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3 العدد الثاني عشر

بداية الكالم

يف  الريادة  اإىل  اخلا�صة  للرتبية  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�صعى 

ذوي  لتعليم  الأ�ص�س  وو�صع  والتطوير  التخطيط  خالل  من  الأداء،  يف  والتميز  التطوير 

ونظرة  يتالءم  ومبا  واإمكانات  خربات  من  متلكه  مبا  اخلا�صة  الرتبوية  الحتياجات 

الوزارة امل�صتقبلية لتحقيق الهدف العام وهو تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لذوي 

الحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

ذوي  باكت�صاف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�صة  للرتبية  العامة  الإدارة  تقوم  حيث 

اللوائح والقرارات  املنا�صبة لهم، وو�صع  بالو�صائل  الحتياجات اخلا�صة وتنمية مواهبهم 

اإىل  بالإ�صافة  واملادي  والب�صري  الفني  التعليم  النوع من  وتوفري متطلبات هذا  املنظمة، 

امل�صاركة يف اإعداد املناهج وتطويرها وتوفري املقررات الدرا�صية مبا ينا�صب الفئات امل�صتهدفة 

من الطالب والطالبات واإعداد اخلطط اخلم�صية واخلطط الت�صغيلية ال�صنوية.

اأحدث  توفري  على  عملت  الوزارة  توجهات  مع  ومت�صياً  اخلا�صة  للرتبية  العامة  والإدارة 

التقنية على م�صتوى العامل ويف جميع مراحل التعليم وجلميع فئات الرتبية اخلا�صة فيما 

ي�صاعدهم على جتاوز العقبات املرتتبة على اإعاقتهم اأو ال�صعوبات املختلفة الأخرى.

�صتى  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  والنه�صة  الكبري  التطور  ومع 

املجالت، ن�صعد يف وزارة الرتبية والتعليم ب�صكل عام والرتبية اخلا�صة ب�صكل خا�س هذه 

الفرتة باهتمام وتوجيه �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد الفي�صل اآل �صعود وزير الرتبية 

الرتبوية  الحتياجات  ذوي  من  والطالبات  الطالب  لأبنائنا  داعم  خري  ليكون  والتعليم 

اخلا�صة، وما وقفته ال�صادقة وكلماته احلانية عند زيارته وت�صريفه جلناح الإدارة العامة 

للرتبية اخلا�صة يف املعر�س واملنتدى الدويل للتعليم الذي نظمته الوزارة، وكذلك جناحها 

يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية 29«  اإل دليل وعي واهتمام وعناية من 

�صموه الكرمي بهذه الفئة الغالية، ودعماً لها لتكون واجهة م�صرقة يف هذا الوطن الغايل.

المشرف العام
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كتب: �صلطان العثمان

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت 

عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -, افتتح �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خالد الفي�سل وزير الرتبية والتعليم املعر�س 

اأن  »اأ�ستطيُع  عنوان  حتت  للتعليم  الرابع  الدويل  واملنتدى 

ركز  وقد  والتعليم,  الرتبية  وزارة  تنظمه  الذي   ,« اأناف�س 

املعر�س واملنتدى لهذا العام على فئة ذوي الإعاقة الذين 

اإىل تقدمي  اأولتهم اململكة اهتماما كبرًيا, وهدفت الوزارة 

اأف�سل  وتقدمي  رعايتهم  ب�سرورة  املجتمع  اإىل  ر�سالة 

جتاه  بواجباتهم  القيام  على  ت�ساعدهم  التي  اخلدمات 

يف  م�ساركتهم  وزيادة  وتطويرها  وجمتمعهم,  اأنف�سهم 

التنمية, حيث مت تنظيم اأكرث من 50 ندوة, مب�ساركة عدد 

الرتبية  جمال  يف  ورواد  اأكادمييني  وخرباء  متحدثني  من 

واملعر�س  املنتدى  وفر  كما  العامل,  م�ستوى  على  والتعليم 

مبجال  واملهتمني  التعليمي  احلقل  يف  للعاملني  الفر�س 

والأدوات  التقنيات  اأحدث  على  الطالع  والتعليم  الرتبية 

والإجراءات املرتبطة باإقامة امل�ساريع يف قطاع التعليم يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى امل�ستوى العاملي, وتعزيز 

يف  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  كربى  مع  التوا�سل 

امللكي  ال�سمو  الوقت ذاته قام �ساحب  التعليم, ويف  جمال 

على  بجولة  والتعليم  الرتبية  وزير  الفي�سل  خالد  الأمري 

الفعاليات والأن�سطة املقامة يف املعر�س واملنتدى, والأجنحة 

العامة  لالإدارة  الرئي�س  اجلناح  ومنها  امل�ساركة  للجهات 

للرتبية اخلا�سة بوزارة الرتبية والتعليم وكان يف ا�ستقباله 

للرتبية  العامة  الإدارة  عام  مدير  العقيل  الدكتور عبداهلل 

اخلا�سة بنني, والدكتورة اأروى اأخ�سر مديرة عام الرتبية 

اخلا�سة بنات, وا�ستمع �سموه اإىل عر�س موجز عن اأعمال 

تقدمه من خدمات  وما  الرتبية اخلا�سة  اإدارة  واإجنازات 

للطالب والطالبات لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة, واختتم 

�سجل  يف  ومعربة  موجزة  عبارة  بتدوين  الزيارة  �سموه 

الزيارات وهي )اأعتز بكم(. 

 تحت عنوان »أستطيُع أن أنافس« سمو وزير 
التربية والتعليم يفتتح المعرض والمنتدى 

الدولي الرابع للتعليم
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كتب: توفيق املن�صور

وزير  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  قام 

للرتبية  العامة  الإدارة  جلناح  بزيارة  والتعليم  الرتبية 

اخلا�سة �سمن زيارة �سموه للجناح الرئي�س لوزارة الرتبية 

والتعليم باجلنادرية 29 وكان برفقته معايل النواب ووكالء 

�سموه  ا�ستقبال  يف  وكان   , امل�سوؤولني  من  وعدد  الوزارة 

الفريق امل�سوؤول عن اجلناح برئا�سة الأ�ستاذ يا�سر حبيب.

تقدمه  ما  على  اجلولة  اأثناء  الوزير  �سمو  واطلع   

للطالب  خدمات  من  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة 

اأحد  األقى  والطالبات من ذوي الحتياجات اخلا�سة, كما 

ب�سمو  ترحيبية  كلمة  املكفوفني  اخلا�سة  الرتبية  طالب 

التقنية  التطبيقات  عن  �سرحًا  كلمته  و�سمن  الوزير, 

احلديثة للمكفوفني ثم قدم الطالب كلمة مطبوعة باخلط 

البارز )برايل( ل�سمو الوزير.

ثم وجه �سمو الوزير كلمة ملن�سوبي  الإدارة العامة   

اأن ما يقدم لذوي الحتياجات  للرتبية اخلا�سة جاء فيها 

اخلا�سة يعد مفخرة للجميع, كما وجه �سموه كلمة لأبنائه 

على  ت�سمنت  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  الطالب 

بها  اهلل  عو�سهم  قد  مميزة  قدرات  متتلك  الفئة  هذه  اأن 

وحثهم على اأن ل تكون الإعاقة عرثة يف طريقهم بل يجب 

اأن تكون هذه الإعاقة هي الدافع لالإجناز .

واطلع  اجلناح  اأركان  يف  جولته  الوزير  �سمو  ا�ستكمل  ثم 

العوق  على ما يتم تقدميه من خدمات لكل فئة من فئات 

كما اطلع �سموه على العديد من الأعمال الفنية من اأعمال 

اإعجابه  �سموه  واأبدى  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الطالب 

بها .

فيها  دون  الزيارات  �سجل  يف  بكلمة  زيارته  �سموه  واختتم 

عبارة ) مع اعتزازي (.

صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم 
ف جناح  يفتتح جناح وزارة التربية والتعليم ويشرِّ

اإلدارة العامة للتربية الخاصة بالجنادرية 29
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الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د�سن 

املتنقلة  ال�سمع  قيا�س  عربة  والتعليم  الرتبية  وزير 

�ستقدم  والتي  1435/8/5هـ  املوافق  الثالثاء  يوم 

اخلدمة جلميع من يحتاجها  وتكفي اأولياء الطالب 

مراكز  اإىل  والنتقال  ال�سفر  عناء  تكبد  والطالبات 

اأو امل�ست�سفيات  ال�سمع التي تبعد عن اماكن �سكنهم 

وعناء املواعيد البعيدة , وهذه العربة متكن اأخ�سائي 

لهم  اخلدمة  تقدمي  من  القوالب  �سب  وفني  ال�سمع 

يف اأماكن تواجدهم. وقد متت موافقة �سعادة وكيل 

مهامها  مببا�سرة  العربة  قيام  على  للتعليم  الوزارة 

بدًءا مبحافظة الأفالج واحلوطة واحلريق .

اآخر وافق �سمو الوزير على تاأمني خم�س  من جانب 

مل�سروع  التنفيذية  الربامج  �سمن  عربة  ع�سرة 

التطوير, واأن تكون تلك العربات �ساملة جلميع اأوجه 

وحدة   / وت�سخي�س  قيا�س   ( والت�سخي�س   القيا�س 

�سمعيات وقوالب /وحدة ب�سريات ( 

تدشين عربة قياس السمع المتنقلة
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اإعداد :اأ.د. عبداهلل بن حممد الوابلي

اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة, جامعة امللك �سعود

بني  من  احلايل  مب�سماها  الفكرية  الإعاقة  ظاهرة  تعد 

هذه  على  وجوده  منذ  لالإن�سان  مالزمة  الأكرث  الظواهر 

الب�سيطة, لذلك اأدرك الإن�سان الأول طبيعة هذه الظاهرة 

تعاي�س  لكنه  معها,   التعامل  كيفية  عن  النظر  ب�سرف 

مع  تظهر  قد  عواقب  لها  اإن�سانية  م�سكلة  اأنها  على  معها 

توؤثر  واجتماعية  نف�سية  الوقت على �سيغة م�سكالت  مرور 

الإن�سان  حاول  لهذا  وجمتمعه,  واأ�سرته  نف�سه  الفرد  على 

الت�سدي لها وفق ما لديه من اإمكانيات وخربات, مع اأنها 

والعمل  لفهمها  منه  حماولة  يف  طوياًل  زمنًا  منه  اأخذت 

املنا�سبة لها, ولكن كانت  التف�سريات واحللول  على تقدمي 

النتيجة وجود ر�سيد من الإرث املعريف جتاه هذه الظاهرة 

دفعت الأجيال التابعة والالحقة من ال�ستمرار يف تطويره, 

الأطر  هذه  الظاهرة.  هذه  ملفهوم  الأولية  الأطر  وو�سع 

فتحت اآفاقًا وا�سعة اأمام هذا الإن�سان لبلوغ مبتغى التجربة 

وا�سح يف  ب�سكل  �ساهمت  بدورها  التي  والفاعلة  النا�سجة 

معه  نتعامل  الذي  الفكرية  الإعاقة  مفهوم  معامل  حتديد 

هذه الأيام, علمًا اأن هذا لي�س نهاية املطاف, بل اإن العمل 

لزال جاريًا على قدم و�ساق لتقدمي �سورة ذات معامل اأكرث 

و�سوحًا لهذا املفهوم وفقًا لتجربة الإن�سان الغنية يف الوقت 

الراهن باملعرفة والتقنية احلديثة التي مل مير بها الإن�سان 

من قبل.

العلمية  للدرا�سة  الفكرية  الإعاقة  ظاهرة  خ�سعت 
ُ
اأ لقد 

حيث  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  يف  وذلك  واملمنهجة 

البحثية  وطرائقها  باأدواتها  الإن�سانية  العلوم  ظهور  بداية 

ومهنية  علمية  جمعية  وجود  مع  اأي�سًا  وتزامنًا  املختلفة 

تعنى بالإعاقة الفكرية وهي اجلمعية الأمريكية لالإعاقات 

الفكرية والنمائية التي عملت منذ ذلك الوقت على بلورة 

مفهوم الإعاقة الفكرية,  اإل اأن التحول املف�سلي يف بداية 

و�سوح هذا املفهوم كان قد بداأ يف اأواخر القرن من الألفية 

الثانية )اأوائل القرن الع�سرين( عندما بداأت اجلمعية يف 

اأدلتها العلمية التي بلغت حتى الآن اأحد ع�سر دلياًل  طرح 

وذلك مبعدل دليل واحد لكل ع�سر �سنوات مت من خاللها 

تقدمي روؤية علمية لتف�سري مفهوم الإعاقة الفكرية وكيفية 

التعامل معه.   

الع�سرين  القرنني  من  املا�سيان  العقدان  �سهد  لقد        

الإعاقة  بنية مفهوم  والع�سرين تطورًا وا�سحًا يف  والواحد 

هذه  اإىل  ُنظر  حيث  �سابقًا(,  العقلي  )التخلف  الفكرية 

تتوزع  بنيوية متكاملة  تركيبة  اأنها حالة ذات  الإعاقة على 

يف تركيبتها ما بني تركيبة الفرد البنيوية وعالقتها برتكيبة 

هذه  اأن  جند  ولذلك  الفرد,  هذا  فيها  يقيم  التي  البيئة 

عليه  كان  ما  بعنا�سرها ل ميكن جتزئتها عك�س  الرتكيبة 

حال العقود التي �سبقت هذين العقدين, وبالتايل جاء طرح 

املالزم  اخللل  ومواجهة  ملعاجلة  التكاملية  النظرية  هذه 

ملنظور مفهوم هذه الإعاقة املطروح خالل عقد ال�ستينات 

الفرد  باأن  واملت�سمن  املا�سي  القرن  من  الثمانينات  حتى 

هو م�سدر هذا الق�سور اأو العجز دون غريه, بعبارة اأخرى 

تعود,  قا�سرة  �سلوكية  اأداءات  من  الفرد  يظهره  ما  فاإن 

العاجزة  البنيوية  الفرد  تركيبة  اإىل  املنظور,  هذا  ح�سب 

اأحادية  النظرة,  لهذه  كان  ولقد  تغيريها,  ميكن  ل  ك�سمة 

بل  وخمرجاته,  الفرد  معطيات  على  لي�س  اأثرها  البعد, 

اأي�سًا على عملية التعامل معه التي اجتهت يف معظمها اإىل 

تبني توقعات ذات نظرة �سالبة اأدت نتائجها  اإىل الإ�سرار 

باحتياجات الفرد الذي يعاين من هذه الإعاقة.

من�ساأ  اأن  لتوؤكد  النظرية  هذه  جاءت  املنطلق,  هذا  ومن 

الق�سور اأو العجز لدى هوؤلء الأفراد الذي يحتمل اأن يكون 

مفهوم اإلعاقة الفكرية 
بين النظرية والتطبيق

دراسات
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الفردية  تركيبتهم  يكمن فقط يف  ل   فكرية  اإعاقة  لديهم 

البنيوية, بل اي�سًا يف عالقتهم الوظيفية بال�سياقات البيئية 

املختلفة التي يعي�سون  فيها, ولهذا فاإن التفاعل الوظيفي ما 

بني الفرد وبيئته هو امل�سدر الفعلي جلميع جوانب الق�سور 

تبنته  الوظيفي  املنظور  هذا  له.  امل�ساحبة  وامل�سكالت 

لالأعوام  الأخرية  الثالثة  تعاريفها  يف  الأمريكية  اجلمعية 

املتتالية 1992, و2002, و2010 والذي يف�سر الوظيفة لدى 

الأفراد الذين يظهرون تدنيًا وا�سحًا يف القدرتني العقلية 

العالقات  من  ومنظومة  حالة  باأنها  التكيفي  وال�سلوك 

منط  وكذلك  املختلفة,  والبيئات  ال�سخ�س  بني  التفاعلية 

العالقات  هذه  اإذًا  املختلفة.  وم�ستوياته  املطلوب  الدعم 

الوظيفية التفاعلية هي التي حتدد م�ستوى الأداء الوظيفي 

وتفاعلهما  القدرتني  عمل  مقدار  يعك�س  اأن  ميكن  الذي 

مع املنظومة البيئية الجتماعية مما يتمثل هذا الأداء يف 

الأدوار املتوقعة من الأفراد واملنا�سبة لأعمارهم وثقافتهم 

الجتماعية.

بنية  على  طراأ  الذي  والتحول  احلديث  التوجه  هذا  ومع 

مفهوم الإعاقة الفكرية اأ�سبح لزامًا اإعادة النظر يف جميع 

اآليات العمل امل�ستخدمة مع منظور الجتاه التقليدي ملفهوم 

الإعاقة الفكرية التي اأثبتت الدرا�سات والتجارب مع مرور 

الوقت عدم فاعليته وجدواه يف حتقيق تلك التطلعات التي 

خطط لها العلماء واملفكرون يف املجال واملتمثلة يف حماولة 

قادرًا  ليكون  الفكرية  الإعاقة  ذي  الفرد  بقدرة  الرتقاء 

املواطنة  اإىل  بالإ�سافة  الإنتاجية  وعلى  ال�ستقاللية,  على 

ال�ساحلة التي تعني امل�ساهمة يف التنمية الوطنية.

تطوير  يف  التكاملية  النظرية  مبادئ  تطبيق  جاء  لذلك 

مفهوم الإعاقة الفكرية نتيجة ملجموعة من العتبارات من 

اأهمها:

الفرد  على  الفكرية  الإعاقة  تخلفها  التي  الأ�سرار  اإن   •
مب�ستوياتها  النمائية  الأبعاد  من  وا�سعة  جمالت  تغطي 

واملعرفية,  العقلية  الأبعاد  لت�سمل  متتد  التي  املختلفة 

والجتماعية  وال�سحية,  واحلركية,  والبدنية  والتوا�سلية, 

يجب  لذلك  الأكادميي.  اجلانب  على  عالوة  والنف�سية, 

النظر اإىل هذه الأ�سرار على اأنها جمموعة واحدة, ولي�ست 

مبعزل عن بع�سها البع�س, لأن التاأثري ل ينح�سر يف بعد 

واحد, بل يعترب التاأثري تباديل.

الفرد,  لدى  وم�ستواها  قوتها  يف  تتباين  الأ�سرار  • هذه 
الكوامن  من  مبجموعة  حمتفظًا  الفرد  يظل  لذلك 

�سابقًا,  اإليها  وامل�سار  الأبعاد  جميع  يف  القوية  والقدرات 

مما يدح�س نظرية العجز التقليدية التي تركز على جوانب 

ال�سعف وُتهمل جوانب القوة.

الأبعاد  الفرد يف جميع  لدى  وال�سعف  القوة  • اإن جوانب 
فيها  يقيم  التي  املختلفة  البيئية  بال�سياقات  تتاأثر  ال�سابقة 

جمتمع  اأو  املحلي,  واملجتمع  واملدر�سة,  )كاملنزل,  الفرد 

وتلك  الفرد  بني  ما  الوظيفي  التفاعل  فاإن  لهذا  العمل( 

ال�سياقات البيئية يحدد معامل القوة وال�سعف يف اإمكانيات 

الفرد وما ميتلك من كوامن, مما يجعل الأمر اأكرث و�سوحًا 

ت�ستوجب  التي  القوة  جوانب  لدعم  التدخل  عمليات  اأمام 

مب�ستواها,  لالرتقاء  التعزيزية  الإجراءات  من  مزيدًا 

وكذلك جوانب ال�سعف التي تتطلب �سيئًا من التعوي�س  يف 

ميكن  التي  واملت�سررة  املفقودة  واملهارات  املعارف  بع�س 

توفريها من خالل التدريب امل�ستمر وذلك للحفاظ عليها 

ودعم الأداء الوظيفي الكلي لدى اأفراد هذه الفئة.

على اأية حال, لقد جاء مفهوم الإعاقة الفكرية يف العقود 

دراسات
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واأ�ساليب  النظري  م�سمونه  يف  م�ستندًا  الأخرية  الثالثة 

نف�س  ويف  املتعددة,  الأبعاد  من  جمموعة  على  تطبيقية 

الوقت  متفاعلة وظيفيًا. وبهذه ال�سورة املتكاملة واملتفاعلة 

امليداين  العمل  يف  كمهنيني  لنا  ينبغي  فاإنه  الأبعاد,  لهذه 

ملجال الرتبية الفكرية اأن  نوؤكد على اأهمية هذا التوجه يف 

عملية تقييم وت�سخي�س احلالت التي تدور ال�سكوك حولها 

اإعداد  يف  وكذلك  لديهم,  فكرية  اإعاقة  وجود  باحتمالية 

واملراقبة  املتابعة  اإىل  بالإ�سافة  لهم,  املنا�سبة  الربامج 

لفاعلية الربامج وتاأثريها على �سلوك املتعلم.

الأ�ساليب  اأهم  �سيكون  الوظيفي  النموذج  فاإن  وهكذا, 

املفهوم,  هذا  لتطوير  املوجهة  النظرية  لهذه  التطبيقية 

ينظر  الذي  املتعددة  الأبعاد  اأ�سلوب  ا�ستخدام  يف  متمثاًل 

اإىل تلك احلالت من زوايا خمتلفة, ولذلك فاإن النموذج 

اأ�سا�سية  اأبعاد  يتكون من خم�سة  الب�سري  لالأداء  الوظيفي 

لدى  و�سعفه  الأداء  هذا  قوة  م�سادر  لتحديد  اإطارًا  متثل 

تركيبة  يف  النظرية  لهذه  وفقًا  اأ�ساًل  تتج�سد  والتي  الفرد 

من  بينهما  يحدث  وما  املتنوعة  البيئية  والرتكيبة  الفرد 

�سالك  يف  وردت  اخلم�سة  الأبعاد  وهذه  وظيفي,  تفاعل 

)Schalock, 2010( وفقًا للتايل:

العقلية: • القدرات 

تتمثل هذه القدرات يف خا�سية الذكاء الذي هو عبارة عن 

قدرة عقلية عامة ت�ستمل على ال�ستنتاج, والتخطيط, وحل 

الأفكار  وا�ستيعاب  جمردة  ب�سورة  والتفكري  امل�سكالت, 

املعقدة والتعلم ب�سرعة بالإ�سافة على التعلم من اخلربة اأو 

التجربة. وهذه الوظائف العقلية تعترب وظائف عقلية عامة 

مطلوبة لفهم ودمج خمتلف هذه الوظائف ب�سورة بناءة, 

مبا يف ذلك الوظائف املعرفية وتطورها عرب حياة الفرد.

التكيفي: • ال�سلوك 
املهارات  من  جمموعة  اأنه  على  التكيفي  ال�سلوك  يعرف 

املفاهيمية والجتماعية وكذلك املهارات العملية التي يتم 

تعلمها واأداءها من قبل الأفراد �سمن حياتهم اليومية.

• ال�سحيـة:
اأنها حالة من الكمال البدين والعقلي  تعرف ال�سحة على 

ال�سحة  مكونات  اإحدى  فاإن  لذلك  الجتماعي,  والرفاه 

الفهم املتكامل لالأداء الوظيفي للفرد لأن احلالة ال�سحية 

يف  مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل  عليه  توؤثر  اأن  ميكن  للفرد 

كل بعد من الأبعاد الأربعة الأخرى, وبالتايل ممكن القول 

ال�سطرابات  تلك  عن  عبارة  هي  ال�سحية  امل�سكالت  اإن 

والأمرا�س والإ�سابات التي بدورها توؤثر على الوظيفة لدى 

الأفراد يف الأبعاد الوظيفية الأخرى.

دراسات
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• امل�ساركة:
امل�ساركة هو ذلك الأداء لالأفراد يف الأن�سطة الفعلية �سمن 

يف  الفرد  بدور  ال�سلة  ذات  الجتماعية  احلياة  مناحي 

املجتمع, ومن هنا فامل�ساركة تعني اأن هناك اأدوار لالأفراد 

وكذلك تفاعالت يف جمالت خمتلفة كالأن�سطة يف املنزل, 

والعمل, والتعليم, والرتفيه, اإ�سافة اإىل الأن�سطة الأخرى.

الجتماعية: البيئية  • ال�سياقات 
من  التي  املرتابطة  الأو�ساع  اأو  الظروف  جمموعة  هي 

هذه  وميثل  اليومية,  حياتهم  النا�س  معها  يعي�س  خاللها 

ال�سياقات ثالثة م�ستويات:

ال�سخ�س  ذلك  يف  وميثله  املبا�سر  الجتماعي  الو�سع   •
والأ�سرة اأو املنا�سرين للفرد ويطلق عليه النظم ال�سغرية.

ذلك,  يف  وميثله  املتو�سط  الجتماعي  الو�سع   •
اخلدمات  تقدم  التي  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  احلي, 

التعليمية اأو التاأهيلية )نظم متو�سطة(.

املجتمع  عموم  يغطي  والذي  الأكرب  الجتماعي  • الو�سع 
اأفراد  )الوطن(  الكبري  املجتمع  ذلك  يف  للفرد  الثقايف 

املجتمع  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  والقوى  املجتمع, 

)النظم الكبرية(.

لالأفراد  مهمة  تعترب  والجتماعية  البيئية  ال�سياقات  وهذه 

الأحيان  اإنها يف كثري من  الفكرية من حيث  الإعاقة  ذوي 

حتدد ماذا يفعل الفرد من مهام, ويف اأي مكان؟ ومتى يوؤدي 

تتكون من  ال�سياقات  وبالتايل هذه  ومع من؟  املهام؟  هذه 

كالبيئة  البيئية  العوامل  ذلك  يف  متثلها  العوامل  جمموعة 

املادية والجتماعية اأو املواقف الجتماعية, كذلك العوامل 

ال�سخ�سية,  اخل�سائ�س  راأ�سها  وعلى  للفرد  ال�سخ�سية 

خمرجات  �سكل  على  وتظهر  معًا  تتفاعل  العوامل  هذه 

�سلوكية �سواء كانت �سعيفة اأو قوية لدى الفرد.

هذا الإطار العام املكون للنموذج الوظيفي واأبعاده املختلفة 

ا�ستخدمته اجلمعية الأمريكية لالإعاقات الفكرية والنمائية 

يف اأدلتها الثالثة لالأعوام 1992, و2002, واأخريًا يف دليل 

تطويرية,  وتنقيحات  تعديالت  عليه  دخل 
ُ
اأ الذي   2010

وت�سنيف  ت�سخي�س  يف  املتعددة  الأبعاد  اأ�سلوب  واأ�سمته 

ودعم الإعاقة الفكرية.

وعنا�سر  الأبعاد اخلم�سة  بني  ما  التمازج   الهدف من  اإن 

العمل  هو  ومعايري(  )حمكات  الفكرية  الإعاقة  تعريف 

هذه  لطبيعة  املعامل  وا�سحة  اإجرائية  �سورة  تقدمي  على 

ما  اإىل  بالإ�سافة  م�سكالت,  من  ي�ساحبها  وما  الإعاقة, 

ال�سامل  التقييم  نتائج  تفرزها  قد  احتياجات  من  تتطلبه 

لالأبعاد اخلم�سة, ولهذا قدمت اجلمعية الأمريكية لالإعاقة 

الفكرية والنمائية يف دليلها احلادي ع�سر )2012( قالب 

عملي لتطبيق الأ�سلوب ذي الأبعاد املتعددة الذي يقوم على 

دراسات
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ثالث وظائف, لكل وظيفة جمموعة من الأغرا�س يقابلها 

يف نف�س الوقت جمموعة من الأدوات واملقايي�س التي يجب 

اأن تكون من�سجمة مع هذه الأغرا�س, ولذلك تتعامل هذه 

الوظائف الثالث مع الأبعاد اخلم�سة ب�سرط اقرتانها بتلك 

اأ�سا�سي  ك�سرط  التعريف  يف  الواردة  واملعايري  املحكات 

الفرد  اأهلية  على  للتاأكيد  وكذلك  الإعاقة  طبيعة  لتحديد 

ل�ستحقاق خدمات الرتبية اخلا�سة واخلدمات امل�ساندة.

هذا  بها  يقوم  التي  التقييم  عملية  تغطي  حال,  اأية  على 

الأ�سلوب الوظائف التالية:

الت�سخي�س اأجل  من  • التقييم 
الفرد  يعاين  مدى  اأي  اإىل  للتعرف  الوظيفة  هذه  ت�سعى 

تعمل  اأي�سًا  فاإنها  الإعاقة,  وجود  حالة  ويف  الإعاقة,  من 

اخلا�سة  الرتبية  خدمات  ل�ستحقاق  اأهليته  حتديد  على 

واخلدمات امل�ساندة, ويف حالة التاأكيد على ا�ستحقاقه لهذه 

املزيد  لتلقي  اأمامه  ُي�سرع  الباب  فاإن  الرتبوية,  اخلدمات 

من الدعم يف �ستى املجالت التي قد يحتاج فيها الفرد اإىل 

اأنواع خمتلفة من الدعم كالدعم املايل والقانوين... اإلخ.

على  تقييمها  عملية  الوظيفة يف  تعتمد هذه  �سوف  ولذلك 

تقييم  بق�سد  املوجهة  والأدوات  املقايي�س  من  جمموعة 

وقيا�س اأداء الفرد يف جميع القدرات املت�سلة بهذه الأبعاد 

اخلم�سة.

والو�سف الت�سنيف  اأجل  من  • التقييم 
اإىل  املختلفة  واأدواتها  اأغرا�سها  وفق  الوظيفة  هذه  ت�سعى 

الفرد,  املنا�سب لإمكانيات  الت�سنيف  الوقوف على طبيعة 

لذلك قد تتعدد يف هذه احلالة النظم الت�سنيفية التي ميكن 

القوة والحتياج املطلوب حيث  من خاللها حتديد جوانب 

يتم و�سفها و�سفًا دقيقًا حتى حتقق الغر�س الذي من اأجله 

الفرد  لحتياجات  املنا�سب  الت�سنيفي  النظام  اختيار  مت 

ولعل اأبرز هذه النظم الت�سنيفية نظم الدعم املكثف.

• التقييم من اأجل بناء برامج الدعم املطلوبة لحتياجات 
الفرد

تعتمد هذه الوظيفة الأخرية على نتاج  الوظيفتني ال�سابقتني 

للربنامج جميع  املقرتح  النموذج  ي�سمل  اأن  ينبغي  لذلك   ,

ما ورد من و�سف جلميع جوانب القوة والحتياج يف جميع 

الأبعاد اخلم�سة, وحتويل هذا الو�سف اإىل اأهداف تعليمية 

عامة وخا�سة ت�سكل يف جمملها الربامج الرتبوية املطلوبة 

للفرد وما ي�ساندها من خدمات دعم للعملية التعليمية.    

دراسات
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بقلم : د: عبداهلل بن فهد العقيِّل

 

الرتبويون  ركز  لذلك  املجتمع  نواة  هي  الأ�سرة   

ويلقى  الطفل  فيها  يرتعرع  التي  البيئة  لأنها  الأ�سرة  على 

اإن للبيئة الأ�سرية تاأثريًا على  فيها الرعاية املنا�سبة حيث 

يكت�سب  وتطوره يف خمتلف اجلوانب ومن هنا  الطفل  منو 

ولدة طفل  اأهمية خا�سة عند  الأ�سري  والتدريب  الإر�ساد 

معوق اأو تعر�سه لإعاقة يف مراحل عمره املختلفة فالطفل 

املعوق فكريًا مثاًل يحتاج اإىل جهود خا�سة وا�ستثنائية تقوم 

ول  التكيف مع احلياة  الطفل على  ت�ساعد  الأ�سرة كي  بها 

ت�ستطيع الأ�سرة القيام بهذا الواجب لوحدها ما مل تت�سل 

الإر�ساد  باملر�سدين الخت�سا�سيني ومن هنا جاءت فكرة 

الأ�سري.

 

تعاون  عالقة  اأنه  على  الأ�سري  الإر�ساد  ويف�سر   

الحتياجات  ذي  الطفل  ووالدي  متخ�س�س  مهني  بني 

اأف�سل  فهم  حتقيق  على  يعمالن  وكالهما  اخلا�سة, 

لهمومهما وم�سكالتهما وم�ساعرهما اخلا�سة.

تركز  تعلم  عملية  هو  املعنى  بهذا  الأ�سري  الإر�ساد  اإن   

وتطوير  اكت�ساب  وكيفية  للوالدين  ال�سخ�سي  النمو  على 

وا�ستخدام مهاراتهما حلل م�سكلة الإعاقة عند طفلهما ومل 

حاولت  اأنها  بل  احلد  هذا  عند  هذه  الإر�ساد  عملية  تقف 

إرشاد أسر المعوقين فكريًا

اأن توظف الأ�سرة وجعلها ذات فاعلية يف معاجلة الإعاقة 

الأ�سري  الإر�ساد  اإن مفهوم  الطفل,  تاأهيل  واإعادة  العقلية 

امل�ساعدة  اإىل  بحاجة  الأ�سرة  اأن  العتبار  بنظر  ياأخذ 

اإىل  حاجة  هناك  اأن  كما  والحباطات  امل�ساكل  فهم  على 

على  املعوق  والطفل  الأ�سرة  مل�ساعدة  مدربني  اأ�سخا�س 

مفهوم  ويتو�سع  واإحباطاتهم.  م�ساعرهم  مع  التعامل 

الإر�سادية  اخلدمات  جمموع  لي�سمل  الأ�سري  الإر�ساد 

املقدمة من قبل املر�سدين وذوي العالقة بالإعاقة الفكرية 

بحيث  العقلية  الإعاقة  ذي  والطفل  الأ�سرة  حاجات  لتلبي 

تكون ب�سكل معلومات منظمة عن ت�سخي�س الإعاقة الفكرية 

يف  الأ�سرة  تلعبه  الذي  والدور  عالجها  وكيفية  وطبيعتها 

دورًا  الأ�سري  الإر�ساد  ويلعب  العالجية  براجمها  اإجناح 

الإعاقة  تاأثري  من  واحلد  الأ�سري  التوتر  خف�س  يف  حيويًا 

الفكرية على تكيف الأ�سرة والطفل للحالة اجلديدة وقد ل 

ي�ستطيع الوالدان القيام بهذه املهمة ما مل يكن هناك دعم 

من اأع�ساء الأ�سرة الآخرين )الإخوة والأخوات( والأ�سرة 

بالإ�سافة  والأ�سدقاء  والأقرباء  واجلدة(  )اجلد  املمتدة 

اإىل اخت�سا�سي الإعاقة الفكرية الذي يكون م�سدر الدعم 

الأ�سري  الإر�ساد  اأهمية  تاأتي  والتوجيه ومن هنا  والإر�ساد 

حيث اإن الدعم غري الر�سمي الذي تقدمه الأ�سرة املمتدة 

والأ�سدقاء ل تكفي ول بد من اأن يقوم مهنيون ذوو كفاية 

مهنية عالية بدعم الأ�سرة واإر�سادها وتوجيهها.

الأ�سري  الإر�ساد  مفهوم  يركز  اأخرى  جهة  من   

يف  مهمًا  حيزًا  ويعطيها  احلياة  يف  التكيف  عملية  على 

ال�سحيحة  العلمية  الوجهة  الأ�سرة  توجيه  لغر�س  براجمه 

حيث اإن القيمة الرئي�سية يف التكيف هو نق�س املعرفة عن 

كيفية خلق مواقف ات�سالية مثالية بني الوالدين والأطفال 

املعوقني فكريًا ويلعب مر�سد اإعادة التاأهيل الدور احليوي 

يف اإيجاد هذه الفر�س.

الفكرية  الإعاقة  جمال  يف  الأ�سري  الإر�ساد  اإن   

الأ�سرة  تخ�س  التي  الإجراءات  من  جملة  على  يركز 

والغر�س منها هو حت�سني اأدائها وتفاعلها مع طفلها املعوق 

وتعليمها  الأ�سرة  تدريب  الإجراءات  هذه  ومن  فكريًا, 

الإعاقة  ت�سخي�س  منذ  الطفل  مع  التوا�سل  اأ�ساليب  على 

يف  الأ�سري  الإر�ساد  ينجح  لكي  اإنه  ويعتقد  لديه  الفكرية 

الأ�سرة  يف  املعنية  الأطراف  بني  يجمع  اأن  بد  ل  مهمته 

وفريق الإر�ساد الذي ي�سم على الأقل املر�سد والأخ�سائي 

دراسات
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الجتماعي والطبيب ليتناول كل منهم الإعاقة الفكرية من 

زاوية اخت�سا�سه, ولبد من الإ�سارة هنا اإىل اأن اخلدمات 

الدعم  اأ�سكال  خمتلف  ت�سمل  كعميل  الأ�سرة  اإىل  املوجهة 

والإر�سادي  والقت�سادي  والجتماعي  العاطفي  الأ�سري 

نوعية حياتها, وم�ساعدتها على فهم حالة  بهدف حت�سني 

الت�سال  اأمناط  وحت�سني  وتقبله  وم�سكالته  املعوق  الطفل 

منزلية  بيئة  وتهيئة  والطفل  الوالدين  بني  املبكر  والتفاعل 

مواتية ومعززة لنموه ال�سحي املتكامل.

  

مهم  الأ�سري  الإر�ساد  اأن  على  اثنان  يختلف  ل   

يف  اأكرث  ومهم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  حياة  يف  جدًا 

الإعاقة  مع  التعامل  ويعترب  فكريًا,  املعوقني  ذوي  حياة 

الفكرية اأمرا مربكًا و�سعبًا ويعرب �ستيوارت عن هذا بقوله: 

ي�ستطيع ال�سخ�س املب�سر اأن يتخيل كونه كفيفًا اأو اأن يعي�س 

جديد  مكان  يف  ويتحرك  عينيه  يع�سب  باأن  التجربة  تلك 

الإعاقات  وبقية  ال�سمم  مع  احلال  وكذلك  له,  بالن�سبة 

اجل�سمية ولكن ل ميكن لالإن�سان اأن يلغي العمليات العقلية 

من  لذلك  تعلمه  ما  كل  موؤقتًا  يتنا�سى  اأن  اأو  لديه  العليا 

ال�سعب جدًا التعامل مع الإعاقة العقلية. 

  

منها  كثرية  الأ�سري  الإر�ساد  م�سكالت  اإن   

اأن  واأدواته,  بالإر�ساد  يتعلق  ما  ومنها  بالأ�سرة  يتعلق  ما 

اأع�ساء الأ�سرة هم ب�سر عاديون لهم طاقة حتمل حمدودة 

دراسات

العقلية,  الإعاقة  ت�سخي�س  يف  الأوىل  املراحل  يف  خا�سة 

يف  مطلوبة  الأخ�سائيني  املر�سدين  م�ساعدة  فاإن  لذلك 

معوق  طفل  لولدة  امل�ساحبة  الإثم  م�ساعر  من  التخفيف 

فكريًا هذه امل�ساعدة تكون �سفتها فهم الأ�سرة وتكيفها مع 

الإعاقة والعمل على اإقناعها بالنخراط يف برامج الإر�ساد 

بالإ�سافة اإىل توعيتها لتوفري الرعاية املالية لتلبية حاجات 

يتناول  الإر�ساد  هذا  من  جزًءا  اأن  كما  اخلا�سة,  الطفل 

تغيري معتقدات واجتاهات �سلبية عند الأ�سرة ب�ساأن الطفل 

واإعاقته وحماولة ا�ستبدالها مبواقف اإيجابية ومن اجلدير 

تطور  مدى  يف  تكمن  الأ�سري  الإر�ساد  عملية  اأن  بالذكر 

اأ�سرة  بها  متر  التي  املختلفة  للمراحل  تبعًا  الإر�ساد  هذا 

اآخر فاإن اقتناع الأ�سرة مب�ستوى  املعوق فكريًا, من جانب 

�سخ�س  عن  البحث  اإىل  بها  يوؤدي  الإر�سادية  اخلدمات 

املر�سد  اإن  فكريًا,  املعوق  الطفل  لتاأهيل  مفتاحًا  يعترب 

نظام  تنفيذ  يف  الوالدين  ي�ساعد  النف�سي  اأو  الجتماعي 

اخلدمات وتبويب املعلومات وتن�سيقها ويتو�سط بينهم وبني 

الأطباء الخت�سا�سيني ويعترب هذا العامل حينئذ العن�سر 

ال�سغوط  فاإن  اأخرى  جهة  من  لهم,  الداعم  العاطفي 

املعوقني  الأطفال  �سر 
ُ
واأ اأباء  لها  يتعر�س  التي  النف�سية 

فكريًا وافتقارهم اإىل كيفية التعاي�س معها واإداراتها تعترب 

من م�ساكل الإر�ساد الأ�سري حيث يحيى والدا الطفل غري 

العادي ب�سورة عامة واملتخلف عقليًا ب�سورة خا�سة حتت 

اخلا�سة  بالحتياجات  مرتبطة  وجميعها  متعددة  �سغوط 
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ومما  القادمة  وحياته  م�ستقبله  على  وبالقلق  الطفل  لهذا 

يزيد من حدة تلك ال�سغوط على والدي الطفل اعتماديته 

داخل  �سواء  اأعباء  من  عليهما  وجوده  يفر�سه  وما  عليهما 

حتتها  يعي�س  التي  ال�سغوط  بني  ومن  خارجه.  اأو  املنزل 

اآباء واأ�سر الأطفال املعوقني فكريًا والتي تعترب من م�ساكل 

ق�سية الإر�ساد الأ�سري:

وكيفية  واأ�سبابها  امل�سكلة  طبيعة  ب�ساأن  املعلومات  قلة  اأ.  

التعامل معها.

وبرامج  املتاحة  اخلدمات  مب�سادر  املعرفة  عدم  ب. 

الرعاية العالجية.

جـ. �سغوط مادية تتمثل يف زيادة الأعباء املالية نتيجة ما 

ت�ستلزمه رعاية الطفل يف كلفة اقت�سادية.

د. �سكوك الوالدين يف جدوى تعليم الطفل وتدريبه ل �سيما 

بالن�سبة حلالت العوق الفكري ال�سديدة واحلادة.

هـ. امل�سكالت ال�سلوكية وال�سحية لدى الطفل املعوق فكريًا 

مما ي�ستلزم اليقظة والنتباه امل�ستمرين من الأ�سرة.

من ناحية اأخرى اأن هناك م�سكلة تتعلق بالأ�سرة   

له  ت�سكل  ورمبا  الأ�سري  الإر�ساد  اأمام  عرثة  حجر  وتكون 

حتديًا كبريًا وهي اأن كثريًا من اآباء الأطفال املعوقني فكريًا 

اأطفالهم  رعاية  يح�سنون  ل  الفكري  للعوق  املعر�سني  اأو 

لنق�س يف اخلربة  اأو  واحتياجاته  الطفل  اإما جلهل بحالة 

بتعليم الطفل اأو لفهم خاطئ مل�سوؤوليات الأ�سرة اأو الإهمال 

الرعاية  اإمكانات  توافر  لعدم  اأو  الواجبات  تقاع�س عن  اأو 

والعناية بالطفل اأو الن�سغال عن الأ�سرة والأطفال.

من  والتي  بالأ�سرة  املتعلقة  الأخرى  امل�سكلة  اأما   

الأ�سري وتكون عقبة  الإر�ساد  اأن ت�سعب من مهمة  �ساأنها 

من  كواحد  ي�سكل  فكريًا  املعوق  الطفل  اأن  هي  طريقه  يف 

)الوالدين  الأ�سري  الن�سق  على  ال�ساغطة  املدخالت 

والأبناء( وميكن اأن ينتج عن خمرجات مهددة لبناء هذا 

مكان  يوجد  ل  اإنه  القول  وميكن  الوظيفي  وتكامله  الن�سق 

يتاأثر بوجود طفل معوق اأكرث من الأ�سرة فولدة طفل معوق 

اأع�سائها  وا�ستجابات  الأ�سرة  كيان  من  تغري  قد  فكريًا 

وتفاعالتهم  جانب,  من  البع�س  بع�سهم  مع  وتفاعلهم 

والطفل املعوق فكريًا من جانب اآخر.

نف�سه  الأ�سري  الإر�ساد  مب�سكلة  يتعلق  فيما  اأما   

ق�سية  ت�سعف  اأن  �ساأنها  من  التي  املعوقات  بع�س  فهناك 

الإر�ساد وجتعل من اأداء ر�سالته اأمرا م�سكوكًا فيه, وُيعتقد 

اأن هذه املعوقات تعترب م�سكلة حقيقية يف وجه تنفيذ برامج 

اخلدمات الإر�سادية لأ�سر املعوقني ومنها:

املنا�سب  والتدريب  لالإعداد  املر�سدين  افتقار   .1

احلاجات  ذوي  مع  التعامل  وا�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  حول 

اخلا�سة واأ�سرهم.

اخلوف من التعامل مع ذوي احلاجات اخلا�سة   .2

وقت  اإىل  يحتاج  معهم  اإيجابية  نتائج  على  احل�سول  لأن 

دراساتدراسات
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لهذه  املعد  غري  املر�سد  يتحمله  ل  قد  كبري  وجهد  طويل 

الفئات.

والوالدين  الأ�سقاء  لدعم  مراكز  وجود  عدم   .3

لذوي احلاجات اخلا�سة.

قلة الإمكانيات املادية املتاحة لتقدمي اخلدمات   .4

الإر�سادية ب�سكلها الأمثل.

  

كما اأن هناك م�سكلة رئي�سية يف ق�سية الإر�ساد   

الأ�سري وهي اأنه غالبًا ما يتم جتاهل املتغريات يف اخلدمات 

والجتماعي  القت�سادي  الو�سع  مثل  الأ�سرية  الإر�سادية 

و�سدتها  الإعاقة  ونوع  املعوق  الطفل  وعمر  الأ�سرة  وحجم 

للطفل  الأ�سرة  ا�ستجابة  يف  الفروق  عن  م�سئولة  كعوامل 

املعوق فكريًا.

اأخريًا ل بد من الوقوف عند اإيجابيات الإر�ساد   

الأ�سري الذي يعترب العمود الفقري يف اخلدمات العالجية 

واأع�ساء  الوالدين  فم�ساعدة  فكريًا  للمعوقني  والتاأهيل 

الأ�سرة على ال�ستب�سار بطبيعة ال�سغوط وعوامل الإجهاد 

اأداء  على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  الطفل  باإعاقة  املرتبطة 

اأ�سرى  مناخ  تهيئة  وعلى  الجتماعية  لوظائفها  الأ�سرة 

لحتياجات  تفهمًا  اأكرث  متما�سك  عائلي  وموقف  �سحي 

نحو  توجهًا  واأكرث  خ�سو�سًا  املعوق  وطفلها  عمومًا  اأبنائها 

اإ�سباع هذه الحتياجات ومما يحقق ذلك اإجناز الأهداف 

التالية:

بطبيعة  الطفل  واإخوة  الوالدين  وعي  تنمية   .1

فكريًا  معوق  طفل  وجود  عن  الناجمة  النفعالية  ال�سغوط 

اأزماتها  على  ترتتب  التي  واجل�سمية  النف�سية  والأخطار 

للطفل  بالن�سبة  اأم  لهم  بالن�سبة  �سواء  فهمها  وعدم 

وتدريبهم على مهارات التعامل معها.

بامل�سكالت  والإخوة  الوالدين  وعي  تنمية   .2

والتغريات املرتتبة على وجود طفل معوق فكريًا.

اأمناط  تغيري  على  الأ�سرة  اأع�ساء  م�ساعدة   .3

التفاعل املر�سية داخل الأ�سرة وتبني اجتاهات موجبة نحو 

الطفل املعوق.

من  ووقايتها  ومتا�سكها  الأ�سرة  وحدة  تعزيز   .4

عوامل التفكك.

م�ساعدة الأ�سرة على توظيف طاقاتها ومواردها   .5

رعاية  بني  والتوازن  الأ�سرية  احلياة  تكامل  يحقق  مبا 

والوفاء  اخلا�سة  احتياجاته  واإ�سباع  فكريًا  املعوق  الطفل 

باحتياجات بقية اأع�ساء الأ�سرة.

دراساتدراسات
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اإعداد : اأ. نوف بنت فهد غامن الفهد

اخت�سا�سية تدخل مبكر – دولة الكويت

    لقد �سهدت العديد من دول العامل تو�سعا �سريعا وكبريا 

ال�ساد�سة  دون  لالأطفال  املبكر  التدخل  وبرامج  خلدمات 

الربامج  امتدت هذه  املتقدمة  الدول  بع�س  العمر ويف  من 

الربامج من  لهذه  ملا   , التا�سعة  �سن  الأطفال حتى  لت�سمل 

اأهمية كبرية يف الوقاية من الإعاقة والتخفيف من حدتها 

يف حال وقوعها واحلد من تفاقمها. وقبل تقدمي خدمات 

الأطفال  على   التعرف  من  بد  ل  املبكر  التدخل  وبرامج 

الذين يحتاجون لهذه اخلدمات.

التعرف والك�صف املبكر : 

ي�سري اخلطيب )1997 ( اإىل اأن الهتمام املتزايد بت�سميم 

مماثل  اهتمام  عنه  جنم  وتنفيذها  املبكر  التدخل  برامج 

بالك�سف املبكر عن حالت الإعاقة والتاأخر بالنمو , فثمة 

عالقة منطقية وا�سحة بني الك�سف املبكر والتدخل املبكر 

, اإذ كيف ميكن تقدمي خدمات التدخل املبكر دون الك�سف 

املبكر عن  الأطفال املعوقني ؟ وباملثل , فما الفائدة املرجوة 

من الك�سف املبكر ما مل يكن هناك برامج التدخل املبكر . 

) جمال اخلطيب , 1997 (

بحوث  من  العديد  �سوء  يف  املبكر  الك�سف  اأن  يت�سح  بل 

يتوقف  الذي  الأول  الأ�سا�س  هو  التاأهيل  لربامج  املتابعة 

عليه جناح وفاعلية برامج التدخل التاأهيلي . ) وليد خليفة 

ومراد عي�سى , 2005(

والآلية  املبكر  التعرف  هو  ما  نفهم  اأن  ن�ستطيع  ولكي 

منائيا,  املتاأخرين  الأطفال  على  للتعرف  فيها  امل�ستخدمة 

دراسات
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فتجدر الإ�سارة هنا اإىل علم نف�س منو الطفل , فلقد اأثبتت 

نتائج الدرا�سات النف�سية والطبية اأن مظاهر النمو اجل�سمي 

والعقلي والجتماعي والعاطفي مرتابطة ومتداخلة , مبعنى 

النمو  على مظاهر  يوؤثر  النمو  اأحد مظاهر  التطور يف  اأن 

اإىل  يوؤدي  مما  تدهورها  يف  احلال  هو  وكذلك   , الأخرى 

 )1998  , تاأخر منائي ) جمال اخلطيب و منى احلديدي 

,  كما اأن هذه املظاهر النمائية ت�سري ب�سرعات خمتلفة , 

وبالتايل فاإن درجة تاأثري كل مظهر منها على النمو يكون 

ن�سبيا بحيث يختلف تاأثريه من مظهر اإىل اآخر  , كما وجد 

الأفراد  لكل  واحد  املختلفة  مظاهره  يف  النمو  تتابع  اأن 

كما  النمو  �سرعة  حيث  من  بينهم  فيما  يختلفون  اأنهم  اإل 

 . واجلن�س  العمر  باختالف  تختلف  املظاهر  فهذه  وكيفا 

فرتة  منذ  وغريهم  النف�س  وعلماء  الرتبويون  اأدرك  ولقد 

يف  والكبري  البالغ  وتاأثرها  املبكرة  الطفولة  اأهمية  طويلة  

النمو من حيث تطوره و معدله , فاإذا كانت الطفولة املبكرة 

مرحلة حا�سمة لنمو  الأطفال العاديني , فهي بالتايل تكون 

اأكرث اأهمية بالن�سبة لالأطفال املتاأخرين منائيا اأو املعوقني 

)حامد زهران,2005 ( .

ف�سنوات العمر الأوىل بالن�سبة لأعداد كبرية من  الأطفال 

للتدهور  نتيجة  لهم  كبرية  معاناة  فيها  تكون  املعوقني 

النمائي و�سياع فر�س يتعذر تعوي�سها يف املراحل العمرية 

الالحقة . )جمال اخلطيب و منى احلديدي, 1998( 

لديهم  يكون  اأن  ُيحتمل  الذين  املتاأخرون منائيا  فالأطفال 

ظاهرة  اأخرى  اإعاقات  اأية  من  يعانون  ول  ب�سيطة  اإعاقة 

هذه  يف  تقدمهم  ويكون   . البداية  يف  عاديني  يبدون  حيث 

املرحلة املبكرة بطيئا ولكن لي�س اإىل احلد الذي ي�سبب قلقا 

حقيقيا اأو يجعلهم خمتلفني عن اأقرانهم من العمر ذاته , 

وبالتدريج خالل �سنوات ما قبل املدر�سة تت�سع الفجوة بني 

امل�ستوى النمائي لهوؤلء  الأطفال وم�ستوى النمو لأقرانهم 

عن  الك�سف  يتم  ل  ال�سديد  ولالأ�سف  العادي.  النمو  ذوي 

عن  منائيا  متاأخرون  اأنهم  على  الأطفال  هوؤلء   من  كثري 

. وت�سبح �سعوبات  اأقرانهم قبل دخول املرحلة البتدائية 

بينما خارج   , املدر�سة  اأول داخل  الأطفال وا�سحة  هوؤلء  

ويعتربهم  مالئما  الأطفال  هوؤلء  اأداء  يكون  املدر�سة 

اآباوؤهم واأمهاتهم اأطفال عاديني متاما , ويف الغالب ي�سف 

ال�ستعداد  ونق�س  الن�سج  بعدم  الأطفال  هوؤلء   املعلمون 

دراسات
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والأكادميية  اللغوية  املهارات  يف  وعجز  و�سعوبات  والبطء 

و�سعف التعلم . ورمبا اأف�سل عبارة لو�سف هوؤلء الأطفال 

وعند  النمو  يف  تاأخر  هو  املدر�سة  قبل  ما  �سنوات  اأثناء 

يتم  املدر�سة  الأطفال وت�سنيفهم يف �سن  ت�سخي�س هوؤلء 

اإدراجهم حتت م�سمى اإعاقة ب�سيطة , ولكن لو مت التعرف 

الأطفال  يعاين منه هوؤلء  الذي  النمائي  التاأخر  على هذا 

النمو  وم�ستوى  النمائي  م�ستواهم  بني  الفجوة  تدارك  ومت 

لأقرانهم مبكرا ,لأ�سبح بالإمكان التقليل من هذا التاأخر 

املنا�سبة  املبكر  التدخل  برامج  تقدمي  خالل  من  النمائي 

له, ومع ذلك فاإن العديد من حالت التاأخر النمائي ل يتم 

اكت�سافها مبكرا , ول �سك يف اأن اكت�ساف حالة التاأخر لدى 

الطفل قبل دخوله املدر�سة لي�ست بامل�ساألة ال�سهلة وبخا�سة 

)1988,Peterson(. اإذا كانت حالة التاأخر ب�سيطة

ولذلك بات اأحد الأهداف الرئي�سة للتعليم النوعي للطفولة 

املبكرة هو التعرف املبكر على  الأطفال املتاأخرين منائيا 

حتى  وذلك  مبكر  وقت  يف  خدمات  اإىل  يحتاجون  والذين 

التعرف  يف  للطفل  والتكوينية  الأوىل  ال�سنوات  ت�ستخدم 

اأن  وميكن   , الأطفال  لدى  القدرات  معظم  وحتديد 

احلمل  فرتة  من  نقطة  اأي  عند  املبكر  التعرف  يحدث 

الر�سمية  الدرا�سية  املرحلة  من  الأوىل  ال�سنوات  وحتى 

اأن  �ساأنه  من  اإجراء  اأي  على  التعرف  عملية  وت�ستمل   ,

منائيا  املتاأخرين  الأطفال  على   املبكر  التعرف  اإىل  يوؤدي 

 )  2008 , Umansky& Hooper(.

  )   &  ,Lynch, Hanson 1995( ويرى هان�سون

اأنه من بني اأدق التعريفات للتعرف املبكر هو اأن » التعرف 

وب�سيطة  دقيقة  طريقة  وا�ستخدام  تطبيق  باأنه  املبكر 

قد  الذين  الأطفال  جمموع   بني  من  الأطفال  لتحديد 

و   .  « اأمثل  اأجل منو  اإىل اخلدمات اخلا�سة من  يحتاجون 

لها  الفعال  املبكر  التعرف  واأ�ساليب  واإجراءات  طرق  اأن 

هدف واحد وهـو تق�سيم  الأطفال اإىل جمموعتني جمموعة  

الذين  الأطفال  جممـوعة   و   , خطـر  يف  الذيـن  الأطفال 

لي�سـوا يف خطر .

دراساتدراسات
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فالهدف من برامج التعرف املبكر هو التعرف على  الأطفال 

يف مرحلة الطفولة املبكرة الذين يحتاجون اإىل مزيد من 

النمو  اإىل  فيها  امل�ستبه  امل�سكالت  اإرجاع  , وميكن  التقييم 

املبكر  التعرف  برنامج  ك�سف  ما  واإذا   , والبيئة   وال�سحة 

عـن الطفـل واأثبت اأن هذا الطفـل يحتـاج اإلـى تقييـم متعمق 

الطفل  هذا  باإحالة  يقـوم  املبكـر  التعرف  برنـامج  فاإن   ,

 . دقيـق  ت�سخيـ�س  اإجـراء  اإلـى  يهـدف  الـذي  التقييـم  اإىل 

 )   141.p  ,1995 ,Hanson  &  Lynch(

الذين  املدر�سة  عمر  يف  هم  ممن  الأطفال  عك�س   وعلى 

يكون م�ستوى التح�سيل الأكادميي واجنازاتهم يف املدر�سة 

فاإن    , ما  اأو م�سكلة  لوجود خلل  موؤ�سرا  ب�سكل عام  متدنيا 

الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة ي�سعب التعرف عليهم 

خا�سة اإذا مل ين�سم العديد منهم اإىل اأحد ريا�س الأطفال 

اأو احل�سانات مما يقت�سي بذل املزيد من الوقت واجلهود 

الأطفال.  هوؤلء   على  العثور  اأجل  من  املختلفة  والطرق 

  )  2003  , Mclean , Jr., & Wolery(

 وتعد املالحظة امل�ستمرة املوثوق بها ملظاهر النمو �سرورة 

من اأجل حتديد جمال اأو جمالت التاأخر النمائي التي قد 

توجد لدى الطفل, حيث اأن الهدف من وراء التعرف املبكر 

على النمو هو التعرف على امل�سكالت النمائية املوجودة لدى 

النمو حيث يكون  الطفل وحتديدها يف مراحل مبكرة من 

ي�ستخدم  واإ�سافة على ذلك   , فاعلية  اأكرث  العالج عندها 

التعرف من خالل الك�سف النمائي وذلك من اأجل متابعة 

ور�سد التطور لتبنينّ وتقييم التغيريات احلا�سلة يف معدل 

النمو اأو حتديد املهارات التي مت فقدها مع مرور الوقت لأي 

�سبب من الأ�سباب . ولذلك فقد اأ�سبح التعرف املبكر على 

والتي مل  الظاهرة  والإعاقات غري  النمائي  التاأخر  حالت 

يتم التعرف عليها من خالل الفحو�سات الطبية الروتينية 

قبل وبعد ولدة الطفل مبا�سرة قانونا اإلزاميا يف بع�س دول 

العامل وذلك من خالل توظيف برامج التعرف املبكر التي 

يحتاجون  الذين  الأطفال  هوؤلء   على  التعرف  اإىل  تهدف 

 Narr-king , Elis , & (. خلدمات التدخل املبكر

)2004  ,  Frey
وذلك لأن غياب التعرف املبكر على هوؤلء الأطفال يوؤدي 

هذه  عند  التدخل  خدمات  تقدمي  اإىل  النهاية  يف  بدوره 

املراحل  على  قوية  ب�سورة  يوؤثر  النمو  من  املهمة  املرحلة 

الوقت  م�ساعفة  اإىل  بالتايل  يوؤدي  مما  التالية  النمائية 

العالجية  اخلدمات  هذه  تقدمي  يف  املبذولني  واجلهد 

دراساتدراسات
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والوقائية لهذا التاأخر مما يرتتب عليه �سغوط نف�سية على 

 Umansky & Hooper( .كل من الطفل وعائلته

  )  2008 ,

فبنظر اإىل نتائج برامج التدخل املبكر الناجتة عن التعرف 

التعرف  برامج  اأو  الأطفال  اأطباء   �سواء من خالل  املبكر 

الأطفال  حياة  يف  كبريا  فارقا  هناك  وجد  املختلفة  املبكر 

على  عالوة  والإعاقات  النمائي  التاأخر  ذوي  من  ال�سغار 

 Gargiulo & Kilgo ) . الأ�سر التي يعي�سون فيها

) 2004,

والك�سف املبكر ال�سامل واملثايل ي�سمن مراجعة و�سمول كل 

مقارنات  اإجراء  ميكن  حتى  للطفل  والتطور  النمو  جوانب 

تقدمي  يتم  بحيث  واملجالت,  امليادين  كل  وبني  داخل, 

من   كبري  عدد  فح�س  هو  الهدف  لأن  عامة,  معلومات 

الك�سف  واختبارات  ومقايي�س   , وبب�ساطة  ب�سرعة  الأطفال 

ت�ستخدم  ول  والك�سف  التعرف  اأجل  من  ت�ستخدم  املبكر 

النتائج  ا�ستخدام  عدم  ويجب   ». الت�سخي�س  لأغرا�س 

يجيب  بب�ساطة  املبكر  ,فالك�سف  الطفل  وت�سنيف  لو�سف 

عن �سوؤال واحـد اأ�سا�سي يتعلق بكـل طفل وهو هل امل�سكـلة 

املحتملة املوجـودة ت�ستلزم مزيـدا مـن الدرا�سـة والعناية؟«. 

 ) ,1988,Peterson 291.P(

وميكن اإجراء الك�سف املبكر للتاأخر النمائي يف الأطفال اأما 

باإجراء مقارنة بني منو الأطفال ح�سب �سلوكياتهم املتوقعة 

والتعرف  للك�سف  اأداة  با�ستخدام  اأو   , العمر  منهم ح�سب 

 )  1998 ,Rycus, & Hughes   ( .املبكر

مو�سع  الطفل  اأداء  بني  تقارن  املبكر  الك�سف  واأدوات 

يتم  اأ�سا�سها  على  التي  املعيارية  املجموعة  واأداء  الختبار 

اإحالة الطفل , فهي تقوم بالك�سف عن  احتمال وجود م�سكلة 

املحتملة  امل�سكلة  هذه  اأ�سا�س  وعلى   , النمو  يف  التاأخر  اأو 

الت�سخيـ�س  وهـي  التقييـم  فـي عملية  التاليـة  تتم اخلطـوة 

اأو غياب امل�سكلة التي تـم التعرف عليـها  للتاأكد من وجود 

  Mitchell,  &( املبكـر.  الك�سف  اأدوات  خـالل  مـن 

.  )   1991   ,Brown
وال�سنوات  املدر�سة  قبل  ما  واأطفال  ال�سغار  الأطفال  اإن 

اأ�ساليب  لبع�س  يخ�سعون  الر�سمي  التعليم  من  الأوىل 

دراساتدراسات
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 , التعرف املبكر مثل برامج ايجاد الطفل و ايجاد احلالة 

 , احلالت  تعقب  وبرامج   , احلالت  عن  الك�سف  وبرامج 

وبرامج مالحظة احلالت ومن ثم التقييم الت�سخي�سي قبل 

تلقيهم التدخل املبكر , ويكون هناك حاجة ما�سة اإىل بع�س 

الت�سخي�سات املتعمقة مثل التي تك�سف عن اأ�سباب التاأخر 

النمائي اأو الإعاقات , وتعترب الختبارات اجلينية للتحقق 

من وجود خلل معني ومنط توارثه عند الطفل مثال ملثل هذه 

التقييمات الت�سخي�سية املتعمقة . 

التعرف  يف  جزء  اأهم  نغفل  ل  اأن  يجب  اأنه  اإل    

يكون  اأن  ويحتمل  منائيا  املتاأخرين  الأطفال  على   املبكر 

لديهم اإعاقة ب�سيطة هو اأن التعرف املبكر مبفهومه ال�سامل 

التعرف  بل   , وحده  الطفل  على  فقط  التعرف  يقت�سي  ل 

فيها  يعي�س  التي  والبيئة  املتاأخر منائيا  الطفل  على  املبكر 

ومدى تفاعل الطفل واندماجه يف هذه البيئة املحيطة فيه . 

) 2003 , Benner (

واآخرون  بو�س  من  كل  مع   )  1995( �سادق  فاروق  ويتفق 

Bush Rossnagle( et al. , 1983 ( يف اأن هناك 
عدة اعتبارات هامة يتعني مراعاتها يف عملية التعرف على  

الأطفال املعاقني يف �سن ما قبل املدر�سة وهذه العتبارات 

هي :

1- اأن يكون الرتكيز على الوظائف احلالية والتعرف على 

امل�سكالت التي ميكن الوقاية منها ولي�س الهتمام بالتنبوؤ 

بال�سعوبات املدر�سية يف م�ستقبل الطفل .

2- اأن ت�ستخدم معايري النمو العادي كمحك لتحديد حاجة 

القائمني  فاإن  ولذلك   , اخلا�سة  الرتبية  خلدمات  الطفل 

بالتقييم يجب اأن يعطوا اهتمامهم لكفاءة اأدوات القيا�س .

لنمو  متعددة  اأبعادا  املو�سع  التقييم  برنامج  يتتبع  اأن   -3

الطفل و�سلوكه يف خمتلف املواقف .

اأولهما  املبكر  التعرف  اأنواع  من  رئي�سيان  نوعان  وهناك 

يكون على �سكل غري ر�سمي وذلك من خالل ن�سر معلومات 

اإدراج مهارات النمو يف  على اجلمهور ) على �سبيل املثال 

ومقارنة  لأبنائهم  الأهل  مالحظة  خالل  من  اأو   ,  ) كتيب 

منو طفل باآخر , اأو من خالل تذمر املعلمني واملعلمات من 

تدين م�ستوى الطفل يف مرحلة ريا�س  الأطفال واحل�سانة  

. اأما النوع الآخر فهو الر�سمي والذي يتم من خالل قنوات 

ر�سمية ابتداء من الفحو�سات الطبية الالزمة وامل�سروطة 

قبل وبعد ولدة الطفل واملراكز الطبية وال�سحية  , اأو من 

التعليمية واملراكز املعتمدة يف الدولة وتتم  خالل اجلهات 
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دراسات
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بقلم : �سعود بن عبد اهلل القباين

م�سرف العوق ال�سمعي بالوزارة

يظل تعليم ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يواجه 

التحديات والتي تتمثل يف اإحدى �سورها يف جعل املناهج 

الدرا�سية متاحة لهوؤلء الطالب, واأ�سبح هذا الهدف من 

احلاجات  ذوي  من  الإعاقة   ذوي  تعليم  عند  الأولويات 

الرتبوية اخلا�سة 

         والتقنية امل�ساعدة باعتبارها تقنية تكيفينّة اأتاحت 

فر�س النجاح لهوؤلء الطالب يف حتقيق هذا الهدف,لذا 

 Assistive(« امل�ساعدة  التقنية  م�سطلح   اأ�سبح 

Technology )AT«  �سائعا يف جمال الرتبية اخلا�سة 
.)Hopkins, 2004(.

حت�سني  اأو  لزيادة  ُت�ستخدم  امل�ساعدة  التقنية  اإن 

احلاجات  ذوي  من  املعوقني  الطالب  لدى  القدرات 

الأن�سطة  من  كثري  يف  م�ساركتهم  من  وتعزز  اخلا�سة, 

وال�ستماع  والتحدث  والقراءة  بالكتابة  ترتبط  التي 

الأجهزة  من  وا�سعة  جمموعة  عرب  ذلك  ويتم  والروؤية, 

املزج  واأجهزة  والربجميات  كاحلوا�سيب  التقنية  عالية 

منخف�سة  اإىل  بها؛  املرتبطة  برايل  اأجهزة  و  ال�سوتي 

الآيل  باحلا�سب  ترتبط  ل  التي  الإلكرتونية  التقنية غري 

الورق  ومثبتات  املقاب�س,  ذات  والأقالم  كامل�سطرة, 

  )McCulloch,2004, Beck,2002,p:45(

لالأفراد  معادل  عن�سرا  التقنية  تكون  اأن  وميكن 

الكاملة  م�ساركتهم  دون  حتول  قد  التي  الإعاقات  ذوي 

يف املدر�سة, والعمل, واملجتمع, وهذا جلي على الإطالق 

مع حالت الأفراد ذوي الإعاقات احلركية, اأو ال�سمعية, 

من  يعانون  الذين  الأفراد  اإىل  بالإ�سافة  الب�سرية,  اأو 

اإعاقات عقلية مبختلف م�ستوياتها, فعلى �سبيل املثال مع 

دراساتدراسات

دمج التقنية المساعدة  في البرنامج التربوي 
الفردي  لذوي اإلعاقة
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وجود التقنية, ميكن لل�سخ�س غري القادر على التحدث 

معالج  ا�ستخدام  طريق  عن  منطوقة  بلغة  يتوا�سل  اأن 

على  ويجيب  ي�ساأل  اأي  للطالب  وميكن  لل�سوت,  حممول 

على  متغلبا  “العادي”,  الدرا�سي  الف�سل  يف  الأ�سئلة 

العقبة اجل�سدية التي قد تكون اأدت اإىل عزله يف ف�سل 

خا�س اأو اإىل احتياجه اإىل وجود م�ساعدة تعليمية مكلفة 

بتوفري  يقوم  م�ساحب  مرتجم  اأو   الوقت,  طوال  معه 

)Behrmann, 1998 (.ال�سوت” له“
التاأهيل  اإعادة  قانون  من   )504( املادة  وتفر�س 

 Section 504 of the Rehabilitation  الأمريكي

امل�ساعدة  التقنيات  اأجهزة  توفري  املدار�س  على    Act
لالأطفال اإذا كانت هذه الأجهزة اأو اخلدمات على النحو 

 Nebraska Advocacy Services :NAS,( :التايل

)2007
ذي  الطفل  بتعليم  تتعلق  م�ساعدة  خدمة  اأو  جهاز   -

الإعاقة.

- ت�سمح للطفل باللتحاق بالف�سول العادية مع الأطفال 

غري املعوقني الآخرين.

غري  الآخرين  الأطفال  مع  ي�سرتك  باأن  للطفل  ت�سمح   -

املعوقني يف الأن�سطة الريا�سية اأو الجتماعية اأو الأن�سطة 

دراسات

الأخرى خارج الف�سل.

مفهوم التقنية امل�شاعدة:

ف القانون الأمريكي لرتبية وتعليم الأفراد ذوي  يعرنّ

 The Individuals With Disabilities( الإعاقات 

Education Act( )IDEA( ال�سادر يف عام 1997م 
واملعدل يف عام 2004م التقنية امل�ساعدة باأنها” عن�سر 

اأو جهاز اأو نظام مت �سراوؤه �سواء كان جاهًزا اأو مت تعديله 

ا�ستخدامه  ويتم  امل�سرتي  لحتياجات  وفًقا  ت�سميمه  اأو 

القدرات  حت�سني  اأو  على  احلفاظ  اأو  زيادة  بغر�س 

 McBrayer & John Lian,(  »الوظيفية للطفل املعوق

.)2002, p.300
اإن هذا    )Mittler,2007, p.34( وتو�سح ميتلري

الأداة  هما:  اأ�سا�سيني  م�سطلحني  يت�سمن  التعريف 

 Assistive technology( امل�ساعدة  التكنولوجية 

نّنّة اأجهزة اأو اأجزاء من اأجهزة,  device(. ويق�سد بها: اأيـ
ب�سيطة كانت اأم معقدة, ومعدلة كانت اأم غري ذلك, ميكن 

لل�سخ�س  الوظيفية  القدرات  اأو تطوير  لتدعيم  توظيفها 

التكنولوجيا  خدمة  فهو  الثاين  امل�سطلح  واأما  املعوق, 

 )Assistive Technology Service( امل�ساعدة 

املعوق  ال�سخ�س  مل�ساعدة  املقدمة  اخلدمات  به  ويق�سد 

دراسات
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التكنولوجية  الأداة  وا�ستخدام  واقتناء  انتقاء  على 

وا�ستخدامها,  عليها  وتدريبه  له  املنا�سبة  امل�ساعدة 

وكذلك تكييفها عند احلاجة و�سيانتها.

ويلخ�س ريد )Reed, 2007.p3( اأن هذه اخلدمات 

ت�ستمل النقاط التالية: 

- تقييم حاجة الطالب ل�ستخدام التقنية امل�ساعدة.

- تهيئة وتكييف و�سيانة واإ�سالح التقنية امل�ساعدة عند 

احلاجة.

- تدريب الطالب على ا�ستخدام التقنية امل�ساعدة.

ال�سرورة-  -عند  وميكن  باملدر�سة  العاملني  تدريب   -

تدريب الأ�سرة على ا�ستخدام التقنية امل�ساعدة

يف  البحث  جمال  تو�سيع  على  التعريف  هذا  ويعمل 

الأجهزة  على  وتركيزها  املحتملة  التعليمية  التطبيقات 

لالأ�سخا�س  الوظيفية  القدرات  لزيادة  ت�ستخدم  التي 

ذوي الإعاقات, اأو احلفاظ عليها, اأو تطويرها من خالل 

يومية,  ومعي�سية  واجتماعية,  اأكادميية,  مهارات  اإ�سافة 

ومعارف جديدة على القدرات الوظيفية جلميع الأطفال

.)Behrmann( , 1998
يرتبط  امل�ساعدة  التقنية  م�سطلح  اأن  كما 

التاأهيل,  اإعادة  تكنولوجيا  منها:  اأخرى  مب�سطلحات 

وتكنولوجيا التعليم, وتكنولوجيا املعلومات, واأن م�سطلح 

تربوية  نظر  وجهة  من  تناوله  عند  امل�ساعدة  التقنية 

تلبي  التي  التقنيات  الأول  املقام  يف  منه  املق�سود  فاأن 

 Dell,( املعوقني  للطالب  والت�سال  التعلم  احتياجات 

)Newton, & Ptroff, 2008, p.20
م�شتويات التقنية امل�شاعدة:

املتعلقة  ومنها  عموما  امل�ساعدة  التقنيات  تاأتي  

 Nova Scotia, 2006,(:بالتعليم على ثالثة م�ستويات

Hopkins, 2004, pp4-5( وهي:  ,9-PP.7
 :)Low tech( التقنية  منخف�سة  م�ساعدة  تقنيات   -1

اإىل  عادة  حتتاج  ول  ال�سيانة  من  كثريًا  تتطلب  ل  وهي 

املثال  �سبيل  على  ومنها  )البطارية(  كهربائي  م�سدر 

والأغطية  امللونة  الرتميز  نظم  للم�سح؛  قابلة  اأقالم 

الأقالم  اللم�س؛  طريق  عن  التعليم  ومنتجات  الرقيقة؛ 

املُظهرة والأ�سرطة.

 :)Mid tech( التقنية  متو�سطة  م�ساعدة  تقنيات   -2

م�سدر  اإىل  حتتاج  وقد  ال�سيانة  من  نوعا  وتتطلب 

الت�سجيل,  اأجهزة  املثال  �سبيل  على  ومنها  كهربائي 

دراساتدراسات
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والكتب  امل�سيئة,  اليدوية  واملكربات  التوقيت,  واأجهزة 

امل�سجلة على اأ�سرطة.

 :)High tech( التقنية  عالية  م�ساعدة  تقنيات   -3

وهي اأجهزة واأدوات اأكرث تعقيدًا وحتتاج اإىل م�ستوى عال 

من التدريب وال�سيانة ومنها على �سبيل املثال الأجهزة 

احلا�سوبية  والربجميات  والأجهزة  املحو�سبة؛  املحمولة 

تعزيز  واأجهزة    FM واأجهزة  واملتخ�س�سة  العادية 

التوا�سل.

اأنواع وت�شنيفات التقنية امل�شاعدة:

من الت�سنيفات املتداولة للتقنية امل�ساعدة امل�ستخدمة 

امل�ساعدة  تقدم  تقنية   : الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  مع 

احل�سية,وتقنية  امل�ساعدة  تقدم  اجل�سمانية,وتقنية 

احلاجات  تلبية  خالل  من  التوا�سلية  امل�ساعدة  تقدم 

على النحو التايل:

1 . Computer الآيل  احلا�سب  اإىل  الو�سول 

.Access
2 . . Writing الكتابة

3 .Augmentative/ البديل   / املعزز  التوا�سل 

. Alternative Communication
4 . Reading and والريا�سيات  القراءة  مهارات 

.Math
5 .  .Recreation & Leisure الرتفيه والت�سلية

البيئة . 6 يف  والتحكم  اليومية  احلياة  اأن�سطة 

 Activities of Daily Living and Control
 .of the Environment

�سبط الو�سع واجللو�س والتنقل.. 7

8 . Vision and وال�سمع(  )الب�سر  احلوا�س 

.Hearing
9 ..Vocational التطبيقات املهنية

دمج التقنية امل�شاعدة:

اإن حتقيق الأهداف الرتبوية يف تعليم الطالب ذوي 

عرب  امل�ساعدة  التقنية  ا�ستخدام  بدمج  مرتبط  الإعاقة 

 IEP( Individualized الفردي  الرتبوي  الربنامج 

التقنية  ففاعلية  لذا   ,)Education Program
امل�ساعدة امل�ستخدمة تكون اأكرث جدوى  اإذا كان  الطالب 

حياته  �سواء يف  عليها  ومعتادا  للتقنية  م�ستخدما  املعوق 

 Maurer, 2009,( الدرا�سي  املنهج  يف  اأو  اليومية 

.)p.6
واأ�سارت الدرا�سات التي اأجريت على مدى ال�سنوات 

واأ�سرتاليا  املتحدة  الوليات  من  كل  املا�سية يف  اخلم�س 

النجاح  حتقيق  يف  م�سرتكة  عوامل  وجود  اإىل 

يف دمج التكنولوجيا امل�ساعدة يف تعليم 

وهذه  اخلا�سة  احلاجات  ذوي 

 ,Croser( هي  العوامل 

:)2004

واإدارة  الكايف  التمويل   -1

املوارد.

2- تاأطري املناهج 

الدرا�سية عرب مناذج 

دراسات

تقنيات م�شاعدة عالية التقنية

High Tech
اأجهزة واأدوات اأكرث تعقيدًا وحتتاج اإىل م�ستوى عاٍل من التدريب وال�سيانة

تقنيات م�شاعدة متو�شطة التقنية

Mid Tech
وتتطلب نوعا من ال�سيانة وقد حتتاج اإىل م�سدر كهربائي

تقنيات م�شاعدة منخف�شة التقنية

Low Tech
ل تتطلب كثريًا من ال�سيانة ول حتتاج عادة اإىل م�سدر كهربائي )البطارية(

�شكل رقم )1(

م�شتويات التنقية امل�شاعدة

 Colarusso &(.والتوا�سلية التعليمية 

)O’Rourke1999, p.88
 Reed,( ويذكر ريد مف�ساًل

pp.60,2007-100( باأنه 
توجد الآلف من العنا�سر 

التي ميكن ت�سنيفها 

باعتبارها تقنية م�ساعدة 

موردًا ت�سنيفها وفًقا للمهمة 

التي ت�ساعد يف تنفيذها وهي 

دراسات
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التخطيط.

3- البنية التحتية للتكنولوجيا, والدعم التقني.

4- التدريب ودعم املعلمني يف املدار�س والف�سول.

5- فعالية العمل التعاوين واجلماعي.

الفردي  الرتبوي  الربنامج  ي�ستمل  اأن  وينبغي       

 Individualized Education Program  )IEP(

واأ�سباب  لكيفية  �سرًحا  امل�ساعدة  التقنية  اإدراج  عند 

امل�ساعدة  التقنية  جلهاز  املعوق  الطالب  ا�ستخدام 

ينبغي  حيث  اخلطة,  اأهـداف  من  هدف  كل  لتـحقيق 

الطالب  تعليم  مـن  املرجوة  الأهداف  اخلطة  ت�سمل  اأن 

 Nebraska(امل�ساعدة التقنية  جهاز  ا�ستخدام  كيفية 

.)Advocacy Services, 2007
الرتبوي  الربنامج  عرب  امل�ساعدة  التقنية  دمج  اإن 

 Calliou,( التالية  يتم عرب اخلطوات   )IEP( الفردي

:)Cash, Massie, McCauley, & Randle, 2007
حتديد اأهداف التعلم . 1

و�سف الدر�س والأن�سطة التي حتقق اأهداف التعلم.. 2

لتنفيذ . 3 حتتاجها  التي  واملعدات  املواد  قائمة  اإعداد 

الدر�س.

هناك . 4 اأن  الدر�س  على  التعديالت  و  املكان  حتديد 

حاجة..

الدر�س . 5 عند  الطالب  اأداء  لتقييم  طريقة  حتديد 

والأن�سطة التي اأجنزت.

تكون . 6 قد  التي  الأن�سطة  اأو عالج  اأي متديد  حتديد 

مطلوبة.

قائمة لأي موارد الالزمة لدعم هذا الدر�س.. 7

طريق  عن  الفردي  الرتبوي  الربنامج  تقدمي  ويتم   

الفريق متعدد التخ�س�سات IEP Team  والذي ي�سم 

يف ع�سويته: معلم الرتبية اخلا�سة, واخت�سا�سي العالج 

والأخ�سائي  امل�ساعدة  التقنية  واخت�سا�سي  الطبيعي, 

العام  التعليم  ومدر�س  املدر�سة,  ومدير  النف�سي 

واخت�سا�سي النطق والتخاطب  وهذا الفريق هو امل�سوؤول 

امل�ساعدة  التقنية  يتعلق  فيما  القرارات  باتخاذ  واملخول 

للطالب املعوق من ناحية الأجهزة واخلدمات.

عمل  اإطار   )Zabala,1996( زبال  وتعر�س 

عنا�سر  يو�سح  الذي   )2( �سكل   Framework
 IEP الفردي  الربنامج  فريق  ومهام  الفردي   الربنامج 

 SETT( Student( والذي يرمز له اخت�سارًا   Team
الذي  الإطار   Environment Tasks Tools وهذا 
التقنية  دمج  حول  القرار  اتخاذ  يف  الفريق  ي�ساعد 

 Michigan’s( امل�ساعدة يف الربنامج الرتبوي الفردي

 Assistive Technology Resource,

دراساتدراسات
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.)MTRA,2002, Clark & Ceasar, 2009, p.7
ويعد منوذج زبال Zabala  من اأكرث النماذج عمقا, 

فهو اإطار �سامل يحدد اخلطوات لدمج التقنية امل�ساعدة 

الفردي  الرتبوي  الربنامج  عرب  الدرا�سي  املنهج  يف 

طالب,  لكل  التعليمية  البيئات  حتدد  ففيه   ,)IEP(

امل�ستخدمة  واملواد  الأدوات  و�سبط   , املطلوبة  واملهام 

بتحديد  الطالب  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساعدة(,  )التقنية 

بيئة  ومتطلبات   , واحتياجاته  وقدراته  لديه  القوة  نقاط 

املهام  ومتطلبات  عموما  التعليمية  البيئة  اأو  ال�سف 

 Thompson, Bakken,( يوؤديها  اأن  يجب  الطالب 

.)Fulk, & Kcirlan, 2005,p.7
 اإن التخطيط للربنامج الرتبوي الفردي هو اخلطوة 

و�سول  بهدف  امل�ساعدة  التقنية  ا�ستخدام  يف  الأوىل 

على  قادرا  ليكون  ال�ستقالل  درجة  اإىل  املعوق  الطالب 

الف�سول  الأن�سطة يف مواقع خمتلفة داخل  اإىل  الو�سول 

 Joknston, Beard, & Carpenter,( الدرا�سية 

دراسات
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�شكل رقم )2(

دراسات
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اإعداد: في�سل بن نا�سر البلوي

م�سرف تربوي �سعوبات التعلم

اإدراة الرتبية والتعليم مبحافظة القريات

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام اأ�سلوبي 

�سعف  معاجلة  يف  الرمزي  والتعزيز  ال�ستجابة  تكلفة 

ذوي  الطلبة  لدى  الزائد  بالن�ساط  امل�سحوب  النتباه 

�سعوبات التعلم.

نت عينة الدرا�سة من )47( طالبًا من ذوي �سعوبات  وتكونّ

�سنوات   )10  –  8( بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  التعلم 

مت  واخلام�س,  والرابع  الثالث  الدرا�سية  ال�سفوف  يف 

30

	  	  

دراسات

اختيارهم بطريقة ق�سديه  ومت تق�سيم اأفراد الدرا�سة 

الأوىل  جتريبيتني  جمموعتني  جمموعات  ثالث  اإىل 

تكلفة  برنامج  عليهم  ُطبق  طالبًا   )15( اأفرادها  عدد 

ُطبق  طالبًا   )15( اأفرادها  عدد  والثانية  ال�ستجابة, 

�سابطة  وجمموعة  الرمزي,  التعزيز  برنامج  عليهم 

دراسات

فعالية أسلوبي تكلفة االستجابة والتعزيز الرمزي 
في معالجة ضعف االنتبـاه المصحوب بالنشاط 

الزائد لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في 
المرحلة االبتدائية على عينة سعودية.
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عدد اأفرادها )17( طالبًا مل يطبق عليهم اأي برنامج.

النتباه  �سعف  ا�سطراب  م�ستوى  على  التعرف  ومت 

الدرا�سة  اأفراد  لدى  الزائد  بالن�ساط  امل�سحوب 

بوا�سطة مقيا�س طوره الباحث لهذا الغر�س حتققت له 

دللت �سدق املحتوى, ودللت ثبات با�ستخدام اأ�سلوب 

قبل  قبلي  كقيا�س  املقيا�س  ُطبق  وقد  املقيمني,  اتفاق 

الربنامج  انتهاء  بعد  بعدي  وكقيا�س  بالربنامج,  البدء 

مبا�سرًة, وكقيا�س متابعة بعد اأ�سبوعني من التوقف عن 

تطبيق الربنامج.

ال�ستجابة  تكلفة  برنامج  الدرا�سة  هذه  يف  وا�ستخدم 

وبرنامج التعزيز الرمزي الذي قام الباحث باإعدادهما, 

خالل  من  الربامج  هذه  �سدق  من  التاأكد  مت  حيث 

يف  املتخ�س�سني  الأ�ساتذة  من  جمموعة  على  عر�سها 
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دراسات

الربنامج  تطبيق  وا�ستمر  اخلا�سة,  والرتبية  الإر�ساد 

�ستة اأ�سابيع بواقع خم�س جل�سات يف الأ�سبوع.

اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  اأ�سئلة  على  ولالإجابة 

ور�سمت   )ANCOVA( امل�سرتك  التباين  حتليل 

ت�سميم  وفق  املقيا�س  على  لالأداء  البيانية  املنحنيات 

)A B A  Design( لكل طالب من طالب املجموعتني 

فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  حيث  التجريبيتني, 

بني   )α  0,05=( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 

على  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبيتني  املجموعتني 

املجموعتني  ل�سالح  وذلك  واملتابعة  البعدي,  القيا�س 

التجريبيتني يف حت�سني م�ستوى النتباه وخف�س الن�ساط 

برنامج  فاعلية  اإىل  ُتعزى  الدرا�سة  اأفراد  لدى  الزائد 

تكلفة ال�ستجابة وبرنامج التعزيز الرمزي.

دراسات
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اإعداد : اإبراهيم بن خريان �سليم احلربي 

رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة باإدارة الرتبية والتعليم

مبحافظة القريات

يف  الفروق  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت     

التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  لدى  املتعددة  الذكاءات 

على  بناًء  املتغريات  ببع�س  وعالقتها  والعاديني  املوهوبني 

نظرية الذكاءات املتعددة.

تكونت عينة الدرا�سة من )254( طالبا وطالبة   

عاديني  تعلم  �سعوبات  ذوي  وطالبة  طالب   )200( منهم 

, و)54( طالبا موهوبًا ذوي �سعوبات تعلم من ال�سفوف 

بالطريقة  اختيارهم  مت  وال�ساد�س  واخلام�س  الرابع 

وثبات  �سدق  دللت  من  التحقق  مت  الطبقية.  الع�سوائية 

درجات  على  وح�سل  الباحث,  طورها  التي  الدرا�سة  اأداة 

�سدق وثبات مقبولة لتحقيق اأغرا�س الدرا�سة. 

  حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن جميع اأنواع الذكاءات للطلبة 

املوهوبني ذوي �سعوبات التعلم جاءت بدرجة مرتفعة, حيث 

جاء اأكرث اأنواع الذكاء انت�سارًا لدى الطلبة املوهوبني ذوي 

الب�سري  الذكاء  ثم  ال�سخ�سي,  الذكاء  التعلم  �سعوبات 

املكاين يليه الذكاء املنطقي الريا�سي, الذكاء الجتماعي 

دراسات
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دراسات

الفروق في الذكاءات المتعددة بين الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم الموهوبين والعاديين في 

المرحلة االبتدائية العليا في المنطقة الشمالية 
من المملكة العربية السعودية.
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دراسات

اأكرث  اأن  النتائج  اأ�سارت  كما  اللغوي.  الذكاء  اأخريًا  وجاء 

�سعوبات  ذوي  العاديني  الطلبة  لدى  انت�سارا  الذكاء  اأنواع 

التعلم الذكاء ال�سخ�سي, الذكاء الب�سري املكاين, الذكاء 

باملرتبة  وجاء  متو�سطة,  بدرجة  وجميعها  الجتماعي 

الرابعة الذكاء املنطقي الريا�سي, اأما الذكاء اللغوي فقد 

جاء بدرجة منخف�سة. 

  اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 

للذكاءات  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  معلمي  تقديرات 

اللغوي,  الذكاء  اخلم�سة:)  الذكاءات  اأنواع  على  املتعددة 

املكاين,  الب�سري  والذكاء  الريا�سي,  املنطقي  والذكاء 

ملتغري  تعزى  الجتماعي(  والذكاء  ال�سخ�سي,  والذكاء 

عادي  و  تعلم,  �سعوبات  ذوي  )موهوب  الطالب  ت�سنيف 

ذوي  املوهوبني  الطلبة  ول�سالح  تعلم(,  �سعوبات  ذوي 

�سعوبات التعلم. 

يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما    

للذكاء  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  معلمي  تقديرات 

الذكور,  ول�سالح  الطالب,  جن�س  ملتغري  تعزى  ال�سخ�سي 

وعدم وجود  فروق دالة اإح�سائيًا على باقي املجالت تعزى 

ملتغري جن�س الطالب.

  واأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف الذكاء 

الجتماعي,  والذكاء  الريا�سي,  املنطقي  والذكاء  اللغوي, 

يف  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  ل�سالح  ال�سف  ملتغري  تعزى 

الذكاء اللغوي, ل�سالح طلبة ال�سف اخلام�س على الذكاء 

املنطقي الريا�سي والجتماعي .

عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  و 

تعزى  املكاين  الب�سري  الذكاء  يف   )0.05  =α( م�ستوى 

ملتغري نوع ال�سعوبة التعلمية ول�سالح الطلبة ذوي �سعوبة 

القراءة.

�سعوبات  ذوي   - املتعددة  الذكاءات  املفتاحية:   الكلمات 

  - العليا  البتدائية  املرحلة  والعاديني-  املوهوبني  التعلم 

اململكة العربية ال�سعودية.

دراسات
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اإعداد : د/ خالد بن علي املدين

ا�ست�ساري التغذية العالجية نائب رئي�س اجلمعية ال�سعودية 

للغذاء والتغذية

تقع  التي  ال�سطرابات  اأحد   Autism التوحد  يعترب 

 Pervasive الطيفي  التطور  اعتالل  جمموعة  حتت 

هذه  وت�سمل   Developmental  Disorder
احلالت خم�سة ا�سطرابات جميعها ع�سبية تظهر بو�سوح 

وتختلف  �سنوات.  ثالث  اإىل  الطفل  عمر  ي�سل  عندما 

اأعرا�س هذه ال�سطرابات من حيث �سدتها ولكن  يعاين 

الأطفال امل�سابون بهذه ال�سطرابات من �سعوبة يف النطق 

وي�سمل  اأو الرتباط بهم  الآخرين  اللعب مع  واللغة, وعدم 

اأفراد العائلة. وغالًبا ما يختار الأطفال الذين يعانون من 

اإىل  ت�سل  قد  الأطعمة  من  جًدا  حمددة  نوعيات  التوحد 

اأنواع من الأطعمة فقط. وعادة ما يدفعون  اأو ثالثة  اثنني 

بالطعام خارج الفم بدًل من بلعه, ويف�سلون الأكل الطري 

فر�سة  يزيد  مما  امل�سغ,  من  قلياًل  يحتاج  الذي  اللني  اأو 

ت�سو�س اأ�سنانهم.  وت�سمل ال�سلوكيات الغذائية ما يلي :

ا  1- �سعوبة التحول  اإىل قوام اآخر من الأطعمة )خ�سو�سً

يف فرتة الإر�ساع(.

2- ال�سعوبة يف قبول اأطعمة جديدة.

اأو  اللون,  يف  التغيري  نتيجة  الأطعمة  تناول  �سعوبة   -3

القوام, اأو �سكل العبوة, اأو اختالف درجة احلرارة.

4- قلة الختيار لالأطعمة مع الوقت.

5- �سعوبة تناول الأطعمة يف وقت الإطعام مع تغيري البيئة 

املدر�سية, اأو البيت, اأو املركز العالجي.

6- �سعوبة تناول الأطعمة يف وقت الإطعام مع تغيري طبق 

الطعام اأو طريقة و�سع الطعام بالطبق.

وقت  التناول يف  بدًل من  الأكل  تناول  ال�ستمرارية يف   -7

حمدد.

ويكون معدل ظهور حالت التوحد يف اململكة املتحدة مبعدل 

1000 مولود. وال�سبب احلقيقي غري  15 حالة كل  اإىل   10

معروف ولكن هناك جمموعة من العوامل الوراثية والبيئية 

التي يعتقد اأن لها تاأثرًيا على تطورات املخ. ول يوجد عالج 

والتعليم  التدريب  ي�ساعد  ولكن  ال�سطرابات  لهذه  �ساف 

زيادة مهارة  الأ�سرة يف  بالتعاون مع  العالجي  الفريق  من 

امل�ساب ويقلل من امل�سكالت ال�سلوكية امل�ساحبة له.

النظام الغذائي والتو�صيات الغذائية 

ل يوجد عالج اأو طريقة واحدة ت�سلح جلميع حالت اعتالل 

الخت�سا�سيني  من  العديد  في�ستعمل  الطيفي.  التطور 

التعديل  ت�سمل:  للعالج  واحد  وقت  يف  طرق  عدة  والأ�سر 

ومعاجلة  والأدوية,  الرتكيبي,  التعليم  وطرق  ال�سلوكي, 

عيوب النطق والتخاطب, وجل�سات امل�ساورة. 

النطق  اأخ�سائي  تدخل  اللغوية  املهارات  لتح�سني  ويحتاج 

والتخاطب للتدريب على اإخراج الأ�سوات, ومترين اأع�ساء 

على  بدوره  ي�ساعد  مما  �سليم  ب�سكل  احلركة  على  النطق 

امل�سغ. وميكن  اإىل مرحلة  امل�س  الطفل من مرحلة  تطور 

قبول تنوع الأطعمة بوا�سطة اإ�سافة تدريجية بكميات قليلة 

جدًا من نوعية حمددة من الأطعمة, فمثاًل لت�سجيع طفل 

يعاين من التوحد على تناول اخل�سروات فاخلطوة الأوىل 

قبوله بوجود كمية �سغرية على الطبق اخلا�س به وقد تكون 

فقبوله  الفا�سوليا.  حبة  بحجم  �سغرية  اخل�سروات  كمية 

بوجود قطعة اخل�سروات ال�سغرية على الطبق اخلا�س به 

يف حد ذاته يعترب اإجنازا لقبوله اخل�سروات فيما بعد.

جميع  يف  الهامة  العنا�سر  اأحد  واملراقبة  املتابعة  وتعترب 

طرق العالج. وبالن�سبة للتغذية يجب دوري قيا�س الطول, 

بالتناول  املرتبط  والإطعام  التناول  �سلوك  وتقييم  والوزن, 

34

دراساتدراسات

التنظيم الغذائي الضطرابات 
أطياف التوحد
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النوع  حيث  من  ومتنوعة  جديدة  اأطعمة  وقبول  الذاتي 

والنكهة والقوام.

بعالج  تدعي  التي  الغذائية  الأنظمة  بع�س  وهناك 

من  اخلالية  احلمية   : الأنظمة  هذه  ت�سمل  التوحد  حالت 

اأو    Casine الكازين  من  واخلالية   ,Gluten اجللوتني 

اأو   ,  Probiotic املفيدة  الدقيقة  احلية  الكائنات  تناول 

 ,)B6( ب6  فيتامني  من  اإ�سافية  غذائية  مكمالت  تناول 

اأو  الزنك,  اأو   ,)C( ج  فيتامني  اأو  املغنزيوم,  عن�سر  اأو 

الأحما�س الدهنية الأ�سا�سية, ويف احلقيقة ل توجد اأبحاث 

علمية اأو �سحية اأو طبية تدعم هذه الدعاءات املبنية على 

التجارب ال�سخ�سية وبالتايل ل ميكن تعميمها.

وخا�سة  الغذائية  احلميات  هذه  بع�س  اتنّباع  يوؤدي  وقد 

احلمية اخلالية من اجللوتني, واحلمية اخلالية من الكازين 

اإىل �سوء التغذية مما ميثل خطورة على �سحة ذوي الإعاقة 

اإذا مت تداولها دون الإ�سراف الطبي.

35 العدد الثاني عشر

دراساتدراسات
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بقلم : د. نا�سر بن علي املو�سى

ال�سريفني  احلرمني  خادم  مطابع  على  العام  امل�سرف 

لطباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل

    طالعتنا و�سائل الإعالم موؤخرًا بخرب �سعيد, وراأي �سديد, 

وحدث جديد, وم�سروع مفيد, جاء ذلك يف ت�سريح ل�سعادة 

الأ�ستاذ الدكتور / عبد اهلل العويف, اأمني عام جممع امللك 

�ساحب  موافقة  ت�سمن  ال�سريف,  امل�سحف  لطباعة  فهد 

والدعوة  والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير   / املعايل 

والإر�ساد امل�سرف العام على املجمع معايل ال�سيخ / �سالح 

بطباعة  املجمع  يقوم  اأن  على  ال�سيخ  اآل  العزيز  عبد  بن 

القراآن الكرمي بطريقة برايل.

    ويف هذا املقام ل منلك نحن املكفوفني اإل اأن نرفع اأكف 

ال�سراعة اإىل اهلل العلي القدير باأن يحفظ بالدنا احلبيبة, 

واأن يحفظ لها قيادتها احلكيمة كي توا�سل م�سرية اخلري 

والعطاء والنماء يف كافة املجالت, كما اأنه ل ي�سعنا اإل اأن 

المتنان  وعظيم  التقدير,  ووافر  ال�سكر,  بخال�س  نتقدم 

اإىل مقام امل�سئولني يف وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والقائمني 

ا�ستب�سر  والتي  الكرمية,  املبادرة  هذه  على  املجمع  على 

و�سرورًا,  فرحة  قلوبهم  لها  وخفقت  خريًا,  املكفوفون  بها 

م�ساعرهم  وفا�ست  وحبورًا,  �سعادة  نفو�سهم  وامتالأت 

ر�سًا و�سكورًا, وراأوا اأن حلمًا طاملا راودهم قد بداأ يتحقق, 

وطفقوا يدعون اهلل - �سبحانه وتعاىل - اأن يجعل التوفيق 

والنجاح وال�سداد حليف القائمني على هذا امل�سروع.
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ال�سريفني  احلرمني  خادم  مطابع  يف  العاملون  وكان      

لطباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل التابعة لوزارة الرتبية 

واحتفلوا  اخلرب  بهذا  احتفوا  الذين  اأكرث  من  والتعليم 

م�سوؤولية  من  التخل�س  يف  منهم  رغبة  لي�س  باأ�سدائه, 

اهلل  كتاب  فخدمة  برايل,  بطريقة  الكرمي  القراآن  طباعة 

بعده  لي�س  و�سرف  نعمة,  واأعظم  خدمة,  اأجل  هي  العزيز 

اأن  يدركون  لأنهم  واإمنا  عمل,  كمثله  لي�س  وعمل  �سرف, 

هذا  تنفيذ  جراء  املكفوفني  على  تعود  �سوف  جمة  فوائد 

امل�سروع, لعل من بينها ما يلي:

قبل  من  اعرتافًا  يعد  املهمة  بهذه  املجمع  قيام  اإن   .1   

التي  الو�سائل  كاإحدى  برايل  بطريقة  عليه  القائمني 

مبوجبها تتم طباعة القراآن الكرمي على اعتبار اأن القراآن 

الكرمي نزل منطوقًا ومل ينزل مكتوبًا.

  2. اإن يف ذلك زيادة كبرية يف عدد ن�سخ امل�سحف املطبوع 

بطريقة برايل, و�سمانًا ل�ستمرار الإنتاجية يف هذا املجال 

الر�سيدة  حكومتنا  وفرتها  التي  الهائلة  الإمكانات  بحكم 

لهذا املجمع.

املكفوفني  بني  امل�ساواة  ملبداأ  حتقيقًا  ذلك  يف  اإن   .3   

اأن  الكفيف  ي�ستطيع  اإذ  القراآن,  قراءة  يف  واملب�سرين 

يقراأ القراآن بحا�سة اللم�س كما ي�ستطيع املب�سر اأن يقراأه 

بحا�سة الب�سر.

لتوظيف  كبرية  فر�سة  امل�سروع  هذا  تنفيذ  يف  اإن   .4   

املكفوفني يف منطقة املدينة وكافة اأنحاء اململكة, خ�سو�سًا 

جمال  يف  تخ�س�سوا  قد  منهم  كبرية  اأعدادًا  هناك  اأن 

يف  طويلة  خربة  ولديهم  العربية,  واللغة  وعلومه  القراآن 

امل�سئولني  فاإن  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة  برايل,  وكتابة  قراءة 

بوزارة الرتبية والتعليم يعرفون معرفة تامة اأن املجمع هو 

اجلهة املعنية بطباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل بحكم 

القيام  ب�سرورة  اإن�سائه  منذ  طالبوه  وطاملا  التخ�س�س, 

يف  امللحة  رغبتهم  واأبدوا  املكفوفني,  جتاه  مب�سوؤولياته 

التعاون معه يف هذا املجال.

اأن تت�سع �سدور اإخواين  اآمل  اأختتم حديثي ..  اأن      وقبل 

وزمالئي الأعزاء يف املجمع للمالحظات التالية:

للزميل  الكبري  وتقديري  ال�سديد  اإعجابي  مع  اأوًل:      

العزيز الأ�ستاذ الدكتور/ عبد اهلل العويف, اإل اأن ت�سريحه 

وهذا هو  الأوروبية,  الدول  لبع�س  الفنيني  زيارة  ركز على 

يتعلق  اإنه  اإذ  برايل,  طباعة  عملية  يف  ال�سكلي  اجلانب 

ميكن  والتي  برايل,  بطباعة  اخلا�سة  والأدوات  بالأجهزة 

تربويات
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توفريها بي�سر و�سهولة يف ع�سر املعلوماتية, ومل ي�سر اإىل 

الزيارات املتكررة التي قام بها امل�سئولون يف املجمع ملطابع 

خادم احلرمني ال�سريفني لطباعة القراآن الكرمي بطريقة 

يف  اجلوهري  اجلانب  على  الرتكيز  اأغفل  وبذلك  برايل, 

يف  واخلربة  باملعرفة  املتعلق  اجلانب  وهو  العملية,  هذه 

واأ�ساليب  الفنية,  العربي, وخ�سائ�سه  برايل  نظام  جمال 

وطرق  املعتمدة,  احلا�سوبية  والربامج  املتبعة,  الطباعة 

التدقيق واملراجعة.

اأجزم  التي  الت�ساوؤلت  بع�س  طرح  اإىل  يدعوين  وهذا      

اأنه ل حمل لها يف مثل هذا الت�سريح, لكن الإجابة عنها 

اإىل  جميعًا  نتطلع  الذي  املوؤ�س�سي  العمل  ل�سمان  �سرورية 

حتقيقه, وتتمثل هذه الت�ساوؤلت فيما يلي:

القراآن  طباعة  بجواز  اخلا�سة  الفتوى  ب�ساأن  ماذا   .1   

الكرمي بطريقة برايل؟

بطريقة  الكرمي  القراآن  بطباعة  املجمع  �سيقوم  هل   .2   

برايل باخلط الإمالئي؟ اأم بالر�سم العثماين؟ اأم بالثنني 

معًا؟

  3. هل متت مراجعة طبعات القراآن الكرمي بطريقة برايل 

ال�سابقة, مثل الطبعة امل�سرية, والطبعة الأردنية, وطبعتي 

وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية؟ 

الندوات  ومداولت  تو�سيات  مراجعة  متت  هل   .4   

وامللتقيات وور�س العمل التي نظمتها مطابع برايل يف العامل 

الإ�سالمي؟

امل�سحف  بطباعة  املتعلقة  الفنية  اجلوانب  ماذا عن   .5   

امل�سحف,  جملدات  عدد  مثل  برايل,  بطريقة  ال�سريف 

وعالمات  ال�سبط,  وعالمات  امل�سطلحات,  وا�ستخدام 

الأحزاب, وغريها؟

التي  احلا�سوبية  الربامج  من  املجمع  �سي�ستفيد  هل   .6   

طورتها وجربتها مطابع خادم احلرمني ال�سريفني لطباعة 

القراآن الكرمي بطريقة برايل على مدى ال�سنوات املا�سية؟ 

هذه  يف  املدربة  والكفاءات  اخلربات  من  �سي�ستفيد  وهل 

املطابع؟ اأم اأن هناك توجهات اأخرى يف هذا اخل�سو�س؟

بطريقة  الكرمي  القراآن  بطباعة  املجمع  �سيكتفي  هل   .7   

التفا�سري  بطباعة  كذلك  �سيقوم  اأنه  اأم  فقط؟  برايل 

القراآنية, والأحاديث النبوية, واأمهات الكتب الدينية اأ�سوة 

مبا يتم ب�ساأن امل�سحف ال�سريف املطبوع باخلط العادي؟

اأنه ل ميكن  اأقول - بكل فخر واعتزاز -  اأن  واأ�ستطيع      

خالل  من  اإل  واملو�سوعات  الت�ساوؤلت  هذه  مع  التعامل 

بيوت اخلربة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ فوزارة الرتبية 

والتعليم باململكة ممثلة يف الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة 

بغر�س  هـ   1423 عام  الإقليمي  املوؤمتر  نظمت  التي  هي 

قدمت  التي  وهي  العربي,  برايل  نظام  وتطوير  توحيد 

من  اعتماده  مت  الذي  املطور  العربي  برايل  نظام  م�سروع 

هذا  واأ�سبح  العربية,  الدول  ميثلون  الذين  املوؤمترين  قبل 

النظام هو املعمول به حاليًا يف تلك الدول.

القراآن  لطباعة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مطابع  اأما      

الكرمي بطريقة برايل, فقد اأن�سئت عام 1402هـ, واأخرجت 

الطبعة الأوىل من القراآن الكرمي بطريقة برايل اإىل حيز 

احلايل  م�سماها  بحمل  وت�سرفت  هـ,   1407 عام  الوجود 

عام 1412 هـ مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي رقم  99/7/5 

ندوة  هـ   1418 عام  ونظمت  هـ,   1412/7/24 وتاريخ 

بطريقة  الكرمي  القراآن  طباعة  اأ�ساليب  ملناق�سة  علمية 

برايل, و�سكلت العديد من اللجان العلمية والفنية لإخراج 

امل�سحف ال�سريف وفق اآخر امل�ستجدات واأرقى املوا�سفات 

يف جمال طباعة برايل.

    وهي تقوم مبهمة طباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل 

توزع جمانًا  زالت  وما  وزعت  وقد  �سنة,  على مدى ثالثني 

بطريقة  املطبوع  الكرمي  القراآن  ن�سخ  من  كبرية  اأعدادًا 

هذا  يتلقفون   املعمورة  اأنحاء  كافة  يف  واملكفوفون  برايل, 

وثقة وم�سداقية,  وتقدير,  �سديد, وحب  ب�سغف  امل�سحف 

اإل  ذاك  وما  الأخرى,  الطبعات  من  غريه  على  ويقدمونه 

لأنه يطبع يف اململكة العربية ال�سعودية مهبط الوحي, وقبلة 

نالت  الذي  والبلد  والعتدال,  الو�سطية  امل�سلمني, وموطن 

ونالت  الإن�سانية,  املجالت  كافة  يف  ال�سبق  ق�سب  قيادته 

اإعجاب العامل وتقديره ب�سبب مواقفها النبيلة جتاه ق�سايا 

بني الإن�سان.

    واأنا على يقني تام باأن الزمالء الأعزاء يف املجمع يعون 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  وهي  مهمة,  حقيقة 

ال�سوؤون الإ�سالمية لي�ستا جهتني ربحيتني متناف�ستني, واإمنا 

هما جهتان حكوميتان متكاملتان, م�سدر متويلهما واحد 

الإطار ومن خالل  واحدة, ويف هذا  الإدارية  ومرجعيتهما 

من  ي�ستفيدوا  باأن  لهم  الدعوة  اأكرر  فاإنني  املنرب,  هذا 

القراآن  لطباعة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مطابع  جتربة 

العامل  يف  اخلربة  بيت  هي  التي  برايل  بطريقة  الكرمي 

تربوياتتربويات
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حتقيقًا  الآخرون  انتهى  حيث  من  يبداأوا  واأن  الإ�سالمي, 

ملبداأ التعاون والتن�سيق والتكامل بني القطاعات احلكومية 

والأهلية واخلريية يف البلد الواحد.

    ثانيًا: مل يت�سمن ت�سريح �سعادة الأمني العام اأية اأطر 

زمنية حتدد تاريخ بدء تنفيذ امل�سروع, واملراحل التي مير 

يهمنا  الأخري  وهذا  الفعلي,  لالإنتاج  املتوقع  والتاريخ  بها, 

لطباعة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مطابع  لأن  كثريًا  

عن  متامًا  تتوقف  �سوف  برايل  بطريقة  الكرمي  القراآن 

يبداأ  الذي  اليوم  برايل يف  بطريقة  الكرمي  القراآن  طباعة 

وحر�سًا  لالزدواجية,  تالفيًا  وذلك  بالإنتاج,  املجمع  فيه 

والعلمية  الثقافية  الكتب  طباعة  على  الرتكيز  على  منها 

والجتماعية, واإ�سدار املجالت والدوريات بطريقة برايل, 

والتي يعاين العامل العربي كله من ندرة �سديدة يف جمالها, 

جمعيات  فيه  ت�ستطيع  الذي  اليوم  اإىل  املطابع  وتتطلع 

تتفرغ هي  ال�سبيل كي  بواجباتها يف هذا  القيام  املكفوفني 

الرتقاء  يف  الإ�سهام  وهو  الأ�سا�سي,  بدورها  القيام  اإىل 

وبناتنا ذوي  لأبنائنا  املقدمة  التعليمية  مب�ستوى اخلدمات 

مركز  اإىل  حتولها  خالل  من  وذلك  الب�سرية,  الإعاقة 

لطباعة برايل واإنتاج الو�سائل التعليمية.

اجلهة  اأن  العام  الأمني  �سعادة  ت�سريح  من  يبدو  ثالثًا:    

التي ت�سغل املجمع حاليًا هي التي �سوف تتوىل تنفيذ هذا 

امل�سروع, وحتقيقًا ملبداأ اإتاحة الفر�سة للجميع بنيل �سرف 

الذي  اخلطاأ  يف  املجمع  يقع  ل  وحتى  املهمة,  بهذه  القيام 

اتهم به عرب و�سائل الإعالم, وهو تغليب م�سلحة جن�سية 

ملعايري  و�سمانًا  وبناته,  الوطن  اأبناء  م�سلحة  على  عربية 

املجمع  يقوم  اأن  اأقرتح  فاإنني  الإنتاج,  يف  اجلودة  �سبط 

بطرح امل�سروع يف مناق�سة علنية وفق وثيقة طلب عرو�س 

واأهدافه  امل�سروع,  عن  كاملة  خلفية  تت�سمن   ,)RFP(

حتقيقه,  ومتطلبات  تنفيذه,  ومراحل  وروؤيته,  ور�سالته 

باأي   - يعني  ل  وهذا  لإخراجه,  الالزمة  الزمنية  والأطر 

األ تكون جهة الت�سغيل احلالية اإحدى  حال من الأحوال - 

تتم  اأن  املهم  امل�سروع,  ت�سغيل  بطلب  املتقدمة  اجلهات 

عملية الختيار وفق �سوابط علمية فنية حمكمة تاأخذ بعني 

والطباعة  برايل  بطريقة  الطباعة  بني  الختالف  العتبار 

باخلط العادي.

تربوياتتربويات
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اإعداد : اأ. �سهيب بن �سالح معمار

معلم ريا�سيات - ماج�ستري �سعوبات تعلم

تقبلهم  حيث  من  اأطفالكم  نفو�س  يف  الثقة  زرع  من  لبد 

للتعليم والتعلم, بحيث اأنكم ت�ساهدون ال�سراعات اليومية 

 باكر وقت الذهاب اإىل املدر�سة وخا�سًة 
ٍ
يف �سباح كل يوم

�سباح ال�سبت بعد اإجازة نهاية الأ�سبوع. لذا عليكم الدخول 

ثم  ومن  ذلك,  يف  امل�سببات  ملعرفة  اأطفالكم  اأعماق  اإىل 

البحث والعمل على تالفيها مبكًرا.

اإذا اأ�سابك ال�سك باأن ابنك يعاين من �سعوبة يف التعلم اأو 

اأنه من فئة ذوي �سعوبات التعلم, عليك التوجه مبا�سرًة اإىل 

طلب امل�ساعدة اخلا�سة, ول تنتظر اأو تتاأخر يف احل�سول 

على الدعم املنا�سب له. ولبد اأن تعرف اأنك كلما �ساعدت 

منا�سب  تعليم  حتقيق  نحو  قدمًا  للم�سي  مبكًرا  طفلك 

وناجح فقد ت�سل اإىل اإطالق كافة اإمكاناته من حيث تقبل 

التعليم والتعلم �سواًء يف البيت اأو املدر�سة.

مثل  مع  التعامل  يف  الوالدين  قبل  من  اخلاطئ  الت�سرف 

ال�سلبي  املوقف  يقفوا  اأن  تعليميًا  يعاين  الذي  الطفل  هذا 

اأن  اأو  طفلهم,  قدرات  ينا�سب  ما  وعمل  التدخل  وعدم 

ينتظروا امل�ساعدة من قبل الآخرين, اأو الإ�سابة بالإحباط 

والف�سل. فالبد من معرفة اأنه كلما م�سى الوقت وتاأخرت 

على  احل�سول  فر�س  �ساقت  كلما  لبنك  العون  تقدمي  يف 

التعليم املنا�سب باإحدى طرق التدخل املبكر املنا�سبة.

قد يكون هناك العديد من العالمات التي جتعلك ت�سك اأو 

حتكم باأن طفلك يعاين من �سعوبة يف التعلم, لكن هذا ل 

ذكاًء من  اأقل  اأنه  اأو  اإعاقة,  ب�سبب  يعاين  اأن طفلك  يعني 

اأن دماغ طفلك ي�سلك م�سارًا  اأقرانه. فاإن الأمر وبب�ساطة 

اإىل  املعلومة وهو يف حاجة  اآخر يف طريقة احل�سول على 

ُتربز  حتى  منها  وال�ستفادة  ال�سرتاتيجيات  مع  التكيف 

تنا�سبه  التي  الطريقة  اإىل  الو�سول  اإىل  ومنها  قدراته 

ومع  املبكر  التدخل  فاإن  ذلك  ومن  املعلومات.  ملعاجلة 
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اأمر بالغ الأهمية يف جناح  مالحظة ظهور هذه العالمات 

طفلك تعليميًا يف البيت واملدر�سة.

لبد من مراقبة العالمات التايل ِذكُرها التي قد تظهر على 

طفلك من وقت لآخر وبا�ستمرار, ومن هنا عليك بالتدخل 

امل�ساعدة,  على  للح�سول  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ 

العالمات  وهذه  الطفل,  ومعلمات  معلمي  اإىل  والتحدث 

تنق�سم على مراحل وهي:-

)مرحلة ما قبل املدر�سة(

هل يعاين الطفل من:

- م�ساكل يف نطق الكلمات.

- �سعوبة يف العثور على الكلمات ال�سحيحة.

- �سعوبة يف الرتكيز.

الألوان,  - �سعوبة يف معرفة الأرقام, احلروف الأبجدية, 

اأيام الأ�سبوع, الأ�سكال.

- �سعوبة يف التعامل مع الأقران.

- �سعوبة يف ال�سيطرة على قلم الر�سا�س, واألوان الر�سم.

اب البنطال و  - �سعوبة يف جميع مهارات الربط )فتح �سحَّ

اإغالقها, ربط الأحذية, اإغالق اأزارير القمي�س(.

)مرحلة من ريا�س الأطفال اإىل ال�سف الرابع(

هل يعاين الطفل من:

- �سعوبة يف تعلم العالقة بني احلروف والأ�سوات.

- اخللط يف قراءة الكلمات.

- الأخطاء الإمالئية.

- �سعوبة يف فهم املفاهيم الأ�سا�سية يف الريا�سيات.

- �سعوبة يف تعلم الوقت.

- �سعوبة يف �سرد احلقائق.

- ا�ستغراق وقت طويل يف تعلم مهارات جديدة.

)مرحلة من ال�سف اخلام�س اإىل ال�سف الثالث متو�سط(

هل يعاين الطفل:

- مع القراءة والفهم ومع مهارات الريا�سيات.

- مع الكلمات من )حذف, اإ�سافة, تبديل, ت�سويه(.

- مع ا�سرتاتيجيات الهجاء )الإمالء(.

- يف تنظيم غرفة نومه, اأوراقه, طاولته الدرا�سية(.

- مع الواجبات املدر�سية.

- مع خط الكتابة.

- يف فهم املناق�سات ال�سفوية والتعبري عن الأفكار.

اأنَت / اأنِت ب�سفتك اأحد الوالدين لبد اأن تعرف اأنك اأحد 

اأهم الأ�سباب التي قد ت�ساعد طفلك يف احل�سول على حياة 

تعليمية جيدة خا�سًة اإذا ما لحظت عليه اأنه يعاين تعليميًا 

اأو يف البيت, لذا يجب عليك معرفة واجباتك  يف املدر�سة 

التي يجب عليك القيام بها جتاه طفلك من حيث الزمان 

واملكان والكيفية )متى, اأين, كيف( حتى ل يتم خلط الأمور 

منا�سب  تعليم  حتقيق  يف  غايتك  عن  وتبتعد  بع�سها  على 

لطفلك.

من  يعاين  الطفل  باأن  نحكم  اأو  نعرتف  اأن  ال�سعب  من 

املقننة لذلك,  املقايي�س  ا�ستخدام  التعلم بدون  �سعوبة يف 

التعلم  يف  م�سكلة  بوجود  اعرتافنا  عدم  يعني  ل  هذا  لكن 

لدى طفلنا ولبد من ال�سعور بالقلق جتاه الطفل.

اأخريًا, بفهم م�ساكل التعلم وم�سبباتها من خالل القراءة 

واملتابعة اأنت قريب عزيزي/ عزيزتي والد / والدة الطفل 

املنا�سب  التعليم  على  احل�سول  يف  ابنك  م�ساعدة  من 

له  تيحت 
ُ
اأ ما  اإذا  رائعًا  م�ستقباًل  له  يحقق  الذي  واجليد 

الأدوات وال�سرتاتيجيات التعليمية املنا�سبة.
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بقلم : بدور بنت اأحمد باهمام

ق�سم الرتبية اخلا�سة – كلية العلوم الجتماعية - جامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

     يواجه بع�س الأهايل الذين لديهم اأطفال ذوو �سعوبات 

ما  معرفة  اإىل  بحاجة  فهم  لذا  امل�سكالت  بع�س  التعلم, 

ينبغي عليهم القيام به جتاه اأطفالهم لكي ي�ساعدوهم على 

بقدرات  يتمتعون  الأطفال   هوؤلء  اأن  العلم  مع  التح�سن, 

واحدة  يف  ا�سطراب  لديهم  ولكن  اأعلى,  اأو  عادية  عقلية 

تت�سمن  التي  الأ�سا�سية  النف�سية  العمليات  من  اأكرث  اأو 

يف  تبدو  والتي  واملنطوقة  املكتوبة  اللغة  وا�ستخدام  فهم 

اأو  القراءة  اأو  الكالم  اأو  التفكري  اأو  ال�ستماع  ا�سطرابات 

الكتابة اأو التهجئة اأو يف اأداء العمليات احل�سابية, ول يرجع 

اإعاقات  من  معاناتهم  اإىل  لديهم  الذي  ال�سطراب  �سبب 

عقلية اأو �سمعية اأو ب�سرية اأو انفعالية اأو حركية اأو حرمان 

الختالل  اإىل  ال�سبب  ذلك  يرجع  وقد  بيئي,   اأو  ثقايف 

بع�س  يلي  وفيما  املركزي.  الع�سبي  اجلهاز  يف  الوظيفي 

الن�سائح والإر�سادات لالأهايل الذين لديهم اأطفال ذوو

�سعوبات التعلم تعينهم على مواجهة هذه امل�سكلة: 

الثقة  وعدم  الإحباط  من  يعاين  طفلك  اأن  لحظت  • اإذا 
�سعوبات  من  ملعاناته  ذلك  يعود  فرمبا  ال�سبب  عن  ابحث 

التعلم اأو غريه من امل�سكالت التعليمية.

• ا�ساأل معلم طفلك يف الف�سل عن ت�سرفاته و�سلوكياته 
يف املدر�سة.

واحل�ساب  والكتابة  القراءة  يف  طفلك  م�ستوى  تفقد   •
واللغة, باملقارنة مع اأقرانه من نف�س العمر.

املمكن  من  فهذا  عائلتك  وتاريخ  طفولتك  تاريخ  • تذكر 
اأن يعني على فهم حالة طفلك.

خرباء  وا�ست�سر  الالزم  بعمل  وقم  بحد�سك  ثق   •
وخمت�سني يف هذا املجال.

ويقيموا  يفح�سوه  كي  عمل  فريق  على  طفلك  اعر�س   •
حالته لتتاأكد من اأن لديه هذه امل�سكلة.

• اهتم بو�سع طفلك يف مدر�سة تقدم له خدمات خا�سة 
تعينه على التعلم.

النف�سي  العالج  يتلقى  اأن  على  طفلك  عالج  اأثناء  • ركز 
والجتماعي وال�سلوكي.

اأكرث عن حالة طفلك. وتعرف معلومات  تقراأ  اأن  • حاول 
يف  اخلا�سة  الرتبية  ومعلم  الف�سل  معلم  مع  تعاون   •

املدر�سة حتى يح�سل طفلك على تعليم وعالج اأف�سل.

تربويات
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بقلم: عبد الرحمن بن علي الفيفي

م�سرف الرتبية الفكرية بالوزارة

املوؤ�سرات  الفئات اخلا�سة من  الإنفاق على  يعد حجم      

اإن  ذات الدللة عند قيا�س ح�سارات الأمم ورقيها, حيث 

ذوي  من  ال�سخ�س  وتوظيف  وتاأهيل  تعليم  تكلفة  متو�سط 

الحتياجات اخلا�سة تعادل ثالثة اأ�سعاف تكلفة ال�سخ�س 

الإنفاق  مقابل  القت�سادي  املردود  موازنة  وعند  العادي, 

ترجح كفة الإنفاق اأما عند موازنة ذلك باملردود الإن�ساين 

والجتماعي ل �سك اأن كفة امليزان تطي�س ل�سالح الأخري.

اجلانب  بهذا  كافيًا  اهتمامًا  اأولت  الر�سيدة  ودولتنا        

�سدرت  والتي  اململكة  يف  التعليم  �سيا�سة  وثيقة  حوت  فقد 

منذ اأكرث من ن�سف قرن م�سى على مواد غاية يف الإحكام 

للتاأكيد على حق هوؤلء يف التعليم املنا�سب, كما  وال�سمول 

لتوظيفهم  القوانني  و�سنت  لتاأهيلهم,  مراكز  فتحت  اإنها 

ومن ذلك اإلزام ال�سركات بتوظيف ما ن�سبته 4% من ذوي 

عند  اأ�سخا�س  باأربعة  املعوق  ال�سخ�س  واحت�ساب  الإعاقة 

احت�ساب ن�سبة ال�سعودة, ولكن عند التطبيق يكمن التعويق. 

لأنه يف ظل عدم وجود ا�سرتاتيجية وطنية ت�سمل الأنظمة 

من  فكثري  الزاجرة  واملحا�سبة  املتابعة  واآليات  واللوائح 

�ساحلهم  يف  التنظيمات  هذه  ا�ستثمروا  الأعمال  اأرباب 

الوهمي  التوظيف  اإىل  فعمدوا  جتارية  �سفقات  وكاأنها 

للمعوق  زهيد  الأخ�سر)راتب  باللون  نطاقاتهم  لتو�سيح 

وهو يف بيته مقابل اإدراج ا�سمه يف ك�سوفات التوظيف دون 

منهم  اإدراك  قلة  عن  ينم  وهذا  للعمل(  فعلية  ممار�سة 

فالوظيفة  بهم,  املناطة  الجتماعية  بامل�سوؤولية  واإخالل 

بل هي  لي�ست م�سدر دخل فح�سب  الإعاقة  لذي  املنا�سبة 

وثقة  بالأمان,  اإح�سا�س  الهام  العن�سر  اإىل هذا  بالإ�سافة 

للخربات,  واإثراء  للذات,  وتقدير  والقدرات,  بالنف�س 

احلياتية,  املهارات  من  جملة  و�سقل  لكت�ساب  وجمال 

وحتمل للم�سوؤولية, و�سعور مفعم جميل باأن له دوًرا فاعاًل 

يف هذا املجتمع مما ينعك�س ب�سكل اإيجابي على نف�سه وعلى 

ذويه وعلى كل من حوله .

حق  يف  جنايتهم  فداحة  مدى  الأعمال  اأ�سحاب  يعي  فهل 

اأبناء وطنهم الأبرياء؟ 

في المنتصف

تربوياتتربويات
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بقلم:  فهد بن �سعود بن دليم

الثانوي  الأمل  برنامج  يف  الآيل  احلا�سب  معلم 

الفني لل�سم يف ثانوية مو�سى بن ن�سري بالريا�ض

  

الرتبوي  املجالني  يف  �ساعدت التطورات 

مواد  بتقدمي  الهتمام  زيادة  اإىل  والتكنولوجي 

عن  الأ�سم  الطالب  قدرات  تتنا�سب مع  تعليمية 

طريق تنمية مهارات الطالب يف جمال احلا�سب 

، كونه يتميز بالإثارة والت�سويق والتحفيز  الآيل 

يعتمد  الأ�سم  الطالب  واأن  خا�سة  التعلم،  على 

اأكرث من باقي احلوا�ض،ولهذا  ويركز على الب�رص 

اأهمية  ميثل  الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  اأ�سبح  فقد 

الطالب  جلميع  التعليمية  العملية  يف  كربى 

 ، اخلا�سة  الحتياجات  ذوو  الطالب  فيهم  مبا 

ومنهم فئة طالب الإعاقة ال�سمعية الذين هم يف 

املتعلقة  املهارات  واإتقان  لتعلم  احلاجة  اأم�ض 

وتطبيقاته  وملحقاته  الآيل  احلا�سب  با�ستخدام 

الوا�سعة مبا يوؤهلهم وميكنهم من احل�سول على 

الدرا�سة  اأو حتى موا�سلة  الوظيفية  العمل  فر�ض 

كبقية  الآيل  احلا�سب  تخ�س�ض  يف  اجلامعية 

)جون  ويقرر  العام،  التعليم  طالب  من  اأقرانهم 

للطالب  معلما  يعمل  الذي   )1988  ،  john 
ال�سم يف مدينة اأدنربه يف اإ�سكتلندا “ باأن تقنية 

تدريس مادة الحاسب اآللي للمعوقين سمعيًا
في معاهد وبرامج األمل الثانوية الفنية للصم

 في المملكة العربية السعودية
»الواقع والمأمول«

تربوياتتربويات
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املناهج  يف  تدخل  اأن  يجب  واملعلومات  احلا�سب 

الالزمة  املهارات  �ستك�سبهم  حيث  بال�سم  اخلا�سة 

للدخول لع�رص املعلومات وجتعلهم على ات�سال مع 

جمموعة اأكرب من النا�ض “ 

ملحة تاريخية

الآيل  احلا�سب  مادة  تدري�ض  بداأ  هـ   1412 عام  يف 

يف  �سمعيًا  املعوقني  للطالب  الثانوية  املرحلة  يف 

احلا�سب  مادة  تدري�ض  مع  بالتزامن  الأمل  معاهد 

الآيل يف املرحلة الثانوية لنظرائهم يف التعليم العام 

بواقع  احلا�سب  مادة  تدري�ض  عملية  بداأت  حيث   ،

يغلب  موا�سيع  تدري�ض  يتم  اأ�سبوعيًا  واحدة  ح�سة 

عليها الطابع النظري يف ظل النق�ض احلاد اآنذاك يف 

معلمي مادة احلا�سب الآيل املوؤهلني ويف ظل نق�ض 

الو�سع حتى  وا�ستمر هذا   ، املعامل والأجهزة كذلك 

اآنذاك  املعارف  وزارة  قررت  حيث  هـ   1417 عام 

لطالب  الآيل   احلا�سب  مادة  ح�س�ض  عدد  زيادة 

املرحلة الثانوية اإىل ح�ستني ، ول يزال هذا الو�سع 

العام  بالتعليم  يتعلق  فيما  هذا  يومنا  حتى  قائمًا 

الثانوية  املرحلة  يف  الآخر  اجلانب  على  بينما   ،

يف  نوعية  نقلة  حدثت  لل�سم  الفنية  الأمل  ملعاهد 

للمعوقني  الآيل  احلا�سب  مادة  تدري�ض  وكيفية  كم 

الأمل حيث مل تكن برامج  �سمعيًا يف معاهد ف�سول 

اأنه مت  ، والذي حدث  الوقت  الدمج موجودة يف ذلك 

 11 البالغ  املهني  التخ�س�ض  ن�ساب  كامل  حتويل 

بتدري�ض  خا�سة  ح�س�ض  لتكون  اأ�سبوعيا  ح�سة 

تدري�ض  ا�ستبدال  لحقا  مت  ثم  الآيل  احلا�سب  مادة 

اللحام   ، التربيد   ، )النجارة  املهني  التخ�س�ض  مواد 

،الكهرباء ،،،،اإلخ ( اإىل تدري�ض مادة احلا�سب الآيل مع 

باملواد  اخلا�ض  ال�سابق  امل�سمى  نف�ض  على  الإبقاء 

اأ�سبحت  بحيث   « املهني  التخ�س�ض   « وهو  القدمية 

ثلث اخلطة الدرا�سية اخلا�سة مبعاهد الأمل الثانوية 

– من  اأ�سبوعيًا  33 ح�سة  الفنية لل�سم  - والبالغة 

ن�سيب مادة احلا�سب الآيل.

تعديل  طراأ  هـ   1434 احلايل  الدرا�سي  العام  ومع 

على اخلطة الدرا�سية للمرحلة الثانوية الفنية لل�سم، 

لل�سف  والأحياء  والكيمياء  الفيزياء  مواد  باإ�سافة 

الأول الثانوي، مما قل�ض عدد ح�س�ض احلا�سب الآيل 

اأ�سبوعيا،  ح�س�ض   8 اإىل  الثانوي  الأول  ال�سف  يف 

ال�سف الثاين  خطة  يف  ح�س�سها  زيادة  تتم  اأن  على 

اأ�سبوعيا  لت�سبح 13 ح�سة  الثانوي  الثالث  وال�سف 

لكل �سف.

         يت�سح للمتاأمل يف ال�ساأن التعليمي والرتبوي 

تربوياتتربويات
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اأن قرار تدري�ض مادة احلا�سب الآيل للطالب املعوقني 

�سمعيًا جاء نتيجة للظروف واملتغريات التي اأدت يف 

نهاية الأمر اإىل تقبل امل�ستجدات احلديثة يف التقنية 

املنا�سبة  املكانة  لحتالل  بالدخول  لها  وال�سماح 

امل�ستجدات  هذه  اأهم  ومن  الدرا�سية،  املقررات  بني 

هو احلا�سب الآيل وما يرتبط به من تطبيقات ولغات 

امل�سوؤولني  قناعة  اأي�سًا  القرار  هذا  ويعك�ض  برجمة، 

العربية  اململكة  يف  )اآنذاك(  املعارف  وزارة  يف 

الحتياجات  ذوي  الطالب  ربط  ب�رصورة  ال�سعودية 

اخلا�سة بتقنية احلا�سب واملعلومات حتى ي�ستطيعوا 

احلا�سب  ا�ستخدام  مبهارات  والت�سلح  الع�رص  مواكبة 

مما �سيمكنهم من املناف�سة على الفر�ض الوظيفية يف 

املجتمعات الرقمية ، فما املانع من اأن يكون الطالب 

احلا�سب  بق�سم  يعمل  موظفًا  امل�ستقبل  يف  الأ�سم 

البيانات  باإدخال  يقوم  موؤ�س�سة  اأو  اإدارة  اأي  يف 

واملعلومات ، يتقن العمل ب�سكل حقيقي على اإدخال 

املانع  وما   ، �سليم  موظف  اأي  مثل  مثله  املعطيات 

الن�رص  دور  اإحدى  يف  يعمل  الأ�سم  هذا  يكون  اأن  من 

املكتبي(  )الن�رص  الن�سو�ض  معاجلة  يف  املتخ�س�سة 

حقيقي  عائق  يوجد  ول   ، اآخر  اإن�سان  اأي  مثل  مثله 

من  جداً  وا�سعة  خميلة  ميتلك  الذي  الأ�سم  هذا  اأمام 

من  ينطلق  يديه  بني  طيعة  اأداة  الآيل  احلا�سب  جعل 

يف  املطلوبة  والر�سومات  لالأ�سكال  كم�سمم  خالله 

العديد من جمالت الطباعة والإعالن ، اإن ا�ستخدامه 

ي�سقل  والإعالنية  الدعائية  الت�سميم  برامج  لأحد 

الإبداعية  اللم�سات  بع�ض  ي�سيف  وبالتايل  موهبته 

اخلا�سة عليه ، اإن اآفاقًا  كثرية  ميكن اأن تفتح اأمام 

هذا الطالب الأ�سم يف امل�ستقبل حتى ميكن اأن ي�سبح 

مدر�سًا اأو مدربًا للحا�سب الآيل وتطبيقاته املختلفة  

الطالب  فيها  يدر�ض  التي  الربامج  اأو  املعاهد  يف 

ال�سم، اإن تعليم الطالب ال�سم للحا�سب الآيل قد يحقق 

جمموعة من العوامل الهامة بالن�سبة اإليه منها : 

طريق  عن  �سمعيًا  للمعوق  الجتماعي  التوا�سل    .1

احلا�سب الآيل .

للمعوق  املقدمة  املعلومات  من  الهائل  الكم    .2

�سمعيًا .

يتمتع  والذي  جيداً  املعد  التعليمي  الربنامج   .3

جذب  على  قادر   ومتحركة  و�رصيعة  جذابة  بطريقة 

انتباه الطفل املعوق �سمعيًا .

املعوقني  تالئم  راقية  مهنة  احلا�سب  على  العمل   .4

�سمعيًا .

امل�ستمر  �سمعيًا التعليم  للمعوق  ي�سمن  احلا�سوب   .5
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طوال احلياة .

         و بعد اأن اأثبت الطالب من ذوي الإعاقة ال�سمعية 

واملهارات  امل�ستجدة  العلوم  اكت�ساب  على  قدرتهم 

الالزمة واأنه من املمكن بقليل من ال�سرب والهتمام 

اإك�ساب هذه الفئة  كل املهارات املطلوبة للتعامل مع 

احلا�سب الآيل وتطبيقاته املختلفة   وميكن اأن نزيد 

فر�سة  على  يح�سل  الذي  الطالب  اأن  تقدم  ما  على 

له  �ستتاح  الآيل  احلا�سب  وتطبيقات  علوم  لتعلم 

فر�سة تو�سيع مداركه والطالع على خمتلف العلوم 

والثقافات وذلك من خالل الدخول اإىل عامل الإنرتنت 

وف�ساءه الوا�سع، ومن يدري قد تكون �سبكة الإنرتنت 

الطالب  فيه  يبدع  اأن  ميكن  الذي  اجلديد  العامل  هي 

فر�سة  له  تتح  مل  التي  اإمكاناته  فيه  ويظهر  الأ�سم 

لي�ض  متعددة  لأ�سباب  الواقعي  جمتمعه  فيه  اإبرازها 

هذا جمال اخلو�ض فيها ، ولذلك كان لبد من امل�سي 

للمعوقني  الآيل  احلا�سب  مادة  تدري�ض  يف  قدمًا 

�سمعيًا ، ومن وجهة نظري اأن قرار ا�ستبدال ح�س�ض 

تدر�ض  كانت  التي  املختلفة  املهنية  التخ�س�سات 

وبرامج  معاهد  يف  �سمعيًا  املعوقني  للطالب  �سابقًا 

الآيل  احلا�سب  مادة  ل�سالح  الثانوية  للمرحلة  الأمل 

ومع  الع�رص  روح  مع  ويتما�سى  موفقًا  قراراً  كان 

التطور الذي حدث 

  معلم احلا�سب الآيل للمعوقني �سمعيا 

والدور املن�سود

بالتدري�ض  يقومون  الذين  املعلمني  جميع  اإن       

املتخ�س�سني  الثانوية هم من غري  الأمل  برامج  يف 

ياأتون  اإن جميعهم  بل   ، ال�سمعية  الإعاقة  يف جمال 

العام ويفرت�ض فيهم اخلربة يف  التعليم  من مراحل 

جمال التدري�ض ، وبذلك فاإن عملية اإعدادهم تت�سمن 

التعامل  وعلى   ، الإ�سارة  لغة  على  تدريبهم  فقط 

احلا�سب  مبادة  يخت�ض  وفيما   ، الأ�سم  الطالب  مع 

بتدري�ض  يقومون  الذين  املعلمني  جميع  فاإن  الآيل 

الثانوية هم يف الأ�سل  هذه املادة يف برامج الأمل 

الثانوية  للمرحلة  الآيل  احلا�سب  ملادة  معلمون 

وملمون  موؤهلون  فهم  وبالتايل  العام،  التعليم  يف 

على  التدريب  فقط  ينق�سهم  ولكن  العلمية  باملادة 

التعامل مع فئة جديدة من الطالب حتتاج مل�ستوى 

اأكرب من الرعاية ، ونظراً لذلك فهم يخ�سعون لدورة 

مع  التوا�سل  حت�سني  يف  ت�ساعدهم  الإ�سارة  لغة  يف 

لغة  حت�سيل  من  الأكرب  اجلانب  كان  واإن   ، طالبهم 

الإ�سارة ياأتي من املمار�سة العملية وكرثة التخاطب 

والتوا�سل بلغة الإ�سارة ، » ويف ور�سة عمل نظمتها 

الأمري  مركز  مع  بالتعاون  ال�سمعية  الإعاقة  جمعية 

حي  يف  الثقافة  ق�رص  يف  الإعاقة  لأبحاث  �سلمان 

قدمها  التي  العمل  ورقة  خالل  ومن   ، ال�سفارات 

بعنوان » املناهج ومنا�سبتها لذوي الإعاقة ال�سمعية 

مريلند  معهد   يف  املعلم  �ستيفن(  )مارتن  دعا   «

تاأهيل  على  الرتكيز  اأهمية  اإىل  اأمريكا،  يف  لل�سم 

الحتياجات  ذوي  يدر�سون  الذين  املعلمني،  واإعداد 

اخلا�سة، وذلك با�ستخدام الطرق ال�سليمة املتبعة يف 

ت�سهيل ال�ستيعاب لدى الطالب خا�سة للطالب ذوي 

دورا  يلعب  املعلم  باأن  وي�سيف   ، ال�سمعية  الإعاقة 

�سهل  ب�سكل  الطالب  لأذهان  املعلومة  نقل  مهما يف 

ومي�رص، مبينا اأن تطوير واإعداد املناهج اأمر �سهل اإذا 

ذوي  تعليم  يف  املتخ�س�سة  بالكفاءات  تدعيمه  مت 

الكامنة  الطاقات  لإطالق  وذلك  ال�سمعية،  الإعاقة 

ليكونوا م�سوؤولني ومنتجني  والطالبات  الطالب  لكل 

 80 اأن  ومواطنني م�ساهمني يف املجتمع وا�ست�سهد  

من  الأمريكيني  والطالبات  الطالب  من  املائة   %

ذوي الإعاقة ال�سمعية  ا�ستطاعوا اأن يكملوا درا�ستهم 

ذلك  يف  وال�سبب  الثانوية  املرحلة  بعد  اجلامعية 

اإىل   ، متميزاً  تاأهيال  املوؤهلني  املعلمني  جهود  هو 

جانب الربامج التعليمية التي مت اإعدادها وت�سميمها 

ب�سكل يتوافق مع قدرات واإمكانات املعوقني �سمعيا 

والذين ل يختلفون عن اأقرانهم الأ�سحاء من الناحية 

العقلية»

   ومما �سبق يت�سح اأن عملية الإعداد ملعلمي الطالب 

طالب  و  عمومًا   اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 

الإعاقة ال�سمعية خ�سو�سًا ، هي عملية بالغة الأهمية 

وافتتاح  املناهج  اإعداد  اأهميتها  يف  وت�سبق  بل 
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الربامج والف�سول الدرا�سية .

      مادة احلا�سب الآيل يف معاهد وبرامج الأمل 

الثانوية الفنية لل�سم   

ظاهر  اختالف  يوجد  الدرا�سية:   اخلطة  اأول/        

معاهد  يف  الآيل  احلا�سب  مادة  تدري�ض  كيفية  يف 

ما  مع  لل�سم،  الفنية  الثانوية  الأمل  برامج  و 

العام،  التعليم  يف  الثانوية  املرحلة  طالب  يدر�سه 

يتعلق  الأول  ال�سكل   ، �سكلني  ياأخذ  هنا  والختالف 

حيث  من  الطالب  يدر�سه  الذي  )املقرر(  باملحتوى 

بعدد   يتعلق  الثاين  وال�سكل  املوا�سيع،  نوع  و  كم 

احلا�سب  ملادة  املخ�س�سة  الأ�سبوعية  احل�س�ض 

للطالب  يدر�ض  الذي  للمحتوى  بالن�سبة  اأما  الآيل، 

الثانوية  الأمل  وبرامج  معاهد  يف  �سمعيًا  املعوقني 

فهو يحتوي على املوا�سيع الأ�سا�سية التي ينبغي اأن 

يلم بها كل دار�ض مبتدئ للحا�سب الآيل وتطبيقاته، 

من  وجمموعة  »نوافذ«  الت�سغيل  نظام  درا�سة  مثل 

الن�سو�ض  معالج  مثل  التطبيقية،  املكتبية  الربامج 

التقدميية  العرو�ض  وت�سميم  الألكرتونية  واجلداول 

والت�سميم  الر�سم  وبرامج  البيانات  قواعد  واإن�ساء 

مثل برنامج »الفوتو�سوب« ، وهنالك تركيز واهتمام 

وحترير  الطباعة  على  الطالب  بتدريب  خا�ض 

يف  حمدد  برنامج  تخ�سي�ض  خالل  من  الن�سو�ض 

الطباعة،  لربنامج  للتقومي  يخ�سع  الدرا�سي  اجلدول 

الثانوية  املرحلة  الآخر جند طالب  اأما على اجلانب 

ال�سابق  املوا�سيع  نف�ض  يدر�سون  العام  التعليم  يف 

اإليها طرق حل  ، وي�ساف  اأكرث  ذكرها ولكن بتو�سع 

امل�سائل ومبادئ الربجمة  وت�سميم مواقع الإنرتنت 

لطالب  تدر�ض  املوا�سيع  هذه  وجميع   ، وال�سبكات 

العام، وفيما  التعليم  الثانوي ملراحل  الثالث  ال�سف 

احلا�سب  ملادة  الأ�سبوعية  احل�س�ض  بعدد  يتعلق 

الآيل فهي ح�ستان يف التعليم العام ويقابلها اإحدى 

معاهد  يف  الطالب  يدر�سها  اأ�سبوعيًا  ح�سة  ع�رصة 

تعترب  وهذه  لل�سم،  الفنية  الثانوية  الأمل  وبرامج 

مفارقة ملن لي�ض لديه معرفة واإملام مبناهج معاهد 

املعوقون  الطالب  يدر�ض  كيف  اإذ   ، الأمل  وبرامج 

الآيل  احلا�سب  ملادة  احل�س�ض  من  الكم  هذا  �سمعيًا 

�سوى  العام  التعليم  يف  اأقرانهم  يدر�ض  ل  حني  يف 

متعن  علينا  يجب  فاإنه  ال�سبب  ومعرفة  ح�ستني، 

كامل اخلطة الدرا�سية هنا وهناك ، فاخلطة الدرا�سية 

يف املرحلة الثانوية يف التعليم العام زاخرة بالكثري 

كبرياً  حيزاً  ت�سغل  التي  الدرا�سية  واملواد  العلوم  من 

وبناءاً  الدرا�سية،  للح�س�ض  الأ�سبوعي  اجلدول  من 

عليه فقد مت تخ�سي�ض ح�ستني فقط ملادة احلا�سب 

اإذا  اأما  العام،  التعليم  يف  الثانوية  للمرحلة  الآيل 

نظرنا اإىل اخلطة الدرا�سية الأ�سبوعية ملعاهد وبرامج 

درا�سية  مواد  على  حتتوي  فنجدها  الثانوية  الأمل 

الآيل  احلا�سب  مادة  تدري�ض  بتكثيف  �سمح  مما  اأقل 

، وجاء  الدرا�سية تقريبًا  ا�ستاأثرت بثلث اخلطة  حتى 

ذوي  تعليم  على  القائمني  ل�ست�سعار  نتيجة  هذا 

الحتياجات اخلا�سة من املعوقني �سمعيًا ب�رصورة 

تدريب وتاأهيل الطالب يف جمال احلا�سب الآيل حتى 

ميكنهم الإملام باأهم اخلربات والربامج الالزمة التي 

توؤهلهم على املناف�سة على الفر�ض الوظيفية املتاحة 

ولو  الإملام  يتطلب  الذي  العملي  الواقع  اأر�ض  على 

ا�ستخدام احلا�سب الآيل و  الأدنى من مهارات  باحلد 

تطبيقاته ، ومن املربرات التي ي�سوقها املتحم�سون 

لتخ�سي�ض ثلث اخلطة الدرا�سية ملادة احلا�سب الآيل 

اأن هنالك ق�سوراً  الثانوية  يف معاهد وبرامج الأمل 

املدر�سة  خارج  الأ�سم  بالطالب  املحيطني  قبل  من 

يف التوا�سل مع الطالب الأ�سم وتثقيفه وحتمل عناء 

فاإن  ولذلك   ، ذلك  لأجل  بال�سرب  والتحلي  تعليمه 

الدرا�سية ملادة احلا�سب الآيل  تخ�سي�ض ثلث اخلطة 

، واإل اأين  يف معاهد وبرامج الأمل يعترب اأمراً مربراً 

الآيل  احلا�سب  على  الأ�سم  الطالب  ويتدرب  �سيتعلم 

و تطبيقاته ، اأما على اجلانب الآخر عند الطالب يف 

التعليم العام فاإن تدري�ض مادة احلا�سب الآيل اقت�رص 

لدى  اأن  اعتبار  الأ�سبوع على  على ح�ستني فقط يف 

الطالب يف املرحلة الثانوية يف التعليم العام فر�سًا 

املدر�سة  جدران  خارج  وخرباته  مهاراته  لتطوير 

لديه  الذاتي  التعلم  على  بالعتماد  اأو  الغري  بوا�سطة 
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مبا ميتلكه من قدرات واكتمال للحوا�ض و�رصعة يف 

راأيي  وهذا يف   ، الأ�سم  الطالب  عند  تتوفر  ل  التعلم 

ال�سبب يف اختالف عدد احل�س�ض ملادة احلا�سب الآيل 

املرحلة  يف  الأمل  وبرامج  معاهد  يف  تدر�ض  التي 

الثانوية وبني ما يدر�ض يف  التعليم العام .

ثانيا/ املنهج: من املهم قبل الإجابة على هذا ال�سوؤال 

اأن نتعرف ولو ب�سكل مب�سط على طبيعة   ، بالتحديد 

املعوقني  للطالب  تدر�ض  التي  الدرا�سية   املقررات 

املراحل  جميع  يف  الأمل  وبرامج  معاهد  يف  �سمعيًا 

وملعرفة   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الدرا�سية 

طبيعة هذه املقررات ميكنا الرجوع لأقوال وتاأمالت 

حنفي  فوزي  را�سي  الدكتور)   ومنهم  املخت�سني 

املناهج  ق�سم   – والآداب  الرتبية  بكلية  الأ�ستاذ   )

وطرق التدري�ض بجامعة احلدود ال�سمالية الذي يقول 

اإن املناهج   « يف ورقة عمل قدمها بهذا اخل�سو�ض 

املطبقة يف معاهد وبرامج العوق ال�سمعي يف الوقت 

التعليم  مناهج  من  م�ستمدة  مناهج  هي  احلا�رص 

بحذف  عليها  الب�سيطة  التعديالت  بع�ض  مع  العام 

اإليها  النطق  تدريب  مادة  واإ�سافة  املوا�سيع  بع�ض 

، ويف املرحلة الثانوية ي�ساف اإليها تخ�س�ض مهني 

بواقع 33% من اخلطة الدرا�سية  ، ويتم التدري�ض لهذه 

املناهج يف ف�سول عادية بو�سائل عادية مع �رصف 

املعاهد  بع�ض  اأن  كما   ، للطالب  �سمعية  معينات 

تدريب  واأجهزة  جماعية  �سمع  ف�سول  فيها  تتوفر 

نطق خا�سة كما يف املعاهد القدمية ، اأما يف الربامج 

امللحقة مبدرا�ض التعليم العام فال تتوفر فيها الأجهزة 

والو�سائل ال�سمعية  ، واملالحظ على املناهج احلالية 

اأن هناك خلاًل وثغرات بني عنا�رصها ، فهناك خلل 

تتحدث  فالأهداف  واملحتوى  الأهداف  بني  وا�سح 

على و�سع منهج خا�ض ثقايف وتدريبي متنوع يتفق 

املحتوى  اأما   ، الفئة  هذه  ويالئم  الإعاقة  وطبيعة 

بع�ض  واختريت  العام  التعليم  من  ماأخوذ  فهو 

املو�سوعات  وكانت  ع�سوائي  ب�سكل  املو�سوعات 

قليلة وحمدودة جداً وقدمت للمعاقني �سمعيًا خا�سة 

للمرحلة الثانوية يف مذكرات �سيئة الطباعة وخالية 

من الر�سوم التو�سيحية ، واخللل الثاين املوجود بني 

عنا�رص املنهج اأن اأغلب الو�سائل هي و�سائل عادية 

فهي اأما ورقية باجتهاد املعلمني اأو و�سائل تقليدية 

ال�سمعية  الو�سائل  اأما   ، الأوفرهيد  و  الربوجكرت  مثل 

فهي قليلة جداً وتوجد فقط يف املعاهد القدمية ول 

اأثر لالأجهزة احلديثة والتي خ�س�ست للمعاقني  جند 

مكثفة  اأو  م�ستمرة  دورات  توجد  ل  وكذلك   ، �سمعيًا 

تعليم  يف  الطرق  اأحدث  على  لالطالع  للمعلمني 

املعوقني �سمعيًا خا�سة اأن ن�سبة كبرية من املعلمني 

يف املعاهد والربامج هم معلمون قادمون من التعليم 

العام وغري متخ�س�سني يف تدري�ض هذه الفئة.

درا�سية  مقررات  توجد  ل  اأنه  يت�سح  تقدم  ومما 

وبرامج  معاهد  يف  ال�سمعية  الإعاقة  بطالب  خا�سة 

العربية  اململكة  يف  لل�سم  الفنية  الثانوية  الأمل 

درا�سية  مقررات  الطالب  يدر�ض  حيث   ، ال�سعودية 

ويت�سح  العام  التعليم  طالب  يدر�سه  ملا  خمت�رصة 

بطالب  خا�سة  مطبوعة  كتب  وجود  عدم  يف  ذلك 

الإعاقة ال�سمعية ، ويتم تقدمي تلك املقررات على �سكل 

مذكرات درا�سية مطبوعة قام باإعدادها جمموعة من 

، وهذا ين�سحب على  الرتبويني  املعلمني وامل�رصفني 

مقرر وحمتوى مادة احلا�سب الآيل للمرحلة الثانوية 

مطبوعة  مذكرات  يف  يقدم  �سابقًا  ذكرت  كما  الذي 

ملحتوى ي�سرتك يف غالبيته مع املحتوى الذي يدر�ض 

يف التعليم العام مع مراعاة الخت�سار والتقليل من 

التطبيقات  على  والرتكيز  النظري  واجلانب  ال�رصد 

يف  ال�سمعية  الإعاقة  طالب  يدر�سها  التي  العملية 

املعمل ، ولكن النتقادات التي توجه ملقررات معاهد 

وبرامج الأمل ل تتوقف وهي متهمة باأنها ل حتقق 

والربامج  املعاهد  افتتحت  اأجلها  من  التي  الأهداف 

خلا�سة بتدري�ض الطالب ال�سم ، واإن جمرد تلخي�ض 

الإعاقة  لطالب  وتقدميها  العام  التعليم  مقررات 

الواجب املتمثل  اأداء  اإل تقاع�ض عن  ال�سمعية ما هو 

يف و�سع و ت�سميم وتاأليف مقررات خا�سة بالطالب 

جميع  يف  احلا�سل  والتقدم  التطور  تواكب  ال�سم 

املجالت ومنها التعليم ، وتراعي ظروف وخ�سائ�ض 
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فئة الطالب املعوقني �سمعيًا ، وحتقق الهدف املن�سود 

من تدري�ض هذه الفئة ،ويوجد الآن توجه لدى وزارة 

الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية لو�سع 

وبرامج  مبعاهد  خا�سة  درا�سية  ومقررات  مناهج 

واملتو�سطة  البتدائية  الثالث  املراحل  بجميع  الأمل 

والثانوية ، ) حيث ك�سف مدير اإدارة تخطيط ودرا�سات 

املناهج يف وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الرتبية 

والتعليم الأ�ستاذ خالد بن �سالح القري�سي عن طرح 

مقررات جديدة لفئة الطالب املعوقني �سمعيًا  تتواءم 

مع طبيعة  هذه الفئة ومتطلباتها   

احلا�سب  معامل  اإن   / والتجهيزات  املعامل  ثالثا:   

الآيل املتوفرة يف معاهد وبرامج الأمل التي تدر�ض 

دوراً  تلعب  الآيل  احلا�سب  مادة  مو�سوعات  فيها 

هامًا يف القيام بهذه العملية ، لذلك مت توفري معامل 

ويتكون  برنامج  اأو  معهد  كل  يف  الآيل  للحا�سب 

املعمل من جهاز للمعلم و 10 اأجهزة للطالب وجميع 

بنقل  ت�سمح  داخلية  ب�سبكة  مربوطة  الأجهزة  هذه 

مت  وكذلك   ، الأجهزة  هذه  بني  الر�سائل  و  امللفات 

ربط هذه الأجهزة بطابعات وما�سح �سوئي ، ونظراً 

الطالب يق�سون وقتًا طوياًل يف معمل احلا�سب  لأن 

الآيل ) 11 ح�سة اأ�سبوعيًا ( فقد مت احلر�ض على اأن 

من  وجيدة  منا�سبة  بيئة  ذات  املعامل  هذه  تكون 

مقاعد  وتوفري  والإ�ساءة  والتكييف  التهوية  ناحية 

احلا�سب  ومعامل   ، الطالب   عليها  يجل�ض  مريحة 

الآيل يف معاهد وبرامج الأمل ل تتميز ب�سيء خا�ض 

عدد  يف  اإل  العادية  املدر�سية  احلا�سب  معامل  عن 

الأجهزة الذي يكون اأقل يف معامل احلا�سب اخلا�سة 

عن  يزيد  ل  الذي  الطالب  عدد  مع  ليتنا�سب  بال�سم 

اأما من ناحية وجود   ، الواحد  10 طالب يف الف�سل 

فهذا  ال�سم  بالطالب  خا�سة  اإ�سافات  اأو  جتهيزات 

بع�ض  هناك  كانت  لو  وحبذا   ، موجود  غري  لالأ�سف 

الآيل  احلا�سب  معمل  حجرة  يف  واملعينات  الو�سائل 

املوؤثرات  بع�ض  مثل   ، ال�سم  بالطالب  اخلا�سة 

حتى  الأ�سم  الطالب  نظر  بلفت  تهتم  التي  الب�رصية 

 ، عنده  ال�سمعية  ال�ستجابة  عدم  على  التغلب  يتم 

�ستحل  باللم�ض  تعمل  �سا�سات  توفري  فاإن  وكذلك 

ال�سم  الطالب  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  من  الكثري 

يف الكتابة وا�ستعمال الفاأرة لإدخال الأوامر ، ولو مت 

توفري �سبورة تفاعلية يف كل معمل حا�سب اآيل فاإن 

بني  تفاعلية  تعليمية  بيئة  يخلق  اأن  �ساأنه  من  ذلك 

مييل  حيث   ، اأنف�سهم  الطالب  وبني  والطالب  املعلم 

الطالب اإىل بذل كامل تركيزهم وانتباههم للو�سائل 

اجلديدة �سواء يف حجرة الدر�ض العادية اأو يف معمل 

احلا�سب الآيل ، ومن املهم القول باأن معامل احلا�سب 

املوجودة يف معاهد وبرامج الأمل الثانوية -وكذلك 

املوجودة يف املدار�ض العادية- غري مرتبطة ر�سميًا 

الدخول  من  الطالب  يحرم  مما  الإنرتنت  ب�سبكة 

العديدة  التطبيقات  على  والعمل  العاملية  لل�سبكة 

الآيل  فاإذا ما مت ربط معامل احلا�سب   ، لهم  املفيدة 

يف املدار�ض ب�سبكة الإنرتنت واإخ�ساع هذه العملية 

على  الطالب  يح�سل  ف�سوف   ، والرقابة  للتحكم 

بالف�سل  املرتبط  غري  والتعلم  لالإطالع  اأكرث  فر�ض 

الدرا�سي ، كما اأن الت�سال ب�سبكة الإنرتنت والإملام 

الأ�سم  الطالب  �سيمكن  الت�سفح  ومهارات  باأدوات 

من التوا�سل والتقارب مع حميطه اخلارجي القريب 

اأو البعيد  مما يرفع ثقته بنف�سه ويجعله قادرا على 

ال�سخ�سية  حياته  يف  وامل�سي  اإعاقته  على  التغلب 

بالدور  والقيام  جمتمعه  مع  والتفاعل  والعملية  

املنوط به ب�سفته ع�سواً فاعاًل يف جمتمعه.    

الطالب املعوق �سمعيا واحلا�سب الآيل

   اإن قيا�ض اجتاهات الطالب ال�سم نحو درا�سة مادة 

ودرا�سة  بحث  مو�سوع  ذاته  بحد  هو  الآيل  احلا�سب 

 ، امليدانية  واللقاءات  املقابالت  من  الكثري  ي�ستلزم 

ولكن من خالل  التق�سي وال�سوؤال املبا�رص للطالب عن 

مدى ر�ساهم عن طريقة تدري�ض مادة احلا�سب لهم    

الطالب  اجتاه  كان  فقد  عام  وب�سكل   ، مقابلتهم  من 

درا�سية  كمادة  الآيل  احلا�سب  درا�سة  نحو  ال�سم 

اإيجابيًا مع بع�ض املالحظات والآراء والنطباعات 

للطالب التي ميكن تلخي�سها يف النقاط التالية :

• هناك اجتاه اإيجابي من الطالب ال�سم نحو 	
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الطالب  بع�ض  تعبري  وبح�سب  الآيل  احلا�سب  مادة 

 ، الآيل  احلا�سب  ح�سة  هي  املف�سلة  ح�ستهم  فاإن 

ويف�سلون ق�ساء وقت اأكرب يف معمل احلا�سب الآيل.

• اأجهزة 	 قدم  من  الطالب  من  كثري  ي�ستكي 

ل  واأنها   ، املعمل  يف  ي�ستخدمونها  التي  احلا�سب 

خ�سو�سًا   ، املطلوب  بال�سكل  التعلم  على  ت�ساعدهم 

يف مو�سوع التدرب على �رصعة الطباعة  .

• الأ�سبوعية 	 احل�س�ض  عدد  اأن  الطالب  يرى 

ملادة احلا�سب كثرية وقد تكون مملة اأحيانًا يف ظل 

عدم توفر و�سائل م�سوقة وجاذبة  يف معمل احلا�سب 

الآيل وعدم ات�سال ب�سبكة الإنرتنت .

• ب�رصورة 	 الطالب  من  دائمة  مطالبة  هناك 

على  حتتوي  الآيل  احلا�سب  معمل  يف  مكتبة  وجود 

و  وم�سابقات  وتطبيقات  برامج  من  واملفيد  اجلديد 

الطالب  دافعية  �سيعزز  مما   ، تنا�سبهم  األعاب  حتى 

ال�سم لق�ساء وقت اأكرب يف معمل احلا�سب الآيل .

• يف 	 قدرتهم  عدم  من  ال�سم  الطالب  يتذمر 

وا�ستخدام  الورق  على  الطباعة  من  كثرية  اأحيان 

التي  وامل�ستندات  ال�سور  لطباعة  ال�سوئي  املا�سح 

يجلبونها معهم يف و�سائط التخزين اخلارجية ، وهنا 

يجب  الأخذ بعني العتبار مراقبة دخول هذه املواد 

للمدر�سة .

• �سا�سات 	 تكون  اأن  ال�سم يف  الطالب  يرغب 

العر�ض املوجودة يف املعمل اأكرب من حجمها احلايل 

اأو  بديلة  تكون  تفاعلية  �سبورة  توفري  يف  وكذلك 

بجانب ال�سبورة العادية .

• كامريا 	 توفري  يف  الطالب  بع�ض  يقرتح 

على  ال�سم  الطالب  ت�ساعد  بكل جهاز  ملحقة  رقمية 

لغة  املدر�سة عن طريق  اأقرانهم خارج  التوا�سل مع 

ب�سبكة  ات�سال  يتوفر  اأن  بعد  طبعًا  وذلك  الإ�سارة 

الإنرتنت.

• مدى 	 عن  �سوؤالهم  -عند  الطالب  من  كثري 

بها  يتعلق  وما  كمادة  احلا�سب  بدرا�سة  ا�ستمتاعهم 

من موا�سيع وتطبيقات - يف�سل الدرا�سة با�ستخدام 

باقي  لتعلم  و�سيلة  احلا�سب  يكون  اأن  اأي   ، احلا�سب 

املواد ، حيث كان حما�سهم لدرا�سة الربامج التطبيقية 

وم�ساهدة  الطباعة  �رصعة  تعلم  من  باملقارنة  اأقل 

وا�ستخدام تطبيقات ومواد تعليمية عن طريق جهاز 

احلا�سب يف املعمل .

• مالحظات 	 ال�سم  الطالب  بع�ض  لدى  كان 

ينتهجها  التي  التدري�ض  طريقة  حول  وانتقادات 

بع�ض معلمي مادة احلا�سب ، فالبع�ض منهم ل يويل 

جانب التطبيق العملي الأهمية املطلوبة ، ومنهم من  

با�ستخدام  الطباعة  يف  راأيهم  ح�سب  الطالب  يرهق 

يهتم  ل  وبع�سهم   ، لفرتات طويلة  الن�سو�ض  معالج 

با�ستخدام لغة الإ�سارة قبل البدء يف �رصح مو�سوعات 

الدر�ض ، والبع�ض الآخر ي�رصف يف تكرار التدريبات 

العملية مما ي�سيب الطالب بامللل .

ويتبني مما �سبق باأن الطالب ال�سم لديهم اجتاهات 

واإنه   ، للنقا�ض  قابلة  نظر  ووجهات  واأراء  ومواقف 

على  الآراء  هذه  ياأخذوا  باأن  املربني  على  يتعني 

النقا�سات  يف  الطالب  اإ�رصاك  فعملية   ، اجلد  حممل 

ال�سم  الطالب  ي�سعر  حتى  الأهمية  بالغة  الهادفة 

باأنهم املحور الذي تدور حوله عملية التعلم .

الطريق اإىل التعليم العايل:

    تن�ض املادة 24 من التفاقية الدولية ال�ساملة 

حلقوق املعوقني وكرامتهم ال�سادرة عن الأمم 

املتحدة )2007 ( على اأنه » ت�سلم الدول بحق 

املعوقني يف التعليم واإعمال هذا احلق دون متييز 

وعلى اأ�سا�ض تكافوؤ الفر�ض تكفل الدول الأطراف 

نظاما تعليميا جامعا على جميع امل�ستويات وتعلما 

مدى احلياة كما ين�ض البند اخلام�ض من نف�ض 

املادة على » كفالة الدول الأطراف اإمكانية ح�سول 

املعوقني على التعليم العايل والتدريب املهني 

وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى 

قدم امل�ساواة مع الآخرين »  

 ن�سوق هنا بع�ض املعوقات اأو ال�سعوبات التي 

تواجه اإكمال الطالب ال�سم درا�ستهم للحا�سب الآيل 

يف اجلامعات اأو الكليات املتخ�س�سة ومنها:

• ملادة 	 احلالية  املناهج  مالءمة  عدم 
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الثانوية  الأمل  وبرامج  معاهد  يف  الآيل  احلا�سب 

يف  الآيل  احلا�سب  اأق�سام  يف  تدر�ض  التي  تلك  مع 

بالذكر  واأخ�ض   ، املتخ�س�سة  والكليات  اجلامعات 

لغات الربجمة ، مما ي�سكل عائقًا اأمام الطالب ال�سم 

يف النخراط يف هذه املوؤ�س�سات الرتبوية .

• يخت�ض 	 لل�سم  اإ�ساري  قامو�ض  وجود  عدم 

احلا�سب  ومراجع  كتب  يف  املوجودة  بامل�سطلحات 

بني  املوحد  التوا�سل  عملية  �سي�سعب  مما  الآيل 

توفرهم  حال  يف  الإ�سارة  لغة  ومرتجمي  الطالب 

اأثناء �رصح الدرو�ض .

• ميكن 	 التي  املدربة  والكوادر  الكفاءات  قلة 

، واأق�سد بذلك املعلمني  الدمج هذه  اأن تقوم بعملية 

يتقن  اأن  بال�رصورة  فلي�ض   ، الأ�سارة  لغة  ومرتجمي 

لغة  الآيل  احلا�سب  مادة  بتدري�ض  املخت�ض  املعلم 

الإ�سارة  لغة  مرتجم  من  مطلوب  هو  ول   ، الإ�سارة 

بتخ�س�ض  تتعلق  موا�سيع  �رصح  يف  امل�ساعدة 

احلا�سب ، واحلل هو يف تدريب املوؤهلني من معلمي 

بهذه  يقومون  وجعلهم  الإ�سارة  لغة  على  احلا�سب 

الأدوار املتداخلة .

• قلة اأعداد الطالب ال�سم املوؤهلني لاللتحاق 	

اأو  ف�سول  توفري  ال�سعوبة  من  يجعل  باجلامعات 

اأعداد  تزايد  ظل  يف  خ�سو�سا   ، بهم  خا�سة  معامل 

الطالب يف املدن اجلامعية ، فهم �سيكونون م�ستتني 

يقلل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  والكليات  الأق�سام  بني 

الهتمام بهم ويجعلهم يف عداد الكم املهمل .

• اأن ي�سيب 	 اخلوف من الإحباط الذي ميكن 

الطالب الأ�سم يف حالة مت دجمه يف قاعات ومعامل 

الفرق  اإىل  يرجع  الإحباط  وهذا   ، الكلية  اأو  اجلامعة 

الأ�سم  والطالب  العادي  الطالب  قدرة  بني  ال�سا�سع 

مما   ، والتوا�سل  وامل�ساركة  وال�ستيعاب  الفهم  يف 

�سيزيد العبء على اأ�ستاذ املادة للمواءمة بني قدرات 

جميع الطالب ، وهذه املواءمة لن يتقنها بال�رصورة 

كل الأ�ساتذة مما �سي�سبب اإرباكًا اأو خلاًل يف العملية 

قبل  العادي  الطالب  على  �سلبًا  �سينعك�ض  التعليمية 

الطالب الأ�سم .

• اخلدمات 	 من  التعليمية  موؤ�س�ساتنا  خلو 

دليل  توفر  عدم  مثل   ، �سمعيًا  للمعاقني  امل�ساندة 

اإر�سادي بلغة الإ�سارة ي�ساعد الطالب ال�سم يف ق�ساء 

حوائجهم ويكفيهم اإحراج ال�سوؤال ، وكذلك عدم توفر 

التوا�سل بني  تتم عملية  لكي  الإ�سارة  لغة  مرتجمي 

الطالب ال�سم وباقي جمتمعهم التعليمي.

• املوجودة 	 اأحيانًا  املربرة  غري  ال�سكوك 

العالية  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤولني  عند 

اأو كليات حول القدرة الذهنية للطالب  من جامعات 

الأ�سم  الطالب  باأن  يعتقد  من  يوجد  حيث   ، الأ�سم 

متاأخر عقليًا عن الطالب العادي ، بل قد تتطور هذه 

ال�سكوك لتم�ض �سالمة القوى العقلية للطالب الأ�سم. 

• الطالب 	 م�ستقبل  حول  الروؤيا  �سبابية 

حال  يف  لهم  املتاحة  الوظيفية  والفر�ض  ال�سم 

�سهادة  على  وح�سلوا  اجلامعية   درا�ساتهم  اأكملوا 

�سالمل  اأو  م�سميات  يوجد  ل  فحقيقة   ، البكالريو�ض 

وظيفية م�سنفة خا�سة بهم ، وهذا يطرح ال�سوؤال من 

عدم جدوى ال�سماح للطالب ال�سم مبوا�سلة درا�ساتهم 

اجلامعية اإذا كانت غري مفيدة لهم وظيفيًا .

• قلة الوعي لأفراد املجتمع حول اأهمية دمج 	

الطالب ال�سم مبوؤ�س�سات التعليم العايل ، حيث ينبغي 

الإعالم  و�سائل  مب�ساعدة  املعنية  اجلهات  تقوم  اأن 

يف ن�رص ثقافة دمج الطالب ال�سم مع جمتمعهم على 

كافة امل�ستويات .

• اأو 	 ال�سم  ق�سايا  تتبنى  جهة  وجود  عدم 

ومن  �سمعيًا  املعوقني  فئة   من  �سغط  جمموعات 

ت�ستطيع  واملربني  والأمهات  الأباء  من  ي�ساندهم 

الإعالم  و�سائل  و  املعنية  للجهات  �سوتها  اإي�سال 

املختلفة .

• فتداخل 	  ، التن�سيق  اإىل  الفتقار 

الخت�سا�سات وت�ستت اجلهود ل يخدم ق�سايا ذوي 

�سمعيًا  املعوقني  فئة  ومنهم   اخلا�سة  الحتياجات 

وزارة  وهناك  الجتماعية  ال�سئون  وزارة  فهناك   ،

للرتبية  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية 

التي تتبع  الرتبية اخلا�سة  اأق�سام  ، وهناك  اخلا�سة 
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، وهناك  والتعليم يف كل منطقة  الرتبية  اإدارات 

لذوي  امل�ساعدة  تقدم  التي  الأهلية  اجلمعيات 

جهة  اأو  هيئة  وجود  و   ، اخلا�سة  الحتياجات 

كل  �سبط  على  �سيعمل  اجلهات  هذه  بني  تن�سق 

اجلهود املبذولة  حتى توؤتي ثمارها .

واأخريا.....

املجدي  من  يكون  قد  فاإنه  تقدم   ما  على �سوء 

تقدمي بع�ض التو�سيات التي من �ساأنها اأن ت�سهم 

احلا�سب  مادة  تدري�ض  من  املاأمول  حتقيق  يف 

يف  الثانوية  الأمل  وبرامج  معاهد  يف  الآيل 

الباحث  تاأكيد  مع   ، ال�سعودية  العربية  اململكة 

يف  املخت�سة  اجلهات  من  املبذولة  اجلهود  على 

وزارة الرتبية والتعليم يف الرقي مب�ستوى التعليم 

ويو�سي   ، �سمعيًا  املعوقني  الطالب  لفئة  املقدم 

الباحث مبا يلي :

 �رصورة اإعادة النظر يف املنهج احلايل - 1

ملادة احلا�سب الآيل للمرحلة الثانوية يف معاهد 

وبرامج الأمل الثانوية مع عدم ربط هذه املناهج 

مبا يقدم لطالب التعليم العام .

الآيل - 2 احلا�سب  مادة  بتدري�ض  ال�سماح 

معاهد  يف  البتدائية  املرحلة  من  وتطبيقاتها 

على  الأ�سم  الطالب  يتعود  حتى  الأمل  وبرامج 

�سيعطيه  مما  �سغره  منذ  احلا�سب  مع  التعامل 

فر�سة اأكرب لال�ستفادة من احلا�سب يف التعلم من 

خالل األفته مع الربامج والتطبيقات واإ�سداراتها 

املختلفة .

توفري كتب ومذكرات مدر�سية مطبوعة  - 3

التي  املواد  جميع  يف  ال�سم  بالطالب  خا�سة 

بحيث   ، الآيل  احلا�سب  مادة  ومنها  يدر�سونها 

اإ�سارية  ورموز  ب�سور  املطبوعات  هذه  تدعم 

يفهمها الطالب الأ�سم .

املعلمني - 4 من  كوادر  توفري  على  العمل 

 ، احلاليني  املعلمني  وتطوير  وتدريب  املوؤهلني 

يف  الآيل  احلا�سب  مادة  بتدري�ض  يقومون  الذين 

معاهد وبرامج الأمل الثانوية .

املتقدمة - 5 الدول  جتارب  من  ال�ستفادة 

ال�سم  الطالب  تاأهيل  جمال  يف  �سبقتنا   التي 

خالل  من  وذلك  اجلامعية  درا�ستهم  ملوا�سلة 

اإخ�ساع هذه التجارب للدرا�سة والتمحي�ض واأخذ 

ما ينا�سب جمتمعنا من هذه التجارب .

من - 6 معمل  كل  يف  رقمية  مكتبة  توفري 

الأمل  وبرامج  معاهد  يف  الآيل  احلا�سب  معامل 

الثانوية ، بحيث حتتوي هذه املكتبة على املفيد 

وحتى  التعليمية  واملواد  الربامج  من  واملنا�سب 

الألعاب .

ربط معامل احلا�سب يف معاهد وبرامج - 7

الأمل الثانوية ب�سبكة الإنرتنت وال�سماح للطالب 

التي  الإمكانات  بت�سفح املواقع وال�ستفادة من 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  مع  الإنرتنت  توفرها 

املواد  تقدم  مواقع  اأية  من  الطالب  حلماية 

الطالب  وتوعية  الهدامة  الأفكار  اأو  الفا�سحة 

بخطر هذه املواقع امل�سبوهة. 

بني - 8 التوا�سل  تعزيز  ل�رصورة  نظراً 

اأمية  حمو  املهم  من  فاإنه   ، وجمتمعهم  ال�سم 

طالب  وهو  األ  املجتمع  هذا  من  الأكرب  القطاع 

تدري�ض  خالل  من  ذلك  و   ، العام  التعليم  مراحل 

طالب التعليم العام مبادئ لغة الإ�سارة من خالل 

ت�سمني هذا القامو�ض مع منهج الرتبية الوطنية 

مفهومة  الإ�سارة  لغة  �ستكون  لذلك  ونتيجة   ،

مق�سورة  تكون  ولن  وا�سع  نطاق  على  ومتداولة 

على املرتجمني اأو املتخ�س�سني فقط .

العمل على ح�رص كافة املعوقات التي - 9

دون  وحتول  �سمعيًا  املعوقني  الطالب  تواجه 

و�سولهم مل�ستوى متميز يف درا�سة مادة احلا�سب 

درا�ستهم  موا�سلة  على  ي�ساعدهم  مبا  الآيل 

اجلامعية .
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أهمية التفاعل االجتماعي للكفيف

بقلم : د. عبد اهلل بن نوفل الربيعة

مدير اإدارة العوق الب�سري

 

لنمو  و�سرورًيا  مهمًا  الجتماعي  التفاعل  يعترب   

ل  الذي  الطفل  اأن  الدرا�سات  نتائج  تو�سح  حيث  الطفل 

يح�سل على فر�س كافية للتفاعل الجتماعي يتاأخر منوه , 

وي�سهم التفاعل الجتماعي يف تكوين �سلوك الإن�سان , فمن 

خالله , يكت�سب خ�سائ�سه الإن�سانية , ويتعلم لغة قومه, 

وثقافة جماعته , وقيمها وعاداتها وتقاليدها.

ويعطي التفاعل الجتماعي الفر�س لالأ�سخا�س ليتميز كُل 

 , املخططون  منهم  – ذاتيته– فيظهر  ب�سخ�سيته  منهم 

املبدعون , وكذا العدوانيون . . . كما يكت�سب املرء القدرة 

على التعبري واملبادرة واملناق�سة, كما اأن التفاعل الجتماعي 

التي  وامل�سوؤوليات  الجتماعية  الأدوار  حتديد  على  ي�ساعد 

املناق�سة  جماعات  ففي  اإن�سان,  كل  بها  ي�سطلع  اأن  يجب 

مثال يوؤدي التفاعل اإىل اإبراز اأدوار امل�ساركني وتعميقها.

واأهميته  العادي  لل�سخ�س  مهم  الجتماعي  التفاعل  اإن 

للمعوق ب�سريًا تزداد وتتاأكد حيث اإن العديد من الدرا�سات 

اأ�سارت  والنفعالية  الجتماعية  اخل�سائ�س  تناولت  التي 

يعود ذلك  والنفعالية  الجتماعية  النواحي  اإىل ق�سور يف 

واجتاهاتهم  الآخرين  فعل  وردود  الب�سري  الق�سور  اإىل 

جزئيًا  اأو  للب�سر  كليًا  كفًا  كان  �سواء  الق�سور  هذا  نحو 

فهو يوؤدي اإىل حرمانهما من ممار�سة كثري من الن�ساطات 

والأعمال التي ميار�سها املب�سر كمحدودية احلركة وق�سور 

 , املحيطة  البيئة  يف  الِتحكم  وعلى   , التنقل  على  املقدرة 

كما  والرتدد  والقلق  الأمن  وعدم  باخلوف  �سعوره  ومنو 

وجتعل  بكفاءة  اليومية  الأن�سطة  اأداء  عن  مقدرته  تعوقه 

تعلمه بطيئا خا�سة يف اكت�ساب الأمناط وال�سلوكيات التي 

تقوم على املحاكاة الب�سرية. ومن اللحظة الأوىل لإ�سابة 

التاأثري  يف  الإعاقة  هذه  تبداأ  الب�سرية  بالإعاقة  الفرد 

الآثار  اإىل  بالإ�سافة  هذا   , للفرد  النف�سية  اجلوانب  على 

الجتماعية لهذه الإعاقة وت�سكيلها ل�سخ�سيته يف اإطار هذه 

املوؤثرات. وتتكون اأمناط �سلوكية بتاأثريات تلك الإعاقة كما 

والتفاعل  النمو  على  �سلبيًا  تاأثريا  الب�سرية  الإعاقة  توؤثر 

يف  وخا�سة  ب�سريًا  املعوقني  الأطفال  لدى  الجتماعي 

مرحلة الطفولة, وهذا يتطلب من املتخ�س�سني البحث يف 

كيفية تنمية التفاعل الجتماعي لهذه الفئة وتوفري برامج 

الجتماعي  التفاعل  تنمية  اإىل  تهدف  منا�سبة  اإر�سادية 

امل�سكالت  من  الكثري  تخفيف  يف  للم�ساهمة  الإيجابي 

ال�سلوكية والنف�سية والجتماعية والتي ميكن اأن توؤثر �سلبيًا 

عليهم وعلى املجتمع وقد يوؤثر على برامج الدمج للمعوقني 

ب�سريًا باململكة حيث اإن فقد حا�سة الب�سر قد يوؤدي اأحيانًا 

اإىل �سدور بع�س ال�سلوكيات غري املرغوبة اجتماعيًا , وهذا 

بع�س  تنمية  على  امل�ستقبلية  خططنا  يف  نركز  اأن  يتطلب 

التوا�سل  عملية  تي�سر  التي  الإيجابية  ال�سلوكية  الأ�سكال 

اأن  يجب  التي  العاديني  والندماج يف جمتمع  الآخرين  مع 

على  ت�ساعد  برامج  عمل  اإطار  يف  ب�سريا  املعوق  يكت�سبها 

تنمية ال�سلوكيات الإيجابية واملكتبة العربية باجلامعات ل 

تخلو من الدرا�سات التي تفيد يف هذا اجلانب.
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بقلم : �سلطان بن عبد اهلل املياح 

م�سرف �سعوبات التعلم بالوزارة 

 

تناولها  التي  املجالت  من  التعلم  �سعوبات  جمال   )1

وف�سرها العديد من   املتخ�س�سني.

اللغة  اأمرا�س  واأطباء  علماء  هم  تناولها  من  اأول   )2

والكالم,الطب النف�سي, العيون, الب�سريات.

يعانون  من  لو�سف  امل�سميات  من  عدد  اأطلقت   )3

النماذج  من  العديد  ظهور  نتيجة  التعلم  �سعوبات  من 

لكل  النظري  التوجه  فر�س  املف�سرة,حيث  والنظريات 

الإ�سابات  ذوي  مثل:  يف�سله  الذي  امل�سطلح  متخ�س�س 

النف�س  اإعاقات  ذوي  الب�سيط,  املخي  التلف  الدماغية, 

لغوية, ذوي الإعاقات الإدراكية.

املجال خالل  بالإ�سهام يف  وا�سًحا  الرتبويني  دور  كان   )4

القرن الع�سرين وبالتحديد يف ال�ستينيات منه.

�سموئيل  هو  التعلم  �سعوبات  م�سطلح  اأطلق  من  اأول   )5

مالحظات  بعد  1963م   )Samuel Kirk( كريك 

دامت اأكرث من ثالثني �سنة.

  )Bateman&Kirk( لعبت جهود بامتان وكريك )6

دورا هاًما يف اأن ت�سبح �سعوبات التعلم اإعاقة ر�سمية لها 

متطلباتها مثل اأي اإعاقة اأخرى.

7( حظي جمال �سعوبات التعلم بن�سيب كبري يف القانون 

�سمنت  التي  القوانني  اأهم  من  يعترب  والذي   142/94

واخلدمات  التعليم,  يف  حقوقهم  عام  ب�سكل  للمعوقني 

الأخرى امل�ساندة بالوليات املتحدة الأمريكية.

الت�سخي�س  تتطلب  م�ستقلة  اإعاقة  التعلم  �سعوبات   )8

والتقومي لكت�سافها.

�سمن  التعلم  �سعوبات  لذوي  الذكاء  م�ستوى  ي�سنف   )9

الأفراد العاديني.

اإىل  الب�سيطة  من  التعلم  �سعوبات  درجة  تفاوت     )10

املتو�سطة فال�سديدة.

من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  التعلم  �سعوبات  تظهر  قد   )11

التفكري,  الذاكرة,  الإدراك  النتباه,   ( العقلية:  العمليات 

اللغة(.

الأكادميية  املجالت  من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  تظهر      )12

)القراءة, الكتابة,       الريا�سيات, التعبري(.

13(    تظهر على �سكل ق�سور يف ال�سرتاتيجيات املعرفية 

وما وراء املعرفية.

الطفولة, فقد تظهر  لي�ست مق�سورة على مرحلة      )14

على مدى حياة الفرد.

الجتماعي  ال�سلوك  على  التعلم  �سعوبات  توؤثر      )15

والنفعايل للفرد.

16(    قد تكون م�ساحبة لإعاقة اأخرى مثل حالت فرط 

احلركة وت�ستت النتباه وقد توجد لدى املوهوبني.

17(    لي�ست نتيجة لإعاقات اأخرى اأو لظروف غري مالئمة.

الجتماعية  الأو�ساط  خمتلف  يف  تظهر  قد     )18

والقت�سادية والثقافية.

19(    تنت�سر �سعوبات التعلم لدى الذكور اأكرث من الإناث.

طالب  بني  التعلم  �سعوبات  انت�سار  ن�سبة  تختلف      )20

املدار�س باختالف التعريف واملعايري والأدوات الت�سخي�سية 

امل�ستخدمة يف كل دولة 

21(    اأكرث من ن�سف الطلبة امللتحقني يف برامج الرتبية 

اخلا�سة هم من ذوي �سعوبات التعلم. بن�سبة51,1%  عن 

فئات الرتبية اخلا�سة الأخرى.

)100( معلومة عن صعوبات التعلم
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22( تزداد �سعوبات التعلم من حيث ال�سدة بازدياد عدد 

املجالت الدرا�سية املتاأثرة بها.

23( يتزايد اأعداد الطالب ذوي �سعوبات التعلم تدريجًيا 

هذا  بعد  الطالب  اأعداد  وترتاجع  �سنة  �سن )13-6(  من 

ال�سن نتيجة للت�سرب الكثيف للطلبة من املدار�س.

يكملون  ل  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  من   %  30   )24

املرحلة الثانوية نتيجة عدم وجود الدعم الكايف؟

كتاب  التعلم  �سعوبات  تناولت  التي  الكتب  اأ�سهر  من   )25

التعلم الأكادميية والنمائية( لكريك و كالفنت  )�سعوبات 

)Kirk&Chalfant( 1984م . ومت ترجمة الكتاب 

للغة العربية عام 1988م.

26(   من اأقدم الكتب العربية التي حتدثت عن �سعوبات 

التعلم  كتاب )�سعوبات التعلم( للموؤلف �سيد اأحمد عثمان 

1979م.

من  الب�سيط  املخي  اخللل  اأو  الب�سيطة  املخ  اإ�سابة     )27

اأكرث الأ�سباب �سيوعًا حول �سعوبات التعلم, وهذه الإ�سابة 

املخية قد يتعر�س لها الطفل اإما قبل الولدة اأو اأثناءها اأو 

بعدها.

 : الولدة  قبل  الب�سيطة  املخ  اإ�سابة  اأ�سباب  من      )28

ت�ساب  التي  الأمرا�س  اأو  احلمل  اأثناء  الأم  تغذية  نق�س 

بها, التعر�س لالأ�سعة, تناول العقاقري, تدخني الأم, تناول 

الأملانية  واحل�سبة  القرمزية  احلمى  واملخدرات.  الكحول 

خالل الأ�سهر الثالثةاُلوَل من احلمل.

29(    من اأ�سباب اإ�سابة املخ الب�سيطة اأثناء الولدة : نق�س 

الأك�سجني , اأو اإ�سابة الراأ�س  باآلة من الآلت الطبية التي 

ت�ستخدم يف عملية الولدة ,الولدات املبكرة اأو ق�سر مده 

اأدوات  ا�ستخدام  نتيجة  حتدث  التي  الإ�سابات  اأو  الطلق, 

التوليد كاملالقط )اجلفت( اأو النزول باملقعدة, اأو امل�سيمة 

املنزاحة اأو متزق الأغ�سية املبكر.

 : الولدة  بعد  الب�سيطة  املخ  اإ�سابة  اأ�سباب  من      )30

اأو  كال�سقوط,  املخ  اإ�سابة  اإىل  توؤدي  قد  التي  احلوادث 

اأو  ال�سحائي,  كاللتهاب  مبر�س  الإ�سابة  اأو  الرتطام, 

الطفل  مليالد  الأول  العام  اأثناء  التغذية  �سوء  احل�سبة, 

والرتفاع امل�ستمر يف درجة احلرارة .

31(    يعد الق�سور يف توازن العوامل الكيميائية احليوية من 

الأ�سباب املوؤدية ل�سعوبات التعلم مثل: تر�سب الأحما�س, 

ذات  لالأطعمة  امل�ستمر  التناول  املن�سطة,  العقاقري  تناول 

الروائح والألوان ال�سناعية.

32(    تلعب الوراثة دوًرا يف ظهور �سعوبات التعلم, كما اأن 

�سعوبات التعلم حتدث يف حال التوائم املتماثلة ب�سكل اأكرب 

من حالة التوائم غري املتماثلة.

و�سوء  للتعلم,  البيئية  املثريات  من  احلرمان  اإن      )33

التغذية من الأ�سباب املوؤدية اإىل �سعوبات التعلم.

34(    تتداخل اأمناط �سعوبات التعلم وت�سبح اأقل قابلية 

للت�سخي�س والتقومي واملعاجلة كلما كان التدخل متاأخًرا

التعلم من  تقومي �سعوبات  و  ت�سخي�س  تعد عملية      )35

الطالب  احتياجات  حتديد  يف  ال�سرورية  الإجراءات 

ميكن  ل  بدونها   اإنه  اإذ   والتعليمية,  والرتبوية  النف�سية 

احلكم على الطالب اأنه يعاين من �سعوبات يف التعلم. 

36(    لي�س من ال�سهولة حتديد وجود �سعوبات التعلم  نظرا 

لأن خ�سائ�سها  تت�سم بعدم التجان�س, كذلك الت�سابه يف 

بع�س ال�سمات واخل�سائ�س التي تظهر لدى حالت التاأخر 

الدرا�سي.

من  بد  ل  التعلم  �سعوبات  ذوي  على  التعرف  اأثناء     )37

مراعاة حمكات التعرف على ذوي �سعوبات التعلم: )حمك 

التباين اأو التباعد بني القدرة العقلية والتح�سيل الدرا�سي 

غري  والظروف  الأخرى  الإعاقات  ا�ستبعاد  حمك  الفعلي, 

الطالب  حاجة  ويعني  اخلا�سة  الرتبية  حمك  املالئمة, 

للتعلم باأ�ساليب خا�سة خمتلفة عن الأ�ساليب العادية(.

من  مبجموعة  والتقومي  الت�سخي�س  عملية  متر     )38

باأدوات  املعلومات  جمع  خاللها  من  يتم  التي  الإجراءات 

ر�سمية وغري ر�سمية عن كل طالب يتوقع بوجود �سعوبات 

يف التعلم لديه, ثم حتليلها وتف�سريها للتعرف على طبيعة 

امل�سكلة لديه.

39(   ينبغي  احلكم على وجود �سعوبات التعلم بعد جمع 

اأراء فريق متعدد التخ�س�سات.

  )RTI(ي�سهم اأ�سلوب ال�ستجابة للتدخل اأو املعاجلة    )40

يف ت�سخي�س وتقومي �سعوبات التعلم , فمن فوائد ال�ستجابة 

للتدخل اأننا ل ننتظر اإخفاق الطالب حتى نقدم له التدخل 

املنا�سب , فالطالب يح�سل على امل�ساعدة املنا�سبة املبكرة 

الذين  الطالب  عدد  من  تقلل  اأنها  ,كما  العام  التعليم  يف 

باملقابل  وتزيد  التعلم,   برامج �سعوبات  اإىل  اإحالتهم  يتم 

.وي�ساعد  العام  التعليم  يف  ينجحون  الذين  الطالب  عدد 

لديهم  الذين  الطالب  بني  التمييز  يف  للتدخل  ال�ستجابة 

التعلم,  �سعوبات  ب�سبب  الدرا�سي  التح�سيل  يف  م�سكالت 
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اأخرى.  لأ�سباب  تعود  التح�سيل  يف  م�سكالت  لديهم  ومن 

كما اأن ال�ستجابة للتدخل تقلل ب�سكل كبري عدد  الطالب 

التعلم  �سعوبات  ذوو  اأنهم  على  ت�سنيفهم  ميكن  الذين 

ب�سكل خاطئ.

التعلم  �سعوبات  ذوي  اأن  الرتبوية  امل�سلمات  من      )41

ي�سكلون جمموعات غري متجان�سة حتى داخل املدى العمري 

ا  باعتباره �سخ�سً الطالب   اإىل  النظر  يتعني  ولذا  الواحد, 

متفرًدا يف جمموعة من اخل�سائ�س املعرفية والأكادميية 

والتي  به,  املرتبطة  وال�سلوكيات  والنفعالية  والجتماعية 

تختلف عن طالب اآخر لديه �سعوبات يف التعلم.

42(   �سعوبات التعلم تقع حتت ت�سنيفني رئي�سيني هما: 

�سعوبات التعلم النمائية و�سعوبات التعلم الأكادميية.

ال�سعوبات  تلك  النمائية  التعلم  ب�سعوبات  يق�سد     )43

تتعلق  والتي  الأكادميية,  قبل  ما  العمليات  تتناول  التي 

يحتاجها  التي  العقلية  والعمليات  الدماغية  بالوظائف 

بالنتباه  واملتعلقة  الأكادميي  حت�سيله  يف  الطالب 

  )Perception( والإدراك   )Attention(

 )Thinking( والتفكري   )Memory( والذاكرة 

 .)Language( واللغة

باملو�سوعات  تتعلق  الأكادميية  التعلم  �سعوبات     )44

 )Dyslexia( بالقراءة  املتعلقة  الأ�سا�سية  الدرا�سية 

 )Dyscalculia( بالريا�سيات  املتعلقة  وال�سعوبات 

الكتابي  والتعبري   )Dysqraphia( والكتابة 

.)Written expression(

�سعوبات  اإىل  النمائية  التعلم  �سعوبات  ت�سنف      )45

اأولية )النتباه –الإدراك –الذاكرة ( و�سعوبات ثانوية ) 

التفكري – اللغة (.

46(   تاأخذ �سعوبات النتباه موقعًا مركزيًا بني �سعوبات 

التعلم حيث  تقف �سعوبات النتباه خلف كثري من اأمناط 

�سعوبات التعلم الأخرى.

على  القدرة  �سعف  يف  النتباه  �سعوبات  تتمثل     )47

على  املثابرة  و�سعف  للت�ستت,  العالية  والقابلية  الرتكيز, 

اأداء الن�ساط, و�سعوبة نقل النتباه من مثري اإىل اآخر.

48(    ك�سفت الدرا�سات التي اأجريت على النتباه النتقائي 

املثريات  من  اأكرب  بعدد  يحتفظون  العاديني  الطالب  اأن 

املركزية الدالة اإذا ما قورنت باأقرانهم من ذوي �سعوبات 

التعلم, بينما كان احتفاظ الطالب ذوي  �سعوبات التعلم 

باملثريات العار�سة اأكرب عدًدا من زمالئهم العاديني.

49(    يظهر ق�سور النتباه لدى ذوي �سعوبات التعلم من 

به,  املكلف  الواجب  اإمتام  على  الطالب  قدرة  عدم  خالل 

وت�ستت انتباهه داخل الف�سل, واخلمول والك�سل يف بع�س 
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الأحيان, وعدم القابلية والرغبة يف التعلم, وقلة م�ساركته 

لزمالئه يف الأن�سطة اجلماعية واملناق�سات, وعدم القدرة 

لل�سرح,  اجليد  الإن�سات  وعدم  الدر�س,  متابعة  على 

و�سعوبة يف فهم تعليمات الدر�س.

50(    الطالب الذي لديه ن�ساط حركي مفرط يكون لديه 

من  اأن  بال�سرورة  ولي�س  والندفاعية,  النتباه  يف  ق�سور 

لديه ق�سور يف النتباه يكون لديه ن�ساط حركي مفرط. كما 

ت�ستت  لديه  يكون  بال�سرورة  اندفاعية  لديه  طالب  كل  اأن 

لديه  النتباه  يف  ت�ستت  لديه  طالب  كل  ولي�س  النتباه,  يف 

اندفاعية.

51( �سعوبات الإدراك هي الت�سمية الأوىل مليدان �سعوبات 

التعلم وتربية الأطفال الذين يعانون من اإ�سابات خمية.

52( ترتبط ا�سطرابات الإدراك ارتباًطا وثيًقا با�سطرابات 

النتباه بل تتوقف يف معظمها عليها,اإن مل تكن نتيجة لها.

على  القدرة  عدم  الإدراك:  �سعوبات  مظاهر  من    )53

القدرة  عدم  الكلمات,  اأو  احلروف  اأو  ال�سور  مزاوجة 

ت�سل�سل  �ساهدها,عك�س  اأن  �سبق  التي  الكلمات  تذكر  على 

بني  التمييز  على  القدرة  عدم  ن�سخها,  عند  احلروف 

والكلمات. �سعوبة يف ا�سرتجاع خطوات  اأ�سوات احلروف 

حل امل�سائل يف ت�سل�سل منتظم. 

من  بكل  وثيقًا  ارتباطًا  الذاكرة  ا�سطرابات  ترتبط    )54

اأي  و  الإدراك,  وعمليات  النتباه  عمليات  ا�سطرابات 

مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  كليهما  اأو  اأحدهما  ي�سيب  ا�سطراب 

على كفاية وفاعلية عمليات الذاكرة.

ما  تذكر  التعلم يظهرون �سعوبات يف  55(  ذوو �سعوبات 

�ساهدوه اأو �سمعوه بعد فا�سل زمني لعدة ثوان اأو دقائق اأو 

ي�سل  زمنية  بعد فرتة  املعلومات  وا�سرتجاع  قليلة  �ساعات 

مهمة  يف  �سعوبة  ويجدون  فاأكرث,  �ساعة   24 اإىل  مداها 

الأعداد  اأ�سماء  اأو  تعلموها  اأن  �سبق  التي  الأ�سوات  معرفة 

والطرح  اجلمع  عمليات  يف  الريا�سية  احلقائق  وحفظ 

وال�سرب والق�سمة والتعامل مع الر�سوم الهند�سية.

امل�سموع  فهم  اللغة: �سعوبة يف  56( من مظاهر �سعوبات 

والتمييز بني الكلمات املت�سابهة واإتباع التعليمات ال�سفوية 

واختيار املفردات املعربة عن التفكري وتذكرها واملرونة يف 

بكلمة  الأ�سئلة  على  الإجابة  اقت�سار  الأفكار.  عن  التعبري 

واحدة, حذف بع�س الكلمات من اجلملة اأو اإ�سافة كلمات 

يف  ال�سعوبة  للجملة,  الدقيق  الت�سل�سل  عد  مطلوبة,  غري 

بناء جملة مفيدة.

57( اللغة تعتمد على مدخالت وهي: )القراءة -ال�ستماع( 

وتعتمد على خمرجات وهي )التحدث -الكتابة(.

58( العالقة بني �سعوبات التعلم النمائية و�سعوبات التعلم 

الأكادميية هي عالقة �سبب ونتيجة.

59( ي�ساعد التدخل املبكر يف تخفيف حدة  و�سدة �سعوبات 

التعلم, وكلما كان التدخل مبكرا كان احلد منها اأ�سهل. 

يف  التعلم  �سعوبات  وجود  على  الدالة  املوؤ�سرات  من   )60

احلركية  املهارات  اأداء  يف  �سعف  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة 
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الكبرية: كامل�سي والرك�س والرمي والركل والقفز., كذلك 

يف اأداء املهارات احلركية الدقيقة التي تقوم بها الع�سالت 

الأكل  وتعلم  اللب�س  مهارة  يف  وتظهر  كالأ�سابع  ال�سغرية 

�سعف  املوؤ�سرات  من  بالأ�سياء.كذلك  والإم�ساك  والق�س 

 , واحلركية  وال�سمعية,  الب�سرية  الإدراكية  العمليات  يف 

وم�سكالت يف اللغة ال�سفوية ال�ستقبالية والتعبريية.  كذلك 

نق�س يف تطور النمو الجتماعي والنفعايل. وينبغي التنبيه 

اإىل اأن احلكم املبدئي بناًء على هذه الأعرا�س من خالل 

حدوثها ب�سكل م�ستمر وتخالف التوقعات النمائية املطلوبة  

من الطفل يف هذه املرحلة. 

61( يق�سد ب�سعوبات التعلم النوعية عندما تكون �سعوبة 

التعلم مادة واحدة كالريا�سيات مثال اأما �سعوبات التعلم 

العامة فهي ت�سمل عدة مواد وموا�سيع درا�سية خمتلفة.

انت�ساُرا  امل�سكالت  اأكرث  من  القراءة  �سعوبات  تعترب   )62

بني  ذوي �سعوبات التعلم .

63( غالبا كل طالب لديه �سعوبات يف القراءة يكون لديه 

�سعوبات يف الكتابة.

الكتابة  لديه �سعوبات يف  كل طالب  اأن  �سرًطا  لي�س    )64

لديه �سعوبات يف القراءة.

65( اإن اجلمع بني الطريقتني الكلية واجلزئية ي�ساعد اإىل 

حد كبري يف تعليم القراءة للطالب ذوي �سعوبات التعلم.

اليدوية,  الكتابة  هي:  حماور  ثالثة  الكتابة  ت�ستمل   )66

التهجي, التعبري الكتابي.

اأ�سعب  التعلم  الكتابة لدى ذوي �سعوبات  67( تعد مهارة 

مهارات  اأداء  يف  ي�سرتك  اأن  ولبد  القراءة,  مهارات  من 

الكتابة اأكرث من حا�سة)العني, الأذن, اليد(.

اإم�ساك القلم بطريقة  68( من مظاهر �سعوبات الكتابة: 

غري �سحيحة, القرتاب جدًا اأو البتعاد كثرًيا عن الورقة. 

الكتابة.  نحو  ال�سلبي  الجتاه   , القلم  على  ال�سغط  �سدة 

البطء ال�سديد يف الكتابة. عدم تنا�سب اأحجام احلروف. 

ميل  الكلمات.  اأو  احلروف  بني  امل�سافات  انتظام  عدم 

احلروف.  بني  اخلاطئ  التو�سيل  ال�سطور.  عن  الكتابة 

حذف النقاط اأو و�سعها يف اأماكن غري �سحيحة. 

الكتابة:  �سعوبات  يف  ت�ساهم  التي  العوامل  من   )69

ا�سطرابات العمليات املعرفية للطالب, ا�سطراب ال�سبط 

طرق  الكايف,  التدريب  قلة  النف�سية,  العوامل  احلركي, 

التدري�س غري املالئمة. 

القدرة  حت�سني  يف  ي�ساعد  الكتابة  على  التدريب  اإن   )70

على القراءة .

71( التعبري الكتابي هو ناجت الكتابة اليدوية والتهجي , كما 

اأن التدريب على القراءة ي�ساعد يف حت�سن التعبري الكتابي.

�سعوبات  اأمناط  اأكرث  الريا�سيات  �سعوبات  متثل   )72

البتدائي  التعليم  طالب  بني  وانت�سارًا  �سيوعًا  التعلم 

واملتو�سط والثانوي.

قد  الريا�سيات  يف  التعلم  �سعوبات  ذوو  الطالب   )73

اجلمع  مثل:  الأ�سا�سية  املهارات  تعلم  �سعوبة يف  يواجهون 

والطرح وال�سرب وق�سمة الأعداد ال�سحيحة اإل اأن البع�س 

امل�ستويات  اإىل  ي�سل  عندما  اإل  امل�سكالت  هذه  يواجه  ل 

العليا يف ح�ساب الك�سور والأع�سار والهند�سة.

�سعوبات  ذوو  الطالب  يواجهها  التي  امل�سكالت  من   )74

والنظام  العددي  النظام  اكت�ساب  الريا�سيات:  يف  التعلم 

املختلفة   الجتاهات  ذات  الأرقام  بني  التمييز  الرتتيبي, 

عند الكتابة, فهم معنى الإ�سارات يف العمليات احل�سابية, 

احل�سابية  العمليات  يف  اخلطوات  ت�سل�سل  وتذكر  اتباع 

املختلفة, �سعوبة يف اإعطاء الإجابة ال�سحيحة مل�سائل يتم 

تقدميها �سفويًا, �سعوبة يف قراءة وفهم الكلمات امل�ستخدمة 

يف امل�سائل احل�سابية.

امل�سكالت  حل  يف  �سعوبات  يجدون  الطالب  هوؤلء   )75

بينما  لفظي  قالب  يف  لهم  ت�ساغ  اأو  تقدم  التي  احل�سابية 

�سورة  يف  تقدم  عندما  امل�سكالت  هذه  بع�س  حل  ميكنهم 

تربوياتتربويات
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عمليات ح�سابية جمردة.

الطالب  تعليم  يف  التعليم  تفريد  اأ�سلوب  ي�ستخدم   )76

ذوي �سعوبات التعلم بو�سع خطة متكن الطالب من العمل 

مثرية  ظروف  وحتت  الوقت  طوال  له  منا�سبة  مهمات  يف 

ول   , الأقران  تعليم  اأو  �سغرية  جمموعة  �سمن  للدافعية 

يق�سد بتفريد التعليم باأن يتم على اأ�سا�س معلم واحد لكل 

طالب.

خطة  وفق  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  تعليم  يتم   )77

تربوية فردية تلبي احتياجات الطالب الرتبوية.

بالدرجة  التعلم عرفت  �سعوبات  اأن  من  الرغم  على   )78

اآثار  ذات  اإنها  اإل  اأكادميية,  �سعوبات  باعتبارها  الأوىل 

واأبعاد تتجاوز املجالت الأكادميية.

الأكادميية مبعزل  ال�سعوبات  نتعامل مع  اأن  يكفي  79( ل 

املرتتبة على  والنفعالية,  والجتماعية  النف�سية  الآثار  عن 

هذه ال�سعوبات.

80( متثل �سعوبات التعلم منطقة �سعف وتوتر يف املجال 

انفعالية,  �سغوط  حولها  ويرتاكم  الطالب  لدى  النف�سي 

وم�ساعر �سالبة اإذا مل تعالج, قد متتد اإىل �سخ�سيته.

من  قدرة  اأقل  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  اإن   )81

يف  والقوة  ال�سعف  جوانب  حتديد  على  العاديني  اأقرانهم 

اإىل  الأكادميي  ف�سلهم  تعميم  اإىل  ومييلون  �سخ�سيتهم 

م�ساعر من انخفا�س يف تقدير الذات الذي يوؤثر يف جميع 

جوانب اأن�سطتهم الأكادميية والجتماعية.

ذوي  الطالب  لدى  الذات  مفهوم  انخفا�س  يرجع   )82

والفتقار  الأكادميي  الف�سل  لتكرار  نتيجة  التعلم  �سعوبات 

ومعلميه  واأقرانه  الطالب  اأ�سرة  من  الذات  تقدير  اإىل 

والأ�سخا�س املهمني يف حياته.

83( تتاأثر العالقات الأ�سرية ب�سكل ملحوظ يف حال وجود 

�سواء بني  التعلم  يعاين من �سعوبات يف  الأ�سرة  طالب يف 

الوالدين اأو الأبناء اإذا اأن تعليمه ومتابعته يف اأداء الواجبات 

املطالبات  اإىل  اإ�سافة   , الوقت  تتطلب مزيدا من  املنزلية 

املتكررة من املدر�سة بتح�سني م�ستواه الدرا�سي.

الفرد  على  الأكادميية  التعلم   �سعوبات  توؤثر  بينما   )84

الجتماعية  ال�سطرابات  فاإن  الأكادميية    املجالت  يف 

خمتلف  على  ومتعددة  متباينة  تاأثريات  ذات  والنفعالية 

ال�سخ�سي  توافقه  حيث  من  الفرد  �سخ�سية  جوانب 

والجتماعي والنفعايل.

85( ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الطالب ذوي �سعوبات التعلم 

تكوين  يتمكنون من  ول  الجتماعية,  للم�سكالت  معر�سون 

زمالئهم,  رف�س  من  ويعانون  �سليمة    اجتماعية  عالقات 

وجتاهل  واملعلمني,  الوالدين,  توقعات  انخفا�س  ومن 

مقدراتهم يف املجالت الأخرى.

ذوي  لدى  الجتماعي  ال�سلوك  ق�سور  مظاهر  من   )86

كاإلقاء  الجتماعية,  املهارات  �سعف  التعلم:  �سعوبات 

تربوياتتربويات



61 العدد الثاني عشر

من  الوجه  تعبريات   فهم  ,عدم  الآخرين  �سكر  التحية, 

اأفعال  ردود  هام,  حوار  اأي  يف  املقاطعة  كرثة  الآخرين, 

من  يعانون  املختلفة,  املواقف  يف  تفكري  وبال  �سريعة 

عن  التعبري  �سعوبة  العتمادية,  الجتماعي,  الن�سحاب 

يف  �سعوبات  الآخرين.  اإىل  ال�ستماع  يحبون  ل  ذاتهم, 

تكوين ال�سداقات واإقامة العالقات الأ�سرية.

87( تختلف  اخل�سائ�س النف�سية والجتماعية, باختالف 

جمال �سعوبات التعلم.

88( يغلب اأن يحدث اكت�ساف املدر�سة للطالب ذي �سعوبة 

التعلم, ب�سبب �سلوكه غري املقبول يف الف�سل اأكرث من �سبب 

ال�سعوبات الأكادميية لديه, وقد تكون م�سكالته الأكادميية 

اأ�سواأ من �سلوكه.

89( يعاين ذوو �سعوبات التعلم من �سرعة الغ�سب, وكثريًا 

املدر�سة,  فناء  يف  احلوادث  من  العديد  يف  يت�سببون  ما 

ويظهرون �سلوكًا عدوانيًا نحو الآخرين, وقد ياأتون ب�سلوك 

وال�سخرية  ال�ستم  مثل:  �سلوكيات  ولديهم  الآخرين,  يوؤذي 

والتهديد.

التعلم  �سعوبات  ذوي  لدى  الندفاعية  اأمثلة  من   )90

ال�ستجابة ب�سرعة دون اعتبار اأو تفكري يف العواقب,  فمثاًل 

الختبارات  اأ�سئلة  على  املندفع  الطالب  ا�ستجابة  عند 

القائمة على الختيار من متعدد, فاإنه يختار فورًا اأي بديل 

يلجاأ  وقد  املتاحة,  الأخرى  للبدائل  تاأمل  دون  البدائل  من 

الطالب املندفع اإىل دفع زمالئه كي يقف يف اأول ال�سف, 

بغ�س النظر عما قد يرتتب على ذلك من تعر�سه لل�سقوط, 

اأو الإ�سابة, اأو تعر�سه لال�ستياء من زمالئه.  ويرتتب على 

عاجزين  الطالب  هوؤلء  يبدو  اأن  ال�سلوكية  الأمناط  هذه 

مما  مقبول,  نحو  على  الجتماعية  املهارات  ممار�سة  عن 

التقبل  عدم  و  الرف�س   اأو  للنبذ,  تعر�سهم  عنه  ينتج  قد 

مما  ومعلميهم  اأ�سرهم,  واأفراد  اأقرانهم,  من  الجتماعي 

ال�سخ�سي  توافقهم  اأو  تكيفهم,  على  اأخرى  مرة  ينعك�س 

والجتماعي

العدواين لدى  ال�سلوك  التي تناولت  91( ت�سري الدرا�سات 

الطابع  عليه  يغلب  �سلوكهم  اأن  اإىل  التعلم  �سعوبات  ذوي 

العنيف, اأو العدواين جتاه الآخرين نتيجة مل�ساعر الإحباط 

اأو  الآخرين,  من  ال�سخرية  اإىل  بهم  توؤدي  والتي  لديهم, 

التهكم عليهم.

امليل  عدم  يف   لديهم  الجتماعي  الن�سحاب  يتمثل   )92

مرتبطة  كانت  �سواء  املدر�سية  الأن�سطة  ال�سرتاك يف  اإىل 

وقد  بها,  املرتبطة  اأو غري  الدرا�سية,  املقررات  اأو  باملواد, 

عدم  اأو  الذاتية,  بالكفاءة  ال�سعور  عدم  اإىل  هذا  يرجع 

القدرة على تكوين �سداقات وعالقات �سوية مع الآخرين.

زيادة  التعلم  �سعوبات  ذوي  من  العديد  يكت�سب   )93

العتماد على الآخرين, كالوالدين, واملعلمني, وغريهم عن 

طريق طلب م�ساعدات غري مادية اأًيا كانت طبيعة الأن�سطة 

التي ميار�سونها, ودائمًا ما يتعلل هوؤلء بعجزهم, اأو عدم 

اأقرانهم,  ميار�سها  التي  الأن�سطة  ممار�سة  على  قدرتهم 

متقم�سني الإح�سا�س بالعجز, اأو العجز املكت�سب.

املعرفية  والأ�ساليب  ال�سلوكية  الأ�ساليب  تعترب   )94

اأكرث  التعلم الجتماعي من  املبنية على نظرية  والأ�ساليب 

�سعوبات  ذوي  الطالب  تدري�س  يف  ا�ستخداًما  التوجهات 

التعلم.

�سعوبات  ذوي  الطالب  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري   )95

التعلم يخفقون يف ا�ستخدام ال�سرتاتيجية املنا�سبة لتعلم 

بتنبيه  يقوم  اأن  املعلم  على  ينبغي  ولذا  املطلوبة,  املهارة 

الطالب بال�سرتاتيجية املقدمة يف الدر�س, اأو يقوم بتمثيل 

النقا�س  اأ�سلوب  ي�ستخدم  اأو  الطالب,  اأمام  ال�سرتاتيجية 

املوجه بني الطالب واملعلم.

96( ميكن تعريف ال�سرتاتيجية باأنها املهارات التي يقوم 

بها الفرد ملعاجلة املوقف اأو املهمة , وا�ستخدامه لها باأكرث 

املعرفية  م�سادره  على  اعتمادا  وكفاءة  فاعلية  الأ�ساليب 

املتاحة له داخلًيا وخارجًيا و�سول للهدف املطلوب.

97( يوجد بني ذوي �سعوبات التعلم موهوبون وهم الذين 

درا�سية,  غري  جمالت  يف  عادية  غري  مواهب  ميلكون 

يف  تظهر  التعلم  يف  نوعية  �سعوبات  من  يعانون  ولكنهم 

الأداء املنخف�س يف التح�سيل الدرا�سي.

يف  التعلم  �سعوبات  ذوي  من  البالغني  على  لوحظ   )98

القراءة,  �سعوبات  ا�ستمرارية  الأكادميي  التح�سيل 

اأنهم  وجد  كما  الكتابي,  والتعبري  التهجي  يف  وال�سعف 

يتجنبون اأخد اأي مقررات يف الريا�سيات, 

99( ت�سري نتائج الدرا�سات على البالغني من ذوي �سعوبات 

التعلم اإىل تباين يف اأمناط ال�سلوك و�سمات ال�سخ�سية.

100( يفتقر معظم البالغني من ذوي �سعوبات التعلم اإىل 

ك�سب  يف  الذات  على  والعتماد  امل�ستقلة  احلياة  مهارات 

مقومات احلياة وهذا الفتقار يختلف باختالف حدة و�سدة 

�سعوبات التعلم.

تربوياتتربويات
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بقلم : ا. �سلطان بن اإبراهيم العثمان

معلم �سعوبات تعلم واإعالمي متخ�س�س يف �سوؤون الإعاقة 

يخ�س  موؤمتر  اأو  ملتقى  اأو  فعالية  اأو  منا�سبة  كل  يف 

نابعة  وم�سميات  األقابًا  اأ�سمع  الإعاقة   ذوي  الأ�سخا�س 

كم�سمى  الإعاقة  ذوي  على  تطلق  ذاتيه   اجتهادات  من 

اأو  اخلا�سة  القدرات  ذوي  اأو  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

املعوقني اأو الأ�سخا�س غري العاديني... وجميع تلك األألقاب 

الذين  الأفراد  من  فئة   تعني  مدلولتها   يف  والت�سميات 

لديهم اإ�سابة بدنية اأو عقلية اأو نف�سية لها اثر على منوهم 

بوظيفة  للقيام  قدراتهم  من  وحدت  العقلي  اأو  البدين 

واحدة اأو اأكرث من الوظائف التي تعترب اأ�سا�سية يف احلياة 

الجتماعية  العالقة  ممار�سة  اأو  بالذات  كالعناية  اليومية 

والن�ساطات العملية والقت�سادية وذلك �سمن احلدود التي 

تعترب طبيعية ما يتطلب تلبية لحتياجاتهم تقدمي خدمات 

منا�سبة  تعديالت  واإجراء  واأدوات  اأجهزة  وتوفري  متنوعة 

تعدد  من  الرغم  وعلى  املجتمع,  اأفراد  بقية  عن  تختلف 

اتفاقية  اإن  اإل  واحد,  تعريف  يف  واتفاقها  امل�سميات  تلك 

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وبروتوكولها الختياري التي 

عليها  ووقع  2006م  عام   بنيويورك  املتحدة  الأمم  اأقرتها 

الجتهادات  تلك  ح�سمت  الآن,  حتى  دولة   129 من  اأكرث 

م�سمى  على  دوليًا  التفاق  ومت  الت�سميات,  جميع  واألغت 

على  املتخ�س�سون  واجمع   ,) الإعاقة  ذوي  )الأ�سخا�س 

)ذوو  م�سمى  تغيري  حتتم  وتداعيات  اأ�سبابا  هناك  اأن 

�سامال  م�سطلحا  لكونه  نظرًا  اخلا�سة(   الحتياجات 

وعاما لكل من لديه احتياجات خا�سة كاملعوقني وامل�سنني 

والكلى  وال�سرطان  وال�سغط  وال�سكري  الزهامير  ومر�سى 

... اأما م�سمى )الأ�سخا�س ذوو الإعاقة (, فهو خا�س فقط 

لكل فرد لديه اإعاقة من اأي فئة من فئاتها املختلفة �سواء 

كان من املكفوفني اأو ال�سم اأو من ذوي الإعاقة احلركية اأو 

التفاق  وبهذا   ,... العوق  متعددي  اأو من  العقلية  الذهنية 

امل�سمى,  الإعاقة غري هذا  الأ�سخا�س ذوو  يقبل  الدويل ل 

ول جمال لالجتهاد يف اإطالق اأو ابتكار م�سميات اأخرى قد 

بالنق�س  وتو�سمهم  والعجز  بال�سعف  الإعاقة  ذوي  تنعت 

والف�سل, كما يجب على اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته املختلفة 

واملراكز اخلا�سة واحلكومية اعتماده.

على اأي حال, مهما اختلفت الت�سميات كاأنني اأ�سمع هم�سا 

من  فئة لي�ست بالقليلة  من ذوي الإعاقة ذكورا واإناثا يف 

علينا  واأطلق  �سئت  ما  منا  �سِّ واحد  ب�سوت  يقولون  اململكة 

ن�ساء  ونحتاج من اخلدمات  اأعطنا ما  لكن  تريد  لقب ما 

ال�ستقاللية  لنا  وحتقق  كرامتنا  احرتام  ت�سمن  التي 

واحلرية الفردية والندماج يف املجتمع.

مسميات المعوقين بين النعت و النقص
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اإعداد : الأ�ستاذ / �سعيد بن حممد احلمزة الغامدي

مدير اإدارة الرتبية الفكرية

تعتمد معاهد وبرامج ذوي الحتياجات اخلا�سة يف تنفيذ 

اإجراءات  وتنفيذ  تطبيق  يف  لها  العليا  اجلهات  �سيا�سات 

القيا�س  )فريق  بـ  ي�سمى  ما  على  بها  اخلا�سة  القبول 

معاهد  جميع  يف  تواجده  والواجب  املتواجد  والت�سخي�س( 

وبرامج ذوي الحتياجات اخلا�سة , ومن الطبيعي اختالف 

ذلك الفريق من معهد اأو برنامج اإىل اآخر باختالف الفئة 

امل�ستفيدة  واخلدمات املقدمة والكوادر القائمة عليها .

مبا اأن ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة هم امل�ستفيدون 

من ت�سكيل هذا الفريق,فلعلنا يف هذا ال�سدد نتطرق لفريق 

الحتياجات  ذوي  وبرامج  معاهد  والت�سخي�س يف  القيا�س 

الرتبوية اخلا�سة وطرق ت�سكيلها ب�سيء من التف�سيل,

اأهم اجلوانب التي من خاللها يقومون بواجباتهم 

جتاه تلك الفئة.

اأوًل    : اجلانب الإداري ) الر�سمي ( ويقوم به مدير املعهد 

اأو املدر�سة.

ثانيًا   : اجلانب الجتماعي ويقوم به املر�سد الطالبي .

التدريبات  معلم  به  ويقوم  النف�سي  اجلانب   : ثالثًا    

ال�سلوكية.

رابعًا   : اجلانب اللغوي ويقوم به مدرب عيوب النطق .

خام�سًا: اجلانب الطبي ويقوم به طبيب الوحدة ال�سحية 

املدر�سية.

�ساد�سًا: اجلانب الرتبوي ويقوم به معلم الف�سل املتخ�س�س 

يف الرتبية اخلا�سة.

�سابعًا  : اجلانب الأ�سري ويقوم به ويل اأمر الطالب يف كل 

املراحل.

ت�شكيل فريق القيا�س والت�شخي�س واعتماده:

ذوي  وبرامج  معاهد  يف  الفريق  ذلك  ت�سكيل  اعتماد  مت 

الحتياجات الرتبوية اخلا�سة بناًء على اأهمية دور الع�سو 

يف عملية القيا�س والت�سخي�س ولي�س بناًء على اأهمية الع�سو 

الوظيفية يف املعهد اأو الربنامج.

اأي تخ�س�س ميكن  الفريق  اإىل ذلك  اأن ي�ساف      ميكن 

يف  والت�سخي�س  القيا�س  عملية  يف  بعد  اأي  ي�سيف  اأن 

اجلوانب املختلفة من حياة امل�ستفيد من عملية الت�سخي�س 

�سواء القائم بالعملية اأو الطالب على �سبيل املثال )العالج 

الطبيعي , اأخ�سائي التاأهيل ......اإلخ (.

ال�شك اأن اأي فريق عمل يتم ت�شكيله البد اأن يكون 

مبنيا على اأمور عدة لعل منها:

كل  وقيام  العمل  تنظيم  اإىل  الربنامج  اأو  املعهد  حاجة  اأ- 

ع�سو بدوره املحدد و�سمانًا جلودة الإنتاجية.

ب- اعتماد ت�سكيل ذلك الفريق ب�سكل ر�سمي على م�ستوى 

اأو  اخلدمة  نف�س  تقدم  التي  والربامج  املعاهد  جميع 

اخلدمات امل�سابهة.

ج- اأن يبنى ت�سكيل اأي فريق عمل بناًء على اأهمية الع�سو يف 

الفريق ولي�س على اأهميته الوظيفية.

د- يف جمال العلوم الإن�سانية كثريًا ما تتداخل الأدوار مما 

وبطء  الإنتاجية  يف  اجلودة  وقلة  العمل  يف  الإرباك  ي�سبب 

تلك  حدًامن  الفريق  ذلك  ت�سكيل  يف  ولعل  اخلدمة  تقدمي 

التداخالت والتقليل من الآثار ال�سلبية اإن وجدتعلى الطالب 

ب�سفة  الربامج  اأو  املعهد  واإنتاجية  واأ�سرته  خا�سة  ب�سفة 

عامة. 

فريق  يف  ع�صو  كل  دور  عن  خمت�صرة  نبذة  يلي  وفيما 

القيا�س والت�صخي�س

فرق القياس و التشخيص في معاهد 
التربوية   االحتياجات  ذوي  برامج  و 
الخاصة و أساليب تشكيلها و المهام 

المنوطة بها 

تربوياتتربويات
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اأواًل :  مدير املعهد اأو املدر�شة :

اإ�سافًة اإىل ما ن�ست عليه القواعد التنظيمية يف املادة     

وال�ساد�سة  والع�سرين  واخلام�سة  والع�سرين  الرابعة 

دور  فاإن   )  47  -44 ) �س  ال�ساد�س  الباب  والع�سرين من 

وهو  والت�سنيف  الت�سخي�س  يف  الربنامج  اأو  املعهد  مدير 

الت�سخي�س  عملية  يف  والإداري  الر�سمي  للجانب  املمثل 

اأو الربنامج من  باملعهد  ا�ستقبال طلب اللتحاق  يتمثل يف 

الت�سخي�س  عملية  ل�ستكمال  وتوجيهه  الطالب  اأمر  ويل 

بعد توجيه عدد من الأ�سئلة املهمة يف م�سرية الطالب اأثناء 

عملية الت�سخي�س والت�سنيف ولعل من اأهمها : 

-  التاأكد من ا�سم الطالب وعمره الزمني من خالل الأوراق 

الثبوتية الر�سمية.

-  التاأكد من املرافق وعالقته بالطالب .

-  التاأكد من مكان اإقامة الطالب .

-  التاأكد من جهة التحويل .

-  ال�سوؤال عن الأمرا�س املزمنة.

ثانيًا :  املر�شد الطالبي :

والواحدة  اخلم�سون  املادة  عليه  ن�ست  ما  اإىل  اإ�سافًة    

واخلم�سون والثانية واخلم�سون  من الباب ال�ساد�س ) �س 

القائم  كونه  يف  دوره   يتمثل  خمت�س   وب�سكل  فاإنه   )  60

بعملية التوجيه والإر�ساد الطالبي داخل املعهد اأو املدر�سة 

حيث ميثل حلقة الو�سل بني الطالب وكل من له عالقة به 

الربنامج  اأو  واملعهد  الأ�سرة  وبني  املدر�سة  اأو  املعهد  داخل 

وتوفري بع�س البيانات 

ال�سرورية لعملية الت�سخي�س من خالل البحث الجتماعي 

الذي يجريه مع ويل اأمر الطالب املرافق للحالة. وفاعليته 

الت�سخي�س  فرتة  اأثناء  والت�سخي�س  القيا�س  فريق  يف 

املبدئي وفرتة املالحظة ومن ثم اأثناء م�سرية الطالب خالل 

تواجده يف املعهد اأو الربنامج يف كل ماله عالقة بالنواحي  

) الجتماعية و القت�سادية و ال�سحية ...........اإلخ ( . 

ثالثًا : معلم التدريبات ال�شلوكية :

اإ�سافًة اإىل ما ن�ست عليه القواعد التنظيمية يف املادة     

الباب  من  والأربعني  التا�سعة  واملادة  والأربعني  الثامنة 

فريق  يف  الع�سو  هذا  دور  يكت�سب    )  59 �س   ( ال�ساد�س 

القيا�س  اأن  يف  تتمثل  وكبرية  خا�سة  اأهمية  الت�سخي�س  

النف�سي �سروري جدًا يف حياة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

الحتياجات  ذوي  برامج  من  برنامج  اأو  معهد  اأي  يف 

م�سرية  يف  والأ�سا�سية  الأوىل  الركيزة  واأنه  اخلا�سة 

الربنامج  اأو  للمعهد  يتقدم  طالب  اأي  وت�سنيف  ت�سخي�س 

الطالب مبا�سرة من  بالتعامل مع  يبداأ  اأول �سخ�س  لأنه   ,

خالل الإجراءات التالية : 

- تهيئة املكان و ال�ستقبال ودرا�سة احلالة بوجود املرافق 

مع الطالب   

وذلك من خالل املقابلة باأق�سامها ,  الأولية -  الت�سخي�سية 

-  العالجية(.

اخلطوات  بع�س  خالل  من  احلالة  ودرا�سة  -ال�ستقبال 

باملقابلة  وانتهاء  البحثية  املقابلة   ( مثل  الإجرائية 

الت�سخي�سية. 

التي  املقايي�س  من  عدد  تطبيق  ذلك   وي�سمل  القيا�س    -

به  يتنباأ  ما  خالل  من  وذلك  الطالب  وقدرات  تتنا�سب 

منا�سب  اأنه  الفاح�س  يراه  ما  خالل  من  ولي�س  الفاح�س 

للطالب . 

تربويات
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تربويات

يعترب اخليار فيما ينا�سب الطالب متاحا من خالل جمموعة 

املقايي�س والأدوات التي ميتلكها منها ما هو اجتماعي مثل 

نف�سي  هو  وما   , الجتماعي  الن�سج   , التكيفي  ال�سلوك 

وحت�سيلي مثل مقايي�س الذكاء والقدرات املتاحة ( . 

    يعترب الت�سخي�س النف�سي مبا فيه القيا�س النف�سي من 

الأمور ال�سرورية واحليوية يف اأي برنامج من برامج ذوي 

الحتياجات اخلا�سة ويعترب هذا الإجراء �سلب عمل معلم 

املقايي�س  با�ستخدام  والقائم  املدرب  ال�سلوكية  التدريبات 

ذوي  من  حالة  اأي  جتاه  بواجبه  قيامه  اأثناء  النف�سية 

الحتياجات اخلا�سة.

اأ�سعب  الت�سخي�س  اإجراءات  من  الإجراء  هذا  يعترب     

اأثناء  اخلا�سة  الحتياجات  ذوو  بها  مير  التي  اخلطوات 

عملية الت�سخي�س لالأ�سباب التالية:

1- كرثة وجود املالحظات على مقايي�س الختبارات لعدم 

تقنينها على البيئة ال�سعودية.

بعملية  القائمني  بع�س  مهارات  يف  الوا�سح  الق�سور   -2

القيا�س وحاجتهم للتدريب على راأ�س العمل.

3- ينعك�س ا�ستخدام اأ�ساليب التقييم املعدلة اإىل الق�سور 

الوا�سح يف النتائج املرجوة من عملية القيا�س.

اإي�سال  عملية  عن  اأحيانا  بالقيا�س  القائم  عجز   -4

ا�ستجابة  يجعل  مما  للطالب  وا�سح  ب�سكل  التعليمات 

الطالب غري كاملة.

القيا�س  عملية  على  القائمني  الق�سور يف  بع�س  وجود   -5

الدللت  بع�س  ومالحظة  النتائج  تف�سري  يخ�س  فيما 

الإكلينيكية ال�سائعة.

رابعًا : معلم عيوب النطق والكالم :

املادة  التنظيمية يف  القواعد  عليه  ن�ست  ما  اإىل  اإ�سافًة    

�س   ( ال�ساد�س  الباب  من  والأربعون  وال�سابعة  ال�ساد�سة 

اأدوات  من  ميلكه  ومبا  والكالم  النطق  ملعلم  ميكن    )  58

من  الطالب  با�ستفادة  يو�سي  اأن  اللغوي  الت�سخي�س 

خالل  من  ثم  مبدئية  ب�سورة  ل  اأم  له  املقرتح  الربنامج 

ميكن  املالحظة  فرتة  خالل  تنفذ  اأن  ميكن  التي  اخلطط 

التاأكد ب�سكل نهائي مدى ا�ستفادة الطالب من عدمه.

خام�شًا : الطبيب : ) الوحدة ال�شحية املدر�شية (

ال�سحية  للوحدة  تتطرق  مل  التنظيمية  القواعد  اأن  مبا    

عليه  ينطبق  اخلا�سة  الرتبية  طالب  فاإن  مبا�سر  ب�سكل 

يف هذا الإجراء ما ينطبق على طالب التعليم العام حيث 

اأ�سوة  املدر�سية  ال�سحية  الوحدة  اإىل  الطالب  حتويل  يتم 

العام  التعليم  ملدار�س  يتقدمون  الذين  الطالب  باأقرانه  

حالة  على  التعرف  الوحدة  طبيب  خالل  من  نتمكن  حتى 

ناحية  من  للدرا�سة  منا�سبته   ومدى  ال�سحية  الطالب 

�سحية اأم ل وذلك من خالل التاأكد من عدم وجود ما مينع  

الطالب من خمالطة الآخرين داخل املعهد اأو الربنامج . 

الت�شخي�س  عملية  يف  االأ�شرة  دور   : �شاد�شا 

والت�شنيف املبدئي 

   مبا اأن القواعد التنظيمية للرتبية اخلا�سة مل تتطرق لدور 

الواجب  من  فاإنه  والت�سخي�س  القيا�س  جمال  يف  الأ�سرة 

توا�سل الأ�سرة مع كل من له عالقة بالطالب والإجابة على 

كل ال�ستف�سارات ول يقت�سر دور الأ�سرة 

الت�سخي�س  مراحل   طيلة  التوا�سل  بل  احلد  هذا  عند 

املتمثلة بفرتة املالحظة .

 الت�شخي�س املبدئي

 يتم يف هذه املرحلة من مراحل الت�سخي�س حتديد قدرات 

الطالب  اإىل و�سف ذلك  ب�سكل مبدئي مما يودي  الطالب 

مب�سمى اأكرث ما يكون قربًا اإىل حالته الراهنة واأن ل يكون 

مل  الت�سخي�س  عملية  لأن  الطالب  حالة  على  نهائيًا  حكمًا 

تنته بعد ويف هذه املرحلة يجب اأن يت�سف اجلميع باملرونة 

امل�سطلحات  وا�ستخدام  البع�س  بع�سهم  مع  والتوا�سل 

املاألوفة اإىل الآخرين .
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الت�شنيف املبدئي :

    يف هذه املرحلة لبد من تو�سل فريق الت�سخي�س 

يتنا�سب  مبا  التنبوؤ  من  متكنهم   معلومات  اإىل 

املقرتحة  املالحظة  وفرتة  الطالب  ذلك  وقدرات 

التي من خاللها وبنهايتها ميكن احلكم ب�سكل نهائي 

التدريبات  الطالب وحتديد معلم  على م�ستوى ذلك 

فرتة  بداية  ر�سم  عليه  يتوجب  الذي  ال�سلوكية 

املالحظة يف امل�ستوى الدرا�سي اأو الربنامج املنا�سب 

له.

وفرتة  اخلا�شة  الرتبية  معلم   : �شابعًا 

املالحظة :

درا�سي  ف�سل   ( اأ�سهر  اأربعة  اإىل  الفرتة  هذه  متتد 

ال�سابق  الفريق  اأع�ساء  كل  فيها  ي�ساهم   ) كامل 

 ( املتخ�س�س  اخلا�سة  الرتبية  معلم  اإىل  بالإ�سافة 

معلم الف�سل ( كعن�سر اأ�سا�سي يف هذه املرحلة:

    اإ�سافًة اإىل ما ن�ست عليه القواعد التنظيمية من 

والواحد  والأربعني  والثالثني  التا�سعة  املواد  خالل 

والأربعني من الباب  ال�ساد�س ) �س 53 – 55 ( فاإن 

املرحلة  هذه  يف  ع�سو  كاأهم  اخلا�سة  الرتبية  معلم 

اإىل  بالإ�سافة  والت�سنيف  الت�سخي�س  مراحل  من 

اأي مرحلة  اأن ينقطع يف  الأ�سرة التي ل يكاد دورها 

مركز  يعتربان  والت�سنيف  الت�سخي�س  مراحل  من 

حيث  بالطالب  عالقة  له  من  وكل  املالحظة   عملية 

يتم تنفيذ هذه املرحلة وفق برنامج معد م�سبقًا  يكون 

وب�سكل خمت�سر على النحو التايل :

 - ال�شهر االأول : 

   التعرف على حالة الطالب ب�سكل اأف�سل من خالل 

اخلطط  واإعداد  الف�سل  يف  زمالئه  مع  تواجده 

معلم   ( اخلا�سة  الرتبية  معـــلم  قبل  من  والربامج 

الف�سل ( ومعلم التدريبات ال�سلوكية .

 -   ال�شهر الثاين : 

متابعة جتاوب وتطور الطالب من خالل تنفيذ تلك 

اخلطط والربامج بالإطالع امل�ستمر من قبل الأ�سرة.

- ال�شهر الثالث : 

معلم  قبل  من  الربامج  تلك  تقدمي  يف  ال�ستمرار 

�سرح  مع  الفردية  الرتبوية  اخلطة  �سمن  الف�سل 

باأول  اأوًل  الطالب  على  تطراأ  قد  التي  املتغريات  كل 

التو�سية  مع  بالطالب  عالقة  له  من  وكل  لالأ�سرة 

باإعادة فح�س الطالب عند احلاجة اإىل ذلك.

الت�سخي�س النهائي واتخاذ القرار املنا�سب

- ال�شهر الرابع :

بنهاية ال�سهر الرابع يتم اأخذ املالحظات التي وردت 

عن الطالب من معلم الرتبية اخلا�سة ) معلم الف�سل 

اإمكانية  ومدى  ودرا�ستها  العتبار  يف   ) املتخ�س�س 

الطالب  فح�س  اإعادة  عملية  يف  منها  ال�ستفادة 

عليها  يبنى  اأن  ميكن  التي  ال�سلبة  القاعدة  لكونها 

واإعداد  فح�سه  واإعادة  للطالب  م�ستقبلي  قرار  اأي 

املكان  اإىل  التحويل  اأو  بالقبول  اإما  املنا�سب  التقرير 

املنا�سب له ثم يجتمع فريق الت�سخي�س  بح�سور ويل 

اأمر الطالب لتخاذ القرار النهائي.

الت�سخي�س  عملية  متت  قد  تكون  الإجراء  بهذا 

يف  مبا  اجلميع  لدى  مقبوًل  التقرير  ويكون  النهائي 

ذلك الأ�سرة اأيا كان نوعه.

تربويات



بقلم : عبداملجيد بن اإبراهيم احلميد

والتعليم  الرتبية  باإدارة  اخلا�سة  الرتبية  برامج  م�سرف 

مبحافظتي حوطة بني متيم واحلريق

ال�سيا�سة  تبنتها  التي  والأكادميية  الرتبوية  امل�ساريع 

ال�سنوات  خالل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التعليمية 

عديدة  ملراحل  ال�سخم  امل�سروع  هذا  خ�سع  ,وقد  املا�سية 

التطبيق  ملرحلة  و�سل  اأن  اإىل  وجتارب  درا�سات  مابني 

الفعلي على اأر�س الواقع.

وقد �سكل م�سروع الدمج الرتبوي نقلة نوعية على م�ستوى 

�سرهم. 
ُ
اأ على  وكذلك  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأفراد 

حيث اأ�سبح الطالب ذو احلاجات اخلا�سة يذهب ملدر�سته 

الدرا�سي ك�سائر  اليوم  نهاية  الباكر ويعود مع  ال�سباح  يف 

طالب التعليم العام ,بعد اأن كان يف يوم من الأيام يرتاد 

مركزا لالإقامة الدائمة اأو املراكز النهارية التي كان اأبرز 

اأبرز  من  وكذلك  والجتماعي.  الأ�سري  العزل  �سلبياتها 

,اخلدمات  الدمج  م�سروع  قدمها  التي  النوعية  النقالت 

العام كربامج  التعليم  الطالب يف مدار�س  لبع�س  املقدمة 

وا�سطرابات  ال�سلوكية  وال�سطرابات  التعلم  �سعوبات 

النطق والكالم ,والتي ا�ستطاعت اأن تعالج جزءًا كبريًا من 

الفجوة بني العمر الزمني للطالب وامل�ستوى املتوقع منه يف 

هذا العمر.

تربوية  بيئة  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  يتوفر  فحني 

يف  فهذا  العاديني  اأقرانهم  مع  واحد  مكان  يف  وتعليمية 

نظري كفيل باأن يحقق اأهم مبادئ العدالة وامل�ساواة. وهذا 

بال �سك يرفع من م�ستوى احلقوق املفرو�سة والتي يجب اأن 

ينالها ذوو الحتياجات اخلا�سة.

بع�س  من  الرتبوي  الدمج  م�سروع  يعانيه  ما  وبرغم 

م�ستوى  يف  الق�سور  بع�س  اأبرزها  من  والتي  ال�سلبيات 

اإنه  اإل  باملدار�س,  امللحقة  الربامج  يف  والتجهيز  اخلدمة 

العربية  اململكة  اأن  ,خا�سة  الوقت  مع  ذلك  تاليف  ميكن 

ال�سعودية تعد حديثة عهد يف عامل رعاية ذوي الحتياجات 

اخلا�سة. واأعتقد اأن ال�سلبية التي قد نغفل عنها اأو ل نوليها 

جل الهتمام ,تتمثل يف عملية التوعية حول م�سروع الدمج 

الرتبوي واخلدمات التي يقدمها.

الدمج  م�سروع  ُيك�سب  رئي�سًا  حمورًا  تعد  التوعية  فعملية 

املجتمع  بعامة  وانتهاء  املعوق  اأ�سرة  من  ابتداء  العون  يد 

املحيط . فحني جند اأ�سرة تتفهم حاجات ومتطلبات ابنها, 

ذوي  مع  الطبيعي  بال�سكل  يتعامل  اأن  ي�ستطيع  وجمتمع 

احلاجات اخلا�سة ,حتما �سي�سعر حينها املعنيون مب�سروع 

الدمج باأنهم جزء ل يتجزاأ من بناء هذا املجتمع. واأمتنى 

مكثفة  توعية  لعملية  احلقيقي  البدء  كمخت�سني  نتبنى  اأن 

تو�سلنا لتحقيق كافة اأهداف م�سروع الدمج الرتبوي وذلك 

بحقوق  الوعي  ون�سر  الإعاقة  مبجالت  التوعية  خالل  من 

الدور  ماهية  وبيان  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  وواجبات 

�ستعود  الذي  امل�سروع  هذا  جتاه  املجتمع  لأفراد  احلقيقي 

تاأهيله  يتم  حني  ووطنه  دينه  �سيخدم  �سخ�س  على  ثماره 

حتتاج  الرتبوية  امل�ساريع  هذه  فمثل  ال�سحيح.  بال�سكل 

كلها ,ول ميكن اأن ينجح م�سروع 
ُ
لوعي جمتمعي كي توؤتي اأ

اخلا�سة.  الرتبية  بخدمات  الوعي  يفتقد  جمتمع  يف  كهذا 

ولالأمانة ل اأنكر حت�سن م�ستوى املعلومة لدى املجتمع حول 

برامج الرتبية اخلا�سة , ولكن احلقيقة ح�سب ما اأ�ساهده 

يف امليدان اأن التوعية مل ت�سل بعد مل�ستوى يكفل لنا جناحًا 

مميزًا مل�سروع الدمج الرتبوي.

مشروع الدمج التربوي 
وضرورة التوعية

تربويات
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بقلم : ح�سني بن عثمان احل�سني

مدير اإدارة ال�سطرابات ال�سلوكية والتوحد 

اإن�ساين  اأن التعليم حق  توؤكد �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية على   

والأخالقي.   الديني  املنظور  يف  احلال  وكذلك  متييز,  وبدون  للجميع,  ووطني  واجتماعي 

مبجال  املرتبطة  والثوابت  الأ�س�س  من  عدد  على  ال�سيا�سة  تلك  ا�ستملت  ذلك  على  وبناء 

الرتبية اخلا�سة والتي حتفظ حق التعليم اجليد لكل الأفراد ذوي الإعاقة.

يف  التوحد  طيف  ا�سطرابات  ذوي  من  الطالب  خدمة  تتم  ما  كثريًا  التوحد  جمال  .يف 

�سفوف خا�سة مبعزل عن اأقرانهم العاديني, لكون ذلك الإجراء  اأكرث اأمانًا واأي�سر رقابة 

الأن�سب  املكان  تكون  قد  ال�سفوف  اأن هذه  لننكر  الطالب,  هوؤلء  متابعة  واأقل جهدًا يف 

اإيجابية يف النظرة الجتماعية لهم. 

النائب  معايل  تعميم  موؤخرًا  �سدر  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

التوحد  حالت  بقبول  1433/12/27هــ  يف   332061759 رقم 

 - العام  التعليم  مدار�س  يف  العقلي  بالتخلف  امل�ساحب  غري 

يف  كليًا  -ودجمهم  التوا�سلية  الطالب  مهارات  مراعاة  بعد 

ال�سف العادي , مع تقدمي خدمات غرفة امل�سادر  وبناء عليه 

�سارعت معظم اإدارات الرتبية والتعليم يف تطبيق هذا النمط 

من اخلدمة , ومت اإحلاق ع�سرات الطالب بال�سف العادي مع 

نتائج  الأولية وجود  التقارير  واأظهرت  امل�سادر  خدمات غرفة 

التح�سيلي ومهاراتهم  الطالب  انعك�ست على م�ستوى  اإيجابية 

وارتياح  ر�سى  نالت  كما  والتوا�سلية.  والجتماعية  النف�سية 

اأولياء الأمور وزيادة تقبلهم لأبنائهم.

بال�سعوبات  مليء  التفاوؤيل  املنحى  هذا  اأن  اجلميع  يدرك 

والعقبات ويتطلب ت�سافر اجلهود وتاآزرها ونحن كاأ�سرة تربوية 

متفانني يف خدمة  و�سنكون  والتفاعل  التفاوؤل  بزمام  �سنم�سك 

يلبي  ومبا  املن�سودة  الرتبوية  الأهداف  يحقق  مبا  الفئة  هذه 

تطلعات اجلميع.

متعددة  لأ�سباب  التوحد  طيف  ا�سطرابات  ذوي  من  ل�سريحة 

وكذلك  والجتماعية  التوا�سلية  مهاراتهم  �سعف  اأبرزها  من 

تفاوؤًل  اأكرث  احلديثة  التوجهات  اإن  اإل  ال�ستقاللية,  املهارات 

الرعاية  تقدمي  يف  الأن�سب  الإجراء  اأن  ترى  حيث  واإيجابية 

النف�سية والرتبوية للطالب من ذوي ا�سطرابات طيف التوحد 

قدراتهم  كانت  ما  متى  العادي  ال�سف  يف  اإحلاقهم  يف  يتمثل 

وزارة  اإليه  تتوجه  ما  وهذا  بذلك,  ت�سمح  والتوا�سلية  العقلية 

الرتبية والتعليم حاليًا, هذا الإجراء ينقل الطالب التوحدي من 

الأ�سوار ال�سيقة لل�سف اخلا�س اإىل اأجواء ال�سف العادي يف 

الفناء الوا�سع للمدر�سة العادية مبا يحتوي من طالب, ومرافق, 

تغيري  على  يعمل  بدوره  وهذا  اجتماعي,  وتفاعل  واأن�سطة, 

اخلدمات  يتلقى  معوقا  كونه  من  للطالب  الجتماعية  النظرة 

مبعزل عن الآخرين اإىل طالب يتلقى تعليمه يف ال�سف العادي 

وي�ساير زمالءه العاديني. 

لالأطفال  املدرو�س  الدمج  اأن  اإىل  الدرا�سات  اأ�سارت  لقد 

التوحديني واملخطط له بعناية ميكن اأن يكون مفيدًا لهم يف حال 

والجتماعية  التوا�سلية  املهارات  من  منا�سبًا  قدرًا  امتالكهم 

حيث يتيح لهم التفاعل اجليد مع املعلمني والطالب الآخرين, 

نتائج  يعطي  العادي  ال�سف  يف  دجمهم  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 

تربويات

مع التوحديين البد أن نكون منصفين
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بقلم : د.ندى بنت �سالح الرميح

الدارة العامة للرتبية اخلا�سة بالوزارة

     انطلقت حركة التعليم للجميع يف املوؤمتر العاملي الذي 

العاملي  الإعالن  عنه  ونتج   , 1990م  عام  تايالند  يف  عقد 

 World Declaration on للجميع  بالتعليم  اخلا�س 

Education For All, ويهدف اإىل تلبية حاجات التعلم 
جلميع الأطفال وال�سباب والكبار, مع الرتكيز على الأطفال 

ذوي الإعاقة واملحرومني. وقد اأدى ذلك اإىل ظهور مفهوم 

مدار�س اجلميع Schools for All التي تقبل جميع 

الدمج  حركة  اتخذت  وقد  بينهم.   متييز  دون  الطالب 

اجتاهًا تطوريًا يف عام 1994م عندما �سدر عن اليون�سكو  

خالل   Salamanca Declaration �سالمنكا  اإعالن 

املوؤمتر العاملي لتعليم ذوي الإعاقة, حتت عنوان:)الو�سول 

واجلودة Access and Quality(, والذي عقد يف 

الدمج  ملبداأ  قوية  دفعة  الإعالن  اأعطى هذا  اإ�سبانيا حيث 

الدمج  يكون  اأن  فيه  وجاء  الإعاقة.  ذوي  لالأفراد  ال�سامل 

ال�سامل هو الأ�سا�س يف تعليم ذوي الإعاقة, وحث احلكومات 

على تبني �سيا�سة املدار�س ال�ساملة, ومن هذا املوؤمتر انبثق 

اإطار العمل مع اأفراد ذوي الإعاقة الذي ن�س على:   

• ت�سجيل جميع الأطفال يف املدار�س العادية , ما مل تكن 
هناك اأ�سباب قاهرة  متنع ذلك .

• �سرورة ا�ستجابة املدار�س العادية لالحتياجات املختلفة 
للطالب . 

املناهج  خالل  من  للجميع  التعليم  جودة  �سمان   •
 UNESCO,(  املنا�سبة وا�سرتاتيجيات التعليم  املتنوعة

)12-1994,11
    ومن ذلك احلني اأ�سبحت الدول املتقدمة تتبنى ما يعرف 

اإيجاد  يعني  الذي   )Full Inclusion( ال�سامل  بالدمج 

ذوو  و  العاديون  الطالب  فيه  يدر�س  واحد  تربوي  نظام 

الإعاقة, مع تهيئة البيئة املادية للو�سول ال�سامل اإىل ذوي 

ال�سف   داخل  اخلا�سة   الرتبية  خدمات  تاأمني  و  الإعاقة 

الدرا�سي كلما اأمكن ذلك اأو داخل املدر�سة كحد اأدنى.  

اأطلقت الأمم املتحدة عام2000م  التوجه     ولتعميم هذا 

يف   Inclusive Education ال�سامل  التعليم  مبادرة 

حق  على  ال�سامل  التعليم  وي�ستند  ال�سنغال,  عا�سمة  دكار 

جميع املتعلمني يف التعليم اجليد الذي يلبي حاجات التعلم 

واملهم�سة  ال�سعيفة  الفئات  على  الرتكيز  مع  الأ�سا�سية, 

ال�سامل  بالتعليم  املتمثل  النهائي  و الهدف  تركيزًا خا�سًا, 

التما�سك  وتعزيز  التمييز,  اأ�سكال  جميع  اإنهاء  يف  يكمن 

.)unisco,2000( الجتماعي

 Full Inclusion  وقد مت  تبني م�سطلح الدمج ال�سامل     

الطالب  اأداء  اإ�سالحية ت�سب يف حت�سني  ليمثل مبادرة   ,

التعليم  وف�سول  مدار�س  يف  وم�ساركتهم  الإعاقة,  ذوي 

العام, حيث و�سع املدافعون عن الدمج فكرة مبادرة الرتبية 

بدرجة  املعوقني  الطالب  لت�سمل  للجميع  والتعليم  العادية  

متو�سطة و�سديدة .

املدار�س  اأ�سبح يركز على  املفهوم حتى     وقد تطور هذا 

حيث   ,« ال�سامل  الدمج   « مدار�س  اأو   « املتجان�سة  غري   «

– مع  اإعاقتهم  عن  النظر  – بغ�س  الأطفال  جميع  يعمل 

التعليم  مدار�س  يف  ال�سرورية  الدعم  اأ�سكال  تقدمي 

الرتبية  اأ�ساليب  املدار�س  هذه  مثل  يف  وا�ستبدلت  العام. 

اإىل  الطالب  بع�س  نقل  تت�سمن  التي  التقليدية  اخلا�سة 

مثل  الدرا�سي,  الف�سل  عن  بعيدة  للدرا�سة  اأخرى  اأماكن 

ف�سول خا�سة, اأو غرف امل�سادر اإىل تقدمي جميع اأ�سكال 

وتكييف  العادي,  الدرا�سي  الف�سل  يف  والتدريب  التعليم 

يتنا�سب  مبا  التدري�س  وطرائق  املناهج  و  املدر�سية  البيئة 

مع حالة كل طفل من ذوي الإعاقة, وميكن تعريف مدر�سة 

املدر�سة  باأنها:    Inclusive school ال�سامل  الدمج 

التي ل ت�ستثني اأحدًا حيث تبنى على فل�سفة عدم الرف�س 

 Zero Reject( ال�سفري  الرف�س  م�سطلح  اأو 

اأنها ملزمة بتعليم جميع  philosophy( تاأكيدًا على 
اخلدمات  تقدمي  عن  المتناع  لها  يحق  ل  وباأنه  الأطفال, 

والربامج لأي طفل ب�سبب اإعاقته.

   وتعتمد مدر�سة الدمج ال�سامل على �سيا�سة الباب املفتوح  

ول  واإعاقتهم.  قدراتهم  عن  النظر  بغ�س  الطالب  جلميع 

مهارات  الطالب  لدى  يكون  اأن  اإىل  تلك  املدر�سة  حتتاج 

الرتبوية  للربامج  ومنا�سبني  جاهزين  جتعلهم  حمدودة 

الدمج الشامل: 
الحلم الذي تحقق
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املبدئية  ب�سورته  الدمج  يف  احلال  هو  –كما  املوجودة 

»Mainstreaming«- ولكنها بدًل من ذلك تعد البيئات 

والجتماعية  الرتبوية  لالحتياجات  الداعمة  ال�سفية 

ملجتمع الطالب, �سواء اأكانوا من ذوي الإعاقة اأم العاديني.

املتطلبات  اأظهر  املفهوم  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير     

ال�سرورية لنجاح الدمج ال�سامل مبا يف ذلك اإعادة تنظيم 

الرتبية  بني   merging« والدمج«  كامل  ب�سكل  املدر�سة 

العامة واخلا�سة, والو�سول اإىل نظام تربوي عام موحد. 

   وعلى الرغم من اأن الدمج ال�سامل يف�سر اأحيانًا  باأنه دمج 

جلميع الطالب ذوي الإعاقة  يف املدار�س العادية بالقرب 

من منازلهم, وذلك بغ�س النظر عن نوع الإعاقة ودرجتها, 

من  اأكرث  يت�سمن  ال�سامل  للدمج  احلقيقي  املفهوم  فاإن 

ذلك, اإذ اإنه ي�سمل توفري املناهج املنا�سبة  وطرائق تدري�س 

ووجود  املتعلمني,  جلميع  ومنا�سبة  وخالقة  ومرنة  متعددة 

والجتماعي,  والنف�سي  واللغوي  الدعم  اجل�سدي  خدمات 

والبيئة اجلاذبة ذات اجلودة العالية. والعنا�سر الأ�سا�سية 

للدمج ال�سامل هي :

1( درا�سة جميع الطالب يف املدار�س العادية. 

الأن�سطة  جميع  يف  الإعاقة  ذوي  الطالب  ا�سرتاك   )2

املدر�سية.

اأي  ب�سبب  املدر�سة  يف  للدخول  طالب  اأي  رف�س  عدم   )3

اإعاقة يعانيها.

تعليمهم يف ف�سول عادية  الإعاقة  الطالب ذوي  تلقي   )4

مع زمالئهم يف الفرتة العمرية نف�سها, مع عدم وجود اأي 

ف�سول درا�سية خا�سة مبدر�ستهم .

5( اإعطاء اأهمية واهتمام كافيني لطريقة التعليم التعاوين 

العملية  �سمن  واإدخالها  بع�سًا  بع�سهم  مع  الطالب  بني 

التعليمية .

6( توفري اخلدمات امل�ساندة والدعم من الرتبية اخلا�سة 

يف الف�سل الدرا�سي العادي ويف جميع البيئات املدجمة .

7( اإعداد خطة فردية تعليمية للطالب ذوو الإعاقة.

 وقد وقعت اململكة العربية ال�سعودية  على التفاقية الدولية 

الأمم  اعتمدتها  التي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 

الدول  حتر�س  اأن  فيها  جاء  ومما   , 2007م  عام  املتحدة 

النظام  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ا�ستبعاد  عدم  على 

التعليمي العام ب�سبب الإعاقة, ومتكينهم من احل�سول على 

تعليم جماين يف بيئة تعليم �سامل وجيد, ولأن بالدنا كانت 

رائدة يف جمال دمج ذوي الإعاقة, فاإن التحول اإىل الدمج 

ال�سامل يف مدار�سنا كان حلما يكاد اأن يتحقق .
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اإعداد : حممد بن عبداهلل احلماد

ق�سم الرتبية اخلا�سة

كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

الدمج  تطبيق  نحو  العامل  حول  الدول  من  الكثري  اأجتهت 

الرتبوية  الحتياجات  ذوي  للطالب  ال�سامل  الرتبوي 

اخلا�سة. ويعترب موؤمتر �سالمنكا الذي اأقيم يف اأ�سبانيا يف 

لتطبيق  الدول  التي حثت  احلقيقة  البداية  هو   1994 عام 

التزمت  كميثاق  يعترب  اإنه  حيث  ال�سامل,  الرتبوي  الدمج 

به اأكرث الدول املوقعة على هذا امليثاق. ونتيجة لذلك وقع 

بذوي  املهتمة  املنظمات  من  دولية  منظمة   25 و  دولة   92

الحتياجات الرتبوية اخلا�سة على هذا امليثاق. 

لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  اأبرز  على  التعرف  يتم  اأن  قبل 

املق�سود  تعريف  بنا  املهم  من  ال�سامل,  الرتبوي  الدمج 

بالدمج الرتبوي ال�سامل. قامت منظمة اليون�سكو)2003( 

الرتبوي  بالدمج  املهتمة  الدولية  املنظمات  من  -وهي 

بتعريف   -)Inclusive Education( ال�سامل 

اأي طالب  اأنه حق من حقوق  ال�سامل على  الرتبوي  الدمج 

اأو  اإعاقته  عن  النظر  بغ�س  احلي  مدر�سة  يف  للتعلم 

خ�سائ�سه الفردية اأو ال�سعوبات التي تواجهه يف املدر�سة. 

كما يعترب التعليم يف مدر�سة احلي, حًقا اإن�سانًيا من حقوق 

اأي طالب ونتيجة لذلك يعترب الدمج الرتبوي ال�سامل نوعًا 

من اأنواع العدالة الجتماعية.

الطالب ذوي  تعليم  اإىل  ال�سامل  الدمج  يدعو  اآخر  مبعنى 

الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يف الف�سل العادي جنبا اىل 

جنب مع اقرانه مع تقدمي كافة اخلدمات التي ت�ساعد على 

جناح دجمهم يف الف�سل العادي.

للطالب  ال�سامل  الرتبوي  الدمج  نحو  النتقال  عملية  اإن 

ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة لي�ست بالعملية ال�سهلة, 

لذا لبد من توفر عدد من العنا�سر لكي يتم تطبيق الدمج 

من  كل  اأجراها  درا�سة  ويف  وناجح.  �سل�س  ب�سكل  ال�سامل 

اأمريكا  يف  مدر�سة  األف  على   )1998( قارترن  و  لب�سكي 

الدمج  لتطبيق  ال�سرورية  العنا�سر  اأبرز  على  للتعرف 

ال�سامل ب�سكل ناجح. ووجد الباحثان العنا�سر التالية:

الهامة  العنا�سر  اإحدى  تعترب  التي  اجليدة:  القيادة   -1

يف  مهم  دور  من  تلعبه  ملا  وذلك  ال�سامل,  الدمج  لنجاح 

كما  ال�سامل.  الدمج  تواجه  التي  العقبات  على  التغلب 

املديرون,  الآباء,  املعلمون,  اجليدة:  القيادة  حتت  يندرج 

أبرز المتطلبات الالزمة نحو تطبيق الدمج  التربوي 
الشامل للطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة

تربويات
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وغريهم من اأع�ساء املجتمع املهتمني بتعليم الطالب ذوي 

الحتياجات الرتبوية اخلا�سة.

2- التعاون: الذي يعترب اأحد العنا�سر التي ينبغي توفرها 

اأن  هو  هنا  بالتعاون  ويق�سد  ال�سامل.  الدمج  تطبيق  عند 

املخت�سني  بع�س  مع  كفريق  العادي  الف�سل  معلم  يعمل 

الحتياجات  ذوي  الطالب  تعليم  يف  ي�ساعدونه  الذين 

الأخ�سائي  اخلا�سة,  الرتبية  معلم  مثل  اخلا�سة  الرتبوية 

النف�سي, اأخ�سائي النطق وغريهم من املخت�سني )لورمان 

واآخرون, 2005(. كما يرى متلر )2000( اإن وجود م�ساعد 

معلم داخل الف�سل له دور يف ت�سهيل مهمة معلم الف�سل. 

العادي  الف�سل  معلم  التعاون بني  املرجوة من  الفائدة  اإن 

هام  دور  له  الآخرين  واملخت�سني  اخلا�سة  الرتبية  ومعلم 

تعليمهم  وكيفية  الطالب  هوؤلء  تعليم  عند  التخطيط  يف 

لكي ي�ستفيدوا اإىل اأق�سى حد ممكن من الدر�س )اأجوين, 

.)2008

3- دعم املعلمني والطالب: اإن عملية تقدمي الدعم الالزم 

جلميع طاقم املدر�سة له دورهام يف جناح الدمج ال�سامل. 

برامج  تقدمي   )2000( واآخرون  اأفراميد�س  يقرتح  لذلك 

تدربية جلميع طاقم املدر�سة. بينما يقرتح الهويرز وال�سيخ 

)2006( عر�س �سريط فديو لإحدى جتارب الدمج ال�سامل 

لب�سكي  يقرتح  كذلك  الدعم.  اأنواع  من  كنوع  الناجحة 

خدمات  تقدمي  ينبغي  الطالب  لدعم   )1998( وقارترن 

اإجناح  يف  الطالب  دعم  يف  لدورها  اإ�سافية  وم�ساعدات 

الدمج ال�سامل. 

اإن تقدمي الدعم الالزم جلميع طاقم املدر�سة له دور هام 

املخاوف  اإزالة  يف  لدوره  وذلك  ال�سامل  الدمج  اإجناح  يف 

نحو تطبيق الدمج ال�سامل لدى جميع العاملني يف املدر�سة 

وكذلك الطالب. 

4- وجود الدعم املايل: اإن وجود الدعم املايل الكايف عند 

تطبيق الدمج ال�سامل له دور هام يف اإجناح الدمج ال�سامل 

مواجهة  اإىل  يوؤدي  املادية  الإمكانيات  نق�س  اإن  حيث 

)هودكن�سون  ال�سامل  الدمج  تطبيق  يف  ال�سعوبات  بع�س 

وفكريمان, 2009(.

واملدر�سة  البيت  بني  امل�ساركة  اإن  الأ�سرية:  امل�ساركة   -5

ت�ساعد  حيث  ال�سامل,  الدمج  اإجناح  يف  هامًا  دورًا  يلعب 

ابنها  للمعلم حول  القوة وال�سعف  الأ�سرة يف تقدمي نقاط 

و  )بارديل  الطالب  جميع  تدري�س  يف  املعلم  ي�ساعد  مما 

اآخرون, 1998(. 

ي�سبح  لكي  املنهج  تكييف  عملية  اإن  املناهج:  تكييف   -6

منا�سبا جلميع الطالب مبا فيهم الطالب ذوو الحتياجات 

الرتبوية اخلا�سة له دور يف اإجناح الدمج ال�سامل.

7- اإعادة النظر يف عملية التقييم: اإن عملية تقييم جميع 

باأداة تقومي واحدة لي�ست عادلة وذلك لختالف  الطالب 

النظر  اإعادة  ينبغي  لذلك  الطالب,  جميع  بني  القدرات 

اقرتح  وقد  ال�سامل.  الدمج  تطبيق  التقييم عند  يف عملية 

الحتياجات  ذوي  الطالب  تقومي  يف   )2010( القريني 

ال�سفوية  الختبارات  ا�ستخدام  املثال  �سبيل  على  اخلا�سة 

باأنه  ذلك  من  ويت�سح  التحريرية.  الختبارات  من  بدل 

ينبغي على معلم الف�سل عند تطبيق الدمج ال�سامل عدم 

بل  الطالب  جميع  تقييم  يف  واحدة  طريقة  على  العتماد 

التي تنا�سب قدرات  التقييم  لبد له من ا�ستخدام طريقة 

كل طالب.

8- ا�ستخدام طرق التدري�س املنا�سبة: اإن ا�ستخدام طرق 

فيهم  مبا  الطالب  جميع  تدري�س  يف  املنا�سبة  التدري�س 

هام  دور  له  اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات  ذوو  الطالب 

ا�ستخدام طرق  اإن  كما  ال�سامل.  الدمج  تطبيق  اإجناح  يف 

جميع  ا�ستفادة  يف  مهما  دورا  تلعب  املنا�سبه  التدري�س 

التعاوين  التعلم  الطرق:  هذه  ومن  الدر�س,  من  الطالب 

والتعلم بالقرين )لورمان  واآخرون, 2005(.

تلك  توفر  بان  ال�سابقة  العنا�سر  خالل  من  ويالحظ 

بالغ  امر  ال�سامل  الرتبوي  الدمج  تطبيق  عند  العنا�سر 

الأهمية يف اإجناحه وتعمل كذلك على اإزالة العقبات التي 

اجتهت  والذي  تطبيقه  عند  الدمج  تواجه  اأن  املمكن  من 

الكثري من الدول حول العامل يف تبنيه.
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تقدمي

 اإدارة املوقع                   

نحو  ال�سريفني  احلرمني  خادم  توجهات  من  انطالقا 

تطلعات  لتحقيق  و�سعٍيا  الإلكرتونية  احلكومة  حتقيق 

التقنيات احلديثة من  لال�ستفادة  والتعليم   الرتبية   وزارة 

الأوىل  ن�ساأتها  يف  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة  �سعت 

العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمري  برنامج  مع  بالتعاون  و 

تاأ�سي�س  اإىل  )ميديونت(  والتعليمية  الطبية  لالت�سالت 

عملية  لتي�سري   املعلومات   �سبكة  على  اإلكرتوين  موقع 

امليدان الرتبوي  التوا�سل مع من�سوبي الرتبية اخلا�سة يف 

ذوي  الطالب  اأمور  لأولياء  الرتبوية  باخلدمات  والتعريف 

الحتياجات اخلا�سة واملهتمني بهذا املجال حيث ظل هذا 

من  امل�ستفيدين  لكافة  خدماته  يقدم  الإلكرتوين  املوقع 

خدمات الرتبية اخلا�سة ل�سنوات عديدة.  

الأ�ساليب  من  ال�ستفادة  يتطلب   بات  الأمر  هذا  اإن  اإل 

مع  اأكرث  تفاعال  حتقق  التي  الإلكرتونية  التطويريه 

اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة  هدفت  ولذا  امل�ستفيدين. 

موقع  اإن�ساء  خالل  من  الإلكرتونية  اأدواتها  تطوير  اإىل 

اإلكرتوين �سمن البوابة الإلكرتونية  لوزارة الرتبية والتعليم 

مع  التفاعل  فر�سة  وي�سمن  متعددة  خدمات  يقدم  بحيث 

كافة �سرائح املجتمع من خالل  قنوات التوا�سل الجتماعي 

واملرئي, اإ�سافة اإىل امل�ساركات الفعلية من امل�ستفيدين عرب 

منتديات الرتبية اخلا�سة, وفيما يلي نقدم نبذة عن املوقع 

من خالل ا�ستعرا�س ال�سفحة الرئي�سية : 

1-ال�سفحة الرئي�سية: 

وت�سمل عناوين رئي�سية عن  نبذة حول الإدارة , الإدارات, 

 , امل�ستندات  مكتبة  اخلا�سة,  الرتبية  فعاليات  الأخبار  

واأ�ساليب التوا�سل.  

نافذة على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للتربية الخاصة

تكنولوجيات
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2- املعلومات العامة:

ت�سرد نبذة عن الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة والهيكل الإداري والإدارات التخ�س�سية, اإ�سافة اإىل الأنظمة والقواعد املتعلقة 

بالرتبية اخلا�سة ومقالت اأ�ساتذة الرتبية اخلا�سة يف امليدان واجلامعات ثم العناوين الرئي�سة للتوا�سل مع الإدارة , ثم نبذة عن 

مطابع خادم احلرمني ال�سريفني لطباعة القراآن الكرمي بطريقة برايل, واملكتبة املركزية للكتب الناطقة.

3-روابط هامة:

وي�سمل ح�ساب الرتبية اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي)تويرت(  وقناة الرتبية اخلا�سة على اليوتيوب اإ�سافة اإىل اأحدث 

الدرا�سات ذات العالقة وبع�س عرو�س الفيديو الهامة  

4-اآخر الأخبار : 

و ي�ستعر�س اأهم الأخبار والأحداث املتعلقة بالرتبية اخلا�سة.

موقع الرتبية اخلا�سة

https://www.moe.gov.sa

ح�ساب الرتبية اخلا�سة 

se___gov@
قناة خا�س املرئية

http://www.youtube.com/user/segovsa

تكنولوجيات
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بقلم : اأنور بن ح�سني الن�سار

م�سرف العوق الب�سري بالوزارة

 

اللم�س  حا�سة  ا�ستخدام  اإىل  تعلمهم  يف  املكفوفون  يحتاج 

معلمو  ظل  ولقد   , الأ�سياء  لفح�س  الأدق  الو�سيلة  لأنها   ,

لدى  اليدوية  املهارات  تفعيل  كيفية  من  يعانون  املكفوفني 

 , املهارية  واملعارف  املعلومات  و�سول  من  للتاأكد  طالبهم 

ومن هنا بداأ انت�سار ا�ستخدام خامة ال�سل�سال يف تعليم 

املكفوفني , وهو ما �سيعر�س يف هذا املقال.

متهيد:

م�ستلزماته  �سناعة  يف  اخلزف  مادة  الإن�سان  ا�ستخدم 

املنزلية الفخارية منذ الألفية ال�سابعة قبل امليالد , ابتكر 

منها ما يفيده يف حياته اليومية يف �سناعة الأواين لل�سرب 

بحيث  الب�ساطة  من  اخلزفية  �سناعاته  وكانت   , والطهي 

الإن�سان بحرقها  اأن قام  اإىل   , كانت ت�ستخدم ملرة واحدة 

بالنار ليحولها اإىل خامة متما�سكة دائمة يكرر ا�ستخدامها 

ملدد طويلة.

باإدخال  املحروق  الطني  ا�ستخدام  الإن�سان  طور  ثم 

حت�سينات عليه كاللون الأحمر بعد اأن كان اللون الأ�سود هو 

الدارج يف ذلك الوقت.

البالستيسين ) plasticine ( في تعليم المكفوفين

تكنولوجيات
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اأوروبا و�سمال  القدمية يف كل من  وبعد ظهور احل�سارات 

على  حت�سينات  الإن�سان  اأدخل   , ال�سام  وبالد  اأفريقيا 

منتجات الفخار حيث اأ�ساف اإليه مالم�س واألوانا وزخارف 

ميزت كل ح�سارة عن الأخرى.

�سمن  اأ�سبح  حتى  باخلزف  الإن�سان  اهتمام  ازداد  وقد 

يف  الفنانني  من  كثري  فيها  برع  التي  الت�سكيلية  الفنون 

اأوروبا , مما  النه�سة يف  الو�سطى وع�سر  الع�سور  اأواخر 

فن  اإدخال  اإىل  والتاأهيل  الرتبية  جمال  يف  باملهتمني  دفع 

الفخاريات �سمن مادة الرتبية الفنية يف التعليم.

واهتمام  اخلزف  مادة  مع  التعامل  انت�سار  �سبب  ويعود 

احل�سارات بها يف ذلك الوقت اإىل: �سهولة توفرها , ورخ�س 

ثمنها  كمادة خام ومنتج م�سنع, واإمكانية ت�سكيلها ح�سب 

تعر�سها  عند  جفافها  �سرعة  اإن  اإل  �سخ�س.  كل  احتياج 

الت�سكيليني  والفنانني  باحلرفيني  دفع  وزنها,  وثقل  للهواء 

بخامة  �سبيهة  ميزات  تقدم  بديلة  مادة  عن  البحث  اإىل 

اخلزف , فكان ظهور ال�سل�سال ال�سناعي  البال�ستي�سني 

 William( حيث قام  وليم هاربت ,) plasticine (

 )bathampton( باثامبنت  مدينة   من   )harbutt
منها  ا�ستخرج  جتربة  باإجراء  1897م,  عام  باإجنلرتا 

للهواء,  للجفاف عند تعر�سه  �سل�سال �سناعيا غري قابل 

املادة اجلديدة  اأدخل يف هذه  النحاتون,  ي�ستخدمه طلبته 

موادا من )الكال�سيوم, امللح, الفازلني , حم�س الألفتيك( 

قابلة   ومرنة  وناعمة,  ونقية,  �سامة,  غري  مادة  لي�ستخرج 

للت�سكيل , لتمتاز عن العجينة الطبيعية التي مت ا�ستخدامها 

مع ال�سغار يف املدار�س , وامل�سنعة من القمح وامللح  واملاء, 

باأنها ل تلت�سق باليدين, ول حتتاج اإىل احلرق بالنار بعد 

ال�سديدة,  للحرارة  اإنها تذوب عند تعر�سها  بل  الت�سكيل, 

بل قد تتحول اإىل مادة م�ستعلة مع احلرارة املرتفعة.

يف  الخرتاع  بهذا   )William )وليام  حق  حفظ  وقد 

عام  جتاري  ب�سكل  اإنتاجه  مت  ثم  1899م,  عام  بريطانيا 

1900 م. 

كان اللون الأ�سلي للبال�ستي�سني ) plasticine ( هو اللون 

الرمادي, ثم اأ�سيف اإليه األوان اأخرى, واأدخلت عليه مواد 

لمعة.

وقد حر�س املربون املخت�سون بتدري�س مادة الرتبية الفنية 

ال�سناعي  بال�سل�سال  الت�سكيل  فن  الأطفال  تعليم  على 

فر�س  ولإعطائهم   , والكبرية  الدقيقة  مهاراتهم  لتنمية   ,

اإمكانات وقدرات  لالإبداع والبتكار واإظهار ما لديهم من 

فنية , الأمر الذي دفع معلمي العوق الب�سري اإىل ا�ستخدام 

هذه املادة كاإحدى الأدوات التعليمية لالأ�سباب التالية:

اأقرانهم  عن  يختلفون  ل  ب�سريا  املعوقني  الأطفال  1-اأن 

التعلم  مهارات  ا�ستيعاب  على  قدرتهم  يف  املب�سرين 

النقدي, والتعلم التعاوين , وجميع مهارات احلياة اليومية.

التاآزر  التعليم تزيد من درجة  ال�سل�سال يف  2-اأن خامة 

بني احلوا�س , كمهارة التاآزر احلركي الب�سري  ملن لديهم 

وترفع   , باأنف�سهم  الطالب  ثقة  من  وتزيد   , ب�سر  بقايا 

وعيهم باإمكاناتهم الذاتية.

3-اأن خامة ال�سل�سال ت�ساعد على تعلم طريقة برايل يف 

تكنولوجيات تكنولوجيات
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برنامج التهيئة للقراءة والكتابة.

4-اأن التعامل بفن ال�سل�سال يزيد من مهارات التوا�سل 

الجتماعي مع الآخرين يف املنزل واملدر�سة.

5-ميكن اأن تعد  مادة ال�سل�سال من اأهم مكونات برنامج 

التاأهيل النف�سي لقدرتها على التحمل.

6- متكن الطالب من تنفيذ اخلرائط والر�سومات البارزة 

واملج�سمة.

تعليم  يف  ال�سل�سال  مادة  ا�ستخدام  موؤخرا  ازداد  وقد 

املكفوفني يف جميع املواد كالعلوم , والريا�سيات , والعلوم 

واإعطائها  الت�سكيل  يف  لكفاءتها   , والدينية  الجتماعية  

املهتمني  دفع  مما   , والإبداع  املحاكاة  فر�سة  للمبتكرين 

بتعليم املعوقني ب�سريا اإىل و�سع اعتبارات ل�ستخدام هذه 

املادة ال�سناعية ومنها:

1-اأن تكون امل�ساحة املخ�س�سة لتطبيق العمل بال�سل�سال 

كافية بحيث يتمكن ذوو الإعاقة الب�سرية من توزيع فكرة 

العمل يف م�ساحة وا�سعة.

2-اأن تكون الإ�ساءة منا�سبة يف بيئة العمل يحدد درجتها 

من لديه بقايا ب�سر.

حمددة  اأماكن  يف  بال�سل�سال  العمل  اأدوات  توزع  3-اأن 

ي�ستطيع الطالب الكفيف الو�سول اإليها ب�سهولة , مع �سرورة 

اأن تبعد الأدوات احلادة وتكون حتت اإ�سراف املعلم.

بالتقليد  املكفوفني  تعلم  يف  العتبار  بعني  يو�سع  4-اأن 

الب�سرية:   الإعاقة  حدوث  زمن  بال�سل�سال  البتكار  اأو 

التو�سيح  من  كثري  اإىل  يحتاج  خلقية  اإ�سابته  كانت  فمن 

للمفاهيم والنماذج ب�سكلها احلقيقي , اأما من تكون اإعاقته 

الب�سرية يف  ا�ستخدام ذاكرته  قادرا على  مكت�سبة فيكون 

تخيل الأ�سكال.

5-من ال�سروري جدا  ا�ستخدام األوان مت�سادة لل�سل�سال 

من  ب�سر  بقايا  لديه  من  ليتمكن   , العمل  يف  والأر�سيات 

التعامل معها. 
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ذات  القوالب  ا�ستخدام  على  الطالب  تدريب  6-ينبغي 

لزيادة  والأ�سكال  املج�سمات  واإ�سافة   , املختلفة  الأ�سكال 

العمل  ولإعطاء   , املو�سوع  من  املرجوة  الأهداف  فاعلية 

قيمة جمالية.

برنامج  خلطوات  لفظيا  و�سفا  العمل  ي�ساحب  اأن    -7  

العمل املرغوب حتقيقه من الطالب.

كمية  حتديد  على  الكفيف  تدريب  جدا  املهم  8-من 

ال�سل�سال املطلوب, وحتديد اأماكن الأدوات امل�ستخدمة.

9-يف�سل ا�ستخدام ال�سل�سال الطبي مع �سغار املكفوفني 

لتجنيبهم اخلطر عند حك اأعينهم باأيديهم.

ال�سل�سال,  خامة  تقدمي  عند  التاأين  ال�سروري  10-من 

فبع�س املكفوفني قد تكون لديهم ق�سعريرة عند مل�س املواد 

اللزجة اأو اللينة, لذا فيف�سل اإعطاوؤهم وقتا كافيا للتعامل 

مع هذه املادة اللينة.

	  

اإنه يف�سل  اإل   , ال�سل�سال  لعمل  اأدوات خا�سة  11-توجد 

مالعق  مثل:  الكفيف  للطالب  ماألوفة  اأدوات  ا�ستخدام 

الأ�سالك   , البطارية  اأ�سطوانة   , الزبد  �سكاكني   , الطعام 

ب�سكل  الطويلة  امل�سافات  لتقطيع  اأو  لتخطيط  الكهربائية 

م�ستقيم ودقيق.

12-قد يحتاج  بع�س الطالب املبتدئني من املكفوفني اإىل 

عمل  طريقة  لتفح�س  املعلم  يد  فوق  يديهم  اإحدى  و�سع 

القيام  اأثناء  الإجراء  ي�ستخدم هذا  , وقد  ال�سكل املطلوب 

مبهارة فنية معقدة , وقد يف�سل بع�س املكفوفني الكتفاء 

بالتوجيه اللفظي.

ومن الأهداف املهارية التعليمية التي ميكن ا�ستخدام مادة 

الذرة  مكونات  ور�سم  بتمثيل  تكليفهم   , فيها  ال�سل�سال 

املعلمني ذلك  بع�س  تعدى  بل   , الإن�سان  ومكونات ج�سم   ,

اخللية  حجم  عن  فكرة  ب�سر  بقايا  لديه  من  اإعطاء  اإىل 

امليكرو�سكوب  عرب  اإليها  بالنظر  النباتية  اأو  احليوانية 

لتحديد �سكلها ومكوناتها ومن ثم متثيلها بال�سل�سال.

 

عجينة  لكونه  الفخار  مع  تعامله  الإن�سان  بداأ  خامتة:لقد 

اأن جفاف هذه اخلامة  اإل  طرية ي�سكلها ح�سب ما يريد , 

اأو ته�سمها بعد حرقها , دفع باأحد الفنانني  قبل حرقها , 

(  متكن   plasticine  ( البحث عن عجينة م�سنعة  اإىل 

قاعة  داخل  والإ�سافة  والتعديل  الت�سكيل  من  الطالب 

الف�سل دون اأن تكون هناك خ�سارة لتلك اخلامة , ول تزال  

تلك املادة هي الأبرز يف تعليم املكفوفني.

تكنولوجيات
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اإعداد: ا. �سلطان بن اإبراهيم العثمان

معلم �سعوبات التعليم 

واإعالمي متخ�س�س يف �سوؤون الإعاقة 

 – حركية   – للكبار  احلركية  الإعاقة  جمعية  تاأ�س�ست  

مبوجب خطاب وزارة ال�سوؤون الجتماعية رقم 72218-6-

اخلا�س  بال�سجل  و�سجلت   , 20-10-1427هــ  وتاريخ  �س  

وتهتم اجلمعية  18-7-1428هــ,  بتاريخ   367 برقم  لديها 

وت�سعى جاهدة  الكبار,  الإعاقة احلركية من  بخدمة ذوي 

لهم  الدولة  كفلتها  التي  املعوقني  حقوق  على  املحافظة  يف 

وحتاول حتقيق عملية الدمج مع املجتمع لكي ينال الوطن 

ن�سيبه من خدمة ابنه املعوق.

اهداف اجلمعية:

ترعى  حركيا,  الكبار  للمعوقني  موؤ�س�سية  مظلة  توفري   •
اأنظمة  لهم  كفلتها  التي  بحقوقهم  وتطالب  م�ساحلهم 

بالدنا امل�ستمدة من ال�سريعة الإ�سالمية.

وحقوق  باحتياجات  العام  الوعي  تنمية  يف  امل�ساهمة   •
وقدرات املعوقني الكبار حركيا.

والتعليم  والرعاية  التاأهيل  خدمات  دعم  يف  • امل�ساهمة 
والتوظيف املقدمة للمعوقني الكبار حركيا.

حمنتهم  لتجاوز  حركيا  الكبار  املعوقني  م�ساعدة   •
والندماج يف املجتمع.

برامج اجلمعية:

الربامج  تلك  وتهدف  والتدريب:  التعليمية  الربامج   •
للمعوقني  واملهني  والتعليمي  الرتبوي  بامل�ستوى  لالرتقاء 

حركيًا.

امل�ستوى  رفع  اإىل  وتهدف  الجتماعية:  الربامج   •
الجتماعي للمعوقني حركيا, وتلبية احتياجاتهم املعي�سية.

ال�سحية  العناية  اإىل  وتهدف  ال�سحية:  الربامج   •
التن�سيق  ال�سحي  الوعي  بن�سر  حركيًا  للمعوقني  ال�ساملة 

مع القطاعات ال�سحية لتقدمي الرعاية ال�سحية ال�ساملة 

لهم.

• برامج التوظيف: وتهدف اإىل تهيئة فر�س عمل منا�سبة 
للمعوقني حركيا.

منظومة  تقدمي  اإىل  وتهدف  العامة:  الرعاية  برامج   •
كتقدمي  الأ�سا�سية  للربامج  املكملة  العامة  الربامج  من 

الربامج الثقافية والجتماعية والتدريبية والرتفيهية.

الدرا�سات والبحوث  امل�ساندة: وت�سمل  • برامج اخلدمات 
و  للجمعية  املالية  املوارد  تنمية  و  القانونية  احلقوق  و 

اخلدمات.

اأهم الربامج وامل�صاريع التي تقدمها اجلمعية:

التدريب • برنامج 
التوظيف • برنامج 

الإجناب-. على  املعوق  م�ساعدة  ذرية-  • برنامج 
ال�سهري اللقاء  • برنامج 

اجلماعي الزواج  • برنامج 
املعوقني نقل  • م�سروع 

املعوقني كرا�سي  �سيانة  • م�سروع 
اخلريي والوقف  ال�سكن  •  م�سروع 

والإعانات. •  امل�ساعدات 

للتوا�صل مع اجلمعية:

الريا�س – حي امللز

هاتف: 920009882

http://harakia.org.sa

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار

تغطيات
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معهد  خريج  الأخ�سر  اهلل  عبد  علي  بن  اإيهاب  ا�سمي  اأنا 

الأمل لل�سم بالريا�س ثم موظفًا مبكتب مدير عام الإر�ساد 

واخلدمات بوزارة الزراعة واملياه, ثم موظفًا مبكتب وزير 

الزراعة واملياه ثم عملت مبكتب وكيل رئي�س املرا�سم امللكية 

بالإدارة  عملت  ثم  باملرا�سم,  املالية  بالإدارة  عملت  ثم 

املاآدب  بالإدارة  عملت  ثم  باملرا�سم,  الآيل  احلا�سب 

للق�سور  العامة  بالإدارة  عملت  ثم   , باملرا�سم  واحلفالت 

باملرا�سم  حاليًا  ,اأعمل  باملرا�سم  احلكومية  وال�سيافات 

امللكية املكتب اخلا�س ملعايل رئي�س املرا�سم امللكية, عملي 

وتعاملي الأ�سا�سي مع احلا�سب الآيل. 

واجهتني  التي  وال�شعوبات  وطفولتي  حياتي 

كمعوق . 

اأكن  مل  اأنني  غري  طفولتي  مراحل  من  اأذكر  ل  اأنني      

حاجزا  هناك  اأن  اأ�سعر  كنت  واأنني  الأطفال..  كل  مثل 

من ال�سمت بيني وبني الآخرين .. كنت اأنظر اإىل الوجوه 

فاأجدها تتحرك ولكني ل اأ�ستطيع فهم املعنى, كنت اأمتنى 

اأن اأقول ما بداخلي مثل كل الأطفال واأمتنى اأن يفهم النا�س 

ما اأحتدث به دون �سعوبة ولكن ذلك كان م�ستحياًل ب�سبب 

ال�سمم الذي ولدت به. 

افرد  وجميع  اأهلي  من  لقيتها  التي  امل�ساعدة  ولكن      

اأ�سرتي وخا�سة والدتي اأبقاها اهلل, حيث, اإنها قد �سملتني 

بالرعاية واحلنان ومدت يل يد امل�ساعدة ودفعتني لأخو�س 

معرتك احلياة معتمدا على اهلل ثم على نف�سي واثقًا منها. 

اأعرب  اأن  ويجب  ل�سئ  م�ستحيل  اأقول  األ  علمتني  لقد        

اأي  م�ساعدة  على  العتماد  دون  بنف�سي  قوله  اأريد  عما 

يعانون  مثلي  �سداقة من هم  اإىل  اأميل  كنت  اآخر  �سخ�س 

اإىل  وتدفعني  ت�سجعني  كانت  ولكنها  ال�سمعية  الإعاقه  من 

اأم  العائلة  اأفراد  من  �سواء  ال�سامعني  وم�ساحبة  �سداقة 

من اجلريان وغريهم . كل ذلك �ساعدين على التاآلف مع 

املجتمع وتاآلف املجتمع معي ..

80
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كانت اأحالمي اأن اأتعلم القراءة والكتابة واأن اأقود ال�سيارة 

وكنت   .. واأولد  وزوجة  ومنزل  عمل  يل  يكون  واأن  بنف�سي 

ل  اأنه  والدتي  قالت  كما  حقًا  ولكن  م�ستحياًل  ذلك  اأظن 

يوجد �سئ م�ستحيل يف هذه احلياة واأنه بال�سرب واملثابرة 

تخرتق حاجز امل�ستحيل .

هذه  يف  اإن�سان  كل  اإن  دائما:  يل  تقول  كانت  اأنها  كما      

احلياة لديه عجز ما يف �سئ ما .. ولكن ال�سجاع من يتغلب 

و�سخ�سيتي  با�ستقالليتي  اأ�سعر  وبداأت   , العجز  هذا  على 

كنت اأرف�س امل�ساعدة من اأحد للتعبري عما يدور يف داخلي 

واأرف�س ب�سدة العطف وال�سفقة من الآخرين وبعد التخرج 

من املرحلة املتو�سطة ا�ستطعت وهلل احلمد احل�سول على 

الوظيفة وكنت م�سرتكًا يف نادي ال�سم وهناك كنت األتقي 

بالأ�سحاب الذين هم مثلي يف الإعاقه 

وبعد التخرج تعينت على وظيفة نا�سخ اآلة عربي واإجنليزي 

التخ�س�س  ح�سب  الثالثة  املرتبة  على  الزراعة  وزارة  يف 

املوجود باملعهد اآنذاك . 

دورة  فاأخذت  هكذا  البقاء  اأ�ستطع  مل  ولكني   

تقديرات  على  وح�سلت  بالعربي  الن�سخ  على  متقدمة 

ممتازة وهلل احلمد 

ت�سابقت  اأن  بعد  الرابعة  املرتبة  على  ترقيت  ذلك  وبعد 

الأ�سوياء  من  وكانوا  معي  كان  من  مع  وظيفية  م�سابقة 

جميعهم وفزت عليهم وح�سلت على الرتقية . 

فاأكرث  اأكرث  نف�سي  تطوير  وحاولت  بذلك  اقتنع  مل  ولكني 

اأماكن  عدة  من  الآيل  احلا�سب  يف  دورات  على  فح�سلت 

الآيل  �سهادة يف احلا�سب   18 اأكرث من  حتى ح�سلت على 

بتقديرات ممتازة 

ثم بعد ذلك التحقت بالثانوية  الليلية مبعهد الأمل لل�سم 

بعد اأن افتتحت املرحلة الثانوية لفئتنا و�سدر قرار املوافقة 

بالدرا�سة امل�سائية للعاملني من ال�سم.

اأردت  كلما  كنت  اإنني  اأواجهها  التي  ال�سعوبة  وكانت   

اللتحاق بدورة ما .. اأجد الرف�س وذلك لأن هذه الدورات 

قد عملت لالأ�سوياء وكنت اأحاول واأحتدى حتى يتم قبويل 

بعد ذلك , ويف نهاية الدورة اأجد اأنني قد تفوقت على هوؤلء 

الأ�سوياء واأجد عالمات الده�سة والتعجب ولكني اأ�ستغرب 

ملاذا هذا العجب فهل لكوين اأ�سمًا واأنه لي�س لدي عقل اأفكر 

به . 

وكنت كلما وجدت الرف�س ازددت حتديًا للتقدم . 

وكنت  الدينية  امل�سايخ  جل�سات  النادي  يف  اأح�سر  وكنت 

�سغوفًا بالدين ومعرفة كل �سئ عنه فقد وجدت اأنه مبعث 

لل�سلوى والطماأنينة ملن هم مثلي وعرفت اأننا نحن �سنكون 

يف منزلة ال�سابرين يف اجلنة اإن �ساءا هلل .  
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     وهذا ما جعلني اأحمد اهلل على عجزي حيث اإنه جعل 

يل قوة وعقاًل اأكرب من كثري من الأ�سوياء اأي وذلك بف�سل 

قد  العظيمة.  والدتي  اجلميع  راأ�س  وعلى  اأ�سرتي  جهود 

حتققت معظم اآمايل يف احلياة فقد ح�سلت على الوظيفة 

وكونت اأ�سدقاء عديدين من الأ�سوياء واأ�سبح التعامل مع 

و�سعرت  املجتمع  مع  تاآلفت  وقد  عقبة  يل  لي�سكل  املجتمع 

بنف�سي  �سيارتي  اأقود  واأ�سبحت  ناجح,  فرد  فعال  اأنني 

ولكني  وابن  بنات   4 ويل  والزوجة  املنزل  املك  واأ�سبحت 

من  وامل�ساندة  امل�ساعدة  يجدون  ول  مثلي  هم  فيمن  اأفكر 

ياترى  فهل  عليهم  باحلزن  واأ�سعر  حالهم  ماهو  الأ�سرة 

باإمكاين عمل اأي �سيء لهم؟       

      وكانت يل ن�ساطات اأخرى غري احلا�سب الآيل فهناك 

حبي ال�سديد لل�سباحة والغو�س وقد ح�سلت على �سهادات 

به اأي�سا وقد وجدت �سعوبة يف قبول تدريبي للغو�س لأين 

اأ�سم ول اأ�ستطيع ممار�سة الغو�س ولكني ا�ستطعت التغلب 

على ذلك. 

القدمي  الرتاث  اإحياء  مثل  اأخرى  هوايات  وكانت يل        

كل  منزيل  يف  اقتني  واأنني  البدائيه  الطبيعة  اإىل  والعودة 

ما هو اأثري وقدمي ويدل على الأ�سالة البدوية , واأمتنى األ 

تندثر هذه الأ�سياء وتتال�سى مع تطورات الع�سر احلديث, 

الأمريكية  الدول  اإىل  العديدة  رحالتي  من  الرغم  وعلى 

اإل  هناك  الدرا�سة  يف  عديدة  �سنوات  وق�سيت  والأوربية 

اإنه  بوطني حيث  فخور جدا  فعال  اإنني  فاأقول:  اأعود  اإنني 

اهتم باأمرنا واأتاح لنا التعليم املجاين مع املكافاآت ال�سهرية 

و�سمن لنا الفر�س الوظيفية واأعطانا التذاكر املخف�سة لنا 

وملرافقينا وهذه مل اأجدها يف اأي دولة اآخرى . 

من اأنت ؟ طباعك ؟ متى تنفعل » تزعل«

احلمد  وهلل  ولكن   .., ال�سمع  نعمة  فقدت  �سخ�س  اأنا 

املخل�سة  الأ�سرة  .. عو�سنى  عو�سني اهلل خريًا من ذلك 

املتفانية وهي اأ�سرتي الكبرية اأمي واأبي واإخواين وعو�سني 

ذلك  كل  من  والأهم  واأبنائي  زوجتي  ال�سغرية  الأ�سرة 

الدين والقناعة والثقة يف النف�س.

 اأنفعل عندما تواجهني م�سكلة مع �سخ�س ل يريد اأن يفهم 

اأن هذه امل�سكلة لي�س بيدي حل لها. 

ماذا حتب ؟ ماذا تكره ؟ اذكر �شفاتك ؟

والدتي  وفوق كل ذلك   .. وال�سرف  والأمانة  ال�سدق  اأحب 

بف�سل والدتي د. فوزية اأخ�سر 

واأكره الكذب والنفاق والغ�س والطمع وكرة القدم

اأميناتك  هي  وما  ؟  حتققت  التي  اأميناتك  ماهي 

التي مل تتحقق ؟ 

التي حتققت هي مقابلة �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلطان بن عبد العزيز رحمه اهلل

ومقابلة �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد 

العزيز حفظه اهلل

 واإبداعي يف الكمبيوتر واحلمد هلل .. 

وكذلك ح�سلت على مكانة مرموقه يف الوظيفة ,وتوفيقي 

باأ�سرة جيدة 

اأما التي اأمتنى اأن تتحقق هي بعثة للخارج 
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هل لك هوايات مف�شله ؟ 

)عندما  الربيدية  الطوابع  واملتاحف.وجمع   , الرحالت   

كنت بلندن( 

تو�شياتي وتطلعاتي امل�شتقبلية :- 

ظروف  مراعاة   : للتقاعد  العامة  للموؤ�ص�صة  ر�صالة   

الإعاقة يف و�سع بنودها 

ر�صالة لوزارة اخلدمة املدنية: عدم اإعطاء ال�سم وظائف 

وا�ستحداث م�سمى )معلم   , الإعاقات  ببقية  اأ�سوة  متدنية 

اأ�سم( كم�ساعد ملعلم التعليم العام 

على  التقنية  اإدخال  والإعالم:  الثقافة  لوزارة  ر�صالة 

اأجهزتها لتتكيف مع اإعاقتنا 

ال�سم  :توظيف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  ر�صالة 

اخلريجني كم�ساعدين ملعلمي اللغة العربية 

ر�صالة لوزارة التعليم العايل  :القبول الفوري لل�سم بدون 

و�سع العراقيل ومتكني ال�سم من موا�سلة الدرا�سات العليا 

طموحاتي: 

اأن ل يبقى يف الدول العربية اأ�سم اأمي ل يقراأ اأو ل يكتب 

اأمنيات :

فئة  وخ�سو�سا  الإعاقة  ذوي  عن  التاأليف  يف  • امل�ساركة 
ال�سم.

الإعاقة  ذوي  وتعليم  تربية  الدكتوراه يف  على  • احل�سول 
ال�سمعية.

اململكة. مناطق  جميع  يف  ال�سم  • م�ساعدة 
ال�سم,لن�سر  مهارات  لتطوير  و�سيا�سات  خطط  و�سع   •

التوعية عن هذه الفئات.

الثقافية. والأعمال  الأن�سطة  جميع  يف  • امل�ساركة 
فعال كع�سو  املختلفة  النادي  اأن�سطة  يف  • امل�ساهمة 

اأ�سواتهم  واإي�سال  �سمعيًا  املعوقني  اآراء  عن  التعبري   •
الثقافية  الندوات  طريق  عن  امل�سئولني  اإىل  ورغباتهم 

واملوؤمترات وغريها.
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اأ�صم الكتاب: املر�سد الأول لربامج التوحد                

اإعداد: الأ�ستاذة / منى بنت �سالح احل�سان.

عر�س: عبدالباري �سم�س احلق.

      يحتوي هذا الكتاب الذي يبلغ عدد �سفحاته 310 وُطبع 

حيث  ومفيدة  قينّمة  معلومات  على  -2011م  1433هـ  عام 

ينق�سم الكتاب اإىل ثالثة اأبواب وهي كما يلي:.

وم�سطلحات  وتعريفات  وي�سمل على مقدمة  الأول:  الباب 

اأ�سباب  على  ا�ستمل  وكذلك   , واإح�سائيات  ودرا�سات 

ا�سطراب التوحد والأعرا�س امل�ساحبة ل�سطراب التوحد 

واأ�سكال التوحد وطرق الت�سخي�س والتقييم. 

الباب الثاين: وي�سمل على مراكز التوحد واإجراءات القبول 

واملراحل التعليمية واملناهج الدرا�سية , والدمج , واملناهج 

واخلدمات الرتبوية والنف�سية التي تقدم لذوي التوحد.

الأ�سا�سية ملراكز  املتطلبات  الثالث: ف�سمل على  الباب  اأما 

الربنامج,  لتنفيذ  الالزمة  الب�سرية  الكوادر  التوحد, 

ال�سفية,  والإدارة  والتجهيزية,  املكانية  امل�ستلزمات 

بالإ�سافة اإىل عناوين جانبية متفرقة تتعلق باأ�سرة الطفل 

التوحدي ودور املعلم , ون�سائح واإر�سادات عامة.

وهناك ثالثة مالحق هي:

امللحق الأول : اأهم الربامج امل�ستخدمة.

امللحق الثاين : اأدوات القيا�س والت�سخي�س.

امللحق الثالث : ا�ستمارات العمل داخل الف�سول.

ثم قائمة باأهم املراجع.

واخللفيات  املعلومات  بع�س  بني  الكتاب  هذا  جمع  ولقد 

تعترب  والتي  املب�سطة.  العملي  التطبيق  واآليات  النظرية. 

بحق اإ�سافة متميزة للميدان الرتبوي الذي ما زال بحاجة 

اهلل  باإذن  تفيد  التي   الأعمال  هذه  مثل  من  املزيد  اإىل 

تقدمي  على  وتعينهم  الأمور  واأولياء  واملخت�سني  املعلمني 

خدمات اأف�سل لذوي ا�سطراب التوحد.

وتقول الأ�ستاذة منى يف املقدمة:

املتخ�س�سة  واخلدمات  بالتوحد  الهتمام  بداأ  وقد 

الر�سمي  امل�ستوى  التوحد على  يعانون من  الذين  لالأطفال 

1419/1418هـ  عام  منذ  ال�سعودية  العربية  باململكة 

بهن يف  الهتمام  بداأ  فقد  البنات  اأما   . للبنني  )1998م( 

1423/1422هـ )2002م( وبثالثة برامج يف كل من  عام 

الريا�س وجدة والدمام ثم تزايدت حتى بلغت 68 برناجمًا 

مناطق  خمتلف  يف  منت�سرة  والبنات  للبنني  ف�سول  و209 

وحمافظات اململكة عام 1433/1432هـ وما زالت الأعداد 

يف تزايد م�ستمر.

وعن تعريف التوحد تقول املوؤلفة:

التوحد : هو ا�سطراب منائي ناجت عن خلل ع�سبي وظيفي 

ول من العمر ويظهر 
ُ
يف الدماغ يظهر يف ال�سنوات الثالث الأ

والتفاعل  الآخرين  مع  التوا�سل  يف  �سعوبات  خالل  من 

ظهور  اإىل  اإ�سافة  التخيلي,  الفردي  واللعب  الجتماعي 

اأمناط من ال�سلوك غري املنا�سب.
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وتقول الكاتبة عن اأ�سباب ا�سطراب التوحد:

تعددت الدرا�سات التي حتاول الو�سول اإىل اأ�سباب اإ�سابة 

اأن البحوث التي جترى عليه  الطفل بهذا ال�سطراب كما 

حديثة ن�سبيًا, وبع�س الدرا�سات اأ�سارت اإىل اأن اأ�سباب هذا 

ال�سطراب تعود اإىل عوامل نف�سية واأ�سرية وعوامل ع�سوية 

بيولوجية , اأو عوامل كيميائية, حول اأ�سباب الإ�سابة بهذا 

ال�سطراب و�سبب تاأثريه على كيمياء اجل�سم.

ت�سل  تكاد  الن�سبة  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت  وقد 

اإىل )1-500( حالة ولدة حية كما هو احلال يف الوليات 

الأمريكية  اجلمعية  اإليها  اأ�سارت  كما  الأمريكية  املتحدة 

للتوحد.

ويظهر هذا ال�سطراب لدى الذكور اأكرث من الإناث وت�سل 

الن�سبة اإىل )4-1(.          

                 

للتوحد  امل�ساحبة  النمطية  الأعرا�س  عن  الكاتبة  وتقول 

والتي ت�ساعد على ت�سخي�س هذا ال�سطراب لدى الأطفال 

وهي كما يلي:

1-اأداء حركات مكررة بالأيدي اأو الأ�سابع اأو الأ�سياء.

2-الهتمام بالأ�سياء املتحركة .

3-الهتمام بتفا�سيل الأ�سياء.

4-حت�س�س الأ�سياء اأو �سمها ب�سكل متكرر.

5-تكرار حركات ج�سدية.

6-اإيذاء الذات اأو الآخرين.

7-�سك الأ�سنان اأو حتريك الراأ�س.

8-ال�سراخ اأو اإ�سدار اأ�سوات معينة ب�سكل متكرر.

9-الغ�سب عند تغيري روتني معني مثل النتقال من مكان 

اإىل اآخر.

10-جمع اأ�سياء بدون هدف.

11-عادة معينة عند النوم.

12-تكرار اأ�سئلة بعينها وكالم معني.

الكاتبة  من  م�سكور  جهد  الكتاب  هذا  اإن  العموم  على 

اإىل هذا امليدان الذي يعترب حديثًا بع�س  واإ�سافة جديدة 

ال�سيء , و�سوف يعني العاملني يف هذا املجال من امل�سرفني 

واملعلمني واأولياء اأمور الأفراد ذوي ا�سطراب التوحد.

كما اأن الكتاب يف حاجة اإىل مزيد من الهتمام يف الطبعات 

القادمة حيث ت�سوهه بع�س الأخطاء اللغوية واملطبعية.

واهلل ويل التوفيق.



اإعداد :  عبدالرحمن بن حممد اخلريجي

 مدير التحرير

aser_h7@hotmail.com 

   تعددت امل�سميات والت�سميات لذوي الإعاقة عرب التاريخ 

اإىل  العاهات  وذوي  املعوقني  من  الع�سور  ومر  الإن�ساين 

تطورت  كما  الإعاقة,  ذوي  اأو  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

من  الإعاقة  ذوي  نحو  الجتاه  يف  الإن�سانية  املجتمعات 

احرتامهم  اإىل  وتعذيبهم  واإق�سائهم  ا�سطهادهم 

النامية  الدول  تطور  بح�سب  وذلك   , حقوقهم  واإعطائهم 

واملتقدمة. 

نرى  بل   , اأخبارًا  والأخرى  الفينة  بني  ن�سمع  اليوم  واإننا 

ون�ساهد باأعيننا اإبداعات واإجنازات لهذه الفئة على جميع 

الأ�سعدة , ويف جميع املجالت.

نا�سر  الدكتور/  �سعادة  ح  تر�سنّ واأجملها  اأبرزها  من  ولعل 

الرتبية  بوزارة  اخلا�سة  الرتبية  م�ست�سار  املو�سى  علي  بن 

والتعليم لع�سوية جمل�س ال�سورى , وما هذا اإلنّ دليل وا�سٌح 

وجلي لأمرين هامني هما :-

الأول :- اأننّ اأ�سحاب هذه الفئة ذوو قدرات خا�سة متى ما 

وجدوا الت�سجيع والدعم اأبدعوا واأجنزوا ومتيزوا.

الثاين :-الهتمام والت�سجيع الالحمدود  من لدن حكومتنا 

الر�سيدة لذوي الإعاقة اأيدها اهلل و�سدد على طريق اخلري 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ي�سع  مما  خطاها’  والعزة 

م�ساف الدول املتقدمة يف هذا املجال.

فهنيئًا لنا هذا الهتمام وهنيئًا لنا هذا الإجناز.      

إنهم ذوو القدرات الخاصة 
وليسوا ذوي االحتياجات 

الخاصة 
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