واقع خدمات وبرامج التدخل المبكر في المملكة األردنية
الهاشمية للفئات العمر ّية من عمر سنتين إلى سن
الخامسة

2016

واقع خدمات وبرامج التدخل المبكر في المملكة األردنية الهاشمية
للفئات العمريّة من عمر سنتين إلى خمس سنوات

درا�سة �أعدها املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني
من خالل مركز بانا لال�ست�شارات والأبحاث والتدريب
المملكة األردنية الهاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

( )2016/2611
يعب
يتحمل امل�ؤلف امل�س�ؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه وال رّ
هذا امل�صنف عن ر�أي دائرة املكتبة الوطنية.

2016

المحتويات
امللخ�ص 11...........................................................................................
دليل الكلمات املفتاحية 13...........................................................................
الف�صل الأول 15......................................................................................
املقدمة15............................................................................................
ّ
الف�صل الثاين 17.....................................................................................
الإطار النظري17....................................................................................
مفهوم التدخل املبكر ومربراته17....................................................................
مناذج التدخل املبكر 22..............................................................................
�أبعاد وعنا�صر التدخل املبكر31......................................................................
عنا�صر برامج التدخل املبكر 34......................................................................
الف�صل الثالث :الطريقة والإجراءات 37............................................................
جمتمع الدرا�سة37...................................................................................
�أداة الدرا�سة38......................................................................................
�صدق �أداة الدرا�سة42.............................................................................. :
ثبات �أداة الدرا�سة42.............................................................................. :
�إجراءات الدرا�سة 43................................................................................
حمددات الدرا�سة44.................................................................................
الف�صل الرابع :نتائج الدرا�سة 46....................................................................
او ًال :خ�صائ�ص مراكز التدخل املبكر والعاملني فيها 46..............................................
ثان ًيا :نتائج تقييم مراكز التدخل املبكر يف الأردن 61...............................................
الف�صل اخلام�س :النتائج والتو�صيات 95.............................................................
النتائج95...........................................................................................:
التو�صيات99........................................................................................:
املراجع101........................................................................................ :

9

واقع خدمات وبرامج التدخل املبكر يف اململكةاالردنية الها�شمية
للفئات العمر ّية من عمر �سنتني �إىل خم�س �سنوات

الملخص
تعد برامج التدخل املبكر من اخلدمات الأ�سا�سية التي ُتعنى يف رعاية ومتكني الأطفال �ضمن الفئة العمرية ()5-2
�سنوات ،ويعد الأردن من الدول التي تويل اهتمام كبرياً لفئة الأطفال ذوي الإعاقة ،من خالل جمموعة من امل�ؤ�س�سات
واملراكز واجلمعيات احلكومية واخلا�صة ،لذا فان التعرف على واقع املراكز وامل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات التدخل
املبكر من املداخل الهادفة اىل النهو�ض بواقع هذه املراكز وامل�ؤ�س�سات ،لذا فان الدرا�سة احلالية ركزت على التعرف
على واقع خدمات وبرامج التدخل املبكر يف اململكة للفئات العمر ّية من عمر �سنتني �إىل خم�س �سنوات.
لبلوغ اهداف الدرا�سة مت اجراء ح�صر �شامل جلميع املراكز التي تقدم خدمات وبرامج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�ضمن خمتلف حمافظات اململكة الأردنية الها�شمية والبالغ عددها ( )289مركزاً ا�ستجاب منها (� )260أي بن�سبة
ا�سرتجاع ( .)%90وقد جرى تطبيق �أداة الدرا�سة على ق�سمني الأول يغطي تفا�صيل تتعلق بطبيعية اخلدمات التي
تقدمها املراكز �إىل جانب و�صف للعاملني فيها وم�ؤهالتهم العلمية وخ�صائ�ص مبانيها وجتهيزاتها� ،أما الق�سم الثاين
فقد ا�شتمل على م�ؤ�شرات لت�سعة �أبعاد خا�صة بتقييم مراكز التدخل املبكر ،وبعد �أن ُجمعت بيانات الدرا�سة وجرى
حتليلها مت التو�صل �إىل جمموعة من النتائج عُر�ضت �ضمن حمورين وفق الآتي:
�أولاً  :خ�صائ�ص مراكز التدخل املبكر والعاملني فيها
�أظهرت النتائج ب�أن معظم املراكز التي تقدم خدمات وبرامج التدخل املبكر موجودة يف العا�صمة عمان ،و�أن جميع
املراكز املوجودة يف حمافظتي املفرق وعجلون تخلو من خدمات تدخل مبكر ،و�أن وزارة التنمية االجتماعية تتوىل
الإ�شراف على معظم املراكز التي تقدم خدمات التدخل املبكر ،ومعظمها يعود �إىل كل من القطاع اخلا�ص وقطاع
العمل التطوعي .و�أن فئة الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية هم �أكرث الفئات التي تقدم لهم خدمات التدخل املبكر
بينما فئة الإعاقة الب�صرية هم �أقل احلا�صلني على خدمات تدخل مبكر .و�أن �أكرث الربامج امل�ستخدمة مع الأطفال
�ضمن املراكز التي تقدم خدمات التدخل املبكر هو برنامج البورتيج ،وبع�ضها ي�ستخدم برناجمي لوفا�س والتيتي�ش �إىل
جانب بع�ض الربامج اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات �أو نوع الإعاقة امل�ستفيدة� .أما العاملني يف برامج التدخل املبكر ف�إن اخلدمات
التي يقدمونها غال ًبا ما تكون على �صورة خدمات تعليمية ،تليها خدمات م�ساندة يف جماالت النطق واللغة والعالج
الوظيفي والطبيعي� ،أما جماالت الإر�شاد الأ�سري والعالج باللعب فهي تقدم بن�سب قليلة .و�أن معظم العاملني يف
هذه امل�ؤ�س�سات حا�صلون على م�ؤهالت جامعية (بكالوريو�س ف�أعلى) .كما �أن ن�سبة جيدة من املراكز تطبق معايري
اجلودة ال�شاملة� ،إال �أن ن�سبة قليلة منها حا�صلة على اعتمادات دولية.
ثان ًيا :نتائج تقييم خدمات و برامج التدخل املبكر يف الأردن
يتوافر يف املراكز التي جرى م�سحها العديد من جوانب القوة من حيث متابعتهم ملفهوم التدخل املبكر وتقدمي
اخلدمات بنا ًء على النماذج املعمول بها دول ًيا ،حيث حتققت جمموعة من امل�ؤ�شرات مب�ستويات مرتفعة �ضمن املجاالت
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الإداري ��ة والفنية والتجهيزات واملباين وطبيعة عمل الفرق متعددة التخ�ص�صات� ،إال �أن هناك م�ؤ�شرات حتققت
مب�ستوى مقبول ولعل �أبرزها (الهيكل اخلا�ص لربنامج التدخل املبكر ،ومناذج احل�صول على خدمات التدخل املبكر
للأ�سر) وتقع �ضمن ُبعد وجود خطة تنظيمية و�سيا�سات مكتوبة لربنامج التدخل املبكر.
اما ُبعد تنظيم خدمات التدخل املبكر فقد حتققت م�ؤ�شرات وجود �أخ�صائي النطق واللغة ووجود طبيب �أو ممر�ض
ووجود �أخ�صائي عالج طبيعي مب�ستوى جيد ،بينما حتققت م�ؤ�شرات وجود تقييم يف امل�ؤ�س�سة ووجود �أخ�صائي عالج
وظيفي مب�ستوى مقبول� ،أما وجود �أخ�صائي خدمة اجتماعية فقد حتقق مب�ستوى �ضعيف ،فيما كان توفر (�أخ�صائي
تغذية و�أخ�صائي طفولة مبكرة) فقد حتققت مب�ستوى �ضعيف جدًا.
كما حتقق تقدمي الأن�شطة املتفق عليها من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات مب�ستوى جيد جدا ،بينما تبني �أن
الأخ�صائيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات لديهم م�ستوى جيد من التدريب املنا�سب يف جمال التدخل املبكر ،كذلك نَّ
تبي �أن
الأخ�صائيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات لي�س لديهم قدرة عالية على حتديد املوارد املجتمعية وامل�ؤ�س�سية التي تدعم منو
الطفل.
�أما جمال املباين واملعدات والأجهزة خلدمة التدخل املبكر فقد تبني �أن كل من تهيئة املكان لتنقل الأطفال ذوي
الإعاقات ،ووجود حوا�سيب و�أجهزة تكنولوجية تخدم فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وحتقيق املراكز جلميع متطلبات
الرتخي�ص والتي حتققت مب�ستوى جيد� .أما عن توثيق اخلدمات التي ُقدمت والأعمال التي �أُجنزت مع الأ�سر فقد
حتقق م�ؤ�شري توثيق االجتماعات مع الأهايل ،ووجود اتفاق مكتوب بني مقدم اخلدمة والأهل مب�ستوى جيد.
�أما ُبعد ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر ف�إن هناك عدد من امل�ؤ�شرات التي حتققت
مب�ستوى جيد وهي :التوثيق جلميع االت�صاالت املتعلقة بالطفل والأ�سرة� ،أو موافقة الوالدين على اخلدمات املقدمة
مبختلف �أ�شكالها� ،أو احتواء ال�سجل جلميع ال�شكاوى التي جرى تقدميها خالل فرتة تطبيق الربنامج .وفيما يخ�ص
ُبعد حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها فقد حتققت مب�ستوى جيد ف�أقل .كما �أن ال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم
ا�ستخدام وتنفيذ البحوث فقد كان م�ستوى حتققها جيد .كما وب َّينت النتائج اخلا�صة بتقييم الطفل والأ�سرة على
�أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات �أن هناك العديد من امل�ؤ�شرات التي مل تتحقق مب�ستوى مرتفع.
وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات اخلا�صة بتوجيه االهتمام نحو املراكز املقدِّمة لربامج خدمات
التدخل املبكر ،من خالل التطوير الإداري والفني للكوادر العاملة فيها� ،إىل جانب االهتمام بالتوثيق والأر�شفة
والعمل على توافرها �ضمن قواعد البيانات الإلكرتونية ،والت�أ�سي�س لإطالق �أنظمة متابعة بني خمتلف امل�ؤ�س�سات
التي تت�شارك يف خدماتها� .إىل جانب �إج��راء تقييمات دوري��ة لواقع املراكز يف �إط��ار املعايري التي ج��رى ا�شتقاقها
لأغرا�ض تقييم الواقع.

دليل الكلمات المفتاحية
•الأخ�صائي االجتماعي :هو �شخ�ص مدرب مهن ًيا للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة و�أ�سرهم وتوفري اخلدمات
االجتماعية املنا�سبة لهم.
•االخ�صائيني :هم الأ�شخا�ص الذين يقدمون خدمات متخ�ص�صة للأطفال ذوي الإعاقة مثل� :أخ�صائي النطق
واللغة ،والأخ�صائي االجتماعي ،والأخ�صائي النف�سي ،والأخ�صائي الفيزيائي ،و�أخ�صائي الطفولة املبكرة،
والطبيب ،واملمر�ض ،ومعلم الرتبية اخلا�صة.
•الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة :هم الأ�شخا�ص امل�صابون بق�صور كلي �أو جزئي يف قدراتهم اجل�سمية �أو احل�سية �أو
العقلية �أو التوا�صلية �إىل احلد الذي يقلل من �أمكانية ح�صوله على متطلباته حياته اليومية.
•برنامج التدخل الفردي :هو عبارة عن خمطط يو�ضع قبل البدء بعملية التدخل للطفل ذو الإعاقة والذي
يرتاوح عمره ما بني (� )5 – 2سنوات ،بحيث يت�ضمن جمموعة من اخلربات التعليمية والتاهيلية التي يجب
�أن يكت�سبها الطفل وف ًقا حلاجاته ومتطلباته اخلا�صة.
•خطة اخل��دم��ات الأ�سرية الفردية :وت�شري اىل اخل��دم��ات واملعلومات ال�ضرورية التي ت�سهل منو الطفل،
وحت�سني مقدرة الأ�سرة على ت�سهيل منوه ،ومن خالل خطة الأ�سرة الفردية يعمل مقدم اخلدمة مع الأ�سرة
على التخطيط ،وتطبيق ،وتقييم اخلدمات من حيث تفردها ،و�أولوياتها ،وم�صادرها.
•التدخل املبكر :هي جمموعة من اخلدمات املتخ�ص�صة التي ُتقدم على �أيدي خرباء متخ�ص�صني للأطفال
ذوي الإعاقة من العمر (� )5 – 2سنوات ،وت�شمل كل من اخلدمات الت�شخي�صية ،والنف�سية ،واالجتماعية،
والت�أهيلية مثل عالج النطق واللغة ،والعالج الوظيفي ،والعالج الفيزيائي ،واخلدمات الطبية.
•الفريق متعدد التخ�ص�صات :وهم جمموعة من املخت�صني يعملون معا بهدف تقييم مظاهر اخللل ،وت�صميم
برامج تدخل مع الأطفال وا�سرهم باالعتماد على خلفياتهم العلمية املتنوعة.
•معلم الرتبية اخلا�صة :هو �شخ�ص يحمل م�ؤهلاً علم ًيا يف جمال الرتبية اخلا�صة ،ي�شارك يف تعليم الطلبة
ذوي الإعاقة.
•املعيار :هو عبارة عن جملة تعبرّ عن م�ستوى معني يتم اعتماده للرجوع �إليه يف احلكم على جودة اخلدمات
املقدمة يف امل�ؤ�س�سات التي تعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �شملتها الدرا�سة.
•م�ؤ�شرات الأبعاد :هي عبارة عن الدالئل التي ُي�ستدل بوا�سطتها على مدى حتقق الأبعاد التي ت�ضمنتها �أداة
الدرا�سة.
•اجلودة ال�شاملة :وهي جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات املكتوبة والتي تن�ص على �آليات ومرجعيات تنفيذ
املهام الإدارية وتنفيذ موا�صفات اخلدمة املقدم للم�ستفيدين يف برامج التدخل املبكر.
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الفصل األول
املقدمة
ّ
تنطلق برامج التدخل املبكر من جمموعة من الأ�س�س والأطر امل�ستندة �إىل البحوث العلم ّية والتي ت�ؤكد الدّور
ال�سنوات املبكرة من عمر الطفل ،يف حتديد م�سار النمو وتغريه ،لذا حظي ال ّت ّ
دخل املب ّكر
احلا�سم للعوامل البيئ ّية يف ّ
ال�سنوات الأخ�يرة باهتمام وا�ضح من قبل م�ؤ�س�سات ومراكز الرتبية اخلا�صة ،واجلهات الإداري��ة والت�شريعية
يف ّ
امل�شرفة عليها ،ويتج ّلى ذلك االهتمام بتوجيه الربامج اخلا�صة ب�إعداد وت�أهيل الكوادر العاملة مع فئات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وتطوير �أدوات القيا�س وال ّتقومي املنا�سبة للك�شف عن املظاهر النمائية والوظيفية للمراحل العمر ّية
املب ّكرة� ،أو من خالل بناء وتطبيق جمموعة من الربامج املتخ�ص�صة واملوجهة لفئات حمددة من فئات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
�إىل جانب التوجه نحو الدمج وامل�شاركة الأ�سرية واملجتمعية يف تنفيذ برامج ال ّت ّ
دخل املب ّكر� ،إ�ضافة �إىل تفعيل
الت�شريعات الدولية ذات ال�صلة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .حيث عك�ست جميع هذه العوامل الأهمية التي يحتلها
مو�ضوع التدخل املبكر يف خمتلف املجاالت ،وملا لفاعلية تطبيقه من �آثار �إيجابية بعيدة املدى على املجاالت الرتبوية
وال�شخ�صية واالجتماعية واملهنية والأ�سرية واملجتمعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و ُيعنى ال ّت ّ
دخل املب ّكر بالأطفال الذين يحتاجون اىل رعاية مبكرة (دون �سن اخلام�سة) من �أعمارهم وا ّلذين
يعانون من �إعاقة �أو ت� ّأخر منائي� ،أو ا ّلذين لديهم قابلية للت� ّأخر �أو الإعاقة ،من خالل جمموعة متنوعة ومتكاملة
من اخلدمات الط ّب ّية ،واالجتماعية والرتبو ّية والنف�س ّية ،والتعليم ّية .حيث تراعي اخلدمات جمموعة من الأ�س�س
واملنطلقات النظرية والفل�سفية منها �أن تتمركز بخدماتها حول الأ�سرة ،والرتكيز على جميع �أفرادها حيث تغطي
اخلدمات جميع مناحي حياة الطفل ومظاهر تطوره ،وتن�سيق الربامج واخلدمات وف ًقا لأ�س�س ومبادئ عمل الفريق
التخ�ص�صات ،بحيث تتيح املجال �أمام الطفل للتطور والنمو يف بيئته الأ�سرية واالجتماعية الطبيعية ،بالإ�ضافة
متعدد
ّ
�إىل �أهمية الإفادة -عند ت�صميم وتطبيق خدمات التدخل املبكر-من نتائج البحوث والدرا�سات الرتاكمية� .إىل جانب
االهتمام بالأبعاد الإدارية والتنظيمية خلدمات التدخل املبكر واملبنية على الثقة والت�شاركية بني خمتلف امل�ؤ�س�سات
ذات العالقة يف جمال التدخل املبكر ( . )Shonkoff & Meisels, 2000

يحتاج تطوير خدمات وبرامج التدخل املبكر �إىل عملية تقييم بهدف الوقوف على واقعها واحلكم على مدى
حتقيقها لأهدافها ،وحتديد التوجهات امل�ستقبلية لتطويرها ،و�ضمان جودتها ،وتكاملها ،وتوجيه القرارات والت�شريعات
نحو حت�سينها وتطويرها امل�ستمرين ،ولتحقق ذلك ال بد من االعتماد على �أُ�س�س و�أُطر مرجعية ُي�ستند �إليها يف عملية
التقييم ،من خالل �إيجاد معايري وم� ّؤ�شرات لقيا�س فاعل ّية اخلدمات املقدّمة؛ للحكم على درجة توافرها ومطابقتها
ملخرجات اخلدمات والربامج ا ّلتي تقدّمها تلك امل� ّؤ�س�سات للأهداف واملعايري املو�ضوعة لها من جهة ،واملعايري العاملية
من جهة �أخرى ،بهدف االرتقاء مب�ستوى املمار�سات املهن ّية ،ومبا ي�ضمن حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من املوارد وامل�صادر
اً
و�صول �إىل خمرجات عالية اجلودة من خالل االلتزام مبعايري و�إجراءات ت�ؤ ّدي �إىل خمرجات وخدمات حت ّقق
املتاحة،
متط ّلبات الأداء ،وتعزز ثقة املعنيني بامل� ّؤ�س�سة وخمرجاتها.
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ويهدف تقييم الربامج يف ميدان ال ّتدخل املب ّكر �إىل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدّمة ،بحيث ي�أخذ �شكلني
رئي�سني هما :تقييم ال ّنتائج (الفاعل ّية) ،وتقييم العمل ّيات وال ّن�شاطات� .أما عن تقييم ال ّنتائج فهو يهدف �إىل حتديد
الت�أثريات ا ّلتي تنجم عن تل ّقي خدمات ال ّت ّ
دخل املب ّكر .ويف هذا ال ّنوع من ال ّتقييم الرباجمي تجُ مع البيانات لل ّتعرف
على ال ّتغريات ا ّلتي ط��ر�أت على �أداء الأط�ف��ال و�أ�سرهم بعد امل�شاركة يف الربنامج ،وغال ًبا ما ي�ستخدم حجم �أثر
ال ّت ّ
دخل بو�صفه �أ�سلو ًبا لقيا�س ال ّنواجت يف الدّرا�سات الكم ّية ف ُتجرى درا�سات مقارنة بني �أداء الأطفال ا ّلذين �شاركوا
يف الربنامج والأطفال ا ّلذين مل ي�شاركوا فيهّ � .أما تقييم العمل ّيات وال ّن�شاطات فيت�ض ّمن حتليل �أه��داف الربنامج
وغاياته ،وحتديد مدى مالءمة ن�شاطات الربنامج لتحقيق تلك الأه��داف ومعرفة مدى حتقيق �أن�شطة الربنامج
ّ
املتوخى حتقيقه من هذا ال ّتقييم هو تطوير م�ستوى اخلدمات ا ّلتي يقدّمها الربنامج
للأهداف املعلنة .فالهدف
(.)Gilliam, Leiter, 2003

6 .6تقدمي اخلدمات ب�شكل مهني ولي�س من منطق تقييمي.
7 .7تقدمي اخلدمات بناء على �شراكة بني مقدم اخلدمات والعمالء  /املنتفعني.
8 .8تقدمي اخلدمة مع املنتفع لتحديد الأهداف وو�ضع �أ�ساليب العمل لبلوغ الأهداف.
ُ 9 .9تقدَّم للمنتفع اخليارات حول �أين ومتى ي�صل �إىل اخلدمات املقدمة.
ُ 1010تقدَّم اخلدمات مع مراعاة الثقافة ال�سائدة واملحيطة ) Early Childhood Intervention Australia
(.2013

الفصل الثاني

وهناك دول خمتلفة تتبنى التدخل املبكر �ضمن �سيا�ساتها التعليمية الر�سمية وم��ن بينها ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،حيث ت�ؤكد التقارير ال�صادرة عن ق�سم التعليم يف الواليات املتحدة االمريكية ) U. S. Department
( � of Education, 2004أن التدخل املبكر له فاعلية ،حيث بني التقرير �أبرز العوامل امل�شرتكة التي ا�شتملت
عليها الدرا�سات لبيان م�صادر فاعلية برامج التدخل املبكر والتي ميكن �إجمالها بالآتي:
1 .1تعزيز فاعلية برامج التدخل املبكر �إذا ُط ِّبقت على �أعمار مبكرة ،فكلما كان عمر الطفل �أ�صغر كان التدخل �أكرث
فاعلية و�إ�سها ًما يف احلد من تطورات م�شكالت الحقة.
�2 .2إ�شراك الأ�سر يف اخلدمات املقدمة ،يعمل على التقليل من ال�ضغوط التي تواجهها وت�سهيل التك ّيف لديهم ،وي�ؤدي
� ً
أي�ضا �إىل زيادة قدرة الأ�سرة على تنفيذ الربنامج ومتابعتها مع الطفل يف املنزل ،وهذان الأمران مهمان لنجاح
برامج التدخل املبكر.

اإلطار النظري
مفهوم التدخل املبكر ومربراته
يعد مفهوم التدخل املبكر من املفاهيم التي نالت االهتمام الر�سمي على امل�ستوى الدويل من خالل الأمم املتحدة
عرب منظماتها املختلفة ،وم َّثل �أحد املجاالت التي ت�سعى الدول �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات خا�صة بها� ،إىل جانب
االهتمام الوا�سع من قبل العلماء والباحثني يف جم��االت العلوم الرتبوية والقانون والعلوم االجتماعية والطبية
واالقت�صادية ،لينظر كل منهم �إىل املفهوم من زاويته اخلا�صة ،حيث ي�شري التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة �إىل
اخلربات والفر�ص املتاحة َّ
للر�ضع والأطفال ذوي الإعاقة من قبل �آبائهم وغريهم من مقدمي الرعاية الأولية (مبا يف
ذلك مقدمي اخلدمات) ،والتي من املفرت�ض �أن ت�سهم يف اكت�ساب الكفايات ال�سلوكية وا�ستخدامها ،لت�شكيل والت�أثري
على التفاعل االجتماعي الإيجابي مع الآخرين والأ�شياء.

3 .3اتباع بنية تنظيمية عند تنفيذ خدمات التدخل املبكر ،حيث �إن الربامج التي تت�صف بالنجاح يحكمها عملية تنفيذ
منظمة :مثل حتديد الأهداف ب�شكل فردي و�سلوكي ،وتقومي الأهداف ب�شكل دوري ،حتديد الأن�شطة التعليمية
التي ت�ستخدم لتحقيق الأهداف املختلفة ،ا�ستخدام �إجراءات حتليل املهام ،وا�ستخدام نتائج تقييم �أداء الطفل يف
التعديل امل�ستمر لعملية التعلم.

كما ُيعرف التدخل ب�أنه عبارة عن جمموعة �شاملة من اخلدمات الطبية واالجتماعية والرتبوية والنف�سية تقدّم
للأطفال لغاية �سن اخلام�سة والذين يعانون من �إعاقة� ،أو ت�أخر منائي� ،أو الذين لديهم قابلية للت�أخر النمائي
(.)Shonkoff & Meisels, 2000; Hardman & Egan , 1996

لتلبية احتياجاتهم مبا ي�ضمن حتقيق اخل�صو�صية لهم� ،سوا ٌء �أكان ذلك من خالل جل�سات فردية �أم جماعية على
�أن ت�ستخدم الأ�ساليب التي تتنا�سب مع كل منها.

لطب و�صحة الأطفال ُتعرف ال ّت ّ
دخل املب ّكر ب�أنه “التوفري املنا�سب والأمثل
كذلك ف�إن الك ّلية امللكية الأ�سرتالية ّ
للرعاية والبيئة التعليمية ،والأن�شطة الوقائية ،التي حتقق القدر الأمثل للمخرجات النمائية ،من خالل نظام
متنا�سق من اخلدمات ،يحفز منو الطفل وتطوره ،ويدعم الأ�سر خالل املراحل النمائية احلرجةThe Royal .

4 .4العمل املكثف مع الأطفال ذوي الإعاقات ال�شديدة� ،إىل جانب تفريد التعليم ()Individualized Instruction

ويف ال�سياق نف�سه ف ��إن خدمات التدخل املبكر تكون فعالة وف��ق ما �أ��ش��ار �إليه معهد م��ردوخ لأب�ح��اث الطفولة
( )Murdoch Children’s Research Instituteيف �أ�سرتاليا من املبادئ الواجب توافرها لتقدمي خدمات
فاعلة واملتمثلة بالآتي- :
5 .5تقدمي اخلدمات يكون قائم على بناء العالقة.
16

Australasian College of Physicians Paediatric & Child Health Division, 2013

هناك اتفاق بني الباحثني على �أن الأطفال الواجب تلقيهم لربامج التدخل املبكر يقعون �ضمن ثالث فئات من
الأطفال هي :فئة الأطفال الذين يوجد لديهم بالفعل ا�ضطراب �أو عجز حمدد ،وفئة الأطفال الذين يقعون �ضمن
ظروف خطر بيولوجي ،وفئة الأطفال الذين يعي�شون �ضمن ظروف خطورة بيئية ()Foster & Foster , 1993
17

وي�ضيف بع�ض الدار�سني فئة �أخرى هي فئة الأطفال املت�أخرين منائ ًيا (.)Benn, 1993

ثان ًيا :الأطفال يف ظروف اخلطورة البيولوجية :Biological Risk

ويالحظ �أن جميع الأطفال ممن هم يف ظروف اخلطورة� ،سوا ٌء �أكانت ظروف اخلطر حمددة ومعروفة حال ًيا �أم
ُيتو َّقع حدوثها يف امل�ستقبل ،يحتاجون �إىل برامج تدخل �شاملة تتناول خمتلف اجلوانب النمائية ،وفيما ي�أتي ٌ
و�صف
ملختلف فئات الأطفال التي حتتاج �إىل برامج التدخل املبكر.

ت�شمل هذه الفئة الأطفال الذين لديهم تاريخ مر�ضي قبل امليالد �أو �أثناء الوالدة �أو بعدها يعود �إىل وجود عوامل
خطورة بيولوجية على منو اجلهاز الع�صبي املركزي .فالأطفال يف هذه الفئة قد ال يكون لديهم �إعاقة �أو عجز حايل،
�إال �أن وجود عوامل اخلطورة مرتبطة بظروف بيولوجية يزيد من احتمال ظهور ت�أخر منائي �أو م�شكالت يف التعلم
م�ستقبلاً �إذا مل يح�صل التدخل العالجي املنا�سب لهم ،وتوجد قائمة حمددة لهذه الظروف اخلطرة التي ُو�ضعت يف
�ضوء نتائج الدرا�سات والبحوث .و ُيع َت َمد عليها يف حتديد الأطفال �ضمن هذه الفئة ،باالعتماد على وجود عامل �أو
اكرث من عوامل اخلطورة البيولوجية مثل �إدمان الأم احلامل للمخدرات ،والوالدة املبكرة ووزن قليل للطفل الوليد)
بنا ًء على قرار فريق التدخل متعدد التخ�ص�صات (.)Shackelford, 2006

�أولاً  :الأطفال ذوو ا�ضطراب �أو عجز قائم :Established Risk Condition
وت�شمل هذه الفئة الأطفال الذين جرى ت�شخي�صهم بوجود ا�ضطرابات طبية حمددة ،معروف يف الغالب �أ�سبابها
و�أعرا�ضها .وت�ضم ه��ذه الظروف بع�ض اال�ضطرابات ال�صبغية ،مثل متالزمة داون ،وحالة الفينيل كيتونيوريا
( )PKUوه��ي �أح��د �أن��واع ا�ضطرابات الأي����ض ،والإع��اق��ات والت�شوهات اخللقية ،واال�ضطرابات الع�صبية (مثل
ال�شلل الدماغي) ،حيث لي�س بال�ضرورة �أن يظهر لديهم ا�ضطراب منائي حاليا ،ولكن احتمال حدوث ذلك ال يقل
عن ن�سبة ترتاوح ما بني ( )%90-%65يف امل�ستقبل ،وي�ستخدم املحك الطبي يف ت�شخي�ص الأطفال �ضمن هذه الفئة
.Benn,1993

ون �ظ � ًرا للتقدم ال ��ذي ح��دث يف ال�ع�ل��وم الطبية ف�ق��د اختلفت م�ع��اي�ير ال ��والدة امل�ب�ك��رة وق�ل��ة ال ��وزن مم��ا يجعل
الطفل ال��ول�ي��د يف خطر ب�ي��ول��وج��ي ،ف��ال��والدة �أ�صبحت يف عمر � 26 -25أ��س�ب��وع ،وال ��وزن �أ��ص�ب��ح  1.5كغم �أو �أق��ل
( )Hanson & Lynch, 1995مع مالحظة �أن الكثري من الأطفال الذين يولدون يف ظروف خطر بيولوجي
�أو طبي يحدث لهم �شفاء من هذه الظروف بدون تدخل عالجي ر�سمي.
ثال ًثا :الأطفال يف ظروف اخلطورة البيئية :Environmental Risk
ت�شمل هذه الفئة الأطفال الذين ال يعانون من ا�ضطرابات بيولوجية �أو وراثية� ،أو ظروف احلمل �أو الوالدة غري
الطبيعية ،ولكن نوعية خرباتهم املبكرة والظروف البيئية التي ين�ش�ؤون فيها متثل تهديدًا حمتم ً
ال للنمو ال�سوي
لديهم ،ولكنها قد تنبئ بظهور م�شكالت �سلوكية ومعرفية وانفعالية لديهم يف امل�ستقبل ،وتتمثل ظروف اخلطورة
�ضمن هذه الفئة يف نوعية الرعاية الوالدية ،وظ��روف اال�ستثارة البيئة املتاحة ،من حيث �سوء التغذية ،والنق�ص
يف الرعاية الطبية ،والبيئة الأ�سرية الفقرية اقت�صاد ًيا وثقاف ًيا .واملحك امل�ستخدم يعتمد على تقييم فريق متعدد
التخ�ص�صات (.) Shackelford, 2006
راب ًعا :الأطفال املت�أخرون منائ ًيا:
ينظر البع�ض �إىل هذه الفئة يف �إطار من التداخل �ضمن الفئة الأوىل� ،إال �أن هناك من ي�ضعها �ضمن فئة م�ستقلة
اعتمادًا على نوعية ودرجة الت�أخر النمائي الذي يحدث بالفعل لدى الأطفال يف �أول �سنتني من عمرهم يف جمالني �أو
�أكرث من جماالت النمو ،بنا ًء على نتائج االختبارات النف�سية واملعرفية واملحاكات الإكلينيكيةُ .يعد ح�صول الطفل على
درجات معيارية ترتاوح بني واحد �إىل اثنني انحراف معياري دون املتو�سط على قيا�س مقنن للنمو دلي ً
ال على وجود
ت�أخر منائي� ،أما املحك الإكلينيكي فيعتمد على فريق متعدد التخ�ص�صات والذي ي�ستخدم م�صادر متنوعة يف �إ�صدار
حكمهم م�ستوى على املالءمة النمائية لقدرات الطفل( .)Shackelford, 2006
وبعد �أن جرى ا�ستعرا�ض فئات الأطفال التي حتتاج �إىل برامج التدخل املبكر ف�إن العديد من االعتبارات التي تربر
اتخاذ الإجراءات الالزمة للتدخل املبكر بنا ًء على �أ�س�س و�أُطر مرجعية خمتلفة ت�ستند �إىل نتائج البحوث والدرا�سات
�إىل جانب االعتماد على نظريات النمو الإن�ساين التي تغطي خمتلف جوانب النمو ووظائفه ال�شخ�صية واالجتماعية
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واملعرفية والأكادميية والأ�سرية .ويف هذا الإطار ف�إن هناك جمموعة من االعتبارات لإجراء التدخل املبكر ح�سب ما
بينها مان�سون و لين�ش ( )Hanson & Lynch ,1995وهي:
 .1التعلم املبكر �أ�سا�س النمو الالحق:
حيث تنطلق العديد من نظريات النمو الإن�ساين من �أن هناك عالقة حيوية ووثيقة بني خ�برات التعليم يف
ال�سنوات الأوىل والنمو والتعلم الالحق للطفل فعندما ال يكت�سب الطفل العادات واملهارات والبنى املعرفية التي
ت�ؤ�س�س ملتطلبات التعلم الالحق ،ف�إن هناك فجوة يف املهارات املعرفية وال�شخ�صية ميكن �أن حتدث مما يعطل التعلم
ربر
والنمو الالحق ،وق��د ي�ستحيل يف بع�ض احل��االت تعوي�ضه وحتقيقه؛ مما ي�سهم يف تراكم الآث��ار ال�سلبية ،ف ُي َّ
ا�ستخدام برامج التدخل املبكر لتعوي�ض اجلوانب التي ظهر فيها ت�أخر يف النمو.
 .2الفرتات احلرجة:
ت�شري الفرتة احلرجة �إىل الوقت ال��ذي يجب �أن ُتقدَّم فيه مثريات معينة �أو حتدث خ�برات خا�صة لكي يظهر
منط معني من اال�ستجابات ،و�أثناء هذا الوقت يكون الطفل �أكرث قابلية وا�ستجابة خلربات التعلم ،وتكون املثريات
البيئية �أكرث قوة يف ا�ستدعاء ا�ستجابات معينة �أو يف �إنتاج �أمن��اط تعلم معينة ،وبالتايل يحدث التعلم ب�شكل �أكرث
�سرعة و�سهولة ،وت�ؤكد نتائج الدرا�سات �إىل �أن الفرتات احلرجة يف النمو تعترب من املتغريات احلا�سمة يف التعلم ،وتعد
ال�سنوات الأوىل من عمر الطفل من �أهم املراحل التي تت�أثر مبفهوم الفرتات احلرجة.
ويف �إطار ما ي�شري �إليه مفهوم الفرتات احلرجة ف�إن غياب اخلربات �أو اال�ستثارة البيئة والتعليمية املنا�سبة خالل
فرتات النمو املهمة ،يعمل على �إيجاد فجوة وت�أخر الطفل يف تعلم اال�ستجابة واحتمال خ�سارة القدرة على اكت�سابها
الح ًقا والت�أثري على م�سار منو الطفل ،وقد تظل الفر�صة مهيئة الكت�ساب املهارة ولكن بكفاية وتلقائية �أقل .وبالرغم
من �أن التعلم ميكن حدوثه بعد جتاوز الفرتات احلرجة املنا�سبة الكت�ساب مهارة حمددة �إال �أن اال�ستثارة املطلوبة
لتحقيق نف�س الإجن��از يجب �أن تكون �أكرث عم ًقا و�أط��ول زم ًنا .ومبعنى �آخر ف�إن اكت�ساب الطفل و�إتقانه للمهارات
النمائية الالزمة لن يحدث دون برنامج �إثرائي خا�ص �ضمن برامج التدخل املبكر.
 .3مرونة القدرات وال�سمات الإن�سانية:
تت�صف القدرات وال�سمات الإن�سانية باملرونة وقابليتها للت�أثر ب�شكل كبري بامل�ؤثرات البيئية وعملية التعلم ،والتي
تعد قوى فاعلة يف ت�شكيل خربات الإن�سان ،وهي بذلك ت�ضم الرعاية اجل�سمية والتغذية� ،أ�ساليب التن�شئة والتوا�صل
مع الطفل ،نوعية وكمية اال�ستثارة البيئة املوجودة ،والفر�ص الرتبوية املتاحة لتعلم الطفل انطال ًقا من �أن كل هذه
العوامل ت�شكل عوامل ت�أثري على قدرات الطفل و�سماته ،الأمر الذي ي�ؤ�س�س جلهود التدخل املبكر على �شكل برامج
موجهة �إىل �إثراء املهارات واخل�صائ�ص النمائية املختلفة للطفل ،ويف هذا ال�سياق ف�إن الدرا�سات التجريبية ت�شري
�إىل �أن نقل بع�ض الأطفال من البيئة الأ�سرية املحرومة ثقاف ًيا وو�ضعهم يف بيئة توفر اال�ستثارة الكافية� ،أو حت�سني
الظروف البيئية من خالل برامج تربوية ي�ؤثر �إيجا ًبا على �إمكانية تغيري م�ستوى قدرات الطفل.
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 .4الظروف املعيقة �أو اخلطرة على الطفل:
�إن الظروف املعيقة �أو اخلطرة امل�ؤثرة على الطفل ميكن �أن حتد من النمو والتعلم لديه لدرجة ُت�ضاعف من
ت�أثري العجز �أو اال�ضطراب الأ�صلي� ،أو قد تت�سبب يف ظهور �إعاقات ثانوية لديه ،فالعجز ميكن �أن يعطل عمليات
التعلم الطبيعية لدى الطفل ،ملا ي�سببه من �إعاقة لبع�ض �أ�ساليب التفاعل مع البيئة امل�ألوفة .ويف هذه احلالة ال
ميكن �أن نرتك املوقف للفر�ص الرتبوية االعتيادية املتاحة للأطفال من غري ذوي الإعاقة فح�سب ،ذلك �أن الأطفال
ذوي الإعاقة يزيد احتمال �أن يكون تعلمهم �أقل كفاية من �أقرانهم ،مما يتطلب ت�صميم برامج لأ�شكال خمتلفة من
التدخل املبكر ،وتقدمي اخلربات الكت�ساب املهارات العقلية واالجتماعية والتعليمية املختلفة.
 .5ت�أثري البيئة واخلربات الأولية على النمو:
ريا يف فر�ص النمو والتعلم لديه ،ويف درجة حتقيقه وا�ستغالله
تلعب نوعية بيئة الطفل وخرباته الأولية دو ًرا كب ً
لإمكانياته وقدراته .وتتحدد نوعية البيئة واخلربات مبدى توافر اال�ستثارة املتنوعة واملواقف املتجددة ،والتي تتنب�أ
مب�سار حتول العجز �إىل �إعاقة� ،أو ُّ
تعطل عمليات النمو العادية ،حيث تبني نتائج الدرا�سات �أن البيئة املنا�سبة لإثراء
الطفل ومنوه يجب �أن تت�ضمن � اً
أ�شكال خمتلفة من اال�ستثارة احل�سية والوجدانية واالجتماعية واللغوية ،و�أن حتفز
لديه مهارة حل امل�شكالت والقدرة على اال�ستك�شاف (.)Peterson, 1987
 .6نتائج الدرا�سات حول التدخل املبكر:
هناك العديد من الأدل��ة التي ت�شري �إىل �أن برامج التدخل املبكر ت�سهم يف �إح��داث ف��روق دال��ة على منو الطفل
وتطوره فيما لو ا�ستخدمت يف مراحل عمرية مبكرة ،وه��ي بذلك حت��دث ت�أثري �أ�سرع باملقارنة مع الربامج التي
ُت�ستخدم يف مراحل عمرية متقدمة عند التحاق الطفل باملدر�سة� ،إىل جانب �أنها تقلل من احتماالت ظهور �إعاقات
ثانوية لدى الطفل ،وتزيد من فر�ص اكت�سابه للمهارات النمائية املت�أخرة ،ويف هذا ال�سياق من املمكن الإ�شارة �إىل
البحوث والدرا�سات التقييمية حول الآثار بعيدة املدى لربامج التدخل املبكر ،والتي تنق�سم �إىل ثالثة �أنواع هي:
�أ .البحوث التاريخية املبكرة التي حقق فيها الأطفال ذو الإعاقة الذهنية �أو الأطفال ذوي الت�أخر النمائي تقد ًما
بعد �أن ُنقلوا من بيئتهم املحرومة �إىل بيئة �أكرث ا�ستثارة� ،أو جرى تقدمي �أ�شكال �إ�ضافية من اال�ستثارة يف بيئتهم
الطبيعية.
ب .بحوث حول الربامج التعليمية الإثرائية املبكرة �أو برامج للتدخل العالجي مع �أطفال من �أ�سر ذات دخل
منخف�ض �أو يعي�شون يف بيئات ذات خطورة.
ج .درا�سات تقييمية مبا�شرة لنتائج برامج التدخل املبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
 .7احتياجات خا�صة لأ�سرة الطفل ذوي الإعاقة:
هناك �أهمية ملمو�سة للتدخل املبكر مع الطفل ذو االعاقة و�أ�سرته ،ملا تت�ضمنه العالقة بني الطفل و�أ�سرته من
ت�أثري متبادل ،فعندما ميتلك �أف��راد الأ�سرة مهارات اال�ستجابة حلاجات الطفل ويقومون ب ��أدوار تعليمية رئي�سة
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وم�ساندة ،ف�إن ذلك يزيد من احتمالية اكت�ساب الطفل للمهارات النمائية والتكيفية ،كما ت�ضمن برامج التدخل املبكر
الفر�صة لتلبية العديد من احتياجات �أ�سر و�آباء الأطفال ذوي الإعاقة من خالل تقدمي دعم للوالدين يف الفرتات
وخ�صو�صا يف املراحل الأوىل الكت�شاف العجز �أو
التي ت�سيطر عليهم امل�شاعر ال�سلبية املرتبطة بالإعاقة لدى طفلهم،
ً
الإعاقة والتي يظهر فيها الإنكار والرف�ض وانخفا�ض م�ستويات التكيف لديهم.
�إىل جانب �أن العديد من االجتاهات النظرية يف جمال التدخل املبكر تر ِّكز على �ضرورة قيام الوالدين ب��أدوار
تعليمية ،مما يتطلب تدريبهم و�إك�سابهم املهارات الالزمة للتعامل مع االحتياجات العادية املتوقعة لأطفالهم ذوي
الإعاقة؛ فقد ال يتمكن الوالدين من القيام بجميع الأدوار املطلوبة منهم تجُ اه طفلهم �إما لقلة املعرفة ب�أ�ساليب
التعامل مع �أبنائهم� ،أو نتيجة ملرور الوالدين ب�ضغوط نف�سية وتكيفية خا�صة بطبيعة ما ميكن �أن يواجهونه من
حتديات خا�صة ب�إعاقة ابنهم/ابنتهم ،ويف كلتي احلالتني يُعدُّ توجيه برامج التدخل املبكر للوالدين و�إ�شراكهم به ذو
قيمة تربوية تعليمية وقائية ومنائية.
 .8الفوائد االقت�صادية -االجتماعية للتدخل املبكر:
ُيعد التدخل املبكر ذو قيمة اقت�صادية واجتماعية ،ملا يوفره من خدمات لها عوائدها االقت�صادية من خالل تقليل
تكاليف رعاية الأطفال ذوي الإعاقة� ،أو التقليل من �أعدادهم امل�ستقبلية ،حيث ميكن لربامج التدخل املبكر �أن تزيد من
احتمالية اعتماد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �أنف�سهم يف املجاالت ال�شخ�صية واملهنية ،مما يقلل من احلاجة �إىل توافر
�أ�شكال الرعاية الكاملة يف امل�ؤ�س�سات الإيوائية ،وهذا بدوره ينعك�س على خف�ض التكاليف االقت�صادية واالجتماعية
املفرت�ضة لرعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حالة اعتمادهم على امل�ؤ�س�سات والآخرين يف رعايتهم ،وت�شري الدرا�سات
�إىل �أن العوائد االقت�صادية لربامج التدخل املبكر قد ت�صل �إىل توفري ما قيمته (� )16000ستة ع�شر �ألف دوالر من
تكاليف الرعاية املفرت�ضة لل�شخ�ص ذو االعاقة لغاية بلوغه �سن � 18سنة(.)Hayden, 1997
مناذج التدخل املبكر
توجد عدة اجتاهات ومنطلقات خا�صة يف تقدمي خدمات التدخل املبكر ،حيث تتنوع هذه النماذج تب ًعا لأ�س�س املمار�سة
واملكان و�أ�سلوب العمل ،ويف بداية ن�ش�أتها كانت برامج التدخل املبكر مق�صورة على الطفل بو�صفه حمو ًرا لعملية التدخل،
حيث �إن �أهداف التدخل الرئي�سة كانت تركز على تطوير مهارات الطفل وقدراته .وقد خ�ضع هذا التوجه �إىل مراجعة
من قبل املخت�صني لتقييم التجربة يف �إط��ار نواجتها وعمليتها ،حتى �أ�صبح هناك توجه عاملي لرتكيز التدخل على
الأ�سرة بو�صفها حمو ًرا لعملية التدخل (.)Bailey, Buysee, Edmondson & Smith, 1992
وينطلق مفهوم التدخل املبكر املتمحور حول الأ�سرة من �أن الطفل يعتمد كل ًيا على �أ�سرته يف تلبية حاجاته ،لذا
كان ال بد من التوجه يف تقدمي اخلدمة �إىل الأ�سرة والبيئة التي يعي�شها الطفل وا�ستثمار عالقته مبن يقدمون
أ�سا�سي يف تطوير قدرات الطفل وتكييفه مع بيئته ،لذا فالتوجه يف تقدمي
له الرعاية .فالأ�سرة لها دو ٌر حموريٌ و� ٌ
خدمات التدخل املبكر يتمحور حول الأ�سر من دعمها ومتكينها مبختلف الو�سائل لت�صبح قادرة على تقدمي �أف�ضل
الأ�شكال الرعاية لدعم وحتفيز �أطفالهم لبلوغ �أق�صى م�ستوى لقدراتهم.
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وي�شري دن�ست ( )Dunst, 2000والذي اقرتح مناذج عمل تركز على اخلدمات الداعمة للأ�سر من خالل تنبيه
ملفهوم الدعم الن�شط من خالل امل�شاركة ( )Proactive Empowerment Through Participationالذي
اعتمد فيه على ثالثة مبادئ �أ�سا�سية توجه العمل مع الأ�سرة .فقد ركز املبد�أ الأول على مواطن القوة يف الأ�سرة
وم�صادرها الذاتية اً
بدل من مواطن �ضعفها وق�صورها� ،أما املبد�أ الثاين فقد ركز على تقوية م�صادر الأ�سرة ودعمها
اً
بدل من تقدمي اخلدمة ب�أ�سلوب يعزز من اعتمادية الأ�سر على الربامج دون تطوير كفاياتهم .وي�شري املبد�أ الثالث
�إىل ال�شراكة والتعاون بني العاملني يف برامج التدخل املبكر و�أ�سر الأطفال ،اً
بدل من االعتماد على الأ�ساليب املتمركزة
حول املهنيني والأخ�صائيني .يذكر دن�ست �إىل �أن نتائج عدد من البحوث والدرا�سات ،والتي �أكدت وجود عالقة طردية
قوية ما بني وجود �شبكات دعم غري ر�سمية للأ�سرة ،والنتائج التي حتققت لدى كل من الطفل والأ�سرة ،وتعزز هذه
النتيجة �أهمية اال�ستفادة من م�صادر الدعم االجتماعي غري الر�سمية واملتمثلة (بالأ�سرة املمتدة ،واجلريان ،واملجتمع
املحلي) يف متكني الأ�سرة من خالل تطبيق برامج التدخل املبكر.
ويذكر مولري  ،وكار ،و�سيفر ،و�ستدلر بروان ،وهلزجن ) Moeller, Carr , Seaver , Stredler-Brown
) Holzinge, 2013جمموعة من املبادئ التي ال بد من توافرها عند تقدمي خدمات التدخل املبكر و�أ�شار ا�سبي
�شريوينديت (� )Espe-Sherwindt, 2008إىل عدد من املبادئ التي تتمركز حول �أ�سر الأطفال تتلخ�ص مبا
يلي:
1 .1تدعيم م�صادر الأ�سرة وتطويرها :ي�سهم فريق التدخل يف ت�شجيع الأ�سرة على تطوير مهاراتها مما يدعم
عملية تطور الطفل ورعايته ،وكذلك العمل على توجيه الأ�سرة �إىل م�صادر الدعم املجتمعية التي ميكن
اال�ستفادة منها ،واال�ستفادة من �شبكات الدعم الطبيعية والتي تتمثل يف الأ�سرة املمتدة للطفل واملجتمع الذي
يعي�ش فيه.
2 .2اح�ت�رام التنوع الثقايف لأ��س��ر الأط �ف��ال :على فريق التدخل �أن يكون ق ��اد ًرا على فهم اخللفيات الثقافية
واالجتماعية لأ�سرة الطفل وتفهمها من خالل التعرف على املنظومة القيمية اخلا�صة بالأ�سرة والتي تحُ دِّد
�سلوكاتها ،الأمر الذي ي�ساعده على تقدمي االقرتاحات والتو�صيات الالزمة وف ًقا لل�سياق الثقايف واالجتماعي
للأ�سرة ،مما ي�سهل عليها تنفيذ تلك االقرتاحات التو�صيات .ويجب على فريق التدخل جتنب �إ�صدار �أية
تعميمات �أو �أحكام على الأ�سر امل�شاركة يف برنامج التدخل املبكر احرتا ًما لعادات تلك الأ�سر بحيث يكون
التعامل معها وف ًقا للأ�س�س املهنية غري اخلا�ضعة ملعايري �أع�ضاء الفريق وتوقعاتهم
3 .3فهم نظام الأ�سرة� :إن معرفة مكونات الأ�سرة وبنيتها ي�سهل على فريق العمل حتديد الأفراد الذين ميكنهم �أن
يقوموا بتنفيذ �أن�شطة برنامج التدخل مما ي�ساعد على تطوير �آليات تنا�سب احتياجات الأ�سرة و�إمكانياتها.
4 .4تلبية احتياجات �أ�سرة الطفل :تختلف �أولويات العالج والتدريب من �أ�سرة �إىل �أخرى وف ًقا ملتطلبات الأ�سرة
وخماوفها و�آمالها ،حيث يعد بناء عالقة تفاعلية بني فريق التدخل املبكر و�أ�سرة الطفل عن�ص ًرا ها ًما يف
توثيق العالقة بينهما� ،إذ من �ش�أن هذه العالقة التفاعلية �أن تعزز هذا اجلانب من خالل املالحظة القائمة
على امل�شاهدة ،واال�ستماع القائم على احلوار وتبادل وجهات النظر ،الأمر الذي ي�ساعد فريق التدخل على
ت�شكيل ر�ؤية وا�ضحة و�شاملة حول احتياجات �أ�سرة الطفل وم�صادرها.
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5 .5العناية بتبادل املعلومات وت�شجيع ال�شراكة مع �أفراد �أ�سرة الطفل :تعد املعلومات التي يح�صل عليها �أع�ضاء
فريق التدخل املبكر من �أ�سرة الطفل ذات �أهمية كبرية يف حتقيق جناح برنامج التدخل� ،سوا ٌء �أكانت هذه
املعلومات تتعلق بالطفل �أو بالآليات املتبعة يف الربنامج واال�سرتاتيجيات املحددة فيه� ،أو بامل�صادر املجتمعية
على اختالف �أنواعها� .إال �أن هذا ال يعد كاف ًيا لبلوغ الأهداف املحددة يف الربنامج ،ف�إىل جانب ذلك كله يجب
�إ�شراك �أ�سرة الطفل يف تبادل املعلومات مع فريق التدخل بحيث تتوازن املعطيات التي يقدمها الطرفني،
حيث ت�شكل الأ�سرة م�صد ًرا مه ًما لتزويد الأخ�صائيني باملعلومات الالزمة حول احتياجات الطفل وميوله وما
يتمتع به من قدرات .وتعد عملية تبادل املعلومات خطوة �ضرورية �إن تعزز ال�شراكة بني فريق العمل و�أ�سرة
الطفل
6 .6مراعاة ال�صفات ال�شخ�صية لأفراد الأ�سرة :تعترب مراعاة فريق التدخل ل�صفات �أفراد �أ�سرة الطفل من الأمور
امل�ؤثرة يف قدراته على التك ُيف �إذ �إن بع�ض هذه ال�صفات حت�سن من �أداء الأ�سرة للوظائف التي توكل �إليها،
بينما قد ت�ؤدي بع�ض هذه ال�صفات �إىل �آثار �سلبية على عملية تنفيذ الربنامج ،وبنا ًء على ذلك ف�إنه يعد �أم ًرا
�ضرور ًيا �أن يحدد �أع�ضاء فريق التدخل اجتاهات هذه ال�صفات وت�أثرياتها ال�سلبية والإيجابية خالل عملية
تطوير �آليات التعامل املنا�سبة لهذه الأ�سرة �أو تلك� .إ�ضافة �إىل �أن التعرف �إىل بع�ض ال�صفات الإيجابية لدى
�أفراد الأ�سرة يزيد من قدرتها على التك ُّيف مع واقعها الأ�سري كتنمية �إح�سا�س �أفرادها ب�سيطرتهم على واقع
الأ�سرة وامتالكهم للكفاءة التي متكنهم من التعامل معه.
�7 .7صياغة اخلطة الفردية الأ�سرية ُ :Individual Family Services Planتعدُّ الأ�سر بنى اجتماعية
معقدة نظ ًرا ال�شتمالها على جمموعة من الأفراد الذين ميتلكون �صفاتهم الفردية اخلا�صة ،وقيمهم وميولهم
املتفاوتة� ،إ�ضافة �إىل طبيعة ما يحدث بينهم من تفاعل ،وم��ا مي��رون به من جت��ارب ،ف�ضلاً عن التفاوت
يف امل�ستوى الثقايف للأفراد وغريها من عوامل وم�ؤثرات تتطلب خدمات التدخل املبكر مراعاة اجلوانب
الفردية .تعترب اخلطة الفردية �أوىل اخلطوات املركزية لتقدمي خدمات التدخل املبكر ل�صورة تتالءم مع
حاجات وم�صادر الطفل و�أ�سرته ،وال بد من �أن متثل اخلطة الفردية املرتكز جلميع الأ�س�س النظرية الجتاه
برنامج التدخل يف طريقة تعامله مع �أ�سرة الطفل ب�شكل خا�ص .وت�صاغ اخلطة الفردية الأ�سرية بعد انتهاء
عملية التقومي ،وذلك خالل اجتماع يتم عقده بني جميع �أفراد �أ�سرة الطفل والأخ�صائيني املعنيني بحالة
الطفل يف فريق التدخل(.)Gargiulo & Kilgo, 2001

وهنالك عدد من مناذج التدريب التي ميكن توظيفها يف تقدمي خدمات التدخل املبكر للطفل ذي الإعاقة
و�أ�سرته ،وهذه النماذج التدريبية هي :امل�ست�شفيات ،والربامج املجتمعية ،والربامج اال�ست�شارية ،وفيما
ي�أتي تو�ضيح مف�صل لهذه النماذج التدريبية.
 .1التدخل املبكر يف امل�ست�شفيات : Programs Hospital
تعترب امل�ست�شفيات من الأماكن املنا�سبة لتقدمي برنامج وخدمات التدخل مع احلاالت التي تعاين من م�شكالت
منائية حادة ،ويقوم بالتدريب فريق متعدد التخ�ص�صات بح�سب احتياجات الطفل ،وال بد من تقدمي هذه اخلدمات
خالل مدة زمنية حمددة (.)Case Smith & Wavrek, 1998
.2برامج وخدمات التدخل املبكر املتمحورة حول املجتمع : Community Programs
ي�ستند هذا النموذج التدريبي على احتياجات الأ�سرة والطفل يف املجاالت االجتماعية والرتبوية والتطورية.
وعادة ما تكون احلالة ال�صحية للطفل امللتحق بهذا النموذج م�ستقرة عند بدء تنفيذ الربنامج �أو تقدمي اخلدمة،
وبالتايل تعد احليثيات الطبية يف هذا النموذج من الأمور الثانوية ،وال يعني ذلك عدم وجود حاالت تعاين من بع�ض
امل�شكالت ال�صحية املزمنة؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تو�سيع الأطر املكانية لعمليات تلقي اخلدمات التي يتم تنفيذها
يف امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات املجتمعية م ًعا .وفيما يتعلق بن�سبة الفئات امل�ستهدفة يف النمط التدريبي املتمحورة حول
املجتمع ف�إنه يقدم خدمات التدخل املبكر لعدد حمدد من الأ�سر �ضمن منطقة جغرافية معينة يف بينما ي�ستغرق
تطبيق هذا النموذج �سنوات عدة .وتركز هذه الربامج على تلبية حاجات الأطفال والأ�سر االجتماعية والرتبوية
والتطورية (.)Gargiulo & Kilgo, 2001
�أ – اخلدمة يف املنزل:
يف هذا ال�شكل يتم تقدمي خدمات التدخل املبكر داخل منزل الطفل والأ�سرة امل�ستهدفة؛ حيث يقوم الأخ�صائي �أو
املدرب �أو املعلم بزيارة �أ�سرة الطفل ب�صورة منتظمة بواقع مرة �إىل ثالث مرات �أ�سبوع ًيا ،يعمل خاللها على تقدمي
التدريبات املنا�سبة لأفراد الأ�سرة الذين �سيتولون مهمة تعليم الطفل وتدريبه.
تتلقى �أ�سرة الطفل تدريبات على جمموعة من الأن�شطة باتباع ا�سرتاتيجيات ذات �أهداف حمددة ،حيث ت�ساعد
هذه اال�سرتاتيجيات الطفل على حتقيق الأهداف املطلوبة بطريقة وا�ضحة .ويتميز هذا النموذج التدريبي مبجموعة
من الإيجابيات التي تتمثل يف تخفيفه من الأعباء املالية التي تتحملها الأ�سرة نظ ًرا لكلفته املنخف�ضة مقارنة بنموذج
اخلدمة يف املركز� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية تنفيذ خدمة التدخل يف البيئة الطبيعية للطفل ،الأمر الذي ي�ساعد الأخ�صائيني
على التعرف �إىل خ�صائ�ص حالته ب�شكل دقيق ،وكذلك ف�إن هذا النموذج يخفف على الأ�سرة �أعباء التنقل �إىل املركز
خا�صة بالن�سبة للأ�سر املقيمة يف املناطق النائية التي تتعذر فيها و�سائل النقل ،مما يجعل هذا النموذج هو االختيار
الأف�ضل بالن�سبة للأ�سر وخا�صة �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة الذين ال تتجاوز �أعمارهم ال�سنتني.
�أما عن �سلبيات هذا النموذج فتتمثل بكونه يزيد من الأعباء التي يتحملها ال�شخ�ص الذي يكلف بعملية تعليم
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الطفل ،وغال ًبا ما يكون من يقوم بهذا الدور هي �أم الطفل؛ وال بد من مراعاة ذلك عند القيام بتخطيط التدريبات
والأن�شطة بحيث تكون جز ًءا �أ�سا�س ًيا يف عملية تنفيذ الربنامج ورعاية الطفل ب�صورة يومية من ِق َبل �أ�سرته وخا�صة
الأم� .أما عن �سلبيات هذا النموذج التي تتعلق باملدرب ،فتتمثل يف �أن هذا النموذج التدريبي يعمل على �إ�ضاعة وقته
ب�سبب تنقله امل�ستمر من منزل �إىل �آخر ( ،)Gargiulo & Kilgo, 2001وخا�صة يف حال كانت الأ�سر امل�ستهدفة
ت�سكن يف مناطق نائية ومتباعدة.
ب -تلقي اخلدمة يف امل�ؤ�س�سة �أو املركز:
يحدد هذا النموذج للطفل �أوقا ًتا حمددة للذهاب �إىل املركز بح�سب حالته واحتياجاته ،فيكون ذهابه �إىل املركز
�إم��ا ب�شكل يومي �أو لعدد حمدد من �أي��ام الأ�سبوع ،بحيث ت�تراوح مدة تقدمي اخلدمة خالل اليوم الواحد حوايل
(� )5 – 3ساعات .ويعمل على تقدمي اخلدمة ٌ
فريق متعدد التخ�ص�صات توكل �إليه مهمة ت�صميم اخلدمات وتنفيذها
داخل امل�ؤ�س�سة �أو املركز ويتم التوا�صل بني كل من فريق التدخل و�أ�سرة الطفل عن طريق و�سائل االت�صاالت املختلفة
كالهاتف �أو الإمييل �أو غريها� ،إ�ضافة �إىل �أهمية التن�سيق والتوا�صل املبا�شر بني الأ�سرة واملركز من خالل االطالع
على �سجل املالحظات اخلا�ص بالطفل وكذلك بح�ضور االجتماعات التي تعقد يف املركز .وفيما يتعلق بهذا الأمر ف�إن
املركز عادة ما يقوم بتوجيه دعوة �إىل والدة الطفل �أو من يتوىل مهمة تقدمي اخلدمة له من �أفراد �أ�سرته لزيارة
املركز يف �أوقات حمددة �أو طوال فرتة تلقي الطفل للربنامج �أو اخلدمات؛ للتعرف �إىل طرق و�أ�ساليب تنفيذ الأن�شطة
ومتابعتها ،ومالحظة الطفل ب�شكل مبا�شر �أثناء تلقيه للخدمة وتنفيذه للأن�شطة.
وتعمل العديد من املراكز املخت�صة بتقدمي خدمات التدخل املبكر وفق هذا النموذج على تدريب �أ�سر الأطفال
داخل املركز عند ح�ضور �أفرادها املعنيني االجتماعات الدورية التي يعقدها املركز والدورات التدريبية التي ينظمها
لتحقيق هذه الغاية.
وتتمثل ميزات هذا النموذج التدريبي يف كونه يقدم جميع اخلدمات ب�إ�شراف جمموعة من االخ�صائيني ذوي
اخلربة الوا�سعة والت�أهيل االحرتايف� ،إ�ضافة �إىل �أنه يعمل على توفري البيئة املنا�سبة للتفاعل االجتماعي للطفل ذو
الإعاقة ،ومتكني �أ�سرته من االلتقاء بغريها من الأ�سر التي يعاين �أطفالها من احلالة نف�سها ،الأمر الذي يزيد من
التعاون بني الأ�سر ،حيث متثل هذه اللقاءات فر�صة جيدة لتبادل اخلربات فيما بينهم.
ويعترب هذا ال�شكل �أحد الأ�شكال التدريبية مرتفعة الفعالية خا�صة �إذا كان عمر الطفل يرتاوح ما بني ()6—2
�سنوات (.)Briggs, 1997
ج-اخلدمة يف املنزل واملركز م ًعا:
يف هذا ال�شكل من اخلدمة يلتحق الطفل باملركز لأيام حمددة �أ�سبوع ًيا� ،أو ملدة معينة من الزمن يقوم الأخ�صائي
امل�س�ؤول بتحديدها تب ًعا حلالة الطفل ،كما يعمل الأخ�صائي على حتديد طبيعة الزيارات املنزلية التي �سيتم حتديدها
فيما �إذا كانت دورية ومنتظمة �أو �أنها �ستكون وف ًقا للحاجة� .أما طبيعة مكان تقدمي اخلدمة فهو يعتمد على جمموعة
من العوامل الأخرى مثل عمر الطفل ،ف�إذا كان عمره �أقل من �سنتني ف�إنه يتم تقدمي اخلدمة يف منزله على �أن يتم
تقدمي اخلدمات للطفل يف املركز عندما يكرب ،ويتميز هذا النموذج يف التدخل بكونه ي�ساعد على ت�أمني حاجات
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الأطفال و�أ�سرهم بفاعلية كبرية وبقدر من اخل�صو�صية ،و ُي�ستخدم هذا النموذج يف برامج التدخل املبكرب�شكل وا�سع
النطاق (اخلطيب واحلديدي.)Briggs,1997( )1998،
-3تنفيذ التدخل املبكر من خالل اال�ست�شارات:
تقوم �آلية تقدمي اخلدمة يف هذا النموذج على ح�صول �أ�سرة الطفل على جميع التوجيهات الالزمة والتي تو�ضح
لهم كيفية �أداء املهمة املوكلة �إليها ,واملتمثلة يف تعاملها مع الطفل ذي الإعاقة؛ حيث يقدم الأخ�صائيون العاملون يف
املركز جميع املعلومات والتو�صيات التي ت�ضمن �أداء الأ�سرة ملهمتها يف رعاية الطفل على �أكمل وجه ،من خالل ح�ضور
الأ�سرة مع طفلها �إىل املركز املتخ�ص�ص بتقدمي برامج وخدمات التدخل املبكر؛ لتقييم �أدائهم وتقدمي الدعم الالزم
لهم .كما ويوجد �شكل �آخ��ر لال�ست�شارات يكون بني الأخ�صائيني العاملني �ضمن الربنامج نف�سه �أو �ضمن برامج
التدخل املبكر املتعددة ،وغال ًبا ما يكون هذا ال�شكل من اال�ست�شارات التخ�ص�صية بح�ضور �أ�سر الأطفال) – Case
(.Smith & Wavrek, 1998

يعترب التعاون امل�شرتك امل�ضبوط علم ًيا بني مناذج التدخل املبكر املختلفة من العوامل التي ت�ساعد على حتقيق
عدة �أمور ت�ضمن جناح العملية وبلوغ النتائج املرجوة منها ،خا�صة عند وجود �أكرث من منوذج واحد �ضمن الربنامج
ومن �أهم الإيجابيات الناجتة عن التعاون امل�شرتك بني النماذج املتعددة هي حتقيق ال�شراكة يف البيانات ال�ضرورية؛
حيث ي�ضمن ذلك تقدمي اخلدمة ب�شكل �أكرث تكاملاً و�شمولية.
ويرى الكثري من الباحثني يف جمال التدخل املبكر �أنه ال يوجد مكان معني وحمدد يمُ كنه �أن يكون املكان الأمثل
والأن�سب لتقدمي خدمات التدخل للأطفال والأ�سر امل�ستهدفة ،و�أن قرار حتديد مكان تقدميها يكون بيد �أ�سرة الطفل.
يقرتح كل من ماكدونل وهاردمان ( )McDonnell & Hardman, 1998عدد من الأمور املتعلقة بخدمة
التدخل املبكر تتمثل يف �ضرورة �أن ت�شتمل الربامج على جمموعة من اخل�ي��ارات ،و�أن تتمتع الآل�ي��ات والأ�ساليب
�اف من امل��رون��ة ال�لازم��ة لتلبية احل��اج��ات الفردية ،و�أن ت�ؤمن ه��ذه ال�برام��ج بيئات طبيعية ت�ضمن
امل َّتبعة بقدر ك� ٍ
ح�صول التفاعل فيها مع �أف��راد طبيعيني .وتنوي هذه النماذج املتعلقة بخدمة التدخل املبكر حتت جمموعة من
النماذج التي تعمل يف جمال تقدمي خدمة التدخل من خالل الفريق متعدد التخ�ص�صات ،وهذا هو �أب��رز ما مييز
برامج التدخل املبكر؛ حيث �إن العمل �ضمن فريق متكامل ي�ساعد على تنفيذ الربامج على �أف�ضل �صورة ممكنة
(.)Simeonsson, Bailey, Yoder, & Huntington, 1990; Briggs , 1997
ُيع َّرف الفريق ب�أنه :جمموعة من الأ�شخا�ص جتمعهم �أهداف واهتمامات م�شرتكة ) & Case – Smith

(  Wavrek, 1998ومن العمليات ذات الأهمية يف عمل الفريق العمل على تر�سيخ فهم حاجات ومتطلبات الأطفال
و�أ�سرهم ونقاط القوة التي يتمتعون بها لدى جميع الأطراف املعنيني بربنامج التدخل ،ولتحقيق ذلك ال بد لأع�ضاء
الفريق من العمل على التوا�صل مع اجلهات املعنية �سوا ًء الر�سمية منها �أو غري الر�سمية .وتتناول الأدبيات املتعلقة
بهذا املجال احلديث حول طبيعة عمل الفريق �ضمن ثالثة مناذج هي:
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 .4النموذج متعدد التخ�ص�صات :Multidisciplinary

يعمل يف هذا النموذج ٌ
فريق مكون من �أخ�صائيني من تخ�ص�صات متعددة ،بحيث يقوم كل واحد من �أع�ضاء الفريق
بو�ضع خطة خا�صة به تتعلق بخدمة التدخل املبكر ت�شمل عملية تقوميها ،وتنفيذها وتدريب �أ�سرة الطفل عليها
ب�شكل فردي.
ومن اجلدير بالذكر �أن طرائق التوا�صل املعتمدة بني �أع�ضاء الفريق متعدد التخ�ص�صات غال ًبا ما تكون حمدودة
ج�دًا ،وقد تنح�صر بو�سائل التوا�صل غري امل�ص َّرح بها من مثل :االط�لاع على مالحظات الأخ�صائيني يف الفريق
يرا يع ّد هذا النموذج من النماذج باهظة التكاليف يف امل�ست�شفيات ،فهو ال يعترب من
وامل�سجلة يف ملف الطفل .و�أخ� ً
النماذج التي تقدم امل�ساعدة والدعم للأ�سر (.)Briggs, 1997; Case – Smith & Wavrek, 1998
 .5منوذج ما بني التخ�ص�صات :Within Disciplinary

ي�ساعد منوذج ما بني التخ�ص�صات على تفعيل التوا�صل بني كل من الأخ�صائيني امل�شرتكني يف الربنامج وبني �أ�سرة
الطفل .ويف هذا النموذج يقوم كل �أخ�صائي بتنفيذ عمله مع الطفل ذو الإعاقة ب�شكل منفرد� ،شريطة �أن يو�ضح
الأهداف اخلا�صة به ،ويناق�شها مع بقية �أع�ضاء الفريق من جهة ومع �أ�سرة الطفل من جهة ،بعد ذلك يتم حتديد
طبيعة الربنامج وا�سرتاتيجيات العمل فيه وف ًقا لر�ؤية موحدة ذات ت� ُّصور �شاملّ � .إن املهام التي يقوم كل ع�ضو من
الأخ�صائيني يف الفريق ب�شكل فردي ال تعني �أنه يعمل ب�صورة منف�صلة عن بقية �أع�ضاء الفريق؛ �إذ �إنه يتم عقد
جمموعة من اللقاءات الدورية يتبادلون فيها وجهات النظر ويعملون من خاللها على تعديل اخلطة ب�شكل م�ستمر
وف ًقا لتطورات حالة الطفل و�أ�سرته (.)Briggs, 1997
 .6منوذج عرب التخ�ص�صات :Transdisciplinary
من املنطلقات الثابتة لهذا النموذج نظرته �إىل مدى تفاعل الطفل و�أ�سرته مع ع�ضو خمت�ص واحد فح�سب؛ بحيث
ي�ضمن هذا النموذج �أن يتم تقدمي خدمة التدخل بكفاءة عالية تفوق غريه من النماذج؛ مما ي�ساعد الطفل و�أ�سرته
على االنتباه والرتكيز على التوجيهات والتو�صيات وطريقة التدريب التي يقوم بها ذلك الع�ضو املخت�ص؛ مما يقلل
من الت�شتت الناجت عن ا�شرتاك عدد من الأع�ضاء امل�شرتكني يف برنامج التدخل� .إ�ضافة �إىل �أن هذا النموذج يعمل على
تقوية العالقة بني ٍّ
كل من الع�ضو املخت�ص والطفل و�أ�سرته (.)Case – Smith & Wavrek, 1998

الفريق من خالل التن�سيق فيما بينهم حول الوقت املنا�سب لتبادل الآراء ،والوقت املنا�سب لقيام �أخ�صائي �آخر بتويل
مهمة التدريب (.)Stephens & Tauber, 2001
يتم تطبيق كال النموذجني الأول والثاين من ِق َبل جمموعة من املراكز التي تعنى بتقدمي اخلدمات جلميع
الأطفال على اختالف فئاتهم العمرية .بينما يقت�صر النموذج الثالث على برامج وخدمات التدخل املبكر.
ويذكر بريجز ( )Briggs, 1997جمموعة عنا�صر ال بد من توافرها للو�صول �إىل التد ُّرج يف حتقيق عمل فريق
التدخل �ضمن منوذج عرب التخ�ص�صات هي:
1 .1النظر �إىل الأ�سرة على اعتبار �أنها جزء رئي�س من فريق التدخل ،ويت�ضح ذلك من خالل العمل على �إ�شراكها
يف تقدمي اخلدمة �سوا ًء يف التقومي �أو التخطيط �أو التنفيذ ،ويعتمد ذلك على مدى رغبتها يف امل�شاركة يف
عملية التدخل .وكذلك تختلف ن�سبة م�شاركة الأ�سرة يف الربنامج مع مرور الوقت ،اعتمادًا على متطلبات
ٍّ
كل من الطفل و�أ�سرته م ًعا� ،إال �أن جميع القرارات املتعلقة بالطفل و�ش�ؤون �أ�سرته تكون بيد الأ�سرة ب�صورة
مطلقة.
2 .2تتميز العالقات والطرائق املتبعة يف حل امل�شكالت ب�ضرورة الإجماع واملوافقة عليها من قبل جميع الأع�ضاء؛
ف�إن عدم �إ�شرتاك جميع �أفراد الفريق ب�شكل مبا�شر يف عملية التدخل خالل تقدمي اخلدمة للطفل ال يعني
انف�صالهم التام عن احلالة؛ حيث �إنهم ي�شاركون يف و�ضع اخلطط ويعملون على متابعة احلالة ويحددون
الآليات املتبعة يف تقدمي اخلدمة.
 3 .3توافر عدد من التخ�ص�صات لال�شرتاك يف خدمة التدخل املبكر ،و�أن تكون العالقة بني الأخ�صائيني يف فريق
العمل الواحد مبنية على �أ�سا�س املرونة يف تبادل الأدوار وامل�س�ؤوليات واملعلومات واملهارات فيما بينهم مما
يعمل على تو�سيع الأدوار (� )Role Extensionأو تقلي�صها ( ،)Role Releaseتبعا ملتطلبات احلالة.
4 .4اختيار �أح��د �أع�ضاء الفريق �أو الأ��س��رة للعمل على تن�سيق اخل��دم��ة ،بحيث يقت�صر دور املن�سق على تنفيذ
الربنامج لتحقيق الأه ��داف املطلوبة م��ن خ�لال العديد م��ن التخ�ص�صات املتنوعة .وي��رى الأخ�صائيون
العاملون يف جم��ال التدخل املبكر �أن من��وذج التدخل عرب التخ�ص�صات يتمتع بدرجة عالية من الفاعلية
تفوق النموذج متعدد التخ�ص�صات ،وال زال اخل�لاف قائم بينهم ح��ول �إيجابيات و�سلبيات ه��ذا النموذج
(.)Gargiulo & Kilgo, 2001

ي�شرتك يف ت�صميم هذا النموذج جميع �أع�ضاء فريق التدخل ،حيث يتم اعتماد اخلطة وتقوميها من خالل عقد
اجتماع ي�شارك فيه جميع الأع�ضاء� ،إال �أن عملية التنفيذ توكل �إىل �أحد الأخ�صائيني �أو اثنني منهم ،ويتم اختيارهما
وف ًقا ملتطلبات احلالة امل�ستهدفة .ويظل بقية �أفراد الفريق مطلعني على حيثيات احلالة؛ ملتابعة مدى حت�سن الطفل
وا�ستجابات �أ�سرته ،وذلك من خالل مالحظة ما يطر�أ عليه من تغريات �أو عن طريق �إجراء تقييم للحالة بني وقت
و�آخر.
�إن املراقبة امل�ستمرة التي يقوم بها الأخ�صائيون ممن مل توكل �إليهم مهمة تنفيذ خطة التدخل ال تعني امتناعهم
التام عن التدخل يف بع�ض احل��االت ب�شكل مبا�شر ،و�إمن��ا يدل ذلك على التفهم القوي والعميق بني جميع �أع�ضاء
28

29

التجارب العاملية للتدخل املبكر
تبنت الدول العديد من ال�سيا�سات الهادفة �إىل تطوير برامج التدخل املبكر يف كل من �أوروبا والواليات املتحدة
وكندا و�أ�سرتاليا ،ويف �إطار التجارب الدولية جند �أن حتليل الواقع يف �أوروبا بنا ًء على تقرير الوكالة الأوروبية لتطوير
التعليم لذوي الإعاقة ) European Agency for Development in Special Needs Education
(  2005قد يبينّ �سمات وخ�صائ�ص برامج التدخل املبكر املوجهة للأطفال ذوي الإعاقة يف دول االحتاد الأوروبي،
حيث ا�ستخدمت الوثائق واملن�شورات خالل مدة ترتاوح ما بني (� )30-20سنة تبينّ تط ّور الأفكار والنظريات التي
ق��ادت مفهوم التدخل املبكر يف املجاالت ال�صحية والرتبوية والعلوم االجتماعية ،والتي رك��زت على تطور الطفل
وت�أثريه على التفاعل االجتماعي لديه ،فقد ُ�س ِّلط ال�ضوء على االنتقال من �أ�شكال التدخل املتمحورة حول الطفل
ب�شكل رئي�س� ،إىل االجتاهات العامة التي ت�شرك كل من الطفل و�أ�سرته وبيئته ،وهو ما ميكن �أن ي�سمى باالنتقال من
النموذج الطبي �إىل النموذج االجتماعي .وجرى حتديد خمتلف املكونات ذات ال�صلة يف برامج التدخل املبكر �ضمن
امل�شاريع املنفذة والتي ميكن و�صفها بالآتي:
1 .1الوفرة والقرب والتنوع والقدرة على تغطية تكاليفها.

ويف �أ�سرتاليا ط ّور مركز الطفولة للتدخل جمموعة من املخرجات لتوجيه مقدمي خدمات التدخل املبكر والتي
تت�ضمن خمرجات لدى الطفل والأ�سرة واملجتمع ،والتمييز بني املخرجات التي ترتبط باكت�ساب املهارات الوظيفية،
وتلك املرتبطة بالتعلم بامل�شاركة الفاعلة يف الأن�شطة املنزلية واملجتمعية ،وقد تبني بنا ًء على �إطار املخرجات املقرتح
�أن الأطفال ذوي الإعاقة واملت�أخرين منائ ًيا ،قد حققوا اجلوانب الآتية ح�سب تقرير كندي ،مور ،كفيديا بيني ،فو�سرت
(. )Kennedy , Moore, Gavidia-Payne , & Forster , 2010
1 .1امل�شاركة الن�شطة ،واال�ستمتاع بالتعليم مع �أقرانهم يف املواقف التعليمية ،والتح�ضري بن�شاط ملرحلة الر�شد
لديهم.
2 .2ينتمون �إىل جمتمعات داعمة و�شاملة.
ُ 3 .3يعتنى بهم على نحو فعال من قبل الأ�سرة ومقدمي الرعاية ،باال�ستفادة من اخلدمات التي يحتاجونها.
وب�شكل تف�صيلي ف�إن هناك �ستة خمرجات ثالثة منها ترتبط بالطفل ،واثنتان ترتبطان بالأ�سرة ،وواحدة ترتبط
باملجتمع وهي:

2 .2التنوع يف اخلدمات املتاحة التي تقدم بنا ًء على طلب الأ�سرة.

1 .1ط ّور الأطفال ذوو الإعاقة واملت�أخرون منائ ًيا املهارات واملقدرة على امل�شاركة الفاعلة االجتماعية واالقت�صادية
واملدنية.

3 .3تقدم اخلدمات ب�شكل مبكر قدر الإمكان وب�شكل جماين� ،أو �ضمن احلدود الدنيا للتكلفة ،وتتوافر للأ�سر وقت
احلاجة ،وت�ستند �إىل االجتاه املتمحور حول اال�سرة.

2 .2يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة واملت�أخرون منائ ًيا مب�ؤ�شرات �صحية نوعية ف�ضلى.

4 .4تنوع اخلدمات يف خمتلف بلدان االحتاد الأوروبي ي�سلط ال�ضوء على �ضرورة �إيجاد �إطار من التعاون والتن�سيق،
حول اخلدمات واملوارد ل�ضمان اجلودة.
�5 .5إن اخلدمات الرتبوية وال�صحية واالجتماعية يجب �أن تت�ضمن امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني خمتلف العاملني
ا�ستجابة للأطر واالجتاهات النظرية النابعة من تعدد االخت�صا�صات.
6 .6الفئة امل�ستهدفة وفريق العمل والتدريب والأدوات امل�ستخدمة تع ّد من العنا�صر الأ�سا�سية التي جتري
مناق�شتها خالل اجتماع فريق امل�شروع.
�7 .7إن الت�أثري االجتماعي لربامج التدخل املبكر وزي��ادة �أع��داد الأط�ف��ال الذين يظهرون م�شكالت اجتماعية
ونف�سية هي حمور اهتمام اخلرباء.
8 .8تقدمي الدعم من خمتلف املهنني من خلفيات اخت�صا�صية خمتلفة للأطفال و�أ�سرهم.
9 .9ا�ستخدم الأخ�صائيون �أدوات خمتلفة ل�ضمان جودة مرتفعة خالية من الفجوات ،تبد�أ ب�أقرب فر�صة ممكنة
بعد حتديد م�شكالت الأطفال وتطبيقها مب�شاركة تامة من الأ�سرة.
1010يوجد خطة فردية� ،أو خطة خدمات �أ�سرية تركز على احتياجات الطفل وجوانب قوته والأولويات والأهداف
والإجراءات والتقومي.
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3 .3ي�ستفيد الأطفال ذوو الإعاقة واملت�أخرين منائ ًيا من فر�ص التعليم ،وقد حققوا تقد ًما يف مهاراتهم ومعارفهم.
4 .4متكني الأ�سرة ومقدمي الرعاية من الو�صول �إىل خدمات نوعية تدعم القوى العاملة وخيارات امل�شاركة
املجتمعية للأ�سرة.
5 .5دع��م الأ��س��رة ومقدمي الرعاية والثقة بقدراتهم على دع��م تعليم الأط�ف��ال وتطوير قدراتهم على العي�ش
با�ستقاللية.
�6 .6أما امل�ساهمة املجتمعية فكانت ب�أن الأطفال ذوي الإعاقة واملت�أخرين منائ ًيا ق��ادرون على حتديد خياراتهم
امل�ستقبلية.
�أبعاد وعنا�صر التدخل املبكر
�أع ّد جمل�س الأطفال ذوي الإعاقة ( )Council for Exceptional Childrenيف �سنة (� )2003أبعادًا خا�صة
بتقدمي اخلدمات املختلفة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واملتعلقة بالتعليم والت�شخي�ص والكوادر العاملة وال�سيا�سات
وامل�شاركة املجتمعية ،وهي ت�ضم اخل�صائ�ص واملوا�صفات التي ت�ستخدم من قبل الهيئات العاملية يف جمال الرتبية
اخلا�صة يف حتديد درجة توافق امل�ؤ�س�سة التعليمية مع الأبعاد املعيارية والتي ميكن �إجمالها بالأبعاد التالية:
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 )1ال ُبعد الأول :الر�ؤية والفكر والر�سالة (ال�سيا�سات والإجراءات):
يجب �أن يكون للم�ؤ�س�سة التعليمية ر�ؤية ور�سالة حتدد غر�ضها يف جمال التعليم واخلدمات الرتبوية وتو�ضح
ملن تقدم خدماتها ،وما الذي تنوي القيام به ،والكيفية التي �ستحقق بها �أهدافها ،والآلية امل�ستخدمة يف �صياغتها
وتطوير براجمها وخدماتها وممار�ستها وتقييم فعاليتها.

أ�سا�سا على تكامل املفاهيم واملهارات واملمار�سات والأن�شطة لت�سهم
�أما فيما يتعلق بطرائق التدري�س فهذا يعتمد � ً
يف تطوير مهارات ومعارف وقدرات الأطفال ،و� ً
صوال �إىل اال�ستقاللية من خالل ا�سرتاتيجيات تدري�سية وتدريبية
تتنا�سب والأه��داف التعليمية للطالب والتي ت�سهم يف تكوين �شخ�صيته املتكاملة .كذلك ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
تعديل ال�سلوك من خالل خطة تلبي حاجاته .ويجري التحقق منها من خالل ملفات الطالب والربنامج الرتبوي
وال�سجالت وخطط تعديل ال�سلوك ونتائج التقييم ،التي تظهر مدى تقدم الطالب.

 )2ال ُبعد الثاين :الإدارة والعاملون (الهيكل الإداري والتنظيمي):

 )6ال ُبعد ال�ساد�س :م�شاركة دعم ومتكني الأ�سرة:

يحدد النظام امل�ؤ�س�سي الأدوار الإدارية يف �إعداد ال�سيا�سات واتخاذ القرارات من خالل هيكل تنظيمي فاعل ،لتحقيق
التكامل امل�ؤ�س�سي ،وتوجيه ال�سيا�سات واملوارد مبا يتفق مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها التعليمية ،وتوافر الكوادر الب�شرية
الفنية ،والتعليمية املدربة ،وامل�ؤهلة لتحقيق ر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ولتحليلها وتقييم فعاليتها وكفايتها.

ويكون من خالل م�شاركة الأ�سرة ودعمها ومتكينها باتباع الإجراءات التي تتيح للأ�سرة امل�شاركة الفاعلة يف تقدمي
اخلدمات الرتبوية لأطفالها ،ومن خالل م�شاركة الأ�سرة يف عملية التقييم والإ�سهام يف كتابة الربنامج الرتبوي
والدعم الذي تقدمه امل�ؤ�س�سة من خالل برامج التثقيف والتوعية والن�شرات الإر�شادية وخدمات الإر�شاد والدعم
النف�سي ،وامل�شاركة الفاعلة يف الربامج املقدمة وتقدمي التغذية الراجعة حولها.

 )3ال ُبعد الثالث :البيئة التعليمية (البنية التّحت ّية واملباين):
تتمثل يف جودة املبنى امل�ؤ�س�سي وجتهيزاته وقدرته على الإ�سهام يف حتقيق الأه��داف ومدى �إف��ادة الأطفال من
مرافق امل�ؤ�س�سة التعليمية من مكتبة ومالعب وخمتربات الخ ،فجميع التجهيزات املادية من قاعات وتهوية و�إ�ضاءة
و�أثاث ،وو�سائل ومواد تعليمية لها ت�أثري كبري على جودة اخلدمات وخمرجاتها ،فكلما توافرت مثل هذه التجهيزات
املادية كان لها دور �إيجابي على امل�ستفيدين من اخلدمات والربامج والعك�س �صحيح .كما �أنه كلما توافرت الإمكانات
واملواد املادية ي�ساعد ذلك ب�شكل كبري على تنفيذ الربامج واخلطط ومن ثم حتقيق الأهداف املخطط لها.
 )4ال ُبعد الرابع :التقييم:
يجب �أن تقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم الطلبة لتحديد م�ستوى الأداء احلايل لهم وحتديد جوانب القوة وال�ضعف للبدء
بتقدمي اخلدمات الرتبوية وبناء الربامج الرتبوية وتقدمي اخلدمات الالزمة لفئات الأطفال ذوي الإعاقة ب�أ�شكالها
املختلفة ،وتوفري �أدوات التقييم النف�سية والعقلية واجل�سمية والطبية والرتبوية املنا�سبة لتحديد معايري �أهلية
الطفل ،وتفعيل دور الأ�سرة يف عملية التقييم ،وا�ستخدام طرق التقييم لتحديد م�ستويات الطالب وقيا�س خمرجات
اخلدمات والربامج املقدمة .لذلك يجب مراعاة جودة عملية التقييم لأنها الأ�سا�س الذي تبنى عليه ا�سرتاتيجيات
تطوير اخلدمات والربامج ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية التي ت�ستهدف جودة العملية التعليمية من خالل ت�صميم
نظام تقييم فعال للربامج واخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 )5ال ُبعد اخلام�س :اخلدمات والربامج:
يجب �أن تت�سم الربامج الرتبوية واخلدمات املقدمة بالعمق وال�شمول والتكامل ،و�أن تو�ضح امل�ؤ�س�سة املحتويات
التعليمية ،و�أهداف تعلم الطالب وتعليمهم من مهارات �أكادميية ومعرفية ولغوية واجتماعية ،واملهارات التوا�صلية،
واحلركية ،واملهنية ،واالقت�صادية ،ومهارات ال�سالمة العامة .وكذلك مرونة الربامج بتطويعها مبا يتنا�سب مع
املتغريات البيئية املتالحقة الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل طرائق تدري�سها بعيدة متا ًما عن التلقني ،ومثرية للتفكري،
من خالل املمار�سات العملية والتطبيقية لتلك الربامج ،وطرائق تدري�سها ،وتعميمها على املواقف امل�شابهة لها.
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 )7ال ُبعد ال�سابع :الدمج واخلدمات االنتقالية (التجهيزات والأدوات):
ي�ضمن هذا ال ُبعد للم�ؤ�س�سة التعليمية جملة من الإجراءات التي يجب �أن تقوم بها امل�ؤ�س�سة التي ُتعنى بالأطفال
ذوي الإعاقة للدمج املجتمعي من خالل خطة معدة م�سب ًقا للطفل ال��ذي تنوي امل�ؤ�س�سة دجم��ه ،واختيار مدر�سة
الدمج ،والأ�ساليب امل�ستخدمة لإجناح عملية الدمج من خالل خطة اخلدمات االنتقالية ،والتي تو�ضع بالتن�سيق
مع مدر�سة الدمج لتنفيذ الأهداف والتو�صيات املكتوبة يف خطة الطفل ،والتي ي�شرتك فيها جميع الكوادر الإدارية
والتعليمية واملخت�صون يف امل�ؤ�س�ستني بالإ�ضافة �إىل م�شاركة الأ�سرة.
 )8ال ُبعد الثامن :التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة التعليمية:

بقدر �أهمية جتهيز املكان بالأدوات العالجية والرتبوية املنا�سبة .فاختيار املواد والأجهزة والربامج الرتبوية
والعالجية يجب �أن يكون مالئم للفئة العمرية ونوع الإعاقة التي يتوقع �أن يخدمها الربنامج .وكلما توافرت
امل�صادر املرجعية كالربامج التدريبية والكتب واملجالت العلمية كلما انعك�س ذلك �إيجا ًبا على �أداء الفريق العامل.
د�-إع��داد فريق العمل :يبد�أ �إع��داد فريق العمل باختيار الأع�ضاء ح�سب فئات الأطفال امل�ستهدفة وحجم العمل
املتوقع .وكلما كان الفريق �شاملاً  ،ي�ضم �أكرب عدد ممكن من التخ�ص�صات الرتبوية والت�أهيلية والتنموية ،كلما
كانت فاعلية اخلدمة �أكرب .وي�شمل �إعداد الفريق عملية تدريبه �أثناء اخلدمة .وبالإ�ضافة �إىل اختيار الفريق
وتدريبه ،ال بد من التخطيط مل�ستقبل عملية التوا�صل والتعاون فيما بني �أع�ضاء الفريق وذلك ح�سب فل�سفة
الربنامج من حيث النموذج املتبنى يف �أ�سلوب عمل الفريق.

يت�ضمن هذا ال ُبعد جملة من الإجراءات التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ُتعنى بالأطفال ذوي الإعاقة ،ب�شكل
منظم لتقييم الربامج واخلدمات للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف جميع اجلوانب التي ت�ؤثر على تقدميها
وحتقيق �أهدافها ور�سالتها للإفادة منها م�ستقب ً
ال لتطوير �أداء امل�ؤ�س�سة .وهذا التقييم ي�شمل جميع املعايري واملحاور
�آنفة الذكر من خالل بناء �أداة للتقييم مبنية على �أ�سا�س علمي وتت�ضمن التقييم الدقيق واملو�ضوعي للم�ؤ�س�سة
التعليمية.

هـ-حتديد الأن�شطة والإجراءات :وهي الطرق التي �سيجري من خاللها حتقيق الأهداف العامة للربنامج والأهداف
اخلا�صة بكل حالة ،ويجب �أن تكون متما�شية مع الفل�سفة العامة .تتحدد هنا خطوات عري�ضة ميكن تعديلها
تب ًعا للحاجة �إىل كل هدف ،مثلاً فيما يتعلق بهدف الدعم الأ�سري ،تتحدد �أن�شطة معينة مثل االجتماعات
الدورية للفريق والأ�سرة� ،صياغة خطة فردية �أ�سرية ،ت�سهيل تطور جمموعات الدعم فيما بني الأ�سر داخل
الربنامج ،تنفيذ دورات تدريبية للأ�سر ...وغريها.

عنا�صر برامج التدخل املبكر:
ت���س�ت�ن��د ب ��رام ��ج ال �ت��دخ��ل امل �ب �ك��ر �إىل ع �ن��ا� �ص��ر حم� ��ددة ت �ت �ك��ام��ل يف ع�م�ل�ي��ة م �ت��وا� �ص �ل��ة يف ت�خ�ط�ي��ط ال�ب�رام��ج
( )Gargiulo & Kilgo, 2001على النحو الآتي:

كما حتدد املمار�سات من حيث مدة اخلدمة وكثافتها و�أ�سلوب التدريب الفردي �أو اجلمعي ،وكذلك الأ�ساليب
التدريبية والعالجية ح�سب الإطار والفل�سفة النظرية للربنامج.

�أ -حتديد �إج��راءات الك�شف والتحويل :مبا �أن التدخل يف العمر املبكر �أكرث فاعلية من التدخل يف وقت مت�أخر،
ف�إن التخطيط لإجراءات حمددة للك�شف والتحويل من املراحل الأوىل يف �إعداد الربامج �أمر �ضروري ل�ضمان
و�صول اخلدمة ملن يحتاجها يف الوقت املنا�سب ول�ضمان فاعلية �أكرب للتدخل.

و-حتديد �آلية معينة للتقومي واملتابعة� :إن املتابعة امل�ستمرة مل�ستوى حت�سني �أداء الأطفال والأ�سر �ضروري لإجراء
التعديالت املنا�سبة على خطط التدخل ،وكذلك �ضمان فاعلية اخلدمة وقدرتها على حتقيق الأهداف ب�شكل
مو�ضوعي وعلمي .لذا ف�إن وجود نظام معني لتحديد التطور على م�ستوى الطفل والأ�سرة يجب �أن يخطط له
ب�شكل دقيق .وال بد من �أن يتحدد فيه �أدوات وطرق مالحظة علمية منا�سبة لقيا�س حتقيق الأهداف اخلا�صة
بكل حالة .ويتحدد فيه � ً
أي�ضا متى �ستتم عمليات التقومي املختلفة (ال�سنوي ،ال�شهري ،الف�صلي ،الأ�سبوعي� ،أو
اليومي) ومن �سيقوم بتقومي الأبعاد �أو النواحي املعينة املتعلقة بالطفل والأ�سرة.

ب -وج��ود فل�سفة و�أه��داف وا�ضحة للربنامج :ال بد �أن يكون لأي برنامج فل�سفة وا�ضحة ذات مرجعية علمية
تدعم وجود الربنامج وتعمل بو�صفها موجهًا ومر�شدًا يف تخطيط العمل وتنفيذه مع الطفل و�أ�سرته .يت�ضح يف
هذه الفل�سفة توجه الربنامج من حيث توجه املمار�سات ومكان تقدمي اخلدمة ومن حيث منوذج عمل الفريق .كما
يت�ضح هنا الإطار املفاهيمي النظري الذي �سينطلق منه الربنامج يف تقدمي العالج والتدريب ،والذي �ستبنى على
�أ�سا�سه الأن�شطة اخلا�صة بالربنامج ،مثل الإطار ال�سلوكي ( ،)Behavioralالوظيفي ( ،)Functionalاملعريف
( )Cognitiveالتطويري ( ،)Developmentalالعالجي ( )Remedialوالبيئة ( ،)Ecologicalوتنبثق
من فل�سفة الربنامج الأه��داف العامة على �صعيد الربنامج ككل ،والتي ت�شمل الأه��داف اخلا�صة بالطفل والأ�سرة
واملجتمع.

ز-التخطيط لتقومي الربنامج� :إن الربامج املعدة ب�شكل يلبي حاجات املجتمع املحلي تعم نتائجها الإيجابية
ب�شكل �أكرب وتكون �أكرث قدرة على البقاء واال�ستمرارية؛ لذا ال بد من التخطيط امل�سبق لعملية تقومي الربامج
للوقوف على فاعليتها يف تنمية حاجات املجتمع وحتقيق الأهداف و�إجراء التعديالت التي من �ش�أنها �أن حت�سن
�أداء الربنامج .فالتخطيط امل�سبق لهذه العملية ي�ضمن وجود البيانات واملعلومات املطلوبة عند احلاجة �إليها
لإجراءات التقومي ،مما ي�ؤمن ا�ستمرارية الربنامج ب�شكل يخ�ضع للتعديل والتطوير امل�ستمريني وفق احلاجة.
ُتعدُّ الفرتة الزمنية ما بني ثالث �إىل خم�س �سنوات كافية لإثبات فاعلية الربامج الرتبوية �أو العالجية ،والتي
يجب �أن يحكم على �أدائها بطرق مو�ضوعية بعيدة عن الآراء والأحكام ال�شخ�صية عند بع�ض الأفراد.

ج-جتهيز املكان والأدوات :بغ�ض النظر عن النموذج الذي يتبناه الربنامج من حيث مكان تقدمي اخلدمة �سوا ًء
�أكان يف املنزل �أم املركز �أم االثنني م ًعا ،ال بد من وجود مركز معني ينطلق منه الربنامج ،ويتحدد حجم هذا املكان
�أو املركز وفق ا�ستعماالته� .إن جتهيز املكان من حيث توفري البيئة الإيجابية والدافئة واملثرية �أمر �ضروري جدًا،

وبعد ا�ستعرا�ض الأدبيات اخلا�صة يف التدخل املبكر على امل�ستوى الدويل ،ال بد من الإ�شارة �إىل واقع اخلدمات
املقدمة �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتطورات الت�شريعية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية امل�ساهمة يف االرتقاء بواقع
ريا يف جمال تقدمي اخلدمات الت�شخي�صية وال�صحية والرتبوية والت�أهيلية
اخلدمات ،حيث �شهد الأردن تقد ًما كب ً
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واالجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .فقد �شكل �صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )31ل�سنة  ،2007وما
متخ�ض عنه من �إن�شاء م�ؤ�س�سات تهتم ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذو االعاقة واملتمثل يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املعوقني ب�إرادة ملكية �سامية ،والذي يعمل على ر�سم ال�سيا�سات ،والتن�سيق بني خمتلف اجلهات امل�س�ؤولة عن تقدمي
اخل��دم��ات ،اىل جانب �صدور اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة مبرحلتيها الأوىل ()2009-2007
ملمو�سا على خمتلف امل�ؤ�شرات
والثانية ( )2015-2010والبدء بتنفيذها .وبناء على ذلك فقد حقق الأردن تقد ًما
ً
اخلا�صة بتنمية املوارد الب�شرية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،من خالل الت�شريعات وال�سيا�سات التي تدعم حق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة باالندماج االجتماعي والتمتع بحياة كرمية ،والتو�سع الكمي والتطور النوعي يف اخلدمات التعليمية
وال�صحية واالجتماعية التي متكنهم من االعتماد على �أنف�سهم ومتكينهم اقت�صاديا واجتماعيا للتعامل مع متطلبات
احلياة املعا�صرة ،والعمل امل�ستمر على الربط بني حقوق اال�شخا�ص ذوي االع��اق��ة واحتياجاتهم وخطط الدولة
التنموية (اخلالدي.)2011،
ويف الأردن تنت�شر العديد من امل�ؤ�س�سات واملراكز احلكومية واخلا�صة وال ّتط ّوع ّية ،التي تقدم خدماتها �إىل فئات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تب ًعا ملنطلقات و�أ�س�س مرجعية خمتلفة ،دون وجود حتديد دقيق �أو تخ�صي�ص لأنواع الإعاقة
التي تخدمها ،وا�ستهداف مدى وا�سع من الأعمار ،مما يجعل ال�صفة املحددة لربامج التدخل املبكر لدى معظم
املراكز غري وا�ضحة؛ الأمر الذي يجعل من املعتقد �أنه ي�ؤثر يف فاعلية اخلدمات والربامج وجودتها .ومع االهتمام
املتزايد لدى اجلهات الإ�شرافية والإدارية والرقابية والت�شريعية بتوجيه خطط التطوير تب ًعا لأ�س�س منهجية ،وبروز
احلاجة املا�سة لوجود �أُ�س�س تقييميه لأداء املراكز يف �إطار معايري ذات موا�صفات عاملية ،ويف ظل غياب الهوية املحددة
ملراكز التدخل املبكر يف الأردن ،برزت احلاجة �إىل �إجراء تقييم �شامل لواقع خدمات وبرامج ال ّت ّ
دخل املب ّكر يف اململكة
للفئات العمر ّية من عمر �سنتني ولغاية خم�س �سنوات من خالل حتقيق الأهداف التالية:

الف�صل الثالث :الطريقة والإجراءات
جمتمع الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املراكز التي تقدّم خدمات وبرامج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،واملوزعة جغراف ًيا على ( )12حمافظة ،حيث بلغ عدد املراكز ح�سب الدليل االر�شادي مل�ؤ�س�سات الرتبية
وال�صادرة على املجل�س عام  )341( 2014م�ؤ�س�سة ،حيث مت فرز وحتديد املراكز التي تقدم خدمات لفئات الإعاقة
املختلفة ،والتي يبلغ عددها ( )288مركز.
� ّأما عينة الدرا�سة فقامت على �إجراء م�سح �شامل جلميع املراكز التي تقدم خدمات وبرامج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف اململكة الأردنية الها�شمية ،بناء على البيانات املكتملة وامل�سرتجعة من املراكز والتي بلغت ( )260بن�سبة ا�سرتجاع
( )%90.2وينب اجلدول (� )1أعداد املراكز موزع ًة على املحافظات ،ونوع الإعاقة التي تخدمها.

1 .1اع��داد وتطوير معايري �إجرائية وطنية متثل �إط��ا ًرا مرجع ًّيا لتقييم اخلدمات والربامج املق َدّمة يف جمال
التدخل املبكر.
2 .2م�سح واقع خدمات وبرامج التدخل املبكر يف اململكة للفئات العمر ّية من عمر �سنتني ولغاية خم�س �سنوات.
3 .3احلكم على فاعل ّية اخلدمات والربامج املقدّمة يف التدخل املبكر يف اململكة يف �إطار املعايري الإجرائية الوطنية.
�4 .4إ�صدار كتيب يحتوي على توزيع مراكز خدمات وبرامج التدخل املبكر يف �إطار ر�ؤيتها و�سيا�ساتها ،وموقعها
اجلغرايف ،وو�صف خدماتها وبراجمها والفئات العمرية امل�ستهدفة فيها.
5 .5ت�أ�سي�س نظام تقييم نقطي لت�صنيف املراكز املقدمة خلدمات التدخل املبكر للفئات العمر ّية من عمر �سنتني
ولغاية خم�س �سنوات.
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�أداة الدرا�سة

لغايات حتقيق �أه��داف الدرا�سة مت بناء �أداة تقييم لواقع برامج وخدمات التدخل املبكر يف الأردن ،من خالل مراجعة جمموعة من الوثائق املت�ضمنة ملعايري
عاملية �شملت جتارب كل من الواليات املتحدة الأمريكية ،وال��دول الأوروب�ي��ة ،ورو�سيا ،وكندا ،وكانت الوثائق التي خ�ضعت للمراجعة تتمثل يف :املعايري الإجرائية
لإدارة ال�صحة العامة ب��والي��ة ما�سات�شو�ست�س الأمريكية ( )Massachusetts Department of Public Health, 2013ومعايري ال� ّت� ّ
�دخ��ل املب ّكر

املجموع
()288
38

لإدارة ال���ص�ح��ة ب ��والي ��ة ن �ي��وي��ورك ( ،)State of NewYork Department of Healthوم�ع��اي�ير
وزارة تنمية ال�ط�ف��ول��ة والأ�� �س ��رة مبقاطعة بريت�س ك��والم�ب�ي��ا Ministry of Children and Family
 )Development, 2009وامل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان ل�ل�ت��دخ��ل امل�ب�ك��ر ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
الر�ضع والأط �ف��ال ( ،)Brown & Guralnick , 2012ومعايري جمعية ال� ّت� ّ
�دخ��ل املب ّكر للطفولة الرو�سية
( )Association of Early Childhood Intervention in Russiaوالتقرير اخلتامي للدرا�سة
الوطنية للطفولة والتدخل املبكر
()Hebbeler, Spiker, Bailey, Scarborough, Mallik, Simeonsson, Singer, Nelson, 2007

وال ّت ّ
دخل املب ّكر يف الطفولة حتليل الواقع يف �أوروبا؛ املظاهر الأ�سا�سية والتو�صيات ال�صادرة عن الوكالة الأوروبية للنمو
يف تعليم الفئات اخلا�صة European Agency for Development in Special Needs Education

, 2005

ويف �إط��ار هذه املراجعات جرى حتديد ع�شرة جماالت �أ�سا�سية لتقييم عمل مراكز التدخل املبكر اتفقت عليها
معظم الوثائق التي خ�ضعت للمراجعة وفيما ي�أتي و�صف لكل واحد منها:

39

ال ُبعد

عدد الفقرات

حتديد الفئة
امل�ستهدفة
تقييم الإدارة
والتنظيم يف
امل�ؤ�س�سة

40

حتديد
الأخ�صائيني
امل�شاركني يف
برنامج التّدخّ ل
املبكّر واملهام
املوكلة �إليهم

12

املباين واملعدات
والتجهيزات
مبا يتنا�سب مع
برنامج التّدخّ ل
املبكّر
التوثيق وحفظ
ال�سجالت

14

الو�صول خلدمة
التّدخّ ل املبكّر

40

31
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التعريف
تقدم خدمات التّدخّ ل املبكّر �إىل فئات الأطفال الذين يعانون من حاالت �إعاقة
ج�سمية �أو عقلية �أو الأطفال الذين لديهم ت�أخر منائي� ،أو ممن لديهم م�ؤ�شرات
خطورة للت�أخر النمائي ،منذ الوالدة �إىل ما دون �سن ال�ساد�سة .ويجري حتديدها
من خالل طبيعة اخلدمات و�أعمار الأطفال امل�ستفيدين من اخلدمة.
عي له مدير فني
ت�شري �إىل وجود هيكل تنظيمي ب�أهداف وا�ضحة وحمددةُ ،ي نَّ
و�سكرتري وفريق عمل ،وتحُ دد فيه لوائح ت�شمل اخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة،
والأ�س�س الواجب االلتزام بها من قبل اجلميع �أثناء العمل ،ويعمل الأخ�صائيون
العاملون فيه على و�ضع خطة وجدول زمني ٌ
كل منهم تب ًعا لطبيعة عمله.
وت�شري �إىل الأن�شطة التي ينبغي تقدميها يف برنامج التّدخّ ل املبكر من خالل
اجتماع فريق متعدد التخ�ص�صات لتحديد ما يتنا�سب واحتياجات الطفل
والأ�سرة ،وامل�ؤهالت العلمية التي يحملها الأخ�صائيون والالزمة للتعامل مع
الأطفال ال�صغار ذوي الإعاقة ،كما ويت�ضمن املعارف واملهارات الالزمة يف جمال
التقييم والتخطيط ،والتنمية املهنية ،والقدرة على عقد اجلل�سات وامل�شاورات
للأ�سر والأطفال ،وتطوير ر�أي م�شرتك يف تلك املناق�شات ،وتقا�سم املعرفة املهنية
مع فريق العمل ،والعمل على تفعيل احللقات النقا�شية بني �أع�ضاء الفريق لتحليل
حاالت ملمو�سة يف برامج التّدخّ ل املبكّر.
وي�شري �إىل التجهيزات ال�ضرورية يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات التّدخّ ل املبكّر
مثل :جتهيز م�ساحة للعمل امل�شرتك بني �أع�ضاء الفريق ،وجتهيز املعدات املكتبية
الالزمة مثل (�أجهزة الكمبيوتر ،والطابعة ،ومعدات الأعمال مع الفيديو وال�صور)،
وجتهيز مكان لتخزين الألعاب واملعدات التقنية ،وتوفري و�سائل االت�صال الالزمة.
يعد التوثيق وحفظ ال�سجالت من الأمور املهمة التي يجب مراعاتها يف برامج
التّدخّ ل املبكّر ،وعليه فال بد من وجود قواعد وا�ضحة يتبعها فريق العمل ب�ش�أن
حفظ ال�سجالت وامللفات اخلا�صة بالأفراد الذين قبلوا يف برنامج التّدخّ ل املبكّر،
واعتماد مناذج موحدة لكل من �سجالت نتائج االجتماع االبتدائي ،و�سجالت
نتائج التقييم متعدد التخ�ص�صات ،وال�سجالت اخلا�صة بنقل املعلومات عن العائلة
والطفل للخدمات الأخرى واملنظمات.
وي�شري �إىل تقدمي امل�س�ؤولني يف برامج التّدخّ ل املبكّر للمنتفعني جميع املعلومات
املتعلقة بكيفية ح�صولهم على اخلدمات التي يحتاجون �إليها ،وكذلك وجود نظام
ين�سق عملية التفاعل بني الرعاية ال�صحية واالجتماعية واملنظمات التعليمية
مع نظام خدمات التّدخّ ل املبكّر لإحالة الأطفال املحتاجني للرعاية يف الوقت
املنا�سب.

ال ُبعد
�إجراء
التقييم متعدد
التخ�ص�صات

عدد الفقرات

التعريف
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ي�شري �إىل �أن عملية التقييم تتطلب وجود اثنني يف �أقل تقدير من املهنيني من
خمتلف التخ�ص�صات ليتمكنا من تقدير منو الطفل يف جميع اجلوانب النمائية،
ويجري التقييم الأويل من خالل اجتماع �أويل ُيعقد مع �أ�سرة الطفل� ،إذ ي�شارك
الآباء يف التقييم الأويل للطفل مع �أع�ضاء فريق العمل ،بينما يجري التقييم
العميق بعد املناق�شة التي يجريها �أع�ضاء الفريق والأخ�صائيون ،وبعدها ُتناق�ش
نتائج التقييم من قبل الأخ�صائيني والأ�سرة بحيث ت�شكل هذه النتائج الأ�سا�س
لو�ضع برنامج التدخل.
ي�شري �إىل مكونات الربنامج واملت�ضمن قائمة من الإجراءات التي ت�ساعد يف الو�صول
�إىل نتائج رئي�سة متوقعة ومنها؛ م�شاورة خرباء �آخرين ،جل�سات العالج املنزلية،
وو�صف لال�سرتاتيجيات التي ت�ساعد على االلتزام مبدة الربنامج ،وحتديد
�أ�شكال العمل (جل�سات فردية ،جل�سات جماعية ،م�شاورات ،الخ) ،وطريقة عقد
االجتماعات الأ�سبوعية ،وكذلك حتديد �أع�ضاء الفريق امل�شاركني يف الربنامج،
ومدير احلالة يف املركز.
وي�شري �إىل تعاون فريق العمل مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الأخرى يف برنامج التّدخّ ل
املبكّر لت�سهيل عملية انتقال الأطفال والأ�سر ،حيث يجري توقيع اتفاقيات حول
نظام التعليم ونظام الرعاية ال�صحية واالجتماعية لنقل الأطفال من الربنامج،
ويجري تنظيم لقاء يجمع �أع�ضاء الفريق باملتخ�ص�صني يف ريا�ض الأطفال قبل
زيارة الطفل الأوىل لهم ،ويكون امل�س�ؤول عن عملية انتقال الطفل �أحد �أع�ضاء
الفريق املخت�ص.
وي�شري �إىل نتائج التقييم لتحليل �أن�شطة اخلدمات التخاذ قرار بتطوير اخلدمات
وحت�سينها ،وذلك من خالل حتديد م�ؤ�شرات كمية ونوعية لتحليل كفاءة اخلدمات،
ومن ثم �إجراء الهيكلة والتخطيط للأن�شطة تب ًعا لنتائج التقييم مثل (�أ�شكال
العمل ،وتطوير اخلدمات ،والأن�شطة اجلديدة ،و�إعادة توزيع �أ�شكال العمل وفق
اجلدول املعتمد من �أع�ضاء الفريق ،الخ).

تطوير وتنفيذ
برامج التدخل
املبكر

25

�إغالق الربامج
واالنتقال �إىل
غريها من
اخلدمات

12

تقييم خدمات
برنامج التدخل
املبكر

7
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جدول()2

�صدق �أداة الدرا�سة:
تتمتع �أداة الدرا�سة بال�صدق الظاهري كونها �أُعِ دَّت بنا ًء على مراجعة للمعايري العاملية يف جمال التدخل املبكر،
�إىل جانب ذلك فقد ا�س ُتمدت بنود الأداة من قائمة املعايري الإجرائية التي جرى بنا�ؤها لغايات تقييم برامج وخدمات
التدخل املبكر والتي نوق�شت من قبل جمموعة من املهتمني والعاملني يف املراكز التي تقدم خدمات التدخل املبكر
يف الأردن للتحقق من مالءمة بنودها وو�ضوحها �إجرائ ًيا ،وذلك من خالل جمموعات ب�ؤرية عُقدت لهذه الغاية،
بالإ�ضافة �إىل �أن الأداة عُر�ضت على �أربعة متخ�ص�صني وخ�براء �أكادمييني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال تقدمي
خدمات التدخل املبكر فقاموا بتقدمي جمموعة من املالحظات تتعلق بو�ضوح الفقرات وانتمائها �إىل املجاالت التي
تقي�سها ،حيث جرى ت�ضمني جميع املالحظات التي �أبداها املحكمني ،كما �أن الأداة خ�ضعت ملراجعة من قبل املجل�س
الأعلى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والذي بدوره اعتمدها يف �صورتها النهاية للتطبيق.

حتديد الأخ�صائيني امل�شاركني يف برنامج التّدخّ ل املبكّر واملهام املوكلة �إليهم.

0.96

املباين واملعدات والتجهيزات مبا يتنا�سب مع برنامج التّدخّ ل املبكّر.

0.95

التوثيق وحفظ ال�سجالت.

0.96

الو�صول خلدمة التّدخّ ل املبكّر.

0.95

ثبات �أداة الدرا�سة:

�إجراء التقييم متعدد التخ�ص�صات.

0.97

لغايات التحقق من ثبات الأداة �أُجري ح�ساب ثبات االت�ساق الداخلي املح�سوب مبعادلة كرونباخ �ألفا ،ويبينِّ اجلدول
( )2قيم معامالت الثبات ملجاالت الأداة والدرجة الكلية لها.

تطوير وتنفيذ برامج التدخل املبكر.

0.96

�إغالق الربامج واالنتقال لغريها من اخلدمات.

0.96

تقييم خدمات برنامج التدخل املبكر.

0.97

الأداة ككل

0.98

معامالت ثبات كرونباخ �ألفا ملجاالت الأداة والدرجة الكلية لها.
تقييم الإدارة والتنظيم يف امل�ؤ�س�سة.

ال ُبعد

معامل الثبات
0.96

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت ثبات �أبعاد الأداة تراوحت ما بني ( )0.97-0.95و�أن معامل ثبات الأداة ككل
بلغ ( )0.98وتعد هذه املعامالت مرتفعة وتفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.

�إجراءات الدرا�سة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة احلالية فقد جرى اتباع اخلطوات الآتية:
1 .1مراجعة الأدبيات اخلا�صة يف برامج التدخل املبكر على امل�ستوى العاملي وا�شتقاق املعايري اخلا�صة بتقييمها.
2 .2بناء الأداة ب�صورتها الأولية والتحقق من �صدقها ،حيث جرى الأخذ مبعظم مالحظات املحكمني اخلا�صة
بو�ضوح يف �صياغة بنود الأداة.
�3 .3إخراج �أداة الدرا�سة ب�شكلها النهائي واعتمادها من قبل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.
4 .4ت�شكيل فريق البحث امليداين واملكون من ( )18باح ًثا وباحثة ممن يحملون م�ؤهالت علمية يف جماالت العلوم
االجتماعية والإن�سانية.
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5 .5احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من قبل املجل�س الأع�ل��ى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،واحل�صول على
املوافقات من قبل وزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة ال�صحة وتعميمها على املراكز
املعنية ٌ
كل ح�سب الوزارة التابع لها.
6 .6تدريب فريق جمع البيانات امليداين على عملية جمع البيانات وتو�ضيح �آلية التطبيق يف �إطار الهدف العام
للدرا�سة ،وتعيني م�شرفني ميدانيني للتعامل مع ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجه الباحثني امليدانني مع
ت�أكيد �ضرورة �إطالع الباحث الرئي�س للدرا�سة على جميع التطورات امليدانية خالل مرحلة جمع البيانات.

د .طلب بع�ض امل�ؤ�س�سات واملراكز لكتب ت�سهيل مهمة موجة �إليهم مبا�شرة ،مما ا�ستدعى التوا�صل معهم من
خالل مديرية الدرا�سات والتطوير امل�ؤ�س�سي يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.
هـ .التعر�ض اىل جمموعة من الطلبات التي ال تقع �ضمن اخت�صا�ص فريق البحث ،مثل تزويدهم بو�سائل نقل،
او ت�أثيث او توفر دعم مايل ،او عيني للمراكز مما �أعاق زيارة الباحثني ،واطال مدة اللقاء ،او اال�ضطرار اىل
�إعادة الزيارة مرة �أخرى للمركر ،او امل�ؤ�س�سة.

7 .7االت�صال باملراكز وحتديد مواعيد لزيارتها بعد �شرح الهدف من الدرا�سة.
8 .8زيارة املراكز وجمع البيانات منها وفق �أداة الدرا�سة.
�9 .9إدخال البيانات �إىل احلا�سب الآيل وا�ستخراج النتائج وكتابة التو�صيات.
�1010إعداد الدرا�سة.
حمددات الدرا�سة
1 .1تقت�صر نتائج الدرا�سة احلالية على الفرتة الزمنية التي جمعت فيها البيانات واملمتدة من .2015/10/5 – 8/18
2 .2اتبعت الدرا�سة احلالية منهج احل�صر ال�شامل جلميع املراكز التي تقدم خدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
حيث جرى ا�ستبعاد جميع املراكز التي ال تقدم اخلدمات لهذه الفئة.
3 .3تقت�صر نتائج الدرا�سة احلالية املراكز مت تعبئة بياناتها والتي �شملت ( )%90من املجتمع الكلي للدرا�سة،
ب�سبب رف�ض بع�ض املراكز وامل�ؤ�س�سات التعاون وتعبئة �أداة الدرا�سة ،كما �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات لي�س لها كوادر
مقيمة او مقرات تتواجد فيها ب�شكل دائم ميكن الو�صول اليهم.
ال�صعوبات امليدانية:
نظ ًرا الت�ساع جمتمع الدرا�سة من حيث عدد املراكز واملناطق اجلغرافية التي تتواجد فيها املراكز ،وطبيعة �صفة
املراكز من حيث �إن جز ًءا منها يتبع جمعيات تطوعية والتي بدورها ال تتبع نظام دوام كامل وعليه ف�إن ال�صعوبات
التي واجهت فريق البحث تتمثل يف اجلوانب الآتية:
�أ .عدم و�ضوح املواقع اجلغرافية ملجموعة من املراكز �أو انتقالها �إىل مواقع �أخرى.
ب .حت ُّفظ مدراء بع�ض املراكز على �إعطاء الت�صريح لتقدمي خدمات التدخل املبكر ،كونها من اخلدمات التي ال
ترخي�صا مبا�ش ًرا من قبل الوزارات املعنية.
حتمل
ً
ج .عدم التف ُّرغ التام ملدراء بع�ض املراكز و�صعوبة الو�صول �إليهم ب�شكل مبا�شر ،مما تطلب حتديد عدة مواعيد
معهم بهدف لقائهم.
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الف�صل الرابع :نتائج الدرا�سة
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل درا�سة واق��ع خدمات وبرامج التدخل املبكر يف اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية للفئات
العمر ّية من عمر �سنتني �إىل خم�س �سنوات .وبعد جمع بيانات الدرا�سة وحتليلها جرى التو�صل �إىل جمموعة من
النتائج والتي �س ُتعر�ض وف ًقا ملحورين :املحور الأول وهو خ�صائ�ص مراكز التدخل املبكر والعاملني فيها� ،أما املحور
الثاين فهو نتائج تقييم مراكز التدخل املبكر يف الأردن وفيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي جرى التو�صل �إليها.

ر�سم بياين ()2

ن�سب املراكز التي تقدم خدمات تدخل مبكر واملراكز التي ال تقدم خدمات وبرامج تدخل املبكر ح�سب اجلهة امل�شرفة

او ًال :خ�صائ�ص مراكز التدخل املبكر والعاملني فيها
ر�سم بياين ()1

�أعداد املراكز التي تقدم خدمات تدخل مبكر واملراكز التي ال تقدم خدمات وبرامج التدخل املبكر ح�سب املحافظات

تت�ضح من خالل الر�سم البياين ( )2ن�سب مراكز التدخل املبكر بنا ًء على اجلهة امل�شرفة على املراكز ،حيث جند �أن
( )%21.6من املراكز امل�شرفة عليها وزارة التنمية تقدم خدمات التدخل املبكر ،كما �أن ( )%47.6من املراكز التي ت�شرف
عليها وزارة الرتبية والتعليم تقدم خدمات التدخل املبكر ،و�أن ( )%33.3من املراكز التي ت�شرف عليها وزارة ال�صحة
تقدم خدمات التدخل املبكر يف جماالت اخلدمات الت�أهيلية امل�ساندة ،كذلك ف�إن ما ن�سبته ( )%14.3من املراكز التي
ت�شرف عليها وكالة الغوث تقدم خدمات التدخل املبكر.

يت�ضح من خالل الر�سم البياين (� )1أن �إجمايل عدد املراكز التي تقدم خدمات وبرامج لدى فئات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة والتي مت ح�صرها وا�ستكملت بيانات الدرا�سة بلغت ( )260مرك ًزا موزع ًة على جميع حمافظات اململكة ،يقدم
( )64مرك ًزا منها خدمات تدخل مبكر �أي ما ن�سبته ( )%24.23من �إجمايل مراكز رعاية وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف الأردن .وحول توزيع �أعداد مراكز التدخل املبكر على حمافظات اململكة فقد ا�شتملت حمافظة العا�صمة
على �أكرب عدد من املراكز التي بلغت ( )38مرك ًزا ،كما بلغ عدد املراكز التي ت�شتمل على خدمات التدخل املبكر يف
حمافظة اربد ( )5مراكز ،بينما بلغ عدد مراكز التدخل يف حمافظة الزرقاء ( )4مراكز ،وكان هنالك ( )3مراكز
تدخل مبكر يف حمافظة الكرك ،وبلغ عدد مراكز التدخل املبكر يف حمافظة معان ( )5مراكز ،و�أما حمافظات الطفيلة
والبلقاء والعقبة وم�أدبا فقد بلغ عدد مراكز التدخل املبكر مركزين يف كل منها ،وقد بلغ عدد مراكز التدخل املبكر يف
حمافظة جر�ش مرك ًزا واحدًا فقط .ومل يكن هنالك مراكز تدخل مبكر يف ٍّ
كل من حمافظتي عجلون واملفرق.
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ر�سم بياين ()3

ن�سب املراكز التي تقدم خدمات وبرامج تدخل مبكر ح�سب �صفة امل�ؤ�س�سة

يت�ضح من خالل الر�سم البياين ( )3ن�سب مراكز التدخل املبكر بنا ًء على �صفة املركز؛ �إذ �إن ( )%14.6من املراكز
ذات ال�صفة التطوعية تقدم خدمات تدخل مبكر ،و ( )%51.9من مراكز القطاع اخلا�ص تقدم خدمات تدخل مبكر،
و ( )%7.7من املراكز احلكومية فح�سب تقدم خدمات تدخل مبكر ،وتفا�صيل توزيع جهات اال�شراف واملحافظات
وا�سمائها مدرجة بامللحق رقم (.)2
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ر�سم بياين ()4

�أعداد الأطفال الذين يتلقون خدمات تدخل مبكر موزعني على املحافظات

بلغت املجموع الإجمايل لأع��داد الأطفال امللتحقني يف برامج ومراكز التدخل املبكر ( )1220موزعني كما يبني
الر�سم ( )4على حمافظات اململكة حيث تر ّكز العدد الأك�بر منهم يف العا�صمة عمان التي �ضمت مراكزها ()673
طفلاً  ،تليها البلقاء التي بلغ عدد الطلبة امللتحقني مبراكزها ( )217طفلاً  ،كما بلغ عدد امللتحقني بربامج التدخل
املبكر يف الزرقاء (� )107أطفال� ،أما حمافظة الكرك فقد بلغ عدد الأطفال امللتحقني مبراكز التدخل املبكر فيها ()83
طفلاً  ،كما بلغ عدد الأطفال امللتحقني بربامج وخدمات التدخل املبكر يف حمافظة العقبة ( )36طفلاً � ،أما حمافظة
�إرب��د فقد بلغ عدد الأطفال امللتحقني مبراكز التدخل املبكر فيها ( )28طفلاً  ،وقد بلغ عدد الأطفال امللتحقني
مبراكز التدخل املبكر يف ٍّ
كل من حمافظات م�أدبا والطفيلة ومعان وجر�ش بالرتتيب (.)8 ،19 ،22 ،27
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ر�سم بياين ()5

الن�سب املئوية لتوزيع مراكز التدخل املبكر على الإعاقات التي تخدمها.

ر�سم بياين ()6

الن�سب املئوية لتوزيع الربامج واخلدمات امل�ستخدمة يف برامج التدخل املبكر.

يت�ضح من الر�سم (� )5أن ( )%33.80من مراكز التدخل املبكر تخدم الإعاقة الذهنية ،و( )%19.72منها تخدم
الإعاقة احلركية ،و( )%19.01منها تخدم فئة اال�ضطرابات النمائية ،و( )%7.75منها تخدم فئة التوحد ،كما �أن
( )%5.63منها تخدم الإعاقة الب�صرية.
يت�ضح من الر�سم البياين (� )6أن ( )%71.88من الربامج امل�ستخدمة تعتمد على البورتيج و�أدواته يف التدخل املبكر،
كما �أنها تعتمد على برامج خا�صة بامل�ؤ�س�سة �أو نوع الإعاقة التي تخدمها (جتميع لعدد من املكونات باجتهاد املركز)
وف ًقا للن�سبة ذاتها ،كما بلغت الن�سبة املئوية لربامج اخلدمات امل�ساندة من عالج وظيفي وطبيعي ونطق (،)%59.38
كما جاءت ن�سبة برنامج لوفا�س (� ،)%25أما برنامج التيتي�ش فقد بلغت ن�سبة ا�ستخدامه يف برامج التدخل املبكر
( ،)%9.38وقد �شكلت اخلدمات الأ�سا�سية والتقييم (اخلا�صة بدرا�سة احلالة ،وتقييم خلفية الطفل وم�ستواه العام)
ما ن�سبته ( ،)%15.63وقد جاءت ن�سب كل من برامج تعديل ال�سلوك والبك�س والربامج التوعوية للأهل بالرتتيب
( )%3.13 ،%6.25 ،%3.13وقد ا�ستخدم برنامج كاليفورنيا بن�سبة (.)%1.56
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ر�سم بياين ()7

توزيع �أعداد التخ�ص�صات لدى مراكز التدخل املبكر

يت�ضح من الر�سم البياين (� )7أن معظم �أعداد الأخ�صائيني متركزت يف الربامج التعليمية الرتبوية ،تليها برامج
عالج النطق واللغة ،وجاءت �أع��داد العاملني يف تخ�ص�صات العالج الوظيفي والطبيعي بالرتتيب لتحتل املرتبتني
الثالثة والرابعة ،كما جاءت �أع��داد العاملني يف جمال العالج باملو�سيقى والرعاية الأ�سرية والتخ�ص�صات الأخرى
بالرتتيب لتحتل كل من املرتبة اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة ،كما �أن تخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية جاء يف املرتبة
الثامنة ،وح َّلت تخ�ص�صات الإر�شاد الأ�سري والعالج باللعب والرعاية الطبية يف كل من املرتبة التا�سعة والعا�شرة
واحلادية ع�شرة.
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ر�سم بياين ()8

املتو�سطات احل�سابية لأعداد الغرف واملرافق ال�صحية ملراكز التدخل املبكر.

نالحظ من خالل الر�سم البياين (� )8أن �أعلى متو�سط كان للمرافق ال�صحية للأطفال والتي بلغت ( )7.2مرف ًقا،
و�أن املتو�سط احل�سابي لعدد غرف الأن�شطة بلغ ( )4.3غرفة ،كما �أن املتو�سط احل�سابي لغرف الت�أهيل امل�ساندة بلغ
( )3.6غرفة ،يليه متو�سط املرافق ال�صحية للعاملني والتي بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.3مرف ًقا ،وجاء متو�سط
الغرف التي ت�ستخدم للإدارة ( )2.5غرفة ،وجاء متو�سط غرف االجتماعات ( )1.1غرفة.
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ر�سم بياين ()9

ر�سم بياين ()10

املتو�سطات احل�سابية لأعداد الغرف واملرافق ال�صحية ملراكز التدخل املبكر.

توزيع الن�سبة املئوية للم�شاركني يف برنامج البورتيج املقدم من قبل املجل�س الأعلى

نالحظ من خالل الر�سم البياين ( )9يت�ضح بان متو�سطات غرف الأن�شطة للإعاقة الذهنية بلغت ( )4يف حني
ان متو�سط غرف الت�أهيل والأن�شطة امل�ساندة لنف�س الإعاقة بلغ ( ،)8وان متو�سط الغرف الأن�شطة لذوي الإعاقة
احلركية ( ،)2فيما بلغ متو�سط غرف الت�أهيل والأن�شطة امل�ساندة لنف�س نوع الإعاقة ( ،)4اما املتو�سط احل�سابي
لغرف الأن�شطة لكل من االعاقات ال�سمعية والب�صرية وا�ضطرابات التوحد بلغت ( )1لكل منهما اما املراكز التي
تخدم الإعاقة النمائية فقد بلغ متو�سط عدد غرف الأن�شطة فيها( ،)2اما غرف الت�أهيل والأن�شطة امل�ساندة فقد لكل
من االعاقات ال�سمعية والب�صرية والنمائية وا�ضطرابات التوحد فقد متو�سط الغرف فيها بالرتتيب (.)2 ،4 ،1 ،3

نالحظ من خالل الر�سم البياين (� )10أن (  ) %54.4من العاملني يف املراكز التي تقدم خدمات تدخل مبكر تلقوا
تدريب على برنامج البوريتج من قبل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،يف حني �أن (  ) %45.6من العاملني
يف مراكز التدخل املبكر مل يتلقوا التدريب على برنامج البوريتج من قبل املجل�س الأعلى.
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ر�سم بياين ()11

ر�سم بياين ()12

توزيع متو�سط م�ساحات مراكز التدخل املبكر تب ًعا للمحافظات

توزيع الن�سبة لتقييم اال�ستفادة من برنامج البورتيج يف عملهم
نالحظ من خ�لال الر�سم البياين (� )11أن (  ) %43.9من املتدربني على برنامج البورتيج �أ��ش��اروا اىل درجة
اال�ستفادة منه �ضعيفة ،وان (  ) %35.1من املتدربني على برنامج البورتيج �أ�شاروا اىل درجة اال�ستفادة كانت متو�سطة،
وان(  ) %15.8من املتدربني بينوا بان درجة اال�ستفادة كانت مرتفعة ،يف حني(  ) %5.3من املتدربني �أ�شاروا اىل تقييم
غري حمدد.
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نالحظ من خالل الر�سم البياين (� )12أن �أعلى متو�سط م�ساحة مركز كان يف حمافظة جر�ش والذي بلغ ()12000
مرت مربع ،يف حني �أن �أقل متو�سط مل�ساحات املراكز كان يف حمافظة الطفيلة والذي بلغ ( )150م ً
رتا مرب ًعا ،كما �أن
متو�سط املراكز الذي بلغ �أعلى من ( )1000مرت مربع كان ملراكز التدخل املبكر يف حمافظات م�أدبا ،الكرك ،معان ،كما
�أن متو�سط م�ساحات املراكز التي قلت عن ( )1000مرت مربع كان من ن�صيب مراكز التدخل يف حمافظات العا�صمة،
�إربد ،الزرقاء ،البلقاء ،والعقبة.
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ر�سم بياين ()13

توزيع متو�سط م�ساحات مباين مراكز التدخل املبكر تب ًعا للمحافظات

ر�سم بياين ()14

الن�سب املئوية للمراكز احلا�صلة على اعتماد وتطبق معايري اجلودة ال�شاملة.
نالحظ من خالل الر�سم البياين (� )14أن ( )%44.4من املراكز التي تقدم خدمات تدخل مبكر تطبق معايري
اجلودة ال�شاملة ،و�أن ما ن�سبته ( )%6.7من املراكز حا�صل على اعتمادات دولية.

نالحظ من خالل الر�سم البياين (� )13أن �أعلى متو�سط مل�ساحة املباين كان يف حمافظة جر�ش والذي بلغ ()10500
مرت مربع ،يف حني �أن �أقل متو�سط مل�ساحات املراكز كانت يف حمافظة الطفيلة والذي بلغ ( )150م ً
رتا مرب ًعا ،كما
�أن متو�سط املباين للمراكز الذي بلغ �أعلى من ( )1000مرت مربع كان ملراكز التدخل املبكر يف حمافظة م�أدبا ،كما
�أن متو�سط م�ساحات املراكز التي قلت عن ( )1000مرت مربع كانت يف حمافظات العا�صمة� ،إربد ،الزرقاء ،البلقاء،
والعقبة ،الكرك ،معان.

58

59

ر�سم بياين ()15

توزيع العاملني يف برامج التدخل املبكر ح�سب م�ؤهالتهم العلمية

ثان ًيا :نتائج تقييم برامج وخدمات التدخل املبكر يف الأردن
يف �ضوء نتائج احل�صر ال�شامل فقد تبني �أن ( )64مرك ًزا يعمل يف جمال التدخل املبكر يف الأردن من خالل الربامج
واخلدمات التي تقدمها هذه املراكز لفئات الأطفال من �سن �سنتني ولغاية خم�س �سنوات ،وقد جرى ح�ساب الن�سبة
املئوية لكل جمال �أو ُبعد فرعي للحكم على درجة توافره باالعتماد على املعيار الآتي:
•الن�سبة التي تقل عن (� )%50ضعيف جدًا.
•الن�سبة التي ترتاوح ما بني (� )%60-%51ضعيف.
•الن�سبة التي ترتاوح ما بني ( )%70- %61مقبول.
•الن�سبة التي ترتاوح ما بني ( )%80-%71جيد.
•الن�سبة التي ترتاوح ما بني ( )%90-%81جيد جدًا.
•الن�سبة التي ترتفع عن ( )%90ممتاز.
وتبني اجلداول الآتية نتائج تقييم برامج و خدمات التدخل املبكر يف الأردن يف �إطار جمموعة من املعايري الدولية
مرتبة تنازليا ح�سب املتو�سطات احل�سابية.

يت�ضح من خالل الر�سم البياين (� )15أن الن�سب املئوية للم�ؤهالت العلمية للعاملني يف مراكز التدخل املبكر جاءت
وفق الآتي )%12.09( :منهم يحملون الثانوية العامة ،و ( )%24.87منهم يحملون درجة الدبلوم ،و ( )%58.89من
العاملني يف مراكز التدخل يحملون درجة البكالوريو�س ،كما �أن ما ن�سبته ( )%4.15من العاملني يف مراكز التدخل
املبكر يحملون درجة املاج�ستري.
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�أولاً  :النتائج اخلا�صة يف جمال الإدارة والتنظيم

جدول ()4

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تنظيم خدمات التدخل املبكر(ن= )64

جدول ()3
#

ا لفقر ة

ا لتكر ا ر

الن�سبة
ا ملئو ية
%92.20

ممتاز
ممتاز

امل�ستوى

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد وجود خطة تنظيمية و�سيا�سات مكتوبة لربنامج التدخل املبكر
(ن= )64

13

حتدد امل�ؤ�س�سة الفئات امل�ستفيدة من اخلدمات املقدمة.

59

امل�ستوى

2

يوجد مدير عام للم�ؤ�س�سة.

58

%90.60

9

يوجد �أخ�صائي تربية خا�صة يف امل�ؤ�س�سة.

55

%85.90

جيد جدًا

15

يوجد لوائح /تعليمات خا�صة بالأ�س�س الواجب االلتزام بها بالربنامج.

55

%85.90

جيد جدًا

14

حتدد امل�ؤ�س�سة الأع�ضاء الفنيني العاملني يف برنامج التدخل املبكر.

54

%84.40

جيد جدًا

16

يوجد جدول زمني حمدد لعمل �أع�ضاء الفريق.

54

%84.40

جيد جدًا

1

يوجد الئحة باخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة.

53

%82.80

جيد جدًا

3

يوجد مدير فني للم�ؤ�س�سة.

52

%81.30

جيد جدًا

7

يوجد �أخ�صائي النطق واللغة يف امل�ؤ�س�سة.

49

%76.60

جيد

4

يوجد طبيب �أو ممر�ض يف امل�ؤ�س�سة.

46

%71.90

جيد

5

يوجد �أخ�صائي عالج طبيعي يف امل�ؤ�س�سة.

45

%70.30

جيد

11

يوجد �أخ�صائي تقييم للم�ؤ�س�سة.

42

%65.60

مقبول

6

يوجد �أخ�صائي عالج وظيفي يف امل�ؤ�س�سة.

41

%64.10

مقبول

12

يوجد �أخ�صائي خدمة اجتماعية للم�ؤ�س�سة.

34

%53.10

�ضعيف

10

يوجد �أخ�صائي تغذية للم�ؤ�س�سة.

25

%39.10

�ضعيف جدًا

8

يوجد �أخ�صائي طفولة مبكرة يف امل�ؤ�س�سة.

21

%32.80

�ضعيف جدًا

%72.56

جيد

الن�سبة
ا ملئو ية
%87.50

جيد جدًا

7

يوجد �أ�س�س حمددة الختيار املوظفني وتوظيفهم يف امل�ؤ�س�سة.

54

%84.40

جيد جدًا

2

يوجد ر�سالة وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.

52

%81.30

جيد جدًا

3

يوجد �أهداف وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.

52

%81.30

جيد جدًا

5

يوجد و�صف وظيفي للكوادر العاملة يف برنامج التدخل املبكر.

52

%81.30

جيد جدًا

1

يوجد ر�ؤية وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.

49

%76.60

جيد

4

يوجد هيكل تنظيمي خا�ص لربنامج التدخل املبكر.

43

%67.20

مقبول

8

يوجد منوذج للح�صول على خدمات التدخل املبكر للأ�سر.

43

%67.20

مقبول
جيد

#

الفقرة

6

يوجد خطة تنظيمية �إدارية فعالة للم�ؤ�س�سة.

56

ا لتكر ا ر

متو�سط ال ُبعد

%78.35

يت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن املتو�سط العام ل ُبعد وجود خطة تنظيمية و�سيا�سات مكتوبة لربنامج التدخل
املبكر قد بلغ ( )%78.35وذلك ي�شري �إىل متو�سط جيد ،كما تبينِّ النتائج �أن هناك م�ؤ�شر واحد �ضمن هذا ال ُبعد قد
حقق م�ستوى (جيد) وهو (وجود ر�ؤية وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة)� ،أما فيما يتعلق بوجود (هيكل
خا�ص لربنامج التدخل املبكر ،ووج��ود من��وذج للح�صول على خدمات التدخل املبكر للأ�سر) فقد حققا مب�ستوى
(مقبول)� ،أما بقية امل�ؤ�شرات فقد حتققت مب�ستوى (جيد جدًا).

متو�سط ال ُبعد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )4أن املتو�سط العام ل ُبعد تنظيم خدمات التدخل املبكر بلغ ( )%72.56وذلك ي�شري �إىل
متو�سط جيد ،كما تبني من النتائج �أن هنالك عددًا من امل�ؤ�شرات �ضمن هذا ال ُبعد قد حققت م�ستوى (جيد) وهي:
(وج��ود �أخ�صائي النطق واللغة يف امل�ؤ�س�سة ،وج��ود طبيب �أو ممر�ض يف امل�ؤ�س�سة ،وج��ود �أخ�صائي عالج طبيعي يف
امل�ؤ�س�سة) كما تبني �أن هنالك م�ؤ�شران قد حتققا مب�ستوى (مقبول) وهما( :وجود اخ�صائي تقييم للم�ؤ�س�سة ،وجود
�أخ�صائي عالج وظيفي يف امل�ؤ�س�سة) كما �أن وجود �أخ�صائي خدمة اجتماعية حتقق مب�ستوى �ضعيف ،وقد بينت النتائج
�أن هنالك م�ؤ�شرين كان م�ستوى حتققيها (�ضعيف جدًا) وهما( :توافر �أخ�صائي تغذية ،وتوافر �أخ�صائي طفولة
مبكرة يف امل�ؤ�س�سة)� .أما بقية امل�ؤ�شرات فقد حتققت مب�ستوى (ممتاز) و (جيد جدًا).

62

63

برنامج التدخل المبكر بمغ (

 )%92.75وذلك يشير إلى متوسط ممتاز ،فقد حصمت جميع
.)%94.53 -%90.63

المؤشرات في هذا البعد عمى نسب تحقق تراوحت ما بين (
رسم بياني ( )16
ر�سم بياين ()17

ر�سم بياين ()16

المشرف
خصائص
اسة عمى
عينة الد
عينةأفراد
الستجابات
النسب المئوية
التدخل املبكر
ومؤهالتيف برامج
للمدير الفني
الدور اُبلعدإداري
علىر ُبعد
الدرا�سة
ال�ستجابات �أفراد
الن�سب املئوية

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تنظيم خدمات التدخل املبكر

في برامج التدخل المبكر

94.53
النسبة المئوية

93.75
92.58

93.75

93.36
91.41

1

2

3

4

5

92.58

92.19
90.63

6

7

8

9

فقرات ُبعد الدور اإلداري للمدير الفني في برامج التدخل المبكر

جدول ()5
ن�سب ا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة على بعد الدور الإداري للمدير الفني يف برنامج التدخل املبكر (ن= )64
#

ا لفقر ة

ا ملتو �سط

الن�سبة
ا ملئو ية
%94.53

ممتاز
ممتاز

امل�ستوى

1

يع ّد التقارير الفنية.

3.78

3

يعيد توزيع �أ�شكال العمل على اخلدمات املقدمة.

3.75

%93.75

8

يحر�ص على حتقيق التفاعل بني امل�ؤ�س�سة واملنظمات اخلارجية.

3.75

%93.75

ممتاز

4

يحدد �أدوار �أع�ضاء الفريق بتنفيذ اخلدمات.

3.73

%93.36

ممتاز

2

يخطط ملختلف الأن�شطة العملية املتاحة.

3.70

%92.58

ممتاز

9

يوزع �ساعات العمل بني �أع�ضاء الفريق وفق �إجراءات عملية حمددة.

3.70

%92.58

ممتاز

7

يقدم للموظفني التدريب الالزم.

3.69

%92.19

ممتاز

5

ي�سهم يف تطوير برنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.

3.66

%91.41

ممتاز

6

يق ّيم م�ستوى خدمات التدخل املبكر املقدمة يف امل�ؤ�س�سة.

3.63

%90.63

ممتاز

%92.75

ممتاز

متو�سط ال ُبعد

85

يت�ضح من خالل اجلدول (� )5أن املتو�سط العام ل ُبعد الدور الإداري للمدير الفني يف برنامج التدخل املبكر بلغ
( )%92.75وذلك ي�شري �إىل متو�سط ممتاز ،فقد ح�صلت جميع امل�ؤ�شرات يف هذا البعد على ن�سب حتقق تراوحت ما
بني (.)%94.53-%90.63
64

65

جدول ()6

ر�سم بياين ()18

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد خ�صائ�ص وم�ؤهالت امل�شرف يف برامج التدخل املبكر(ن= )64
#

ا لفقر ة

ا ملتو �سط

الن�سبة
ا ملئو ية
%92.58

ممتا ز
ممتا ز

امل�ستوى

3

ميتلك مهارات توا�صل عالية.

3.70

10

ميتلك خربة وا�سعة يف العمل مع ا لأ�سر.
حا�صل على �شهادة جامعية تتعلق بالطفولة املبكرة �أو �أي
تخ�ص�ص ذي �صلة.
ميتلك خربة وا�سعة يف العمل مع ا لأ�سر.

3.70

%92.58

3.67

%91.80

ممتا ز

3.64

%91.02

ممتا ز

5

ميتلك خربة وا�سعة يف ا�ستخدام �أدوات التقييم.

3.64

%91.02

ممتا ز

11

ميتلك خربة وا�سعة يف ا�ستخدام �أدوات التقييم.

3.64

%91.02

ممتا ز

لديه قدرة على تف�سري نتائج التقييم.

3.64

%91.02

ممتا ز

لديه قدرة على تف�سري نتائج التقييم.
لديه قدرة على تقدير التو�صيات الالزمة للحالة بنا ًء على
ا لنتا ئج .
حا�صل على �شهادة جامعية تتعلق بالطفولة املبكرة �أو �أي
تخ�ص�ص ذي �صلة.
ميتلك خربة ( � )10 – 5سنوات يف العمل مع ا لأطفال.

3.61

%90.23

ممتا ز

3.61

%90.23

ممتا ز

3.50

%87.50

جيد ج ًد ا

3.50

%87.50

جيد ج ًد ا

2

ميتلك خربة ( � )10 – 5سنوات يف العمل مع ا لأطفال.

3.42

%85.55

جيد ج ًد ا

9

ميتلك مهارات توا�صل عالية.

3.42

%85.55

جيد ج ًد ا

%89.82

جيد ج ًد ا

7
4

12
6
13
1
8

متو�سط ال ُبعد

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على بعد خ�صائ�ص وم�ؤهالت امل�شرف يف برامج التدخل املبكر

يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن املتو�سط العام ل ُبعد خ�صائ�ص وم�ؤهالت امل�شرف يف برامج التدخل املبكر قد بلغ
( )%89.82وذلك ي�شري �إىل متو�سط جيد جدًا ،حيث حققت امل�ؤ�شرات يف هذا البعد م�ستويات تراوحت ما بني (جيد
جدًا –ممتاز) وبن�سب تراوحت ما بني .%92.58- %85.55

66

67

جدول ()8

ثان ًيا :جمال الأخ�صائيني امل�شاركني يف برنامج التدخل املبكر والأعمال املوكلة �إليهم
جدول ()7

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد امتالك الأخ�صائيني للم�ؤهالت الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي
الإعاقة (ن= )64

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقدمي الأن�شطة املتفق عليها من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات
(ن= )64

#

الن�سبة
املئوية
%78.52

امل�ستوى

3

جيد

1

جيد

#

الفقرة

املتو�سط

1

يت�ألف فريق عمل برنامج التدخل املبكر من ثالثة �أخ�صائيني كحد �أدنى.

3.14

2

يت�ألف فريق عمل برنامج التدخل املبكر من تخ�ص�صات خمتلفة.

3.09

%77.34

3

ت�ستعني امل�ؤ�س�سة ب�أخ�صائيني خارجيني عند احلاجة.

3.02

%75.39

جيد

%77.08

جيد

متو�سط ال ُبعد

يت�ضح م��ن خ�لال اجل��دول (� )7أن املتو�سط ال�ع��ام ل ُبعد تقدمي الأن�شطة املتفق عليها م��ن قبل فريق متعدد
التخ�ص�صات قد بلغ ( )%77.08وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد كانت حققت م�ستوى
(جيد) وهي( :يتكون فريق عمل برنامج التدخل املبكر من ثالثة �أخ�صائيني كحد �أدنى ،يت�ألف فريق عمل برنامج
التدخل املبكر من تخ�ص�صات خمتلفة ،ت�ستعني امل�ؤ�س�سة ب�أخ�صائيني خارجيني عند احلاجة).
ر�سم بياين ( )19

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقدمي الأن�شطة املتفق عليها من قبل فريق متعدد
التخ�ص�صات

68

2

املتو�سط

الفقرة
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة املعرفة واملهارات الالزمة
للتقييم.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة م�ؤهالت علمية عالية.
يتمتع الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة بالتدريب املنا�سب يف جمال
التدخل املبكر.
متو�سط ال ُبعد

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.34

%83.59

جيد جدًا

3.28

%82.03

جيد جدًا

3.19

%79.69

جيد

%81.77

جيد جدًا

يت�ضح من خ�لال اجل��دول (� )8أن املتو�سط العام ل ُبعد امتالك الأخ�صائيني للم�ؤهالت الالزمة للتعامل مع
الأطفال ذوي الإعاقة قد بلغ ( )%81.77وذل��ك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد ج�دًا) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد حققت
م�ستوى (جيد جدًا) با�ستثناء م�ؤ�شر (يتمتع الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة بالتدريب املنا�سب يف جمال التدخل
املبكر) والذي حقق م�ستوى (جيد).
ر�سم بياين ( )20

الن�سب املئويةلإ�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال
ذوي الإعاقة

69

ثال ًثا :جمال املباين واملعدات والأجهزة خلدمة التدخل املبكر

جدول ()9

جدول ()10

ن�سب ا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة على ُبعد امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي
الإعاقة (ن= )64
الن�سبة
املئوية
%84.38

جيد جدًا

3.42

%85.55

جيد جدًا

3.41

%85.16

جيد جدًا

3.28

%82.03

جيد جدًا

3

3.25

%81.25

جيد جدًا

8

3.11

%77.73

جيد

1

%82.68

جيد جدًا

2

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للأطفال.
يوجد �أماكن خم�ص�صة لإجراء اللقاءات واجلل�سات العالجية للأطفال
و�أ�سرهم.
يوجد �أماكن تنا�سب حاجات �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة.

56

9

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للزوار.

56

%87.50

11

تتوافر الأجهزة الالزمة يف امل�ؤ�س�سة.

54

%84.40

جيد جدًا

13

املكان مهيئ لتنقل الأطفال ذوي الإعاقات املختلفة.

51

%79.70

جيد

5

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة احلوا�سيب املكتبية الالزمة.

50

%78.10

جيد

10

تتوافر يف امل�ؤ�س�سة تكنولوجيا م�ساندة.

48

%75.00

جيد

4

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة و�سائل نقل منا�سبة للطفل.

47

%73.40

جيد

14

يلتزم املركز مبتطلبات الرتخي�ص اخلا�صة مبراكز التدخل املبكر.

47

%73.40

جيد

%84.04

جيد جدًا

#

الفقرة

املتو�سط

1

ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة مهارة التخطيط.
يتمتع الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة مبهارات عملية متكنهم من �إجراء
اجلل�سات للأ�سر والأطفال.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة املعرفة املهنية الالزمة.
لديهم معرفة بالأ�ساليب الداعمة لبيئة التعلم والتي تتالءم مع حاجات
الطفل و�أ�سرته.
لديه القدرة على حتليل امل�شكالت التي تواجه ب�شكل منظم وممنهج.
لديهم القدرة على حتديد املوارد املجتمعية وامل�ؤ�س�سية التي تدعم منو
الطفل.

3.38

2
3
4
5
6

متو�سط ال ُبعد

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد املباين واملعدات والأجهزة خلدمة التدخل املبكر (ن= )64

امل�ستوى

يت�ضح من خالل اجلدول (� )9أن املتو�سط ل ُبعد امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي
الإعاقة قد بلغ ( )%82.68وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد قد حققت م�ستوى (جيد
جدًا) با�ستثناء م�ؤ�شر (لديهم القدرة على حتديد املوارد املجتمعية وامل�ؤ�س�سية التي تدعم منو الطفل) والذي كانت
ن�سبة حتققه عند امل�ستوى (جيد).
ر�سم بياين ( )21

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع
الأطفال ذوي الإعاقة

التكرار

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

6

يوجد و�سائل ات�صال منا�سبة.

58

%90.60

ممتاز

7

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للأخ�صائيني.

58

%90.60

ممتاز

12

توافر الو�سائل التعليمية املنا�سبة يف امل�ؤ�س�سة.

58

%90.60

جيد جدًا

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة بيئة �آمنة خم�ص�صة لعائالت الأطفال ذوي الإعاقة.

57

%89.10

جيد جدًا

57

%89.10

جيد جدًا

56

%87.50

جيد جدًا

%87.50

جيد جدًا
جيد جدا

#

الفقرة

متو�سط ال ُبعد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )10أن متو�سط املباين واملعدات والأجهزة خلدمة التدخل املبكر قد بلغ ( )%84.04وذلك
ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد حققت م�ستوى (ممتاز) و (جيد جدًا) با�ستثناء م�ؤ�شرات:
(تهيئة املكان لتنقل الأطفال من ذوي الإعاقات ،ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة احلوا�سيب املكتبية الالزمة ،وت�أمني التكنولوجيا
امل�ساندة ،ت�أمني و�سائل النقل املنا�سبة ،واالل�ت��زام مبتطلبات الرتخي�ص اخلا�صة يف البناء) والتي حققت م�ستوى
(جيد).

70

71

ر�سم بياين ( )22

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد توثيق اخلدمات التي قدمت والأعمال التي �أجنزت مع
الأ�سر

راب ًعا :جمال التوثيق وحفظ ال�سجالت
جدول ()11
ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد توثيق اخلدمات التي قدمت والأعمال التي �أجنزت مع الأ�سر (ن= )64
#

الفقرة

1

يوجد يف امل�ؤ�س�سة �سجل خا�ص ب�أ�سماء امل�ستفيدين من برنامج التدخل
واملخت�صني يف عملية التقييم الأويل.
تعمل امل�ؤ�س�سة على توثيق البيانات املتعلقة باخلدمات املقدمة للأ�سرة
والطفل.
تقوم امل�ؤ�س�سة بتوثيق جميع االجتماعات التي تعقد مع الأ�سر امل�ستفيدة
من خدمات الربنامج.
يوجد اتفاق مكتوب حول تقدمي اخلدمات بني امل�ؤ�س�سة وكل �أ�سرة تدخل يف
برامج التدخل املبكر.

4
3
2

التكرار

متو�سط ال ُبعد

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

55

%85.90

جيد جدًا

55

%85.90

جيد جدًا

50

%78.10

جيد

48

%75.00

جيد

%81.23

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )11أن املتو�سط ل ُبعد توثيق اخلدمات التي قدمت والأعمال التي �أجنزت مع الأ�سر قد بلغ
( )%81.23وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد قد حققت م�ستوى (جيد جدًا) با�ستثناء
م�ؤ�ش َري( :تعمل امل�ؤ�س�سة على توثيق جميع االجتماعات التي تعقد مع الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات الربنامج ،يوجد
اتفاق مكتوب حول تقدمي اخلدمات بني امل�ؤ�س�سة وكل �أ�سرة تدخل يف برامج التدخل املبكر) واللذين حققا م�ستوى
(جيد).
ر�سم بياين ( )23

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد توثيق اخلدمات التي قدمت والأعمال التي �أجنزت مع
الأ�سر

72

73

جدول ()12

ر�سم بياين ( )24

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ال�سجل الفني اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر (ن= )64
التكرار

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

يو ِّثق �سجل الطفل مراجعة خطة الربنامج وتعديلها و�أهدافها وغاياتها
مع الأخذ يف احل�سبان تقدم الطفل.
تحُ دد يف �سجل الطفل الأهداف والغايات ب�شكل وا�ضح.

57

%89.10

جيد جدًا

56

%87.50

جيد جدًا

5

ُيحدد يف �سجل الطفل تقرير تقدم الطالب نحو حتقيق الأهداف.

56

%87.50

جيد جدًا

1

حتتفظ امل�ؤ�س�سة ب�سجل لكل طفل م�سجل وملتحق بامل�ؤ�س�سة.
توجد �سجالت مكتملة زمن ًيا لكل طفل -من بدء االلتحاق بامل�ؤ�س�سة �إىل
وقت مغادرتها  -تو ِّث ُق التقييم الذي يحدد احلاجات اخلا�صة للطالب.
ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على تقارير الفح�ص الطبي.
ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على مالحظات التقييم ومعلومات �أخرى
حول اخلدمات املقدمة للطفل والأ�سرة.
ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على تقارير التقييم النف�سي والرتبوي.
تحُ دد يف �سجل الطفل خطة الربنامج ال�شاملة (درا�سة احلالة ،اخلطة
الفردية ،اخلطة االنتقالية) وذلك لتلبية حاجات الطالب املحددة.
تلخي�ص مهارات الطفل واملجاالت املطلوبة عند خروجه ،مع التو�صيات
املتعلقة بالربنامج.

55

%85.90

جيد جدًا

55

%85.90

جيد جدًا

55

%85.90

جيد جدًا

55

%85.90

جيد جدًا

54

%84.40

جيد جدًا

53

%82.80

جيد جدًا

52

%81.30

جيد جدًا

%85.62

جيد جدًا

#
6
4

2
8
10
9
3
7

الفقرة

متو�سط ال ُبعد

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ال�سجل الفني اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر

يت�ضح من خالل اجلدول (� )12أن املتو�سط ل ُبعد ال�سجل الفني اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر قد بلغ
( )%85.62وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،و�أن جميع م�ؤ�شرات ال ُبعد حققت م�ستوى (جيد جدًا)� ،إذ �إن ن�سب
حتقيق امل�ؤ�شرات جميعها تراوحت ما بني (.)%89.1-%81.3

74

75

جدول ()13

جدول ()14

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر (ن= )64

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها (ن= )64

#

الفقرة

1

ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على املعلومات التي جمعت حوله قبل
الإحالة لربنامج التدخل املبكر.
ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على توثيق جميع االت�صاالت املتعلقة
بالطفل والأ�سرة.
ي�شتمل امللف الإداري للطفل على موافقة الوالدين على اخلدمات املقدمة
له مبختلف �أ�شكالها.
ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على جميع ال�شكاوى التي مت ُقدِّمت خالل
فرتة الربنامج.

3
4
2

متو�سط ال ُبعد

التكرار

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

#

52

%81.30

الفقرة

التكرار

الن�سبة

امل�ستوى

املئوية
%89.10

جيد جدًا
جيد جدًا

جيد جدًا

3

حتفظ �سجالت الأطفال ومينع و�صول غري امل�صرح لهم �إليها.

57

51

%79.70

جيد

2

يوجد منوذج لنتائج التقييم متعدد التخ�ص�صات يف ال�سجالت.

55

%85.90

51

%79.70

جيد

4

توجد �إجراءات و�سيا�سات مكتوبة حلماية �سرية �سجالت الطلبة.

53

%82.80

جيد جدًا

1

47

%73.40

جيد

8

49

%76.60

جيد

%78.53

جيد

9

يوجد منوذج �إحالة موحد يف ال�سجالت.
حت�صل امل�ؤ�س�سة على موافقة الوالدين يف حال احلاجة لإطالع املنظمات
اخلارجية على املعلومات املتعلقة بالأ�سرة والطفل.
يجري �إعالم الوالدين بالأ�شخا�ص الذين ميلكون حق االطالع على �سجل
الطفل واملعلومات الواردة فيه.
ا�ستخدام املواد ال�سمعية �أو املرئية لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج �أو
التدريب يكون مبعرفة كاملة للمقا�صد والأهداف من قبل الطالب وذويه
وموافقتهم.
توجد يف امل�ؤ�س�سة قواعد �إلكرتونية للبيانات متاحة لأع�ضاء فريق التدخل
املبكر.
يوقع كل ع�ضو يف الفريق على تعهد بعدم الإف�صاح عن �أية معلومات تتعلق
بامل�ستفيدين.
يوجد تعهد خطي يف �سجل الطفل يوقع عليه من َّ
يطلع على املعلومات �إذا
دعت ال�ضرورة �إىل ذلك.

50

%78.10

جيد

49

%76.60

جيد

يت�ضح من خالل اجلدول (ّ � )13أن متو�سط ُبعد ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر قد بلغ
( )%78.53وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد) ،و�أن م�ؤ�ش ًرا واحدًا فح�سب حقق م�ستوى (جيد جدًا) هو (ي�شتمل ال�سجل
الإداري للطفل على املعلومات التي جمعت حوله قبل الإحالة لربنامج التدخل املبكر)� ،أما بقية امل�ؤ�شرات فقد كانت
�ضمن م�ستوى (جيد) وهي (ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على توثيق جلميع االت�صاالت املتعلقة بالطفل والأ�سرة،
ي�شتمل امللف الإداري للطفل على موافقة الوالدين على اخلدمات املقدمة مبختلف �أ�شكالها ،ي�شتمل ال�سجل الإداري
للطفل على جميع ال�شكاوى التي ُقدِّمت خالل فرتة الربنامج).

7

ر�سم بياين ()25

6

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل

10
5

متو�سط ال ُبعد

48

%75.00

جيد

43

%67.20

مقبول

42

%65.60

مقبول

37

%57.80

�ضعيف

%75.47

جيد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )14أن متو�سط ُبعد حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها قد بلغ ( )%75.47ذلك ي�شري
�إىل م�ستوى (جيد) ،حيث �إن امل�ؤ�شرات الفرعية التي ح�صلت على م�ستوى جيد هي (يوجد منوذج �إحالة موحد يف
ال�سجالت ،حت�صل امل�ؤ�س�سة على موافقة الوالدين يف حال احلاجة لإطالع املنظمات اخلارجية على املعلومات املتعلقة
بالأ�سرة والطفل ،يجري �إعالم الوالدين بالأ�شخا�ص الذين ميلكون حق االطالع على �سجل الطفل واملعلومات الواردة
فيه ،ا�ستخدام امل��واد ال�سمعية �أو املرئية لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج �أو التدريب يكون مبعرفة كاملة للمقا�صد
والأه��داف من قبل الطالب وذويه وموافقتهم) ،كما �أن هنالك م�ؤ�شرات �ضمن هذا ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى
(مقبول) هي( :يوجد يف امل�ؤ�س�سة قواعد �إلكرتونية للبيانات متاحة لأع�ضاء فريق التدخل املبكر ،يوقع كل ع�ضو
يف الفريق على تعهد بعدم الإف�صاح عن �أية معلومات تتعلق بامل�ستفيدين) �أما امل�ؤ�شر( :يوجد تعهد خطي يف �سجل
الطفل يوقع عليه من يطلع على املعلومات �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك) فقد حقق م�ستوى (�ضعيف).

76

77

ر�سم بياين ()26

ر�سم بياين ( )27

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد �إجراء البحوث والدرا�سات على الطلبة

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها

جدول ()15
ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد �إجراء البحوث والدرا�سات على الطلبة (ن= )64
#
2
3
1

الفقرة
تراعي امل�ؤ�س�سة خ�صو�صية الطالب يف تنظيم و�إجراء البحوث و�إعداد
التقارير والتقييم.
ت�ضمن امل�ؤ�س�سة للطالب حماية خ�صو�صيته وهويته يف جميع مراحل
البحث.
لدى امل�ؤ�س�سة �سيا�سات و�إجراءات حتكم ا�ستخدام وتنفيذ البحوث.
متو�سط ال ُبعد

التكرار

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

53

%82.80

جيد جدًا

52

%81.30

جيد جدًا

45

%70.30

جيد

%78.13

جيد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )15أن متو�سط ُبعد �إجراء البحوث والدرا�سات على الطلبة قد بلغ ( )%78.13وذلك
ي�شري �إىل م�ستوى (جيد) ،حيث ح�صل م�ؤ�شر (لدى امل�ؤ�س�سة �سيا�سات و�إج��راءات حتكم ا�ستخدام وتنفيذ البحوث)
على م�ستوى (جيد)� ،أما امل�ؤ�شران الآخران وهما( :تراعي امل�ؤ�س�سة خ�صو�صية الطالب يف تنظيم و�إجراء البحوث
و�إعداد التقارير والتقييم ،ت�ضمن امل�ؤ�س�سة للطالب حماية خ�صو�صيته وهويته يف جميع مراحل البحث) فقد ح�صال
على م�ستوى (جيد جدًا) بن�سب مئوية تراوحت ما بني (.)%82.2-%81.3
78

79

خام�سا :الو�صول �إىل خدمة التدخل املبكر
ً

ر�سم بياين ( )28

جدول ()16

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد الو�صول �إىل خدمة التدخل املبكر

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد الو�صول �إىل خدمة التدخل املبكر (ن= )64
املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

ُي َتخذ القرار لاللتحاق بربنامج التدخل املبكر باالتفاق ما بني الأخ�صائيني
والأ�سرة.
ُيحدد الأخ�صائيون املعن ُّيون قبل البدء بتنفيذ الربنامج.

3.59

%89.84

جيد جدًا

3.59

%89.84

جيد جدًا

6

تحُ دد �أهداف الربنامج قبل البدء بتنفيذه.

3.58

%89.45

جيد جدًا

7

تحُ دد طرق العالج املمكنة التي �س ُتتبع قبل البدء بتنفيذ الربنامج.

3.58

%89.45

جيد جدًا

8

تحُ دد التقييمات التي �س ُتجرى قبل البدء بتنفيذ الربنامج.
ت�ستطيع الأ�سر االت�صال بامل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�شر �أو عرب الهاتف �أو الربيد
الإلكرتوين.
يكون �إجراء التقييم الأويل بعد �أول ات�صال مع العائلة خالل مدة ال تتجاوز
الأ�سبوعني.
ُيقبل الطفل يف برنامج التدخل املبكر عندما جتري �إحالته من ِق َبل �أ�سرته.
تقبل امل�ؤ�س�سة الإحالة لربنامج التدخل املبكر من جميع امل�صادر املخت�صة
ب�ش�أن الطفل.

3.58

%89.45

جيد جدًا

3.56

%89.06

جيد جدًا

3.56

%89.06

جيد جدًا

3.44

%85.94

جيد جدًا

3.41

%85.16

جيد جدًا

%88.58

جيد جدًا

#
5
9

3
4
1
2

الفقرة

متو�سط ال ُبعد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )16أن متو�سط ُبعد الو�صول اىل خدمة التدخل املبكر قد بلغ ( )%88.58وذلك ي�شري
�إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،حيث �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد ح�صلت على م�ستوى (جيد جدًا) وقد تراوحت ن�سبهم
املئوية ما بني (.)%89.84-%85.16

80

81

�ساد�سا :جمال التقييم متعدد التخ�ص�صات
ً
جدول ()17
ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم الطفل والأ�سرة على �أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات (ن= )64
املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.58

%89.45

جيد جدًا

ر�سم بياين ()29

%89.45

جيد جدًا

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم الطفل والأ�سرة على �أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات

جيد جدًا
جيد جدًا

#

الفقرة

16
17

جتري مراجعة ال�سجالت املتوافرة واملتعلقة بالطفل والو�ضع ال�صحي له
و�آخر تاريخ طبي بو�صف ذلك جزءًا من التقييم.
يراعي الأخ�صائيون �أن يكون التقييم منا�س ًبا للطفل لغو ًيا وثقاف ًيا.

3.58

12

ُيجري الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة تقيي ًما منتظ ًما حلالة الطفل.

3.56

%89.06

5

يجري تقييم منو الطفل االجتماعي.

3.55

%88.67

8

يجري تقييم قدرة الطفل على التوا�صل.

3.55

%88.67

جيد جدًا

14

يناق�ش الأخ�صائيون نتائج التقييم من قبل مع الأ�سرة.

3.55

%88.67

جيد جدًا

6

يجري تقييم منو الطفل االنفعايل.

3.53

%88.28

جيد جدًا

7

يجري تقييم التطور احلركي لدى الطفل.

3.53

%88.28

جيد جدًا

2

حتر�ص امل�ؤ�س�سة على م�شاركة الآباء يف عملية تقييم الطفل.

3.52

%87.89

جيد جدًا

4

يجري تقييم امل�ستوى الوظيفي للطفل يف جمال التطور املعريف.

3.52

%87.89

جيد جدًا

9

يجري تقييم مهارات الطفل الذاتية.
يجري تقييم النمو اجل�سمي للطفل من خالل فح�ص احلالة ال�صحية
واجل�سدية.
تزود امل�ؤ�س�سة الآباء والأمهات ب�إ�شعار خطي ي�ضم جميع نتائج التقييمات
اخلا�صة بالطفل.
يجري تقييم منو الطفل يف امل�ؤ�س�سة يف �إطار الأ�سرة والبيئة االجتماعية
له.
ي�ستخدم الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة �أدوات التقييم وف ًقا للمبادئ التوجيهية
يف جمال التدخل املبكر.
يحدد الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة املخاوف التي ت�شعر بها عائلة الطفل.
يكون تقييم الأ�سرة يف امل�ؤ�س�سة اختياري ويتحقق مبوافقة كل فرد من
�أفرادها.
ي�شمل تقييم �صحة الطفل يف امل�ؤ�س�سة فح�ص حا�ستي ال�سمع والب�صر.
حت�صل امل�ؤ�س�سة على تعهد خطي م�سبق من الوالدين قبل البدء بتنفيذ
التقييم.

2.52

%87.89

جيد جدًا

3.48

%87.11

جيد جدًا

3.39

%84.77

جيد جدًا

3.38

%84.38

جيد جدًا

3.36

%83.98

جيد جدًا

3.33

%83.20

جيد جدًا

3.19

%79.69

جيد

2.94

%73.44

جيد

2.92

%73.05

جيد

%85.46

جيد جدًا

10
18
15
13
11
19
3
1

متو�سط ال ُبعد
82

يت�ضح من خالل اجلدول (� )17أن متو�سط ُبعد تقييم الطفل والأ�سرة على �أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات قد
بلغ ( )%85.6وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،حيث �إن جميع م�ؤ�شرات هذه ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى (جيد
جدًا) با�ستثناء م�ؤ�شرات( :يكون تقييم الأ�سرة يف امل�ؤ�س�سة اختياري ويتحقق مبوافقة كل فرد من �أفرادها ،ي�شمل
تقييم �صحة الطفل يف امل�ؤ�س�سة فح�ص حا�ستي ال�سمع والب�صر ،حت�صل امل�ؤ�س�سة على تعهد خطي م�سبق من الوالدين
قبل البدء بتنفيذ التقييم) وقد حققت هذه امل�ؤ�شرات م�ستوى(جيد)� ،أما امل�ؤ�شرات التي ح�صلت على م�ستوى (جيد
جدًا) فقد تراوحت ن�سبها املئوية ما بني (.)%89.75 - %83.20

83

�ساب ًعا :تطوير وتنفيذ برنامج التدخل املبكر

جدول ()18

جدول ()19

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ما بعد االنتهاء من التقييم (ن= )64
#

املتو�سط

الفقرة

الن�سبة
املئوية
%90.23

ممتاز
جيد جدًا

امل�ستوى

1

يعمل الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة على �إعداد الربنامج الفردي للطفل.

3.61

2

جتري الإجابة عن �أ�سئلة الوالدين حول برنامج التدخل املبكر.
ي�ساعد العاملون يف امل�ؤ�س�سة �أ�سرة الطفل على حل امل�شاكل التي قد
تواجههم.
ّ
يو�ضح امل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سة للأ�سرة تكلفة خدمات التدخل املبكر التي
�سيح�صل عليها الطفل.

3.56

%89.06

3.56

%89.06

جيد جدًا

3.48

%87.11

جيد جدًا

%88.87

جيد جدً ا

4
3

متو�سط ال ُبعد

يت�ضح من خالل اجلدول (� )18أن متو�سط ُبعد ما بعد االنتهاء من التقييم قد بلغ ( )%88.87وذلك ي�شري �إىل
م�ستوى (جيد ج�دًا)؛ �إذ �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى (ممتاز ،جيد ج�دًا) وقد تراوحت
الن�سب املئوية لهذه امل�ؤ�شرات ما بني (.)89.06-%87.11
ر�سم بياين ( )30

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ما بعد االنتهاء من التقييم

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد الربنامج الفردي اخلا�ص بالطفل (ن= )64
#

الفقرة

املتو�سط

3

يراعي الربنامج الفردي م�صالح واحتياجات الطفل.
و�صف للأهداف والنتائج التي من املتوقع
ي�شتمل الربنامج الفردي على ٍ
�أن تتحقق للطفل والأ�سرة.
يجري ترتيب الوقت املنا�سب لتقدمي خدمات التدخل املبكر للطفل.
و�صف لأ�شكال العمل (جل�سات فردية،
ي�شتمل الربنامج الفردي على
ٍ
جل�سات جماعية ،م�شاورات ،الخ).
يحدد يف الربنامج �أع�ضاء الفريق امل�شاركون فيه.
جتري مراجعة الربنامج الفردي من قبل املخت�صني مرة واحدة على الأقل
كل � 6أ�شهر �أو َوفق ما هو مطلوب.
يحتوي الربنامج قائمة بالإجراءات التي ت�ساعد على الو�صول �إىل النتائج
املتوقعة منه.
ي�شتمل الربنامج الفردي على قائمة ت�صف احتياجات وموارد الأ�سرة
الالزمة لتطور الطفل وحت�سني احتياجاته الوظيفية.
ي�ستند الربنامج الفردي على نتائج التقييم متعدد التخ�ص�صات.
يجري بناء الربنامج الفردي وف ًقا للمناق�شة امل�شرتكة بني الآباء والأمهات
و�أع�ضاء الفريق يف امل�ؤ�س�سة.
حتدد مدة الربنامج الفردي.
يجري بناء برنامج التدخل املبكر الفردي يف حدود ( )14يو ًما من تاريخ
الإحالة الأولية للطفل.
ُيحدد يف الربنامج عدد االجتماعات التي تعقد خالل الأ�سبوع.

3.64

8
5
7
11
13
9
4
2
12
6
1
10

متو�سط ال ُبعد

الن�سبة

امل�ستوى

املئوية
%91.02

ممتاز

3.58

%89.45

جيد جدًا

3.53

%88.28

جيد جدًا

3.53

%88.28

جيد جدًا

3.52

%87.89

جيد جدًا

3.50

%87.50

جيد جدًا

3.48

%87.11

جيد جدًا

3.47

%86.72

جيد جدًا

3.45

%86.33

جيد جدًا

3.42

%85.55

جيد جدًا

3.39

%84.77

جيد جدًا

3.36

%83.98

جيد جدًا

3.27

%81.64

جيد جدًا

%86.81

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )19أن متو�سط ُبعد برنامج التدخل املبكر اخلا�ص بالطفل قد بلغ ( )%86.81وذلك
ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا)؛ �إذ �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد ح�صلت على م�ستوى (ممتاز ،جيد جدًا) وقد تراوحت
الن�سب املئوية لهذه امل�ؤ�شرات ما بني (.)%91.02-%81.64

84

85

رسم بياني ( )30
ر�سم بياين ( )31

يت�ضح من خالل اجلدول (� )20أن متو�سط ُبعد احرتام الطفل و�أ�سرته وحتديد احتياجات الطفل النمائية من
قبل �أع�ضاء فريق التدخل قد بلغ ( )% 89.19وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا)� ،إذ �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد
قد ح�صلت على م�ستوى (ممتاز ،جيد جدًا) وقد تراوحت الن�سب املئوية لهذه امل�ؤ�شرات ما بني (.)%90.63-%85.64

الخاص
الفردي
البرنامج
عينة الدر
الستجابات� أفر
النسب
اخلا�ص بالطفل
املبكر
التدخل
علىُب ُبعدعدبرنامج
اسةعلى
الدرا�سة
أفراداد عينة
المئوية ال�ستجابات
الن�سب املئوية
بالطفل

ر�سم بياين ( )32

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد احرتام الطفل و�أ�سرته وحتديد احتياجات الطفل النمائية
من قبل �أع�ضاء فريق التدخل

91.02
89.45
88.28

88.28

87.11

86.72

النسبة الموية

86.33

87.89

85.55

84.77

83.98

87.5

81.64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

فقرات ُبعد برنامج التدخل المبكر الخاص بالطفل

10

11

12

13

جدول ()20
ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد احرتام الطفل و�أ�سرته وحتديد احتياجات الطفل النمائية من قبل
�أع�ضاء فريق التدخل (ن= )64

ت�ستند جميع طرق العالج املنفذة يف امل�ؤ�س�سة �إىل ن�شاط الطفل وم�شاركته.
يتحلى جميع �أع�ضاء فريق التدخل املبكر العاملني يف امل�ؤ�س�سة باالحرتام
خالل توا�صلهم مع الطفل.
يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة باالحتفاظ باملعلومات ال�شخ�صية
للطفل.
تتفق امل�ؤ�س�سة مع العائلة على جميع القرارات املتعلقة بالأن�شطة واخلدمات
املقدمة للطفل.
يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة باملوافقة �أو الرف�ض على �إجراء
التقييم لطفلهم.

الن�سبة
املئوية
%90.63

ممتاز

3.61

%90.23

ممتاز

3.59

%89.84

جيد جدًا

3.55

%88.67

جيد جدًا

3.44

%85.94

جيد جدًا

يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة يف التعبري عن �آرائهم املتعلقة
بالعمل وتلقي اخلدمة املقدمة لهم.

3.59

%89.84

جيد جدًا

%89.19

جيد جدًا

#

الفقرة

املتو�سط

1

3.63

4

6

2

3
5
122

متو�سط ال ُبعد
86

امل�ستوى

87

جدول ()21

جدول ()22

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد مراعاة طبيعة بيئة الطفل و�أ�سرته (ن= )64

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم كفاءة الربنامج اخلا�ص بالطفل والأ�سرة ومراجعته (ن= )64

#

الفقرة

1

يقدم الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة الدعم الالزم للأ�سرة مل�ساعدتهم
على تعزيز قدرات �أطفالهم وتطويرها.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة قدرات ومهارات متكنهم من
التعامل مع الأطفال يف احلاالت الطبيعية مثل (اللعب ،التغذية ،خلع
املالب�س ،الخ).
يتعاون العاملون يف امل�ؤ�س�سة على عقد االجتماعات املنتظمة مع الأ�سرة
والطفل.
ينفذ الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة زيارات منزلية لأ�سر الأطفال
امل�ستفيدين من برامج التدخل املبكر.

2
3
4

متو�سط ال ُبعد

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.63

%90.63

ممتاز

3.55

%88.67

جيد جدًا

3.55

%88.67

جيد جدًا

3.05

%76.17

جيد

%84.77

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )21أن متو�سط ُبعد مراعاة طبيعة بيئة الطفل و�أ�سرته قد بلغ ( )%84.77وذلك ي�شري
�إىل م�ستوى (جيد جدًا)؛ �إذ �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى (ممتاز ،جيد جدًا) وقد تراوحت
الن�سب املئوية لهذه امل�ؤ�شرات ما بني (.)%90.63-%76.17

#
1
2

الفقرة
يجري تقييم كفاءة الربنامج الفردي املعمول به يف امل�ؤ�س�سة من قبل فريق
متعدد التخ�ص�صات مع الأخذ يف احل�سبان �آراء الآباء والأمهات.
يعقد القائمون على الربنامج جل�سة ملراجعته مبوافقة كل من� :إدارة
التدخل املبكر ،والوالدين ،وخدمة التدخل املبكر الر�سمي.
متو�سط ال ُبعد

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.56

%89.06

جيد جدًا

3.36

%83.98

جيد جدًا

%86.52

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )22أن متو�سط ُبعد تقييم كفاءة الربنامج اخلا�ص بالطفل والأ�سرة ومراجعته قد بلغ
( )%86.52وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا)؛ �إذ �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى (جيد جدًا)
وقد تراوحت الن�سب املئوية لهذه امل�ؤ�شرات ما بني (.)%89.06- %83.98
ر�سم بياين ( )34

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم كفاءة الربنامج اخلا�ص بالطفل والأ�سرة ومراجعته

ر�سم بياين ( )33

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد مراعاة طبيعة بيئة الطفل و�أ�سرته

88

89

ثام ًنا� :إغالق الربنامج واالنتقال �إىل غريه من اخلدمات

جدول ()24

جدول ()23

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ت�سهيل عملية تنفيذ اخلطة االنتقالية للطفل يف مرحلة ريا�ض
الأطفال (ن= )64

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد �إنهاء الربنامج (ن= )64
#
3
1
2

الفقرة
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة يف حال طلبت �أ�سرة الطفل االن�سحاب
منه.
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة عند ا�ستكمال الأهداف النمائية له� ،أو
التخل�ص من عوامل اخلطر املحيطة بالطفل �أو الناجتة عنه.
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة يف حال جتاوز عمر الطفل العمر
املحدد للربنامج.
متو�سط ال ُبعد

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.45

%86.33

جيد جدًا

3.39

%84.77

جيد جدًا

3.33

%83.20

جيد جدًا

%84.77

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )23أن متو�سط ُبعد �إنهاء الربنامج قد بلغ ( )%84.77وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد
ج�دًا) ،حيث �إن جميع م�ؤ�شرات هذا ال ُبعد قد ح�صلت على م�ستوى (جيد ج�دًا) وقد تراوحت الن�سب املئوية لهذه
امل�ؤ�شرات ما بني (.)%86.33- %83.20
ر�سم بياين ( )35

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد �إنهاء الربنامج

#

الفقرة

7

ي�ضع �أع�ضاء الفريق مع الوالدين خطة االنتقال لربنامج ريا�ض الأطفال
ومرحلة ما قبل املدر�سة.
ي�ستعر�ض امل�س�ؤول عن الربنامج خطوات االنتقال مع �أ�سرة الطفل.
حت�صل امل�ؤ�س�سة على موافقة الأ�سرة عند �إحالة الطفل �إىل اخلطة
االنتقالية.
تتوفر �إجراءات منهجية منتظمة ملتابعة الأطفال الذين ينهون الربنامج.
تو�ضع خطة انتقالية لكل طفل على حدة.
تعقد امل�ؤ�س�سة اتفا ًقا مع نظام التعليم ونظام الرعاية ال�صحية واالجتماعية
لنقل الأطفال من برنامج التدخل املبكر.
تنظم امل�ؤ�س�سة لقاء مع املخت�صني يف ريا�ض الأطفال قبل زيارة الطفل
الأوىل لهم.
توافر معايري مكتوبة تحُ دد �آلية خروج الطالب من الربنامج.
توافر بيان مكتوب ب�ش�أن اخلطة االنتقالية التي ت�شمل املوظفني امل�س�ؤولني،
وحتديد فرتة زمنية للمهام الواجب �إجنازها ،والإجراءات الواجب اتباعها.
متو�سط ال ُبعد

5
6
3
4
8
9
1
2

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.38

%84.38

جيد جدًا

3.36

%83.98

جيد جدًا

3.36

%83.98

جيد جدًا

3.31
3.28

%82.81
%82.03

جيد جدًا
جيد جدًا

3.28

%82.03

جيد جدًا

3.27

%81.64

جيد جدًا

3.20

%80.08

جيد جدًا

3.19

%79.69

جيد

%82.29

جيد جدًا

يت�ضح من خالل اجلدول (� )24أن متو�سط ُبعد ت�سهيل عملية تنفيذ اخلطة االنتقالية للطفل يف مرحلة ريا�ض
الأطفال قد بلغ ( )%82.29وذلك ي�شري �إىل م�ستوى (جيد جدًا) ،با�ستثناء امل�ؤ�شر (توافر بيان مكتوب ب�ش�أن اخلطة
االنتقالية التي ت�شمل املوظفني امل�س�ؤولني ،وحتديد فرتة زمنية للمهام الواجب �إجنازها ،والإجراءات الواجب اتباعها)
وقد ح�صل هذا امل�ؤ�شر على م�ستوى(جيد) ،وقد تراوحت الن�سب املئوية للم�ؤ�شرات التي ح�صلت على م�ستوى (جيد
جدًا) ما بني (.)%84.38-%80.08
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جدول ()25

ر�سم بياين ( )36

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد ت�سهيل عملية تنفيذ اخلطة االنتقالية للطفل يف مرحلة
ريا�ض الأطفال

ن�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم خدمة التدخل املبكر مرتبة تنازل ًيا (ن= )64
#
7
3
5
2
6
4
1

الفقرة
ُتعر�ض نتائج تقييم الأن�شطة واخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة على �شكل
تقارير مكتوبة ي�ستطيع اجلميع احل�صول عليها.
ي�شتمل نظام التقييم املعتمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تتعلق ب�آراء الأ�سر يف
اخلدمات التي يح�صلون عليها يف الربنامج.
يجري تقييم اخلدمات املقدَّمة يف امل�ؤ�س�سة وف ًقا للمعايري املعتمدة.
ي�شتمل نظام التقييم املعت َمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شراتٍ لتقييم عدد احلاالت
التي �أنهت الربنامج.
تحُ دد امل�ؤ�س�سة للهيئات الإدارية واجلهات اخلارجية املحلية طبيعة نظام
التقارير وحمتواها ب�شكل وا�ضح.
ي�شتمل نظام التقييم املعت َمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تتعلق بتحليل نتائج
تقييم الأطفال.
تعتمد امل�ؤ�س�سة نظا ًما للم�ؤ�شرات الكمية والنوعية يف تقييم الأن�شطة
واخلدمات.
متو�سط ال ُبعد

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

3.36

%83.98

جيد جدًا

3.33

%83.20

جيد جدًا

3.33

%83.20

جيد جدًا

3.31

%82.81

جيد جدًا

3.27

%81.64

جيد جدًا

3.25

%81.25

جيد جدًا

3.17

%79.30

جيد

%82.20

جيد جدًا

يت�ضح من خ�لال اجل��دول (� )25أن متو�سط ُبعد تقييم خدمة التدخل املبكر قد بلغ ( )%82.20وذل��ك ي�شري
�إىل م�ستوى (جيد ج�دً) ،با�ستثناء امل�ؤ�شر (تعتمد امل�ؤ�س�سة نظا ًما للم�ؤ�شرات الكمية والنوعية يف تقييم الأن�شطة
واخلدمات) قد ح�صل هذا امل�ؤ�شر على م�ستوى (جيد) ،وقد تراوحت الن�سب املئوية للم�ؤ�شرات التي ح�صلت على
م�ستوى (جيد جدًا) ما بني (.)%83.98 - % 81.25
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الف�صل اخلام�س :النتائج والتو�صيات

ر�سم بياين ( )37

الن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على ُبعد تقييم خدمة التدخل املبكر

النتائج:
بنا ًء على ما جرى ُ
عر�ضه من نتائج ميكن اخلروج بالنتائج الآتية:
•بلغت ن�سبة املراكز التي تقدم خدمات وبرامج تدخل مبكر ( )%24.23من �إجمايل عدد املراكز البالغة ()260
مرك ًزا ،وقد متركزت معظم هذه املراكز يف العا�صمة ،ومل يكن �أي من املراكز يقدم خدمات تدخل مبكر يف ٍّ
كل
من حمافظتي املفرق وعجلون .وميكن تف�سري هذه النتيجة بان حمافظة العا�صمة تتجه لها معظم اجلهود
الهادفة لتطوير ،كونها مركزا للعديد من املبادرات امل�ؤ�س�سية ،وتتوفر فيها بنية حتتية ب�شرية وخرباتية
تراكمية ،اىل جانب متتع املواطنني فيها مب�ستويات اقت�صادية متكنهم من �شراء خدمات خا�صة بالتدخل
املبكر لأبنائهم .اىل جانب جذب العديد من الباحثني عن خدمات تدخل مبكر من البلدان العربية.
•معظم املراكز التي تقدم خدمات التدخل املبكر كانت حتت �إ�شراف وزارة التنمية ،كما �أن معظمها يعود �إىل
القطاع اخلا�ص وقطاع العمل التطوعي .وتعك�س هذه النتيجة دور وزارة التنمية اال�شرايف ،و�سعي امل�ستثمرين
يف القطاع اخلا�ص اىل تقدمي خدمات لفئات من امل�ستفيدين القادرين على تغطية تكاليف اخلدمة.
•�إن معظم خدمات التدخل املبكر ُتقدَّم لذوي الإعاقة الذهنية تليها الإعاقة احلركية واال�ضطرابات النمائية،
كما �أن الإعاقة الب�صرية هي من �أقل �أنواع الإعاقة التي ُتقدَّم لها خدمات تدخل مبكر .وميكن تف�سري هذه
النتيجة بان الإعاقة الذهنية تثري اهتمام العديد من امل�ؤ�س�سات ملا حتتاجه طبيعة الإعاقة من تدريب وتكيف
ومتكني واك�ساب امل�ه��ارات ،وخ�صو�صا وان تبعات هذه النوع من الإعاقة طويلة امل��دى ،وان فر�ص التمكني
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستقبلية حتتاج اىل جمهود وت�أ�سي�س كبريان لبلوغ م�ستويات من االعتماد على
الذات.
•معظم امل��راك��ز التي تقدم خ��دم��ات تدخل مبكر ت�ستخدم برنامج البورتيج ،بالإ�ضافة �إىل ب��رام��ج خا�صة
بامل�ؤ�س�سات �أو نوع الإعاقة امل�ستفيدة ،كما �أن هنالك ن�سبة ملحوظة من املراكز ت�ستخدم برناجمي (لوفا�س و
التيتي�ش) ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل االهتمام امل�ؤ�س�سي يف برنامج البورتيج وتدريب اعداد كبريه
من الأخ�صائيني عليه.
•معظم العاملني يف برامج التدخل املبكر يقدمون خدمات تعليمية ،وتليها خدمات م�ساندة يف جماالت النطق
واللغة والعالج الوظيفي والطبيعي ،كما �أن ن�سبة قليلة من العاملني يف املراكز يغطون جم��االت الإر�شاد
الأ�سري والعالج باللعب .وتعك�س هذه النتيجة ال�صورة النمطية اخلا�صة برتكيز االهتمام على املجاالت
التعليمية ،دون االهتمام املبا�شر يف بقية اخلدمات يف جماالت ال�شخ�صية الأخرى.
•معظم م�ساحات املراكز �أكرب من  400مرت مربع ،و�إن متو�سط مباين املراكز يتجاوز  240مرتا مرب ًعا ،وتعك�س
هذه النتيجة االهتمام يف املرافق التي تقدم فيها اخلدمات ولعل ذلك �أي�ضا مرتبط ب�شروط ترخي�ص مراكز
الرتبية اخلا�صة والتي متنح الرتخي�ص بناء على توفر حد �أدين من م�ساحة املراكز وتوفر املرافق ب�أعداد
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تخدم الأطفال وفق للطاقة اال�ستيعابية.

مزيد من الرتكيز والتطوير لت�أخذ طابع تخ�ص�صي حمدد يعمل على تقدمي خدمات مالئمة منائية لهم.

•هناك ن�سبة ملحوظة من املراكز ُتقدَّر بـــ ( )%44.4تطبق معايري اجلودة ال�شاملة� ،إال �أن ن�سبة قليلة منها
حا�صلة على اعتمادات دولية .وتعك�س هذه النتيجة باهتمام بع�ض املراكز بتحقيق موا�صفات عاملية لرباجمها
يف ظل ع�صر ت�سوده التناف�سية وال�سعي للتطوير واال�ستفادة من ظروف االنفتاح على اخلربات الدولية يف
هذا املجال.

5 .5تبني �ضمن ُبعد امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة� ،أن��ه لي�س
لديهم قدرة مرتفعة على حتديد امل��وارد املجتمعية وامل�ؤ�س�سية التي تدعم منو الطفل ،ويعود ذلك اىل
متركز خطط التدخل املبكر اما على االخ�صائيني ،او على الأطفال دون تو�سيع قاعدة امل�شاركة بناء على
ا�ستثمار املوارد املجتمعية بهذا اخل�صو�ص.

•معظم العاملني يف مراكز التدخل املبكر حا�صلون على م�ؤهالت جامعية بكالوريو�س ف�أعلى .وتعك�س هذه
النتيجة توفر اعداد منا�سبة من اخلريجني من حملة امل�ؤهالت العلمية اجلامعية� ،ضمن خمتلف التخ�ص�صات
التي ت�سهم يف خدمات التدخل املبكر.

6 .6النتائج اخلا�صة مبجال املباين واملعدات والأج�ه��زة خلدمة التدخل املبكر �أ�شارت �إىل �أن جمموعة من
امل�ؤ�شرات مل تتحقق مب�ستوى مرتفع وهذه امل�ؤ�شرات هي( :تهيئة املكان لتنقل الأطفال ذوي الإعاقات،
وجود حوا�سيب و�أجهزة تكنولوجية تخدم فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حتقيق املراكز جلميع متطلبات
الرتخي�ص) .وتبني هذه النتيجة بان املوارد املادية والتجهيزات ال تزال بحاجة اىل مزيد من التطوير
وخ�صو�صا فيما يتعلق بدمج التكنولوجية امل�ساعدة ،على الرغم من توفر توجهات �إيجابية نحوها ،اال ان
احلاجة ال تزال قائمة اىل حني تبنيها وتفعيلها وتو�سيع نطاقها يف التدخل املبكر.

•يتوافر يف املراكز التي ج��رى م�سحها العديد من جوانب القوة من حيث متابعتهم ملفهوم التدخل املبكر
وتقدمي اخلدمات بناء على النماذج املعمول بها دول ًيا� ،إال �أن هنالك جمموعة من العنا�صر وامل�ؤ�شرات التي
تتحقق مب�ستويات مرتفعة �ضمن املجاالت الإدارية والفنية والتجهيزات واملباين وطبيعة عمل الفرق متعددة
التخ�ص�صات ولعل �أبرزها:
1 .1ح�صلت العنا�صر (وجود ر�ؤية وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة ،وجود هيكل خا�ص لربنامج
التدخل املبكر ،وج��ود من��وذج للح�صول على خدمات التدخل املبكر للأ�سر) على م�ستوى (مقبول) �أو
(جيد) �ضمن جمال وجود خطة تنظيمية و�سيا�سات مكتوبة لربنامج التدخل املبكر .وتعك�س هذه النتيجة
�ضرورة االهتمام بالنواحي الإدارية وحتديد عمل املراكز وفقا لأطار من الأداء امل�ؤ�س�سي الذي ينطلق من
ر�ؤية حمددة ،ويطور الإجراءات والهياكل امل�ؤ�س�سية وفقا لذلك.
�2 .2إن �أبرز النتائج اخلا�صة مبجال تنظيم خدمات التدخل املبكر �ضمن م�ؤ�شرات( :وجود �أخ�صائي النطق
واللغة يف امل�ؤ�س�سة ،وج��ود طبيب �أو ممر�ض يف امل�ؤ�س�سة ،وج��ود �أخ�صائي ع�لاج طبيعي يف امل�ؤ�س�سة)
ح�صلت على م�ستوى (جيد) ،كما �أن هنالك م�ؤ�شرات كانت �ضمن م�ستوى (مقبول) مثل( :وجود تقييم
للم�ؤ�س�سة ،وجود �أخ�صائي عالج وظيفي يف امل�ؤ�س�سة) ،كما �أن وجود �أخ�صائي خدمة اجتماعية قد ح�صل
على م�ستوى (�ضعيف) ،وقد بينت النتائج �أن هنالك م�ؤ�شرين ح�صال على م�ستوى (�ضعيف جدًا) وهما
(توافر �أخ�صائي تغذية ،وتوافر �أخ�صائي طفولة مبكرة يف امل�ؤ�س�سة) .وتعك�س هذه النتيجة العديد من
جوانب النق�ص اخلا�صة بالكوادر الفنية والتي لها �أدوار حيوية يف تعزيز عمل مراكز التدخل املبكر.
 3 .3نَّ
تبي �أن ُبعد تقدمي الأن�شطة املتفق عليها من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات ح�صل على تقدير كلي
(جيد) ،وتبني هذه النتيجة بان �أ�سلوب عمل الفريق متعدد التخ�ص�صات الي��زال يحتاج اىل مزيد من
التطوير يف اليات عمل مراكز التدخل املبكر.
4 .4النتائج اخلا�صة ب ُبعد امتالك الأخ�صائيني للم�ؤهالت الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة �أ�شارت
�إىل �أن الأخ�صائيني العاملني يف امل�ؤ�س�سة ال يتمتعون مب�ستوى مرتفع من التدريب املنا�سب يف جمال
التدخل املبكر ،وتعك�س هذه النتيجة بان التخ�ص�صية يف الكوادر العاملة يف هذه املراكز ال تزال بحاجة اىل
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7 .7بينت النتائج اخلا�صة ب ُبعد توثيق اخلدمات التي ُقدمت والأعمال التي �أُجن��زت مع الأ�سر �أنها ح�صلت
على م�ستوى (جيد) يف م�ؤ�شري (توثيق االجتماعات مع الأهايل ،ووجود اتفاق مكتوب بني مقدم اخلدمة
والأهل) ،وتبني هذه النتيجة بان هناك حاجة اىل اعتماد منهج قائم على التوثيق وحفظ ال�سجالت ب�شكل
مهني وتراكمي.
�8 .8أ�شارت النتائج �إىل � ّأن ُبعد ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر مل يحقق م�ستوى
مرتفع على م�ؤ�شرات (التوثيق جلميع االت�صاالت املتعلقة بالطفل والأ��س��رة ،وموافقة الوالدين على
اخلدمات املقدمة مبختلف �أ�شكالها ،وا�شتمال ال�سجل على جميع ال�شكاوى التي جرى تقدميها خالل
فرتة تطبيق الربنامج).
9 .9بينت النتائج �أن هنالك العديد من امل�ؤ�شرات �ضمن ُبعد حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها وقد حققت
م�ستوى (جيد) ف�أقل وهذه امل�ؤ�شرات هي( :وجود منوذج �إحالة موحد يف ال�سجالت ،وموافقة الوالدين
يف حال احلاجة الطالع املنظمات اخلارجية على املعلومات املتعلقة بالأ�سرة والطفل ،وتوقيع كل ع�ضو يف
الفريق على تعهد بعدم الإف�صاح عن �أية معلومات تتعلق بامل�ستفيدين ،و�إعالم الوالدين بالأ�شخا�ص الذين
ميلكون حق ّ
االطالع على �سجل الطفل واملعلومات الواردة فيه ،ووجود تعهد خطي يف �سجل الطفل يوقع
عليه كل من يطلع على املعلومات �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك)� .إىل جانب افتقار العديد من امل�ؤ�س�سات
ل�سيا�سات و�إج��راءات حتكم ا�ستخدام وتنفيذ البحوث فيها �ضمن ُبعد �إجراء الدرا�سات والبحوث ،وتبني
هذه النتيجة بان هناك حاجة اىل تطوير العديد من جوانب العمل الإداري اخلا�صة بالفئات امل�ستفيدة
من برامج التدخل املبكر ،وخ�صو�صا وانها ال ت�سري وفقا لأليات حمددة ،وقد تكون ال تلبي املعايري الدولية
ب�شكل وا�ضح ومتكامل باجلوانب اخلا�صة باملمار�سات املهنية مع الأط�ف��ال واهاليهم وعالقة امل�ؤ�س�سة
بامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
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1010بينت النتائج اخلا�صة بتقييم الطفل والأ�سرة على �أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات � ّأن هنالك العديد
من امل�ؤ�شرات التي مل تتحقق مب�ستوى مرتفع مثل( :تقييم الأ�سرة يف امل�ؤ�س�سة اختياري ويكون مبوافقة
كل فرد من �أفرادها ،تقييم �صحة الطفل يف امل�ؤ�س�سة فح�ص حا�ستي ال�سمع والب�صر ،ح�صول امل�ؤ�س�سة
على تعهد خطي م�سبق من الوالدين قبل البدء بتنفيذ التقييم ،قيام الأخ�صائيني العاملني يف امل�ؤ�س�سة
بزيارات منزلية لأ�سر الأطفال امل�ستفيدين من برامج التدخل املبكر).

التو�صيات:
يف �ضوء ما جرى التو�صل �إليه من نتائج ميكن اقرتاح التو�صيات الآتية:
1 .1العمل مع خمتلف الوزرات املعنية على �ضرورة �إيجاد �أطر لرتخي�ص املراكز وحتديد �آليات عملها يف �ضوء
املعايري املقرتحة يف الدرا�سة احلالية.
2 .2توجيه االهتمام نحو املراكز التي تقدم برامج خدمات التدخل املبكر ،من خالل التطوير الإداري والفني
للكوادر العاملة فيها وفقا للأ�س�س واملمار�سات العاملية يف هذا املجال.
3 .3االهتمام بالتوثيق والأر�شفة وتوافرهما �ضمن قواعد البيانات الإلكرتونية ،والت�أ�سي�س لإطالق �أنظمة
متابعة بني خمتلف امل�ؤ�س�سات التي تت�شارك يف خدماتها ،كونها من امل�ؤ�شرات التي مل تتحقق مب�ستوى
منا�سب لدى املراكز وامل�ؤ�س�سات التي مت درا�ستها.
�4 .4أهمية العمل على تطوير �أدوات قيا�س وت�شخي�ص موجهة لفئات الأطفال لتحديد م�ستويات النمو لديهم
يف خمتلف اجلوانب ،وتوجيه برامج التدخل املبكر وف ًقا حلاجاتهم النمائية املختلفة.
5 .5العمل على تطوير وبناء برامج تدخل مبكر لفئات الأطفال ٌ
كل وفق نوع �إعاقته ،والفئات التي يخدمها،
والعمل على توفري نظام �إ�شرايف عام يتابع �آليات تطبيق اخلدمات وفقا ملجاالتها املختلفة.
�6 .6أهمية العمل على ادخ��ال برامج متخ�ص�صة تتنا�سب مع طبيعة حاجات الطفل واال��س��رة مثل برنامج
 time floorاو الربامج القائمة على �أ�سا�س تفاعلي بني اال�سرة والطفل.
7 .7تو�سيع دور اخلدمات النف�سية والرتبوية والأ�سرية يف برامج التدخل املبكر ،والتي حتظى بهام�ش حمدود
من �إجمايل اخلدمات والربامج املقدمة.
�8 .8إجراء تقييمات دورية لواقع املراكز يف �إطار املعايري التي جرى تطويرها لأغرا�ض تقييم الواقع وبهدف
احلفاظ على م�ستويات مالئمة للخدمات املقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة.
9 .9العمل على ت�صنيف مراكز التدخل املبكر بناء على نظام ت�صنيف نقطي ومنح �شهادات واعتمادات خا�صة
بناء على ذلك.
1010العمل على تطوير مناذج موحدة ملتلقي اخلدمة يف مراكز التدخل املبكر ،ت�شتمل على بيانات ومعلومات
حيوية لأغرا�ض الدرا�سات وتغذية قواعد البيانات فيها لدى جميع مراكز التدخل املبكر.
1111اج��راء درا��س��ات لت�شمل م�سح نطاق اخ��ر من اخل��دم��ات املقدمة يف جم��ال التدخل املبكر ملرحلة ريا�ض
الأطفال ،حيث مل يتم تغطية هذا املجال يف الدرا�سة احلالية ،حيث ان فئة من الأطفال من ذو الإعاقة
يلتحقون بريا�ض الأطفال �ضمن �سن � 6-4سنوات.
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:املراجع
. الأردن، عمان، دار الفكر،) التدخل املبكر1998(  منى، احلديدي، جمال،•اخلطيب

�أهمية حتليل حمتوى الربامج امل�ستخدمة يف مراكز التدخل املبكر للتعرف على مكوناتها وت�صميمها1212
.والية تنفيذها يف �ضوء االعاقات املوجة اليها
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امللحق ()1

الربامج املقدمة باملركز لفئات الأطفال من عمر (�صفر –ما دون ال�ست �سنوات)

الفا�ضل /الفا�ضلة

الرقم

حتية طيبة وبعد،،

.1

يقوم فريق البحث امليداين بتكليف من املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�إجراء م�سح ميداين حول
“ولقع برامج وخدمات التدخل املبكر يف الأردن” ،باالعتماد على جمموعة من املعايري الدولية يف جمال تقييم مراكز
وبرامج التدخل املبكر ،نرجو من ح�ضراتكم التعاون يف الإجابة عن فقرات اال�ستبانة ،وتقدير الإجابات ح�سب الواقع
يف امل�ؤ�س�سة لديكم ،ون�ؤكد لكم �أن هذه البيانات هي لأغرا�ض البحث العلمي.

.2

.5

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

.6

ا�سم الربنامج

.3
.4

.7
عدد العاملني باملركز مع فئات الأطفال من عمر (�صفر –ما دون ال�ست �سنوات) .............. .:موظف

البيانات الأولية:
الرقم الت�سل�سلي...............................:
تاريخ التطبيق2015/ / :

 .............. .موظفة
امل�ؤهالت العلمية للعاملني باملركز مع فئات الأطفال من عمر (�صفر – ما دون ال�ست �سنوات):

امل�سو�ؤل عن التطبيق......................................:

أ.أتوجيهي ،عدد ( ) ب .دبلوم ،عدد ( ) ج .بكالوريو�س ،عدد ( ) د .ماج�ستري ،عدد ( )
عدد ( )

ا�سم املركز ........................................ .:تاريخ الت�أ�سي�س............................................ .:
العنوان :املدينة ................ .:احلي ................. .:ال�شارع .................... .:رقم البناية.......... .:

1عالج النطق واللغة ،عدد ( ) 1عالج وظيفي ،عدد ( )1
�إر�شاد �أ�سري ،عدد ( )
1خدمة اجتماعية ،عدد ( )1
1عالج باللعب ،عدد ( ) 1عالج باملو�سيقى ،عدد ( ) �1صعوبات
الربنامج الرتبوي ،عدد ( ) 1عالج فيزيائي ،عدد ( )
رعاية طبية ،عدد ( )
1رعاية �أ�سرية ،عدد ( )1
تعلم ،عدد ( )

بيانات الرتخي�ص :من� ............................ .إىل.............................. .
غايات الرتخي�ص..................................................................... .:

1تخ�ص�صات �أخرى................................................ .:عدد ( )

اجلهة املانحة للرتخي�ص....................................................................... .:

2

م�ساحة املراكز ...... .:م

�صفة امل�ؤ�س�سة :قطاع حكومي  /قطاع تطوعي  /قطاع خا�ص

م�ساحة البناء ........... .:م

عدد املكاتب التي ت�ستخدم للإدارة ................. .:عدد املرافق ال�صحية للأطفال..................... .:

عدد امللتحقني بربنامج التدخل املبكر................................ .:

عدد املرافق ال�صحية للعاملني ............ .:عدد غرف اخلدمات امل�ساندة لربامج الت�أهيل.............. .

الفئات التي ت�ستفيد من خدمات امل�ؤ�س�سة:
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2

املرافق :عدد الغرف لغايات الأن�شطة............. .:عدد قاعات االجتماعات............................ .:

الطاقة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سة ...................... .:عدد امللتحقني بامل�ؤ�س�سة................................ .:

ج .ا�ضطرابات منائية

هـ .غري ذلك............. .

التخ�ص�صات الدقيقة للعاملني باملركز مع فئات الأطفال من عمر (�صفر – ما دون ال�ست �سنوات):

رقم الهاتف ...................... .:رقم الفاك�س ................. .:الربيد الإلكرتوين........................... .:

�أ� .إعاقة عقلية ب� .إعاقة حركية
تدخل مبكر

الفئة
العمرية

بلد املن�ش�أ

نوع
االعتماد

عدد غرف املبنى الإجمايل............... .:

د� .إعاقة �سمعية

هـ� .إعاقة ب�صرية

و.

هل املركز /الربامج حا�صل على �أية اعتمادات دولية 1نعم  1ال
هل املركز /الربامج يطبق برامج �إدارة اجلودة ال�شاملة 1نعم  1ال
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ال ُبعد الأول :التنظيم والإدارة

هل تلقى العاملون تدري ًبا على برنامج البورتيج من قبل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

يعرف التنظيم �إجرائ ًيا ب�أنه :عملية توزيع الأعمال املتعلقة بربنامج التدخل املبكر على العاملني يف امل�ؤ�س�سة،
بحيث يجري �إجناز العمل ب�أقل تكلفة و�أق�صر وقت و�أف�ضل �أداء ممكن.

 1نعم  1ال
درجة تطبيقك برنامج البورتيج يف التدخل املبكر مع الأطفال يف املركز  /امل�ؤ�س�سة

و ُتع َّرف الإدارة �إجرائ ًيا ب�أنها :جمموعة من اجلهود املن�سقة التي يقوم بها فريق العاملني يف امل�ؤ�س�سة لتحقيق
�أهداف برنامج التدخل املبكر.

 1كبري  1متو�سط � 1ضعيف
تقييمك لدرجة اال�ستفادة من التدريب على برنامج البورتيج يف التدخل املبكر
 1كبري  1متو�سط � 1ضعيف

الرقم

مدة الربنامج:
�1أ�سبوع

�1أ�سبوعني �1أكرث من ذلك

الفئات التي ُي�ستخدم معها الربنامج:
�1إعاقة عقلية

�1إعاقة حركية

1ا�ضطرابات منائية

�1إعاقة �سمعية

�1إعاقة ب�صرية

1تدخل مبكر

العاملون يف امل�ؤ�س�سة (يف برنامج التدخل املبكر):
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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امل�سمى الوظيفي

امل�ؤهل العلمي

الوظيفة

اخلربة

الدورات التي التحق بها
مدة الدورة
ا�سم الدورة

الفقرات

نعم

الدرجة

ال

 1.1وجود خطة تنظيمية و�سيا�سات مكتوبة لربنامج التدخل املبكر
يوجد ر�ؤية وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.
1
يوجد ر�سالة وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.
2
يوجد �أهداف وا�ضحة لربنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.
3
يوجد هيكل تنظيمي خا�ص لربنامج التدخل املبكر.
4
يوجد و�صف وظيفي للكوادر العاملة يف برنامج التدخل املبكر.
5
يوجد خطة تنظيمية �إدارية فعالة للم�ؤ�س�سة.
6
توجد �أ�س�س حمددة الختيار املوظفني وتوظيفهم يف امل�ؤ�س�سة.
7
يوجد منوذج للح�صول على خدمات التدخل املبكر للأ�سر.
8
 1.2تنظيم خدمات التدخل املبكر
توجد الئحة باخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة.
9
 10يوجد مدير عام للم�ؤ�س�سة.
 11يوجد مدير فني للم�ؤ�س�سة.
 12يوجد طبيب �أو ممر�ض يف امل�ؤ�س�سة.
 13يوجد �أخ�صائي عالج طبيعي يف امل�ؤ�س�سة.
 14يوجد �أخ�صائي عالج وظيفي يف امل�ؤ�س�سة.
 15يوجد �أخ�صائي النطق واللغة يف امل�ؤ�س�سة.
 16يوجد �أخ�صائي طفولة مبكرة يف امل�ؤ�س�سة.
 17يوجد �أخ�صائي تربية خا�صة يف امل�ؤ�س�سة.
 18يوجد �أخ�صائي تغذية للم�ؤ�س�سة.
 19يوجد �أخ�صائي تقييم للم�ؤ�س�سة.
 20يوجد �أخ�صائي خدمة اجتماعية للم�ؤ�س�سة.
 21حتدد امل�ؤ�س�سة الفئات امل�ستفيدة من اخلدمات املقدمة.
 22حتدد امل�ؤ�س�سة الأع�ضاء الفنيني العاملني يف برنامج التدخل املبكر.
 23توجد لوائح /تعليمات خا�صة بالأ�س�س الواجب االلتزام بها يف الربنامج.

107

24

ال ُبعد الثاين :الأخ�صائيون امل�شاركون يف برنامج التدخل املبكر واملهام املوكلة �إليهم.

يوجد جدول زمني حمدد لعمل �أع�ضاء الفريق.
الفقرات

الرقم

 1.3الدور الإداري للمدير الفني يف برنامج التدخل املبكر
24

يع ّد التقارير الفنية.

25

يخطط ملختلف الأن�شطة العملية املتاحة.

26

يعيد توزيع �أ�شكال العمل على اخلدمات املقدمة.

27

يحدد �أدوار �أع�ضاء الفريق بتنفيذ اخلدمات.

28

ي�سهم يف تطوير برنامج التدخل املبكر يف امل�ؤ�س�سة.

30

يق ّيم م�ستوى خدمات التدخل املبكر املقدمة يف امل�ؤ�س�سة.

31

يقدم للموظفني التدريب الالزم.

32

يحر�ص على حتقيق التفاعل بني امل�ؤ�س�سة واملنظمات اخلارجية.

33

يوزع �ساعات العمل بني �أع�ضاء الفريق وفق �إجراءات عملية حمددة.

 1.4خ�صائ�ص وم�ؤهالت امل�شرف يف برامج التدخل املبكر

بدرجة
كبرية

الدرجة
بدرجة بدرجة
متو�سطة �ضعيفة

غري
موجودة

ُيعرف الأخ�صائيون امل�شاركني يف برنامج التدخل املبكر �إجرائ ًيا ب�أنهم :جمموعة الأفراد العاملني �ضمن برنامج
خمطط ومنظم وفق �أ�س�س علمية وتربوية لتنفيذ جمموعة من الأن�شطة واملهام املختلفة التي تدخل �ضمن �إطار
التدخل املبكر.
الرقم

غري
موجودة

 1 .2تقدمي الأن�شطة املتفق عليها من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات
1

يت�ألف فريق عمل برنامج التدخل املبكر من ثالثة �أخ�صائيني كحد �أدنى.

2

يت�ألف فريق عمل برنامج التدخل املبكر من تخ�ص�صات خمتلفة.

3

ت�ستعني امل�ؤ�س�سة ب�أخ�صائيني خارجيني عند احلاجة

2 .2امتالك الأخ�صائيني للم�ؤهالت الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة
1
2
3

29

حا�صل على �شهادة جامعية تتعلق بالطفولة املبكرة �أو �أي تخ�ص�ص ذي �صلة.

30

ميتلك خربة ترتاوح ما بني (� )10 – 5سنوات يف العمل مع الأطفال.

4

31

ميتلك مهارات توا�صل عالية.

5

32

ميتلك خربة وا�سعة يف العمل مع الأ�سر.

33

ميتلك خربة وا�سعة يف ا�ستخدام �أدوات التقييم.

34

لديه قدرة على تف�سري نتائج التقييم.

35

لديه قدرة على تقدير التو�صيات الالزمة للحالة بنا ًء على النتائج.

ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة م�ؤهالت علمية عالية.
يتمتع الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة بالتدريب املنا�سب يف جمال التدخل
املبكر.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة املعرفة واملهارات الالزمة للتقييم.

 3.2امتالك الأخ�صائيني للمهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة

6
7
8
9
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الفقرات

بدرجة
كبرية

املقيا�س
بدرجة بدرجة
متو�سطة �ضعيفة

ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة مهارة التخطيط.
يتمتع الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة مبهارات عملية متكنهم من �إجراء
اجلل�سات للأ�سر والأطفال.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة املعرفة املهنية الالزمة.
لديهم معرفة بالأ�ساليب الداعمة لبيئة التعلم والتي تتالئم مع جاحات
الطفل وا�سرته.
ميتلكون القدرة على حتليل امل�شكالت التي تواجههم ب�شكل منظم وممنهج.
ميتلكون القدرة على حتديد املوارد املجتمعية وامل�ؤ�س�سية التي تدعم منو
الطفل.
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ال ُبعد الثالث :املباين واملعدات والأجهزة خلدمة التدخل املبكر

ال ُبعد الرابع :التوثيق وحفظ ال�سجالت

ُتع َّرف املباين واملعدات والأجهزة يف خدمة التدخل املبكر ب�أنها :جمموعة املباين املجهزة وامل�ستخدمة يف تقدمي
خدمة التدخل املبكر بحيث تكون منا�سبة لتنفيذ الأن�شطة من حيث امل�ساحة والت�صميم.

ُيع َّرف التوثيق وحفظ ال�سجالت �إجرائ ًيا ب�أنه :عملية ر�صد جميع الأن�شطة وتدوينها والأع�م��ال التي جرى
تنفيذها يف برنامج التدخل املبكر ،واملعلومات التي ُجمعت حول حالة الطفل امللتحق بالربنامج ،والتقييمات التي
خ�ضع لها ،والتغريات الطارئة عليه.

الفقرات

الرقم
 1 .3جتهيز �أماكن للعمل
1

يوجد �أماكن خم�ص�صة لإجراء اللقاءات واجلل�سات العالجية للأطفال و�أ�سرهم.

2

يوجد �أماكن تنا�سب حاجات �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة.

3

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة بيئة �آمنة خم�ص�صة لعائالت الأطفال ذوي الإعاقة.

4

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة و�سائل نقل منا�سبة للطفل.

5

ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة احلوا�سيب املكتبية الالزمة.

6

يوجد و�سائل ات�صال منا�سبة.

املقيا�س
نعم

ال

الرقم

الفقرات

نعم

املقيا�س

ال

 1.4توثيق اخلدمات التي قدمت والأعمال التي �أجنزت مع الأ�سر
يوجد يف امل�ؤ�س�سة �سجل خا�ص ب�أ�سماء امل�ستفيدين من برنامج التدخل واملخت�صني يف عملية
1
التقييم الأويل.
يوجد اتفاق مكتوب حول تقدمي اخلدمات بني امل�ؤ�س�سة وكل �أ�سرة تدخل يف برامج التدخل
2
املبكر.
ُتو َّثق جميع االجتماعات التي تعقد مع الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات الربنامج.
3
4

ُتوثق البيانات املتعلقة باخلدمات املقدمة للأ�سرة والطفل.

 2 .4ال�سجل الفني اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر

7

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للأخ�صائيني.

5

8

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للأطفال.

6

9

يوجد مرافق �صحية منا�سبة للزوار.

10

تتوافر يف امل�ؤ�س�سة تكنولوجيا م�ساندة.

11

تتوافر يف امل�ؤ�س�سة الأجهزة الالزمة.

8

حتتفظ امل�ؤ�س�سة ب�سجل لكل طفل م�سجل وملتحق بامل�ؤ�س�سة.
توجد �سجالت مكتملة زمنيا لكل طفل من بدء االلتحاق بامل�ؤ�س�سة �إىل وقت مغادرتها توثق
التقييم الذي يحدد احلاجات اخلا�صة للطالب.
يحدد يف �سجل الطفل خطة الربنامج ال�شاملة (درا�سة احلالة ،اخلطة الفردية ،اخلطة
االنتقالية) وذلك لتلبية حاجات الطالب املحددة.
تحُ دد يف �سجل الطفل الأهداف والغايات ب�شكل وا�ضح.

12

تتوافر يف امل�ؤ�س�سة الو�سائل التعليمية املنا�سبة.

9

13

املكان مهي�أ لتنقل الأطفال ذوي الإعاقات املختلفة.

10

14

يلتزم املركز مبتطلبات الرتخي�ص اخلا�صة مبراكز التدخل املبكر.

11

يحدد يف �سجل الطفل تقرير تقدم الطالب نحو حتقيق الأهداف.
يوثق �سجل الطفل مراجعة خطة الربنامج وتعديلها و�أهدافها وغاياتها مع الأخذ يف
احل�سبان تقدم الطفل.
تلخي�ص مهارات الطفل واملجاالت املطلوبة عند خروجه ،مع التو�صيات املتعلقة بالربنامج.

12

ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على تقارير الفح�ص الطبي.

7

ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على تقارير التقييم النف�سي والرتبوي.
13
ي�شتمل ال�سجل الفني للطفل على مالحظات التقييم ومعلومات �أخرى حول اخلدمات
14
املقدمة للطفل والأ�سرة.
 3 .4ال�سجل الإداري اخلا�ص بكل طفل يف برنامج التدخل املبكر
ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على املعلومات التي ُجمعت حول الطفل قبل الإحالة �إىل
15
برنامج التدخل املبكر.
ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على جميع ال�شكاوى التي جرى تقدميها خالل فرتة
16
الربنامج.
ي�شتمل ال�سجل الإداري للطفل على توثيق جلميع االت�صاالت املتعلقة بالطفل والأ�سرة.
17
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18

ي�شتمل امللف الإداري للطفل على موافقة الوالدين على اخلدمات املقدمة مبختلف �أ�شكالها.

 4 .4حفظ ال�سجالت و�آلية ا�سرتجاعها
19

يوجد منوذج �إحالة موحد يف ال�سجالت.

20

يوجد منوذج لنتائج التقييم متعدد التخ�ص�صات يف ال�سجالت.

21

تحُ فظ �سجالت الأطفال ومينع و�صول غري امل�صرح لهم �إليها.

22

توجد �إجراءات و�سيا�سات مكتوبة حلماية �سرية �سجالت الطلبة.

يوجد يف امل�ؤ�س�سة قواعد �إلكرتونية للبيانات متاحة لأع�ضاء فريق التدخل املبكر.
23
يوجد تعهد خطي يف �سجل الطفل يوقع عليه من يطلع على املعلومات �إذا دعت ال�ضرورة
24
�إىل ذلك.
يوقع كل ع�ضو يف الفريق على تعهد بعدم الإف�صاح عن �أية معلومات تتعلق بامل�ستفيدين.
25
حت�صل امل�ؤ�س�سة على موافقة الوالدين يف حال احلاجة لإطالع املنظمات اخلارجية على
26
املعلومات املتعلقة بالأ�سرة والطفل.
يجري �إعالم الوالدين بالأ�شخا�ص الذين ميلكون حق االطالع على �سجل الطفل واملعلومات
27
الواردة فيه.
ا�ستخدام املواد ال�سمعيه �أو املرئية لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج �أو التدريب يجري مبعرفة
28
كاملة للمقا�صد والأهداف من قبل الطالب وذويه وموافقتهم.
� 5 .4إجراء البحوث والدرا�سات على الطلبة
29

لدى امل�ؤ�س�سة �سيا�سات و�إجراءات حتكم ا�ستخدام وتنفيذ البحوث.

30

تراعي امل�ؤ�س�سة خ�صو�صية الطالب يف تنظيم و�إجراء البحوث و�إعداد التقارير والتقييم.

31

ت�ضمن امل�ؤ�س�سة للطالب حماية خ�صو�صيته وهويته يف جميع مراحل البحث.
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ال ُبعد اخلام�س :الو�صول خلدمة التدخل املبكر
ُيعرف الو�صول �إىل خدمة التدخل املبكر �إجرائ ًيا ب�أنه� :إمكانية ح�صول الفئات امل�ستهدفة من برنامج التدخل
املبكر على اخلدمات التي يقدمها الربنامج والتي ت�شمل االت�صال بامل�ؤ�س�سة ،وقبول الإحالة من اجلهات املخت�صة،
و�إجراء التقييم الأويل ،واتخاذ القرار ب�ش�أن التحاق الطفل بالربنامج ،وحتديد الأخ�صائيني املعنيني بتنفيذه.
امل�ؤ�شرات

الرقم

بدرجة
كبرية

املقيا�س
بدرجة بدرجة
متو�سطة �ضعيفة

غري
موجودة

1 .5الو�صول خلدمة التدخل املبكر

6

يقبل الطفل يف برنامج التدخل عندما تكون �إحالته من قبل �أ�سرته.
تقبل امل�ؤ�س�سة الإحالة لربنامج التدخل املبكر من جميع امل�صادر املخت�صة
ب�ش�أن الطفل.
ت�ستطيع الأ�سر االت�صال بامل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�شر �أو عرب الهاتف �أو الربيد
الإلكرتوين.
ُيجرى التقييم الأويل بعد �أول ات�صال مع العائلة خالل مدة ال تتجاوز
الأ�سبوعني.
ُيتخذ القرار لاللتحاق بربنامج التدخل املبكر باالتفاق ما بني الأخ�صائيني
والأ�سرة.
تحُ دد �أهداف الربنامج قبل البدء بتنفيذه.

1

7

تحُ دد طرق العالج املمكنة التي �سوف ُت َّتبع قبل البدء بتنفيذ الربنامج.

8

حتدد التقييمات التي �سوف تجُ رى قبل البدء بتنفيذ الربنامج.

9

ُيحدد الأخ�صائيون املعنيون قبل البدء بتنفيذ الربنامج.

2
3
4
5
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ال ُبعد ال�ساد�س� :إجراء التقييم متعدد التخ�ص�صات
ُيع َّرف التقييم متعدد التخ�ص�صات �إجرائ ًيا ب�أنه :عملية جمع البيانات املتعلقة بالطفل امللتحق بربنامج التدخل
املبكر وتف�سريها والتي ت�شمل جوانب متعددة (معرفية ،حركية ،اجتماعية) ويقوم ب�إجراء هذا التقييم �أ�شخا�ص
مهنيون من تخ�ص�صات خمتلفة.
الرقم

الفقرات

املقيا�س
بدرجة بدرجة بدرجة غري
كبرية متو�سطة �ضعيفة موجودة

20

يعمل الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة على �إعداد الربنامج الفردي للطفل.

21

جتري الإجابة عن �أ�سئلة الوالدين حول برنامج التدخل املبكر.
ّ
يو�ضح امل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سة للأ�سرة تكلفة خدمات التدخل املبكر التي �سيح�صل
عليها الطفل.
ي�ساعد العاملون يف امل�ؤ�س�سة �أ�سرة الطفل على حل امل�شاكل التي قد تواجههم.

22
23

 1 .6تقييم الطفل والأ�سرة على �أ�سا�س منهج متعدد التخ�ص�صات
1

حت�صل امل�ؤ�س�سة على تعهد خطي م�سبق من الوالدين قبل البدء بتنفيذ التقييم.

2

حتر�ص امل�ؤ�س�سة على م�شاركة الآباء يف عملية تقييم الطفل.

3

ي�شمل تقييم �صحة الطفل يف امل�ؤ�س�سة فح�ص حا�ستي ال�سمع والب�صر.

4

يجري تقييم امل�ستوى الوظيفي للطفل يف جمال التطور املعريف.

5

يجري تقييم منو الطفل االجتماعي.

6

يجري تقييم منو الطفل االنفعايل.

7

يجري تقييم التطور احلركي لدى الطفل.

8

يجري تقييم قدرة الطفل على التوا�صل.

9

يجري تقييم مهارات الطفل الذاتية.
يجري تقييم النمو اجل�سمي للطفل من خالل فح�ص احلالة ال�صحية
واجل�سدية.
ُيحدِّد الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة املخاوف التي ت�شعر بها عائلة الطفل.

10
11
12
13
14

ُيجري الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة تقييم منتظم حلالة الطفل.
ي�ستخدم الأخ�صائيون يف امل�ؤ�س�سة �أدوات التقييم وف ًقا للمبادئ التوجيهية يف
جمال التدخل املبكر.
يناق�ش الأخ�صائيون نتائج التقييم مع الأ�سرة.

يجري تقييم منو الطفل يف امل�ؤ�س�سة�ضمن �إطار الأ�سرة والبيئة االجتماعية له.
15
جتري مراجعة ال�سجالت املتوافرة واملتعلقة بالطفل والو�ضع ال�صحي له و�آخر
16
تاريخ طبي بو�صفها جزءًا من التقييم.
يراعي الأخ�صائيون �أن يكون التقييم منا�سبا للطفل لغو ًيا وثقاف ًيا.
17
تزود امل�ؤ�س�سة الآباء والأمهات ب�إ�شعار خطي ي�ضم جميع نتائج التقييمات
18
اخلا�صة بالطفل.
يكون تقييم الأ�سرة يف امل�ؤ�س�سة اختياري ويح�صل مبوافقة كل فرد من �أفرادها.
19
 2 .6ما بعد االنتهاء من التقييم
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ال ُبعد ال�سابع :تطويروتنفيذ برنامج التدخل الفردي
ُيع َّرف تطوير وتنفيذ برنامج التدخل الفردي �إجرائ ًيا ب�أنه� :إجراءات تنفيذ الربنامج الفردي اخلا�ص بالطفل
امللتحق بربنامج التدخل املبكر ،وتطويره وفق حاجة الطفل والتغري الطارئ على حالته.
الرقم

الفقرات

بدرجة
كبرية

 1 .7الربنامج الفردي اخلا�ص بالطفل
يجري بناء برنامج التدخل املبكر الفردي يف حدود ( )14يو ًما من تاريخ
1
الإحالة الأولية للطفل.
ي�ستند الربنامج الفردي �إىل نتائج التقييم متعدد التخ�ص�صات.
2
3

يراعي الربنامج الفردي م�صالح واحتياجات الطفل.
ي�شتمل الربنامج الفردي على قائمة ت�صف احتياجات وموارد الأ�سرة
الالزمة لتطور الطفل وحت�سني احتياجاته الوظيفية.
يجري ترتيب الوقت املنا�سب لتقدمي خدمات التدخل املبكر للطفل.

6

حتدد مدة الربنامج الفردي.
ي�شتمل الربنامج الفردي على و�صف لأ�شكال العمل (جل�سات فردية ،جل�سات
جماعية ،م�شاورات ،الخ).
ي�شتمل الربنامج الفردي على و�صف للأهداف والنتائج التي من املتوقع �أن
تتحقق للطفل والأ�سرة.
ي�شتمل الربنامج على قائمة بالإجراءات التي ت�ساعد على الو�صول �إىل
النتائج املتوقعة منه.
ُيحدد يف الربنامج عدد االجتماعات التي تعقد خالل الأ�سبوع.

4
5
7
8
9
10

املقيا�س
بدرجة بدرجة
متو�سطة �ضعيفة

غري
موجودة

يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة باملوافقة �أو الرف�ض على �إجراء
18
التقييم لطفلهم.
يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة يف التعبري عن �آرائهم املتعلقة
19
بالعمل وتلقي اخلدمة املقدمة لهم.
 3 .7مراعاة طبيعة بيئة الطفل و�أ�سرته
يقدم الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة الدعم الالزم للأ�سرة مل�ساعدتهم
20
على تعزيز قدرات �أطفالهم وتطويرها.
ميتلك الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة قدرات ومهارات متكنهم من
التعامل مع الأطفال يف احلاالت الطبيعية مثل (اللعب ،التغذية ،خلع
21
املالب�س ،الخ).
يتعاون العاملون يف امل�ؤ�س�سة على عقد االجتماعات املنتظمة مع الأ�سرة
22
والطفل.
ينفذ الأخ�صائيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة زيارات منزلية لأ�سر الأطفال
23
امل�ستفيدين من برامج التدخل املبكر.
 4 .7تقييم كفاءة الربنامج اخلا�ص بالطفل والأ�سرة ومراجعته
يجري تقييم كفاءة الربنامج الفردي املعمول به يف امل�ؤ�س�سة من قبل فريق
24
متعدد التخ�ص�صات مع الأخذ بعني االهتمام �آراء الآباء والأمهات.
يعقد القائمون على الربنامج جل�سة ملراجعته مبوافقة كل من� :إدارة التدخل
25
املبكر ،والوالدين ،وخدمة التدخل املبكر الر�سمي.

ُيحدد يف الربنامج �أع�ضاء الفريق امل�شاركون فيه.
11
يجري بناء الربنامج الفردي وف ًقا للمناق�شة امل�شرتكة بني الآباء والأمهات
12
و�أع�ضاء الفريق يف امل�ؤ�س�سة.
جتري مراجعة الربنامج الفردي من قبل املخت�صني مرة واحدة على الأقل
13
كل� 6أ�شهر �أو ح�سب ما هو مطلوب.
 2 .7احرتام الطفل و�أ�سرته وحتديد احتياجات الطفل النمائية من قبل �أع�ضاء فريق التدخل
14
15
16
17

116

ت�ستند جميع طرق العالج املنفذة يف امل�ؤ�س�سة �إىل ن�شاط الطفل وم�شاركته.
يتحلى جميع �أع�ضاء فريق التدخل املبكر العاملني يف امل�ؤ�س�سة باالحرتام
خالل توا�صلهم مع الطفل.
تتفق امل�ؤ�س�سة مع العائلة على جميع القرارات املتعلقة بالأن�شطة واخلدمات
املقدمة للطفل.
يحرتم العاملون يف امل�ؤ�س�سة حق الأ�سرة باالحتفاظ باملعلومات ال�شخ�صية
للطفل.
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ال ُبعد الثامن� :إغالق الربنامج واالنتقال �إىل غريه من اخلدمات

ال ُبعد التا�سع :تقييم خدمات برنامج التدخل املبكر

ُيعرف �إغالق الربنامج واالنتقال �إىل غريه من اخلدمات �إجرائ ًيا ب�أنه :الأ�سباب امل�ؤدية �إىل توقف العمل بربنامج
التدخل املبكر وت�سهيل انتقال الطفل �إىل املرحلة التالية وفق �إجراءات منهجية حمددة.

ُيع َّرف تقييم خدمات التدخل املبكر �إجرائ ًيا ب�أنه� :إج��راءات ُت َت َخذ ملعرفة مدى جناح �إدارة امل�ؤ�س�سة يف حتقيق
�أهداف برنامج التدخل املبكر من عدمه.

الرقم

الفقرات

 1 .8انهاء الربنامج
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة عند ا�ستكمال الأهداف النمائية له� ،أو
1
التخل�ص من عوامل اخلطر املحيطة بالطفل �أو الناجتة عنه.
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة يف حال جتاوز عمر الطفل العمر
2
املحدد للربنامج.
يغلق الربنامج املعمول به يف امل�ؤ�س�سة يف حال طلبت �أ�سرة الطفل االن�سحاب
3
منه.
 2 .8ت�سهيل عملية تنفيذ اخلطة االنتقالية للطفل يف مرحلة ريا�ض الأطفال
4

تتوافر معايري مكتوبة حتدد �آلية خروج الطالب من الربنامج.
يتوافر بيان مكتوب ب�ش�أن اخلطة االنتقالية والتي ت�شمل املوظفني امل�س�ؤولني،
وحتديد فرتة زمنيه للمهام الواجب �إجنازها ،والإجراءات الواجب اتباعها.
تتوافر �إجراءات منهجية منتظمة ملتابعة الأطفال الذين ينهون الربنامج.

7

تو�ضع خطة انتقالية لكل طفل على حدة.

8

ي�ستعر�ض امل�س�ؤول عن الربنامج خطوات االنتقال مع �أ�سرة الطفل.

9

حت�صل امل�ؤ�س�سة على موافقة الأ�سرة عند �إحالة الطفل �إىل اخلطة االنتقالية.
ي�ضع �أع�ضاء الفريق مع الوالدين خطة االنتقال لربنامج ريا�ض الأطفال
ومرحلة ما قبل املدر�سة.
تعقد امل�ؤ�س�سة اتفا ًقا مع نظام التعليم ونظام الرعاية ال�صحية واالجتماعية
لنقل الأطفال من برنامج التدخل املبكر.
تنظم امل�ؤ�س�سة لقاء مع املتخ�ص�صني يف ريا�ض الأطفال قبل زيارة الطفل
الأوىل لهم.

5
6

10
11
12
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بدرجة
كبرية

املقيا�س
بدرجة بدرجة
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غري
موجودة

الرقم

امل�ؤ�شرات

بدرجة
كبرية

املقيا�س
بدرجة بدرجة
متو�سطة �ضعيفة

غري
موجودة

 1 .9تقييم خدمة التدخل املبكر
تعتمد امل�ؤ�س�سة نظا ًما للم�ؤ�شرات الكمية والنوعية يف تقييم الأن�شطة
1
واخلدمات.
ي�شتمل نظام التقييم املعتمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات لتقييم عدد احلاالت
2
التي �أنهت الربنامج.
ي�شتمل نظام التقييم املعتمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تتعلق ب�آراء الأ�سر يف
3
اخلدمات التي يح�صلون عليها يف الربنامج.
ي�شتمل نظام التقييم املعت َمد يف امل�ؤ�س�سة على م�ؤ�شرات تتعلق بتحليل نتائج
4
تقييم الأطفال.
يجري تقييم اخلدمات املقدمة يف امل�ؤ�س�سة وف ًقا للمعايري املعتمدة.
5
حتدِّد امل�ؤ�س�سة للهيئات الإدارية واجلهات اخلارجية املحلية طبيعة نظام
6
التقارير وحمتواها ب�شكل وا�ضح.
ُتعر�ض نتائج تقييم الأن�شطة واخلدمات املقدَّمة يف امل�ؤ�س�سة على �شكل
7
تقارير مكتوبةي�ستطيع اجلميع احل�صول عليها.

119

120

