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المقدمة
مرحبًا أولياء األمور المحترمين  -والطلبة األعزاء،
تصبح الحياة ذات مغزى أكبر بالنسبة لنا حينما نتعرف على الطلبة وأولياء أمورهم
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم .والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم .إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم
لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.
في هذا السياق ،قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور
القيمين الذين شهدنا بذلهم للجهود المكثفة دائ ًما ألطفالهم .والهدف من إصدار هذه الكتيبات
اإلرشادية التي تحتوي على المعلومات األساسية ،هو تمكين طلبتنا األعزاء الذين يحتاجون
إلى تعليم خاص من؛ تقديم الدعم الواعي من قبل أولياء أمورهم بشكل أكثر ،والتعرف على
أوجه القصور لديهم عن قرب ،ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها ،ومعرفة المشاكل
المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.
في البداية ،أود أن أشكر اليونيسف  UNICEFعلى دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل ( ،)RAMKEGوأشكر األكاديميين المحترمين
الذين ساهموا في إعداد هذه الكتيبات في ضوء المعرفة العلمية ،وأقدم الشكر للمدرسين
المحترمين .أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون
طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.
آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى
ً
تأهيال لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر
يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.
نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية
3

مقدمة
نحن جميعا ً مختلفون عن بعضنا البعض كبصمات أصابعنا تختلف سماتنا الجسدية
ولون بشرتنا ونغمة صوتنا ومالمح وجهنا وتصوراتنا وخصائص التعلم ومستويات
كبيرا عن بعضها البعض .إلى جانب هذه االختالفات
القلق أو القدرات لدينا اختالفًا ً
 ،لدينا جميعًا نقاط قوة وضعف مختلفة .قد يولد بعض األطفال مع اختالفات وقيود
كبيرة في مجاالت نموهم مقارنة باآلخرين .تسمى هذه االختالفات والقيود بالنقص
عندما تكون عند مستوى معين .قد يكون هناك العديد من أسباب هذه الحالة قبل
الوالدة وأثناءها وبعدها.
الذكاء ،قدرة معرفية .الذكاء هو القدرة الشاملة التي تنشأ نتيجة لألداء المتناغم
للعديد من القدرات العقلية .يتطلب مزي ًجا من القدرة على حل المشكالت التي
نواجهها في الحياة والسلوكيات التكيفية التي تمكننا من التكيف مع العالم لغرض ما.
التسمية التي تطلق عندما تكون االختالفات والقيود في الذكاء والسلوكيات التكيفية
هي عدم كفاية عقلية.
نذكر في هذا الكتيب ماهية اإلعاقة الذهنية وتصنيفها والخصائص العامة لألطفال
ذوي اإلعاقات الذهنية وكيف يتم تشخيصهم أي كيف يعانون من إعاقات عقلية
ومستوياتها وما هي السمات التربوية والتعليمية وما هي بعض المشاكل التي
سنواجهها كآباء وحلول لهذه المشاكل.

د .أرسين ئوفوك تيموجين جامعة مالتبة كلية التربية قسم تدريس التعليم الخاص
ersinufuktimucin@maltepe.edu.tr
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التعريف
والتصنيف

التعريف
اإلعاقة الذهنية هي إعاقة تحدث قبل سن  18عا ًما ويتم وصفها بقيود كبيرة في كل من األداء
العقلي والسلوك التكيفي  ،والذي يتضمن العديد من المهارات المفاهيمية واالجتماعية والعملية
اليومية [.]1
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تشخيص اإلعاقة الذهنية  ،وجود وظيفة عقلية أقل من المتوسط  ،مع وجود درجة ذكاء أقل
من  70درجة ذكاء مقاسة باختبارات الذكاء  ،باإلضافة إلى وجود قيود كبيرة في مهارتين
تكيفيتين على األقل  ،مثل التواصل والرعاية الذاتية والحياة اليومية والتوجيه الذاتي أو العالقات
الشخصية .يتم تعريفه من خالل محدودية مجالين أو أكثر من مجاالت المهارة وظهور هذه القيود
قبل سن .18
ضا لألطفال ذوي
تنبيه :في المصادر  ،تُستخدم أسماء مثل اإلعاقة الذهنية أو اإلعاقة العقلية أو التخلف العقلي أي ً
اإلعاقات الذهنية .هذه التعبيرات مرادفة لإلعاقة العقلية المستخدمة في هذا الكتيب.

إذا سنفصل الشروط الثالثة التي تنطبق على تشخيص طفل يعاني من إعاقة عقلية:
 -Iمستوى الوظيفة العقلية أقل من المتوسط  :مستوى الوظيفة العقلية للطفل  ،أو بعبارة أخرى ،
يتم الكشف عن مستوى الذكاء بشكل غير مباشر عن طريق اختبارات الذكاء .يعني أن الوظائف
العقلية أقل من المتوسط بمعنى أخر أنهم على األقل في درجتين فرعيتين في قسم الدرجات الذي
يكون فيه األطفال ذوي النمو الطبيعي « النموذجي» .والمقطع التالي يشرح بالتفصيل كيف سيتم
تقييم وظائف طفلك النفسية في مركز اإلرشاد والبحوث ( .)MARسيقدم لك موظفو MAR
شر ًحا لمجموعة الدرجات التي حصلوا عليها في االختبار الذي يطبقونه على طفلك  ،وسيشيرون
إلى المنطقة التي يتواجدون فيها ومستوى اإلعاقة العقلية.

الجدول  :1توزيع نقاط قسم الذكاء []2
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 -Iاختالف كبير في مهارتين تكيفيتين على األقل  :لتوضيح ذلك  ،دعنا نتحدث عن المهارات
التكيفية ونوضح ذلك بمخطط.

مهارات التكيف
مهارات عملية

مهارات اجتماعية

أنشطة الحياة اليومية
العالقات بين األشخاص
 تناول الطعامالمسؤولية
 مهاراتاستخدام احترام الذات
المرحاض
القدرة على الخداع
 مهارات ارتداء وخلع االمتثال للقواعدالمالبس
االمتثال للقوانين
أنشطة إستخدام أدوات الحياة
اليومية
 إعداد الطعام رعاية منزلية، وسائط النقل، تناول األدوية وإستخدامهاالمهارات المهنية
توفير بيئات آمنة

مهارات المفاهيم
تلقي وتعبير اللغة
القراءة والكتابة،
مفهوم المال
مهارات مثل مهارات اإلدارة
الذاتية

الجدول  :2مهارات التكيف [.]2
هناك حالة أخرى لتشخيص اإلعاقة العقلية لطفلك وهي إذا كان لدى طفلك فرق كبير في اثنين
على األقل من المجاالت المذكورة في الجدول  ، 2تسمى المهارات التكيفية  ،مقارنة باألطفال
ذوي النمو الطبيعي .
-IIIظهور قبل  18عاما :إن فترة التطور هي الفترة من الوالدة وحتى سن  18سنة .عند حدوث
الشرطين المذكورين أعاله منذ الوالدة وحتى سن  ، 18يشار إليهما باإلعاقة العقلية.
من أجل تشخيص طفلك باإلعاقة العقلية  ،يجب أن يكون لدى طفلك بين سن  18-0عام 70
ضا قيود كبيرة في اثنين على
درجة ذكاء أو أقل من اختبار الذكاء في التقييمات المطبقة  ،ولديه أي ً
األقل من السلوكيات التكيفية .إن وجود قيود كبيرة في الوظائف العقلية فقط أو السلوكيات التكيفية
لطفلك فقط ال يكفي بالتأكيد لتشخيص طفلك باإلعاقة العقلية.

تنبيه :من أجل التشخيص الصحيح والدقيق  ،يجب استخدام أدوات التقييم التي ستكشف عن االختالفات الثقافية
واللغوية لطفلك.
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التصنيف
التصنيف النفسي .عادة ً ما يتم تصنيف األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية وفقًا لنتائج ذكائهم التي تم
الحصول عليها من خالل اختبارات الذكاء .باإلضافة إلى تصنيفها حسب درجات قسم الذكاء ،
ضا حسب المستوى التعليمي والمساعدة التي يحتاجونها .يتم شرح كيفية إجراء
يتم تصنيفها أي ً
هذه األنواع الثالثة من التصنيف أدناه.

التصنيف حسب درجة قسم الذكاء
مستوى ذكاء

نقاط قسم الذكاء

إعاقة عقلية خفيفة
من  55-50نقطة إلى  70نقطة
إعاقة عقلية متوسطة
من  40-35نقطة إلى  55-50نقطة
إعاقة عقلية شديدة
من  25-20نقطة إلى  40-35نقطة
اإلعاقة العقلية المتقدمة
أقل من  25-20نقطة
الجدول  :3تصنيف دائرة الذكاء []2
تنبيه :على الرغم من أن التصنيف وفقًا لدرجات قسم الذكاء يعبر عن مستوى اإلعاقة العقلية بشكل عام  ،إال أنه
ال يعبر عما يستطيع وما ال يستطيع الطفل المصاب بإعاقة عقلية القيام به .يختلف كل طفل عن اآلخر  ،حتى لو
حصل على نفس درجة الذكاء .لكل طفل احتياجات وخصائص مختلفة  ،سواء أكان يتطور بشكل طبيعي أم يعاني
من إعاقات عقلية.

التصنيف التربوي في هذا التصنيف  ،بنا ًء على تصنيف قسم الذكاء  ،األطفال ذوي اإلعاقة
الذهنية ؛ يمكن تقسيمهم إلى ثالث مجموعات ،كأفراد يمكن تعليمهم وتدريبهم ولديهم إعاقات
عقلية شديدة .يمكن تعليم األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية الخفيفة  ،ويمكن تعليم األطفال ذوي
اإلعاقات الذهنية المعتدلة  ،كما يتم تصنيف األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية الشديدة على أنهم
أطفال يعانون من إعاقات ذهنية شديدة [.]1
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التصنيف حسب مقدار الدعم المطلوب .في هذا النوع من التصنيف  ،يتم تصنيف األطفال
المصابين بإعاقة عقلية حسب مستوى المساعدة التي يحتاجون إليها .يتم وضع الئحة خدمات
التعليم الخاص في تركيا في مثل هذا التصنيف.
الفرد الذي يعاني من إعاقة ذهنية خفيفة  :هو الفرد الذي يحتاج إلى تعليم خاص وخدمات تعليمية
داعمة محدودة بسبب نقص بسيط في الوظائف العقلية ومهارات التكيف المفاهيمية واالجتماعية
والعملية ،
الفرد ذو اإلعاقة الذهنية المعتدلة  :هو الفرد الذي يحتاج بشدة إلى تعليم خاص وخدمات تعليمية
داعمة الكتساب المهارات األكاديمية والحياتية والعملية األساسية بسبب القيود في الوظائف
العقلية ومهارات التكيف المفاهيمية واالجتماعية والعملية ،
الفرد الذي يعاني من إعاقة عقلية حادة  :هو الفرد الذي يحتاج إلى تعليم خاص مكثف مدى الحياة
ودعم خدمة التعليم بسبب أوجه القصور في الوظائف العقلية والتكيف المفاهيمي واالجتماعي
والعملي ومهارات الرعاية الذاتية ،
الفرد المصاب بإعاقات ذهنية شديدة  :هو الفرد الذي ال يستطيع الحصول على الرعاية الذاتية
والحياة اليومية والمهارات األكاديمية األساسية إلى جانب اإلعاقة العقلية  ،ويحتاج إلى رعاية
وإشراف مدى الحياة .]3[ ،

ن ت رن

ت

 https://يمكنك مراجعة الموقع اإللكتروني أدناه لقراءة الئحة خدمات التعليم الخاص
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm.

اإل

تنبيه :على الرغم من تصنيف األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية في مجموعة وفقًا لمستوى الدعم الذي يحتاجون إليه
 ،فإن كل طفل في نفس المجموعة يظهر خصائص مختلفة جدًا.
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األسباب

هناك أسباب عديدة لإلعاقة العقلية .يمكن فحص العوامل المسببة لإلعاقة العقلية تحت أربعة
عناوين.
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أسباب ما قبل
الوالدة
 األمراض أثناء فترة الحمل ارتفاع في درجة الحرارة يستمر لفترة طويلة خاصة في األشهر الثالثة األولى من الحمل. األدوية المستخدمة بعيدا عن إشراف الطبيب أثناء الحمل، الكحول والتدخين وتعاطي المواد الضارة فقر الدم، األمراض المزمنة، التغذية غير الكافية وغير المتوازنة لألم، -الحوادث

األسباب قد تحصل أثناء
الوالدة
 نقص األكسجين عند الطفل أثناء الوالدة، المخاض الطويل والصعب، كدمات دماغية أثناء الوالدة، الوالدة المبكرة، -انخفاض وزن الطفل عند الوالدة
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أسباب ما بعد
الوالدة
 عدم تلقي الطفل لحليب األم، عدم القدرة على إطعام الطفل بجودة وكميات كافية التعرض للتلوث البيئي، عدم وجود التحفيز، نقص الحديد، التهابات الجهاز العصبي المركزي (التهاب السحايا ،وما إلى ذلك). أمراض التمثيل الغذائي (بيلة الفينيل كيتون  ،قصور الغدة الدرقية  ،إلخ) -إصابة الدماغ نتيجة الحوادث

األسباب الوراثية
 االضطرابات الصبغية (متالزمة داون ،متالزمة كروموسوم  Xالهش ،ومتالزمة وليامز،متالزمة برادر ويلي)
 األسباب المتعلقة بنمو الدماغ صغر الرأس  ،استسقاء الرأس زواج األقاربتنبيه :في حين أنه من المهم محاولة تحديد سبب إصابة طفلك بإعاقة عقلية  ،فإن الشيء األكثر أهمية هو قبول
تشخيص اإلعاقة العقلية في أسرع وقت ممكن  ،وتحديد احتياجات طفلك والتركيز على تلبية هذه االحتياجات.
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الخصائص

على الرغم من أن األطفال المعوقين عقليًا لديهم العديد من السمات المشتركة  ،كما ذكرنا سابقًا ،
فإن كل طفل يختلف بـبصمات األصابع .إن نوع ودرجة التأثر باإلعاقة العقلية وما يصاحبها من
صعوبات في السلوك التكيفي لكل طفل هي على مستويات مختلفة .الميزات التي سيتم وصفها
في هذا القسم هي تلك التي قد تكون موجودة في طفل ذي إعاقة ذهنية  ،ولكن ليس من نفس
النوع والدرجة في كل طفل يعاني من إعاقة عقلية .من ناحية أخرى  ،مع ارتفاع مستوى اإلعاقة
الذهنية  ،يصبح تعلم الطفل صعبًا وتزداد احتياجاته]4[ .

تنبيه :يتطور الطفل ذو اإلعاقة الذهنية من خالل نفس مراحل النمو مثل األطفال ذوي النمو الطبيعي  ،ولكن قد
يكمن االختالف األساسي خالل هذه المراحل من النمو بسرعات مختلفة .قد يحتاج الطفل المتخلف عقليًا إلى مزيد
من الوقت والخبرة التعليمية حتى يتم نموه.
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ميزات التطور العقلي
)المعرفي(
بعبارة أخرى  ،فإن مجال التطور العقلي هو أحد المجاالت األكثر الصعوبة التي يعاني فيها
األطفال ذوي اإلعاقات العقلية .لذلك  ،يسمى نوع اإلعاقة باإلعاقة العقلية.
مجال التنمية العقلية (المعرفية) ؛ إنه مجال شمولي ينشأ نتيجة للدراسة المتناغمة لمهارات مهمة
جدًا مثل االنتباه والذاكرة والتحفيز ومهارات التعميم والتحصيل األكاديمي ومهارات ما وراء
المعرفية والتعميم .يواجه األطفال ذو.يو اإلعاقات الذهنية صعوبات  ،خاصة في مجال النمو
العقلي (المعرفي) .اآلن  ،دعنا نتحدث بإيجاز عن ماهية هذه الصعوبات:
انتباه  :الصعوبات في تركيز االنتباه
على الوظيفة  /المهمة  ،أو تركيز
االنتباه على الوظيفة والمهمة
الرئيسية  ،أو الحفاظ على
االنتباه ،االنتباه والوقت
القصير للتعامل مع مهمة /
عمل  ،ويكون اإللهاء سريعاً.
الذاكرة  :صعوبة
تسجيل المعلومات في
العقل واستخدامها عند
الضرورة.
النجاح األكاديمي :صعوبات
تعلم المفاهيم واإلجراءات األكاديمية
وخاصة المفاهيم المجردة .الصعوبات
في تعلم مفهوم الزمن.
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ما وراء اإلدراك  :الصعوبات في تنسيق عملية حل المشكالت  ،مثل التخطيط لحل مشكلة
 ،ووضع الخطة موضع التنفيذ  ،والتحقق من النتيجة.
الدافع  :تحديد الرغبة في أداء وظيفة  /مهمة .عدم الرغبة في القيام بعمل  /مهمة  ،وإظهار
العجز المكتسب.
التعميم  /التكيف  :تكييف المعرفة والمهارات المكتسبة مع الحياة ؛ الصعوبات في صنعها مع
مختلف األشخاص والبيئة واألدوات .صعوبة التكيف مع المواقف الجديدة.

ميزات تطوير
اللغة والكالم
تعد الحالة الطبيعية في تطور اللغة والكالم المؤشر األساسي للنضج المعرفي [ .]5ويالحظ
ً
مجاال
التأخير في تطوير اللغة والكالم في األطفال ذوي اإلعاقة العقلية .يعد تطوير اللغة والكالم
ها ًما من مجاالت التطور ضمن السلوكيات التكيفية في تشخيص األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية.
صعوبات في تنمية اللغة والكالم لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية:
تأخر الكالم
اضطراب إنتاج الصوت  ،وقيود التجويد والتركيز  ،والتلعثم والتعبير « ،إضافة مقاطع إلى
الكلمات  ،وإسقاط المقاطع الكلمة» هي من المشاكل ،
القيود في مهارات لغة المتلقي «فهم ما يقال له» واللغة التعبيرية «يقول أفكاره إلى الطرف
اآلخر»
مفردات محدودة
الصعوبات في بدء المحادثة والحفاظ عليها ،
يمكن إدراج األطفال الذين يعانون من متالزمة داون على أنهم يعانون من صعوبات في اللغة
والكالم ألن اللغة كبيرة وخارجية.
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خصائص التنمية
االجتماعية والعاطفية
سا للمحفزات االجتماعية
يتم تعريف التنمية االجتماعية على أنها قدرة الطفل على أن يكون حسا ً
وحياة المجموعة  ،والعقوبات في المجتمع  ،والتوافق مع المجموعة التي ينتمي إليها أو التصرف
كواحد منهم .]6[ .يشمل التطور العاطفي القدرة على فهم المشاعر  ،وإدراك مشاعر الذات
واآلخرين  ،وإعطاء االستجابات العاطفية المناسبة.
صعوبات في التنمية االجتماعية والعاطفية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية:
الصعوبات في إقامة العالقات االجتماعية والمحافظة عليها ،
اإلشارات والقيود االجتماعية في فهم وتفسير العواطف ،
االعتماد على أعضاء المجموعة في العالقات االجتماعية ،
عدم القدرة على التصرف وفقًا ألدوار المجموعة االجتماعية ،
صعوبات في فهم المشاعر واألفكار وإدراك المشاعر والتعبير عن المشاعر [.]7
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الخصائص
السلوكية
ضا من
تما ًما مثل األطفال ذوي النمو الطبيعي  ،قد يعاني أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة أي ً
بعض المشكالت السلوكية ؛ قد يظهرون العديد من السلوكيات مثل وضع أيديهم في أفواههم ،
وعدم تناول الطعام  ،والصراخ  ،والبكاء  ،وإيذاء أنفسهم  ،وإيذاء شخص آخر .ال يظهر طفلك
هذه السلوكيات بسبب إعاقته العقلية .هذا السلوك لم يكن فطريا .كما هو الحال مع جميع األطفال
ضا السلوكيات التي تنطوي على مشاكل .ومع ذلك ،
 ،يتعلم األطفال ذوي اإلعاقات العقلية أي ً
في األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية  ،قد يتم اختبار السلوكيات المكونة للمشكلة بشكل متكرر
ومكثف بسبب القيود في االنتباه والتكيف االجتماعي ومهارات االتصال .الصعوبات السلوكية
لدى األطفال ذوي التخلف العقلي:
الصعوبات في تعلم السلوكيات المناسبة ألعمارهم وجنسهم وبيئتهم وبنيتهم االجتماعية ،
عرض السلوكيات المشكلة للحصول على شيء أو نشاط أو شخص أو لتجنبها ،
يمكن سرد المشكلة المحتملة المعروضة على أنها قيود التكيف االجتماعي بسبب السلوكيات.
تنبيه :عملوا على منع التصحيحات المبنية على اعتبار أن السلوك المكون للمشكلة ينبع من خصائص الطالب ويجب
التحكم بها.

الخصائص الفيزيائية
والصحية
قد يتغير المظهر الجسدي والحالة الصحية لألطفال المتخلفين عقليا ً مع زيادة درجة إعاقتهم .مع
زيادة درجة اإلعاقة العقلية  ،قد يتغير المظهر الجسدي وقد تحدث مشاكل صحية خطيرة بسبب
ضعف في الجهاز العضلي الهيكلي.
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في بعض األمراض الوراثية التي تسبب إعاقة عقلية  ،قد تسبب خصائص جسدية مختلفة
ومشاكل صحية .على سبيل المثال ،األطفال الذين يعانون من متالزمة داون لديهم الخصائص
الفيزيائية الخاصة بهم ،أو إذا كان الطفل مع استسقاء الرأس أو لديه جبهة بارزة ،رأس مسطح
وصغير أكبر من ما لدى األطفال في النمو الطبيعي.
من الشائع أن تكون اإلعاقة العقلية مصحوبة بإعاقات صحية وإعاقات إضافية .من المهم جدًا
أن تكون على دراية بأوجه القصور واألمراض اإلضافية التي قد يعاني منها طفلك وكذلك أن
تكون على دراية بتأثيرات هذه القصور واألمراض اإلضافية التي قد يعاني منها طفلك ،وأن
تحدد بشكل صحيح جميع اإلعاقات والقيود التي تسببها األمراض لطفلك .الصعوبات الجسدية
والصحية التي قد يواجهها األطفال الذين يعانون من التخلف العقلي:
إعاقة إضافية بخالف اإلعاقة الذهنية مثل الشلل الدماغي والصرع والتوحد.
مشاكل في األعضاء الحسية  ،وجود مشاكل في الرؤية والسمع
اضطرابات المزاج والقلق ،
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مشاكل في الجهاز التنفسي أو الهضمي أو الطرح،
مشاكل في العظام والمفاصل.
المشاكل الناجمة عن نقص أو إفراز مفرط لهرمونات الغدة الدرقية ،
يمكن إدراجها كـ أمراض حساسية.

تنبيه :إن معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من أي إعاقات إضافية بخالف إعاقته العقلية أو ما إذا كانت هناك مشكلة
صحية إضافية وما يجب القيام به ،هو أهم شرط مسبق في الترتيبات التي يجب اتخاذها ليعيش طفلك بشكل مستقل.

توصية الكتاب :لمزيد من المعلومات التفصيلية حول األطفال الذين يعانون من متالزمة داون وتطورهم  ،يرجى
قراءة كتاب «باتوس )2019( .األطفال المصابون بمتالزمة داون وتطورهم (من  0إلى  6سنوات) أنقرة :فيزا
أكاديمي»)8( .
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مراحل
التشخيص
تسمى عملية التقييم التي يتم إجراؤها في المجاالت الطبية والنفسية االجتماعية والتعليم من
أجل تحديد الخصائص التنموية لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية وجوانبهم الكافية وغير الكافية
والخصائص والمصالح الفردية بالتشخيص.
في عملية التشخيص ،بشكل عام ،يتم العمل على تحديد ما إذا كان الطفل يعاني من إعاقة عقلية أو
ال  ،وما نسبتها إذا كان يعاني من إعاقة عقلية  ،وما هو مستوى ونوع البينة التي هو عليها .من
أجل تشخيص إصابة الطفل ،من الضروري تقييم إلى أي مدى يمتلك الطفل الخصائص العقلية
والمهارات الالزمة للتكيف مع المجتمع [.]9
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هناك نوعان من التشخيص ،األول :هو التشخيص الطبي الذي أجري في المؤسسات الصحية
والثاني :هو التقييم التعليمي ويتم التشخيص في اإلرشاد ومراكز البحوث ( .)RMAيتم إجراء
التشخيص الطبي من قبل المؤسسات الصحية لتحديد نوع اإلعاقة التي يعاني منها طفلك ومستوى
اإلعاقة .يتم إجراء التشخيص التربوي من قبل المؤسسات التعليمية من أجل تحديد االحتياجات
التعليمية للطفل وتوجيهها وفقًا لذلك .دعونا نلقي نظرة على هذه األنواع التشخيصية.

التشخيصات الطبية
التقييم الذي يقوم به األطباء في المؤسسات الصحية من أجل الكشف عما إذا كان الطفل يعاني
من إعاقة عقلية  ،وما إذا كان يعاني من نقص عقلي وكيف وإلى أي مدى يتأثر باإلعاقة العقلية
يسمى التشخيص الطبي .من أجل التشخيص الطبي للطفل المتخلف عقليا ً  ،يتم أوالً تقييم الوظائف
العقلية والمهارات التكيفية للطفل .يتم استخدام اختبارات الذكاء وأدوات تقييم المهارات التكيفية
في هذا التقييم .كما هو شائع في تركيا:
مقياس ذكاء ,Stanford-Binet
يتم استخدام مقياس ذكاء  relshceWلمقياس ذكاء األطفال ()WISC-R
على الرغم من عدم وجود مقياس للسلوك التكيفي في تركيا فكمقياس للسلوك التكيفي لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6-0سنوات:
مقياس دنفر التنموي ،
جرد فحص التنمية في أنقرة ()AGTE
يتم استخدام :غازي لتقييم تنمية الطفولة المبكرة.]10[ )GEÇDA( ،
التقييم في تركيا -الفئة العمرية من  0إلى  18عا ًما  -يتم وفقًا للوائح  ،تقييم األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ( .)ÇÖZGERوعليه  ،فإن خطوات إعداد التقرير : ÇÖZGER
 .يتوجه مقدم الرعاية بطلب إلى المؤسسة الصحية المخولة بإصدار . ÇÖZGER
 .يتلقى الطبيب المختص في  ÇÖZGERأو الطبيب المعالج معلومات من األسرة حول المتطلبات
األساسية للطفل .يقيم االحتياجات الخاصة للطفل من خالل طلب الفحوصات الالزمة المتعلقة
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بمجال تخصصه .في حال أن التشخيص والمتطلبات الخاصة للطفل تتعلق بالمتخصصين/
الفروع المختلفة ،يقوم بتقديم استمارة استشارة ويوجه الطفل إلى المتخصصين ذوي الصلة.
 .إذا كان الطفل يخضع للمراقبة قبل تقديم الطلب في المؤسسة الصحية المخولة بتزويد دواء
 ، ÇÖZGERيتم طلب آراء الخبراء الذين يراقبون الطفل من أجل التشخيص واالحتياجات
الخاصة.
 .يتم تعبئة نموذج االستشارة بالكامل وتوقيعه وختمه من قبل أطباء متخصصين آخرين.
 .يتم فحص المعلومات الموجودة في نموذج االحتياجات الخاصة واالستشارة  ،والتشخيصات
المتعلقة بحالة المتطلبات الخاصة من قبل الطبيب المعتمد من  ، ÇÖZGERحيث يتم ملء
الرموز بالكامل  ،ويتم استكمال أوجه القصور.
 .يتم إكمال نموذج التقرير من قبل الطبيب المعتمد من  ÇÖZGERويتم إرسال نماذج التقرير
المكتملة إلى المجلس.
ضا إلى المجلس
 .يتم تقييم المعلومات والوثائق المرسلة إلى مجلس اإلدارة ودعوة الطفل أي ً
 ،إذا لزم األمر  ،ويتم كتابة حالة االحتياجات
الخاصة في التقرير .وال يتم كتابة معدل
اإلعاقة في التقرير.
Sayfa : 9
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 .8األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
المتعدد  ،يعتبرون األعلى المستوى من حيث
االحتياجات الخاصة .عندما تكون المتطلبات
الخاصة أكثر من واحد  ،أو المستوى األعلى
 ،أو عندما يكون هناك أكثر من واحد في
نفس المستوى  ،تتم معالجتها جميعًا في
نموذج المتطلبات الخاصة  ،والتي من بينها
ال يتم حساب العملية الرياضية بالقيم والصيغ
العددية.
 .9يتم حفظ التقرير في النظام والحصول على
رقم التقرير من النظام.
الجدول  :4تقرير  ÇÖZGERالمقدم من المؤسسات الصحية []12
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 . 0يتم تسليم نسخة من التقرير إلى مقدم الرعاية.
 .عند الطلب  ،يتم كتابة طبيعة الوظائف التي ال يمكن توظيفها مع مراعاة االحتياجات
الخاصة للطفل في التقرير بالتأكيد.
 .يتم االنتهاء من التقرير في غضون ثالثين يو ًما على األكثر من تاريخ تقديم الطلب [.]11
يمكن ترتيب تقرير  ÇÖZGERلفترة محدودة أو غير محددة وفقًا الحتياجات الطفل الخاصة.
يمكن الطعن في تقرير  ÇÖZGERفي غضون  30يوما .بعد استالم تقرير ÇÖZGER
واكتمال التشخيص الطبي بأن الطفل لديه احتياجات خاصة  ،يمكن تقديم طلب إلى RAM
للتشخيص التعليمي.

الجدول الذي سيستخدم عند البحث عن االمتثال للتشريع
نسبة العجز
20-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

مستوى االحتياجات الخاصة
لديه احتياجات خاصة
()ÖGV
 ÖGVخفيفة المستوى
 ÖGVالمستوى المتوسط
 ÖGVمستوى متقدم
 ÖGVمستوى متقدم جدا ً
لديه متطلبات خاصة مميزة
()BÖGV
لديه حالة خاصة شرطية
()ÖKGV

رمز االحتياجات الخاصة
1
2
3
4
5
6
7

الجدول  : 5الجدول الذي سيستخدم عند البحث عن االمتثال للتشريع ]11[ ÇÖZGER

ن ت رن

ت

يمكنك الوصول إلى “ ”ÇÖZGERفي الئحة تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال على https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm
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اإل

تنبيه :مع التشخيص الطبي الذي تم إجراؤه لطفلك  ،يتضح أن طفلك يعاني من إعاقة عقلية
وإلى أي مدى يتأثر  /تتأثر باإلعاقة العقلية ويمكنه التقدم بطلب إلى خدمات التعليم الخاص.
ومع ذلك  ،ال يمكن إال للتشخيص الطبي والتقرير الطبي تحديد التدابير التعليمية التي يجب
اتخاذها لطفلك .لذلك  ،التشخيص التربوي مطلوب.
تنبيه :اعتمادًا على عمر طفلك ومتى يتم التعرف على اإلعاقة  ،قد يتغير ترتيب عمليات التشخيص الطبية أو
التعليمية.

التقييم التربوي وعملية
التشخيص
التقييم التربوي وعملية التشخيص
يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس تقييم التربية الخاصة المنشأة في مراكز
موارد المجتمع .إن الغرض من التقييم والتشخيص التربوي ليس وسم الطفل أو إحالته إلى
مؤسسات التعليم الخاصة ؛ تسهيل القرارات التي تلبي بشكل مناسب االحتياجات التعليمية للطفل
؛ لتحديد ما يستطيع وما ال يستطيع الطفل فعله  ،بعبارة أخرى  ،لتحديد احتياجات التربية الخاصة
[ .]9التقييم التربوي والتشخيص لطفلك:
.
.
.
.
.
.
.
.8

من أين يبدأ التعليم والتدريب،
كشف األداء في التطوير واالنضباط ،
كيف وأين يتم إنشاء بيئة تعليمية ،
ما هي أدوات التقييم التي يمكن استخدامها ،
ما نوع برنامج التعليم الذي يجب أن يشارك فيه الطفل ،
تحديد البيئات التعليمية األقل تقييدًا حيث يمكن تلبية االحتياجات التعليمية للطفل بأفضل
طريقة والتي تتيح له  /لها أن يكون مع أقرانه على أعلى مستوى ،
ويمكن اتخاذ التدابير التربوية،
ويتضمن تعريف األسر والمعلمين بالمؤسسات التي يمكن وضع الطفل فيها ورفع وعيهم
[.]21
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لطفلك المصاب بإعاقة ذهنية في عملية التشخيص التربوي:
التقييم التعليمي والتشخيص
إعادة التوجيه
إعالم األسرة
يتم إجراء دراسات المراقبة.
أثناء عملية المراجعة  ،يتم تضمين عمليات التقييم للكشف عن احتياجات طفلك في جميع مجاالت
التطور واالنضباط .من أجل تقييم طفلك تربويًا  ،يتم إجراء مقابلة عائلية معك  ،ويمكن تطبيق
مقياس ذكاء على طفلك حتى لو تم ذكره مسبقًا وتم إجراؤه في عملية التشخيص الطبي  ،ويتم
تطبيق نماذج تحديد األداء لتحديد ما فعلوه في مجال التطوير واالنضباط  ،إذا كان طفلك يذهب
إلى المدرسة  ،فيتم طلب بيانات حول طفلك من المدرسة .نتيجة لجميع التقييمات  ،يتم الكشف
عن احتياجات طفلك التنموية والتعليمية
في مرحلة اجتماع  ،يجتمع مجلس تقييم التعليم الخاص ويعد نوعين من التقارير من خالل جمع
البيانات التي تم الحصول عليها من تقييمات طفلك .أول هذه التقارير هو تقرير «دعم التعليم»
الستخدامه في مراكز التربية الخاصة والتأهيل التابعة لإلدارة العامة لمؤسسات التعليم الخاص ،
واآلخر هو تقرير «التوجيه» الستخدامه في اإلحالة إلى المدارس  /المؤسسات الحكومية.

الجدول :6تقرير اإلحالةرسمي إلى مدارس/
مؤسسات

الجدول  :7تقرير دعم التدريب الستخدامه في
مراكز التأهيل التابعة لمؤسسات التعليم الخاص
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من خالل هذه التقارير المقدمة لطفلك  ،والتقييم التعليمي والتشخيص لطفلك  ،يتم تحديد االحتياجات
وتوجيهها إلى خدمة التعليم الخاص األكثر مالءمة لطفلك .يتم إعداد خطة التعليم الخاص لطفلك
من قبل مجلس تقييم التعليم الخاص جنبًا إلى جنب مع قرار توجيه طفلك .يضع مجلس خدمات
التعليم الخاص التابع لمديرية التعليم الوطني للمقاطعة  /المنطقة األطفال المحتاجين إلى تعليم
خاص في المدرسة أو المؤسسة العامة األكثر مالءمة بما يتماشى مع تقرير مجلس تقييم التعليم
الخاص والخطة التعليمية .تمشيا مع خطة التعليم  ،يتم إعداد وتنفيذ خطة تعليمية فردية ()BEP
في المدرسة أو المؤسسة التي يحضرها الطفل .تتم مراقبة عملية تعليم طفلك وفقًا لهذه الخطة
التعليمية.
الخدمات التعليمية التي يمكن توجيه طفلك إليها مدرجة أدناه.

تنبيه :يتم تحديد البيئة التعليمية التي يتلقى فيها الطفل المتخلف عقليًا التعليم بنا ًء على احتياجات الطفل .في أي
بيئة تعليمية سيحقق الطفل ذو اإلعاقة الذهنية أهدافًا أكثر ويكون أكثر استقاللية  ،يتم أخذ رأي األسرة وتوجيهه
ضا على أنه البيئة التعليمية األقل تقييدًا.
إلى بيئة تعليمية وفقًا لذلك .يُشار إلى هذا أي ً
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مراحل التعليم
والتدريب

تعليم الطفولة
المبكرة
شهرا بقرار
خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال المحتاجين إلى تعليم خاص ً 36-0
من مجلس خدمات التعليم الخاص بالمقاطعة  /المنطقة  ،ومدارس التربية الخاصة  ،ومؤسسات
التعليم قبل المدرسي  ،والمؤسسات التعليمية مع فصول الحضانة واحتياجات الطفل واحتياجات
األسرة .يتم تنفيذه في منازل خاصة.
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يمكن التخطيط لألنشطة التعليمية لكل طفل  ،يومين في األسبوع  ،لكل منهما  40دقيقة من
التعليم ،خالل ساعات الدراسة أو خارج ساعات المدرسة  ،إذا لزم األمر  ،في عطالت نهاية
األسبوع.

ن ت رن

ت

مناهج التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/09145213_erken cocukluk.pdfيمكنك تحميل البرنامج من الموقع اإللكتروني.

اإل

التعليم في مرحلة ما قبل
المدرسة
شهرا .من الضروري أن يواصل األطفال ذوي
يشمل التعليم قبل المدرسي األطفال بين 66-37
ً
شهرا تعليمهم في نفس الفصل مع أقرانهم
اإلعاقات الذهنية الذين تتراوح أعمارهم بين  37و ً 66
الذين لم يتم دمجهم في مؤسسات التعليم قبل المدرسي .ومع ذلك  ،يمكن لرياض األطفال للتعليم
ضا فتح رياض أطفال للتربية
الخاص ورياض األطفال المستقلة والمدارس االبتدائية األخرى أي ً
الخاصة لألطفال الذين ال يستطيعون مواصلة تعليمهم في هذا العمر من خالل الدمج.

ن ت رن

ت

مناهج التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة _https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys
dosyalar/2018_10/09145549_Okul_Yncesi_son_pdf.pdf
يمكنك تحميل البرنامج من الموقع اإللكتروني.

اإل

تنبيه :التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال من  66-37شهرا الذين يعانون من إعاقة عقلية إلزامي.

ن ت رن

ت

يمكنك الوصول إلى العديد من البرامج والتشريعات والكتب المدرسية ومقاطع الفيديو التعليمية
من المديرية العامة للتربية الخاصة وخدمات التوجيه
./http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa
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اإل

ممارسات التعليم من خالل الدمج /
التكامل
الممارسات التعليمية من خالل اإلدماج  /التكامل  ،وتعليم األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية ،
نموا طبيعيًا من خالل توفير خدمات التعليم
والتعليم الرسمي والخاص مع أقرانهم الذين يظهرون ً
الداعمة ؛ هذه ممارسات تعليمية خاصة تستند إلى مبدأ االستمرار في مرحلة ما قبل المدرسة
والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي ومؤسسات التعليم غير النظامي .يمكن لألطفال ذوي اإلعاقات
نموا طبيعيًا في
الذهنية مواصلة تعليمهم بدوام كامل في نفس الفصل مع أقرانهم الذين يظهرون ً
ترتيبات الدمج  /التكامل  ،أو يمكنهم مواصلة تعليمهم بدوام جزئي في فصول التربية الخاصة.
بالنسبة للطالب المسجلين في فصول التعليم الخاص  ،ضمن نطاق ممارسة الدمج بدوام جزئي
 ،يمكن عقد بعض الدروس واألنشطة االجتماعية مع أقران آخرين بما يتماشى مع تخطيط وحدة
تطوير برنامج التعليم الفردي ( )BEPفي المدرسة .هناك نوعان من فئات التربية الخاصة ،فئة
التربية الخاصة العقلية الخفيفة التي تنفذ برنامج المدرسة التي ينتمون إليها  ،وفئة التربية الخاصة
العقلية المتوسطة الثقيلة حيث يتم تطبيق برامج التربية الخاصة.
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تنبيه :يتم إعداد برنامج التعليم الفردي “  ”BEPعلى أساس البرنامج الذي يلتحق فيه الطفل ذو اإلعاقة الذهنية
من أجل تحقيق األهداف المستهدفة بما يتماشى مع خصائصه التنموية واحتياجاته التعليمية وأدائه  ،ومن وأين
ومتى وماذا .هذه برامج تدريبية خاصة تتضمن مقدار الوقت وبأي طريقة.

مدارس ومؤسسات التربية
الخاصة
أنه من الضروري للطالب ذوي اإلعاقات الذهنية مواصلة تعليمهم من خالل اإلدماج/التكامل
؛ لذلك يتم توفير وصول التعليم إلى لألطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة من خالل
المدارس االبتدائية للتعليم الخاص نهاري والمدارس الثانوية للتعليم الخاص.
تُفتح مدارس ممارسة التربية الخاصة النهارية لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية المتوسطة أو الشديدة
غير القادرين على متابعة البرامج المطبقة في مؤسسات التعليم االبتدائي بسبب احتياجاتهم.
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المشاكل المحتملة
وطرق التعامل

قد تتسبب اإلعاقة الذهنية في مواجهة كل من الطفل وعائلته لمواقف و مشاكل مختلفة  ،ومن
المهم بشكل خاص أن يتعلم الوالدان كيفية التعامل مع هذه المشكالت .فيما يلي بعض النصائح
للتعامل مع مشاكل التعلم والسلوك لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية.
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مشاكل السلوك
أعزائي الوالدين  ،كيف تفسرون مشكلة سلوك طفلكم؟ هل تصريحاتكم علمية  /صحيحة؟ التفسير
العلمي للسلوك المشكل هو شرط أساسي إليجاد الحلول الصحيحة .تما ًما مثل األطفال ذوي النمو
ضا من بعض المشكالت السلوكية ؛
الطبيعي  ،قد يعاني أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة أي ً
قد يظهرون العديد من السلوكيات مثل وضع أيديهم في أفواههم  ،وعدم تناول الطعام  ،والصراخ
 ،والبكاء  ،وإيذاء أنفسهم  ،وإيذاء شخص آخر .عندما تكون هذه السلوكيات ذات عدد ومدة
وكثافة مختلفة  ،يمكن أن تصبح سلوكيات مشكلة .يمكننا أن نقرر ما إذا كان السلوك هو سلوك
مشكلة من خالل طرح األسئلة التالية:
هل يؤذي السلوك طفلي أو بيئته؟
هل يؤثر سلبًا على تعلم طفلي أو تعلم اآلخرين؟
هل يسبب السلوك مشاكل أخرى أو ردود فعل عاطفية؟
هل يتسبب في ابتعاد طفلي عن البيئة االجتماعية؟
هل هو خارج عن المألوف/طبيعية للبيئة التي يعيش فيها من حيث السلوك والكثافة والتردد
والمدة؟
إذا كانت إجابتك على سؤال واحد على األقل «نعم»  ،فإن سلوك طفلك يمثل مشكلة في السلوك.
هل تعتقد أن طفلك يعاني مشكلة سلوكيات بسبب إعاقته العقلية؟ الجواب على هذا السؤال هو
ال .يؤثر نوع ودرجة إعاقاتهم بالطبع على أطفالنا .على سبيل المثال  ،عندما ال يتمكن الطفل
المصاب بإعاقة عقلية من اكتساب المهارات اللغوية  ،فقد يحاول التواصل عن طريق ضربهم
من خالل سلوكيات مشكلة .في الواقع  ،غالبًا ما يتصل بنا األطفال من خالل السلوكيات التي
تنطوي على مشاكل .بالطبع  ،قد تتسبب المساحات التي تكون غير كافية ومحدودة في أن يتعلم
أطفالنا بشكل مختلف كما في هذا المثال .ومع ذلك  ،هناك وضع ال ينبغي أن ننساه أبدًا .السلوك
المشكل ال ينشأ بشكل مباشر من عدم كفاية الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة .ال يظهر الطفل
المتخلف عقليا ً مشاكل سلوكية بسبب عدم قدرته .يتعلم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عرض
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السلوكيات التي تنطوي على مشاكل  ،تما ًما مثل األطفال ذوي التعلم والتطور الطبيعي.
األطفال ذوو االحتياجات الخاصة ال يظهرون مشاكل سلوكية لمجرد احتياجاتهم الخاصة .إذا
كانت المشكلة هي سبب السلوك ؛ فإنه يرى حاجة طفلك المحددة أو درجة عدم قدرته  ،ويبحث
عن السبب الوحيد لمشكلة السلوك لدى طفلك  ،وعلى سبيل المثال فهو عنيد  ،مفرط النشاط ،
تفسيرا دقيقًا
معاق عقليًا  ،إلخ .إذا وصفت سلوكياته المشكلة بنا ًء على ما سبق .اعلم أنك ال تقدم
ً
 /علميًا للسلوك المشكل .من غير القابل للحل ،االعتقاد بأن السلوك المشكل ينشأ فقط من الطفل
أو من عدم كفاءة الطفل .ألنه في هذه الحالة ال يوجد شيء يجب فعله قبل أن يختفي التشخيص
قبل أن يتغير الطفل .ومع ذلك  ،من أجل شرح السلوك المشكل بشكل صحيح  ،من الضروري
البحث عن المشكلة في العوامل البيئية  ،وليس في الطفل.
من أجل أن تكون التفسيرات حول السلوك المشكل علمية  /صحيحة  ،من الضروري أن تستند
إلى المالحظات  ،وليس التفسير  ،وأن تحدد كيف يمكن تحقيق الحل  ،وتحليل المعلومات حول
البيئة التي يحدث فيها السلوك المشكل واألسباب والعواقب المحتملة للسلوك المشكل  ،وفهم آثار
العوامل البيئية على سلوك الطفل المشكلة.
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يتعلم األطفال السلوكيات المشكلة  ،فهم ال يولدون بسلوكيات مشكلة .يتعلمون إظهار السلوكيات
التي تنطوي على مشاكل من أقراننا  ،منا  ،من التلفزيون  ،ومشاهداتها على الهواتف المحمولة.
يمكن لألطفال إما اكتساب شيء ما أو تجنبه من خالل السلوكيات المشكلة.
مجرد وضع األسماء على المشكلة  ،والتي نسميها علمية وسم ،طريقة غير مجدية .حقيقة أن
يتم تشخيص الطفل مع القصور العقلي ،وقيل انه يتأثر بقلس العقلي ،ال يساعد على فهم الطفل
وسبب السلوك المشكلة .كما أن درجة إعاقة الطفل ال تفسر سبب السلوك ال ُمشكل .قد يكون للطفل
احتياجات خاصة  ،ولكن تذكر أن كل طفل يختلف كاختالف بصمات األصابع .من ناحية أخرى
ضا من اتخاذ
 ،فإن ربط السلوك المشكل بعدم كفاية الطفل  ،فإن درجة عدم الكفاءة تمنعنا أي ً
الترتيبات البيئية .في هذه الحالة  ،ال يوجد شيء يمكن فعله قبل حصول تغيير لدى الطفل.
تنشأ السلوكيات المشكلة وفقًا للموقف والظروف قبل عرض السلوك وبعده .إذا الحظنا السلوك
المشكل لطفلنا  ،والمواقف التي تسبق السلوك مباشرة  ،والظروف وما يحدث بعد حدوث السلوك
 ،من خالل تحليل هذه المالحظات  ،يمكننا شرح سلوك طفلنا بشكل صحيح  ،ويصبح تفسيرنا
تفسيرا صحي ًحا  /علميًا .ألن السلوكيات تستمر أو تنتهي بنا ًء على ما حدث قبل وبعد
لهذه الحالة
ً
دورا مه ًما للغاية .لهذه األسباب  ،يتعلم
الظروف .تلعب المحفزات قبل وبعد سلوكيات األطفال ً
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مثلنا جميعًا سلوكيات مختلفة اعتمادًا على األشخاص في البيئة
 ،والوقت  ،والمحفزات في البيئة ،ثم تعلم سلوكيات مختلفة بنا ًء على ما رؤوا منك .إذا حصل
الطفل على ما يريد عندما يصرخ أو يضربنا  ،فإنه يتعلم الصراخ وإطالق النار علينا.
التفسير الصحيح للسلوك مهم جدًا لحل المشكالت السلوكية .ال ينبغي أن ننسى كيف نفسر السلوك
 ،فإننا نحدد ونطبق ما يجب القيام به لحلها .عندما ال نستطيع تقديم تفسير علمي وصحيح  ،يمكننا
أن نظهر سلوكيات سنجعلها أكثر تعقيدًا بدالً من حل المشكلة.

سوء السلوك في محاولة إدارة المشكالت
السلوكية

هناك نوعان من الفخاخ السلوكية المهمة التي نقع فيها .األول هو فخ المساعدة والثاني هو فخ
النقد .اسم آخر لـ فخ المساعدة هو العجز المكتسب .إذا فعلنا ما يحتاج طفلنا إلى القيام به بدال عنه
رغم قدرته على القيام به (على سبيل المثال  ،إذا قمنا بإطعام طفل يمكنه أن يأكل)  ،إذا لم نتمكن
من مشاركة الطفل الروتين اليومي على الرغم من عدم كفاءته  ،إذا لم نمنح الطفل الفرصة لفعل
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ما يمكنه فعله  ،إذا لم نمنح طفلنا الوقت  ،وإذا قدمنا نصائح ومساعدة غير ضرورية ومفرطة ،
فسوف نقع في فخ المساعدة.
هدفنا دائ ًما هو إعطاء الوقت للطفل ؛ يجب أن يكون لدفع تطوره من خالل توفير الفرص
والخبرات .ربما نحمي طفلنا و نحميه أكثر من الالزم ال يمكن ألي طفل أن يتعلم النهوض دون
أن يقع .يجب أن نأخذ ذلك في االعتبار دائما.
كيف يمكنك الهروب من فخ المساعدة ؟ يمكنك التخلص من ما يمكن للطفل القيام به من خالل
انتظاره  ،وإعطاء الطفل الفرصة والمسؤولية والوقت  ،وإضافته إلى حياته  ،بغض النظر عن
عدم قدرته .ما يجعل أطفالنا غير كافيين حقا هو أن نساعدهم أكثر من عدم كفاءتهم.
اآلن دعونا نسهب في فخ االنتقادات .التعامل مع السلوكيات السلبية للطفل  ،والتحدث فقط عن
السلوكيات السلبية  ،والرؤية المستمرة للسلوكيات السلبية  ،واالستغراق في السلوكيات السلبية
هي مصائد للنقد .نتيجة لسلوكيات اإلنذار والنقد والغضب وتوبيخ الطفل ينتهي سلوك الطفل في
تلك اللحظة  ،أما إذا استمر السلوك في التكرار وعلى المدى الطويل من الوقت فهذا يعني أننا نقع
في فخ النقد .إن قول كلمة عن السلوك السلبي والتفكير في أنه لن يحدث مرة أخرى  ،واالعتقاد
ضا فخ النقد .على سبيل المثال ،
بأنه يمكننا تصحيح السلوك السلبي بسلوك سلبي آخر يعني أي ً
لنفترض أن لديك ً
طفال يأكل بشكل انتقائي .يأكل طفلك بعض األطعمة دون غيرها .في هذه الحالة
 ،يجب تعزيزها بإخبار طفلك بالطعام الذي يأكله  ،ثم تقديم األطعمة التي ال يأكلها بثبات  ،أوالً
بكميات صغيرة ثم بالكمية المعتادة أثناء تناوله .بدالً من ذلك  ،إذا كنت تهتم فقط باألطعمة التي
ال يأكلها طفلك وانتقائية الطعام  ،فإنك تقول « ،أنت ال تأكل البيض والجبن ».إذا أصبح طفلك
أكثر انتقائية  ،فقد وقعت في فخ النقد.
ما يمكنك القيام به لتجنب الوقوع في فخ النقد؟ يمكننا تجنب الوقوع في فخ النقد بالتركيز على
السلوكيات اإليجابية ألطفالنا  ،من خالل التخلي عن الرؤية والتعامل مع السلوكيات السلبية
والتقاط السلبيات .بالطبع  ،يجب أن نكون حريصين على عدم ممارسة التجاهل في السلوكيات
السلبية التي تنطوي على مواقف خطيرة .سنبدأ بمكافأة ما قام به وما يمكنه القيام به  ،مهما كان
مستوى سلوكهم.
ما هي أنواع السلوكيات التي نقوم بها كأبوين والتي تتسبب في تكوين سلوكيات إشكالية (سلبية-
تكون مشكلة)؟ اآلن دعونا ننظر في هذه الحاالت التي تؤدي الى مشكلة سلوك األطفال.
قد ال نكون قادرين على إعطاء المسؤولية ألطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة .إن فكرة
«لديه احتياجات خاصة على أي حال  ،ال ينبغي أن أطلب منه فعل أي شيء» ليست صحيحة
على اإلطالق .يجب أن نعطي الطفل المسؤولية في البيئة التي يعيش فيها .فكر في األمر ،
ما الذي يجعله ال يفعل شيئًا؟ ماذا يحدث إذا كان الطفل ال يتحمل أي مسؤولية أثناء النهار؟
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يصبح في حاجة لرعاية .يجب أن نعطي أطفالنا مسؤوليات في الحياة ،في الروتين اليومي،
والعمل على ما يمكنهم القيام به ،بغض النظر عن عدم كفاءتهم ،يجب أن نشرك أطفالنا في
الحياة .إن إعطاء مسؤوليات مدى الحياة ليس صال ًحا فقط لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
ضا لألطفال ذوي النمو الطبيعي .بادئ ذي بدء  ،دعونا ال ننسى هذا أبدًا .إذا كان لدى
ولكن أي ً
ضا .ولكن إذا لم
الطفل مسؤوليات ومهام يجب القيام بها  ،فإن السلوكيات المشكلة تكون أقل أي ً
يكن لديه أي مسؤولية عليه الوفاء بها  ،وإذا كان والديه يلبيان جميع احتياجاته على الرغم من
أنه يستطيع القيام بذلك (بالطبع  ،أطفالنا الذين يعانون من إعاقات شديدة بخالف هذا البيان)
 ،فهناك بالتأكيد مشكلة في السلوك.
يجب أن نتعلم أن نجعل أطفالنا يطيعون القواعد .في معظم األحيان  ،يمكن للقواعد التي
نضعها أن تعبر عن السلبية .نحن بحاجة إلى وضع القواعد واالمتثال للقواعد .ال ينبغي أن
نفكر في اإلدارة على أنها عناد مع الطفل .ومع ذلك  ،فإن إدارة السلوك ال تعني العناد مع
الطفل.
يمكننا توجيه التهديدات ضد األطفال .على سبيل المثال  ،في محل بيع الكتب  ،يمكننا أن نقول
للطفل أنك إذا بكيت  ،فلن أحضرك إلى هنا مرة أخرى  ،ولكن ال يمكننا الوفاء بهذا الوعد.
يمكننا التوسل بينما نحاول إدارة سلوك أطفالنا .بالطبع  ،كلما توسلنا أكثر  ،أصبحنا غير
فعالين .بني من فضلك  ،ولكن لماذا تغضب والدتك .رجا ًء ال تفعل ،من فضلك ال ،اال تحب
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امك؟ كما تعلم  ،تشير الدراسات إلى أن أيا ً من هذه األنواع من السلوك األبوي ال يعمل.
نتحدث كثيرا عن السلوكيات السلبية  ،والتمكن من تمرير قدر من الوعظ .في معظم األوقات
 ،يمكن إعطاء األطفال نصائح .يمكن أن يوبخ اآلباء األطفال بسبب سلوكهم السلبي .ومع
ذلك  ،يجب أال ننسى أنه عندما يواجه األطفال نتائج رادعة  ،فإنهم ال يتوقفون عن إظهار
السلوكيات السلبية عند توبيخهم .يتعلم األطفال التصرف بإيجابية عندما يرون أنما ً
طا إيجابية
 ،عندما نضع نموذ ًجا لكيفية القيام بالسلوكيات اإليجابية  ،عندما نكافئ السلوكيات اإليجابية.
هل نحن متسقون داخليًا في سلوكنا؟ يمكننا معالجة األطفال وفقًا لمزاجنا «الحالي» .يمكننا
أن نتفاعل بشكل مختلف في أوقات مختلفة .يمكن أن يتسبب هذا الموقف في تبني األطفال
لسلوكيات سلبية .من المهم جدًا أن تكون حاس ًما .يمكن أن تكون «ال» «نعم»« .نعم» يمكن أن
تتحول إلى «ال» .علينا أن ننتبه .يجب أن نستخدم عبارة «ال» بحذر ،ولكن علينا استخدامها.
عندما نقول ال  ،ال يجب أن نحولها إلى «نعم» .على سبيل المثال  ،إذا قلنا ال لشيء يريده
الطفل  ،فال يجب أن نفعله .إذا لم نفعل ذلك عندما يبكي ونفعله عندما يبكي أكثر  ،فأنت
تبكي تزيد من حدة البكاء وشدته ،نرسل رسالة مفادها كلما اشتد بكائك حصلت على ما تريد،
ونصبح ضعيفين إدارياً.
كآباء  ،يجب أن تتعاونوا .يجب أن نتعاون بشكل أفضل .من خالل إلقاء اللوم على بعضنا
البعض وعدم االتساق بين الوالدين في السلوك تجاه الطفل  ،ال يمكن ألطفالنا تبني السلوك
المناسب .يمكننا في كثير من األحيان أن نتحمل مسؤولية أمهاتنا في األمور المتعلقة بالصعوبات
الناجمة عن عدم الكفاءة .يجب أن نكون قادرين على التعاون أكثر في المسؤوليات.
يجب علينا هيكلة اللوائح البيئية ألطفالنا بشكل أفضل .يجب أن نكون قادرين على تنظيم
البيئة التي نعيش فيها وفقًا لنقاط ضعف وقوة وخصائص أطفالنا .على سبيل المثال  ،عندما
يتم وضع لوائح بيئية تزيل القيود المادية  ،سيتمكن أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة من
أداء معظم المهارات .يجب أن نتوقف عن محاولة تكييف األطفال مع البيئات والتركيز على
تهيئة بيئات مناسبة لألطفال.
نحن بحاجة لمعرفة مراحل التطور .معرفة مراحل التنمية يظهر لنا ،كيف يتطور الطفل ،
في أي تسلسل يحدث الكالم ؟ ما هي مراحل النمو العقلي؟ إن تعلم هذه األشياء يخبرنا عن
الخطوة التالية التي سيكون على طفلنا القيام بها وكيف يمكننا مساعدته.
نحن بحاجة إلى تعلم كيفية قضاء وقت أكثر فعالية مع أطفالنا .يجب أن نتعلم ممارسة األلعاب
والتفاعل وفقًا ألعمارهم .يجب علينا العمل على مصالح الطفل .ال يجب أن نتجنب التعامل
مع الطفل .يجب حماية الطفل من اآلثار السلبية للتلفاز والهواتف المحمولة والوسائط .علينا
أن نتعلم كيف نجعل الطفل مستقالً .يتطلب الحصول على االستقالل أن نعرف نقاط القوة
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وصبرا.
والضعف لدى أطفالنا .يتطلب الحصول على االستقالل خطة ووقتًا
ً
تذكر ،عاداتنا هي حياتنا لهذا السبب  ،أوالً وقبل كل شيء  ،نحتاج إلى أخذ أطفالنا ذوي
االحتياجات الخاصة في الحياة وتشكيل التوقعات المناسبة لهم  ،بما يتناسب بشكل مباشر مع
ما يمكنهم القيام به.

دعم البيئة التعليمية لطفلنا
يشكل الشخص والمؤسسة والمنظمة وجميع البيئات واألشخاص التي تؤدي إلى تعلم الطفل في
البيئة التعليمية الداعمة للطفل  ،والتي توفر خدمات التعليم وإعادة التأهيل التي يجب أن يتلقاها
الطفل وفقا الحتياجاته.

المحيط التعليمي الداعم للطفل المعاق ذهنيا
الوسط المدرسي للتعليم
العام/الخاص
الوسط التعليمي
المحدد بأقل حد

التعليم الخاص
وخدمات الدعم

األبوين

المحيط االجتماعي

األم
األب
اإلخوة

أوساط التفاعل االجتماعي
الجيران
الحدائق
ساحات اللعب

المداخلة الطبية

الطفل/الفرد ذوي
االحتياج الخاص

األدوية والتأثيرات الجانبية
عمليات المعالجة
التدخل في
األمراض المزمنة

الموظفين المساعدين

األقران

األقارب

الموظفين المساعدين للدعم
معلمة اللعب
المربيات

أصدقاء اللعب
أصدقاء المدرسة

الجد
الجدة
واألقارب اآلخرين

خدمات التعليم الخاص
الخدمات النفسية
الفعاليات الجسماني

اآلباء األعزاء  ،دعونا نبقي على تركيز طفلك  .أهم دعم لطفلك  ،من هم األشخاص الذين كانوا
على اتصال به منذ والدته  ،والذين هم في بيئة التعلم والذين يضمنون تعلمه؟ نعم ،بالطبع هو
أنتم ،اآلباء .خصوصا في الفترة الممتدة حتى السنوات الثالث األولى هي مربية العائلة الوحيد.
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يتم إضافة المدارس إلى بيئة التعليم الداعمة الحقًا .مدرسة؛ يمكن أن تكون مدرسة تعليم عام
أو خاص وهي من أهم البيئات التعليمية الداعمة لجميع أطفالنا  ،سواء أكانوا يتطورون بشكل
طبيعي أو من ذوي االحتياجات الخاصة .وكما ذكرنا سابقا ،فإن البيئة التي يذهب إليها طفلنا هي
على األقل بيئة تعليمية مقيدة (أي أن طفلنا سيقوم بإجراء معظم التغييرات السلوكية ،يجب أن
يكون الهدف هو البيئة التي سيتم فيها التعلم) .كما ذكرنا سابقًا  ،يمكن أن تصبح البيئات التعليمية
اختيارية ألطفالنا المميزين .يمكن أن تكون هذه البيئات ترتيبات اإلندماج  /التكامل حيث سيتلقى
أطفالنا الخاصون التعليم مع أقرانهم الذين يتطورون بشكل طبيعي وفقًا الحتياجاتهم  ،باإلضافة
إلى مدارس التربية الخاصة المنفصلة المصممة ألطفالنا ذوي االحتياجات الخاصة .أثناء اتخاذ
هذا القرار  ،يجب اإلجابة على األسئلة التالية:
فيما يتعلق بالطفل الذي لم يتم إلحاقه بالمدرسة بعد « ،ما هي البيئة التعليمية األقل تقييدًا لطفلي؟»
وفيما يتعلق بالطفل الملتحق حاليًا بالمدرسة « ،هل طفلي في البيئة المدرسية حيث سيحقق معظم
األهداف؟»
بيئة دعم أخرى هي التعليم الخاص وخدمات الدعم .هناك العديد من المؤسسات والمنظمات التي
تقدم خدمات التربية الخاصة والدعم  ،مثل مراكز التربية الخاصة وإعادة التأهيل  ،ومراكز
العالج الطبيعي  ،والمراكز الرياضية والمؤسسات التي تقدم الدعم النفسي  ،والتي صممت لتلبية
احتياجات أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة  ،وهناك مربين في تخصصات مختلفة يقدمون
كالً من التربية الخاصة وخدمات الدعم . .تشكل هذه المؤسسات بيئة تعليمية داعمة مهمة ألطفالنا.
ضا أشخاص دعم مختلفون خارج هذه المؤسسات
باإلضافة إلى الهياكل المؤسسية  ،هناك أي ً
يدعمون أطفالنا .هؤالء هم فريق دعم متعاون( .الموظفين تسهيل ،مقدم الرعاية  ،األخت لعب
 ،إلخ)
دورا مه ًما في تبني السلوكيات التي تعتبر النموذج األكثر
عنصر آخر هو أقرانهم  ،الذين يلعبون ً
أهمية ألطفالنا المميزين .في بعض األحيان يكون هؤالء األقران هم األشقاء في نمو أطفالنا
المميزين  ،وغالبًا ما يكونوا أصدقاء في المدرسة أو في الحي.
بالتوازي مع المدة التي يقضيها اآلباء في حياتهم العملية  ،يصبح كبار السن لدينا  ،إن وجدوا ،
جدات  ،كما أن أجدادنا هم دائرة دعم أخرى .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن األدوية التي يتناولها أطفالنا
بسبب إعاقتهم أو األمراض المزمنة اإلضافية وتأثيرات هذه األدوية والعالجات المستمرة وآثار
ضا في بيئة التعليم المساند من حيث تأثير العالجات المطبقة
العالجات المطبقة يتم تضمينها أي ً
أخيرا  ،يمكن أن تكون البيئة التعليمية الداعمة لألطفال هي البيئة االجتماعية
على تعليم أطفالنا.
ً
التي يتواجد فيها الطفل .كل هذه البيئة التدريبية الداعمة للطفل سوف نرى ما يسمع الطفل ،ما
لمس ،ما المحفزات ،ما المهنيين وما هي األساليب التي تحدد ما يمكنك أن تتعلم ،في الواقع ،من
خالل الكشف عن ما سوف تواجه.
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هل تعلم عندما يتطور الطفل ذو االحتياجات الخاصة بشكل أسرع  ،يقل تأثير إعاقاته ويصبح
أكثر استقاللية  ،ويظهر تعلمه بشكل أكثر كفاءة؟ بادئ ذي بدء  ،نتيجة التحديد الصحيح لبيئة
التعليم الداعمة .بادئ ذي بدء  ،نحتاج إلى إجراء تقييم صحيح فيما إذا كان أطفالنا من ذوي
االحتياجات الخاصة لديهم بيئات دعم مناسبة .يجب أن نتعامل مع تنظيم بيئات تعليمية داعمة
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ثالثة أبعاد .هذه:
 .1ما هي بيئة التدريب المناسبة التي يجب أن يشارك فيها طفلي؟ من أي الخبراء تتكون؟
 .2هل هذه البيئات التعليمية الداعمة واألشخاص والعمليات الخاصة بطفلي مؤهلون؟
 .3البعد الثالث  ،وهو البعد الذي نحن أضعف فيه :هل البيئة التعليمية لدعم طفلي من ضمن
التنسيق؟
اآلن دعونا ننظر في هذه األبعاد لبيئة التدريب الداعم بشكل فردي.

 .Iمالءمة بيئة التعليم المساند
ما هي بيئات التعليم الداعمة التي يجب أن يتواجد فيها طفلي؟  /من من تتكون؟ يرتبط هذا البعد
بوجود وغياب البيئات ذات الصلة  ،سواء كانت مناسبة أم ال .ما هي البيئات التعليمية التي يجب
أن يكون طفلي فيها؟ كم من الوقت يجب أن تتلقى الخدمات من أين وقبل من؟ البعد األول الذي
سيضمن تكوين البيئة الداعمة هو تحديد الخدمات المناسبة الحتياجات الطفل .ما نوع البيئة
التعليمية الداعمة التي يجب أن يحصل عليها الطفل  ،وما هي التدريبات التي يجب أن يتلقاها
وما هي مدة هذه التدريبات التي يجب تحديدها بالتعاون مع المهنيين في هذا المجال .في معظم
األحيان  ،يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل معلم خاص متخصص ويجب تشكيل بيئة التعليم
الداعمة وفقًا الحتياجات الطفل .ال ينبغي أن تتشكل بيئة التعليم المساند ونوع ومدة الخدمات التي
سيتم تقديمها وفقًا لنوع وعمر اإلعاقة عن ظهر قلب .يجب بالطبع تحديد نوع وعمر إعاقة الطفل
من خالل مراعاة  ،ولكن األهم من ذلك  ،احتياجات الطفل .يجب أن يختلف نوع الدعم الذي
يجب أن يكون عليه الطفل من طفل إلى آخر .ولهذا فإن تحديد الحاجات التربوية والسلوكية للطفل
تختلف تبعا لذلك باختالف البيئات التي تحتوي على المتطلبات التي تضمن استقاللية الطفل .لهذا
السبب  ،من األهمية بمكان تحديد احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتحديد خدمات
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التعليم وإعادة التأهيل التي يجب أن يتلقوها لضمان نموهم .يجب بالتأكيد تضمين من سيكون في
بيئة التعليم الداعمة في  PEBللطفل .يجب أال تقرر األسرة بمفردها من سيكون في دائرة دعم
الطفل .يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل محترفين يعملون بالتعاون مع نهج فريق شامل ،
وفقًا إلعاقة الطفل واحتياجاته.

 .IIطبيعة بيئة التعليم المساندة
البعد الثاني لنهج البيئة الداعمة هو جودة البيئة التعليمية الداعمة للطفل .ما هي جودة بيئة الدعم
التي يتمتع بها الطفل؟ إن مسألة ماهية البعد األول لمحيط الدعم مهمة بالطبع  ،لكن طبيعة محيط
ضا .ما الذي يجب فعله لجعل هذه البيئة أكثر تأهيالً؟ من
الدعم في البعد الثاني مهمة جدًا أي ً
الضروري أن تقرر هذا .على سبيل المثال :أهم شخص بالنسبة للطفل وأهم عنصر في بيئة الدعم
هي األسرة  ،ولكن ما مدى معرفة األسرة بالطفل  ،والقيود التي تسببها اإلعاقة  ،واحتياجات
الطفل؟ ما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها للمشاركة في الحياة التعليمية لطفله  /طفلتها
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بطريقة أكثر تأهيالً؟ هل اآلباء قادرون على إدارة سلوك أطفالهم؟ تعتبر التدريبات العائلية مهمة
جدًا بالنسبة لألسرة  ،والتي تعد العنصر األكثر أهمية في بيئة الدعم  ،للحصول على مهارات
ً
ً
تأهيال كوالد لتقديم خدمات أفضل لطفلي؟»
تأهيال« .كيف يمكنني أن أصبح أكثر
تعليمية أكثر
من الضروري طرح السؤال واالستفادة من فرص التربية األسرية.
إذا انتقلنا إلى سمات العناصر األخرى .هل مراكز التربية الخاصة وإعادة التأهيل التي يحضرها
طفلي مؤهلة بدرجة كافية؟ ما الذي أحتاج إلى طلبه من هذه المراكز؟ هل يوجد تقرير مكتوب
عن حالة طفلي؟ هل تم إعداد أفضل الممارسات البيئية الحتياجات طفلي وهل يتم تنفيذه؟ هل يتم
توفير التدريب من قبل موظف خبير في هذا المجال؟ ستمكنك هذه األسئلة واألجوبة من تحديد
مستوى التأهيل لمراكز التربية الخاصة وإعادة التأهيل.

 .IIIتنسيق بيئة التعليم المساندة
أحد األبعاد التي نفتقر إليها أكثر من غيرها هو مدى معرفة أطفالنا ببيئات الدعم لديهم .فكر في
األمر  ،نحن نبذل جهدًا لتطوير نفس الطفل .عند القيام بذلك  ،يجب تحديد األدوار الصحيحة
لتلبية احتياجات الطفل  ،ويجب إنشاء بيئة داعمة تحافظ على تركيز الطفل و تعاون على العمل.
هل تعلم أن هناك أشياء تحتاج األسرة إلى القيام بها لضمان التنسيق/التعاون.
لنفترض أن أربعة أشخاص يريدون نقل طاولة من مكان إلى آخر .إذا كان هؤالء األشخاص
األربعة ال يعرفون أين وكيف سيتم نقل الطاولة  ،أي إذا لم يكونوا متعاونين  ،فكيف يمكن أن
تتحرك الطاولة؟ قد يرغب شخص ما في تحريكها برفعها من جانب واحد ،وقد يحاول شخص
آخر دفع الطاولة ،قد يحاول شخص آخر الجلوس على الطاولة معتقدًا أن هذا ليس دوره اآلن .قد
يحاول شخص آخر رفع الطاولة بظهره .ربما يمكن نقل الطاولة إلى المكان المطلوب لكن هل
يمكن نقلها في الوقت المناسب وبدون أي ضرر ألي جزء؟ إذا لم نتعاون وننسق  ،وإذا قلنا إنني
سأفعل كل شيء  ،فأنا أعلم أننا ،سنضيع الوقت والطاقة  ،وسنضيع الفرص  ،وسنكون في خطر
عدم تحقيق األهداف .إذا عدنا إلى التركيز على الطفل  ،إذا لم نتصرف من خالل تحديد مجاالت
ضا للطاولة.
المسؤولية الخاصة بنا بنا ًء على احتياجات الطفل  ،فإن ما يحدث للطفل يحدث أي ً
لكن كما تعلم  ،سيكون من الصعب جدًا على الطفل اكتشاف ذلك .نحن نؤذي الطفل كفريق واحد
 ،وقد ال ندرك ذلك  ،ونعتقد أن فشله كان بسبب عدم كفاءة الطفل .ومع ذلك  ،فإن عدم تنسيق
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الفريق هو الذي يسبب الفشل.
من أجل تلبية احتياجات الطفل ،من الضروري إنشاء بيئة دعم بشكل صحيح ،لتحسين نوعية هذه
البيئة ،لتطوير العمليات التعليمية (األسرة والتعليم ،وتيسير تدريب الموظفين) ويحتاج إلى فريق
بيئة دعم يعمل بالتنسيق .أولياء األمور األعزاء  ،يجب أن نربي أطفالنا بالتنسيق والتعاون .يجب
وموفرا لهذا .من خالل الممارسات العقالنية والقائمة على األدلة  ،يجب أن تكون
أن تكون تابعًا
ً
الشخص المسؤول عن االتصال الذي يلعب الدور األكثر نشا ً
طا في بيئة التعليم الداعمة لطفلك
وعن التنسيق مع الفريق.
إذا تعذر تحقيق التنسيق  ،يطبق كل متخصص الطريقة التي يعتقد أنها صحيحة لنفس الطفل ،
ويتم تكييف الطفل مع األساليب .ومع ذلك ،إن التعاون في التنسيق بين الفريق يجب أن يكون
بتقديم الخدمات لألطفال وطرق ومجاالت التخصص و التنفيذ في الواقع الحتياجات طفلهم.

ن ت رن

ت

يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو التي ستستخدمها لحل صعوبات التعلم لدى طفلك والمشاكل
 https://www.eba.gov.tr/ebatv/izle .السلوكية على
يمكنك االستفادة من» أنا مميز أنا أتعلم” “ ”Özelim Eğitimdeyimإلكتساب مهارات األبوة
واألمومة في بيئة تعلم فعالة الطفالكم ،يمكنك تنزيله من الروابط .تطبيق android https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.meb.ozelimegitimdeyim&hl=tr
تطبيق Apple https://apps.apple.com/tr/app/%C3%B6zelim-e%C4%9Fitim-
deyim/id1508309579?l=tr
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اإل

الحقوق القانونية

وتتيح اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ودستور جمهورية تركيا ،والقانون المتعلق
بالمعوقين ،وال سيما الحقوق القانونية الوطنية والدولية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فرصة
التعليم الخاص .وتستند اللوائح التشريعية التي أعدتها المؤسسات والمنظمات المختلفة لألفراد ذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة إلى هذه الحقوق القانونية.
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من هم الذين يستفادون
من الحقوق القانونية؟
لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا وفقا لتقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال الذي نشرته وزارة
الصحة ،يجب ان يكون هنالك تقرير من مستشفى مفوض من قبل وزارة الصحة لإلبالغ عن شخص
معاق بنسبة  % 40على األقل أو وفقا لالئحة تقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال المنشورة في 20
فبراير ، 2019ويجب ان يتضمن التقرير عبارة () ÖGVاي انه شخص بحالة خاصة.

حقوق التعليم
ال يمكن منع حق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ألي سبب كان .يبدأ سن التعليم اإللزامي
لألفراد الذين يتبين أن لديهم احتياجات تعليمية خاصة من عمر  36شهرا .يمكن استباق فترة التعليم الى
فترة ما قبل المدرسة أخذين بعين االعتبار تطور وخصائص األطفال .على الرغم من أنه من الضروري
لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة مواصلة تعليمهم من خالل االنسجام/االندماج طوال فترة
ضا االستفادة من مدارس التربية الخاصة أو فصول التربية الخاصة المفتوحة
التعليم اإللزامي ،يمكنهم أي ً
لهؤالء األفراد .وأيضا:
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال بين  36-0شهر لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة،
خدمة التعليم المنزلي لألفراد الذين يوثقون أنهم طالب ذوي إعاقة وفي عمر مرحلة التعليم اإللزامي
لن يستفيدوا من المؤسسات التعليمية الرسمية لمدة ال تقل عن اثني عشر أسبوعا ً وحتى إن استفادوا
فهذا قد يضع صحتهم في خطر
خدمة التعليم في الفصول الدراسية داخل المستشفيات للطالب في سن التعليم اإللزامي وذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يتلقون عالج داخلي في المؤسسات الصحية بسبب مشاكل صحية
لمواصلة تعليمهم.
45

ويمكن أن تقدم مراكز التعليم العام لهؤالء األفراد خدمات تعليمية واسعة النطاق من أجل تزويد األفراد
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بالمعرفة والمهارات في المجاالت المهنية والتقنية واالجتماعية
والثقافية ،إلعادتهم إلى الحياة ،وليصبحوا أفرادا منتجين.
استفادة األفراد من ذوي االحتياجات للتعليم الخاص من خدمات التعليم الداعم
يمكن لألفراد الذين لديهم تقرير من هيئة صحة ذوي اإلعاقة بنسبة  %20أو أكثر واألفراد من ذوي
االحتياجات الخاصة في تقرير  ÇÖZGERاالستفادة من خدمة التدريب الداعم المقدمة في مراكز
التعليم الخاص وإعادة التأهيل بما يتماشى مع تقرير تدريب الدعم المعد نتيجة للتقييم والتشخيص التربوي
اللذين تم إجراؤهما في  RAMويتم تقديم الخدمة المذكورة في شكل  8ساعات كحد أقصى من التدريب
الفردي و  /أو  4ساعات من التدريب الجماعي شهريًا بما يتماشى مع برامج التدريب الداعمة التي أعدتها
الوزارة .تتاح مجانا ً إمكانية الوصول للمؤسسات التعليمية لألفراد الذين يحتاجون إلى تعليم خاص في
مدارس التعليم الخاص الرسمية ،وفصول التعليم الخاص ،والمؤسسات التعليمية المشتركة.
الدروس المعفاة
بين األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ يمكن إعفاء الطالب الذين يعانون من ضعف السمع أو
اإلعاقة الذهنية أو التوحد من دروس اللغة األجنبية بجميع أنواعها ومستوياتها ،ويمكن إعفاء الطالب
الذين يعانون من إعاقات حركية من األجزاء العملية من الدورات التي تتطلب مهارات حركية.
غرفة التعليم الداعم
وبالنسبة للطالب الذين يواصلون تعليمهم من خالل االندماج/االنسجام بدوام كامل في المدارس بالمرحلة
التعليم االبتدائية واإلعدادية ،تفتح مديريات التعليم الوطنية للمقاطعات أو المناطق غرفة التعليم الداعمة
في المدارس .يمكن لهؤالء الطالب الحصول على تدريب في غرف التعليم الداعم بنسبة تصل إلى %40
من إجمالي ساعات الدورة األسبوعية بقرار من وحدة تطوير خطة التعليم الفردي ( )BEPالمنشأة داخل
المدارس.
التعليم المتمم:
ويمكن تنظيم أنشطة تعليمية تكميلية للطالب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص في مدارس التعليم الخاص
الرسمية ،مع ساعتين أسبوعيا خارج ساعات التدريب الرسمي.
تقديم طلبات امتحان الجامعة:
يطلب من الطالب تقديم تقارير مجلس اإلعاقة الصحية إلى مكاتب تسجيل ( OSYMمركز امتحانات
التقييم الجامعي) خالل مرحلة التقديم من أجل اتخاذ ترتيبات مثل الوقت اإلضافي ،والقارئ ،ودعم
العالمات وفقا لحالة اإلعاقة في امتحان الجامعة.
ضا حقوق في مجاالت المؤسسات
باإلضافة إلى حقوق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ لديهم أي ً
العامة ،والصحة ،واإلعفاء والخصم الضريبي ،والعمل ،والحياة العملية ،والضمان االجتماعي ،والمساعدة
االجتماعية ،كما الموظفين الذين لديهم أطفال  /أقارب معاقون .للحصول على معلومات مفصلة حول هذه
الحقوق ،يمكنك استخدام المواقع اإللكترونية وأرقام االتصال أدناه.
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https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/tr،54457/engelli-haklari-rehberi.
 html https://w ww.ailevecalis ma.g ov.tr/tr-tr/s s s /engelli-ve-yas li-hizmetleri-genel-mudurlugu/ https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf  ALO 183الخدمات االجتماعية  ALO 144المساعدات االجتماعية  ALO MEBİM 444 0632وزارة التربية الوطنيةالخالصة
في هذا الكتيب ،يتم تصنيف اضطرابات اللغة والكالم بنا ًء على التشخيص المستخدم في ذاكرة الوصول
العشوائي التابعة لوزارة التربية الوطنية .االضطرابات المذكورة في الكتيب هي :اضطرابات الطالقة،
اضطرابات اللغة ،اضطرابات اللغة المكتسبة ،اضطرابات صوت النطق ،اضطرابات النطق الحركي،
اضطرابات الصوت ،اضطرابات الرنين.
يحتوي هذا الكتيب على معلومات حول التعريف واألسباب والخصائص والعمليات التشخيصية الطبية
والتعليمية والتعليم والتدريب والعالج لكل اضطراب في اللغة والكالم .باإلضافة إلى ذلك ،تم تقديم
اقتراحات ألسر األطفال الذين يعانون من اضطرابات اللغة والكالم ولألطفال أنفسهم.
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األفراد ذوي
اإلعاقات الذهنية
"دليل للعائالت"

نحن جميعًا مختلفون عن بعضنا البعض مثل بصمات أصابعنا .على الرغم من
تصنيفنا على شكل فئات مختلفة ،فأطفالنا من ذوي اإلعاقات العقلية يختلفون
أيضًا عن بعضهم البعض من حيث مستوى تأثرهم باإلعاقة ونقاط القوة
والضعف لديهم .ولهذا السبب ،من األهمية تحديد نقاط القوة والضعف لدى
أطفالنا وتحديد متطلباتهم بالشكل الصحيح وتزويدهم ببيئة يمكن أن يكونوا
فيها مستقلين بدالً من تشخيصهم الطبي.
لقد أشرنا في هذا الكتيب الى؛ ماهية اإلعاقة الذهنية ،تصنيف اإلعاقة
الذهنية ،الخصائص العامة لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية من الناحية العقلية
واالجتماعية والتواصلية والجسدية والصحية  ،وعملية تشخيص اإلعاقة
الذهنية ،ومعايير تحديد مستويات اإلعاقة الذهنية ،وما هي خصائص التعليم
والتدريب ،واألهم من ذلك ،لقد قمنا بتقديم بعض االقتراحات لحل هذه
المشكالت من خالل تحديد بعض المشكالت التي ستواجهونها أنتم كأبوين.

