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 ل المبكر  ــات التدخــى خدم ــول علــات الحص ــوقـــمع
 هم ورــــم أاء  ــر أوليــة نظ ــة من وجه ــاقــال ذوي اإلعــلألطف 

 داد ـإع                

(*) ريـــدهللا الشهــود عبــــخل أ/
 

 ص ــــــــملخ

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات الحصوو  علوى مودمات التودمم ال لألور ل   وا  
التعورف علوى ال وروي  وين  ليعوة ال عوقوات وفتوار ل ت يور و  أمووره ذوي اإلعاقة من وجهة نظر أوليوا  

األموور ل مون أوليوا  130نوو  اإلعاقوةل للل وم ذوي اإلعاقوةش واتوت لت عيدوة الدراسوة علوى )  -)الع ر
ش ب ديدووة الرضووواثش ميوووي  ووو   صووو ي  اسوووتلانة فووون أووو  موووا  ووو  سووويا ت  مووون أهوووداف وأسووو لة الدراسوووة

أو الووودمم عوودو وجوووو فووروي ذات وصصت إمصووا ية  ووين ال يووتوي التعلي وون للعيدووة وأظهوورت الدتووا   
 يوتوي للفوروي ذات وصصت إمصوا ية  يد وا وجووو وال عوقات ال ؤسيية وال عوقات ال جت عية للعيدة 

عودو وجووو فوروي ذات أيضوار أظهورت الدتوا   ش ك وا ال عوقوات األسورضةوالدمم للعيدة و التعلي ن للعيدة 
وصصت إمصوووووا ية  وووووين نوووووو  اإلعاقوووووة وووووووين ال عوقوووووات األسووووورضة وال عوقوووووات ال ؤسيوووووية وال عوقوووووات 

حواي ب رازو  عدو وجوو فروي ذات وصصت إمصا ية  ين ف ات أع ار األ  ا  عدود اصلتش و ال جت عية
وجووووو فوووروي ذات وصصت إمصووا ية  وووين ف وووات أع وووار  يد وووا التوودمم ال لألووور وال عوقوووات ال جت عيووةش 

 .  األ  ا  عدد اصلتحاي ب راز  التدمم ال لألر ووين ال عوقات األسرضة وال عوقات ال ؤسيية

 األ  ا  ذوي اإلعاقة. معوقاتش مدمات التدمم ال لألرش : المفتاحية الكلمات
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Obstacles to Early Intervention Services for Children  

with Disabilities from The Parents’ Point Of View  

Kholoud Abdullah Al-Shehri 

Abstract 

The aim of this study was to identify the obstacles to early 

intervention services for children with disabilities from the parents’ point 

of view and to identify differences between the nature of obstacles 

according to (age - type of disability) variable for children with disabilities. 

The sample of study included 130 parents in Riyadh as a questionnaire was 

developed after setting the aims and questions of the study. 

The findings showed that there were no statistically significant 

differences between the educational level, the income; the institutional 

obstacles and the societal obstacles of the sample, while there were 

statistically significant differences for the educational level, the income, 

and the family obstacles of the sample.  

The findings also showed that there were no statistically significant 

differences between the type of disability, family obstacles, institutional 

obstacles, and societal constraints, and the absence of statistically 

significant differences between children age when joining early 

intervention centers and societal obstacles. Whereas there were statistically 

significant differences between children age in early intervention centers, 

family obstacles and institutional constraints. 

Keywords: Obstacles, Early Intervention Services, Children with 

Disabilities. 
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 مقــــدمــــة  

ايدار فون اوونوة األميورذ وذلوا ل وا  عتلر اإلعاقة أمد التضايا اصجت اعية التن صقت اهت امار مت  
لها من آثار سللية علوى كوم مون ال ورو ذي اإلعاقوة وأسور   ومجت عو  فتود ع لوت ال دظ وات والهي وات 
الدوليووة ال هت وووة باوووؤو  اإلعاقوووة علوووى الووودعوذ للتصوودي لهوووذه الظووواهرذ اصجت اعيوووة باوووتى اإلمألانوووات 

فضووم اليوولم الة يلووة بالحوود موون اإلعاقووة أو واللووري. وضعتلوور التوودمم ال لألوور ب  هوموو  الاووامم أموود أ
 ل. 1997 ش )الير اوي ا  لة عليهالتخ يف من اوثار ال تر 

يتضووأ أثرهووا فوون كووم ال جت عووات ووخاسووة  ش وو ووا أ  قضووية اإلعاقووة ظوواهرذ اجت اعيووة مليوورذ
ة نالووت هووذه الظوواهرذ اهت امووار كليوورار لودل كتيوور موون ال جت عووات ألنهووا أوركووت أه يوو  ش ال جت عوات الداميووة

اليوودوات الخ ووو األولووى موون ع وور الل ووم فهووذه اليوودوات  حوودو ميووار الد ووو ال يووتتللن للل ووم وضووتعل  
 ل. 2008 ش العديد من ال هارات الحيية واإلورازية والحركية والل وضة واصجت اعية )علدال دع 

 وإذا كانووت لهووذه اليوودوات أه يووة لوودل الل ووم العووواوي فووم  هووذه اليوودوات ال لألوورذ األولووى  ووو واو
ميووووي يؤكوووود اصمتصاسوووويو  أ  الخلوووورات ال لألوووورذ للل ووووم ذوي  ش أه يتهووووا عدوووود الل ووووم ذوي اإلعاقووووة
ولةووون يوووت ألن األ  وووا  ذوو اإلعاقوووة مووون  علووو  وإ توووا  ال هوووارات  ش اإلعاقوووة  وووؤثر علوووى  لووووره صمتوووار 

ظو  األساسية التن يتتدها معظ  األ  ا  العاويين فمنه  يحتاجو  إلى  رام  ماسوة لهو ل لوذا يت و  مع
 ل. 2009 ش الخلرا  على أ   رام  التدمم ال لألر هن األفضم فن  حتي  الهدف )ال رضتات

وانلالقووار موون هووذه الحتيتووة أسوولحت قضووية التوودمم ال لألوور  لوور  ن يووها بألووم قوووذ فوون ال يوواوين 
هوا العالجية والترووضة ف ن ال  ألن  خ يف  أثيرات اإلعاقة ورو ا الوقاية مدها إذا  و  ازتاوافها ومعالجت

 ل. 2013 ش الحديدي ش فن وقت ملألر جدار )الخليب
أ  التووودمم ال لألووور نظاموووار وقا يوووار عالجيوووار  رووضوووار يتووودو ل   وووا  ل (Allen,2011و وووذكر ألوووين 

ذوي اصمتياجات الخاسة وو  سون الياوسوة ل ودحه  الضو ا  اصجت واعن والعوا  ن الوذي يحتاجونو  
 للتية ميا ه ش والذي  دوره يياعد هؤص  األ  ا  على مواجهة  حديات ال رامم الع رضة التاومة.  

علارذ عن  تدي  مدمات متدوعة  لية واجت اعيوة و رووضوة ون يوية ل   وا  فالتدمم ال لألر هو 
ن لوديه  قا ليوة لتوأمر وو  سن الياوسة من أع واره  الوذين يعوانو  مون إعاقوة أو  وأمر ن وا ن أو الوذي

 ل. 2013 ش الحديدي ش )الخليب أو اإلعاقة
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ن وو ال جواصت التون وضهدف التدمم ال لألر إلى  د ية قودرات ومهوارات الل وم ذو اإلعاقوة فون 
الل ووي و يرهوا مون  ش الحركون ش اصن عوالن ش اصجت واعن ش يد و فيها الل م العاوي وهن ال جا  ال عرفون

ال جوواصت وإتوولا  ماجا وو  وماجووات أسوور   واصسووت اوذ موون الل ووم كعضووو نوواف  فوون ال جت وو  و وووفير 
األمصوا يين اصجت وواعيين الرعايوة الصوحية والخودمات اصجت اعيووة والترووضوة لو  عون  رضوو  فرضو  مون 

ايووة ال تةاملووة والد يويين وال عل ووين واأل لووا  وذلووا مون مووال  التاووخيا ال لألوور للحواصت و توودي  الرع
 . ل 2003ش )وتامن واللرام  ال تخصصة

قد أوأوأ أ  التودمم ال لألور ييوه  فون ل (Hawardل أ  هاورو 2008وقد ذكر علد ال دع  ) 
عاقوةش إذا موا  ودأت الرعايوة فون سون ملألورذ مدوذ وصو و ل لووذلا  خ وي   ةواليف رعايوة األ  وا  ذوي اإل

 سدت الدو   ارض  الةاف ال لألر إورازار أله ية التدمم ال لألر. 
بوأ   ورام  التودمم ال لألور ال تدموة ل   وا  مون سون ال ويالو  (Salend,2005)وضذكر ساليدد 

نوضوة لوديه ش وأ  األ  وا  ومتى الياوسة من الع ر  ياعد على  خ وي  امت واصت ظهوور إعاقوات ثا
مون ذوي اإلعاقووة ال ةرضوة الليوويلة الووذين  لتووا موودمات التودمم ال لألوور   ألدوووا مون التحيوون واصلتحوواي 

  لرام  التعلي  العاو.  
و عد األسرذ مجر األساس للرام  التدمم ال لألر ال تدمة ل   ا  فن مرملوة الل ولوة ال لألورذ  

جووا  هووذه اللوورام  التوون  وودورها  توودو موودما ها للل ووم وأسوور   معووار فهوون  ووؤوي وورار مه ووار وفوواعالر فوون ن
ولذلا أزدت التوانين والتارضعات على أه ية مااركة األسرذ فن  علي  أ  اله  باعتلواره  سودا  قورار 

 ل. 2016ر ييين فن  حديد األهداف والخدمات ال داسلة أل  اله  )باعت ا   
مون  لووضر العالقوات مو  أوليوا  األموور يألوو  أساسوها ولةن يتحت  التدمم ال لألر ال عا  ص د 

ال اووواركة فووون  تيوووي  قووودرات وإمألانوووات الل وووم و حديووود األهوووداف الخاسوووة بووواللرام   ووأووو  أولوضوووات 
 اصمتياجات سوا  للل م أو األسرذ و خليط الخدمات ورقابة التتدو وا خاذ الترارات. 

ال لألووورل ولوووذلا يجوووب أ  ييوووتهدف  األسووورذ وال جت ووو  ال حلووون ه وووا األسووواس لدجوووا  التووودممف
التدمم ال لألور األسورذ وماواركتها فون التخلويط للخودمات وفون ا خواذ التورارات. وكوذلا يجوب ماواركة 
  ال جت ووو  ال حلووون ألنووو  لووون يووودجأ األ  وووا  إص عدووودما ياظهووور ال جت ووو  الرعايوووة الةافيوووة و تووووفر لديووو 

 ل. 2011 ش الت ي نال صاور الالزمة لدع  األسر ) 
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امتة أ  هداك الةتير من الدراسوات التون  ؤكود علوى أه يوة التودمم ال لألور ولةون علوى و رل الل
الووور   مووون أه يتووو  وفاعليتووو  إص أ  الواقووو  ياوووير إلوووى أ  هوووذا التوجووو  موووازا  يعوووانن مووون العديووود مووون 

 ال عوقات التن  عي   لليت ل ولذلا يجب  ضافر الجهوو ال ختل ة لدجا  اللرنام  و حتي  أهداف . 

  ة:ــــدراســـة الــــمشكل
أ   رام  التودمم ال لألور فون وو  الخلوي  ص و ا  فون  وور اللدوا  سووا  فون اللورام  الوقا يوة أو 
الةاف والتاخيا أو الخدمات العالجية والترووضة ال لألرذ ول   صم إلى ال يتول ال وأمو ل لوذا ص ود 

ي ولية  دوا  إ وار  ةواملن يضو  من وأ  ملط  وضلة ال دل لرس  سياسة جاوذ  أمذ على عا تها م
 ل. 2000) أمضر    ي  ف ات ال جت   ب ختلف قلاعا  ج

ل أ   رام  التدمم ال لألر لل  وات الخاسوة محودووذ بوالر   مون  ووفر 2003وذكرت وتامن ) 
ال علومات عن اإلعاقة وأسلا ها وكي ية الوقاية مدهوا  فوالجهوو ال لذولوة فون مجوا  الترويوة الخاسوة ص 

م  مج  ال األلة و أثيرها على األسرذ وعلى ال جت    ومازالوت هدواك ماجوة لتلووضر اللورام  يتداسب 
ال يووتخدمة فوون مجووا  التوودمم ال لألوور و وووفير  وورام  جديوودذ  تداسووب موو  نووو  وتوودذ اإلعاقووة وإعووداو 

 فرض  من ال تخصصين فن هذا ال جا . 
ات الجيوودذ فوون ال  لةووة ل علووى الوور   موون وجوووو بعوو  ال ؤسيووات وال لوواور 2013و وورل موورزا ) 

العرويوة اليووعووية إص أ  هدوواك بعوو  جوانوب الضووعف فوون هووذه ال ؤسيوات وال لوواورات  لعووار لل عووايير 
الدوليووة ال عت وودذ  وموون نتوواذ الضووعف ذكوورت موورزا أ  ال تووا  موون موودمات الل ولووة هووو فوون ال الووب 

كووذلا  وودنن جووووذ الخوودمات اجتهواوات فرويووة وضووأ ن  أسييووها  دووا ر علووى الووروأ ال واوي  درجووة أولووى  و 
ومحدوويتها م ا نج  عد   خلط األسرذ بحتار عن الخدمات ال ت رك ذ فن ال د  الر ييية  وقلوة الووعن 
بأه ية وفاعلية التدمم ال لألر ك دظومة رسو ية  وانعوداو الخودمات الرسو ية اإلل اميوة للل ولوة ووورام  

الياوسووووة موووون الع وووور  واقتصووووار موووودمات  التوووودمم ال لألوووور ل  ووووة سوووو ار ال واليوووود واأل  ووووا  وو  سوووون
الل ولووووة ال لألوووورذ ل وووون هوووو  وو  سوووون التالتووووة موووون الع وووور علووووى الخوووودمات الصووووحية بالدرجووووة األولووووى  
واصفتتوار إلوى اللوورام  التدرضليوة الرسوو ية ل سور و وودنن اصهت واو بال اوواركة األسورضة  وأ  مووا يتودو موون 

 دوو. مدمات ي تم سحابة سيف ملرها  ير ميت ر ون عها مح
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ومن هدا أ ت فةرذ الدراسة الحالية ل عرفة هذه ال عوقوات  ف ون موال  ع وم اللامتوة فون مرازو  
الترويووووة الخاسووووة للتوووودمم ال لألوووور وووووورام  الوووودم  والع ووووم موووو  األ  ووووا  ذوي اإلعاقووووة وأسووووره  ميووووي 
صمظووت أ  هدوواك بعوو  ال عوقووات التوون  عيوو  الحصووو  علووى موودمات التوودمم ال لألوور وعوودو  تدي وو  

ألم ال للوب  ومن هدا  للورت ماأللة الدراسة فن اليؤا  التوالن: مواهن معوقوات الحصوو  علوى بالا
 مدمات التدمم ال لألر ل   ا  ذوي اإلعاقة من وجهة نظر أوليا  األمور؟

                                                                 ة:  ــــــدراســـال أسئلــة

لتوون  عيوو  الحصووو  علووى موودمات التوودمم ال لألوور ل   ووا  ذوي اإلعاقووة موواهن ال عوقووات ا -1
 من وجهة نظر أوليا  األمور؟

 –هم  وجد فروي ذات وصلة إمصوا ية  وين  ليعيوة ال عوقوات بوامتالف )ال يوتول التعلي ون  -2
 ال يتول اصقتصاويل لولن أمر الل م ذوي اإلعاقة؟

 ليعوة ال عوقوات بوامتالف )الع ور ونوو  اإلعاقوةل هم  وجد فوروي ذات وصلوة إمصوا ية  وين  -3
 للل م ذوي اإلعاقة؟

 ة:  ــــــدراســـدف الــــه

التعرف على معوقات الحصوو  علوى مودمات التودمم ال لألور ل   وا   هذه الدراسة إلىهدفت 
ل ت يور التعرف على ال وروي  وين  ليعوة ال عوقوات وفتوار ش و عاقة من وجهة نظر أوليا  األمورذوي اإل

التعوورف علووى ال ووروي  ووين  ليعووة ش و صوواوي لووولن أموور الل ووم ذوي اإلعاقووةال يووتول التعلي وون واصقت
 نو  اإلعاقةل للل م ذوي اإلعاقة.  -ال عوقات وفتار ل ت ير )الع ر

 ة:ـــدراســــة الــــأهمي
معوقووات الحصووو  علووى موودمات التوودمم  يووت د هووذه الدراسووة أه يتهووا موون ميووي التعوورف علووى 

ش األ  وا  ذوي اإلعاقووةمون وجهوة نظوور أوليوا  أمووور بأتوألالها ال ختل ووة ل لألور ل   وا  ذوي اإلعاقووة ا
 : كاو ن  ها إلى قي ينيتي  نظرضة وأه ية  لليتية ي ألن لهذه الدراسة من أه ية ول ا

:
ً
  ة:ـــــــريـــــــة النظ ـــــــاألهمي أوال

 ةتيب أه ية هذه الدراسة فن أنها  حاو  إلتا  الضو  على معوقات الحصوو  علوى التودمم 
ال لألر والتن  حو  وون  واصست اوذ مدو . وكوذلا  عتلور هوذه الدراسوة إأوافة جديودذ فون مجوا  اللحوي 
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العل ن في وا يتعلو  ب عوقوات الحصوو  علوى مودمات التودمم ال لألور ل   وا  ذوي اإلعاقوة م وا ي وتأ 
 .  جا  إلجرا  م ضد من الدراسات فن هذا ال جا ال

:
ً
  ة:ــــــــة التطبيقيــــاألهمي ثانيا

ستيووواه  نتوووا   هوووذه الدراسوووة فووون  عرضوووو ال يووو ولين علوووى معوقوووات الحصوووو  علوووى  ووورام  
التدمم ال لألر ل   ا  ذوي اإلعاقة. كذلا ستياعد سانعن اليياسوات ومتخوذي التورار فون الجهوات 

     . يم هذه ال عوقات وإعاوذ الدظر فن نو  هذه الخدماتال عدية فن  ذل

   ة:ـــــدراســــدود الــــــح

  ة:ـــريـــدود البشــــــــالح

ل سودوات ال لتحتوين 7 – 0ت لت هذه الدراسة أوليا  أمور األ  ا  ذوي اإلعاقوة مون ع ور ) 
 .    لرام  التدمم ال لألر فن الرضاث

  ة:ـــكانيـــدود املــــــــالح

 .  هذه الدراسة على مراز  التدمم ال لألر الحألومية والخاسة ب ديدة الرضاث تاقتصر 

  ة:ـــزمنيـــدود الــــــــالح

 . ه ل 1437/ 1436التانن للعاو ) الدراسن ال صم 

 :   الـــــدراســـــــــةات ـــــمصطلح

 :اتــــــــوقــــــــاملع -1
ش 1424 عاقو  عون كوذا يعوقو  إذا مليو  وسورف  )ال ويودي العوي هو الحلو والصورفش يتوا  

   . ل 39 ص

 :للمعوقاتالتعريف االجرائي 

يتصوود  هووا ج يوو  العوامووم أو الظووروف التوون  حووو  وو  الحصووو  و توودي  موودمات التوودمم ال لألوور  
 . ل   ا  ذوي اإلعاقة من وجهة نظر أوليا  األمور 
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 :   رـــــل املبكـــدخــــــــالت -2

ل سودوات م ون لوديه  6-0"نظاو مدمات  روووي وعالجون ووقوا ن يتودو ل   وا  الصو ار مون ) 
   ل. 2013ش )العد   امتياجات ماسة ن ا ية و رووضة وال عرأين لخلر اإلعاقة ألسلاب متعدوذ"

 : لتدخل المبكرلالتعريف االجرائي 

سووودوات وألسووووره  ل 7-0هووون مج وعوووة مووون الخووودمات  تووودو ل   ووووا  مووون ذوي اإلعاقوووة مووون ) 
و ا م الخدمات الوقا ية والتتيي  التاخيا ومدمات اصنتتا  والخودمات العالجيوة والترووضوة ومودمات 

 .    وع  و درضب وإرتاو األسرذ و تدو هذه الخدمات فن ال د   أو ال رك  أو اصثدا  معار 

 :ةــــــــــــاقــــــال ذوي اإلعـــــــاألطف -3

الجيوو ية أو الحيوووية أو   قصووور كلوون أو ج  ووون باووألم ميووتدي  فووون قوودرا ه  لوووديه هوو  أ  ووا  
 العتلية أو التواسلية أو األزاوي ية أو الد يية إلى الحد الذي ييوتوجب  تودي  مودمات الترويوة الخاسوة

 ل 1436)الدليم التدظي ن للرام  التروية الخاسة   . له 

  :ألطفال ذوي اإلعاقةلالتعريف االجرائي 
ذكوووور وإنوووايل الووذين  ووو   اخيصوووه  بوووأنه  يعووانو  مووون إعاقوووة أو  وووأمر ن وووا ن )  هوو  األ  وووا 

   . ل سدوات وملتحتين ب راز  التدمم ال لألر فن مديدة الرضاث7 - 0و تراو  أع اره  ما  ين ) 

 :   ور ــــــــــــــــــاء األمــــــــــــأولي -4

اإلعاقوووة فووون ال دوو   وقووود يألوووو  ذلوووا "هووو ذلوووا الاوووخا الووذي يتووووو علوووى رعايوووة التل يووذ ذوي 
الوودليم فوون اصهت وواو بالتل يووذ ورعايتوو " ) أو موون يتوووو متووامه   ش أو أمتووار  ش أو أمووار  ش أو أمووار  ش الاووخا أبووار 

  . ل 1436التدظي ن للرام  التروية الخاسة  

 ي: ــرائــاإلج التعريف 

 .    يت يتصد ب  فن هذه الدراسة األب أو األو أو من يتح م مي ولية الل م ورعا
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تووهد العتوودين الحووالن واليووا    توودمار كليوورار فوون كتيوور موون وو  العووال  لخوودمات وووورام  التوودمم 
 نووت  هووذا التلووور موون   اعووم مج وعووة موون العوامووم يووأ ن  ش ال لألوور ل   ووا  وو  الياوسووة موون الع وور

 فن متدمتها: 
  ايد الوعن بأه ية الخلرات ال لألرذ فن ال رامم األولى من الع ر فون ن وو وار توا  اإلنيوا ش  ▪

 و تضاعف هذه األه ية لدل األتخاص ذوي اصمتياجات الخاسة. 
اصمتياجوات الخاسوةش ميوي أسولأ التحو  الذي مدي فن فليو ة الرعايوة اصجت اعيوة لوذوي  ▪

مووون الضوووروري مصوووووله  علوووى الخووودمات الخاسووووة فووون ال واقووو  اللليعيووووة التووون ييووووتخدمها 
 األ  ا  العاويو ش متم ال د   والروأة. 

اصعتوراف ال ت ايوود بووأ  الرأوو  وأ  وا  الحضووانة موون ذوي اإلعاقووة لهو  متوووي فوون الحصووو   ▪
 د يوة و لووضر إمألانوا ه  وقودرا ه  )علودهش  على فرص متياوضة م  أقرانه  العاويين مون أجوم

 ل 2012

 وقد تطورت برامج التدخل المبكر عبر ثالث مراحل رئيسية وهي: 
: كوووا  التووودمم ال لألوووور يركووو  علوووى   وضووود األ  وووا  الرأووو  ذوي اإلعاقووووة المرحلةةةةة ا ولةةةة  ▪

 بالخدمات العالجية ووالداا ات التن  يتهدف  وفير اإلثارذ الحيية له . 
التدمم ال لألر يهت   دور الوالدين ك عوالجين ميواعدين أو ك عل وين  أسلأ: انيةالمرحلة الث ▪

 أل  اله  ذوي اإلعاقة. 
: أسوووولأ جووووم اصهت وووواو يدصووووب علووووى الدظوووواو األسووووري  وسوووو   ال حتووووول المرحلةةةةة الثالثةةةةة ▪

اصجت واعن األزلور أثورار علوى ن ووو الل ومش فتود أسولأ وعوو  األسورذ و ودرضلها وإرتواوها الهوودف 
 ل 2012 ية )علدهش األزتر أه

 ر:ــــــل املبكـــدخـــوم التـــمفه

ييوووتخدو او  مصوووللأ التووودمم ال لألووور  وووديالر عووون مصوووللأ " الوقايوووة" الوووذي كوووا  توووا عار فووون 
اليتيدات واليلعيدات من التر  العارضن ال اأن. ميي ظهور مصوللأ التودمم ال لألور والوذي يعرفو  



 ة ــاق ــال ذوي اإلعــل املبكر لألطفــات التدخ ـدمـول على خ ـات الحصــوقـمع ريـــدهللا الشهــود عبــــخل أ/

 

 

134 

اص حواو اإلسوولانن لج عيووات أمصوا ن التوودمم ال لألوور بأنو " مج وعووة موون التودمالت ال وجهووة أل  ووا  
ع ووره   ووين ال وويالو إلووى سووت سوودوات ول سوورذ ولل جت وو  ال حوويط  هوودف اصسووتجابة فوون أسوور  يتووراو  

وقووت م ألوون لالمتياجووات ال ؤقتووة أو الدا  ووة التوون يحتاجهووا اص  ووا  ذوو اصأوولرابات فوون الد ووو أو 
وضجوووب أ  يوووت   ش وهوووذه التووودمالت يجوووب أ   تعاموووم مووو  الل وووم كألوووم ش الوووذين فووون ملووور اإلسوووابة بووو 

 ل 2014 ش رف فرض  من األمصا يين فن التوجي  ال تعدو التخصصات" )الللالوي  خليلها من  
وضاير مصللأ التدمم ال لألر إلى اإلجرا ات وال  ارسات التن  هودف إلوى معالجوة ماوألالت 
األ  وووا  ال ختل وووة متوووم  وووأمر الد وووو واإلعاقوووة بأنواعهوووا ال ختل وووة والحاجوووات الخاسوووة باإلأوووافة إلوووى 

األ  ووا  موون مووال   توودي  اللوورام  التدرضليووة واإلرتوواوية. فالتوودمم ال لألوور   وووفير ماجووات أسوور هووؤص 
سودوات م ون لوديه   6نظاو مدمات  رووي وعالجن ووقا ن يتدو ل   ا  الص ار من ال ويالو ومتوى 

 ل. 2013 ش راأنن لخلر اإلعاقة ألسلاب متعدوذ ) ماجات ماسة ن ا ية و رووضة وال عرأي
لتوودمم ال لألوور هووو  لووا اإلجوورا ات أو الجهوووو أو اللوورام  التوون ل أ  ا1997وضووذكر الاوويداوي ) 

 د وذ فوون سووليم الحيلولووة وو  مودوي نتيجووة أووارذ أو التتليووم موون تود ها أو زضوواوذ فاعليووة هووذه الجهوووو 
أو اإلجوورا ات أو اللوورام  عوون  رضوو  التوودمم فوون وقووت أسوول   درجووة كافيووة عوون الوقووت الووذي اعتوواو 

 ل 2012 ش مياعدذ )علدهمعظ  الداس أ  يلحتوا في  عن 
ل أ  التووودمم ال لألووور هوووو نظووواو مووودمات  روووووي وعالجووون ووقوووا ن يتووودو 2012و وووذكر علوووده ) 

ل   ووا  الصوو ار موون ع وور سوو ر متووى سووت سوودوات م وون لووديه  امتياجووات ماسووة ن ا يووة و رووضووة 
 وال عرأين لخلر اإلعاقة ألسلاب متعدوذ. 

 تفقت عل  التالي: ومن االستعراض السابق للتعريفات نجد أن جميعها ا
 إ  التدمم ال لألر يتدو ل   ا  ال عرأين للخلر أو الذين لديه   أمر ن ا ن أو إعاقة.  ▪
 يتدو التدمم ال لألر من سن ال يالو متى سن الياوسة من الع ر.  ▪
 يتدو التدمم ال لألر مدمات وقا ية وعالجية و رووضة ون يية وسلوكية وإرتاوية.  ▪
 د يوة مهووارات الل ووم وقدرا وو  وضتلوم موون ال اووألالت التوون يواجهووا  ركو  التوودمم ال لألوور علووى  ▪

 الل م وأسر  . 
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 ر:ــــــــــل املبكــــــــــدخـــــبررات التــــــم

 ( أهم مبررات التدخل المبكر وهي: 2013يذكر الخطيب والحديدي ) 

ملألور إن وا   ودمم  أ  اليدوات األولى من مياذ األ  ا  ذوي اإلعاقة الذين ص  تدو له   رام ▪

 هن سدوات مرما  وفرص أا عة ورو ا  دهور ن ا ن أيضار. 
 إ  التعلي  اصنيانن فن اليدوات ال لألرذ أسهم وأسر  من التعل  فن أية مرملة ع رضة أمرل.  ▪

أ  والدي الل م ذوي اإلعاقة بحاجة إلى مياعدذ فن ال رامم األولوى لةون ص  ترسود لوديه ا  ▪

  دا ذ. أن اذ  دا ة ما  ة و ير 

أ  التووووأمر الد ووووا ن قلووووم الخاميووووة موووون الع وووور مؤتوووور ملوووور فهووووو يعدوووون امت وووواصت معانوووواذ  ▪

 ماألالت مختل ة  وا  الحياذ. 

 أ  الد و ليو نتاج اللدية الوراثية فتط ولةن اللي ة  علب وورار ماس ار في .  ▪

أ  التودمم ال لألور جهوود مت ور وهووو ذو جودول اقتصواوية ميووي أنو  يتلووم الد توات ال خصصووة  ▪

 لللرام  الترووضة الخاسة الالمتة. 
 أ  اوبا  معل و  أل  اله  ذوي اإلعاقة وأ  ال درسة لييت  ديالر ل سرذ.  ▪

إ  معظ  مرامم الد و الحرجة والتن  ةو  فيهوا التا ليوة للد وو والوتعل  فون ذرو هوا  حودي فون  ▪

 اليدوات األولى من الع ر. 

 وودو  التوودمم ال لألوور م ووا يجعووم ال ووروي  أ  التوودهور ن ا يووار قوود يحوودي للل ووم ذوي اإلعاقووة ▪

  يد  ووين أقران  العاويين أزتر وأومار م  مرور األياو. 

أ  مظاهر الد و متدامل  وعد معالجة الضعف فن أمد جوانوب الد وو موا  ازتاواف  قود يتووو  ▪

 إلى  دهور فن جوانب الد و األمرل. 

عاقوة مواجهوة سوعووات ن يوية أ  التدمم ال لألر ييه  فن  جديب الوالودين و  له وا ذوي اإل ▪
 ها لة صمتار. 
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 الفئات املستهدفة لبرامج التدخل املبكر:

ل أ  اللوامتو  يت توو  علوى وجووو أروو  ف وات مون األ  وا  الوذين يجووب 2014يوذكر اللولالوي ) 
 : وه  ش مصوله  على مدمات التدمم ال لألر

 وهووووو  األ  وووووا  الوووووذين  ووووو   اخيصوووووه  رسووووو يار و لوووووين  ا طفةةةةةاع المعرخةةةةةين لخطةةةةةر قةةةةةائم:  ▪
 وجووووووو اأووووولرابات  ليوووووة محووووودوذ ومعوووووروف فووووون ال الوووووب أسووووولا ها وأعراأوووووها. و ضووووو  هوووووذه 
الظووووروف بعوووو  اصأوووولرابات الصوووول ية متووووم متالزمووووة واو  ومالووووة ال ديووووم كيتووووو  يورضوووواش 

 واصألرابات العصلية. 
ه  أ  ا  لديه   ارضد مرأون قلوم ال ويالو أو أثدوا  الوأو  أو  ا طفاع ذوو خطر بيولوجي:  ▪

بعد ال يالو يرج  وجوو ملوورذ  يولوجيوة علوى ن وو الجهواز العصولن ال ركو ي. واأل  وا  فون 
هذه ال  ة ص يوجد لديه  ماليار عج  أو إعاقةش ولةن الظوروف الليولوجيوة   ضود امت وا  ظهوور 

 ل يتتلم إذا ل  يحدي  دمم عالجن.   أمر ن ا ن أو ماألالت فن التعل  فن ا
الظوروف اللي يوة هو  األ  وا  التون  ةوو  األ  وا  فون هوذه ال  وة  وه  ا طفاع ذو خطر بيئي:  ▪

التوون يداووأو  موون ماللهووا   تووم  هديوودار محووت الر للد ووو اليوووي للل وومش و تعلوو  عوامووم الخلوور 
توووا الرعايوووة اللليوووةش ووي وووة هدوووا  دوعيوووة رعايوووة األوش واصسوووتتارذ ال تووووفرذش وسوووو  الت ذيوووةش ون

األسوورذ ال تيوورذ اقتصوواويار وثتافيووار وال حووا ال يووتخدو هدووا يعت وود علووى قوورار فرضوو  التتيووي  متعوودو 
 التخصصات. 

األ  ووا  الووذين موودي لووديه   ووأمر ن ووا ن بال عووم فوون أو  وهوو   ا طفةةاع المتةةة خرون نمائيةةةا :  ▪
خدو هدوووا التيووواس الد يووون سووودتين مووون الع ووور فووون مجوووالين أو أزتووور مووون مجووواصت الد وووو. ييوووت

وال حا اإلزليديألنش وضعتلر مصو  الل م على ورجوات  توراو   وين وامود إلوى اثدوين انحوراف 
معيوواري وو  ال توسووط علووى قيوواس متوودن للد ووو ولوويالر علووى وجوووو  ووأمر ن ووا ن. أمووا ال حووا 
اإلزليديألوون فيعت وود علووى فرضوو  متعوودو التخصصووات ييووتخدو مصوواور مدوعووة وضصوودر مأل وووار 

 ال ال مة الد ا ية لتدرات الل م. على 

بأنو  ص يوجود ن ووذج نيوتلي   (Bryant& Graham,1993) وأتار كم من  رضانت وجرهواو 
أ  نحووودوه أنووو  هوووو األفضوووم مووون  وووين الد ووواذجش إص أ  هدووواك مج وعوووة مووون ال عوووايير وأوووعها قيووو  
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ال يور العواويين وص التواب  ل جلوو األ  وا   (Division for Early Childhood) الل ولوة ال لألورذ 
  د أ   أمذ بعين اصعتلار عدد  تدي  ن اذج مدمات التدمم ال لألر ومدها: 

ص  ووود أ   تووودو مووودمات التووودمم ال لألووور فووون أقوووم اللي وووات  تييووودار وأقووورب موووا  ةوووو  إلوووى اللي وووة  -1
 اللليعية للل م واألسرذ. 

ذش و أمووذ بعووين أ   ةووو  موودمات التوودمم ال لألوور ال تدمووة فوون الد وووذج مت ركوو  مووو  األسوور  -2
 اصعتلار مصا صه  وامتياجا ه  ال روية. 

 أ  يات م الد وذج على مدمات متعدوذ التخصصات.  -3
 يجب أ   اارك األسرذ فن الد وذج و حت  أولوضا ها  دا ر على مصا ا كم أسرذ.  -4
 أ   ةو  الخدمات ال تدمة للل م وأسر   فروية ومداسلة له  ن ا يا.  -5

 ر:ــــــــل املبكــــدخــــاذج التـــــــنم

ل أ  هدوووواك العديوووود موووون الد وووواذج للتوووودمم ال لألوووور ولةووووم مدهووووا ايجا يا وووو  2012 ووووذكر علووووده ) 
 وسلليا   ومن أه  هذه الد اذج: 

  أوالً: التدخل المبكر في المراكز:

ميووووي يووووت   توووودي  موووودمات التوووودمم ال لألوووور فوووون مركوووو  أو مدرسووووة و تووووراو  أع ووووار األ  ووووا  
ال يووت يدين موون الخوودمات فيهووا مووون سوودتين أو ثووالي سوودوات إلووى سوووت سوودوات وقوود يووت   د يووذ  ووورام  
التودمم ال لألوور فوون الحضووانات ورضوواث األ  ووا  العاويووة  ودصر موون  د يووذها فوون مرازوو  متخصصووة فوون 

 اصمتياجات الخاسة وذلا  حتيتار ل لدأ الدم .   مدمة األ  ا  ذوي 

  ثانياً: التدخل المبكر في المنازل:

وفيوو   توودو موودمات التوودمم ال لألوور ل   ووا  فوون مدووازله  ميووي  توووو مدروووة أو معل ووة أسوورضة 
مدروووة جوودار   ضووارذ ال دوو   موورذ إلووى ثووالي موورات أسوولوعيار. وضيووتخدو هووذا الد وووذج عوواوذ فوون األمووازن 

والدا يووة ميووي ص  وجوود إص أعووداو قليلووة موون األ  ووا  ذوي اإلعاقووة و اووألم ع ليووة نتووم األ  ووا   الرض يووة
 .  ين ال د   وال رك  ماأللة كليرذ
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  ثالثاً: التدخل المبكر في كل من المركز والمنزل معاً:

يووووت  فوووون هووووذا الد وووووذج  توووودي  موووودمات التوووودمم ال لألوووور ل   ووووا  األسوووو ر سوووودا فوووون ال دوووو   
زلوور سوودا فوون ال ركوو  ك ووا يووت  أميانووا التحوواي األ  ووا  فوون ال ركوو  أليوواو محوودوذ. وضتوووو ول   ووا  األ

 ميووب مالوووة الل وووم األمصووا يو  بع وووم زضووارات مد ليوووة لهووو  وألوليووا  أمووووره  موورذ أو مووور ين أسووولوعيار 
 . وماجات األسرذ

  رابعا: التدخل المبكر من خالل تقديم االستشارات:

مور   ضارات وورضة لل رك   واق  مرذ أو مر ين أسولوعيار وفيهوا فن هذا الد وذج يتوو أوليا  األ
وضووت  اللتووا   ش يووت   تيووي  ومتابعووة أوا  األ  ووا  و وودرضب أوليووا  األمووور ومداقاووة التضووايا ال ه ووة معهوو 

بأوليووا  األمووور فرويوووار أو فوون مج وعووات وضتووووو فرضوو  متعوودو التخصصوووات  تتوودي  الخوودمات ل   وووا  
 . ل ةذوي اإلعاقات ال خت

  خامساً: التدخل المبكر في المستشفيات:

وفيووو   تووودو الخووودمات ل   وووا  الصووو ار فووون اليووون الوووذين يعوووانو  مووون ماوووألالت وسوووعووات 
وضال وووو  هووووذا  اوووو ى باووووألم متةووورر أو ل توووورات  وضلووووةش ن ا يوووة تووووديدذ جوووودار  تللووووب ومووووله  إلووووى ال يت

 اصسابات الدما ية. الد وذج األ  ا  أسحاب ماصت الالم الدما ن والتلب ال  تو  و 

  ل المبكر من خالل وسائل اإلعالم:سادساً: التدخ 

ييووتخدو هووذا الد وووذج الوسووا ط ال ر يووة أو ال للوعووة أو توولألة اصنترنووت لتوودرضب أوليووا  أمووور 
و اللووار مووا يووت   د يووذ هووذا  ش األ  ووا  ذوي اإلعاقووة الصوو ار فوون اليوون و وسوويم ال علومووات ال  يوودذ لهوو 

لووة  درضليووة  وأوويحية  لووين ألوليووا  األمووور  ل ووة واأووحة كي يووة  د يووة مهووارات الد وووذج علووى تووألم أو
 . أ  اله  فن مجاصت الد و ال ختل ة وكي ية التعامم م  اصستجابات  ير اليوضة التن يظهرونها

 ر:ــــــــل املبكــــــــدخــــــــات التــــــــتراتيجيــــــــاس

 استرا يجيات للتدمم ال لألر وهن: ل أرو  2014يذكر الللالوي ) 
  أوالً: استراتيجية التدخل المكبر المبكر المرتكز على الطفل ذوي اإلعاقة:

وهووون  هووودف إلوووى   وضووود األ  وووا  بالخووودمات العالجيوووة واألناووولة التووون  يوووتهدف اصسووووتتارذ 
 الحيية لتلوضر مهارات الل م ومياعد   على الد و. 
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 ر المرتكز على الوالدين: ثانياً: استراتيجية التدخل المبك

و توو هذه اصسترا يجية بالع م على   وضد الوالدين بال علوموات وال هوارات ال للوووة لتوأهليه  
 ز عالجين مياعدين ومعل ين أل  اله . 

  ثالثاً: استراتيجية التدخل المبكر المرتكز على النظام األسري:

أفوووراو األسووورذ و ووودرضله  وإرتووواوه  و لووووضر  هووودف هوووذه اصسوووترا يجية  تووودرضب و أهيوووم ج يووو  
 ا جاها ه  اصيجا ية ألنه  ال حتول اصجت اعن والترووي األزتر  أثيرار على الل م. 

  رابعاً: استراتيجية التدخل المبكر المبني على المجتمع المحلي:

 تووودو و هوودف هووذه اصسووترا يجية إلوووى  وووفير مرازوو  التأهيوووم التوون  هووت  بالل وووم واألسوورذ معووار و 
 ال ياعدات ال للووة للل م واألسرذ من أجم  وفير أفضم فرص التأهيم للل م. 

 ر:ــــل املبكــــدخــج التــرامــة في بــدمــاملق اتــــدمــــــالخ

 ات م على فحوسات ما قلم ال واج واإلرتاو الجيدون للوقايوة مون اإلعاقوة  الخدمات الطبية:  ▪
و حديووود العوووالج ال داسووولة إذا اسوووتدعت الحالوووة وإعلوووا  التلعي وووات ش والةاوووف ال لألووور عدهوووا 

 توووودي  موووودمات العووووالج اللليعوووون و الالزمووووة وإجوووورا  ال حوسووووات اللليووووة للل ووووم باووووألم ووري 
 . ل 2009ل   ا  ذوي اإلعاقات الحركية )تاشش 

التتيوي  والتاوخيا ال لألور لقعاقوة وال اوألالت وهون  او م  الخدمات النفسةةية واالجتماعيةةة:  ▪
ليووولوكية الداج وووة عدهووواش وإزيووواب الل وووم سووولوكيات متلولوووة اجت اعيوووار )الخليوووبش الحديوووديش ا

 ل 2013
 هوودف إلووى ازيوواب األ  ووا  فوون  وورام  التوودمم ال لألوور علووى : الخةةدمات التريويةةة والتعليميةةة ▪

ال هووووووارات قلووووووم األزاوي يووووووة ال ر للووووووة بووووووالترا ذ والةتابووووووة والحيووووووابش وال هووووووارات والع ليووووووات 
لا ال هوووارات الد ا يوووة فووون مجووواصت العدايوووة بالوووذات ومهوووارات الحيووواذ اليوميوووة األساسووويةش وكوووذ

 . ل 2009وال هارات الل وضة اصستتلالية والتعليرضة )تاشش 
 هودف إلوى  ودرضب الوالودين علوى ال هوارات  الخدمات االستشارية والتدريبيةةة  وليةةام ا مةةور:  ▪

ى مواجهوووة ال اوووألالت والضووو وذ الالزموووة لتد يوووة قووودرات أ  ووواله  و لوضرهوووا وميووواعد ه  علووو 
 . ل 2012)العد يش 
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 ر:ــــــــــــل املبكــــــــــــدخــــــات التــــــوقــــــمع

 يمكن تلخيص أهم المعوقات في برامج التدخل المبكر فيما يلي:  
 انخ اث الوعن الصحن واصجت اعن والتعلي ن لدل نيلة عالية من اليألا .  ▪
 ر أو  وق  ملو  وعالجات سحرضة أل دا ه . ن عة أوليا  األمور لالنتظا ▪
  ياب التديي  في ا  ين اللرام  األولية ال توفرذ محليار.  ▪
وجووووو  –عووودو  ووووفر أووات التعووورف ال لألووور عووون اإلعاقوووة وعووودو  ووووفر الةوووواور ال تخصصوووة  ▪

 عوا   ماوية وج رافية  عي  اللرنام . 
يوودفعه  إلووى  لدوون مواقووف متاووا  ة  عامووم األ لووا  موو  اإلعاقووة موون مدظووور  لوون فتووط م ووا  ▪

 مو  إمألانية  حين الل م. 
 انعداو أو عدو ك اية اللرام  ال ال  ة مو  الوقايةش أو العوامم ال يللة لقعاقة.  ▪
 يووواب اليياسوووات الو ديوووة الواأوووحة إزا  التووودمم ال لألووور بيووولب عووودو إوراك الحجووو  ال علووون  ▪

 ل. 2014ل األالت اإلعاقة فن الل ولة ال لألرذ )الللالويش 

 ةــــــابقــــــات الســــــدراســــــال

 الدراسات التي تدور حول التدخل املبكر أهميته وفعاليته:

والتون هودفت   Wybranski & nancyل 1997الدراسوة التون أجراهوا وضلرانيوألن ونانيون ) 
إلووووى معرفوووووة فعاليوووووة  رنوووووام  التووووودمم ال لألووووور مووووو  األ  وووووا  ذوي اإلعاقوووووة ال ةرضوووووة لتد يوووووة ال هوووووارات 

ل   ووالر موون ذوي اإلعاقووة ال ةرضووة  تووراو  أع وواره  مووا  ووين 38األساسوويةش و ةونووت عيدووة الدراسووة موون ) 
اسوووووتخدمت ل و 75 -50ل سووووودوات ف وووووة متالزموووووة واو  وكانوووووت نيووووولة ذكوووووا ه   توووووراو   وووووين ) 5-10) 

اللامتتووا  اسووت ارذ ال تا لووة موو  الوالوودين وال درسووين واسووت ارذ  تيووي  الل ووم. وأسوو رت الدتووا   علووى أ  
األ  ووا  الووذين  لتوووا  وورام   وودمم ملألوور عامووة أو ماسووة موون ال حت ووم وموووله  موودراس ا تدا يووة وأ  

 ال ج وعات األمرل. األ  ا  الذين  لتوا  رام  ماسة كانوا أزتر قدرذ فن ال هارات الحيية عن 
ل والتوووون هوووودفت إلووووى  تيووووي   رنووووام  التوووودمم ال لألوووور 2003الدراسووووة التوووون أجر هووووا وتووووامن ) 

ل   ووا  ال صوووا ين بوووأعراث متالزموووة واو  والتعووورف علوووى مووودل فاعليوووة هوووذا اللرنوووام  فووون  حيوووين 
ت   ووووالر و  لووووة  راوموووو  90و ةونووووت عيدووووة الدراسووووة موووون  ش مجوووواصت الد ووووو ال ختل ووووة لهووووؤص  األ  ووووا 
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تووووهر متيوووو ين إلووووى مج وووووعتين مج وعووووة أووووابلة ومج وعووووة  جرضليووووة  48أع وووواره   ووووين تووووهر و 
وأسوو رت الدتووا   عوون وجوووو فووروي ذات وصلووة امصووا ية  ووين ورجووات ال ج وعووة التجرضليووة قلووم  ووعوود 

وووووين ال ج وعوووة الضوووابلة  ش  لليووو  اللرنوووام  فووون مجووواصت الد وووو ال ختل وووة لصوووالأ التلليووو  اللعووودي
 لتجرضلية لصالأ ال ج وعة التجرضلية. وال ج وعة ا

ل وراسوووة هووودفت إلوووى التعووورف علوووى أه يوووة مووودمات التووودمم ال لألوووور 2009أجووورل الوهيوووب ) 
ل   ووووا  الصوووو  وأووووعاف اليوووو   وموووودل  وفرهووووا موووون وجهووووة نظوووور اصمتصاسوووويين ب ديدووووة الرضوووواث 

ن ل امتصاسوووو 111واسووووتخدو اللامووووي ال ووووده  الوسوووو ن التحليلوووون ميووووي  وووو   وزضوووو  اسووووتلانة علووووى ) 
وامتصاسووية م وون يتوودمو  موودمات  وودمم ملألووور ل   ووا  الصوو  وأووعاف اليوو   وأوأووحت نتوووا   
الدراسة على أ  اصمتصاسين موافتين على أه يوة مودمات التودمم ال لألور ل   وا  الصو  وأوعاف 

وموافتين على  ووفر مدموة عوالج الل وة والةوالو ال لألورذ فتوط و يور مووافتين علوى  ووفر مدموة  ش الي  
ة اإلتووارذ ال لألوورذ ل   ووا  الصوو  فوووي ثووالي سوودوات وعوودو  وووفر مدمووة  علووي  ل ووة اإلتووارذ  علووي  ل وو 

 ل   ا  الص  من ال يالو إلى ثالي سدوات وعدو  وفر مدمة ال ضارات ال د لية. 
ل وراسووة  هوودف إلووى التعوورف علووى فاعليووة  رنووام   وودمم ال لألوور فوون 2013أجوورل أ ووو زضوود ) 

  ووا  سووعووات الوووتعل  فوون مرملووة رضووواث األ  ووا  ب حافظووة وماووو   د يووة اصسووتعداو للةتابووة لووودل أ
واسووتخدو اللامووي ال ووده  التجرضلوون التووا   علووى مج وووعتين أووابلة و جرضليووة وقياسووين قللوون ووعوودي 

سوودوات وعاوورذ  5تووهور إلووى  6سوودوات و 5و ةونووت العيدووة موون م يووة أ  ووا   تووراو  أع وواره   ووين 
ت وصلووة امصووا ية  ووين ميووتوضات ر ووب ورجووات أ  ووا  تووهور وأوأووحت الدتووا   علووى وجوووو فووروي ذا

ال ج وعة التجرضليوة وال ج وعوة الضوابلة فون التيواس اللعودي علوى امتلوار اصسوتعداو للةتابوة لصوالأ 
ال ج وعووة التجرضليووة ووجوووو فووروي ذات وصلووة امصووا ية  ووين متوسووط ر ووب ورجووات أ  ووا  ال ج وعووة 

 متلار اصستعداو للةتابة لصالأ التياس اللعدي.  التجرضلية فن التياس التللن واللعدي على ا

 الدراسات التي تناولت معوقات التدخل املبكر:

والتووون  هووودف إلوووى معرفوووة جوووووذ مووودمات  Kohlerل 1999الدراسوووة التووون أجراهوووا كووووهلر ) 
ل موون 25التوودمم التوون يتلتاهووا أ  وواله  موون ذوي اأوولراب التوموود. ميووي اتووترك فوون هووذه الدراسووة ) 

ل سوودواتش وأجووواب أوليووا  األموووور علوووى أواذ 9-3ور الووذين  راوموووت أع ووار أ  ووواله  مووون ) أوليووا  األمووو 
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الدراسوة ال يوحية مون موال  ال ألال وات الها  يوةش وأتوارت نتوا   اسوتجابا ه  أنهو  يعوانو  مون سوعووة 
فووون الحصوووو  علوووى الخووودمات الالزموووة أل  ووواله ش باإلأوووافة إلوووى قلوووة ماووواركته  األسووورضة فووون ع ليوووة 

  يذ و تدي  مدمات التدمم ال لألر أل  اله .  خليط و د
ل أجوورت وراسووة هوودفت إلووى التعوورف علووى اللووري  2004ل أ  اليوو يلن ) 2008ذكوورت الدعي وون) 

والوسووووا م للتوووودمم ال لألوووور ل   ووووا  الووووذين يعووووانو  موووون التوموووود فوووون مركوووو  و وووون للتوموووود وال اووووازم التوووون  
هوالن وأسو رت الدتوا   أ  ال اوألالت التون  يواجهونها وأجرت متا الت مو  مديوتن  ورام  التومود ووعو  األ 

  واج  األهالن هن عدو التاخيا ال لألر وعدو الدع  له  وعدو اترازه  فن  رام  أ  اله . 
والتون  هودف إلوى معرفوة العواموم  Livingstoneل 2008الدراسة التن أجراها لي د  ستو  ) 

دمم ال لألور و ةونوت العيدوة مون أوليوا  التن كانت عا تار أمواو أوليوا  األموور فون الخودمات ال تدموة للتو 
األمووور ذوي اإلعاقووة ال ةرضووة وأسوو رت الدتووا   أ  موون العوامووم التوون كانووت عا تووار ألوليووا  األمووور هوون 
عدو إعلا  األسر ميارات عدد  تدي  الخدماتش عدو استاارذ األسرذ عدد   يير الخودماتش عودو  لتون 

 م  اوبا .  األسر للخدمات ال للووةش أعف  واسم ال هدين
ل والتون  هودف إلوى معرفوة التحوديات التون  عيو  2013الدراسة التن أجراهوا الاورويدن وسويد ) 

و ةونت عيدة الدراسة مون أوليوا  أموور  ش  للي  مدمات التدمم ال لألر لذوي اإلعاقة ال ةرضة اللييلة
و وزضو   ش دوة معهو ل ولن أمر.    ع وم متوا الت تول  متد150األ  ا  ذوي اإلعاقة ال ةرضة وعدوه  ) 

استلانات من  ص ي  اللامتين. وأس رت الدتا   أ  مون أهو  معيتوات  ورام  التودمم ال لألور عودو وعون 
األسوورذ بال ؤسيووات والج عيووات التوون ي ألوون أ   توودو التوودمم ال لألوور وكووذلا نوودرذ ال رازوو  التوون  توودو 

 مدمات التدمم ال لألر ميي أنها مت رك ذ فتط فن ال د . 
ل والتوون هوودفت إلووى التعوورف علووى واقوو  التوودمم ال لألوور 2013أجراهووا الظ ووري ) الدراسووة التوون 

واستةاووواف معوقوووات   (ADHD)فووون سوووللدة ع وووا  ل   وووا  ذوي أوووعف اصنتلووواه وفووورذ الحركوووة
التوودمم ال لألوور و ووري معالجووة هووذه ال عوقووات وقوود اسووتخدو اللامووي ال ووده  الوسوو ن للتعوورف علووى 

ؤسيووات ال وجووووذ فوون سووللدة ع ووا ش وقوود أتووارت الدتووا   إلووى آليووات التوودمم ال لألوور الحاليووة فوون ال 
أعف الجهوو ال لذولة من قلم مختلوف ال ؤسيوات فون رعايوة هوؤص  األ  وا  ش وأ  أ ورز ال عوقوات 
للتوودمم ال لألوور هوون أووعف  ووري  اووخيا األ  ووا  ذوي اأوولراب أووعف اصنتلوواه وفوورذ الحركووةش 

 وعدو وجوو مؤسيات معدية   امار  هذه ال  ة. 
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 ات: ـــــــــدراســــــيب على الـــلتعقا

موون مووال  اسووتعراث وراسووات ال حووور األو  صمظووت اللامتووة أ  هدوواك اج ووا  علووى أه يووة 
التوووودمم ال لألوووور وفاعليتوووو  موووو  األ  ووووا  ذوي اإلعاقووووة واصهت وووواو الواأووووأ موووون قلووووم الوووودو  ال تتدمووووة 

التووانن علووى أ  هدوواك معوقووات للتوودمم وكووذلا أتووارت الدراسووات لل حووور  ش بخوودمات التوودمم ال لألوور
ال لألوور موون وجهووة نظوور أوليووا  األمووور وقوود اسووت اوت الدراسووة الحاليووة موون الدراسووات اليووابتة فوون  دووا  
متياس ألبعاو ال عوقات التدمم ال لألر وهن ال عوقوات األسورضة وال جت عيوة وال ؤسيوية ك وا جوا  فون 

 ل. 2013وراسة الارويدن وسيد ) 

 ـــدراســــــة:إجــــــراءات الـ

 ـــة:ـــــــمنهـــــج الـــدراس

والوووذي  ش اسوووتخدمت اللامتوووة ال وووده  الوسووو نل ألنووو  األسووولوب األمتوووم لتحتيووو  أهوووداف الدراسوووة
وضهووت   وسوو ها وسوو ار وقيتووار وضعلوور عدهووا  ش يعت وود علووى وراسووة الواقوو  أو الظوواهرذ كوو   وجوود فوون الواقوو 

    ل. 2007 ش وعدس ش ح وعلدال ش  عليرار كي يار أو ك يار )عليدات

 ة:  ــــــدراســـع الــــمجتم

 ج يوووو  أوليوووووا  أموووووور األ  وووووا  ذوي اإلعاقوووووة الووووذين يتلتوووووى أ  ووووواله  مووووودمات التووووودمم ال لألووووور 
 . فن التلا  الخاص والحألومن فن مديدة الرضاث

 ة:  ــــــــــدراســــة الــــــعين

األ  وا  ذوي اإلعاقوة فون مرازو  التودمم ال لألور فون    امتيار عيدة عاوا ية من أوليوا  أموور 
مديدووة الرضوواث ميووي  وو   وزضوو  أواذ الدراسووة )اصسووتلانةل إلةترونيووار علووى ال رازوو  الحألوميووة والخاسووة 

 .  ل من أوليا  األمور140إلرسالها ألوليا  األمور ميي     وزضعها على ) 

 ــة:ـــــــــــــــالــــدراسـأدوات 

كوووأواذ لج ووو  الليانوووات  ووو   صووو ي  اسوووتلانة ثووو  اسوووتلالعية مووون أوليوووا  األموووور متوووا الت لعيدوووة 
الالزمة لهذه الدراسة باعتلارهوا أنيوب أووات اللحوي العل ون وأزتور فاعليوة وسورعة فون الحصوو  علوى 
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ال علوماتش فهن  ت   م  ظروف هوذه الدراسوة و ليعوة الليانوات ال وراو ج عهواش وعلوى ال وده  ال تلو  
وأهووداف الدراسووة و يووا ص هاش والوقووت ال يوو و  لهوواش واإلمألانيووات ال اويووة ال تامووة. و وو  فوون الدراسووةش 

اعووووداو اصسووووتلانة  دووووا  علووووى األو يووووات الخاسووووة  هووووذا ال وأووووو  وعلووووى أهووووداف الدراسووووة و يووووا ص ها 
 واتت لت  لا اصستلانة على أروعة محاور: 

 مجتمع الدراسة المحور األول: خاص بالخصائص الديموغرافية واالجتماعية ل

 : واتت م على
 . الدمم الاهريل  -ال يتول التعلي ن -ر )الجدوال علومات الخاسة  ولن األمأوال: 
ع وور الل ووم عدوود اصلتحوواي ب رازوو  التوودمم  -)نووو  اإلعاقووة ال علومووات الخاسووة بالل وومثانيةةا: 

 . ال لألرل 

 ة ــــــــــريـــــات األســـــوقـــــالمحور الثاني: المع

وضدتيوو  إلووى  )يتصود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بأسوورذ الل ووم التوون  عيوو   رنووام  التوودمم ال لألوورل 
 . سلعة فترات

 ة ــــــــــؤسسيـــــات المـــــوقـــــالمحور الثالث: المع

)يتصوود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بال ؤسيووات متووم ال يتاوو يات ومرازوو  التوودمم ال لألوور التوون 
 . وضدتي  إلى إمدل عار فترذ  رنام  التدمم ال لألرل  عي  

 ة ــــــــــات المجتمعيـــــوقـــــالمحور الرابع: المع

 )يتصوود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بووال جت   ال حلوون للل ووم التوون  عيوو   رنووام  التوودمم ال لألوورل 
 . وضدتي  إلى عارذ فترات

و    دا  اصستلانة وأووات الدراسة  هدف ج   الليانات الالزمة لقجابة عن أس لة الدراسوة مون 
وجهوووة نظووور العيدوووة ال ختوووارذ. وقووود سووو  ت اصسوووتلانة وفووو  متيووواس ليألووورت الخ اسووون )موافووو  باووودذش 

 مواف ش محايدش  ير مواف ش  ير مواف  بادذلش و   التحت  من الصدي والتلات لها. 
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انة محاولووة التعورف علووى وجهووات نظور مجت وو  الدراسووة موو  معوقووات الحصووو  وهودف اصسووتل
علووى مووودمات التوودمم ال لألووور ل   وووا  ذوي اإلعاقووة مووون وجهووة نظووور أوليوووا  األمووور والتعووورف علوووى 

 التيا صت ال رعية التالية: 
ما هن الخصا ا الدي و رافية واصجت اعية لعيدة الدراسة الخاسة  وولن األمور وال علوموات  ▪

 ؟لخاسة بالل ما
مووا هوون ال عوقووات األسوورضة )يتصوود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بأسوورذ الل ووم التوون  عيوو   رنووام   ▪

 ؟التدمم ال لألرل 
مووا هوون ال عوقووات ال ؤسيووية )يتصوود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بال ؤسيووات متووم ال يتاوو يات  ▪

 ؟ومراز  التدمم ال لألر التن  عي   رنام  التدمم ال لألرل 
ال جت عيووة )يتصوود  هووا ال عوقووات ال تعلتووة بووال جت   ال حلوون للل ووم التوون مووا هوون ال عوقووات  ▪

 ؟ عي   رنام  التدمم ال لألرل 
وقووود قاموووت اللامتوووة  تصووو ي  اصسوووتلانة وفووو  متيووواس ليألووورت الخ اسووون )موافووو  باووودذش موافووو ش 

 محايدش  ير مواف ش  ير مواف  بادذل 

 ات:ـــــــــــــــــدق والثبــــــــــــــــالص

ــ الص -1 ــ دق الظــ  ري:ـــــاهـــ

 وو  التحتوو  موون سوودي أواذ الدراسووة وذلووا بعرأووها بصووور ها األوليووة وعدوووا  الدراسووة وأسوو لتها 
وأهدافها على مج وعة من ال حأل ين من أعضا  هي ة التدرضو بجامعة ال لوا سوعوو وجامعوة اإلمواو 

ل تورات ل وأوو  الدراسوةش مح د  ن سعوو من ال تخصصين وذلوا  هودف الحألو  علوى مودل مال  وة ا
ومودل وأوو  ال تورذ وسوالمة سوويا تهاش وإ ودا  آرا هو  فون  ووري  حيويدها سووا  بالحوذف أو اللتووا  أو 

  عديم العلاراتش باإلأافة إلى الدظر فن  درج ال تياسش ومدل مال مت .  
 اصستلانة متم: وفن أو  آرا ه    ت ال راجعة والتعديمش وقاموا بم دا  آرا ه  فن 

  عديم بع  العلارات ب ا يتداسب م  هدف الدراسة.  -1
 إعاوذ سيا ة بع  العلارات.  -2
 مذف بع  العلارات  ير ال ال  ة.  -3
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ومووون ثووو  قامووووت اللامتوووة ب راجعووووة ذلوووا موووو  ال اووورفش ثوووو  أأوووي ت اصسووووت ارذ فووون سووووور ها  
 الدها ية. 

 ي لألداة: ــ داخلـ اق الــ دق االتسـ ص -2

دي الظووواهري ألواذ الدراسوووة  ووو  ميووواب معاموووم اصر لووواذ  يرسوووو  ل عرفوووة بعووود التأزووود مووون الصووو 
ب معاموم اصر لواذ  وين ورجوة كوم علوارذ مون علوارات اصسوتلانة  يو  الصدي الداملن لالستلانة. ميوي ما

 بالدرجة الةلية لل حور الذي  دت ن إلي  العلارذ.  
 ول لالستفتاء بالدرجة الكليةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات النموذج األ ( يوضح1جدول رقم )

1 2 3 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.730** 1 0.429** 1 0.560** 
2 0.709** 2 0.476** 2 0.672** 
3 0.643** 3 0.653** 3 0.615** 
4 0.605** 4 0.739** 4 0.666** 
5 0.728** 5 0.765** 5 0.779** 
6 0.619** 6 0.681** 6 0.726** 
7 0.642** 7 0.662** 7 0.792** 
  8 0.555** 8 0.715** 
  9 0.687** 9 0.688** 
  10 0.630**   
  11 0.672**   

 0.01** ارتباط مهم عند مستوى الداللة 

إمصووا يار موو  الدرجووة ل أ  علووارات اصسووتلانة  وور لط ار لا ووار واصر 1وضتضووأ موون الجوودو  رقوو  ) 
لش وهووذا يوود  علووى اص يوواي الووداملن لالسووت تا  م ووا ياووير 0.01الةليووة لل حووور عدوود ميووتول الدصلووة ) 

 إلى الصدي الداملن ل . 
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 ات األداة: ــــــــــــــــثب

 Cronbach's (Alphaمعاموم أل وا كرونلوا  )  باسوتخداوقيواس مودل ثلوات أواذ اصسوتلانة  و  

ل وهوون قي ووة مر  عووةش م ووا يوود  علووى أ  اصسووتلانة  ت توو  0.90) والووذي كانووت قي توو   اصسووتلانةعلووى 

  درجة عالية من التلات. 

 ق األداة:ـــــــــــــــتطبي

بعود اصنتهوا  مون  حألوي  اصسوتلانة و لاعتهوا فوون سوور ها األوليوةش وأموذ موافتوة ال اورف علووى 

 باو ن:  لليتها قامت اللامتة 
ال رازوو  للتعرضووو  هوودف الدراسووةش و حديوود عوودوها ومصوور أفووراو العيدووة الووذين  التواسووم موو  -1

 ونو  اإلعاقةل.  – دلل  عليه  الاروذ من ميي )الع ر 

     وزض  اصستلانة الةترونيار على ال راز  التن    التواسم معها.  -2

لعووودو  10رو مووون أفوووراو العيدوووة ووعووود فووورز اإلجابوووات  ووو  اسوووتلعاو  140 ووو  الحصوووو  علوووى  -3

 انللاي الاروذ عليه  أو عدو ازت ا  اجابا ه . 

 .  SPSS رنام  إجرا  التحليم اإلمصا ن للليانات باستخداو  -4

 ة:ـــــــــــائيـــــــــــة اإلحصـــــــــــالجـــــــــــاملع

لتحتيووو  أهوووداف الدراسوووة و حليوووم الليانوووات التووون  ووو  ج عهوووا بوووأووات الدراسوووةش   وووت اصسوووتعانة 

ميي  و  ميواب ال تواييو اإلمصوا ية ال توسوط الحيوا ن وذلوا ل عرفوة مودل ار  وا   SPSS لرنام  

  Pearsonمعاموووووم ار لوووواذ  يرسوووووو  و أو انخ وووواث إجابوووووات عيدووووة الدراسوووووة عوووون ال حووووواور الر ييووووةش 
لتيوواس موودل ثلووات أواذ   Cronbach's Alphaمعامووم أل ووا كرونلووا   ش و لحيوواب سوودي اصسووتلانة

ل عرفووة هووم هدوواك فووري فوون متوسوولات إجابووة األفووراو علووى   ANOOVA ش امتلووار التلووايناصسووتلانة

 ونو  اإلعاقة وف ات أع ار األ  ا .  ميتوي الدمملل يتول التعلي ن و  محاور الدراسة  لعار 
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 ة:    ــــدراســــج الــــــــائــــــنت

: تحليل خصائص البيانات الديمغرافية واالجتماعية للدراسة 
ً
 أوال

يوضح فئات أعمار األطفال عند االلتحاق بمراكز التدخل المبكر وأنواع اإلعاقة  (2)جدول رقم 

 بعينة الدراسة

عمر الطفل عند  

االلتحاق بمركز 

  التدخل المبكر

 ةــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــوع اإلعـــــــــــــن

  اإلجمالي
 حركية توحد بصرية سمعية فكرية

تعدد 

 عواق

اضطرابات 
سلوكية 
 وانفعالية

 أخري

 16 0 1 2 4 0 1 0 8 التةرار  مدذ الوصوذ
 %12.3 %0.0 %8. %1.5 %3.1 %0.0 %8. %0.0 %6.2 الديلة

سدة إلى 
  سدتين

 21 0 2 2 9 1 0 1 6 التةرار
 %16.2 %0.0 %1.5 %1.5 %6.9 %0.8 %0.0 %0.8 %4.6 الديلة

ثالي 
  سدوات

 21 0 5 0 6 4 0 0 6 التةرار
 %16.2 %0.0 %3.8 %0.0 %4.6 %3.1 %0.0 %0.0 %4.6 الديلة

 أرو  
  سدوات

 20 0 3 4 0 7 0 1 5 التةرار
 %15.4 %0.0 %2.3 %3.1 %0.0 %5.4 %0.0 %8. %3.8 الديلة

م و 
  سدوات

 27 2 3 2 4 7 0 0 9 التةرار
 %20.8 %1.5 %2.3 %1.5 %3.1 %5.4 %0.0 %0.0 %6.9 الديلة

ست سدوات  
  فأزتر

 25 0 4 5 6 5 1 0 4 التةرار
 %19.2 %0.0 %3.1 %3.8 %4.6 %3.8 %0.8 %0.0 %3.1 الديلة

 130 2 18 15 29 24 2 2 38 التكرار  اإلجمالي  
 %100.0 %1.5 %13.8 %11.5 %22.3 %18.5 %1.5 %1.5 %29.2 النسبة 

 
يوضح نسب فئات أعمار األطفال عند االلتحاق بمراكز التدخل المبكر بعينة  (1) شكل  رقم

 الدراسة
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معظو  أوليوا  أموور األ  وا  ذوي اإلعاقوة بعيدوة الدراسوة  أظهرت نتا    حليوم عيدوة الدراسوة إلوى أ   
ذو ميوووتول  علي ووون مت يووو ش م ووووا يعلوووى مووودلو  ل عوووورفته  الجيووودذ ولعل هووو  بال اووووازم التووون يعوووانن مدهووووا  
أوصوهووو  ميوووي كوووا  ال يوووتول التعلي وووون لعيدوووة الدراسوووة ي لوووب عليهووووا ال يوووتول التعلي ووون الجوووامعن  ديوووولة  

كأوليووا  أمووور  أ  األمهووات  و .  % 26.2ل يووتول التعلي وون التووانوي  ديوولة  موون عيدووة الدراسووةش يليوو  ا   % 53.8
ش ك وووا  مووون عيدوووة الدراسوووة   % 44.6ش ووديووولة  علوووي  جوووامعن  % 74.6ال اللوووة  ديووولة    ن نيووولته بعيدوووة الدراسوووة  
أ  ميوتول الودمو  لعيدوة الدراسوة يعتلور مر  عوار أو ي لوب عليو  اصر  وا ش أي أ  آرا  عيدوة  أظهرت الدتوا    

الدراسوة سووف  تعاموم مو  ال اوازم اللعيودذ عون اللعوود ال واوي كوو  أ لوله  مون أسوحاب الودمو  ال ييوورذ.  
فون ال ر لوة األولوى مون  وين ف وات    10000ألقم من    5000ميي كانت معظ  العيدة من ف ة الدمم من  

 . % 33.8ختل ة بعيدة الدراسة  ديلة الدمم ال  
  يووت  اللجووو  لهووا فوون ال رملووة األولووى موون ازتاوواف أ  مرازوو  التوودمم ال لألوور لوو أظهوورت الدتووا   

األسور لقعاقووات عدود أ  وواله  وقوود يرجو  ذلووا لةووو  أ  هوذه اإلعاقووات قود  ظهوور فوون سون أزلوور متووم 
اإلعاقات الحركية أو إعاقات التومد أو إعاقات اليلوك أو لعدو وجووو ثتافوة عدود أوليوا  األموور لودور 

ذ الوصوذش ميي ظهورت الديوب تول  متتارووة ميوي جوا ت ال  وة هذه ال راز  ل ياعدذ أ  اله  متى مد
مون عيدوة الدراسوة و ركو ت  %20.8الع رضة م و سدوات فن ال ر لوة األولوى  وين هوذه ال  وات  ديولة 

كوا   وزضو  أنووا  اإلعاقوات و مون العيدوةش  %6.9الديلة األزلر في  هوذه ال  وة لقعاقوات ال ةرضوة  ديولة 
 ليهوا اإلعاقوة الحركيوة  ديولة  %29.2قة ال ةرضوة علوى عيدوة الدراسوة  ديولة بعيدة الدراسة  للت اإلعا

وهووذا يعألووو نيووب هوووذه اإلعاقووات بووال جت   اليوووعووي أو  %18.5ثوو  إعاقووة التوموود  ديووولة  22.3%
 %70ب عدى آمر أ  هذه مراز  التدمم ال لألر  خدو باألم أزلور هوذه اإلعاقوات والتون  يواوي  ترضلوا 

 . عيدة الدراسةمن أنوا  اإلعاقات ب
مون عيدوة  %86.9كانوت نيولته  اصست اوذ من مدمة التدمم ال لألر ماليوار وأظهرت الدتا   أ  

الدراسوة  يد ووا بوواقن ف ووات العيدووة ص ييووت يدوا  هووذه الخدمووة لةووو  أ  أ  وواله  لوو  يعوووووا بحاجووة لهووا أو 
موون عيدووة  %38.5ت نيوولة ش ورأ ال رازوو  مون وجهووة نظووره  أل  وواله  أنهو  قوود رأوا عوودو الجوودول لهووذه
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ل  يحصلوا على مدمة التدمم ال لألر فن الوقت ال داسبش وضرج  هوذه الديولة لةوونه  أوركووا  الدراسة
أه يووة هووذه ال ركوو  فوون وقووت متووأمر وأنهوو  رأوا أ  التحيوون أل  ووا  قوود يألووو  أفضووم لووو لجووأوا لهووذه 

أجوووا وا أنهووو  إلوووى مووودار موووا  مووون عيدوووة الدراسوووة %33.1ال ركووو  فووون الوقوووت ال داسوووبش  يد وووا أ  نيووولة 
سووب وهووذه الديوولة  ظهوور عوودو معوورفته  مووا الوقووت ال داسووب امصوولوا علووى هووذه الخدمووة فوون وقووت مد

لتوودمم هووذه ال ركوو  أل  وواله  وفتووار لدوعيووة كووم إعاقووة ش  يد ووا رأي ال  ووة األقووم أنهوو  فعووالر أنهوو  مصوولوا 
الدراسوووةش وقووود  رجووو  هوووذه  مووون عيدوووة %28.5علوووى هوووذه الخدموووة فووون الوقوووت ال داسوووب وول وووت نيووولت  

الديلة إلى كونه  فعالر لجوأوا لهوذه الخودمات فون الوقوت ال داسوب  دوا  علوى معرفوة وورايوة موده  جيودذ 
ش رأوا  حيون لحواصت أ  واله  لدوعية إعاقة أ دا ه  والوقت ال داسب لخدمات هوذه ال رازو ش أو كوونه  

فوون الحصوو  علووى موودمات التوودمم ال لألوور  وجوووو ماوازم يعانيهووا أوليووا  األمووورز وا أظهوورت الدتووا   
والتون يجوب  حيووين و يوهيم الحصوو  علووى هوذه الخودمات لتحتيوو  أهودافها سووا    ضوواوذ هوذه ال رازوو  

موده  رأوا أنهو  لو  يحصولوا  %50و وزضعها ج رافيار بلرضتوة مداسولة ميوي أ  نصوف عيدوة الدراسوة أي 
 الخدمة سهلة إلى مدار ما .  وجدوا أ %28.5على هذه الخدمات بيهولة وضيرش  يد ا 

 
( يوضح آراء عينة الدراسة حول الحصول على خدمات التدخل المبكر للطفل بيسر 2شكل رقم )

 ودون عوائق
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ً
 ة:ــــــــــــدراســـة الـــن أسئلـــابة عــــــاإلج ثانيا

 يوضح نتائج تحليل التباين للمستوى التعليمي مع المحاور الخاصة بالدراسة (3)جدول رقم 

 المحور

المستوى 

 التعليمي
 لــــدخـــال

وع ــن

 لــر الطفـعم ةــاقـاإلع

ل
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ت
 

ن
اي
تب
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ــا  المعوقــــات األســــرية )يقصــــد بهــ

المعوقات المتعلقة بأسـرة الطفـل التـي 

 تعيق برنامج التدخل المبكر(

3.091 0.012 3.829 0.006 1.398 0.212 2.841 0.018 

ــا  ــد بهـ ــية )يقصـ ــات المؤسسـ المعوقـ

المعوقــات المتعلقــة بالمؤسســات مثــل 

ــفيات   المستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق  ــي تعي ــدخل المبكــر الت ومراكــز الت

 برنامج التدخل المبكر(

1.595 0.166 1.071 0.347 1.247 0.283 2.7 0.024 

ــا  ــد بهـ ــة )يقصـ ــات المجتمعيـ المعوقـ

المعوقـات المتعلقــة بــالمجتمع المحلــي 

للطفــل التــي تعيــق برنــامج التــدخل 

 مبكر(ال

2.230 0.055 0.91 0.460 0.841 0.555 0.504 0.772 

علي وون عوودو وجوووو فووروي ذات وصصت إمصووا ية  ووين ال يووتوي التل 3ر موون الجوودو  رقوو  ) يظهوو 
وجوووو فووروي ذات وصصت إمصووا ية  ووين ش  يد ووا للعيدووة وال عوقووات ال ؤسيوويةش وال عوقووات ال جت عيووة

عودو وجووو فوروي ذات وصصت إمصوا ية  وين كما يظهةةر ش األسرضة ال يتوي التعلي ن للعيدة وال عوقات
وجووو فوروي ذات وصصت إمصوا ية  وين  يد ا  ات ال ؤسيية وال عوقات ال جت عيةووين ال عوقالدمم 

عوودو وجوووو فووروي ذات وصصت إمصووا ية  ووين نووو  ش وضظهوور أيضووار سوورضةالوودمم للعيدووة وال عوقووات األ
   ش وأميورار أظهورت الدتواات ال ؤسيوية وال عوقوات ال جت عيوةاإلعاقة وووين ال عوقوات األسورضة وال عوقو 

عوودو وجووووو فوووروي ذات وصصت إمصوووا ية  ووين ف وووات أع وووار األ  وووا  عدوود اصلتحووواي ب رازووو  التووودمم 
وجوو فروي ذات وصصت إمصا ية  ين ف ات أع وار األ  وا  عدود  يد ا  ل عوقات ال جت عيةال لألر وا

 اصلتحاي ب راز  التدمم ال لألر ووين ال عوقات األسرضة وال عوقات ال ؤسيية. 
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ً
 اتـــوقـــور املعـــبمحة ـــج املتعلقـــائـــ: النتثالثا

 :ةــــريـــات األســــــوقـــــــالمع-1
 ( يوضح آراء عينة الدراسة حول عبارات محور المعوقات األسرية4جدول رقم )

 العبارة  
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الترتيب االنحراف المتوسط

1 

أجــد صــعوبة فــي معرفــة 

 مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 التدخل المبكر

22 42 32 21 13 

3.30 1.213 4 
16.9 32.3 24.6 16.2 10.0 

2 

ــن  ــات ع ــدي معلوم ــيل ل ل

ــر  مراكــــز التــــدخل المبكــ

 المتوفرة في منطقتي

37 42 23 23 5 

3.64 1.177 1 
28.5 32.3 17.7 17.7 3.8 

3 
ــى الطــب  أفضــل اللجــوء إل

 التدخل المبكرالبديل عن 

5 17 26 48 34 
2.32 1.110 6 

3.8 13.1 20.0 36.9 26.2 

4 

شــعوري بالخجــل والحــزن 

يمنعني من اللجوء لخـدمات 

 التدخل المبكر

5 11 11 49 54 

1.95 1.087 7 
3.8 8.5 8.5 37.7 41.5 

5 

محدودية معرفتـي بمراحـل 

ــي  ــبب ف ــي س ــو الطبيع النم

جوانــب عــدم تعرفــي علــى 

 القصور لدى طفلي

22 42 23 30 13 

3.23 1.256 5 

16.9 32.3 17.7 23.1 10.0 

6 

أجد صـعوبة فـي الحصـول 

ــدريب أو  علــــى وقــــت لتــ

 متابعة تدريبات طفلي

32 53 13 27 5 

3.62 1.173 2 
24.6 40.8 10.0 20.8 3.8 

7 

ــق  ــرة يعيـ ــل األسـ ــة دخـ قلـ

ــدخل  ــرامج التــ إلحاقــــر ببــ

 المبكر

41 39 13 23 14 

3.54 1.371 3 
31.5 30.0 10.0 17.7 10.8 

   3.08      المتوسط العام للمحور 

يدوواقا الجوودو  اليووا   محووور ال عوقووات األسوورضة والتوون  عيوو  ع ووم مرازوو  التوودمم ال لألوورش 
ش ميوي 1.95ش و 3.64وذلا ب ج وعة من العلارات لهذا ال حورش ميي جا ت ب توسلات موا  وين 

ال ر لووة  جووا ت علووارذ " لوويو لوودي معلومووات عوون مرازوو  التوودمم ال لألوور ال توووفرذ فوون مدلتتوون " فوون
 ل. 2013وهووووو مووووا يت وووو  موووو  الدراسووووة التوووون أجراهووووا الاوووورويدن واليوووويد )  ى  ووووين هووووذه العلوووواراتلوووو األو 
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 :ةـــــؤسسيـــات المـــــوقـــــــالمع -2
 يوضح آراء عينة الدراسة حول عبارات محور المعوقات المؤسسية (5)جدول رقم 

 ارة ــــــــــــالعب 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الترتيب االنحراف المتوسط

1 

لم يتم اكتشـاف إعاقـة طفلـي 
ــن  ــى مـ ــنتين األولـ ــي السـ فـ
عمره وتشخيصها من خالل 

 المستشفياتالمؤسسات مثل 

45 25 12 28 20 
3.36 1.509 11 

34.6 19.2 9.2 21.5 15.4 

2 

تـــم اكتشـــاف إعاقـــة طفلـــي 
مبكراً خالل السنتين األولـى 
مــن عمــره ولكـــن لــم يـــتم 
مســــاعدتي فــــي التوجــــر 

 لمراكز التدخل المبكر

45 28 13 27 17 

3.44 1.462 10 
34.6 21.5 10.0 20.8 13.1 

3 
مراكـــز التـــدخل قلـــة عـــدد 

 المبكر في منطقتي

61 46 12 10 1 
4.20 0.948 5 

46.9 35.4 9.2 7.7 0.8 

4 
صعوبة وجود فريق متكامل 

 في مراكز التدخل المبكر
63 33 21 9 4 

4.09 1.092 7 
48.5 25.4 16.2 6.9 3.1 

5 

ضــــعف تمكــــين المراكــــز 
ــكل  ــاهمة بشـ ــر بالمسـ لألسـ
ــن  ــالتعبير عـــ ــال وبـــ فعـــ

 احتياجاتها والمطالبة بها 

46 56 15 10 3 
4.02 0.992 8 

35.4 43.1 11.5 7.7 2.3 

6 
قلــــة البــــرامج التدريبيـــــة 
اإلرشـــادية ألســـر األطفـــال 

 ذوي اإلعاقة

67 48 8 5 2 
4.33 0.872 3 

51.5 36.9 6.2 3.8 1.5 

7 

صـــعوبة الحصـــول علـــى 
خدمات التدخل المبكر لكثرة 
ــراءات واألوراق  اإلجـــــــــ
 المطلوبة التي يجب تعبئتها 

48 44 17 20 1 
3.91 1.084 9 

36.9 33.8 13.1 15.4 0.8 

8 
رسوم مراكز التدخل المبكر 

 باهظة الثمن

75 30 9 10 6 
4.22 1.150 4 

57.7 23.1 6.9 7.7 4.6 

9 
ــدخل  ــق للت ــدم وجــود فري ع
المبكر تقـوم بعمـل زيـارات 

 بشكل دوريمنزلية 

79 34 13 3 1 
4.44 0.823 2 

60.8 26.2 10.0 2.3 0.8 

10 
ندرة المراكز الحكومية التي 
تقدم خدمات التـدخل المبكـر 

 منذ الوالدة

94 28 5 2 1 
4.63 0.703 1 

72.3 21.5 3.8 1.5 0.8 

11 
ــوادر  ــتوى الكـ ــعف مسـ ضـ
المدربة والمؤهلة على تنفيـذ 

 المبكربرامج التدخل 

61 43 15 7 4 
4.15 1.026 6 

46.9 33.1 11.5 5.4 3.1 

ام ــــط العــــوســــالمت 
 ورــــللمح 

     4.07   



 ة ــاق ــال ذوي اإلعــل املبكر لألطفــات التدخ ـدمـول على خ ـات الحصــوقـمع ريـــدهللا الشهــود عبــــخل أ/

 

 

154 

يدوواقا الجوودو  اليووا   محووور ال عوقووات ال ؤسيووية والتوون  عيوو  ع ووم مرازوو  التوودمم ال لألوورش 
ش و 4.63ب توسولات موا  وين علارذ متدوعة معلورذ عون هوذه ال عوقواتش ميوي جوا ت  11وذلا بعدو 

ش ميوي جووا ت علوارذ " نوودرذ ال رازو  الحألوميووة التون  توودو مودمات التوودمم ال لألور مدووذ الوووصوذ " 3.36
وهووذا يت وو  موو  الدراسووة التوون أجراهووا الظ يووري  4.63فوون ال ر لووة األولووى  ووين هووذه العلووارات ب توسووط 

 ل. 2013ل والارويدن وسيد ) 2013) 

 :ةــــــــــــــات المجتمعيـــــــوقـــــــالمع -3
 ( يوضح آراء عينة الدراسة حول عبارات محور المعوقات االجتماعية6جدول رقم )

 ارة ـــــــــــالعب 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الترتيب االنحراف المتوسط

1 
ينظر المجتمـع نظـرة سـلبية 

 لإلعاقة
53 46 15 14 2 

4.03 1.045 8 
40.8 35.4 11.5 10.8 1.5 

2 
قلــة وعــي أفــراد المجتمــع 

 بخدمات التدخل المبكر

70 47 8 5 0 
4.40 0.771 5 

53.8 36.2 6.2 3.8 0.0 

3 
ــات  ــة المصــادر والمعلوم قل
ــة  ــر بالل  ــدخل المبك عــن الت

 العربية

61 47 15 4 3 
4.22 0.930 7 

46.9 36.2 11.5 3.1 2.3 

4 
غيـــاب األنظمـــة والقـــوانين 
ــدمات  ــوفير خ ــل ت ــي تكف الت

 التدخل المبكر

69 52 6 1 2 
4.42 0.753 4 

53.1 40.0 4.6 0.8 1.5 

5 
غيـــاب تفعيـــل االعتـــراف 

 بحقوق ذوي اإلعاقة
75 43 7 3 2 

4.43 0.822 3 
57.7 33.1 5.4 2.3 1.5 

6 
ــراءات  ــعف إجـ ــأخر وضـ تـ
ــي  ــة فـ ــن اإلعاقـ ــة مـ الوقايـ

 المجتمع

75 38 10 7 0 
4.39 0.846 6 

57.7 29.2 7.7 5.4 0.0 

7 
ــدخل  ــرة التـ ــدعيم فكـ ــة تـ قلـ

 المبكر في وسائل اإلعالم
78 44 4 3 1 

4.50 0.736 1 
60.0 33.8 3.1 2.3 0.8 

8 

قلـــة الـــدعم المـــالي مثـــل 
ــال  ــال األعمـ ــات رجـ تبرعـ
وأفـــراد المجتمـــع إلنشـــاء 

 مراكز للتدخل المبكر

78 34 17 0 1 
4.45 0.775 2 

60.0 26.2 13.1 0.0 0.8 

9 
ــي المبكــر  ــة الــدعم النفس قل

 لألسرة في تقبل اإلعاقة
81 35 5 9 0 

4.45 0.860 2 
62.3 26.9 3.8 6.9 0.0 

   4.36      المتوسط العام للمحور 

مرازو  التودمم ال لألوورش يدواقا الجودو  اليوا   محوور ال عوقوات اصجت اعيووة والتون  عيو  ع وم 
علووارات متدوعووة معلوورذ عوون هووذه ال عوقوواتش ميووي جووا ت ب توسوولات متتاروووة مووا  ووين  9وذلووا بعوودو 
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ش ميووي جوووا ت علوووارذ " قلوووة  ووودعي  فةووورذ التوودمم ال لألووور فووون وسوووا م اإلعوووالو " فووون 4.03ش و 4.50
 جت و  إلوى التوعيوة وهوذا يود  علوى ماجوة األهوالن وال4.5ال ر لة األولوى  وين هوذه العلوارات ب توسوط 

  لرام  التدمم ال لألر. 

 ات:  ــــــوصيـــــــالت

 مج وعووووووة مووووووون موووووون مووووووال  الدتوووووووا   التوووووون  ووووووو  التوسووووووم إليهوووووواش  وسووووووولت الدراسووووووة إلوووووووى     
 التوسيات أه ها: 

 زضاوذ وعن األسرذ عن  رام  التدمم ال لألر ال وجووذ فن ال دلتة.  ▪
 مااركتها فن  رنام  التدمم ال لألر لل لها. الع م على  درضب األسرذ وزضاوذ فرص  ▪
  خ ي  رسوو  رام  التدمم ال لألر ب ا يداسب وأ  األسرذ ال الن.  ▪
 الع م على اناا  مراز  مألومية  تدو مدمات التدمم ال لألر مدذ الوصوذ.  ▪
إيجاو فرض  متةامم التخصصوات فون  ورام  التودمم ال لألور وأ   ةوو  ال ضوارات ال د ليوة جو    ▪

  . من مهام
  لوضر و ةتيف اللرام  اإلرتاوية ال تدمة ألسر األ  ا  ذوي اإلعاقة.  ▪
   عيم اصعتراف بحتوي األتخاص ذوي اإلعاقة.  ▪
  دعي  فةرذ التدمم ال لألر من مال  وسا م اإلعالو.  ▪
  للي  األنظ ة والتوانين التن  ة م  وفير مدمات التدمم ال لألر.  ▪
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 ـع ــــراجــــــالمــ

 ة:ـــربيـــالع عــــراجـــالم

فاعلية برنامج تدخل مبكر في تنمية االستعداد للكتابةةة لةةدى أطفةةاع ل. 2013فتحن )  ش ا و زضد -1
 . رسالة ماجيتير مداورذ. جامعة وما . صعويات التعلم في مرحلة رياض ا طفاع

مراكةةةل التشةةةخيص والتةةدخل المبكةةةر ودورهةةةا اإلر ةةةادي  سةةةر ذوي ل. 2000فوزضووة )  ش أمضوور -2
 . الرضاث:  مألتلة ال لا فهد الو دية.  االحتياجات الخاصة

ممارسةةةات التةةةدخل المبكةةةر ل. 2011س. )  ش ج. وكووو  ش و. ووالز ووا  ش ص. وهاييووو   ش أوويوووو -3
.)  رج وة أم ود علودالع ض  الت ي ونل. الداور العل ون وال لواب  جامعوة ال لوا سوعوو. حوع العالم

 ل. 2003) الع م األسلن نار فن عاو 
مستوى رخا أوليام ا مور عن خةةدمات التةةدخل المبكةةر المقدمةةة ل. 2016تروي ) باعت ا     -4

مركوو   -. مجلووة الترويووة الخاسووة طفةةةالهم ذوي اإلعاقةةةة الفكريةةةة وعالقتةةةي بةةةبع  المت يةةةرات
 ل. 15ال علومات الترووضة والد يية واللي ية بأللية التروية جامعة ال قازض . العدو) 

الرضوواث:  ش 2. ذالخةةدمات المسةةاندو لةةذوي االحتياجةةات الخاصةةةل. 2014إيهوواب )  ش اللوولالوي  -5
 وار ال هرا . 

التةةةدخل المبكةةةر الترييةةةة الخاصةةةة فةةةي الطفولةةةة ل. 2013مدوووى )  ش ج وووا . الحديووودي ش الخليووب -6
 . ع ا : وار ال ةر. المبكرو

 ة. . الرضاث: الرتد العال يقضايا معاصرو في التريية الخاصةل. 2013فوقي  )  ش راأن -7
 . ع ا : وار ال ةر. ت هيل ذوي االحتياجات الخاصةل. 2006نايو )  ش ال ار  -8
 .  الةوضتش وار الهداية تاج العروس من جواهر القاموسهول 1424)  مر ضىش  ال ويدي -9

 . ع ا : وار ال ييرذ. التدخل المبكر النماذج واإلجراماتل 2011ا راهي  )  ش ال رضتات -10
. مجلوة كليوة نحةةو تنظةةيم جهةةد وطنةةي لبةةرامج التةةدخل المبكةةرل. 1997علودالع ض  )  ش الير اوي  -11

 . 123 -82 ش ل 14العدو )  ش التروية
 التاهرذ: مألتلة زهرا  الاري. إستراتيجيات التدخل المبكر والدمج. ل. 2009سهير )  ش تاش -12
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ذوي التحةةديات التةةي تعيةةق تطبيةةق التةةدخل المبكةةر لةة ل. 2013رانوودا )  ش سوويد ش مح وود ش الاوورويدن -13
اإلعاقةةة الفكريةةة البسةةيطة مةةو وخةةو تمةةور مقتةةرم مةةن منظةةور الممارسةةة العامةةة للخدمةةة 

. ورقووة ع ووم متدمووة إلووى ال لتتووى التالووي عاوور للج عيووة االجتماعيةةة لمواجهةةة هةةةذي التحةةديات
 . 2013ا رضم  4-2 ش الخليجية لقعاقة : التدمم ال لألر استت ار ال يتتلم. اللحرضن

تةةةةدخل المبكةةةر لوطفةةةاع ذوي اخةةةطراط االنتبةةةاي وفةةةرط الحركةةةةة الل. 2013سوووعيد )  ش الظ وووري  -14
. ورقوووة ع وووم متدموووة إلوووى ال لتتوووى التالوووي عاووور للج عيوووة الخليجيوووة لقعاقوووة : بسةةةلطنة عمةةةان

 . 2013ا رضم  4-2 ش التدمم ال لألر استت ار ال يتتلم. اللحرضن
. عةةاقين عقليةةا  اسةةتراتيجيات التةةدخل المبكةةر ورعايةةة ا طفةةاع المل. 2008آمووا  )  ش علوود ال وودع  -15

 التاهرذ: زهرا  الاري. 
 . الرضاث: وار ال هرا . دراسة حالة في التدخل المبكرل. 2012ونيا )  ش علده -16
 ل. التدمم ال لألر. الرضاث: وار ال هرا . 2012ويدا )  ش علده -17
البحةةا العلمةةي مفهومةةي ل. 2007علوودالرم ن )  ش كايوودل وعوودس ش ذوقووا ل وعلوود الحوو  ش عليوودات -18

 ع ا : وار ال ةر.  ش 10ذ  وأساليبي. وأدواتي 
صةةةةعويات الةةةةتعلم وأثةةةةر التةةةةدخل المبكةةةةر والةةةةدمج التريةةةةوي لةةةةذوي ل. 2013عوووواو  )  ش العوووود  -19

 . التاهرذ: وار الةتاب الحديي. االحتياجات الخاصة
 . الةوضت: وار ال ييلة. التدخل المبكر نظريات وتطبيقات عمليةل. 2012فيصم )  ش العد ي  -20
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