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  :أھداف الّدلیل
  ... وحاجاتھحركّي نمّو طفل قاصر تُأِعّد ھذا الّدلیل بغایة مساعدة المدّرسین على تعّرف خصوصّیا

 ھذه الّشریحة من األطفال ُوِضع ھذا الّدلیل لمساعدتكم على َتحسین عشر المدّرسین مستقبلي موإلیكم أنتم
إدماجھم داخل َمجموعة الفصل وذلك بتفعیل طاقاِتھم وَتھیئة القسم الّدامج وإعداد األنشطة الّتربوّیة المالئمة َلھم 

  .وإنجازھا
  .حركّيقد ینتاب المدّرس عند استقبالھ لطفل قاصر كما یھدف ھذا الّدلیل إلى الّتخفیف من القلق اّلذي 

  :ارتكز إعداد ھذا الّدلیل على بعض المبادئ المّتفق علیھا
  .أحّقّیة الّتمدرس لكّل األطفال والمساواة في الحظوظ بینھم -
 .كّل األطفال لدیھم القدرة على الّتعّلم وإمكانات الّنمّو -
 .وصّیات نمّو األطفالاستجابة المناھج الّتربوّیة وتكّیفھا مع خص -
 .إسھام كّل األطفال في الحیاة المدرسّیة منھا والخارجّیة -
 .تقّبل االختالف ومراعاة ذوي الحاجات الخصوصّیة -

ھو الخطوة األولى إلدماجھ أّما الخطوة الّثانیة فتتمّثل في توظیف عّدة أسالیب إّن فھم طفل قاصر  حركیا 
  .ّتباعھا في ھذا الّدلیلبیداغوجّیة ومھارات تربوّیة ُینصح با

 اجتماعّیا،  طّلبات المدرسّیة فیجد نفسھ مقصىیشعر القاصر ذھِنّیا بأّنھ معوق إذا لم یتمّكن من االستجابة إلى المت
أّما إذا مّكناه من الوصول إلى المعلومة كغیره من المتعّلمین وإذا ما وضعنا على ذّمتھ وسائل بیداغوجّیة مالئمة 

لیس "وبـھذا تصّح المقولة (یط المدرسّي المستجیب لحاجاتھ فإّننا ُنَیّسر لھ االندماج وتحقیق الّذات وھّیأنا لھ المح
  ")ھناك معوق بل ھناك وضعّیات ُمعیقة

  :أھدافلھذا الّدلیل ثالثة 
 وحاجاتھ احركیتقدیم المعلومات الّضرورّیة المتعّلقة بفھم الممّیزات العرفانّیة والوجدانّیة لطفل قاصر  -

  .الخصوصّیة لوضع أھداف تعلیمّیة تعّلمّیة مالئمة لحاجاتھ
داخل الفصل وَتھیئة المعینات الّتعلیمّیة والّتقنّیات البیداغوجّیة عدة على استقبال طفل قاصر حركیا المسا -

  .المالئمة لحاجاتھ الخصوصّیة
ة ومختلف األطراف ي مع العائلفرادالمساعدة على العمل الّتشاركي في نطاق المشروع الّتربوي اإل -

 .لة الكفیلة بتقدیم المساعدةالمتدّخ
  

  :لإلجابة عن ھذه األھداف یتضّمن الّدلیل الفقرات الّتالیة
 لماذا یتّم إدماج طفل حامل لقصور حركّي بالقسم ؟  
 ما ھو القصور الحركي ؟ 
 ما ھي صعوبات األطفال حاملي إعاقة حركّیة وحاجاتھم ؟ 
  الخصوصیة للتالمیذ حاملي إعاقة حركیة ؟حاجات للة تستجیب المدرسكیف 
 ركي و لماذا ؟كیف یتّم العمل الّتشا 
 عناوین عملّیة.  
 ّةمراجع بیبلیوغرافی.   
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  تـوطئة

ي       ط المدرس ة بالوس املي إعاق ال ح اج األطف ق بإدم ة تتعّل تراتیجیة وطنّی نوات إس ذ س ونس من ت ت د تبّن لق
  . العادي

ي إل   اج المدرس وم اإلدم ا مفھ ذ      ُیحیلن ائر الّتالمی ل س ذ مث ھ كتلمی راف ب ا االعت ت أّولھم س الوق ي نف ین ف ى حقیقت
  .  حاجات خصوصّیةووثانیھما أّنھ تلمیذ ذ

  :وعندما نتكّلم عن اإلدماج المدرسّي فإّن ذلك ُیحیلنا إلى إثارة ثالثة مستویات
  . الّتواجد بین اآلخرین: اإلدماج البدني -
  . خرینإنجاز نشاط مع اآل: ياإلدماج الوظیف -
 . الّتواجد مع اآلخرین والّتفاعل معھم ومشاركتھم في أنشطتھم: اإلدماج االجتماعي -

ز وال     (E.I)وعلى ھذا األساس بدأ الكالم عن المدرسـة الحاضنة       ال دون می ّل األطف ؤوي ك  وھي مؤّسسة عادیة ُت
  . إقصاء ألّي شریحة من بینھم

ي          ت مفھوم االحتضان َتھ   ّنتبھذه المقاربة اّلتي     ون صعوبات ف ذین یالق ذلك اّل وقین وك ذ المع اج الّتالمی دف إلى إدم
املي          ذلك ح ة وك دراتھم الّذھنّی ت ق ا كان تثناء مھم ذ دون اس ّل الّتالمی ستقبل ك نة ت ة الحاض ة فالمدرس ّتعّلم عاّم ال

وازیین           .  اإلعاقات ا مت وّیین كان دمج نظامین ترب ة ب ّسیاسة الّتربوّی ذه ال ة  (تنادي ھ ة عادّی ّصة  /تربی ة مخت ي  ) تربی ف
  . نظام واحد قادر على االستجابة للحاجات الخصوصّیة لكّل تلمیذ

  :إّن إحداث ھذا الّنوع من المدارس الحاضنة لھ انعكاسات ھاّمة على الحیاة المدرسّیة نذكر منھا ما یلي
  . الّتصّرف في الفضاء و َتھیئة القاعات: على مستوى سیر المؤّسسة -
سا  - یم م ستوى تنظ ى م ذعل م الّتالمی ا،     : رات تعّل ذ واحترامھ ین الّتالمی وارق ب ول الف ة،  قب اد المرون اعتم

  . وضع صیغ مختلفة لتبّني األطفال ذوي الحاجات الخصوصّیة مع مراعاة الفوارق بینھم
ین - ستوى المدّرس ى م ق  : عل دیث الّطرائ ق،  تح من فری ّصین وض ع المخت شاركي م ل الّت اد العم اعتم

 ...   الخ.....البیداغوجّیة
ّل                اعّي لك اج المدرسّي واالجتم ة لإلدم داف والوسائل المحّقق ى األھ اق عل سمیات ھو االّتف ذه الّت ّل ھ ن ك ّم م واألھ

  . وِلھذا فإّن اإلدماج واالحتضان لھما نفس الّداللة إزاء األشخاص المعوقین.  األطفال حاملي إعاقة
  . إلعاقة وبالّتالي حول األشخاص المعوقینكما تجدر اإلشارة بأّنھ یجب االلتفاف حول مفھوم ا

 
  

  ـ لماذا ندمج األطفال الحاملین لقصور حركي بمدرسة عادّیة ؟
ستقبلیة للّطفل وھذا ھو م للحیاة االجتماعّیة الـ تمّثل المدرسة مكانا ممّیزا وھاّما في حیاة الفرد ذلك أّنھا تعّد

 أّول لقاء  یعتبرإلى المدرسةحركّیا فإن دخولھ ّطفل المعوق وبالنسبة إلى ال. الھدف البعید اّلذي  نصبو إلیھ 
بأناس آخرین ویمّثل ھذا إعدادا الندماجھ االجتماعّي ، وبخروجھ من الخلّیة العائلّیة وما توّفره من عالقات 

یاكل فحّتى الھ. حمیمّیة فإّن الّطفل یتعّلم عالقات تواصل باآلخرین بالمدرسة فیتفّتح على العالم الخارجّي 
 للّطفل الحامل لقصور حركّي رغم ما توّفره لھ من تربیة مختّصة وعالجات خاّصة فإّنھا ال تسمح لھ الحاضنة

وال تتیح لھ تقّبل " معرفة اآلخر " مع أطفال من نفس الشریحة العمریة فھذه الوضعیة ال تمكنھ من جدبالّتوا
  .ائن مختلف عنھ ذاتھ كما ھي كما أّنھا ال تتیح للّطفل الّسوّي معرفة ك

ال یمثل القصور الحركي حاجزا  ال یمكن تجاوزه فھو ال یعني بالضرورة مالقاة صعوبات في التعّلم بل بالعكس 
  . یبقى قائما -درسة للجمیع  لكّل فیھا حّظ م- فإّن مبدأ 

تعّلم إّال أّن لدیھ مدرس والفالّطفل أو المراھق الحامل لقصور حركّي مثلھ مثل غیره من األسویاء بحاجة إلى الّت
وإلى جانب ذلك وجب .  إحاطة خاّصة –إعادة تأھیل –حاجات عالجّیة :  الخصوصّیة المرتبطة بمرض حاجاتھ

  .   إلدماج مدرسّي ناجع في ظروف حسنة االّسھر على تبني مواقف جدیدة وإدخال التكییفات الالزمة ضمان
دور معّلم أو بعض المعّلمین الذین یستقبلونھ بالفصل بل   ولھذا فإن إدماج طفل قاصر حركّیا ال یقتصر على 

إذن فالمشروع مسؤولّیة جماعّیة تھتّم بمختلف . یتطّلب إعداد مشروع والتزام فریق  متعّدد االختصاصات 
الحاجات النوعیة للطفل بحیث یساھم كل من جھتھ وفي مجال اختصاصھ من أجل إنجاح طفل في وضعیة 

 .إعاقة 
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Iإلعاقة الحركّیة ـ تقدیم ا  
  اإلعاقة مفھوم  )1(

  ال یوجد تعریف عالمّي لإلعاقة فالتعریفات الّدولّیة والوطنّیة تختلف من ھیكل إلى آخر ومن بلد إلى آخر 
  .ومن فترة زمنّیة إلى أخرى 

مقاربة طبّیة ومقاربة اجتماعّیة فمنشورات المنظمة العالمیة للّصّحة :  ھنالك مقاربتان مستعملتان 
 ph woodالذي اقترحھ فیلیب وود  ) CIH(  حول الّتصنیف الّدولي لإلعاقة 1980لّصادرة سنة ا

إصابة خلقّیة ، مرض أو حادث ینجم عنھا قصور أو قصور متعّدد عند :" واّلذي یحّدد فیھ اإلعاقة كما یلي 
  "حظوظ أو إعاقة ھذا القصور قد یحدث عجزا ینظر إلیھ في بعض األوساط االجتماعیة كتقّلص لل. شخص 

فھي خلل أو قصور عضوي ) مرض أو حادث (  تبعا لھذا التعریف تكون اإلعاقة ناتجة عن حالة صّحیة 
  :یجعل األشخاص معوقین وقد سمح ھذا التعریف بتوضیح كل أنماط التدّخل الضروریة الحتضان المعوق 

  .بمختلف أنواع القصور" ـ المصالح الطبّیة تھتم
  .ة بإعادة الّتأھیل تھتّم بالعجزـ المصالح المختّص

  .ـ المصالح االجتماعیة تتدّخل في مجال اإلعاقة
تعّرضت ھذه المقاربة إلى عّدة انتقادات ذلك أّنھا اقتصرت على المفھوم الّطبّي الّصرف لتحدید مفھوم 

بعاد التي  المتدّخلة متناسیة عوامل المحیط فمختلف األ    اإلعاقة وأحدثت قطیعة بین مختلف المصالح
وتحت تأثیر وضغط عدید ) الّنقائص ھي اّلتي تمّیز الّشخص المعوق( تصف اإلعاقة مرتبطة بالّشخص 

 اقترحت عّدة 2000 – 1996المنّظمات المھتّمة بالمعوقین فرضت شیئا فشیئا مقاربة جدیدة وفي ما بین 
 وقع تبّني تعریف 2001وفي سنة . تصنیفات لإلعاقة برز فیھا البعد االجتماعي لإلعاقة كعامل مشترك 

جدید خالل انعقاد الجلسة العاّمة للمنّظمة العالمّیة للصّحة فلم تعد تتحّدث عن التصنیف الّدولي لإلعاقة 
C.I.H. بل أصبحت تتحّدث عن C.I.F. اإلعاقة "  الّتصنیف الّدولي لتأدیة الوظائف والّصّحة والعجز

جموعة من الوضعیات المعّقدة أغلبھا متأّت من المحیط لیست سمة ینعت بھا الشخص بقدر ما ھي م
   .C.I.F. 2001مقّدمة " االجتماعي 

 ثقافي – اجتماعي – وجداني – نفسي –بدني (  واإلعاقة كما ھي محّددة حالّیا معطى یتغّیر بتغّیر المحیط 
  .خاضع لوضعّیة) 

اجتماعي لم تؤخذ فیھ الحاجات المختلفة  فظاھرة اإلعاقة ال عالقة لھا بالجسد بل ھي نتیجة لسوء تنظیم 
وبذلك یمكن القول بأّن . ألشخاص عاجزین بعین االعتبار ولم تتّم فیھ إزالة الحواجز اّلتي تعترض سبیلھم 

 83حسب القانون التوجیھي عدد . المحیط المالئم والمتقّبل للمعوقین یحّد كثیرا من الوضعّیة المعیقة 
یقصد "  والمتعّلق بالّنھوض باألشخاص المعوقین وحمایتھم 2005ت  أو15 المؤّرخ في 2005لسنة 

بالّشخص المعوق كل شخص لھ نقص دائم في القدرات والمؤھالت البدنیة أو العقلّیة أو الحّسیة ولد بھ أو 
لحق بھ بعد الوالدة یحّد من قدرتھ على أداء نشاط أو أكثر من األنشطة األساسّیة الیومّیة الّشخصّیة أو 

  " ویقّلص من فرص إدماجھ في المجتمع جتماعّیةاال
إّال الّشخص اّلذي یحصل على بطاقة صادرة عن اللجنة الجھوّیة " معوقا "  وحسب نفس المصدر ال یعتبر 

  .للّنھوض بالمعوقین إثر دراستھ للملّف الّطّبي 
  
   ما ھي اإلعاقة الحركّیة ؟) 2(
أرعن للجھاز العظمي أو العضلي أو و تشّوه أو تركیب خلقي  یتمّثل القصور الحركي في فقدان أو تلف أ-  

العصبي المسؤول عن حركة الجسم وقد یكون مرتبطا بحالة مرضّیة ثابتة أو متطّوره كما یمكن أن یكون 
ومھما كان نوع القصور الحركي فإّن ..)  عرفاني –حّسي ( منفردا أو مترادفا مع أنواع أخرى من اإلعاقات 

  .وعلى إمكانّیة اندماجھ عائلّیا أو اجتماعّیا أو مدرسّیا) المشي أو التنّقل ( ى وظائف الّطفل لھ تأثیرات عل
   :یمكن أن نمّیز بین صنفین كبیرین من القصور الحركي للّطفل

 القصور الذي ال یسمح بتاتا بالمشي أو التنّقل.   
  ل بعّكازینتنّق(  یسمح بالمشي أو التنّقل – قصور خفیف –القصور األقّل حّدة(...  
 والقصور الّناجم عن مرض متطّور یزداد وقعھ على المریض بمرور الّزمن.  
 
 
 



 6 

   أسباب اإلعاقة الحركّیة) 3(
 في ثذي یكتشف منذ الوالدة والمكتسب الذي یحدمنھا الخلقي اّلب القصور الحركي متعّددة ومختلفة أسبا

  أو ثابتة مرحلة الّرضاعة أو ما بعدھا وقد تكون أسبابھ متطورة 
  :من األسباب الّثابتة غیر المتطّورة نذكر  -
 الوالدة بقلیل وھو ما یعّبر دالقصور الحركي المّخي إصابة مبّكرة في تركیبة المّخ تحدث قبل أو أثناء أو بع 

  )IMC( عنھ بالوھن المّخي الحركي 
  أو ورم یتسّبب في ناتجة عن رّض أو تعّفن أو وعاء دموي) نخاع شوكي أو عظمي( إصابة نخاعّیة 

 .اضطرابات في مرور الّسّیالة العصبّیة الحركّیة والحّسّیة وفي شلل
 تشّوه في الفقرات.  
 Poly traumatisme 
 حروق عمیقة.  
 ناجم عن سوء تركیب خلقي أّن القصور الحركي المّخيأو . 

  .ما تقّدم في العمرھذه العوارض المرضّیة ال تتطّور غیر أّن انعكاسھا على الّطفل یزداد حّدة كّل
  أسباب متطّورة  -
 دوشان ُدو بولونیا :الّتقّلص العضلي لـ : التقّلص العضلي وھو أنواع أشھرھاduchenne de 

Boulogne)(  
 أمراض عصبّیة متطّورة. 
 تیزم أو مرض متعّلق بتآكل العظامحركّیة مفصلّیة ثانوّیة في عالقة بداء الّروما. 
 ثةمخّلفات جراحّیة لألورام الخبی.  
  .التمییز بین أھم وضعیات اإلعاقة  ) 4(

 الحركة ھي عمل إرادي باألساس ناجمة عن أمر صادر من الّدماغ إلى الّنخاع الّشوكي واألعصاب بما أّن
اّلتي تتوّلى إیصال األمر حّتى مستوى العضالت فتحّرك العظم أو العظام المستھدفة ، فھذا المعطى العلمي 

  :بین أھّم وضعیات اإلعاقة وھي ھو الذي یجعلنا نمّیز 
 القصور الحركي المّخي.  
  أو العصبي العضلي/ القصور الحركي الّنخاعي. 
  المفصلي–القصور الحركي العظمي . 
 
  : أسباب القصور الحركي من أصل دماغي )أ(

  )IMC ) (IMOC(الوھن المّخي الحركي * 
یر متطّورة تحدث قبل أو أثناء أو بعد الوالدة الوھن المّخي الحركي ھو إصابة دائمة في تركیب المّخ غ* 

بقلیل ویعّدد األطّباء أنواعھا بحسب موضعھا وانتشارھا بھ وینجم عنھا عادة إّما اضطراب أو تأّثر في النمّو 
 الحركي للّطفل وقد تمّس اإلصابة كامل الجسم أو جزءا منھ خاّصة الجذع أو األطراف العلیا –الحّسي 
  .والّسفلى
  :صابات المعروفة نذكر ومن اإل

  .یمّس جانبا واحدا من الجسم/   الّشلل الّنصفي * 
  .یمّس بالخصوص األعضاء الّسفلى: الّشلل الّسفلي * 
  .یمّس األطراف األربعة من الجسد: الّشلل الكّلي * 

وحركات غیر طبیعّیة )  ، توّتر مفرطTonus ةبحضر(تنضاف إلى القصور الحركي اضطرابات عضلّیة 
تعتعة من نمط نبرّي ، :  ه الحركات تصبح مصدرا للضجر والقلق خاّصة إذا اتصلت بالوجھ والكالمھذ

جل، فینجم عن ذلك عدم تحّكم في مدى ویتمّیز المعوق بحركات ال إرادّیة بطیئة ودائرّیة تصیب الید أو الّر
  العضالتحركات مبالغ فیھا حینا أو حركات مكبوحة مرّدھا تقّلص وانكماش : الحركات 

  :اف إلیھا أیضا اضطرابات حّسّیة مثل كما یمكن أن تنض
  الّنظر / راب البصر ـاضط: اضطرابات بصرّیة  -
 .صمم متفاوت الحّدة یصیب إحدى األذنین أو االثنین معا: اضطرابات سمعّیة  -
 .مّتصلة باضطرابات البلعمة: اضطرابات الّتغذّیة  -
  



 7 

   Traumatisme crânienالرّض المّخي 
 نتحّدث عن الرّض الّدماغي المّخي فإّننا نقصد بذلك الّرضوض التي تصیب المّخ أو المخّیخ والناجمة ماعند

عن الصدمات فتترك مخّلفات في عالقة وثیقة بالمنطقة المتضّررة إثر الحادث مباشرة كما أّن للرّض المّخي 
  .انعكاسات طویلة المدى

لف حّسي أو غیر ذلك وقد ینتج عن شلل كامل أو جانبي أو ي في إصابات حركّیة، تنیتمظھر القصور البد
  .جزئي كما یحدث اضطرابات في التوازن أو التناسق أو البطء الحركي أو قّلة الدّقة وضعف القّوة

تتسّبب في إحداث تغیرات مھّمة على مستوى ی یفة قصورا بدنّیا طفیفا قدكما تحدث بعض الّرضوض الخف
أو على الشخصّیة فیتغّیر سلوك الطفل فجأة ویجد صعوبات كبیرة في استرداد قدراتھ  العلیا الوظائف الذھنّیة

فسّیة وتتسّبب ھذه الّرضوض أحیانا في صعوبات مدرسّیة واضطرابات في الّسلوك واالنتباه نّتالبدنّیة وال
 ولذا یجب علینا أن والّذاكرة وقد تكون مخّلفاتھا أحیانا غیر ظاھرة تؤّدي إلى صعوبات في التكّیف واالندماج

نتخذ االحتیاطات الّالزمة حّتى في حالة الّرضوض الخفیفة التي تحدث بساحة المدرسة أو أثناء تعاطي نشاط 
ھذه التغّیرات تظھر مباشرة إثر حدوث الّرّض كما تظھر تدریجیا في بعض األحیان لذا وجب أن . ریاضّي

 .ذال نتغافل عنھا كّلما حدث تغّیر في سلوك الّتلمی
  

  أو العصبي العضلي/ القصور الحركي الّنخاعي  أسباب - )ب(
  اإلصابات الّنخاعّیة الّناجمة عن رّض أو مرض -

سقوط ، حادث في الّطریق العاّم أو إثر تعاطي (  رّض الفقرات ى اإلصابة الحركّیة الّنخاعّیة عن قد تتأّت
ض الناجمة عن إصابة الّنخاع الشوكي  كما یمكن أن تنجم عن مرض معد أو ورم والعوار.)نشاط ریاضّي

وإذا ) نقارن عادة الّنخاع الشوكي بحزمة أسالك كھربائّیة تنقل األوامر من الّدماغ إلى األعضاء( عدیدة 
أصابھا تقّطع نجم عنھ انقطاع االتصال علما وأّن الّنخاع الّشوكي ال یتوّلى إیصال أوامر الحركات إلى 

  .لك مما ینجّر عنھ اضطرابات أخرى نذكر منھاالعضالت بل یتعّداه إلى غیر ذ
صابة غیر تاّمة، إ ( ا ضعیفأو شلال) شلل كامل وانعدام تاّم للحركات(اضطرابات حركّیة تحدث شلال  -

وحسب شّد ة اإلصابة یكون الّشلل تاّما أو جزئّیا ، وكّلما كانت اإلصابة ) إمكانیة الحركة بواسطة أداة 
  .ي الجذع واألطرافعنیفة كان الّشلل مؤّثرا ف

اضطرابات حّسیة ، إصابة حاّسة الّلمس ، أوجاع ، تقّلب حرارة الجسم وفي غیاب األحاسیس یصبح  -
أّما إذا كانت خفیفة فینجم عنھا ضعف في نشاط بعض األنسجة واألعضاء ومثل .الّشخص كأّنھ مخّدر

 .الّطفل إلى خطر الجروح أو الحروقھذه االضطرابات الحّسیة تعّرض 
مّما )  تغّوط –تبّول ( ضطرابات التبّول واألمعاء یفقد بموجبھا المصاب التحّكم في المثانة و المستقیم ا -

 .یتطّلب مساعدة مستمّرة إلزالة ھذه الفضالت
یصیب الّنخاع ( ھو تشّوه في تكوین العمود الفقري  : ضرر عصبي عضلي ناتج عن تشّوه وراثي -

ّیر العوارض بتغّیر مكان التشّوه لذلك فإّن ھذا التشّوه الوراثي ال وتتغ) الشوكي أو غالفھ أو الفقرات 
 :تنجم عنھ اضطرابات حركّیة فقط بل تحدث اضطرابات حركّیة أخرى نذكر منھا 

  استحالة المشي:الظھر بشلل كاملحالة إصابة .  
 الستعانة  المصاب القدرة على المشي ، إمكانیة ااعلى مستوى الفقرة العلیا للعجز یفقد بموجبھ

  .بعّكازین إلعادة تأھیلھ
  للمصاب القدرة على المشي – في ھذه الحالة تقل االضطرابات أو تنعدم –على مستوى العجز 

  .، یتمثل العارض الوحید في اضطرابات التبّول
 ارتفاع ضغط الماّدة منھایؤّدي إلى تخّلف ذھني شدید مع أعراض أخرى كثیرة : االستسقاء الّدماغي -

  .بح فیھا المّخ والمخّیخاّلتي یس
كبیر في عتبة ھو اضطراب یصیب القدرة االستثارّیة یوّلد أزمات تشّنجّیة نتیجة النخفاض : الّصرع -

 .االستثارة 
 المناسب الكتساب القدرة على الّنظافة ویعود ذلك ر تصبح محّیرة عند بلوغ الّطفل العم:مشاكل التبّول -

 .ل یؤّدي إلى تعّفنات بولیة قد تتلف الكلى إلى سلس في البول أو صعوبة في  التبّو
وھي أمراض ذات طبیعة وراثّیة تتمّیز بالتطّور متسّببة في انخفاض   :األمراض العصبّیة العضلّیة -

ناتجة عن اضطرابات في مستوى الوحدة الحركّیة ) القّوة العضلّیة( تدریجّي في قّوة التقّلص العضلي 
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ویتعّرض أصحاب ھذه اإلصابة لتشّوھات عضوّیة أو أمراض نفسّیة أو بسبب إصابة مكّون من مكّوناتھا 
 .قلبّیة واضطرابات ھضمّیة وصعوبات في البلع مع شعور سریع بالّتعب 

  
   المفصلي– القصور الحركي العظمي  ) ت(

  :یحصل ھذا النوع من القصور نتیجة أسباب متنّوعة منھا
  .)ادث وراثي أو إثر ح( غیاب أو تشّوه عضو أو مفصل  -
 .)التھاب المفاصل( إصابة یسّببھا مرض المفاصل  -
 .)التواء العمود الفقري( انحراف في العمود الفقري  -
 .تشّوه عظمي -
ھاّما ویكون ھذا القصور الحركي ) الذي یعاني من صعوبة تخّثر الّدم   ( الّنعورنزیف مفصلي یصیب  -

 .صبّیةومؤلما أحیانا إّال أّنھ ال یتسّبب في آثار وتعقیدات ع
  
  : االضطرابات المقترنة بالقصور الحركي) 5(

إّن المشاكل والصعوبات التي یالقیھا األطفال القاصرون عن الحركة مرتبطة باالضطرابات المترّتبة عن 
القصور أكثر منھا بالعجز البدني ذاتھ وھي اضطرابات تالحظ بالخصوص عند أصحاب القصور المّخي 

  :ومن بینھا 
 ألعمال المدرسّیةبطء في إنجاز ا.  
 اضطرابات ناتجة عن نوبات الّصرع. 
 اضطرابات نفس عصبّیة. 
 صعوبات نفس وجدانّیة. 
الّصرع ھو اضطراب یصیب القدرة االستثاریة للمّخ یوّلد أزمات تشّنجّیة نتیجة النخفاض كبیر :  الّصرع -

لّنفساني في  الفیزیولوجي أو ا االستثارة بسبب اإلصابة التي تعرض لھا المّخ وقد یتسّبب الضغطعتبةفي 
  .تج عنھا أزمة صرعشحنة عصبّیة ھاّمة یت

قة بفقدان طرابات إثر رّض جمجمّي وتكون مرفیمكن أن تحدث ھذه االض:  االضطرابات الّنفس عصبّیة-
وظائف كانت قائمة كما یمكن أن تكون عبارة عن اضطرابات في النمّو ینتج عنھا عسر في إقامة وظیفة ما 

 إال أنّ  ھذه االضطرابات الّنفس عصبّیة ال . في حالة القصور المّخي الحركي إصابة مبّكرة بالمّخبسبب 
  :یمكن أن تعتبر قصورا ذھنّیا ویمكن أن نذكر أساسا االضطرابات الّتالیة

   . الحركات واإلشارات تنظیم فيصعوبات* 
أو )  خلل اآلداء البصري الفضائي (اضطرابات عصبّیة بصرّیة وھي اضطرابات تتعلق بتنظیم النظر * 

   .تعّرف الموضوعات والّصور واألشكال بصفة طبیعّیة
  .اضطرابات الّلغة المكتوبة منھا والّشفوّیة تؤّثر في عملّیة الّتمدرس والجمعنة* 
   .اضطرابات الّذاكرة* 
ّكبة مثل تحدید األھداف مراضطرابات الوظائف العرفانّیة اّلتي تتّم تعبئتھا النجاز ومراقبة األعمال ال* 

 والمحافظة على االنتباه وتعدیل األعمال وفقا الستراتیجیات و تكییف اخطیط للعمل في المكان والّزمان والّت
  .لألھداف المرسومة

                    :                                                                                          اضطرابات نفس وجدانّیة* 
قد ینتج عن القصور الحركي اضطرابات نفس وجدانّیة وھي مّتصلة مباشرة بالوھن المّخي الحركي الّناجم 

  .عن رّض دماغّي
                                                                                    :اضطرابات العضلة المتحّكمة في التبّول* 

 3 الّنصفي ، شلل یصیب –الّشلل الكّلي : حب ھذه االضطرابات قصور حركّي متعّدد نذكر منھا یصا
عالوة على  - ھذه االضطرابات ). ناتج عن تشّوه وراثي (  أعضاء أو تشّوه عصبّي عضلي 4أعضاء أو 

وعدم ثقة بالّنفس ي شعور بالّنقص  ف أیضابتسّبت فإّنھا - المشاكل العالجّیة التي تطرحھا مثل إصابة الكلى
عور بالّذات لدى الطفل وعدم التأقلم مع أترابھ وضعف  مّما یؤّدي إلى تدّني قیمة الّش..)خجل، قلق، خوف(

  .في الّنتائج المدرسّیة
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II – صعوبات الّطفل في وضعّیة إعاقة وحاجاتھ الخصوصّیة  
  

  : صعوبات الّطفل الحامل لقصور حركّي) 1(
مھّمتھا المحافظة على وضعیة الجسم وإنتاج الحركات اإلرادّیة منھا واآللّیة  عاّمةالحركّیة ھي وظیفة 

 أنواع متعددة من الصعوبات ال تقتصر على التنقل فقط وتحدث في عّدة ھواالنعكاسّیة وتلفھا ینتج عن
  :مستویات 

ا یسمح لھ  الّصعوبات متنّوعة منھا ما قد یعیق الطفل تماما على المشي ومنھا م:على مستوى التنّقل -
یالقي الطفل صعوبات في ) عّكاز للتنّقل ، آالت مساعدة على المشي ( بالتنقل بواسطة معینات تقنیة 

التنقل أثناء صعود المدارج وعند استعمال أطرافھ المصابة خالل أداء األنشطة الیومّیة وتبعا لھذا تكون 
قوطھ وخالل تنقلھ على أرض غیر استقاللیتھ محدودة كما أن اضطرابات التوازن تكو ن سببا في س

 في ّوھامستویة إضافة إلى ما ذكر فإن القصور العضلي ینعكس على نمّو الھیكل العظمي فیحدث تش
وھذه االصابة الحركیة مسؤولة عن . العظام مما یضاعف من صعوبات المشي وقد یحّد منھا تماما 

  .الشعور بالتعب السریع 
 ھي األخرى متنوعة فاألطراف العلوّیة قد تحافظ على :راف العلوّیة على مستوى اإلصابة الحركّیة لألط -

ؤّثر على عملّیة المسك كیفا ودّقة كما تأداء وظائفھا عند البعض وتكون مصدر قلق عند البعض اآلخر إذ 
ة  الحركات اإلرادّیة المكّیفة فتكون الحركات تبعا لذلك مھّمشة مّما یؤّدي إلى قّلدخل اضطرابا على نمّوت

دّقة في الحركات أو بطئھا أثناء أداء األنشطة وعدم مھارة أو حذق وشعور بالتعب واضطرابات في 
 في –صعوبة في ارتداء المالبس : تناسق الحركات مما یؤّدي إلى تبعّیة في الحیاة الیومیة أو المدرسّیة 

استعمال بعض الوسائل  استخالص المعلومات و– التصویر – الكتابة – أثناء النظافة –تناول األكل 
 .البیداغوجّیة

قّلة حركات كما أن  تحدث اضطرابات على مستوى التصویت والبلعمة ،: على مستوى الفم والوجھ -
 .الوجھ تؤّثر على عملّیة الّتواصل الّلفظي وغیر الّلفظي 

ى  عادة ما تقترن ھذه االضطرابات بالقصور الحركي فتنعكس عل:على المستوى العصبي الّنفساني -
یالقي ) صعوبات استقبال المعلومات( االضطرابات الوظفّیة االستقبالیة مات المدرسّیة وفي حالةالتعّل

الطفل صعوبات تتمثل في تناول وتمثل واستیعاب المعلومة كما یحدث عند تمّلك معنى الكلمات أو تعرف 
ات ومعالجتھا في حالة اضطرابات الذاكرة یالقي الطفل صعوبات في تثبیت المعلومو  .صورة

 متعلقة بالذاكرة متوّسطة المدى فإّن الطفل یالقي صعوبات في تذّكر اإلصابة أما إذا كانت  .واستعمالھا
 .المعلومات المألوفة أو تعّرفھا

 وعندما تصاب الذاكرة قصیرة المدى فإّن الطفل یجد صعوبة في تمّلك األحداث وإعادة سرد أطوارھا.  
 صلة بالفھم أو صعوبة معالجة المعلومات المتقّبلة فاألمر یتعّلق ھنا بعدم وفي حالة االضطرابات المّت

 وھذا یعني صعوبة القیام بكّل عملّیة ذھنیة تالقدرة على الّتجرید إلى جانب صعوبة في ھیكلة المعلوما
صدار ، إفھم، تحلیل( یقتضیھ األمر عند إبداء الّرأي اتتطلب معالجة معلومتین أو أكثر في نفس الوقت كم

 ).اإلبداعّیة وأ أو عند الّتفكیر الّریاضي والّتخطیط للعمل أو المبادرة حكم
  حالة االضطرابات التعبیریة أو صعوبات في إیصال المعلومة المستقبلة أو أثناء معالجتھا یجد الّطفل في

ویر أو باإلیحاء صعوبة في التواصل أو تبلیغھا سواء تعّلق األمر بالمشافھة أو الكتابة أو بالعّد والّتص
 المختلفة اآلنفة الّذكر یمكن أن نالحظ بطءا في األداء خموال وعنفا، التوقف العراقیلواإلیماء إلى جانب 

 .عن متابعة أداء نشاط شرع فیھ، صعوبة البدء في مھّمة طولب بإنجازھا، قّلة المبادرة
  : حقول3ویمكن توزیع أھّم الصعوبات إلى 

  :الحقل الحركي 
 ودة، بطء، تعب سریعحركة محد.  
 انعكاس اإلصابات العضوّیة في الّتواصل.  
 

  :الحقل العرفاني 
 اضطراب في المسك وتنظیم الفضاء.  
 قّلة اإلبداع. 
 اضطرابات اإلدراك. 
 اضطرابات الحفظ. 
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 نظیماستراتیجیات تعّلم غیر مالئمة، صعوبات في الّت. 
  :الحقل الّنفسي

 عدم ثقة بالّنفس.  
 استقاللیة محدودة. 
 حوافز محدودة. 
 

  : حاجات الّطفل في وضعّیة إعاقة حركیة) 2(
 ذلك أّن  فقط فھي ال تقتصر على الجوانب الطبّیة العالجّیة، متعّددة إعاقة حركّیة حاجات الطفل في وضعّیة

یسھر المختّصون في المیدان  لذا .الطفل المعوق شأنھ شأن كّل طفل لھ حاجات تربویة واجتماعّیة وترفیھّیة
طّبي على تقدیم العالجات الالزمة للمعوق وتطویر كفایاتھ إلى أبعد حّد وتیسیر االندماج االجتماعي كما ال

  فھذا الّطفل.أّنھم یساعدون األولیاء  على تقّبل إعاقة أبنائھم وتجاوزھا والتدّرب على تقدیم المساعدة لھم
ویسھر الطبیب المعالج على مرض وأسبابھ یحتاج إلى متابعة طبّیة منتظمة ذات جدوى وذلك بحسب طبیعة ال

مراقبة جدوى األدویة المقّدمة وتأثیراتھا وتقییم نمّو الّطفل وتطّور المرض تحاشیا لما قد یفرزه من تعّكرات، 
  .نمّو الھیكل العظمي كما یراقب سالمة 

عھا مضن مّما یحّتم فكّلما تطّلبت تدّخالت إّال وكان وق: اإلحاطة بالمریض رھینة حّدة اإلعاقة وشّدتھا -
إضافة .  تتمحور أساسا حول تبعات المرضذه اإلحاطة بین مختلف األطراف المتدّخلة فھتشاورا وتنسیقا

إلى المتابعة الطبّیة والعالج الكیفي المقّدم حسب طبیعة اإلعاقة فإّن الطفل في وضعیة إعاقة حركیة 
 عالجة بعض الظواھر المرضّیة وإبعاد اإلعاقةیتطّلب إعادة تأھیل وبما أّنھ في الوقت الحالي یعسر م

  .أھیل مبّكرا مستدیما ومكّثفا أّنھ یمكن الّتخفیف من القصور كّلما كان الّت إّالنھائّیا
الھدف الّرئیسي من التأھیل الذي یقّدمھ طّب األطفال ھو إعطاء أكثر ما یمكن من االستقاللّیة لكّل طفل 

توّقع  فھذا الّتأھیل یلعب دورا ھاّما یتمّثل في ).التنّقل داخل محیطھ (سیرھاـوتی) حركاتھ(وتحسین حركیتھ 
  . المضاعفات الممكنة والتكّیف مع القصور

  : والّتدّخالت في ھذا المجال عدیدة تحّدد بحسب طبیعة حاجات الّطفل الخصوصّیة وصعوباتھ نذكر منھا 
 ه وھذ. ویر المراقبة الحركّیة وأدائھا ضروري للمحافظة على حسن أداء المفاصل وتطالعالج الطبیعي

 تھدف إلى ترویض العضالت والقلب والجھاز التنّفسي على التحّمل والّصبر والمداومة فإذا التدخالت 
. حسین قدرتھ على المشي كان الطفل یستطیع المشي فإن الھدف ھو تجّنب الّنكوص وتطویر الوظائف وت

ھدف ھو تجّنب الوھن الّصّحي والمحافظة على جلسة مستقیمة كان الطفل ال یستطیع المشي فالا أّما إذ
  . مریحة 

 یشمل أنماطا عالجّیة متعّددة تھدف إلى تطویر القدرات الحركیة الّدقیقة ، وأداء األنشطة : العالج الحركي
 في ولتحقیق ذلك فإّن الطبیب المختّصالمحیط الحیاتّیة الیومّیة،  وتحقیق االستقاللّیة وتیسیر استكشاف 

 على ارتداء مالبسھ أو تعّلم الخطوط األلعاب كوسیلة معالجة مثل تدریب الّطفلالعالج الحركي یعمد إلى 
الّطرف  orthèse في استقاللّیة وعلى أداء أنشطتھ المدرسّیة خاّصة بمساعدة تقنّیة ھملّحا على عمل

تكییف المحیط  كذلك و... سم تكییف الوسائل المساعدة على الكتابة أو الّر و أو بدونھااالصطناعّي
 .المنزلي  أو المدرسي عند االقتضاء 

 قراءة ( الكتابي  التعبیر ویھتّم بتقویم اضطرابات الكالم على مستوى الفھم أو الّتعبیر ، وعالج الّنطق– 
 . الحساب ، المنطق ، كما تھتّم اإلحاطة أیضا بمعالجة اضطرابات البلعمة والّنظافة ) . كتابة 

 فل والمراھق عند الّطھاوتنشیط ةى إیقاظ الحركّی یتوّلالحركات مرّوض. 
 فل من التنقل الّناجع وھذه األجھزة متنوعة جّدا  تھدف إلى تمكین الّطاستعمال األجھزة واألدوات الّتقنّیة

 تتضّمن أنواعا من العصّي وإطارات مساعدة فة إلى الحدیثة المتطورة حیثفھي تبدأ من التقلیدیة الخفی
 أّما الّصنف الثاني من ھذه األجھزة فھو موّجھ – كراسّي متحّركة یدویة كانت أو كھربائّیة –ى المشي عل

أنظمة تساعد على الجلسة  ذات تضّمن كراسّي مكّیفة وضعّیة الجسم في وضعیات مختلفة ویإلى تقویم 
 . المستقیمة نھارا وعلى التمّدد لیال

م أو تقویم أو إصالح وظیفة األطراف المتحّركة في الجسم وتتضّمن  تستعمل إّما لدعاألطراف االصطناعّیة
  .أجھزة توثق باألطراف الّسفلّیة أو العلوّیة وتشّد لیال أو نھارا وكذلك األحذیة الطبّیة والّنعال 

 إلى جانب االحتیاجات الطبّیة اآلنفة الّذكر یحتاج األطفال في وضعّیة إعاقة إلى الجراحة خاّصة جراحة 
  .یم األعضاء تقو
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خر وعلى المدّرس أن یأخذ ذلك بعین لقاصرین بدنّیا تختلف من تلمیذ إلى آأّما بالمدرسة فإّن حاجات التالمیذ ا
  .االعتبار 

ب واألنشطة إّن األطفال في وضعیة إعاقة كمثلھم من األسویاء یحتاجون إلى الترفیھ وذلك من خالل اللع
ن التالمیذ من إثراء تجاربھم الحیاتّیة یاضّیة المكّیفة تمّكاألنشطة الّر عالجّیة، فالریاضیة لما لھا من جدوى

  .  نموھم وتفّتحھمعلىالتي تنعكس إیجابیا 
 
IIIـ الّطرائق والوسائل المساعدة :  

بدأ استقبال األطفال القاصرین عن الحركة العضوّیة یتعّمم شیئا فشیئا بالمدارس العادّیة االبتدائّیة منھا 
قصد إدماجھم في أحسن الظروف، ولیتّم ھذا االستقبال على أحسن وجھ وجبت مراعاة الضاغطات  بوالثانوّیة

 إحداث تھییئات بالفضاء المدرسي تراعى فیھا أنواع اإلعاقة مثل. یومّیة لكّل تلمیذ مدمجالخصوصیة للحیاة ال
ربوي اني الھندسي والّتصل بالمجال العمرھذه التھییئات تّت. حالة حالة مالئمة لألطفال والمراھقین

ھذه المعینات المتطلب توفیرھا مختلفة و... علیمیة المكّیفة والمعینات التقنیة والنفسّیةواالجتماعي والوسائل الّت
جّدا فبعضھا یتّم داخل فضاء الفصل وأخرى في فضاء المدرسة وبعضھا اآلخر یستدعي تدخال خارجیا 

اإلدماج المدرسي یقتضي عمال تشاركیا ال محید عنھ أي أّن إضافة إلى التھییئات المتحّدث عنھا فإن 
فل ھذا العام بفصلھم بل ذین یستقبلون الّطم وحده أو فریق المربین اّلة ال تقتصر على المعّلالمسؤولّی

فل یتجاوزھم إلى أطراف أخرى تعمل على تحقیق المشروع بما في ذلك العائلة ومن أجل إنجاح إدماج الّط
  :ة وجب القیام بعدة إجراءات نذكر منھافي وضعیة إعاق

  

یتھ  یلعب الّلقاء األّول بین األسرة والمدرسة دورا رئیسّیا ال یجب التقلیل من أھّم: استقبال الّطفل) 1(
 ھذا األمر وعلیھ أن یھّیئ الظروف المالئمة الستقبال كّیس وزرع ثقة بینھ فالفریق البیداغوجي موكول الیھ

  .مواقف تؤّثر على كیفّیة الّتواصل بین المرّبین واألولیاءوبین األسرة فھذه ال
لقاء باألولیاء وبمن یتوّلون اإلحاطة : بوبما أن لكّل أسرة انتظاراتھا من المدرسة وتخّوفاتھا فإن ذلك یتطّل

تي ستؤوي الّطفل والتعّرف على قواعد سیر المؤّسسة وھذا بالّطفل واستكشاف المدرسة من حیث القاعات اّل
تعرف على الطفل في وضعیة  أسرة للكّل ا یستدعي الّشرح والمالحظة وكذلك االستماع واإلصغاء إلىم

 أّنھ من المھّم إعالم بقّیة تالمیذ القسم بالوضعّیة الممّیزة لصدیقھم الجدید تالفیا اكم. إعاقة وخصوصیاتھ
  .لوضعیات القلق وعدم التفّھم أو اإلقصاء

  

   تقییم الحاجات ) 2(
فل الخصوصّیة وذلك دون أحكام مسّبقة أو بالتكییفات الضرورّیة وجب تحدید حاجات الّطویام بالتھییئات   للق
  . نظرة سلبّیة لھذا االختالف أّي

 أّن حاجات األطفال الخصوصّیة الحاملي لقصور مختلفة جّدا وال یمكن حصرھا في ھذا الّسیاق دومن المؤّك
إلدماج المدرسي ألّنھا تختلف باختالف حاجات كل طفل وعلى المرّبي أو وصف التكییفات الالزمة لتحقیق ا

  . أن یأخذ بعین االعتبار كّل حالة على حدة – كما ھو الّشأن دائما –
  :وإذا ما أخذنا بعین االعتبار كل ھذه االختالفات وجب استیفاء المعلومات التالّیة 

  .طبیعة اإلعاقة -
 .االستطباب ومخّلفاتھ الثانویة -
  .ألنشطة والتدّخالت المستعجلةحصر ا -
  .االستخبار عن مستوى تواصل المعوق -
  .الحاجات المّتصلة بالّنظافة الیومّیة، الّتغذیة، وضعّیة جلوسھ -

ھذا العمل التقییمي الّتشخیصي یھدف إلى وضع مشروع تربوي إفرادي یحّدد طریقة تمدرس الطفل بالرجوع 
  .إلى حاجاتھ والوسائل المعّوضة لإلعاقة 

  : الّتھییئات الواجب القیام بھا) 3(
لیتحّقق استقبال طفل في وضعیة إعاقة على الوجھ المرضّي وجب إدخال تحسینات ماّدیة مالئمة على 

  :ـالفضاء المدرسي حتى ال یصبح مكّبال وذلك ب
المراحیض إزالة كل الحواجز وتیسیر دخولھ إلى الفضاءات المدرسّیة ، المراقبة العالجیة ، الّدخول إلى  -

  . یتعّذر إحضار الطفل إلى المدرسة، الوضعیات المریحة للعمل والمرّفھة لھ وفي غیاب ھذا
 .لّذاتّیة والّتفاعالت االجتماعیةالّسعي إلى تحقیق استقاللیتھ ا -
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  : تھیئة مدخل المدرسة  ¤
 یستعملون كراسي ّلذیناإّن المدارس اّلتي تستقبل أطفاال في وضعیة إعاقة حركّیة تمنعھم من التنقل خاّصة 

  ).أبواب واسعة ـ ممّرات میّسرة ( یحتاجون إلى تعدیالت إلزالة العقبات وتیسیر دخولھم فھم متحّركة 
الظروف المالئمة لتنّقل یستوجب تھیئة الّساحة، میدان مستو ووظفّي لتوفیر : تھیئة الفضاء المدرسي -

   .ث أخرى لحوادم تجّنبا للّسقوط وتعّرضھم واستراحتھالمعوقین
  :تھیئة مدخل قاعة القسم والممّرات داخل المؤّسسة¤ 

ة إّن نقص استقاللیة ھؤالء األطفال أثناء تنّقلھم وعدم تھیئة الفضاءات المدرسّیة تشّكل عائقا في عملّی
االستقبال واإلدماج ولتیسیر ذلك وجب أن تكون قاعة القسم في الطابق الّسفلي أو ممكنة الولوج واحترام 

انحدار الممّر ال .  صم90عرض باب القسم ال یقل عن (اییس المعماریة المعتمدة في كراس الشروط المق
مطعم (  ولوج المعوق إلى الفضاءات المشتركة إمكانیة، تیسیر ) صم120وال یقّل عرضھ عن  ° 5یتجاوز 
وّفر ت أما بالنسبة إلى الّدورة المائّیة فیھّیأ لھا مكان مدروس ت– قاعات مختّصة – قاعة الّریاضة –مدرسّي 

 وحوض استحمام فیھ قضبان داعمة وباب مقّرع ومقالد كھربائّي سھل المنال عند طلب مساعدة إنسانّیة
 صم عن مستوى 70 و 65یتماشى علّوه وعلّو الكرسي المتحرك تحتذیھ قضبان داعمة ارتفاعھا ما بین 

 صم 80ض االغتسال فیجب أن یكون عریضا بدون دعامة غیر عمیق ارتفاعھ ال یتجاوز ا حواألرض أّم
  .) ضعیفي القوى والقبضسبة إلى أطفاٍلة سھلة االستعمال بالّنتوّفر حنفّی  مع وجوب  صم 70وال یقّل عن 
المحافظ قد راسة من قاعة إلى أخرى أو من المنزل إلى المدرسة وتنظیم كر أن نقل أدوات الّدویجدر بالّذ

مما یستلزم مساعدة رفیق أو مساعد اإلدماج  بالنسبة إلى بعض المعوقین یكون صعبا أو غیر ممكن 
  .المدرسي وقد یكون استعمال القرص اللّین أو القرص الّضوئي حّال من جملة الحلول

  
  
  

  :تكییفات  فضاء القسم ¤
 تأھیلھ قبل التحاقھ بالمدرسة والمقّوم الحركي لقد تّمت متابعة الطفل القاصر حركّیا من قبل فریق عمل على

حّدد حاجات ھذا الطفل وتكیفھ مع المحیط المدرسي بحیث یستجیب لمتطلباتھ كتیسیر ظروف تنّقلھ بواسطة 
  .الكرسي المتحرك أو االستعانة بتجھیزات نوعّیة

  : وضعیة الّطفل داخل فضاء القسم-
 غیر منعزل عن رفاقھ ومقابال للمرّبي ، ھذه الضغوطات تتطّلب  یجب أن یكون مكان التلمیذ أمام الّسّبورة

أّما أثناء العمل ضمن فرق صغرى فیجب أن ) طاوالت مالئمة، حواسیب(ابة ـــمعینات تقنّیة خاّصة أثناء الكت
یكون موضع الّطفل یسمح لھ بالّتبادل مع أقرانھ، وبالنسبة إلى األطفال متعّددي القصور كاالضطراب 

أو الّسمعي واالنتباه والتركیز واضطرابات التواصل واالنطواء فینصح بتطویع األماكن لھم بالّنسبة البصري 
للّذقن فإّنھم ال یتمّكنون العنق وكذلك  المثّبتة أّما بالنسبة إلى األطفال المستعـملین ألجھزة حول . إلى السّبورة 

دود مّما یحّتم تعدیل ارتفاع الّسبورة بالقدر الذي من استدارة العنق والّرأس بسھولة لذا فمجالھم البصري مح
  . یسمح لھم برؤیة ما ھو مكتوب أو معروض علیھا 

  : تھیئة مكان العمل-
لھ انعكاسات إیجابیة على األداء المدرسي وقد یتطّلب وإّن تكییف مكان جلوس الّطفل وتطویعھ یصبح مریحا 

فھذه التكییفات لحركة الطفل ) لكتابة أو تعدیل مریح للّرأس ارتفاع أو میالن مكان ا( تدّخال ولو جزئیا مثل 
وأنشطتھ یجب أن نتوقعھا ونتقّبلھا وننّظمھا مسّبقا ، ذلك أن الجلسة المریحة للطفل في كرسّیھ المتحرك 

فھذه التكییفات والتعدیالت تتّم حسب . ضرورّیة وفي ھذه الحالة یجب التأّكد من ثبات الجسم ووضعتھ 
لفردّیة والفعلّیة لكّل طفل فنتحّدث إذن عن تكییفات مشخصنة یقوم بھا المختّص في العالج الحاجات ا

 90- 58(طاولة العمل ارتفاعھا قابل للّتعدیل : ومن العناصر التي یجب أخذھا بعین االعتبار نذكر. الحركي
  ). للمنكب وضعلمائلة، متنّقلة، مقّعرة على مستوى الّصدر لنضمن أفض(  وشكلھا سطحھا،  )صم

ذین یعانون من ة لألطفال اّلطح المستوي خاّصاولة المائل یكون في بعض الحاالت أفضل من الّسفسطح الّط
 لذین یستعملون أجھزة حول رقابھم و المثّبتة للّذقن ألّنھ یسمح بتغطیة أفضاضطرابات في البصر أو اّل

  .لمساحة الورقة
  

  : تكییف الوسائل الكتابّیة) 4(
التكییفات اآلنفة الذكر فإّن تعدیل أدوات الكتابة تبدو ضرورّیة ذلك أن القصور الحركي قد عالوة على 

ینعكس على تملك الكتابة وھذا راجع لضعف العضالت وتقّلصھا التي تؤّثر في سالسة الحركة ومراقبتھا مع 
ة  خاّصیدخل اضطرابا م غیر كاف في الحركیة الّدقیقة مماوجود حركات الإرادّیة ، دخیلة ، معرقلة وتحّك
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ویقوم بھذه ...  وقدراتھ على المسك وقّوة الشّد والتسطیر  طفلعند الكتابة وھذه التكییفات تتّم بحسب حالة كّل
 طول ھذه األدوات وسمكھا مثل استعمال حامل قلم : آخذا في االعتباركییفات المختّص في تقویم الحركاتالت
  ).سمیك( 
  

  
  
  
  
  

 وفي بعض الحاالت نستعمل آالت لشّد معصم الید مع یكون مناسبابدي الكبیر یمكن أن  استعمال القلم الّل
 – مسطرة ثقیلة یمكن التصاقھا بالطاولة –مسطرة سھلة المسك (حامل للقلم وكذلك بعض األدوات المعّدلة 

  .)كوس غیر شّفاف ودون ثقب في الوسط یحمل عالمات خاّصة باألضلع والّزوایا
    : أن تكون ال الحاملین آلالت مثّبتة بمعصم الید لمساعدتھم على الكتابة یجبھذا وإّن األطف

  . سھلة االستعمال-   
  .على مقاس معصم الید -
 .لالحمرارمریحة ال تحدث أّي ألم وال تترك أثرا  -

  .وعلیھ فإن مراقبتھا من قبل المعلم أمر ضرورّي كما علیھ نزعھا كّلما لم یستدع األمر استعمالھا 
 حمل ھذه اآلالت أمام أترابھ لذا فمن الواجب دي الطفل القاصر الحركي عزوفا عنبعض الحاالت یبوفي 

  . استعمالھا بالنسبة إلى رفیقھم أھمیةعلى المعلم أن یشرح ذلك لبقّیة التالمیذ ویبّین لھم 
   الّلجوء إلى اإلعالمّیة) 5(

لكتابة قد التتماشى وقصور بعض األطفال في وضعیة إعاقة إّن التكییفات والّتعدیالت اآلنفة الّذكر والمتعّلقة با
 أداء بعض وظائفھا كالمسك مثال مّما یوّلد  اضطرابحركّیة على مستوى األطراف العلیا التي تتسّبب في

ھذا وإّن بعض .معلومات أو استعمال وسائل بیداغوجّیة الصعوبات عند الكتابة والتصویر واستخالص 
قترنة باإلعاقة الحركیة تكون سببا في بطء اإلنجاز والشعور بالّتعب الّسریع االضطرابات األخرى الم

كّل ھذه االضطرابات تستدعي الّلجوء إلى ... وصعوبات في التنظیم وبناء استراتیجیات تعّلم غیر مالئمة 
دف من ھذا اإلعالمّیة وتكییف الوضعیات الّتربویة وتوظیف موارد بیداغوجّیة توضع على ذّمة الّتلمیذ والھ

  .كلھ ھو وضع الوسائل البیداغوجّیة الضرورّیة على ذّمة الطفل تیسیرا لتعلماتھ وضمانا لنجاحھ
اإلعالمّیة ھي أداة حتمّیة تساعد على إدماج الّطفل الحامل لقصور حركي مدرسّیا وقد بات العمل بالحاسوب 

  الحفاظ على االستمرارّیةكما یجب. إلیھ موّظفا بالمدارس والمنازل لذا ینبغي توفیره كلما اقتضت الحاجة 
بالمنزل لنحافظ على تناسق وترابط المساعدة  تلك التي  تستعمل  وبالمدرسةالمستعملة  بین األجھزة
  : یجد المرّبي مصلحتین أساسیتین في اللجوء إلى استعمال الحاسوب أثناء التعلم .التكنولوجیة

  . الطفلعتماد على النفس وتحسین مردودیةتنمیة اال -
  . مالئمة مراجع ووسائل بیداغوجّیة مكّیفةو توفیر -

  .ھذه األدوات الموّظفة لفائدة التالمیذ الذین یعانون من قصور حركي تعود بالفائدة على اآلخرین أیضا 
 شأن المعوق فیھ –نّ  توظیف الحاسوب كوسیلة مساعدة على الكتابة في القسم قد یبدو أمرا معّقدا  علما وأ
 فالطفل الذي یالقي صعوبات في الحركیة الّدقیقة مدعّو إلى استعمال الحاسوب الذي یعتبر –سویاء شأن األ

ھذا وإن الّطفل الذي ال یحسن استعمال الحاسوب یجد . رھان تحّد مھّم بالّنسبة إلیھ في األنشطة البیداغوجّیة
 استعمال الحاسوب وھذا لیس باألمر نفسھ أمام تحدیین یصعب تجاوزھما بیسر لذا علیھ أوال أن یتدّرب على

بطء شدید في حسن استعمال ھذه التقنیة وقد یؤّدي بھ األمر إلى العزوف عن استعمالھا  عنھ الھّین مّما ینجّر
 وحتى ال تصبح ھذه التقنیة مكّبلة وجب تخصیص وقت حصرّي في بدایة التعّلمات للتدّرب على .في القسم
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تحدید ، ضبط المحتویات:(ین في ھذا المجال یجب أن یكون مخّططا لھاكوومّدة الّت .استعمال الحاسوب
 ضبط آجال كل فترة، تحدید طرائق المتابعة للّتقییم ، ضبط الزمن الّالزم لھذه التعّلمات،القائمین بذلك

  .كما یدعى األولیاء إلى اإلسھام في ھذا الّتكوین ).  تمّشیات التعّلم وأسالیب الّتدّخل،والّتعدیل
 غیر المكّیفة مع المنضدة  أّن و. الفوائد المنتظرة من توظیف الحاسوب تبقى رھینة الجھاز المستعملإّن -

بینما األجھزة المكّیفة التي . كون مصدرا للّتعبت الطفل المعوق تكون بالّتالي غیر مریحة وكاناتإم
 .جاعة في أداء األنشطة تساھم في اعتماد المعوق على ذاتھ وتمّكنھ من الّنالمقّوم الحركي ینصح بھا

إّن اختیار الّتجھیزات اإلعالمّیة یتّم استجابة للخاّصیات البدنّیة للّطفل المعوق وقدراتھ ومدى استقاللیتھ و  -
یستحسن أن یكون استعمال ھذه التكنولجیات الحدیثة وسیلة ال غایة في حّد ذاتھا أي أّن الّلجوء إلیھا ال 

 .ة قیام التلمیذ ذاتھ بالّنشاط المطلوبیتّم إّال عند الّضرورة واستحال
 من الوسط المدرسي نإّن اختیار التكنولوجیا المتعّددة االختصاصات المناسبة تتطّلب تشاورا بین المتدّخلی -

  . تكون اإلعالمیة في خدمة الّطفل وخاّصة المقّومین الحركیین حّتى المجال الّصّحيو
  
  

  : التدّرب على استعمال الحاسوب ) أ(
  

  :عا للقصور الحركي قد یكون التلمیذ بحاجة إلى تب
 .استعمال معّوض للفأرة یتالءم و صعوباتھ الحركّیة -
  .تكییف القابضات -
 .جھاز رقن مكّیف -
 .لوحة مفاتیح مجّھزة بدلیل أصابع -
  .لوحة مفاتیح معّدلة كبیرة أو صغیرة -
 .لوحة مفاتیح خاّصة -

      

       
  

  .)من نوع ماسح ضوئي( م تنقیط ماسح آلي للشاشة نظا:  برمجّیة ذات وظیفة معّوضة-
 .)wivikنوع ( الّرقـن  علىأنظمة الفھرست المختصرة، أنظمة التنّبؤ المساعدة:  لوحة مفاتیح افتراضّیة -
  

   اإلنتاج الكتابي  ) ب(
م تكون غیر تكون الكتابة بالید صعبة وأحیانا مستحیلة بالنسبة إلى التلمیذ كما أّن قراءتھا من طرف المعّل

ممكنة ،  یحّقق استعمال الحاسوب الیوم سھولة ومرونة وجمالّیة في الكتابة واقتصادا في الجھد ، لذا نستطیع 
 من جھة والّصعوبات المتعّلقة بتنظیم الفضاء أن نكتب بخّط جمیل وبسرعة ولمّدة أطول فالّصعوبات الحركّیة

یجد ) المعّلم عادة(ل یفة سھلة القراءة وتبعا لذلك فإّن المتقّبمن جھة ثانیة ال یسمحان للّطفل بتقدیم أعمال نظ
 قّدمت بصورة غیر ھایكون غیر راض عنھا ذلك أن) التلمیذ ( كما أّن الباّث نفسھ .صعوبة في تقییمھا 

  .مرضّیة
 وھذا" محور الّنشاط "  فـي ّوضة للكتابة یسمح للّطفل بأن یكونواستعمال الحاسوب في القسم كوسیلة مع

االستعمال یجب أن یتماشى ومستوى الّصعوبة العرفانّیة للمھّمة المزمع إنجازھا إذ من الیسیر نسخ كلمات 
عوض كتابتھا ممالة كما أّنھ من الیسیر كتابة الكلمات المألوفة عوض الكلمات المتمّلكة حدیثا ومن الیسیر 

  .) مثال في حّصة نشاط إمالء (أیضا الكتابة تبعا لنسق الّطفل ال مسایرة لنسق تالمیذ القسم 
   ةیالخّط/  المھارات الفّنیة  ) ت(

برمجیات تعلیم عاّمة للّرسم و استعمال أدوات  علیھ ونوعیة العمل المقترحھحسب إمكاناتالتلمیذ  یستطیع
أدوات الّتعبیر الفّني لوحات تخطیطّیة مع برمجّیة افتراضّیة أدوات  استعمال و. مثالخاصة في الھندسة 

  ...) أوراق، قماش، ریشات، أقالم لبدّیة، طباشیر (ویر تقلیدّیة تص
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  . البحث عن المعلومات وتبادلھا ) ث(
 والبحث في الوثائق اإلعالمّیة یعّد عامال ھاّما في االعتماد على الّذات وخاّصة WEB على الواب اإلبحار

 والبرمجّیات الھاّمة الممكن ،تبات العمومّیةذین یالقون صعوبات في التنّقل إلى المكبالّنسبة إلى التالمیذ اّل
  :اعتمادھا ھي

 البرمجّیة المخّصصة لمعالجة الّنصوص.  
  البرمجّیات المخّصصة للّتصویر أو بنوك للمشاھد والّصور تسمح للّطفل بأن یكون منتجا ومبدعا ال یقّل

 .شأنا عن أترابھ األسویاء
 برمجّیات الّریاضیات. 

اختیارھا بعنایة إذ بّینت التجربة العملّیة أّنھ یحسن الّلجوء تّم یكما یجب أن برمجّیات ال یجب أن تتعّدد ھذه ال
إلى عدد قلیل من الوسائل الوظیفّیة، المتعّددة االختصاصات والمسیطر علیھا أفضل من الّلجوء إلى عدد كبیر 

  .یومي في الّتطبیق البیداغوجي الفّیةـوظب واستعمالھا امنھا ال یمكن التحّكم فیھ
تطّلب تشاورا ت وضع للحاجات الخصوصّیة للّتلمیذَتخ لتعّلمات مدرسّیة  المتضّمنةھذا وإّن اختیار البرمجّیات
  لھمّكن من حسن اختیار البرمجیات المالئمةّتللعّدد االختصاصات المتابع للّطفل تبین المعّلمین والفریق الم

الئمة بالّلغة العربّیة موضوعة على ذّمة المدّرسین تحت  وتوجد حالیا برمجیات مكّیفة م.ولمستواه المدرسي
 .)برنامج التالمیذ المعوقین(لتونسیین بالخارج  وارعایة وزارة الشؤون االجتماعّیة والتضامن

 
   . تكییف الّزمن المدرسي) 6(

تغّطي إّن الّتالمیذ أو المراھقین اّلذین یعانون من قصور حركي یتطّلبون عالجات وحصص إعادة تأھیل 
ون بذلك صعوبات في تنظیم الّزمن ألّن زمن العمل المدرسي رھین صحتھم ، فیواجھ. عادة زمنا معتبرا

وإذا ما أخذنا ھذه . ھا بطء شدید في إنجاز األنشطة المدرسّیة عنزید من حّدتھا الّصعوبات الحركّیة فینتج ت
ھا حسب نجازإ دائمة لتھیئة األعمال ونسق یقاتالعراقیل بعین االعتبار نستطیع توّقع تعدیالت دقیقة وتطب

  .قدرات الّطفل
  وفي حال الغیابات المنجّرة عن إجراء عملّیات جراحّیة والعالج من األمراض یمّكن تصّور حلول 

 األولیاء – أعوان الخدمات الّصحّیة – بمساعدة األصداقاء –تعویضّیة كنقل الّدروس ، دراسة في المستشفى 
  .ات التلمیذ الحقیقّیة في ھذه الفترة والّظروف الخاّصة وذلك باحترام قدر

 أو التكویني یجب أن یأخذ بعین االعتبار خصوصیات الّطفل كأن تكّیف االمتحانات إّن الّتقییم الجزائي  -
 وكّلما بالغنا في تقدیر مجھوداتھ ونتائجھ فإّنھ .والّتمارین الیومّیة المقترحة دون المغاالة في الّتسامح

  .بعدم القدرة على متابعة المستوى الّدراسّي المؤّمل فینتابھ الیأس ویصیب عائلتھ اإلحباطیشعر 
نجازھا ومساعدة ماّدّیة أو بشرّیة إن وجب ذلك وبالّنسبة إلوعملّیة تكییف االختبارات تتطّلب مّنا إضافة وقت 

األنشطة فإّنھ ینصح بتطبیق ما جاء إلى الّتالمیذ اّلذین یعانون من بطء في اإلنجاز ویجدون صعوبة في إتمام 
  إضافي من الوقت أو استعمال الوسائل ⅓ذلك أّنھا تدعو مثال لتمتیعھم بـ : بالمناشیر المتعّلقة باالمتحانات

  المیّسرة للعمل
  
   . الّتكییفات البیداغوجّیة) 7(
  
 ّمیة أكبر بالّنسبة إلى التالمیذ یعتبر تكییف التعّلمات شرطا أساسّیا لنجاح كّل الّتالمیذ إّال أّنھ یكتسي أھ

إّن ھاجس تطویع المحتویات . القاصرین عن الحركة العضوّیة واّلذین یالقون صعوبات خاّصة 
ومالءمة التمشیات ال یجب أن یؤّدي إلى ھبوط في مستوى ما ھو مطلوب نظرا لما لذلك من انعكاس 

 أن تسھم في نماء الّشخصّیة وفي سلبي على اكتساب المعارف وامتالك الكفایات التي من شأنھا
المساعدة على االندماج االجتماعـي المؤّمل ، لذلك ال یجب اإلغراق واإلفراط في مواقف الحمایة بل 

  .یتحّتم استھداف أرقى الّطموحات التي تتالءم وإمكاناتھم وتتماشى مع طاقاتھم
 في كل الّتفاصیل وھي تمّثل منھجا إن التكییفات وأعمال المالءمة المقترحة في ھذه الوثائق ال تستو

 .للتفكیر ودعامة للتكییفات المحتملة الواجب إدخالھا في نطاق المشروع التربوي اإلفرادي 
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   صعوباتالمھارات الحركّیة في حالة وجود التكییفات على مستوى ) أ(
  والطّي واإللصاق حیثل أنشطة القّص خالكات عند الّتسطیر ورسم األشكال وكذلیجد بعض التالمیذ صعوب    

 رسم األشكال الھندسّیة المرّكبة نظرا لما یتطّلبھ ذلك من عن IMCیعجز أصحاب القصور الحركي المّخي 
المسطرة ، الكوس ، البركار ، ( قدرات حركّیة دقیقة یقتضیھ الّتعامل مع األدوات الّریاضّیة المناسبة 

  ...)المنقلة
مسطرة سھلة المسك ثقیلة أو : ة بتعدیل األدوات الھندسّیة المستعملة ویمكن تجاوز ھذه العراقیل األدائّی

تلتصق بالّطاولة أو بھا مقبض یتیح مسكھا بسھولة ، كوس غیر مثقوب من الوسط غیر شّفاف یحمل 
  ...عالمات خاّصة باألضلع والّزوایا كأن نضع ملصقات ملّونة على رأس الّزوایا لنبّین نوعھا 

ھ یستحسن االستنجاد باإلعالمّیة كّلما أمكن ذلك حیث یمكن لبعضھا تحسین قدراتھ على   وبصفة عاّمة فإّن
رسم الخطاطات وإذا ما تبّین رغم الّتكییفات المنجزة والمساعدات المقّدمة أّن اإلشكال قائم دائما ومتواصل 

 .فإّنھ باإلمكان إعفاء الّطفل من ھذا الّنشاط
  مات البصرّیة المعّقدة في حالة وجود صعوبات  المعلو التكییفات على مستوى ) ب(
  .ھاوتشّتت تجّنب تعّدد المعلومات على الّسّبورة أو الفضاء الحائطي أو الصفحة -
 .سیط ومھیكل وغیر مشحونباختیار عرض مألوف مھّوأ و -
 .اختیار كتابة مناسبة واقتراح تمرین واحد بالصفحة الواحدة -
/ في درس قواعد لغة مثال ربط الفعل بفاعلھ ( ین العناصر بسھم تجّنب التمارین التي تتطّلب الّربط ب -

 .)أو ربط العدد بمجموعة العناصر التي تقابلھ في الّریاضیات
 :وجب تسھیلاالستدالل ّسیطرة على نقاط لل -
 .تلوین الخطوط األفقّیة ووضع المسطرة في االتجاه العموديب  و ذلك التموضع في  الجداول وقراءتھا -
وضع عالمات على بعض كلماتھ أو تسطیرھا بوضوح ومن األفضل في الّنّص  و ذلك بالّتموضع  -

 .تدریبھ على القیام بھذه المساعدة بنفسھ وعلى اإلفصاح عّما تعّرف علیھ 
على إغناء معارفھ حول المفاھیم والمصطلحات الھندسّیة و ذلك بالعمل التعّرف على شكل ھندسي ما  -

ا یساعد على تطویر قدراتھ المتعّلقة بتنظیم الفضاء و تمّثل ذلك الّشكل ، وتأھیل الّتفكیر المنطقي مّم
یمكن أن تعّوض الّنقص  ھذا وإّن استعمال نقاط االستدالل المتعّلقة بالخاّصیات الھندسّیة لألشكال

األفضل لھ تصّور مرّبع كشكل لھ أربع زوایا قائمة وأربعة . الحاصل لھ جّراء صعوبات إدراك الفضاء 
 . مشاھدتھ مرسوما على كّراسھ أو على الّسّبورة ضالع متقایسة خیر منأ

  
  . التكییفات على مستوى الّذاكرة واضطرابات االنتباه في حالة وجود صعوبات ) ت(
إلیھا من  اقتراح أنشطة تستدعي درجة انتباه متدّرجة مع لفت انتباه الّتلمیذ إلى المرحلة التي وصل -

  )طرح أسئلة مثال(     نشاط المقترح علیھ ال
 .تجّنب المطالبة باإلسراع في إنجاز المھاّم باعتبارھا ضاغطة یصعب تحّملھا من قبل الّطفل -
 : في حالة اضطرابات الّذاكرة المرتبطة باضطرابات االنتباه یتعّین على المدّرس *
 .الّتذكیر بالتعلیمات والمعارف الحاصلة  -
 .تنویع طرائق اإلخبار  -
ل واضح و مھیكل واعتماد أسالیب متنّوعة تضمن االستذكار والّتركیز على المھّمة توفیر محیط عم -

 .المقّرر إنجازھا
  
   . التكییفات على مستوى تنظیم العمل في حالة وجود صعوبات) ث(

 دماغي یخفقون في استیعاب نستنتج أّن بعض التالمیذ  الحاملین لقصور حركي وخاّصة اّلذین أصیبوا برّض
لمختلفة اّلتي تقتضیھا مھّمة ما للّربط بین معلومات متعّددة ، وقد تعترضھم صعوبات في تنظیم العمل العناصر ا

  .بمنھجّیة ووفق استراتیجّیة وجیھة وسدیدة
ال یقدرون أحیانا على تصّور الحّل وتنظیمھ وفق ترتیبات منّظمة لذا وجب فانھم ولحّل مشكل ریاضي مثال 

 وبالتحدید نقترح. إلى تكوین تمّشیات ذاتّیة م مع توجیھھلومات وتنظیم عملھم أخذ المعتحسین استراتیجیات
 على بناء الّتفكیر م على الّنجاح في المھاّم المقترحة ومساعدتھم أسلوبا أو عّدة أسالیب لمساعدتھعلیھم 

 .المنطقي 
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 یّتبعھا ذاتّیا لیفھم آلیة في جمیع مجاالت التعّلم یوّجھ التلمیذ إلى الّتفكیر في اختیار المنھجّیة اّلتي -
 لتوظیف الّطریقة كیر یعّبر عنھ شفوّیا ثّم یستبطنھوھذا الّتف .نجاحھ وسبل  من قبلھاألخطاء المرتكبة

 إال ووقعت خفق الّتلمیذ تجاه وضعّیة شاملة ومرّكبةوكلما أ. ) بناء المعرفة ذاتّیا ( المتوّخاة في العمل 
  .مبّسطةتجزئتھا إلى عناصر 

  .یجب الّتغاضي عن مساعدة الّطفل في تنظیم مسك كّراساتھ ودفاتره المدرسّیةال   -
  
  . الّتكییفات على مستوى التعّلمات األساسّیة في حالة وجود صعوبات) ج(
إّن تعلیم القراءة والكتابة في عالقة وطیدة لذلك فبعض الّصعوبات والتكییفات اّلتي تھّم المجال األّول  -

  .ّثاني ال المجال تخّص 
یعاني الّتالمیذ المصابون بقروح دماغّیة من صعوبات خاّصة في تخّطي بعض آلیات القراءة كما أّن 
الّتالمیذ المصابین بقصور بصري فضائي یبقون في مرحلة الّتھجئة نظرا لالضطرابات البصرّیة ویظھر 

  : ذلك في 
 والّتكییفات البیداغوجّیة في ھذا .واّتجاھھا / b /d /ي / ت / شكل الحروف المتشابھة ب خلط في 

  :المضمار تكون ضرورّیة نذكر منھا 
  .تقدیم نصوص قراءة تكون واضحة الكتابة تخّصص فضاءات محترمة بین كلماتھا   *
  .تقسیم الّنّص إلى وحدات تقع إحاطة كلماتھا بخّط مغلق  *
  .نسخ الّنصوصاستعمال ألوان تختلف عن لون الّسّبورة عند الكتابة وكذلك عند   *
  . توسیع األبعاد بین األسطر *
   .تیسر القراءة المسترسلة بواسطة نقاط استدالل *

تمكین الطفل من متابعة القراءة بالّسّبابة وتعیین بدایة كّل سطر ، وضع الّسبابة بعد كّل كلمة لیترك *  
  .مجاال بین الكلمات المكتوبة

  .)نقطة خضراء في أّول الّسطر ونقطة حمراء في آخره(  استعمال نقاط استدالل بصرّیة ملّونة مثال* 
إذا كان الّطفل یشكو من حّد في المجال البصري نحّثھ على استغالل الفضاء المنقوص وھذا التكّیف  * 

  .)الّتعبیر عن ذلك شفوّیا(      یكون بصفة تلقائّیة 
   .ىالّلجوء إلى تفریع الّنّص إلى وحدات صغیرة دون الّضرر بالمعن* 
یجب أن تكون عملّیة الّترمیز وفّك الّرموز المّتصلة بالكتابة والتصویب موضوع عمل منھجي بالّنسبة * 

 الفضائّیة وذلك باستعمال أسالیب تحلیلیة قدر الحاجة دون إغفال –إلى أصحاب االضطرابات البصرّیة 
ّیة لتركیز اءة وإّن العنایة بالمعنى ضرورمعنى المقروء ألّن الّتھجئة ال تمّثل ھدفا في حّد ذاتھا لتعّلم القر

قصیرة ولكّنھا تكّون وحدة أو ذلك یجب كّلما تیّسر األمر تقدیم نصوص حقیقّیة تكون الّرغبة في القراءة ل
 . قصیرةقصص

  :الكتابة 
إّن حركة الید مرتبطة بالّساعد والجسد وذلك یتطّلب وضعّیة جّیدة للجسم وتنسیقا جّیدا للحركات وعلیھ 

جب االنتباه إلى جلسة الّطفل أمام طاولة العمل فثبات الجسم والوضعّیة الجّیدة لھ ضرورّیان حّتى تتوّفر و
نقطة االرتكاز الّالزمة للحركات الكتابّیة ومن العناصر الھاّمة نذكر ارتفاع الطاولة وشكلھا ، الكرسي 

مكان الّطفل بالّنسبة ) لى حامل الّرجلین التأّكد من أّن الّرجلین موضوعتان على األرض ، أو ع( المستعمل 
 فیما یخّص األطفال اّلذین یعانون من نقص في المجال  أمافاحترام كّل ھذه العناصر ھاّم. إلى الّسّبورة 

  .ینصح في أغلب األحیان باحترام الموضع االختیاري والّتلقائي اّلذي یحّبذه الّتلمیذفالبصري 
  . )Majuscule(للّطفل ألّنھ یجد صعوبة في إدراك الخطوط المائلة تمّثل الكتابة الّرأسّیة مشكلة 

  .لنحرص على أن تكون األبعاد بین الكلمات أكبر من األبعاد بین الحروف -
  

  العّد والحساب
  قد ال یتوّصل الّتالمیذ إلى العّد عندما نقترح علیھم إنجازه انطالقا من أشیاء لذلك ینصح بالّنسبة إلى العّد

  : الّطفل تنظیم المجموعات بأن نعّلم
  .حسب استقامة / صّفھا في شكل خّط  -
 .ترك فضاء كاف بین األشیاء یجّنبھ عّدھا مّرتین -
 .حتسب األبعادتتجّنب ترك فضاء كبیر مبالغ فیھ حّتى ال  -
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  :كما یمكن أن نعّلمھم أیضا 
 اإلسراع أو اإلبطاء أثناء إنشاد العّدّیة.  
 انبا بإبعادھا أو وضعھا في علبةوضع األشیاء اّلتي یتّم عّدھا ج. 

  .وبصفة عاّمة فإّن ھذه االحتیاطات البسیطة تسھم في تحسین أدائھم بخصوص الكّمیات الّصغیرة
  

  :في الحساب 
  .الحّد من وضع العملّیات عمودّیا  -
  وفي ھذهكبیرةوضع العملّیات عمودّیا یقبل عندما توجد كثیر من األعداد لجمعھا وتكون ھذه األعداد  -

الوضعّیة نستطیع استعمال اآللة الحاسبة ومن جھة أخرى لفھم مبادئ العملّیة الحسابّیة وقواعدھا 
الوظائفّیة ال حاجة الّتباع ھذا الّنوع من الّتقدیم فھدف تعّلم الّریاضیات ھو معرفة الّتالمیذ لكیفّیة إجراء 

ا نعفیھم من ضغوطات وضع الكتابة عملّیات الجمع أو الّطرح ویظھر أّن ھؤالء التالمیذ یبدعون عندم
العمودّیة للعملّیات وذلك ممكن بإجراء ھذه العملّیات أفقّیا أو عدم كتابتھا البّتة لتسھیل الحساب الّذھني 

. 
من الّضروري تدریب ھؤالء التالمیذ على الحساب الّذھني بسیطرتھم  :.تطویر تعلیم الحساب وقواعده -

وجد تدما تكبر األعداد في العملّیة نضع بین أیدیھم آالت حاسبة حالّیا على القواعد األكثر استعماال وعن
آالت حاسبة بشاشة كبیرة وأرقام واضحة ومقروءة حّتى بالّنسبة إلى من یعانون من االضطرابات 

 .البصرّیة
 

  .ح ـ تفّھم حامل إعاقة ومساعدتھ
ھود كل األطراف  المتدّخلة  بتظافر جة تتحّققإدماج طفل في وضعیة إعاقة حركّیة تكییفات ضرورّییتطّلب 

  .ذلك أّن معرفة صعوبات الّطفل وحدود إمكاناتھ وقدراتھ تسمح بإنجاح مشروع اإلدماج. وتعاونھا 
  :وھذه بعض القواعد المفیدة الواجب احترامھا

  .احترام نسق تطّور الّطفل وقدراتھ على التكّیف ببطء مع الوضعیات الجدیدة  -
 .االستراحة تجّنبا للّتعب واإلرھاق فترات العمل والمراوحة بین فترات  -
 .فسح المجال أمامھ لإلجابة عن سؤال مطروح وتدریبھ شیئا فشیئا على اإلسراع في ذلك -
 .التحّقق من جلب انتباھھ وشّده قبل مطالبتھ بأمر -
 .مصاحبة الّطلب الّشفوي بحركات إیحائّیة وإیمائّیة -
لبسیط إلى المعّقد مع تنویعھا عند االقتضاء ، والّسعي إلى أن تكون التدّرج عند توجیھ الّطلبات لھ من ا -

 .ھذه الّطلبات حاّثة على الّنجاح أكثر مّما ھي مدعاة للفشل
 .منحھ وقتا إضافیا عند االقتضاء وتمكینھ من معینات تساعده على الكتابة  -

لى إنجاح اإلدماج یجب أخذھا  قّدمت على سبیل الّذكر ال الحصر فھي عوامل مساعدة عفالقواعد اآلنفة 
 .بعین االعتبار في نطاق المشروع التربوي اإلفرادي المعّد لكّل طفل مدمج على حده

  
  

IV ـ العمل التّّشاركي    
إّن اإلدماج المدرسي لطفل في وضعّیة إعاقة حركّیة ھو مسؤولیة جماعّیة ال یھّم المرّبي أو المرّبین اّلذین 

وھذا العمل التشاركي . بل یستدعي تظافر جھود مختلف األطراف المتدّخلة یستقبلونھ في القسم فقط 
ضرورّي جّدا لتحدید أھداف التعّلم وطرائق تنفیذھا وتنسیق األعمال بین مختلف المتدّخلین لفائدة الّطفل 

  .مـّما یستوجب إعداد مشروع تربوي إفرادي والتزاما متواصال من كّل المتدّخلین
  .نشودالّتعاون الم ) 1(

في ھذا الّسیاق ال یفوتنا إّال أن نشیر إلى دور الّطبیب المدرسّي والممّرضة الّلذین یمّثالن الجسر المشترك 
  :بین المدرسة والّطفل إلى جانب مشاركات أخرى ضرورّیة نذكر منھا 

عامّ  ،  أطّباء مختّصون أو طّب ،والّتأھیل أھل االختصاص من المھنّیین في المجال الّصّحي العالجي -
أخّصائّیو العالج الّطبیعي ، أخّصائّیو العالج الحكري ، المنّطقون ، مقّومو الّنظر ، أخّصائّیو العالج 

فلكّل منھم دوره في متابعة الّطفل أو المراھق واإلحاطة بھ فھم . الّنفسي الحركي  واألطّباء الّنفسانّیون 
 للّطفل داخل المؤّسسة التربوّیة ویقترحون یساھمون في إعداد أفضل الّظروف لضمان استقبال جّید
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 الّتعدیالت والتكییفات الّضرورّیة المتماشیة مع حالة المریض ویسھمون في تحدید أولویات المشروع
 وتقییم الضغوطات والموارد الّناتجة عن عجز الّطفل أو المراھق و قدراتھ ، وتخضع التربوي

  .مھنّیةتدّخالتھم جمیعا إلى إجبارّیة الّسرّیة ال
المرّبون المختّصون یتدّخلون غالبا عندما یكون الّطفل بحاجة إلى مساعدة إنسانّیة متأّكدة للقیام ببعض  -

فالمرّبي المختّص  .المراحیضالشؤون الحیاتیة الیومّیة كالتنّقل أو استخالص معلومات أو الّذھاب إلى 
مّیة كما یسھر على تمكینھ من تحقیق یساعد الطفل في األنشطة المدرسّیة وغیرھا من األنشطة الیو

وّفر لھ أفضل ظروف الّرفاه واألمان ی یسھر أیضا على أن ااالستقاللیة الّذاتّیة واالندماج االجتماعي كم
 بحذر نظرا لمھّمتھ عاماللیتعّلم فھو یساھم مع بقّیة األطراف المتدّخلة في نطاق الّتكامل والّتشارك 

بین الطفل ومعّلمیھ وال بینھ وبین أصدقائھ وال یقوم مقامھ عند إنجاز الّدقیقة والحّساسة وال یحول 
  .الدروس ولكن یقّدم العون الّضرورّي الكافي للّتلمیذ

ھذا وإّن عدید األطفال أو المراھقین الحاملین لقصور حركّي ال یتطّلبون عونا وتدّخال ومساعدة من الغیر 
  .ّیة محدودة عند أداء بعض المھاّم بصفة مستمّرة بل ھم في حاجة إلى مساعدة ظرف

  :األطراف األخرى المتدّخلة -
  تحسیس بقّیة التالمیذ وتشجیعھم على حسن استقبال صدیقھم في وضعیة إعاقة فحضوره ال یحدث

  .أضرارا لھم بل بالعكس فھم یستفیدون من الّتھیئة البیداغوجّیة التي أحدثت في القسم من أجلھ 
 ج إلى تقیدیم العون الماّدي واألخالقي الّالزم ویسھمون بجّدّیة في إنجاح  یسعى أولیاء الطفل المدم

المشروع الفردي لإلدماج، لذا من الّضروري تقدیم التفسیرات الّضرورّیة إلى األولیاء واإلنصات إلیھم 
مع فھم القلق اّلذي ینتابھم  عند مجیئھم إلى المؤّسسة وتفّھم تساؤالتھم والعمل على إسھامھم في 

 .متابعة ابنھم وتمدرسھ
 واألطراف ذات للّتأھیلالجمعّیات والوحدات الجھوّیة (  كما ال یفوتنا اإلشادة بالّدور الھاّم الذي تلعبھ 

  .المعترف بھا محلّیا) الّصلة 
  . المشروع الّتربوي اإلفرادي  ) 2(

وع تربوي إفرادي یقتضي الئمالقدراتھ وھذا ما یتطلب إعداد مشرھ تمدرسا متعیینشد الطفل المعوق بطب
المعینات الضروریة بأھداف التمدرس وب  المادیة لالستقبال وتعدیل المواقف فمنھاما ھومتصل بالظروف

  فضال عن كون إعداد المشروع یمثل فرصة ...
 األھداف التي تحدد مسارات تدخلھم وتحدث أسس لضبط  المعوقالطفلب ین المھتمشخاصتالقي كل األل

   .نھمبیتعاون منسجم 
معوق وجبت اإلحاطة بحالتھ المتفردة ألخذھا بعین االعتبار عند استجابة للحاجات الخصوصیة لتلمیذ و

علما وإن إدماج ھذه الحالة داخل قسم یعني باألساس وضعھ في مجموعة باعتماد إطار قانوني .اإلنجاز
  )البرامج الرسمیة مثال(

یا لكل معوق بل نسعى إلى تمكینھ من اإلندماج داخل بأن نصوغ برنامجا فرد یقتضي الفالتمشي المعتمد
 بل عن عن مشروع فرديإطالقا  النتحدث فنحن. خصوصیتھ  حبیس بقى حتى الی.وسط مدرسي عادي 

بناء مشروع تربوي وجب إجراء تقییم قبلي حول مكتسبات الطفل ومعارفھ ول.مشروع تربوي إفرادي
  .وقدراتھ

  :ا ب تحقیقھان من األھداف التي یستوجھناك نوع :أھداف المشروع التربوي
 األھداف العرفانیة التي تترجم الترقبات المنتظرة في نھایة مسار تعلیمي وھي المعارف   +           

  .الواجب اكتسابھاو الكفایات الواجب تنمیتھا 
تلمیذ ماج فإذا كان الھدف ھو إد.األھداف األخرى ذات بعد اجتماعي وعالئقي بالخصوص    +          

  . في قسم فالمھم ھو إیجاد تفاعالت بین المتعلمینحامل إعاقة 
عند یقتضي المشروع التربوي اإلفرادي التزام األطراف العاملة بالمدرسة واألطراف المتدخلة األخرى 

ال وال بتم ھذا إابنھم ھ التي سیتمتع بھا علم وأھدافكما یقتضي موافقة األولیاء على أسالیب الّتالضرورة 
جھوداتھاویتحقق تعاونھاوھذا اإلجراء تتعاضد مف بین مختلف ھذه األطراف  والتحاوربعد التشاور

ولعل ما یربط بین كل النصوص .)اختالفات بسیطة مسجلة بین حالة إعاقة واخرى (الیمیزبین معوق وآخر
  .المتعلقة باإلدماج ھوحق الطفل المعوق في التمدرس والعالج

 إثر دراسة ربیة والتكوینإلدارات الجھویة للتلتابعة لاوع على مستوى دوائر التفقد  المشریتم إعداد ھذا
  :ویتكون الفریق المتدخل إلعداد مشروع تربوي إفرادي من.الملف الصحي واالجتماعي للطفل المدمج
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  .متفقد المدارس االبتدائیة  -
 .مدیر المؤسسة التربویة المستقبلة ومعلموھا -
 .الطبیب المدرسي  -
 .ة الجھویة للتأھیلون عن الوحدممثل -
 ) .ة(اجتماعي) ة(مرشد -
 .ممثلون عن الجمعیات ذات الصلة -
 .األولیاء -

األھداف العرفانیة ( علم  الزمن المدرسي ،توزیع الحصص ،أھداف الّت یحدد المشروع التربوي اإلفرادي
البیداغوجیة والمرافقة ،والمحتویات والمساعدات والوسائل التقنیة عند الضرورة ،الطرائق )والمھاریة 

كما یحدد أدوار كل .والدعم النوعي اإلضافي وظروف الشراكة في األنشطة الریاضیة واالجتماعیة الثقافیة 
ع النجاح علینا القیام بتقییم تشخیصي متعدد األبعاد حول األداء الوظفي روطرف متدخل ولیشھد ھذا المش

یة المحتملة  ومھاراتھ التكیفیة وتعرف االضطرابات الوجدانالعرفاني والقدرات اللغویة والتواصلیة للمعوق
والغایة من ھذا . كانت عرضة للشك فیھاوطلب تشخیص طبي عن حواسھ السمعیة والبصریة كلما.المردفة

  .كلھ تعرف مواطن القوة والضعف لدیھ لتحدید ما ھو قادر على إنجازه فعال عوض االھتمام بنقائصھ 
ضعیة انطالقا من معطیات التقییم التشخیصي آخذة في االعتبار الظروف العائلیة تتولى اللجنة تحلیل الو

  .وتحدید الوسائل المناسبة لضمان إدماج مدرسي مجد للطفلواالجتماعیة لرسم األھداف 
المشروع التربوي اإلفرادي عمال اجتماعي یجسم توافق الفریق البیداغوجي واألولیاء واألطراف  یعتبر

األھداف وطرق التمدرس ویتطلب ھذا التزام كل طرف القیام بدوره والتعاون مع اآلخرین المتدخلة على 
  .كما یتطلب تطبیقھ تناسقا تاما ومباشرا ودائما بینھم 

أطراف ( ین ن من مرّبیتكّوة ع تربوي إفرادي لحامل إعاقة حركّیفالفریق المتدخل إلعداد مشرو
 ).ة أطراف خارجّی(ین ومختّص)داخلیة

  
   الموارد ولمراكز ا-3

  :لّتأھیل ة لـ الوحدات الجھوّی
 و ذلك بحساب وحدة لكّل والیة مدمجة 1990   انطلقت عملّیة بعث الوحدات الجھوّیة للّتأھیل منذ سنة 

   .2004 مارس 12 المؤّرخ في 20بالھیاكل الّصّحّیة حسب منشور وزارة الّصّحة العمومّیة عدد 
  

  :وتتمّثل مھاّمھا في 
 ة في الكشف عن القصور وتشخیصھ المبّكرالمساھم.  
 التعّھد باألشخاص ذوي االحتیاجات الخاّصة.  
  وذلك حسب نوع اإلعاقة و درجتھا توجیھ بعض الحاالت إلى المراكز المختّصة . 
  تحقیق تأھیل القاصرین المشّخصین بغایة وقایتھم من اإلعاقة. 
 ین بذلك اإلدماج المدرسي وما قبل المدرسي لألطفال المعنی. 
 في عملّیة التكّیف والوقایة من اإلعاقة ا قصد إسھامھ وتوجیھھاإرشاد العائالت . 

   ) نھج البساتین خزندار 1( ـ الجمعّیة العاّمة للقاصرین عن الحركة العضوّیة 
 تتكّون الّشبكة حالّیا من 1977 فیفري 9 بتاریخ 145 – 77   أصبحت ذات مصلحة وطنّیة بأمر عدد 

  : من بین أھدافھا . مركزا13 تغّطي كامل تراب الجمھورّیة و  فرعا45
  المساھمة في إعانة المعوقین العضویین على التمتع بالعالج في أنجع الظروف.  
  المساھمة في العمل االجتماعي والتربوي والترفیھي لدى المعاقین العضویین وعائالتھم حّتى یمكنھم

 .لعالج المتبعةاالستفادة القصوى من وسائل الترویض وا
  المساھمة في مساعدة المعاق العضوي على االندماج في المجتمع وذلك فیما یخّص الّتكوین الّدراسي

 .والمھني ومساعدتھ على البحث عن الّشغل المالئم إلعاقتھ
  التنسیق مع الجمعیات المماثلة داخل البالد وخارجھا. 
 بدأ من ریاض األطفال حّتى السنة التاسعة من التعلیم تحّقق المراكز الطبّیة التربویة تمدرسا مكّیفا ی

 .األساسي 
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    MYOPATHESـ الجمعّیة الّتونسّیة للتقّلص العضلي الخطیر 
  : من أھدافھا 1991  بعثت سنة 

 المساعدة على البحوث المعّمقة المتعّلقة باألمراض الجینّیة.  
 لمقّدمة لألطفال والكھول المصابین بھذا المساعدة على البحوث الّسریرّیة بغایة تحسین العالجات ا

 .المرض
 تطویر اإلعالم لتحسیس العموم . 

  :ـ جمعّیة اإلحاطة بالقاصرین حركّیا
   . تھدف إلى اإلحاطة بالقاصرین بجھة صفاقس طبّیا واجتماعّیا وثقافّیا1974بعثت سنة    

  :افھا  من أھد1990 بعثت سنة للمعوقین حركّیا بقفصة" التطّور " ـ جمعّیة 
  . بالمعوقین حركیا بقفصة وإدماجھم على المستوى االجتماعي واالقتصادي اإلحاطة*  
  : من أھدافھا 1991 بعثت سنة للمعوقین حركّیا بالمتلّوي" اإلدماج " جمعّیة ـ 

  .اإلحاطة بالمعوقین حركّیا بالمتلّوي وإدماجھم وتحقیق تكوین مھنّي لھم *  
 مركزا 15 فرعا و12 تضّم 1985 بعثت سنة عوقین بتونسجمعیة أولیاء وأصدقاء المـ 

  :أھدافھا 
  .مساعدة األشخاص المعوقین على تحقیق اندماج جّید في الحیاة االجتماعّیة وفي العمل *  
  .تطویر ودعم اإلجراءات األكثر نجاعة للوقایة من العجز*  
  .تشجیع المواقف اإلیجابّیة إزاء المعوقین *  
  .باإلمكانات المتعّددة والّتضامن المتوّفرة لدى األشخاص المعوقین والمحیطین بھم تطویر الوعي *  

   :جمعیات أخرى وھیاكل تھتّم باألطفال في وضعیة إعاقة حركّیة  -
  .  الجمعیات المحلّیة لإلحاطة بالمعوقین -
  . الجمعیة التونسّیة للّنھوض باألطفال والّشباب المعوقین -
   .معوقین الّتابعة للّشركة الوطنّیة للّسكك الحدیدّیة الّتونسّیة جمعیة اإلحاطة بال-
  .)الّتفاؤل : (  جمعیة إعادة تأھیل األطفال المعوقین إعاقة خفیفة -
   :مراكز اإلعالمّیة الموّجھة للّطفولة المعوقةـ 

  : ومن مھاّمھا 2003بعثت ھذه المراكز سنة 
 ین نشر الثقافة اإلعالمّیة بین األطفال المعوق.  
 ات الحدیثة تطویر القدرات الّطرائقّیة والّتوثیق لدى األطفال المعوقین و ذلك بواسطة التكنولوجی

 .لإلعالمّیة والّتواصل
  تطویر المھارات العرفانّیة ، علمّیة ، علمّیة عملّیة عند األطفال المعوقین. 
  تطویر الفكر اإلبداعي. 

  ) 18-  5(سّن : ة التالیة  أصحاب الّشریحة العمرّیوالجمھور المستھدف ھ
  :وتضّم ھذه المراكز عّدة فضاءات للّتكوین 

  .فضاء ضعاف البصر والمكفوفین -
  .فضاء ضعاف الّسمع والّصّم -
 .فضاء القاصرین عن الحركة  -
 .فضاء القاصرین ذھنّیا -
 .للمعوق عمومّي لإلعالمّیة واألنترناتفضاء   -

  : كما نجد داخلھا 
  .مكتب للمنّطق -
 . الّنفساني بمكتب للّطبی -
 .محّل تمریض -

  .مركز اإلعالمّیة للّطفل المعوق مجّھز بمعّدات إعالمّیة ومعینات تقنّیة نوعّیة لكّل نوع إعاقة 
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