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هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.
تعزيزا للخدمات ودعما للرعاية

الرتبية اخلاصة طموح حتتضنه رؤية

ناصر بن حمد الرباهيم
مدير عام الرتبية اخلا�صة
امل�شرف العام

بداية
الكالم

تق���ف الرتبي���ة اخلا�ص���ة يف وزارة
التعليم على عتبات حقبة جديدة من النمو واالزدهار وهي
ترى امل�ستقبل امل�شرق ي ّلوح يف الأفق مرح ّبا واعد ًا بنه�ضة كبرية.
الطموح وف���ق ر�ؤية حامل���ة اعتمدها خادم
فف���ي الرتبي���ة اخلا�ص���ة تو ّق���د
ُ
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز  -حفظ���ه اهلل  -و�أطلقها �سمو ويل
العه���د الأمري حمم���د بن �سلمان -حفظه اهلل ،-فا�ستب�شر الوط���ن باخلري والنماء ،وبد�أت
عجلة التطور والتقدم تدور ب�سرعة ت�سابق الزمن نحو �آفاق امل�ستقبل الرحبة.

nasr149@hotmail.com

مل تغفل ر�ؤية  2030ذوي الإعاقة والتي جاءت لتمكينهم من احل�صول على فر�ص
حتد كبري يف
تعليم وعمل منا�سبة ،وهذا ينبئنا كعاملني يف خدمة ذوي الإعاقة ب�أننا �أمام ٍ
تقدمي خدمات تعليمية مميزة حتقق الأهداف ،ويكون ن�صب �أعيننا �أن يكون لذوي
الإعاقة م�شاركة فاعلة يف البناء ،وهذا ال يت�أتى �إال بنظام تعليمي ر�صني متطور
يرفع �سقف التوقعات جتاههم ،فريقى بالأهداف وينوع يف الأ�ساليب ويبتكر
يف اال�سرتاتيجيات من �أجل (التمكني) الذي تنادي به ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية 2030م.
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رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة
حق أصيل مستمر
رعاي���ة ذوي االحتياج���ات الخاص���ة حق أصيل مس���تمر كفلته
الش���رائع الس���ماوية ومب���ادئ حق���وق االنس���ان م���ن حي���ث
المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع ،ودولتنا
الرش���يدة ــ أعزها اهلل ــ حرصت على االلتزام بذلك وتطبيقه
منذ تأسيسها حيث تضمنت سياسة التعليم في المملكة
العديد من المواد تتناول هــذه الحقـــوق ،وتحــث عليها،

وت�ض���ع الأ�سا����س ال�سلي���م والثابت
لإر�س���اء الرتبي���ة اخلا�ص���ة مبراحلها
املختلف���ة ك�صنو للتعلي���م العام وجزء
م���ن ن�سيجه���ا التعليم���ي بحي���ث تتيح
التعلي���م للجمي���ع ،وانطالق��� ًا م���ن
ه���ذه الأ�س����س والثواب���ت يف �سيا�س���ة
التعلي���م �سع���ت وزارة التعلي���م لتقدمي
خدم���ات الرتبي���ة اخلا�صة ل���كل طفل
غ�ي�ر عادي(مع���اق �أو موه���وب) ت�ضع
اخلطط والربام���ج اخلا�صة برتبيتهم
وتعليمه���م ،وتتعاهده���ا بالتطوي���ر
امل�ستم���ر ،وتن�ش���ئ املعاه���د اخلا�ص���ة
ومراك���ز اخلدمات امل�سان���دة ،وتفتتح
برام���ج الرتبي���ة اخلا�ص���ة املختلفة يف
امل���دن والقرى والهجر ،وتوفر املعلمني
املتخ�ص�صني ،و ّ
حت�سن البيئة التعليمية
املدر�سية وتزودها بكل ما حتتاجه من

مراف���ق وجتهيزات منا�سبة لهم ،و ُتعد
املناهج اخلا�ص���ة لبع�ض فئات الرتبية
اخلا�صة مبا ينا�سب ق���درات �أفرادها
واحتياجاته���م م���ع تكيي���ف مناه���ج
التعلي���م الع���ام لتنا�سب فئ���ات �أخرى
م���ن طالبهاّ ،
وتط���وع التقنية احلديثة
مب���ا يي�س���ر عملي���ة تعليمه���م ،وتعم���ل
على تدريب املعلم�ي�ن وحت�سني �أدائهم
وتطويره ،وه���ي �أي�ض ًا تف ّعل ال�شراكات
املجتمعية من خالل مد ج�سور التعاون
م���ع القطاعني احلكوم���ي والأهلي من
�أج���ل �ضم���ان تهيئ���ة ط�ل�اب الرتبي���ة
اخلا�صة ل�سوق العم���ل ،كما �إنها تقوم
ب����أدوار مهم���ة يف التوعي���ة والتثقي���ف
به���ذه الفئ���ات واخلدم���ات املقدم���ة
لأفراده���ا وما هذه املجل���ة اال منوذج ًا
ب�سيط ًا لبع�ض جهودها يف هذا املجال.

د .نياف بن رشيد اجلابري
وكيل الوزارة للتعليم(بنني)

ومم���ا يج���در ذك���ره �أن بع����ض
الدرا�سات العلمية ت�شري �إلى �أن حوايل
 %20من ط�ل�اب املدار����س االبتدائية
العادي���ة يف حاجة الى خدمات الرتبية
اخلا�صة ،وبالت���ايل فاملردود احلا�صل
من خدم���ة ذوي االحتياجات اخلا�صة
ل���ن يقت�ص���ر أ�ث���ره عليه���م فح�سب بل
�س ُيح���دث نقل���ة نوعي���ة يف العملي���ة
الرتبوية برمته���ا ،ويرتك �أثر ًا �إيجابي ًا
عل���ى خمرج���ات التعليم ب�ش���كل عام،
حي���ث ي�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف �إ�صالح
بع� ��ض أ�من ��اط الق�ص ��ور يف التعلي ��م
العام ،ويحد من الت�سرب املدر�سي.
ووزارة التعلي���م ب���كل �أجهزته���ا ال
تدخر جهد ًا لت�سخري امكانياتها يف كل
ما من �ش�أنه جتويد اخلدمات املقدمة
لفئ���ات الرتبي���ة اخلا�ص���ة والرق���ي
مب�ست���وى الأداء يف معاه���د وبرام���ج
ومراك���ز الرتبي���ة اخلا�ص���ة لتحقي���ق
الأه���داف املر�سوم���ة يف ال�سيا�س���ة
التعليم���ة احلكيمة لبالدن���ا ،وتطلعات
والة �أمرنا حفظهم اهلل.
واهلل املوفق واملعني.
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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تــكنولوجيات
الدكتور خالد بن مطلق امللحي
�أ�ستاذ ت�صميم النظم التعليمية والتقنية امل�ساعد
جامعة امللك �سعود  -كلية الرتبية
kalmalhy@ksu.edu.sa

متكني
ذوي اإلعاقة
بوابة
مستقبلنا!
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تــكنولوجيات

يوجد العدي���د من فئات ذوي اإلعاقة ف���ي مدارس التعليم
الع���ام والذي يجب علينا أن نوليهم اهتمامًا كبيرًا لمس���اواة
فرصه���م ف���ي التعل���م بالطالب اآلخري���ن وللتعام���ل مع هذه
الفئ���ات نحت���اج أن نتع���رف عل���ى كل فئ���ة على ح���دة ونحلل
االحتي���اج النفس���ي والتربوي له���م لنس���تطيع تصميم بيئة
تعليمي���ة تناس���ب كل فئ���ة .وعل���ى س���بيل المث���ال ال الحصر
سوف استعرض في هذا المقال بعض الفئات واحتياجاتهم.
وكغي���ر متخصص في هذا المجال اس���تطعت الحصول على
ه���ذه المعلوم���ات من خ�ل�ال مقابل���ة العديد م���ن الخبراء في
مجال التربية الخاصة.

التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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تعترب الإعاقة ال�سمعية (ال�صم)
م��ن ال��ف��ئ��ات الأك�ث�ر �شيوع ًا وتعرف
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ع��ل��ى �أن���ه���ا �أح����د ف��ئ��ات
الإع���اق���ة ال��ت��ي حت���ول دون �أن يقوم
اجلهاز ال�سمعي عند الفرد بوظائفه
الطبيعية وم���ن �أه����م اخل�صائ�ص
الرتبوية لهذه الفئة �ضعف يف مهارات
ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة و���ص��ع��وب��ة فهم
التعليمات وطلب �إعادتها يف �أغلب
الآح��ي��ان .ه��ذه الفئة تعترب و�صفية
يف �أغلب الأوق��ات ومتيل للعزوف عن
املناق�شة ال�صفية احيان ًا .تعترب لغة
الإ���ش��ارة الو�سيلة الرئي�سية للأ�صم
للتوا�صل م��ع ال��ع��امل اخل��ارج��ي من
حوله .وكما نعلم �أن هذه اللغة لي�ست
عاملية فالإ�شارات امل�ستخدمة تختلف
م��ن دول���ة �إل���ى دول���ة ب��ل تختلف من
منطقة �إل���ى منطقة داخ���ل ال��دول��ة
الواحدة.
حت��ت��اج ه���ذه ال��ف��ئ��ة �إل����ى تكثيف
املنهج م��ن حمتوى تعليمي و�أن�شطة
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���ص��ف��ي��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ال��ق��ن��اة
ال��ب�����ص��ري��ة ل��دي��ه��م� .إ���ض��اف�� ًة لذلك
ت���ع���ت�ب�ر ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���دري���ب
وامل��م��ار���س��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ك��رار
والتعلم الفردي (�شخ�ص-ل�شخ�ص)
م���ن اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س��ي��ة
امل��ف��ي��دة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة .ولتنفيذ ه��ذه
اال�سرتاتيجيات التدري�سية نواجه
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ي من
�أهمها �ضيق وقت احل�صة الدرا�سية
وقلة امل�صادر املتوفرة ملعلم الرتبية
اخل��ا���ص��ة .ل��ذا تعترب التقنية خيار
ا�سرتاتيجي ًا لتقليل هذه التحديات.
وم��ن الأم��ث��ل��ة على ف��وائ��د ا�ستخدام
ال��ت��ق��ن��ي��ة مل�����س��اع��دة ذوي الإع���اق���ة
الب�صرية للو�صول للمحتوى التعليمي
ا�ستخدام �أنظمة �إدارة التعلم لتفعيل
لوحات املناق�شة الغري متزامنة لتطوير
اجلانب الكتابي واللغوي ب�شكل كامل
عند الأ�صم و�إعطاء الطالب فر�صة
كاملة للنقا�ش ب��ع��ي��د ًا ع��ن االح���راج

واخلجل الذي قد يعاين منه يف حجرة
ال�صف التقليدية� .إ�ضافة �إلى ذلك،
ا�ستخدام �أدوات التعليم الإلكرتوين
امل��ت��زام��ن��ة ك��ال��ف�����ص��ول االف�ترا���ض��ي��ة
وغري املتزامنة كمنطقة املحتوى على
�أنظمة �إدارة التعلم تكفل فر�ص التعلم
الفردي للطالب الأ�صم.
النوع الثاين من هذه الفئات هي
الإع��اق��ة الب�صرية (كفيف) ومتثل
هذه الفئة الأ�شخا�ص الذين يفقدون
الب�صر ب�شكل كامل �أو جزئي ومن
�أه���م خ�صائ�صهم التعليمية ب��طء
�سرعة القراءة وق��درة عالية للتخيل
وكذلك مييلون للو�صف أ�ك�ثر وتعترب
ال��ق��ن��اة ال�سمعية و���س��ي��ل��ة ال��ت��وا���ص��ل
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��ي��ن��ه��م وب��ي�ن امل��ج��ت��م��ع
اخل��ارج��ي من حولهم ل��ذا يحتاجون
الأدوات واخل��دم��ات التعليمية التي
تعتمد على التخيل وال�سمع واللم�س.
وتعترب لغة ب��راي��ل النظام الرئي�سي
للكتابة للمكفوف ولكن يحتاج الطالب

تــكنولوجيات

ج��ه��د ًا ك��ب�ير ًا وتكلفة عالية لتحويل
املحتوى التعليمي �إلى لغة برايل .لذا
�أ�صبح من ال�ضروري تدخل التقنية
هنا اي�����ض�� ًا حل��ل ه��ذا امل�شاكل ولعل
ا�ستخدام �أجهزة برايل احلديثة من
�أهم هذا الأمثلة .وك�أي فئة من فئات
ذوي الإع��اق��ة ،يحتاج املكفوفون �إلى
تكثيف املنهج الدرا�سي واالعتماد على
ا�سرتاتيجيات ال��ت��دري��ب واملمار�سة
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ت��ك��رار .وم��ن
أ�ه��م الأدوات التي تقدمها التقنية
للمكفوفني ب��رام��ج ق���ارئ ال�شا�شة
وال������ذي مي��ك��ن م���ن خ�ل�ال���ه حت��وي��ل
الن�صو�ص املعرو�ضة على ال�شا�شة �إلى
كالم م�سموع.
امل���ث���ال الأخ��ي��ر ل����ذوي الإع���اق���ة
ال��ذي �أود احلديث عنه هنا هو فئة
�صعوبات التعلم ويعترب حتديد هذا
ال��ن��وع م��ن الإع���اق���ة م��و���ض��وع ج��ديل
ف��ال��ق��درات العقلية ل��دى ه��ذه الفئة
تكون طبيعية لكن قدراتهم الرتبوية
تكون �ضعيفة وغالب ًا لديهم م�شكلة
يف اجلهاز الع�صبي .وباالطالع على
االح�صائيات العامة من وزارة التعليم

وبع�ض اجلهات املهتمة بهذه الفئات،
يظهر جلي ًا يل ك��ون ه��ذه الفئة هي
الأك��ث�ر ���ش��ي��وع�� ًا م��ن ب�ين ف��ئ��ات ذوي
الإعاقة الأخرى .ومن �أهم خ�صائ�صها
التعليمية يف الغالب �ضعف ع��ام يف
ال���ق���راءة وف��ه��م امل���ق���روء وامل���ه���ارات
الريا�ضية .وللتعامل مع هذه الق�ضايا
يحتاج املعلم يف مراحل التعليم العام
املختلفة �إلى تكثيف املنهج لهذه الفئة
ب��ا���س��ت��خ��دام غ��رف��ة م�����ص��ادر التعلم
التقليدية يف امل���دار����س .وم���ن ه��ذه
املعطيات يظهر يل �أن ا�سرتاتيجيتي
التدريب واملمار�سة والتكرار تعد من
اال�سرتاتيجيات الفاعلة لهذه الفئة
والتي ميكن تنفيذها اي�ض ًا من خالل
ا�ستخدام �أنظمة �إدارة التعلم.
ف�أنظمة �إدارة التعلم بخدماتها
و�أدوات��ه��ا تعترب خ��ي��ار ًا فعا ًال لتمكني
ذوي الإع��اق��ة م��ن الو�صول لعنا�صر
املنهج م��ن حمتوى تعليمي و�أن�شطة
تعليمية وواجبات منزلية واختبارات

ق�صرية وف�صلية ب�شكل فعال وبكفاءة
عالية .ومن هذا املنطلق مت التعاون
ب�ين �شركة تطوير تقنيات التعليم
والإدارة العامة للرتبية اخلا�صة يف
وزارة التعليم لتقدمي خدمات وحلول
�إلكرتونية ل��ذوي الإع��اق��ة من خالل
مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي
(ب���واب���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل) و ي��ه��دف ه��ذا
امل�شروع �إل��ى تفعيل ب��واب��ة امل�ستقبل
خلدمة هذه الفئة يف مدار�س البوابة
عن طريق اال�ستفادة من اخلدمات
والأدوات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��ب��واب��ة يف
ت�سهيل الو�صول ال�شامل لذوي الإعاقة
للمحتوى التعليمي و�أدوات التوا�صل
ال��ت��ي ت�ساعدهم ع��ل��ى رف���ع م�ستوى
التفاعل بينهم وبني زمالئهم الطالب
ومعلميهم مبا ي�ضمن لهم تعليم عادل
ذو فاعلية وكفاءة عالية وفر�ص تعلم
م�����س��اوي��ة جل��م��ي��ع ���ش��رائ��ح ال��ط�لاب
الآخرين.

التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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د .رضا إبراهيم حممد األشرم
�أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة امل�ساعد  -ق�سم الرتبية اخلا�صة
كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

relashram@imamu.edu.sa

فوائد التقنيات

املساعدة لألفراد ذوي
االحتياجات اخلاصة

ُيع���د ه���ذا العص���ر عص���رًا
تقني���ًا؛ حيث نش���هد في كل ي���وم بل في
كل ثانية اختراع���ًا تكنولوجيًا جديدًا ،فهذه الثورة
التقني���ة الهائل���ة والس���ريعة في ش���تى مناح���ي الحياة
تحتاج إلى مواكبتها واالس���تفادة منها ق���در اإلمكان؛ حيث
تش���هد البش���رية تقدمًا س���ريعًا ومطردًا في جميع المجاالت
المتعلق���ة بحياة اإلنس���ان ،وهذا ما دعا التربوي���ون إلى إعادة
النظ���ر في طبيعة الوض���ع التربوي والسياس���ات التربوية؛
ك���ي تنس���جم مع التح���والت الس���ريعة والمط���ردة في
عصر االنفتاح المعلوماتي وثورة التقنية.
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و ُتع����رف التقني����ات امل�ساع����دة
 Assistive Technologyل����ذوي
االحتياج����ات اخلا�صة ب�أنه����ا ‘�أي مادة،
�أو قطع����ة من الأجه����زة� ،أو نظام منتج،
�أو �ش����يء معدل� ،أو م�صنوع وفق ًا للطلب،
يتم ا�ستخدامها لزيادة الكفاءة العلمية،
واحلف����اظ عل����ى �أو حت�س��ي�ن الق����درات
وتعت�ب�ر التقني���ات امل�ساعدة ها ّمة
الوظيفي����ة ل ألف����راد ذوي االحتياج����ات
اخلا�صة»؛ ولذلك تغطي جمموعة وا�سعة جد ًا ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�صة يف
م����ن الأجه����زة ( Cowan & Khan,بيئ���ة التعلم على خمتلف فئاتهم ،فهي
�إم���ا �أن ت�ساعدهم على التعلم وتحُ �سن
.)2005, 207
وميك���ن ح�ص���ر فئ���ات ذوي من �أدائهم عندما يكون هناك ق�صور
االحتياجات اخلا�صة  Special Needsيف �أحد وظائف اجل�س���م لدى املتعلم،
ال�شائع���ة فيم���ا يل���ي (زيت���ون� ،)2003 ،س���واء كان ق�ص���ور فك���ري �أو ع�ضوي،
ك�أن ن�ستخ���دم برجمي���ات تعليمي���ة
و(�سويدان:)18-17 ،2007 ،
خم�ص�ص���ة ت�ساع���د ذوي �صعوب���ات
 -1الإعاقة الب�صرية.
التعل���م عل���ى التح�س���ن يف العملي���ات
 -2الإعاقة ال�سمعية.
احل�سابي���ة �أو الق���راءة �أو الكتاب���ة .يف
 -3الإعاقة اجل�سدية �أو ال�صحية .املقابل ميك���ن �أن ت أ�ت���ي ك�أداة تعوي�ض
لبع����ض ح���االت العج���ز الت���ام ،ك�أن
 -4الإعاقة العقلية.
ن�ستخ���دم الق���ارئ ال�صوت���ي لفاقدي
 -5املوهوبون �أو العباقرة.
الب�صر (الثمريي.)2015 ،
� -6صعوبات التعلم اخلا�صة.
وت�ساع���د التقني���ات امل�ساع���دة
 -7التوحد.

عل���ى متك�ي�ن الأطف���ال م���ن التحرك

تــكنولوجيات

�إن ا�ستخ���دام التقني���ات احلديثة
يرك���ز عل���ى ا�ستخ���دام التقني���ات يف
التعلي���م وتوظيفه���ا ب�ش���كل يجعله���ا
ج���ز ًءا �أ�سا�س ًي���ا يف عملي���ة التعلي���م،
ولي�ست جم���رد �إ�ضافة ،والطالب ذوو
االحتياج���ات اخلا�صة ج���زء من هذه
املنظومة امل�ستهدفة بت�سخري التقنيات
التعليمية يف تربيتهم.

وانطالق��� ًا م���ن �أهمي���ة ا�ستخدام
التقنيات التعليمية يف تدري�س الطالب
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة ،وم���ا له
من نتائ���ج �إيجابية يف خل���ق بيئة تعلم
غري تقليدي���ة ت�ساهم يف رف���ع م�ستوى
التالمي���ذ ذوي االحتياجات اخلا�صة؛
فقد ن�صت القواعد التنظيمية للرتبية
اخلا�ص���ة يف املادة الثامن���ة والت�سعون
ب�ض���رورة “�أن تق���وم معاه���د وبرامج
الرتبي���ة اخلا�ص���ة باملدار����س العادية
بتوظي���ف التقنيات وبرام���ج احلا�سب
الآيل للأغرا����ض التعليمي���ة ،وتنظيم
الأعمال ،وتوثيق البيانات واملعلومات،
ونتائ���ج التق���ومي” (وزارة الرتبي���ة
والتعليم 1422 ،هـ� ،ص .)83

يف بيئته���م ،والتوا�ص���ل م���ع الآخرين،
وامل�شارك���ة يف الأن�شط���ة الت���ي تعتم���د
عل���ى التقني���ات (Cowan & Khan,
.)2005, 207
هن���اك الآن �إجم���اع ع���ام على �أن
الط�ل�اب ذوي االحتياج���ات اخلا�صة
ي�شاركون يف فوائد التقنيات اجلديدة،
و�أن ا�ستخ���دام التقني���ات للطالب يف
جم���ال التعليم لها �إمكان���ات هائلة يف
التخفي���ف م���ن م�شاكل معين���ة ترتبط
بالإعاق���ة ف�ض�ل�ا ع���ن �إتاح���ة فر����ص
العم���ل للأ�شخا�ص الذي���ن يعانون من
�إعاقة فكرية �أو ج�سدية� ،أو ب�صرية �أو
�سمعية .ويتحقق ذلك من خالل برامج
الكمبيوت���ر املتخ�ص�ص���ة والنم���اذج
التي تع���زز ق���درات ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ،م���ن خ�ل�ال تقا�س���م تعليم
وتعلم املهارات والنجاحات والتحديات
لزمالئه املعلم�ي�ن العاملني مع الطلبة
ذوي الإعاقة.
وتوف���ر التقني���ات امل�ساع���دة دور ًا
كب�ي�را يف تعزيز تعلي���م الأطفال ذوي
ً
االحتياج���ات اخلا�ص���ة يف الف�ص���ول
الدرا�سية العادية ،عل���ى �سبيل املثال،
ميكن ا�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب
ملعاجل���ة الن�صو����ص ،واالت�ص���االت،
والبحوث ،وم�شاريع الو�سائط املتعددة
ت�ساع���د الطالب ذوي ق���درات التعلم
املح���دودة واال�ضطراب���ات االنفعالي���ة
مواكب���ة �أقرانه���م غ�ي�ر املعاق�ي�ن.
(Hasselbring & Williams
.)Glaser, 2000, 102
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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بالإ�ضاف���ة �إل���ى ذل���ك ،ميك���ن
ا�ستخدام التقني���ات امل�ساعدة لزيادة
قدرات وا�ستقاللية املعوقني واخلروج
م���ن �أماك���ن املدر�سة على ح���د �سواء.
وميك���ن ا�ستخدام التقني���ات لأغرا�ض
االت�ص���ال والإنتاجي���ة� ،أو لتوف�ي�ر
الفر�ص���ة للف���رد لتجرب���ة الفر����ص
الرتفيهية .وقد ا�ستف���اد الأفراد ذوي
الإعاق���ات احل�سي���ة اخلط�ي�رة مث���ل
الإعاقة اجل�سدية ،والإعاقة الب�صرية
�أو ال�صمم �أكرث من �أي جمموعة �أخرى
من الأف���راد من التق���دم يف التقنيات
امل�ساعدة ،والتقدم يف التقنيات له�ؤالء
الأف���راد ميك���ن �أن ي����ؤدي �إل���ى زيادة
الإنتاجية والعمالة والفر�ص الرتفيهية
(.)Eid, 2013, 2

اخلدم���ات التعليمي���ة والدعم الفردي
(.)Alquraini & Gut, 2012

وتمُ كن التقنيات امل�ساعدة العديد
من الأطفال ذوي الإعاقات من القيام
بكثري من الأن�شطة داخل املنزل والبيئة
املدر�سي���ة م���ع م�ستوي���ات خمتلفة من
اال�ستقالل ،كما �أنها ُتلبي االحتياجات
فيما يتعلق بالرعاية احل�سية ،والتعلم،
والتغذي���ة ،وال�شخ�صية ،واالت�صاالت،
والتنق���ل ،واالجتاه���ات واللع���ب
وت�ساع���د التقني���ات امل�ساع���دة (.)Cowan & Khan, 2005, 208
الأطفال على النقل والتنقل ،والتوا�صل
عندم���ا يتم دع���م الطف���ل املتعلم
ب�شكل �أكرث فعالية ،و ُيب�صروا وي�سمعوا
على نحو �أف�ضل ،وي�شاركوا ب�شكل �أكرب م���ن ذوي الإعاقة بالتقنيات امل�ساعدة
يف �أن�شط���ة التعل���م (&  Nethertonيح�صل على فر�ص �أف�ضل للعمل ،وهذا
 .)Deal, 2006وع�ل�اوة عل���ى ذلك ،ي�ؤدي �إلى تقليل االعتماد على الرعاية
تدع���م التقني���ة امل�ساع���دة الأطف���ال االجتماعي���ة وال�ضم���ان االجتماع���ي،
للو�صول �إل���ى والتمتع بحقوقهم ،وفعل وزي���ادة م�ساهمته���م يف اقت�ص���اد
الأ�شي���اء ذات القيم���ة ،و�س���د الفوارق الب�ل�اد والن���اجت املحل���ي الإجم���ايل،
بني الأطف���ال املعوقني وغ�ي�ر املعوقني والعائد على اال�ستثم���ار يتجاوز عائلة
(&  Bouck ,Flanagan, Millerالف���رد �إل���ى الأم���ة الكب�ي�رة .وهكذا،
 .)Bassette, 2012كم���ا �أنه���ا توفر التقنيات امل�ساع���دة جزء مهم من �أي
ا�سرتاتيجية للتنمي���ة (Netherton
و�سائل الو�ص���ول وامل�شاركة يف الفر�ص
التعليمي���ة واالجتماعي���ة والرتفيهي���ة؛ .)& Deal, 2006
ن�ستخل����ص مم���ا �سب���ق �أهمي���ة
ومتكن من التوظي���ف البدين والعقلي
وحت�س�ي�ن تقدير الذات ،وتقلل تكاليف �إن�ش���اء خدم���ات التقني���ات امل�ساعدة
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حتى تك���ون يف متن���اول الأف���راد ذوي
االحتياج���ات اخلا�ص���ة وق���ادرة عل���ى
اال�ستجاب���ة لالحتياج���ات املحددة يف
ال�سياق���ات املح���ددة .حي���ث �إن توفري
التقني���ات امل�ساعدة جزء ال يتجز�أ من
الرعاي���ة ال�صحية .ومن ال�ضروري �أن
يتم توفري التقنيات امل�ساعدة من قبل
احلكوم���ة من خ�ل�ال �إع���ادة الت�أهيل،
والت�أهيل املهني ،والرعاية االجتماعية
�أو وكاالت الرتبي���ة اخلا�صة ،و�شركات
الت�أم�ي�ن ،وامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة
واملنظم���ات غ�ي�ر احلكومي���ة .و�إعادة
الت�أهيل عل���ى �سبيل املث���ال ،والرعاية
ال�صحي���ة ،والتعليم ،واملجتمع املحلي.
وحتدي���د احتياجات وتي�س�ي�ر الو�صول
�إل���ى التقني���ات امل�ساع���دة ،ف�ض�ل�ا
ع���ن �ضم���ان ال�صيان���ة والإ�ص�ل�اح
واال�ستب���دال .املنتج���ات امل�ساعدة من
نوعي���ة منا�سب���ة وبكمي���ات كافية البد
م���ن توفريه���ا خلدم���ات تكنولوجي���ا
امل�ساعدة.
و�ض���رورة تدري���ب �صن���اع الق���رار
والعاملني يف جميع امل�ستويات املنا�سبة
لتطوي���ر فعالية وتنفي���ذ جميع جوانب
النظ���ام لتوف�ي�ر التقني���ات امل�ساعدة
للأف���راد ذوي االحتياج���ات اخلا�صة.
وميكن و�ضع برامج التدريب املعتمدة،
مث���ل :منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة،
وامل�ؤ�س�س���ات الأكادميي���ة وغريه���ا من
املنظم���ات ،ومب���ادئ توجيهي���ة ومواد
تدريبي���ة ودورات عل���ى توف�ي�ر �أن���واع
خمتلفة من التقنيات امل�ساعدة.
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أ .نسرين بنت عثمان سندي
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بنات وزارة التعليم
nesee7@hotmail.com

قال تعال����ى( :واهلل أخرجكم
من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل
لك����م الس����مع واألبص����ار واألفئدة لعلكم تش����كرون)
( )78سورة النحل
القوقع����ة االلكترونية هي عبارة عن جهاز متعدد األقطاب
ي����زرع جزؤه����ا الداخل����ي ف����ي األذن الداخلي����ة ،وتس����تخدم لنقل
المعلوم����ات الصوتية الى العصب الس����معي دون المرور على
الخاليا الحسية السمعية التالفة في قوقعة األذن الداخلية،
ويس����تفيد منها أولئك الذين يعانون من فقد السمع
الحسي العصبي الحاد والعميق.
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ولتزاي���د �أع���داد ط�ل�اب /طالب���ات
زارع ـ���و القوقعة يف املي���دان التعليمي
حي���ث بلغ �إجمال ع���دد طالبات زارعو
القوقعة يف تعليم البنات عام 1438هـ
حوايل  466طالبة معظمهن يف منطقة
الريا�ض ثم املنطقة ال�شرقية ،وحوايل
ع���دد  550طالب ،وظه���رت حاجتهم
امللحة لتكامل اخلدم���ات الت�أهيلية يف
املدر�سة واملنزل وامل�ست�شفى.
علي���ة �أول���ت وزاره التعلي���م االهتم���ام
بزارع���و القوقع���ة خ�ل�ال الأع���وام
املا�ضي���ة م���ن خ�ل�ال توعي���ة وتدريب
معلم���ي �أطف���ال زارع���و القوقعة لفهم
دورهم م���ع فريق الت�أهي���ل وتزويدهم
ب�أحدث املع���ارف يف جمال ال�سمعيات
ودعمهم باال�سرتاتيجي���ات والأن�شطة
العملي���ة واملهارات لت�أهيل الطفل زارع
القوقعة عل���ى الإ�صغاء ال�سمعي واللغة
يف كل جان���ب م���ن جوان���ب التفاع���ل
اليومي الطبيعي.
وبناء على موافقة وكيل الوزارة للتعليم
رق���م  128214وتاري���خ 1437/5/9هـ
ب�ش����أن �إقامة ور�شة عمل بعنوان ت�أهيل
�أطف���ال زارع���و القوقع���ة (الإ�صغ���اء
ال�سمعي واللغ���ة) عليه مت تدريب عدد
 45معلمة عوق �سمعي ومعلمات النطق
يف ريا�ض الأطفال واملرحلة االبتدائية

تــكنولوجيات

بع���د زراعة جهاز القوقع���ة االلكرتوين
ف����إن الطف���ل ل���ن يك���ون ق���ادر عل���ى
ا�ستقب���ال وتف�س�ي�ر الأ�ص���وات ب�ش���كل
تلقائي ،بل يق���وم بتعلم كيفية الإ�صغاء
ال�سمعي وتف�س�ي�ر الأ�صوات با�ستخدام
جه���از القوقعة �أثناء اللع���ب والأن�شطة
الروتينية يف البيئة والظروف املنا�سبة
مما يزيد من تطور اللغة اللفظية لديه.

بتاريخ /10رجب 1437/هـ ملدة ثالثة كان���ت معروف���ة) ،وعم���ر الطف���ل عن���د
الت�شخي�ص ،وعمر الطفل عند ا�ستخدام
�أيام.
املعين���ات ال�سمعي���ة ،وعم���ر الطفل عند
جهاز زراعة القوقعة
ب���دء ت�شغي���ل جه���از زراع���ة القوقع���ة،
ه���ي تقنية ت�سبب نقل���ة نوعية يف حياة والعم���ر ال�سمع���ي ،و�أخ���ر موعد لربجمة
زارع القوقع���ة ويتك���ون جه���از زراع���ة جهاز القوقع���ة( ،)Mappingواجلهاز
امل�ستخدم حالي��� ًا ،والتخطي���ط ال�سمعي
القوقعة االلكرتونية من جزئني:
با�ستخ���دام جه���از القوقع���ة ،وم���دى
جزء داخلي (الزرعة)
االلتزام با�ستخدام معالج ال�صوت .
وجزء خارجي (معالج ال�صوت)
 -2م�ستوى �أداء الطفل احلايل
يلتق���ط املايكروف���ون املو�ض���وع خلف يتم حتديد م�ستوى الطفل يف املهارات
�صي���وان الأذن الأ�ص���وات اخلارجي���ة ال�سمعية ومه���ارات اللغة اال�ستقبالية
ويحوله���ا �إل���ى �إ�ش���ارات كهربائية ،ثم ومهارات اللغة التعبريية.
تنتقل هذه الإ�شارات �إلى جهاز معالج
ال�صوت حي���ث يتم ت�شفريها وحتويلها  -3و�ضع الأ�سرة
�إل���ى من���ط خا����ص م���ن النب�ض���ات يت���م التعرف عل���ى �أ�سل���وب التوا�صل
الكهربائية ،والتي يتم نقلها بعد ذلك املف�ض���ل ل���دى الأ�س���رة ,وع���دد �أفراد
عرب اجللد بوا�سط���ة موجات ال�سلكية الأ�سرة التي يق�ضي الطفل وقته معهم
ُ
�إلى امل�ستقبل املثبت جراحيا يف عظمة والتوقع���ات ب�ش�أن تق���دم الطفل ومدى
الأذن ،ث���م �إلى النب�ض���ات الكهربائية مه���ارات الأ�س���رة يف ح���ل امل�ش���كالت
وير�سله���ا �إل���ى املخ حي���ث ترتجم هذه املتعلقة باجلهاز واللغة امل�ستخدمة يف
الإ�شارات �إلى �أ�صوات ذات معنى.
املنزل و�أهدافه���ا وما هي الأمور التي
�أ�سا�سيات �إعداد جل�سات (الت�أهيل حتتاجها الأ�سرة للم�ساعدة فيها.

ال�سمعي واللغة)

من �س ُي�شارك يف اجلل�سات العالجية؟

ُيح���دد الت�أهي���ل ال�سمع���ي واللغة � %80أخ�صائ���ي الت�أهي���ل (التخاط���ب)
م���ن ن�سب���ة جن���اح زراع���ة القوقع���ة والطف���ل و الأم �أو الأب �أو اح���د �أفراد
االلكرتوني���ة ،وت�ستم���ر م���دة الت�أهي���ل الأ�سرة.
من �سنت�ي�ن �إلى �أربع �سن���وات وهناك
ا�سا�سي���ات لإع���داد جل�س���ات الت�أهيل دور الأهل
ال�سمعي واللغة هي:
امل�شارك���ة الفعال���ة ،والقي���ام بعملي���ة
النمذج���ة للطف���ل ،والرد عل���ى �أ�سئلة
�أوال :قبل البدء يف اجلل�سة
�أخ�صائ���ي الت�أهي���ل (التخاط���ب)،
 -1التاريخ ال�سمعي للطفل
والتدري���ب يف املنزل (موطن القوة يف
يت���م حتدي���د �أ�سب���اب الإ�صاب���ة (�إذا الت�أهيل هو الأ�سرة).
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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ثانيا� :أثناء اجلل�سة
� -1إعداد وتنظيم غرفة العالج
ينبغي مراعاة اجلوانب املتعلقة بال�صوتيات(التحكم يف الأ�صوات وال�ضو�ضاء) ،
و�أن يك���ون كر�سي الأخ�صائي بجانب كر�سي الطفل ويف اجلانب الذي يرتدي فيه
الطف���ل اجلهاز ،وتوفري الألعاب املنا�سبة لأه���داف اجلل�سة والبد ان تكون هناك
�سهولة يف الو�صول للألعاب (الأدوات) من قبل الأخ�صائي والطفل.

-2اختبار وظيفة ال�سمع
�أ -اختبار لينغ للأ�صوات ال�ست
يتكون االختبار من � 6أ�صوات ترتاوح بني الأ�صوات ذات الرتددات املنخف�ضة �إلى
ذات الرتددات العالية.

�-3أن يكون علو ال�صوت مماثال لعلو
ال�صوت يف املحادثة العادية.
�-4إ�ص���دار الأ�ص���وات مل���دة زمني���ة
ق�صرية
�-5أن يكون ترتيب الأ�صوات ع�شوائيا
�-6أن يك���ون الفا�ص���ل الزمن���ي ب�ي�ن
الأ�صوات ع�شوائي ًا
-7يتم االختبار من خالل اال�ستماع
فق���ط (ال يك���ون ف���م املتح���دث
ظاهر ًا للطفل)
�-8إذا كان ال�شخ����ص املفحو����ص
ي�ستخ���دم جهازي���ن �سمعي�ي�ن يتم
اختبار كل جهاز على حدة.

هن ��اك �أ�سب ��اب خمتلف ��ة ُتف�س ��ر
ح ��دوث ع ��دم ا�ستجاب ��ة الطال ��ب
الختبار لينغ منها:
 اجلهاز ال يعمل ب�شكل منا�سب البطارية منتهية ال�صالحية وجود التهابات يف الأذن تغيريات �أخرى يف م�ستوى ال�سمعصوت لينغ
/م/

الطبقة الصوتية
صوت منخفض الطبقة

/و/
/ي/
� /أ /
� /ش /
� /س /

صوت منخفض الطبقة
صوت منخفض ومرتفع الطبقة
صوت متوسط المدى في الطبقة
صوت متوسط ومرتفع الطبقة
صوت مرتفع الطبقة

يتكون االختبار من � 6أ�صوات ترتاوح بني الأ�صوات ذات الرتددات املنخف�ضة �إلى
ذات الرتددات العالية.

�إجراءات تطبيق االختبار:
�-1أن يكون املكان هادئ
�-2أن تكون امل�سافة من � 50سم �إلى مرت (م�سافة املحادثة الكالمية)
16
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حلل م�ش���اكل جهاز زراع���ة القوقعة
البد الت�أكد مما يلي:
 �أن معال���ج ال�ص���وت يف و�ض���عالت�شغي���ل ،والبطاري���ة جدي���دة
(تعم���ل بكف���اءة) واال�س�ل�اك يف
حالة جيدة
 امللف مو�ضوع على الزرعةب -ت�سجي ��ل ا�ستجاب ��ات الطال ��ب
للأ�صوات:
الطف���ل ال�صغري ق���د (يرم�ش) بعينه،
�أو يرف���ع حاجب���ه �أو ينظر م���ن حوله،

تــكنولوجيات

�أو يتوق���ف ع���ن العمل ال���ذي يقوم به .ي���وم �سمع���ي جدي���د و�أن ب�إمكان���ه
ام���ا الطف���ل الأك�ب�ر �سن���ا فق���د يرفع اكت�س���اب مهارات اال�ستم���اع واللغة
ي���ده� ،أو يلتف���ت �إلى اللعب���ة التي �صدر املنطوقة.
منها ال�ص���وت� ،أو يكرر ال�صوت الذي
�-3أن�شطة مبنية على اللعب
�سمعه.
ويقدم للطالب مكاف�أة �أو تغذية راجعة ي�ساه���م اللع���ب يف النم���و اجل�س���دي
عندم���ا ُيظهر ان���ه ي�سمع ال�ص���وت �أو والنم���و االنفع���ايل والنم���و الذهن���ي
فهمه.
والإدراك���ي وتط���ور التوا�ص���ل والنم���و
�إذا ا�ستج���اب الطفل ب�شكل �إيجابي االجتماعي.
جلمي���ع الأ�ص���وات ،ف�إن ه���ذا يكون وميكن ا�ستخ���دام جم�سمات م�صغرة
م�ؤ�ش���را عل���ى ا�ستع���داده ال�ستقبال

للع���امل احلقيق���ي مثل(:احليوان���ات،
�أو الأث���اث املن���زيل� ،أو ال�سي���ارات،
�أو ال�سوب���ر ماركت ...،إ�ل���خ) يه���دف
اللع���ب بتل���ك املج�سم���ات إ�ل���ى خل���ق
�أفكار للطفل من واق���ع احلياة و�أي�ض ًا
ُيفيد الطفل يف متثيل ق�ص�ص يعرفها
�سابق��� ًا با�ستخ���دام عنا�ص���ر ح�سي���ة.
كما ميك���ن ا�ستخدام الدمى املتحركة
(مث���ل  :م�سرح العرائ�س)� ،أو الألعاب
احل�سية ،والكتب اللوحية .و ا�ستخدام
الكتب ،والأنا�شيد ،وال�صل�صال.

التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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-4التدريبات املنزلية

الوالدي���ن عن���د الل���زوم والتخطي���ط وال�صدى مثل الأو���ض��اع ال�سمعية يف
الف�صل الدرا�سي.
للأن�شطة.

يت���م تزوي���د الوالدي���ن �أو مقدم���ي
الرعاي���ة ب�أهداف ومه���ارات اجلل�سة -3خطوة للأمام (مهما يكن م�ستوى ويت���م ا�ستخ���دام �أجه���زة ال �سلكي���ة و
لتنفيذها مع الطفل �إلى �أن ي�أتي وقت الطفل احلايل يجب �أن ننقله خطوة �أجه���زة اف ام م���ع �أجه���زة زراع���ة
القوقع���ة بتفعيل ه���ذه اخلا�صية عند
للأمام)
اجلل�سة الالحقة.
برجمة جه���از زراعة القوقعة وتركيب
ثالثا� :إجراءات ما بعد اجلل�سة الأجهزة الال�سلكية ونظام اف ام  FMالو�صلة اخلا�ص���ة باجلهاز الال�سلكي
هناك بع����ض الأو�ض���اع ال�سمعية التي امل�ستخدم معه.
-1التقييم
يج���ب تدوي���ن م�ست���وى �أداء الطف���ل ت�ؤث���ر فيه���ا العوام���ل اخلارجي���ة التي ويتك���ون النظ���ام م���ن جه���از مر�س���ل
وحتديد الأهداف طويلة املدى وتدوين بدوره���ا ت ؤ�ث���ر على اال�ستم���اع وجودة (مع معل���م الف�صل) وجه���از م�ستقبل
ال�ص���وت وبالأخ����ص مل���ن ي�ستخ���دم (مو�ص���ول بجه���از زرع���ة القوقع���ة
الأهداف املقرتحة للوالدين .
االلكرتونية.
والقوقعة
ال�سماعات
اخلارجي مع الطفل).
-2التخطيط للجل�سة القادمة
ونظام
الال�سلكية
أجهزة
ل
ا
وت�ستخدم
حي���ث �أثبت���ت الدرا�س���ات احلديث���ة
يجب حتديد الأه���داف التي �ستُناق�ش اف ام  FMلتخطي امل�سافات الكبرية والبح���وث العلمي���ة �أن احل�صيل���ة
م���ع الأم (الوالدي���ن) واال�ستع���داد ب�ي�ن ال�����ص��وت امل��ت��ح��دث وامل�����س��ت��م��ع اللغوي���ة للأطفال ت���زداد مع �سماعهم
ملناق�شة الأهداف مرة �أخرى ،و تعزيز وال�����ض��ج��ي��ج والأ�����ص����وات ال��داخ��ل��ي��ة للمحادثات بو�ضوح.
18
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د .نهلة بنت إبراهيم السبيعي

الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بنات.

االلتزام التنظيمي لمشرفي
ومشرفات التربية الخاصة
تس��عى المؤسس��ات على اختالف انواعها إل��ى تحقيق جملة
من األهداف ,وس��يلتها ف��ي ذلك الموارد المالية والبش��رية من
خ�لال القيام بع��دد من الوظائف اإلدارية ,ويعد العنصر البش��ري
أحد المكونات الهامة ألي مؤسس��ة حيث يعتبر المحرك األساس
والرئي��س للقي��ام به��ذه الوظائ��ف ,كم��ا تع��د دراس��ة العنصر
البشري في المؤسس��ات من المجاالت الحيوية وذلك لما له من
دور ف��ي تحس��ين األداء واإلنتاجي��ة والفاعلي��ة االداري��ة وبالتالي
تحقيق األهداف للمؤسسة والفرد.

التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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كم���ا �أنه وعل���ى �صعي���د امل�ؤ�س�سات
ب���رزت احلاج���ة لدرا�س���ة ال�سل���وك
االن�س���اين يف امل�ؤ�س�س���ات لغر����ض
حتفيز الف���رد وزيادة درجات االلتزام
ب�أهدافها وقيمها.
ويعد االلت���زام التنظيمي من �أبرز
املفاهي���م االدارية الت���ي تعنى بدرا�سة
ال�سل���وك االن�س���اين فهو متثي���ل الفرد
لقي���م و أ�ه���داف امل�ؤ�س�س���ة الإداري���ة
وان�صه���ار الف���رد داخ���ل بيئ���ة عمل���ه
من خ�ل�ال دوره الوظيف���ي والتنظيمي
ورغبت���ه وا�ستعداده للعم���ل والبقاء يف
بيئة عمله.

يف امل�ؤ�س�س���ات الرتبوي���ة يف غاي���ة
الأهمية وذل���ك بالنظر �إل���ى ما ي�ؤدي
�إلي���ه م���ن حتقي���ق فع���ال للأه���داف
الرتبوي���ة املر�سوم���ة والق�ض���اء عل���ى
عدد م���ن املظاهر ال�سلبية من ال�شعور
بالالمب���االة ,والغي���اب ع���ن العم���ل,
وك�ث�رة حاالت الت�شك���ي ,وتدين الروح
املعنوية.

ونظ ��ر ًا لالرتب ��اط القائ ��م بني ما
ق���د حتقق���ه امل�ؤ�س�س���ات لأفرادها من
مكا�سب مادية ومعنوية وبني التزامهم
له���ا ف�إن���ه ميك���ن ع���ن طري���ق قيا�س
م�ست���وى الت���زام الأف���راد مل�ؤ�س�ساتهم
كما �أن تعزيز االلت���زام التنظيمي تقدير جناح هذه امل�ؤ�س�سات �أو ف�شلها,
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وبذلك يج���ب عل���ى امل�ؤ�س�س���ة قبل �أن
تب���د أ� يف ر�س���م ال�سيا�س���ات �أو اتخ���اذ
اخلط���وات الالزم���ة لزي���ادة وتنمي���ة
االلت���زام ب�ي�ن العامل�ي�ن� ,أن جتم���ع
البيان���ات واملعلوم���ات ح���ول العوام���ل
امل�ؤثرة عل���ى االلتزام ,كم���ا �أن عملية
قيا����س االلتزام تعترب ظاه���رة �إدارية
واعية وهادفة تقدم للإدارة م�ؤ�شرات
دالة على م�ستوى الأداء الوظيفي ,كما
تق���دم ت�شخي�ص للم�شكالت واملعوقات
الت���ي تواجه الأفراد والتنظيم ومن ثم
العم���ل عل���ى ايجاد احلل���ول املنا�سبة,
كذلك ت�شخ�ص العوامل امل�ؤثرة يف رفع
�أو خف�ض التزام العاملني للتنظيم.

تــكنولوجيات

وتع���د الرتبي���ة اخلا�ص���ة �أح���د
جم���االت نظ���ام التعلي���م يف اململك���ة
العربي���ة ال�سعودي���ة الت���ي ته���دف �إلى
تقدمي اخلدمات الرتبوي���ة والتعليمية
ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة وف���ق
منظومة التعليم العام �أو �ضمن برامج
خا�صة ويعد م�شرفو وم�شرفات الرتبية
اخلا�ص���ة �أح���د مكونات ه���ذا النظام
يقوم���ون بع���دد م���ن امله���ام والأدوار
للم�ساهم���ة يف حتقي���ق جمل���ة م���ن
الأهداف ل���ذوي االحتياجات اخلا�صة
باململكة العربية ال�سعودية.
ويعد االلتزام التنظيمي للم�ؤ�س�سة
الرتبوي���ة متطل���ب �أ�سا�س���ي لتوف�ي�ر
الفاعلية يف العمل ,وبالتايل االنتاجية
وحتقي���ق الأه���داف ,كم���ا �أن االلتزام
التنظيم���ي ميثل �أح���د ق�ضايا ال�سلوك
التنظيم���ي الهام���ة ,مل���ا له م���ن ت�أثري
جوه���ري عل���ى ال�سل���وك االن�ساين يف
امل�ؤ�س�س���ات احلديث���ة ,فه���و يرتت���ب
علي���ه نتائج و�آثار عدي���دة على جممل

العالقة بني املوظ���ف وم�ؤ�س�سته فكلما النواحي املتعلقة بالأفراد العاملني مع
زاد الت���زام الف���رد مب�ؤ�س�سته ,متكنت فئات الرتبية اخلا�صة.
من حتقيق �أهدافها وتنفيذ �سيا�ساتها
ومو�ض���وع التزام م�ش���ريف وم�شرفات
وخططها ب�أقل قدر ممكن من التكلفة الرتبية اخلا�صة �أو عدم التزامهم ي�شكل
واجلهد.
قوة ايجابية �أو �سلبية نحو تطوير �أعمالهم
وق���د بره���ن التاريخ احلدي���ث �أن
النم���و االقت�صادي الذي حققته الدول
املتقدم���ة خا�صة �أملاني���ا واليابان �إمنا
يعود �إلى قوة عم���ل ملتزمة حيث تبني
�أن  %90من جناح امل�ؤ�س�سات اليابانية
يعود �إلى االلتزام التنظيمي.
ونظر ًا ملا ل���دور م�شريف وم�شرفات
الرتبي���ة اخلا�صة من �أهمية يف حتقيق
الأه���داف املرج���وة للرتبي���ة اخلا�صة
بالإ�ضاف���ة إ�ل���ى امله���ام املتع���ددة التي
تتطل���ب وق���ت وجهد م�ضاعف�ي�ن ,و�أن
جناحه���م يف �أداء �أعماله���م هو جناح
ل�ل��إدارة ككل وبالتايل ف�إن العمل على
االحتف���اظ واالهتمام بهم مطلب مهم
و�ض���روري ,ل���ذا الب���د م���ن االهتم���ام
اجل���دي م���ن جان���ب امل�ؤ�س�س���ات بكل

الإ�شرافي���ة والإداري���ة لتحقي���ق الغايات,
كم���ا �أن التزامه���م يتوق���ع �أن ينت���ج عنه
قدرة �أكرب للقي���ام بواجباتهم ووظائفهم
مب�ستوى �أعلى م���ن الكفاية والفاعلية من
غري امللتزمني ,خا�صة يف ظل تعدد املهام
املوكلة اليهم ماب�ي�ن مهام �إدارية و�أخرى
�إ�شرافي���ة وقيامهم ب�أعم���ال خارج نطاق
مهامهم يف �أحيان �أخرى.
وهن���اك عدد من العوام���ل امل�ؤثرة
على االلت���زام التنظيمي وه���ي عبارة
ع���ن كل متكام���ل مرتاب���ط م���ع بع�ضه
ف���كل عامل له ن�سب���ة وم�ساهمة معينة
يف حتقي���ق االلت���زام التنظيم���ي ومن
�أه���م ه���ذه العوام���ل� :ض���رورة العمل
عل���ى تبني �سيا�س���ات داخلي���ة ت�ساعد
على �إ�شباع حاج���ات الأفراد العاملني
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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تــكنولوجيات

يف التنظي���م ,و�ضوح الأه���داف ,فكلما
كان���ت الأهداف وا�ضحة وحمددة كلما
كان���ت عملي���ة �إدراك وفه���م الأف���راد
لاللتزام التنظيم���ي وللم�ؤ�س�سة �أكرب,
امل�شارك���ة م���ن قب���ل الأف���راد العاملني
ب�ص���ورة ايجابي���ة فامل�شارك���ة تعم���ل
على زيادة االلت���زام التنظيمي وجتعل
الأف���راد يرتبط���ون ببيئ���ة عمله���م
ب�شكل �أك�ب�ر ,باال�ضافة �إل���ى �أن املناخ
التنظيم���ي اجلي���د ي�شج���ع عل���ى خلق
ج���و عم���ل ايجاب���ي يعمل عل���ى حتقيق
اال�ستق���رار للأف���راد وللتنظيم ويجعل
ويف هذا ال�سياق ميكن تقدمي عدد
العاملني ي�شعرون ب�أهميتهم يف العمل ,من االليات لتعزيز االلتزام التنظيمي
كم���ا �إن تطبي���ق �أنظم���ة منا�سب���ة من ل���دى م�ش���ريف وم�شرف���ات الرتبي���ة
احلواف���ز املادي���ة واملعنوية ي����ؤدي �إلى اخلا�صة وهي:
زي���ادة الر�ضا ع���ن املنظم���ة وبالتايل
 تو�ضيح املهام وامل�س�ؤوليات بدقة.زيادة االلت���زام التنظيمي كذلك تبني
قي���م و�أهداف م�شرتكة ب�ي�ن العاملني - ,تق���دمي نظ���ام حواف���ز مبن���ي على
�أ�س�س مو�ضوعية وعادلة.
والنظ���ر �إليهم ك�أع�ض���اء يف بيئة عمل
واح���دة حت���اول تر�سي���خ معاي�ي�ر �أداء
متمي���ز لأفراده���ا ,وتعمل عل���ى توفري
درجة كبرية من االحرتام املتبادل بني
االدارة وب�ي�ن الأفراد العاملني ,وهو ما
�سيرتتب عليه زي���ادة متا�سك امل�ؤ�س�سة
وزي���ادة االلت���زام له���ا ,و�أخ�ي�ر ًا تبني
النمط الذي من خالل���ه ميكن الت�أثري
عل���ى الأ�شخا����ص وتوجيهه���م بطريقة
ت����ؤدي �إل���ى احل�ص���ول عل���ى ر�ضاه���م
والتزامه���م وتعاونه���م للو�ص���ول �إل���ى
الأهداف املحددة.
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 ن�ش���ر ثقاف���ة وا�ضحة للعم���ل معلنةجلميع امل�شرفني.
 العمل على تبني النمط املوقفي يفالقيادة.
 التجدي���د واجلاذبي���ة الوظيفي���ةللمهن.
 حت�س�ي�ن ظ���روف العم���ل وبيئت���هاملادية.
 تعزي���ز ثقاف���ة وقي���م االلت���زامالتنظيمي لدى امل�شرفني.
 حتفيز امل�شرفني على العمل وطرحالأفكار.
 توفري مناخ تنظيمي ايجابي. احلر�ص عل���ى العالقات االن�سانيةبني امل�شرفني.
 رف���ع ن�سب���ة م�شارك���ة امل�شرفني يفجماالت العمل.

يف
املنتصف
عبد الرحمن بن علي الفيفي

ي ّعرف نظام رعاية املعوقني يف اململكة
الت�أهيل ب�أن���ه :عملية من�سقة لتوظيف
اخلدم���ات الطبي���ة واالجتماعي���ة
والنف�سي���ة والرتبوية واملهنية مل�ساعدة
املع���وق يف حتقي���ق �أق�ص���ى درج���ة
ممكنة م���ن الفاعلية الوظيفية بهدف
متكينه من التوافق مع متطلبات بيئته

وبن���اء عل���ى ذل���ك فق���د التزم���ت
دولتن���ا الر�شي���دة م���ع بقي���ة ال���دول
املوقعة عل���ى االتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة بتوف�ي�ر
خدم���ات وبرام���ج �شامل���ة للت�أهي���ل
و�إع���ادة الت�أهي���ل وتعزيزه���ا وتو�سيع
نطاقه���ا يف جماالت ال�صح���ة والعمل
والتعلي���م واخلدم���ات املجتمعي���ة ،مع
ت�شجي���ع و�ضع برام���ج التدريب الأويل
وامل�ستم���ر للأخ�صائي�ي�ن واملوظف�ي�ن
العاملني يف هذا املجال .
واملق�صود ب�إعادة الت�أهيل �إعادة
ق���درات ف���رد كان ق���د ت���درب �أو تعلم
مهن���ة �أو مار�سها مدة م���ن الزمن ثم
�أ�صب���ح معاقا على التكيف يف جماالت
احلياة املختلفة.

في المنتصف

الطبيعي���ة واالجتماعية وكذلك تنمية
قدرات���ه لالعتماد على نف�س���ه وجعله
ع�ض���و ًا منتج��� ًا يف املجتم���ع م���ا �أمكن
ذلك.

يف املجتم���ع تتع���دد �إعاق���ات �أفرادها
وتتباي���ن احتياجاته���م الت�أهيلية وهم
بحاج���ة �إلى بذل جه���ود م�ضاعفة من
�أجل توفري ت�أهيل مهني منا�سب لتلك
االحتياج���ات واملتطلب���ات لتمكينه���م
من امت�ل�اك الأدوات املنا�سبة ملزاولة
مه���ن مالئمة ت�ؤهله���م للعي�ش الكرمي
با�ستقاللي���ة يف جمتمعه���م  ،و�إذا
مل يت���م �إع���داد برامج مهني���ة خا�صة
به���م يراعى عن���د �إعدادها ما تتطلبه
طبيعة �إعاقاته���م املختلفة ،مع ت�أهيل
مدرب�ي�ن قادرين عل���ى التعامل معهم
وفق احتياجاتهم وقدراتهم ،و تكييف
الربام���ج املهني���ة املوجه���ة للأف���راد
العادي�ي�ن لتنا�سبهم �إ�ضافة �إلى ح�سن
اختيار �أنواع مالئمة من املهن مطلوبة
ل�سوق العم���ل بد ًال عن املهن التقليدية
الت���ي �أكل الده���ر عليه���ا و�ش���رب،
والتدريب املكث���ف املنتهي بالتوظيف،
م���ع الأخ���ذ يف االعتبار وج���وب توفري
تلك اخلدمات الت�أهيلية لذوي الإعاقة
يف كافة �أنحاء اململكة فلن يحقق هذا
النوع م���ن الت�أهيل �أهداف���ه ولن يلبي
احتياج���ات ذوي الإعاقة  ،لذلك ال بد
م���ن ا�ست�شعار م���دى الأهمي���ة البالغة
للت�أهي���ل املهن���ي لذوي الإعاق���ة و�أثره
البالغ على حياتهم  ،و�إعادة النظر يف
واقعنا املري���ر يف هذا اجلانب والعمل
عل���ى ت�صحيحه وف���ق التزاماتنا جتاه
�أبنائن���ا م���ن ذوي الإعاق���ة م���ن �أجل
الوف���اء بحقوقه���م ور�س���م حا�ضر زا ٍه
وم�ستقب���ل م�شرق له���م وللوطن الذي
يحت�ضنهم ويرعى حقوقهم.

وحي���ث �إن الت�أهي���ل بجوانب���ه
املتع���ددة تت���واله جهات ع���دة فوزارة
ال�صحة معنية بالت�أهيل الطبي ووزارة
التعلي���م تعن���ى بالت�أهي���ل الرتبوي ...
وهكذا � ،أم���ا الت�أهيل املهني الذي هو
بي���ت الق�صيد وال���ذي يهدف لإك�ساب
املع���اق مهن���ة ذات فائ���دة وك�س���ب
فه ��و من ��وط ب ��وزارة العم ��ل والتنمية
االجتماعي���ة يف املق���ام الأول �إ�ضاف���ة
�إلى امل�ؤ�س�سة العام���ة للتدريب التقني
والفني ،واحلق �إنهم���ا يقومان ب�أدوار
مهمة يف هذا اجلانب اال �أنها ال ترتقي
�إلى الطموح الذي ين�شده ذوو الإعاقة واهلل من وراء الق�صد
وذويهم ،ف���ذوو الإعاقة �شريحة هامة
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دراسات
تقومي كفايات معلمي ذي �صعوبات التعلم من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني
مبنطقة مكة املكرمة يف �ضوء معايري ( CECجمل�س الأطفال غري العاديني)

الملخص:
أ /مصطفى حممد منديل الفقيه

م�شرف تربية خا�صة – تعليم حمافظة القنفذة
ماج�ستري تربية خا�صة -تخ�ص�ص �صعوبات تعلم
msf1400@hotmail.com

تقومي
كفايات
معلمي
صعوبات
التعلم من
وجهة نظر
املشرفني
الرتبويني

هدف���ت الدرا�سة �إلى تق���ومي كفايات معلمي ذوي �صعوب���ات التعلم من وجهة
نظ���ر امل�شرفني الرتبوي�ي�ن مبنطقة مكة املكرمة يف �ض���وء معايري( CECجمل�س
الأطفال غري العاديني) من خالل بيان �أثر املتغريات الدميوغرافية (:التخ�ص�ص
� ،سن���وات اخلربة  ،اجلن�س)على تقومي امل�شرفني الرتبويني مبنطقة مكة املكرمة
لكفاي���ات معلم���ي ذوي �صعوبات التعل���م يف �ضوء معاي�ي�ر ( ،)CECكما هدفت
�أي�ض���ا �إلى توفري قائمة مبعايري ( )CECميك���ن ا�ستخدامها من قبل املخت�صني
يف امليدان الرتبوي باململكة العربية ال�سعودية عند تقوميهم لكفايات معلمي ذوي
�صعوبات التعلم وا�ستخدم الباح���ث املنهج الو�صفي املقارن والذي ي�صف الواقع
كم���ا هو من خالل جمع البيانات كمي ًا با�ستخ���دام مقيا�س تقومي كفايات معلمي
ذوي �صعوب���ات التعل���م يف �ضوء معايري( )CECمن اع���داد الباحث م�ستمد من
معايري( )CECالطبعة ال�ساد�سة 2009م
وتك���ون املقيا�س من  10ابعاد وا�شتم���ل املقيا�س يف �صورته النهائية على عدد
 103عب���ارة ب�صورت���ه النهائي���ة بع���د ترجمتها و�صياغته���ا �أولي��� ًا وعر�ضها على
جمموعة حمكمني من املتخ�ص�صني يف الرتبية اخلا�صة
ومتثلت عينة البحث الأ�سا�سية من جميع م�شريف وم�شرفات �صعوبات التعلم
التابع�ي�ن لتعليم منطقة مك���ة املكرمة ب�إدارتها اخلم�س (مك���ة -جدة  -الطائف
 القنف���ذة  -اللي���ث) وعدده���م  25م�شرفا وم�شرفة  ،كم���ا مت اختيار عينة منمعلمي ومعلمات �صعوبات التعلم مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من قبل م�شريف
وم�شرف���ات �صعوب���ات التعل���م ب���الإدارات التعليمية اخلم�س ،بل���غ عددهم ()71
معلما ومعلمة.
وتكون���ت اداة البح���ث م���ن �أداة لتقييم كفايات معلم���ي ذوي �صعوبات التعلم
يف �ض���وء معايري جمل�س االطفال غ�ي�ر العاديني ( )CECمن وجهة نظر م�شريف
�صعوبات التعلم مبنطقة مكة املكرمة ب�إداراتها اخلم�س.
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دراسات

النتائج

واظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق ال�صعوب���ات بكليات الرتبي���ة يف �ضوء
دال���ة اح�صائي���ا عند م�ست���وى ( ).05معايري (.)CEC
يف التخ�ص����ص ل�صال���ح امل�شرف�ي�ن
االهتمام بالتعاون ب�ي�ن م�ؤ�س�سات
املتخ�ص�ص�ي�ن يف �صعوب���ات التعل���م ،اعداد معلم �صعوب���ات التعلم باململكة
وع���دم وجود فروق دال���ة اح�صائيا يف العربية وال�سعودية وامل�ؤ�س�سات العاملية
عدد �سنوات اخلربة.
ذات العالق���ة ومنها م�ؤ�س�سة()CEC

و�أظه���رت نتائ���ج البح���ث تواف���ر
م�ست���وى الكفاي���ات ل���دى معلم���ي
ال�صعوبات يف املعايري الع�شرة بدرجة
متو�سط���ة و�ضعيف���ة ،كم���ا �أظه���رت
النتائ���ج ع���دم وج���ود ف���روق دال���ة
اح�صائيا تعزى لأثر اجلن�س ،و�سنوات تو�صيات البحث:
اخل�ب�رة يف تقديرات م�ش���ريف معلمي
ذوي �صعوب���ات التعل���م لدرج���ة توافر
يف �ضوء نتائج البحث والدرا�سات
معايري جمل����س الأطفال غري العاديني ال�سابقة او�صى الباحث مبجموعة من
 CECمبنطق���ة مكة املكرمة ب�إداراتها التو�صيات منها:
اخلم�س لدى معلمي ومعلمات �صعوبات
االهتم���ام بتطوي���ر م���واد االعداد
التعلم،
االكادمي���ي كتحول نوع���ي يف اخلطط
الدرا�سي���ة لربام���ج اع���داد معل���م

لتحقي���ق اجل���ودة النوعي���ة يف برامج
�إعداد معلم ال�صعوبات.
االهتم���ام باجلوان���ب املهاري���ة
يف برام���ج االع���داد االكادمي���ي ملعلم
�صعوب���ات التعل���م والتدري���ب امل�ستمر
�أثن���اء اخلدمة لإحداث التنمية املهنية
امل�ستدامة �سواء يف جهة العمل �أو التي
يرفرها املعلم بذاته لنف�سه.
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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تربويات

التحاق الطالب ذوي االعاقات
مبؤسسات التعليم العايل

�أ.د .زيـــد بن حمـمــد البتــــال
ق�سم الرتبية اخلا�صة،كلية الرتبية،
جامعة امللك �سعود
zalbattal@ksu.edu.sa

وته���دف الت�سهي�ل�ات (امل�ؤام���ات)
( )Accommodationsاملقدم���ة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل الى منح الطالب
ذوي االعاق���ات و�ص���ول مت�س���اوي لبيئ���ة
التعلم .وعلى الرغم ان م�ؤ�س�سات التعليم
الع���ايل ا�صبح���ت اف�ضل مه���ارة يف دعم
الطالب ذوي االعاقات� ،إال �أن الطالب ذو
االعاقة قد يحتاج لعمل الكثري من البحث
للعث���ور يف البداية على اجلامعة التي تلبي
احتياجات���ه واهدافه .وتهدف هذه املقالة
الى تق���دمي بع�ض املعلوم���ات العامة التي
ق���د تكون مفيدة للط�ل�اب ذوي االعاقات
عند االلتح���اق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وذلك على النحو االتي:
اال�ستع���داد للتعلي���م الع���ايل

(Getting ready for higher

 :)educationاف�ض���ل ا�ستع���داد
للتعلي���م العايل هو املب���ادرة وال�سهولة،
فكلم���ا كان اال�ستع���داد مبك���را و�سهال
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متهي ��د :ينبغ ��ي �أن يع ��رف الط�ل�اب الذي ��ن يري ��دون االلتح ��اق مب�ؤ�س�س ��ات
التعلي ��م الع ��ايل �أن بع� ��ض الكلي ��ات التقنية وكلي ��ات املجتمع ،على �سبي ��ل املثال،
ال يوج ��د به ��ا متطلبات للقبول اكرث م ��ن م�ؤهل الثانوية العام ��ة ،بينما معظم
اجلامع ��ات وكلي ��ات االربع �سن ��وات تتطلب م ��ن الطالب اخذ اختب ��ارات القبول،
فف ��ي الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية ،على �سبي ��ل املثال ،يوجد �أختب ��ارات للقبول،
مث ��ل اختب ��ار اال�ستع ��داد املدر�س ��ي ( )Scholastic Aptitude Test-SATاو
اختب ��ار الكلي ��ات االمريكي ��ة ( .)American College Test-ACTومعظ ��م
الط�ل�اب ي�أخ ��ذون واحد م ��ن هذه االختب ��ارات مرتني لتح�س�ي�ن درجاتهم .ف�أذا
كان الطالب ذو الإعاقة يريد احل�صول على ت�سهيالت لالختبار فيجب تقدمي
الوثائق املطلوبة التي تثبت �إعاقته على االقل �شهرين قبل تاريخ االختبار.
كلما كان ناجح���ا .ويت�ضمن اال�ستعداد
تنمية ع���ادات درا�سية جيدة ،اكت�شاف
اخلي���ارات التعليمي���ة ،والتفك�ي�ر يف
جمال العم���ل� .أي�ضا يحتاج الطالب ذو
االعاق���ة اخ���ذ املق���ررات واالختبارات
املطلوب���ة م���ن اجلامع���ة الت���ي يري���د
االلتح���اق بها .وينبغ���ي �أن يعد الطالب
نف�س���ه �أثنا وج���وده يف املدر�سة الثانوية
الفرتا�ض م�س�ؤليات اك�ث�ر والدفاع عن
نف�سه .وعند االلتحاق باجلامعة ي�صبح
الطالب م�س�ؤال ع���ن ت�سجيل املقررات،
وادارة وقت���ه بفاعلي���ة ،وترتيب الدعم
والت�سهيالت التي يحتاجها.

احل�سبان كل �شئ حول الطالب تقريبا،
مثل درجات املرحلة الثانوية ،ودرجات
اختبارات القبول .فهم يريدون معرفة
املقررات التي �سبق اخذها واخلربات
احلياتي���ة واالهتمام���ات االكادميي���ة
واالجتاه���ات ال�شخ�صي���ة التي تو�ضح
جوان���ب الق���وة والتحدي���ات الت���ي قد
يواجهها املتقدم.

وال ترف�ض اجلامعات قبول الطالب
ذو االعاق���ة ب�سبب االعاقة فقط ،ولكن
يحت���اج الطالب ان يظه���ر بانه �سيكون
طال���ب جي���د .وق���د تتمث���ل ن�شاط���ات
املناه���ج اال�ضافي���ة ،يف اال�ش�ت�راك يف
ن�شاط���ات املناه���ج اال�ضافي���ة االندية والريا�ضات واالعمال التطوعية
( Extracurricularاو بع�ض اخلدم���ات املجتمعية .وينبغي
والتط���وع
 :)activities and volunteeringاالحتفاظ بقائمة ،مثل:
بينما بع����ض املعاهد املهنية والتجارية
الهوايات
تتطلب م�ؤه���ل الثانوي���ة للتقدمي ،فان
الن�شاطات
جلنة القب���ول يف اجلامع���ات ت�أخذ يف

القوان��ي�ن الرئي�سية التي حتمي
الط��ل�اب ذوي االعاق����ات يف
م�ؤ�س�س����ات التعليم العايل ،هما
قانون االمريكان ذوي االعاقات
( )ADAوالق�س����م ()504
من قانون اع����ادة الت�أهيل لعام
 .1973ف����كال القانون��ي�ن متن����ع
التميي����ز �ضد االف����راد امل�ؤهلني
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التدري���ب واملخيم���ات الت���ي �سبق يف االع���داد .ولع���ل اك�ب�ر التحدي���ات
لتعديل �سيا�سات وممار�سات امل�ؤ�س�سة
االلتحاق بها
املهارات التي مت تعلمها يف املرحلة التعليمي���ة للط�ل�اب ذوي االعاق���ات
ه���و انه���ا تتطل���ب التفك�ي�ر واالع���داد
الثانوية
امل�سبق .وتتمث���ل ال�صعوبة يف احلاجة
االجن���ازات واجلوائ���ز الت���ي مت لال�ستعداد املبكر.
حتقيقها
�أنواع الكليات واخليارات اخلا�صة
وينبغي االحتف���اظ ب�سجل الن�شطة (Types of schools and special option):
املناه���ج اال�ضافية مت�ضمن���ا التواريخ
هن���اك الكثري م���ن �أن���واع الكليات
والوق���ت وع���دد ال�ساع���ات .اذ ان الت���ي ميك���ن االختي���ار منه���ا اعتمادا
االحتف���اظ بذلك �سيجعل من ال�سهولة على االه���داف املهني���ة وال�شخ�صية ،
اكمال من���اذج التعليم الع���ايل ،واملنح والتف�ضي�ل�ات الفردي���ة ،والت�سهيالت
الدرا�سية ،وامل�ساعدة املالية.
الت���ي يحتاجه���ا الطال���ب .وهن���اك
االهداف املهنية والعمل/الوظيفة اي�ض���ا بع�ض اخلي���ارات للطالب ذوي
( Employment and careerاالعاقات امل�شتملة على خيار احل�صول
 :)goalsان اهتمام���ات وق���درات عل���ى خدم���ات الرتبي���ة اخلا�ص���ة
واه���داف الطالب �سوف ت�ؤثر على نوع ال�ستم���رار تعلمه���م بع���د التخ���رج من
العم���ل الذي يريده وم���ا اجلامعة التي املرحلة الثانوية .وي�ستطيع بع�ض ه�ؤالء
يجب االلتح���اق به���ا .وللح�صول على االف���راد االلتحاق بكلي���ات املجتمع مع
بع����ض االف���كار عن ن���وع العم���ل الذي ا�ستمرار احل�ص���ول على دعم الرتبية
يريده الطالب ،ميك���ن �أخذ اختبارات اخلا�صة من مناطقهم التعليمية.
اال�ستعداد و االهتمام املهني ،واحلديث
الدف����اع ال�شخ�ص����ي وفه����م حقوقك
م���ع اف���راد اال�س���رة ،واال�صدق���اء،
وم�سئوليات����ك (Self-advocacy and
واملعلم�ي�ن .وعن���د معرف���ة ن���وع العمل
understanding your rights and
ال���ذي يريده ،ينبغي �أكت�شاف التدريب  :)responsibilitiesم����ن ال�ض����روري
والكلي���ة الت���ي �س���وف تعم���ل االف�ض���ل معرفة القانون (� .)Know the lowأن

عل����ى ا�سا�س االعاق����ة .وبينما يطلب من
الكلي����ات تقدمي ت�سهي��ل�ات عادلة جلعل
براجمه����م االكادميية ممكن����ة الو�صول
للط��ل�اب ذوي االعاق����ات ،فانه اليطلب
منه����ا تق����دمي خدم����ات �شخ�صي����ة ،مثل
التدري�س الفردي ،وعالج عيوب الكالم،
والرعاية الذاتية ،واملوا�صالت الغرا�ض
غري اكادميية.
اخلامت���ة :يتمت���ع املرب���ون و�أولياء
الأمور واملخت�صون الآخرين بدور هام
يف ت�شجي���ع الط�ل�اب ذوي االعاق���ات
لاللتح���اق مب�ؤ�س�س���ات التعليم العايل
وم�ساعدته���م لتحقي���ق اهدافه���م.
ويت�ضم���ن ذل���ك اال�ستع���داد والتقدمي
على الكلي���ات واالنتقال للتعليم العايل
وتوجيه حياتهم ال�شخ�صية .ولن يكون
مبكرا جدا للبدء يف التخطيط للتعليم
الع���ايل .وحت���اول كل املدار����س م���ن
الرو�ضة ال���ى املرحل���ة الثانوية اعداد
جميع الطالب للحياة بعد التخرج.
المراجع:
Council on Higher Education
 (2012). Report on the state of higer education in Lesotho. Retrieved
 from http://www.che.ac.ls/docments/ The% 20Report %20 on%20
the %20State%20of%20Higher %20
Education %20in%20 Lesotho.pdf
Disability Rights California
 (2013).Rights of Students with Diabilities in Higher Education: A
Guide for College and University
Students. Retrieved from http://
www. Disability rightsca.org/ pubs/
530901.pdf
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د� .أروى بنت علي �أخ�ضر

مديرة �إدارة العوق ال�سمعي والب�صري
االدارة العامة للرتبية اخلا�صة
akhdar30@hotmail.com

أدوار املعلمات يف برامج العوق السمعي
تمثل المعلمة منظومة فرعية في االدارة الصفية كنظام  ,وهي أن المعلمة تتحمل مس��ؤولية
أدوار كثيرة سواء داخل الصف المدرسي أو خارجه.
وقبل أن نلقي الضوء على أدوار المعلمات في برامج العوق السمعي فإننا سنوضح مفهوم الدور.
يشير الدوسري ( )2013إلى أن الدور هو « مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي
تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة».
ويتمثل تعليم األشخاص ذوي العوق السمعي بأدوار مشتركة بين معلمات التربية الخاصة مع معلمات
العوق السمعي في تدريس الطالبات الصم وضعاف السمع وزارعات القوقعة بالمدارس  ,ووفقًا لما جاء
في الدليل التنظيمي للتربية الخاصة (1436هـ )73 :يمكن تحديد أدوار المعلمات وفق اآلتي:

• معلمة التعليم العام وهي (املعلمة دور معلم ��ة الع ��وق ال�سمع ��ي يف
املتخ�ص�صة يف املادة الأكادميية) .املرحلة االبتدائية

يق���وم بتدري����س الطالب���ات ذوات
الإعاقة ال�سمعية كل من :
تقوم معلمة العوق ال�سمعي بتدري�س
ول���كل مم���ا �سب���ق �أدوار خمتلفة يف
• معلم���ة الرتبي���ة اخلا�ص���ة (م�سار
الإعاق���ة ال�سمعي���ة) وه���ي �إم���ا ان بيئ���ات التعلي���م ,وميك���ن حتدي���د هذه (ال�ص���م) يف ف�ص���ول الدم���ج امل���كاين
جلميع ال�صفوف وجميع املواد الدرا�سية
تك���ون معلم���ة للف�ص���ل �أو معلم���ة الأدوار من خالل الآتي:
 ,وما يتعلق مبادة اللغة االجنليزية ميكن
غرفة امل�صادر (للعوق ال�سمعي) .
التدري�س بح�سب متكنها من اللغة.
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الب�صري ومالحظ���ة حركات ال�شفاه
كلما �أمكن ذلك.
� .6إج���راء التعدي�ل�ات املالئمة يف بيئة
الف�ص���ل مبا يتنا�سب م���ع خ�صائ�ص
طالبات العوق ال�سمعي.
 .7التع���اون م���ع معلم���ة التعلي���م العام
بتكيي���ف املناه���ج التعليمي���ة لت�صبح
مرنة وق���ادرة على تلبي���ة احتياجات
طالبات العوق ال�سمعي.
 .8مراع���اة خ�صائ����ص تقومي طالبات
الع���وق ال�سمع���ي (�صياغ���ة الأ�سئل���ة
لهن) من خالل �آلي���ة تقومي الطالب
من ذوي الإعاقة .
 .9الت�ش���ارك يف عملي���ة تقييم طالبات
العوق ال�سمعي.
� .10إ�ش���راك طالب���ات الع���وق ال�سمعي
يف الأن�شطة ال�صفي���ة والال�صفية ما
�أمكن ذلك.

واملراجع���ة الدوري���ة له���ن ,ومتابع���ة
جوان���ب ال�ضع���ف لديهن م���ن خالل
اخلطط الرتبوية الفردية.

بينما تقوم معلم���ة التعليم العام يف
ف�صول الدمج الكلي بتدري�س الطالبات
ذوات الع���وق ال�سمع���ي (�ضعاف ال�سمع
وزارعات القوقعة) يف جميع ال�صفوف
دور معلم ��ة التعلي ��م الع ��ام يف
وجميع امل���واد الدرا�سية ,وتتحدد مهام
املرحلتني املتو�سطة والثانوية
معلم���ة العوق ال�سمعي يف ف�صول الدمج
• يتح���دد دور معلم���ة التعلي���م العام يف
الكلي باالتي:
املرحلتني املتو�سط���ة والثانوية بتدري�س
 .1دع���م وت�سهي���ل عمل معلم���ة التعليم
الطالبات بال�صف الدرا�سي من خالل
الع���ام والتوا�ص���ل امل�ستم���ر معه���ا ,
املقررات الدرا�سية املقررة عليهن.
وتق���دمي امل�ش���ورة فيما يتعل���ق بطرق
وتتنوع جم���االت تق���دمي اخلدمات
التدري����س وا�سرتاتيجي���ات و�أ�ساليب
الرتبوي���ة للطالب���ات يف املج���ال
تو�صيل املعلومات لهن.
اال�ست�ش���اري ب�ي�ن معلمة التعلي���م العام
 .2تف�س�ي�ر املعلوم���ات لطالب���ات العوق
والعوق ال�سمعي من خالل الآتي:
ال�سمع���ي وتذلي���ل ال�صعوب���ات الت���ي
 .1مناق�شة احتياجات الطالبات.
تواجههن يف البيئة املدر�سية.
 .2اال�ستم���اع �إلى وجهة نظر الزميالت
 .3تق���دمي الدع���م وامل�سان���دة بت�صمي���م
بخ�صو�ص املواقف التدري�سية.
الأن�شط���ة وجتهي���ز الو�سائ���ل التعليمية
وفق احتياجات طالبات العوق ال�سمعي.
 .3امل�ساعدة يف تو�ضيح وحتديد امل�شاكل
التعليمية و�إيجاد احللول لها.
� .4إع���داد اخلط���ط الرتبوي���ة الفردية
يف
�ي
�
ع
ال�سم
�وق
�
ع
ال
�ة
�
م
معل
دور
والعمل على تنفيذه���ا خارج الف�صل
 .4العم���ل كو�سي���ط لعر����ض وجهة نظر
والثانوية
املتو�سطة
املرحلتني
الدرا�س���ي (يف غرف���ة امل�ص���ادر) يف
الطالبات.
بع�ض املواد الدرا�سية مبا يتنا�سب مع •يتمث���ل دور معلم���ة الع���وق ال�سمع���ي  .5امل�ساعدة يف تكييف املناهج.
احتياج الطالبات على �أن يتم تدري�س يف املرحلت�ي�ن املتو�سط���ة والثانوي���ة
جميع مهارات احلد الأدنى واملهارات مب�ساع���دة الطالب���ات عل���ى �إتق���ان  .6العم���ل عل���ى حتديد �أف�ض���ل الطرق
الأ�سا�سي���ة لتلك امل���واد الدرا�سية يف حمت���وى املق���ررات الدرا�سي���ة م���ن لتلبية احتياجات الطالبات.
اخلطط الفردية.
خ�ل�ال تدري����س الطالب���ات ذوات  .7امل�شاركة يف تقييم الطالبات.
 .5مراعاة و�ضع طالبات العوق ال�سمعي الإعاق���ة ال�سمعي���ة امله���ارات الت���ي � .8إعداد وتطبيق اخلطط الرتبوية الفردية.
ال ت�ستطي���ع معلم���ة التعلي���م الع���ام
يف ال�ص���ف الأمامي من الف�صل,
ويف تدري�سه���ا بالف�ص���ل وذلك من خالل املراجع:
و�سط غرفة ال�صف ل�سهولة التوا�صل
�إب���راز الأف���كار الأ�سا�سي���ة للمحتوى  -االدارة العام���ة للرتبي���ة اخلا�ص���ة1431 ( .هـ).
�آلية دمج ذوي العوق ال�سمعي .وزارة التعليم.
 الدو�س����ري ,حم����زة2013( .م) .الأدوار الأ�سا�سيةللمعلم داخل ال�صف .مو�سوعة التدريب والتعليم.
 م�ش���روع امللك عب���د اهلل لتطوير التعلي���م العام.(1436هـ) .الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة.
اال�صدار االول .وزارة التعليم.
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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التعلم

علي أحمد عبداهلل آل مشايف

م�شرف الرتبية اخلا�صة – تعليم ع�سري
al911x@hotmail.com

النشط للطالب
ذوي االعاقة العقلية
يعت�ب�ر التعلم الن�شط من التوجهات حديث���ة التطبيق يف جمال التعليم،
وال���ذي ا�صبح �ضروري ًا لتمكني الطالب من مواكبة متطلبات القرن الواحد
والع�شرون املعرفية و املهارية .ويتمحور التعلم الن�شط يف تفعيل دور املتعلم
يف العملي���ة التعليمي���ة حيث ُتتي���ح له الفر�ص���ة يف البح���ث واحل�صول على
املعلومة بنف�سه ،ويكون دور املعلم موجه ًا لهذه العملية.
ي�شري م�صطلح التعلم الن�شط الى �إ�شراك الطالب ب�شكل مبا�شر وفعال
يف عملي���ة التعلم ،بحي���ث ميكن للط�ل�اب امل�شاركة ج�سدي��� ًا وذهني ًا يف �أي
ن�شاط.
ويتم التعلم الن�شط من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية متنوعة
ميك���ن للمعلم االختي���ار منها ما ينا�س���ب الدر�س والط�ل�اب ،مثل الع�صف
الذهن���ي ،خريطة املفاهي���م ،التعليم التع���اوين ،اعواد الثل���ج ،فكر وزاوج،
الر�ؤو�س املرقمة.....الخ
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وقد ا�شارت بع����ض الدرا�سات الى
فعالي���ة ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات
التعل���م الن�ش���ط عل���ى تعل���م الطالب،
ومنه���ا عل���ى �سبيل املث���ال ال احل�صر
درا�سة ملنى احلارثي( )2008للتعرف
عل���ى فاعلي���ة ا�سرتاتيجي���ة تدري����س
الأق���ران يف �إك�س���اب بع����ض الكلم���ات
الوظيفي���ة للتالمي���ذ املتخلف�ي�ن عقلي ًا
بدرجة متو�سطة  ،حيث �أظهرت نتائج
الدرا�س���ة �أن هن���اك عالق���ة وظيفي���ة
�إيجابية بني تدري�س الأقران واكت�ساب
الكلمات الوظيفية للتالميذ املتخلفني
عقلي��� ًا بدرجة متو�سط���ة ،حيث متكن
جميع التالميذ من اكت�ساب ( )١٨كلمة
خ�ل�ال مرحلـة التدخل ،كم���ا ا�ستطاع
التالمي���ذ االحتفاظ بجمي���ع الكلمات
الت���ي اكت�سبوه���ا ،كما �ساع���دت هـذه
اال�سرتاتيجي���ة التالمي���ذ عل���ى تعميم
الكلم���ات التي اكت�سبوه���ا .كما تو�صل
كاتب هذا املقال يف درا�سة له كمتطلب
للح�ص���ول عل���ى درج���ة املاج�ست�ي�ر
بعنوان مــدى فــاعلية بــرنامج مقــرتح
با�ستخ���دام ال�سيكودرام���ا لتنمي ـ���ة
املهـ ـ���ارات االجتمــاعيـ���ة للتالمي���ذ
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ه���ذه اال�سرتاتيجي���ات يف جمملها
ميكن تطبيقها مع طالب التعليم العام
وبع����ض ط�ل�اب الرتبي���ة اخلا�صة مثل
املوهوب�ي�ن و �ضعاف ال�سم���ع و �ضعاف
الب�صر ،كما ميك���ن تطبيق بع�ض تلك
اال�سرتاتيجي���ات م���ع الط�ل�اب ذوي
االعاق���ة العقلي���ة وحتقي���ق تعلم جيد
واحتفاظ باملعلومة ب�شكل اف�ضل.

م���ن ذوي الإعاق���ة الفكري���ة الب�سيطة
( )2010وقد ا�ش���ارت نتائج الدرا�سة
ال���ى وجود �أثر ايجاب���ي للربنامج مما
يعن���ي فعالية ا�ستخ���دام ال�سيكودراما
يف تنمي���ة امله���ارات االجتماعي���ة لدى
عين���ة الدرا�س���ة م���ن ذوي االعاق���ة
الفكري���ة وتفاع���ل الط�ل�اب خ�ل�ال
عملي���ة التعلم.كم���ا يوج���د العديد من
الدرا�س���ات التي ا�ش���ارت نتائجها �إلى
فعالي���ة ا�سرتاتيجي���ات التعلم الن�شط
مع طالب الرتبية الفكرية

توقعات �سق���ف االداء للطالب واختيار
ا�سرتاتيجية التدري�س املنا�سبة للدر�س
ي�ؤدي ذلك �إل���ى التفعيل اجليد للتعلم
الن�شط.
وم���ن ا�سرتاتيجي���ات التدري����س
امل�ستخدم���ة يف التعل���م الن�ش���ط التي
ميك���ن ا�ستخدامها م���ع الطالب ذوي
االعاق���ة العقلي���ة احل���وار واملناق�شة،
التمثي���ل والدرام���ا  ،النمذجة ،التعلم
باللع���ب ،ا�سل���وب الق�ص���ة ،التعل���م
بالأقران .

ومن هذا املنطل���ق ميكن القول ان
تطبي���ق ا�سرتاتيجي���ات التعلم الن�شط
املراجع:
م���ع هذه الفئ���ة يجعله���م م�شاركني يف
 ا�سرتاتيجي���ات التعل���م الن�ش���ط ،اليون�سك���و,عملي���ة التعل���م بالإ�ضاف���ة �إل���ى تنمية
(2012م)
بع����ض امله���ارات االجتماعي���ة الت���ي  -احلارث���ي ،من���ى فيح���ان  )2008(،درا�س���ة
يفتقدونها.
فاعلي���ة �إ�سرتاتيجي���ة تدري����س الأق���ران يف
�إك�ساب بع����ض الكلم���ات الوظيفية للتالميذ
املتخلف�ي�ن عقلي ًا بدرجة متو�سطة ،الريا�ض،
كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.

ويكم���ن دور املعل���م يف التعل���م
الن�شط على انه موج���ه ومي�سر لعملية
التعل���م وذل���ك بع���د تو�ضي���ح اهداف � -آل م�ش���ايف ،عل���ي احم���د  )2010(،درا�س���ة
م ـ���دى فــاعلية بــرنامج مقــ�ت�رح با�ستخدام
الدر����س ،وتو�ضي���ح التعليم���ات املتبعة
ال�سيكودراما لتنميــة امله ــارات االجتمــاعيـة
خالل الدر����س ،وحتفيز الطالب عند
للتالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية الب�سيطة،
اال�ستجاب���ات ال�صحيح���ة .ويكون دور
الريا�ض ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
املتعل���م اك�ث�ر فاعلي���ة وم�شارك���ة من  -احلازمي ،عدنان نا�صر 2010(،م)،التدري�س
لذوي االعاق���ة العقلية،عم���ان ،دار امل�سرية
خ�ل�ال ممار�س���ة االن�شط���ة املختلفة،
للن�شر والتوزيع.
م�شاركة زمالئه يف التعلم.
 م�ش���روع تطوي���ر ا�سرتاتيجي���ات التدري����ساال�ش���راف الرتب���وي وزارة الرتبي���ة والتعليم
1428هـ

ولتفعي���ل دور التعل���م الن�ش���ط مع
الط�ل�اب ذوي االعاق���ة العقلي���ة يجب
على معلمي الرتبي���ة اخلا�صة الرتكيز  -موق���ع عل���ى �شبك���ة االنرتن���ت �آف���اق علمي���ة
http://al3loom.com
عل���ى ق���درات الطال���ب مبعن���ى �آخ���ر
الرتكيز على جوانب القوة لدى الطالب
ال جوان���ب ال�ضع���ف ،ومنه���ا يت���م رفع
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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أ .نذير بن خالد الزاير

ماج�ستري� :إر�شاد ذوي االحتياجات اخلا�صة
nkz02011@hotmail.com

املشروع الثقايف
نحو ذوي احلاجات
التعليمية اخلاصة

تو جد
ك��ل��م��ة «م����ش����روع» في
كل
المؤسسات التربوية َوالعلمية،
َّ
وهي كلمة متداولة اليوم بشكل واسع في
المجتمعات اإلنسانية.

إن ال��ح��دي��ث ع��ن وض��ع م��ش��روع ت��وع��وي ف��ي سبيل
َو ّ
خدمة ذوي الحاجات التربوية و التعليمة الخاصة لتسهيل
دمجهم ؛ أمر هام للغاية ،ويجب أن نعيره أهمية كبرى ٌ
كل
بحسب دوره االجتماعي ،س ّيما أن قضايا التربية الخاصة
هي مسؤولية مشتركة ليست قاصرة على ذوي اإلعاقة
فحسب بالمفهوم الشمولي َوالمعاصر ؛ لما يشمل مصطلح
ذوي الحاجات التربوية و التعليمية الخاصة كُ ل األشخاص
غير العاديين ،أي من تم تصنيفه من ذوي التفوق
العقلي و االبتكار ،أو من ُشخّ ص بأنه
32
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من ذوي اإلعاقة.

املحور الأول :هل هناك فرق بني
الثقافة واملعلومة ؟
هناك �س�ؤال ي�سرتعي االنتباه َو مهم
�أن ن�سل����ط ال�ض����وء عليه ه����و :هل هناك
فرق ب��ي�ن الثقافة َو املعلوم����ة ؟! ما يفتح
�س�ؤال �آخر هو :هل كل متع ِّلم مث َقف ؟!
بادئ ذي بدء ،تعترب الثقافة �إحدى
مكون���ات البيئة ،و بالت���ايل هي �إحدى
مكونات املجتم���ع ؛ لذا �أقرب ما يدلنا
عل���ى مفهومه���ا علم االجتم���اع ،حيث
جنده يف ّرق بني الثقافة واملعلومة.
بداي��� ًة الثقاف���ة ال يوج���د له���ا
تعري���ف م ّوحد حت���ى اليوم؛ الختالف
التخ�ص�ص���ات و التوجه���ات  .و لتعدد
ّ
املفاهي���م �سرع���ان م���ا لب���ث �أن تغيرّ
و �أخ���ذ مكان���ه مفهوم��� ًا �أك�ث�ر �شم���و ًال
ملفه���وم الثقاف���ة مبكونات���ه الثالث���ة:
العمومي���ات (غالبية اف���راد املجتمع)
اخل�صو�صي���ات (تخت�ص به فئة معينة
داخل املجتم���ع) املتغريات ( تتمثل يف
االخرتاعات و االكت�شافات و املعارف و
املهارات و الأن�شطة و الأفكار اجلديدة
النابعة من املجتمع نف�سه �أو امل�ستوردة
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وهنا نري���د �أن منهد للمو�ضوع ملا
يلي :معرفة معن���ى املعلومة والثقافة
والف���رق بينهماُ ،ث ّم م���ا دور الثقافة
يف ع�ل�اج الإعاق���ة ؟ كي���ف نح��� ّول
الثقاف���ة �إل���ى م�ش���روع ثق���ايف لذوي
احلاج���ات اخلا�ص���ة ؟ ث���م م���ا ه���ي
ال�سبل والو�سائل التي ت�ساعد يف ن�شر
الثقافة بني �أبناء املجتمع ؟ �سنحاول
هن���ا التوا�ص���ل مع��� ًا لنقط���ة البداية
لإيج���اد الإجابات الوافي���ة لت�سا�ؤالت
البحث يف حمورين:

و القي���م املرتبط���ة بالإن�س���ان) ،ف�ل�ا
ُيت�ص َّور يف احليوان الذي ال يعي�ش بنا ًء
اجتماعي��� ًا �أن يك���ون ُمثقف��� ًا �أو يتحمل
الثقافة.
املتتب���ع و الدار�س مبج���ال الرتبية
وعل���م النف����س يلح���ظ ه���ذا اجلانب،
حي���ث �أن العلم���اء �أج���روا جتاربه���م
ال�سابقة عل���ى احليوانات كـ (القطط،
الفئ���ران ،وغريه���ا) و بن���و نظرياتهم
عليها.
نع���م  .ميك���ن للحي���وان �أن يتع ّل���م
امله���ارة و يكت�س���ب املعلوم���ة م���ن �أجل
�أن ُي���د َّرب على �سل���وك معينّ بل ميكن
تعدي���ل و تغي�ي�ر ذل���ك ال�سل���وك ؛ لأنه
تطبي���ق للمبادئ امل�شتق���ة من البحوث
التجريبي���ة عل���ى احلي���وان ،و تدع���ى
البداي���ة العلمي���ة لل�سل���وك بالتحلي���ل
التجريب���ي لل�سلوك ( حتلي���ل ال�سلوك
) و أ� َّم���ا الدرا�س���ة العلمي���ة لل�سل���وك
الإن�س���اين تدع���ى التحلي���ل التجريبي
لل�سلوك الإن�ساين.
ف�إج���راءات تعدي���ل ال�سل���وك ه���ي
�إج���راءات م�ستن���دة �إل���ى البح���ث يف
التحلي���ل ال�سلوك���ي التطبيق���ي ،الت���ي
�أ�صبح���ت منتج���ة من���ذ �أك�ث�ر من 40
عام ًا( .الزريقات2011 :م) .
�إنّ الثقاف���ة خا�ص���ة بالإن�س���ان،
احليوان ميكنه اكت�ساب مهارة حمددة
بعد تدريبه م���رار ًا و تكرار ًا فال ميكن
ل���ه �أن يتح ّم���ل الثقاف���ة ؛ لأن هن���اك
عالقة متالزمة بني الثقافة واملجتمع.
كي���ف ؟ ال يوجد جمتمع بال ثقافة كما
�أنه ال توجد ثقافة بال جمتمع .
مث���ال ذال���ك� :سابق��� ًا كان���ت

املجتمع���ات تعي����ش ال مب���االة جت���اه
غ�ي�ر العادي�ي�ن م���ن ذوي احلاج���ات
الرتبوي���ة اخلا�ص���ة ،ونظرته���ا كان���ت
�سلبي���ة و قا�ص���رة نحوهم ،حيث كانت
االجتاه���ات  -عل���ى م���ر التاري���خ -
خمتلف���ة نحو الأف���راد ذوي احلاجات
الرتبوي���ة اخلا�صة  ,وكان���ت يف �أغلبها
متيل نحو ال�سلبية ،و على �سبيل املثال:
الإن�س���ان الذي لديه قدرة عقلية عالية
�أو موهب���ة نتيجة جه���ل امل�سئول و عدم
معرفته و وعيه الكايف بالتعامل مع مثل
هذه احلاالت يتم جتاهلها فتكبت تلك
املوهب���ة و الطاقة و ال يت���م ا�ستثمارها
بالوج���ه ال�صحي���ح .و كان ينظ���ر على
�سبيل املث���ال �أي�ض ًا� :إل���ى الإن�سان ذي
الإعاق���ة عل���ى �أن���ه ي�ش���كل عبئ��� ًا على
املجتم���ع ،و هذا غ�ي�ر الت�سميات التي
عف���ا عليه���ا الزمن الت���ي كانت تطلق
على ذوي الإعاقات.
�أ َّم���ا الآن �أ�صبحت تلك املجتمعات
تهت���م بهم جميع ًا نتيج���ة عدة عوامل:
�إن�ساني���ة ،ديني���ة ،قانوني���ة� ،أخالقية،
اجتماعية تربوي ًا و تعليمي ًا ،اقت�صادية،
�سيا�سية  .هذا التح ُّول النمطي ُي�سمى:
ثقافة.

املح ��ور الثاين :ما دور الثقافة يف
عالج الإعاقة؟
ُت�ساع���د عملية التثق���ف و التع ّرف
ملو�ضوع���ات الرتبي���ة اخلا�صة يف فهم
الأ�سب���اب امل�ؤدي���ة للإعاق���ة لتف���ادي
الوق���وع فيه���ا كجان���ب وقائ���ي ،وعلى
قب���ول ذوي الإعاق���ة و التكي���ف معهم
وت�شجيعهم على التعب�ي�ر عن �أنف�سهم
وتنمي���ة قدراته���م واالندم���اج بق���در
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر

33

تربويات

وم���ن الطبيع���ي �أن تنعك�س معاملة
الأ�سر لأبنائها من ذوي الإعاقة،حيث
ي�شعرون بالعيب؛ لأن له���م �أبن ًا �أو �أخ ًا
لدي���ه اعاقة م���ا يطلقون علي���ه �أ�سماء
مهين���ة تعر�ض���ه لل�سخرية ،وق���د تبالغ
بع����ض الأ�سر ،خا�صة الغنية ،يف تدليل
ابنه���ا وتعامل���ه بطريق���ة حترم���ه من
االعتم���اد على نف�س���ه وت�شع���ره دائما
باحلاج���ة �إل���ى غ�ي�ره ،وت�شع���ر �أخوته
و�أهل���ه عامة ب�أنه عال���ة عليهم ،وتكون
النتيج���ة مماثل���ة مل���ا ت�سبب���ه املعاملة
القا�سي���ة ،وه���ي العزل���ة ،والعج���ز
ع���ن الدم���ج ،واحلاج���ة �إذ ًا ما�س���ة
لتف�س�ي�ر مو�ضوع���ي للإعاق���ة يجعلها
مفهوم���ة وا�ضحة ويخرجه���ا من �إطار
التف�س�ي�رات الت���ي عفا عليه���ا الزمن،
ه���ذا التف�سري املو�ضوع���ي هو الأ�سا�س
الذي نبن���ى علي���ه برناجم��� ًا مزدوج ًا
ناجح��� ًا حي���ث القب���ول واالحت���واء
والتخل����ص م���ن امل�شاع���ر النف�سي���ة
ال�سلبية الناجتة عن الإعاقة.

الإمكان يف املجتمع الذي يعي�شون فيه،
والثقافة املعنية هنا لها معنيان:
الأول ه���و الثقاف���ة العام���ة� ،أي
اال�ستنارة ،والعقالني���ة ،و�سعة الأفق،
ورحاب���ة ال�ص���در ،وقب���ول الآخري���ن،
وباخت�صار كل ما يجعل الإن�سان قادرا
على التعامل مع غريه من الب�شر بفهم
و�إدراك ورغب ��ة يف حت�س�ي�ن �ش ��روط
احلياة بالن�سب���ة للجميع،والتعاون مع
اجلميع ل�صالح اجلميع.
واملعن���ى الث���اين للثقاف���ة :املعن���ى
العلمي املتمثل يف �سمو النف�س و الهمة
النف�سي���ة العالي���ة الت���ي ت�ستطي���ع �أن
تخ�ض���ع الإعاق���ة للبحث العلم���ي ،و�أن
تزود املجتم���ع عامة بجمي���ع عنا�صره
وم�ؤ�س�ساته والأ�سرة خا�صة باملعلومات
واخل�ب�رات التي ت�ساع���د اجلميع على
التعام���ل م���ع ذوي الإعاقة مب���ا يجعل
الأ�س���رة مهي����أة نف�سيا ومادي���ا لقبول
ابنه ��ا وتوف�ي�ر �أف�ض ��ل ال�ش ��روط التي
ت�ساعده على مقاوم���ة �إعاقته ،وتنمية
املح ��ور الثال ��ث :كي ��ف نح ��ول
قدراته ،و دجمه يف املجتمع.

الثقاف ��ة مل�شروع ثق ��ايف نحو ذوي
احلاجات اخلا�صة؟

بع���د �أن ات�ضح لنا مفه���وم الثقافة
والفرق بينها وب�ي�ن املعلومة يف املحور
الأول يت�سن���ى لنا معرفة امل�شروع الذي
يكون خمط���ط بعناي���ة لتحقيق هدف
مع�ي�ن ،فامل�ش���روع الثقايف جت���اه ذوي
احلاج���ات التعليمي���ة اخلا�ص���ة عبارة
عن(عملي���ة واعية) �إعداد نخبوي من
املتخ�ص�ص�ي�ن والأكادمييني واملهتمني
ّ
وال ُكتّ���اب واملثقف�ي�ن والإعالمي�ي�ن،
لتعدي���ل اجتاه���ات املجتم���ع َوزي���ادة
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الوع���ي به ح���ول ظاهرة معي ّن���ة �سوا ًء
كان���ت الإعاق���ة و ذ ُووه���ا �أو م���ن ذوي
التف���وق واملوهب���ة لتطوي���ر وتنمي���ة
قدراتهم ؛ من �أجل النهو�ض باملجتمع
�إلى �أعل���ى م�ستويات الوع���ي والثقافة
جتاههم .
مث���ال :الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة
لي�س���ت لهم فر����ص عملي���ة اجتماعية
فاعلة ،فهذا ي�ستدع���ي ذلك امل�شروع؛
لتكون هناك م�ساواة يف توزيع الفر�ص
الوظيفي���ة ب�ي�ن املعوق�ي�ن و�أقرانه���م
العاديني يف املجتم���ع الواحد .فاملعوق
يكون �سو ًّيا ،ويحيى حياة هانئة ما دام
ي�شع���ر ب�أنه كائن مرغ���وب فيه يفهمه
الآخرون ويفهمه���م ،ويتوا�صل معهم،
ويتوا�صلون مع���ه .فعندما نريد توعية
املجتم���ع بذل���ك وجنعله يحم���ل روح ًا
تربوي���ة وثقافية نحوه���م يتطلب ذلك
م�شروع ًا ثقافي ًّا فعلي ًّا .
ً
�سه�ل�ا،
�إنّ التوعي���ة لي�س���ت �أم���ر ًا
بل حتت���اج �إلى حملة ؛ لأ ّنه���ا م�س�ؤولية
جمتم���ع ب�أكمل���ه ..كي���ف ؟! �إن حت��� ُّول
الثقاف���ة مل�ش���روع ثق���ايف نح���و ذوي
احلاج���ات اخلا�ص���ة يتطل���ب ع���دة
عنا�صر رئي�سة:
 -1تنوع الفعالي���ات :يتطلب ذلك
فعالي���ات متع���ددة ومتنوع���ة جذابة،
با�ستخ���دام الإع�ل�ام من�ب�ر ًا توعو ًّي���ا
ثقافي��� ًّا .فمن تلك الط���رق الإعالمية
الفعال���ة الت���ي ت�ستوج���ب �أن يتعاط���ى
املتخ�ص�ص���ون ب�ش���كل فع���ال َو
معه���ا
ّ
وا�ض���ح :الإع�ل�ام الدين���ي الإ�سالمي
من خالل العلم���اء وخطباء امل�ساجد،
والإع�ل�ام الرتبوي و التعليمي من قبل
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ذوي االخت�صا����ص يف جم���ال الرتبية
اخلا�ص���ة م���ن الرج���ال َو الن�س���اء ؛
بتعزي���ز دوره���م الرتب���وي والتعليمي
و التوع���وي بتفاعله���م م���ع و�سائ���ل
الإع�ل�ام املختلف���ة ع�ب�ر كتاباته���م
ومقاالته���م واقرتاحاته���م؛ لإث���راء
عقلية املجتمع ،فدورهم لي�س مرتبط ًا
باملدر�س���ة واملراكز اخلا�صة فقط ،بل
ه���و �أو�سع م���ن ذلك بكث�ي�ر يف خدمة
املجتم���ع و إ�ع���داد الأجي���ال الواعي���ة.
والإعالمي�ي�ن� ،أي�ض ًا ،مب���دى تفاعلهم
املتخ�ص�صني
م���ع املعلمني واملعلم���ات
ّ
يف املجتم���ع؛ لإي�ص���ال تل���ك الثقاف���ة
للجمي���ع ع�ب�ر ال�صح���ف واملج�ل�ات
والقن���وات الف�ضائي���ة ع�ب�ر براجمها
التوعوي���ة و الثقافي���ة� ،أو الت�صوي���ر
امل�سرح���ي (ق�ص���ة بطله���ا موه���وب
لدي���ه �إعاقة م���ا)� ،أي ا�ستخ���دام كل
الفعالي���ات املمكن���ة يف �سبي���ل توعي���ة
وتثقي���ف املجتمع؛ ليع َّب أ���� بروح العناية
واالهتمام والتوا�صل معهم.
 -2التنوع املعريف :ال ميكن احلديث
عن ذوي احلاجات التعليمية اخلا�صة
م���ن زاوي���ة واح���دة ،بل التن���وع ووفرة
ً
فمث�ل�ا؛ التحدث
املعلوم���ات والثقافة.
ع���ن �إن�ساني���ة املعوق من جه���ة حقوق
الإن�س���ان ؛ حلف���ظ كرامت���ه ومكانت���ه
يف املجتم���ع .التح���دث عنهم من جهة
ديني���ة �إ�سالمي���ة (الأدل���ة والأحاديث
التي حتث على اهتمام الإ�سالم بهم)،
ومن منظور عل���م النف�س بالتعبري عن
حاجاتهم وط���رق �إ�شباعها،ومن جهة
عل���م الرتبي���ة اخلا�ص���ة بالتحدث عن
طرق تربيتهم وتعليمهم ،والتوعية بهم

و�أن هن���اك علم��� ًا يخت����ص بتعليمهم،
وتن�شئته���م ،وكيفي���ة التعام���ل معهم،
وم���ن منظور علم االجتم���اع بالتحدث
ع���ن �سلوكه���م التكيف���ي م���ع حالته���م
واملجتم���ع جتاهه���م ،وم���ن جه���ة علم
الإدارة بالتح���دث عن كيفي���ة الإدارة
والإ�ش���راف عل���ى مراكزه���م لتفعليها
ب�ش���كل �إيجاب���ي ،والتح���دث ع���ن دور
الإع�ل�ام جتاهه���م كو�سيل���ة م�ساعدة
يف توعي���ة وتثقيف املجتم���ع من خالل
خمت ِل���ف الو�سائل الإعالمية (مقروءة
م�سموعة مرئي���ة)� ،أي تناول املو�ضوع
م���ن ع���دة حق���ول معرفي���ة (التو�س���ع
يف الأف���كار واملعلوم���ات املتج���ددة
ون�شرها)؛ ليع َّب����أ املجتمع بروح الوعي
والثقافة جتاههم .
 -3امل�شارك���ة العام���ة :نعني بذلك
م�شارك���ة و م�ساهم���ة جمي���ع �أف���راد
املجتمع ،فالرتبية اخلا�صة بامل�صطلح
احلدي���ث تعن���ي تق���دمي اخلدم���ات
والربام���ج الرتبوي���ة اخلا�ص���ة لغ�ي�ر املراجع:
العادي�ي�ن �س���واء م���ن ذوي الإعاق���ة
البب�ل�اوي� ،إيه���اب2004( .م) :توعي���ة املجتم���ع
باخت�ل�اف �أنواعه���ا � .أو ذوي التفوق و بالإعاقة .الريا�ض .مكتبة الر�شد للن�شر والتوزيع .
املوهبة و االبتكار .
اجلوال���دة ،ف����ؤاد2015( .م) :ق�ضاي���ا و توجه���ات
فيتحقق التع���اون الفعال مب�شاركة حديث���ة يف الرتبية اخلا�صة .ع ّم���ان .دار الإع�صار
ّ
العلمي للن�شر و التوزيع .
(�أ�س���ر ذوي الإعاق���ة� ،أ�س���ر املتفوقني
ال�سناد ،جالل2015( .م) :علم االجتماع الرتبوي.
ّ
واملوهوب�ي�ن ،ا�سر العادي�ي�ن ،الأطباء ،ع ّمان  .دار الإع�صار العلمي للن�شر والتوزيع.
الأق���ران � ..إل���خ)� ،أي م�ساهم���ة الزاي���ر ،نذي���ر2016( .م) :ميول ط�ل�اب الثانوية
وتع���اون جمي���ع �شرائ���ح املجتم���ع م���ع العادي�ي�ن نح���و �أقرانه���م ذوي الق���درة العقلي���ة
املتخ�ص�ص�ي�ن ،وتفاعله���م م���ع ذل���ك املنخف�ض���ة املدجم�ي�ن معه���م يف املدر�س���ة مبدينة
الدمام.ر�سال���ة ماج�ستري غري من�ش���ورة .اجلامعة
امل�شروع ،وهذه امل�شاركة ال تتم �إال عند
العربية الأملانية للعلوم و التكنولوجيا� .أملانيا.
�شع���ور الف���رد و�إح�سا�س���ه بامل�س�ؤولية؛ الزريق���ات� ،إبراهي���م (2011م) :تعدي���ل �سل���وك
لأنّ هذا ال�شع���ور والإح�سا�س هو الذي الأطف���ال و املراهق�ي�ن  .ع ّم���ان .دار الفك���ر للن�شر
يدفعه �إل���ى امل�شاركة والتعاون� .إ�ضافة والتوزيع .
�إلى �أن ال�شعور هذا يجعل للفرد مكانة
يف هذا ال�ش����أن �ضمن تقرير ذاته عرب
التع���اون وامل�شاركة من دافعه وداخله،
وهذا الدافع الذاتي هو املطلوب الذي
يدل على التوعية من داخل الفرد .
 -4التق���ومي واملتابع���ة( :ال ينج���ح
ذل���ك امل�ش���روع الثق���ايف �إ ّال باملتابع���ة
والإ�ش���راف امل�ستم���ر) ،ويك���ون ذل���ك
بقراءة �سلبيات و�إيجابيات كل مرحلة
ومتابعة اخلطة التي ي�سري عليها ذلك
امل�شروع ؛ لتاليف ال�سلبيات يف املرحلة
التالي���ة ،وا�ستم���رار امل�ش���روع ب�ش���كل
ايجابي فعال.
�إذ ًا تت�ضح الثقاف���ة وكيفية ن�شرها
من خالل امل�شروع الثقايف املعتمد على
�أربعة عنا�صر ،كل ذلك يف �سبيل �إذكاء
الوعي و توعي���ة املجتمع و تثقيفه بهذه
ال�شريحة الغالي���ة على اجلميع ؛ لأ ّننا
مطالبون جميع��� ًا ،بخط���وات �إيجابية
ف َّعالة،حتى ي�صل �صوتها لكل قلب .
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حممد بن عبد الرحمن احلواس
م�شرف عموم تربية خا�صة
رئي�س جلنة م�ؤ�شرات الأداء بالرتبية اخلا�صة
alhawas4858@gmail.com

مؤشر
أداء
إدارات
الرتبية
اخلاصة

تع���د عملي���ة التقوي���م م���ن
أه���م العملي���ات الت���ي تق���وم بها
المؤسس���ة التعليمي���ة والتي عن
طريقه���ا يمكن تحديد مس���توى
الج���ودة ،وم���ن بي���ن ه���ذه األدل���ة
مؤش���رات األداء ،وتمش���يًا م���ع
توجه���ات وخط���ط واس���تراتيجية
ال���وزارة وفق رؤية المملك���ة ()2030
لتطوي���ر التعلي���م ومواكبة لتلك
الرؤي���ة لتطوير وتجوي���د مخرجات
العملي���ة التعليمي���ة ف���ي برام���ج
ومعاه���د التربي���ة الخاص���ة ت���م
تصمي���م مؤش���رات األداء لفح���ص
وتش���خيص الواق���ع الميدان���ي
إلدارات وأقسام التربية الخاصة في
إدارات التعلي���م بالمملكة بصورة
أكث���ر دقة وذل���ك بتحديد مواطن
الضعف ف���ي العملي���ة التعليمية
بعناي���ة لنس���لك لمعالجته���ا
وتطويرها بأيس���ر وأقل األساليب,
وذلك من خالل مؤشرات األداء.

م � ��اه � ��ي م � � � ؤ�� � � �ش � ��رات ال�ت�رب� �ي ��ة
اخلا�صة:

ه����ي معاي��ي�ر �أو مقايي�����س توفر لنا
معلومات وبيانات �إح�صائية
وامل ؤ��ش����ر رق����م ذو دالل����ة يتجه �إلى
فح�����ص دقي����ق وت�شخي�����ص ل��ل��أداء
بطريقة م�ستمرة �شب����ه يومية ،ويحدد
مواط����ن الق����وة وال�ضع����ف يف كل �إدارة
عل����ى ح����دة ويرت����ب جمي����ع �إدارات
الرتبي����ة اخلا�ص����ة ب�صفة م����ن الأعلى
�إل����ى الأق����ل ،وت�صنف وف����ق الأداء �إلى
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خم�س فئات (متمي����ز ،جيد ،متو�سط،
قليل ،منخف�ض) وفق املعايري وم�ستوى
االجناز ودرجة التقدم يف االهداف.

أ�ه ��داف ووظائ ��ف و�ضواب ��ط
م�ؤ�ش ��رات �أداء �إدارات الرتبي ��ة
اخلا�صة:
الهدف العام:

فح�����ص فعالي����ة وكفاي����ة �إدارات
الرتبية اخلا�صة.

الهدف الإجرائي :

و�ص����ف م�ستم����ر لأداء �إدارات
الرتبية اخلا�صة وفق املعايري والنتائج
املحددة .

وظائف امل�ؤ�شرات:

توفر م�ؤ�شرات قيا�س الأداء بيانات
�إح�صائي����ة ومعلوم����ات متك����ن �صاحب
الق����رار م����ن قيا�����س م����دى التق����دم يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وت�ؤدي
امل�ؤ�ش����رات �أدوار ًا ووظائف مهمة ومن
�أبرزها:
و�صف �أداء املنظمة ب�صفة م�ستمرة .حتديد اجتاهات التغيري الذي حدثيف تلك املنظمة.
ك�شف جوانب ال�ضعف يف املنظمة.�إيجاد �أداة للتقومي الذاتي.�إيج����اد بيئة تناف�سي����ة حمفزة للأداءالفعال يف املنظمة.
توف��ي�ر بن����ك معلوم����ات م����ن خ��ل�الامل�ؤ�شرات.

�أهمية م�ؤ�شرات الأداء

مهم����ة لعملي����ة التخطي����ط للعم����ل،وحتدي����د �أف�ض����ل املمار�س����ات يف
منظم����ة الأعم����ال لتجوي����د وتطوير
العملية التعليمية.
ترك����ز عل����ى العملي����ات اجلوهري����ةوالأ�سا�سي����ة ذات الأهمي����ة ،وحت����دد
الأولويات بالن�سبة للعاملني .
يعطي امل�ؤ�شر �ص����ورة وا�ضحة ب�صفةم�ستمرة للأداء ،وت�ساعد يف �إعطاء
الإنذار املبكر عن اخللل يف الأداء.
يوجد بيئة تناف�سية تدفع نحو االجناز� ،أي مقارن����ة الأداء باملنظم����ات
الأخرى املماثلة.
يحدد مواطن اخلل����ل يف الأداء بدقةواليف�سر واليحلل الأ�سباب.
يطور ب�ش����كل تدريجي وب�إ�سهام فاعلمن �أداء املنظمة.
التعرف على م�ستوى الأداء للمنظمةوبالت����ايل ت�سهي����ل تقومي����ه و�إدارت����ه
وحت�سينه.
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فامل ؤ��ش����رات لي�س����ت غاي����ة و�إمن����ا
و�سيل����ة والتعامل معها ه����و الأهم فهي
ت�ش��ي�ر والتف�س����ر ،وطبيع����ة الأه����داف
وو�ضعها هي املحدد مل����ا ميكن اعتباره
من املقايي�س كم�ؤ�شرات �أداء  ،فمقيا�س
واحد غري كايف لإعطاء �صورة متكاملة
ع����ن الأداء وع����دد كبري م����ن املقايي�س
غري عملي.

�أن تك����ون حم����دودة الع����دد لي�سه����ل زمنية حمددة .�إداراتها ومتابعتها.
مناذج �أو �صيغ مقاي�س م�ؤ�شرات
�أن تث��ي�ر �أ�صح����اب الق����رار وت ؤ�ث����ر الأداء:�أو تنعك�����س �إيجابي���� ًا عل����ى ق����راءات
رقم مطلقاملنظمة .
ن�سبة مئوية %�أن تكون متوازنة .معدل�أن تك����ون متاح����ة �أو �سه����ل احل�صولم�ؤ�شرعليه����ا ،الن جم����ع البيانات ميكن �أن
ت�صنيفيكون مكلف وي�ستغرق وقت ًا طوي ًال
تقييمأ�ن ��واع املقايي�س م ��ن حيث نوعية

البيانات

-1مقايي�س كمية:
وه����ي املقايي�����س الت����ي ت�أخ����ذ قيم ًا
كمية حمددة نوع املخرج.
-2مقايي�س نوعية:
ه����ي املقايي�����س الت����ي ت�أخ����ذ قيم���� ًا
نوعية �أو و�صفي����ة (نعم/ال) ( �أجنز/
مل ينج����ز)  ...ال����خ ،وه����ذا الن����وع من
امل ؤ��ش����رات يت����م ع����ادة ا�ستخدام����ه يف
حالة تتبع مراحل االجناز يف االن�شطة
�سواء كانت م�شاريع �أو برامج.

�أن��واع م�ؤ�شرات الأداء من حيث
نوع الهدف

-1امل�ؤ�شرات املتقدمة:
وه����ي مقايي�����س تقي�����س م�ست����وى
التقدم والإجن����از يف االن�شطة يف فرتة
زمني����ة حمددة ،وه����ذه املقايي�س مهمة
يف معرفة عملي����ة التنب�ؤ بنتائج حتقيق
معايري بناء م�ؤ�شرات الأداء
ن�ش ��اط م ��ا ،وتوف�ي�ر الإن ��ذار املبك ��ر
تن� أش� من فهم وو�صف وا�ضح لأهداف للم�شكالت.املنظمة.
-2امل�ؤ�شرات املت�أخرة:
ان ترتب����ط ب�أه����داف املنظم����ةوه����ي مقايي�����س تقي�����س م�ست����وى
واولوياتها.
التق����دم والإجن����از يف النتائج يف فرتة
�أن تك����ون ب�سيط����ة ووا�ضح����ة وقابل����ةللتطبيق �أو القيا�س

و�أخرياً تعترب امل�ؤ�شرات:

مراجعة م�ستم����رة خمت�صرة �شبه
يومية غري مكلفة لأداء املنظمة الكمي
والنوع����ي ,وامل ؤ��ش����رات لي�س����ت �أداة
قيا�����س مبعنى �إ�ص����دار حك����م فامل�ؤ�شر
مبثاب����ة اداة فح�ص وت�شخي�����ص �أ�شبه
بالأ�شع����ة و�أه����م م����ا يقول����ه امل ؤ��ش����ر
احتم����ال كب��ي�ر بوجود م�شكل����ة حتتاج
�إلى الدرا�س����ة والفح�ص وعلى املنظمة
حتدي����د اال�سب����اب واملعاجل����ة فال����ذي
يحدد �أ�ساليب الع��ل�اج وامل�س�ؤولية هي
الدرا�سة ولي�س����ت امل�ؤ�شرات ثم يك�شف
بع����د ذلك امل�ؤ�شر ه����ل املعاجلة ناجحة
ام ال ؟.
ولال�ستئنا�����س مبعلوم����ات �إثرائي����ة
ح����ول م�ؤ�ش����رات �أداء �إدارات الرتبي����ة
اخلا�صة ،ميكنك����م الدخول على موقع
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة.
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تربويات
ياسر بن أحمد بخاري
م�شرف عموم تربية خا�صة

yaser.bokhari@gmail.com

الذكاء احلدي
اش���تملت سياس���ة التعليم في المملكة العربية السعودية
على أس���س وثواب���ت تعنى بما ُيق���دم للطالب وف���ق قدراتهم
وحاجاته���م ،حيث نصت الم���ادة ( )55على «العناية بالمتخلفين
دراسيًا ,والعمل على إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف،
ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجتهم» ،ونظرًا لوجود
بع���ض الطالب في م���دارس التعليم العام لديهم انخفاض في
التحصيل الدراسي في جميع المواد ،ويقع ذكاؤهم ضمن الفئة
الحدية ,غير أنهم يتعثرون وال يكملون دراستهم
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وك��ذل��ك ال��ط�لاب ال��ذي��ن يتلقون
اخلدمات يف معاهد وبرامج الرتبية
الفكرية وت��ك��ون ق��درات��ه��م �أع��ل��ى من
بقية زمالئهم يف املعاهد �أو الربامج
و�أقل من م�ستوى �أقرانهم يف املدر�سة
العادية « الفئة احل��دي��ة �أو البينية»
وهذا يتطلب تقدمي اخلدمات املنا�سبة
لهم التي تراعي قدراتهم ،حيث �إن
ه��ذه الفئة حتتاج �إل��ى برامج خا�صة
�إلى جانب الف�صل العام يف مدار�سهم
تراعي خ�صائ�صهم وتنا�سب قدراتهم
الفعلية ،وك��ذل��ك ح��اج��ة ه��ذه الفئة
�إل��ى خ��دم��ات ال��دع��م م��ن ِ قبل املعلم
وامل��ر���ش��د ال��ط�لاب��ي و�إدارة املدر�سة
للنهو�ض مب�ستواهم التح�صيلي ,ولقد
�آل��ت وزارة التعليم وف��ق م�س�ؤوليتها
ع��ن رع��اي��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات الرتبية
اخلا�صة مل�ستحقيها ،ووفق منطلقات
وتطلعات ت���ؤدي �إل��ى كل ما من �ش�أنه
خدمة هذه الفئة عرب برنامج تربوي

يت�صف باملرونة ومب�سمى يعرب عما
�سيقدم لهم تربوي َا وتعليمي ًا ومهني ًا
فيه ،فكان الربنامج ( برنامج ي�سري
التعليمي لذوي الذكاء احلدي)  ،وذلك
بناء على موافقة مقام خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
حفظه اهلل بتاريخ 1437/6/18ه����ـ،
مت ال��ب��دء يف تطبيق برنامج (ي�سري
التعليمي) خلدمة فئة ذوي الذكاء
احلدي (بطيئي التعلم)مبوجب تعميم
معايل الوزير بتاريخ 1437/11/28هـ
وفق الآلية املعتمدة.
وحيث ع ّرفت الآلية م�صطلح (ذوو
الذكاء احلدي) ب�أن كل طالب يعاين
من انخفا�ض يف التح�صيل الدرا�سي
ب�سبب ق�صور ب�سيط يف ذكائه �أو يف
ق��درت��ه على التعلم ،وت��ت�راوح درج��ة
ذكاء الطالب بني  85 -76درجة على
اختبار وك�سلر � ،أو بني  80-70درجة
على اختبار �ستانفورد بينية (ال�صورة

اخلام�سة)� ،أو ما يعادل �أيا منهما من
اختبارات الذكاء املقننة الأخرى ،على
�أن ال ي�صاحبها �إعاقات ح�سية ،ويطلق
عليهم عادة (بطيئو التعلم).
ويحتاج ه�ؤالء الطالب �إلى التنويع
يف ط��رق التدري�س وتعديل إ�ج��راءات
التقومي وه��م يختلفون ب�شكل وا�ضح
ع���ن �أق���ران���ه���م ال��ع��ادي�ين بال�سمات
العقلية ح��ي��ث �إن انخفا�ضهم عن
امل��ت��و���س��ط ب��درج��ة ال��ذك��اء يظهر يف
القدرات العقلية العامة والتي ت�شمل
القدرة على التذكر والفهم والإدراك،
والقدرة على التفكري املجرد وغريها
من اجل��وان��ب التي تقي�سها مقايي�س
الذكاء املعتمدة.
كما �أن هذه الفئة تتلقى تعليمها مع
طالب التعليم العام يف الف�صل العام
(على �أن ال يزيد عددهم يف الف�صل
عن ثالثة طالب وال يزيد عدد طالب
الف�صل ال��ع��ام ع��ن ( )25ط��ال��ب�� ًا)،
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وميكنهم اال�ستفادة من غرفة امل�صادر
لتقدمي خدمات ي�صعب تقدميها يف
الف�صل العام.
و ُت��ع��ت��م��د م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام
لتدري�س ه��ذه الفئة م��ع أ�ق��ران��ه��م يف
الف�صل ال��ع��ادي م��ع �إج���راء التعديل
املنا�سب وتكييفها لهم وفق �إمكانيات
وقدرات كل طالب با�ستخدام الربنامج
الرتبوي الفردي.

وم � ��ن أ�ه� � ��م ال� ��� �ش ��روط ل �ق �ب��ول
الطالب يف الربنامج
 �أن تكون قدرات الطالب العقلية ما بني 76ـ  85درج��ة على مقيا�س وك�سلر
�أوم��اب�ين 80-70درج��ة على مقيا�س
�ستانفورد بينيه ( ال�صورة اخلام�سة)
�،أو ما يعادل �أي ًا منهما من اختبارات
الذكاء املقننة الأخرى .
 �أن ال ي��ك��ون ل���دى ال��ط��ال��ب �إع��اق��ة ح�سيةم�صاحبة لها دور مبا�شر يف م�شكلة الطالب.
 �أن يتكرر ر�سوب الطالب يف �أكرثم��ن �صف درا���س��ي يف أ�غ��ل��ب امل��واد
الدرا�سية لأ�سباب غري �أ�سرية �أو
اجتماعية �أو �ضعف دافعية.
 موافقة (اللجنة اخلا�صة بالقبولوحتديد امل�ستوى الدرا�سي للطالب )
التي ير�أ�سها قائد املدر�سة �أو الوكيل
وع�ضوية ( املر�شد الطالبي ـ معلم
التدريبات ال�سلوكية ـ معلم الف�صل
العادي ـ ـ معلم الرتبية اخلا�صة �إن
وجد ـ ويل �أمر الطالب ).
وفيما يخ�ص تقييم ه��ذه الفئة
يتلقى الطالب تعليمه واختباراته مع
40
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ط�لاب التعليم العام
يف ���ص��ف��وف ال��ط�لاب
ال���ع���ادي�ي�ن ب��ط��ري��ق��ة
ال����دم����ج ،وي�����س��ت��ف��ي��د
من جميع ما ينا�سب
حالته من التنظيمات
ال����واردة يف القاعدة
الثانية ع�شرة (-12
 1ح���ت���ى )21-12من
امل���ذك���رة التف�سريية
وال��ق��واع��د التنفيذية
لالئحة تقومي الطالب
1435ه��ـ وميكن �أي�ض ًا تطبيق واحدة
�أو �أكرث من الإج��راءات املتبعة لتقييم
ط�لاب �صعوبات التعلم ال����واردة يف
(ثامنا :من القاعدة الثانية ع�شرة)
من هذه القواعد.

واملر�شد الطالبي بالتن�سيق مع معلمي
املواد مهمة و�ضع خطة ف�صلية مكتوبة
وجمدولة لتطبيق ما ينا�سب الطالب
م��ن اخ��ت��ب��ارات و�أدوات تقومي بحيث
يتم اال�ستثناء من القاعدة (الأول��ى)
وح ��ددت الآلية تنظيمات للنجاح
و(الرابعة ) و(اخلام�سة )من القواعد
والر�سوب منها :
التنفيذية لالئحة تقومي الطالب يتم
ي��ت��ول��ى م��ع��ل��م ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة
العمل مبا يلي:

تربويات

(�أ) يف املرحلة االبتدائية :
تخف�ض لهم احلدود الدنيا لن�سبة
الإت��ق��ان يف ك��ل معيار إ�ل��ى  60باملئة
ويكتفى بن�سبة إ�ت��ق��ان ( %70من كل
معيار من معايري احلد الأدنى) (%60
من ن�سبة �إتقان املعايري الأخ���رى) و
يف حالة احلكم بعدم �إتقان الطالب
ملعايري امل���ادة يف نهاية ال��ع��ام يمُ كن
�إع��ادة التقومي لهذه املعايري يف بداية
العام الدرا�سي الذي يليه قبل احلكم
النهائي ببقائه.
م�ستويات الإتقان للمعيار ت�صبح
كالتايل:
بني  = %60-50متقن /جمتاز
أ�ق���ل م��ن  = %50غ�ير متقن /
جمتاز

م�ستويات الإتقان للمادة:
جم������ت������از (ع�����ن�����دم�����ا ي���ج���ت���از
مان�سبته % 60-50من معايري املادة
بن�سبة �إتقان بني  %60 -%50مبا فيها
معايري احلد الأدنى ويتجاوز له بحدود
معيارين حتددهما اللجنة امل�شرفة
ومعلم ال�صف).
غ�ير جم��ت��از ( �إجن�����ازه أ�ق���ل من
 %50من كامل معايري املادة و�أكرث من
معيارين حد �أدنى).
(ب) يف املرحلة املتو�سطة :
ت��ك��ون النهاية ال�صغرى لهم يف
جميع امل��واد الدرا�سية ( )30درجة،
م��اع��دا م��واد اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية فتكون نهايتها ال�صغرى
(.)40درجة.

(ج) يف املرحلة الثانوية؛
ت��ك��ون النهاية ال�صغرى لهم يف
جميع املواد الدرا�سية ( )40درجة.
ال تطبق عليهم الن�سبة ال�شرطية
 %20امل���ح���ددة ل��ل��ن��ج��اح ال������واردة يف
املادة ال�سابعة من الالئحة والقاعدة
اخلام�سة من القواعد التنفيذية.
وفيما يخ�ص ال�شهادات الدرا�سية
مينح الطالب �شهادة درا�سية معتمدة يف
نظام نور للإدارة الرتبوية والتي متنح
للطالب ال��ع��ادي�ين وي�شار يف �أع�لاه��ا
للربنامج (ب��رن��ام��ج ي�سري التعليمي)
وميكن الإي�ضاح يف �أ�سفل هذه ال�شهادة
�أو التقرير عن ماهية الربنامج ،كما
ي�ستفيد طالب برنامج ي�سري التعليمي
من خدمات النقل املدر�سي.
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حسني بن عثمان احلسني

مدير �إدارة اال�ضطرابات ال�سلوكية والتوحد
homh2004@hotmail.com

للرتبية اخلاصة
ضمن برامج تحس���ين الخدمة الش���املة للطالب ذوي اإلعاقة
أطلقت وزارة التعليم برنامج القسائم التعليمية الذي تتحمل
ال���وزارة بموجب���ه الرس���وم الدراس���ية للط�ل�اب ذوي اإلعاقة في
الم���دارس األهلية ،ويأتي ذلك كهدف اس���تراتيجي من أهداف
التربية الخاصة وتماش���يًا مع رؤية المملكة العربية الس���عودية
 2030الت���ي تتج���ه نح���و تش���جيع مش���اركة القط���اع األهلي في
االستثمار في التعليم.
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ويعد هذا الربنام���ج نتاج ًا جلهود
عدد من القطاع���ات التي �ساهمت يف
�إجن���ازه منه���ا الإدارة العام���ة للرتبية
اخلا�ص���ة يف قطاعي البن�ي�ن والبنات
والإدارة العامة للتعليم الأهلي و�شركة
تطوي���ر التعليم القاب�ض���ة وغريها من
قطاعات الوزارة.
ي�سعى برنام���ج الق�سائم التعليمية
�إل���ى حتقي���ق جمموعة م���ن الأهداف
التعليمية والإن�سانية ومنها:
 .1االرتق���اء مب�ست���وى اخلدم���ات
التعليمي���ة ومعاي�ي�ر اجل���ودة يف
مدار�س الرتبية اخلا�صة الأهلية.
 .2تخفي���ف الع���بء املايل ع���ن �أهايل
الط�ل�اب ذوي الإعاق���ة بتحم���ل
وزارة التعلي���م الر�س���وم الدرا�سية
للمدار�س الأهلية.
 .3ت�شجي���ع ودع���م القط���اع اخلا����ص
للم�شاركة يف تعليم وت�أهيل طالب
الرتبية اخلا�صة.
 .4خل���ق فر����ص وظيفي���ة للمعلم�ي�ن
واملعلم���ات ال�سعودي�ي�ن يف القطاع
اخلا����ص م���ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف
الرتبية اخلا�صة.
ي�سته���دف برنام���ج الق�سائ���م
التعليمية يف هذه املرحلة فئات حمددة
م���ن ط�ل�اب الرتبي���ة اخلا�ص ـ ـ���ة هــم

(ذوو الإعاقة العقلية  ،التوحد  ،تعدد
الع���وق ،وال�ص���م املكفوف�ي�ن) كما يتم
حالي ًا و�ض���ع ال�ضوابط اخلا�صة بقبول
ذوي فرط احلركة وت�شتت االنتباه.
م���ن �أب���رز العقبات الت���ي واجهت
انطالقة الربنام���ج حمدودية مدار�س
الرتبية اخلا�ص���ة املنا�سبة واملرخ�صة
لتعليم الط�ل�اب ذوي الإعاقة� ،إ�ضافة
�إل���ى عدم دق���ة اج���راءات الت�شخي�ص
والقيا�س لبع�ض الطالب املتقدمني .
�إن وج���ود برنام���ج ج���اذب ومربح
مث���ل برنام���ج الق�سائ���م التعليمي���ة
�سيخل���ق دون �شك بيئة عم���ل تناف�سية
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة يف القطاع
اخلا����ص ،و�س���وف ن���رى قريب��� ًا الآثار
الإيجابي���ة عل���ى م�ست���وى العملي���ة
التعليمية املقدمة ل���ذوي الإعاقة ،كما
�إن كث�ي�ر ًا م���ن �أجه���زة وزارة التعلي���م
�ستتجه نح���و تطوير املنظوم���ة الفنية

للتعليم وحتقيق تعليم نوعي ،مع توفري
يف الوق���ت واجلهد وتر�شيد يف االنفاق
على املدى البعيد.
وحتر����ص ال���وزارة عل���ى تطوي���ر
ه���ذا الربنامج ومراجعته ب�شكل دوري
مب���ا ي�ضمن جتوي���د التعلي���م وحت�سني
خمرجات���ه ،كم���ا تتطل���ع ال���وزارة �أن
ي�سه���م ه���ذا الربنامج يف رف���ع كفاءة
الربام���ج التعليمي���ة املقدم���ة ل���ذوي
الإعاقة مبا يتنا�س���ب مع التطور الذي
ت�شه���ده خدم���ات الرتبي���ة اخلا�ص���ة
حملي ًا وعاملي ًا.
وميك���ن االطالع عل���ى التنظيمات
اخلا�صة بربنام���ج الق�سائم التعليمية
و�إنهاء كافة �إجراءات القبول بكل ي�سر
و�سهول���ة من خالل املوق���ع االلكرتوين
لوزارة التعليم �أو الرابط:
)(https://voucher.tatweer.sa/
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تربويات
�سارة يو�سف الدهنني
معلمة �صعوبات التعلم

gmail.com@h8.s ara7

إن أي برنام���ج تربوي أو تأهيلي
لذوي صعوبات التعلم يرتكز على
لبنة أساسية وهي التواصل بين
معل���م التربي���ة الخاصة و األس���رة
ل���ذا م���ن المهم أن تهتم األس���رة
باالط�ل�اع عل���ى البرنام���ج التربوي
ألبنه���ا و الخط���ة التربوي���ة والب���د
للمعل���م أن ي���درب الوالدين على
التعام���ل الترب���وي الصحي���ح م���ع
أبنهم ،و س���أذكر إرش���ادات عامة
تساعد بش���كل يطور من قدراته
وشخصيته:
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كيف أتعامل
مع طفلي
الذي يعاين من
صعوبات التعلم ؟

تربويات
-1خل���ق بيئ���ة ملهم���ة للطف���ل م���ن -6اللعب مع الطفل ب�ألعاب الكلمات  -12جتزئ���ة املهم���ة املطلوبة منهم
خالل ترك احلري���ة له يف اختيار (كالبحث عن �أ�شياء حميطة تبد أ� �إلى �أجزاء �صغرية .
الن�شاطات املحببة له دون تقييده .بحرف حمدد).
 – 13ربط التعليم بالبيئة املحيطة.
-2جع���ل الطف���ل ميي���ز خط����أه و
ي�صحح���ه بنف�س���ه ع���ن طري���ق
م�شاهدته للنموذج ال�صحيح.

� -7إ�شراك الطف���ل يف الن�شاطات و  -14التقليل من ا�ستخدام الأجهزة
الأعمال املنزلية.
الإلكرتوني���ة لأنه���ا تفق���د الطفل
-8حمادث���ة الطف���ل با�ستمرار حتى مهارات التوا�ص���ل اللفظي و كثري
و �إن كان ال ي�ستجي���ب لفظ ًي���ا فهو من املهارات االجتماعية.
يق���وم بتخزين ذخ�ي�رة لغويه من
وختام���ا �أري���د تذك�ي�ر �أولي���اء
ً
خالل �سماعه للكلمات.
الأم���ور �أن ال �ش���يء م�ستحي���ل؛ قليل

-3عدم ت�صغ�ي�ر الكلمات �أو نطقها
كم���ا ينطقه���ا الطف���ل  ،ب���ل يجب
عل���ى الأم �أن تنطقها ل���ه بال�شكل
ال�صحيح دون توبيخ.
� -9س�ؤال���ه ع���ن �أح���داث يوم���ه و من اجله���د و الإ�ص���رار ي�ؤديان �إلى
نتائج باهرة فكثري من العلماء كانوا
 -4تعزي���ز الطف���ل دائ ًما بالكلمات الإن�صات له �أثناء �سرده .
-10ق���راءة الق�ص����ص ل���ه و جعل���ه يعان���ون م���ن �صعوب���ات تعل���م منهم
الإيجابية.
(�آل�ب�رت �آن�شتاي���ن) كان يعاين من
(لأن ذوو �صعوب���ات التعلم يفتقرون ي�شارك يف توقع نهاية الق�صة.
ع�سر القراءة.
لتقدير الذات).
 -11الب���دء يف تعليم���ه ع���ن طري���ق
 -5ع���دم تعليمه لغة �أخ���رى �إال �إذا الأ�شياء املح�سو�سة مثل الرمل.
و�صل ملرحلة الإتقان للغته الأم.
التربية الخاصة  -العدد الثالث عشر
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تربويات
د .عبداهلل بن نوفل الربيعة

مدير �إدارة العوق الب�صري

alrabeah2013@hotmail.com

طريقة برايل وأهميتها
طريق���ة براي���ل ه���ي وس���يلة التواص���ل للمكفوفين ،وتتش���كل من
مجموع���ة م���ن النق���اط البارزة الت���ي يمك���ن قراءتها باألصاب���ع من قبل
المكفوفي���ن ،وتعتمد على حاس���ة اللمس ،وتعتبر الوس���يلة الوحيدة
للق���راءة والكتاب���ة لهذه الفئة ،وتعادل الق���راءة والكتابة بالخط العادي
للمبصرين ،والفضل في اختراعها يعود للفرنس���ي لويس برايل ،الذي
فق���د بص���ره في مرحل���ة الطفولة عندم���ا كان في الـ  15م���ن عمره (في
ع���ام  ،)1824مما جعله يس���عى إل���ى اختراع هذه الطريق���ة في األبجدية
الفرنسية لتمكينه من القراءة.
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تربويات

وتتك ��ون خلي ��ة برايل الكامل ��ة من �ست نق ��اط تكون ويبد أ� املعلم مع الطالب الكفيف بتطوير مهارات التمييز
مرتب ��ة يف �صف�ي�ن متوازي�ي�ن ول ��كل منهم ث�ل�اث نقاط ،اللم�سي والتعرف على الأ�شكال وحت�س�سها والتفريق بني
تتك���ون منها حروف برايل كما هو مب�ي�ن يف ال�شكل (�أ) املالم�س اخل�شن���ة والناعمة وال�صلب���ة واملرنة ،ومترين
الطال���ب على امله���ارات احلركية الدقيق���ة ،وبهذا يكون
�أدناه:
الطال���ب قد هيئ للقراءة بطريق���ة برايل والتعرف على
خلية برايل بنقاطها ال�س���ت  ..ويف هذا الأ�سطر �س�أ�ضع
بني ي���دي املعلم بع�ض الن�صائح الت���ي ت�ساعد يف متكني
الطال���ب من طريقة برايل ب�شكل جي���د وهي على النحو
التايل:
الرتكيز على تدريب الطالب امل�ستجد عند بدء العام
الدرا�سي عل���ى تدريبات املهارات احلركية الدقيقة مثل
ال�ضغط على كورة ا�سفنجية وا�ستخدام بع�ض الرتكيبات
وتعلي���م املعلمني و�أولياء الأم���ور وغريهم ممن لي�س ال�صغ�ي�رة مربعات �أو مثلثات وغريها من الأن�شطة التي
لديه���م �إعاق���ة ب�صرية (ك���ف ب�صر) ،ميكنه���م قراءة ت�ساعد على الت�آزر احلركي للكفيف.
طريقة براي���ل بعيونهم وهذا الأ�سهل .طريقة برايل هي
ا�ستخ���دام لوح���ة املالم����س وتدري���ب الطال���ب على
لي�ست لغة بل طريقة يتمكن من خاللها الكفيف التعرف
على احلروف الهجائية من خالل تلك النقاط النافرة ،التمييز بني امللم����س اخل�شن من الناعم والأمل�س واللني
ولكل لغة رموزها البارزة التي ت�ساعد على قراءتها مثل والقا�سي  ..الخ.
تعلي���م الطالب على التعرف على اخللية ب�شكل مكرب
الإجنليزية والإ�سبانية والعربية وال�صينية ،وغريها من
م���ن خالل اخللية املجنح���ة والكتابة عن طريق �صندوق
اللغات الأخرى.
وتكمن �أهمية تعليم طريقة برايل للطالب املكفوفني برايل وهذه خطوة مهمة يف �إجادة الطالب لربايل.
لأنه���ا هي الو�سيلة الأهم الت���ي مت ّكنهم من التوا�صل مع
الآخري���ن ،وه���ي كالق���راءة والكتاب���ة للمب�صرين .فهل
ي�ستطي���ع املب�صر �أن يقر أ� ويكتب دون �أن يتعلم احلروف
والكلم���ات ق���راءة وكتاب���ة؟ بالطب���ع ال!  ...تعلم طريقة
براي���ل مهمة �شاق���ة للط�ل�اب يف املراحل الدني���ا ولكنه
عندم���ا يتقنها يك���ون بذلك �شق طريق���ة يف التعليم بكل
ي�سر ..

من �أهم العوامل امل�ؤثرة على القراءة بطريقة برايل
ه���ي حا�س���ة اللم�س فمتى م���ا كانت حا�س���ة اللم�س لديه
جيدة وال يعاين الطالب من �أي م�شاكل �صحية ت�ؤثر عليها
منه���ا ينطلق الكفيف نحو عامل برايل بكل ي�سر و�سهولة،

(اخللية املجنحة)
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تربويات
املعل���م والأ�س���رة وامل�ش���رف الرتبوي
املتابع���ة والعم���ل عل���ى تخط���ي هذه
املرحلة.
و�أخ�ي�ر ًا ولي����س �آخ���را احلم���ل
الأك�ب�ر يقع عل���ى املعل���م وخ�صو�ص ًا
(�صندوق برايل)
معل���م ال�صف���وف الأول���ى وعل���ى
ثم بعد ذلك يتم تعليم الطالب على الآلة الكاتبة برايل (بريكنز) ،ويعلم الأخ����ص ال�ص���ف الأول ابتدائ���ي
الطالب كيفية تركيب الورقة وا�ستخدام املفاتيح.
واختيار املعلم الأمي���ز واملتخ�ص�ص
يف الرتبي���ة اخلا�صة م�س���ار الإعاقة
الب�صري���ة اخلي���ار الأول ،و�إذا مل
يتوف���ر فاملعلم الكفي���ف املتمكن من
براي ��ل ،وهذا ال ��دور منوط ب� ��إدارة
املدر�س���ة وامل�شرف الرتبوي بالإدارة
التعليمية ..
وختام ًا �أرجو اهلل �أن يوفق �أبناءنا
الطالب ويعني زمالءنا املعلمني على
�أداء ر�سالتهم ال�سامية  ...وفق اهلل
(�آلة بريكنز الكاتبة)
اجلميع ملا يحبه وير�ضاه ،،
التدري���ب على الكتابة ب�شكل مت�سل�سل يبد أ� من احلروف الهجائية حرف
ح���رف ،وبعد ذلك ينتق���ل للكلمات الب�سيطة التي تتك���ون من ثالث حروف،
ويكون الرتكيز على كرثة الكتابة والقراءة ملا مت كتابته ،ويتكرر هذا التدريب
حتى يجيد الطالب الكتابة والقراءة للحرف ب�شكل جيد ،وال ينتقل من حرف
حلرف �آخر حتى يجيده الطالب.
تكثي���ف الواجب���ات املنزلية للكتاب���ة بطريقة برايل وه���ذا يتطلب تكاتف
البي���ت مع املدر�سة وت�شجيع الطالب على ذل���ك وو�ضع احلوافز الت�شجيعية،
لأن تعلم برايل من بداية دخول الطالب املدر�سة مهمة �شاقة وت�ستوجب على
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تغطيات

ياسر بن أحمد بخاري
م�شرف عموم تربية خا�صة

yaser.bokhari@gmail.com

الوصول الشامل
Universal Access

�ص����درت موافقة مع����ايل وزير التعلي����م بتاريخ 1439/8/6ه����ـ بت�شكيل جلنة
حت����ت م�سم����ى» الو�صول ال�شامل» لتعم����ل على تطبيق معايري الو�ص����ول ال�شامل يف
مبن����ى الوزارة وكافة املراف����ق واملباين التابعة لها باملناط����ق واملحافظات برئا�سة
وكيل الوزارة للتعليم بنني وع�ضوية ممثلني من اجلهات ذات العالقة بالوزارة
بحي����ث تكون مهام هذه اللجنة الإ�شراف الع����ام على برنامج الو�صول ال�شامل
و�ضم����ان تطبي����ق معايريه يف مبنى ال����وزارة وكاف����ة املرافق واملب����اين التابعة لها،
ومتك��ي�ن ذوي الإعاق����ة وكبار ال�س����ن من ال����زوار واملراجعني للو�ص����ول والتنقل يف
مباين الوزارة بكل ي�سر و �سهولة.
ومن مناذج الت�سهيالت املطلوب تعديلها:
 امل�سارات الداخلية واخلارجية لذوي الإعاقة الب�صرية. ا لأبواب الأتوماتيكية لذوي الإعاقة احلركية. تهيئة امل�صاعد ومداخل الأجنحة بطريقة اخلط البارز (برايل ). التنبيه ال�صوتي ب�أرقام الطوابق عند ا�ستخدام امل�صاعد. و�ضع خريطة بارزة يف مداخل املباين . ت�أهيل دورات املياه لذوي الإعاقة وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة. و�ضع لوحات �إر�شادية بلغة الإ�شارة . �إن�ش����اء مكتب للعناية بذوي الإعاقة وكبار ال�سن م����ن املراجعني و�إر�شادهموت�سهيل تنقله����م ،وتوفري الكرا�سي املتحركة للمعوق��ي�ن حركيا وكبار ال�سن
ال�ستخدامها عند احلاجة.
 -تخ�صي�ص مواقف ل�سيارات املعاقني مبوا�صفات عالية.
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تغطيات
سلطان العثمان
sultannajed@gmail.com
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كما �ستعمل الهيئة على حتديد
�أدوار الأج��ه��زة ذات ال��ع�لاق��ة فيما
يخ�ص �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
وحت��دي��د م ؤ������ش��رات ج���ودة اخل��دم��ات
�ل����ش��خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
امل��ق��دم��ة ل أ
وقيا�سها ،والرفع عن النتائج ب�شكل

تغطيات

كما �أن هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �ست�ستند �إلى قاعدة ثرية من
املمار�سة والتجارب احلكومية واخلريية
والأهلية على مدى �أكرث من ثالثة عقود،
تكاملت فيها جهود تلك اجلهات للوفاء
باحتياجات هذه الفئة ،وتبني العديد
من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة
نوعية يف م�ستوى اخلدمات� ،إال �أن تطل ّع
اململكة الدائم بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�إلى حتقيق التنمية ال�شاملة ،وا�ستثمار
كافة الطاقات الب�شرية الوطنية جعل
من ت�أ�سي�س هذه الهيئة خطوة حيوية
و�إ�ضافة مهمة ،حيث �ستكون م�ستقلة
مال ًيا و�إدار ًيا ،و�ستعمل على رفع م�ستوى
خ��دم��ات ومتطلبات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة واحتياجاتهم ،من حيث التعليم
والعالج والت�أهيل ،وتوفري فر�ص العمل،
وتي�سري الو�صول وتقدمي الت�سهيالت

لهم لال�ستفادة من املرافق واخلدمات
العامة ،وو�ضع برامج لتحفيز القطاع
اخلا�ص والغري الربحي على الإ�سهام
يف تقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي
الإع���اق���ة ،وك��ذل��ك و���ض��ع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والربامج واخلطط
والأدوات التي حتقق الأه���داف ذات
ال�صلة مب�شاريع الهيئة ،والتي منها بناء
القدرات يف مراكز الت�أهيل ال�شامل،
وذل����ك وف���ق الإج�������راءات النظامية
املتبعة ،ومتابعة تنفيذها بعد �إقرارها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.

دوري ،و إ�ع���داد الدرا�سات والبحوث
والإح�����ص��ائ��ي��ات وال��ت��ق��اري��ر ،ودع��م
ت�شجيع �إج���راء البحوث يف جم��االت
الإعاقة.
ه�����ذا وي���ت���ك���ون جم��ل�����س �إدارة
الهيئة وف��ق��ا ل��ق��رار جمل�س ال���وزراء
ال���ذي ي��ر أ����س��ه وزي���ر العمل والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن مم��ث��ل م��ن وزارة
ال�صحة (ع�ض ًوا) ،وممثل من وزارة
العمل والتنمية االجتماعية (ع�ض ًوا)،
وممثل من وزارة املالية (ع�ض ًوا)،
وممثل من وزارة االقت�صاد والتخطيط
(ع�ض ًوا) ،وممثل من وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية (ع�ض ًوا) ،واثنني من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (ع�ضوين)،
واثنني من �أولياء �أمور �شخ�صني من
ذوي الإعاقة (ع�ضوين).
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التحفيز والتكرمي يجلب اإلجناز ..
�إن ال���دور الكب�ي�ر الذي تقوم به وزارة التعليم يف دع���م التميز والتحفيز له ،ي�أتي �إميان َا منها ب�أنه
�سيجل���ب التميز والإبداع والتناف�س عليه ،ومن هذا املنطل���ق قامت الوزارة ب�إطالق جائزة للتميز
���االت �شت���ى ،ومنها جمال فئة الطال���ب – وهو الذي يهمنا يف ه���ذا ال�سياق-حيث
با�سمه���ا يف جم ٍ
يت���م تكرمي املتميزين من الطالب املتعلمني وفق معايري رئي�سي���ة تت�ضمن م�ؤ�شرات دالة على هذا
التمي���ز .وانطالق ًا من توجهات الوزارة يف حتقيق مبد�أ الدمج وامل�ساواة للطالب ذوي الإعاقة مع
�أقرانه���م م���ن التعليم العام؛ ّمت �إدراج ط�ل�اب وطالبات معاهد وبرامج الرتبي���ة اخلا�صة يف هذه
اجلائ���زة لهذا الع���ام 2019/2018م بعد �إ�ضاف���ة معايري خا�صة تتنا�س���ب وتتما�شى مع قدراتهم
وامكاناتهم يف هذا املجال من اجلائزة.
ك ّلن���ا �أمل ب����أن ُت�ؤتي هذه اجلائ���زة ثمارها ،ويجني طالبن���ا من معاهد وبرام���ج الرتبية اخلا�صة
ن�صيبهم من هذه الثمار.
واهلل ويل التوفيق،،،
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