جتعل  التي  النواقص  نفس  وهي  سارة  الغير  لألحاسيس 

األحاسيس متنع الطفل أيضاً من التعبير عنها بطريقة مناسبة 

. وحتدث السلوكيات بسبب أن الطفل يحاول إرسال رسالة ما إلى 

إلى  الغير مرغوبة ليصل  اآلخرين فيستخدم هذه السلوكيات 

رغباته واحتياجاته أو مبا يحسه وما يطلبه من تغيير فيما حوله. 

وتتلخص بعض هذه السلوكيات في:

• مقاومة الغير .     

• السلوك االستحواذي والنمطي .

• السلوك العدواني وإيذاء الذات .

• سلوك العزلة واملقاطعة .

• نوبات الغضب .

• املناورة مع األفراد والبيئة احمليطة .

• الضحك والقهقهة دون سبب .

• االستثارة الذاتية .

• عدم إدراك اخملاطر .

استراتيجيات للتعامل مع ذوي التوحد

 بشكل عام :

التفاعل  مبهارات  اهتماماً  أكثر  كن   .1

. األكادميية  واملهارات  االجتماعي 

2. ركز على تطوير مهارات التواصل .

3. ساعد الطفل على تعلم كيفية التعبير عن مشاعر عدم 

الرضا بشكل شفهي .

4. جزء املهام املطلوبة منه إلى خطوات صغيرة مستقلة، 

وعندما يتقن الطفل إحدى اخلطوات ، أنتقل للخطوة التالية.

5. حاول استبدال السلوكيات الغير مرغوبة ، وسلوك إيذاء 

الذات بسلوكيات تواصل أخرى مناسبة .

6. زد عدد املهام التي على الطفل تنفيذها بشكل تدريجي .

7. استعن باملساعدات واألدوات البصرية لتوضيح املطلوب 

منه بدالً من الشرح الشفهي لوحده .

8. ركز على استخدام وتعزيز مهارات احلاسوب .

9. اعرض مواقف واقعية حياتية عليه ما أمكن ذلك .

10. عرف الطفل بنقاط قوته ما أمكن ذلك .

11. ال تعاقب الطفل على السلوك الذي يصعب السيطرة عليه.

12. عزز جميع حاالت النجاح .

13. شجع الطفل على التفاعل بينه وبني أقرانه. 

14. أشركه في األنشطة وخاصة التي يستطيع التعامل معها. 

)أداء  التاليني:   األمرين  له أحد  الطفل وأظهر  إرهاق  15. جتنب 

تقم  ال  ولكن  عمله(  يجب  مبا  فقط  إخباره  أو  عمله  يجب  ما 

فقط  قادراً  الطفل  يكون  فرمبا  الوقت  نفس  في  بكليهما 

واحد. وقت  في  املثيرات  من  واحدة  مجموعة  تقبل  على 

16. عالج مشكالت النطق التي يعاني منها الطفل .

17. أطلب ، ولكن ال تتوقع دائماً ، بأن يكون السلوك متناسباً 

مع املرحلة العمرية.

18.عرف الطفل بقائمة األنظمة والقوانني التي يجب إتباعها.

19. أحلق الطفل بأحد املراكز أو البرامج املتخصصة في سن 

مبكرة ما أمكن ذلك .

 

 التوحد 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



أسباب السلوك النمطي العامة :

1.البحث عن اإلثارة للتعويض عن النقص وحصوله على 

مستوى أكبر من اإلثارة .

2.أنه يسعى للهرب من واقعه ألنه ال يستطيع التعامل معه.

3.أنه محاولة من الطفل لتخفيض مستوى إثارة القلق 

واإلحباط لديه. 

4.أن بعض نتائج هذا السلوك تعمل على تعزيزه لديه .

5.إن املعاق يواجه صعوبة في التمييز بني جسمه والبيئة 

احمليطة به ويقوم بإثارة ذاته ملعرفة هذه الفروق .

6.إنه نتيجة خلل في العالقات الطبيعية بني األم والرضيع .

7.عدم تعلمه لألمناط السلوكية التكيفية الصحيحة . 

8.إساءة استخدام العقاقير .

9.األمراض الدماغية كالصرع .

10.االضطرابات النفسية الرئيسية كاضطراب القلق، 

والوسواس القهري .

11.قد تكون الرعاية الغير كافية املقدمة للطفل سبباً في 

مثل هذه احلركات.

زيادتها،  في  تساعد  قد  املواقف  من  العديد  بأن  الرغم  وعلى 

من  فالعديد  معروفة،  غير  األساسية  أسبابها  أن  إال 

العصبية  كالنظرية  ألسبابها  تفسير  قدمت  التي  النظريات 

. يدعمها  وواضح  قوي  دليل  يوجد  فال  ذلك  ومع  واجلينية، 

ملاذا نوقف السلوك النمطي ؟
اإلعاقة  ذو  الطفل  سالمة  يهدد  ال  النمطي  السلوك 
األهمية  من  انه  إال  جسدي  أذى  بأي  عليه  يعود  وال 
سلوك: ألنه  وذلك   , إيقافه  أو  السلوك  هذا  خفض 

يؤدي  مما  غريب  سلوك  لكونه  اآلخرين  انتباه  1.يلفت 
. الطفل  هذا  نحو  لديهم  سلبية  اجتاهات  لتطور 

انتباهه  ومن  وبيئته  الطفل  بني  التفاعل  من  2.يحد 
التعلم. على  قدرته  على  سلبا  يؤثر  مما  للمثيرات  واستجابته 

واملعاجلني  الباحثني  إجماع  وراء  كانت  احلقيقة  وهذه 
السلوك  هذا  إيقاف  أهمية  على  اإلعاقة  بذوي  واملهتمني 
. ألتكيفي  السلوك  أمناط  تعليم  في  الشروع  قبل 

السلوك النمطي : 

 هو استجابات متكررة تصدر عن الطفل املعاق مبعدل مرتفع دون 

أن يكون له هدف واضح ، وهو شائع لدى األطفال املعاقني )جمال 

الطفل  عن  تصدر  متكررة  استجابات  هو  أو  1995م(  اخلطيب 

املعاق مبعدل مرتفـع دون أن يكون له هدف واضح كهز الرأس، 

مص اإلبهام، هز الرجل )شوردر1970م( . ويطلق عليه تسميات 

مختلفة كاإلثارة الذاتية ، السلوك املوجه نحو الذات ، السلوك 

 . الطقوسي  والسلوك   ، التوحدي  السلوك  الوظيفي،  غير 

نتيجة  التسمية  هذه  الذاتية:وتستخدم  1.اإلثارة 

احلصول  بغية  السلوك  بهذا  يقوم  الطفل  بأن  االعتقاد 

ملسية(. أو  سمعية  أو  بصرية  كانت  )سواء  اإلثارة  على 

التسمية  هذه  الذات:وتشير  نحو  املوجه  2.السلوك 

داخلية. بإثارة  الطفل  يزود  السلوك  أن  إلى 

أي  يحقق  ال  السلوك  أن  الوظيفي:ويعني  غير  3.السلوك 

به. القيام  جراء  من  تتوقع  محددة  نتائج  هناك  فليس  غرض 

السلوك  الن  التوحدي:ويستخدم  4.السلوك 

. التوحد  أطفال  لدى  املميزة  اخلصائص  من 

االستجابات  أن  إلى  الطقوسي:ويشير  5.السلوك 

. الطقوس  في  احلال  هو  كما  يتغير  ال  ثابت  منط  تأخذ 

من األشكال النمطية الشائعة:

التلويح   ، اإلصبع  مص   ، التصفيق   ، حكه  أو  اجلسم  هز 

التربيت   ، بالفم  األشياء  وضع   ، األصابع  فرقعة  باليد، 

لف   ، األصابع  حتريك   ، باألرض  القدمني  ضرب   ، الوجه  على 

الرجلني،  هز   ، اليدين  حتريك   ، الضوء  في  التحديق   ، الشعر 

. القهقهة  أو  الصراخ    ، الرأس  هز   ، الفراغ  في  التحديق 

 

االنتشار:
ذوي  األطفال  لدى  جداً  شائع  النمطي  السلوك  يعتبر 
االنفعالية  اإلعاقة  وذوي   , العقلية  كاإلعاقة  اإلعاقة 

.  .... والتوحد   ، البصرية  اإلعاقة  وذوي   ، الشديدة 

معاجلة السلوك النمطي:
العالجية  األساليب  أكثر  السلوك  تعديل  أساليب  تعتبر 
األطفال  لدى  النمطي  السلوك  إيقاف  أو  خفض  في  فعالية 
: هي  أساسية  أنواع  ألربعة  تصنيفها  وميكن   ، اإلعاقة  ذوي 

1. تنظيم أو إعادة تنظيم الوضع البيئي واستخدام العقاقير 

الطبية واملثيرات القبلية والبعدية .

2. اإلجراءات املنفرة 

3. اإلجراءات اإليجابية .

4. اإلطفاء احلسي .

1.تنظيم وإعادة تنظيم الوضع البيئي :

تهدف هذه الطريقة لضبط األحداث القبلية بهدف التحكم 

في الظروف البيئية التي تهيئ الفرصة حلدوث السلوك النمطي 

البديلة  السلوكية  األمناط  حلدوث  الظروف  توفر  أو  جهة  من 

التي تتناقص مع السلوك ، وتستخدم هذه الطريقة ما يلي : 

أ.العقاقير الطبية .

ب.التفاعالت االجتماعية والبيئية .

ج.التعليمات اللفظية والتوجيه اجلسدي. 

أ.العقاقير الطبية : متثل العقاقير الطبية واحدة من الطرائق 

العالجية غير السلوكية املستخدمة ملعاجلة السلوك النمطي 

امليالريل  أعطائهم عالج  يتم  اإلعاقة حيث  ذوي  األطفال  لدى 

 )Dexedrine( خلفض هز اجلسم وعقار الدكسدرين )Mellaril(

معاجلة  في  الطبية  العقاقير  بعض  فاعلية  من  الرغم  وعلى 

السلوك النمطي إال أنها جميعاً تؤدي إلى تأثيرات جانبية سلبية . 

ب.التفاعالت االجتماعية والبيئية وتشمل ما يلي :

•توفير الفرص الالزمة ملمارسة التفاعالت االجتماعية 

والبيئية املناسبة .

•ممارسة األلعاب والتمارين الرياضية .

•االشتراك في املناسبات االجتماعية .

ج.التعليمات اللفظية والتوجيه اجلسدي : 

يعطى الطفل تعليمات محددة ويطلب منه تأدية مهمات 

معينة بهدف منعه من القيام بالسلوك النمطي .



2. اإلجراءات املنفرة :

تتضمن هذه األساليب استخدام اإلثارة املنفرة خلفض السلوك 

النمطي إال أنه ال ينبغي اللجوء إليها ألن لها تأثيرات جانبية 

ونفسية سلبية  .

3. اإلجراءات اإليجابية :

تعتمد هذه اإلجراءات على التعزيز وعدم استخدام األساليب 

العقابية املنفرة أي تعزيز االستجابات السلوكية احلركية 

الصحيحة وتشتمل هذه اإلجراءات ما يلي :

•تعزيز غياب السلوك النمطي .

•تعزيز السلوك البديل للسلوك النمطي .

•تعزيز انخفاض السلوك النمطي .

4. اإلطفاء احلسي : 

ويهدف إلى إلغاء املعززات التي حتافظ على السلوك غير املرغوب 

فيه وقد تكون املعززات داخلية أو خارجية مثل االنتباه للطفل على 

اعتبار أن السلوك النمطي قد يكون من أجل جذب االنتباه وجتاهل 

. أو ملسياً  التعزيز حسياً  يكون  وقد  فيه  املرغوب  غير  السلوك 

دور األسرة في تعديل السلوك :

لألسرة دور كبير في تعديل الكثير من السلوكيات النمطية 

لطفلهم حيث يستطيع الوالدان إحلاق الطفل بنشاط هادف ، 

بحيث يصبح من خالله السلوك مقصوداً. 

ويرتكز برنامج تعديل هذه احلركات على تغيير السلوك، الذي 

يُشعر الطفل باملتعة ، بسلوك آخر يُشعره مبتعة مشابهة 

أيضاً عند القيام بها . 

فعلى سبيل املثال: إذا كان ضرب الرأس يُشعر الطفل بالراحة ، 

فباإلمكان استخدام تقنيات مختلفة مثل لف الرأس بقطعة 

املطلوب  الشعور  على  خاللها  من  الطفل  يحصل  قماش 

ببساطة  أو   . رأسه  يضرب  أن  دون  من   ، له  بالنسبة  املفرح 

الطفل  يشعر  أن  شأنه  من  بديل  آخر  نشاط  إيجاد  حاول 

الرأس.  ضرب  وراء  من  يجنيها  التي  تلك  من  أكثر  بسعادة 

يكون  قد  السلوك  ذات  أن  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  ولكن 

. سعادته  وعدم  ضيقه  عن  للتعبير  الطفل  وسيلة  أيضاً 

شأنه  من  ما  نشاط  ممارسة  للطفل  يتاح  أن  بد  ال  لذلك 

اآلخرين.  أو  للذات  إيذاء  دون  من  تهدئته  في  يساعد  أن 

هذا  تقلد  أن  ميكنك   ، عينيه  أمام  أصابعه  يلوي  كان  إذا  أما 

النظر  تختلس  بحيث   ، شفتك  أراك  أنا  وتقول:   السلوك 

خذ  وبلطف   ، معه  تلعب  وكأنك   ، أصابعك  خلف  من 

شايفني؟.  له  وقل   ، وجهه  أمام  وضعها  بها  والعب  أصابعه 

بطريقة  ما  شيء  حول  أو  نفسه  حول  يلف  الطفل  كان  وإذا 

وبإمكانك   ، معه  تلعب  أن  منه  فاطلب   ، هادفة  غير 

معه  وتلف   ، حولك  يلف  وجتعله  يديه  متسك  أن  حينها 

. الطفل  يحبها  أنشودة  بغناء  تقومان  الذي  الوقت  في 

أما أذا كان الطفل يقفز إلى األعلى ، فبإمكانك أن تقول له: 

أنا أقفز أكثر منك ، وتبدأ بالقفز معه . 

متكرر،  بشكل  ويفتحه  الباب  يغلق  الطفل  كان  وإذا 

يفتح  عندما  بحيث  الباب  خلف  بوجهك  تأتي  أن  فبإمكانك 

وجهك  في  معينة  حركة  تعمل  أو  بالضحك،  تفاجئه  الباب 

 . باملرح  وتشعره  الطفل  مع  تلعب  بحيث   ، مثالً  كاالبتسام 

أن  إال  البداية،  في  الوالدين  على  غريباً  األمر  يبدو  وقد 

عدم  حالة  من  الطفل  إخراج  محاولة  في  تتلخص  الفكرة 

علماً  هادف،  نشاط  إلى  احلركية،  بالسلوكيات  الوعي 

يساعد  كونه  هادفاً،  سلوكاً  يعتبر  ذاته  بحد  اللعب  أن 

والسيطرة. بالنظام  الشعور  استعادة  على  الطفل 

من اإلجراءات للوالدين لتعديل السلوك :

1. إلغاء املعززات التي تنجم عن السلوك النمطي .

2. تشجيع الطفل على تعلم السلوك التكيفي .

3. مكافأة السلوك التكيفي عند حدوثه .

 

  السلوك

 النمطي 
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فقد  آلخر؛  شخص  من  األعراض  وتختلف  واملشي.  واالبتسام 

تكون خفيفة جداً وبالكاد مالحظاتها، أو شديدة جداً ، فتتسبب 

ببقاء املريض طريح الفراش، ويتأثر بعض املصابني به باضطرابات 

العقلي،  االختالل  أو  االختالجية  النوبات  تشمل  أخرى  طبية 

 . دائماً  شديدة  إعاقات  الدماغي  الشلل  يسبب  ال  ذلك  ومع 

شديداً  تشنجاً  أو  انقباضاً  الدماغي  الشلل  يسبب  كما 

توتر  عن  عبارة  وهي   ، فيها  لتقلصات  يؤدي  مما  العضالت  في 

وميكن  مستحيالً،  املفصل  حتريك  يجعل  العضالت  في  شديد 

لهذه احلالة أن تؤدي لتشوهات في املفاصل ، وقد يتسبب في 

وهذا  ومرتخية  مترهلة  يجعلها  مما   ، العضالت  توتر  انعدام 

تثبيتها  العضالت ال تساعد على  ، ألن  املفاصل  يؤدي خللع  قد 

. أما بالنسبة لألطفال الذين يعانون من مشاكل  واستقرارها 

في البلع ، فإن احلصول على املواد الغذائية املناسبة قد يصبح 

التغذية.  خبراء  من  ملساعدة  يحتاجوا  أن  وميكن   ، مشكلة 

الدماغي  الشلل  مع  تترافق  التي  الطبية  احلاالت  وبعض 

: ومنها  أكثر سوءاً  للمرضى  الصحي  الوضع  قد جتعل  أحياناً 

1.النوبات االختالجية.  2.التخلُّف العقلي.

3.مشاكل في الرؤية والسمع والكالم.

تشخيص شلل الدماغ :

املهارات  فحص  طريق  عن  الدماغي  الشلل  األطباء  يشخص 

السجل  في  والتدقيق   ، االنعكاسية  الفعل  وردود  احلركية 

التصوير  إجراء  وميكن  املتخصصة.  االختبارات  وإجراء   ، الطبي 

 ، املغناطيسي  بالرنني  التصوير  أو   ، للدماغ  احملوري  الطبقي 

احملتملة  األسباب  واستبعاد  الدماغ  في  كثب  عن  للتدقيق 

تظهر  أن  ميكن  أخرى  صحية  حاالت  وفي   . لألعراض  األخرى 

ذلك  في  مبا   ، الدماغي  الشلل  ألعراض  أخرى مشابهة  أعراض 

الدماغي.  والنزف  الدماغ  فوق  ماء  ووجود  الدماغية  األورام 

أسباب شلل الدماغ وعوامل اخلطر لإلصابة به :

الدماغ  أغطية  والتهاب   ، السحايا  التهاب  بني  العلماء  يربط 

أن  ميكن  حيث   ، الدماغي  الشلل  وبني   ، الشوكي  والنخاع 

أم  وراثياً  ذلك  أكان  سواء  الطبيعي  غير  الدماغ  منو  يؤدي 

. الدماغي  بالشلل  لإلصابة  احلمل  أثناء  ضرر  عن  ناجماً 

الدماغ :

اخلمس  باحلواس  يتحكم  وهو  باجلسم  التحكم  مركز  هو 

األمين من  اجلانب  يتحكم  واحلركة. حيث  الكالم  على  وبالقدرة 

الدماغ باجلانب األيسر للجسم. واجلانب األيسر يتحكم باجلانب 

األمين للجسم. ويحتاج الدماغ لألكسجني بشكل دائم من أجل 

أداء وظائفه ، وينتقل له بواسطة الدم . وقد يصاب الدماغ بضرر 

دائم إذا لم يحصل على الكمية الكافية من األكسجني والدم. 

الشلل الدماغي :

االضطرابات  من  مجموعة  لوصف  املصطلح  هذا  يستخدم 

التي تؤثر في حتكم الطفل بحركته ، وتظهر االضطرابات في 

السنوات األولى من العمر ، وينجم عنها مشاكل في مناطق 

غير  بشكل  املناطق  هذه  تنمو  وقد   . للدماغ  احلركية  املهارات 

طبيعي أو قد تتلف، وبذلك تتعطل قدرة الدماغ على التحكم 

باحلركة وبوضعية اجلسم . فتضرر الدماغ الذي يسبب الشلل 

الدماغي ال يسوء مع مرور الوقت عادة لكن ميكن للمرضى أن 

تتدهور حالتهم . وميكن أن يحدث شد أكثر للعضالت مما يؤدي 

لتشوهات في املفاصل مما يزيد من األلم ، كما ميكن أن تسوء 

املهارات احلركية باإلضافة لعدم السيطرة على املثانة واألمعاء. 

الشلل  بأن  يعتقد  وكان   . التنفس  في  صعوبات  تظهر  وقد 

أنه  والصحيح   . الوالدة  أثناء  للطفل  إصابة  تسببه  الدماغي 

ميكن أن يحدث قبل وأثناء الوالدة أو في األشهر األولى من احلياة. 

أعراض شلل الدماغ ومضاعفاته :

تشتمل أعراُضه على صعوبة في : 

1.املهام احلركية الدقيقة كالكتابة أو استخدام املقص .

2.صعوبة في احلفاظ على التوازن أو املشي .

3.ضعف في الذراع أو الساق ، أو في االثنني معاً .

4.حركة ال إرادية.

الوجه. عضالت  في  يؤثر  عندما  مفرط  ترهل  أو  5.تدل 

 . عادة  العمر  من  الثالثة  سن  قبل  املبكرة  عالماته  وتظهر 

حيث يعاني األطفال الصغار املصابون به من بطء في الوصول 

والزحف  واجللوس  كالتدحرج  غالباً  األساسية  النمو  ملراحل 

 وتعود أسباب اإلصابة به إلى  :

1.نقص تدفق الدم ملناطق في الدماغ أو للنزيف فيه.

2.أصابت األم بالعدوى أثناء احلمل كاحلصبة األملانية.

3.إذا كانت فئة دم الطفل مختلفة عن فئة دم أمه . 

الرتفاع  يؤدي  قد  للطفل  احلمراء  الدم  خاليا  بعض  4.تلف 

اصفرار  »البيليروبني«.)تسبب  تسمى  كيمائية  مادة  مستوى 

دماغي(. شلل  وتسبب  بالدماغ  يضر  اجللد)يرقان(وارتفاعها 

في  بالرأس  البالغة  اإلصابة  بني  رابطاً  العلماء  5.يجد 

. الدماغي  والشلل  الطفل  حياة  من  األولى  القليلة  األشهر 

وما زالت هناك حاالت ليس لها سبب معروف. 

 ، الدماغي  بالشلل  املرتبطة  األخرى  اخلطر  عوامل  أما 

بل  به  سيصابون  لها  املعرضني  املرضى  أن  يعني  ال  وهذا 

يلي:  ما  وهم   ، به  لإلصابة  تعرضاً  الفئات  أكثر  أنهم  يعني 

1. األطفال املولودون قبل األوان أو ناقصي الوزن عند الوالدة 

فكلما كان أقل وزناً ، ازداد احتمال اإلصابة به.

2. أطفال األمهات اللواتي أصنب بالنزف أثناء احلمل.

اللواتي كانت والدتهن صعبة جداً السيما  3. أطفال األمهات 

. أوالً(  يخرج  لم  الطفل  )رأس  عقب  على  رأساً  املولودون 

4. األطفال الذين أصيبوا بتلوث العقي ، أي عندما يخرج 

الطفل البراز وهو ال يزال في الرحم .

تصنيف أنواع الشلل الدماغي :

إصابة الدماغ تختلف من شخص آلخر حسب مكان اإلصابة 

العضالت  فتناغم   ، شتى  صور  يأخذ  التأثير  وهذا   ، وحجمها 

يحفظ  ما  وهو  الدماغ  من  املرسلة  اإلشارات  على  يعتمد 

اجلسم في وضع معني ثابت ، ويجعل احلركة منتظمة وموزونة 

، فاختالف التناغم العضلي بني الشد واالرتخاء هو ما يجعلنا 

نقوم بتلك احلركة كاملشي مثالً، وتوازنه يجعل اجللوس ثابتاً بال 

على  العصبية  اإلشارات  من  مجموعة  سيطرة  وعند  حركة. 

وضع معني فقد يعطينا صورة ثابتة للعضلة كالشد مثالً فنرى 

الشخص  إرادة  وبدون  دائماً  مشدودة  املنطقة  عضالت  جميع 

 ، الشخص  إرادة  بدون  غير سوية  وقد تظهر حركات   ، نفسه 

باحلركة  للقيام  له  ومحبطة  شاذة  احلركة  هذه  يجعل  مما 



املنتظمة املتوازنة.  وميكن تصنيف الشلل الدماغي بناًء على :

أوالً / التصنيف حسب شدة اإلعاقة :

اإلعاقة  درجة  أو  شدة  على  يعتمد  تصنيف  وهو 

الطبيعي  العالج  مع  تتغير  قد  درجات  وهي   ، احلركية 

: إلى  وتقسم  اإلهمال  مع  سوءاً  وتزداد  والتمارين، 

املشي  الطفل  يستطيع  حيث  البسيطة:   1.احلاالت 

له. دائمة  مساعدة  بدون  األربعة  أطرافه  واستخدام 

تعويضية  ألجهزة  الطفل  يحتاج   : املتوسطة   2.احلاالت 

مستمر. طبيعي  ولعالج   ، اليدين  واستخدام  للمشي  وتدريب 

بسهولة  املشي  الطفل  يستطيع  ال   : الشديدة  3.احلاالت 

ويحتاج   ، تنقالته  في  املتحرك  الكرسي  على  ويعتمد 

مستمر. بشكل  والتمارين  الطبيعي  العالج  إلى 

ثانياً / التصنيف حسب مكان اإلصابة :

بتقسيمه  الدماغي  للشلل  األمريكية  اجلمعية  قامت 

في  املصابة(  )املنطقة  التأثر  موقع  وحسب  تشريحياً 

: إلى  احلركية  غير  التأثيرات  إلى  التطرق  عدم  مع   ، اجلسم 

1.الشلل الرباعي حيث يكون في األطراف األربعة. 

2. الشلل الشقي )الفالج( حيث يكون في نصف اجلسم.

3. الشلل النصفي حيث يكون في األطراف السفلية .

4. الشلل الثالثي حيث يكون في ثالثة أطراف .

5.شلل أحادي الطرف حيث يكون في طرف واحد فقط.

6. الشلل النصفي الطرفي املزدوج حيث يكون في األطراف 

األربعة ، ولكن في السفلى أكثر وضوحاً من العليا .

األطراف  في  يكون  حيث  املزدوج  الشقي  7.الشلل 

السفلى. في  منه  أكثر  العليا  األطراف  في  ولكن  األربعة، 

جوانب تساعد للحد من آثار الشلل الدماغي : 

ترتكز معاجلة الشلل الدماغي على حتسني الوضع الصحي 

للمريض من خالل :

وحتسني  العضالت  تقوية  على  الفيزيائية  املعاجلة  1.تساعد 

بالتقفعات.  املفاصل  إصابة  وجتنب  املشي  على  القدرة 

املهام  تنفيذ  كيفية  األطفال  املهنية  املعاجلة  2.تعلم 

املالبس. وارتداء  الطعام  وتناول  الكرة  رمي  مثل   ، اليومية 

3.مساعدته على الكالم وحتسني القدرة على الفهم والبلع. 

4.ميكن استخدام العقاقير للتحكم بالنوبات االختالجية 

والتشنجات العضلية. 

5.ميكن لألطواق التعويض عن عدم توازن العضالت . 

في  تساعد  أن  ميكن  امليكانيكية  والوسائل  6.اجلراحة 

العمليات  وتشمل  والعجز  الضعف  حاالت  على  التغلب 

املفاصل.  لدمج  أو  األوتار  لتعديل  للعظام  اجلراحية 

الساق  بعضالت  انقباض شديد  من  يعانون  للذين  7.بالنسبة 

الباكلوفني،  دواء  لضخ  مضخة  لزرع  جراحة  إجراء  فيمكن 

 . الفقري  العمود  ألعصاب  االسترخاء  على  ليساعد 

في  األعصاب  بعض  لقطع  جراحية  عملية  جترى  أن  ميكن   .8

وهي   ، الضرورة  عند  التشنج  لتخفيف  الشوكية  القناة 

 . الظهرية  للجذور  االختياري  القطع  عملية  باسم  معروفة 

9.ميكن استخدام السماعات لتحسني السمع. 

ارات أو إجراء جراحة للعيون لتصحيح  10.استخدام نظَّ

املشاكل البصرية. 

11.اللجوء ملعالج نفساني ملعاجلة احلاجات العاطفية 

والنفسية ، وللعالج السلوكي .

12.األدوات املساعدة التعليمية تساعد األطفال على حتقيق 

إمكاناتهم األكادميية الكاملة. 

عالج شلل الدماغ والوقاية منه :

للشلل  يؤدي  الذي  الدماغ  فتضرر  له  عالج  حالياً  يوجد  ال 

منه  الوقاية  األفضل  ومن   ، للشفاء  قابل  غير  الدماغي 

من  تخفف  الوالدة  قبل  اجليدة  فالرعاية   . معاجلته  من  بدالً 

 

  الشلل 

الدماغي 
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تأثير حمض الفوليك :

ومبا   . به  اإلصابة  من  يقلل  استخدامه  أن  الدراسات  أثبتت 

الشهر  )بعد  اإلصابة  بعد  إال  حملها  تكتشف  ال  املرأة  إن 

حمض  باستخدام  طبي  وبأشراف  ينصح  لذلك  األول(، 

اخلصوبة  مرحلة  في  النساء  جلميع  ملغم(   0.4( الفوليك 

مصاب،  طفل  لديها  كان  من  وأّما  أشهر،  بعدة  احلمل  وقبل 

قبل  يومياً  ملغم(   4( عالية  جرعة  باستخدام  فينصح 

الفوليك. بحمض  الغنية  لألغذية  باإلضافة  بشهرين  احلمل 

مكان اإلصابة وحجمها :

الفقري،  العمود  في  منطقة  أي  في  اإلصابة  تكون 

صغيرة  تكون  فقد  وشكلها،  اإلصابة  حجم  ويختلف 

وبحسب  فقرات،  عدة  وفي  كبيرة  أو  واحدة،  فقرة  وفي 

اإلعاقة. حجم  أو  التأثيرات  تختلف  ونوعها  اإلصابة  مكان 

أشكال الصلب املشقوق :

هناك عدة أشكال ظاهرية وال تعني أنها متشابهة، ومنها:

1.الصلب املشقوق املستتر :

• عدم إنغالق قوس الفقرة / الفقرات .

• وجود احلبل الشوكي في مكانه الطبيعي .

• عدم خروج الغشاء السحائي .

• مغطي باجللد .

2.التورم السحائي :

• عدم إنغالق قوس الفقرة / الفقرات .

• احلبل الشوكي في مكانه الطبيعي .

• خروج الغشاء السحائي مكوناً كيساً مائياً .

• قد يكون مغطي بطبقة من اجللد .

3.التورم النخاع السحائي :

• عدم انغالق قوس الفقرة / الفقرات .

• خروج الغشاء السحائي واحلبل الشوكي من مكانه 

• قد ال يكون مغطى باجللد .

وهناك نسبة تصل خلمسة باملائة يوجد لديهم عدم انغالق 

إلحدى الفقرات، ومن دون أي أعراض مرضية.

الصلب املشقوق :

جديد  ملصطلح  أسماء  املشقوق  الظهر  أو  املشقوق  الصلب 

عيب  وهو  األخيرة،  اآلونة  في  متكرر  بشكل  به  نسمع  بدأنا 

هذا  وأخذ   ، الفقري  العمود  في  فتق  وجود  نتيجة  خلقي 

على  القضاء  فبعد  والترائب«،  الصلب  »بني  كلمة  من  االسم 

الصلب  أصبح   ، التطعيم  حمالت  خالل  من  األطفال  شلل 

به  للمصابني  الرئيسية  واملشكلة  للشلل،  سبب  املشقوق 

هي شلل اجلزء السفلي من اجلسم ، فهم ال يعانون من قصور 

الطبيعية. واحلياة  التعلم  على  وقادرون  العقلية  قدراتهم  في 

الفقري  العمود  عظام  أو  الظهر  هو  فالصلب  تعريفه  عن  أما 

واملشقوق أي املنفتح، وهو ما يعني وجود فتحة في عظام العمود 

الفقري، وحتدث اإلصابة خالل الشهر األول للحمل. وانكشاف احلبل 

الشوكي يجعله معرضاً للتلف، مما يؤثر على األعصاب املتصلة 

توصيلها  ويجعل  منه،  املكشوفة  املنطقة  في  وخصوصاً  به 

لإلشارات العصبية منعدماً ، أو يؤثر على األعضاء التي تغذيها، 

وبالتالي يكون االتصال بني هذه األعضاء والدماغ غير متواصل.

نسبة انتشاره :

مصاب  طفل  هناك  مولود  ألف  كل  ففي  نادرة،  ليست  احلالة 

فهناك  باململكة،  مولود  مليون  نصف  هناك  إن  ومبا   ، به 

. املشقوق  بالصلب  مصابني  سنوياً  يولدون  طفل   500 تقريباً 

كيف يحدث الصلب املشقوق؟

انغالق  وعدم  العصبية،  األنبوبة  انغالق  عدم  نتيجة  يحدث 

من  والرابع  الثالث  األسبوع  بني  يحدث  وذلك  الفقرة،  قوس 

 . عالجه  يصعب  مما  حملها(  املرأة  تكتشف  أن  )قبل  احلمل 

أسباب اإلصابة:

أظهرت  والبحوث  الدراسات  ولكن  معروفة،  غير  األسباب  إن 

: ومنها  حدوثه  احتمالية  من  تزيد  التي  األسباب  من  عدداً 

• نقص حمض الفوليك .                           • التعرض لألشعة .

• األدوية وخاصة مضادات التشنج.            • الوراثة. 

األعراض املرضية :

تختلف األعراض املرضية من طفل آلخر، حسب درجة إصابة 

األعصاب وليس النوع، ومنها: 

1.ضعف وشلل الطرف السفلي .      2. املشاكل النفسية .

3.املثانة العصبية والفشل الكلوي .  4. االستسقاء الدماغي.

5.اإلمساك وعدم التحكم بالبراز.    6.حساسية من املطاط.

الصلب املشقوق واجلهاز احلركي : اإلصابة

متفاوتة  بدرجات  حركية  صعوبات  لديه  يجد  به  املصاب 

ومدى  املغذية  األعصاب  تأثر  ودرجة  اإلصابة  حجم  بحسب 

األول  السؤال  هو  يكون  وقد  السفلى،  األطراف  على  تأثيرها 

للمشاكل  االهتمام  بدون  احلركة  على  القدرة  عن  للوالدين 

تركيبة  ثم  ومن  العضالت  بعمل  األعصاب  فتتحكم  األخرى. 

العظام واملفاصل ، فاإلشارات العصبية )اإلرادية وغير اإلرادية( 

الطرفية  الشوكي ثم لألعصاب  باحلبل  الدماغ مروراً  تبدأ من 

ثم جلميع العضالت، كما أن هناك إشارات عصبية مرتدة تبدأ 

الطرفية  لألعصاب  العضلة(ثم  وضع  )لتحديد  العضالت  من 

واحلبل الشوكي لتنتهي بالدماغ ، أما في الصلب املشقوق فإن 

هذه الدائرة من اإلشارات العصبية قد تتأثر بدرجات متفاوتة.

حلفظ  متعاكس  زوجي  بشكل  تعمل  العضالت  من  فالكثير 

احلركة  حلالتي   ، ومتوازن  ثابت  بشكل  واملفاصل  العظام 

املشقوق  الصلب  حالة  في  األعصاب  إصابة  ومع   ، والسكون 

والعضلة  كامل  بشكل  تعمل  العضالت  إحدى  جند  فقد 

 ، جزئياً  أو  كامالً  شلالً  ومشلولة  متأثرة  لها  املعاكسة 

: منها  التي  املشاكل  من  وللكثير   ، التوازن  لعدم  فيؤدي 

1.وجود خلل عصبي، أو شلل في األطراف السفلية، وارتخاء 

مترهل للطرفني السفليني.

2.عدم وجود أحاسيس اللمس، األلم، االنعكاس العميق .

3.القدم احلنفاء أو القدم اخمللبية.

4.عيوب لكامل القدم أو الرجل بدرجات وأشكال متنوعة .

5.فك في احلوض، انحناء العمود الفقري- اجلنف .



التقييم احلركي للمصابني بالصلب املشقوق:

للتدخل  يحتاج  املشقوق  بالصلب  مصاب  طفل  والدة  بعد 

األعصاب  فجراح  مجاله،  في  كالً  العالجية  اجملموعة  من 

توصيلة  يركب  وقد   ، املوجودة  الفتحة  بإغالق  سيقوم 

سيقوم  كما  الدماغي،  االستسقاء  حاالت  في  للدماغ 

البولي،  واجلهاز  املثانة  حالة  بتقييم  البولية  املسالك  جراح 

للطفل،  العامة  الصحية  احلالة  بتقييم  األطفال  وطبيب 

أيام. لعدة  املستشفى  في  الطفل  بقاء  يستدعي  ما  وهو 

الصحية  احلالة  واستقرار  املستعجلة،  التدخالت  انتهاء  بعد 

بتقييم  والوظيفي  الطبيعي  العالج  أخصائي  يقوم  للمولود، 

بالعالج  الالزمة  العالجية  اخلطة  ووضع  احلركي  التطور 

الطبيعي، وهذا يعتمد على تغطية ثالث مناطق رئيسية هي:  

1.احلركة)فعالية العضالت( .             

2. اإلحساس . 

3.وجود عيوب أو تشوهات طرفية .

1. تقييم احلركة )فعالية العضالت( ويتم :

• عندما يكون الطفل مستيقظاً .

• تقييم األطراف األربعة والظهر .

• تقييم كل رجل على حدة الختالف حركة الرجلني .

• مالحظة احلركة التلقائية)املوجبة( للطفل وتسجيلها .

• معرفة قوة العضالت وتسجيلها .

• معرفة وجود تيبس في املفاصل والعضالت .

• معرفة وجود أي تشوهات أو وضع غير طبيعي للمفاصل .

• تقييم املفاصل والعضالت من خالل احلركة السلبية ملعرفة 

مدى احلركة .

2. تقييم األحاسيس:

يصعب تقييم نقصه للمواليد إال من خالل طبيب مختص .

3. نقاط التقييم األخرى:

االنتباه ، التفاعل مع من حوله ، مقدار البكاء .

التقييم الدوري:

أو  حتسن  سواء  التغيرات  لرصد  دوري  بشكل  التقييم  يتم 

الفقري. بالعمود  تغيرات  باإلطراف،  تشوهات  وجود  تدهور، 

درجة الصعوبات احلركية :

تعتمد درجة الصعوبات احلركية على مدى تأثر العود الفقري 

اإلصابة  ومكان   ، منه  اخلارجة  واألعصاب  الشوكي(  )احلبل 

تأثيرات  هناك  تكون  وقد   ، املشقوق(  الصلب  حجم  )وليس 

أخرى بعد الوالدة نتيجة التهابات املنطقة ، أو وجود استسقاء 

دماغي. وكلما كانت اإلصابة بالصلب املشقوق عالية املستوى، 

كلما كان التأثر العصبي وشلل األطراف أكثر ، ومع ذلك فإن 

. إصابته  مدى  ملعرفة  له  خاص  تقييم  إلى  يحتاج  طفل  كل 

قدرة الطفل على احلركة :

الطفل  قدرة  يعني عدم  ال  لألطراف  اجلزئي  أو  الكامل  الشلل 

بالصلب  املصابون  من  الكثير  ولكن   ، واحلركة  املشي  على 

وقد  والتدريب،  املساعدة  من  للكثير  يحتاجون  املشقوق 

واملساعدة،  التعويضية  األجهزة  بعض  الستخدام  يحتاج 
العكاز،   ، اخلاص  احلذاء   ، اجلبيرة   ، القدمية  الدّعامات  مثل 
مكان  على  ذلك  ويعتمد  املتحرك.  الكرسي   ، املشاية 

التالي: باجلدول  نوجزها  ذلك  ولتوضيح  ودرجتها،  اإلصابة 

 

  الصلب 

المشقوق 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



 الكشف املبكر عن العوق البصري :

بأن هذا الشخص كفيف ولكن  أن تكتشف  السهل جدا  من 

ضعيفي  األشخاص  معرفة  في  تكمن  احلقيقيه  املشكلة 

وفي  متعددة  الضعف  لهذا  املؤدية  األسباب  أن  إذ  البصر 

الكشف  فإن  عليه  وبناًء   ، ظاهرة  تكون  ال  قد  األحيان  بعض 

هو  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  البصري  الضعف  عن  املبكر 

ومعلمات  والطفولة  األمومة  ومراكز  أوالً  األسرة  مسؤولية 

هو  ما  هناك  فليس  األطباء  جانب  إلى  ثانياً  األطفال  رياض 

أهم من االطمئنان على سالمة حاسة اإلبصار لدى األطفال .

أعراض اإلعاقة البصرية :

هناك مجموعة من األعراض تشير إلى احتمال معاناة الطفل 

من مشكلة بصرية ويجب أن ينتبه لها وهي :

1. سلوكية  ،  2. ظاهرية  ،  3. عن طريق الشكوى.  

أوالً / األعراض السلوكية :

1. يفرك عينيه باستمرار أو يغمض إحدى عينيه .

2. يقرب كثيرا من الشيء عند النظر إليه .

3.  لديه صعوبة في القراءة أو في عمل يتطلب النظر عن قرب .

4. يرمش بعينيه أكثر من املعدل الطبيعي .

5.  يطبق جفونه أو يبعدهما عن بعضهما .

6. تغطية إحدى العينني عند القراءة أو رؤية األشياء القريبة أو البعيدة .

ثانياً / األعراض الظاهرية  :

انتفاخ اجلفون أو التهابها  املتكرر .

احمرار العينني املستمر .

احلول .

اإلحساس بتنميل في العني باستمرار .

العوق البصري: 

هو مصطلح عام تندرج حتته جميع الفئات التي حتتاج إلى عناية 

خاصة بسبب وجود نقص في القدرات البصرية ، والتصنيفات 

. البصر  وضعاف   ، املكفوفون   : هم  العوق   لهذا  الرئيسة 

اخلدمات املقدمة لهم : 

مكان  في  البصري   العوق  لذوي  املبكر  التدخل  خدمات  تقدم 

  . حالة  كل  احتياج  وحسب  مناسبة  بيئة  ضمن  مناسب 

  

شروط القبول:  

أوالً :  قبول األطفال املكفوفني :  

درجة  يحدد  طبي  تقرير  مبوجب  بصر  كف  لديه  يكون  أن  أ. 

معتمدة.  مختصة  جـهة  من  معد  ومجاله  فقدانه 

اختبار  على  درجة   75 عن  ذكائه  درجة  تقل  ال  أن  ب. 

ما  أو  بينيه  ستانفورد  اختبار  على  درجة   73 أو  وكسلر 

األخرى.  املقننة  الذكاء  اختبارات  من  منهما  أياً  يعادل 

ج. أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر يحول دون استفادته 

من التدخل املبكر . 

د. تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص . 

ثانياً : قبول األطفال ضعاف البصر : 

و60/6َ   24/  6 بني  الطفل   إبصار  حدة  درجة  تكون  أن  أ. 

املمكنة  التصحيحات  إجراء  بعد  العينني  بأقوى  متراً 

 . معتمدة  مختصة  جهة  من  طبي  تقرير  مبوجب 

ب. أن ال تقل درجة ذكائه عن 75 درجة على اختبار و كسلر أو 

منهما  أياً  يعادل  ما  أو  بينيه  ستانفورد  اختبار  على  درجة   73

من اختبارات الذكاء املقننة األخرى. ج. أن ال يوجد لدى الطفـل 

 . املبكر  التدخل  من  استفادته  دون  يحـول  آخر  رئيس  عوق 

د. تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص. 

ثالثاً / األعراض عن طريق الشكوى :

1. حكة  أو حرقة في العني والشعور باأللم .

2. الشعور بجرح في العني .

3.صداع أوغثيان بعد إجناز عمل يتطلب جهد بصري.

4. الدوخة عند القراءة أو الكتابة والشعور بوجود شيء خشن 

أو رمل في العني .

5. ازدواجية في الرؤيا أو غشاوة الرؤية .

من األعراض أيضاً ما قد يالحظه األهل واألقارب :

 1. تفضيل األنشطة واأللعاب التي ال تتطلب التعامل مع 

العني مثل االستماع .

 2. عدم االهتمام باألنشطة البصرية مثل النظر إلى التلفاز أو القراءة .

 3. كثرة التعرض للسقوط أو االصطدام  .

 4. احلذر الشديد عند نزول الدرج .

5.  اخللط بني األشياء واحلروف واألرقام املتشابهة .

أثار اإلعاقة البصرية على مسارات النمو اخملتلفة :

تؤثر اإلعاقة البصرية على مختلف مسارات النمو لدى املعاق 

وتكون على عدة مستويات وهي كاألتي :

أوالً / مستوى النمو احلركي واجلسمي :

طبيعي  بشكل  يسير  بصريا  للمعاق  اجلسمي  النمو  إن 

النمو  عن  يختلف  ال  فهو  والوزن  الطول  حيث  من  وخاصة 

صعوبات  يواجه  بصرياً  املعاق  لكن   ، للمبصرين  اجلسمي 

فائقة وقصوراً في ممارسة أنشطة احلياة اليومية وفي تنقالته 

التناسق  مهارات  في  القصور  يتضح  وقد  آلخر  مكان  من 

احلركي  النشاط  فرص  حملدودية  وذلك  العضلي  والتآزر  احلركي 

املهارات  من  لكثير  التقليد  فرص  من  وللحرمان   ، املتاح 

يكون  وقد   , احلركية  والتمارين  واجلري  كالقفز  احلركية 

احلركية  األنشطة  في  االشتراك  عن  لعزوفه  نتيجة  القصور 



. باملبصرين  مقارنة  األنشطة  هذه  األداء  في  الفشل  وتوقع 

ومن اخلصائص اجلسمية واحلركية للمعاقني بصريا ظهور السلوك 

النمطي أو الالزمات احلركية مثل فرك العينني واللعب باألصابع, 

رفع  أو  اخللف  إلى  أو  األمام  إلى  العلوي من اجلسم  اجلزء  اهتزاز 

احلاجبني باستمرار .... وقد يرجع ذلك إلى محاولة التعويض لفقد 

البصر أو لشعوره باحلرمان االجتماعي أو بالتوتر فقد يلجأ إلى 

استخدام هذه احليل أي احلركات النمطية إلعادة توازنه وتكيفه .

 ثانياً / على مستوى املعرفي :

املعاق  الكتساب  سبيل  أهم  هما  والسمع  اللمس  حاسة 

تظهر  املعرفي  النمو  في  البطء  مظاهر  فتبدأ  املعرفة  بصريا 

يجد  حيث  املدرسة  سن  في  جلية  وتبدو  اخلامس  الشهر  في 

بسبب  واملوائمة  التمثيل  عمليتي  في  صعوبة  بصرياً  املعاق 

املكانية  للعالقات  تكوينه  وبالتالي  احلسية  خبراته  محدودية 

تلخيص  وميكن   ، ما  نوعا  مضطربا  يكون  اجملردة  واملفاهيم 

: التالية  النقاط  في  املعرفية  الوظائف  على  اإلعاقة  هذه  أثر 

1. اخلبرة بعالم األشياء : يبقى السبيل الوحيد للمعاق بصريا 

حواسه  بقية  هو  واألشياء  به  احمليط  العالم  على  للتعرف 

مبالحظته  املوقف  يدرك  فاملبصر  والسمع  اللمس  خاصة 

احلجم  خلصائص  طبقاً  األشياء  بادراك  تسمح  التي  البصرية 

الكفيف  حني  في   ، واللون  واملوضع  واملسافة  والشكل 

األصوات. تصدر  ال  التي  خاصة  األشياء  ملس  إدراكه  يتطلب 

حاسة  أن   : املكانية  والعالقات  الشكل  إدراك   .2

املدركات  الكتساب  الوحيدة  الطريقة  هي  اللمس 

. والدياً  بصريا  للمعاق  بالنسبة  خاصة  املكانية 

من  الكفيف  لدى  اللون  إدراك  إن  بأللوان:  اخلبرة  إدراك   .3

إدراك  عن  املسئولة  هي  العني  ألن  مدركة  الغير  األمور 

سن  في  البصر  فاقد  أو  والدياً  الكفيف  فان  وبالتالي  اللون 

لديه  تتكون  وال  لونية  بصرية  ذاكرة  أية  لديه  تكون  ال  مبكرة 

عن  بديلة  أفكار  فيكون   , ألوان  عن  حقيقية  أفكار  أية 

. وعاطفية  وحسية  لفظية  ارتباطات  على  تقوم   , األلوان 

4. تكوين املفاهيم : إن الطفل الذي يفقد بصره في وقت مبكر 

قبل سن اخلامسة يكون مجال بناء املفاهيم محدوداً و قاصراً 

رغم الدراسة التي قام بها كرامر »استخلص منها أن األطفال 

املكفوفني ال يعانون قصورا في العمليات التفكيرية وأنهم فقط 

يتوصلون إلى نتائج بطرق مختلفة عما يحدث مع املبصرين « .

ثالثاً / على املستوى اللغوي الكالمي :

فاملعوق   , اللغة  تعلم  عن  الفرد  تعوق  ال  البصرية  اإلعاقة  إن 

بصريا يكتسب ويتعلم الكالم بالطريقة نفسها التي يتعلم 

السمع  حاسة  على  يعتمد  كالهما  أن  حد  إلى  املبصر  بها 

يعجز  بصريا  املعوق  أن  إال   , يسمعه  الذي  الصوتي  والتقليد 

املرتبطة مبعاني  والوجهيه  بالتعبيرات احلركية  عن اإلحساس 

استخدامها.  في  القصور  ثم  ومن   , له  واملصاحبة  الكالم 

رابعاً / على املستوى االجتماعي :

االجتماعية  و  الشخصية  املشكالت  أن  إلى  البعض  يشير 

والصعوبات  البصر  لكف  مالزمة  أو  مالصقة  حاالت  ليست 

بسبب  تكون  قد  املكفوفني  لدى  تظهر  قد  التي  االجتماعية 

وذلك  البصر  كف  باجتاه  مناسبة  الغير  اجملتمع  فعل  ردود 

علينا  وليس   , املكفوفني  بخصائص  اجملتمع  معرفة  لعدم 

االجتاهات  تغيير  مسؤولية  تقع  عاتقهم  على  نقول  أن  فقط 

. ذلك  عن  مسئولون  هم  املبصرون  أيضاً  ولكن  نحوهم 

يظهروا  بصريا  املعاقني  األطفال  فان  العموم  وفي 

بعض  أن  إذ  واالنفعالي  االجتماعي  منوهم  في  محددات 

مع  قريب  جسمي  تواصل  يظهرون  ال  الرضع  األطفال 

اآلباء  ويحتاج  امليالد  من  أشهر  لعدة  األسرة  وأعضاء  األم 

ومساعدته. الطفل  مع  التكيف  إلى  طويلة  فترة  بعد 
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البيئات  في  والثقافية  واالجتماعية  الصحية  املتكاملة 

وحتسني  العديدة،  األمراض  ضد  والتحصني  واألسر، 

اإلعاقة. بأسباب  وتوعيتها  احلامل،  األم  رعاية  مستوى 

الوقاية الثانوية:

االستمرار  من  التقليل  تكفل  التي  والتدابير  اإلجراءات  هي 

يعاني  التي  اإلصابات  بعض  من  الفرد  شفاء  على  تعمل  أو 

املبكر. الكشف  خالل  من  اإلصابة  تطور  دون  وحتول  منها، 

الوقاية الثالثية:

من  حتد  التي  واألفعال  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  هي 

حتسني  على  وتعمل   ، اإلعاقة  على  املترتبة  املشكالت 

التخفيف  على  وتساعد  للفرد،  الوظيفي  األداء  مستوى 

اإلعاقة. حدوث  عند  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  من 

من أهم مبادئ الوقاية من اإلعاقة:

•التعرف على األسباب ومنع حدوثها.   •توعية اجملتمع.

•رفع املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر.

•التوعية األسرية من خالل اإلرشاد األسري، واإلرشاد اجليني، 

واإلرشاد الصحي.

برامج الوقاية من اإلعاقة:

من برامج الوقاية من اإلعاقة وأكثرها أهمية:

1.برنامج العناية الطبية أثناء احلمل:

للتغذية  بالنسبة  احلوامل  األمهات  لتوعية  برنامج  وهو 

والراحة  الطبية  والعناية  املعدية  واألمراض  املناسبة 

والكحول. واخملدرات  واألشعة  األدوية  وجتنب  النفسية 

2.برنامج أهمية الوالدة حتت إشراف طبي :

التجهيزات  قلة  بسبب  املنزل  في  الوالدة  اإلعاقة  أسباب  من 

وغيرها االختناق  تفادي  على  القدرة  وعدم  والنظافة  الطبية 

تعريف الوقاية من اإلعاقة:

من  بأنها: مجموعة   )1976( العاملية  الصحة  منظمة  تعرفها 

اإلجراءات واخلدمات املقصودة واملنظمة تهدف لإلقالل من حدوث 

الفسيولوجية  الوظائف  في  للعجز  املؤدي  القصور  أو  اخللل، 

العجز،  حاالت  على  املترتبة  اآلثار  من  واحلد  السيكولوجية،  أو 

بهدف إتاحة الفرص للفرد لكي يحقق أقصى درجة ممكنة من 

التفاعل املثمر مع بيئته، بأقل درجة ممكنة وتوفير الفرصة له 

تكون  وقد  العاديني،  حلياة  تكون  ما  اقرب  أخرى  حياة  لتحقيق 

تلك اإلجراءات واخلدمات ذات طابع اجتماعي أو تربوي أو تأهيلي. 

فهي تلك اإلجراءات التي تؤدي إلى احليلولة دون حدوث االعتالل 

أو  األولية(،  )الوقاية  أو احلسي  النفسي  أو  العقلي  أو  اجلسمي 

للحيلولة دون أن يؤدي االعتالل إلى العجز وإعاقة وظيفية دائمة 

)وقاية ثانوية(، أو للحيلولة دون تفاقم اآلثار الناجمة عن اإلعاقة.

أهمية الوقاية من اإلعاقة:

املرافقة  األعراض  من  عرض  هي  اإلعاقة  أن  من  الرغم  على 

حلاالت كثيرة، إال أن األبحاث الطبية لم تتوصل جلميع األسباب 

وهذا  معروفة  غير  األسباب  بعض  فمازالت   ، لإلعاقة  املؤدية 

وال شك  الوقاية،  على مستوى  اجلهد  بذل  أهمية  من  يقلل  ال 

، وال  اإلعاقة  انتشار  التقليل من نسبة  الوقاية تساعد في  أن 

تؤدي العملية الوقائية األغراض التي وضعت من أجلها، إال إذا 

تضافرت جميع اجلهود لوضع كافة بنودها قيد التنفيذ من قبل:

•األسرة واجملتمع بكافة أفرادها.

•الدولة بكافة مؤسساتها ذات الصلة بالعملية الوقائية.

•الباحثني والدارسني، ومخططي البرامج الوقائية.

مستويات الوقاية من اإلعاقة:

تقسم مستويات الوقاية من اإلعاقة لثالث مستويات وهي:

•الوقاية األولية.    •الوقاية الثانوية.    •الوقاية الثالثية.

الوقاية األولية:

املشكلة،  حدوث  قبل  تتخذ  التي  والتدابير  اإلجراءات  هي 

والرعاية  اخلدمات  بتوفير  وذلك  حدوثها،  منع  على  وتعمل 

3.برنامج اإلرشاد الوراثي :

وهو برنامج يساعد الوالدين الذين يستعدون للزواج أو األسر 

املعلومات  بإعطائهم  اإلعاقة،  ذوي  من  طفل  لديها  التي 

واختالف  الوراثية  والعوامل  واملتنحية  السائدة  الصفات  حول 

توعوي. برنامج  وهو  وابنها،  األم  بني  الرايزيسي  العامل 

4.برنامج املسح الطبي والتشخيص املبكر للمواليد:

لدى  املطمئنة  غير  املظاهر  حول  األمهات  توعية  يجب 

مبكراً  اإلعاقات  هذه  مثل  اكتشاف  وان  والدته،  منذ  الطفل 

يساعد في تقليلها أو إنقاذها كاضطرابات التمثيل الغذائي.

 

5.برامج تأهيل ذوي اإلعاقة: 

اإلعاقة،  ذوي  بتأهيل  اهتمامه  زاد  اجملتمع  تطور  كلما 

قد  مختلفة  عجز  أشكال  من  يعانون  الذين  فاألشخاص 

بسبب  وإمنا  ذاته  العجز  نتيجة  ليس  فعالً،  معاقني  يصبحون 

دون  حتول  التي  واحلواجز  البناءة  غير  السلبية  االجتاهات 

وعلى  أنفسهم.  على  االعتماد  أو  العامة  احلياة  مشاركتهم 

التأهيل بصفة عامة ملساعدة ذوي اإلعاقة  هذا تهدف برامج 

للوصول بإمكاناتهم البدنية والعقلية إلى مستواها األقصى 

ومن  مبجتمعهم  الكامل  االجتماعي  االندماج  لهم  يتيح  مما 

والتمتع  مجتمعهم  داخل  باحلياة  حقهم  يعزز  أخرى  ناحية 

األنشطة  جميع  في  الكاملة  واملشاركة  والرفاه،  بالصحة 

واالقتصادية.  والدينية  والثقافية  واالجتماعية  التعليمية 

6.برنامج أساليب ووسائل الوقاية من احلوادث:

الطريق  أو  املدرسة  أو  املنزل  في  حتدث  التي  احلوادث  من  كثير 

واجلسدية  احلسية  اإلعاقة  حاالت  من  العديد  وراءها  تخلف 

السبل  حول  واألمهات  اآلباء  توعية  ينبغي  ولذلك  والعقلية 

التي ميكن من خاللها جتنيب أطفالهم حوادث السقوط واحلريق 

توعية األسرة  واالختناق والكسور واجلروح. كما يتضمن أيضاً 

الكهربائية،  واألدوات  الغاز،  أسطوانة  استعمال  كيفية  حول 

وغيرها. السيارات  وركوب  املرور  وقواعد  احلادة  واألدوات 



7.برنامج اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة:

مع وقوع احلوادث واإلصابات البد من اتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير 

األضرار  من  والتخفيف  حياته  على  واحلافظ  باملصاب  للعناية 

واإلصابات التي تنجم عنها وذلك منذ بداية اإلصابة وحتى وصوله 

للماكن اخملصص للعالج )العيادة أو املستشفى(. وللقيام بذلك 

الدور البد من توعية الوالدين، وغيرهم بكيفية القيام باإلسعافات 

. اإلعاقة  املصاب  وجتنيب  املناسب  الوقت  في  للتدخل  األولية 

8.برنامج أثر اإلعاقة واحتياجات ذوي اإلعاقة:

والنفسية  والصحية  اجلسمية  اآلثار  من  العديد  لإلعاقة 

اإلعاقة  ذوي  احتياجات  تتباين  هنا  ومن  واالجتماعية 

الوالدين  توعية  ينبغي  ولذا  وشدتها،  اإلعاقة  نوع  باختالف 

احتياجات  من  عليها  يترتب  وما  اآلثار  بتلك  واجملتمع 

واالجتماعي  الشخصي  التوافق  على  ملساعدتهم  وذلك 

. واع  ومجتمع  متفهمة  أسرة  في  باستقاللية  واحلياة 

أطفال بال إعاقة:

سارة  توقعات  احلمل  فترة  أثناء  الوالدين  ينتاب  ما  كثيرًا 

يتحقق  وقد  باملستقبل,  عليه  سيكون  وما  باملولود  ومبهجة 

دالئل  عليه  تظهر  عندما  يتحقق  ال  وقد  سليم،  بطفل  احللم 

حلمهما  فيتبدد  طبيعية.  غير  بحالة  أنه  إلى  تشير  وعالمات 

يتعلق  مسببات  عدة  لها  فاإلعاقة  اإلعاقة.  ذوي  من  بطفل 

هنا  ومن  الطفل  أو  الوالدين  بها  مير  التي  باملرحلة  منها  كل  

طريقها  عن  ميكن  اهلل  إرادة  بعد  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  ميكن  

: منها  للطفل  والعقلي  اجلسمي  النمو  سالمة  ضمان 

مرحلة ما قبل الزواج  واحلمل ومنها :

•فحص الراغبني في الزواج ومعرفة التاريخ املرضي .

•إجراء فحص مخبري لإلفرازات مع حتليل الدم.

•عمل دراسة وحتليل للعوامل الوراثية )اجلينات(.

•إجراء الفحص الطبي ألسريري لكل منهما. 

•عمل الفحوصات اإلشعاعية.

•تنصح السيدات بعدم اإلجناب بعد سن األربعني. 

•توعية األمهات بالتباعد بني الوالدات مبعدل كل سنتني.

•تنصح الفتيات بعدم مالمسة القطط.

•تطعيم الفتيات قبل الزواج ضد احلصبة األملانية.

مرحلة احلمل والوالدة وينصح :

لها. الصحية  التغذية  وتوفير  لألم  الصحية  الرعاية  •زيادة 

مختص. طبيب  باستشارة  يكون  لألدوية  احلامل  •تناول 

الكحوليات. تناول  أو  التدخني  أو  اخملدرات  تعاطي  •عدم 

•عدم تعرضها لألشعة أواستنشاق مواد إشعاعية وكيماوية. 

ومبيدات  صناعية  مبخلفات  ملوثة  ببيئة  التواجد  •خطورة 

وغيرها. السامة..  واألبخرة  الغازات  تسرب  أو   ، حشرية 

املنتظمة. الفحوصات  وإجراء  الوالدة  قبل  الصحية  •العناية 

متخصص. طبي  إشراف  حتت  الوالدة  تكون  •أن 

عملها. في  املفرط  واجلهد  باإلرهاق  احلامل  تصاب  ال  •أن 

هادئة. حياة  تعيش  وأن  الشديدة  االنفعاالت  عن  •البعد 

مرحلة ما بعد الوالدة وينصح :

•إعطاء الطفل اللقاحات واألمصال في وقتها. 

شديدة. حرارة  يرافقها  ما  وخاصة  األمراض  أثناء  •متابعته 

•االهتمام بنوعية طعامه واحتوائه على الفيتامينات. 

يده. مبتناول  السامة  واملواد  والعقاقير  األدوية  ترك  عدم   •

•ضرر التدخني، والكحوليات، واخملدرات على الطفل.

املخ،  تصيب  التي  احلميات  ببعض  اإلصابة  من  •الوقاية 

السحائي. االلتهاب  مثل  املركزي  العصبي  واجلهاز 

•احلذر من إصابات اجلمجمة واملخ.

وخاصة  بالتسمم،  إصابته  ضد  الوقائية  باإلجراءات  •التوعية 

األطفال. لعب  دهان  في  أحياناً  املستخدم  الرصاص  مبركب 

•تطعيمه ضد شلل األطفال. 

الدراجات. ركوب  أثناء  الواقية  الرأس  أغطية  •استخدام 

•استخدام أحزمة األمان في السيارة. 

•إبعاد األسلحة عن متناول يده.

•االحتياط من االنزالق على األرضيات املبتلة. 

اخلطرة. الرياضة  ممارسة  عند  الالزمة  االحتياطات  •اتخاذ 
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األعراض:

اجلسم  من  مختلفة  أجزاء  في  األلم  من  متكررة  نوبات   •

وانسداد  احلمراء  الدم  خاليا  تكسر  حصول  مكان  حسب 

األطراف أحد  أو  املفاصل  أو  البطن  كآالم  الدقيقة  األوعية 

• فقر الدم املزمن.

• التهابات متكررة.

• أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو.

• تشوهات في العظام.

• خمول وإعياء.

املضاعفات:

حتدث نتيجة انسداد األوعية الدموية الدقيقة وتكسر خاليا 

الدم احلمراء وموتها مبكرًا، ومن هذه املضاعفات:

• اجللطات اخملتلفة في القلب أو املخ.

• زيادة اإلصابة بااللتهابات.

• اليرقان.

• تكوين احلصوات املرارية.

• اضطرابات وفقدان البصر.

• تأخر النمو عند األطفال.

العالج:

هو  املنجلية  األنيميا  عالج  من  األساسي  الهدف  إن   •

لدى  الطارئة  واألزمات  اإلسعافية  احلاالت  تكرار  تقليل 

األلم  وتخفيف  املضاعفات  حدوث  من  للحد  املصاب 

املرض.  مع  التعايش  على  املصاب  قدرة  ولتحسني 

املستمرة  للعناية  املنجلية  باألنيميا  املصاب  يحتاج   •

الصحية.  احلالة  وتدهور  املضاعفات  تكرار  ملنع 

حمض  حبوب  املنجلية  باألنيميا  املصاب  •يعطى 

احلمراء.  الدم  كريات  تكوين  على  للمساعدة  الفوليك 

املصاحب  األلم  عالج  يتم  للمصاب  األزمات  حدوث  أثناء   •

بالسوائل.  املصاب  جسم  وإمداد  األلم  مسكنات  باستخدام 

الستخدام  احلاالت  بعض  تستجيب  قد  األلم  لعالج   •

أمراض الدم الوراثية:

أمراض الدم الوراثية هي مجموعة من األمراض التي تنتقل من 

األبوين لألبناء، والتي يكون السبب في حدوثها وجود خلل في 

دم حمراء  فتنتج كريات  احلمراء،  الدم  ومكونات كريات  تركيب 

غير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية وظهور األعراض املرضية 

الثالسيميا  الوراثية  الدم  أمراض  أنواع  أهم  ومن  املصاب،  على 

لألبناء عن  اآلباء  األمراض من  وتنتقل هذه   . املنجلية  واألنيميا 

ففي  الكروموسومات،  على  املوجودة  )اجلينات(  املورثات  طريق 

فإن هناك  واألب،  األم  وجود اضطراب في جينات كل من  حالة 

احتماالً بنسبة 25% أن يولد الطفل مصابًا باملرض. أما إذا كان 

أحد األبوين سليًما واآلخر يحمل جينًا مختالً، فمن املمكن أن 

ينتقل املرض إلى بعض األبناء ويصبحوا حاملني للصفة املرضية.

 

انتشار أمراض الدم الوراثية في اململكة:

املنجلية  )األنيميا  الوراثية  الدم  أمراض  انتشار  يختلف 

والثالسيميا( بني مناطق اململكة، حيث تسجل أعلى املعدالت 

املعدالت  تكون  بينما  واجلنوبية،  الشرقية  املنطقتني  في 

للمملكة،  والشمالية  الوسطى  املناطق  في  منخفضة 

باملناطق  الصحي  الزواج  لبرنامج  السنوية  التقارير  وحسب 

باألنيميا  اإلصابة  نسبة  بلغت  1430هـ   - 1425هـ  لعام 

املنجلية 0.27% كما بلغت نسبة اإلصابة بالثالسيميا %0.05.

 

ما األنيميا املنجلية ؟

يحدث  التي  الوراثية  الدم  أمراض  أحد  هي  املنجلية  األنيميا 

الهيموجلوبني،  تكوين  عن  املسئولة  للجينات  اضطراب  فيها 

الدموية  األوعية  داخل  الكريات  هذه  التصاق  في  ويتسبب 

الدقيقة، وبالتالي يقل تدفق الدم واألكسجني للعضو، وينتج 

باألنيميا  املصابني  لدى  لألزمات  املصاحبة  األعراض  ذلك  عن 

وغيرها. التنفس،  في  ضيق  الشديد،  ألم  ومنها  املنجلية 

أخرى  حاالت  حتتاج  حني  في  وصفية  الال  األلم  مسكنات 

كاملورفني  أقوى  مفعول  ذات  لأللم  مسكنات  الستخدام 

املستشفى. داخل  طبي  إشراف  حتت  وغيرها  وامليبريدين 

املصابني  لبعض  يوريا  الهيدروكسي  دواء  يستخدم   •

املتعلقة  األعراض  خاصة  األزمات  حدوث  ملنع  كوقاية 

التنفس. وضيق  الصدر  كآالم  التنفسي  باجلهاز 

• ينبغي احلرص على أخذ اللقاحات الروتينية خاصة لألطفال 

املصابني، وكذلك اللقاحات املوسمية سنويًا كلقاح األنفلونزا 

ملنع اإلصابة بالعدوى.

بصورة  الدم  نقل  إلى  املصاب  يحتاج  ال   •

الطارئة. األزمات  حاالت  في  وكذلك  منتظمة، 

حتدث  وقد  املنجلية،  باألنيميا  املصابني  لدى  العني  تتأثر  قد   •

على  احلرص  ينبغي  لذا  البصر؛  لفقدان  تؤدي  مضاعفات 

العيون. طبيب  لدى  منتظمة  بصورة  والكشف  املتابعة 

املنجلية. باألنيميا  اإلصابة  حاالت  لعالج  النخاع  زراعة  •ميكن 

ما هي الثالسيميا؟

من  هو  املتوسط  األبيض  البحر  دم  فقر  أو  الثالسيميا 

في  تلف  إحداث  في  تتسبب  التي  الوراثية  الدم  أمراض 

بشكل  النتشاره  االسم  بهذا  وسمي  احلمراء،  الدم  كريات 

ويحدث  املتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  في  كبير 

للهيموجلوبني. اجليني  التركيب  في  خلل  وجود  نتيجة 
 

أنواع الثالسيميا واألعراض:

1.ثالسيميا ألفا:

يتكون الهيموجلوبني من أربع سالسل جينية من النوع ألفا، 

اثنني من األب واثنني من األم، وعند حدوث خلل أو قصور قي هذه 

حدتها  وتختلف   ، ألفا  ثالسيميا  يسمى  ما  ينتج  السلسلة 

حسب درجة االختالل أو القصور في السالسل اجلينية، حيث ال 

يعاني األشخاص املصابون بالثالسيميا أي أعراض ظاهرة عند 

حدوث اختالل في واحدة فقط من السالسل اجلينية، وتسمى 



. املصاب  للجني  حامالً  الشخص  ويعد  الساكنة،  الثالسيميا 

أما إذا طال القصور سلسلتني جينيتني من النوع ألفا، فتنتج 

احلامل  الشخص  ويعاني  البسيطة،  ألفا  الثالسيميا  حالة 

لكن  ظاهرة  تكون  ال  وقد  جًدا،  بسيطة  أعراًضا  اجلينات  لهذه 

القصور  يكون  الدم. وعندما  اكتشافها من خالل فحص  ميكن 

األعراض  وتراوح  دم شديد،  فقر  ينتج  جينية  ثالث سالسل  في 

وتسمى  والشديدة،  املتوسطة  بني  ما  الشخص  يعانيها  التي 

للمصاب  الدم  حتليل  ويظهر  )هـ(،  هيموجلوبني  مرض  احلالة 

ويصاب  ومشوهة،  صغيرة  احلمراء  الدم  كريات  احلالة  بهذه 

املصاب بتضخم في الطحال، وتشوه في العظام بسبب زيادة 

نشاطها لتعويض اخلاليا احلمراء التالفة، ويحتاج املصاب لنقل 

القصور  حدث  إذا  طبيعي.أما  بشكل  احلياة  من  ليتمكن  الدم 

ألفا  الثالسيميا  احلالة  فتسمى  جينية  سالسل  أربع  في 

الوالدة. أو بعد  الوالدة  ، وتتسبب في وفاة اجلنني قبل  الشديدة 

 

2.ثالسيميا بيتا:

تورت  بيتا  النوع  من  سلسلتني  من  الهيموجلوبني  يتكون 

التي  السالسل  عدد  وحسب  األبوين،  أحد  من  سلسلة  كل 

لقسمني: اإلصابة  حاالت  تنقسم  االضطراب  فيها  يحدث 

•الثالسيميا الصغرى: 

السالسل  من  واحدة  في  االعتالل  يحدث  عندما  وذلك 

سوى  ظاهرة  بأعراض  املصاب  يعاني  وال  فقط  اجلينية 

للدم. الروتينية  التحاليل  أثناء  يظهر  بسيط  دم  فقر 

•الثالسيميا الكبرى أو مرض الثالسيميا: 

ويعاني  اجلينية  بيتا  يحدث خلل في سلسلتي  احلالة  في هذه 

وتضخًما  للعظام  وتشوًها  شديدة  دم  فقر  أعراض  املصاب 

ليتمكن  منتظم  بشكل  الدم  لنقل  بحاجة  ويكون  للطحال، 

والدة  عند  أعراضه  تظهر  وال  طبيعي،  بشكل  احلياة  من 

العمر. من  األولني  العامني  خالل  بالظهور  تبدأ  ولكن  الطفل، 

املضاعفات:

هيموجلوبني  ومرض  الكبرى  بالثالسيميا  املريض  يصاب 

بالشكل  عالجه  يتم  لم  إذا  املضاعفات  من  بكثير  )هـ( 

املضاعفات: هذه  ومن  املناسب،  الوقت  وفي  الصحيح، 

•تأخر منو الطفل.                      •تشوه العظام.   

•تضخم الطحال وانتفاخ البطن.

•تفاقم مشكلة فقر الدم واإلحساس باإلجهاد والتعب 

املستمر.

العالج:

•يحتاج املصاب بالثالسيميا الكبرى ومرض هيموجلوبني )هـ( 

باملضاعفات اخملتلفة  لعناية منتظمة ومستمرة ملنع اإلصابة 

الصحية،  احلالة  وتدهور  املتكررة،  االلتهابات  مثل  للثالسيميا 

بالشكل الصحيح. يتم عالجه  إذا لم  الوفاة  إلى  يؤدي  مما قد 

الدم  كريات  مستوى  لرفع  الدم  لنقل  املصاب  •يحتاج 

دوري. بشكل  وذلك  الدم،  فقر  وجتنب  الدم،  في  احلمراء 

الفوليك  حمض  حبوب  املصاب  •إعطاء 

احلمراء. الدم  كريات  تكوين  على  للمساعدة 

للتخلص  بالثالسيميا  املصابني  األشخاص  بعض  يحتاج  •قد 

اخلاليا  تكسر  بسبب  واملتراكمة  الزائدة  احلديد  كمية  من 

الديسفيرال. دواء  باستخدام  ذلك  وميكن  املستمر،  احلمراء 

•يحتاج بعض مرضى الثالسيميا الكبرى إلى استئصال الطحال.  

•ميكن زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تشخيصهم مبكرًا 

قبل حصول املضاعفات.

 

الوقاية من أمراض الدم الوراثية:

إن االلتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يساعد 

حيث  األجيال؛  بني  الوراثية  الدم  أمراض  انتقال  من  احلد  على 

بخلل  مصابة  جينات  وجود  احتمال  الطبية  التحاليل  تظهر 

لدى املرأة أو الرجل، والذين ال تظهر عليهم األعراض املرضية.

 

  أمراض الدم

الوراثية 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



بعض  معه  يكون  ولكن  الوالدة  فترة  خالل  فقدته  ما  املرأة 

. التي من شأنها حتسني عمليات اجلسم  الفيتامينات األخرى 

مشكلة حمض الفوليك :
ويتم  املاء  في  للذوبان  قابل  أنه  مشكلته  تكمن 
طريق  وعن  الطعام  إعداد  أثناء  باستمرار  فقدانه 
دائم. بشكل  للجسم  إعادته  من  البد  لذلك  البول 

أضرار نقص الفوليك:

أضرار  ومن  للحامل  وخاصة  اجلسم  على  نقصه ضاراً  بالطبع 

نقصه التسبب بنوع من أنواع فقر الدم يعرف باسم فقر الدم 

حبوب  يستعملن  من  يصيب  ما  وغالباً   . األرومات  الضخم 

يزيد  نقصه  أن  كما  الكبد،  أمراض  لديهن  من  أو  احلمل  منع 

طبيعي.  بشكل  منوه  وعدم  للجنني  تشوهات  وجود  فرص  من 

السكتة.  و  القلبية  باألزمة  اإلصابة  نقصه  خطورة  من  كما 

أعراض نقص الفوليك :
وضيق  والالمباالة  االكتئاب  وأبرزها  نقصه  أعراض  من 
واالضطرابات  واإلعياء  باإلغماء  والشعور  والدوخان  النفس 
وتوجد  تقرحه  أو  اللسان  لون  واحمرار  الهضمية 
والضعف  األنيميا  وتشمل  أخرى  مرضية  عالمات 
احلامل. األم  عند  اجلنني  في  اخللقية  والعيوب  اجلسماني 

الكميات املناسبة ملا قبل احلمل واحلامل :

يجب مراجعة الطبيب لتحديد الكمية املناسبة ولكن بشكل 

عام هناك مقدار متعارف عليه حتتاجه املرأة وهو :

•400 ميكروغرام/اليوم للمرأة أقل من 19 عام .

•600 ميكروغرام/اليوم للحامل في الشهور الثالث األولى.

•500 ميكروغرام/اليوم للمرضع.

هل نحتاج حمض الفوليك بشكل يومي ؟

تخزينه  يتم  ال  لذلك  املاء،  في  ذائب  فيتامني  الفوليك  حمض 

وألنه  يومي،  بشكل  لتناوله  نحتاج  فإننا  ثم  ومن  باجلسم، 

البول،  مع  يخرج  عادة  منه  فالزائد  باملاء،  ذائب  فيتامني 

صحية. مشاكل  أي  أو  للتسمم  يؤدي  ال  فهو  ثم  ومن 

حمض الفوليك : 
هو فيتامني بي معقد )ويعرف ببي 9( يستعمله اجلسم إلنتاج 
خاليا الدم احلمراء. وهو ضروري لتأييض البروتني والدهون بشكل 
صحيح، ولصيانة املنطقة الهضمية واجللد والشعر والعضالت 
إن  آر  بإنتاج  وكذلك  األخرى.  واألنسجة  العصبي  والنظام 
كاحلمل،  النمو  لفترة  وهو ضروري   ،)DNA( أي  إن  ودي   )RNA(أي
يساعد  فيتامني)بي12(،  ومبساندة  والطفولة.   واملراهقة، 
باجلسم.  احلديد  وتوزيع  احلمراء  الدم  إنتاج خاليا  على  الفوليك 

أهمية حمض الفوليك العامة :
والدهون  البروتني  لتأييض  عام  بشكل  أهميته  تكمن 
واخلاليا  الهضم،  عملية  على  وللحفاظ  صحيح  بشكل 
أساسي  وهو  والعضالت...وغيرها.  والشعر  واجللد  العصبية، 
سرطان  من  وللحماية  والشهية  واملزاج  النوم  لتحسني 
باجلسم.فينصح  سليم  بشكل  احلديد  توزيع  وفي  الرحم، 
العمر  ومبراحل  النمو  فترات  خالل  طبي  بأشراف  بتناوله 
: خالل  من  أهميته  لها  سنفرد  الذي  األم  وخاصة  اخملتلفة 

أهمية الفوليك قبل احلمل :
إذا كانت األم تفكر باإلجناب فعليها تناوله بانتظام وذلك:

1.ميد جسمها بالفيتامينات الهامة لبنائه .
2.يقلل من احتماالت حدوث تشوهات للجنني وخاصة في 
األسابيع األولى من احلمل، وأحياناً قبل أن تعرف بحاملها.

3.املساعدة في تثبيت اجلنني بجدار الرحم. 

أهمية الفوليك في بداية احلمل :
ينصح بتناوله ألول ثالثة أشهر للحمل، وبعدها ال ينصح به ملا 

فيه من نسبة خطورة على اجلنني. وتتجسد أهميته :
1.تقليل فرص تعرض احلامل لإلجهاض.

2. يساعد في تنظيم عملية تكوين اخلاليا العصبية للجنني.
3. أنه مادة أساسية لنمو وتطور اجلنني بشكل طبيعي.

4.تقليل العيوب الوالدية التي قد تصيب املرأة نتيجة لعدة 
أسباب منها وراثية أو زواج األقارب أو من غير سبب.

أهمية الفوليك في فترة الرضاعة :
ينصح  بل  فقط  احلامل  املرأة  على  الفوليك  حمض  يقتصر  ال 
به األطباء بعد الوالدة وخالل فترة الرضاعة. وذلك حتى تعوض 

األسباب املؤدية لنقص حمض الفوليك:

لفترات  وال  كبيرة  بكمية  يختزن  ال  الفوليك  حمض 

مستمرة.  بصورة  به  اجلسم  تزويد  يجب  لذا   ، طويلة 

إنتاج  زيادة  حالة  في  وذلك  اجلسم  من  يستنزف  حيث 

حالة  في  يحدث  كما  طويلة  لفترة  احلمراء  الدم  خاليا 

املنجلية،...(  املزمنة)الثالسيميا،  الدموي  التحلل   أنيميا 

: هو  شيوعاً  نقصه  أسباب  أكثر  ومن  الشهرية.  وكالعادة 

•نقص تناول كمية كافية من خالل األغذية، فالبعض يعاني 

من حالة طبية  تعوق مقدرته على امتصاص احلديد.

•استئصال جزء من املعدة جراحياً أو بسبب احلاالت التي تؤثر على 

بطانة األمعاء كاملرض اجلوفي واملعوي االلتهابي) مرض كرون(.

•استخدام أدوية الصرع والتشنج)الفينوتوين، البرمييدون 

الفينوباربيتال(.

•استخدام العقاقير املضادة للسرطان)امليثوتريكسات(.

•استخدام موانع احلمل.       •إدمان الكحوليات.

•غسيل الكلى املزمن حيث تتم إزالة حامض الفوليك.

كيف نحفظ حمض الفوليك في اخلضروات والفواكه؟

يتم فقده أثناء التخزين واإلعداد والطهي لذلك:

•قدم اخلضراوات والفاكهة بدون طهي.

•طهي اخلضراوات فقط حتى تصبح هشة وسهلة املضغ.

•عرض اخلضراوات للبخار أو امليكروويف أو الغلي أو الطهي 

ببطء في ماء قليل قدر اإلمكان.

•تخزين اخلضراوات في الثالجة.

•ضع الفاكهة لتنضج في كيس ورقي واسع ومغلق في درجة 

حرارة الغرفة ثم ضعه في الثالجة.

هل نأكل كمية كافية من حمض الفوليك في غذائنا؟

الفوليك  حمض  من  الضرورية  الكمية  يتناول  ال  منا  الكثير 

والطبخ،  باحلفظ  يتأثر  العطب،  سريع  الفيتامني  فهذا 

حتتويه.  التي  اخلضروات  من  كافية  كمية  يتناولون  وال 



أفضل عشرة أطعمة غنية بحمض الفوليك :

1.العدس :
ضمن  إدراجه  وميكن  به  الغنية  األطعمة  أكثر  من  فهو 
املطهو  العدس  من  كوب   ½ يقدم  حيث  الغذائي  النظام 
 %50 تقريبا  وهو   ، الفوالت  من  ميكروجرام   180 حوالي 
غني  العدس  أن  كما  للجسم.  اليومي  االحتياج  من 

احلمل  فترة  خالل  املفيدة  الغذائية  العناصر  من  بالعديد 

احلرق. سريعة  والكربوهيدرات  الغذائية،  واأللياف  كاحلديد، 

2.الفواكه احلمضية :

ميكروجرام   55 على  حتتوي  البرتقال  من  كبيرة  ثمرة 

املثالية  اخليارات  من  يجعلها  مما  الفوليك،  حمض  من 

عصير  من  كوب  يحتوي  كما  احلمل.  فترة  خالل 

الفوليك. حمض  من  ميكروجرام   74 على  البرتقال 

3.اخلضروات الورقية :

حتتوي اخلضروات الورقية اخلضراء على كميات كبيرة من 

الفيتامينات والفوالت. والسبانخ الطازجة على رأسها فهو 

غني بالفوالت، فالكمية التي تقدر بكوبني من السبانخ 

املطهو تؤمن حوالي 218 ميكروجرام من الفوالت. أما الكرنب 

واللفت وغيرها من اخلضروات الورقية فتقدم حوالي 50 إلى 90 

ميكروجرام لكل ½ كوب.

4.الفاصوليا احلمراء :

للعديد  إضافتها  ميكن  التي  األطعمة  أفضل  من  وهي 

املطهوة  الفاصوليا  من  كوب  فـ½  الطبخ.  وصفات  من 

شراء  فيمكن  الفوالت.  من  ميكروجرام   115 على  يحتوي 

تتوافر  كما  الطبخ،  قبل  لفترة  ونقعها  اجلافة  الفاصوليا 

الفوالت. من  الكمية  نفس  على  وحتتوي  معلبة  أيضاً 

5.الهليون )السكوم ، أو األسفراج( :

من  ميكروجرام   79 على  يحتوي  الهليون  من  كوب  أن 

. احلمل  خالل  بالبخار  مطهو  تناوله  ميكن  حيث  الفوليك 

6.البروكلي :

فالكوب  الفوالت،  من  الغذائي  احملتوى  يعزز  البروكلي 

أي  الفوالت،  من  ميكروجرام   104 على  يحتوي  منه  الواحد 

والبروكولي  للجسم.  اليومي  االحتياج  كمية  ربع  حوالي 

على  يحتوي  كما  كاروتني.  والبيتا   ،C للفيتامني  ممتاز  مصدر 

واحلديد. والكالسيوم  الغذائية،  األلياف  من  عالية  نسبة 

7.اخلبز واحلبوب املعاجلة :

الفوليك  بحمض  الغنية  احلبوب  من  املصنعة  األطعمة 

عملية  بعد  الفوليك  حمض  من  املزيد  لها  )يضاف 

من  املصنعة  املعكرونة  املثال،  سبيل  فعلى  التصنيع(. 

حمض  من  ميكروجرام   100 على  حتتوي  الكاملة  احلبوب 

ميكروجرام.  60 على  حتتوي  اخلبز  من  وشريحة  الفوليك، 

8.بذور دوار الشمس:
 82 على  حتتوي  الشمس  دوار  بذور  من  حفنة 
بتناوله  فينصح  الفوليك.  حمض  من  ميكروجرام 
والكالسيوم. للحديد  ممتاز  مصدر  أنه  كما 

9.األفوكادو :

فهو من األطعمة املمتازة فكوب واحد من شرائحه يحتوي على 

90 ميكروجرام من الفوالت. وهو غني باألوميجا 3، وهي واحدة 

من الدهون الصحية املفيدة للقلب ولنمو الدماغ لدى اجلنني.

10.عصير الطماطم :

حمض  من  عالية  ونسبة  أقل،  سكريات  نسبة  على  يحتوي 

ميكروجرام   48 على  يحتوي  منه  الواحد  فالكوب  الفوليك. 

.C والفيتامني  احلديد  على  أيضا  يحتوي  كما  الفوالت.  من 

. حياتنا  في  العناصر  هذه  بدخول  يومي  بشكل  لنحرص 

 

  أهمية حمض 

الفوليك لألم
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)شباك الدار(، فنبدأ العالج من خالل استخدام كلمات جديدة 

)شباك الصف- شباك البيت( ثم نقل الصوت إلى كلمات أخرى.

4.االجتاه السلوكي :

في  صعوبة  يواجه  ال  أصوات  ينطق  أن  الطفل  من  نطلب   

ننتقل  ثم  ومن  صحيح  بشكل  نطقها  عند  ونعززه  نطقها 

إلى األصوات التي نرغب تدريبه عليها مع استخدام املعززات  .

5.اجتاه التدريج  :

بشكل  النطق  من  الطفل  متكني  إلى  االجتاه  هذا  ويهدف 

معنى  ذات  غير  مقاطع  باستخدام  مقصود  تدريجي 

: التالية  اإلجراءات  ونتبع  الطبيعية  احملادثة  إلى  وصوالً 

 •تدريب الطفل على نطق مقاطع بدون معنى حتوي 

الصوت املطلوب ونتدرج من البسيط إلى األصعب تا - كا  .                      

•زيادة عدد املقاطع وتعقيدها . 

 •استخدام كلمات فيها تتابع صوتي سهل بدون معنى مثل : 

مللملم – سفسفسف .

• االنتقال من الكالم الذي ال معنى له إلى كالم له معنى .

6.اجتاه نظام التغذية الراجعة :

يقوم هذا االجتاه على زيادة حساسية الطفل للخطأ وإشعاره 

لديه  بأن  الطفل  مواجهة  غير مقبول من خالل  اخلطأ  أن هذا 

صعوبات في النطق وتوضيح هذه األخطاء والطلب من الطفل 

مع  الطريقة  هذه  تستخدم  احلديث  أثناء  بالتصحيح  نفسه 

األشخاص القادرين على تلقي اإلرشاد املباشر والغير حساسني .

 7.االجتاه الذي يعتمد على التمييز:

يقوم هذا االجتاه على إجراءات للتعامل مع أخطاء النطق وهي :

اجتاهات عالج صعوبة النطق:

توجد عدة اجتاهات لعالج صعوبة النطق والكالم سوف 

نستعرض بعض منها :

1.االجتاه الذي يعتمد على مكان أو مخرج الصوت:

كيفية  الطفل  تعريف  على  االجتاه  هذا  ويعتمد 

بأن  وذلك  نطقه  من  يعاني  الذي  الصوت  إنتاج 

الصوت.  إنتاج  مكان  للطفل  املعالج  يوضح 

واحملسوسة  املرئية  األصوات  مع  األسلوب  هذا  وينجح 

واللثوية.  واألسنانية  الشفوية  األصوات  مثل 

احلالة. هذه  في  جداً  ومهمة  ضرورية  واملرآة 

2.اجتاه التدريب السمعي وينقسم إلى : 

أ - اإلعداد السمعي: 

قبل  الصحيح  بشكله  الصوت  ويحدد  يدرك  أن  الطفل  على 

الصوت  عزل  على  األذن  وتدريب  االستماع  خالل  من  نطقه 

. لديه  مألوفاً  ليصبح  بالصوت  سمعياً  الطفل  واستثارة 

 ب - إنتاج الصوت : من خالل التدريب على نطق الصوت :

•  منفصالً .                          

 • مع احلركات ومع مقاطع املدود.

• في كلمات وتغير مكان الصوت في الكلمة .  

• في كلمات من خالل جمل.

3. االجتاه احلسي احلركي :

 أن نطق الصوت يتأثر باألصوات اجملاورة وهنا يجب اختيار نطق 

الصوتية  البيئة  لتحديد  صوتية  بيئة  من  أكثر  في  الصوت 

البيئات  كل  في  الصحيح  النطق  وتعميم  للنطق  امليسرة 

مثل  جملة  في  نطق)ك(  في  صعوبة  يجد  فطفل  الصوتية، 

•حتديد األصوات التي يواجه صعوبات بنطقها مع حتديد 

األماكن التي تظهر بها الصعوبات.

•جمع أشياء مختلفة تقع هذه األصوات من ضمن تسميتها 

أو وصفها .

•نطق األسماء من قبل املعالج أكثر من مرة .

•حث الطفل على تسمية هذه األشياء ونطقها بشكل صحيح .

 

8.اجتاه الوحدة املصغرة : 

 أ - حتديد األصوات التي تواجه الشخص صعوبات في نطقها . 

ب - جمع عشر كلمات حتوي هذا الصوت على النحو التالي:

• أربع كلمات الصوت في البداية .      • ثالث كلمات الصوت 

في الوسط .

• ثالث كلمات الصوت في نهايتها.     

ويتم نطق هذه الكلمات من خالل :

• اإلعادة والتقليد خلف املعالج.   • صور ويقوم الطفل 

بتسميتها  .

• القراءة نكتب الكلمات ويقرأها الطفل ما أمكن .  

صور  خمس  عرض  خالل  من  املزدوج  •املثير 

إنشاء  الطفل  من  ويطلب  كلمات  رموز  وخمس 

. املكتوبة  والكلمات  الصورة  باستخدام  جمل 

تدريبات لتقوية جهاز النطق:

أ - متارين لتقوية عضالت اللسان: 

•حركة الثعبان حيث ميد اللسان خلارج الفم وإدخاله بسرعة. 

•لف اللسان حركة دائرية حول الفم بأقصى ما يستطيع.

•دفع اخلد بطرف اللسان من داخل الفم بقوة وضغطه باليد 

من اخلارج.

•أن ميد لسانه خارج الفم بسرعة وإعادته ببطء والعكس .



•رفع وخفض لسانه ألقصى ما يستطيع الوصول إليه من 

سقف احللق الرخو.

•لعبة حلس طبق به قليل من السكر أو العسل وكذلك األيس كرمي .

•ينطق بطريقة منغمه ومكررة صوت ال ال ال ال ال .

•حتريك اللسان بطريقة دائرية داخل الفم.

ب - متارين لتقوية الفك السفلي:

•حتريك الفك مييناً ويساراً .  •حتريك الفك السفلي ألسفل.  

•مضغ اللبان باستمرار.

•وضع طوق مطاطي فوق رأس الطفل وأسفل ذقنه وفتح فمه 

وحتريك الفك ألسفل.

•وضع يد املدرب أسفل ذقن الطفل ومحاولة الطفل دفعها 

ألسفل بفكه السفلي 

ت - متارين لتقوية اجلهاز التنفسي:

•قضاء أكبر وقت ممكن في ممارسة التمارين الرياضية لتقوية 

عضالت اليدين واألقدام والرقبة وهو أهم التمارين على اإلطالق.

•ممارسة متارين لتقوية احلجاب احلاجز وزيادة سعة الرئتني 

فيقوى النفس والصوت.          

•التدريب بنفخ البالونات.    

 •نفخ فقاعات املاء .  

 •نفخ كرات تنس الطاولة.

•نفخ أقالم رصاص موضوعة على الطاولة، واملراكب الورقية 

باملاء،وقصاصات الورق.

•نفخ الشموع الطفاها على مسافات مختلفة.

•متارين اجلري واالتزان باملشي على حبل في األرض لتمكينه من

 التحكم في حركة أعضاءه أثناء احلركة والتنفس والكالم.

•نفخ مراوح ورقية أو بالستكية صغيرة لتحريكها و جعلها تدور .

ببطء  وإخراجه  سريع  نفس  أخذ  على  •تدريبه 
والعكس  بسرعة  وإخراجه  سريع  وبنفس  والعكس 

الزمن. من  فترة  أنفاسه  حبس  على  وتدريبه 

ث - متارين لتقوية الشفتني:

• ضم الشفتني ومطهما لإلمام. 

  • استخدام شفاطات العصير .

• حتريك الشفتني للجانب األيسر واألمين وأسفل وأعلى 

وفتحها وغلقها بشكل متكرر.

• إدخال الشفة العليا والسفلي بني األسنان بالتبادل وألقصى 

ما يستطيع الطفل.

• مسك األقالم أو خافض اللسان بالشفتني لبرهة من الوقت 

وأخذ نفس وحبسه في الفم بالضغط على الشفتني.

•  نطق حرف ب ب ب ب بطريقة مستمرة ومنغمة باحلركات 

الطويلة )با،بي، بو(.

ج - متارين لتقوية اجلهاز الصوتي احلنجرة واحلبال الصوتية :

• تقليد أصوات احليوانات والطيور ووسائل املواصالت واآلالت. 

• نطق األصوات املهموسة واجملهورة بالتبادل ببطء 

ح - متارين لتقوية سقف احللق الرخو واللهاة واحللق:

•نطق األصوات احللقية بطريقة مستمرة وبالتبادل وباحلركات 

الطويلة )خا –خي –خو( )غا –غي-غو( )عا –عي -عو( )حا –حي 

–حو(.

• تكرار كلمة هو هو هو بقوة عدة مرات والتثاؤب و املضغ .

 

بعض طرق التدريب على 

النطق والكالم
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24- البناء بالمكعبات.

25- صنع أشكال من المعجونة )الصلصال(.

26- طي ورقة مربعة من المنتصف.

27- قص أشكال بسيطة.

28- قص القماش بالمقص.

29- لف خیط على شكل كرة.

30- وضع صامولة على برغي وشدها.

31- شك خرزات صغيرة في خیط.

32- تمریر شریط الحذاء في ثقوبه.

33- جمع البطاقات فوق بعضها بشكل مرتب.

34- استخدام المفتاح لفحت الباب.

35- دق مسامیر في قطعة خشب.

36- فك عقدة رباط.

37- ربط عقدة بسيطة.

38- نسخ رسم دائرة.

. )y,x( 39- نسخ الشكلني

40- قص صورة بدقة )صورة حیوان مثالً(.

41- رسم رجل وبيت.

تمارين لتنمية العضالت الدقيقة:

المعاق  والطفل   ، والید  األصابع  هي  الدقيقة  العضالت 

 ، األشياء  التقاط  أو  االلعاب  مسك  في  صعوبة  لدیة 

الدقيقة  عضلته  وتقویة  تنمیة  األسرة  على  فيجب 

یضغط  بالستیكیة  لعبة  أعطائه  مثل  عديدة  بأساليب 

بالصلصال. اللعب  أو  الزبيب  أو  الخرز  التقاط  أو  عليها 

بعض التمارين لعمر أكبر:

1.تمرین تمزیق وتجعید الورق:

وقت  أي  وفي   ، اليوم  خالل  به  القيام  یمكن  التمرین  هذا 

وتحسین  والید  لألصابع  العضلیة  القوة  زيادة  منه  والهدف 

األصابع. بحركات  والتحكم  البصري  الحركي  التآزر 

العوامل التي تؤثر على تطور مهارات اليد:

احلسي. الذهني،  اإلدراك   ، البصري  اإلدراك   ، البصر   حاسة 

مراحل تطور اليد:

كلنا یعرف دور اليد في تنمیة اإلدراك لدى الطفل باعتبارها أول 

ما یتعرف عليه الطفل من أعضاء جسمه ، ولهذا الغرض ميكن 

استخدام المراحل التالية الخاصة بالعضالت الدقيقة للطفل وذلك 

لتقییمه وتحدید المرحلة الالحقة الالزم وتدریبه علیها، وهي مرتبة 

حسب التسلسل الزمني للطفل من المیالد وحتى عمر 6 سنوات:

1- اإلمساك باألشياء لفترة قصيرة )قبضها باألصابع وراحة اليد(.

2- القدرة على القبض على جسم یمسكه شخص آخر.

3- نقل األشياء من ید إلى أخرى.

4- التقاط أشياء صغيرة باإلبهام والسبابة.

5- وضع األشياء على األرض.

6- استعمال األصابع الكتشاف األشياء ولمسها.

7- ضرب لعبة ما بالعصا أو المطرقة.

8- رسم عالمات بالرصاص أو األلوان )أو باألصابع على الرمل(.

9- وضع مكعب فوق آخر.

10- الخربشة لفوق وتحت أو التلوين باستعمال قلم الرصاص أو 

األصابع على الرمل.

11- تقلیب صفحات كتاب صفحة صفحة.

12- رفع غطاء علبة كرتونیة.

13- صف مكعبین أو أكثر، لصنع قطار.

14- التلوين بالفرشاة.

15- بناء برج من 6 مكعبات على األقل.

16- تمزیق صفحة من مجلة أو صحيفة للحصول على قطعة منها.

17- شك خرزات كبيرة بخيط أو تمریر خیط بثقوب كبيرة ببطاقة.

18- الخربشة الدائریة.

19- فحت غطاء علبة حلزوني .

20- قص خط مستقیم من الورقة بالمقص.

21- سكب الماء من كوب آلخر.

22- الرسم بالفرشاة عمودياً وأفقياً.

23- وضع الغطاء على العلبة الكرتونیة.

المواد المستخدمة:
ومختلفة  واألنواع  األحجام  مختلف  من  أوراق  أ. 
أوراق  )من  مختلفة.  ألوان  استخدام  ویمكن  السمك، 

غليظة(. خشنة  أوراق  إلى  الملمس  ناعمة  رقيقة 

ب.سلة  صغيرة أو أوراق برسومات مفرغة.

طريقة العمل:

1. احضر األوراق السابقة واألفضل التدرج من األوراق الرقيقة ثم 

استخدام األوراق الخشنة ثم السميكة.

2. اطلب منه تمزیق الورقة لقطع صغيرة وكل مرة یمزق قطعة من 

الورق یقوم بتجعيدها وتدویرها باستخدام ید واحدة فقط بواسطة 

األصابع، ثم یقوم بمحاولة التهديف والتصويب داخل السلة أما 

كبيرة،  برسومات  ورقة  فأحضر  المفرغة،  الرسومات  اخترت  إذا 

ویقوم الطفل بإلصاق األوراق بعد تجعیدها داخل الرسوم المفرغة.

3. یستمر الطفل بتمزيق األوراق وتجعیدها إلى أن تنتهي جمیع 

الورقة ثم كرر التمرین بالید األخرى.

2.تمرین البيض في العش:

الهدف منه زيادة القوة العضلیة لألصابع والید وتحسین التآزر 

الحركي البصري والتحكم بحركات األصابع.

المواد المستخدمة:

أزرار مختلفة األحجام واألشكال ، حبوب متنوعة ، مكعبات 

صغيرة  الحجم ، ومعجون )صلصال( أو عجین. فكلما  كانت 

المواد أقسى تكون جيدة لتقویة العضالت لكن دائماً تدرج 

من اللني إلى األكثر قسوة . وهناك معجون عالجي خاص له 

مقومات مختلفة )أبدأ باستخدام مقاومات قليلة ثم تدریجیاً 

مع التحسن استخدم مقاومة أكبر(.

طريقة العمل:
طرف  مع  الكبیر  األصبع  )طرف  األصابع  أطراف  1.باستخدام 
مع  مختلف  إصبع  مرة  كل  تستخدم  بحیث  األخرى  األصابع 
وتشكیله  المعجون  على  بالضغط  یقوم  الكبیر(  األصبع 
األصابع  بأطراف  ثم  طويلة  عصى  أو  اسطوانة  شكل  على 
الشكل. نهاية  إلى  األمام  من  علیها  بالضغط  یقوم 

والمكعبات  والحبوب  مختلفة  أزرار  2.أحضر 

المعجون. على  یثبتها  أن  الطفل  من  واطلب 



مختلفة  أشكال  أو  لوجوه  مختلفة  أشكال  عمل  3.باإلمكان 
بأنواع  تزيينها  ویتم  الهندسية  واألشكال  للحيوانات 
تحسین  على  تشجع  )وكلها  واألزرار  الحبوب  من  مختلفة 
بعضها(. عن  األصابع  حركة  وفصل  لليد  الدقيقة  املهارات 

تلك  نزع  الطفل  من  أطلب  اللعب  من  االنتهاء  4.عند 
حركة  ضد  مقاومة  یتطلب  نزعها  ألن  واألزرار  الحبوب 
لليد. العضلیة  القوة  زيادة  على  یعمل  مما  األصابع 

أن  إلى  وتجعیدها  األوراق  بتمزيق  الطفل  5.یستمر 

األخرى. بالید  التمرین  كرر  ثم  األوراق  جمیع  تنتهي 

3. مترين كتابة  احلروف والكلمات : 

أحرف  لكتابة  استخدامها  باإلمكان  السابقة  الطريقة  بنفس 

عمل  يتم  كما  عملها  يتم  احلروف  ونقاط  باملعجون  وكلمات 

يتم  باملعجون  وسالسل  أساور  عمل  ميكن  وللفتيات  البيض، 

التمارين  من  كبير  عدد  وهناك  العنق.  وحول  اليد  في  لبسها 

الدقيقة  العضالت  تنمية  في  منها  االستفادة  ميكن  التي 

هذه  مثل  في  بالرغبة  شعوره  هي  واالهم  األطفال  لدى 

احلصر. ال  املثال  سبيل  على  ومنها  الفائدة  تتم  حتى  األعمال 

4. مترين شد املطاط:

الهدف منه تقوية الذراعني وتقوية األصابع

املواد املستخدمة:

حزام مطاطي ,مطاط رفيع ,لوح بارز بأعمدة صغيرة .

طريقة العمل :

1.اطلب من الطفل أن  ميسك احلزام املطاطي من األطراف 

ويسحب باجتاه معاكس مرة بشكل عمودي وافقي وأمامي 

بكلتا يديه.

2.يضع املطاط حول جميع أصابعه وبيد واحدة ويفتح ويضم 

ثم ينتقل إلى اليد األخرى.

3.يضع الطفل املطاط حول اإلبهام والسبابة بنفس اليد 

ليفتح ويضم املطاطة أو كلتا اليدين ويكرر نفس النشاط مع 

باقي األصابع.

4.وفر لوح بارز بأعمدة صغيرة لتكوين أشكال عشوائية بفتح 

املطاطة ووضعها حول األعمدة.

5. مترين املاء:

بحيث   ، باملاء  اللعب  يحبون  األطفال  أن  املعلوم  من 

والثاني  باملاء  مملوء  واحد  وعائيني  الطفل  يستخدم 

العصر  بعملية  األخر  الوعاء  إلى  املاء  نقل  ويتم  فارغ 

. الفارغ  الوعاء  إلى  املاء  حلمل  أسفنجه  باستخدام 

6.مترين التراب ) الرمل( :

بحيث  لألطفال  احملببة  األشياء  أكثر  من  أيضا  وهي 

العمالت  من  عدد  مع  كبير  وعاء  في  الرمل  يوضع 

آخر  شيء  أي  أو  األحجام  مختلفة  البرجون  أو  املعدنية 

هذه   ( الرمل  داخل  في  عنه  البحث  الطفل  من  ويطلب 

الدقيقة. العضالت  تنمية  في  الطرق  أسرع  من  الطريقة 

مالحظات :

1. إذا اليدين ضعیفتین فیقوم بعمل التمرین باإلبدال بین اليدين.

2. إذا لم يستطع أن یقوم بالتمرین وتقطيع الورقة باستخدام ید 

واحدة فقط وذلك بسبب ضعفها الشدید، اطلب منها القيام به 

باستخدام اليدين معاً )ثم تدريجياً بكل ید على حدة(.

3. بعد االنتهاء من تجعید الورقة وحتديد الهدف الذي یصوب عليه 

الطفل )كالّسلة مثالً( قم بتحریكها )قريباً أو بعيداً عنه( اعتماداً 

على مدى مهارة التآزر الحركي البصري لديه ومع التكرار وتحسن التآزر 

قم بإبعاد السلة مسافة أبعد، أما إذا تمت باستخدام الرسومات 

الكبيرة  الرسومات  فاستخدم  عليه  الورق  وإلصاق  المفرغة 

الحجم ودون زوایا حادة كثيرة ثم تدريجياً قم بتصغير الرسومات.

على  الطفل  وشجع  سماكة  أكثر  أوراق  باستخدام  قم   .4

لليد. العضلیة  القوة  تحسن  مع  أكبر  قطع  وتجعید  تمزیق 

كالمعجون  مختلفة  أدوات  استخدام  یمكنك  إتقانها  عند   .5

واحدة  بید  المعجون  بتقطيع  الطفل  یقوم  حیث  الملون 

على  إلصاقها  كذلك  ویمكن  صغيرة  لدوائر  تدویرها  ثم 

من  االنتهاء  عند  بها  مختلفة  أشكال  عمل  أو  رسومات 

حدة(. على  ید  بكل  بالتمرین  )قم  وتدویرها  تقطيعها 
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أسباب اإلعاقة بوجه عام :

تقسم أسباب اإلعاقة إلي سببني رئيسيني هما :

1. أسباب وراثية.    2.  أسباب بيئية. 

1. األسباب الوراثية: 

إلى  اآلباء  من  أى  جيل  إلى  جيل  من  بالوراثة  تنتقل  التى  وهى 

في  الكروموسومات  على  املوجودة  اجلينات  طريق  عن  األبناء 

إال  البيئية  األسباب  أقل من  بنسب  وإن كانت تسهم   ، اخلاليا 

والضعف  الهيموفيليا  مثل   : احلاالت  هذه  ومن  موجودة  أنها 

إفرازات  في  الوراثي  والنقص   ، السكر  مرض   , العقلى 

والعقلى.  اجلسمى  النمو  نقص  إلي  يؤدى  مما  الدرقية  الغدة 

2. األسباب البيئية:

هذه األسباب خارج نطاق اجلسد ولكنها تسير جنباً إلى جنب 

مع العوامل الوراثية وتسير في عالقة تفاعلية معها .

وتشتمل على ثالثة عوامل :

1. عوامل أثناء احلمل )ما قبل الوالدة( :

مما   ، احلمل  أثناء  والفيروسات  األمراض  ببعض  األم  إصابة  مثل 

التشوهات للجنني »العيوب اخللقية« . إلى حدوث  يؤدى بدوره 

2. عوامل أثناء الوالدة: 

 ، املخ  في  بنزيف  يصاب  أن  ميكن  موعده  قبل  الطفل  والدة 

وكبر حجم املخ ، تعثر الوالدة ، نقص األكسجني أو االختناق . 

3. عوامل ما بعد الوالدة: 

مواعيد  في  اإلهمال   ، اخملتلفة  باألمراض  اإلصابة 

. املرتفعة  احلرارة   ، الشديدة   اإلصابات   ، احلوادث  التطعيم، 

تصنيف وخصائص متعددي العوق :

ميكن تصنيف متعددي العوق وفقا لألتي :

تعدد العوق  : 

من  لديه  عوق  من  أكثر  وجود  من  يعاني  الذي  الفرد  هو 

الصمم  مثل  املبكر  التدخل  خدمات  ضمن  املصنفة  األعواق 

البصر  كف  أو   ، والصمم  العقلي  التخلف  أو   ، البصر  وكف 

إلى  األعواق  هذه  وتؤدي   ، والصمم…الخ  العقلي  والتخلف 

اخلدمات  خالل  من  معها  التعامل  ميكن  ال  شديدة  مشاكل 

يستلزم  مما  العوق  أنواع  من  واحد  لنوع  خصيصا  املعدة 

. الطفل  حالة  مع  تتناسب  لهم  خاصة  خدمات  وجود 

اخلدمات املقدمة لهم : 

مكان  في  العوق  تعدد  لذوي  املبكر  التدخل  خدمات  تقدم 

  . حالة  كل  احتياج  وحسب  مناسبة  بيئة  ضمن  مناسب 

قبول األطفال ذوي تعدد العوق :  

أ. أن يكون لدى الطفل أكثر من عوق بحيث ال ميكن استفادته 

من خدمات التدخل املبكر املعدة خصيصا لذوي العوق الواحد. 

ب. أن يكون قد مت تشخيصه من قبل فريق متخصص .

ج. إرفاق جميع التقارير الطبية عن حالة الطفل .

د. موافقة اللجنة اخلاصة بقبول ذوي متعددي العوق .

هـ. أن يجتاز فترة املالحظة املقررة في املركز .

املهارات التي يحتاجها الطفل )نؤكد أنها تختلف من طفل 

إلى أخر( الكتسابها مبكراً : 

الالزمة مثل:  التعويضية  املهارات  إكسابه  إلى  الطفل  يحتاج 

املهارات التكيفية اخملتلفة مثل العناية بالذات والتوجه الذاتي 

ومهارات التواصل واملهارات االجتماعية، وتنمية املهارات اللغوية، 

واحلسية،  اجلسدية  قدراته  من  القصوى  االستفادة  وكذلك 

التدخل  كان  فكلما  املبكر  التدخل  أهمية  على  التأكيد  مع 

. كبيرة  للطفل  والفائدة  الثمرة  كانت  كلما  صغيرة  سن  في 

أوالً :  تعدد العوق املرتبط بالعوق العقلي: 

أ. عوق عقلي مع شلل دماغي وتتلخص خصائصهم في :

1.  أن حوالي 60 % من هذه الفئة لديهم عوق عقلي .

2. يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم  . 

3. لديهم صعوبة في اكتساب املهارات اخملتلفة كمهارات 

احلياة اليومية واالجتماعية وغيرها .

ب . عوق عقلي مع حركي وتتلخص خصائصهم في : 

1. عادة ما يكون العوق العقلي مصاحباً بعوق حركي .

2. سرعة الغضب أو االنفعال .   

3. العصبية الزائدة .

4. صعوبة في التحكم في اخملارج والسيطرة على املثانة.

5. سهولة تعرضهم لألمراض املعدية لكون جهاز املناعة 

لديهم أضعف من اآلخرين .

 6. تطور محدود في جانب املهارات االجتماعية .

ج. عوق عقلي مع اضطرا بات سلوكية شديدة وتتلخص 

خصائصهم في :

1. تتراوح نسبة انتشار هذه الفئة بني املعاقني ما بني 24 – 

. %78

2. تكرار سلوك غير مرغوب به كتحريك األصابع ، حك العني ، 

أو التلفظ بكلمات عشوائية . 

د. عوق عقلي وسمعي وتتلخص خصائصهم في :

1. تطور محدود في جانب املهارات اللغوية .

2. مهارات اجتماعية محدودة .  
3. إيذاء النفس . 

4. صعوبات في التعلم عن طريق احملاولة واخلطأ.



هـ . عوق عقلي وبصري وتتلخص خصائصهم في :

1. يظهر سلوك غير عادي يتمثل في إذاء الذات كشد الشعر ، 

والضرب ، والعض ، واخملش ، وغيرها.

2. صعوبة شديدة في جانب املهارات اللغوية  . 

ثانياً  :  تعدد العوق املرتبط باالضطرابات السلوكية الشديدة : 

أ . اضطرا بات سلوكية شديدة مع عوق حركي وتتلخص 

خصائصهم في :

1. العدوانية .       

2. القلق.       

3. الكآبة .

4. الغضب .     

5. السلوك أالنسحابي .

ب. اضطرا بات سلوكية شديدة مع عوق سمعي وتتلخص 

خصائصهم في : 

1.  كل 3 من 10 من هذه الفئة لديهم اضطرا بات سلوكية . 

2. لديهم سلوك غير سوي اجتماعياً . 

3. يعاني من عزلة اجتماعية . 

ج. اضطرا بات سلوكية شديدة مع عوق بصري وتتلخص 

خصائصهم في : 

1. عدم الثقة بالنفس .     

2. مشاكل في التكيف االجتماعي .

3. السلبية واالعتماد على اآلخرين .   

4. إيذاء النفس .

5. فكرة سلبية عن الذات .    

6. العزلة االجتماعية .

7. نوبات غضب .

ثالثاً-اإلعاقات احلسية املتعددة :

أ. عوق بصري مع عوق سمعي وتتلخص خصائصهم في :

1. مشاكل تعليمية . 

2 . صعوبات في التوجه واحلركة .

3. صعوبات شديدة في التواصل. 

4. صعوبات في املهارات احلركية.

ب. إعاقة حسية مع اإلعاقات األخرى وتتلخص خصائصهم 

في :

1. عادة ما تكون هذه اإلعاقة مصحوبة إلعاقات وأمراض أخرى 

مثل الشلل الدماغي وأمراض القلب وغيرها .

2. يعاني 70 % من ذوي العوق السمعي والبصري من عوق 

عقلي مصاحب .

3. أن الشلل الدماغي عادة ما يكون مصحوباً بعوق سمعي 

وبصري .

توجيهات للتعامل مع األطفال من ذوي اإلعاقة : 

1. تقبل الطفل كما هو وتعرف على خصائصه .

2. تعرف على أفضل الطرق لتعليمه وثق أنه لن يتعلم 

بالقوة. 

3. ال نتوقع منه ان يتعلم كل شيء باستخدام نفس الطرق 

التي يتعلم بها األطفال اآلخرون من أقرانه . 

4. كون الطفل من ذوي اإلعاقة ال يعني أبداً عدم محاولة 

تغيير سلوكه أو عدم توضيح قواعد السلوك املناسب له . 

5. استخدم املكافأة مع الطفل عندما يتحسن أدائه ، حتى لو 

أبدى حتسناً بسيطاً ، فالتعزيز يقود إلى املزيد منه . 

6. ال يجب أن ننظر إلى الطفل من زاوية إعاقته فقط ، 

بل ننظر إلى الصفات املقبولة في أدائه ، وتوفير الفرص 

لتطوريها ، وإيجاد طريقة مناسبة للتواصل فيها معه . 

7. استخدم أساليب متنوعة لتعليمه وتربيته . 

8. أشرك جميع أفراد األسرة في تعليمه والتواصل معه . 

 

تعدد 

العوق
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السلوك  عن  املعلومات  جلمع  متنوعة  طرق  وثمة  استخدامه. 

في هذه املرحلة ومنها تسجيل تكرار السلوك أو مدة حدوثه . 

وعموماً يفضل أن يبدأ املعالج بتنفيذ البرنامج بعد أن يستقر 

اخلط القاعدي أي أن تصبح قيمه متقاربة نسبياً . فإذا لم يكن 

يتباين بشكل  أو  يتزايد  أو  يتناقص  السلوك  أي كان  مستقراً  

ملحوظ  ، فيتخذ املدرب القرار املالئم في ضوء األهداف املتوخاه . 

استمرارية حدوث السلوك :

هذا املصطلح يشير إلى نقل أثر التعلم من وقت إلى أوقات أخرى . 

من أساليب تعديل السلوك :

سنذكر هنا بعض األساليب املناسبة ومنها :

االقتصاد  الرمزي ، التصحيح الزائد ، التعاقد السلوكي ، املثير 

التعزيزي ، ضبط املثير، النمذجة ، تعديل السلوك املعرفي ....  .

االقتصاد  الرمزي :

هو أحد أساليب تعديل السلوك ويتم فيه استخدام املعززات 

الرمزية لزيادة السلوك املرغوب فيه . ويطلق عليه اسم »االقتصاد 

 . والطلب  العرض  ملبدأ  تبعاً  توزع  الرمزية  املعززات  الرمزي« الن 

استبدالها  يتم  مثالً(  )كالنقاط  مادي  الرمزي هو شيء  واملعزز 

أو مادية في وقت الحق. وما  أو نشاطية  مبعززات أخرى غذائية 

يكتسب  أنه  )أي  معزز شرطي  أنه  غيره  عن  الرمزي  املعزز  مييز 

وثانوية  أولية  مبعززات  االقتران  خالل  من  التعزيزية  خصائصه 

أخرى( من نوع خاص يسمى باملعزز املعمم  ولذلك فنادراً ما يؤدي 

هذا املعزز إلى اإلشباع. وميكن تقدميه في أي وقت وقد يكون أكثر 

السلوك  بعد  مباشرة  يحدث  ألنه  األخرى  املعززات  من  فاعلية 

املؤجل.  التعزيز  من  فاعلية  أكثر  الفوري  التعزيز  أن  ومعروف 

 التصحيح الزائد :

الذي  الضرر  إزالة  على  الشخص  إرغام  ويتضمن 

للسلوك  نقيض  سلوك  ممارسة  أو  سلوكه  عن  ينتج 

تعديل السلوك : 
بخاصة  )ومنها  التعلم  لقوانني  املنظم   التطبيق  هو 
اإلنساني.  السلوك  تغيير  بهدف  اإلجرائي(  االشراط  قوانني 
البيئة  في  إضعافه  أو  تشكيله  أو  السلوك  زيادة  ويتضمن 
البيئية  املتغيرات  أو  الظروف  تنظيم  خالل  من  الطبيعية 
محكوم  السلوك  ألن  السلوك  بعد  منها  يحدث  ما  وخاصة 
يقدم  تطبيقي  علم  بطبيعته  السلوك  وتعديل   . بنتائجه 

 . بسهولة  فاعليتها   من  ويتحقق  للتنفيذ  قابلة  إجراءات 

السلوك :

السلوك هو أي فعل أو قول يصدر عن الفرد سواء أكان ظاهراً 

إنه  وجوده.  بعدم  أو  معني  مثير  بوجود  حدث  وسواًء  باطناً  أم 

الظاهرة الرئيسة التي يهتم علم السلوك اإلنساني بقياسها 

وتفسيرها وضبطها. وفي تعديل السلوك، ينصب االهتمام على 

السلوك الظاهر القابل للقياس والتعديل بشكل مباشر. ولعل 

أهم ما مييز ميدان تعديل السلوك حرصه على تعريف السلوك 

بدقة ووضوح ليتسنى قياسه مبوضوعية. والسلوك اإلنساني 

ال يحدث في فراغ وإمنا في بيئة ما أو بوجود مثيرات معينة. وهو 

نتاج تفاعل الفرد مع بيئته. وألن البيئة تتغير فالسلوك أيضاً 

يتأثر  فهو  متبادلة  عالقة  وبيئته  اإلنسان  بني  والعالقة  يتغير. 

بها ويؤثر فيها. ويسمى السلوك املراد تغييره في برامج تعديل 

السلوك بالسلوك املستهدف . وقد يكون السلوك اجتماعيا، 

أو لغوياً، أو أكادميياً ، أو غير ذلك. وقد يكون الهدف تشكيله، أو 

تقويته، أو إضعافه. وفي برامج تعديل السلوك، يتم التركيز على 

االستجابات وهي الوحدات السلوكية القابلة للقياس املباشر.

اخلط القاعدي :

عن  معلومات  جمع  أثنائها  في  يتم  التي  الزمنية  الفترة  هو 

العالجي.  أو  التدريبي  البرنامج  بتنفيذ  البدء  قبل  السلوك 

فاملعلومات التي يتم جمعها ضرورية لتقييم السلوك موضوعياً 

املستقبل  في  عليه  يكون  أن  يتوقع  الذي  باملستوى  والتنبؤ 

مت  الذي  العالجي  أو  التدريبي  البرنامج  فاعلية  على  واحلكم 

: هما  رئيسني  شكلني  ويأخذ  فيه.  املرغوب  غير 

غير  سلوك  عنه  صدر  ملن  اإليعاز  وهو  الوضع  1.تصحيح 

فلو  عليه.  كان  مما  أفضل  حلال  الوضع  يعيد  أن  مرغوب 

. حوله  ما  وتنظيف  بتنظيفه  يرغم  البالط  على  املاء  سكب 

تأدية سلوك  على  الشخص  إرغام  وهي  اإليجابية  2.املمارسة 

مناسب فور قيامه بسلوك غير مناسب ، فالذي يهز جسمه 

معينة. لفترة  رياضية  بنشاطات  القيام  على  يرغم  أن  ميكن 

التعاقد السلوكي :

على  ويشتمل  السلوك  تعديل  أساليب  من  أسلوب  هو 

يوضح  عقد  خالل  من  واملتعالج  املعالج  بني  العالقة  تنظيم 

له  سيقدمه  الذي  والتعزيز  املتعالج  من  املطلوبة  املهمة 

املطلوب.  النحو  على  املهمة  لتلك  تأديته  حال  في  املعالج 

 : ومنها  اخلصائص  ببعض  اجليدة  السلوكية  العقود  وتتمتع 

1.أنها مكتوبـة.  2.إيجابية تعد بالتعزيز وال تهدد بالعقاب.

3.توضح طبيعة املهمة املطلوبة ومواصفاتها بوضوح. 

4.حتدد نوع التعزيز وكميته وموعد تقدميه بوضوح. 

5.تبدأ باالستجابات البسيطة وتنتقل تدريجيا إلى األصعب. 

6.عادلة وموضوعية فال جتهده وال تبالغ بالتعزيز.  

7.أنها ملزمة للطرفني وقابلة للتعديل .

املثير التعزيزي )املعزز( :

فسيؤدي  اإلجرائي  السلوك  تبع  إذا  شيء  أو  حدث  هو 

وظيفياً  يعرف  فاملعزز  وعليه   . واستمراريته  لزيادته 

أدى  فإذا  أداها(.  التي  الوظيفة  تقييم  خالل  من  )أي 

تكراره  احتماالت  لزيادة  السلوك  تبع  الذي  احلدث 

نوعان:  واملعززات  معزز.  فهو  مماثلة  مواقف  في  مستقبالً 

1. معززات غير شرطية أو أولية وهي أحداث أو أشياء لها 

خصائص معززة بطبيعتها أي أنها ال تكتسب هذه اخلصائص 

من خالل العمليات االشراطية كالنوم، والطعام، والدفء . 

2. معززات شرطية أو ثانوية وهي مثيرات حيادية أصالً ولكنها 



اكتسبت خصائص تعزيزية من خالل االقتران مبعززات غير 

شرطية كالثناء ، واالنتباه ، والرموز .

ضبط املثير :

يقصد به ضبط السلوك اإلجرائي من خالل املثيرات التمييزية 

املثيرات  به  تتحكم  اإلجرائي  السلوك  أن  فرغم   ، التي تسبقه 

معينة  قبلية  مثيرات  بوجود  السلوك  تعزيز  فإن   ، البعدية 

وعدم تعزيزه في غيابها يؤدي حلدوثه في املستقبل عند ظهور 

املثيرات التي مت تعزيزه في وجودها فقط وهذا ما يسمى بضبط 

املثير . وميكن تعديل السلوك اإلنساني من خالل تغيير املثيرات 

التمييزية. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي إزالة املثيرات التمييزية 

األمثلة  ومن  املناسب.  غير  السلوك  الفرص حلدوث  تهيئ  التي 

لكسرها.  جتنبا  الطفل  يد  متناول  عن  األشياء  رفع  ذلك  على 

السلوك  ممارسة  وتشمل  التضييق  هي  الثانية  والطريقة 

لضبط  ثالثة  طريقة  وثمة  فقط.  معينة  ظروف  أو  أماكن  في 

السلوك  حدوث  احتماالت  تقلل  مثيرات  استخدام  وهي  املثير 

له. مناقض  سلوك  حدوث  احتماالت  تزيد  أو  فيه  املرغوب  غير 

النمذجة :

 . اآلخرين  سلوك  مالحظة  نتيجة  السلوك  تغير  عملية  هي 

اإلنساني  التعلم  مراحل  معظم  في  أساسية  العملية  وهذه 

اآلخرين  مالحظة  من  االستجابات  معظم  نتعلم  ألننا 

أو  بالتقليد  التعلم  عملية  تكون  ما  وكثيراً  وتقليدهم. 

بها.  برامج خاصة  لتصميم  ال حاجة  النمذجة عملية عفوية 

ولذا  التقليد  عن  عجز  من  يعانون  ما  كثيراً  اإلعاقة  وذوي 

التقليد.  مهارات  تعليمهم  تنشئتهم  على  القائمني  على 

يخفق  عندما  األسلوب  لهذا  السلوك  معدلو  يلجأ  ما  وغالباً 

اللفظية.  للتعليمات  االستجابة  في  املعاق  الشخص 

التلقينية  املثيرات  من  خاص  نوع  فالنمذجة   ، الواقع  وفي 

السلوك.  يؤدي  كيف  للشخص  السلوك  معدل  فيه  يوضح 

ومعدل  مالحظاً  يكون  الشخص  فإن  احلالة  هذه  وفي 

يلي: مبا  السلوك  معدل  يقوم  وفيه  منوذجاً  يكون  السلوك 

1.الفوز بانتباه املالحظ .

2.تقدمي تعليمات لفظية للمالحظ .

3.تأدية السلوك املراد من املالحظ تقليده .

4.البدء بسلوك بسيط نسبيا واستخدام التلقني اجلسدي 

عند احلاجة .

5.تعزيز املالحظ عند تقليد السلوك املنمذج بنجاح.

تعديل السلوك املعرفي :

السلوك  تعديل  مبادئ  استخدام  إلى  املصطلح  هذا  يشير 

في تفسير وتغيير العمليات املعرفية )االعتقادات ، اإلدراكات، 

اخملتلفة  التأثيرات  ذات  للذات(  والتحدث   ، التفكير  أمناط 

على  فعل  كردة  املنحى  هذا  انبثق  فقد  السلوك.  على 

اإلجرائي  االشراط  ملبادئ  املستند  التقليدي  السلوك  تعديل 

السلوك  على  يركز  أنه  البعض  رأى  الذي  الكالسيكي  أو 

املعرفية.  للعمليات  كافياً  اهتماماً  يعطي  وال  الظاهر 

للقياس  قابلة  وغير  ظاهرة  غير  املعرفية  العمليات  وألن 

السلوك  تعديل  فإن  الظاهر،  كالسلوك  مباشرة  والتعديل 

عبر  مباشر  غير  بشكل  العمليات  هذه  يدرس  املعرفي 

هو  املعرفي  فالسلوك  أخرى  وبعبارة  الظاهرة.  االستجابات 

لقوانني  يخضع  أنه  يعني  فال  كذلك  وألنه  ظاهر  غير  سلوك 

الظاهر.  السلوك  لها  يخضع  التي  تلك  عن  مختلفة 

املنحى: بهذا  املرتبطة  العالجية  الطرق  أهم  ومن 

السلوك  تغيير  يتضمن  الذي  املعرفي  البناء  إعادة  أسلوب   .1

بتغيير العمليات املعرفية غير الوظيفية وغير املتصلة بالواقع.

2. أسلوب حل املشكالت الذي يشمل تطوير استراتيجية 

فاعلة للتعامل مع املشكالت وإيجاد احللول املناسبة لها.

3. التعليم الذاتي ويركز على تغيير أمناط التحدث الذاتي من 

أمناط سلبية وانهزامية إلى أمناط إيجابية بناءة.
4. العالج العقالني العاطفي ويشمل تغيير السلوك من 

خالل تفنيد املعتقدات اخلاطئة التي يتبناها الشخص .

 

تعديل 

السلوك
 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



خصائص ذوي صعوبات التعلم :

تتسم صعوبات التعلم بخاصية عدم التجانس بني األفراد ذوي 

ليس  األفراد  من  مجموعة  على  ينطبق  فما  التعلم  صعوبات 

بالضرورة أن ينطبق على مجموعة أخرى ،كذلك احلال يظهر بني 

األفراد أنفسهم حيث يشكل كل فرد مجموعة من اخلصائص 

ينبغي  وما   ، التعلم  صعوبات  ذوي  من  اآلخرين  عن  اخملتلفة 

التأكيد عليه هو استمرارية حدوث هذه اخلصائص وأنها ليست 

عرضية . وهناك العديد من اخلصائص العامة التي يتصف بها 

ذوو صعوبات التعلم سواًء كانت خصائص أكادميية أو خصائص 

. سلوكية  خصائص  أو  اجتماعية  خصائص  أو  معرفية 

دور الوالدين اجتاه ابنهما ذو صعوبات التعلم :

1. القراءة املستمرة عن صعوبات التعلم والتعرف على أسس 

التدريب والتعامل املتبعة للوقوف على األسلوب األمثل حللها . 

2. التعرف على نقاط القوة والضعف لدى االبن .

3. التواصل املستمر مع معلم غرفة مصادر صعوبات التعلم 

ملعرفة مستوى االبن.

واحد  وقت  في  األعمال  من  العديد  االبن  تعط  ال   .4

الكمال. منه  تتوقع  وال  العمل  إلنهاء  كافيا  وقتا  وأعطه 

5. وضح له طريقة القيام بالعمل بأن تقوم به أمامه واشرح له 

ما تريد منه وكرر العمل عدة مرات قبل أن تطلب منه القيام به  . 

يجب  شيء  كل  بأن  البيت  في  وأنظمة  قوانني  ضع   .6

إتباع  اجلميع  وعلى  استخدامه  بعد  مكانه  إلى  يرد  أن 

القدوة. من  يتعلم  الطفل  إن  حيث  القوانني  تلك 

7. كافئه إذا أعاد ما استخدمه أو انتهى العمل املطلوب .

معينة  مهمة  منه  تطلب  عندما  االبن  لعمر  تنبه   .8

السن  .  هذا  في  لقدراته  مناسبة  تكون  حتى 

9. االبتعاد عن النقد واالستهزاء بأحاديثه .

10. ال تقارن الطفل بإخوانه أو أصدقائه خاصة أمامهم .

11. دعه يقرأ بصوت مرتفع كل يوم لتصحح له أخطاءه .

تعريف صعوبات التعلم:

النفسية  العمليات  من  أكثر  أو  بواحدة  اضطرابات  هي 

أو  املكتوبة  اللغة  واستخدام  فهم  تتضمن  التي  األساسية 

املنطوقة والتي تبدو في اضطرابات االستماع والتفكير والكالم، 

ال  والتي  والرياضيات  )اإلمالء،التعبير،اخلط(  والكتابة   ، والقراءة 

تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري 

أو غيرها من أنواع اإلعاقات أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية .

كيف يتم تعليم الذين لديهم صعوبات تعلم ؟ 

مصادر  غرفة  في  تعلم  صعوبات  لديهم  الذين  تعليم  يتم 

اجملال. هذا  في  متخصص  معلم  قبل  من  الفئة  بهذه  خاصة 

ما هي غرفة املصادر لذوي صعوبات التعلم ؟ 

هي غرفة خاصة يحضر إليها الطفل أو األطفال من ذوي صعوبات 

اخلدمات  تنطلق  الغرفة  هذه  ومن   ، محدودة  لفترة  التعلم 

تربيته  للطفل  تكفل  برامج  على  حتتوي  التي  املتخصصة 

وتعليمه مبا يتناسب مع خصائصه واحتياجاته وقدراته ، وفي حني 

إنهاء خطته اخلاصة به فأنها تفسح اجملال أمام الطفل ليتعلم 

 ، في الفصل العادي ال املعلومات واملهارات األكادميية فحسب 

. بأقرانه  اآلخرين أسوة  والتواصل مع  االجتماعي  والتفاعل  بل 

هدف صعوبات التعلم :

ذوي  الطفل  اكتشاف  إلى  التعلم  صعوبات  تهدف 

ووضع  لديه  الصعوبات  وتشخيص  التعلم  صعوبات 

ثم  ومن  الفئة  هذه  من  طفل  لكل  املناسبة  اخلطط 

. حالة  كل  مع  يتناسب  مبا  وتعديلها  وتقييمها  تنفيذها 

أسباب صعوبات التعلم :

ال تزال أسباب صعوبات التعلم غامضة , وذلك حلداثة هذا 

اجملال مقارنة بغيره .

12. احلديث معه دوماً حيث من املهم منو اللغة لديه وترديدها 

على مسامعه  .

13. مشاركة الوالدين للمعلمني في وضع البرامج واخلطط 

التي تتماشى مع قدراته .

14. تشجيع االبن ومساعدته على الكتابة .

15. حتديد وقت منتظم للواجبات املنزلية يومياً مع عمل 

جدول يومي للطفل ورؤية اجنازاته ومكافئته عليها .

16. جتزئة الواجبات املنزلية وتعزيز األعمال املنجزة واستخدام 

املواد املشوقة .

عسر القراءة )الديسليكسيا( : 

    أصل كلمة )ديسليكسيا( تأتي من اللغة اليونانية وتعني 

صعوبة مع الكلمات ، وسببها االختالف في تركيبة املخ الذي 

يتعامل مع حتليل اللغة و يؤثر بالتالي على املهارات املطلوبة 

للتعلم سواء في القراءة أو الكتابة أو اإلمالء أو األرقام. هذا ال 

يعني أن املريض الديسليكسيا لن يكون مثقفا بل باملساعدة 

املالئمة ميكنه أن يكون ناجحا وعادة ما يكون هذا الشخص 

لديه أسلوب مختلف في مواجهة املشاكل وحلها.

  

أسباب عسر القراءة والكتابة : 

يعتقد  ولكن  للديسليكسيا  معروف  سبب  هناك  ليس 

فهناك  منها  يعاني  الوالدين  أحد  كان  إذا  وراثية.  أنها 

الدراسات  وتشير   . بها  أيضاً  األطفال  يصاب  أن   40 نسبة 

حدوثها.  في  تتسبب  اجلينات  من  عددا  هناك  أن  إلى  اجلينية 

املصابني  عقل  أن  للدماغ  التصويري  املسح  أظهر  كما 

بطريقة  املعلومات  مع  يتعامل  بالديسليكسيا 

القراءة  فصعوبة  ولذلك   . أقرانهم  عقل  عن  تختلف 

يكون  ما  وغالبا   ، الذكاء  درجة  في  تؤثر  ال  والكتابة 

 . وموهوبني  أذكياء  باملرض  املصابني  والبالغني  األطفال 



بعض املعلومات عن الديسليكسيا: 

فهناك   ، الديسليكسيا  و  الذكاء  بني  عالقة  ال   .1

 . منهم  البعض  عند  الذكاء  من  عالية  نسبة 

2. تظهر الديسليكسيا لدي األوالد أكثر عنها لدى البنات. 

هم  من  لدى  واإلمالئية  الكتابية  القدرات  حتسن  املكن  من   .3

الكمبيوتر.  استعمال  عند  وخاصة  بالديسليكسيا  مصابني 

4. البد من تعاون األسرة للتقليل آثار الديسليكسيا لطفلهم. 

5. الصبر وطول البال ملن يتعامل معهم. 

6. البد من إعطاء الطفل الوقت املالئم له في أداء املهام 

املطلوبة منه .

7. تقوية الثقة بالنفس لديهم .

من أعراض الديسليكسيا :

إن هناك دالالت تظهر قبل سن التعلم وتدل على أن الطفل قد 

يعاني منها وهي: 

1. التأخر أو عدم الكالم بوضوح أو خلط الكلمات أو اجلمل. 

2. الصعوبة في تنفيذ بعض األعمال مثل ارتداء املالبس بصورة 

طبيعية مثل ربط احلذاء واستعمال األزرار. 

3. طريقة استعمال األدوات كأن تقع من يده األغراض أو عندما 

يحمل كوب املاء يهتز الكوب ويتناثر ما فيه وصعوبة التنسيق 

فيما يقوم به من أعمال مثل مسك الكرات أو تنطيطها أو 

رميها بصورة عادية. 

4. صعوبة التركيز عند االستماع للقصص أو عندما يقرأ لهم 

من قصص. 

5. حاالت عائلية سابقة مشابهة. 

مع مالحظة أن ليس كل من هو مصاب الديسليكسيا تظهر 

عليه كل هذه الدالالت كما أنه ليس كل من يعاني من بعض هذه 

الدالالت يعتبر أنه يعاني من الديسليكسيا بل قد يكون طفال عاديا. 

مخطط مختصر ملفهوم صعوبات التعلم : 

 

صعوبات

 التعلم
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عقل  في  اخملزنة  الكلمات  هذه  مجموعة  هي   : اللغة 

من  مشاعرنا  عن  للتعبير  اللغة  ونستخدم   ، اإلنسان 

مجموعة  لها  العالم  في  لغة  وأي   ، والكتابة  الكالم  خالل 

»لتكوين  الصرف  كعلم  املعينة  والنظم  القواعد  من 

. العلوم  من  وغيرها  الكالمية   األصوات  وعلم   ، اجلمل« 

. وساكنة  متحركة  أصوات    : إلى  اللغة  أصوات  وتنقسم 

متى يتم اكتساب الطفل للغة ؟

للكلمات  استخدام  غير  من  الوالدة  حديثي  األطفال  يتواصل 

منذ والدتهم . وتبدأ مرحلة منو وتطوير اللغة الفعلية للطفل 

 . استخدامها  ثم  ومن  الكلمات  على  تعرفه  بداية  عند 

الكلمات.  بعض  باستخدام  األول  العام  بلوغه  عند  يبدأ  حيث 

واالستقبال  احلفظ  بلغة  واجلمل  الكلمات  فهم  ويسمى 

التعبير. بلغة  واجلمل فتسمى  الكلمات  استخدام هذه  وعند 

تطور اللغة لدى الطفل في مراحل عمره املبكرة :

ضعيف السمع :

هو الطفل الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بني  35 وَ 69 

يواجه  يجعله  مما   ، السمعية  املعينات  استخدام  بعد  ديسبل 

صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع فقط .

اخلدمات املقدمة له : 

مكان  في  السمع   لضعاف  املبكر  التدخل  خدمات  تقدم 

  . حالة  كل  احتياج  وحسب  مناسبة  بيئة  ضمن  مناسب 

قبول ذوي ضعاف السمع :  

أ. أن تكون درجة فقد سمع الطفل بني 35 إلى 69 ديسبل في 

أفضل األذنني مع استخدام املعينات السمعية . 

ب. أن ال تقل درجة ذكائه عن 75 درجة على اختبار وكسلر، أو 

73 درجة الختبار استافورد بينيه أو ما يعادل أياً منهما. 

ج. أن يجتاز فترة املالحظة .

د. أن ال يوجد  لديه عوق آخر يحول دون استفادته من برنامج 

التدخل املبكر . 

هـ. أن يكون قد مت تشخيصه من قبل فريق متخصص . 

و. موافقة اللجنة اخلاصة بقبول ذوي ضعاف السمع .

املهارات التي يحتاجها الطفل الكتسابها مبكراً : 

1. التدريب على النطق وقراءة الشفاه . 

2. تنمية املهارات اللغوية. 

3. االستفادة القصوى من بقايا السمع.  

سن  في  كان  فكلما  املبكر  التدخل  أهمية  على  التأكيد  مع 

نؤكد  وكما   ، كبيرة  والفائدة  الثمرة  كانت  كلما  صغيرة 

ألخر. طفل  من  تختلف  الطفل  يحتاجها  التي  املهارات  أن 

االختالف بني النطق »واللغة :

النطق : هو اإلنتاج احلركي للشفاه واللسان واألوتار الصوتية 

معاً إلخراج الكلمات .

كيف ميكن تطوير اللغة لدى الطفل ضعيف السمع  ؟
لتطوير مهارات اللغة ينبغي عند تأهيل ضعيف السمع تعليمه 
والتمييز  اإلدراك  منها  نخص  متعددة  وهي    ، اللغة  مهارات 
واملهارات السمعية ، وذلك لتحسني مستوى اللغة لهم وهي: 

أ- اإلدراك:
تريد  عندما  فمثالً   ، املعرفية  القدرات  مركز  اإلدراك  يعد 
تعليم الطفل كلمة زهرة البد أن يرى الزهرة ويسمع أسمها 
إدراك  مبعنى   ،  ... للبرتقالة  احلال  وكذا   ، ويشمها  ويلمسها 
ذهنية  صورة  تكوين  عليه  ليسهل  عليها  والتعرف  ماهيتها 
عنها، لتخزينها بعد معاجلتها ومن ثم إعطائها رمزا )كلمة( 
التواصل . الرجوع لها واستخدامها عند احلاجة بغرض  ميكن 

ب- التعرف على األصوات: 
متنوعة  صوتية  مناذج  بعرض  وذلك  املهارة  هذه  تعليمه  يتم 
 ، صوت  من  حتدثه  وما  بأسمائها  له  وشرحها  الصوتي  التردد 
ثم يتم استخدامها في مترين عملي ؛ بأن يقوم الطفل بعمل 
ما عند سماعه للصوت ويتوقف عن ذلك العمل بعد اختفاء 
 . الصوت  يحدث  وهو  املدرب  يرى  ال  أن  مالحظة  مع   ، الصوت 
الترددات  بعض  على  التمرين  هذا  من  الطفل  يتعرف  وسوف 
عليها  التعرف  األطفال  بعض  على  يصعب  وقد  الصوتية 
آلخر. طفل  من  السمع  ضعف  درجة  اختالف  بسبب  وذلك 

ج- حتديد مصدر األصوات أو مكانها :
على  القدرة  اكتساب  وبعد  السابقة  للمهارة  استمراراً 
يبدأ  أن  ميكن   ، عدمه  من  الصوت  وجود  على  التعرف 
. واملكان  االجتاه  حيث  من  األصوات  مصدر  حتديد  في  األطفال 

د- متييز األصوات :
مهارة  وتقليدها  عليها  والتعرف  األصوات  متييز  تعلم  يعد 
اللغة.  تعلم  على  املؤثرة  االستماع  مهارة  لنمو  ضرورية 
التمييز  تعليمه  ينبغي  متنوعة  األصوات  مناذج  أن  حيث 
والطيور  واحليوانات  واأللعاب  املنزلية  األجهزة  مثل:   ، بينها 
والكلمات  واحلروف  األسرة  أفراد  وأصوات  واحملركات  واألآلت 

مجموعة  إكسابه  ينبغي  و   . واجلمل  القصيرة  والعبارات 

: ومنها  األصوات  متييز  منو  على  املساعدة  املهارات  من 



* متييز األصوات في البيئة املألوفة للطفل .

* متييز صوت  من مجموعة أصوات  .  

* متييز األصوات اخملتلفة  .  * متييز األصوات املتشابهة .   

* تقليد الصوت .                * تنفيذ األمر الصوتي .          

* مطابقة صوت بصورة أو بأي شيء آخر    .

*  القيام بعمل ما وفقاً لألمر املوجه للطفل .

هـ- اإلدراك البصري :

لضعاف  وخاصة  اللغة  منو  يعزز  البصري  التمييز  إن 

. واللون  واحلجم  الشكل  بحسب  كالتمييز   ، السمع 

أسباب الضعف السمعي :

أوالً /  أسباب وراثية )عائلية(  :

• وهي خلل في تركيب اجلينات أو الكروموسومات ، وقد تكون 

ظاهره عند الوالدة أو تظهر في سن متأخرة . 

• غالبا ما يكون هناك أكثر من فرد مصاب باألسرة .

وفيه  واردنبرج  تالزمية   : مثال  األقارب  بزواج  احلاالت  تزداد   •

في  اختالف  مع  باألذنني  شديد  عصبي  حسي  سمع  ضعف 

الواحدة  العني  في  لون  من  أكثر  أو  )القزحية(  العينني  لون 

وراثي  مرض  وهو   . الرأس  مقدمة  في  أبيض  شعر  خصلة  مع 

. األوالد  نصف  فيصيب  به  مريضاً  األبوين  أحد  كان  فإذا  سائد 

ثانياً / أسباب مكتسبة وتنقسم إلى عدة أسباب وهي :

1.  أسباب أثناء احلمل : 

 •احلميات التي تصيب األم أثناء احلمل و خاصة في الشهور 

الثالثة األولى ومن أهمها احلصبة األملانية وتؤدى لضعف سمع 

حسي عصبي وعيوب خلقية باإلبصار والقلب .

• تسمم احلمل و ارتفاع ضغط الدم و إصابات الكلى .

• اإلصابات املباشرة و النزيف و التعرض لإلشعاعات )غير 

األشعة التلفزيونية أو السونار( .

• تناول أدوية ضارة باجلنني والتعرض للدخان والتدخني .

• استمرار القيء و نقص السوائل الشديدة لألم أثناء احلمل و 

خصوصا في الشهور األولى من احلمل .

األكسجني  نقص  إلى  تؤدي  التي  و  املتعثرة  الوالدة   •

أو  الرقبة  حول  السري  احلبل  كالتفاف   ( للجنني 

.  )  ... الوالدة   تعثر  في  يتسبب  خاطئ  بوضع  النزول 

2. أسباب أثناء الوالدة :

•  إصابة اجلنني أثناء الوالدة ) استخدام اآلالت اجلراحية مثل اجلفت (  .

• التوائم أو صغر وزن اجلنني ) أقل من 1500 جم (   .

3. أسباب ما بعد الوالدة :

•  اإلصابة بالصفراء بعد الوالدة )خاصة إذا وصلت 20 مجم بالدم( .

.  )RH(عدم توافق الدم •

 ، اجلدرى   ، احلصبة   ( اخملتلفة  باحلميات  اإلصابة   •

.  ) األنفلونزا    ، النكفية  الغدة   ، الشوكية  احلمى 

 •إصابات الرأس )من إدخال أجسام صلبة في األذن إلى كسر 

في قاع اجلمجمة ( .

• التهابات األذن احلادة و املزمنة سواء ارتشاح خلف الطبلة أو 

التهاب صديدي أو الدرن .

• تعاطي األدوية الضارة بالعصب السمعي مثل اجلاراميسني 

و األسبرين .

•أسباب دموية/وعائية مثل ارتفاع ضغط الدم و األنيميا.

•الضمور والتليف باجلهاز السمعي الطرفي و املركزي مثل 

املتصلبة املتناثرة .

• األمراض املناعية العامة أو اخلاصة باألذن.

 •األورام مبنطقة األذن .

• أسباب أخرى  مثل : الصمالخ ، األجسام الغريبة ، تيبس 

عظمة الركاب ، اضطراب الهرمونات ، البول السكري ... .

 

ضعف

 السمع
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املواقف  في  االنتباه  بنقص  مقارنًة   ، املباشر  والتفاعل 
. الروتينية  واملهام   ، والدراسة  اللعب  في  اجلماعية 

أما من مظاهر النشاط الزائد  :
حركة دائبة غير هادفة يتنقل من مكان إلى آخر في البيت أو 
على  الثبات  من  والتململ   ، االجتماعية  اللقاءات  أو  املدرسة 
قدميه  يحرك  ولهذا   ، طويلة  فترة  واحدة  هيئة  أو  واحد  وضع 
. وأعماله   لعبه  في  الهدوء  إلى  يفتقر  كما   ، دائماً  يديه  أو 

أما من مظاهر االندفاعية  :
كانت  لو  حتى  تأجيلها  على  القدرة  وعدم  االستجابة  سرعة 
أو  احلديث  أثناء  املقاطعة   : مثل  اجتماعياً  منفرة  سلوكيات 
خطرة كالتهور باللعب وإتالف املمتلكات ، وذلك ألجل االستثارة 
. رغبته   تأجيل  أو   ، دوره  انتظار  عليه  يصعب  كما   ، العاجلة 

أقسام االضطراب وفقاً ملظاهره :
1.اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد بصورة مشتركة: ويضم 
احلركة.  وفرط  االنتباه  تشتت  للبعدين  التشخيصية  األعراض 
النمط يسود  : وهذا  احلركة  االنتباه وفرط  2. اضطراب تشتت 
التشخيصية  األعراض  أكثر  ويضم  االنتباه  تشتت  فيه 
. احلركة  فرط  أعراض  بعض  مع  االنتباه  لتشتت 

منط   : احلركة  وفرط  االنتباه  تشتت  3.اضطراب 
من  السابق  عكس  وهو  احلركة  فرط  فيه  يسود 
. احلركة  لفرط  التشخيصية  األعراض  غلبة  حيث 

التشخيص :
أخصائي  أو  نفسي  يد طبيب  على  التشخيص  يتم  أن  ينبغي 
نفسي ، ويستعني األخصائي بتقييم الوالدين لسلوك الطفل 
. املشابهة  املقاييس  من  غيره  أو   ، كونرز  مقياس  حسب 
االنتباه: وتشتت  احلركة  فرط  لذوي  والتفوق  النجاح  دليل   

وطول  الرتابة  من  عام  بشكل  األطفال  ميل  أن  الطبيعي  من 
الكثيرة  احلركة  إلى  السن(  )صغار  فيميلون  بالفصول  اجللوس 
طويلة.  لفترات  التركيز  على  القدرة  وعدم   ، باللعب  والرغبة 
يأخذ  وضعه  فإن  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  ذو  طفل  أما 
واندفاعيته  املفرطة  يجعل حركته  مما   ، تصاعداً  أكثر  منحنى 
وما يرافقها غالباً من تشتت االنتباه وضعف التركيز عائًقا له 

فرط احلركة و تشتت االنتباه :
هو اضطراب عصبي بيولوجي يصيب 5-10% من األطفال ، وهو 
لدى الذكور أكثر من اإلناث ويرافقهم حتى مراحل متقدمة من 
عدم  حالة  وفي  مختلفة.  أعراضاً  و  أشكاالً  يأخذ  و   ، حياتهم 
تشخيصه بشكل سليم فإنه يؤدي إلى تأثيرات عكسية على 
سلوكياً  و  وأكادميياً  إجتماعياً   : الطفل  حياة  من  عديدة  نواح 
إضافة إلى مشاكل أخرى . ويقصد بتشتت االنتباه : بأنه عدم 
 . املطلوبة  املهمة  لتنفيذ  كافية  مدة  التركيز  على  القدرة 
مما  االنتباه بسن مبكرة  وتشتت  احلركة  بفرط  الطفل  ويصاب 
يجعله يتصرف بشكل غير قادر على إتباع األوامر أو السيطرة 
على تصرفاته أو أنه يجد صعوبة بالغة في االنتباه للتعليمات 
مما   . أخرى  بأشياء  دائم  إلهاء  حالة  في  هو  وبذلك  وللقوانني 
ومع  الدراسية  الصفوف  في  باالندماج  صعوبة  يواجه  يجعله 
معلميه، وال يتقيد بقوانني الفصل ، مما يؤدي إلى تدهوره دراسياً 
يعتقد  لذلك   ، وليس ألنه غير ذكي  التركيز  لعدم قدرته على 
احلالة  بهذه  طفل  فوجود   ، بطبيعته  مشاغب  أنه  األغلبية 
املصاب  للطفل  وحتى  لألهل  أحيانا  حقيقية  مشكلة  هي 
الذي يدرك أحياناً مشكلته ولكنه ال يستطيع السيطرة على 
ومنحه  ذلك  معرفة  واملعلمني  الوالدين  على  فيجب  تصرفاته 
مع  التام  التعاون  األهل  وعلى  والدعم  واحلنان  احلب  من  املزيد 
 . معه  التعامل  كيفية  أجل  من  واملعلمني  األطفال  طبيب 

أعراضه ومظاهره  :
تتعدد األعراض واملظاهر ولكن هناك سمات رئيسية يوضحها 
الدليل التشخيصي واإلحصائي ويصنفها بعدة مظاهر منها:  

ما يخص تشتت االنتباه  :
مبا  يبالي  وال   ، منه  يطلب  ما  أداء  في  ومهمل  منظم  غير 
، وينسى الكثير من املواعيد واملتعلقات  إليه من مهام  يسند 
ذهنياً،  جهداً  تتطلب  التي  املهام  يحب  ال  كما   ، الشخصية 
ال  ألنه  عمالً  ينهي  يكاد  وال  متعددة  مهام  بني  ويتقلب 
املواقف  في  االنتباه  تشتت  ويظهر   ، الكافي  التركيز  مينحه 
فيها  يجد  التي  املواقف  في  بينما  واجلاذبية  للمتعة  املفتقرة 

اجلديدة  املواقف  في  تركيزه  يزيد  كما   ، تركيزه  يتزايد  متعة 

عليها. مباشراً  تعزيزاً  ينال  التي  واملواقف   ، التجديد(  )ملتعة 

اخلصوصية  الدروس  وقت  الدراسة  في  يركز  أن  وميكنه 

الناجحة  املشاركة  أو   ، جيد  بشكل  التواصل  عن  حوله  وملن 

ومن  تعاوناً.  أو  لعباً  أو  تعلماً  كانت  سواء  اخملتلفة  بصورها 

املهم أن يدرك الوالدين واملربني أن فرط احلركة وتشتت االنتباه 

سينشأ  الطفل  فإن  صحيح  بشكل  معه  التعامل  مت  إذا 

الضرورية. احلياتية  املهارات  ويكتسب   ، طبيعي  بشكل 

الفئة  هذه  ألطفال  وصحية  سعيدة  حياة  أجل  ومن 

. واملعلمني  لآلباء  هامة  ونقاط  توصيات  على  الضوء  نسلط 

 

أوالً / اختيار املدرسة :

وبني  بينه  يحول  ال  الفئة  هذه  طفل  أن  اآلباء  يعلم  أن  يجب 

طبيعة  يفهموا  بأن  اآلباء  اخلبراء  وينصح  شيء  التعلم 

بشكل  يبحثوا  وأن   ، للمدرسة  اختيارهم  قبل  أوالً  طفلهم 

وتكون  هاديء  جو  ذات  املدرسة  تكون  أن  على  ويحرصوا  جيد 

الطالب  وبني  وبينهم  ببعض  بعضهم  املعلمني  بني  العالقة 

أسلوب  تتبع  اإلدارة  تكون  وأن   ، ومحبة  وتعاون  أخوة  عالقة 

توفر  أهمية  مع   ، تفاقمها  قبل  بأول  أوالً  املشكالت  حل 

الهواء  في  اجليدة  واملساحة   ، الفنية  األنشطة  من  الكثير 

: يلي  ما  الفئة  لهذه  اجليد  التعليم  مواصفات  ومن  الطلق. 

1ـ تقسيم مهام التعلم إلى أجزاء صغيرة.

2ـ التنظيم اجليد مع قدر من املرونة.

الذهن. مشتتات  من  عدد  أقل  مع  هادئة  بيئة  3ـ 

4ـ استخدم وسائل متنوعه إلبقاء التركيز ألطول فترة ممكنة.

التسلية  على  قائم  تعليم  أسلوب  استخدام  5ـ 

الوقت. طوال  متلقناً  الطفل  يبقى  فال   ، واملشاركة 

والفنية. البدنية  والتربية  بالنشاط  غنية  مناهج  وجود  6ـ 

التعلم. في  احلركية  واملهارات  اليدين  استخدام  7ـ 

وإضاءة  لألذن  كسماعات  خاصة  ووسائل  معدات  توافر   .8

االنتباه. تشتيت  ملنع  أمامي  لوح  لها  خاصة  ومناضد  خافتة 

9ـ إضافة أجواء من الدعابة واملرح.

10. تقليل كمية الواجبات املدرسية ، ومساعدة الطالب 

باستمرار على إدارة الوقت.



ثانياً / إجناز الواجبات :

فاشالً  وال  عنيداً  وال  كسوالً  ليس  االضطراب  هذا  طفل 

حتى  كبير  وتفهم   ، مساعدة  وسائل  إلى  يحتاج  فقط  إنه 

احلركة  فرط  ذو  الطفل  نساعد  كيف  إذاً  واجباته.  ينجز 

دروسه؟ ومذاكرة   ، واجباته  إجناز  على  االنتباه  وتشتت 

هناك 6 خطوات فعالة يقدمها اخلبراء في هذا اجملال :

1 / التحرك :

كثيرا ما يرغم اآلباء واملعلمني الطفل على اجللوس حتى يركز 

بواجباته بالترغيب تارة ، والوعيد تارة أخرى ولكن األفضل لهم 

التحرك أثناء املذاكرة فهو يساعدهم على التركيز بشكل أكبر. 

أو كان   ، القراءة  أثناء  ويتحرك  بالكتاب  أن ميسك  وسواء فضل 

إلى  ويعود  احلل  في  يفكر  ثم  مكان  في  الكتاب  يضع  أن  يحب 

كتابته أو التأكد منه ، أو كان يستهويه اجللوس على كرسي هزاز 

التركيز. على  تساعده  جيدة  وسائل  كلها  فهي  املذاكرة  أثناء 

2 / التحدث بصوت عال :

التحدث بصوت عال يدعم اجلانب السمعي لديهم ، فهذا يقوى 

أن  أنه من السهل عليه  ، ويالحظ  قدرته على تذكر املعلومات 

ينظر إلى الصفحات ويقرأ دون تركيز فعلي ، وهنا فإن التحدث له 

بصوت عالي يجعله يردد ما يقرأ بصوت عال أيضاً يقوي انتباهه. 

فهو »متعلم سمعي بجدارة » وفي سٍن أكبر سيكون من املفيد 

مطالبته بإعادة صياغة ما قرأه بصوت عالي للتأكد من فهمه .

3 / أوقات مستقطعة : 

أن الدراسة بشكل متواصل ودون إتاحة الفرصة لفترات قصيرة 

من الراحة هو أمر ال يطاق بالنسبة ملعظمهم ، لذا فمن املفيد 

إتاحة الفرصة لفترات قصيرة من الراحة حتت املراقبة ، والسماح 

لهم بألعاب خفيفة مثل تركيب لعبة ، أو الرسم أشكال ، أو اللعب.

4 / اجللوس املتحرك :

لفترة  جالًسا  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  ذوي  الطفل  بقاء 

ومن   ، واملربني  اآلباء  تواجه  التي  التحديات  من  معقولة 

الكرسي  اعتماد   ، جالساً  إلبقائه  اجملربة  الذكية  احللول 

تشتت  ال  له حركة سريعة  يتيح  فهو  العادي  من  بدالً  الدوار 

وكذلك   ، املذاكرة  جو  عن  بالكلية  تخرجه  أو  انتباهه 

األرض. على  ووضعه  حمله  يسهل  حيث  الدوار  القرص 

5 / الدراسة الشيقة :

القيام  عند  كبيرة  صعوبة  يجدون  الفئة  هذه  أطفال 

مكثف  بشكل  واملذاكرة  فالعمل  تستهويهم  ال  بأنشطة 

النماذج على  ، ومن  إنتاجية وفائدة لهم  لفترات قصيرة أكثر 

التي  »بيكي«  الطفلة  الفئة  لهذه  الشيق  التعليم  جناح 

استخدمت  عندما  الضرب  جدول  حلفظ  كبيرا  جهدا  بذلت 

صورة  على  الضرب  جدول  يعلم  مصوراً  شريطاً  معلمتها 

)حيث  كرتونية  وخلفيات  األطفال  يؤديها  وحركات  نشيد 

ينشط الكثير من احلواس( فحفظت جدول الضرب بسهولة.

 6 / التحول بني املواد الدراسية :

هذا  من  يعانون  الذين  الناجحني  الطالب  من  العديد 

مذاكرتهم  أثناء  التحول  طريقة  يستخدمون  االضطراب 

أو دراسة ألكثر من مادة في   ، و«التحول » ليس تعدد للمهام 

حتى  معينة  مادة  دراسة  على  يركز  أن  هو  وإمنا  واحد  وقت 

أخرى،  مادة  مبذاكرة  يبدأ   ، يضعف  وتركيزه  اهتمامه  بدأ  إذا 

ينهي  أن  قبل  الدراسة  مهام  أو  الواجبات  بني  يتنقل  وأن 

استراحة  تعطيه  أنها  الطريقة  هذه  وفائدة  بعينها.  مادة 

، فتكون  عقلية من موضوع دراسي أو مادة بعينها إلى أخرى 

املعتاد. امللل  صراع  دون  املواد  من  للعديد  إمتامه  هي  احملصلة 

 

فرط الحركة

 وتشتت االنتباه

 

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



املهارات التي يحتاجها الطفل الكتسابها مبكراً : 

يحتاج الطفل إلى إكسابه املهارات التعويضية الالزمة مثل: 

املهارات التكيفية اخملتلفة مثل العناية بالذات والتوجه الذاتي 

ومهارات التواصل واملهارات االجتماعية.

تنمية املهارات اللغوية. 

مع التأكيد على املهارات تختلف من طفل إلى أخر وعلى 

أهمية التدخل املبكر فكلما كان التدخل في سن صغيرة 

كلما كانت الثمرة والفائدة للطفل كبيرة .

سبب تسمية متالزمة داون بهذا االسم :

تعتبر متالزمة داون أحد أكثر الظواهر شيوعا في العالم وأحد 

األسباب الرئيسية املؤدية إلى تباطؤ النمو العقلي واحلركي 

عند األطفال املصابني به والذي تعود اإلصابة فيه إلى زيادة 

املوروثات الصبغية عند الطفل املصاب 47 مورثا بينما العدد 

الطبيعي للشخص العادي 46 مورثاً . وقد أطلق العالم 

البريطاني جون الجندون داون عام 1866م على األطفال املصابني 

بهذه املتالزمة اسم املنغوليني نسبة لدولة منغوليا وذلك ملا 

الحظه من تشابه كبير بينهم في مالمح الوجه وخصوصاً 

العني التي متتد إلى األعلى وتشبه العرق األصفر ، وظل هذا 

االسم شائعاً حتى عام 1967م عندما أصبحت أسباب املرض 

معروفة وأنه خلل صبغي ال عالقة له بالعرق األصفر فتم 

إصدار قرار مينع استخدام هذا االسم وعرف منذ ذلك احلني 

باسم )متالزمة داون( .

عالقة الوراثة مبتالزمة داون : 

يعتقد البعض أن للوراثة دور في اإلصابة مبتالزمة داون 

واحلقيقة أنه ناجت عن خلل في الصبغيات كما سبق ذكره. 

وال عالقة له بالورثة وفي اغلب األحيان ال تتكرر اإلصابة في 

العائلة الواحدة ، و لكن إصابة طفل واحد في العائلة يزيد من 

احتمال التكرار و لكن هذه النسبة تتراوح بني 1 إلى 2% في 

كل مرة حتمل فيها املرأة في املستقبل .

قال تعالى : ) وهو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء( .

نسبة والدة طفل ذي متالزمة داون  بني املواليد : 

ذوي متالزمة داون :

متالزمة داون )أو تناذر داون أو التثالث الصبغي21 أو التثالث 

الصبغي(: هو مرض صبغي ينتج عن خلل في الكروموسومات 

حيث توجد نسخة إضافية للكروموسوم21 أو جزء منه مما 

يسبب تغيراً في اجلينات اخلاصة بالطفل تؤثر في منوه وتكوينه 

، وتتسم احلالة بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية 

اجلسم . كما يصاحب املتالزمة ضعف في القدرات العقلية 

والنمو البدني ، ومبظاهر وجه مميزة . 

اخلدمات املقدمة لهم : 

تقدم خدمات التدخل املبكر لذوي متالزمة داون في مكان 

مناسب ضمن بيئة مناسبة وحسب احتياج كل حالة .  

قبول األطفال ذوي متالزمة داون :  

أ. أن يكون الطفل من هذه الفئة ويصنف وفقاً لنتائج 

اختبارات الذكاء املعتمدة رسمياً  إلى ثالث فئات  :

1. القابل للتعلم : وهو من ال تزيد درجة ذكائه على  75 درجة, 

وال تقل عن 55 درجة حسب اختبار وكسلر , أو 73-52 درجة 

على اختبار ستانفورد بينيه , أو ما يعادل أيا منهما .

2. القابل للتدريب : وهو من ال تزيد درجة ذكائه  على 54 درجة 

وال تقل عن 40 درجة على اختبار وكسلر , أو 51-36 درجة على 

اختبار ستانفورد بينيه أو ما يعادل أيا منهما .

ب. أن يصاحب تدني القدرة العقلية في الفقرتني السابقتني 

)1, 2( قصور في مجالني على األقل من مجاالت املهارات 

التكيفية حسب اختبارات السلوك التكيفي الرسمية أو غير 

الرسمية مبوجب تقرير من قبل جلنة مختصة معتمده .

ج. أن يكون قد مت تشخيصه من قبل فريق متخصص .

د. إرفاق جميع التقارير الطبية عن حالة الطفل .

هـ. أن ال يوجد  لدى الطفل عوق آخر .

و. موافقة اللجنة اخلاصة بقبول ذوي متالزمة داون  .

ز. أن يجتاز فترة املالحظة املقررة في املركز .

 1000 إلى   700 كـل  بني  من  أن  اإلحصائيات  أشارت  لقد 

داون,  مبتـالزمة  مصاب  طفل  هناك  طبيعيـة  والدة  حالــة 

فرص  على  يؤثر  األم  عمر  أن  إلى  اإلحصائيات  أشارت  كما 

إلى   30 من  األم  سن  كان  فإذا   ، داون  متالزمة  من  طفل  والدة 

وفي سن 35   ، لكل  1562  واحد  اإلصابة  احتمالية  34 كانت 

سنة   45 سن  وفوق   ،  214 لكل  واحد  احتمال  يصبح   39 إلى 

احتمال  زيادة  من  الرغم  وعلى   ،  19 لكل  واحد  االحتمال  يزيد 

الذين  األطفال  من   %  80 فإن   ، األم  عمر  زيادة  مع  اإلصابة 

كما   35 الـ  سن  دون  لنساء  يولدون  داون  متالزمة  من  يعانون 

ما  وخاصة  األب  عمر  أن  إلى  أيضاً  تشير  األخيرة  البيانات  أن 

 . الفئة  هذه  من  بطفل  اإلصابة  احتمالية  من  يزيد   42 بعد 

بزل  طريق  عن  احلمل  أثناء  اإلصابة  عن  الكشف  وميكن 

داون  ملتالزمة  املميزة  الصفات  من  الكثير  جند  كما  السلي، 

اللسان  حجم  وكبر  الذقن  كصغر  طبيعيني  أشخاص  في 

خلل  بها  اإلصابة  تسبب  كما   . ذلك  وغير  الوجه  واستدارة 

واضطرابات  ذهني  عوق  عنه  ينتج  العصبي  واجلهاز  املخ  في 

احتمالية  تزيد  كما   ، واحلركية  اإلدراكية  اجلسم  مهارات  في 

وارجتاع   ، الدرقية  الغدة  كأمراض  أمراض  بعدة  إصابتهم 

منذ  املبكر  بالتدخل  يوصى  لذلك   . األذن  والتهاب   ، املريء 

متعاون  عائلي  جو  وتوفير  الطبي  العالج  تقدمي  مع  الطفولة 

 . بها  املصاب  للطفل  الكلي  النمو  تطوير  في  نسهم  حتى 

أنواع متالزمة داون :

توجد ثالث أنواع من متالزمة داون :

1. التثالث احلادي والعشرين: 

فيه يتكرر الصبغي  21 ثالث مرات بدال من مرتني ليكون عدد 

الصبغيات 47 بدالً من 46 صبغي في كل خلية ، ويشكل هذا 

النوع النسبة األعلى من مجموع املصابني بهذه املتالزمة حيث 

. داون  به حوالي 95% من حاالت متالزمة  اإلصابة  تبلغ نسبة 



2. االنتقال الصبغي:  

وعادة  آخر  بصبغي  ويلتصق   21 رقم  الصبغي  ينفصل   فيه 

 22  ،21  ،15  ،14  ،13 األصباغ  من  اآلخر  الصبغي  يكون  ما 

. داون  متالزمة  باملائة من حاالت   4 النوع حوالي  هذا  ويشكل 

3. النوع الفسيفسائي:  

وهذا النوع يوجد لديه نوعني من اخلاليا في جسمه ، بعضها 

واآلخر   46 أي  الصبغيات  من  الطبيعي  العدد  على  يحتوى 

صبغي،   47 أي  داون  متالزمة  في  املوجود  العدد  على  يحتوى 

داون.  مبتالزمة  املصابني  من   %1 حوالي  النوع  هذا  وميثل 

السمات السائدة لدى أطفال متالزمة داون :

األطفال  ويشبهون  جذابون  داون  متالزمة  ذوي  األطفال 

يحمل  أنهم  إال  عنهم  يختلفون  مما  أكثر  العاديني 

وتصبح  الوالدة  منذ  عليها  التعرف  ميكن  مميزه  صفات 

: املالمح  أهم  ومن   , بالعمر  تقدم  كلما  وضوحا  أكثر 

•ارتخاء العضالت واملفاصل وضعفها .

•صعوبات في النطق .

•تسطح اجلانب اخللفي للرقبة .

•قصر الرقبة .

•صغر حجم األذنني .

•عينان تشبهان حب اللوز ومائلتني إلى األعلى .

•أنف عريض ومسطح .

•يبدو حجم اللسان كبيراً بالنسبة للفم .

•خط عريض وحيد في راحة اليد .

من خصائصهم السلوكية :

•صعوبة في احلواس وخاصة السمع واللمس .

•صعوبة في التفكير اجملرد والفهم واالستيعاب .

•استطاعة تقليد الغير بشكل ملحوظ .

•مرحون ومشاكلهم السلوكية قليلة .

النمو املعرفي :

يختلف النمو املعرفي بني هذه الفئة من شخص آلخر وال 

ميكن التنبؤ مبستوى قدراتهم بشكل يعتمد عليه مستقبالً ، 

كما ال ميكن أن يتوقع منوه املعرفي بناء على سماته اجلسدية 

اخلاصة باملرض . وتتم حتديد طريقة التعليم املناسبة لكل فرد 

وفقاً لقدرات كل حالة. وهنا تنبع أهمية تقومي كل حالة على 

حدة . فبعض التأخر املعرفي الذي يصيبهم قد يصيب أطفاالً 

عاديني وقد يستخدم معها آباؤهم برامج عامة تقدم من 

خالل مراكز التدخل املبكر ومن جوانب التأخر املعرفي : 

1. اجلانب اللغوي :

اللغة  فهم   : هما  لقسمني  تنقسم  اللغوية  القدرات  إن 

داون  متالزمة  أطفال  فمعظم  اللغة  بواسطة  والتعبير 

والتدريب  عالجها  يستلزم  الكالم  في  تأخراً  من  يعانون 

. اللغوي  التعبير  على  القدرة  لتحسني  خاص  بشكل  عليها 

 

2. املهارات احلركية الدقيقة :

تتأخر املهارات احلركية الدقيقة خاصة عن احلركات الكبيرة وقد 

يعزى هذا إلى تأخر النمو املعرفي . وتبعات هذه املشكالت احلركية 

تختلف من شخص آلخر فبعض املصابني يبدؤون باملشي في 

سن الثانية بينما ال يبدأ بعضهم بذلك حتى السنة الرابعة، 

خاصة  برامج  في  واملشاركة  الطبيعي  العالج  يساهم  وقد 

. احلركية  النشاطات  التقدم في  تعزيز  والتأهيل في  للتدريب 

3. التواصل االجتماعي :

ميكن أن يكونوا قادرين على التكيف إذ أنهم يتصفون بإقبالهم 

في  للراشدين  والتقرب  يقابلونه  من  ومصافحة  الناس  على 

يتصفون  كما   ، والتقليد  للمحاكاة  وامليل  واملدرسة  البيت 

بالوداعة والهدوء وأنهم كثيري الود ومطيعني وينخرطون في 

السرور  يبعثون  أنهم  ، كما  اجلماعية بشكل عام  النشاطات 

واملرح ولكنهم إذا تعرضوا للضغط عليهم ألداء مهام وأعمال 

والعدوانية. للغضب  يتحولون  فإنهم  باستطاعتهم  ليست 

 

متالزمة

  داون

المملكة العربية السعودية
جمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج

تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
مسجلة برقم )607(



احلاجة  وقت  التبول  على  الطفل  تعويد  يجب  لذا   . واإلبداع 

في  البراز  من  والتخلص  احلاجة  قضاء  وكذلك   . تأجيل  دون 

السامة من  املواد  امتصاص  إلى  يؤدي  ال  املناسب حتى  الوقت 

الدورة  طريق  عن  للدماغ  تصل  ثم  ومن  الدم  إلى  الفضالت 

من  العصبية  اخلاليا  بعض  إخفاق  في  فيتسبب  الدموية 

واإلبداع. التفكير  على  القدرة  يعوق  مما  بوظائفها  القيام 

ويجب  الطفل  فيها  لينمو  آمنة  هادئة  بيئة  توفير   .8

العقاب  من  بدالً  واإلثابة  التشجيع  أسلوب  استخدام 

. بنفسه  ثقته  تزداد  حتى  بأعماله  االستخفاف  أو 

9. يجب مساعدة الطفل على التخلص من الصفات النفسية 

الضارة مثل اخلوف واخلجل وذلك ألن اخلوف واخلجل يقتالن االبتكار 

والقدرة على العمل واملشاركة فيه . كما يجب تشجيع الطفل 

غضب. نوبات  في  الدخول  من  بدالً  غضبه  في  التحكم  على 

جميع  عن  باإلجابة  لديه  االستطالع  حب  إشباع   .10

إجابات  إعطائه  وعدم  التساؤل  على  وحتفيزه  بل   ، تساؤالته 

. التساؤل  من  ملزيد  حتفزه  إجابة  بل  مغلقة،  نهاية  ذات 

أفضل  من  واخلطأ  فاحملاولة  يخطئ،  دعه   .11

. موهبته  لينمي  منها  سيتعلم  التي  الوسائل 

يقضيها  الوقت  من  مبساحة  له  اسمح   .12

. عينيك  حتت  ولكن  ويجرب  ليستكشف  مبفرده 

13. عرضه ألشياء كثيرة سواء مادية مثل األلعاب، أو إلى مواقف 

مثل وضعه في مواقف مختلفة وتعليمه كيفية التصرف فيها. 

واالهتمام بتكوين عادات جتعله يقوم دائماً بربط اخلبرات السابقة 

واخلبرات اجلديدة . كذلك عوده التفكير في كل صغيرة وكبيرة .

فاللعبة  للطفل،  النمو  مجاالت  أهم  من  اللعب  يعتبر   .14

املركبة متثل أمرًا مثيرًا للتفكير. وتعوده على التركيز واالنتباه .

احلركية  مهاراته  تنمي  التي  األلعاب  اختيار  يجب   .15

واإلدراكية مثل املكعبات والبازل املناسبة لسنه، ولكن عليك 

مقترحات لتنمية الذكاء :

مع  الكثير  احلديث  طريق  عن  اللغة  تنمية  حاول   .1

الفصحى  باللغة  معه  التحدث  يفضل  كما  طفلك، 

فهو   . األطفال  لغة  أو  العامية  للغة  اللجوء  دون  مباشرة 

 . غيرها  أو  الفصحى  سواء  بها  حتدثه  التي  اللغة  يتعلم 

2. اهتم باملشاهدات اليومية ملفردات كثيرة على أن حتكي له 

ما يرى وكيف يعمل.

طاقة  قدر  على  الكرمي  القرآن  بحفظ  االهتمام  يجب   .3

القصص،  قراءة  و   ، األطفال  أناشيد  حفظ  و   ، الطفل 

. الطفل  ذكاء  لتنمية  وذلك   . احلكايات  وحكي 

 ، الفكرية  الطفل  حياة  على  األثر  أكبر  للقراءة  أن   .4

في  و  املصورة.  الكتب  من  الكثير  وأره  للطفل  اقرأ  لذا 

إلثارته. الكتب  من  مختلفة  أنواعاً  أعطه  أكبر،  سن 

 : التي تساعده في اإلفصاح عما بداخله  بالفنون  5. االهتمام 

أعطه ورقة وقلماً ولكن ال تطلب منه أشياء فوق سنه مثل الرسم 

بدقة فوق السطر، ولكن اتركه يبدع بطريقته . فقط أعطه أدوات 

رسم ، وألواناً ، وورقة كبيرة، وال تهتم بالفوضى التي قد حتدث، 

يلعب  الذي  املكان  في  البالستيك  من  قطعة  فرش  فيمكنك 

فيه ودعه ينطلق فهذه األنشطة يرافقها مرح وشعور باإلجناز، 

وهو ما يزيد من كفاءة الدماغ وقدرته على التفسير والتحليل 

والتنظيم؛ فباخلطوط واأللوان ميكن أن نصنع طفالُ ذكيًّا وفنانًا .

اللعب  مجال  له  أفسح   ، اخملتلفة  بالوسائل  خياله  تنمية   .6

درجة  لديه  يصبح  التخيلي  باللعب  يتمتع  فمن  التخيلي 

عالية من الذكاء، والقدرة اللغوية، وحسن التوافق االجتماعي.

املثانة  امتالء  على  يترتب  الفضالت:حيث  من  التخلص   .7

سيصل  الذي  الدم  أن  مبعنى  بالدم  البول  نسبة  ارتفاع  بالبول 

تؤذيه  التي  الضارة  األمالح  من  نسبة  على  سيحتوي  للدماغ 

التفكير  القدرة على  وانخفاض  الدماغ  إعاقة عمل  إلى  وتؤدي 

. بالعجز  الشعور  لديه  ينمو  ال  حتى  ترتيبها  في  مساعدته 

يالعب  وتركه  الطفل  مع  اللعب  بني  اجلمع  يجب   .16

بها  يقوم  التي  األلعاب  هي  الفردية  فاأللعاب   . نفسه 

حوله  من  العالم  الكتشاف  مبفرده  يكون  عندما  الطفل 

عام.  بشكل  جسمه  أجزاء  اكتشاف  أو  األصابع،  مص  مثل 

ويحرصا  األلعاب  من  النوعية  هذه  األبوان  يشجع  أن  جب   .17

منهما. تدخل  دون  به  خاصاً  وقتاً  طفلهما  إعطاء  على 

فيها  يعتمد  حيث  إيجابية  ألعاب  هي  الفردية  األلعاب  ألن 

ينمي  ما  وهو  األشياء  يفهم  لكي  عقله  على  الطفل 

اللعب  لألشياء.كذلك  ومنظوره  الطفل  حواس  كبير  بشكل 

والتفاعلية. االجتماعية  مهاراته  لديه  ينمي  الطفل  مع 

وميدحانه  منه  قريبان  وهما  األبوين  مع  الطفل  لعب   .18

الشعور  هذا  أن  ثبت  وقد  محبوب  بأنه  شعوره  على  يساعد 

اآلخرين.  مع  والتفاعل  باملبادرة  الطفل  إحساس  من  يزيد 

وعليك  للتفاصيل.  واالنتباه  املالحظة  على  دربه   .19

اخملتلفة  مكوناتها  ليرى  البيئة  في  باالنطالق  له  بالسماح 

فكل   ، واملصانع  املهن  أصحاب  وأشخاص  أصوات  من 

 . عقليته  وتفتح  الطفل  ذكاء  إمناء  على  يساعد  ذلك 

مبعنى  منظومة،  إطار  في  بالذكاء  االهتمام   .20

تتشابك  ألنها  األخرى؛  النمو  نواحي  إغفال  عدم 

املتميز.  األداء  قناة  وهي  واحدة  قناة  في  وتصب 

هي  هذه  ألن  ومرحه؛  ابنك  إمتاع  عينيك  نصب  ضع   .21

الطفل  به  يقوم  مبا  فاالستمتاع  احلقيقية،  التعلم  بوابة 

وتنمية.  تعلًما  طياته  في  يحمل  حياته  حلظات  كل  في 

جملرد  يريده  ال  شيئاً  يفعل  لكي  طفلك  على  تضغط  وال 

 . املطلوب  بالشكل  ينجزه  لن  فغالباً  يفعله،  أن  تريده  أنك 

يكون  والذي  طفلك  به  يهتم  الذي  النشاط  اعرف   .22

بدنياً،  نشاطاً  كان  سواء  املادية  إلمكانياتك  مناسباً 



مثل  إبداعياً  نشاطاً  أو  الكاراتيه،   اجلمباز،  فصول  مثل 

فيها. املشاركة  على  وشجعه   ، والنشيد  الرسم،  فصول 

اختيار  فيه  ميكنه  الذي  للسن  الطفل  يصل  عندما   .23

له  املناسبني  األطفال  ملصادقة  الطفل  وجه   ، أصدقائه 

 . الطفل  ذكاء  مستوى  من  يزيد  مما   ، جليلة  اهتمامات  وذو 

ما  ومع   ، العمرية  مرحلته  يناسب  ما  الطفل  إعطاء   .24

ال  ما  على  اطالعه  في  التعجل  وعدم  قدراته  مع  يتفق 

في  ومفاهيم  مهارات  الطفل  تلقني  أن  حيث   . سنه  يناسب 

والفشل. باإلحباط  الطفل  شعور  نتيجته  تكون  مبكر  وقت 

الطفل  على  يضيع  املفاهيم  تلك  عرض  في  التأخر  أن  كما 

. املفاهيم  تلك  لتلقني  املثالية  الفترة  من  االستفادة  فرصة 

احلواس  تنمية  على  يعتمد  املهد  مرحلة  في  الذكاء   .25

مبعزل  ينمو  ال  العقل  أن  حيث  البدنية  بالتنشئة  والتبكير 

: باحلواس  اخلاصة  التدريبات  بعض  وهذه  اجلسم  عن 

)احليوانات  لها  ومتييزه  مختلفة  ألصوات  بتعريضه  السمع:  أ. 

تقليد   – الصوت  اجتاه  – حتديد  والبقول في علبة  األرز   – املاء   –

األصوات اخملتلفة – أداء تعبيرات صوتية مختلفة كالفرح ومتييز 

أصوات معينة وغيرها من األلعاب التي حتفز حاسة السمع(.

والضوء.فعرض  األلوان  عبر  طفل  لدى  وينشط  البصر  ب. 

األلوان  تعدد  مييز  واجعله  الطبيعة،  الفنية  للوحات  طفلك 

و  لألشياء  صورًا  عليه  واعرض  الواحد  للون  والدرجات 

األشياء.  وبني  الصور  بني  واالختالف  االتفاق  ليتعرف  ساعده 

ولكن يحذر العلماء من تعريض الطفل للتلفاز أو استخدامه 

ذا  يكون  مثيرات  من  فيه  يعرض  ما  ألن  وذلك  بصري  كمثير 

بعدين، كما يتسبب في إرهاق العني وعدم إعطائها وقتاً للراحة 

 . العني  إجهاد  من  يزيد  مما  واستمرارها  الصور  لتوالي  نظراً 

األشياء  شم  فرصة  لطفلك  وفر  الشم:  ج. 

. احلديقة(  في  املطبخ،  )في  اخملتلفة 

بارد(،   – )ساخن  اخلشن(،   – )الناعم  مييز  دعه  اللمس:  د. 

أشياء. من  به  مير  ما  لكل  اخملتلفة  املالمس  على  يتعرف 

. سكر(   – )ملح  اخملتلفة  األشياء  ليتذوق  ساعده  التذوق:  هـ. 

و. وبالنسبة لالهتمام باحلركة : فنجد أن علم النفس التطوري 

ماليني  تتكون  حيث  للطفل  بالنسبة  احلبو  أهمية  يؤكد 

االرتباطات الدماغية أثناء محاولة الطفل التعرف على األشياء 

من خالل التفاعل معها . وقد أكدت دراسة ) هنافورد ( على أن 

املثيرات احلركية في هذا العمر لها أثر على قدرات الطفل في 

والذاكرة  واالستجابة  االنتباه  مهارات  وعلى  والكتابة  القراءة 

احلركية  لألنشطة  وبالنسبة   ، الطفل  لدى  اإلحساس  وتطور 

فيمكن استخدام حركة اجلسم في التعلم )فوق – حتت – ميني – 

شمال – قريًبا من – بعيًدا عن – أمام – خلف( أو أداء بعض احلركات 

املعتادة. متريناتك  أدائك  أثناء  مبرافقتك  البسيطة  الرياضية 

كزبدة   : الذكاء  تنمي  التي  األطعمة  للطفل  وفر   .26

والبروتينات،  والبيض،  الدسم،  كامل  واحلليب  الفستق، 

الدسمة  الوجبات  جتنب  يجب  كما  والسمك، 

 . البسيطة  والكربوهيدرات  املعقدة  الدهون  ذات 

احلد  عن  الدم  في  املاء  نسبة  انخفاض  إن   : الشرب   .27

في  وتقذفها  داخلها  من  السوائل  تفرز  اجلسم  خاليا  يجعل 

. اجلسم  إجهاد  وزيادة  الدم  ضغط  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  الدم 

 ومبا أن الدماغ من أكثر أجهزة اجلسم احتواء على املاء حيث 

تصل نسبة املاء فيه إلى 78 % لذلك يكون من أكثر األعضاء تأثراً 

باجلفاف مما يقلل من القدرة على التعلم والتفكير . ويجب عدم 

استبدال املاء بغيره من السوائل التي حتتوي على مواد ومركبات 

تزيد من نسبة األمالح في الدم مثل املشروبات الغازية وغيرها .

 مقترحات لتنمية 
الذكاء  
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2. عمل قائمة بالكلمات محل املشكلة والتدرب عليها :

فندرب جهازه العصبي على آلية النطق بها ، فنحن نحدد له 

الكلمات التي يعاني في نطقها وندربه عليها .

3. إزالة التوتر املصاحب  :

فالشخص الذي يعاني من التأتأة قد يصاحبها حركات توتر 

في اليدين . فيمكن أن أمسح على يده بهدوء وهو يتحدث 

حتى يزول التوتر .

4. التعرف على إستراتيجيته ) التأتأة واالنطالق(    :

نحن قد نعرف شخصاً فيه تأتأة شديدة ، ولكنه عندما 

يقرأ القرآن حفظاً أمام الناس يقرءاه بشكل ممتاز جداً !! بل 

وبصوت جميل ولكن جتده يعاني من التأتأه  .

5. مالحظة العالقة بني السرعة والتأتأة  :

فإذا كان سريع الكالم أبطئ من كالمه ، فمثالً : أجعله ينفخ 

في بالون .

ج- بناء احلصيلة : ) مولد سلوك جديد ( »تقنية في البرمجة« 

- اعمل له منوذج ذهني .

- اجعل له قدوة .

- رسائل إيجابية في التنومي اإليحائي.

وهذه تقدم من قبل متخصص في هذا اجملال .



مقدمة :
على  وتؤثر  لألطفال  حتدث  التي  اللغوية  املشاكل  من  التأتأة 
ترديد  شكل  على  تكون  وقد   ، احلديث  عند  الكلمات  انسياب 
أو السكوت  الكلمة  أو وسط  البداية  الكلمة في  مقطع من 
فجأة أثناء احلديث ، وأحيانا تكون هذه املشكلة شديدة لدرجة 
للطفل. واالجتماعية  التعليمية  الناحية  على  تؤثر  أنها 

 
انتشار التأتأة :

أن نسبة وجود التأتأة عند األطفال  1 % وهى حتدث في األوالد أكثر 
من البنات بنسبة 4 إلى 1 ، وهذه املشكلة تكثر في العائالت 
التي تكون في تاريخ أفرادها تأتأة ، والسبب غير معروف ولكن 
هناك عديد من النظريات التي ترى أن التأتأة حتدث بسبب وجود 
صراع أو خوف وقلق عند الطفل ، ولكن لم يوجد ما يثبت ذلك 
بشكل قطعي ، ولكن لوحظ أن مشكلة التأتأة تزيد وتصبح 
أو توتر في بيئة الطفل. أكثر شدة مع وجود ضغوط نفسية 

حتدث  التأتأة  أن  ترى  باملخ  عالقة  لها  والتي  النظريات  ومن 
ومن   ، الطفل  لدى  األيسر  أو  األمين  الفص  سيادة  لعدم 
التأتأة  أن  وهى  التعلم  نظرية  أيضاً   املذكورة  النظريات 
الطفولة. منذ  الطريقة  هذه  الطفل  تعلم  بسبب 

ولكن ال ننسى أيضاً العامل الوراثي في ذلك .

تأثير التأتأة على الطفل من الناحية النفسية :
عرضة  وأيضا  كبير  بشكل  املعنويات  لضعف  عرضة  الطفل 
الضروري  إذ من  املشكلة  االكتئاب بسبب هذه  ومرض  للقلق 
تقيم الطفل من الناحية النفسية وإعطاء العالج عند الضرورة

نصائح هامة :
1. عدم استعمال شدة أو عنف أو توبيخ للطفل بسبب هذه 

املشكلة .
2. تنبيه جميع أفراد العائلة بعدم التعرض للطفل بالتعليق 

أو االستهزاء .
3. تشجيع الطفل على الكالم باستمرار وجتاهل أي تأتأة 

موجودة .
4. عمل جلسات فردية مع الطفل يومياً ملدة نصف ساعة 

على األقل في جو ودي مشجع واستعمال الصور اخملصصة أو 
احلديث عن املدرسة... . 

5. استعمال االستراتيجيات التالية :

أوال : تدريب الطفل على بدء احلديث بهدوء .

ثانيا: تخفيض السرعة .

ثالثا : التوقف بني اجلمل .

6. من املهم جداً استعمال التعزيزات املعنوية واملادية 

واستشارة أخصائي تخاطب ملساعدة الطفل

من طرق عالج التأتأة  :

 

ياُلحظ أن التأتأة منتشرة وخاصة بني األطفال والبعض يهملها 

 %75 أن  و   ، يكبر  حتى  للطفل  مالزمة  وتصبح  تكبر  أن  إلى 

 : بالتأتأة وقد يكون سبب ظهورها   الناس مهيأ لإلصابة  من 

• القسوة الشديدة .

• املواقف الصدمية .

• احملاكاة والتقليد .

• املالحظة املستمرة . ) منه نفسه ، أو من الغير ( .

وتعالج في عدة مراحل وفقاً لآلتي :

أ - عالج املوقف املتسبب عن طريق  :

- خط الزمن .

- حتطيم الروابط السلبية .

- الشكليات الثانوية .

 

ب- مرحلة التأهيل :

1. تدريب التحدث أثناء الزفير :

يستمر هذا التدريب لفترة طويلة حتى يتعود اجلهاز العصبي 

على الكالم مع الزفير . فمن املالحظ على املستفيد أنه 

يستعجل الكالم مع الشهيق .



 أنشطة
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فلني بقطعة  أسنان  خلة  أو  مسامير  غرس   •

وميكن   ، أخراجها  ثم  صابون  أو  صلصال  أو  أسفنج  أو    

. الغرس  مكان  لتحديد  الفلني  على  عالمات  عمل 

• دفع بالونه أو أرز أو خرز .

• مترير مكعبات على الطاولة ورميها في إناء يصدر صوت.

• تصويب األسهم على اللوحة .

• لصق رمل على رسمه بها صمغ  .

• توصيل نقط متتالية مرسومة على ورق .

• خيال الظل )سمكه ، ورده ، شجره( .

• سكب حبوب في أنبوبه شفافة طويلة بالكوب.

• يراقب أشخاص يتحدثون وينقل نظره بينهم )عرائس أو 

أشخاص(.

• البحث عن مصدر صوت معني .

• صب ماء من زجاجه إلى أكواب.

• مطابقة صور متماثلة.

• االنتباه للنداء من على مسافة وأخذ شي .

على الوالدين إعطاء    مهمات واضحة وجذابة للطفل فالنقد 

املستمر وخبرات الفشل تؤدي لعدم استمرار الطفل في 

املهمة التي يبدأ بها، كما يجب إعطاء الطفل في البداية 

األصعب. أو  احملببة  غير  املهمات  قم  له  احملببة  املهمات 



أنشطة خاصة لزيادة االنتباه والتركيز لألطفال :

بصري  أو  سمعي  انتباه  على  حتتوي  وهي 

. الطفل  عمر  وحسب  األشياء  أو  لألشخاص 

وهي تستخدم مع عدة أعاقات أو اضطرابات مع أهمية 

اختيار ما يناسب طفلك وعمره وإعاقته ، ومن هذه 

األنشطة :

• التنقيط بالشمعة داخل كوب ماء .

• التنقيط بالشمعة داخل دائرة مرسومة على ورق .

• التنقيط بالشمعة داخل فتحات كرتون بيض .

• التنقيط بالشمعة داخل دوائر على ورق بالترتيب .

• التنقيط بالشمعة على طبق من الصلصال .

• التنقيط بالشمعة على شريط من الورق.

• متابعة ملبة أو النحلة املتحركة في حجرة قليلة 

الضوء .

• متابعة نور فانوس في حجرة قليلة الضوء .

• متابعة ملبة بضوء فالش ) تطفئ وتنور(  .

• متابعة فول ناشف أو خرز يتدحرج داخل أنبوبة شفافة 

• متابعة كرة تتدحرج داخل أنبوبة شفافة من الزجاج .

• نقل قطع صغيرة خرز أو صلصال بخشبة رفيعة .

• نقل مغناطيس الثالجة باملسمار الصلب .

• نقل قطع صغيرة من الصلصال أو اخلرز باملاشة .

• نقل خرز من طبق فيه ماء بامللعقة .

• وضع خرز في زجاجة رفيعة .

• وضع خرز في كرتون بيض بالترتيب .

• وضع سلسلة في زجاجة .

• وضع قطع من الورق امللون داخل فوهة زجاجة شفافة .

• وضع خلة األسنان في علبة اخللة ذات الفتحات الرفيعة .

• وضع قطرات مياه ملونة في كوب به مياه شفافة بالقطارة .

• صب مياه ملونة في أكواب شفافة من البراد .

• صب مياه ملونة من زجاجة .

• صب فول من كوب إلى حلة .

• صب مياه من الزجاجة في ثالث أكواب.

• صب فول في أنبوبة بالستيك .

• استخراج خرز من طبق به مياه بامللعقة .

• استخراج خرز من طبق به مياه بالشبكة.

• استخراج خرز من طبق به مياه باملاشة .

• استخراج خرز من كور الصلصال .

• استخراج قطع معدنية من طبق به رمل بواسطة 

مغناطيس .

• استخراج خرز من طبق به رمل مبلل .

• جتميع قطع معدنية من على الطاولة باملغناطيس .

• جتميع فاصوليا أو خرز من على املنضدة باستخدام قطعة 

صلصال.

• نضم خرز في خشبة الشيش طاووق .

• نضم خرز في سلك .

• لعبة السيارات االلكترونية.

• عمل عالمات باخلتامة داخل دوائر متتالية .

• عمل عالمات بفرشاة التلوين داخل دوائر متتالية .

• عمل عالمات بالقلم الفلوماستر على شريط من 

الصلصال.

• عمل بيوت بالرمل املبلل باستخدام كوب .

• عمل عالمات بالكف على لوحة كرتون0

• عمل عالمات بالقلم داخل دوائر.

• تركيب حلقات السلسلة البالستيك الصغيرة .

• تقطيع شريط من الصلصال بالسكني .

• إزالة قطع الصق من على أجزاء مختلفة من اجلسم .

• تقشير موزه وتقطيعها .



 التعامل مع
  الطفل العصبي

 خطوات العالج :
1. أن يتخلى الوالدان عن العصبية في معاملة الطفل . وخاصة في 
املواقف التي يكون فيها الغضب هو سيد املوقف .حيث إن الطفل 
يكتسب العصبية عندما يعيش في منزل يسوده التوتر والقلق .

بتوفير  للطفل  والعاطفية  السيكولوجية  احلاجات  إشباع   .2
األلعاب  وتوفير  والدفء،  واألمان  واحلنان  واحملبة  االستقرار  أجواء 
. وهواياته  ورغباته،  ميوله،  ترضي  التي  واآلالت  الضرورية 

معاملة  في  القسوة  عن  واملعلمون  اآلباء  يتخلى  أن  بد  ال   .3
الطفل أو ضربه أو توبيخه أو حتقيره، حيث إن هذه األساليب تؤثر 
 . العدوانية  و  العصبية  إال  لنا  تنتج  وال  الطفل،  شخصية  في 

4. البعد عن اإلسراف في حب وتدليل الطفل . ألن ذلك ينشئ 
طفال أنانياً ال يحب إال نفسه، وال يريد إال تنفيذ مطالبه . 

5. عدم التفريق بني األبناء في املعاملة أو تفضيل الذكور على 
اإلناث .

بشراء  يتعلق  فيما  وخاصة  احلرية،  من  شيئا  الطفل  إعطاء   .6
ألعابه، أو مالبسه، وعدم التدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون 
الطفل ؛ ألن هذا يخلق جواً من القلق و التوتر بني الطفل ووالديه .

7. استخدام أسلوب النقاش واحلوار واإلقناع مع الطفل 
العصبي بدالً من الصراخ في وجهه حيث إن ذلك لن يجدي 

معه نفعا.

8. تعزيز السلوك اإليجابي للطفل سواء باملكافآت املادية أو 
بالتحفيز املعنوي عن طريق إطالق عبارات املدح والثناء .

مع  االجتماعي  نشاطه  ملمارسة  له  الفرصة  إتاحة   .9
حيث  عليه،  اخلوف  في  اإلفراط  وعدم   ، اآلخرين  األطفال 
. االجتماعية  شخصيته  بنمو  يساعد  معهم  تفاعله  إن 

وعدم  التلفاز،  في  الطفل  يشاهده  ما  مراقبة   .10
إثارة. أو  عنفاً  حتوي  التي  املشاهد  برؤية  له  السماح 
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الطفل  اصطحاب  من  بد  ال  عضوي  سبب  وجود  حالة  وفي 

التأكد  من  بد  فال   ، منه  ملعاجلته  اخملتص  الطبيب  إلى 

أسباب  عن  البحث  قبل  العضوية  األمراض  من  خلوه  من 

الطفل  عصبية  وراء  تكمن  فسيولوجية  أو  نفسية 

األمراض  تلك  من  الطفل  خلو  من  التأكد  حالة  .وفي 

. للعصبية  الثاني  السبب  في  نبحث  أن  علينا  السابقة.  

ثانياً : أسباب نفسية واجتماعية وتربوية وتتمثل في : 

1. اتصاف الوالدين أو أحدهما بها ، مما يجعل الطفل يقلد 

هذا السلوك الذي يراه.

2. غياب احلنان والدفء العاطفي داخل أسرة الطفل، سواء بني 

الوالدين أو إخوانه.

3. عدم إشباع حاجات ورغبات الطفل املنطقية واملعتدلة .

4. القسوة في التربية معه ، سواء بالضرب أو السب، أو عدم 

تقبل الطفل وتقديره، أو تعنيفه ألتفه األسباب .

واألثرة  األنانية  لديه  يربي  مما  تدليله  في  اإلسراف   .5

. رغباته  حتقيق  عدم  عند  يثور  ويجعله   ، الذات  وحب 

6. التفريق بني األطفال في املعاملة ، سواء ذكور أو إناث، كبار 

أو صغار .

7. مشاهدة التلفاز بكثرة وخاصة األفالم واملشاهد التي حتوي 

عنفاً و إثارة، مبا في ذلك أفالم الرسوم املتحركة .

8. هناك دور رئيس للمدرسة، فرمبا يكون أحد املعلمني، أو 

إحدى املعلمات تتصف بالعصبية، مما يجعل الطفل متوتراً ، 

ويصبح عصبياً . 

من مظاهر العصبية لدى األطفال:  

• مص األصابع .    

•  قضم األظافر .

• إصرار الطفل على رأيه .

• كثرة املشاجرات مع أقرانه .

• بعض احلركات الالشعورية كتحريك الفم، أو األذن، أو الرقبة، 

أو الرجل وهزها بشكل متواصل .... إلخ .

• صراخ الطفل بشكل دائم في حالة عدم تنفيذ مطالبة .

مقدمة :
الولد،  عن  قيس  بن  األحنف  سفيان  أبي  بن  معاوية  سأل 
فقال:يا أمير املؤمنني أوالدنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن 
لهم أرض ذليلة، وسماء ظليلة، وبهم نصول عند كل جليلة، 
ودهم،  مينحوك  فأرضهم،  غضبوا  وإن  فأعطهم  طلبوا  فإن 
موتك  فيتمنوا  قفالً  عليهم  تكن  وال  جهدهم،  ويحّبوك 
 . أنت!...  : هلل  له معاوية  وميلوا حياتك. فقال  قربك  ويكرهوا 
بهذه العقلية نريد أن نكون في تعاملنا مع أبنائنا، وأن تكون 
عطفنا  من  عليهم  نغدق  وأن  إيجابية،  نظرة  لهم  نظرتنا 
عليهم  الثورة  وإعالن  وجوههم،  في  الصراخ  من  بدالً  وحبنا، 
مرغوب  غير  سلوكاً  منا  يكتسبوا  ال  حتى  األسباب،  ألتفه 
فيه. فلقد ثبت علمياً أن الطفل يتأثر مبا يحيط به من احلنو 
أو القسوة تأثراً عميقاً يصاحبه بقية حياته وعمره ويشمل 
علماء  لدى  معلوم  هو  وكما  والنفسية،  الصحية  نواحيه 
التربية أن الطفل يولد وليس له سلوك مكتسب، بل يعتمد 
شخصيته؛  وتنمية  سلوكياته،  اكتساب  في  أسرته  على 
البذرة  ترعى  التي  األول  التربوي  احلضن  هي  األسرة  ألن 
اخلبرات  من  الكثير  يكتسب  ومنها  والدتها،  منذ  اإلنسانية 
في  تؤثر  التي  والقدرات  والسلوكيات  واملهارات،  واملعلومات 
تشكل شخصيته  التي  وهي  وسلبياً(  )إيجاباً  النفسي  منوه 
اآلباء  منها  يشكو  ما  كثيراً  التي  الظواهر  ومن   ، ذلك  بعد 
واألمهات ظاهرة العصبية لدى األطفال. وفي هذه السطور 
. التفصيل  من  بشيء  الظاهرة  هذه  على  الضوء  سنلقي 

 تعريف العصبية :
هي ضيق و توتر وقلق نفسي شديد مير به اإلنسان سواء الطفل 
أو البالغ جتاه مشكلة أو موقف ما يظهر في صورة صراخ أو رمبا 
مشاجرات مع األقران أو أقرب الناس مثل األخوة أو الوالدين .

 
أسباب العصبية لدى األطفال:

يرى علماء النفس أن العصبية لدى األطفال ترجع إلى 
لسببني وهما :

أوالً : أسباب عضوية ) مرضية ( مثل :
أ. اضطرابات الغدَّة الدرقية .  
ب. اضطرابات سوء الهضم .  

ج. مرض الصرع .



 الحد من تشتت
 االنتباه وضعف التركيز

11. تقدير وحتفيز الطفل على احملاولة  :
يكون  فقد  االنتباه  قليل  طفلك  مع  صبوراً  كن 
األطفال  من  فكثيراً  وسعه  في  ما  أقصى  يبذل 
. به  واالستمرار  ما  بعمل  البدء  في  صعوبة  لديهم 

12. حدد اجتاهك جيداً :

خبراء منو األطفال ينصحون دائما بتجاهل الطفل عندما يقوم 

بسلوك غير مرغوب فيه ، ومع تكرار ذلك سيتوقف الطفل عن 

ذلك ألنه ال يلقى أي انتباه لذلك واملهم هو إعارة الطفل كل انتباه 
عندما يتوقف عن السلوك الغير مرغوب ويبدأ بالسلوك اجليد. 

13. ضع نظاماً محدداً والتزم به  :
يعانون  الذين  فاألطفال   ، املوضوعة  واملواعيد  باألعمال  التزم 
املواظب  األعمال  من  غالباً  يستفيدون  االنتباه  مشكالت  من 
وتناول  التلفاز  ومشاهدة  الواجبات  كأداء  واملنظمة  عليها 
والتوقف  االنقطاع  فترات  بتقليل  ويوصى  وغيره  األكل 
. ثباته   وعدم  النظام  أو  اجلدول  بتغيير  الطفل  يشعر  ال  حتى 

14. أعط الطفل فرصة للتنفيس :
لكي يبقى طفلك مستمراً في عمله فترة أطول يقترح اخلبراء 
السماح بالطفل ببعض احلركة أثناء العمل .. فمثالً : أن يعطى 
كرة أسفنجية من اخليط امللون أو املطاط يلعب بها أثناء عمله . 

15. التقليل من السكر:

بعض  يرى  ًولكن  كثيرا  السكر  من  حتذر  ال  األبحاث  من  كثير 

اخملصني أنه يجب على اآلباء تقليل كمية السكر التي يتناولها 

الطفل فبعد تشخيص ما يقرب من 1400 طفل وجد حوالي ثلث 

األطفال يتدهور سلوكهم بشكل واضح عند تناولهم األطعمة 

الطعام  أن  أيضا  البحوث  بعض  وأثبتت   ، السكريات  مرتفعه 

األطفال  لدى  السكر  مفعول  يبطل  أن  ميكن  بالبروتني  الغني 

احلساسني له .. لذلك إذا كان طفلك يتناول طعاماً يحتوي على 

. اجلنب  أو   ، البيض  أو   ، كاللنب  بروتني  مصدر  له  فقدم  السكر 
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واأللوان والتماس اجلسدي واإلثارة فمثالً عند مساعدة الطفل 
في هجاء الكلمات ميكن للطفل كتابة الكلمات على بطاقات 
بقلم ألوان وهذه البطاقات تستخدم للتكرار واملراجعة والتدريب .

 
5. تغيير مكان الطفل  :

التركيز  يستطيع  بسرعة  انتباهه  يتشتت  الذي  الطفل 
كرسي  كان  إذا  أطول  ولفترات  الواجبات  في  أكثر 
 . شبك  أو  مفتوحة  حجرة  من  بدالً  حائطاً  يواجه  املكتب 

6. تركيز انتباه الطفل : 
صورة  شكل  على  املقوى  الورق  من  كبيره  قطعة  اقطع 
أمام  االنتباه  تركيز  منطقة  أو  مساحة  على  وضعها  ما 
اإلطار  داخل  والنظر  التركيز  منه  واطلب  الطفل  مكتب 
التركيز. زيادة  على  يساعده  وهذا  الواجبات  عمل  أثناء  وذلك 

7. االتصال البصري  :
عليك  االنتباه  قليل  طفلك  مع  التواصل  لتحسني 
. والكالم  احلديث  قبل  معه  البصري  باالتصال  دائماً 

8. ابتعد عن األسئلة اململة :
تعود على استخدام اجلمل والعبارات بدالً من األسئلة فاألوامر 
البسيطة القصيرة أسهل على الطفل في التنفيذ .. فال تقل 
للطفل : )أال تستطيع أن جتد كتابك ؟( فبدالً من ذلك قل له: 

) اذهب واحضر كتابك اآلن ( .

9. حدد كالمك جيداًُ : 
يقول د . جولد شتاين .. اخلبير بشؤون األطفال : دائماً أعط تعليمات 
إيجابية لطفلك فبدالً من أن تقول ال تفعل كذا ، اخبره أن يفعل 
كذا وكذا ، فال تقل ) ابعد قدمك عن الكرسي ( وبدالً من ذلك 
قل له )ضع قدمك على األرض ( وإال سوف يبعد الطفل قدميه 
عن الكرسي ويقوم بعمل آخر كأن يضع قدميه على املكتبة .

10. إعداد قائمة الواجبات  :
عليك إعداد قائمة باألعمال والواجبات التي يجب على الطفل 
أن يقوم بها ووضع عالمة )صح ( أمام كل عمل يكمله الطفل 
وبهذا ال تكرر نفسك وتعمل هذه القائمة كمفكرة ، واألعمال 
. القائمة  في  عليها  يتعرف  أن  الطفل  أخبر  تكتمل  ال  التي 

مقدمة :
األبوية  مراقبتك  حتت  ابنك  وضع  يوماً  حاولت  هل 
؟ املدرسية  واجباته  وتأدية  دراسته  أثناء  التربوية 

وهل سألت نفسك : ملاذا يستجيب هذا االبن لكل ما يحدث 
حوله حتى لو كان خارج املنزل ، في احلديقة مثالً ؟ فحفيف 
انتباهه ،  األشجار أو صوت أألخ أو أألخت كفيالن أن يشتتا 
فيترك دراسته ليلعب بإحدى لعبه أو يداعب أخاه الصغير.

وهل سألت ملاذا ال يبقى فترة كافية إلنهاء واجباته ؟ 
تبدو مشكلة فترة االنتباه القصير، أنها صعبة احلل !

ولكن اخلبراء يقولون : أن هناك أشياء كثيرة ميكنك القيام 
بها ملساعدة طفلك وحتسني تركيزه نوجزها في التالي  :

1. التشاور والتباحث مع املدرس : 
في  فقط  طفلك  مع  حتدث  املشكلة  هذه  كانت  إذا 
في  املدرس  مع  مشكلة  هناك  يكون  فقد  املدرسة 
مقابلة  من  البد  احلالة  هذه  وفي   ، للدرس  شرحه  أسلوب 
 . املمكنة  واحللول  املشكلة  ومناقشة  ومشاورته  املدرس 

 
2. مراقبة الضغوطات داخل املنزل : 

فقد  املنزل  في  طفلك  مع  حتدث  املشكلة  هذه  كانت  إذا 
فإذا   ، املنزل  في  معينه  لضغوط  فعل  رد  ذلك  يكون 
 « االندفاع  أو  الزائد  النشاط  أو  االنتباه  تشتت  الحظنا 
أو  طالق  أو  انفصال  بظروف  متر  وأنت  طفلك  التهور«لدى 
مؤقتاً،  يكون  قد  السلوك  هذا  فان   ، مستقرة  غير  أحوال 
مع  تقضيه  الذي  الوقت  زيادة  هنا  األخصائيون  ويقترح 
. مشاعره  عن  التعبير  في  فرصته  تزيد  حتى  الطفل 

3. فحص حاسة السمع : 
غير  ولكن  التشتت  وسهل  االنتباه  قليل  طفلك  كان  إذا 
السمع  حاسة  فحص  فعليك   ، احلركة  كثير  أو  مندفع 
به  مشكالت  أي  وجود  وعدم  سالمته  من  للتأكد  عنده 
يسمع  أنه  رغم  األحيان  بعض  ففي   ، االستماع  وبعمليات 
جيدا يحتمل أن املعلومات التصل كلها بشكل تام للمخ  .

4. زيادة التسلية والترفيه :
يجب أن حتتوي أنشطة الطفل على احلركة واإلبداع ، والتنوع، 



 تدريبات لعالج 
سيالن اللعاب  

ثالثا : عملية التحايل على حاسة التذوق لدى الطفل وذلك 
من خالل :

الشفاه  أو  الداخل  من   ) الوجنتني   ( اخلد  طرفي  دهن    •
. ليمون   ، مربى  عسل،  مثالً  حامضة  أو  حلوه  مبادة 

بني   ) احملالة  األنواع  يفضل   ( اجلاف  احلليب  مادة  •وضع 
مميزاً  طعماً  يعطي  مما  األسنان،  و  السفلية  الشفة 
حث  األمر  هذا  خالل  من  يتم  و  اللعاب  سيالن  عند  للطفل 
اجلاف. احلليب  وإذابة  سال  كلما  ريقه  بلع  على  الطفل 

• كل ذلك باإلضافة إلى تشجيع الطفل على تناول الفواكه 
التي متتاز بنوع من الصالبة مثل اجلزر ، اخليار ، التفاح ،وكذلك 
فإن استخدام اللحم املسلوق على شكل قطع طويلة مفيد 
قدرات  مراعاة  إلى  االنتباه  ضرورة  .مع  الفم  عضالت  لتقوية 
. الطعام  ثخانة  في  التدرج  يجب  حيث  البلع  على  الطفل 

دوماً  وتنبيهه  منديل  أو  فوطة  الطفل  إعطاء  فإن  وكذلك    •
إلى ضرورة مسح لعابه بني فترة وأخرى طبعاً إذا كانت قدراته 
العقلية تسمح بهذا األمر عالوة على التنبيه املتكرر للطفل 
سلوكي  كتعديل  مفضل  شيء  هو  الريق  بلع  ضرورة  على 
للطفل واألخصائية النفسية هي األقدر على مساعدتكم في 
هذا اجملال من خالل برامج تعديل السلوك والتعزيز والعقاب .

• ضرورة االهتمام بنظافة الفم واألسنان وصحة اللثة 
ومحاولة عالج أي مشاكل تطرأ من هذه الناحية.

 

في حال فشلت هذه اإلجراءات واستمر فرط إفراز اللعاب فان 

االختصاصات  من  عدد  من  فريق  تشكيل  علينا  يحتم  األمر 

بينما  الصحية  احلالة  ومتابعة  الطبي  بالفحص  األمر  يبدأ 

كفاءة  حتسني  على  والوظيفي  الطبيعي  العالج  يعمل 

الكراسي  باستخدام  اجلسمية  الوضعية  وتقومي  البلع  آلية 

التنفس  متارين  خالل  من  النطق  اختصاصي  كذلك  اخلاصة 

طبيب  تدخل  يستلزم  وقد  وغيرها  والكالم  النطق  وحتسني 

أن  وميكن  األسنان  مشاكل  وتقومي  عالج  خالل  من  األسنان 

يتم استشارة طبيب األنف واألذن واحلنجرة لتشخيص وعالج 

. اللسان  أو  اللوز  كتضخم  الهضمية  التنفسية  املشكالت 
في  البدء  يتم  مراحل  شكل  على  يكون  والعالج 

فاألصعب. األصعب  إلى  وصوالً  باألبسط  العالج 
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وخصوصا  اللعاب  إفراز  لزيادة  تؤدي  األدوية  بعض  هناك    •
النوبات  حاالت  أو  للتشنج  املضادة  األدوية  تلك 
. الدماغي  الشلل  متالزمة  في  يتكرر  ما  وهو  الصرعية 

لثة  تصيب  قد  التي  اخملتلفة  االلتهابات  فان  كذلك    •
عملية  حتى  أو  األسنان  بتسوس  اإلصابة  أو  الطفل 
اللعاب. لسيالن  تؤدي  قد  األسباب  هذه  كل  التسنني 

 إجراءات احلد من سيالن اللعاب : 
لهذه  أدت  التي  األسباب  باالعتبار  األخذ  الضرورة  من 
مظاهر  وجود  عدم  من  التأكد  البداية  في  وعلينا  الظاهرة. 
أخرى  إجراءات  هناك  أن  حيث  غيرها  أو  كااللتهابات  مرضية 
التي  اإلجراءات  ومن   ، مرضية  الظاهرة  هذه  كانت  حال  في 
: يلي  ما  مزعجة  مرضية  لظاهرة  حتولها  دون  حتول  قد 

 
أوال : تقوية العضالت الوجهية :

و  النفخ  مهارات  من  متنوعة  متارين  خالل  من  ذلك  ويتم 
أخصائي  أو  بأخصائية  االستعانة  ميكن  والتي  الشفط 
النوع  هذا  من  كثيرة  متارين  بالتأكيد  لديهم  والذين  النطق 
تستعمل  والتي  اجملال  هذا  في  النصح  على  قدرة  أكثر  وهم 
نفخ  منها  ونذكر  والكالم  النطق  عملية  تطوير  في  أساساً 
سحب  الورق  قصاصات  على  النفخ  الشمعة  إطفاء  البالون 
من  متعددة  ومتارين  البالستيكية  املاصة  بواسطة  السائل 
. الرئتني  من  واخلارج  الداخل  بالهواء  والتحكم  التنفس  متارين 

 
ثانيا : حث رد الفعل االنعكاسي لدى الطفل :

لعل استغالل منعكس املص لدى األطفال هو األجدى في كثير 
من األحيان ويتم ذلك من خالل الطرق التالية :

بذلك  القيام  )ميكن  جافا  الفم  على  احلفاظ  محاولة    •
فم  إلى  وإدخالها  ورقية  مبحارم  اإلصبع  لف  بواسطة 
احللق(. سقف  وكذلك   ، الداخل  من  اخلدود  وجتفيف  الطفل 

•  الضغط على منطقة الذقن من األسفل باجتاه أعلى الرأس، 
أو عمل متديد والضغط بني كل فترة وأخرى في منطقة وسط 
اخلد ، وحول الفم على شكل إما ضغطات مستقيمة أو دائرية.

فم  في  احلامض  الليمون  قطرات  بعض  وضع    •
تلقائي  وبشكل  غريزيا  الطفل  سيقوم  حيث   ، الطفل 
. الفم  في  املتجمع  الريق  وامتصاص  البلع  بعملية 

•فرك الشفاه واملنطقة احمليطة بالفم وان أمكن اخلدود من الداخل 

بواسطة مكعبات ثلجية وبحركات دائرية مع الضغط اخلفيف.

مقدمة :
أن فرط إفراز اللعاب )سيالن اللعاب( من املشكالت التي يشيع 
وهي  الدماغي  الشلل  متالزمة  أطفال  عند  وظهورها  تكرارها 
من املشاكل التي تؤدي لقلق األهل واملعلمني وجميع األشخاص 
الذين يتعاملون مع هذه الشريحة من األطفال على حد سواء  .

وهناك   ، األحيان  معظم  في  بسيطاً  احلل  يكون  فقد 
تؤخذ  آن  يجب  التي  واألسئلة  املالحظات  من  مجموعة 
اللعاب  سيالن  مشكلة  حل  محاولة  عند  االعتبار  بعني 
: وهي   الدماغي  الشلل  متالزمة  أطفال  عند  وخصوصا 

• ما هو السبب وراء سيالن اللعاب ؟
• ما هي األوقات التي يسيل فيها اللعاب ؟

• ما هو مدى درجة الفهم واالستيعاب لدى الطفل ؟
• ما مدى التعاون الذي تظهره أسرة الطفل الذي لديه هذه 

املشكلة ، فقد يذهب اجلهد سداً إن لم يكن هناك تعاون فاعل 
ومتكامل من قبل أهل الطفل.

  
أسباب سيالن اللعاب :

إن أسباب سيالن اللعاب كثيرة ولكن ميكن اختصار أهمها باالتي :
بعضالت  التحكم  على  القدرة  عملية  في  ضعف  وجود   •
والوجه  الفم  عضالت  على  السيطرة  ضعف  أو  الوجه 
. شيوعا  اللعاب  سيالن  أسباب  أكثر  من  يعتبر  والذي 

•  شلل في العضالت الوجهية أما بسبب طرفي أو مركزي وغالباً 
اإلصابة  الدماغي بسبب  الشلل  أطفال متالزمة  يكون عند  ما 
بشكل  باجلسم  اإلرادية  احلركات  على  تؤثر  والتي  الدماغية 
بالفم. احمليطة  والعضالت  الوجه  عضالت  حركات  ومنها  عام 

•  انخفاض في مستوى التوتر العضلي ألوجهي .
ما  غالباً  والذي  ألوجهي  العضلي  التوتر  مستوى  ارتفاع    •
يترافق مع أطفال متالزمة الشلل الدماغي التشنجي الرباعي.

•  ضعف أو ارتفاع توتر العضالت الفموية والعضالت املاضغة 
باإلضافة لعضالت الرقبة.

الطفل  قدرة  من  تقلل  الذكر  سابقة  األسباب  وجميع    •
باإلضافة  مالئم  بشكل  الفموية  والسوائل  الريق  بلع  على 
اللعاب  سيالن  وبالتالي  الفم  إغالق  على  املقدرة  في  لصعوبة 
في  بأخر  أو  بشكل  تساهم  والتي  العوامل  من  العديد  وهناك 

ومشكالت  األسنان  أطباق  سوء  تشمل  االضطراب  هذا  حدوث 

. عدمه  أو  اإلحساس  خلل  و  اجلسم  بوضعية  متعلقة 



 كيف تجعل ابنك 
مطيعًا بدون عقاب  

7. جتنبي التهديد والرشوة :

إذا كنت تستخدمني التهديد باستمرار للحصول على 

الطاعة، فسيتعلم طفلك أن يتجاهلك حتى تهدديه.

إن التهديدات التي تطلق في ثورة الغضب تكون غير إيجابية، 

ويتعلم الطفل مع الوقت أال ينصت لك. كما أن رشوته تعلمه 

أيضاً أال يطيعك، حتى يكون السعر مالئماً، فعندما تقولني 

»سوف أعطيك لعبة جديدة إذا نظفت غرفتك«، فسيطيعك 

عليه. مبا  يقوم  أو  أسرته  يساعد  لكي  ال  اللعبة  أجل  من 

8. الدعم اإليجابي:

عندما يطيعك طفلك قبليه واحتضنيه أو امتدحي سلوكه 

»ممتاز، جزاك اهلل خير ، عمل رائع » ، وسوف يرغب في فعل 

ذلك ثانية. وميكنك أيضاً أن حتدي من السلوكيات السلبية ، 

عندما تقولني: »يعجبني أنك تتصرف كرجل كبير وال تبكي 

كلما أردت شيئاً«. بعض اآلباء يستخدمون الهدايا العينية، 

مثل جنمة الصقة، عندما يريدون تشجيع أبنائهم ألداء مهمة 

كل  وفي  لوحة،  بوضع  ويقومون  القرآن،  حفظ  مثل  معينة 

مرة ينجح فيها توضع له جنمة، وبعد احلصول على خمس 

جنمات ميكن أن يختار الطفل لعبة تشترى له أو رحلة وهكذا. 

وضعت  إذا  ولكن  أم،  ألي  بالنسبة  صعب  القواعد  وضع  إن 

قواعد واضحة ومتناسقة ومت معاملة الطفل باحترام وصبر، 

فستجدين أنه كلما كبر أصبح أكثر تعاوناً وأشد براً بإذن اهلل.
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3. علقي على سلوكه ، ال على شخصيته :

، وليس هو، غير مقبول فقولي: »هذا  أكدي للطفل أن فعله 

ال  أي  ؟«،  لك  حدث  »ماذا  مثالً:  تقولي  وال  مقبول«،  غير  فعل 

تصفيه بالغباء ، أو الكسل ، فهذا يجرح احترام الطفل لذاته، 

يتبعه الصغير لكي يحقق هذه الشخصية. اعتقاد  ويصبح 

4. اعترفي برغبات طفلك:

كل  ميلك  أن  يتمنى  أن  لطفلك  بالنسبة  الطبيعي  من 

من  وبدالً   ، للتسوق  تذهبون  عندما  اللعب  محل  في  لعبة 

حتصل  أن  تتمنى  أنت   (  : له  قولي  بالطماع  ووصفه  زجره 

للمرة  وأخرى   ، اآلن  لعبة  اختر  ولكن  اللعب،  كل  على 

فلك  رأينا  »مهما  اخلروج  قبل  معه  اتفقي  أو   ،  « القادمة 

من  الكثير  تتجنبني  وبذلك   ،) واحدة  لعبة  أو  واحد  طلب 

به. وتشعرين  رغبته  بأنك حتترمني  الطفل  وتشعرين  املعارك، 

5. استمعي وافهمي :

فاستمعي  للشجار،  سبب  األطفال  لدى  يكون  ما  عادة 

طاعة  لعدم  منطقي  سبب  عنده  فرمبا  لطفلك، 

يضايقه. شيء  هناك  أو  يؤمله  حذاؤه  فرمبا  أوامرك 

6. حاولي الوصول إلى مشاعره :

الشيء  ما  تعرفي  أن  فحاولي   ، أدب  بسوء  طفلك  تعامل  إذا 

، هل رفضت السماح  الذي يستجيب له الطفل بفعله هذا 

إلى مشاعره  ؟ وجهي احلديث  باللعب على احلاسوب مثالً  له 

فقولي : »لقد رفضت أن أتركك تلعب على احلاسب فغضبت 

تقول  أن  ميكنك  ولكن  فعلت،  ما  تفعل  أن  بإمكانك  وليس 

وتوجهني  والشعور،  الفعل  بني  تفرقني  وبهذا  غاضب«،  أنا 

غاضبة  »أنا  فقولي  قدوة،  وكوني  إيجابية  بطريقة  سلوكه 

. املشكلة«  حلل  ونتحدث   ، بها  سأتصل  ولذلك   ، أختي  من 

مقدمة :

األسرة  مهام  أهم  لألطفال  السلوكية  القواعد  وضع  يعتبر 

كثيراً  الطفل  يقاوم  فسوف  نفسه  الوقت  في  وأصعبها 

تكرر  وأن  للصبر،  األسرة  فتحتاج  استقالله  يؤكد  لكي 

يدفعه  سوف  النهاية  وفي  مرة.  بعد  مرة  معه  حديثها 

تقبل  إلى  رضاكم  على  احلصول  في  ورغبته   ، لكم  حبه 

املرشد  هي  باألم  ممثلة  األسرة  تكون  وسوف  القواعد.  هذه 

احلياة. خالل  سيوجهه  الذي  وضميره  به  اخلاص  الداخلي 

ولكن كيف نقنع الطفل بطاعة األوامر وأتباع قواعد 

السلوك التي وضعها الوالدان؟

كيف جتعل األم أبنها مطيعاً بدون عقاب؟ 

هناك ثمان خطوات.... نذكرها هنا ؟

فتجيب االستشارية النفسية »فيرى واالس« مبجموعة من 

اخلطوات ميكن لألم أتباعها مع الطفل وهي :

1. انقلي إلى الطفل القواعد بشكل إيجابي:

قصيرة  جمل  خالل  من  اإليجابي  للسلوك  طفلك  ادفعي 

وإيجابية وفيها طلب محدد، فبدالً من »كن جيًدا«، أو »أحسن 

الرف«. مكانها  »الكتب  قولي:  الكتب«،  ترمي  وال  سلوكك 

2. اشرحي قواعدك واتبعيها :

املقاومة  توليد  على  يعمل  اليوم  طوال  األوامر  إلقاء  إن 

منطقياً  سبباً  الطفل  تعطي  عندما  ولكن  الطفل،  عند 

تقولي  أن  من  فبدالً  أكثر،  يتعاون  أن  احملتمل  فمن   ، لتعاونه 

ألعابك  تعيد  أن  »يجب  قولي:  ألعابك«،  »اجمع  للطفل 

الطفل  رفض  وإذا  تنكسر«،  أو  األجزاء  ستضيع  وإال  مكانها، 

للعبة. املهمة  تتحول  وبذلك  معاً«،  جنمعها  »هيا  فقولي: 



للتواصل مع الجمعية : 

الموقع ألإللكتروني :
http://www.jthaa.com 

الهواتف : 
هاتف وفاكس: 011/5511133  

   

jatha.alkharj@gmail.com :البريد إلكتروني

حسابات الجمعية : 

 305608010477745
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الرؤية :

أن تكون اجلمعية رائدة في إعداد الفرد من ذوي اإلعاقة متمسك 
معارف  مكتسباً  الوطنية  وانتماءاته  اإلسالمية  بقيمه 
لتمكنهم  منهم  فرد  كل  لقدرات  وفقاً  ومهارات  واجتاهات 
. وتقنياته   العصر  متغيرات  مع  بإيجابية  التفاعل  من 

الرسالة: 

ذوي  وقدرات  مهارات  وتطوير  وتنمية  لصقل  نسعى 
فرد  كل  وإمكانيات  لقدرات  وفقاً  ورعايتهم  اإلعاقة 
. مبكرة  سن  في  املبكر  التدخل  خالل  من  منهم 

الشعار : 

لنعمل معا من أجل حياة أفضل لذوي اإلعاقة.

أهداف الجمعية : 

لتحقيق ما تسعى له اجلمعية وضعت لها  أهداف من أبرزها:

• إنشاء مركز للتدخل املبكر لفئات ذوي اإلعاقة ملن هم دون 
سن املدرسة.

اجملال  بهذا  واملهتمني  األسر  لتدريب  مركز  إنشاء   •
. اإلعاقة  ذوي  من  أبنهم  مع  التعامل  كيفية  على 

• إنشاء مركز لتشخيص األطفال من ذوي اإلعاقة وحتديد 
اخلدمات املناسبة لهم .

• إنشاء مركز لتأهيل وتدريب األطفال من ذوي اإلعاقة .
• توعية اجملتمع مبختلف شرائحه بذوي اإلعاقة واخلدمات 

املقدمة لهم .
• تخصيص أوقاف خاصة باجلمعية للصرف على نشاطاتها 

وأهدافها . 
• بناء مقر للجمعية .

• مركز تدريب األسر والعاملني مع ذوي اإلعاقة وغيرهم .

• مركز تدريبات النطق .

مقدمة :

املستوى  اإلعاقة على  لذوي  املبكر  التدخل  لندرة جانب  نظراً 

العربي ، وألهمية التدريب والتأهيل ألسر ذوي اإلعاقة ، وملا يلعبه 

هذين الدورين في حياة هذا الطفل من حيث التنشئة وإكسابه 

مهارات احلياة اليومية سواء في اجلانب املعيشي أو الديني أو 

التربوي وملا يترتب على مرحلة الطفولة والتي تعتبر الركيزة 

األساسية التي يعتمد عليها بعد اهلل في مستقبل حياته. 

 ) جذا   ( اخليرية  اإلعاقة  ذوي  جمعية  مؤسسي  حرص 

والتدريب  املبكر  التدخل  بجانب  اهتمامها  تركيز  على 

اجلمعيات  أوائل  من  بذلك  لتكون  وأسرهم  الفئة  لهذه 

. والتدريب  املبكر  التدخل  خدمات  تقدم  التي  واملؤسسات 

 وفي هذا اجملال ستحرص اجلمعية على إنشاء مراكز للتدخل املبكر 

لذوي اإلعاقة في مختلف اجملاالت وكذلك إنشاء مركز لتدريب 

أسرهم  في كيفية التعامل مع طفلهم وتنشئته التنشئة 

وقدراته. إمكانياته  كل  من  مستفيدة  الصحيحة  السليمة 

األطفال  جميع  خدماتها  تشمل  أن  على  جذا  حرصت  كما 

 ، السمع  ضعاف   ، الصم   ، )املكفوفني  اإلعاقة  ذوي  من 

متالزمة   ، البسيط  العقلي  التخلف   ، البصر  ضعاف 

البسيط،  العوق  متعدد   ، التعلم  صعوبات   ، التوحد  داون، 

وغيرهم.  )  ...... والكالم  اللغة  اضطرابات   ، حركيا  املعاق 

الصفة الرسمية للجمعية : 

تابعة  جمعية   ) جذا   ( اخليرية  اإلعاقة  ذوي  جمعية 

 )  607  ( برقم   ومرخصة  االجتماعية  الشؤون  لوزارة 



 

تنمية مهارات 

اإلدراك البصري
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2.لعبة التخمني: 
قص صورة ألربعة أجزاء وقدم جزء واحد فقط للطفل واطلب 

منه أن يحرز الشكل.
3.لعبة الدومينو )الضومنه( .

4.تطابق وتصنيف األلوان أو األشكال الهندسية أو األحجام أو 
املالمس..الخ.

5.أنشطة املتاهات.
6.أكمال رسوم منقطة أو أكمال رسم غير مكتمل.

9.ارسم الشكل اخلارجي ألدوات من املنزل مثالً واطلب منه أن 
يطابق كل أداة بالرسم اخلاص بها

8.قدم للطفل صور تتطلب أن يجد اخلطأ بها.
9.معرفة االختالف بني صورتني)ابدأ مع صور بسيطة ثم تدرج 

بالصعوبة(.
10.أنشطة تسلسل الصور

11.لعبة الذاكرة)في البداية استخدم عدد محدود من الصور(.
12.ترتيب النمط ففي البداية استخدم مجسمات كاملكعبات 

امللونة ثم انتقل للصور والبطاقات.
13.األلغاز أو البازل)التركيبات الورقية(.

14تطابق صور جملسمات.
15.تطابق صور أو مجسمات بصورة ظليه لها.

16.ما هو الشيء املفقود: ضع عدة أشياء على الطاولة 
وغطها واخفي واحدة منها أو أكثر وأطلب منه معرفتها.

17.ما الذي أضيف نفس فكرة ما هو الشيء املفقود ولكن هنا 
أضف أشياء لم تكن موجودة من البداية.

18.ضع عدة أشياء على الطاولة ملدة 10 ثواني ثم غطها 
واطلب منه أن يذكر األشياء التي رآها.

19.اطلب منه البحث عن كل حرف)أ( مثالً في ورقة حتتوي على 
جميع األحرف وبشكل مبعثر.

20.العاب تطابق الصور)وهي متوفرة في األسواق وبإشكال 
مختلفة.

اختر من األنشطة أعاله والتي تبدو مناسبة لطفلك وعمره 

وقدراته واهتماماته واستمر في اللعب بها معه حتى جتد إنها 

قد أصبحت سهلة عليه ، ثم انتقل لغيرها .

أن كانت هذه األنشطة صعبة جداً عليه حاول تعديلها مبا 

يتناسب مع قدراته أو احتفظ بها حتى يصبح مستعداً .



تنمية مهارات اإلدراك البصري :
كافة  بها  ونفسر  نرى  التي  للطريقة  يشير  البصري  اإلدراك 
قبل  ما  لطفل  وبالنسبة   ، حولنا  من  التي  البصرية  املعلومات 
وتستمر  النمو  طور  في  تزال  ال  تكون  املهارات  هذه  فإن  املدرسة 
األطفال  معظم  أن  الرغم  االبتدائي.وعلى  أثناء  والتطور  بالنمو 
النمو،  أثناء  البصري  والتمييز  التركيز  على  القدرة  لديهم  تتطور 
املساعدة  لبعض  يحتاج  ورمبا  أطول  لوقت  يحتاج  بعضهم  أن  إال 
اإلضافية. فاملعاجلة البصرية احلسية مهمة جداً فبدونها لن يكون 
أو  إعطاءها،  أو  التعليمات  وأتباع   ، بدقة  القراءة  تعلم  على  قادر 
. الخ   … بصرياً  األشياء  تذكر  أو   ، السبورة  أو  الكتاب  من  النسخ 

الصعوبات التي تواجه الطفل في معاجلة املثيرات البصرية :
فاألطفال الذين يجدون صعوبة في ذلك تظهر لديهم صعوبة في:

• التمييز بني اليمني واليسار )االجتاهات(.       
 • التوازن.

•عكس األحرف أو األرقام عند الكتابة.             
• تعلم األبجدية.

• أداء األنشطة ذات اإليقاع.                          
•إدراك الكلمات.

•أداء التمارين الرياضية.    
•التذكر.

•فهم املفاهيم اجملردة في الرياضيات.            
•فهم التعليمات.

•أكمال األلغاز أو البازل.                          
•تقدير املسافة والسرعة.

•النسخ من الكتاب أو السبورة.            
•مدى االنتباه قصير.

•التمييز بني املتشابه و اخملتلف.   
•تشتت.

أنواع اإلدراك البصري :

اإلدراك البصري هو عملية معقدة لذا فهو يشمل عدة نواحي هي:
 

1.اإلدراك البصري لألشكال:
بغض  ما  شكل  علي  التعرف  علي  الطفل  قدرة  مبعني 
إليها. ينظر  التي  الزاوية  أو  احلجم  أو  اللون  عن  النظر 

2.التمييز البصري للشكل واخللفية:
وهو قدرة الطفل على التركيز والبحث عن شيء محدد مع جتاهل 

واستبعاد كل املثيرات األخرى غير ذات الصلة.

3.اإلغالق البصري:
أي قدرة الطفل على إدراك الشكل الكلي عندما تظهر 

أجزاء محددة من الشكل فقط.

4.الذاكرة البصرية:
وهي قدرة الطفل على تخزين واستدعاء املعلومات أو 

الصور التي شاهدها سابقاً كتذكر أماكن األشياء.

5.التمييز البصري:
أو  الشبه  أوجه  مالحظة  على  الطفل  قدرة  وهو 
وهذه   ( األرقام  أو  األحرف  بني  أو  األشكال  بني  االختالف 
والتصنيف(. التطابق  بأنشطة  للقيام  هامة  تعتبر 

6.العالقات املكانية:
وهي قدرة الطفل على التعرف على العالقات املكانية بينه 
وبني األشياء من حوله فضالً عن العالقة بني األشياء ) وهذه 
تعتبر هامة إلدراك مفهوم ميني ويسار وفوق وحتت وأمام وخلف.

7.التحليل والتركيب البصري:
وهو قدرة الطفل على التمييز بني اجلزء والكل كمعرفة 

األحرف التي تشكل الكلمة.

8.التصور البصري:
أي قدرة الطفل على بناء صور ذهنية اعتماداً على 

معلومات أو خبرات أو مالحظات.

9.التتابع البصري:
األحرف  أو  الصور  تذكر  على  الطفل  قدرة  مبعنى 
املهارة  )هذه  صحيح  بشكل  وترتيبها  شاهدها  التي 
السبورة(. من  أو  كتاب  من  النسخ  عند  مهمة 

تنمية اإلدراك البصري:
هذه مجموعة من األنشطة الهدف منها مساعدة طفلك 

على تطوير مهاراته:

1.كيس املالمس: 
على  ويحتوي  األعلى  من  إغالقه  ميكن  كيس  له  قدم 
من  غرض  أي  يأخذ  أن  منه  واطلب  مختلفة  أغراض 
بإخراجه  يقوم  ثم  يراه  أن  قبل  يصفه  وأن  الكيس 
ال. أو  وصفه  مع  يتطابق  هل  ملعرفة  الكيس  من 


