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 منظومة خدمات التدخل المبكر:

 نظرة تحليلية للواقع والطموح المستقبلي لخدمات في المملكة العربية السعودية كأنموذج

 جامعة الملك سعود ،قسم التربية الخاصة ،أستاذ مساعد ،مرزاد. هنية محمود 

 ورقة عمل مقدمة

 المقدمة: 

منظومة خدمات التدخل المبكر بمثابة حجراألساس أو البنية التحتية الراسخة لمختلف الخدمات التي قد تتطلبها العناية بذوي  تمثل

ادا على أهمية مثل هذا النوع من الخدمات خالل مرحلة الطفولة و ذلك إستن على إختالف مستويات إعاقتهم، اإلحتياجات الخاصة

األطفال منذ صغار بالمثيرات والحوافز البيئية إلستثارة وتحفيز النمو السوي ل األطفال تأثرة التي تتسم بالحساسية البالغة لالمبكر 

هذا وتزخر مختلف أدبيات الطفولة المبكرة بأدلة  .م وٕاذكاء مواهبهم وٕابداعهم، وفي تنمية قدراتهرالميالد وحتى الثامنة من العم

مرحلة مرحلة البناء وتشكيل شخصية الطفل وبلورة ها ٕاعتبار و لالجتهاد عن حساسية النمو خالل مرحلة الطفولة  علمية ال تدع مجاال

ذا اإلثراء إذ تتضاعف أهمية مثل ه، (Odom,Hanson, Blackman, & Kaul, 2003)سلوكه في المراحل العمرية الالحقة

 من أمثالتسقت نتائج غالبية الدراسات في الدول المتقدمة فلقد أ ،المعرضين لمخاطر التأخر النمائيبالنسبة لفئة 

(Guralnick,2000; Johnson, Gallagher, LaMontagne, Jordan, Gallagher, Hunting,  & et al.,1994)   

ها مقارنة بمن لم يتم التحاقهم بمثل هذه البرامج لتحقوا بأاألطفال الذين  أداء صغارفي التأكيد على وجود فروق دالة احصائيًا في 

على مستوى األطفال ائية والنم تربويةالصحية و الجتماعية و االقتصادية و االجدوى د اليتأك هذا عالوة علىلصالح الفئة األولى، 

 Bradley)   ومتكاملة شاملة ومنتظمةضمن منظومة وطنية تفعيل هذه البرامج كنتيجة حتمية المستفيدين وأسرهم والمجتمع برمته 

& Crowyn, 2005; Campbell, & Ramey 1995; Hanson, & Lynch, 1995; Schweinhart, Barnes, & 

Weikart, 1997 ; Shonkoff, & Hauser-Cram, 1987)   ، 

 

ما أمكن من  عوامل الخطر الجسدية والصحية و انفعالية  تستهدف منظومة خدمات التدخل المبكر منع أو التخفيف 

 (IDEA, 2011; Odom, et al., 2003 ) واإلدراكية التي قد تعترض مسيرة النمو نتيجة اسباب بيئية أو بيولوجية

فل،وما أثمر عنه لقد تنامى اإلهتمام الدولي بمنظومة خدمات التدخل المبكر نتيجة التوقيع على اتفاقية حقوق اإلنسان و حقوق الط

الصحية لجميع المواطنين بغض النظر عن  هذا التوقيع من تطورات ملموسة في فلسفة أوجه الرعاية اإلنسانية واالجتماعية و

 .U. S) تأكيد هذه الفلسفات المختلفة على أحقيتة الجميع في الحصول على ما يحتاجون من خدمات، وكذلك أعمارهم واحتياجاتهم

Department of Education, 2013)  ،التيالتنموية  القضاياضمن منظومة خدمات التدخل المبكر يمكن النظر إلى  إذ 

وثيقة بين التفاعلية العالقات للنتيجة ، كلتشمل: الجانب الصحي، واإلجتماعي، والتربوي، والنفسي اجوانبه وتتعدد هاتتداخل أبعاد
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وٕاستثارة  وأساليب تربيتهم وثقافاتهم، مثل الوالدين، ،طفالفي البيئة األسرية واإلجتماعية لأل رالعناص والعديد من هذه األبعاد

هذه الجوانب مثل في ضوء  و ،لتي يحتاجونهاو تكامل منظومة الخدمات اجودة وعناصرالمجتمع من األقران والمدرسة، و  ،إبداعهم

 أصبحت ، بلالدول المتقدمة غالبيةقائمة اهتمام  قضية التدخل المبكرتصدرت ، المستندة على البحث العلميالتنموية المتعددة 

   ;Bailey, Aytch, Odom, Symons & Wolery, 1999 للحكم على تطور الدول وٕازدهارها الرئيسية قائمة المعاييرضمن 

  Odom, et al, 2003; Merza, 2002; Ozand, Al-Odaib, Merza,& Al Harbi , 2003; Peterson, 1987; 

Schweinhart, et al., 1997)  . 

تستهدف الباحثة من خالل هذه الورقة مناقشة أبرز المفاهيم واألسس لمنظومة خدمات التدخل و إستنادا علي هذه الحقائق ،        

المتطلبات األساسية لهذه المنظومة ذا باإلضافة إلى مناقشة والجدوى الوطنية متعددة الجوانب من توفيرها، ه، ومبرارته  ،المبكر

كذلك تشتمل الورقة على مناقشة تحليلية للوضع الراهن ، (IDEA, 2011) ,طبقا للتشريع األمريكي لتعليم األطفال من ذوي اإلعاقة

نقاط القوة و لتفنيد  SWOT)خالل اإلستعانة بنموذج التحليل الرباعي( من لهذه الخدمات في المملكة العربية السعودية كأنموذج

وذلك بهدف استخالص م)، ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦ عبد الجواد،و ، والسلطانالعتيبي، (التهديدات  مخاطر أووالفرص وال القصور

الكبير، بما يدعم مسيرة على مستوى دول الخليج  والعالم العربي  عملية لدعم إقرار منظومة خدمات التدخل المبكر توصيات

حاق بركب معظم الدول النامية التي سبقتنا على الرغم من إفتقارها لما أنعم به اهللا علينا من الدول الللكب بتسنى لهذه  الجودة 

 هذه الرؤية التحليليةو تكامل لتحقيق شمولية  وأبعادتم اإلستناد على كل ما تضمنه الورقة من مفاهيم ، إذ إمكانيات بشرية ومادية

 .في أقرب فرصة ممكنة المقترحةلمنظومة تفعيل اللتعجيل في إقرار 

 اإلطار النظري:

 المفهوم العام والخاص لمنظومة خدمات التدخل المبكر:

م لألطفال " نظام خدمات تربوي وعالجي ووقائي يقدالنظر إليها كــــ و التدخل المبكر خدمات منظومة تعددت تعريفات لقد     

احتياجات نمائية لتأخر النمائي أو تولد لديهم مخاطر ال ةالمعرض للفئات، )IDEA, 2011(سنوات ١٢وحتى ذ الميالد الصغار من

، فيعرف في مجال التربية الخاصةلهذا المفهوم الخاص أما التعريف  ،)٢٠١٣الصبي،أسباب متعددة " (نتيجة  أ صحية تربوية و

سواء من  األطفال منذ الميالد و حتي الثامنة من العمرتوفير مجموعة من العمليـــات التي تستهدف تلبية احتيــــاجات صغـــار بأنه " 

،  ) Merza, 2002( أو اإلعاقة" بين الذين لديهم استعداد للتأخر في مراحل النمو أو الذين فعال تم تشخيص معاناتهم من التأخر

لكل مرحلة والنمو المطر خالل لتباين في اإلحتياجات الخاصة نظرا لتعتبر برامج التدخل المبكرغير فئوية أوغير تصنيفيه، إذ 

تشتمل على زملة من اإلستراتجيات التي تستهدف ولذا أيًا كانت إعاقته أو درجة تأخر نموه،  ، فهذه الخدمات تعني بكل طفلعمرية

 األخذ في الحسبان اإلحتياجات الفردية لكل طفل وأسرتهن خالل واستثارة قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة م همتطوير استعداد

 Odom, et al., 2003; Schweinhart, et)    المعايير والخلفية البيئة والحضارية والثقافية واالجتماعية واإلقتصادية لألسرة

al.,1997 (،  تعتقد في حين ) في إطار مثل هذا التعريف عالمنا العربي مفهوم التدخل المبكر بحصر ) 2012 ;2002مرزا
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إلستفادة من أسسه النظرية ومفاهيمه الوقائية في المطلقة، تشجع ا يتميز بالشمولية والمرونة ،عام امفهوم تراهكونها ،  محدودال

أي كانت طبيعتها سواءاإلجتماعية والصحية والنفسية والسياسية والتربوية واألكاديمية، فعلى سبيل  ،معالجة سائر القضايا المجتمعية

والسمنة وما يترتب عليها من  ،والبطالة، وجنوح األحداث، واإلدمان، والعنفالطالق، ، اإلرهابهناك قضية  ،المثال ال الحصر

  إلخ. ،والنمائية والتسيب الدراسي الصعوبات األكاديمية و  ،أمراض مزمنة

 أهمية منظومة خدمات التدخل المبكر:  

وما  حقوق اإلنسان و حقوق الطفل،التدخل المبكر نتيجة التوقيع على اتفاقية منظومة خدمات لقد تنامى اإلهتمام الدولي ب 

لى عتأكيد الوكذلك  ، للمواطنين سانية واالجتماعية والصحيةابعة في فلسفة أوجه الرعاية اإلنتأثمر عنه هذا التوقيع من تطورات مت

 U. S Department of)احتياجاتهم سماتهم و بغض النظر عن أعمارهم و  في الحصول على ما يحتاجون من خدمات تهمأحقي

Education, 1997. ، التي تستهدف العناية و  ،رمنظومة خدمات التدخل المبكالشمولية ل جدوىالمن  ورقةكما تنبثق أهمية هذه ال

مرحلة عمرية حرجة و شديدة الحساسية فيما يتعلق بتطورالجوانب عتبارها اال خالل مرحلة نموهم المبكرة ، و بفئة صغار األطف

ة هذا النوع من الخدمات،  والتي في مناقشتها ألسس ومتطلبات تأسيس منظوم ورقةكذلك تتبلور أهمية ال ى هذه الفئات،النمائية لد

متطلبات الجودة في التربية والتعليم وسائر الخدمات في المملكة العربية السعودية للوفاء بعم التوجهات الوطنية ستلزم توفرها لدت

لكل من  اك إرتباط وثيق ومباشر بمثل هذه التوجهات وتحقيق معايير جودة الحياةبشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام، فهن

توفير حياة كريمة للمواطن طفال كان أم كهال سواء عاني أم لم يعاني من اإلعاقة و بدونما من خالل  الطفل واألسرة والمجتمع

أبرز المقومات التي نصت جودة الحياة ويعكس مفهوم  العرقية،خصائصه الشخصية  والثقافية و الدينية و  تحيز ألي من سماته و

 الورقة، حيث تأمل الباحثة أن تسهم نتائج ) هـ١٤٣٣وزارة التخطيط، ( عليها خطط التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية

على  هتعميميتم تكون كأنموذج لبشكل رسمي،  لخدمات التدخل المبكرالمأمولة منظومة تفعيل ال في تقديم براهين علمية إلقرار

 إن شاء اهللا.   قريبالمدى ال مستوى عالمنا الخليجي والعربي على

 خدمات التدخل المبكر في المملكة:

في مجال سنوات  ٦البرامج المعنية بالطفولة لفئة األطفال دون في االهتمام ب ةالعالمي اتلتوجهالمملكة العربية السعودية ا واكبت

في الرائدة  العديد من المبادرات والبرامج هناكف، إجماالالصحية،والتعليمية واالجتماعية، والبيئية التي تحتاجها هذه الفئات  المجاالت

والجمعيات الخيرية التي تستهدف توفير خدمات لذوي  األهليةمؤسسات من العدد و كل من وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، 

جهود ة التحليل الرباعي، يتمثل محور" نقاط القوة"  في كافة و إستنادا إلى مصفوف، الفئات العمريةمختلف اإلحتياجات الخاصة من 

هناك  رسبيل المثال ال الحصفعلى إلنجازاتها وأنشطتها ، يالحظ التطور المتصاعد إذ ، لةالطفو هذه الوزرات و المؤسسات لخدمة 

 :) هـ١٤٣٣ ،( وزراة الصحة  وزارة الصحةدرات الفاعلة على مستوى االعديد من المب

  حمالت من خالل حجب منحالمملكة في إنجاح هذه ال: حيث نجحت الحمالت الخاصة بنظم المراقبة الوبائية لألمراض المعدية -

 األطفالشلل اإلصابة ب نسبة إندثارم ،  ٢٠١١خالل عام ف ،بعد استكمال التطعيمات األساسيةلألسرة إال شهادة الميالد أصل 



 للجمعية الخليجية لإلعاقة ١٣الملتقى منظومة خدمات التدخل المبكر  -هنية مرزا      

�

إستحداث خدمة كذلك تم  ـ  )هـ١٤٣٣صابة بالسعال الديكي و الحصبة ( وزراة الصحة، معدالت اإلملحوظ في تدني  و والدفتريا

عبرالجوال أو البريد ، من خالل التسجيل اإلليكتروني للوالدين بهدف الحصول على رسائل التذكيرية التطعيماتالتذكير بمواعيد هذه 

 .اإلليكتروني

تساهم في تقديم فقد ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي خدمات الرعاية الصحية لألمومة والطفولة لألمهات الحوامل :  -

األحمدي، (%  ٢٧١بزيادة  ، وذلكه١٤٢٨في عام  مركز ) ١٩٢٥) إلى (٥١٩من ( المتابعة الطبية لألم حتى نهاية فترة الحمل

  مثل:هـ)  ١٤٣٣( وزارة الصحة، الرائدة برامج ال منو  هـ)١٤٣٠

 سرة فرحتهم بالمولود الجديد وتنمية الوعي الغذائي الصحي  لدى كل من الطفل واألم، برنامج فرحتي: و يستهدف مشاركة األ -أ

من فلها طاألم و  مراقبة صحةإستكمال الفحوصات المخبرية واإلكلينيكية بغية متابعة التطور حيث يتضمن الجواز الصحي:  -ب

  بلوغه السنة السادسة من العمر،بداية الحمل و حتى 

مقبلين على السائدة والمكتسبة لجميع ال األمراض الوراثيةعلى عدد من لفحص شتمل على اوي: قبل الزواج برامج الفحص المبكر -

تمثيل الغذائي و الغدد المبكر ألمراض الالبرنامج الوطني لالكتشاف هذا باإلضافة إلى ،  كشرط أساسي إلتمام عقد الزواج الزواج

على مستوى جميع المستشفيات في مستقبال تعميمه شمولية خطة زمنية ل و فقو  و الذي بدأ على مراحل حديثي الوالدةلدى الصماء 

   هـ). ١٤٢١( الحازمي، العربية السعودية سائر مناطق المملكة

   : فتتمثل جوانب القوة في برامج الطفولة التالية هـ)،  ٣٢/١٤٣٣التربية و التعليم،  ( وزارةأما على مستوى وزارة التربية والتعليم   

 التوسع الكمي في استحدات الروضات الحكومية  -

المعلمين على مهارات الكشف والتدخل  لتدريب“ مبادرة اللجنة الوطنية للطفولة  إلقرار مرحلة الروضة كمرحلة إلزاميةالتوجه  -

 المبكر لحاالت اإلساءة و اإلهمال" 

 لألطفال. توفير الحدائق العامة ووسائل الترفيه واللهووزارة البلدية والشؤون القروية في الملموسة لجهود هذا باإلضافة لل 

هناك العديد من ف: القطاع الخاص والجمعيات الخيريةعلى مستوى على مستوى كـــــــ" نقاط قوة " فيما يتعلق بخدمات الطفولة   

لما هو من الباحثة متعمد ي تجاهل دو نما أ ،على سبيل المثال ال الحصر  على مستوى مدينة الرياض المؤسسات المتخصصة

النسائية الخيرية  جمعية النهضةو ، بالرياضمتالزمة داون األطفال بمركز مثل ، المدن األخرىسواها من في هذه المدينة أو  متوفر

وجمعية نقص اإلنتباه فرط  ،مركز والدة األمير فيصل بن فهد واألكاديمية العربية للتوحد، ،نجمعية صوت لمتالزمة داو ، و بالرياض

جمعية كفيف لذوي ، و ة اإلعاقة السمعية، و جمعيو مركز فرس ،األمير ناصر مركزو النشاط الجمعية السعودية لدعم أسر التوحد 

فوق لية لألطفال يالخدمات التدريبية والتأه، و التي توفر هليةاألالتعليمية من المؤسسات و الكثير الكثير  غيرهماإلعاقة البصرية، و 

 ، رلألسوالتوعوية الخدمات اإلرشادية مستويات من وفير تذلك ، بما عدد محدود لمن هم دون هذا العمرلو خمس سنوات 
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�

لمصفوفة التحليل األول جوانب " قوة" و فق المحور و النظر غليها كالبرامج و مثل هذه المباردات الباحثة لعلى الرغم من تفنيد  و  

الموضوعي لهذه تقييم الو  لواقع التطبيقيا تحليلأن  في الوقت نفسهنجد م)، ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦(العتيبي، وآخرون، الرباعي

العديد ، تبرز للسطح  التدخل المبكر لمنظومة خدماتعالميا  ةالمعتمدلمعايير الدولية تبعا ل وبحثي المبادرات  من منظور وأساس 

 والتي تتمثل في األبعاد التالية:الثاني  والتي تعكس المحورفي هذه المبادرات نقاط" الضعف"  من 

األهلية، و بالتالي نالحظ  المؤسسات ستوىعلى مإجتهادات فردية مشكورة الطفولة هو في الغالب خدمات من  تاحمال نإ ·

المجتمعي اإلحتياج مما يحول دون تمكنها من مواجهة ، بالدرجة األولى لمادياعن الربح كاجتهادات بحثاتأسيسها  تتابع

 Evidence- Based( الممارسات المستندة على البراهين البحثية بمنأًى عنتأسيس هذا عن  والُمِلح لها، المتزايد

Practices( ، لتفعيلها. المتقدم و المشروطلنوعية الجودة امتقدم من مستوى حقيق تالتي تكفل 

بعيدا عن  التطوعيةو  ألهليةابين الوزارات الحكومية والجهات رعاية ال مسؤوليةتوزع طفولة و النظرة الجزئية إلحتياجات ال ·

 عدم تتابعهاترتب عليه مما  ،جهة بكل المناطة المسئوليات تحديد وعدم راألدوا تداخل التنسيق المدروس، و ذلك في ظل

 ، عند سن معين هاتكاملعدم و 

 ،عن الخدمات المتمركزة في المدن الرئيسية لتسوق بحثال األسر تخبط مما نجم عنها، محدوديتهو دمات الختدني جودة   ·

كالمستشفيات والكوادر المتخصصة، و المتخصصة أطفال القرى من أبسط الخدمات األساسية بصورة تحرم حصول 

 .رياض األطفالمؤسسات 

إنعدام وكذلك  ، اسة لهافي ظل الحاجة المرسمية  كمنظومةخدمات التدخل المبكر  ةبأهميالرسمي تدني مستوى الوعي    ·

 سنوات،  ٦الخدمات النظامية اإللزامية للطفولة وبرامج التدخل المبكر لفئة صغار المواليد و األطفال دون 

 بعيدا عنتفعيل تطبيقها  بالتاليو  المشاركة األسريةبدني اإلهتمام و تلألسر لبرامج التدريبية الرسمية ل تقاراإلف     ·

 .) IDEA, 2011( المطلبلمثل هذا الضوابط العالمية المعتمدة 

 ،دون ثالث سنوات على الخدمات الصحية بالدرجة األولىخدمات الطفولة لمن هم إقتصار    ·

فالتأخر في إكتشاف التأخر النمائي أو محدود، نفعها ستمر و مطرها غير مسحابة صيف يقدم من خدمات يمثل  ما    ·

توفيرهذه اني والثالث من مستويات الوقاية،  في حين يلزم في المستويين الثالخدمات المقدمة جميع  يحصراإلعاقة، 

 كما تستهدفه المنظومة المقترحة في هذه الورقة.مبكرا ما أمكن لتحقيق المستوى األول الخدمات 

 

 لخدمات التدخل المبكر: منظومة المقترحة ال

والتجارب  المعتمدة المعاييرالعناصر و  من جملة  على استنادالهذا النوع من الخدمات  المنظومة فكرة بلورةستندت الباحثة في لقد أ 

  من هذه المعايير ما يلي: ف تطبيقها، نجاحأثبتت البراهين البحثية  التي الدولية



 للجمعية الخليجية لإلعاقة ١٣الملتقى منظومة خدمات التدخل المبكر  -هنية مرزا      

�

 من الخامسة دون لالطفال المتاحة ، والسعودية العربية المملكة فيالطفولة الراهنة  خدماتل الميداني للواقع تحليلية دراسة: أوال

لتحديد جوانب القوة و القصور و الفرص و التهديدات و ما   SWOTاإلستناد على مصفوفة التحليل الرباعيمن خالل ، العمر

 .يلهكما سبق تفص اجماال الطفولة ومستقبل الخدمات مستوى على تداعياتينجم عنها من 

الطفولة كوزارة الصحة و التربية و  بخدمات المعنية للمؤسسات رسمية وٕاحصائيات تقارير من توفر لما تحليلية دراسة -: ثانيا

 .التعليم و غيرها من المؤسسات األهلية

 والصحية اإلقتصادية الوطنية الجدوى على أكدت التي التطبيقية البحوث نتائج و  العلمي  البحث أدبيات مراجعة اإلستفادةثالثا:  

 Bailey, et al., 1999 ; Merza 2002 اجماال المجتمع و واألسرة الفرد المبكرعلى التدخل خدمات لمنظومة واإلجتماعية

Odom, et al, 2003;) ،  

 التعاون منظمة تصنيف حسب الطفولة خدمات في المتقدمة الدول قائمة نيوزيالند دولة تحتل إذ النيوزيلندي، النظام مباديءرابعا: 

، وكذلك  (Organization for Economic, Cooperation and Development, OECD, 2010)والتطوير اإلقتصادي

  (IDEA, 2011) . اإلعاقة ذوي بتعليم الخاص األمريكي التشريع معايير
 

 :بالمنظومة التعريف  

تستمد رؤيتها من منظور شمولي ستمثل المنظومة الوطنية لخدمات للطفولة و برامج التدخل المبكر"  أول  مشروع وطني تنموي متكامل، 

 نفسي وصحي واقتصادي. إنساني تربوي واجتماعي و

 الـــــرؤيــــــــة:

تتمركز رؤية المنظومة في أن تكون السلطة التنظيمية للريادة في  تأسيس  البنية التحتية لنظام خدمات الطفولة والتدخل المبكر 

وتقديم المشورة و التدريب لألسر والعاملين من األطباء والتربويين واإلخصائيين واإلداريين ، يير والبراهين البحثية التطبيقيةوفق المعا

بما  ، رن الميالد و دون السادسة من العمفي شتى جوانب الرعاية والتنشئة والتربية والتعليم لصغار األطفال من س و خالفهم

 .يضمن الشمولية و التكامل و جودة المخرجات

 في توظيف البحث العلمي بهدف:نظومة تتبلور رسالة الم  : الرســـــالة

بلورة و تفعيل ما سبق رسمه من خطط إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة في المجال الصحي  §

واالجتماعي والنفسي من خالل التنسيق بين جهود المؤسسات الوطنية المعنية بخدمات فئة صغار األطفال لتحقيق أعلى 

ستوى من مستويات الرعاية و التنشئة األسرية ، بما في ذلك جوانب الوقاية من اإلعاقة بما يتفق والمعايير العالمية م

 واألسس النظرية .
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�

تولي زمام تطوير خدمات الطفولة و فئة ذوي المتخصصة بمستوى متقدم لتمكينهم من تأهيل الكوادر الوطنية إعادة  §

 شتى المجاالت النمائية.طفال في اإلعاقة من المواليد و صغار األ

  :المبكر التدخل خدمات منظومة تأسيس متطلبات

 التشريعاتشهر أ ن)، م(IDEA, 2011الخاصة اإلحتياجات ذوي من االفراد لتعليم الرئيسي التشريع يعتبر 

بمشاركة ذوي العالقة من أولياء األمور و المختصين  دوريا تحديثه يتم الذي، و اإلعاقة ذوي حقوق كلفت التي العالمية

 لألطفال المبكر التدخل بخدمات الخاص التشريع يمثل والذي) C( الجزء منه يتفرع إذ ،واإلداريين وذوي اإلعاقة أنفسهم

األساسية التوضيح الدقيق للعناصر و المبادئ، والمتطلبات يتضمن و . العمر من السادسة وحتى الميالد منذ وأسرهم

 التشريع هذا شترطي التي االساسية األبعاد يلي فيما و عمرية، مرحلةلفردي لكل طفل واسرته  خالل كل ا اإلحتياج بيعةط

 اختالف على الخاصة اإلحتياجات ذوي من واألطفال للرضعبشكل شمولي  المبكر التدخل خدمات منظومة لربط توفرها

 :)IDEA,2011( الخاص التربية لبرامج المحولين عدد تقليص في سهمالتي ت النوعية الجدوى ضمان، لالمقدمة فئاتهم

 في تقدم الخدمات بأن للتاكد إجراءات تطوير ذلك في بما ، التحويل مسؤولية تحديد و األطفال عن للبحث شمولي نظام .١

 الراهنة والمتوقعة تحدياتعملية مستندة على البحث العلمي لل حلولالتوصل ل على والعمل المناسبين وباألسلوب  الوقت

 . مستقبال

 ".  النمائي التأخر"   لمفهوم جدا دقيق تعريف .٢

 الفردية لألطفال و أسرهم  إحتياجات على التعرفبهدف  المناسب الوقت في و شامل تقييم .٣

، بما التطبيقية البحثية والمشاريع المتاح، مصادرالدعمتحدد  للخدمات، ةمركزيإليكترونية  معلوماتقاعدة / شبكة تأسيس .٤

 .المبكر لتدخلاألنشطة المختلفة لبرامج ا جدوى عن سنويا المتعاقبة البيانات وتصنيف تجميع يكفل

األسر و كافة الشرائح اإلجتماعية بالمؤشرات النمائية و الحقوق و الواجبات  توعية يتضمنوطني منظم متتابع،  برنامج .٥

 .األسرية للخدمات فردية خطة فق و تطبيقها وتفعيل ،تقديمها لكل طفل المفترضوالخدمات 

 دقيقة. إجراءات و لوائح تشريعاتمراجعة الخطط الوطنية اإلستراتيجية، و النظر في إلزامية تفعيلها وفق  .٦

بغض النظرعن مقر  األطفال صغار فئات جميع على للتطبيق والقابل العلمي، األساس ذي البحث على الخدمات إستناد  .٧

 القرى على مستوى مناطق المملكة. تواجدهم سواء في المدن الكبرى أو أقاصي

 عن الرئيسين والمسؤولين)  المساعدين فئة(  المهنيين شبه تدريب يشمل المختصين مهارات لتنمية شامل نظامتطوير  .٨

 .للكوادر الوطنيةعالي الجودة  المتخصص التدريب و التأهيل يكفل بما ،التحويل مسؤولية

 : التالية اإلجراءات لتحقيق المطلقة الصالحية يمتلك أعلى حكومي مجلستشكيل  .٩

 .الفني واإلشراف العامة لإلدارة تنظيم تشكيل §
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�

 الوقت في المالي التعويض ضمان و المحاسبية على كافة المستويات وكذلك لمسائلةتلزم با قضائية لوائحإقرار  §

 .المناسب

دقيقة  لوائح بموجب المتاحة المصادر لجميع والتنسيق للتعريف المعنية المؤسسات بين نظاميةات إتفاقي تطوير §

 .العالقة ذات الجهات لكل المالية المسؤوليات تحديد مع  وملزمة،

 . حلها على العمل و المؤسسات خارج و داخل العقبات دراسة §
  

 منظومة خدمات التدخل المبكر:لالوطنية األهمية  

هذه  تشكل ،)م ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦العتيبي و آخرون، محور الثالث لمصفوفة التحليل الرباعي( تبعا للبالمثل و  

� : مثل بمستوى عال من الجودة من المنظومة المقترحة لجدوى التطبيقية لتحقيق األهداف المأمولة " لالفرص الداعمةاألهمية "
لألطفال دون السادسة  ذات ارتباط بجميع القضايا المبكر التدخل منظومة خدمات  فعيلتنتائج البحث العلمي التي تؤكد بأن  توفر 

لرعاية السياسية والصحية واإلجتماعية والتعليمية التربوية مثل مشاكل األحداث، واإلرهاب، و اإلدمان، والبطالة والطالق، حيث يكون ل

في  -بطريقة مباشرة و غير مباشرة و على المدى القريب و البعيد -فعالية وجدوى عظمى طفولةالمتكاملة و الشمولية ابان مرحلة ال

المجتمعية  في التعامل مع تبعات هذه القضاياالمسستنفذة توفير التكلفة اإلقتصادية  ما يتعلقوخاصة في،جميع هذه القضايا بال اسثتناء

� .المتشابكة
البراهين التطبيقية لدعم تفعيل خدمات الطفولة  و برامج التدخل  الملحة إلى بنية بحثية مستندة علىالعربية السعودية حاجة المملكة  

ا وجد و أينم ت قدراته و سماتهجميع الخدمات التي قد يحتاجها الطفل أي كانة تشتمل على متكاملية وٕالزام ةوطنيمنظومة المبكر ك

� القرى. يصاسواء في كبرى المدن أو أق
التخطيط ( وزارة      الفورية للحاجة الملحة لخدمات الطفولة المبكرة المتخصصة في المملكةخطط إستراتيجية وتوصيات للتلبية توفر  

� هـ)،١٤٣٣، 
إمكانية الشروع الفوري في تشكيل اللجان وفرق العمل الوطنية لتفعيل متطلبات النظام وتحديد اإلحتياجات التدريبية من خالل اإلستفادة  

�  وفقا لألنظمة المتبعة.يدانية بالتكليف المباشر الممن الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرات 
مجال المشورة البحثية  اب الخبراء الدوليين  فيمع الشركات األجنبية، واإلقتصار على إستقط بالغة التكلفةالحاجة إلبرام العقود إنتفاء  

إمكانية إلزام المؤسسات الحكومية المعنية بخدمات  مهارتها في مجاالت المنظومة تنميةو الكوادر السعودية المتخصصة ٕاعادة تأهيل و 

� .الطفولة للمساهمة من ميزانياتهم في تطوير األنشطة التي هي تحت مسؤوليتهم  لتفعيل متطلبات نظام الطفولة
 خدمات منظومةشتى المجاالت التخصصية ل في المشورة لتقديم العالميين المختصين األساتذة كبار من عدد مع مبدئية موافقات توفر 

� .من الباحثة شخصية كجهودتدخل المبكر، و ذلك ال
توفير ى المساهمة في المحافظة علمن خالل  لخدمات المتكاملة والشاملة للطفولةالمنظومة المقترحة لرفع العائد اإلقتصادي من تفعيل  

ثروة البشرية للوطن، والتي قد تحول اإلعاقة دون قيامهم الكونهم بيئة ثرية بالمحفزات وأرقى اساليب التنشئة األسرية والتربية المدرسية، 

 .مستقبال بالدرجة الفاعلة بدورهم في التنمية و خدمة الوطن
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�
التخفيف على ميزانية الدولة مما تتكبده من تكلفة إقتصادية باهظة لتأهيل صغار األطفال ممن يتطور تأخرهم النمائي إلى إعاقة  

� التشخيص والتدخل التربوي والعالجي المتكامل معهم خالل السنوات المبكرة من عمرهم.كنتيجة حتمية لغياب خدمات 
 إمكانية تعميم التجربة على مستوى دول الخليج و العالم العربي الكبير،  

 

� : لمنظومة خدمات التدخل المبكر األنشطة العلمية
اهين التطبيقية بإذن اهللا في تحقيق العديد من الفوائد المباشرة يؤمل مساهمة أنشطة  منظومة خدمات التدخل المبكر المستندة على البر  

� :و من ثم يمكن إيجازها في األبعاد التالية، يتعذر التوسع في مناقشتها ضمن هذه الورقةو غير المباشرة التي 
الوطنية للتنمية المستدامة لتوفير تأسيس بنية بحثية لتفعيل نظام خدمات التدخل المبكر في مملكة اإلنسانية، بما يدعم تحقيق الخطط  

� خدمات نوعية متكاملة لعتاد الوطن من األطفال.
توظيف البحث العلمي للتأكيد على الضرورة الملحة لتوفير خدمات الطفل ووالديه بصورة شاملة متكاملة وبمستوى نوعي ونموذجي في  

� و أقصى قرية.البيت و المدرسة و المجتمع، بغض النظر عن تواجده في أكبر مدينة أ
التنظيمية لتطوير خدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في تكاملها وتنظيمها وتحسين نوعيتها من خالل تحفيز أواصر  تحدياتدراسة ال 

� التعاون بين المؤسسات المعنية بها.
ة بين األطفال والتخفيف من تنظيم أنشطة التوعية والتثقيف األسري والتدريب المتخصص للمساهمة العلمية في تقليص نسبة اإلعاق 

 مختلف سلبياتها وتبعاتها على الطفل واألسرة والدولة .

 

 سوف يتسنى تفعيل األنشطة الالزمة بمجرد صدور الموافقة المبدئية، وسيكون ذلك على مراحل:  المدة الزمنيةالمتوقعه:

مراجعة الخطط الحالية والمبادرات ) ١: من تنفيذ شهر، إذ سيتم البدء الفوري خالل هذه المرحلة ١٢-١من:  المرحلة التأسيسية

تحديد مسوؤليات كل  )٣ ;ماللجان األساسية وتحديد المها تشكيل فرق العمل في ; 2 ) ألهلية والتنسيق لتكاملهاا الحكومية و

 .بشرية و مادية جهة والبدء في مرحلة وتفعيل ما يمكن تفعيله من أنشطة في ضوء ما يتوفر من إمكانيات

 و تستغرق ما بين سنة إلى سنتين.  المرحلة التطبيقية:

 ستكون هذه المرحلة تتبعية ومتواصلة على مستوى لجميع المراحل بدءا بالمرحلة التأسيسية.  المرحلة التقويمية:
  الجهات المستفيدة:

خدمات و جميع المؤسسات المعنية بين في تحقيق التكامل و الشمولية بالمقترحة لمنظومة الفوري لقرار اإليتوقع أن يسهم  

 ، واإلدارة العامة للتربية الخاصة، وٕادارة رياض األطفالممثلة في التربية والتعليم،  ةوزار ، و وزارة الصحةشؤون الطفولة، مثل 

، الحكومية والخاصةوحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة وأقسام األطفال بجميع المستشفيات ، الوطنية للطفولة اللجنة السعودية

 .ات السعوديةجامعال ذات العالقة بشؤون الطفولة في مختلف كراسي البحثالمتخصصة، و  الجمعيات الخيرية

هـ  ١٤٢٦العتيبي، وآخرون، (  نقاط القوةالذي يعكس مصفوفة التحليل الرباعي و  من محاورالثاني ٕاستنادا على المحور على أنه و  

مما اليتسع المجال ، و علمية مبررات دينية وعلمية وٕاجتماعية ونفسية واقتصاديةكما تراها الباحثة كتتنوع هذه النقاط  إذ، ) م ٢٠٠٥/
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منظومة ال مقومات متاحة إلنجاح إقراركونها لها ستعراض الموجز أهمية اإلترى لذا ضمن حدودهذه الورقة، و تها إلسهاب في مناقشل

 : و هذه المبررات هي، على المستوى الوطني  التفعيل الفوري ألنشطتهلتأكيد الحاجة الماسة و  المأمولة

حيث تزخر تعاليم الشريعة اإلسالمية بما يدلل على أهمية خدمات التدخل المبكر لمعالجة العديد من األمور اإلنسانية و  المبررات الدينية:

الوالدية و همية التنشئة وفي التأكيد على أ الوراثية " تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس" ،األمراض  مجتمعية، كالتنبيه لتأثيرقضايا الال

التهذيب وتنمية جوانب النمو و الترفيه" علمو اوالدكم الرماية و السباحة و ركوب الخيل و فرقوا بينهم في المضاجع، هذا علالوة على 

، و إماطة األذى عن الطريق تسميتهم ومالطفتهم  هللا عليه و سلم بحسن تربية األبناءالنفسي بتوصية النبي صلى ا اتتجنب التأثير التنبيه ل

 ، " خير الناس انفعهم للناس" كتوجيهالمرصوص يشد بعضه إزر بعض"  المؤمن للمؤمن كالبنيانأهمية الشراكة و التكافل المجتمعي " ، و 

ومن هم معرضين لمخاطر التأخر النمائي على  طفاللأل ي ذلك ما يقدم بما فمسؤوليات ما نقوم به من كافة لتشجيع على تجويد مهني ل

 وجه الخصوص.

 ،)م ٢٠٠١،سليمان ;م٢٠١٢،الخطيب ;م ٢٠٠٩الزريقات(من أمثالالكثير من الباحثين أوجز لقد   :والصحية المبررات العلمية

�  :مدعمة بالبحث العلمي  حقائق هذا النوع من المبررات ك
التأثير في البنية الته و و تسريع معد ةفي بلور بدورحاسم لعوامل البيئية تسهم ا، بل  على التأثير الوراثيعدم إقتصار النمو  

� .الحيوية الدماغية التي تتبلور لدى الطفل خالل السنتين األولى
تداخل مظاهر النمو وارتباطها فيما بينها بالدرجة التي تجعل التأخير في جانب يؤثر سلبًا على التأخر في جانب أو  

�   .معالجة القصور في جانب سيكون له إيجابياته على الجوانب األخرىتأخر جوانب أخرى، وبالتالي فأن 
� في المجاالت النمائية المختلفة. بلية محتملةإن التأخر النمائي في سن الخامسة يعتبر مؤشرًا لمشكالت مستق 
من التعقيدات الصحية والنمائية و التي  تتفاقم في من الكثير سهولة العالج والتشافي و كذلك إحتمالية اإلكتشاف المبكر  

لفة و أقل تك تكون النتائج أكثر جدوى وفعالية و أطول تأثيراسكلما كان التدخل مبكرا، ، إذ أنه حالة عدم التدخل

 درهم وقاية خير من قنطار عالج. ، كونللكثير من التعقيدات الصحية والنمائية خالل المراحل العمرية المبكرة وتداعيات

� وتتلخص في الجوانب التالية: المبررات اإلجتماعية و النفسية:  
ي خدمة أسرته و المشاركة زيادة مستوى استقاللية الطفل في مرحلة البلوغ وٕاعتماده على نفسه في ومن ثم  مساهمته ف 

� .التنمية المستدامةوفي تحقيق أهداف 
� .كافة أعضاء الخلية األسرية التي قد تتزامن مع اإلعاقة على الطفل و تحديدا التخفيف من تبعات التعقيدات النفسية  
� التخفيف من التأثيرات اإلجتماعية المصاحبة لإلعاقات على األسرة  والمجتمع. 
وتبطئ مسيرة تطور المجتمع  و تقليص نسبة المشاكل أو القضايا اإلجتماعية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة  

الة، الطالق، والبطمثل طاقة األفراد والمؤسسات المجتمعية  ه منتستنفذبما  –بطريقة مباشرة اوغير مباشرة  - نهضته
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 و ما يترتب عليها من أمراض مزمنة، اإلرهاب، الصعوبات األكاديمية  العنف، والسمنةوجنوح األحداث، واإلدمان، و 

 .، الخوالنمائية والتسيب الدراسي

� حيث يمكن تلخيص هذه المبررات في الجوانب التالية   : المبررات التنموية اإلقتصادية  
توفيرتكلفة اإلهدار البشري في حالة معاناة الطفل من إعاقة تحد من استقالليته و فرص مشاركته في خدمة نفسه و  

� مجتمعه 
� الدولة و األسر. توفير تكلفة العالج الطبي والرعاية األزلية التي تتكبدهما 
لمن  )Rehabilitation  &Habilitationوٕاعادة التأهيل ( التأهيلعمليات خفض تكاليف كل من برامج التربية الخاصة و  

� تأخر حصولهم على الخدمات في المراحل العمرية المبكرة ، أو عدم تكاملها و تدني مخرجاتها.   
لجوانب آنفة الذكر ا و باإلضافة إلى هذ المبررات المتعددة، يندرج تحت محور نقاط القوة وفق مصفوفة التحليل الرباعي  

� التالية:  
للرقي بشوؤن  المتواصلة  وتوجيهاتإهتمامه الشخصي  ، و-و أثابه شافاه اهللا –خادم الحرمين لاإلنسانية  طموحاتال 

� لهم أي كانت أعمارهم و سماتهم.توفير حياة رغيدة و  ينمواطنال
الطفولة والصحة و المعينة بخدمات  الميزانيات الضخمة لجميع الوزاراتالمتمثل في  المادي السخيإمكانية اإلستفادة من  

على وجه  لدعم لمشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم، وميزانية وزارة التربية والتعليم على وجه العمومإلعاقة و االتعليم 

�  في مجاالت تفعيل انشطة منظومة خدمات التدخل المبكر.بما يدعم مساهمة هذه الوزارات ضمن شراكة وطنية   .التحديد
فيما  الالزم الدعمر توفو  اءات الوطنية المتخصصة على مختلف المستويات اإلدارية و األكاديمية والفنيةتوفر الكوادر والكف 

� بإعادة تأهيلهم وتنمية مهاراتهم كما سبق توضيحه. يتعلق
 المؤسسات من وغيرها للطفولة السعودية اللجنة و التعليم و التربية وزارة مستوى على المحلية المبادرات من العديد توفر 

� ، األهلية
إنتفاء الحاجة للمبان المتخصصة وبقية التجهيزات من خالل اإلستفادة من جميع ما هو موجود من مقومات للوفاء  

� .بمتطلبات كل مرحلة
و غيرها من الؤسسات المتوفرة لدى " أجفند" عن مشاريع الطفولة إمكانية اإلستفادة من خبرات والمعلومات اإلحصائية  

 .الدولية

 /مخاطر، يالحظ  وجود مصفوفة التحليل الرباعيضمن مقارنة بمثل هذه األبعاد المتعددة كجوانب قوة 

تعتقد ، حيث م) ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦الرابع لهذه المصفوفة( العتيبي، و آخرون، محور تمثل ال  (Threats) تهديدات 

في معظم المجتمعات  والتطبيقيالبحثي و التنظيمي و المستوى التشريعي على كل من تتبلور هذه التهديدات الباحثة بأن 

دات سلسلة مترابطة من )، إذ تشكل هذه التهدي١٤٣٤(مرزا،  من بينها المملكة العربية السعوديةو الخليجية والعربية 



 للجمعية الخليجية لإلعاقة ١٣الملتقى منظومة خدمات التدخل المبكر  -هنية مرزا      

	 �

المأمولة  المنظومةتعيق تطوير  و ـ فتتداخل تداعياتهابعضها عن البعض اآلخر ال يمكن عزل تأثيرالجوانب التي 

الخطيب لقد نوه العديد من الباحثين من أمثال  وبشكل خاص،  التدخل المبكرذوي اإلعاقة وخدمات الطفولة و مات خدل

ذه ه أبرزإلى ) م٢٠٠٣(،  و وشاحي )م٢٠٠٢وسليمان (، )م١٤٢٩الميزر (هـ)، و ١٤٣٤، ومرزا ( )م٢٠٠٧( يوالحديد

� على النحو التالي:  التحديات
والفلسفي لمنظومة خدمات التدخل المبكر كأستراتيجية رسمية على مستوى سائر مؤسسات غياب اإلطار المفاهيمي  

الفئات تحديد ، و األسس العلميةيلزم  مشاركة مختلف الجهات المعنية لتفعيل كافة األنشطة والممارسات وفق  الذي الدولة،

�   المستفيدة ومعايير األهلية،
، اإلعاقات النمائية مشكالتتداعيات التدخل المبكر بسبب عدم إدراك خدمات غياب السياسات الوطنية الواضحة إزاء  

وأهمها  ،اإلعاقة في الطفولة المبكرة من جهة وبسبب التحديات العديدة األخرى التي ينبغي مواجهتها من جهة أخرى

�  خدمات .هذه الل غياب نظام المحاسبية والمسائلة واالدلة العلمية ذات العالقة باإلجراءات المنهجية لتفعي
عدم تضمنها للتحديد الدقيق  العالقة بخدمات الطفولة دون سن المدرسة، وذات عمومية النصوص القانونية والتشريعية  

، وتفعيل المشاركة الخطط األسرية واإلنتقالية للخدمات المساندة ذات العالقة الوثيقة بها، مثل إجراءات التقييم والتشخيص،

� ي التعلم في البيئات الطبيعية واألقل تقييدًا.الوالدية ، والحق ف
اإلجتهادات الشخصية ٕاتاحة الفرصة لظهور ، و دام التعاون والشراكة فيما بين المؤسساتٕانعغياب التخطيط والتنسيق، و  

� بشكل كبير.ذات األهداف المادية 
إذ تشير  ،الفئات المحتاجة للخدماتوبالتالي عدم قدرتها على استيعاب القائمة المؤسسات  تصاعد حجم الطلب على 

السكاني للفئة العمرية دون الخامسة والوالدات الطبيعية وغير  اإلحصائيات الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في معدالت النمو

ه)، بمعنى انه سيكون هناك تصاعد  ١٤٣٣الطبيعية والوفيات بين المواليد وارتفاع نسبة الوالدة المبكرة (وزارة الصحة، 

� نسبة المواليد المعرضين للمخاطر النمائية أواإلعاقة ممن تستوجب حاالتهم توفر منظومة خدمات التدخل المبكر.في 
    ندرة المهنيين المدربين في إقرار تخصص التدخل المبكر على المستوى الجامعي والدراسات العليا،  بالتالي  التأخر  

�  .بكر بشكل علميوالقادرين على القيام بتفعيل أنشطة التدخل الم
� عدم مجاراته للتوجهات العالمية في المجاالت ذات العالقةمحدودية البحث العلمي و  
� .إمكانية تحسن الطفل إقتصار تعامل األطباء مع اإلعاقة من منظور طبي يجعلهم يتبنون مواقف متشائمة حيال 
التأخر النمائي و  مؤشراتء األمور بأوليا بتوعية إنعدام الشراكة و تدني مستوى التنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق 

� .ألساليب المثلي للرعاية والتعاملو من ثم ا لمبكرةفي مرحلة الطفولة ا مظاهراإلعاقات
ما يتوفر من اإلحصائيات يفتقر للدقة سنوات، ف ٦دون  عاقة في مرحلة الطفولة المبكرة حجم قضية اإلصعوبة تحديد  

وهي مشكلةعامة على مستوى ، خالل هذه المرحلةالتأخر النمائي أواإلعاقة  معالت التقريبية عنالمطلوبة لتحديد النسبة 
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 ستنادا على نسبة اإلنتشاراإل ، األمر الذي يبررإستثناءالعربي بال العالم و  دول الخليج المملكة العربية السعودية و

األطفال في سن ما قبل المدرسة قرابة ثالثة ماليين يصل إجمالي عدد يتوقع أن % )، إذ  ١٠المعتمدة دوليا و هي (

تعتقد الباحثة لذا )، م ٢٠١٣الصبي،  ;م   ٢٠١١ وستمائة ألف طفل بحاجة لإللتحاق ببرامج التدخل المبكر(الخطيب ،

يتعذر فصل تأثير  و ثيقة اإلرتباط ،إنما هي نتيجة حتمية لسلسلة من العقبات  التحديد الدقيق لهذه النسب، صعوبةبأن 

التأخر أو صياغة تعريف إجرائي موحد يمكن اإلستناد عليه لتشخيص التوصل ل صعوبة مثلكل منها عن البعض اآلخر، 

مظاهر  لمظاهر التأخر النمائي لدى صغاراألطفال واألولية مظاهر ال الصعوبة المكتنفة في تمييزبسبب وجود اإلعاقة، 

المحلية والعربية المقننة ندرة األدوات هذا باإلضافة إلى سنوات المبكرة، شهور والالنمو المطرد في اإلعاقات وال بعض

� .كال هذه المظاهر أبان هذه الفترةلتشخيص 
استمرارية تكبد الطفل من ذي اإلعاقة و اسرته صحيا وتربويا و اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وهذا أهدار مباشر للثروة  

� نفذه الدولة من ميزانيات في توفير برامج التاهيل و إعادة التأهيل .البشرية والمادية خالل ما تست
رهم بالقلق و و تنقلهم بين المراكز ومن المدن الصغيرة و القرى بحثا عن الخدمات، مما يتسبب في شعو  تخبط األسر 

� و يفاقم من تأثير اإلعاقة  على البنية األسرية ككل. اإلحباط وعدم الرضى
 األسرية وخاصة على مواقع التواصل اإلجتماعي و مختلف وسائل اإلعالم. تزايد نسبة المطالب 

 الخاتمة : 

برامج تدخل فعالة لألطفال المعرضين لمخاطر التأخر منظمة )  بأن تأسيس Guralnick, 2000(و خالصة القول فقد أشار 

الحالي، و ذلك في ضوء المتطلبات المتعددة للبرامج النمائي أسرهم يمثل أحد التحديات المهمة للمجتمعات المتطورة في الوقت 

عالية الجودة، مثل  مساهمة المتخصصين من مختلف التخصصات، تصميم البرامج استنادا على البحث العلمي في مجال الكيمياء 

شطين و اإلداريين للتأكد الحيوية و السلوك،  تاسيس برامج تتسم بالمرونة وٕامكانية تطبيق نتائج البحوث المستجدة، مجموعة من النا

من توفير الدعم المادي و المختصين و المصادر ذات العالقة و القوانين أو التشريعات بشكل مستمر باإلستناد على األساس 

 المعرفي وأهداف التدخل المبكر.

األطفال جميعًا و بالنسبة لجميع لطفولة و إستنادا على الحقائق العلمية التي تؤكد الحساسية البالغة للنمو خالل مرحلة ا 

من خالل أنشطة  ،  ممن يستوجب تحفيز ودعم نموهمذوي اإلعاقات المختلفةو التأخر النمائي للمعرضين لمخاطر أعظم بدرجة 

تخفيف من تداعيات إلعاقات التدخل المبكر في طياته أمًال كبيرًا في الكون التدخل المبكر النمائية و اإلثرائية و العالجيه،  

شريطة أن يتم التدخل مبكرفي الوقت المناسب ما امكن و على كافة مستويات الوقاية التخفيف بدرجة كبيرة من تبعاتها المختلفة، أو 

خدمات التدخل المبكر  مطلب تنموي ومجتمعي، تستلزم الشمولية و التكامل و إنخفاض التكلفة لضمان إن باألسلوب األمثل. 

توسيع ، هذ باإلضافة إلى  أهمية تفعيال لمبدأ " المسؤولية اإلجتماعية"الوطنية و لذا يفترض مساهمة جميع المؤسسات ، إلستمراريةا

دائرة البحث العلمي في مجال خدمات التدخل المبكر وتشجيع الباحثين من مختلف التخصصات إلثراء التراث العربي في هذا 
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كتشاف المبكر والبحث عن الفئات المرشحة لهذه الخدمات، والتقييم والبرامج واستراتيجيات المجال وبشكل خاص في مجال اإل

 التدخل التحفيزي والعالجي الى الخدمات المساندة، وتفعيل المشاركة األسرية.

هوأجر و لذا تتساءل الباحثة فكيف ، أعتبر رسول اهللا عليه الصالة و السالم " إماطة األذى عن الطريق صدقة"  لقد 

،  كما تستند المناسب تأخر التدخلفي حالة إلى إعاقة ر النمائي الذي قد يتطور منظومة تتصدى فعالياتها للحد من تبعات التأخ

 جانبا كبيرا من " شكل  في مجملهينه بأخدمات التدخل المبكر  منظومةغياب على هذا التوجيه الكريم في النظر إلى الباحثة 

الصحية و النفسية واإلجتماعية واإلقتصاديةعلى األطفال وأسرهم  ماطة تداعياتهعلى الدولة التسريع في إ الذي يستوجباألذى"  

تكفل تأسيس بنية تحتية وفق  لمستويات الوقاية من اإلعاقة، وقاية عظمى من المستوى األولتحقيق لوفي ذلك  .برمتهوالمجتمع 

، لكي الخدمات وتكاملها وتطويرها باإلستفادة من تجارب الدول التي سبقتناتضمن تنسيق ، و أحدث المعايير العالمية المعتمدة

فال زالت خدمات  .في المملكة العربية السعودية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات المعنيةالبدء من حيث وصلوا من خالل  يتسنى

رجات محدودة الجدوى التي تستنزف الجهد والوقت وتعطي مخ ،اإلجتهادات الفردية غيرالمنهجية ترزح تحت رحمة لطفولة ا

 المعاناة و تفاقم التحديات واألضرار اإلجتماعية و اإلقتصادية والصحية و الوطنية بشكل عام،تضاعف  ، وواإلستمرارية

الدول معظم اإلنتظار،  فقد سبقتنا  لألطفال عاجال و بدون تأجيل حيث ال يمكنلقد طال إنتظار أطفالنا، وآن لنا التحرك   

فعاليات الملتقى  ضمنثم في تجمعنا الخّير اليوم  -بعد اهللا -واألمل،  تقارن ميزانيتها الت بشرية و التي ال تمتلك ما لدينا من إمكانا

و يدعم الشراكة  ةيثير الهم يحفز أصحاب القرار وما  ،عامم  ٢٠١٣هـ /  ١٤٣٤للجمعية الخليجية لإلعاقة للعام الثالث عشر 

في أن نستيقظ أفواجا وجماعات و نبدأ مرحلة التطوير يحدونا الطموح ف  ، المؤسسات المعنيةبين المختصين  و التآلف والتكامل و 

، و لكي نحتفل اسخ لما يلي من خدمات و أنشطةر ساس أكبنية تحتية و تحديدا وخدمات التدخل المبكر وتجويد خدمات ذوي اإلعاقة 

لبي منظومة موحدة  تفي كل دولة، وانما ك منظومة مستقلةليس ك ،القادمة وقد قطعنا امياال في هذا الصدد لمتقياتحقا في ا

لخدمة بلدنا  ما ذل قوم تعاونوا  .. ومعا يمكننا تحقيق الكثيرفمتطلبات الوحدة الخليجية التي طالب بها خادم الحرمين الشريفين.  

 .رعالمنا الخليجي والعربي الكبيو 

  التوفيق و السداد في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وعليه إن اهللا                                        

 

 تم بحمد اهللا و توفيقه

 د. هنية مرزا
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 المراجع
 :أوًال: المراجع العربية

االحتياجات الخاصة،مطابع التقنية هـ ) . مراكز التشخيص والتدخل المبكر ودورها اإلرشادي ألسر ذوي ١٤٢١أخضر (

 لألوفست،الرياض.

هـ) . ممارسات التدخل  المبكر عبر ١٤٣٢سودها ( محررون) . ( ،مارسي. كول ،جيمس. هانسون ،صمويل. بالكمان ،أودوم 

 سعود.جامعة الملك  ، المملكة العربية السعودية : النشر العلمي و المطابع،العالم ( ترجمة أحمد التميمي). الرياض 

 ١٦/ ١٥) التدخل المبكر التربية الخاصة في الطفولة المبكرة ،الطبعة الرابعة ،ص:٢٠٠٩الحديدي،الخطيب،(

http://www.shumua.net/web/pages/rehab/subject/rh_3.htm 

 هـ) . مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة،حقائق وأرقام،المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة ١٤٢١الحازمي،محسن علي (            

 والشؤون اإلجتماعية. والتأهيل،وزارة العمل   

دار الفكر  :عمان، الطبعة األولى، التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في م)التدخل المبكر٢٠٠٧منى (،جمال ؛ الحديدي،الخطيب

 للنشر والتوزيع. 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. . عمان:١). التدخل المبكر النماذج واإلجراءات.طم  ٢٠٠٩ابراهيم عبداهللا. ( ،الزريقات

م). التحليل لمواطن القوة و الضعف و ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦العتيبي، عبد الهادي، و السلطان ، يوسف، و عبد الجواد، محمود( 

  .معهد الكويت لألبحاث العلمية دولة الكويت:،   SWOT ANALYSISالفرص والمخاطر 

 

 ،دراسة تحليلية  ،أهداف التعليم المبكر (رياض األطفال) بالمملكة العربية السعودية هـ).١٤٢٢بندر (  ،السويلم ،منير  ،العتيبي

 ؟؟؟     ،جامعة الملك سعود  ،مجلة  مركز البحوث التربوية بكلية التربية 

).  واقع ومتطلبات تطوير الواقع الصحي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني للبحث العلمي م٢٠٠٦العسالي، محمد أديب(

 أيار.  ٢٨ -٢٤والتطوير التقني، دمشق  

م) التدخل المبكر وأثرة على اإلعاقة.ورقة عمل مقدمة للملتقى الثامن للجمعية ٢٠٠٨فتحية.( ،سمر وعبد الحميد ،السقاف

 .٢٠٠٨مارس  ٢٠-١٨الخليجية 

مستقبل التربية  مجلة  ،المبكرة  الطفولة مرحلة في المعوقين لألطفال المبكر تدخلال في الدمج بيئات إدارة). ٢٠٠٢نجدة ( ،سليمان           

   .٢٤٢– ١٧٥ص  ، ،٢٤العدد  ،مصر ،العربية   
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            / ١٠/٣تم استرجاعه بتاريخ   ،مرقع أطفال الخليج العربي ،).  حجم مشكلة اإلعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة م٢٠١٢عبداهللا(  ،الصبي  

  http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res &r_id=1085   م على الرابط٢٠١٣ 

  هـ ) التدخل المبكر: تجارب عالمية و رؤية وطنية، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات إحتفال الجمعية ١٤٣٤رزا، هنية محمود( م 

      ١٤٣٤/ ١/ ٢٧بتاريخحيث تم عقد اإلحتفال / جامعة الملك سعود، السعودية للتربية الخاصة( جستر) ، قسم التربية الخاصة  

 م ٢٠١٢/ ١٢/ ٨ للموافق ـــه  

ند مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة( بدون تاريخ). البرنامج الوطني لالكتشاف والتدخل المبكر ألمراض التمثيل الغذائي والغدد الصماء ع      

 العربية السعودية.  نشرة تعريفية.الوالدة في المملكة  حديثي 
 

    قسم  ،كلية اآلداب رسالة ماجستير غير منشورة،  ،الخاصة هـ). الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الفئات١٤٢٩(ميزر هند ،الميزر

 .جامعةالملك سعود ، ةالدراسات اإلجتماعي 

      هـ٤/١٤٣٤/ ١٣ خ ـــــــــإلسترجاع بتاريستقلة، تم ااألطفال وجعلها مرحلة م خطوات جادة لالرتقاء برياض .هـ )١٤٣٤( تربية والتعليموزارة ال  

   www.moe.gov.sa/kindergarten/Pages/default.aspx  خالل الرابط من          

 

 خالل الرابط منهـ  ١٤٣٤/ ٤/ ١٨تم اإلسترجاع بتاريخ  الكتاب اإلحصائي السنوي   ـ).هـ١٤٣٣/ ٣٢وزراة التخطيط(

http://www.cdsi.gov.sa/echonomy/layouts      

 

 هـ  ١٤٣٤/ ٤/ ١٢التذكير بمواعيد التطعيمات األساسية، تم اإلسترجاع بتاريخ  جالتوعية الصحية، برنام  .)هـ١٤٣٤ (وزراة الصحة 

   www.MOH.gov.sa خالل الرابط   

 

 وزارة الصحة،المملكة العربية السعودية،الرياض. هـ ). الكتاب اإلحصائي السنوي،١٤٣٣/ ٣٢وزارة الصحة ( 

 

 ). التدخل المبكر وعالقته بتحسين مجاالت النمو المختلفة لألطفال المصابين بأعراض متالزمة ٢٠٠٣سماح نور محمد ( ،وشاحي

 جامعة القاهرة.  ،إرشاد نفسي ،رسالة ماجستير ،دراسة ارتقائية –داون   
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